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 เอกสารประกอบการเรียน ชุด ดนตรีไทยกับการด ารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)         
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยมีจุดประสงค์เ พ่ือให้ครูผู้สอนใช้ส าหรับเป็นแนวทางใน 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
 ในเอกสารประกอบการเรียนชุดนี้เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน เรื่อง ประวัติความเป็นมาของ
ดนตรีไทย ดนตรีไทยกับพิธีกรรมและความเชื่อ ความเกี่ยวข้องของดนตรีไทยและวัฒนธรรมของไทย
การด ารงชีวิตประจ าวันรวมทั้งดนตรีไทยกับการเกี่ยวในเรื่องของสร้างสรรค์เทคโนโลยี ซึ่งผู้จัดท าได้
จัดท าเอกสารประกอบการเรียน โดยแบ่งออกเป็น ๕ ชุด ดังนี้ 
  เล่มที่  ๑ เรื่อง ประวัติความเป็นมาของดนตรีไทย 
  เล่มที่  ๒ เรื่อง ดนตรีไทยกับพิธีกรรมและความเชื่อ 
  เล่มที่  ๓ เรื่อง ดนตรีไทยกับประเพณีวัฒนธรรมของไทย 
  เล่มที่  ๔ เรื่อง ดนตรีไทยกับการด ารงชีวิตประจ าวัน 
  เล่มที่  ๕ เรื่อง ดนตรีไทยกับการสร้างสรรค์เทคโนโลยี 
 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการใช้เอกสารประกอบการเรียนฉบับนี้ จะเป็นแนวทางที่ดี 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส าหรับการจัดเรียนรู้  ดนตรีไทยกับการด ารงชีวิตสามารถบรรลุได้
ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้สอนและผู้เรียนและช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพ่ิมขึ้น  
 
 

              นางสาวปุณญนุช ไชยมูล 
     ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 

 
                                                                            
 

 

 

 

 

  
 



ข 
 

 

 

 

   
 

นางสาวปุณญนุช ไชยมูล 
โรงเรียนมิตรภาพ ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต ๒๖  

 

                           เอกสารประกอบการเรียน ชุด ดนตรีไทยกับการด ารงชีวิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
                                                       เล่มที ่๑ เรื่อง ประวตัคิวามเป็นมาของดนตรไีทย 
 

 
สำรบัญ 

           
                 หน้ำ 
 
ค าน า           ก 
สารบัญ           ข 
สารบัญภาพ          ค 
ค าแนะน าการใช้เอกสารประกอบการเรียนส าหรับครู      ๑
ค าแนะน าการใช้เอกสารประกอบการเรียนส าหรับนักเรียน     ๒ 
แผนผังขั้นตอนการใช้เอกสารประกอบการเรียน      ๓ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด        ๔ 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน         ๔ 
จุดประสงค์การเรียนรู้         ๕
แบบทดสอบก่อนเรียน         ๖ 
ใบความรู้ที่ ๑           ๑๐ 
กิจกรรมที่ ๑          ๒๑ 
ใบความรู้ที่ ๒           ๒๒ 
กิจกรรมที่ ๒           ๓๗ 
ใบความรู้ที่ ๓           ๓๘ 
กิจกรรมที่ ๓           ๔๔ 
แบบทดสอบหลังเรียน         ๔๕ 
 ภาคผนวก         ๔๙
 เอกสารอ้างอิง         ๕๙  
 ประวัติผู้จัดท า         ๖๐ 
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สารบัญภาพ 
                หน้าที ่
ภาพที่ ๑ ตัวอย่างวงบรรเลงพิณ        ๑๑ 
ภาพที่ ๒ ตัวอย่างวงขับไม้         ๑๒ 
ภาพที่ ๓ ตัวอย่างเครื่องดนตรีวงปี่พาทย์เครื่องห้าอย่างเบา     ๑๒ 
ภาพที่ ๔ ตัวอย่างเครื่องดนตรีวงปี่พาทย์เครื่องห้าอย่างหนัก     ๑๓ 
ภาพที่ ๕ ตัวอย่างเครื่องดนตรีวงมโหรี       ๑๓ 
ภาพที่ ๖ ตัวอย่างวงปี่พาทย์เครื่องห้า       ๑๔ 
ภาพที่ ๗ ตัวอย่างวงวงมโหรีสมัยกรุงศรีอยุธยา      ๑๕ 
ภาพที่ ๘ ตัวอย่างเครื่องดนตรีในสมัยรัชกาลที่ ๑          ๑๖ 
ภาพที่ ๙ ตัวอย่างเครื่องดนตรีในสมัยรัชกาลที่ ๒        ๑๖ 
ภาพที่ ๑๐ ตัวอย่างเครื่องดนตรีในสมัยรัชกาลที่ ๓       ๑๗ 
ภาพที่ ๑๑ ตัวอย่างเครื่องดนตรีในสมัยรัชกาลที่ ๔      ๑๗ 
ภาพที่ ๑๒ ตัวอย่างเครื่องดนตรีในสมัยรัชกาลที่ ๕        ๑๘ 
ภาพที่ ๑๓ ตัวอย่างเครื่องดนตรีในสมัยรัชกาลที่ ๖       ๑๘ 
ภาพที่ ๑๔ ตัวอย่างเครื่องดนตรีในสมัยรัชกาลที่ ๗         ๑๙ 
ภาพที่ ๑๕ ตัวอย่างเครื่องดนตรีในสมัยรัชกาลที่ ๙       ๒๐ 
ภาพที่ ๑๖ จะเข้           ๒๖ 
ภาพที่ ๑๗ ซอด้วง         ๒๖ 
ภาพที่ ๑๘ ฆ้อง            ๒๗ 
ภาพที ่๑๙ ขลุ่ย           ๒๗ 
ภาพที่ ๒๐ พิณเปี๊ยะ          ๒๙ 
ภาพที่ ๒๑ สะล้อ          ๒๙ 
ภาพที่ ๒๒ ฉาบ           ๓๐ 
ภาพที่ ๒๓ ปี่มอญ          ๓๐ 
ภาพที่ ๒๔ พิณ          ๓๒ 
ภาพที่ ๒๕ ซออีสาน         ๓๒ 
ภาพที่ ๒๖ โปงลาง          ๓๓ 
ภาพที่ ๒๗ โหวด          ๓๓ 
ภาพที ่๒๘ กระจับปี่         ๓๕ 
ภาพที่ ๒๙ ฆ้องคู่          ๓๕ 
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ภาพที ่๓๐ กลองชาตรีหรือกลองตุ๊ก       ๓๖ 
ภาพที่ ๓๑ ปี่นอก          ๓๖ 


