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ฆ้องวงใหญ่ 
 

คาํช้ีแจง  เกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทยและเกณฑ์การประเมิน เพ่ือทดสอบความรู้ด้าน
ดนตรีไทย  “ฆ้องวงใหญ่” น้ี จะทดสอบตามเกณฑใ์นขัน้ท่ี 1 – 6 เท่านัน้ โดยข้อความท่ีมีแถบ
สีพืน้หลงัจะไม่ใช้ในการประเมินครัง้น้ี 
 

๑.  การสาํรวจความพร้อมและปรบัเครื่องดนตรีก่อนการบรรเลง 
 

 ๑.๑ ร้านฆ้อง 
  ๑.๑.๑ รา้นฆอ้งวางอยูใ่นแนวราบอยา่งมัน่คงและอยูใ่นสภาพทีส่มบรูณ์ 
 

 ๑.๒ ลกูฆ้อง 
  ๑.๒.๑ ลกูฆอ้งตอ้งอยูต่รงกลางรา้นฆอ้ง โดยทีฉ่ตัรของลูกฆอ้งตอ้งไมส่มัผสักบัรา้นฆอ้ง 
ไมถ่้างรา้นฆอ้ง ลกูฆอ้งขา้งเคยีง และโขนฆอ้ง 
  ๑.๒.๒ ลกูฆอ้งเรยีงลาํดบัตามตําแหน่งของระดบัเสยีงไดถู้กตอ้ง  
  ๑.๒.๓  ลกูฆอ้งตอ้งผกูอยูต่รงกลางรา้นฆอ้งในลกัษณะทีต่งึ 
  ๑.๒.๔  ฉตัรของลกูฆอ้งทุกลกู ตอ้งอยูใ่นระดบัทีเ่สมอกนั ใหย้อดปุม่ของ 
ลกูฆอ้งทุกลกูอยูใ่นระดบัเดยีวกนั 
  ๑.๒.๕  คุณภาพเสยีงของลกูฆอ้งแต่ละลกูตอ้งอยูใ่นสภาพทีส่มบรูณ์ ทดสอบไดโ้ดยการต ี
  ๑.๒.๖  ปรบัระดบัลูกฆ้องที่หย่อนให้ตึง และผูกเส้นหนังสําหรบัร้อยลูกฆ้องด้วยเงื่อน
ตะกรดุเบด็ไดถู้กตอ้งและเหมาะสม ดงัน้ี 
    ๑.๒.๖.๑ ผกูเสน้หนงัรอ้ยลกูฆอ้งไดถู้กตอ้ง 
    ๑.๒.๖.๒ ปรบัลกูฆอ้งทีห่ยอ่นได ้แต่อาจไมส่มบรูณ์ 
    ๑.๒.๖.๓ ปรบัลกูฆอ้งทีห่ยอ่นไดส้มบรูณ์ 
  ๑.๒.๗ ตดิวสัดุถ่วงเสยีงทีล่กูฆอ้งได ้ดงัน้ี 
    ๑.๒.๗.๑ ตดิวสัดุถ่วงเสยีงทีห่ลุดกลบัเขา้ทีล่กูฆอ้งไดต้รงตําแหน่งเดมิ 
    ๑.๒.๗.๒ ตดิวสัดุถ่วงเสยีงทีห่ลุดกลบัเขา้ทีลู่กฆอ้งไดต้รงตําแหน่งเดมิ และปรบั
ไดต้รงเสยีงเดมิ 
    ๑.๒.๗.๓ ตดิวสัดุถ่วงเสยีงทีล่กูฆอ้งเพือ่ปรบัเสยีงไดถู้กตอ้งครบทุกเสยีง 
 

  หมายเหตุ  วสัดุถ่วงเสยีง (ศพัทท์างดนตรไีทยเรยีกว่า ”ตะกัว่”)  หมายถงึ วสัดุทีนํ่ามาตดิ 
เพือ่ปรบัใหไ้ดร้ะดบัเสยีงตามทีต่อ้งการ ซึง่โดยปกตจิะเป็นผงตะกัว่ผสมขีผ้ึ้ง 
 

 ๑.๓ ไม้ตีฆ้องวงใหญ่  
  ไมต้ีฆอ้งม ี๒ ชนิด คอื ไมแ้ขง็ และไมน้วม  ไมแ้ขง็เป็นไมท้ี่หวัไมท้ําดว้ยหนัง ไมน้วม
เป็นไมท้ีห่วัไมท้าํดว้ยผา้พนัสลบัดา้ยทลีะชัน้จนไดข้นาดเหมาะสม 
 
 
 



๒ 
 
  ๑.๓.๑ หวัไมต้ฆีอ้งตอ้งไมค่ลอน 
  ๑.๓.๒ วสัดุทีท่าํไมต้ฆีอ้งตอ้งอยูใ่นสภาพทีเ่หมาะสมกบัการตใีหเ้กดิเสยีง ตามลกัษณะ
ประเภทของไมต้ฆีอ้ง ไดแ้ก่ ไมแ้ขง็ (หวัไมต้ฆีอ้งทําดว้ยหนัง) หรอืไมน้วม (หวัไมต้ฆีอ้งพนัดว้ยผา้
สลบัดา้ยทลีะชัน้) 
 
๒.  ท่านัง่ 
 นัง่ขดัสมาธ ิหรอืพบัเพยีบที่กลางวงฆอ้ง ลําตวัตรง ผูบ้รรเลงหนัหน้าเขา้หากึ่งกลางของวงฆอ้ง
ขณะบรรเลงและรอการบรรเลง  
 
๓.  วิธีจบัไม้ตีฆ้องวงใหญ่ 
 หงายฝ่ามอืจบัไมต้ีขา้งละอนัใหแ้น่นพอประมาณ  โดยใหก้้านไม้ตีพาดอยู่ในกลางร่องอุ้งมอื
พรอ้มกบัใชน้ิ้วกลาง นาง กอ้ย จบักา้นไมต้ฆีอ้งไว ้ และใชน้ิ้วหวัแมม่อืแตะอยูด่า้นขา้ง ปลายน้ิวชีแ้ตะ
ทีด่า้นล่างของกา้นไมต้ฆีอ้ง  โดยใหป้ลายน้ิวชีอ้ยู่ใกลก้บัหวัไมต้ฆีอ้งในลกัษณะทีจ่ะใชค้วบคุมเสยีง
ของฆอ้งวงใหญ่  แลว้ควํ่ามอืลงเมื่อพรอ้มทีจ่ะลงมอืบรรเลง  แขนทัง้สองอยู่ขา้งลําตวังอขอ้ศอกเป็น
มมุฉากพองาม 
 
๔.  วิธีตีฆ้องวงใหญ่ 
 

 ๔.๑  ลกัษณะการตี 
  ๔.๑.๑ ตอ้งตใีหป้ื้น (หน้าไมต้)ี ตัง้ฉากกบัปุม่ลกูฆอ้ง 
  ๔.๑.๒   ตถีูกตรงกลางปุม่ลกูฆอ้งใหเ้ตม็ป้ืนไมต้ ี
  ๔.๑.๓   ใชก้ลา้มเน้ือแขนและขอ้มอืเป็นหลกั  
  ๔.๑.๔   ยกหัวไม้ตีให้สูงกว่าลูกฆ้องพอสมควร (ประมาณ ๖- ๑๐เซนติเมตร) ตาม
ลกัษณะการต ี
  ๔.๑.๕   หมนุไมต้ ี(ไมแ้ขง็) ทลีะน้อย เพื่อไมใ่หห้วัไมต้เีสยีรปูทรง และเพื่อรกัษาคุณภาพ
เสยีง ตามความเหมาะสมในขณะบรรเลง  
 

