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บทคัดย่อ

งานวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมการสอนดนตรีไทยและพฤติกรรมของ 
เด็กดาวน์ซินโดรมที่เข้าร่วมกับการจัดกิจกรรมทางดนตรีของโรงเรียนดนตรีบ้านเก่งขิม โดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
แบบศึกษาเฉพาะกรณี ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 

ผลการวิจัยพบว่า การจัดกิจกรรมการสอนดนตรีไทยส�าหรับเด็กดาวน์ซินโดรมของโรงเรียนดนตรีบ้าน
เก่งขิมมี 3 รูปแบบ คือ การสอนแบบเน้นการฟังและการร้องเพลง การสอนแบบเน้นการเคลื่อนไหวและการก
ล้าแสดงออกร่วมกับกิจกรรมทางดนตร ีและการสอนแบบเน้นการเลยีนแบบและท�าซ�า้ ผลคอื ผูท้ีเ่ป็นกรณศีกึษา
ได้รับการพัฒนาทักษะส�าคัญ ได้แก่ ทักษะทางอารมณ์ มีแรงจูงใจในการเรียนที่ดี ทักษะทางสังคม มีความกล้า
แสดงออก และเกิดการเรียนรู้ทักษะทางด้านดนตรี ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้ที่เป็นกรณีศึกษาเป็นไปในทางที่ดี 
ช่วงของสมาธิในการจดจ่อยาวนานมากขึ้น มีความสุขในการปฏิบัติเครื่องดนตรีขิม อีกทั้งดนตรียังช่วยแก้ไข
ปัญหาความบกพร่องด้านร่างกายและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ให้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ค�าส�าคัญ: ดาวน์ซินโดรม กิจกรรมการสอนด้วยดนตรี ดนตรีไทย

1 นักศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาดนตรีศึกษา (ภาคพิเศษ) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2 อาจารย์ประจ�าสาขาธุรกิจดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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Abstract
The purpose of this research was to study the teaching activities with Thai Musical 

Instrument and behavior of Down Syndrome Children who were participating in the musical 
activities of Baan Keng Khim Thai Music School. By using the qualitative research in special 
case, the research was conducted by in – depth interview and observation. The result of 
research stated that the arrangement of teaching activities with Thai musical instruments for 
Down Syndrome Children of Baan Keng Khim Thai Music School had three structures which 
were “the teaching method which emphasizes on listening and singing, “the teaching method 
which emphasizes on movement and the ability to perform with the teaching activities” and 
“the teaching method which emphasizes on imitation and irritation”. The outcome was that 
the sample would receive the important skill development such as emotional skill in motivating 
the good learning, social skill to be assertive and improving the learning skill in musical 
instruments. This would lead to good improvement and behavior development of the sample. 
This would create a long concentration and happiness in “Khim” musical instrument performance. 
However, music may remedy the physical disability and unwanted behavior in a better way.

Keywords: down syndrome, music teaching activities, Thai instrument

ที่มาและความส�าคัญของการวิจัย
เดก็ดาวน์ซนิโดรม เป็นเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางสตปัิญญาตัง้แต่ก�าเนดิประเภทหนึง่ เป็นผลสบืเนือ่งมา

จากอุบัติเหตุทางพันธุกรรม โดยสาเหตุของกลุ่มอาการดาวน์ท่ีพบบ่อยเกิดจากโครโมโซมคู่ท่ี 21 เกินมา 1 
โครโมโซมเรยีกว่า Trisomy 21 แสดงอาการให้เหน็ได้ทัง้ภายนอกและภายในร่างกาย การพฒันาการด้านสมอง 
ลกัษณะนสิัยและพฤตกิรรมมพีฒันาการทีล่า่ชา้3 แต่สามารถฝึกทกัษะได้ การพฒันาทางด้านรา่งกายช้ากวา่เดก็
ทีม่อีายใุกล้เคยีงกัน ส่งผลให้เกดิปัญหาในการเรยีนรู ้การสือ่สารเพือ่ตอบสนองความต้องการของตนเอง รวมทัง้
ความสามารถในการปรบัตวัทางสงัคมและการใช้ชวีติประจ�าวนั หากได้รบัการดูแลจากผู้ท่ีเกีย่วข้องอย่างใกล้ชดิ 
เข้าใจ ได้รบัการกระตุ้นพัฒนาการอย่างต่อเนือ่งและมปีระสทิธภิาพตัง้แต่แรกเกดิ รวมถงึการได้รบัโอกาสทางการ
ศึกษาอย่างเท่าเทียม เหมาะสมตามความสามารถของแต่ละบุคคล จะยิ่งส่งผลท�าให้เกิดพัฒนาการที่ดี สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ในอนาคต ดังนั้น การเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาการของเด็กดาวน์ซินโดรม จึงควรเน้น
การดูแลแบบองค์รวม (holistic approach) โดยทีมสหวิชาชีพ ทั้งด้านสุขภาพอนามัย การส่งเสริมพัฒนาการ  
การด�ารงชวีติและการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ เพือ่แก้ปัญหาด้านพฤตกิรรม อารมณ์และสงัคม ช่วยให้เดก็มพีฒันาการ

เต็มตามศักยภาพที่มีอยู่ และใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น มีที่ยืนอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจ4

“ดนตรี” ถือว่าเป็นสื่ออีกประเภทหนึ่ง ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์  

3 กัญญารัตน์ เหล็กมูล, “การสร้างชุดอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านการเขียนส�าหรับเด็กดาวน์ซินโดรม” (การค้นคว้าแบบอิสระ, 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554)

4 “กลุ่มอาการดาวน์”, สถาบันราชานุกูล, เข้าถึง 12 มิถุนายน 2559, http://rajanukul.go.th. 12 มิถุนายน 2559. http://rajanukul.go.th/
new/index.php?mode=academic&group=269&id=3229&date_start=&date_end=.
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และสังคม เนื่องจากดนตรีเป็นสื่อในการช่วยกระตุ้นให้สมองได้มีการตอบสนองต่อสิ่งที่เป็นค�าร้อง ท�านอง หรือ
แม้แต่จังหวะของบทเพลง ส่งเสริมให้เกิดการแสดงออกทั้งทางด้านความคิดและความรู้สึกที่มีต่อบทเพลง ผ่าน
การสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ และช่วยในการกล่อมเกลาให้คนสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จากการ
ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้พบงานวิจัยที่ท�าการวิเคราะห์เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล
ส�าหรับดนตรีบ�าบัดในประเทศไทย5 พบว่าการศึกษาเกี่ยวกับงานวิจัยที่น�าดนตรีมาใช้เป็นส่ือ ที่มีการประเมิน
ความสามารถด้านวชิาการกบัผูท้ีม่คีวามบกพร่องทางสตปัิญญามจี�านวนน้อยมาก จงึส่งผลให้งานวจิยัทางดนตรี
ท่ีใช้เครื่องดนตรีเป็นสื่อช่วยพัฒนาทักษะของเด็กดาวน์ซินโดรมในเชิงประจักษ์มีอยู่เพียงเล็กน้อย และไม่เห็น
อย่างเป็นรูปธรรมมากนัก จะมีเพียงงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ชุดกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลง ที่มีต่อ
การใช้ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ของเด็กดาวน์ซินโดรมในสถาบันราชานุกูล6 ที่มีการศึกษาที่มีเนื้อหาในการใช้
ดนตรีกับเด็กดาวน์ซินโดรม ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ท�าการศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นเด็กดาวน์ซินโดรมเป็น
หลัก พบว่ามีงานวิจัยในประเทศไทยอยู่จ�านวนหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะของเด็กดาวน์ซินโดรมแต่ไม่ได้
ใช้ดนตรเีป็นสือ่ในการพฒันา อาท ิงานวจิยัของศภุรพรรณ ศรหิีรญัรศัมี7 จงึได้ขยายขอบการศึกษาเก่ียวกับเรือ่ง
ของดนตรกัีบเดก็พิเศษอืน่ ๆ เพือ่ใช้เป็นแนวคิดพืน้ฐานในการศกึษาวิจยั แม้ว่าการศกึษาดนตรใีนเด็กดาวน์ซินโดรมนัน้
มจี�านวนไม่มาก แต่งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการน�าดนตรมีาใช้พฒันาทกัษะต่าง ๆ นัน้ ไม่ว่าจะเป็นการพฒันาการ
กลุม่เด็กทีม่คีวามบกพร่องทางสตปัิญญา เดก็ออทสิตกิ หรอืเด็กพิเศษประเภทใดกต็าม ย่อมส่งผลต่อการพัฒนา
ทักษะอย่างแน่นอน อาทิ งานวิจัยของ จึงสรุปได้ว่า การใช้ดนตรีเป็นสื่อน่าจะเป็นหนทางที่เหมาะสมกับการน�า
ไปใช้พัฒนาทักษะของเด็กดาวน์ซินโดรมได้เช่นกัน

ปัจจุบันมีโรงเรียนเปิดให้การศึกษาพิเศษและฝึกพัฒนาทักษะให้กับเด็กดาวน์ซินโดรม รวมถึงโรงเรียน
ธรรมดาทีเ่ด็กกลุม่นีส้ามารถเข้าศึกษาร่วมกับเดก็ปกตไิด้ อกีทัง้สถาบนัเอกชนทีเ่ปิดสอนส�าหรบัเดก็ดาวน์ซนิโดรม 
ได้น�ากิจกรรมทางดนตรีมาเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ แต่เป็น
เพียงกิจกรรมย่อยในอีกหลาย ๆ กิจกรรมที่น�ามาพัฒนา ไม่ได้จัดเฉพาะกิจกรรมดนตรีแต่เพียงอย่างเดียว ใน
ขณะที่การน�าดนตรีไทยมาใช้เพื่อการบ�าบัดเด็กดาวน์ซินโดรมนั้นแทบไม่ปรากฏ อย่างไรก็ตามผู้วิจัยพบว่ายังมี
โรงเรียนหนึ่ง คือ โรงเรียนดนตรีบ้านเก่งขิม ที่มีความโดดเด่นในการจัดการสอนดนตรีไทยและมีนักเรียนที่เป็น
เด็กดาวน์ซินโดรมที่ได้ข้ึนแสดงดนตรีไทยในเวทีที่มีช่ือเสียง โดยมีผู้อ�านวยการโรงเรียนซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญที่จบ
การศกึษาระดบัปริญญาโทด้านเด็กพิเศษ และมีเทคนคิในการใช้ดนตรีเพ่ือช่วยเดก็ในด้านต่าง ๆ ได้อย่างน่าสนใจ 
จนได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับธนาคารที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งน�าเร่ืองราวมาสร้างเป็นโฆษณาของสถาบัน
ทางการเงินแห่งนั้น

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการจัดกิจกรรมการสอนดนตรีไทยส�าหรับเด็กดาวน์ซินโดรมของ
โรงเรียนดนตรีบ้านเก่งขิม เพื่อแสดงให้เห็นถึงการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการสอนทางดนตรีในระยะยาวที่มีต่อ
เด็กดาวน์ซินโดรม ส่งผลให้เด็กดาวน์ซินโดรมมีพัฒนาการด้านทักษะต่าง ๆ และสามารถด�ารงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างปกติ ผลการวิจัยครั้งนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในฐานะที่เป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาส�าหรับ

5 สมชัย ตระการรุ่ง และนัทธี เชียงชะนา, “เครื่องมือที่ใช้ประเมินผลในงานวิจัยทางดนตรีบ�าบัด: การวิเคราะห์เนื้อหา,” วารสารวิทยาลัยราชสุดา 
10. ฉบับที่ 13 (2557): 92 – 106

6 สาริกา แก้วน�้า, สุพรทิพย์ ภุมมา, ประทีป สุทัศน์, รังสิมา อุดมกิจ, ผลของชุดกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลง ที่มีต่อการใช้ทักษะกล้ามเนื้อมัด
ใหญ่ของเด็กดาวน์ซินโดรมในสถาบันราชานุกูล (กรุงเทพมหานคร: กลุ่มงานจิตวิทยา สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2555) 

7 ศุภรพรรณ ศรีหิรัญรัศมี, การศึกษาหลักไมล์พัฒนาการของเด็กกลุ่มดาวน์ซินโดรมวัยแรกเกิดถึง 2 ปี ที่มารับบริการจากหน่วยส่งเสริมพัฒนาการ
โปรแกรมวัยทารก สถาบันราชานุกูล (กรุงเทพมหานคร: กลุ่มงานจิตวิทยา สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2555) 
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เด็กดาวน์ซินโดรมต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมการสอนดนตรีไทยส�าหรับเด็กดาวน์ซินโดรมของโรงเรียนดนตร ี

บ้านเก่งขิม 
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของเด็กดาวน์ซินโดรมที่เข้าร่วมกับการจัดกิจกรรมทางดนตรีของโรงเรียนดนตรี

บ้านเก่งขิม

ค�าถามการวิจัย
1. การจัดกิจกรรมการสอนดนตรีไทยส�าหรับเด็กดาวน์ซินโดรมของโรงเรียนดนตรีบ้านเก่งขิมมีรูปแบบ

อย่างไร
2. การจัดกิจกรรมการสอนทางดนตรีส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็กดาวน์ซินโดรมและช่วยพัฒนาทักษะใน

ด้านใดบ้าง

ประโยชน์ที่ได้รับ
การวิจัยในครั้งนี้ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและการพัฒนาส�าหรับเด็กดาวน์ซินโดรม ดังนี้
1. สามารถน�าผลการศึกษามาเป็นแนวทาง เพื่อใช้พัฒนาทักษะต่าง ๆ ของเด็กดาวน์ซินโดรม ด้วยการ

ใช้ดนตรีโดยเฉพาะดนตรีไทยเป็นสื่อ
2. สามารถน�าผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการสอนดนตรีส�าหรับเด็กดาวน์ซินโดรม 

ในโรงเรียนเรียนร่วม หรือเด็กปกติที่เรียนในโรงเรียนทั่วไป
3. สามารถน�าผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการวางแผนบริหารจัดการด้านบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยว

กับเด็กดาวน์ซินโดรม และการพัฒนาทักษะของเด็กดาวน์ซินโดรมส�าหรับผู้บริหารสถานศึกษา

วิธีด�าเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การจัดกิจกรรมการสอนดนตรีไทยส�าหรับเด็กดาวน์ซินโดรม: กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรี 

บ้านเก่งขิม ผู้วิจัยศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพแบบศึกษาเฉพาะกรณี เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการ
สมัภาษณ์เชงิลกึร่วมกบัการสงัเกตแบบไม่มส่ีวนร่วมจากผูใ้ห้ข้อมูลหลกั ซึง่เป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ความเข้าใจ สามารถ
ให้ข้อมลูได้ดทีีส่ดุ และมคีวามเกีย่วข้องตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยัโดยใช้วธิกีารเลอืกแบบเจาะจง โดยจะต้อง
เป็นโรงเรยีนสอนดนตรไีทยให้กบัเด็กดาวน์ซินโดรมมาอย่างต่อเนือ่งอย่างน้อย 1 ปี มผีูเ้รยีนทีเ่ป็นเดก็ดาวน์ซินโดรมที่
มีฝืมือเป็นที่ยอมรับว่าสามารถบรรเลงดนตรีไทยได้ ซึ่งพบว่าคือโรงเรียนบ้านเก่งขิม 

