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ดนตรี



	 เขา้ใจองค์ประกอบของดนตรไีทยและดนตรี
สากล	ความหมายของศัพท์ทางดนตรีไทยและ
ดนตรีสากลแต่ละคำ		ที่พบในบทเพลง	รวมทั้ง
สามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง	และมีความ
รูส้กึทีดี่ตอ่ดนตรแีละสามารถเลา่แสดงความคดิ
เห็นต่อเพลงหรือดนตรีที่ฟังได้

สัญลักษณ์นี้มีความหมายว่าอย่างไร

	 1.	บรรยายเพลงที่ฟังโดยอาศัยองค์ประกอบดนตรีและศัพท์สังคีต	(ศ.	2.1	ป.	6/1)
	 2.	บรรยายความรู้สึกที่มีต่อดนตรี	(ศ	2.1	ป.	6/5)
	 3.	แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทำ	นอง	จังหวะ	การประสานเสียง	และคุณภาพเสียงของเพลง 
	 	 ที่ฟัง	(ศ	2.1	ป.	6/6)

 •	องค์ประกอบดนตรีและศัพท์สังคีต
 •	การบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นที่มีต่อบทเพลง

			ศ	2.1	เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์	วิเคราะห์	วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี	
ถ่ายทอดความรู้สึก	ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ	ชื่นชม	และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ	วัน

มาตรฐานการเรียนรู้

ตัวช้ีวัดช้ันป

สาระการเรียนรู้

ประโยชน์จากการเรียน คำาถามนำา

1
หน่วยการเรียนรู้ที่องค์ประกอบดนตรี





3หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี–นาฏศิลป์ ป. 6

	 เสียงในทางดนตรีไทย	 หมายถึง	 เสียงที่เกิดจากการดีด	 การสี	 การตี	 การเปา	 
การขับร้อง	หรือวิธีการอื่น	ๆ	ลักษณะความแตกต่างของเสียงจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ
ของเสียง	4	ประการ	ได้แก่
 1)	 ระดับเสียง	หมายถึง	 เสียงสูง–เสียงต่ำ		 ระดับเสียงเกิดจากความถี่ของการ 
สัน่สะเทอืนของวตัถุ	ยิง่มคีวามสัน่สะเทอืนเรว็จะทำ	ใหร้ะดบัเสยีงสงู	ความสัน่สะเทอืนชา้	 
ระดับเสียงจะต่ำ		 เราสามารถเปรียบเทียบเสียง	 2	 เสียงว่าเสียงใดมีระดับสูง	 เสียงใด 
มีระดับต่ำ	ได้จากการฟัง	เครื่องดนตรีที่มีระดับเสียงสูง	เช่น	ขิม	ซอด้วง	เครื่องดนตรี 
ที่มีระดับเสียงต่ำ		เช่น	ระนาดทุ้ม	ฆ้อง
 2)	 ความสัน้–ยาว หมายถึง	ระยะเวลาของเสียงแตล่ะเสียงในการรอ้งหรอืบรรเลง	
ความสั้น–ยาวเป็นท่ีมาของการเกิดจังหวะ	 ซ่ึงเป็นส่วนสำ	คัญในดนตรี	 เราสามารถ
สังเกตความสั้น–ยาวของเสียงได้จากการบรรเลงดนตรีแต่ละครั้ง	 เช่น	การกรอระนาด	 
การสีซอที่มีลักษณะการลากคันชักยาว	ๆ	หรือการร้องเอื้อนเสียง
 3)	 ความเขมของเสยีง	หมายถึง	น้ำ	หนกัหรอืความดงั–เบาของเสยีงดนตรทีีร้่อง
และบรรเลงออกมา	
 4)	 คุณภาพของเสียง หมายถึง	เสียงที่เกิดจากแหล่งกำ	เนิดเสียงที่แตกต่างกัน	 
ไม่ว่าจะเป็นวิธีการบรรเลง	วัสดุท่ีใช้ทำ	เคร่ืองดนตรี	หรือขนาดและรูปทรงของเคร่ืองดนตรีท่ี 
ต่างกนั	เป็นต้น	ซึง่ปัจจยัต่าง	ๆ 	เหล่านีส้ามารถก่อให้เกิดลักษณะของคุณภาพของเสียงได้

1.องค์ประกอบดนตรีไทย

เสียง ท�านอง เสียงประสาน

จังหวะ พื้นผิวของดนตรี สีสันของเสียง

รูปแบบหรือคีตลักษณ์

ได้แก่

องค์ประกอบดนตรีไทย

 1.1 เสียง

	 จังหวะ	 หมายถึง	 การแบ่งส่วนของทำ	นองเพลงที่ดำ	เนินไปอย่างสม่ำ	เสมอออก
เป็นส่วน	ๆ 	เท่า	ๆ 	กัน	จังหวะในดนตรีไทยสามารถแบ่งออกเป็น	3	ประเภทใหญ่	ๆ 	ได้แก่	
 1)	 จังหวะสามัญ	หมายถึง	จังหวะท่ีใช้การนับจังหวะในใจ	ไม่มีเคร่ืองดนตรีใด	ๆ	
เป็นตัวกำ	หนดจังหวะ	
 2)	 จังหวะฉิ่ง หมายถึง	 การกำ	หนดจังหวะด้วยเสียงของการตีฉิ่ง	 จังหวะฉิ่งมี
อัตราจังหวะ	3	อัตรา	ได้แก่

