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หมายเหตุ: สรุปเปนเอกสารประกอบเพ่ือยนยอเวลาในการเรียนรูหลักการวิเคราะหดนตรีตามมาตรฐาน Music 

Appreciation แตวาประสบการณตรงเปนเร่ืองจําเปนและสําคัญกวา Anant 
 
องคประกอบของดนตรี 

ดนตรีเปนศิลปะและเปนวิธีการแหงการสรางหรือทํา  "เสียง"  ใหอยูในระเบียบในดานจังหวะ ทํานอง สีสันของเสียง 
คีตลักษณ  ไมวาดนตรีชาติใดจะตองอยูในพ้ืนฐานตางเหลาน้ีเหมือนกันท้ังส้ิน ในความแตกตางน้ันข้ึนอยูกับกรอบของ
วัฒนธรรมของแตละสังคม ท่ีกําหนดใหเกิดรสนิยมของแตละวัฒนธรรมซ่ึงเปนตัวกําหนดใหเกิดความแตกตาง จนสามารถบง
บอกไดวาดนตรีแตละแบบซ่ึงแตกตางกันน้ันเปนของชาติหน่ึงชาติใดได 
  
1. เสียง  (Sound) 

เสียงเกิดจากการส่ันสะเทือนของอากาศท่ีเปนไปอยางสม่ําเสมอ เกิดเปนเสียงท่ีจัดระบบเรียกขานเปน หนวยเสียง 
(Tone) ได สวนเสียงอึกทึกหรือ เสียงรบกวน  (Noise) เกิดจากการส่ันสะเทือนของอากาศท่ีไมสม่ําเสมอ มีหนวยเรียกระดับ
ความตางของเสียงคือ "เฮิรตซ" Hertz โดยมนุษยจะไดยินเสียงท่ีมีความถ่ีต้ังแตประมาณ 16 Hz ถึง 20000 Hz 

ลักษณะความแตกตางของเสียงข้ึนอยูกบคุณสมบัติสําคัญ 4ประการ คือ ระดับเสียง ความยาวของเสียง ความเขม
ของเสียง และคุณภาพของเสียง 
            เสียงเปนส่ือของนักดนตรี-คีตกวีท่ีใชสรางสรรคผลงานทางดานดนตรี 

การสรางสรรคเสียง สามารถสรางใหหลากหลายได โดยอาศัยวิธีการผลิตเสียงเปนตัวกําหนด เชน การดีด สี ตี เปา 
เขยา ชัก ดูด กวน เปนตน 
            ลักษณะความแตกตางของเสียงข้ึนอยูกับคุณสมบัติ 4 ประการ คือ  

1.1   ระดับเสียง (Pitch)  หมายถึง ระดับความสูง - ต่ํา ของเสียง ซ่ึงเกิดจากจํานวนของความถ่ีของการส่ันสะเทือน
ของแหลงกําเนิดเสียงของเคร่ืองดนตรี 

ถาการส่ันสะเทือนเร็ว หรือความถ่ีของคล่ืนสูง เสียงก็จะสูง 
หากการส่ันสะเทือนชา หรือความถ่ีของคล่ืนต่ํา เสียงก็จะต่ํา 
1.2   ความส้ันยาวของเสียง  (Duration ) เปนคุณสมบัติท่ีสําคัญในการกําหนดลีลา จังหวะ และอารมณ 
1.3   ความเขมของเสียง (Intensity)  คุณสมบัติเก่ียวของกับน้ําหนักของความหนัก - เบาของเสียง ซ่ึงกอใหเกิด

ลีลาจังหวะของเสียงท่ีสมบูรณ 
1.4  คุณภาพของเสียง (Quality)  เกิดจากแหลงกําเนิดเสียงท่ีแตกตางกัน ปจจัยท่ีทําใหเกิดความแตกตางน้ันมี