ส�าหรับผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ (key information interview) ได้แก่ ผู้อ�านวยการโรงเรียนดนตรีบ้านเก่งขิม 
ครูสุรีรัตนา ศรีรัตนฆร หรือครูเก่ง ผู้ปกครองของเด็กดาวน์ซินโดรม จ�านวน 1 คน และเด็กดาวน์ซินโดรมที่มี
ความบกพร่องทางสตปัิญญาทีก่�าลงัศกึษาในโรงเรยีนดนตรบ้ีานเก่งขิมอย่างต่อเนือ่ง สามารถส่ือสาร ตอบค�าถาม 
และได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง เด็กดาวน์ซินโดรม ผู้อ�านวยการโรงเรยีนและครูผู้สอน ซึ่งมีผู้เข้าเกณฑ์ดัง
กล่าวเพียง 1 คน รวมมีผู้ให้ข้อส�าคัญจ�านวนทั้งสิ้น 3 คน
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) ด้วยค�าถามแบบกึ่งโครงสร้าง (semi-

structured interview) และแนวทางในการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (non-participatory observation) โดย
มีประเด็นหลักท่ีศึกษา ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการสอนด้านดนตรี ข้อมูล
เกีย่วกบัประโยชน์ของการเรยีนดนตรต่ีอเดก็ดาวน์ซนิโดรม และปัญหาและข้อเสนอแนะ ในขณะทีก่ารสังเกตได้
เน้นการสังเกตทักษะทางด้านดนตรี และพฤติกรรมของเด็กดาวน์ซินโดรมในระหว่างเรียน

จากนั้นผู้วิจัยน�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลและตีความเพื่อหาข้อสรุป โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพ น�าเสนอข้อมลูด้วยวธิกีารวเิคราะห์สรปุอปุนยั (analytic induction) โดยการตีความสร้างข้อสรปุข้อมลู
จากสิ่งที่เป็นรูปธรรม ปรากฏการณ์ที่มองเห็น หรือการสังเกตเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นเพียงสมมติฐานท่ีพบใน
ภาคสนาม และท�าการศึกษา ค้นคว้า เอกสาร งานวิจัยต่าง ๆ เพิ่มเติม เพื่อพิสูจน์สมมติฐานอยู่เสมอ หาก
สมมติฐานน้ันได้รับการยืนยันจากผู้ให้ข้อมูลหลักถือว่าเป็นข้อสรุปได้ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่
ก�าหนดไว้ โดยผู้วิจัยใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าด้านข้อมูล (data triangulation) เพื่อตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล และน�าข้อมูลมาตรวจสอบกับอาจารย์ที่ปรึกษาอีกครั้งหนึ่ง

งานวิจัยฉบับนี้ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน หมายเลข MU-SSIRB 
2016/450(B2)

ผลการศึกษาและการอภิปรายผล
จากผลการศกึษาเรือ่ง การจดักจิกรรมการสอนดนตรไีทยส�าหรบัเดก็ดาวน์ซนิโดรม: กรณศีกึษาโรงเรยีน

ปรากฏผลการศึกษาและสามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้ดังนี้

1. รูปแบบการจัดกิจกรรมการสอนดนตรีไทยส�าหรับเด็กดาวน์ซินโดรมของโรงเรียนดนตรีบ้านเก่งขิม
จากผลการศกึษาพบว่า รปูแบบการจดักจิกรรมการสอนดนตรไีทยส�าหรับเดก็ดาวน์ซนิโดรมของโรงเรยีน

ดนตรีบ้านเก่งขิมนั้น พบว่ามีการเน้นการใช้หลักจิตวิทยาการสอนร่วมกับหลักทฤษฎีดนตรีบ�าบัด มีการปรับ
เปลี่ยนพลิกแพลงเทคนิควิธีในการสอนได้ทุกเวลา โดยสรุปพบว่า

1.1 รูปแบบในการจัดกิจกรรมการสอน มีดังนี้
1) การสอนแบบเน้นการฟังและการร้องเพลง โดยเน้นบทเพลงที่ฟังได้ง่าย และคุ้นหู
2) การสอนแบบเน้นการเคลือ่นไหวและความกล้าแสดงออกร่วมกบักจิกรรมทางดนตร ีด้วยแนวทาง

ของคารล์ ออร์ฟ ซึ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์ร่วมกับกิจกรรมทางดนตรี 
3) การสอนแบบเน้นการเลียนแบบและท�าซ�้า ตามแนวทางการสอนของซูซูกิ โดยเฉพาะหากต้อง

ต่อเพลงใหม่ ๆ จะต้องท�าซ�้า ๆ ย�้าในจุดเดิมจนกว่าเด็กจะจดจ�าและปฏิบัติเองได้ด้วยตนเอง
1.2 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการสอน มีดังนี้

1) การวิเคราะห์ความพร้อมของผู้เรียน มีการสังเกตผู้เรียนก่อนเริ่มการสอนทุกครั้ง และหากมีข้อ
บกพร่องใด ๆ กต้็องด�าเนนิการแก้ไขปัญหา ซึง่พบปัญหาหลกั ๆ ได้แก่ ความเหนือ่ยล้าระหว่าง
เรียนและการปฏิเสธการเรียนของผู้เรียนเมื่อต่อเพลงใหม่หรือเพลงที่มีความยาก

2) การด�าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่าครูผู้สอนจะก�าหนดตามความพร้อมของผู้เรียน 
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เน้นการสอนแบบย�า้ ซ�า้ ทวน ไม่เน้นทฤษฎดีนตรมีากนกั และใช้เวลาต่อครัง้ประมาณ 1 ชัว่โมง 
โดยด�าเนินการสอนให้ครบ 3 กระบวนการได้แก่ การต่อเพลง และการย�้าเพลง สื่อในการสอน
เน้นเครื่องดนตรีหลัก 3 ชนิด ได้แก่ ขิม กลอง และฉิ่ง ซึ่งสอดคล้องกับศักยภาพของเด็ก

3) การวดัผลและประเมนิผลการเรียนการสอน มด้ีวยกนั 2 ระยะ ได้แก่ การวดัประเมนิผลระหว่าง
การจัดการเรียนการสอน โดยครูผู้สอนท�าการสังเกต ซักถาม สอบถาม และทดสอบผู้เรียนเป็น
ระยะ และการวัดประเมินผลหลังการจัดกิจกรรมการสอน ซึ่งโรงเรียนจะวัดมาตรฐานปีละ 1 
ครั้งส�าหรับเด็กทุกคน โดยประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเด็กดาวน์ซินโดรมจะมี
เกณฑ์การให้คะแนนที่เหมาะสมโดยเฉพาะ

1.3 ปัจจัยสนบัสนนุการจดักจิกรรมการสอนของเดก็ดาวน์ซนิโดรม พบว่าครผููส้อน และผูป้กครองมส่ีวน
ส�าคัญอย่างมากและจะต้องมีความร่วมมือระหว่างกัน

ผลการศึกษานี้เป็นไปตามงานวิจัยของอรวรรณ บรรจงศิลป์8 และ สมศรี ตรีทิเพนทร์9 ที่ได้กล่าวถึงการ
จัดกิจกรรมการสอนดนตรีเพื่อพัฒนาความสามารถทางดนตรีของเด็ก ว่าครูผู้สอนควรจัดเนื้อหากิจกรรมให้
เหมาะสมกับเด็ก ยอมรับและค�านึงถึงความสามารถของเด็กแต่ละวัยที่มีความแตกต่างกัน และการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนส�าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาไม่มีความแตกต่างไปจากการเรียนการสอนเด็ก
ปกติโดยทั่วไป หากแต่ต้องมีการปรับปรุง ยืดหยุ่นตามความต้องการและความเหมาะสมของลักษณะพิเศษ
ต่าง ๆ รวมถงึเนือ้หาทีจ่ดัควรขึน้อยูก่บัความสามารถ ความถนดั และความสนใจของเดก็แต่ละคนเป็นรายบคุคล

ส�าหรับการจัดกิจกรรมการสอนดนตรีไทยของโรงเรียนดนตรีบ้านเก่งขิมน้ัน ครูผู้สอนได้น�าหลักทฤษฎี
ดนตรีบ�าบัด หลักจิตวิทยาการสอน และทฤษฎีการปรับพฤติกรรมมาใช้พัฒนาทักษะพฤติกรรม โดยสามารถ
อภิปรายตามหลักทฤษฎีการสอนดนตรีได้ดังต่อไปนี้

1. หลักการสอนดนตรีตามแนวทางของโคดาย มุ่งเน้นในเร่ืองการฟังและการร้องเพลงเป็นล�าดับแรก  
ซึ่งเป็นเพลงง่าย ๆ เนื้อหาของเพลงมีความเหมาะสมกับวัย เป็นเพลงที่เคยได้ยินได้ฟัง สามารถร้องตามได้ รวม
ถึงการเรียนรู้ดนตรีต้ังแต่เล็ก ๆ ด้วยเสียงร้องของตนเอง10 สอดคล้องกับรูปแบบการสอนของครูเก่งท่ีได้ให้
สมัภาษณ์ถงึการสอนระยะเริม่แรกส�าหรบัเดก็ดาวน์ซินโดรมทีค่รผููส้อนน�าเพลงฝรัง่ทีมี่ความคุ้นหแูละไม่ซบัซ้อน 
เหมาะส�าหรับเด็กน�ามาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการสอน และในขณะทีผู่้ที่เป็นกรณศีึกษาแสดงพฤติกรรม
ที่ขัดขวางต่อการสอน ครูผู้สอนได้น�าหลักการสอนดังกล่าวเข้ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับหลักจิตวิทยาการสอนเพื่อ
สร้างแรงจูงใจในการเรียน และน�าหลักการดังกล่าวแก้ไขพฤติกรรมการไม่สนใจเรียนของผู้เรียนอีกด้วย

2. หลักการสอนดนตรีตามแนวทางของคาร์ล ออร์ฟ เป็นการสอนที่มุ่งเน้นเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกาย
ตามจังหวะดนตรี การเล่นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี และความกล้าแสดงออกทางด้านดนตรี เป็นวิธีท่ีช่วย
สร้างความเป็นอสิระในการเล่นดนตรสี�าหรับเดก็ได้มากทีสุ่ด11 ทัง้นีผู้ท้ีเ่ป็นกรณศีกึษามคีวามกล้าแสดงออกทาง

8 อรวรรณ บรรจงศิลป์, การสอนดนตรีในระดับประถมศึกษา (กรุงเทพมหานคร: ส�านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538), 24.
9 สมศรี ตรีทิเพนทร์, เอกสารประกอบการสอน วิชา 271 2250 ดนตรีส�าหรับการศึกษาพิเศษ Music in Special Education เรื่องความรู้เบื้องต้น

ในการจัดการศึกษาพิเศษ (กรุงเทพมหานคร: คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547), 57.
10 ณรุทธ์ สุทธจิตต์, หลักการของโคดายสู่การปฏิบัติ วิธีการด้านดนตรีศึกษาโดยการสอนแบบโคดาย (กรุงเทพมหานคร: ส�านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2537). 
11 ธวัชชัย นาควงษ์, การสอนดนตรีส�าหรับเด็ก (กรุงเทพมหานคร: ส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2543). 



MAHIDOL MUSIC JOURNAL 10  
Vol. 2 No. 2 : September 2019 – February 2020

ด้านดนตรี สามารถโต้ตอบกับผู้สอนในระหว่างการจัดกิจกรรมการสอนดนตรีได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว และ
สามารถคิดวิธีการตีขิมได้ด้วยตนเองอย่างอิสระ รวมไปถึงความกล้าแสดงออกถึงความสามารถทางด้านดนตรี
ของตนเองในที่สาธารณะได้อย่างภาคภูมิใจ

3. หลักการสอนดนตรีตามแนวทางของซูซูกิ มุ่งเน้นการเลียนแบบครูและการท�าซ�้าบ่อย ๆ โดยครูสาธิต
ให้ดูแล้วนักเรียนปฏิบัติตามจนเกิดความช�านาญ เป็นการฝึกโสตประสาทและน�ามาปฏิบัติบนเครื่องดนตรีได้
โดยตรง เด็กย่อมสามารถบรรเลงเครื่องดนตรีได้ดีจากการฟังและการปฏิบัติเครื่องดนตรี ซึ่งเรียกวิธีการสอนใน
แบบนี้ว่า วิธีพูดตามแม่ (mother – tongue method)12 โดยในระยะเริ่มต้นครูผู้สอนได้ท�าการเลือกเพลงที่มี
อัตราการซ�้าของตัวโน้ตที่เล่นย�้าในจุดเดิมบ่อย ๆ มีการเคลื่อนที่ของตัวโน้ตไม่มาก และปฏิบัติเครื่องดนตรีจาก
การเลียนแบบการเล่นของครผููส้อน หากเป็นบทเพลงทีต่่อใหม่ครผููส้อนจะใช้วิธีการสอนด้วยวิธีการสาธิตปฏิบัติ
ขิมพร้อมกับการท่องโน้ต และใหผู้้เรียนได้ปฏบิัติตามหรือปฏบิัติพร้อมกัน โดยการเล่นย�้าในจุดเดิมจนเกิดความ
ช�านาญ