 1.2 จังหวะ
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	 ทำ	นอง	หมายถึง	เสียงสูง	ๆ	ต่ำ		ๆเรียงสลับกันไป	ทำ	นองเพลงไทยเกิดจากการ 
นำ	เสียงต่าง	 ๆ	 ที่เกิดจากการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยมาเรียบเรียงเข้าด้วยกัน	 ซึ่งประ
กอบไปด้วยส่วนที่สำ	คัญ	2	ส่วน	ได้แก่	
 1)	 ทำ	นองหลักหรือลูกฆอง หมายถึง	ทำ	นองที่เป็นเนื้อแท้จริง	ๆ	ของเพลงไทย
ที่เรียกว่า	ลูกฆ้อง	เพราะยึดลีลาของทำ	นองฆ้องวงใหญ่เป็นหลัก
 2)	 ทำ	นองตกแตงหรือแปรทำ	นอง	หมายถงึ	ทำ	นองทีเ่กดิจากการประดษิฐ์ทำ	นอง
อื่น	 ๆ	 จากเครื่องดนตรีชนิดอื่น	 ๆ	 หรือแม้แต่การขับร้อง	 เพ่ือให้เกิดความไพเราะ 
มากขึ้น	

	 เสียงประสาน	 หมายถึง	 ระดับเสียงตั้งแต่	 2	 เสียงขึ้นไปที่ร้องหรือเล่นในขณะ
เดียวกัน	 ลักษณะของการประสานเสียงมีอยู่ด้วยกันหลายลักษณะ	 ในดนตรีไทยมี
ลักษณะการประสานเสียงในแนวนอนเรียกว่า	 “ฮีเตอร์โรโฟนี”	 ซึ่งเกิดจากการแปรทาง
จากทำ	นองหลัก	ลักษณะวิธีการประสานเสียงของดนตรีไทยมีดังนี้

	 พ้ืนผวิของดนตร	ีหมายถงึ	เสยีงทีเ่กดิจากแนวทำ	นองหลายแนวมาผสมกนั	มทีัง้ 
ทำ	นองในแนวตั้งและแนวนอน	ซึ่งแบ่งเป็น	2	แบบใหญ่	ๆ	ได้แก่
 1)	 พื้นผิวแบบทำ	นองเดียว	 เป็นลักษณะของดนตรีที่มีทำ	นองเดียว	 ไม่มีเสียง
ประสาน	เช่น	การขับร้องเพลงไทย	การเดี่ยวป	การเดี่ยวซอ	เป็นต้น
 2)	 พื้นผิวแบบฮีเตอร์โรโฟนี เป็นลักษณะของดนตรีที่มีหลายทำ	นอง	เป็นการ
ประสานเสียงในแนวนอน	มีผู้บรรเลงต้ังแต่	2	คนข้ึนไป	และผู้บรรเลงแต่ละคน	แต่ละ
เครื่องดนตรีสามารถตกแต่งทำ	นองหรือประดิษฐ์ทางต่าง	 ๆ	 ได้โดยยึดแนวทำ	นองหลัก
เดียวกัน

 1.4พื้นผิวของดนตรี

 1.5 เสียงประสาน

 1.3 ทำานอง

	 	 (1)	จังหวะ	3	ชั้น	หมายถึง	เพลงที่มีจังหวะช้า
	 	 (2)	จังหวะ	2	ชั้น	หมายถึง	เพลงที่มีจังหวะปานกลาง
	 	 (3)	จังหวะชั้นเดียว	หมายถึง	เพลงที่มีจังหวะเร็ว

 3)	 จังหวะหนาทับ	 หมายถึง	 การกำ	หนดจังหวะด้วยเครื่องดนตรีที่ขึงด้วย
หนัง	เช่น	กลอง	ตะโพน	จังหวะหน้าทับแบ่งออกเป็น	3	ชนิด	ได้แก่	หน้าทับปรบไก่	 
หน้าทับสองไม้	และหน้าทับพิเศษ
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 สีสันของเสียง หมายถึง	คุณลักษณะของเสียงที่เกิดจากแหล่งกำ	เนิดเสียงที่ต่าง 
กัน	ซึ่งเกิดจากปัจจัยหลายประการ	ดังนี้
 1)	 วธิกีารบรรเลง หมายถึง	วธิกีารทำ	ให้เคร่ืองดนตรีแต่ละชนดิเกดิเสยีงข้ึน	เช่น	
การดีด	การสี	การตี	การเปา	หรือวิธีการอื่น	ๆ		
 2)	 วสัดทุีใ่ชทำ	เคร่ืองดนตร	ีหมายถึง	ส่ิงทีน่ำ	มาทำ	เครือ่งดนตรชีนิดต่าง	ๆ 	ได้แก่	
วัสดุที่มาจากธรรมชาติและวัสดุที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้น	
 3)	 ขนาดและรูปทรง หมายถึง	ความสั้น–ยาว	เล็ก–ใหญ่	บาง–หนา	เบา–หนัก	
ตงึ–หย่อน	แขง็–น่ิม	เป็นต้น	ซึง่ขนาดและรูปทรงเหล่าน้ีสามารถส่งผลต่อการเกดิลักษณะ
ของเสียงได้	

