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เอกสารประกอบการเรยีน เลม่ที ่1 รูจ้กัไวโอลนิกนักอ่น 

 

ค าน า 

 

           ไวโอลินเป็นเครื่องดนตรีที่ได้รับความนิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ ด้วยรูปร่างที่สวยงามและความไพเราะของเสียงที่สดใส จึงได้รับการขนานนามว่า 

ราชินีแห่งเครื่องดนตรีสากล การเล่นไวโอลินให้ไพเราะได้น้ันผู้เล่นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจและ

มีวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง 

         เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปฏิบัติไวโอลินขั้นพื้นฐาน รายวิชา ศ23215 

เครื่องสายสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่มที่ 1 เรื่อง รู้จักไวโอลินกันก่อน 

จัดท าข้ึนเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ในการพัฒนาการปฏิบัติเครื่องสายสากลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตั้งแต่

การรู้จักความเป็นมาและส่วนประกอบ กลไก การก าเนิดเสียง การใช้และการบ ารุงรักษา เป็นทักษะส าคัญ

ของการปฏิบัติเครื่องสายสากลที่จะท าให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องและไพเราะ 

          ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปฏิบัติไวโอลินขั้นพื้นฐาน 

รายวิชา ศ23215 เครื่องสายสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่มน้ีจะช่วยให้

นักเรียนมีทักษะการปฏิบัติเครื่องสายสากลที่ดีขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้รายวิชา

เครื่องสายสากลต่อไป 

         

 

กวี บุญกว้าง 
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เอกสารประกอบการเรยีน เลม่ที ่1 รูจ้กัไวโอลนิกนักอ่น 

 

ค าชี้แจงการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปฏิบัติไวโอลินขั้นพื้นฐาน  

รายวิชา ศ23215 เครื่องสายสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่มที่ 1 เรื่อง รู้จักไวโอลินกันก่อน 

 

ส าหรบัครูผู้สอน 

 

 1. เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปฏิบัติไวโอลินขั้นพื้นฐาน รายวิชา ศ23215 

เครื่องสายสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจ านวน 6 เล่ม ดังน้ี 

  เล่มที่ 1 เรื่อง รู้จักไวโอลินกันก่อน  

  เล่มที่ 2 เรื่อง การจับถือไวโอลิน 

  เล่มที่ 3 เรื่อง การจับถือคันชักไวโอลิน 

  เล่มที่ 4 เรื่อง การจับวางมือซ้ายไวโอลิน 

  เล่มที่ 5 เรื่อง การใช้น้ิวดีดสายไวโอลิน 

  เล่มที่ 6 เรื่อง แบบฝึกปฏิบัติไล่เสียงบนสาย E และ A 

2. เอกสารประกอบการเรียนเล่มน้ีประกอบไปด้วยกิจกรรมจ านวน 2 กิจกรรม ดังน้ี

 2.1 กิจกรรมที่ 1 ความเป็นมาและส่วนประกอบของไวโอลิน 

 2.2 กิจกรรมที่ 2 การปฏิบัตใิช้และบ ารุงรักษาไวโอลิน 
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เอกสารประกอบการเรยีน เลม่ที ่1 รูจ้กัไวโอลนิกนักอ่น 

 

ค าชี้แจงการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปฏิบัติไวโอลินขั้นพื้นฐาน  

รายวิชา ศ23215 เครื่องสายสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่มที่ 1 เรื่อง รู้จักไวโอลินกันก่อน 

 

ส าหรบันกัเรยีน 

 

1. การใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปฏิบัติไวโอลินขั้นพื้นฐาน รายวิชา ศ23215 

เครื่องสายสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะเกิดประโยชน์สูงสุด                

นักเรียนควรปฏิบัติดังน้ี 

 1.1 อ่านค าชี้แจงการใช้เอกสารประกอบการเรียนให้เข้าใจถึงข้ันตอนการปฏิบัติ 

 1.2 อ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ให้เข้าใจ 

 1.3 ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

 1.4 นักเรียนศึกษาใบความรู้ให้เข้าใจแล้วท ากิจกรรมเรียงตามล าดับ 

  โดยไม่ข้ามข้ันตอน 

 1.5 ท าแบบทดสอบหลังเรียน 

2. เอกสารประกอบการเรียนเล่มน้ีประกอบไปด้วยกิจกรรมจ านวน 2 กิจกรรม ดังน้ี

 2.1 กิจกรรมที่ 1 ความเป็นมาและส่วนประกอบของไวโอลิน 

 2.2 กิจกรรมที่ 2 การปฏิบัตใิช้และบ ารุงรักษาไวโอลิน 
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สาระและมาตรฐานการเรยีนรู้ กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

มาตรฐาน ศ 2.1  

เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์

วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าทางดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก  

ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช ้

ในชีวิตประจ าวัน 

 

มาตรฐาน ศ 2.2  

เข้าใจความส าคัญระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

เห็นคุณค่าของดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญา

ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

 

 

1.  นักเรียนสามารถอธิบายความเป็นมา ส่วนประกอบ กลไก  

 การก าเนิดเสียงไวโอลินได ้

2.  นักเรียนสามารถปฏิบัตใิช้และบ ารุงรักษาไวโอลินได้อย่างถูกต้อง 

 

 


