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คําแนะนําการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน แซกโซโฟน
เรื่องน่ารู้ คู่แซกโซโฟน ( สําหรับครู )
1. ครูควรศึกษา เอกสารประกอบการเรียนการสอนแซกโซโฟน เรื่องน่ารู้ คู่แซกโซโฟน ให้เข้าใจ
2. ครูควรศึกษาสาระสําคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน และการวัดผลและประเมินผล
3. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปตามขั้นตอนและเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์การ
เรียนรู้
4. ครูผู้สอนจะต้องเน้นให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ดว้ ยตนเอง รู้จักแก้ปัญหา
รู้จักวางแผนการทํางาน
5. กรณีที่นักเรียนศึกษาแล้วไม่เข้าใจหรือมีปัญหา ครูควรให้คําแนะนําและดูแลอย่างใกล้ชิด
6. ถ้านักเรียนไม่ผ่านการประเมินผลหรือขาดเรียน ครูควรให้นักเรียนศึกษาหาความรู้
จาก เอกสารประกอบการเรียนการสอนแซกโซโฟน เรื่องน่ารู้ คู่แซกโซโฟน เพิ่มเติม

คําแนะนําการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน แซกโซโฟน
เรื่องน่ารู้ คู่แซกโซโฟน (สําหรับนักเรียน)
1. ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้เพือ่ ให้ทราบว่าเมื่อเรียนจบ เล่มนี้แล้ว นักเรียนจะต้องรู้อะไรบ้าง
2. ทําแบบทดสอบก่อนเรี ยนแล้ วตรวจคําตอบจากเฉลย
3. ศึกษาเนื ้อหาในเอกสารประกอบการเรี ยนการสอนให้ เข้ าใจ
4. ทําแบบฝึ กหัดให้ ครบถ้ วนและตรวจดูคําตอบจากเฉลย
5. ทําแบบทดสอบหลังเรี ยนแล้ วตรวจคําตอบจากเฉลย
6. นักเรี ยนต้ องมีความซื่อสัตย์ตอ่ ตนเองไม่เปิ ดดูเฉลยก่อน
7. ถ้ าได้ คะแนนไม่ผ่านการประเมินผลให้ ศกึ ษาเพิ่มเติมจาก คําแนะนําการใช้เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนแซกโซโฟน เรื่องน่ารู้ คู่แซกโซโฟน อีกครั้ง
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สาระสําคัญ
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภูม พิ ลอดุล ยเดช ทรงมีพระอัจฉริยภาพทางด้าน
ดนตรี ทรงเป็นคีตกวีและนักดนตรีที่ชาวโลกให้การยกย่อง พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถใน
การทรงเครื่องดนตรีหลายชนิด และหนึ่งในนั้นคือ แซกโซโฟน จัดว่าเป็นเครื่องเป่าประเภทลมไม้
(The Woodwind Instruments) ใช้ลิ้นเดี่ยว ตัวเครื่องทําด้วยโลหะ มีลักษณะก้ํากึ่งระหว่างเครื่อง
ลมทองเหลืองและเครื่องลมไม้ ประดิษฐ์โดย อดอล์ฟ แซก เมื่อ ค.ศ. 1840 ที่นครปารีส ประเทศ
ฝรั่งเศส เพื่อนําไปสู่การฝึกปฏิบัติ ในด้านทักษะทางดนตรี

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพทางดนตรี พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติของแซกโซโฟน
3. นักเรียนสามารถบอกส่วนประกอบของแซกโซโฟนได้
4. นักเรียนมีวินัยและมุ่งมั่นในการทํางาน
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กระดาษคําตอบ
แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องน่ารู้ คู่แซกโซโฟน

ชื่อ-สกุล………………………..…………………….............................เลขที่…..................….ชั้น…….….............

ข้อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ก

ข

ค

ง

สรุปผลการประเมิน

ประเมินผล

ก่อนเรียน

คะแนนเต็ม

10

คะแนนที่ได้
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แบบทดสอบก่อนเรียน

คําชี้แจง จงเลือกคําตอบที่ถูกต้องแล้วทําเครื่องหมายกากบาททับตัวอักษร ก ข ค ง ลงใน
กระดาษคําตอบ (คะแนน 20 คะแนน)
1.ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นคีตกวีและนักดนตรีที่ชาวโลกยกย่อง จึงทําให้ สถาบันการดนตรีและ
ศิลปะแห่งกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียได้ทูลเกล้าถวายประกาศนียบัตรและสมาชิกกิตติมศักดิ์ แด่ในหลวง
รัชกาลที่ 9 เป็นลําดับที่เท่าใด
ก. ลําดับที่ 22
ค. ลําดับที่ 24

ข. ลําดับที่ 23
ง. ลําดับที่ 25

2. บทเพลงพระราชนิพนธ์ ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชนิพนธ์ไว้มีทั้งหมดกี่บทเพลง
ก. 46 บทเพลง
ค. 48 บทเพลง

ข. 47 บทเพลง
ง. 49 บทเพลง

3. บทเพลงพระราชนิพนธ์ ในข้อใดที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชนิพนธ์ไว้เป็นบทเพลงแรก
คือบทเพลงในข้อใด
ก.เพลง แสงเทียน
ค.เพลง สายฝน