	 รูปแบบหรอืคตีลกัษณ์	หมายถงึ	ลกัษณะรปูแบบหรอืลักษณะโครงสร้างของเพลง
ไทย	ซึ่งมีรูปแบบใหญ่	ๆ	ดังนี้
 1)	 เที่ยวรองหรือทางรอง	 คือ	 การนำ	บทกลอนหรือบทวรรณคดีมาขับร้องให้
ไพเราะและใช้จังหวะคอยควบคุม
 2)	 เที่ยวเก็บหรือทางเคร่ือง	 คือ	 การใช้เครื่องดนตรีมาบรรเลงรับจากการร้อง
โดยมีทำ	นองที่สอดคล้องกับทางร้องเป็นอย่างดี

 1)	 การประสานเสียงระหวางเครื่องดนตรีตางชนิดกัน	 การบรรเลงดนตรี
ด้วยเครื่องดนตรีต่างชนิดกัน	 เสียงที่ออกมาย่อมไม่เหมือนกัน	 เช่น	 การบรรเลงของ 
เครื่องดนตรีในวงดนตรีไทยแต่ละชนิด	เป็นต้น
 2)	 การประสานเสียงในเครื่องดนตรีชนิดเดียว เครื่องดนตรีบางชนิดสามารถ
บรรเลง	2	เสียงพร้อมกันได้	เช่น	การตีลงไป	2	เสียงพร้อมกันบนระนาดหรือฆ้องวง	
จะเกิดเป็นเสียงประสานคู่ต่าง	ๆ	
 3)	 การประสานเสยีงโดยการทำ	ทาง ในการบรรเลงดนตรไีทย	ซ่ึงอาจจะบรรเลง
โดยระนาดเอก	ระนาดทุ้ม	จะเข้	ขลุ่ย	ฯลฯ	ต่างมีอิสระในการสร้างทางการบรรเลงของ
ตนเอง	แต่จะต้องอยู่ในกรอบของทำ	นองหลกั	(ลกูฆ้อง)	ร่วมกัน	เมือ่บรรเลงพร้อม	ๆ 	กนั 
เสียงก็จะประสานสอดแทรกกันด้วยความกลมกลืน	 ทำ	ให้ฟังไพเราะ	 ถือเป็นตัวอย่าง 
การประสานเสียงแบบไทย	และเป็นเอกลักษณ์ของการบรรเลงดนตรีไทยมาแต่ดั้งเดิม

 1.6 สีสันของเสียง

 1.7 รูปแบบหรือคีตลักษณ์
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	 เสยีงในทางดนตรีสากล	หมายถึง	การสัน่สะเทอืนของอากาศในอตัราทีค่งทีเ่สมอ	
และมีองค์ประกอบอีก	4	ประการ	ได้แก่
 1)	 ระดบัเสยีง	(pitch)	หมายถึง	เสยีงสูง–ต่ำ	ของโน้ตสากล	และข้ึนอยู่กบัความถี่
ของการสั่นสะเทือน	เช่น	เสียงสูงเกิดขึ้นจากความถี่สูง	และถ้าความถี่สูงขึ้น	1	เท่าตัว	
ระดับเสียงก็จะสูงขึ้น	1	ช่วงคู่	8	(octave)	เป็นต้น
 2)	 ความสั้น–ยาวของเสียง	(duration)	หมายถึง	ระยะเวลาเปล่งเสียงขับร้อง
หรือบรรเลงเพลงออกมา	
 3)	 ความเขมของเสยีง	(intensity)	หมายถงึ	ระดบัความดัง–เบาของเสียงนักร้อง
และเสียงเครื่องดนตรี
 4)	 คณุภาพของเสยีง	(quality)	หมายถงึ	ระดบัความแตกต่างของเสียงท่ีเกิดข้ึน
จากแหล่งกำ	เนิดเสียงท่ีต่างกัน	รูปร่าง	รูปทรงของแหล่งกำ	เนิดเสียง	ความหนาแน่นหรือ
มวลของแหล่งกำ	เนิดเสียง	วิธีการและเทคนิคของการทำ	ให้เกิดเสียง	เทคโนโลยีที่เกี่ยว
กับเสียง	เป็นต้น