 ๔.๒ การประเมินการตีฆ้องวงใหญ่ 
  มดีงัต่อไปน้ี 
  ๔.๒.๑   ตไีล่เสยีงทลีะมอืขึน้ลง 
    ใชม้อืซา้ยตทีีล่กูทัง่ (ลกูทวน) หรอืลกูทีม่เีสยีงตํ่าสุด ซึง่อยูท่างซา้ยมอืของผูบ้รรเลง
และตเีรยีงเสยีงขึน้ไปจนไดคู้ ่๘ กบัลกูทัง่ คอืครึง่หน่ึงของจาํนวนลกูฆอ้ง แลว้ใชม้อืขวาตไีล่ต่อไปจาก
ลูกที ่๙ จนถงึลูกยอดหรอืลูกทีม่เีสยีงสงูสุด ซึง่อยูท่างขวามอืของผูบ้รรเลง  และในทศิทางกลบักนัใชม้อื
ขวาตทีีล่กูยอด ไล่เรยีงเสยีงลงมาใหไ้ดคู้ ่๘ กบัลกูยอดแลว้จงึใชม้อืซา้ยตไีล่เรยีงเสยีงลงมาจนถงึลกูทัง่ 
 
 
 
 



๓ 
 
  ๔.๒.๒ ตไีล่เสยีงสลบัมอืขึน้ลง 
      ตไีล่เสยีงขึน้   มอืขวาตีลูกที่สองต่อจากลูกทัง่ แล้วมอืซ้ายตีที่ลูกทัง่ ตีไล่เรยีง
เสยีงสลบัมอืเชน่น้ีขึน้ไป  จนมอืซา้ยไปตจีบทีล่กูรองยอด 
    ตไีล่เสยีงลง มอืซ้ายตซีํ้าที่ลูกรองยอด แล้วมอืขวาตทีี่ลูกยอด ตสีลบัไล่ลงมา
จนมอืซา้ยถงึลกูทัง่ จนมอืขวาตจีบลกูทีส่องต่อจากลกูทัง่ 
  ๔.๒.๓ ต ี๓ พยางคซ์ํ้าเสยีงคู่ ๘ (ทงิ-นงั-เนง) มอืซา้ยตทีีเ่สยีงตํ่า (ลูกทัง่) หน่ึงครัง้ มอืขวา
ตทีีเ่สยีงสงูเป็นคู ่๘ สองครัง้ ตไีล่ทลีะเสยีงขึน้จนมอืขวาถงึลกูยอดแลว้ตใีนลกัษณะเดยีวกนัไล่ลงมา  
  ๔.๒.๔ ตสีองมอืพรอ้มกนัเป็นคูต่่างๆ ในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
    ๔.๒.๔.๑ ตลีงน้ําหนกัมอืเทา่กนั 

    ใช้มอืซ้ายและมอืขวาตีลงไปที่ลูกฆ้องคู่ต่างๆพร้อมกนัทัง้สองมอื 
โดยใหเ้สยีงดงัประมาณกนั  

  ๔.๒.๔.๒ ตเีน้นน้ําหนกัมอืขวามากกวา่มอืซา้ย 
    ใช้มอืซ้ายและมอืขวาตีลงไปที่ลูกฆ้องคู่ต่างๆพร้อมกนัทัง้สองมอื 

โดยเน้นน้ําหนกัมอืขวาใหด้งัชดัเจนกวา่มอืซา้ยเลก็น้อย 
  ๔.๒.๔.๓ ตเีน้นน้ําหนกัมอืซา้ยมากกวา่มอืขวา 
  ใช้มือซ้ายและมือขวาตีลงไปที่ลูกฆ้องคู่ต่างๆพร้อมกันทัง้สองมือ โดยเน้น

น้ําหนกัมอืซา้ยใหด้งัชดัเจนกวา่มอืขวาเลก็น้อย 
  ๔.๒.๕ ตกีรอคูต่่างๆ ในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

  ๔.๒.๕.๑ ตกีรอน้ําหนกัมอืเทา่กนั   
    ใชม้อืซา้ยตลีงก่อนแลว้ตามดว้ยมอืขวาสลบัมอืกนั ใหเ้กดิเสยีงถี่ๆ 

มอืซา้ยและมอืขวาตอ้งมน้ํีาหนกัเทา่กนัและใหจ้บดว้ยมอืขวา 
    ๔.๒.๕.๒ ตกีรอน้ําหนกัมอืขวามากกวา่มอืซา้ย 

    ใช้มอืซ้ายตีลงก่อนแล้วตามด้วยมอืขวาสลบัมอืกนัให้เกิดเสยีงถี่ๆ 
แต่ใหม้อืขวามน้ํีาหนกัมากกวา่มอืซา้ยเลก็น้อยตัง้แต่เริม่ตน้จนสิน้สดุการกรอและใหจ้บดว้ยมอืขวา 

  ๔.๒.๕.๓ ตกีรอน้ําหนกัมอืซา้ยมากกวา่มอืขวา 
    ใช้มอืซ้ายตีลงก่อนแล้วตามด้วยมอืขวาสลบัมอืกนัให้เกิดเสยีงถี่ๆ 

เน้นน้ําหนักมอืซ้ายใหด้งัชดัเจนมากกว่ามอืขวาเลก็น้อย ตัง้แต่เริม่ต้นจนสิ้นสุดการกรอ และใหจ้บ
ดว้ยมอืขวา 
  ๔.๒.๖ ตผีสมมอืและการแบ่งมอืเบือ้งตน้ ในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
    ๔.๒.๖.๑ ตไีล่เสยีงขึน้ ๓ เสยีง 
      เริม่ตีจากลูกทัง่ไปหาลูกยอดทัง้แบบเรยีงเสยีงและขา้มเสยีง โดย
รปูแบบการแบ่งมอื ซา้ย-ขวา-ขวา 
    ๔.๒.๖.๒ ตไีล่เสยีงลง ๓ เสยีง 
      เริม่ตจีากลูกยอดไปหาลูกทัง่ทัง้แบบเรยีงเสยีงและขา้มเสยีง โดย
รปูแบบการแบ่งมอื ขวา-ซา้ย-ซา้ย 
 
 



๔ 
 
    ๔.๒.๖.๓ ตไีล่เสยีงขึน้ ๔ เสยีง 
      เริม่ตจีากลูกทัง่ไปหาลูกยอด ทัง้แบบเรยีงเสยีงและขา้มเสยีง โดย
รปูแบบการแบ่งมอื ซา้ย-ซา้ย-ขวา-ขวา 
    ๔.๒.๖.๔ ตไีล่เสยีงลง ๔ เสยีง 
      เริม่ตจีากลูกยอดไปหาลูกทัง่ ทัง้แบบเรยีงเสยีงและขา้มเสยีง   โดย
รปูแบบการแบ่งมอื ขวา-ขวา-ซา้ย-ซา้ย 
 