ข.เพลง ยามเย็น
ง.เพลง ใกล้รุ่ง

4. บทเพลงใดที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานแก่โรงเรียนสอนคนตาบอด
ก. เพลง ชะตาชีวิต
ค. เพลง อาทิตย์อับแสง

ข.เพลง ดวงใจกับความรัก
ง.เพลง ยิ ้มสู้

5. ใครเป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้น แซกโซโฟน
ก. ลุดวิจ ฟาน เบโทเฟน
ค. โวล์ฟกัง อะมาเดอุส โมซาร์ท

ข. อดอลฟ์ แซกซ์
ง. อันโตนีโอ ลูซิโอ วีวัลดี
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6. แซกโซโฟน จัดเป็นเครื่องดนตรีประเภทใด
ก. Percussion Instruments
ข. Brass Instruments
ค. String Instruments
ง. Woodwind Instruments
7. แซกโซโฟน ประดิษฐ์ขึ้นครั้งแรก เพื่อใช้ในวงดนตรีประเภทใด
ก. วงแจ๊ส (Jazz)
ข. วงป๊อปปูลามิวสิค (Popular Music)
ค. วงโยธวาทิต (Military Band)
ง. วงซิมโฟนี ออร์เคสตร้า (Symphony Orchestra)
8. แซกโซโฟน ประเภทใดที่ให้เสียงสูงที่สุดในการบรรเลง
ก. โซปรานีโนแซกโซโฟน
ข. อัลโตแซกโซโฟน
ค. บาริโทนแซกโซโฟน
ง. คอนทร่าเบส แซกโซโฟน
9. ส่วนประกอบแซกโซโฟน แบ่งออกเป็น กี่ส่วน อะไรบ้าง
ก. 2 ส่วน คือ ปากเป่าแซกโซโฟน และตัวแซกโซโฟน
ข. 2 ส่วน คือ คอแซกโซโฟน และตัวแซกโซโฟน
ค. 3 ส่วน คือ ปากเป่าแซกโซโฟน , คอแซกโซโฟน และตัวแซกโซโฟน
ง. 3 ส่วน คือ ปากเป่าแซกโซโฟน , สายคล้องแซกโซโฟน และตัวแซกโซโฟน
10. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของเม้าส์แซก
ก. ปากเป่าแซกโซโฟน
ข. สายลัดแซกโซโฟน
ค. ลิ้นแซกโซโฟน
ง. สายคล้องแซกโซโฟน
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ใบความรู้ที่ 1
เรื่อง พระอัจฉริยภาพทางดนตรี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ทรงเป็นคีตกวีและนักดนตรีที่ชาวโลกยกย่อง ทรงมีพระ
ปรีชาสามารถในการทรงดนตรี ทรงพระราชนิพนธ์บทเพลง
แยกและเรียบเรียงเสียงประสาน ทรงเป็นครูสอนดนตรีแก่
ข้าราชบริพารใกล้ชิดและทรงซ่อมเครื่องดนตรีได้ด้วย
ตลอดจนทรงเชี่ยวชาญในศิลปะแขนงต่างๆ อย่างแท้จริง
สมกับที่พสกนิกรชาวไทยน้อมเกล้าฯ ถวายพระราช
สมัญญา “อัครศิลปิน”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเริ่มเรียนดนตรีเมื่อมี
พระชนมายุ 13 พรรษา ขณะที่ประทับอยู่ที่ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ กับครูชาวอัลซาส ชื่อ นายเวย์เบรชท์ โดย
ทรงเรียนการเป่า แซกโซโฟน วิชาการดนตรี การเขียนโน้ต และการบรรเลงดนตรีสากลต่างๆ ในแนว
ดนตรีคลาสสิค เป็นเบื้องต้น ต่อมาจึงเริ่มฝึกดนตรีแจ๊ส โดยทรงหัดเป่าแซกโซโฟน สอดแทรกกับ
แผ่นเสียงของ นักดนตรีที่มีชื่อเสียงได้เป็นอย่างดี เช่น Johnny Hodges และ Sidney Berchet
เป็นต้น จนทรงมีความชํานาญ และทรงโปรดดนตรีประเภท Dixieland Jazz เป็นอย่างมาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องดนตรีได้ดีหลายชนิด ทั้งประเภทเครื่องลม เช่น
แซกโซโฟน คลาริเนต และประเภทเครื่องทองเหลือง เช่น ทรัมเป็ต รวมทั้งเปียโน และกีตาร์ ที่ทรงฝึก
เพิ่มเติมในภายหลัง เพื่อประกอบการพระราชนิพนธ์เพลง และเพื่อทรงดนตรี ร่วมกับวงดนตรีส่วน
พระองค์
ในคราวเสด็จเยือนต่างประเทศ ก็ทรงใช้ดนตรีเป็นสื่อ กระชับสัมพันธไมตรี ระหว่างประเทศกับ
นานาประเทศ ได้อย่างแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น พระปรีชาสามารถด้านดนตรี ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เป็นที่ชื่นชมของชาวต่างประเทศ
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เมื่อปีพ.ศ 2507 สถาบันการดนตรีและศิลปะการแสดงแห่งกรุงเวียนนา(ปั จจุบนั เปลี่ยน
ฐานะเป็ นมหาวิทยาลัยการดนตรี และศิลปะการแสดง) ได้ ทลู เกล้ าฯ ถวายประกาศนียบัตร
และสมาชิกกิตติมศักดิ์ลําดับที่ 23 แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั พระบรมนามาภิไธย
“ภูมิพลอดุลยเดช” ปรากฏอยูบ่ นแผ่นจําหลักหินของสถาบัน ทรงเป็ นสมาชิกกิตติมศักดิ์ที่มีอายุ
น้ อยที่สดุ และเป็ นชาวเอเชียเพียงผู้เดียวที่ได้ รับเกียรติอนั สูงสุดนี ้พระอัจฉริ ยภาพด้ านดนตรี ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั เป็ นที่ชื่นชมไม่เพียงในประเทศไทยเท่านัน้ นักดนตรี ตา่ งประเทศ ทัว่
โลกก็ชื่นชมและยอมรับในพระอัจฉริ ยภาพนี ้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเริ่มพระราชนิพนธ์เพลงเมื่อมีพระชนมพรรษาได้ 18
พรรษาในปีพุทธศักราช 2489 ทรงพระราชนิพนธ์ทํานองเพลง “แสงเทียน” เป็นเพลงพระราชนิพนธ์
เพลงแรกและจนถึงปัจจุบันมีเพลงพระราชนิพนธ์ ทั้งสิ้น 48 เพลง ทุกเพลงล้วนมีทํานองไพเราะ