ฝึกฝนดนตรี

	 เลือกเพลงไทยมา	1	เพลง	ฟังแล้ววิเคราะห์ว่าเพลงมลีกัษณะการใช้องค์ประกอบทางดนตรี
ไทยอะไรบ้าง	เขียนสรุปแล้วนำ	เสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียน	และร้องให้ครูและเพื่อน	ๆ	ฟัง

2.องค์ประกอบดนตรีสากล

 2.1 เสียง(tone)

เสียง ท�านองเพลง พื้นผิวของดนตรี

จังหวะดนตรี เสียงประสาน สีสันของเสียง

รูปแบบของเพลง
หรือคีตลักษณ์

ได้แก่

องค์ประกอบดนตรีสากล

 3)	 ลลีาของเพลง หมายถงึ	การสร้างสรรค์เพลงออกมาให้มรีปูแบบของลลีาเพลง 
ที่ต่างกันออกไป	เช่น เพลงลูกล้อลูกขัด เพลงเก็บ	เพลงกรอ	การเดี่ยวเพลง	เป็นต้น
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	 จังหวะดนตรี	หมายถึง	การจัดเรียงของเสียงหรือความเงียบ	ซึ่งมีความสั้น–ยาว
ต่าง	ๆ	ประกอบด้วย
 1)	 จังหวะตบ	(beat)	หมายถึง	จังหวะพื้นฐานที่สม่ำ	เสมอเท่ากันตลอด	
 2)	 จังหวะเนนหรือจังหวะหนัก	(accented	beat) จังหวะทางดนตรีโดยปกติ 
จะประกอบไปด้วยจังหวะเน้นหรือจังหวะหนัก	 ส่วนจังหวะท่ีไม่มีการเน้นก็จะเรียกว่า
จังหวะเบา

   	     	

<>

1 12 23 34 4

จังหวะเน้น คือ หมายเลข 1

 2.2 จังหวะดนตรี(rhythm)

 3)	 ความยาวของจงัหวะ	(duration)	จงัหวะทางดนตรมีทีัง้จงัหวะสัน้และจงัหวะ
ยาว	ซึ่งสามารถสังเกตได้จากตัวโน้ตและตัวหยุดต่าง	ๆ	

 ตัวกลม
ยาว 4 จังหวะ

ตัวหยุดตัวดำ 
ยาว 1 จังหวะ

 4)	 จังหวะขัด	 (syncopation) หมายถึง	 จังหวะที่ไม่เป็นไปตามกลุ่มจังหวะที่
ควรจะเป็น	
 5)	 รูปแบบของจังหวะ	(rhythm	pattern) หมายถึง	ลักษณะของกลุ่มจังหวะ
ที่มีลักษณะต่าง	ๆ	กัน	ซึ่งอาจเป็นลักษณะที่มีความสม่ำ	เสมอหรือไม่สม่ำ	เสมอก็ได้
 6)	 จังหวะของทำ	นอง	(rhythm	of	the	melody)	ทำ	นองเพลงอาจประกอบขึ้น
ด้วยจังหวะที่มีความยาวเท่ากับ	สั้นกว่า	หรือยาวกว่าจังหวะตบ	จังหวะของทำ	นองอาจมี
รูปแบบของจังหวะที่สม่ำ	เสมอหรือไม่สม่ำ	เสมอก็ได้



8 หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี–นาฏศิลป์ ป. 6

	 ทำ	นองเพลง	หมายถงึ	การนำ	เอาตวัโน้ตต่าง	ๆ 	มาเรยีบเรยีงให้เป็นระบบต่อเน่ือง
กัน	มีทั้งเสียงสูง	เสียงต่ำ		เสียงยาว	เสียงสั้น	โดยมีจังหวะดนตรีเป็นตัวควบคุม

	 เสียงประสาน	 หมายถึง	 ระดับเสียงตั้งแต่	 2	 เสียงขึ้นไปที่ร้องหรือบรรเลงไป
พร้อม	ๆ	กัน	โดยการจัดแนวการบรรเลงให้แก่ระดับเสียงต่าง	ๆ	พร้อมกับแนวทำ	นอง
หลัก	 เพ่ือช่วยปรุงแต่งให้ทำ	นองเพลงมีความไพเราะน่าฟัง	 การประสานเสียงแบ่งเป็น	 
2	วิธี	ได้แก่	การใช้ขั้นคู่เสียง (interval)	และการใช้กลุ่มคอร์ด	(chord)	

 2.3 ทำานองเพลง(melody)

 2.4 เสียงประสาน(harmony)

	 พืน้ผวิของดนตรี	หมายถึง	ความสมัพนัธ์ระหว่างเสยีงประสานซึง่เป็นความสมัพนัธ์ 
แนวตั้ง	 และทำานองซึ่งเป็นความสัมพันธ์แนวนอน	 ก่อให้เกิดพื้นผิวของดนตรีข้ึน 
ดังนี้
 1)	 โมโนโฟนิก	(monophonic) แนวทำ	นองท่ีมีทำ	นองเดียวไม่มีการประสานเสียง
ใด	ๆ	เป็นรูปแบบของดนตรีในยุคแรก	ๆ	ของดนตรีในทุกวัฒนธรรม