    ๔.๒.๖.๕ ตไีล่เสยีงขึน้ ๕ เสยีง 
      เริม่ตีจากลูกทัง่ไปหาลูกยอด ทัง้แบบเรยีงเสยีงและขา้มเสยีง โดย
รปูแบบการแบ่งมอื ซา้ย-ขวา-ขวา-ขวา-ขวา 
    ๔.๒.๖.๖ ตไีล่เสยีงลง ๕ เสยีง 
      เริม่ตีจากลูกยอดไปหาลูกทัง่ ทัง้แบบเรยีงเสยีงและขา้มเสยีง โดย
รปูแบบการแบ่งมอื ขวา-ซา้ย-ซา้ย-ซา้ย-ซา้ย 
    ๔.๒.๖.๗ ตไีล่เสยีงขึน้ ๖ เสยีง เรยีงเสยีง 
      เริม่ตจีากลูกทัง่ไปหาลูกยอด โดยรูปแบบการแบ่งมอื ซ้าย-ซา้ย-ขวา 
-ขวา-ขวา-ขวา 
    ๔.๒.๖.๘ ตไีล่เสยีงลง ๖ เสยีง เรยีงเสยีง 
      เริม่ตจีากลูกยอดไปหาลูกทัง่ โดยรูปแบบการแบ่งมอื ขวา-ขวา-ซ้าย 
-ซา้ย-ซา้ย-ซา้ย 
    ๔.๒.๖.๙ ตไีล่เสยีงขึน้ ๖ เสยีง ชนิดขา้มเสยีง (โดยไมเ่กนิ ๒ ชว่ง คู ่๘) 
      เริม่ตจีากลูกทัง่ไปหาลูกยอด โดยรูปแบบการแบ่งมอื ซ้าย-ขวา-ขวา 
-ขวา-ขวา-ขวา 
  ๔.๒.๗ ตเีสยีงสะบดั 
    ตเีสยีงสะบดั คอื การบรรเลงใหเ้กดิเสยีงสามพยางคอ์ย่างรวดเรว็ใหไ้ดล้กัษณะ
เสยีงสะบดั เกิดจากการตีมอืเดยีวหรอืสองมอืร่วมกนัก็ได้  การตีเสยีงสะบดัแบ่งเป็นตีสะบดัขึน้ ตี
สะบดัลง และสะบดัทีต่ําแหน่งเสยีงเดยีว ในการตสีะบดัขึน้ ใชม้อืซา้ยตลีงไปหน่ึงเสยีงและตามดว้ยมอื
ขวาสองเสยีงจะเรยีงหรอืขา้มเสยีงก็ได้ โดยใช้ความเรว็พอประมาณ  และในทศิทางกลบักนัการตี
สะบดัลงใชม้อืขวาตลีงไปหน่ึงเสยีง และตามดว้ยมอืซา้ยสองเสยีงจะเรยีงหรอืขา้มเสยีงกไ็ด ้ดว้ยความ
รวดเรว็พอประมาณ 

๔.๒.๘ ตปีระคบมอืขวา 
  ๔.๒.๘.๑ ตหีนึบ 

      ใช้มอืขวาตีลงไปที่ปุ่มของลูกฆ้องแล้วยงัคงวางหวัไมต้ีแตะไว้ คอื 
ไมย่กไมต้แีละไมก่ดไมต้ทีีล่กูฆอ้งเพือ่ไมใ่หเ้กดิเสยีงกงัวาน 

  ๔.๒.๘.๒ ตหีนบั 
      ใชม้อืขวาตลีงไปทีปุ่่มของลูกฆอ้ง ยกไมต้ขีึน้เพื่อใหเ้กดิเสยีงกงัวาน
เพยีงเลก็น้อย แลว้จงึใชไ้มต้กีดลงไปเพือ่หา้มเสยีงทนัท ี
 



๕ 
 

  ๔.๒.๘.๓ ตหีนอด 
      ใช้มือขวาตีลงไปที่ปุ่มของลูกฆ้อง ยกไม้ตีขึ้นเพื่อให้เกิดเสียงดงั
กงัวานยาวพอสมควร (เสยีงยาวกวา่ตหีนบัและเสยีงสัน้กวา่ตโีหน่ง) แลว้จงึใชไ้มต้กีดหา้มเสยีง 

  ๔.๒.๘.๔ ตโีหน่ง 
      ใชม้อืขวาตลีงไปทีปุ่ม่ของลูกฆอ้ง แลว้รบียกไมต้ขีึน้ทนัทเีพื่อใหเ้กดิ
เสยีงกงัวาน 
  ๔.๒.๙ ตปีระคบมอืซา้ย 
    ๔.๒.๙.๑ ตแีตะ 
      ใช้มอืซ้ายตีลงไปที่ปุ่มของลูกฆอ้งแล้วยงัคงวางหวัไมต้ีแตะไว้ คอื 
ไมย่กไมต้แีละไมก่ดไมต้ทีีล่กูฆอ้งเพือ่ไมใ่หเ้กดิเสยีงกงัวาน 
    ๔.๒.๙.๒ ตตีะ  
      ใชม้อืซา้ยตลีงไปทีปุ่ม่ของลูกฆอ้งแลว้กดหวัไมต้ลีงไปเพื่อหา้มเสยีง
ทนัท ี โดยใชข้อ้มอืเป็นหลกัในการบงัคบัเสยีง 

  ๔.๒.๙.๓ ตตีดี 
      ใช้มือซ้ายตีลงไปที่ปุ่มของลูกฆ้อง ยกไม้ตีขึ้นเพื่อให้เกิดเสียงดงั
กงัวานยาวพอสมควร แลว้จงึใชด้า้นในของป้ืนไมต้กีดหา้มเสยีง 

  ๔.๒.๙.๔ ตตีงิ 
      ใช้มือซ้ายตีลงที่ปุ่มของลูกฆ้องด้วยการใช้กําลงัข้อมือบงัคบัไม้ตี
ยกขึน้ทนัท ี ใหเ้กดิเสยีงดงักงัวาน   
  ๔.๒.๑๐  ตกีระทบ ตัง้แต่คู ่๒ ถงึคู ่๑๖ 
    ต ี๒ มอืเป็นคู่ต่างๆ  ขาขึน้ใหเ้หลื่อมกนั โดยมอืซา้ยตนํีาลงก่อนแลว้กดหวัไมต้ไีว ้
ส่วนมอืขวาตตีามลงไปทนัทใีหเ้สยีงดงักว่า แลว้ยกมอืขวาขึน้ใหเ้สยีงกงัวาน ส่วนในทศิทางกลบักนั 
คอื ขาลง ตโีดยมอืขวาตนํีาลงไปก่อนแลว้กดหวัไมต้ไีว ้มอืซา้ยตตีามลงไปทนัทใีหเ้สยีงดงักว่า แลว้
ยกมอืซา้ยขึน้ใหเ้สยีงกงัวาน 
  ๔.๒.๑๑  ตกีวาดขึน้ ตกีวาดลง คูต่่างๆ 
    ๔.๒.๑๑.๑ ตกีวาดขึน้ 
      ใชม้อืขวาตกีวาดขึน้ จากเสยีงทีก่ําหนดผา่นปุม่ของลูกฆอ้งขึน้ไปให้
ตรงจํานวนคู่ทีต่อ้งการ เมื่อมอืขวากวาดขึน้แลว้ใหม้อืซา้ยตลีงไปยงัเสยีงทีเ่ริม่กวาด หลงัเสรจ็สิน้การ
กวาดอาจลงเสยีงไดต่้างกนั อาจกวาดโดยไมล่งเสยีง หรอืลงเสยีงเมื่อสิน้สุดการกวาด โดยลงเสยีงมอื
เดยีวหรอืลงเสยีงสองมอืพรอ้มกนั ณ ตําแหน่งคูเ่สยีงทีต่อ้งการ   
    ๔.๒.๑๑.๒  ตกีวาดลง  
      ใชม้อืขวาตกีวาดลง จากเสยีงทีก่ําหนดผ่านปุ่มของลูกฆอ้งลงไปให้
ตรงจํานวน คู่ที่ต้องการ เมื่อมอืขวากวาดลงแล้วถงึเสยีงที่ต้องการ ใหม้อืซ้ายตลีงไป ณ ตําแหน่งที่
เสรจ็สิน้การกวาด หลงัเสรจ็สิน้การกวาดอาจลงเสยีงไดต่้างกนั อาจกวาดโดยไมล่งเสยีง หรอืลงเสยีง
เมือ่สิน้สดุการกวาด โดยลงเสยีงมอืเดยีวหรอืลงเสยีงสองมอืพรอ้มกนั ณ ตําแหน่งคูเ่สยีงทีต่อ้งการ  
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      ตีกวาดลงอีกวิธีหน่ึง เริม่ต้นโดยใช้มอืซ้ายกวาดลงก่อนถึงคู่เสยีง
ต่างๆ ทีต่อ้งการ  เมื่อกวาดเสรจ็สิน้แลว้อาจลงเสยีงไดต่้างกนั อาจกวาดโดยไม่ลงเสยีง หรอืลงเสยีง
เมือ่สิน้สดุการกวาด โดยลงเสยีงมอืเดยีวหรอืลงเสยีงสองมอืพรอ้มกนั ณ ตําแหน่งคูเ่สยีงทีต่อ้งการ 
 