ประทับใจผู้ฟัง สอดคล้องกับเนื้อร้องซึ่งมีคตินานัปการ และเป็นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งของชีวิตคนไทย
ในยามที่บ้านเมืองไม่สงบสุข ก็พระราชทานเพลงปลุกใจเพือ่ เป็นขวัญกําลังใจ แก่ ข้าราชการ ทหาร
พลเรือน และประชาชน ผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติ มิให้เกิดความย่อท้อในการทําความดี ต่อชาติ
ศาสน์ กษัตริย์ ต่อตนเองและสังคม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงใช้ดนตรีให้เป็นประโยชน์ทางอ้อมในหลายด้าน อาทิ ทรง
ใช้เครื่องดนตรีเป็นสื่อผูกพันสถาบันพระมหากษัตริย์กบั นิสิตนักศึกษา โดยเสด็จ ฯ ไปทรงดนตรีร่วมกับ
นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ อยู่นาน กว่า 10 ปี ในคราวเสด็จเยือนต่างประเทศ ก็ทรงใช้ดนตรีเป็น
สื่อ กระชับสัมพันธไมตรี ระหว่างประเทศกับนานาประเทศได้อย่างแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น พระปรีชาสามารถ
ด้านดนตรี ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นที่ชื่นชมของชาวต่างประเทศ
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เพลงพระราชนิพนธ์แต่ละเพลงนั้น ล้วนแสดงออกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรทุกหมู่
เหล่าโดยถ้วนหน้า เช่น เพลงยามเย็น พระราชทานแก่สมาคมปราบวัณโรค เพื่อนําออกแสดงเก็บเงิน
บํารุงการกุศล เพลงใกล้ รุ่ง บรรเลงเป็ นปฐมฤกษ์ ในงานของ สมาคมเลี ้ยงไก่แห่งประเทศไทย เพลงยิ ้มสู้
พระราชทานแก่โรงเรี ยนสอนคนตาบอด เพลงลมหนาว พระราชทานในงานประจําปี ของสมาคม
นักเรี ยนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ เพลงพรปี ใหม่ พระราชทานแก่พสกนิกรเนื่องในวันปี ใหม่
เพลงเกิดเป็ นไทยตายเพื่อไทย เพลงความฝันอันสูงสุด และเพลงเราสู้ พระราชทานแก่ผ้ ปู ฏิบตั หิ น้ าที่
เพื่อประเทศชาติ Kinari Suite พระราชทานเพื่อใช้ ประกอบการแสดงบัลเล่ต์ชดุ มโนราห์ และมีเพลง
ประจําสถาบันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ พระราชทาน ได้ แก่ เพลงมหาจุฬาลงกรณ์ เพลง
ธรรมศาสตร์ เพลงเกษตรศาสตร์ เพลงธงไชยเฉลิมพล ราชวัลลภ และ ราชนาวิกโยธิน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการรวมนักดนตรีสมัครเล่น มา
รวมกันตังเป็
้ นวงขึ ้นเป็ นครัง้ แรก ขณะที่ทรงประทับ ณ พระที่นงั่ อัมพรสถานประกอบด้ วยพระราชวงศ์
ผู้ใหญ่ที่ทรงคุ้นเคย และเมื่อโปรดเกล้ าฯ ให้ จดั ตัง้ สถานีวิทยุ อ.ส. ขึ้นในปีพุทธศักราช 2495 เพื่อให้ เป็ น
สื่อกลางที่ให้ ความบันเทิงและสาระประโยชน์ในด้ านต่างๆ พระราชทานชื่อว่า “วงลายคราม” ก็ได้ มีการ
ออกอากาศส่งวิทยุกระจายเสียงกับวงดนตรี ตา่ งๆ ด้ วย
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ต่อมาโปรดเกล้าฯ ให้นักดนตรีรนุ่ หนุ่มมาเล่นดนตรีรว่ มกับวงลายคราม จึงเกิดเป็น วงดนตรี
อ.ส.วันศุกร์ ขึ้น วงดนตรี อ.ส. วันศุกร์ มีลกั ษณะพิเศษคือ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ทรงร่วม
บรรเลงกับสมาชิกของวง ออกอากาศกระจายเสียง ทางสถานีวทิ ยุประจําวันศุกร์ และยังทรงจัด
รายการเพลงเอง ทรงเลือกแผ่นเสียงเองในระยะแรก บางครัง้ ก็โปรดเกล้ าฯ ให้ มีการขอเพลง และ
จะทรงรับโทรศัพท์ด้วยพระองค์เอง
วงดนตรี อ.ส. วันศุกร์ยังเป็นวงดนตรีที่โปรดให้ไปร่วมบรรเลงในงาน “วันทรงดนตรี” ตามที่
มหาวิทยาลัยต่างๆ กราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ เพื่อทรงสังสรรค์ร่วมกับนิสติ นักศึกษา เป็ นการส่วน
พระองค์ ก่อนที่จะยกเลิกไป เพราะทรงมีพระราชกรณียกิจเพิ่มมากขึ ้น
ในปีพุทธศักราช 2529 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงตั้งแตรวง “สหายพัฒนา” ขึน้
อีกวงหนึ่ง โดยโปรดเกล้าฯให้รวบรวม ผู้ปฏิบตั ิราชการใกล้ ชิดเบื ้องพระยุคลบาท และโดยเสด็จฯใน
การพัฒนาภูมิภาคต่าง ๆ เป็ นประจํา เช่น นักเกษตรหลวง คณะแพทย์อาสาสมัคร ข้ าราชการใน
พระองค์ ราชองค์รักษ์ ตลอดจนเจ้ าหน้ าที่หน่วยรักษาความปลอดภัย ซึง่ ส่วนใหญ่ไม่เคยเล่นดนตรี
มาก่อน พระราชทานเวลาฝึ กสอนในช่วงเวลาทรงออกพระกําลังในตอนคํ่าของทุกๆวัน ทรงตังแตร
้
วงขึ ้นสําเร็ จ และยังคงซ้ อมดนตรี เป็ นประจํา ทุกคํ่าของวันศุกร์ และวันอาทิตย์ ร่วมกับ นักดนตรี
อ.ส. วันศุกร์ ณ สถานี อ.ส.เกือบทุกเย็น กับวงสหายพัฒนา ณ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตรลดา
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชดํารัสเกี่ยวกับดนตรีแก่นักข่าวชาวอเมริกันในรายการ
เสียงแห่งวิทยุอเมริกา เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พุทธศักราช 2503 ความตอนหนึ่งว่า

“ดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของข้าพเจ้า จะเป็นแจ๊สหรือไม่ใช่แจ๊สก็ตาม ดนตรีล้วนอยู่ในตัวทุกคน
เป็นส่วนที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตคนเรา สําหรับข้าพเจ้าดนตรีคือสิ่งประณีตงดงาม และทุกคนควรนิยมในคุณค่าของ
ดนตรีทุกประเภท เพราะว่าดนตรีแต่ละประเภทต่างก็มคี วามเหมาะสมตามแต่โอกาสและอารมณ์ที่ต่างๆกัน
ออกไป”
ทรงเห็นว่า ดนตรี นอกจากจะให้ความบันเทิงแล้ว ควรจะเป็นสื่อสร้างสรรค์ชักนําให้คนเป็นคนดี
ของประเทศชาติและสังคม ดังพระราชดํารัสทีพ่ ระราชทานแก่คณะกรรมการสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย
ณ ศาลาดุสิดาลัย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พุทธศักราช 2524 มีความตอนหนึ่งดังนี้
“...การดนตรีจึงมีความหมายสําคัญสําหรับประเทศชาติสําหรับสังคม ถ้าทําดี ๆ ก็ทําให้คนเขามี
กําลังใจจะปฏิบัติงานการก็เป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งที่ให้ความบันเทิง ทําให้คนที่กําลังท้อใจมีกําลังใจขึน้ มาได้ คือ
เร้าใจได้ คนกําลังไปทางหนึ่งทางที่ไม่ถกู ต้องก็อาจจะดึงกลับมาในทางที่ถกู ต้องได้ ฉะนั้น ดนตรีก็มี
ความสําคัญอย่างหนึ่งจึงพูดได้กบั ท่านทั้งหลายที่เกีย่ วข้องกับการดนตรีในรูปการณ์ต่าง ๆ ว่า มีความสําคัญ
และต้องทําให้ถูกต้อง ต้องทําให้ดี ถูกต้องในทางหลักวิชาการดนตรีอย่างหนึ่ง และก็ถูกต้องตามหลักวิชาของ
ผู้ที่มีศีลธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตก็จะทําให้เป็นประโยชน์อย่างมาก เป็นประโยชน์ทั้งต่อส่วนรวมทั้งส่วนตัว
เพราะก็อย่างที่กล่าวว่าเพลงนี้มันเกิดความปีติภายในของตัวเองได้ความปีติในผู้อื่นได้ ก็เกิดความดีได้ความ
เสียก็ได้ ฉะนั้นก็ต้องมีความระมัดระวังให้ดี...”
ที่มา www.kingramamusic.org/.../7_พระอัจฉริยภาพทางดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้า
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กิจกรรมที่ 1

จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับพระอัจฉริยภาพทางดนตรี
ของ ในหลวงรัชกาล 9
คําชี้แจง : จงทําเครื่องหมาย หน้าข้อที่ถูกและทําเครือ่ งหมาย หน้าข้อที่ผิด ให้
ถูกต้อง (10 คะแนน)
..................1.ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นคีตกวีและนักดนตรีที่ชาวโลกยกย่อง จึงทําให้ สถาบันการ
ดนตรีและศิลปะแห่งกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียทูลเกล้าถวาย ประกาศนียบัตรและสมาชิก
กิตติมศักดิ์ เป็นสมาชิกลําดับที่ 23
.................2. ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชนิพนธ์บทเพลงพระราชนิพนธ์ ไว้ทั้งหมด 47 บทเพลง
.................3. ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเริ่มเรียนดนตรีเมื่อมีพระชนมายุ 13 พรรษา
……………..4. ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเรียนการเป่า แซกโซโฟน เป็นเครื่องดนตรีชิ้นแรก
……………..5. ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้มีการรวบรวมนักดนตรีสมัครเล่น มา
รวมตัวกันตั้งเป็นวงขึ้นเป็นครั้งแรก พระราชทานชื่อว่า วงดนตรีหลวง
…………….6. ในหลวงรัชกาลที่ 9 โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง สถานีวิทยุ อ.ส. ขึ้นในปีพุทธศักราช 2495
................7.บทเพลงพระราชนิพนธ์แสงเทียนเป็นบทเพลง ลําดับที่ 1
................8.บทเพลงพระราชนิพนธ์ยามเย็น พระราชทานแก่สมาคมเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย
................9.บทเพลงพระราชนิพนธ์ยิ้มสู้ พระราชทานแก่โรงเรียนสอนคนตาบอด
................10.บทเพลงพระราชนิพนธ์ลมหนาว พระราชทานในงานประจําปี ของสมาคมนักเรียนเก่า
อังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์

ชื่อ............................................นามสกุล................................ชั้น............เลขที่...............
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เฉลยกิจกรรมที่ 1
จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับพระอัจฉริยภาพทางดนตรี
ของ ในหลวงรัชกาล 9
คําชี้แจง : จงทําเครื่องหมาย หน้าข้อที่ถูกและทําเครือ่ งหมาย หน้าข้อที่ผิด ให้
ถูกต้อง (10 คะแนน)
 1. ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นคีตกวีและนักดนตรีที่ชาวโลกยกย่อง จึงทําให้ สถาบันการ
ดนตรีและศิลปะแห่งกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียทูลเกล้าถวาย ประกาศนียบัตรและสมาชิก
กิตติมศักดิ์ เป็นสมาชิกลําดับที่ 23
 2. ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชนิพนธ์บทเพลงพระราชนิพนธ์ ไว้ทั้งหมด 47 บทเพลง
 3. ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเริ่มเรียนดนตรีเมื่อมีพระชนมายุ 13 พรรษา
 4. ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเรี ยนการเป่ า แซกโซโฟน เป็ นเครื่ องดนตรี ชิ ้นแรก
 5. ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ า ให้ มีการรวบรวมนักดนตรี สมัครเล่น มา
รวมตัวกันตังเป็
้ นวงขึ ้นเป็ นครัง้ แรก พระราชทานชื่อว่า วงดนตรี หลวง
 6. ในหลวงรัชกาลที่ 9 โปรดเกล้ าฯ ให้ จดั ตัง้ สถานีวิทยุ อ.ส. ขึ ้นในปี พทุ ธศักราช 2495
 7.บทเพลงพระราชนิพนธ์แสงเทียนเป็นบทเพลง ลําดับที่ 1
 8.บทเพลงพระราชนิพนธ์ยามเย็น พระราชทานแก่สมาคมเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย
 9.บทเพลงพระราชนิพนธ์ยิ้มสู้ พระราชทานแก่โรงเรียนสอนคนตาบอด
 10.บทเพลงพระราชนิพนธ์ลมหนาว พระราชทานในงานประจําปี ของสมาคมนักเรียนเก่า
อังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์

ชื่อ............................................นามสกุล................................ชั้น............เลขที่...............
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ใบความรู้ที่ 2
ประวัติความเป็นมาของ แซกโซโฟน