 2)	 โพลโีฟนิก	(polyphonic)	แนวทำ	นองทีม่ตีัง้แตส่องทำ	นองข้ึนไป	โดยแตล่ะ
แนวมีความเด่นและเป็นอิสระจากกัน

 2.5พื้นผิวของดนตรี(texture)



9หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี–นาฏศิลป์ ป. 6

Violoncello

Violin

3

 3)	 โฮโมโฟนกิ	(homophonic) แนวทำ	นองท่ีมีการใช้คอรด์เพ่ิมเข้ามาให้ทำ	นอง
มีความไพเราะมากขึ้น

F

mƒ

FC7 sus4 C7

 4)	 ฮเีตอรโ์รโฟนกิ	(heterophonic)	แนวเสยีงทีม่ทีำ	นองหลายทำ	นองมาบรรเลง
รวมกัน	แต่ละแนวทำ	นองมีความสำ	คัญเท่ากันทุกแนว

	 สีสันของเสียง	หมายถึง	คุณสมบัติของเสียงที่เกิดจากเครื่องดนตรีหรือเสียงร้อง
ซึ่งมีความแตกต่างกันออกไป	 เมื่อนำ	มาร้องหรือบรรเลงร่วมกันจะทำ	ให้สีสันของเสียง 
ในภาพรวมมีความแตกต่างกันออกไป
 1)	 เสียงของมนุษย์	ได้แก่	เสียงผู้หญิง	เสียงผู้ชาย	และเสียงเด็ก		
 2)	 เสียงของเครื่องดนตรี หมายถึง	 เสียงของเครื่องดนตรีแต่ละชนิด	 ซึ่งจะมี
ลักษณะเฉพาะและระดับเสียงที่ต่างกันออกไป
 3)	 เสียงโดยรวมจากการผสมวง	 สามารถทำ	ให้ดนตรีมีสีสันมากข้ึน	 และเกิด
ความไพเราะที่หลากหลาย

 2.6 สีสันของเสียง(tonecolor)



ฝึกฝนดนตรี

	 เลือกเพลงไทยสากลหรือเพลงสากลมา	 1	 เพลง	 ฟังแล้ววิเคราะห์ว่าเพลงมีลักษณะการ
ใช้องค์ประกอบทางดนตรสีากลอะไรบ้าง	เขยีนสรปุแล้วนำ	เสนอข้อมลูหน้าชัน้เรยีน	และร้องให้ครู
และเพื่อน	ๆ	ฟัง
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	 รูปแบบของเพลงหรือคีตลักษณ์	 หมายถึง	 ลักษณะการจัดโครงสร้างของดนตรี
หรือเพลงที่มีการแบ่งเป็นกลุ่มเสียง	 วลี	 ประโยค	 และท่อนเพลง	 ซึ่งรูปแบบของเพลง
หรือคีตลักษณ์มีหลายรูปแบบ	เช่น	ไบนารี	เทอร์นารี	รอนโด	โซนาตาฟอร์ม เป็นต้น

 2.7 รูปแบบของเพลงหรือตีตลักษณ์(form)

	 ศัพท์สังคีต หมายถึง	ศัพท์ที่บัญญัติไว้ใช้เฉพาะในวงการดนตรีและขับร้องศัพท์	
สังคีตที่ควรทราบมีดังต่อไปนี้

	 ศัพท์ดนตรีไทยมีมากมาย	ตัวอย่างเช่น
 1)	 กรอ หมายถงึ	วธิกีารบรรเลงดนตรปีระเภทเครือ่งต	ีดำ	เนนิทำ	นองทีท่ำ	ให้เกดิ
เสยีงต่อเนือ่งกนัเป็นเสยีงยาวสม่ำ	เสมอ	โดยใช้สองมอืตสีลบักนัถี	่ๆ 	เหมอืนรวัเสยีงเดยีว	
ซึ่งมักจะตีเป็นคู่	2	คู่	3	คู่	4	คู่	5	คู่	6	และ	คู่	8	เป็นต้น
 2)		เก็บ หมายถึง	การบรรเลงดนตรีให้มีพยางค์ถี่ขึ้นกว่าเนื้อเพลงธรรมดา
 3)		สะบดั หมายถึง	การบรรเลงดนตรโีดยแทรกเสียงเข้ามาในเวลาบรรเลงทำ	นอง	
“เก็บ”	อีก	1	พยางค์	
 4)	 ขยี้ หมายถึง	การบรรเลงดนตรีให้มีพยางค์ถี่ขึ้นไปอีก	1	เท่าตัว	การบรรเลง 
ด้วยวิธีนี้สามารถบรรเลงต่อเน่ืองไปท้ังประโยคเพลง	 หรือบรรเลงสั้น–ยาวเพียงใด
ก็ได้แล้วแต่ผู้บรรเลงจะเห็นสมควร	
 5)	 คลอ	 หมายถึง	 การบรรเลงดนตรีไปพร้อม	 ๆ	 กับการร้องเพลงในทำ	นอง
เดียวกัน