ส่วนเรื่องล�าดับข้ันตอนในการด�าเนินกิจกรรมการสอนดนตรีไทยส�าหรับเด็กดาวน์ซินโดรมของโรงเรียน
ดนตรบ้ีานเก่งขมินัน้ สอดคล้องกบังานวจิยัของบษุกร บณิฑสันต์13 ท่ีกล่าวถึงแนวทางดนตรีบ�าบดัว่า ควรวเิคราะห์ 
ศึกษาภูมิหลัง ปัญหาและอุปสรรคอื่น ๆ พฤติกรรมการแสดงออกก่อนท�าการสอนเด็กพิเศษ เพื่อเป็นข้อมูลใน
การจัดกิจกรรม ช่วยในการพัฒนาและขัดเกลาพฤติกรรมที่เป็นปัญหา ท�าให้ข้อบกพร่องลดลงได้  
ในวันแรกของการเรียนครูเก่งได้ท�าการวิเคราะห์ความพร้อมของผู้เรียนก่อนด�าเนินการสอน โดยได้สอบถามถึง
ความต้องการของผูป้กครอง ความบกพร่องทางด้านกายภาพ ความบกพรอ่งทางด้านอารมณ์ รวมถึงพฤตกิรรม
ต่าง ๆ ที่จะเป็นปัญหาอุปสรรคขัดขวางต่อการจัดกิจกรรมการสอน เมื่อท�าการวิเคราะห์ผู้เรียนในระยะเริ่มต้น
แล้ว ครูผู้สอนได้ด�าเนินการแก้ไขความบกพร่องที่พบด้วยการน�าหลักทฤษฎีต่าง ๆ มาบูรณาการร่วมกับการจัด
กจิกรรมการสอนด้วยเครือ่งดนตรขีมิ เพือ่ให้ผูเ้รยีนมคีวามพร้อมทัง้สภาพร่างกายและจติใจก่อนด�าเนนิการสอน
ในขัน้ต่อไป อีกท้ังขณะทีด่�าเนนิการจัดกจิกรรมการสอนอาจพบปัญหาหรอือปุสรรคทีเ่กิดข้ึนจากพฤตกิรรมของ
ผูเ้รยีน ครผูู้สอนได้ใช้เทคนคิการปรบัพฤตกิรรม โดยเลือกวธิทีีเ่หมาะสมกับสถานการณ์ และสภาวะทางอารมณ์
ของผูเ้รยีนเป็นส�าคญั ควบคูไ่ปกบัหลกัจิตวทิยาและกจิกรรมทางดนตร ีครผููส้อนต้องใช้ความคดิไปพร้อมกบัการ
สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน ยืดหยุ่น พลิกแพลงเทคนิคการสอนอยู่ตลอดเวลา โดยเน้นที่ผู้เรียนเป็นหลักส�าคัญ 
ซึ่งเป็นไปตามแนวการจัดการเรียนการสอนในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 22 ด้าน
กระบวนการเรยีนรู้ทีร่ะบุว่า การจัดการศกึษาต้องยึดหลกัว่าผูเ้รยีนทกุคนมคีวามสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส�าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ14 

ส่วนในด้านสถานทีเ่รยีน อปุกรณ์การสอน ทีท่างโรงเรยีนดนตรบ้ีานเก่งขมิได้ใช้สือ่และอปุกรณ์ประกอบ
การเรียนการสอนที่เน้นเครื่องดนตรีหลัก 3 ชนิด คือ ขิม กลอง และฉิ่ง สถานที่จัดกิจกรรมการสอนเอื้ออ�านวย
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นอย่างดี รวมถึงบรรยากาศในการเรียนเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน  
มีเสียงหัวเราะและรอยยิ้มที่เกิดขึ้นในระหว่างการด�าเนินกิจกรรมการสอนนั้น มีความสอดคล้องกับแนวทางใน

12 ณรุทธ์ สุทธจิตต์, จิตวิทยาการสอนดนตรี (กรุงเทพมหานคร: ส�านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทลัย, 2541). 
13 บุษกร บิณฑสันต์, ดนตรีบ�าบัด (กรุงเทพมหานคร: ส�านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556), 84. 
14 คณะกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้, ปฏิรูปการเรียนรู้ผู้เรียนส�าคัญที่สุด (กรุงเทพมหานคร: พริกหวานกราฟฟิค จ�ากัด, 2543). 
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การจัดกิจกรรมด้านดนตรี เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะของเด็กดาวน์ซินโดรมของดารณี ธนภูมิ15 และ สมศร ี
ตรีทิเพนทร์16 ดังนี้ 1) วิเคราะห์หลักสูตรที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน 2) ก�าหนดแนวทางการสอนและวิธีด�าเนิน
การสอน ต้องใช้ความพยายามและความอดทน และระยะเวลาในการสอนมากกว่าเด็กปกติ สอนซ�้า ๆ ย�้า ๆ 
สม�่าเสมอ ในบรรยากาศท่ีผ่อนคลาย ให้เด็กได้ลงมือกระท�าด้วยตนเอง กระตุ้นให้เด็กสนใจและร่วมกิจกรรม 
การเลือกใช้เครื่องมือ สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก สอนในสิ่งที่เป็น
รูปธรรมประเมินผลความก้าวหน้าสม�่าเสมอ 3) การปรับพฤติกรรมเป็นสิ่งที่ส�าคัญต่อการสอนและฝึกเด็ก ทั้งที่
บ้านและที่โรงเรียน การให้แรงเสริมทางด้านบวก รวมถึงมีทักษะในการตรวจสอบพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของ
เด็ก และ 4) การจัดสถานการณ์หรือสถานที่ ควรจัดให้สอดคล้อง เหมาะสมกับกิจกรรมการสอนที่ใช้พัฒนาเด็ก 
เพือ่ช่วยส่งเสริมประสทิธภิาพในการจดักจิกรรมการสอน ทัง้ยงัสามารถเพิม่ความสามารถของเดก็ได้อกีทางหนึง่
ด้วย

วิธีการด�าเนินกิจกรรมการสอนดนตรีไทยส�าหรับเด็กดาวน์ซินโดรมของโรงเรียนดนตรีบ้านเก่งขิม  
ที่โดยส่วนมากจะเป็นการเรียนเดี่ยวแบบตัวต่อตัว ครูผู้สอนใช้เทคนิคการสอนแบบย�้า ซ�้า ทวน และไม่เน้นการ
สอนทฤษฎทีางดนตรีมากนัก ไม่มขีัน้ตอนการสอนท่ีตายตวั สามารถยดืหยุน่ พลกิแพลงการสอนตามความเหมาะ
สม ตามความพร้อม และความสามารถของผู้เรียน เป็นไปในแนวทางเดียวกับรูปแบบที่ใช้จัดกิจกรรมดนตรี
ส�าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษของณรุทธ์ สุทธจิตต์17 และวารี ถิระจิตร18 ที่ได้อธิบายรูปแบบการสอนและ
วิธีการสอนเด็กบกพร่องทางสติปัญญาไว้ดังนี้ 1) การฟังและร้องเพลงต่าง ๆ ที่เคยเรียนไปเพื่อเป็นการทบทวน 
2) ผู้เรียนแต่ละคนเลือกเพลงที่ต้องการร้อง เป็นการฝึกการร้องเพลง และเป็นการฝึกความกล้าในการตัดสินใจ 
การกล้าแสดงออก 3) การเรียนรู้เร่ืองจงัหวะ โดยการตบจงัหวะ การพดูโน้ตจงัหวะ การฟังจงัหวะ การสร้างสรรค์
รูปแบบจังหวะส้ัน ๆ และการอ่านโน้ตจังหวะ 4) การเล่นเคร่ืองดนตรี ผู้เรียนเล่นเคร่ืองดนตรีประเภทเครื่อง
เคาะง่าย ๆ เป็นรายบุคคลและรวมกันเป็นห้อง หลังจากนั้นผู้เรียนแต่ละคนเล่นเครื่องดนตรีเป็นเพลงสั้น ๆ 5) 
การเคลื่อนไหวเข้าจังหวะเพลง ตามจังหวะที่ก�าหนด และเคลื่อนไหวแบบอิสระตามความต้องการของผู้เรียน 
โดยเน้นให้เข้ากับจังหวะเพลงที่เปลี่ยนไป 6) การนอนฟังเพลง เป็นการให้ผู้เรียนทุกคนนอนพักและฟังเพลง
เบา ๆ ในจังหวะช้า ๆ สร้างอารมณ์ให้ผู้เรียนเกิดความสบายใจ สบายกาย และเป็นการฝึกให้ผู้เรียนมีสมาธิ 7) 
การทบทวนเรื่องเพลง จังหวะ และการทดสอบเรื่องต่าง ๆ ที่เรียนไป 8) ยึดหลัก 3 R คือ สอนซ�้า (repetition) 
สอนสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�าวัน (routine) และสอนให้สนุกและหยุดพักช่วงสั้น ๆ (relaxation) 9) มีการ
ประเมินผลอย่างสม�่าเสมอ 10) เมื่อเด็กท�าอะไรได้ต้องให้รางวัล มีการจูงใจ และ 11) ใช้เวลาท�ากิจกรรมไม่มาก 
15 – 20 นาที

การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนของโรงเรียนดนตรีบ้านเก่งขิมตรงกับวิธีการวัดและประเมิน
ผลกิจกรรมทางดนตรีของ ณรุทธ์ สุทธจิตต์19 ที่ได้กล่าวว่า วิธีการวัดผลประเมินผลในการเรียนการสอนดนตรี
โดยส่วนมากใช้การสังเกตในขณะที่ด�าเนินการสอน รวมทั้งการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียนทั้งส่วนรวมและราย

15 ดารณี ธนภูมิ, สาระน่ารู้เกี่ยวกับบุคคลปัญญาอ่อน (กรุงเทพมหานคร: กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ กองโรงพยาบาลราชานุกูล กรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข, 2542). 

16 สมศรี ตรีทิเพนทร์, เอกสารประกอบการสอน.
17 ณรุทธ์ สุทธจิตต์, ดนตรีศึกษา หลักการและสาระส�าคัญ. (กรุงเทพมหานคร: ส�านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555), 376.
18 วารี ถิระจิตร, การศึกษาส�าหรับเด็กพิเศษ. (กรุงเทพมหานคร: ส�านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541), 121-124.
19 ณรุทธ์ สุทธจิตต์, ดนตรีศึกษา, 377.
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บคุคล ด้วยการเรยีนการสอนมกัเน้นให้ผู้เรียนปฏิบตักิิจกรรมดนตรอียูเ่สมอ เป็นการประเมนิการพัฒนาความจ�า 
อารมณ์ ความรูข้องเดก็ โดยใช้ดนตรมีาเป็นส่ือในการช่วยพฒันาการ จงึมกีารประเมนิผลในทกุ ๆ ระยะการเรยีน 
ท�าให้สามารถแก้ไข หรอืสอนซ่อมเสรมิได้ทนัท ีนอกจากน้ีเพ่ือใช้ในการพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ การประเมินเน้นความรู้ความสามารถและพัฒนาการทางดนตรีจึงไม่ได้เน้นคะแนนเป็นส�าคัญ

นอกเหนอืจากการจดักจิกรรมการสอนของครูผูส้อน และหลกัสตูรของทางโรงเรยีนดนตรบ้ีานเก่งขมิแล้ว 
ปัจจัยหลักที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ และพัฒนาการของเด็กดาวน์ซินโดรมมากที่สุดคือ ผู้ปกครอง จะ
เห็นได้ว่า การพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ควรได้รับความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กดาวน์ซินโดรม โดยเฉพาะ
พ่อและแม่ซึง่เป็นผูท้ีม่อีทิธพิลหลกั ซ่ึงดารณ ีธรภมูิ20 ทีไ่ด้กล่าวไว้ในหนังสอืสาระน่ารูเ้กีย่วกบับคุคลปัญญาอ่อน 
เกี่ยวกับการดูแลเด็กดาวน์ซินโดรมอันเนื่องมาจากการปฏิบัติตัวของพ่อแม่ ว่าควรยอมรับในความผิดปกติและ
ข้อบกพร่องของลูก ให้ความรักและความอบอุ่น ร่วมมือกับครูที่โรงเรียนเกี่ยวกับการสอน ความอดทน ไม่
เคร่งเครียดต่อการฝึกฝนพัฒนาการของลูก และสนับสนุน ส่งเสริม และวางแผนการพัฒนาลูกร่วมกันระหว่าง
พ่อกับแม่

2. พฤติกรรมของเด็กดาวน์ซินโดรมที่เข้าร่วมกับการจัดกิจกรรมทางดนตรีของโรงเรียนดนตร ี
บ้านเก่งขิม

จากการศกึษาพบว่าก่อนทีผู่เ้ป็นกรณตีวัอย่างได้เข้าศกึษาดนตรไีทยทีบ้่านเก่งขมิ ปรากฏว่ามข้ีอบกพร่อง
ทางกายภาพที่ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมการสอนทางด้านดนตรี 4 ประการ ได้แก่ การประสานสัมพันธ์ระหว่าง
มือและตา กล้ามเนื้อมือมัดใหญ่มัดเล็กอ่อนแรง การเรียนรู้ช้า และหูไวต่อเสียง หลังจากที่เด็กดาวน์ซินโดรมผู้
เป็นกรณีศึกษาได้เข้ารับการพัฒนาทักษะด้วยการจัดกิจกรรมการสอนทางดนตรีไทยของโรงเรียนดนตรีบ้านเก่ง
ขิม ข้อบกพร่องทางกายภาพดังกล่าวได้รับการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 7 ปี ซึ่ง
พฤตกิรรมทีแ่สดงออกถงึทกัษะทางกายภาพของผูท้ีเ่ป็นกรณีศึกษาทีไ่ด้รับการพัฒนาในขณะปฏบัิติกจิกรรมการ
เรียนดนตรีของโรงเรียนดนตรีบ้านเก่งขิมนั้น เป็นไปในทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน ไม่พบความบกพร่องของ
การประสานสมัพันธ์ระหว่างมือและตา ผู้ท่ีเป็นกรณศีกึษาสามารถให้ข้อมอื มอื และสายตาในการปฏบิตัเิทคนคิ
บรรเลงขิมได้อย่างคล่องแคล่วทั้งการกรอและการสะบัด แสดงให้เห็นถึงกล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็ก
ได้รับการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น พัฒนาการด้านการเรียนรู้มีมากขึ้น ตามการเจริญเติบโตและวุฒิภาวะของเด็ก 
ส่งผลท�าให้ศักยภาพด้านการต่อเพลงทั้งดนตรีไทยและดนตรีสากลได้เร็วขึ้นตามไปด้วย และมีทักษะในการฟัง
ที่ดี สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีในต�าแหน่งเสียงที่ครูผู้สอนบอกได้ในทันที

เมื่อผู้ท่ีเป็นกรณีศึกษาได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมทางดนตรีส�าหรับเด็กดาวน์ซินโดรมของโรงเรียนดนตรี 
บ้านเก่งขิมมาเป็นระยะเวลาหนึ่งได้เกิดพัฒนาการทางการเรียนรู้ สติปัญญา สมาธิ รวมถึงการพัฒนาทักษะทาง
อารมณ์ โดยพฤติกรรมที่แสดงออกถึงทักษะทางอารมณ์ของผู้ที่เป็นกรณีศึกษาที่ได้รับการพัฒนาในขณะปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนดนตรีของโรงเรียนดนตรีบ้านเก่งขิมนั้น พบพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความสุข อ่อนโยน อารมณ์
ดีของผู้ที่เป็นกรณีศึกษา และมีความสุขทุกครั้งเมื่อได้เล่นดนตรี

นอกจากดนตรีจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาทักษะทางอารมณ์แล้วนั้น การเรียนกิจกรรมทางดนตรียัง