    ๔.๒.๑๑.๓ ตกีวาดลงแลว้กวาดขึน้มอืเดยีว 
      ใชม้อืขวาตกีวาดลงจากเสยีงทีต่้องการประมาณคู่ ๔ หรอืคู่ ๘ แลว้
กวาดขึน้ ในขณะที่มอืขวากวาดขึ้นใหม้อืซ้ายตีลงจงัหวะไปยงัเสยีงที่ต้องการ (คู่ ๔ หรอืคู่ ๘ ของ
เสยีงทีม่อืขวาเริม่กวาด) เมื่อมอืขวากวาดขึน้ถงึเสยีงทีต่้องการแลว้ ทัง้มอืซา้ยและมอืขวาตลีงพรอ้ม
กนัเป็นคู ่๔ หรอืคู ่๘ ใหล้งจงัหวะ 
  ๔.๒.๑๒ ตสีองมอืพรอ้มกนัเป็นคูจ่าก คู ่๒ ถงึคู ่๑๖  
    ใช้มือขวาตีลงที่ปุ่มของลูกยอดและใช้มือซ้ายตีพร้อมกันกับมือขวาให้ได้คู่ ๒  
กบัลูกยอด แลว้ใชม้อืขวาตยีนืเสยีงอยู่ทีลู่กยอดและใชม้อืซา้ยตพีรอ้มกบัมอืขวาเรยีงลําดบัต่อไปทลีะคู่
จนครบคู ่๑๖ 

๔.๒.๑๓ ตกีรอคูต่่างๆ ตัง้แต่คู ่๒ ถงึคู ่๑๖ 
    ใชม้อืซา้ยตยีนืเสยีงทีปุ่ม่ของลกูทัง่หรอืลกูทวน และใชม้อืขวาตใีหไ้ดคู้ ่ ๒ กบัลกูทัง่
ในลกัษณะของการกรอ โดยใชม้อืขวาตกีรอขึน้ไปทลีะเสยีง จนครบคู่ ๑๖ (หรอื ๒ ช่วงเสยีงคู่ ๘ และ
ในทางกลบักนั โดยใชม้อืขวาตยีนืเสยีงทีปุ่ม่ของลูกยอด และใชม้อืซา้ยตใีหไ้ดคู้่ ๒ กบัลูกยอด แลว้ไล่
เสยีงต่อไปทลีะเสยีง จนครบคู ่๑๖ (หรอื ๒ ชว่งเสยีงคู ่๘) 

๔.๒.๑๔ ตสีะบดัสอดสาํนวน 
    ใชว้ธิตีสีะบดัตามปกต ิสลบักบัการดาํเนินทาํนองเป็นประโยค  ๆไป 

๔.๒.๑๕ ตโีปรย 
    ใชว้ธิตีสีลบัไล่เสยีงซา้ยขวา (อย่างการตกีรอ) พรอ้มทัง้ใชก้ําลงัครึง่ขอ้ครึง่แขน
บงัคบัเสยีง ใหไ้ดล้กัษณะเสยีงโปรง่ โดยใหม้น้ํีาหนกัเสยีงจากหนกัไปหาเบา  หรอืจากเบาไปหาหนกั 

๔.๒.๑๖  ตสีะบดัเฉี่ยว 
    ใช้มอืขวาตีสองเสยีง แล้วใช้มอืซ้ายตีหน่ึงเสยีงซึ่งเป็นเสยีงที่เน้นและลงจงัหวะ
ตดิต่อกนัอยา่งรวดเรว็ 

๔.๒.๑๗ ตไีขวม้อื 
  ใชม้อืขวาตยีนืเสยีงใดเสยีงหน่ึงหรอืเคลื่อนทีต่ามตําแหน่งเสยีงทีต่อ้งการ แลว้ยก

มอืซา้ยขา้มมอืขวาในลกัษณะของกากบาท () คอืตไีขว ้ และยอ้นกลบัมาไมไ่ขว ้ตสีลบักนัเช่นน้ี ให้
ไดคู้่ต่าง ๆ ตามที่ต้องการ  หรอืในทางกลบักนั โดยมอืซา้ยตยีนืเสยีงใดเสยีงหน่ึงหรอืเคลื่อนที่ตาม
ตําแหน่งเสยีงทีต่อ้งการ  แลว้มอืขวาตขีา้มมอืซา้ยไขว ้และยอ้นกลบัมาไมไ่ขวม้อืสลบักนัใหไ้ดคู้่ต่างๆ 
การไขวม้อืลกัษณะน้ี มอืทีไ่ขวจ้ะตอ้งอยูด่า้นบน 

๔.๒.๑๘ ตสีะบดัหา้มเสยีง (ขึน้หรอืลง) 
    ตสีะบดัตามปกต ิ(ตีขึน้หรอืตีลง) พรอ้มกบัการประคบมอืหา้มเสยีงที่เสยีงแรก  
หรอืเสยีงสดุทา้ย 
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๔.๒.๑๙ ตกีรอด (ขึน้หรอืลง) 
    การทําเสยีงใหเ้กดิขึน้ในลกัษณะเสยีงสัน่สะเทอืนร่วมกบัการกดหา้มเสยีงเป็นคู่
ต่างๆ ดงัน้ี 

  ๔.๒.๑๙.๑ ตกีรอดขึน้   ใชม้อืซ้ายตยีนืเสยีงซ้อนพยางค์ในลกัษณะเปิดขอ้มอื
ใหเ้สยีงชดิกนัไมต่ํ่ากวา่ ๒ ครัง้ แลว้ใชม้อืขวาตทีีเ่สยีงเดมิพรอ้มทัง้กดหา้มเสยีง (ประคบมอื) ทนัท ี

  ๔.๒.๑๙.๒ ตีกรอดลง   ใช้มอืขวาตียนืเสยีงซ้อนพยางค์ในลกัษณะเปิดขอ้มอื 
ใหเ้สยีงชดิกนัไมต่ํ่ากวา่ ๒ ครัง้ แลว้ใชม้อืซา้ยตทีีเ่สยีงเดมิพรอ้มทัง้กดหา้มเสยีง (ประคบมอื) ทนัท ี

๔.๒.๒๐ ตสีะบดั ๓ เสยีง สงูตํ่า หรอืตํ่าสงู สลบักนัเป็นคูต่่างๆ   
    ตีสะบัดตามปกติหน่ึงครัง้ที่ตํ าแหน่งเสียงสูง  และตามด้วยการตีสะบัด 
ในลกัษณะเดยีวกนัอกีหน่ึงครัง้ทีต่ําแหน่งเสยีงตํ่า ตามคูเ่สยีงต่างๆ ทีต่อ้งการ และในทางกลบักนั  
 