3.ศัพท์สังคีต

 3.1 ศัพท์ทางดนตรีไทย

ศัพท์สังคีต

ศัพท์ทางดนตรีไทย ศัพท์ทางดนตรีสากล

ได้แก่



ฝึกฝนดนตรี

	 เลือกเพลงไทยมา	 1	 เพลง	 ฟังแล้ววิเคราะห์ว่าเพลงมีการใช้เทคนิคในการบรรเลงท่ี 
ตรงกับศัพท์ทางดนตรีไทยคำ	ใดบ้าง	 และเกิดจากการบรรเลงเครื่องดนตรีชนิดใด	 เขียนสรุป 
เป็นแผนภาพ
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 ศัพท์ทางดนตรีสากลนั้นมีอยู่มากมาย	สามารถแบ่งออกได้หลายลักษณะ	เช่น	
 1)	 ศัพท์ที่ใชแสดงความดัง–เบาของเสียง

คำ	ศัพท์ คำ	อาน ความหมาย สัญลักษณ์

piano เปยโน เสียงเบาหรือนุ่มนวล

pianissimo เปยนิสซีโม เสียงเบามากหรือนุ่มนวลมาก

forte ฟอร์เต เสียงดัง

fortissimo ฟอร์ติสซีโม เสียงดังมาก

mezzo	piano เมซโซ	เปยโน เสียงค่อนข้างเบาหรือเบาพอสมควร

mezzo	forte เมซโซ	ฟอร์เต เสียงดังพอสมควร

crescendo เกรเชนโด ดังขึ้นเป็นลำ	ดับ

decrescendo เดเกรเชนโด เบาลงเป็นลำ	ดับ





	 	

	 	







 3.2 ศัพท์ทางดนตรีสากล

คำ	ศัพท์ คำ	อาน ความหมาย

adagio อาดาโจ ช้า

ritardando รีตาร์ดันโด ช้าลงทีละน้อย

lento เลนโต ช้ามาก

accelerando อัชเชเลรันโด เพิ่มให้เร็วขึ้นกว่าเดิม

moderato โมเดราโต ปานกลาง

allegretto อัลเลเกรตโต เร็ว

allegro อัลเลโกร เร็วมาก

 2)	 ศัพท์ที่ใชแสดงความเร็ว–ชาของจังหวะ	



ฝึกฝนดนตรี

 เลือกเพลงไทยสากลหรอืเพลงสากลมา	1	เพลง	ฟังแล้ววเิคราะห์ว่าเพลงมกีารใช้เทคนคิใน

การบรรเลงทีต่รงกับศพัท์ทางดนตรสีากลคำ	ใดบ้าง	และเกดิจากการบรรเลงเครือ่งดนตรีชนดิใด	

เขียนสรุปเป็นแผนภาพแล้วนำ	เสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียน
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	 เพลงแต่ละเพลงจะมีความไพเราะท่ีแตกต่างกันไปตามลักษณะการสร้างสรรค์	 
และจินตนาการของผู้ประพันธ์	 และการถ่ายทอดสู่ผู้ฟังด้วยวงดนตรีประเภทต่าง	 ๆ	 
ความไพเราะเป็นสิง่ทีป่รากฏขึน้ในความรูส้กึของคนเราหลังจากได้รบัฟังเสยีงดนตรแีล้ว	
ซึ่งจะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันตามความคิดและอารมณ์ของผู้ฟังเอง	

การบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็น

ที่มีต่อบทเพลง

ค�ารองในบทเพลง องค์ประกอบในบทเพลง คุณภาพเสียงในบทเพลง

ได้แก่

4.การบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นที่มีต่อบทเพลง

	 เพลงเป็นจำ	นวนมากที่มีความเป็นอมตะ	 และมีผู้ท่ีนิยมนำ	มาร้องอยู่เรื่อย	 ๆ	
แม้เวลาจะผ่านไป	ส่วนหนึง่เป็นเพราะท่วงทำ	นองทีป่ระทบัใจ	แต่กจ็ะมคีำ	ร้องทีเ่ป็นส่วน 
ช่วยขยายให้ทำ	นองมคีวามน่าสนใจหรอืโดดเด่นข้ึนได้	คำ	ร้องท่ีดีย่อมทำ	ให้เพลงมีความ 
ประทับใจต่อผู้ฟังตามไปด้วย	