20 ดารณี ธนภูมิ, สาระน่ารู้, 28-29. 
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สามารถช่วยส่งเสรมิทกัษะทางสงัคมของเดก็ดาวน์ซนิโดรมได้อกีทางหนึง่ด้วย กล่าวคอื การเล่นดนตรมีทีัง้แบบ
บรรเลงเดี่ยวและบรรเลงเป็นวง ในการแสดงของผู้ที่เป็นกรณีศึกษาระยะแรกเป็นการแสดงเดี่ยวเพียงคนเดียว
บนเวที ต่อมาได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีจนสามารถบรรเลงร่วมกับบุคคลอื่นในรูปแบบวงดนตรีได้ 
ท�าให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในวงดนตรี ส่งผลให้เกิดพัฒนาการทักษะทางสังคมขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการ
กล่าวค�าทักทายหรือกล่าวแสดงความต้องการของตนเอง มีความมั่นใจ สามารถให้ค�าแนะน�าในการบรรเลงขิม
หรือหยิบยื่นสิ่งของ อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้กับผู้อื่นให้ระหว่างการซ้อมวงได้ และมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างได้
โดยไม่หวาดกลัว หรือเขินอาย

ทั้งนี้ครอบครัวของผู้ที่เป็นกรณีศึกษายังช่วยส่งเสริมสร้างประสบการณ์ทางดนตรี โดยการเข้าชมการ
แสดงดนตรีหลากหลายประเภทในโอกาสต่างๆ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่เป็นกรณีศึกษาได้เข้าร่วมสังคมกับคน
ปกติ อีกทั้งเข้าร่วมการแสดงความสามารถทางดนตรีกับทางโรงเรียนและสถานท่ีต่าง ๆ ทุกครั้งเมื่อมีโอกาส 
ท�าให้มพีฒันาการทักษะการตีขิมมากข้ึน และยงัได้รับการตอบรบัทีด่จีากบคุคลทีพ่บเหน็ เกดิความกล้าแสดงออก 
มีความภาคภูมิใจในความสามารถทางดนตรีของตน และยังมีความสามารถในการแกะเพลงได้ด้วยตนเอง ซ่ึง
เป็นพรสวรรค์ทางด้านดนตรีทีเ่กดิขึน้จากการพฒันาทกัษะทางดนตรอีกีด้วย โดยทกัษะทางดนตรนีัน้ได้ผ่านการ
ฝึกฝน ฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่องและเป็นระยะเวลายาวนาน การจัดกิจกรรมการสอนดนตรีจึงต้องใช้ทั้งความ
มุ่งมั่น ทุ่มเทและอดทนต่อการรอคอย เป็นเรื่องที่ยากและต้องใช้เวลาอย่างมาก โดยธรรมชาติของเด็ก
ดาวน์ซินโดรมนั้นจะมีพฤติกรรมที่มีการกระท�าในสิ่งที่ต้องการซ�้า ๆ และไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ จึง
เป็นเร่ืองทีส่�าคญัท่ีต้องสร้างความเคยชนิจนเกดิการยอมรบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กิดข้ึนด้วยความสมคัรใจของเดก็
ดาวน์ซนิโดรมเอง โดยครผููส้อนใช้ขมิเป็นเครือ่งมอืร่วมกบัทฤษฎกีารปรบัพฤตกิรรม พลกิแพลงตามสถานการณ์ 
ในการปรับพฤติกรรมตลอดเวลาที่ท�าการสอนโดยที่เด็กไม่รู้ตัว

จากที่ผู้วิจัยได้กล่าวมาข้างต้น จึงท�าให้สรุปได้ว่าการพัฒนาทักษะของเด็กดาวน์ซินโดรมที่เกิดขึ้น เช่น 
ทักษะด้านกายภาพ ทักษะด้านอารมณ์ ทักษะด้านสังคม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ รวมถึง
พัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีของเด็กดาวน์ซินโดรมนั้น ผลของการพัฒนาส่วนหนึ่งเกิดจากการด�าเนินการจัด
กิจกรรมการสอนทางดนตรีไทยของโรงเรียนดนตรีบ้านเก่งขิม ร่วมกับการส่งเสริม สนับสนุนของผู้ปกครอง 
น�าไปสูก่ารพฒันาทักษะทางด้านต่าง ๆ ของเด็กดาวน์ซนิโดรมทีเ่ข้าร่วมกับกจิกรรมทางดนตรเีหน็ได้อย่างชดัเจน 
และเป็นรูปธรรมมากขึ้น ดังสามารถสรุปผลในตารางที่ 1 
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ตาราง 1 รปูแบบการจดักจิกรรมการสอนดนตรไีทยของโรงเรยีนดนตรบ้ีานเก่งขมิส�าหรบัเดก็ดาวน์ซินโดรมท่ี
ส่งผลต่อพฤติกรรมและการพัฒนาทักษะของเด็กดาวน์ซินโดรม

รูปแบบการจัดกิจกรรมการสอน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา

การสอนแบบเน้นการฟังและการร้องเพลง เน้นให้เดก็ฟัง
เพลงง่าย ๆ ที่เด็กคุ้นหูเคยได้ยินได้ฟัง หรือเพลงที่มีเนื้อ
ร้องสามารถร้องตามได้ ครูผู้สอนได้น�าเพลงฝรั่งส�าหรับ
เด็กที่คุ้นหู และไม่ซับซ้อนมากเข้ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับ
หลักจิตวิทยาการสอน

พัฒนาทักษะทางอารมณ์ สร้างแรงจูงใจในการเรียน 
ความสนใจในการปฏิบตัเิคร่ืองดนตรีขมิด้วยความสมัครใจ

การสอนแบบเน้นการเคลือ่นไหวและความกล้าแสดงออก
ร่วมกับกิจกรรมทางดนตรี เน้นเรื่องความคิดสร้างสรรค์
ร่วมกบัการจดักจิกรรมทางดนตรี การเคลือ่นไหวร่างกาย
ตามจังหวะดนตรี การเล่นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี
ชนิดอืน่ ๆ เช่น โทน ร�ามะนา ฉิง่ การแสดงความสามารถ
ทางด้านดนตรีตามสถานที่ต่าง ๆ เม่ือได้รับโอกาสที่
เหมาะสม

พัฒนาทักษะทางสังคม ความกล้าแสดงออกทางด้าน
ดนตรีอย่างสร้างสรรค์

การสอนแบบเน้นการเลยีนแบบและท�าซ�า้ ในระยะเริม่ต้น 
ครผููส้อนจะเลอืกเพลงทีม่กีารเคลือ่นทีข่องตวัโน้ตไม่มาก 
มอีตัราการซ�า้ของตวัโน้ตบ่อย ๆ เล่นย�า้ในจดุเดมิจนเกดิ
ความช�านาญ และใช้การเลยีนแบบการเล่นของครผููส้อน 
แต่หากเป็นบทเพลงทีต่่อใหม่ครผููส้อนใช้วธิกีารสอนโดย
การสาธติปฏบัิตขิมิพร้อมกบัการท่องโน้ตให้ผูท้ีเ่ป็นกรณี
ศึกษาดูก่อนและให้ปฏิบัติตาม เล่นย�้าในจุดเดิม จนเด็ก
สามารถจ�าจดและปฏิบัติด้วยตนเองได้

พัฒนาทกัษะทางการเรียนรู้ พัฒนาทกัษะทางด้านดนตรี

จากตางราง 1 จะเห็นได้ว่ารูปแบบการจัดกิจกรรมการสอนดนตรีไทยของโรงเรียนดนตรีบ้านเก่งขิมนั้น
มผีลต่อพฤตกิรรมและการพัฒนาทกัษะด้านต่าง ๆ ของเดก็ดาวน์ซินโดรมอย่างเหน็ได้ชดั โดยครผููส้อนได้ท�าการ
วิเคราะห์ผู้เรียนต้ังแต่เร่ิมเรียนดนตรีหรือในขณะที่ด�าเนินกิจกรรมการสอน เม่ือพบพฤติกรรมหรือข้อบกพร่อง
ของเด็กดาวน์ซินโดรมที่ส่งผลขัดขวางต่อการเรียนการสอนดนตรี ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมไม่ยอมปฏิบัติขิมหยุด
เล่นโดยทันที จากการขาดสมาธิ เหนื่อยล้า หรือเบื่อบทเพลงที่ก�าลังเรียนอยู่ พฤติกรรมควบคุมการสอน 
การปฏิเสธการสอน จากการไม่อยากเล่นหรือเพลงที่มียาก ไม่ชอบ ไม่สนใจ โดยเลือกวิธีการเรียนด้วยตนเอง 
เล่นเครือ่งดนตรอีืน่ทีไ่ม่ใช่ขมิ หรอืบอกให้ครปูฏิบติัตามทีต่นเองต้องการ พฤตกิรรมเบือ่หน่ายและไม่สนใจในจดุ
ทีค่รผููส้อนก�าลงัแก้ไข ไม่ยอมรบัการเปลีย่นแปลง จากการต่อเพลงใหม่ เพลงทีม่คีวามยาก การแก้ไขทบทวนซ�า้
ท่ีจุดเดิมหลาย ๆ รอบเป็นระยะเวลานาน ครูผู้สอนได้น�าหลักทฤษฎีดนตรีบ�าบัด หลักจิตวิทยาการสอน และ
ทฤษฎีการปรับพฤติกรรมมาใช้พัฒนาทักษะพฤติกรรม รวมถึงศักยภาพของเด็กดาวน์ซินโดรม ซึ่งหลักทฤษฎี
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ดังกล่าวมีงานวิจัยรองรับอย่างชัดเจน ทั้งยังได้น�าหลักทฤษฎีเหล่านั้นมาบูรณาการร่วมกับเทคนิควิธีการสอน
ดนตรีด้วยการใช้เครื่องดนตรีขิมเป็นสื่อในการสอน อีกทั้งผลการศึกษายังแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่าง
การสอนดนตรีส�าหรับเด็กปกติกับการสอนดนตรีส�าหรับเด็กดาวน์ซินโดรม นั่นคือ

1. การสอนดนตรีส�าหรับเด็กดาวน์ซินโดรมนอกเหนือจากการปฏิบัติดนตรีเพื่อพัฒนาทักษะทางด้าน
ดนตรีแล้วนั้น ยังมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริม พัฒนาทักษะทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และพฤติกรรมของผู้เรียนอีก
ด้วย

2. การเรียนการสอนจะต้องมีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์ สภาวะทางอารมณ์ของผู้เรียน โดยเน้นที่
วัตถุประสงค์ของการพัฒนามากกว่าการสอนตามตารางสอน

3. การเรียนการสอนควรจะเกิดขึ้นจากการพูดคุยและก�าหนดเป้าหมายร่วมกับผู้ปกครอง รวมถึงการ
ประเมินผู้เรียนก่อนจะด�าเนินการเรียนการสอนปฏิบัติเครื่องดนตรี

จากผลการศึกษาที่พบว่าพฤติกรรมที่เด็กดาวน์ซินโดรมผู้เป็นกรณีศึกษาได้รับการพัฒนาท้ังทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา หลังจากที่ได้รับการฝึกฝนด้านดนตรีไทยมากว่า 7 ปี ก็เป็นผลอันเนื่อง
มาจากการทีด่นตรมีส่ีวนในการแก้ไขลกัษณะปัญหาหลกัทีพ่บในเดก็ออทสิตกิทัง้ในด้านทกัษะทางการเคลือ่นไหว 
และพฒันาการของกล้ามเนือ้เล็กและใหญ่ ด้วยวธิกีารเล่นดนตรีตรีต้องมีการหยบิ จบั ถือเคร่ืองดนตรีหรืออปุกรณ์
ดนตร ีท�าให้ผูเ้ล่นต้องใช้การเคลือ่นไหวและการท�างานของกล้ามเนือ้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายในการเล่นประกอบ
กบัการประสานสมัพนัธ์กนัระหว่างมอืและตา ดนตรีจงึมส่ีวนช่วยให้กล้ามเนือ้และอวยัวะต่างๆ ท�างานประสาน
กันได้ดีขึ้น21 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สาริกา แก้วน�้า และคณะ22 ที่พบว่า ผลของชุดกิจกรรมเคลื่อนไหว
ประกอบเพลงที่มีต่อการใช้ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กดาวน์ซินโดรมในสถาบันราชานุกูล ด้วยชุดกิจกรรม
เคลื่อนไหวประกอบเพลง 8 กิจกรรม และแผนการสอนในชุดการสอน หลังการฝึกจากชุดกิจกรรมเคลื่อนไหว
ประกอบเพลงมีต่อทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ค่าคะแนนสูงขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญที่ .05

โดยทักษะทางกายภาพของผู้ที่เป็นกรณีศึกษาส่วนหนึ่งเกิดจากการส่งเสริมพัฒนาการในเบื้องต้นจาก
ครอบครัวมาตั้งแต่วัยเด็กอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับการพัฒนาศักยภาพเพิ่มเติมจากการจัดกิจกรรมทางดนตรี เป็น
ไปในทศิทางเดยีวกบัการดแูลกลุม่อาการดาวน์ของ กรมสขุภาพจติ กระทรวงสาธารณสขุ23 ทีไ่ด้กล่าวถงึการดแูล
รักษาแบบองค์รวมส�าหรับเด็กดาวน์ซินโดรม เมื่อผู้ปกครองทราบว่าลูกเป็นเด็กกลุ่มอาการดาวน์ได้แนะน�าให้
พาเด็กมาพบแพทย์ตั้งแต่แรกเกิด เพื่อร่วมกันวางแผนรักษาในทันที รวมถึงผู้ปกครองต้องให้ความส�าคัญในการ
ส่งเสรมิพฒันาการอย่างต่อเนือ่งเม่ืออยูท่ีบ้่าน เพือ่ให้เดก็เกดิพฒันาการทีใ่กล้เคยีงเดก็ปกตมิากทีส่ดุ โดยสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สุจิตรา ศรีสุโร24 ที่ได้ศึกษาการสร้างชุดการสอนวิดีทัศน์ เรื่องการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ดาวน์ซินโดรม อายุแรกเกิด – 1 ปี พบว่า ชุดการสอนวิดีทัศน์ดังกล่าวมีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างความรู้ 
และความสามารถปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาการเด็กดาวน์ซินโดรมของผู้ปกครองเด็กดาวน์ซินโดรมที่มีอายุ
พัฒนาการระหว่างแรกเกิด ถึง 1 ปีสูงขึ้น

21 เจิดนภา หัตถกิจโกศล, “ดนตรีบ�าบัดส�าหรับเด็กออทิสติก,” วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ 1, 1 (2542): 12-14.
22 สาริกา แก้วน�้า และคณะ, ผลของชุดกิจกรรม.
23 สถาบันราชานุกูล, “กลุ่มอาการดาวน์.” 
24 สุจิตรา ศรีสุโร, “การสร้างชุดการสอนวิดีทัศน์ เรื่องการส่งเสริมพัฒนาการเด็กดาวน์ซินโดรม อายุแรกเกิด – 1 ปี” (วิทยานิพนธ์การศึกษามหา

บัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2542), 79.
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ดนตรีมส่ีวนช่วยในการพฒันาทกัษะทางอารมณ์ของเดก็ รวมไปถงึการแสดงอารมณ์ความรูส้กึทีอ่ยูภ่ายใน
จิตใจที่มีความรักในเสียงดนตรีต่อครูผู้สอน จากผลการวิจัยสอดคล้องกับบทความดนตรีบ�าบัดส�าหรับเด็ก
ออทสิตกิของ เจิดนภา หตัถกจิโกศล25 ทีไ่ด้กล่าวถงึองค์ประกอบของดนตรทีีส่ามารถน�ามาปรบัเปลีย่นให้เหมาะ
สมกับอารมณ์ ความรู้สึก และความต้องการของคนแต่ละคน ทั้งยังสามารถเข้าถึงภายในจิตใต้ส�านึกได้โดยตรง
ไม่ต้องผ่านการรับรู้ที่ซับซ้อน ท�าให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรีมีความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรม  
มีส่วนร่วมในกิจกรรม ได้รับการยอมรับ เห็นอกเห็นใจ และก่อให้เกิดความรู้สึกเชื่อมโยงต่อกันในที่สุด และผล
การศึกษาเป็นไปตามงานวิจัยของ วิชุนันท์ เชื้อเจริญ26 ที่ได้ศึกษาผลการใช้ดนตรีแบบอิสระต่อพฤติกรรมไม่อยู่
นิ่งของเด็กออทิสติก พบว่าการใช้ดนตรีแบบอิสระในเด็กออทิสติกอายุ 6 ปี มีค่าเฉลี่ยของความถี่พฤติกรรมไม่
อยู่นิ่ง เท่ากับ 6.4 มีค่าเฉลี่ยความถี่ของพฤติกรรมไม่อยู่นิ่งลดลงเท่ากับ 4.8 คิดเป็นร้อยละ 42.86

ผลการศึกษาที่สะท้อนให้เห็นว่าการเอื้อให้เด็กพิเศษได้เข้าร่วมแสดงดนตรีร่วมกับวงดนตรี สามารถส่ง
เสรมิทกัษะทางด้านสงัคมให้กับเดก็ดาวน์ซินโดรมนัน้ สอดคล้องกบังานวิจยัของ ชลดิา ชวนานนท์27 ทีศ่กึษาผล
ของกิจกรรมกลุ่มที่มีต่อทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครราชสีมา พบว่า กิจกรรมกลุ่มสามารถพัฒนาทักษะทางสังคมของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มให้เพ่ิมสูงขึ้นได้
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ในขณะทีค่รอบครวัเป็นก�าลังส�าคัญในการช่วยส่งเสรมิสร้างประสบการณ์ทางดนตรใีห้กบัเดก็ดาวน์ซนิโดรมก็
เป็นไปตามการศึกษาสุพรรณี เหลือบุญชู และคณะ28 ได้ท�าการศึกษาการพัฒนาดนตรีอีสานส�าหรับเด็กพิเศษ 
พบว่า เมือ่เดก็พเิศษสามารถบรรเลงจังหวะและท�าได้อย่างมทีกัษะแล้ว จะสามารถขบัร้องหรือเล่นท�านองอย่าง
ง่าย ๆ จากเครือ่งดนตรทีีม่รีะดบัเสยีงได้ และเครือ่งดนตรกีส็ามารถพฒันาศกัยภาพของเดก็พเิศษให้เกิดพฤตกิรรม
ที่พึงประสงค์ได้เป็นอย่างดี แต่การพัฒนานี้ต้องอาศัยบุคคลอื่นคอยแนะน�าด้วยตลอดเวลา

ข้อเสนอแนะ
งานวิจัยเรื่อง การจัดกิจกรรมการสอนดนตรีไทยส�าหรับเด็กดาวน์ซินโดรม: กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรี 

บ้านเก่งขิม มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
ข้อเสนอนะส�าหรับการน�าไปใช้
การจดักจิกรรมการสอนดนตรสี�าหรับเดก็ดาวน์ซนิโดรมนัน้ ควรใช้รปูแบบและเทคนคิในการจดักจิกรรม

การสอนเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ โดยการประยุกต์ใช้หลักทฤษฎีดนตรีบ�าบัด หลักจิตวิทยาการสอน บูรณาการกับ
ทฤษฎกีารปรับพฤตกิรรม และมกีารวัดผลประเมนิผลผูเ้รยีนทีเ่หน็ผลเป็นรูปธรรมอย่างชดัเจนด้วยวธิกีารทีห่ลาก
หลาย รวมท้ังเข้าใจถงึความต้องการของผูเ้รยีนและผูป้กครองต่อการมาเรยีนดนตรใีนแต่ละครัง้ว่าต้องการพฒันา
ทักษะด้านใดของผู้เรียน

25 เจิดนภา หัตถกิจโกศล, “ดนตรีบ�าบัด,” 12 – 14.

26 วิชุนันท์ เชื้อเจริญ, “ผลการใช้ดนตรีแบบอิสระต่อพฤติกรรมไม่อยู่นิ่งของเด็กออทิสติก” (การศึกษาอิสระศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น, 2555), 53.

27 ชลิดา ชวนานนท์, “ผลของกิจกรรมกลุ่มที่มีต่อทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครราชสีมา” (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2552), 53.

28 สุพรรณี เหลือบุญชู และคณะ, การพัฒนาดนตรีอีสานส�าหรับเด็กพิเศษ. (มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2546), 52.
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ครูผู้สอนควรมีการวิเคราะห์ผู้เรียนร่วมกับการใช้หลักจิตวิทยา และเทคนิควิธีการเรียนการสอนเกี่ยวกับ
เด็กพิเศษตามข้อจ�ากัดของผู้เรียนแต่ละบุคคล ด้วยการสอนย�้า ซ�้า ทวน และเทคนิควิธีการสอนที่ครูผู้สอนมี
ความถนดัมาใช้เป็นสือ่ในการสอนเพือ่พัฒนาทกัษะด้านต่าง ๆ ของเดก็ดาวน์ซนิโดรม อกีทัง้มคีวามมุง่มัน่ ทุม่เท
ทั้งแรงกายแรงใจในการช่วยเหลือ ส่งเสริมศักยภาพของเด็กอย่างเต็มความสามารถ และมีเชื่อมั่นว่าเด็ก
ดาวน์ซินโดรมทุกคนสามารถพัฒนาได้

ผู้ปกครองเป็นผู้ที่มีบทบาทส�าคัญยิ่งต่อการพัฒนาศักยภาพทักษะของเด็กดาวน์ซินโดรม ควรมีความ
เข้าใจ ใส่ใจ สงัเกตพฤตกิรรมและความสามารถของเด็กอย่างใกล้ชดิ ให้การสนบัสนนุ โอกาสในการพัฒนาความ
สามารถของเด็กอย่างเต็มที่ รวมถึงให้ความร่วมมือและเล็งเห็นความส�าคัญของการเรียนดนตรีว่าช่วยพัฒนา
ทักษะของเด็กดาวน์ซินโดรมได้

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
การวจิยัเรือ่ง การจดักิจกรรมการสอนดนตรีไทยส�าหรบัเดก็ดาวนซ์นิโดรมของโรงเรยีนดนตรบ้ีานเก่งขมิ

นั้น เป็นการศึกษาเฉพาะกรณีโดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเด็กพิเศษที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในกลุ่มอาการ
ดาวน์ซินโดรมเพียงคนเดียวเท่านั้น ดังนั้น ในการวิจัยครั้งต่อไปควรจะศึกษาการจัดกิจกรรมการสอนดนตรีไทย
ส�าหรับเด็กดาวน์ซินโดรมโดยใช้กลุ่มตัวอย่างให้มากขึ้น เพื่อน�าไปสู่ข้อสรุปถึงกิจกรรมการสอนที่เหมาะสมกับ
เด็กดาวน์ซินโดรมอย่างแท้จริง

การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาการจัดกิจกรรมการสอนส�าหรับเด็กดาวน์ซินโดรมด้วยเครื่องดนตรีขิมที่
ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะและพฤติกรรมของเด็กดาวน์ซินโดรมเพียงอย่างเดียว ดังนั้นสิ่งที่ควรท�าการวิจัยหรือ
ศกึษาครัง้ต่อไปคอื ศกึษาการจดักจิกรรมการสอนส�าหรบัเดก็ดาวน์ซนิโดรมด้วยวธิกีารจดักจิกรรมการสอนของ
โรงเรยีนดนตรบ้ีานเก่งขมิ โดยใช้เครือ่งดนตรไีทยชนดิอืน่เป็นสือ่ในการสอนว่าจะส่งผลต่อการพฒันาทกัษะและ
พฤติกรรมของเด็กดาวน์ซินโดรมด้วยหรือไม่ อย่างไร
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Exploring Twelve-Tone Techniques: 
Anton Webern’s 

Variations for Piano, Op. 27

Duangruthai Pokaratsiri1

Abstract 
Variations for Piano, Op. 27 is the only major solo piano repertoire by Anton Webern. 

The composition consists of three movements composed with twelve-tone technique with 
total serialism in term of pitch, dynamics, and articulation. The piece also displays Webern 
late musical style, outlined by the use of few chords, disjunct intervals, grace notes, and 
hand-crossing. In spite of the use of twelve-tone technique, the piece display composer’s 
approach in classical form of theme and variation in the third movement and the contrapuntal 
style of canon in the second movement. All three movements of Variations for Piano, Op. 27 
are based on one basic tone row: E-F-C#-Eb-C-D-G#-A-Bb-F#-G-B. In this article, the treatment 
of twelve-tone technique in each of the movement will be discussed as well as the musical 
structure, style, and interesting elements. 

Keyword: Variations form, serialism, twelve tone, Anton Webern 

Introduction
Anton Webern was an Austrian composer and conductor, whose music had great influence 

on the younger generation after World War II. He was one of Arnold Schoenberg’s pupils, along 
with Alban Berg. Webern was a member of the Second Viennese School, becoming one of 
the major exponents of twelve-tone technique in the second quarter of the 20th century.2 
His style of music changed three times: (1) in 1908 when he abandoned tonality and started 

1 Lecturer at College of Music, Mahidol University
2 Kathryn Bailey Puffett, “Webern, Anton.” In Grove Music Online. Oxford Music Online, http://www.oxfordmusiconline.com/

subscriber/article/grove/music/29993 (accessed March 30, 2019).
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to write short, pointillistic pieces; (2) in 1914 when he began to connect the scattered parts 
of his ensembles to form continuities; and (3) in 1926 when he became interested in the 
12-note technique.3 His music carries several characteristics such as extreme brevity, balanced 
form, wide intervals (7ths and 9ths), many rests, and low dynamic levels (p or pp), and use of 
pointillism for creating the disruption of melody.4 In his music, rhythm and meter are usually 
not prominent, even his music is clear but complex. Moreover, he was interested in employing 
canonic imitation and variation technique in his music. 

 Two of the most important compositional techniques found in Webern’s music are 
brevity and the focus on individual sounds. His oeuvre of thirty one compositions is compact, 
within the total duration of no more than three hours. Some movements of his music last 
less than thirty seconds; for example, No. 4 of Five pieces for Orchestra, Op. 10 lasts for only 
nineteen seconds.5 Because of the brevity of his music, Webern put emphasis on each individual 
note, articulation, dynamic, and timbre by means of twelve-tone technique, creating a technique 

known as serialism.6

Webern’s Variations for Piano, Op. 27, is his only major work for solo piano, completed 
in 1936. This work was premiered in Vienna on October 26, 1936, at a concert sponsored by 
the Vienna chapter of the International Society for Contemporary Music.7 This piece consists 
of three movements composed using the twelve-tone technique. Only the last movement is 
associated with traditional variation form. The first two movements show a balanced use of 
mirror forms and also present variations in the sense of varying the tone row rather than 
musical variation form. The work‘s duration is about seven minutes. 

All three movements of Variations for Piano, Op. 27 are based on one basic tone 

row: E-F-C#-Eb-C-D-G#-A-Bb-F#-G-B, serving as P0 in the first movement of the piece (see 

Example 1). The tone row P0 is presented in the opening measures (mm. 1-7). The twelve-

tone matrix of Variations for Piano, Op. 27 in which P0 is listed horizontally across the 

top row and I0 is listed vertically down the left column, is shown in Example 2.

3 Kathryn Bailey Puffett, “Webern, Anton.” In Grove Music Online. Oxford Music Online, http://www.oxfordmusiconline.com/
subscriber/article/grove/music/29993 (accessed March 30, 2019).

4 Ibid.
5 Music: The Definitive Visual History (New York: DK Publication, 2013, 210)
6 Kassel, Richard, ed. “Webern, Anton (Friedrich Wilhelm Von).” Baker’s Dictionary of Music. New York, NY: Schirmer 

Reference, 1997. 1153-155.
7 “Variations, Op. 27” In Classical Archives: Work: Anton Webern, http://www.classicalarchives.com/work/108157.html#about 

(accessed March 30, 2019).
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Example1

Example 2 Matrix of Webern’s Variation for Piano, Op. 27

I 0 I 1 I 9 I 11 I 8 I 10 I 4 I 5 I 6 I 2 I 3 I 7 

P 0 E F C# Eb C D G# A Bb F# G B

P11 Eb E C D B C# G G# A F F# Bb

P 3 G G# E F# Eb F B C C# A Bb D

P 1 F F# D E C# Eb A Bb B G G# C

P 4 G# A F G E F# C C# D Bb B Eb

P 2 F# G Eb F D E Bb B C G# A C#

P 8 C C# A B G# Bb E F F# D Eb G

P 7 B C G# Bb G A Eb E F C# D F#

P 6 Bb B G A F# G# D Eb E C C# F

P10 D Eb B C# Bb C F# G G# E F A

P 9 C# D Bb C A B F F# G Eb E G#

P 5 A Bb F# G# F G C# D Eb B C E

Twelve tone treatment 
In the first movement, twelve-tone is symmetrically arranged and it is obviously presented 

in a typical “mirror” form. The first movement consists of three distinct sections through 
textural contrasts. The three sections can be labeled as an A-B-A’ form: A (mm. 1- 18), B (mm. 
19- 36), and A’ (mm. 37- 54). Each section has eighteen measures. Throughout the entire 
movement, the first movement presents a pair of tone rows at a time (one in the right hand 
and another in the left hand). The relationship between the pairs of tone rows in the first 
movement is P and R or I and RI, suggesting a form of “mirror.” The use of tone rows in each 
section in this piece as illustrated in the following diagram:

 Form:  A B A’ 
Tone rows content: P0 I2 R0 I2 I7 R6 I0 R11 I5 P4 R4 RI6 I11 R9
 R0 RI2 P0 RI2 RI7 P6 RI0 P11 RI5 R4 P4 I6 RI11 P9
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According to the diagram, the first movement consists of fourteen phrases, each of 
which is determined by a pair of tone rows and considered as a palindrome. The following 
paragraphs will describe how the palindrome operates within each phrase.