แซกโซโฟน (saxophone) ประดิษฐ์ขึ้นโดย อดอลฟ์ แซกซ์ ในปี
ค.ศ. 1840 ที่นครปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยได้รับการว่าจ้างจาก
หัวหน้าวงโยธวาทิต ให้ผลิตเครื่องดนตรีชนิดใดก็ได้ซึ่งสามารถเล่นเสียง
ให้ดัง เพื่อใช้ในวงโยธวาทิต (Military Band) และต้องการให้เครื่อง
ดนตรีชนิดใหม่นี้เป็นเครื่องลมไม้ เขาจึงนําเอาเครื่องดนตรีประเภท
เครื่องทองเหลืองชนิดหนึ่งซึ่งล้าสมัยแล้ว เรียกว่า แตรออพิคเลียด
(Ophicleide) มาถอดที่เป่าอันเดิมออก แล้วเอาที่เป่าของคลาริเนตมา
ใส่แทน จากนั้นเขาได้แก้กลไกของกระเดื่องต่าง ๆ และปรับปรุงจน
สามารถใช้งานได้ แซกโซโฟนจึงได้กาํ เนิดขึน้ มาเป็นชิ้นแรกของโลก
ช่วงแรกแซกโซโฟน (saxophone) จะเป็นเครื่องดนตรีที่ผสมระหว่าง
เครื่องลมไม้กับเครื่องทองเหลือง แต่นักปราชญ์ดนตรีตดั สิน ให้มันเป็น
เครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมไม้ เพราะถึงแม้ว่าลําตัว จะทําจากทองเหลือง แต่เสียงจะออกทางเครื่องลมไม้
เนื่องจากปากเป่าเป็นลิ้นที่ทําจากไม้
เสียงของแซกโซโฟน (saxophone) สามารถสร้างอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างหลากหลาย
บรรเลงได้ทั้งเสียงกระซิบกระซาบ อ่อนหวานนุ่มนวล หรือแผดจนแสบโสตประสาท เจิดจ้า สร้าง
ความรู้สึกแปลกหูเหมือนการผสมผสานระหว่างเชลโล คอร์อังแกลส์ และคลาริเนต จึงเหมาะสําหรับใช้
เป็นเครื่องดนตรีบรรเลงเดี่ยว จากวงโยธวาทิต เดินทางสู่วงแจ๊ซ ที่สุดแซกโซโฟนก็กลายเป็นเครื่อง
ดนตรีที่แจ๊ซจะขาดเสียมิได้ ทั้งยังเป็นที่นิยมในการบรรเลงบทเพลงคลาสสิคสมัยใหม่

ที่มา konlovesax.blogspot.com/2011/07/blog-post.html
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ชนิดของแซกโซโฟน

saxophone จัดว่าเป็นเครื่องเป่าประเภทลมไม้ หรือเครื่องเป่าประเภทมีลิ้น (The Woodwind
Instruments) มีทงหมด
ั้
8 ขนาด ได้ แก่ โซปรานีโนแซกโซโฟน (Sopranino Saxophone), โซปราโน
แซกโซโฟน (Soprano Saxophone), อัลโตแซกโซโฟน (Alto Saxophone), เทเนอร์ แซกโซโฟน
(Tenor Saxophone), บาริ โทนแซกโซโฟน (Baritone Saxophone), เบสแซกโซโฟน (Bass
Saxophone), คอนทร่าเบส แซกโซโฟน (Contrabass Saxophone), ซับคอนทร่าเบส แซกโซโฟน
(SUB Contrabass Saxophone)
แต่นิยมใช้ในปัจจุบันมี 4 ชนิดด้ วยกัน คือ โซปราโนแซกโซโฟน (Soprano Saxophone), อัล
โตแซกโซโฟน (Alto Saxophone), เทเนอร์ แซกโซโฟน (Tenor Saxophone),บาริ โทนแซกโซโฟน
(Baritone Saxophone)
Saxophone ที่เหมาะสมสําหรับผู้เริ่ มต้ น คือ อัลโตแซกโซโฟน (Alto Saxophone) และ
เทเนอร์ แซกโซโฟน (Tenor Saxophone) เนื่องจากทังคู
้ ่ เป็ น Saxophone ที่เป่ าง่าย นํ ้าหนักเบา
สามารถเป่ าได้ หลายสไตล์
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1. โซปรานีโนแซกโซโฟน (Sopranino Saxophone)
เป็น Saxophone ที่เล็กที่สดุ ในตระกูล อยูใ่ นบันไดเสียง Eb ส่วนมากมีลกั ษณะตรง แต่
บางครัง้ ก็มีแบบงอบ้ างก็มี และให้ เสียงที่แหลมมาก และควบคุมเสียงยากมาก ดังนันจึ
้ งไม่คอ่ ยเป็ นที่
นิยม ซักเท่าไหร่

ภาพที่ 1 Eb Sopranino Saxophone
ที่มา https://en.wikipedia.org/wiki/Sopranino_saxophone

เรื่องน่ารู้ คู่แซกโซโฟน

17

2. โซปราโนแซกโซโฟน (Soprano Saxophone)
เป็นแซกโซโฟนที่มีขนาดเล็ก น้ําหนักเบา และ มีความถี่ยังไม่สูงที่สุด โซปราโนแซกโซโฟนไม่
เหมาะสมสําหรับผู้ที่ต้องการหัดเล่นแซกโซโฟนใหม่ๆ เนื่องจากมีความ ยากในการคุมเสียงมากกว่าแซก
โซโฟนอัลโตและแซกโซโฟนเทเนอร์ ถือเป็นเครื่องที่ใช้แทนไวโอลินในช่วงโพสิชั่นที่หนึ่ง(1st)ในวงประเภท
เครื่องเป่า ระดับเสียง Bb เท่ากับเครื่องดนตรีคลาริเน็ตและทรัมเป็ต ในปัจจุบันแซกโซโฟนโซปราโนจะมี
รูปทรงให้เลือก 2 แบบ คือแบบตรง และแบบโค้งก็จะมีลักษณะเหมือกับแซกโซโฟนอัลโต้แต่มี ขนาดเล็กกว่า