 4.1 คำาร้องในบทเพลง

 4.2 องค์ประกอบในบทเพลง

 1)	 ทำ	นองเพลง ทำ	นองเพลงเป็นส่วนที่ผู้ฟังสามารถรับรู้ได้ง่ายที่สุด	 และ 
สามารถถ่ายทอดอารมณ์ต่าง	 ๆ	 สู่ผู้ฟังได้เป็นอย่างดี	 ดังนั้นควรฝกสังเกตลักษณะ 
ของเพลงที่กำ	ลังฟังว่ามีการถ่ายทอดอารมณ์อย่างไร	เช่น	



ฝึกฝนดนตรี

 เลือกฟังเพลงที่ชื่นชอบหรือสนใจ	 1	 เพลง	 แล้วแสดงความคิดเห็นและเขียนแสดงความ
รู้สึกที่มีต่อบทเพลงตามลักษณะขององค์ประกอบดนตรีที่อยู่ในบทเพลง
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 2)	 ลีลาจังหวะของดนตรี ลีลาจังหวะของดนตรีเป็นองค์ประกอบท่ีสำาคัญ 
เช่นเดียวกับองค์ประกอบอื่น	 ๆ	 ดังนั้นจึงควรฝกสังเกตลักษณะต่าง	 ๆ	 ของดนตรี 
ที่ฟังดังต่อไปนี้

	 	 (1)	ความหนัก–เบาของจังหวะดนตรี	 	
	 	 (2)	การกระสวนจังหวะ		 	
	 	 (3)	ความช้า–เร็วของจังหวะดนตรี

 3)	 การประสานเสียง ไม่ว่าเสียงประสานจะเกิดจากเสียงเครื่องดนตรีหรือเสียง
ขับร้องก็ตาม	สามารถฟังและสังเกตลักษณะต่าง	ๆ	ว่ามีความไพเราะหรือไม่	ดังนี้

	 	 (1)	ฟังว่าเสียงที่บรรเลงมีความกลมกลืนกันหรือไม่
	 	 (2)	ฟังในลักษณะภาพรวมของเสียงดนตรีหรือฟังพร้อมกันหลาย	ๆ	เสียง
	 	 (3)	ฟังแล้วมีความรู้สึกว่าเสียงที่เกิดขึ้นมีความกระด้าง	บาดหูหรือไม่

 4.3 คุณภาพเสียงในบทเพลง

	 คุณภาพเสียง	 หมายถึง	 ระดับมาตรฐานของเสียงท่ีเกิดจากแหล่งกำ	เนิดเสียงท่ี
แตกต่างกัน	เช่น	เสียงร้อง	วิธีการบรรเลง	วัสดุที่ใช้ทำ	เครื่องดนตรี	ขนาดและรูปทรง
ของเครื่องดนตรีที่ต่างกัน	 เป็นต้น	 ซึ่งปัจจัยต่าง	 ๆ	 เหล่านี้สามารถก่อให้เกิดคุณภาพ
เสียงในบทเพลงได้

WEB GUIDE

http://sites.google.com/site/tommusicfreeman

	 	 (1)	ความสนุกสนาน		 (4)	ความอ่อนหวาน	 	
	 	 (2)	ความร่าเริงแจ่มใส		 (5)	ความคึกคะนอง	 	 	
	 	 (3)	ความโศกเศร้า	 (6)	ความท้อแท้สิ้นหวัง	
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ระดับเสียง	ความสั้นยาว	ความเข้มของเสียงและคุณภาพของเสียง

กรอ	เก็บ	สะบัด	ขยี้	คลอ

เป็นส่วนช่วยขยายให้ทำ	นองมีความน่าสนใจและโดดเด่นขึ้น

ทำ	นองเพลง	ลีลาจังหวะของดนตรี	การประสานเสียง

ศัพท์ที่ใช้แสดงความดัง–เบาของเสียง	ศัพท์ที่ใช้แสดงความเร็วช้า
ของจ้งหวะ

ระดับมาตรฐานของเสียงที่เกิดจากแหล่งกำ	เนิดเสียงที่แตกต่างกัน	เช่น
เสียงร้อง	วิธีการบรรเลง

ระดับเสียง	ความสั้น–ยาวของเสียง	ความเข้มของเสียงและคุณภาพของเสียง

โมโนโฟนิก	โพลีโฟนิก	โฮโมโฟนิก	และฮีเตอร์โรโฟนิก

เสียงของมนุษย์	เสียงของเครื่องดนตรี	และเสียงโดยรวมจากการผสมวง

ลักษณะการจัดโครงสร้างของดนตรีหรือเพลงที่มีการแบ่งเป็น
กลุ่มเสียง	วลี	ประโยค	และท่อนเพลง

จังหวะสามัญ	จังหวะฉิ่ง	และจังหวะหน้าทับ

จงัหวะตบ	จงัหวะเนน้หรอืจงัหวะหนกั	ความยาวของจังหวะ	จงัหวะขดั	รปูแบบของจงัหวะ	
และจังหวะของทำ	นอง