Section A comprises four phrases: mm. 1-7, mm. 8-10, mm. 11-14, and mm. 15-18. 
The first phrase presents a mirror-image where mm. 4-7 presents a retrograde version of mm. 
1-4, with the note G-sharp (m. 4) serving as the axis of reflection (see Example 3). The mirror 
can be represented by the following numbers:

 P0 (R.H.) 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1
 R0 (L.H.) 12 11 10 9 8 7 7 8 9 10 11 1

Example 3
The second phrase also presents a mirror image similar to the first phrase. The third 

phrase consists of the same material as the first phrase; however, the mirror image is treated 
horizontally without crossing the line. The mirror-image is represented by numbers as follows:

 R0 (R.H.) 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 P0 (L.H.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

The fourth phrase is the same as the second phrase except for the use of ritardando at 
the end of the fourth phrase, suggesting the end of the section A.

While the palindrome is presented within each phrase, it also operates within a two-
note group. For instance, in mm. 1-2, the right hand presents a dyad which goes to a single 
note while the left hand presents a single note which goes to a dyad. Moreover, in mm. 3-4, 
the material exchanges between left and right hands, creating an inverted palindrome (see 
Example 4).
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Example 4

Section A texturally presents a series of dyads in the pattern of two-sixteenth-note 
groupings in each hand. Although the time signature is 3/16, the two-note-group texture 
suggests a sense of duple meter instead of triple meter. A sense of triple meter can be felt 
in the second (mm. 8-10) and third phrases (mm. 11-14), where a rhythm of two-sixteenth-
notes is shortened, presenting a three-note-group. However, the fourth phrase combines the 
three-note-groups to form a five-note group in mm. 15-17. 

Section B consists of six phrases: mm. 19-22, mm. 23-26, mm. 26-30, mm. 30-32, mm. 
32-34, and mm. 34-36. The concept of mirror image is presented in each phrase. The thirty-
second note is predominant throughout section B. The dynamics, tempo markings (tempo-rit.), 
and retrogrades are among the factors that contribute to a symmetrical structure of this section. 

The treatment of mirror image in each phrase is presented as follows:

mm. 19-22 22-26 26-30 30-32 32-34 35-36
Mirror point: G (m. 21) D (m. 24) C (m. 28) G (m. 31) F (m. 33) C (m. 36)

Each note at every mirror point is often presented with sf. With the exception of the 
last two phrases, the dynamics and tempo marking of each phrase are presented in a sym-
metrical structure as follows:

Tempo: Tempo rit Tempo rit Tempo rit Tempo
Dynamics: f p f p f p f

In section B, hand-crossing frequently occurs. The texture of the last three phrases is 
similar to the texture of section A, but in a group of two-note of thirty-second- notes. 

Section A’ comprises four phrases: mm. 37-42, mm. 43- 46, mm. 47-50, and mm. 51-54. 
Section A’ is similar to section A in terms of the use of mirror image and texture. The treatment 
of mirror image in each phrase in this section is the same as in section A. However, the rhythmic 
pattern is exchanged between hands, for example, the rhythmic pattern in the right hand in 
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section A is presented in the left hand in section A’ and vice versa. Moreover, mm. 49-50 is 
an inversion of mm. 47-48. The last chord clearly indicates an ending because it has the longest 
value note of any notes in this movement. The first movement is built entirely from symmetrical 
phrases, in the structure of mirror image.

The second movement extends serial organization to other structural elements such 
as duration, dynamics, and articulation. Similar to the first movement, the organization of tone 
rows in the second movement is executed by presenting a pair of tone rows at a time. The 
relationship between the pairs of tone rows in the second movement is P and I. The overall 
structure of this movement is binary form: A (mm. 1-11) and B (mm. 12-22). The use of tone 

rows within each section is illustrated in the following diagram:

Form: A B
Tone rows content:  P4 P11 I4 I1
 I6 I11 P6 P9

The overall form of this movement can also be seen as a two-voice canon. The thematic 
entries within the canonic structure are presented at the interval of a major second and the 
time distance between the parts is an eighth-note. This canonic treatment is operative throughout 
the second movement. The canon is presented only in one voice in each hand. 

In addition to the canonic structure, the symmetrical centering on A4 is demonstrated 
in this movement. Four pairs of tone rows are constructed symmetrically around the pitches 
A and Eb, with A4 being the central point around which the symmetry of the piece is built. In 
other words, for any pitch occurring below A4, there is a corresponding pitch at the same 
interval above A4. For instance, in the beginning, the lower voice presents B-flat which descends 
a minor ninth to A, whereas the upper voice presents G-sharp which ascends a minor ninth 
to A (i.e., mm. 1, 9, 13, and 19). 

According to Wilbur Ogdon8, the symmetrical centering on A4 is clearly seen, if all the 
pitches in the movement are arranged in ascending order, from the lowest to highest (see 

Example 5).

8 Wilbur Ogdon,”A Webern Analysis,” Journal of Music Theory, VI (1962), 133.
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Example 5
The whole piece is built around A4 as the central point of symmetry. This piece has a 

total of 90 eighth notes. Based on the total number of eighth notes, the golden section from 
the end of the piece occurs in m. 9 and the golden section from the beginning of the piece 
occurs in m. 13. Both golden sections occur on the A-A dyad. The golden section of ninety is 
around fifty-five. The A-A dyad in m. 9 is the 53rd -54th eighth note from the end, and the A-A 
dyad in m. 13 is the 53rd - 54th eighth note from the beginning.

The texture of this movement is mostly in a group of two eighth-notes. The rhythm of 
this movement is determined by the rhythm of the first row as presented in mm. 1-6. This 
rhythm forms a basis in other sections: mm. 6-11, mm. 11-17, and mm. 17-22. 

The serial presentation of the dynamic and articulations of this piece is described as 
follows: the dynamic p is quite consistently presented with staccato indication, for example, 
mm. 1, 6, 9, 13, 17, and 19. Moreover, the dynamic of the juxtaposition of grace note/eight-
note is symmetrical as illustrated in the following diagram:

mm. (grace note occur ) 3 6 8 17 18 21
Dynamics: p ff p ff f ff

A sense of unity in this piece is achieved through the recurrence of A4 as a central pitch 
of symmetry of the piece throughout the movement, and the movement ends with the same 
two pitches (Bb-G#) with which it began. 

The third movement is the most extensive movement of all. This movement is the one 
that the title of the piece “Variation” refers to. This movement employs the canons and 
mirror-phrases as a means of expanding the musical ideas almost in the form of variation. 
Unlike the first two movements, the third movement presents only one tone row at a time. 
This movement consists of six sections (theme and five variations). Similar to the first two 
movements, all sections of this movement are equal in length, 11 measures each, making the 
whole movement 66 measures long. The overall structure and the use of row forms in each 
section is illustrated in the following diagram:

Theme mm. 1-12 R4 RI6 P4
Variation 1 mm. 12-23 R5 I6 R4 I7 I1 I7 I5
Variation 2 mm. 23-33 I5 P10 P5 I0 P5
Variation 32 mm. 33-44 RI3 I3 RI2 I2 R4
Variation 42 mm. 45-55 I5 R7 I8 R10 I11 R1 I2
Variation 52 mm. 56-66 R4 P4 RI7 I7 P4 RI6 
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The Theme presents simple material which will be varied in the variations. The theme 
plays a major role in unifying the entire third movement by starting and ending on the same 
note (E-flat). Moreover, the dynamic markings create a palindrome: p-f-p-f-f-p-f-p. The variations 
employ a structure similar to the theme, but with expanded proportions.

The textures of this movement are mostly thin, consisting of single-notes with occasional 
chordal contrast. The texture varies from one variation to the next. Each variation of this 
movement shows rhythmic flow, progressing from stately to faster rhythms: the theme is 
mostly in half-notes and quarter-notes; the first and second variations are mainly in quarter-
notes; the third variation in eight-notes. The rhythmic pattern returns to the quarter-notes in 
the fourth variation and quarter-notes and dotted half notes in the fifth variation. The fifth 
variation is built entirely on a weak beat which creates a sense of syncopation. 

Conclusion
Webern’s Variations for Piano, Op. 27 features his late musical style, characterized by 

the use of few chords, disjunct intervals, grace notes, and hand-crossing. This piece exemplifies 
the composer’s concept of integration and unity. Webern employed twelve-tone technique 
with the serial organization of pitch, dynamic, and articulation (total serialism). This piece also 
features stylistic traits of Webern’s twelve-tone music: use of symmetry, pointillist texture, 
and contrapuntal style (canon). The concept of mirror image is conveyed by means of 
symmetrical construction of the tone rows. Finally, this piece also features his creative approach 
to the in the classic form (theme and variation).
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Ballades from Thai Literature for Piano Solo: 
“Phra Abhai Mani” by Denny Euprasert

Ramasoon Sitalayan1

Abstract
The composition Phra Abhai Mani by Silpathorn Artist Dr. Denny Euprasert was 

commissioned by the author as part of the project “Ballades from Thai Literature for Piano 
Solo.” The project started in May 2017 after the author received a grant from the National 
Research Council of Thailand. 

The author then selected four distinguished Thai contemporary composers to write 
piano works that show a strong relationship with Thai culture and literature. Therefore, each 
of the composition was named after famous Thai literature. Four composers participated in 
this historical project were Professor Dr. Narongrit Dhamabutra (Three Perspectives of I-Nao), 
Assistant Professor Dr. Denny Euprasert (Phra Abhai Mani), Associated Professor Dr. Wiboon 
Trakulhun (Ramayana) and Assistant Professor Dr. Saksri Vongtaradon (Mattanapata).

This paper focused on Phra Abhai Mani and the compositional style of Dr. Denny 
Euprasert that combines Jazz idiom with classical element. The composition has 10 movements 
and demonstrats advanced techniques required by both composer and performer. Four main 
movements were selected to discuss in this paper. 

Keywords: Ballade, Piano solo, Thai literature, Contemporary music, Denny Euprasert

1 Assistance professor, Faculty of Fine and Applied Arts Chulalongkorn University
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Introduction
The composition Phra Abhia Mani by Silpathorn Artist Denny Euprasert subtly combines 

Jazz and classical idioms. Dr. Denny Euprasert, a leading Jazz pianist in Thailand and the Dean 
of Rangsit University Conservatory of Music, drew inspirations from the favorite Thai literature 
of the same name, written by Sunthorn Phu, the great poet of Rattanakosin period. 

This composition has ten movements named after the important characters or places 
from the literature. Most of the harmony and other significant musical ideas are mainly Jazz-
influenced. 

The composer used thematic transformation and cyclic form throughout the entire 
composition, thus creating a unity for this multi-movement work in a very stylistic and pianistic 

way.

The Two Brothers (1st movement)
This movement was written in Binary form. Both of part A and part B features the two 

main characters: Phra Abhai Mani and Sisuwan. The texture of this movement is homophony 
and was written in C major. 

Measure 1 is an introduction of part A. The composer used the opening gesture that 
presented the main chord in Jazz style, which has E and B as the third and seventh note of 
the C major chord in Rootless voicing style. 

Measure 2 – 5 introduce melody C – F to B – F in the right hand to emphasize C major 
7 chord followed by a melody derived from A harmonic minor scale.
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The melodic line beautifully combines some chromatic notes with A minor 
scale, creating a flavor of contemporary Jazz music. The syncopated melody in the 
right hand was written in a group of eighth notes in 12/8 time signature. Left hand 
accompaniment was written in E – B ostinato. 
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Measure 6 – 8 use Chromatic chord progression, which is F major chord and E 
major chord, and uses Ab in measure 8 as an enharmonic note of G# in the previous 
measure to continue the melody in two-handed unison.

Measure 9 – 10 use standard chord progression II – V – I which is D7 – G7 – C 
with the melodic line in chromatic scale followed by E Phrygian mode. 

Measure 11 – 12 return to Homophonic texture by using the cluster notes 
from E Phrygian mode in the right hand. The accompaniment in left hand uses E – B 
combination to gently create the sound of C major 7 chord in Rootless voicing style. 

Measure 14 – 15 use melodic sequence that combines chromatic notes with 
some principle notes of G7 chord, which is the dominant seventh chord of C major.  
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Measure 17 – 18 are the cadence built on V – I relationship with motif from the previous 
sequence. The left hand continues to use C major 7 chord in Rootless voicing style.  
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Measure 19 – 20 introduce the new melody of B section. Both hands continue to use 
a similar rhythmic motif with chromatic harmony. 

Measure 21 – 23 show an ascending melody that reaches to the first climax of this 
movement at the C minor chord in measure 23. 
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Measure 27 – 28 are similar to measure 11 – 12 but uses thicker harmony. 

Measure 30 – 36 prepare the cadence by using the previous melodic motif with chromatic 
notes, which will lead to the polychord creating from F major and A major chords at measure 
36. 

Measure 37 – 42 is the recurrence of two main melodies from the beginning of this 
movement. This section also functions as a small coda by showing the main melody in revers-
ing hands to reinstate the title “The Two Brothers”.
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The Mermaid (2nd movement)
In this second movement – The Mermaid – Dr. Denny Euprasert wrote in a through-

composed style, which means the whole movement continues without interruption and does 
not separate into multi-sectional form. The tempo is quite slow but flowing naturally, imitating 
the beauty of the mermaid’s movement. The mysterious charm of the mermaid is developed 
through an obscure harmony and spontaneous melodic line. 

Measure 1 – 4 is an introduction with melodic motif borrowed from the second theme 
of the first movement. The composer used F major 9 chord with sequential movement in the 
bass line. 

Measure 5 – 9 present the main theme in C major but added extra notes developed 
from 2nd and 3rd intervals. 
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Measure 10 – 14 use a melody based on G melodic minor scale in the right hand with 
descending bass line in the left hand. A large interval in the left hand creates a broader sense 
of harmony. 

Measure 15 – 17: The main melody was developed by expanding the range and using 
harmony that is more remote to the principle key. 

Measure 21 – 23: The melodic line in the right hand continues to develop to the climax 
in measure 23 that uses D augmented chord in the left hand with chromatic notes in the right 
hand. 
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Measure 24 – 28: The composer used B major as a principle tonality in this section. Most 
of the melodic notes are in black keys with a very high register. This movement beautifully 
finishes with C major 7 chord. The last note in the melody emphasizes the B which is the 7th 
note of C major scale. 

The Two Sons (6th movement)
Even though the composer is a remarkable Jazz performer and composer, this polyphonic 

movement showed a strong influence from the music of Paul Hindemith and Samuel Barber. 
Two main subjects of this Fugal movement represent two sons of Phra Abhai Mani. The 
composer subtly created the subjects by combining the theme of their parents. Sutsakhon 
theme started with Phra Abhai Mani’s material but finished with a motif from the Mermaid 
theme.  On the other hand, Sinsamut theme combines Phra Abhai Mani with Orgress melody. 
Therefore, the creation of Fugal subjects corresponds with the story line from literature. This 
movement was written in Binary form. 