๔.๒.๒๑ ตสีะบดัเฉี่ยวนําเสยีงคู ่๘ 
    ตสีะบดัเฉี่ยวขึน้ลงตามปกตใิหเ้ป็นคู่เสยีงตามทีต่อ้งการ จากตํ่าไปหาสงูหรอืจาก
สงูลงมาหาตํ่า 

๔.๒.๒๒ ตกีรบุ (ขึน้หรอืลง) 
 ตใีหเ้สยีงเกดิขึน้ในลกัษณะเสยีงสัน่สะเทอืนร่วมกบัการกดหา้มเสยีงเป็นคู่ต่างๆ 

เชน่เดยีวกบัการตกีรอด แต่ทาํใหคุ้ณสมบตัโิดยรวมเป็นลกัษณะเสยีงสัน้กวา่เสยีงกรอด 
  ๔.๒.๒๒.๑ ตกีรบุ (ขึน้)  
  ใชม้อืซ้ายตียนืเสยีงใหเ้สยีงชดิกนัไม่ตํ่ากว่า ๒ พยางค์ เช่นเดยีวกบัวธิตีกีรอด 

แลว้ใชม้อืขวาตกีดหา้มเสยีงตามทนัทเีป็นคู ่๒ ของเสยีงยนื (ประคบมอื) ตามตําแหน่งเสยีงทีต่อ้งการ 
  ๔.๒.๒๒.๒ ตกีรบุ (ลง)   
  ใช้มอืขวาตียนืเสยีงใหเ้สยีงชดิกนัไม่ตํ่ากว่า ๒ พยางค์ เช่นเดยีวกบัวธิตีีกรอด 

แลว้ใชม้อืซา้ยตกีดหา้มเสยีงตามทนัทเีป็นคู ่๒ ของเสยีงยนื (ประคบมอื) ตามตําแหน่งเสยีงทีต่อ้งการ 
๔.๒.๒๓ ตกีวาดขึน้ลง  

     ตกีวาดลงประมาณชว่งคู ่๘ ดว้ยมอืขวาแลว้ตกีวาดขึน้ทนัท ีตามดว้ยมอืซา้ยตยีนื
เสยีงเป็นคู ่๘ กบัเสยีงทีเ่ริม่ตน้กวาด  

 หมายเหต ุ การตกีวาดชนิดน้ี แต่เดมินิยมเรยีกอกีอยา่งหนึง่วา่ “ตกีวาดโฉบเฉีย่ว” 
๔.๒.๒๔ ตปีรบิ 
  ใช้วิธีตีโปรย แต่เร็วกว่าตีโปรยตามปกติ  ตามด้วยมือซ้ายกดหวัไม้ตีที่เสียง

สดุทา้ยใหเ้สยีงสัน้ลงทนัท ี  
  ๔.๒.๒๕ ตเีสยีงสะบดัซา้ย ๓ เสยีง ขวา ๓ เสยีง 
    ใชว้ธิตีสีะบดัขึน้หรอืลงดว้ยมอืขา้งหน่ึง  แล้วสะบดัลงหรอืขึน้ดว้ยมอือกีขา้งหน่ึง
ตามตําแหน่งเสยีงทีต่อ้งการ โดยพยางคเ์สยีงอาจเรยีงชดิกนัหรอืขา้มเสยีงกไ็ด ้ 
(ตสีลบั ซา้ย ๓ เสยีง ขวา ๓ เสยีง หรอืขวา ๓ เสยีง ซา้ย ๓ เสยีง) 
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วิธีตีในกรณีพิเศษ 
๔.๒.๒๖ ตไีขวส้อดมอื 

    ใช้มือขวาตียืนหรือเลื่อนตําแหน่งเสียง แล้วยกมือซ้ายสอดไปใต้มือขวาใน
ลกัษณะการไขวม้อืไปตเีสยีงทีส่งูกวา่มอืขวา ณ คู่เสยีงต่างๆ ตามทีต่อ้งการ หรอืกลบักนั ใชม้อืซา้ยตี
ยนืหรอืเลื่อนตําแหน่งเสยีง แล้วยกมอืขวาสอดใต้มอืซ้ายไปตเีสยีงที่ตํ่ากว่ามอืซ้าย ณ คู่เสยีงต่างๆ 
ตามทีต่อ้งการ 

๔.๒.๒๗ ตกีวาดคู ่๑๖ 
    ใชว้ธิตีกีวาด แต่เพิม่จํานวนเสยีงในการกวาดใหไ้ดค้รบสองช่วงคู่ ๘ ตกีวาดขึน้
ใชม้อืขวานํา  ตกีวาดลงใชม้อืซา้ยนํา 

 

หมายเหต ุ การตกีวาดคู่ ๑๖ หมายถงึ  การตกีวาดลูกฆอ้งทัง้หมดรวม ๑๕ เสยีง แต่ศพัท์
สงัคตีดนตรไีทยเรยีกวา่คู ่๑๖ 

๔.๒.๒๘ ตปีระคบเสยีงประสมมอื 
    ใชม้อืทัง้สองร่วมกนับงัคบัเสยีง คอืการตมีอืขวาดว้ยเสยีงเปิด แลว้หา้มเสยีงดว้ย
มอืซา้ย (เปิดขวาหา้มซา้ย) หรอืการปฏบิตัใินทางตรงกนัขา้ม (เปิดซา้ยหา้มขวา) โดยแบ่งเป็นประคบ
เสยีงขึน้และประคบเสยีงลง ตามตําแหน่งคูเ่สยีงทีต่อ้งการ 

๔.๒.๒๙ ตฉีายมอื หรอืตมีอืฉาย 
    ตีให้พยางค์ถี่เร็วเป็นสองเท่าแทรกในทํานองเก็บ (เป็นส่วนหน่ึงของสํานวน
บรรเลง) และเมือ่จะจบวรรคหรอืประโยคเพลงนิยมเวน้ชว่ง เพือ่ตใีหล้งตรงจงัหวะ  
  ๔.๒.๓๐ ตสีะบดักระทบ ๓ พยางค ์คูเ่สยีงต่างๆ  

  ใชส้องมอืรว่มกนัตสีะบดั ๓ พยางค ์คอื ใชม้อืขวาตสีะบดักระทบ ๒ พยางค ์แลว้
ใชม้อืซา้ยตพียางคท์ี ่๓ ตามช่วงคู่เสยีงทีต่อ้งการ หรอืใชม้อืซา้ยตสีะบดักระทบ ๒ พยางคแ์ลว้ใชม้อื
ขวาตพียางคท์ี ่๓ ตามชว่งคูเ่สยีงทีต่อ้งการ  

 

๕. ความแม่นยาํของทาํนองหลกั 
 หมายถงึ  ความสามารถในการจดจาํเน้ือทาํนองเพลงของผูป้ระพนัธท์ีย่งัไมไ่ดม้กีารแปลทาํนอง 
(ตามปกต ิฆอ้งวงใหญ่จะบรรเลงทาํนองหลกั) 
 
๖. ความแม่นยาํตามลกัษณะการตีฆ้องวงใหญ่  แนวการดาํเนินทาํนอง  และจงัหวะ 
 

 ๖.๑ ความแม่นยาํตามลกัษณะการตีฆ้องวงใหญ่ 
  หมายถึง ความสามารถในการบรรเลงทางเพลงสําหรบัฆ้องวงใหญ่ ที่ได้ฝึกฝนกนัมา 
ตามมาตรฐานวชิาการบรรเลงฆอ้งวงใหญ่ 