หลายสาเหตุ เชน วีธีการผลิตเสียง รูปทรงของเคร่ืองดนตรี เปนตน ปจจัยเหลาน้ีกอใหเกิดคุณภาพของเสียง ซ่ึงเปนหลักสําคัญ
ใหผูฟงสามารถแยกแยะสีสันของสียง (Tone Color) ระหวางเคร่ืองดนตรีเคร่ืองหน่ึงกับเคร่ืองหน่ึงไดอยางชัดเจน 
  
2. จังหวะ (Rhythm) 
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เปนเร่ืองของเวลา (Time) จังหวะเปนศิลปะของการจัดระเบียบเสียง ท่ีเก่ียวของกับความชาเร็ว ความหนักเบาและ
ความส้ัน-ยาว ซ่ึงเปนตัวกําหนดเวลาใหเคล่ือนไหวอยางสัมพันธกันระหวางเสียงดนตรีและบทเพลง  

ในเชิงจิตวิทยา อิทธิพลของจังหวะท่ีมีผลตอผูฟงจะปรากฏพบในลักษณะของการตอบสนองเชิงกายภาพ  
ระบบจังหวะ แบงยอยออกเปน 
2.1 จังหวะเคาะ (Beat)  เกิดจากการเคาะและการเนน (Accent) อยางสม่ําเสมอ มีท้ังกลุมจังหวะเคาะท่ีเปนพยางค

คู พยางคค่ี และพยางคผสม 
2.2 อัตราความเร็ว (Tempo)  เปนการกําหนดความชาเร็วของบทเพลงซ่ึงผูแตงเปนผูกําหนด โดยกําหนดกับเคร่ือง

เคาะจังหวะเมโทรโนม (Metronome) 
2.3 ลีลาจังหวะ (Rhythmic Pattern)  เกิดข้ึนโดยการกําหนดรูปแบบของกลุมจังหวะใหมีเสียงเนน เสียงหนัก เบา 

ดัง คอยในตําแหนงท่ีแตกตางกัน เม่ือจัดระบบไดแลวกําหนดเรียกเปน หนวยจังหวะ (Rhythmic Unit) 
  
3. ทํานอง (Melody) 

หมายถึงชุดของเสียงสูงต่ําท่ีไดถูกจัดวางไวอยางมีระบบแบบแผน ในลักษณะแนวนอน และยังถูกกํากับโดยชวงเวลา 
มีสวนประกอบสําคัญอยู 4 สวนดวยกันดังน้ี 

3.1 มีการเคล่ือนท่ี 3 ทางคือ ข้ึน ลง และซ้ํากับท่ี 
3.2 มีพิกัด Range พิกัดทางความส้ันยาว และพิกัดทางระดับเสียงสูงต่ํา  
3.3 มีรูปรางของทํานอง เกิดจากการเคล่ือนท่ีของเสียง 
3.4 มีจังหวะทํานอง เกิดข้ึนจากระยะส้ันยาวของเสียง 
การจัดระเบียบของทํานอง  เม่ือจะสรางบทเพลง แบงออกไดเปน ทํานองหลัก และทํานองตกแตง 
1. ทํานองหลัก เปนเน้ือทํานองท่ีแทจริงของเพลงน้ันๆ ซ่ึงนักดนตรีจะเรียกวา โจทยของเพลง หรือ Melody หลัก วง

ดนตรีแตละแบบจะมีเคร่ืองดนตรีท่ีบรรเลงทํานองหลัก หรืออาจจะเปนการรองก็ได ไมมีกฏตายตัว แลวแตผูประพันธจะสราง
เง่ือนไขข้ึนมา 

2. ทํานองตกแตง เปนการประดิษฐตกแตงทํานองหลักใหเกิดความไพเราะเหมาะสมกับเคร่ืองดนตรีแตละประเภท 
อาจเรียกวา การแปรทํานอง (เด่ียวและหมู), การดนทํานอง "คีตปฏิภาณ" (Improvisation) ซ่ึงนักดนตรีจําเปนตองใชทักษะข้ัน
สูง 
  
