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โดย อานันท นาคคง และ ดร. อโณทัย นิติพน
รูจักกับดนตรี
หมายเหตุ: สรุปเปนเอกสารประกอบเพื่อยนยอเวลาในการเรียนรูหลักการวิเคราะหดนตรีตามมาตรฐาน Music
Appreciation แตวาประสบการณตรงเปนเรื่องจําเปนและสําคัญกวา Anant
องคประกอบของดนตรี
ดนตรีเปนศิลปะและเปนวิธีการแหงการสรางหรือทํา "เสียง" ใหอยูในระเบียบในดานจังหวะ ทํานอง สีสันของเสียง
คีตลักษณ ไมวาดนตรีชาติใดจะตองอยูในพื้นฐานตางเหลานี้เหมือนกันทั้งสิ้น ในความแตกตางนั้นขึ้นอยูกับกรอบของ
วัฒนธรรมของแตละสังคม ที่กําหนดใหเกิดรสนิยมของแตละวัฒนธรรมซึ่งเปนตัวกําหนดใหเกิดความแตกตาง จนสามารถบง
บอกไดวาดนตรีแตละแบบซึ่งแตกตางกันนั้นเปนของชาติหนึ่งชาติใดได
1. เสียง (Sound)
เสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของอากาศที่เปนไปอยางสมํ่าเสมอ เกิดเปนเสียงที่จัดระบบเรียกขานเปนหนวยเสียง
(Tone) ได สวนเสียงอึกทึกหรือเสียงรบกวน (Noise) เกิดจากการสั่นสะเทือนของอากาศที่ไมสมํ่าเสมอ มีหนวยเรียกระดับ
ความตางของเสียงคือ "เฮิรตซ" Hertz โดยมนุษยจะไดยินเสียงที่มีความถี่ตั้งแตประมาณ 16 Hz ถึง 20000 Hz
ลักษณะความแตกตางของเสียงขึ้นอยูกบคุณสมบัติสําคัญ 4ประการ คือ ระดับเสียง ความยาวของเสียง ความเขม
ของเสียง และคุณภาพของเสียง
เสียงเปนสื่อของนักดนตรี-คีตกวีที่ใชสรางสรรคผลงานทางดานดนตรี
การสรางสรรคเสียง สามารถสรางใหหลากหลายได โดยอาศัยวิธีการผลิตเสียงเปนตัวกําหนด เชน การดีด สี ตี เปา
เขยา ชัก ดูด กวน เปนตน
ลักษณะความแตกตางของเสียงขึ้นอยูกับคุณสมบัติ 4 ประการ คือ
1.1 ระดับเสียง (Pitch) หมายถึง ระดับความสูง - ตํ่า ของเสียง ซึ่งเกิดจากจํานวนของความถี่ของการสั่นสะเทือน
ของแหลงกําเนิดเสียงของเครื่องดนตรี
ถาการสั่นสะเทือนเร็ว หรือความถี่ของคลื่นสูง เสียงก็จะสูง
หากการสั่นสะเทือนชา หรือความถี่ของคลื่นตํ่า เสียงก็จะตํ่า
1.2 ความสั้นยาวของเสียง (Duration) เปนคุณสมบัติที่สําคัญในการกําหนดลีลา จังหวะ และอารมณ
1.3 ความเขมของเสียง (Intensity) คุณสมบัติเกี่ยวของกับนํ้าหนักของความหนัก - เบาของเสียง ซึ่งกอใหเกิด
ลีลาจังหวะของเสียงที่สมบูรณ
1.4 คุณภาพของเสียง (Quality) เกิดจากแหลงกําเนิดเสียงที่แตกตางกัน ปจจัยที่ทําใหเกิดความแตกตางนั้นมี
หลายสาเหตุ เชน วีธีการผลิตเสียง รูปทรงของเครื่องดนตรี เปนตน ปจจัยเหลานี้กอใหเกิดคุณภาพของเสียง ซึ่งเปนหลักสําคัญ
ใหผูฟงสามารถแยกแยะสีสันของสียง (Tone Color) ระหวางเครื่องดนตรีเครื่องหนึ่งกับเครื่องหนึ่งไดอยางชัดเจน
2. จังหวะ (Rhythm)
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เปนเรื่องของเวลา (Time) จังหวะเปนศิลปะของการจัดระเบียบเสียง ที่เกี่ยวของกับความชาเร็ว ความหนักเบาและ
ความสั้น-ยาว ซึ่งเปนตัวกําหนดเวลาใหเคลื่อนไหวอยางสัมพันธกันระหวางเสียงดนตรีและบทเพลง