 

 ๖.๒ แนวการดาํเนินทาํนอง 
  หมายถงึ  ความถูกตอ้งตามความชา้เรว็ของทาํนองเพลง 
 

 ๖.๓ จงัหวะ 
  หมายถงึ  ความถูกตอ้งตามจงัหวะสามญั จงัหวะฉิ่ง และจงัหวะหน้าทบั 



๙ 
 
๗.  คณุภาพเสียง และรสมือ 
 

 ๗.๑ คณุภาพเสียง 
  ๗.๑.๑ ตใีหไ้ดเ้สยีงชดัเจน 
  ๗.๑.๒ การตพีรอ้มกนัสองมอื ตอ้งใหเ้กดิเสยีงทีด่งัประมาณกนั 
  ๗.๑.๓ คุณภาพเสยีงอาจเกดิจากการใชน้ํ้าหนักมอืทัง้สองขา้งเท่าและหรอืต่างกนัตาม
กลวธิกีารต ี
  ๗.๑.๔ ตเีสยีงดงัพอประมาณ โดยไมร่บกวนการบรรเลงของเครือ่งดนตรชีิน้อื่น (ตาม
ลกัษณะการบรรเลงรวมวง)  
 

 ๗.๒ รสมือ 
  หมายถึง  ความสามารถในการปฏิบตัิต่อฆ้องวงใหญ่ เพื่อบงัคบัให้เกิดเสยีงที่ฟงัแล้ว
ก่อใหเ้กดิความไพเราะ ซึ่งเกดิจากการไดฝึ้กปฏบิตัมิาโดยถูกต้องในการดําเนินทํานองไดเ้หมาะสม
กบัการบรรเลงฆอ้งวงใหญ่ 
 
๘.  การแปลทาํนอง 

  ปกตฆิอ้งวงใหญ่จะดําเนินทํานองหลกัเพื่อเป็นหลกัของวง และอาจแปลทํานองไดต้ามสมควร
โดยถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ ยกเวน้เพลงบงัคบัทาง การประเมนิการแปลทาํนองแบ่งออกได ้ดงัน้ี 
 ๘.๑ สาํหรบัเพลงทัว่ไป จากทาํนองทีก่าํหนดให ้๒ ประโยค ในขัน้ที ่๕ 
 ๘.๒ สาํหรบัเพลงทัว่ไป จากทาํนองทีก่าํหนดให ้๔ ประโยค ในขัน้ที ่๖ และ ๗ 
 ๘.๓ สาํหรบัเพลงเดีย่วฆอ้งวงใหญ่ (ตามลกัษณะแบบแผนของทางเดีย่ว)  
ในขัน้ที ่๘, ๙, ๑๐ และ ๑๑ 
 
๙. ขีดความสามารถและสนุทรียะ 
 หมายถงึ ความสามารถของผูบ้รรเลงซึง่มคีวามแมน่ยาํในทุกๆดา้น เชน่แมน่มอื แมน่เสยีง แมน่
จงัหวะ แม่นทาง สามารถดําเนินทํานองใหม้คีวามหนักเบาและชา้เรว็เขา้กบัจงัหวะไดอ้ย่างถูกต้อง 
สามารถใส่อารมณ์ไดเ้หมาะสมกบับทเพลงตามหลกัวชิาแห่งบทเพลงนัน้ๆ จนเกดิเป็นความไพเราะ
ตามเกณฑว์ชิาการ 

   
๑๐. การดแูลรกัษาฆ้องวงใหญ่ภายหลงัการบรรเลง 
 ๑๐.๑ ทาํความสะอาดวงฆอ้ง 
 ๑๐.๒ ใชผ้า้ซึง่เยบ็ตามรปูแบบของรา้นฆอ้งหรอืใชผ้า้คลุมใหเ้รยีบรอ้ย แลว้เกบ็เขา้ที ่
 ๑๐.๓ วางรา้นฆอ้งในลกัษณะทีล่กูฆอ้งควํ่าลง ไมห่งายลกูฆอ้งขึน้ 
 ๑๐.๔ วางวงฆอ้งในแนวราบ ไมซ่อ้นกนั  
 
 
 
 



๑๐ 
 

เกณฑก์ารประเมินการบรรเลงฆ้องวงใหญ่ 
รายละเอียดของแต่ละหวัข้อโปรดดใูนเรื่องฆ้องวงใหญ่ 

 

หวัข้อประเมิน ขัน้ท่ี ๑ ขัน้ท่ี ๒ ขัน้ท่ี ๓ ขัน้ท่ี ๔ ขัน้ท่ี ๕ ขัน้ท่ี ๖ 
๑.การสํารวจความพร้อม
และปรบัเคร่ืองดนตรีก่อน
การบรรเลง 

๑.๑ ร้านฆ้อง 
๑.๑.๑ 
๑.๒ ลกูฆ้อง 
๑.๒.๑ 
๑.๒.๒ 
 
 
 
๑.๓ไม้ตีฆ้อง 
๑.๓.๑ 
๑.๓.๒ 

 
 
๑.๒ ลกูฆ้อง 
๑.๒.๓ 
๑.๒.๔ 
 

 
 
๑.๒  ลกูฆ้อง 
๑.๒.๕ 
 

 
 
๑.๒ลกูฆ้อง 
๑.๒.๖ ปรบัลกูฆอ้ง 
๑.๒.๖.๑ 

 
 
๑.๒ ลกูฆ้อง 
๑.๒.๖ ปรบัลกูฆอ้ง 
๑.๒.๖.๒ 
๑.๒.๗ ตดิวสัดุ
ถ่วงเสยีง 
๑.๒.๗.๑ 

 
 
๑.๒  ลกูฆ้อง 
๑.๒.๖ ปรบัลกูฆอ้ง 
๑.๒.๖.๓ 
๑.๒.๗ ตดิวสัดุ
ถ่วงเสยีง 
๑.๒.๗.๒ 

๒. ท่านัง่ / / / / / / 
๓. วิธีจบัไม้ตีฆ้องวงใหญ่ / / / / / / 
๔. วิธีตีฆ้องวงใหญ่ โปรดดรูายละเอยีดในสรปุเกณฑข์ัน้ต่างๆของการประเมนิวธิกีารตฆีอ้งวงใหญ่ 
๕. ความแม่นยาํของ
ทาํนองหลกั 

/ / / / / / 

๖.๑ ความแม่นยาํตาม
ลกัษณะการตีฆ้องวงใหญ่ 
 

๖.๒ แนวการดาํเนิน
ทาํนอง 
 

๖.๓ จงัหวะ 

/ / / / / / 

/ / / / / / 

/ / / / / / 
๗.๑ คณุภาพเสียง 
 
๗.๒ รสมือ 

๗.๑.๑ 
๗.๑.๒ 

/ ๗.๑.๓ / ๗.๑.๔ / 

- - - / / / 
๘.การแปลทาํนอง - - - - ๘.๑ ๘.๒ 
๙ .ขีดความสามารถและ
สนุทรียะ 

- - - / / / 

๑๐ .  การดูแลเครื่องหลัง
บรรเลง 

/ / / / / / 

 

หมายเหต ุ  /  หมายถงึ  มกีารประเมนิ 
  -  หมายถงึ  ไมม่กีารประเมนิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

สรปุเกณฑข์ัน้ต่างๆ ของการประเมินวิธีการตีฆ้องวงใหญ่ 
มหีวัขอ้การประเมนิดงัต่อไปน้ี (หมายเลขหวัขอ้ตามรายละเอยีดขา้งตน้) 