ภาพที่ 2 Bb Soprano Saxophone
ที่มา https://en.wikipedia.org/wiki/Soprano_saxophone
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3.อัลโตแซกโซโฟน (Alto Saxophone)
เป็นแซกโซโฟนที่ขอ้ นข้างเหมาะสําหรับผู้เริ่มต้น เนื่องจากเป็นแซกโซโฟนที่เป่าง่ายกว่าโซ
ปราแซกโซโฟนและมีน้ําหนักเบากว่าแซกโซโฟนเทเนอร์แซกโซโฟนอัลโต้สามารถเป่าได้ในดนตรีหลาย
ๆ สไตล์ไม่ว่าจะเป็นสไตล์คลาสสิก, ป็อป, แจ็ส แต่นักดนตรีคลาสสิกจะนิยมใช้แซกอัลโตในการเล่น
มากกว่าการใช้แซกโซโฟนชนิดอื่น ๆ รวมถึงการเล่นดนตรีแบบแตรวง, คอนเสิร์ตหรือมาร์ชชิ่งแบรนด์ก็
เช่นกัน ถือเป็นเครื่องที่ใช้แทนใวโอลิน-วิโอล่าในวงประเภทเครื่องเป่า แซกโซโฟนอัลโต้จึงเป็นแซก
โซโฟนที่ได้รับความนิยมมากทีส่ ุดในเอเชีย

ภาพที่ 3 Eb Alto Saxophone
ที่มา https://en.wikipedia.org/wiki/ Alto _saxophone
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4. เทเนอร์แซกโซโฟน (Tenor Saxophone)
เป็นแซกโซโฟนที่ถกู ใช้มากในการเล่นดนตรีแนวแจ็ส แต่ก็สามารถเห็นแซกโซโฟนเทเนอร์ได้ใน
การเล่นดนตรีแบบอื่น ๆ เสียงของแซกเทเนอร์จะมีลักษณะแบบนุ่ม ๆ อ้วน ๆ ระดับเสียง Bb และต่ํา
กว่าแซกโซโฟนอัลโต้และแซกโซโฟนโซปราโน รองจากแซกโซโฟนอัลโต้ (โทนเสียงที่เล่นได้จะอยู่ใน
โทนอัลโต-เทนเนอร์) ถือเป็นเครื่องที่ใช้แทนวิโอล่าในวงประเภทเครื่องเป่า แล้วแซกโซโฟนเทเนอร์ก็
น่าจะเป็นตัวเลือกที่มือใหม่ควรจะใช้ในการเริ่มต้น

ภาพที่ 4 Bb Tenor Saxophone
ที่มา https://en.wikipedia.org/wiki/ Tenor _saxophone
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5. บาริโทนแซกโซโฟน (Baritone Saxophone)
เป็นแซกโซโฟนที่มีขนาดใหญ่และมีความถีเ่ สียงต่ํา แต่ยังสามารถทีจ่ ะบรรเลงเดี่ยวได้เพราะโทนเสียง
อยู่ในช่วงโทนเทนเนอร์-เบส ถือเป็นเครื่องที่ใช้แทนเชลโล่ในวงประเภทเครื่องเป่า และมีราคาค่อนข้างแพง
และมีน้ําหนัก ดังนั้นบาริโทนแซกโซโฟนจึงไม่เหมาะแก่นักแซกโซโฟนมือใหม่ทั้งหลาย ความยาวท่อของบาริ
โทนแซกโซโฟนจะอยู่ประมาณ 7 ฟุต

ภาพที่ 5 Eb Baritone Saxophone
ที่มา https://www.google.co.th/search?q=baritone+saxophone
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6. เบสแซกโซโฟน (Bass Saxophone)
เป็น Saxophone ที่มีขนาดข้อนข้างใหญ่ มีขนาดใหญ่กว่า Baritone มี Range เสียง
เทียบเท่า Tuba เสียงต่ํากว่าเทนเนอร์แซกฯ 1 ช่วงคู่แปด และต่ํากว่าบาริโทนแซกฯ เป็นคู่ 4 สมบูรณ์ อยู่
ในบันไดเสียง Bb และใช้เป็นเสียง Bass ได้ดี เล่นโทนเบส เป็นหลัก ถือเป็นเครื่องที่ใช้แทนเสียงคอนทร่า
เบสในวงประเภทเครื่องเป่า มีลําตัวโค้งงอ และขดเป็นวงที่บริเวณคอ เหมือน Baritone
Saxophone สําหรับผู้ที่สูงประมาณ 175 Cm ขนาดของมันถ้าตัง้ พื้นจะอยู่ประมาณ หน้าอกเรา หรือ
ขนาด 4.5 ฟุต บางท่านสามารถคล้องคอเล่นได้ หรือบางท่านจะตั้งกับพื้นแล้วเล่น