Measure 1 – 3 present first subject (Sutsakhon theme) by combining Phra Abhai Mani 
motif from measure 19 – 20 of 1st movement with the main theme of the Mermaid movement 
from measure 16. 
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Similar to other typical Fugal movements in Baroque style, the followed statement was 
presented in 5th interval below the first statement. 

Measure 4 – 5 follow the standard fugal technique that has each subject or voice 
introduced in different register. The upper voice that used to be the subject will play a 
countersubject or a contrapuntal line that was a continuation of the previous voice. 

Measure 6 – 9 develop the main melody by using thicker texture in the right hand and 
adding octave virtuosic passage in the left hand. 
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Measure 10 – 14 is the third entrance of the main melody in the right hand with an 
inversion technique. 

Measure 15 – 17 is the last appearance of the subject. 

Measure 18 – 20 is section B of the movement, which presents the new Sinsamut theme. 
The ostinato in left hand borrowed materials from previous movement, while the syncopated 
rhythm added a strong Jazz flavor into the section. 
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Measure 21 – 26 is the recurrence of the main melody from previous movement but 
was slightly altered by thematic transformation technique. 

Measure 27 – 30 function as a small coda or a codetta that brings the same thematic 
materials from the beginning of 1st movement but changes the rhythmic grouping from triplet 
to sixteenth note. The movement dramatically ends with F major 7 chord in the highest 
volume. 
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The Hermit (9th movement)
The composer wrote this movement in two-part polyphony. Two main characteristics 

of the Hermit, according to the interpretation of Dr. Denny Euprasert, are mystery and humor. 
Some of the previous motif reappears again in this movement, though being altered by thematic 
transformation technique. 

Measure 1 – 2 bring the main melody from the “Dragon Horse” movement and created 
the answer by inverting the previous subject. 

Measure 3 – 5 extend the melodic line by adding the longer unit creating from the same 
rhythmic motif. 

Measure 6 – 8 show an ostinato in right hand that was created from dotted rhythm on 
repeated note F. 

Measure 9 – 17 add a syncopation to the extended melodic line in left hand, while right 
hand continued to employ the same ostinato. The dissonance from the melodic line in left 
hand and rhythmic syncopation emphasizes the dry humorous character of the Hermit.
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Measure 18 – 19 briefly bring some previous melodic materials from 3rd movement. 
Another important compositional technique in this section is polytonality, which created a 
strong dissonance between two hands. 

Measure 21 – 22 is a coda with polytonality technique, which is one of the main 
compositional devices of the composer in this entire work. The melody in the left hand is on 
G pentatonic scale while the right hand is in F# pentatonic scale. 
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Measure 23 – 27 present the ostinato and fragments of the main melody again before 
ending the movement with fading Jazz harmony. 

Conclusion
The aforementioned analysis shows that Denny Euprasert is a Jazz virtuoso who could 

write with variety of compositional tools and, at the same time, demonstrate a great architectural 
design of his work. The author strongly feel that Phra Abhai Mani and three other compositions 
from the same set stand on equal term with standard classical repertoires, as well as with the 
new music by leading contemporary composers from the West and other Asian countries. 
 It is a great hope that the analysis of Phra Abhai Mani will encourage more Thai pianists to 
perform this monumental work and will inspire other Thai composers to create more piano 
works that represent Thai culture.
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Selected Didactic works for Keyboards 
by Johann Sebastian Bach

Onpavee Nitisingkarin1

Abstract
J.S. Bach is known as the great organist and composer in Baroque period. There are 

many compositions he composed for a commission, leisure, church, and many more. However, 
it could be seen as well that one genre of his composition that lends a huge impact to 
musicians in the next generations until today, is the pedagogical work. This document provides 
a discussion about selected didactic repertoire by Johann Sebastian Bach. There is a discussion 
about J.S. Bach’s pedagogical method which led to the reason why he would write a piece 
of music to make a connection between such technical or musical issues and the actual 
composed music. The selected repertoire illustrated in this paper are the first, three Clavierbüchlein 
for Wilhelm Friedemann Bach, and the other two for Anna Magdalena Bach. The second 
selected set are, Aufrichtige Anleitung or two-part and three-part inventions and eventually, 
the third selected set is The Well-tempered Clavier. The general information about each works 
as well as historical background and significant information regarding to specific pieces such 
as sinfonia no. 1, 6, and 11 in the selected set are also provided in this paper. This document 
also examined historical line of some musical genre, for example, an emergence of prelude 
and fugue as well as the development of this genre from then until these days. This document 
will help expanding the understanding of Bach’s didactic works especially in the keyboard 
pedagogy area. 

Keywords: J.S. Bach, didactic works, pedagogical works, keyboard works

1 Lecturer at College of Music, Mahidol University
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Introduction
“Only he who knows much can teach much. Only he who has become acquainted with 

dangers, who has himself encountered and overcome them, can properly point them out and 
successfully teaches his followers how to avoid them.”2 Bach had all of this integrated in 
himself and it makes his teaching to be most instructive, proper, and secure. According to 
Forkel’s biography of Bach that provides a discussion of his pedagogical method, Bach first 
taught his students by to practice isolated exercises for all fingers with utmost clarity. After 
several months of practicing these rather boring exercises, some students began to lose 
patience, so Bach would write little connected pieces for them in which those exercises were 
incorporated. Some examples of such pieces are the Six Little Preludes for beginners and 
two-part Inventions. Bach initially composed these pieces during his teaching hours and later 
transformed them into beautiful and expressive works of art. Then, Bach would introduce his 
own greater works to his students by playing for them the whole piece that they will study, 
and saying “so it must sound”. This was to give an idea at once of the character of the piece, 
and also of the degree of perfection the students have to aim at. Moreover, Bach’s teaching 
methods in composition was also excellent. He continued at once from the thorough bass to 
four parts instead of beginning with dry counterpoint that leads nowhere. And then chorale 
exercises were introduced in which Bach set the basses himself, and made his students invent 
only alto and tenor to them. Moreover, Bach always required his pupils “to compose entirely 
from the mind, without instrument and to pay a constant attention to the consistency of each 
single part”.3

“The best method of instructing youth, therefore, is to accustom them to what is good. 
The right understanding of it follows in time and can then still further confirms their attachment 
to none but genuine works of art”.4 Bach’s method of teaching obviously directed his pupils 
farther. This can be proven by all his students who became distinguished artists, such as his 
two eldest sons (W.F. and C.P.E. Bach), Johann Gottlieb Goldberg, Johann Philipp Kirnberger, 
and many more.5 

The most significant keyboard works by Bach that were intentionally written to be 
pedagogical works are the following:  1) three Clavierbüchlein for Wilhelm Friedemann Bach, 
and the other two for Anna Magdalena Bach. 2) Aufrichtige Anleitung or two and three part 
inventions and 3) The Well-tempered Clavier.

2 Hans T. Devid, Arthur Mendel, and Christoph Wolff, “Bach the Teacher” in The New Bach Reader: A Like of Johann 
Sebastian Bach in Letters and Documents [New York: W.W. Norton and Company, 1998], 453.

3 Ibid., 455.
4 Ibid., 456.
5 Ibid., 457.
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Clavierbüchlein for Wilhelm Friedemann Bach
Clavierbüchlein or “little keyboard book(s)” is a set of three well-known manuscripts 

written as a pedagogical work for Bach’s family. The first one is Clavierbüchlein vor Wilhelm 
Friedemann Bach and the other two manuscripts called Clavierbüchlein vor Anna Magdalena. 

Among the children of Bach, Wilhelm Friedemann received the most extensive education 
from his father. Bach provided Wilhelm Friedmann the first lessons when the latter was 
barely ten years old. It is also undoubtedly true that the very first lessons that Bach taught 
his eldest son contained a substantial material from Clavierbüchlein vor Wilhelm Friedemann 
Bach.6 This book served the purpose of teaching clavier and organ as well as composition. 
According to Schulenberg, Bach was considered to be an experienced teacher by this date as 
substantiated by the music of the aforementioned book and its extraordinary teaching plans. 
In fact, Bach taught numerous students (e.g., J.C. Vogler and J.T. Krebs) since 1706-7; but at 
that time, he had not yet written keyboard just for the sake of teaching purpose7. It might be 
too advanced and not common for a ten-year-old child to receive such books filled with 
sophisticated keyboard music.. However, Bach clearly knew how and what to teach and W.F. 
Bach showed his brilliance. Clavierbüchlein vor Wilhelm Friedemann Bach was begun on 
January 22, 1720— exactly two months after Friedemann’s ninth birthday and was finished 
in 1724 during Bach’s Cöthen years. Bach compiled several keyboard pieces for Friedemann 
and inscribed them into a small oblong volume.8 There are certain significant similarities 
between Bach’s own early musical experience and that of W.F. Bach. “First, composition and 
performance are united through the medium of the keyboard”9. For example, it is modeled 
on the use of ornamentation, fingerings, and the singing style. Secondly, W.F. Bach learned 
the same way as his father by copying and writing out other composers’ works. And lastly, 
W.F. Bach’s experience in composition at an early age involved improvisation, is similar to his 
father’s educational experience. Although, the term “Clavier” in the title of those works is in 
doubt as to what instrument is intended, nevertheless, the clavichord is the “most likely 
candidate”.10 

6 David Ledbetter, “Bach as Teacher” in Bach’s Well-tempered Clavier: the 48 Preludes and Fugues [New Heaven, CT: Yale 
University Press, 2002], 127.

7 John Butt, “Bach as Teacher and Virtuoso” in The Cambridge companion to Bach [New York: Cambridge University Press, 
1997], 143.

8 Robert Lewis Marshall, “Johann Sebastian Bach” in Eighteenth-century keyboard music [New York: Routledge, 2003, 96-97.
9 John Butt, “Bach as Teacher and Virtuoso” in The Cambridge companion to Bach [New York: Cambridge University Press, 

1997], 143.
10 David Schulenberg, “The Clavier-Büchlein vor Wilhelm Friedemann Bach and Related Works” in The Keyboard  Music of  

J.S. Bach  [New York: Routledge, 2006], 162.
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Clavierbüchlein vor Wilhelm Friedemann Bach (CB) can be divided into five main sections 
as follows11:

1) tables illustrating clefs, the names of the notes, and an Explication of ornament 
signs and their meanings;

2) a group of simple pieces, starting with a demonstration of keyboard fingering 
and including several preludes and two chorale (CB1-13);

3) eleven preludes, later included in WTC I (CB14-24);
4) the fifteen two-part Inventions, here termed Praeambula (CB 32-46);
5) the fifteen Sinfonias, today called three-part Inventions but here designated 

Fantasias (CB 49-[63]).

This manuscript for W.F. Bach directs us to reestablish the first steps of Bach’s pedagogical 
method. It begins with basic knowledge such as pitch and clef identification. It then proceeds 
to a discussion about the famous ornament table, the Explication, to demonstrate how the 
ornaments are to be “properly” played. Applicato, an extensively fingered piece in C major 
and in binary form, consists of running-scale patterns with an accompaniment chord figurations; 
as well as general principles of keyboard fingering. Later, the other compositions such as 
dances, preludes,etc.; were gradually added to the CB with more complexity.12 

Clavierbüchlein vor Anna Magdalena
After Bach’s first wife, Maria Barbara, died, and leaving him seven children, he remarried 

to Anna Magdalena Wilcken, a soprano at the court at Anhalt-Cöthen where he served as a 
court capellmeister. They had thirteen more children together between 1723-1742. It was a 
happy marriage and they shared common musical interests. Therefore, Bach dedicated some 
of his most inspired works to her. In 1722 and 1725 respectively, Anna Magdalena received 
two notebooks as personal gifts from Bach. These two notebooks were manuscripts called 
Clavierbüchlein vor Anna Magdalena. It was undoubtedly written for the musical instruction 
of Bach’s children. In addition, it could also be considered as a family’s musical album.13  

The 1722 notebook consisted entirely of original works by Bach including an early version 
or first draft of the French suites, a few minuets, and some fragmented pieces.  This notebook 
may have been a wedding gift for Anna Magdalena which later served as a sketchbook for 

11 Ibid., 163-4.
12 Robert Lewis Marshall, “Johann Sebastian Bach” in Eighteenth-century keyboard music [New York: Routledge, 2003, 96-97.
13 Malcolm Boyd, Oxford Composer Companion: J.S. Bach [New York: Oxford University Press, 1999], 112.
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Bach himself. On the other hand, the 1725 notebook is a collection of pedagogical and 
recreational pieces by Bach and other composers of his time, including his sons, that Anna 
Magdalena used presumably for either her own enjoyment or the instruction of the children.14 
The early version of the partitas in A minor and E minor by Bach were utilized as opening 
pieces of the book, followed by compositions of other composers such as numerous minuets, 
polonaises, and other short mostly-anonymous keyboard works. However, they are not arranged 
in any particular order.15

Aufrichtige Anleitung
Another set of renowned keyboard teaching pieces, intentionally written for his pupils 

and children, by Bach is the fifteen two-part Inventions (BWV 772-86). They were composed 
from 1720-1723 during Bach’s residency in Cöthen. They appear in ascending order by pitch, 
starting from C. Each contains only two voices within contrapuntal texture; each is restricted 
to only major and minor keys that employ no more than four sharps or flats; and each is 
limited the use of thematic materials and performing techniques. The two-part Inventions  an 
advance over the eleven preludes of CB, in terms of both techniques and musical complexity; 
they lead to the three-part Invertions or Sinfonias.  The structures of all the Inventions can 
be seen through its clear sectional divisions. Each part is clearly defined by either a conclusive 
cadence, or by recurrent themes.16 “Bach appeared to have borrowed (the term “invention” 
from the Inventioni da camera op.10 of F.A. Bonporti.”17 The two-part Inventions originally 
appeared in Clavierbüchlein vor Wilhelm Friedemann Bach called Praeambula, suggesting an 
improvisational genre. All the most commonly used keys were represented in the symmetrical 
order C-d-e-F-G-a-b-Bb-A-g-f-E-Eb-D-c in the earlier version.18 Later the Praeambula became 
the two-part Inventions and were rearranged in a new key order (C-c-D-d-Ee-E-e-F-f-G-g-A-a-
Bb-b) similar to the Well-tempered Clavier Part I.19 The word Invention primarily means “idea” 
or an initial musical thought that is subsequently elaborated to form a composition.20 Bach 

14 Malcolm Boyd, Oxford Composer Companion: J.S. Bach [New York: Oxford University Press, 1999], 112.
15 Jane Magrath, The Pianist’s Guide to Standard Teaching and Performance Literature [Van Nuys, CA: Alfred 

Publishing Co., Inc., 1995], 4.
16 Jane Magrath, The Pianist’s Guide to Standard Teaching and Performance Literature [Van Nuys, CA: Alfred 