 

ขัน้ท่ี ๑ ๔.๑.๑  ตอ้งตใีหป้ื้น (หน้าไมต้)ี ตัง้ฉากกบัปุม่ลกูฆอ้ง 
  ๔.๑.๒  ตถีูกตรงกลางปุม่ลกูฆอ้งใหเ้ตม็ป้ืนไมต้ ี
  ๔.๑.๓  ใชก้ลา้มเน้ือแขนและขอ้มอืเป็นหลกั 
  ๔.๑.๔  ยกหวัไมต้ใีหส้งูกวา่ลกูฆอ้งพอสมควร (ประมาณ ๖- ๑๐เซนตเิมตร) ตาม
ลกัษณะการต ี
  ๔.๒.๑  ตไีล่เสยีงทลีะมอืขึน้ลง  
  ๔.๒.๒  ตไีล่เสยีงสลบัมอืขึน้ลง 
     ๔.๒.๓ ต ี๓ พยางคซ์ํ้าเสยีงคู ่๘ (ทงิ-นงั-เนง) มอืซา้ยตทีีเ่สยีงตํ่า (ลกูทัง่) หน่ึงครัง้ มอืขวา
ตทีีเ่สยีงสงูเป็นคู ่๘ สองครัง้ ตไีล่ทลีะเสยีงขึน้จนมอืขวาถงึลกูยอดแลว้ตใีนลกัษณะเดยีวกนัไล่ลงมา 

 

ขัน้ท่ี ๒   
  ๔.๒.๔  ตสีองมอืพรอ้มกนัเป็นคูต่่างๆ ในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
     ๔.๒.๔.๑ ตลีงน้ําหนกัมอืเทา่กนั 
     ๔.๒.๔.๒ ตเีน้นน้ําหนกัมอืขวามากกวา่มอืซา้ย 
     ๔.๒.๔.๓ ตเีน้นน้ําหนกัมอืซา้ยมากกวา่มอืขวา 
  ๔.๒.๕ ตกีรอคูต่่างๆ ในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
     ๔.๒.๕.๑ ตกีรอน้ําหนกัมอืเทา่กนั 
  ๔.๒.๖ ตผีสมมอืและการแบ่งมอืเบือ้งตน้ ในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
     ๔.๒.๖.๑ ตไีล่เสยีงขึน้ ๓ เสยีง 
     ๔.๒.๖.๒ ตไีล่เสยีงลง ๓ เสยีง 
     ๔.๒.๖.๓ ตไีล่เสยีงขึน้ ๔ เสยีง 
     ๔.๒.๖.๔ ตไีล่เสยีงลง ๔ เสยีง 
     ๔.๒.๖.๕ ตไีล่เสยีงขึน้ ๕ เสยีง  
     ๔.๒.๖.๖ ตไีล่เสยีงลง ๕ เสยีง  
     ๔.๒.๖.๗ ตไีล่เสยีงขึน้ ๖ เสยีง เรยีงเสยีง 
     ๔.๒.๖.๘ ตไีล่เสยีงลง ๖ เสยีง เรยีงเสยีง 
     ๔.๒.๖.๙ ตไีล่เสยีงขึน้ ๖ เสยีง =obfขา้มเสยีง (โดยไมเ่กนิ ๒ ชว่ง คู ่๘) 
  ๔.๒.๗ ตเีสยีงสะบดั 
 

ขัน้ท่ี ๓ ๔.๒.๘ ตปีระคบมอืขวา 
     ๔.๒.๘.๑ ตหีนึบ 
     ๔.๒.๘.๒ ตหีนบั 
     ๔.๒.๘.๓ ตหีนอด 
     ๔.๒.๘.๔ ตโีหน่ง 
 



๑๒ 
 
  ๔.๒.๙ ตปีระคบมอืซา้ย 
     ๔.๒.๙.๑ ตแีตะ 
     ๔.๒.๙.๒ ตตีะ 
     ๔.๒.๙.๓ ตตีดี 
     ๔.๒.๙.๔ ตตีงิ 
  ๔.๒.๑๐ ตกีระทบ ตัง้แต่คู ่๒ ถงึคู ่๑๖ 
  ๔.๒.๑๑ ตกีวาดขึน้ ตกีวาดลงคูต่่างๆ  
     ๔.๒.๑๑.๑ ตกีวาดขึน้ 
     ๔.๒.๑๑.๒ ตกีวาดลง 
 

ขัน้ท่ี ๔ ๔.๒.๑๑ ตกีวาดขึน้ ตกีวาดลงคูต่่างๆ  
     ๔.๒.๑๑.๓ ตกีวาดลงแลว้กวาดขึน้มอืเดยีว 
  ๔.๒.๑๒  ตสีองมอืพรอ้มกนัเป็นคูจ่ากคู ่๘ ถงึคู ่๑๖ (หรอื ๒ ชว่งคูเ่สยีง ๘) 
 

ขัน้ท่ี ๕ ๔.๑.๕ หมนุไมต้(ีไมแ้ขง็) ทลีะน้อย เพือ่ไมใ่หไ้มต้เีสยีรปูทรง และเพือ่รกัษาคุณภาพ 
เสยีงตามความเหมาะสมขณะบรรเลง 
  ๔.๒.๑๓ ตกีรอคูต่่างๆ ตัง้แต่คู ่๒ ถงึคู ่๑๖ 
 

ขัน้ท่ี ๖ ๔.๒.๑๔ ตสีะบดัสอดสาํนวน 
  ๔.๒.๑๕ ตโีปรย 
 

ขัน้ท่ี ๗ ๔.๒.๑๖ ตสีะบดัเฉี่ยว 
  ๔.๒.๑๗ ตไีขวม้อื 
 

ขัน้ท่ี ๘ ๔.๒.๑๘ ตสีะบดัหา้มเสยีง (ขึน้หรอืลง) 
  ๔.๒.๑๙ ตกีรอด (ขึน้หรอืลง) 
    ๔.๒.๑๙.๑ ตกีรอดขึน้ 
    ๔.๒.๑๙.๒ ตกีรอดลง 
 

ขัน้ท่ี ๙  ๔.๒.๕ ตกีรอคูต่่างๆ ในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
     ๔.๒.๕.๒ ตกีรอน้ําหนกัมอืขวามากกวา่มอืซา้ย 
     ๔.๒.๕.๓ ตกีรอน้ําหนกัมอืซา้ยมากกวา่มอืขวา 
  ๔.๒.๒๐ ตสีะบดั ๓ เสยีง สงูตํ่า หรอืตํ่าสงู สลบักนัเป็นคูต่่างๆ   
  ๔.๒.๒๑ ตสีะบดัเฉี่ยวนําเสยีงคู ่๘ 
 

ขัน้ท่ี ๑๐ ๔.๒.๒๒ ตกีรบุ (ขึน้หรอืลง) 
    ๔.๒.๒๒.๑ ตกีรบุ (ขึน้) 
    ๔.๒.๒๒.๒ ตกีรบุ (ลง) 
  ๔.๒.๒๓ ตกีวาด ขึน้ลง 
  ๔.๒.๒๔ ตปีรบิ 



๑๓ 
 
  ๔.๒.๒๕ ตเีสยีงสะบดั ซา้ย ๓ เสยีง ขวา ๓ เสยีง 
 

ขัน้ท่ี ๑๑ ๔.๒.๒๖ ตไีขวส้อดมอื 
  ๔.๒.๒๗ ตกีวาดคู ่๑๖ 
  ๔.๒.๒๘ ตปีระคบเสยีงประสมมอื 
  ๔.๒.๒๙ ตฉีายมอื หรอืตมีอืฉาย 
  ๔.๒.๓๐ ตสีะบดักระทบ ๓ พยางคค์ูเ่สยีงต่างๆ 
 