ภาพที่ 6 Bb Bass Saxophone
ที่มา https://www.google.co.th/search?q=Bass%20Saxophone
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7. คอนทร่าเบส แซกโซโฟน (Contrabass Saxophone)
เป็น saxophone ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในตระกูล อยู่ในบันไดเสียง Eb มี Range เสียง
เทียบเท่า Double Bass, Bass Guitar มีช่วงเสียงต่ํากว่าบาริโทนแซกฯ 1 ช่วงคู่แปด ความยาวเป็นสอง
เท่าของบาริโทนแซกฯ มีขนาดถึง 6.5 ฟุต ความสูงของเครื่องมากกว่าคนเล็กน้อย เวลาเล่นต้องตั้งพื้น แล้ว
ยืนเล่น หรือนั่งเก้าอี้สูงๆ เสียงจะเป็นลักษณะ Buzzy มากกว่าจะบอกได้ว่าเล่นโน้ตตัวอะไรเพราะความ
ใหญ่ของตัวเครื่องต่อปากเป่า เป็นเครื่องดนตรีที่พบเห็นได้ยาก ยังคงมีการผลิตอยู่แต่ไม่มาก ด้วยความที่
ใหญ่มากจึงไม่คอ่ ยเป็นที่นิยมนัก

ภาพที่ 7 Eb Bass Saxophone
ที่มา https://www.google.co.th/search?q=Contrabass Saxophone
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8. ซับคอนทร่าเบส แซกโซโฟน (SUB Contrabass Saxophone)
เป็นแซกโซโฟนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน เป็ นเครื่ องดนตรี ที่พบเห็นได้ ยาก ด้ วยความที่
ใหญ่มากจึงไม่คอ่ ยเป็ นที่นิยมนักไม่คอ่ ยนิยมใช้ เนื่องจากมีขนาดใหญ่

ภาพที่ 8 Bb SUB Contrabass Saxophone
ที่มา https://www.google.co.th/search?q= SUB Contrabass Saxophone
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กิจกรรมที่ 2
จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับประวัติของแซกโซโฟน
คําชี้แจง : จงตอบคําถามต่อไปนี้ (10 คะแนน)
1. แซกโซโฟน (saxophone) ประดิษฐ์ ขึ ้นโดยใคร ในปี ค.ศ.ใด ที่เมืองใด ประเทศใด (2 คะแนน)
ตอบ ............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
2. แซกโซโฟน (saxophone) ที่นิยมใช้ในปัจจุบันมี กี่ชนิดอะไรบ้าง (2 คะแนน)
ตอบ..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
3. ถ้ านักเรี ยนจะเริ่ มฝึ กแซกโซโฟน (saxophone) ควรเริ่ มจากแซกโซโฟน (saxophone) ชนิดใดเพราะเหตุ
ใด (3 คะแนน)
ตอบ ............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
4. ให้นักเรียนอธิบายเสียงของแซกโซโฟน (saxophone) มาให้ เข้ าใจ (3 คะแนน)
ตอบ ............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

ชื่อ............................................นามสกุล................................ชั้น............เลขที่...............
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เฉลยกิจกรรมที่ 2
จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับประวัติของแซกโซโฟน
คําชี้แจง : จงตอบคําถามต่อไปนี้ (10 คะแนน)
1. แซกโซโฟน (saxophone) ประดิษฐ์ ขึ ้นโดยใคร ในปี ค.ศ.ใด ที่เมืองใด ประเทศใด (2 คะแนน)
ตอบ .................................. ประดิษฐ์ขึ้นโดย อดอล์ฟ แซก ...............ในปี ค.ศ. 1840 ……………..….
............................ที่นครปารีส .............................ประเทศฝรั่งเศส..............................................
2. แซกโซโฟน (saxophone) ที่นิยมใช้ในปัจจุบันมี กี่ชนิดอะไรบ้าง (2 คะแนน)
ตอบ ........แซกโซโฟน (saxophone) ที่นิยมใช้ ในปั จจุบนั มี 4 ชนิดด้ วยกัน คือ โซปราโนแซกโซโฟน
(Soprano Saxophone), อัลโตแซกโซโฟน (Alto Saxophone), เทเนอร์ แซกโซโฟน (Tenor Saxophone),
บาริ โทนแซกโซโฟน (Baritone Saxophone)...........
3. ถ้ านักเรี ยนจะเริ่ มฝึ กแซกโซโฟน (saxophone) ควรเริ่ มจากแซกโซโฟน (saxophone) ชนิดใดเพราะเหตุ
ใด (3 คะแนน)
ตอบ ...........Saxophone ที่เหมาะสมสําหรับผู้เริ่ มต้ น คือ อัลโตแซกโซโฟน (Alto Saxophone) และเท
เนอร์ แซกโซโฟน (Tenor Saxophone)……เนื่องจากทั้งคู่ เป็น Saxophone ที่เป่ าง่าย นํ ้าหนักเบา สามารถ
เป่ าได้ หลายสไตล์……….
4. ให้นักเรียนอธิบายเสียงของแซกโซโฟน (saxophone) มาให้ เข้ าใจ (3 คะแนน)
ตอบ เสียงของแซกโซโฟน (saxophone) สามารถสร้างอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างหลากหลาย บรรเลง
ได้ทั้งเสียงกระซิบกระซาบ อ่อนหวานนุ่มนวล หรือแผดจนแสบโสตประสาท เจิดจ้า สร้างความรู้สึกแปลก
หูเหมือนการผสมผสานระหว่างเชลโล คอร์อังแกลส์ และคลาริเนต

ชื่อ............................................นามสกุล................................ชั้น............เลขที่...............