4. สีสันของเสียง (Tone Color) 
           เปนลักษณะเฉพาะตัวของเสียงของเคร่ืองดนตรีหรือเสียงรองของมนุษยท่ีแตกตางกัน เกิดจากแหลงกําเนิดเสียงท่ีมี
ความแตกตางกัน หรือสีสันจากวิธีการบรรเลง วัสดุท่ีใชทําเคร่ืองดนตรีมีความหลากหลาย รูปทรง ขนาดในการสราง  

4.1 คุณลักษณะของเสียงท่ีเกิดจากวิธีการบรรเลง สามารถแยกออกไดเปน  2  กลุม ดังน้ี 
                       4.1.1   กลุมท่ีมีเสียงราบเรียบ กลุมน้ีไดแกเคร่ืองเปา และเคร่ืองสี ลักษณะเสียงท่ีไดจะมีความตอเน่ืองกัน
ของเสียง 
                       4.1.2   กลุมท่ีมีเสียงไมราบเรียบ ประกอบดวยเคร่ืองดนตรีตระกูลเคร่ืองตีและดีด ซ่ึงสามารถผลิตเสียงได
เพียงคร้ังละหน่ึงเสียง หากตองการผลิตเสียงท่ียาว ก็จะตองตีและดีดหลายๆคร้ังตามความยาวของจังหวะ 
             4.2   วัสดุท่ีใชทําเคร่ืองดนตรี แตกตางกันตามลักษณะทางวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอมของสังคมและเทคโนโลยี 
ความแตกตางกันน้ีเปนปจจัยท่ีสําคัญซ่ึงกอใหเกิดความแตกตางกันในดานสีสันของเสียง 
             4.3 ขนาดและรูปทรง ความแตกตางดานขนาดและรูปทรงกอใหเกิดความแตกตางในดานสีสันของเสียง ในลักษณะ
ของความสัมพันธตางๆ เชน วัสดุท่ีใชทํายาว เสียงจะต่ํา วัสดุท่ีใชทําส้ันเสียงจะสูง  
  
5. เสียงประสาน (Harmony) 

เกิดข้ึนจากการจัดกลุมความสัมพันธของเสียงตางๆท่ีไดจากท้ังในแนวต้ังและจากแนวนอน ผลของการประสานเสียง 
อาจเปนไดท้ังเกิดความกลมกลืน, กลมกลอม หรือความขัดแยง, กระดาง 
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เสียงประสาน อาจอยูในรูปของคูเสียง คือ เสียงท่ีเกิดข้ึนพรอมกัน 2 เสียง (Interval) และในรูปของแนวประสาน
หรือคอรด Chord ซ่ึงเกิดจากเสียงท่ีเกิดข้ึนพรอมกันต้ังแต 3 เสียงข้ึนไป  

การนําเสนอเสียงประสาน มีท้ังการนําทํานองหลักและเสียงประสาน ในรูปแบบของคอรด มาบรรเลงพรอมกัน เรียก
วาการสรางพ้ืนผิว(Texture) พ้ืนผิวของดนตรีเกิดจากความสัมพันธระหวางทํานองกับการประสานเสียง พ้ืนผิวแบงออกเปน 4 
ประเภท ตามลักษณะของทํานอง ดังน้ี  

5.1 Monophonic Texture หมายถึง พ้ืนผิวท่ีมีแนวทํานองเพียงแนวเดียว ไมมีเสียงประสาน พ้ืนผิวเสียงใน
ลักษณะน้ีถือเปนรูปแบบการใชแนวเสียงของดนตรีในยุคแรกๆ ของดนตรีในทุกวัฒนธรรม 

5.2 Homophonic Texture หมายถึง พ้ืนผิวท่ีมีแนวประสาน (Chords) สนับสนุนทํานองทําใหแนวทํานองเดียว
เดนชัดมากข้ึน การเคล่ือนท่ีของแนวทํานองจะเคล่ือนไปในแนวนอน ในขณะท่ีกลุมเสียงประสานสนับสนุนจะเคล่ือนไปในแนว
ต้ัง 