ทำ	นองหลักหรือลูกฆ้อง	และทำ	นองตกแต่งหรือแปรทำ	นอง

การนำ	เอาตัวโน้ตต่าง	ๆ	มาเรียบเรียงให้เป็นระบบต่อเนื่องกัน	มีทั้งเสียงสูง	เสียงต่ำ		
เสียงยาว	เสียงสั้น	โดยมีจังหวะดนตรีเป็นตัวควบคุม

พื้นผิวแบบทำ	นองเดียว	และพื้นผิวแบบฮีเตอร์โรโฟนี

การใช้ขั้นคู่เสียง	และการใช้กลุ่มคอร์ด

วิธีการบรรเลง	วัสดุที่ใช้ทำ	เครื่องดนตรี	ขนาดและรูปทรง

เที่ยวร้องหรือทางร้อง	เที่ยวเก็บหรือทางเครื่อง	และลีลาของเพลง

การประสานเสียงระหว่างเครื่องดนตรีต่างชนิดกัน	การประสานเสียงในเครื่องดนตรี
ชนิดเดียว	และการประสานเสียงโดยทำ	ทาง

ได้แก่

เช่น

เพราะ

ได้แก่

ได้แก่

หมายถึง

ได้แก่

ได้แก่

ได้แก่

ได้แก่

ได้แก่

ได้แก่

หมายถึง

หมายถึง

ได้แก่

แบ่งเป็น

ได้แก่

ได้แก่

ได้แก่

1.1	เสียง

3.1	ศัพท์สังคีตทางดนตรีไทย

4.1	ค�ารองในบทเพลง

4.2	องค์ประกอบในบทเพลง

4.3	คุณภาพเสียงในบทเพลง

3.2	ศัพท์สังคีตทางดนตรีสากล

2.1	เสียง

2.5	พื้นผิวดนตรี

2.6	สีสันของเสียง

2.7	รูปแบบของเพลงหรือตีตลักษณ์

1.2	จังหวะ

2.2	จังหวะดนตรี

1.3	ท�านอง

2.3	ท�านองเพลง

1.4	พื้นผิวดนตรี

2.4	เสียงประสาน

1.6	สีสันของเสียง

1.7	รูปแบบหรือคีตลักษณ์

1.5	เสียงประสาน

สรุป

แบ่งเป็น

องค์ประกอบดนตรี

1. องค์ประกอบดนตรีไทย

3. ศัพท์สังคีต

4. การบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นที่มีต่อบทเพลง

2. องค์ประกอบดนตรีสากล

ประกอบ
ด้วย

ได้แก่

ได้แก่

ประกอบ
ด้วย



กิจกรรมเสนอแนะ

โครงงาน

การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ�วัน

คำ�ถามทบทวน

15หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี–นาฏศิลป์ ป. 6

	 1.	 ศกึษาองค์ประกอบและศพัท์ทางดนตรไีทยและสากลเพิม่เตมิ	แล้วฝกขบัร้อง
หรือบรรเลงดนตรีให้ตรงตามศัพท์ทางดนตรีให้ชำ	นาญและถูกต้อง	
	 2.	 หาโอกาสนำ	เสนอเพลงทีต่นชืน่ชอบ	โดยการบรรยายหรอืเล่าให้คนในครอบ-
ครัวฟัง	
	 3.	 ฟังเพลงหลาย	ๆ	ประเภท	แล้วฝกเขียนบรรยายความรู้สึกที่มีต่อเพลงที่ฟัง
ทั้งในด้านที่ดีและด้านที่ต้องแก้ไขปรับปรุง	

	 เลือกปฏิบัติโครงงานต่อไปนี้ตามความสนใจ	 หรือคิดโครงงานขึ้นเอง	 โดยขอ 
คำ	แนะนำ	จากครู	แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนการทำ	โครงงาน
	 1.	 โครงงานศึกษาความหมายและรวบรวมศัพท์ทางดนตรีไทย
	 2.	 โครงงานศึกษาความหมายและรวบรวมศัพท์ทางดนตรีสากล

 •	 วิเคราะห์องค์ประกอบดนตรีที่ถูกใช้ในบทเพลงที่ตนเองสนใจ
 •	 อ่านศพัท์ทางดนตร	ีเพือ่ช่วยให้การขบัร้องหรอืบรรเลงดนตรใีนวงเป็นไปด้วย
ความเข้าใจตรงกัน

	 1.		ถ้าสมมุติว่าในสังคมเราไม่มีดนตรีหรือบทเพลง	 นักเรียนคิดว่าคนในสังคม
จะเป็นอย่างไร
	 2.		องค์ประกอบดนตรีมีความสำ	คัญต่อการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีอย่างไร	
	 3.		คุณภาพของเสียงดนตรีขึ้นอยู่กับสิ่งใด	
	 4.		ศัพท์ทางดนตรีมีประโยชน์ต่อนักร้องและนักดนตรีอย่างไร
	 5.	 ถ้าต้องการทราบว่าเพลงท่ีเราฟังอยูมี่การประสานเสยีงในลกัษณะใด	เราควร
สังเกตจากสิ่งใด
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