ในเชิงจิตวิทยา อิทธิพลของจังหวะที่มีผลตอผูฟงจะปรากฏพบในลักษณะของการตอบสนองเชิงกายภาพ
ระบบจังหวะ แบงยอยออกเปน
2.1 จังหวะเคาะ (Beat) เกิดจากการเคาะและการเนน (Accent) อยางสมํ่าเสมอ มีทั้งกลุมจังหวะเคาะที่เปนพยางค
คู พยางคคี่ และพยางคผสม
2.2 อัตราความเร็ว (Tempo) เปนการกําหนดความชาเร็วของบทเพลงซึ่งผูแตงเปนผูกําหนด โดยกําหนดกับเครื่อง
เคาะจังหวะเมโทรโนม (Metronome)
2.3 ลีลาจังหวะ (Rhythmic Pattern) เกิดขึ้นโดยการกําหนดรูปแบบของกลุมจังหวะใหมีเสียงเนน เสียงหนัก เบา
ดัง คอยในตําแหนงที่แตกตางกัน เมื่อจัดระบบไดแลวกําหนดเรียกเปนหนวยจังหวะ (Rhythmic Unit)
3. ทํานอง (Melody)
หมายถึงชุดของเสียงสูงตํ่าที่ไดถูกจัดวางไวอยางมีระบบแบบแผน ในลักษณะแนวนอน และยังถูกกํากับโดยชวงเวลา
มีสวนประกอบสําคัญอยู 4 สวนดวยกันดังนี้
3.1 มีการเคลื่อนที่ 3 ทางคือ ขึ้น ลง และซํ้ากับที่
3.2 มีพิกัด Range พิกัดทางความสั้นยาว และพิกัดทางระดับเสียงสูงตํ่า
3.3 มีรูปรางของทํานอง เกิดจากการเคลื่อนที่ของเสียง
3.4 มีจังหวะทํานอง เกิดขึ้นจากระยะสั้นยาวของเสียง
การจัดระเบียบของทํานอง เมื่อจะสรางบทเพลง แบงออกไดเปน ทํานองหลัก และทํานองตกแตง
1. ทํานองหลัก เปนเนื้อทํานองที่แทจริงของเพลงนั้นๆ ซึ่งนักดนตรีจะเรียกวา โจทยของเพลง หรือ Melody หลัก วง
ดนตรีแตละแบบจะมีเครื่องดนตรีที่บรรเลงทํานองหลัก หรืออาจจะเปนการรองก็ได ไมมีกฏตายตัว แลวแตผูประพันธจะสราง
เงื่อนไขขึ้นมา
2. ทํานองตกแตง เปนการประดิษฐตกแตงทํานองหลักใหเกิดความไพเราะเหมาะสมกับเครื่องดนตรีแตละประเภท
อาจเรียกวา การแปรทํานอง (เดี่ยวและหมู), การดนทํานอง "คีตปฏิภาณ" (Improvisation) ซึ่งนักดนตรีจําเปนตองใชทักษะขั้น
สูง
4. สีสันของเสียง (Tone Color)
เปนลักษณะเฉพาะตัวของเสียงของเครื่องดนตรีหรือเสียงรองของมนุษยที่แตกตางกัน เกิดจากแหลงกําเนิดเสียงที่มี
ความแตกตางกัน หรือสีสันจากวิธีการบรรเลง วัสดุที่ใชทําเครื่องดนตรีมีความหลากหลาย รูปทรง ขนาดในการสราง
4.1 คุณลักษณะของเสียงที่เกิดจากวิธีการบรรเลง สามารถแยกออกไดเปน 2 กลุม ดังนี้
4.1.1 กลุมที่มีเสียงราบเรียบ กลุมนี้ไดแกเครื่องเปา และเครื่องสี ลักษณะเสียงที่ไดจะมีความตอเนื่องกัน
ของเสียง
4.1.2 กลุมที่มีเสียงไมราบเรียบ ประกอบดวยเครื่องดนตรีตระกูลเครื่องตีและดีด ซึ่งสามารถผลิตเสียงได
เพียงครั้งละหนึ่งเสียง หากตองการผลิตเสียงที่ยาว ก็จะตองตีและดีดหลายๆครั้งตามความยาวของจังหวะ
4.2 วัสดุที่ใชทําเครื่องดนตรี แตกตางกันตามลักษณะทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมของสังคมและเทคโนโลยี
ความแตกตางกันนี้เปนปจจัยที่สําคัญซึ่งกอใหเกิดความแตกตางกันในดานสีสันของเสียง
4.3 ขนาดและรูปทรง ความแตกตางดานขนาดและรูปทรงกอใหเกิดความแตกตางในดานสีสันของเสียง ในลักษณะ
ของความสัมพันธตางๆ เชน วัสดุที่ใชทํายาว เสียงจะตํ่า วัสดุที่ใชทําสั้นเสียงจะสูง
5. เสียงประสาน (Harmony)