5.3 Polyphonic Texture  หมายถึง พ้ืนผิวท่ีมีแนวทํานองหลายแนว (ต้ังแตสองแนวทํานองข้ึนไป) แตละทํานอง
จะมีลักษณะเฉพาะตัวเดนชัดเทาเทียมกันและเปนอิสระจากกัน แตมีความสัมพันธกันทางการประสานเสียงดวย  

ลักษณะแนวเสียงประสานอยางน้ีมีวิวัฒนาการมาจากเพลงชานท (Chant) ซ่ึงมีพ้ืนผิวเสียงในลักษณะของเพลง
ทํานองเดียว (Monophonic Texture) ภายหลังไดมีการเพ่ิมแนวขับรองใหมเขาไปโดยน้ีจะใชระยะข้ันคู 4 และคู 5 และ
ดําเนินไปในทางเดียวกับเพลงชานทเดิม การดําเนินทํานองในลักษณะน้ีเรียกวา “ออรกานุม” (Organum) นับไดวาเปนยุคเร่ิม
ตนของการประสานเสียงแบบ Polyphonic Texture หลังจากคริสตศตวรรษท่ี 14 เปนตนมา แนวทํานองประเภทน้ีไดมีการ
พัฒนากาวหนาไปมาก ซ่ึงเปนระยะเวลาท่ีการสอดทํานอง (Counterpoint) ไดเขาไปมีบทบาทเพ่ิมมากข้ึนในการตกแตงพ้ืนผิว
ของแนวทํานองแบบ Polyphonic Texture 

5.4 Heterophonic Texture พ้ืนผิวหลายแนวทํานองท่ีเกิดจากทํานองหลักทํานองเดียวกัน แนวทํานองตางๆ เกิด
ข้ึนจากการแปรทํานองหรือจากการตกแตงเพ่ิมเติมในทํานองของเคร่ืองดนตรีตางชนิดกัน 
 
6. คีตลักษณ (Forms)  
             เปนการหลอมรวมองคประกอบยอยตางๆของดนตรี ท้ังจังหวะ วลีและประโยคเพลง ทํานองเพลง สีสันของเสียงให
เดินไปในทิศทางเดียวกัน ไมมีขอจํากัดวา ความยาว ส้ัน จํานวนทอน ความชา-เร็ว คีตลักษณเปนแนวทางในควบคุมโครงสราง
ของเพลงใหมีลักษณะท่ีแตกตางและแยกแยะทํานองเพลงในแตละบทเพลงได สาระสําคัญของคีตลักษณแบงเปน 

6.1  รูปแบบของเพลง 
6.2   ลีลาของเพลง 

 
7. การส่ืออารมณของบทเพลง (Expression)   

เปนการส่ือสารเน้ือหาสาระของบทเพลงแตละเพลงใหผูฟงเกิดอารมณรวมกับผูขับรองหรือผูบรรเลง  
ประเด็นของการส่ืออารมณ เชน ส่ือความสุข ความรัก ความต่ืนเตน ความฮึกเหิม ความสนุกสนาน ความเศราโศก 

เปนตน  
การแสดงอารมณเพลงไมจําเปนตองมีเน้ือรอง แตอาจส่ือผานลีลา จังหวะ ทํานองเพลง การประสานเสียง ความดัง-

เบาของบทเพลง ความชา-เร็วของเพลง และลักษณะของเคร่ืองดนตรีแตละประเภทท่ีนํามาส่ือเปนบทเพลง 
 
8. แบบแผนของบทเพลง (Style)  

แบบแผนของบทเพลง แสดงถึงคุณลักษณะทางดนตรี วัฒนธรรมของแตละทองถ่ิน  ความนิยมและยุคสมัยของ
บทเพลง 
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