 

หวัข้อเกณฑป์ระเมินการบรรเลงฆ้องวงใหญ่ในระดบัอดุมศึกษา 
 

 ประเมนิความแมน่ยาํพรอ้มดว้ยความสามารถทีเ่หมาะสมตามเกณฑท์ีก่าํหนดไวต้ามหวัขอ้ 
การประเมนิดงัน้ี 

หวัขอ้ที ่๑.  การสาํรวจความพรอ้มและปรบัเครือ่งดนตรก่ีอนบรรเลง 
หวัขอ้ที ่๔.  วธิตีฆีอ้งวงใหญ่ 
หวัขอ้ที ่๕.  ความแมน่ยาํของทาํนองหลกั 
หวัขอ้ที ่๖.  ความแมน่ยาํตามลกัษณะการตฆีอ้งวงใหญ่ แนวการดาํเนินทาํนองและจงัหวะ 
หวัขอ้ที ่๗.  คุณภาพเสยีงและรสมอื 
หวัขอ้ที ่๘.  การแปลทาํนอง 
หวัขอ้ที ่๙.  ขดีความสามารถและสนุทรยีะ 
หวัขอ้ที ่๑๐. การดแูลรกัษาฆอ้งวงใหญ่ภายหลงัการบรรเลง 
 

การประเมินหวัข้อท่ี ๑ การสาํรวจความพร้อมและปรบัเคร่ืองดนตรีก่อนการบรรเลง 
ขัน้ท่ี ๘   ๑.๒.๗.๓ ตดิวสัดุถ่วงเสยีงทีล่กูฆอ้งเพือ่ปรบัเสยีงไดถู้กตอ้งครบทุกเสยีง 
 

การประเมินหวัข้อท่ี ๔ วิธีตีฆ้องวงใหญ่ 
 ๔.๒ การประเมินการตีฆ้องวงใหญ่ 
  โปรดดรูายละเอยีดจากสรปุเกณฑข์ัน้ต่างๆ ของการประเมนิวธิกีารตฆีอ้งวงใหญ่ 
 

การประเมินการตีฆ้องวงใหญ่ในขัน้ต่างๆ ของระดบัอดุมศึกษา  มดีงัน้ี 
 

ขัน้ท่ี ๗ ๑. ตรวจสอบเกณฑพ์ืน้ฐาน ตัง้แต่ขัน้ที ่๑-๖ 
  ๒. ประเมนิความแมน่ยาํพรอ้มดว้ยความสามารถทีเ่หมาะสมตามเกณฑท์ีก่าํหนดไว ้ใน
ขัน้ที ่๗ ตามหวัขอ้การประเมนิที ่๑, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙ และ ๑๐ 
  ๓. ประเมนิความสามารถในการแปลทาํนองทีก่าํหนดไว ้ตามเกณฑ ์๘.๒  
  ๔. ประเมนิขดีความสามารถในการบรรเลงรวมวงตามเกณฑท์ีก่าํหนด 

 

ขัน้ท่ี ๘ ๑. ตรวจสอบเกณฑพ์ืน้ฐาน ตัง้แต่ขัน้ที ่๑-๗ 
  ๒. ประเมนิความแมน่ยาํพรอ้มดว้ยความสามารถทีเ่หมาะสมตามเกณฑท์ีก่าํหนดไวใ้น
ขัน้ที ่๘ ตามหวัขอ้การประเมนิที ่๑, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙ และ ๑๐ 



๑๔ 
 
  ๓. ประเมนิความสามารถในการบรรเลงเพลงเดีย่วไดต้ามเกณฑท์ีก่าํหนดไวใ้นขัน้ที ่๘ 
  ๔. ประเมนิความสามารถในการแปลทาํนองทีก่าํหนดไว ้ตามเกณฑ ์๘.๓ 
  ๕. ประเมนิขดีความสามารถในการบรรเลงรวมวงตามเกณฑท์ีก่าํหนด 
 

ขัน้ท่ี ๙ ๑. ตรวจสอบเกณฑพ์ืน้ฐาน ตัง้แต่ขัน้ที ่๑-๘ 
  ๒. ประเมนิความแมน่ยาํพรอ้มดว้ยความสามารถทีเ่หมาะสมตามเกณฑท์ีก่าํหนดไวใ้น
ขัน้ที ่๙ ตามหวัขอ้การประเมนิที ่๑, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙ และ ๑๐ 
  ๓. ประเมนิความสามารถในการบรรเลงเพลงเดีย่วไดต้ามเกณฑท์ีก่าํหนดไวใ้นขัน้ที ่๙ 
  ๔. ประเมนิความสามารถในการแปลทาํนองทีก่าํหนดไว ้ตามเกณฑ ์๘.๓ 
  ๕. ประเมนิขดีความสามารถในการบรรเลงรวมวงตามเกณฑท์ีก่าํหนด 
 

ขัน้ท่ี ๑๐ ๑. ตรวจสอบเกณฑพ์ืน้ฐาน ตัง้แต่ขัน้ที ่๑-๙ 
  ๒. ประเมนิความสามารถการบรรเลงดว้ยความชาํนาญดา้นฆอ้งวงใหญ่ตามกรอบของ
เน้ือหาทีก่าํหนด และความรอบรูใ้นกลวธิบีรรเลงอยา่งสมบรูณ์ 
  ๓. ประเมนิความสามารถในการแปลทาํนองตามเกณฑ ์๘.๓ 
  ๔. ประเมนิความสามารถในระดบัผูม้คีวามชาํนาญการดนตรไีทยในแขนงทีศ่กึษา 
  ๕. ประเมนิผลงานวจิยัขัน้พืน้ฐาน และการนําเสนอ หรอืผลงานทีเ่ทยีบเทา่ 
 

ขัน้ท่ี ๑๑ ๑. ตรวจสอบเกณฑพ์ืน้ฐานทีก่าํหนดไวใ้นขัน้ที ่๑๐ 
  ๒. ประเมนิความสามารถการบรรเลงดว้ยความชาํนาญดา้นฆอ้งวงใหญ่ตามกรอบของ
เน้ือหาทีก่าํหนด และความรอบรูใ้นกลวธิกีารบรรเลงอยา่งสมบรูณ์ 
  ๓. ประเมนิความสามารถในการขบัรอ้ง หรอืบรรเลงเครือ่งดนตรไีทยชนิดอื่นทีศ่กึษา 
  ๔. ประเมนิความสามารถในการแปลทาํนองตามเกณฑ ์๘.๓ 
  ๕. ประเมนิความสามารถในระดบัผูม้คีวามเชีย่วชาญดนตรไีทยในแขนงทีศ่กึษา 
  ๖. ประเมนิผลงานการวจิยัเพือ่การแสวงหาระบบ กฎเกณฑ ์ และกลวธิทีีนํ่าไปสู่
ววิฒันาการเฉพาะเรือ่งเชงิการสรา้งสรรคด์า้นดนตรไีทยทีม่ปีระสทิธภิาพในระดบัสงู หรอืผลงานที่
เทยีบเทา่ 

 

  หมายเหต ุในระยะแรกของการนําเกณฑม์าตรฐานดนตรไีทยมาดาํเนินการซึง่จะมกีาร
เทยีบคุณวุฒขิองศลิปินดนตรไีทยในชว่งทีข่าดแคลนและจะยกเวน้การเทยีบคุณวฒุดิา้นการวจิยัหรอื
ผลงานทีเ่ทยีบเทา่ 