Publishing Co., Inc., 1995], 4.
17 Malcolm Boyd, Oxford Composer Companion: J.S. Bach [New York: Oxford University Press, 1999], 241.
18 Ibid.
19 Ibid.
20 Ibid.
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clearly stated the didactic purpose of the Inventions or Aufrichtige Anleitung (Upright Instruction)21 
on the title-page of the fair copy: “not only 1)learn to play clearly in two voices but also, 
after further progress, 2) to deal correctly and well with three obbligato part; furthermore, at 
the same time not only to have good inventions but to develop the same well and, above 
all, to arrive at a singing style in playing and at the same time to acquire a strong foretaste of 
composition [a volume of 62 pages in quarto format, dated 1723]”.22 

The formal structure of the Two-part Inventions can be bi-tripartite, fugue, as well as 
through-composed. The Italian compositional style is evident in these pieces with certain 
elements of French dance types (i.e. Gigue). All are imitative in terms of texture. Though none 
is a complete fugue, some represents double-fugal technique. Each subject of the Inventions 
has its length, varying from two beats to four measures.  Each invention usually begins by 
stating subject and countersubject simultaneously, followed by inversion of the parts in a 
dominant key.23 

Invention no.1 is among the most popular of the entire collection. The stepwise motive 
permeates almost the entire piece. Invention no. 2 features a long lyrical melody that indicates 
independence between the hands in shaping the phrase. It is constructed as a strict canon. 
Invention no. 3 presents the use of scale figuration rather than arpeggiation. What is demanding 
here, is fitting ornaments in the countersubject to the running 16th notes in the other part. 
Invention no. 4 presents the difficulty of extended trills. Invention no.5 is presumably the most 
difficult of all, both technically and musically. An invertible counterpoint is also presented in 
every section.24 

Invention no. 6 features an invertible counterpoint, structured in a rounded binary form, 
which requires legato playing and cantabile touch. It also has a dance-like character with some 
ornaments. Invention no.7 is lyrical, the ornaments must be executed smoothly without 
interfering the long flowing line. Invention no.8 is the most famous and approachable of all. 
The harmonic outline is clearly presented with some rhythmic difficulties. Invention no.9 is 
lyrical with eighth-note leaps in semi-staccato. The black key passages are occasionally difficult 
to play with accuracy. A double counterpoint is also presented. Invention no.10 is constructed 

21 Christoph Wolff, “Capellmeister in Cöthen ” in Johann Sebastian Bach: the Learned Musician [New York: Norton, 2000], 
227.

22 Christoph Wolff, “Capellmeister in Cöthen ” in Johann Sebastian Bach: the Learned Musician [New York: Norton, 2000], 
226.

23 David Schulenberg, “The Clavier-Büchlein vor Wilhelm Friedemann Bach and Related Works” in The Keyboard  Music of  
J.S. Bach  [New York: Routledge, 2006], 188.

24 Jane Magrath, The Pianist’s Guide to Standard Teaching and Performance Literature [Van Nuys, CA: Alfred Publishing Co., 
Inc., 1995], 14.
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from broken chords. A proper tempo and hand coordination are required.25 
Invention no. 11 has a three-part phrase as its main subject, each phrase separated by 

the skip of a seventh. Expressive and lyrical playing are required for developing mature 
musicianship. Invention no. 12 is lively and happy. The theme is written in fugal style. Its 
difficulty is comparable to a movement of a French Suite. Invention no. 13 presents a broken-
chord pattern that varies throughout the piece. The three short themes are also linked together 
in this piece. It can be considered as one of the most frequently played inventions. Invention 
no.14 is based on an elaborated brokenchord. Thirty-second notes must be played accurately 
and evenly without conflict with the melody. Now we come to the last two-part Invention of 
the set, no.15. Its structure is symmetrical through a presentation of three pairs of entries. 
Mordents are to be played precisely.26  

After a brief survey of the Inventions, Bach exhibits a wide variety of techniques and 
styles in these short teaching pieces, such as canonic passage, syncopation, chromaticism, 
Gigue-like figuration, and elaborate ornamentation. The chart below illustrates some comparisons 
with the earlier version in the CB as well as details of form, length, and etc.27    

25 Jane Magrath, The Pianist’s Guide to Standard Teaching and Performance Literature [Van Nuys, CA: Alfred Publishing Co., 
Inc., 1995], 14-15.

26 Ibid., 15.
27 David Schulenberg, “The Clavier-Büchlein vor Wilhelm Friedemann Bach and Related Works” in The Keyboard  Music of  

J.S. Bach  [New York: Routledge, 2006], 189.
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Table 1 The Inventions
The Sinfonias or Three-part Inventions (BWV 787-801) are probably less familiar than 

the Two-part Inventions. Similar to the Two-part Inventions, they originally appeared in the 
CB in which they were called Fantasias, in 1722-1723. This work is not intended for beginners 
but for middle intermediate students. The lengths of Sinfonias are greater than Two-part 
Inventions. Eleven out of fifteen Sinfonias in C,D,d,E,e,F,f,G,A,a, and Bb are written in fugal style 
(allegro and andante) as commonly found in the early eighteenth-century trio sonata. After 
revision the Sinfonias were ordered in the same key sequence as Two-part Inventions.28 

Sinfonia no. 1 is monothematic and based on an ascending scale passage. The subject 
entries are overlapped at some points. Structurally, it is in three major sections. Sinfonia no. 
2 opens with an imitation at the octave, in a style of Gigue. Sinfonia no.3 can be used as a 
preparation for fugal playing. Double thirds and sixths are also used, with florid passages in all 
three voices. Sinfonia no.4 has a subject that contains a wide upward leap and is highly 
expressive. Complicated voice-leading is also presented. Sinfonia no.5 has its accompaniment 
bass realized with a beautiful and highly ornamented Baroque cantilena.29 

Sinfonia no.6 is a gigue-like piece. Skillful voicing and finger substitution within each 
hand are required. Sinfonia no.7 presents a melodic line in triadic pattern. This piece is a 
lyrical piece that requires a seamless legato. Sinfonia no.8 has a short trill in the motive that 
suggests a dance-like character. Sinfonia no.9 is written with rich chromaticism, short motives, 
many modulations and elided cadences. Sinfonia no.10 is one of the most effective of all  as 
it is brilliant and forceful. It requires some hand crossings and finger substitution.30             

 Sinfonia no.11 is marked as andante. It features a beautiful, lyrical melody. Sinfonia 
no.12 is, again, dance-like, as suggested by its rhythmic lilt. It is considered to be among the 
most appealing sinfonias. Sinfonia no.13 is written in a thin texture. It unfolds in four measure 
units. Cadences as wellas cedence-like progressions, appear at mm. 3-4, 7-8, and 15-16. Sinfonia 
no.14 is rarely played. The subject is based on a descending scale movement through an 
octave. It is a fugue-like work with four strettos revealed in its texture. Fingering and expanded 
hand positions bring about the coordination problems. The final Sinfonia no.15 is a virtuosic 
piece that demands both technical facility and strong musicianship. It illustrates “sewing 
machine” effect. Strong coordination between hands and a strong rhythmic sense are also 

28 David Schulenberg, “The Clavier-Büchlein vor Wilhelm Friedemann Bach and Related Works” in The Keyboard  
Music of  J.S. Bach  [New York: Routledge, 2006], 193.

29 Jane Magrath, The Pianist’s Guide to Standard Teaching and Performance Literature [Van Nuys, CA: Alfred 
Publishing Co., Inc., 1995], 16.

30 Ibid., 16-17.
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required.31  

The table below shows some comparisons to the earlier version in the CB as well 
as other details of form, length, and etc.32    

Table 2 The Sinfonias
Although Sinfonias are the miniatures  compared to the both part of Well-tempered 

Clavier, the former is a whole development of each tone-picture to which all the compositional 
techniques and musical forms are applied: Canon, Fugue, free-imitation, double and triple 
counterpoints, episodic passages, and inversions of all themes. All of these are combined and 
realized in various ways even though on a smaller scale than the WTC.33  

31 Jane Magrath, The Pianist’s Guide to Standard Teaching and Performance Literature [Van Nuys, CA: Alfred Publishing Co., 
Inc., 1995], 17.

32 David Schulenberg, “The Clavier-Büchlein vor Wilhelm Friedemann Bach and Related Works” in The Keyboard  Music of  
J.S. Bach  [New York: Routledge, 2006], 194.

33 Philipp Spitta, Lara Bell and John Alexander Fuller-Maitland, Johann Sebastian Bach [London: Novello and company, 
1999], 58. 
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The Well-tempered Clavier
The other composition that could be considered among the most significant keyboard 

didactic works of Bach, can not be anything but the Well-Tempered Clavier (WTC) or the 48 
preludes and Fugues (BWV 846-869). Bach completed the first set of the WTC in 1722 during 
his Cöthen years and twenty years later in1742 during his Leipzig years, part two. The fugues 
were titled as fughetta.34 As mentioned earlier, eleven preludes out of twenty-four from part 
I had their initial appearance in the CB. The objective of this collection was stated as: “For 
the use and profit of the musical youth desirous of learning as well as for this pastime of those 
already skilled in this study”.35 Apart from pedagogical purpose, the WTC can also be considered 
as Bach’s practical treatise that shows “the art of exploring the complete range of tonal 
system”.36 However, it is uncertain about the type of tuning system that Bach had in his mind.37  
In addition, this collection also illustrates “the juxtaposition of two fundamentally different 
kind of polyphonic musical settings: improvisatory and free-style scoring in the preludes versus 
thematically controlled and strict contrapuntal voice leading in the fugues”.38  

Johann Kasper Ferdinand Fischer’s Ariadne musica is a set that consists of twenty short 
preludes and fugues in ascending order chromatically from C to B, and from which Bach 
clearly modeled his WTC as evidenced by the similarity in both style and mood.39 The distinctions 
between these two collections are: 1) Bach extended the range of usable keys to twenty-four 
by, including the additional five keys (i.e., C#, d#, F#, g#, and a#); he retained the identical 
overall plan, 2) organized the twenty-four keys into an ascending chromatically order from C 
to B with parallel majors and minors.40 It has been often argued which clavier (clavichord, 
harpsichord, or pianoforte) the WTC is written for. 

According to Kirkpatrick, there are a number of distinctions between parts one and part 
two of WTC. Obviously, the preludes of book two are larger scale and more extensive than 
those of book one, including much complicated compositional processes in Book two.41 

34 Malcolm Boyd, Oxford Composer Companion: J.S. Bach [New York: Oxford University Press, 1999], 515.
35 Christoph Wolff, “Capellmeister in Cöthen ” in Johann Sebastian Bach: the Learned Musician [New York: Norton, 2000], 226.
36 Ibid., 308.
37 Malcolm Boyd, Oxford Composer Companion: J.S. Bach [New York: Oxford University Press, 1999], 515.
38 Christoph Wolff, “Capellmeister in Cöthen ” in Johann Sebastian Bach: the Learned Musician [New York: Norton, 2000], 229.
39 Stewart Gordon, “George Frideric Handel and Johann Sebastian Bach” in A History of Keyboard Literature: Music for the 

Piano and Its Forerunners [Belmont, CA: Shirmer, Thompson Learning™, 1996], 63.
40 Ibid.
41 Ralph Kirkpatrick, Interpreting Bach’s Well-tempered clavier: a performer’s discourse of method (New Heaven, CT: Yale 

University Press, 1987), 14.
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The Prelude is generally defined as an improvisatory genre that emerged during the 
Renaissance period. Bach developed it also as a standard genre in his own work. Typically, 
the preludes are constructed from a single idea. The motive or idea is first presented in tonic 
key and then modulated to its closely related keys, and then eventually returning to its home 
key or tonic at the end of the piece. However, Bach usually does create a rounded form by 
bringing back, at the end of the piece, the motive or other ideas stated at the beginning.

The preludes offer a diversity of styles and some of them can be associated with the 
other types of compositions.42 The preludes of  the WTC can be divided into eight categories 
as follows: 1) one motive that continues to reappear throughout the piece (i.e., D major and 
minor preludes of Book I), 2) sections alternate between counterpoint and improvisatory 
passages(i.e., Eb major of book I), 3) in the style of French overture (i.e., G major of book II), 
4) in Binary form (i.e., B minor of book I and F minor of book II), 5) Trio sonata (three-voice 
texture), 6) Dance (i.e., Gigue in B major of book II, Allamande in B major of book I, and 
Sarabande in Gb major of book I), 7) fugal-like, counterpoint, and imitative (i.e. A minor of book 
I as a double counterpoint), and lastly, 8) Melody and accompaniment (i.e. E minor of book 
I).43  

Attempts have been made to establish between the preludes and the fugues. However, 
ni such connection is obvious. Usually, a fugue is based on a primary subject which creates a 
sense of unity in the piece. A clearly-defined exposition of the fugue is presented through the 
complete entries of subject in every voice in sequence.  What follows the exposition is called 
an episode, and is based on a fragment of the subject, countersubject, or other contrapuntal 
figuration that has been previously presented in the exposition. A restatement of the subject 
appears once in a while in one or another voice in closely related keys. The tonic key is 
expected to reappear near the end either by emphasizing on dominant pedal points or by 
the appearance of the subject in stretto.44 In addition, Bach wrote the fugues mostly for three 
or four voices; however, two and five-voice fugues are less common. 

 The influences of genre, such as prelude, fugue, or even both prelude and fugue 
together, as well as contrapuntal writing in general, are still in use today. This is notable 
especially in Romantic and Twentieth-century music by such composers as Mendelsohn, 
Shostakovich and Hindemith. 

42 Stewart Gordon, “George Frideric Handel and Johann Sebastian Bach” in A History of Keyboard Literature: Music for the 
Piano and Its Forerunners [Belmont, CA: Shirmer, Thompson Learning™, 1996], 64.

43 James Miltenberger, “MUSC 434: Keyboard Repertoire 1,” (class lecture, West Virginia University, September 30, 2008)
44 Stewart Gordon, “George Frideric Handel and Johann Sebastian Bach” in A History of Keyboard Literature: Music for the 

Piano and Its Forerunners [Belmont, CA: Shirmer, Thompson Learning™, 1996], 64-65.
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Conclusion
It is evident that both Bach’s teaching methods and his pedagogical works are intended 

to demonstrate his skills as a virtuoso composer and an excellent teacher. Bach took from his 
predecessors as regards forms and compositional techniques and developed them in his own 
teaching. He also imparted to his students a sense of what is good in music and musical 
expression. Bach engraved these instruction methods through these significant pedagogical 
works such as Clavierbüchlein for Wilhelm Friedemann Bach and Anna Magdalena Bach, The 
two and three part Inventions, and the Well-tempered Clavier. This helps us know what 
authentic period practice of Bach’s time is. Moreover, these didactic works become models 
for students, performers, and teachers, enabling us to impart to others the sense of what are 
good as well as providing knowledge on keyboard pedagogy and composition teaching. 
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