เกิดขึ้นจากการจัดกลุมความสัมพันธของเสียงตางๆที่ไดจากทั้งในแนวตั้งและจากแนวนอน ผลของการประสานเสียง
อาจเปนไดทั้งเกิดความกลมกลืน, กลมกลอม หรือความขัดแยง, กระดาง
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เสียงประสาน อาจอยูในรูปของคูเสียง คือ เสียงที่เกิดขึ้นพรอมกัน 2 เสียง (Interval) และในรูปของแนวประสาน
หรือคอรด Chord ซึ่งเกิดจากเสียงที่เกิดขึ้นพรอมกันตั้งแต 3 เสียงขึ้นไป
การนําเสนอเสียงประสาน มีทั้งการนําทํานองหลักและเสียงประสาน ในรูปแบบของคอรด มาบรรเลงพรอมกัน เรียก
วาการสรางพื้นผิว(Texture) พื้นผิวของดนตรีเกิดจากความสัมพันธระหวางทํานองกับการประสานเสียง พื้นผิวแบงออกเปน 4
ประเภท ตามลักษณะของทํานอง ดังนี้
5.1 Monophonic Texture หมายถึง พื้นผิวที่มีแนวทํานองเพียงแนวเดียว ไมมีเสียงประสาน พื้นผิวเสียงใน
ลักษณะนี้ถือเปนรูปแบบการใชแนวเสียงของดนตรีในยุคแรกๆ ของดนตรีในทุกวัฒนธรรม
5.2 Homophonic Texture หมายถึง พื้นผิวที่มีแนวประสาน (Chords) สนับสนุนทํานองทําใหแนวทํานองเดียว
เดนชัดมากขึ้น การเคลื่อนที่ของแนวทํานองจะเคลื่อนไปในแนวนอน ในขณะที่กลุมเสียงประสานสนับสนุนจะเคลื่อนไปในแนว
ตั้ง
5.3 Polyphonic Texture หมายถึง พื้นผิวที่มีแนวทํานองหลายแนว (ตั้งแตสองแนวทํานองขึ้นไป) แตละทํานอง
จะมีลักษณะเฉพาะตัวเดนชัดเทาเทียมกันและเปนอิสระจากกัน แตมีความสัมพันธกันทางการประสานเสียงดวย
ลักษณะแนวเสียงประสานอยางนี้มีวิวัฒนาการมาจากเพลงชานท (Chant) ซึ่งมีพื้นผิวเสียงในลักษณะของเพลง
ทํานองเดียว (Monophonic Texture) ภายหลังไดมีการเพิ่มแนวขับรองใหมเขาไปโดยนี้จะใชระยะขั้นคู 4 และคู 5 และ
ดําเนินไปในทางเดียวกับเพลงชานทเดิม การดําเนินทํานองในลักษณะนี้เรียกวา “ออรกานุม” (Organum) นับไดวาเปนยุคเริ่ม
ตนของการประสานเสียงแบบ Polyphonic Texture หลังจากคริสตศตวรรษที่ 14 เปนตนมา แนวทํานองประเภทนี้ไดมีการ
พัฒนากาวหนาไปมาก ซึ่งเปนระยะเวลาที่การสอดทํานอง (Counterpoint) ไดเขาไปมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในการตกแตงพื้นผิว
ของแนวทํานองแบบ Polyphonic Texture
5.4 Heterophonic Texture พื้นผิวหลายแนวทํานองที่เกิดจากทํานองหลักทํานองเดียวกัน แนวทํานองตางๆ เกิด
ขึ้นจากการแปรทํานองหรือจากการตกแตงเพิ่มเติมในทํานองของเครื่องดนตรีตางชนิดกัน
6. คีตลักษณ (Forms)
เปนการหลอมรวมองคประกอบยอยตางๆของดนตรี ทั้งจังหวะ วลีและประโยคเพลง ทํานองเพลง สีสันของเสียงให
เดินไปในทิศทางเดียวกัน ไมมีขอจํากัดวา ความยาว สั้น จํานวนทอน ความชา-เร็ว คีตลักษณเปนแนวทางในควบคุมโครงสราง
ของเพลงใหมีลักษณะที่แตกตางและแยกแยะทํานองเพลงในแตละบทเพลงได สาระสําคัญของคีตลักษณแบงเปน
6.1 รูปแบบของเพลง
6.2 ลีลาของเพลง
7. การสื่ออารมณของบทเพลง (Expression)
เปนการสื่อสารเนื้อหาสาระของบทเพลงแตละเพลงใหผูฟงเกิดอารมณรวมกับผูขับรองหรือผูบรรเลง
ประเด็นของการสื่ออารมณ เชน สื่อความสุข ความรัก ความตื่นเตน ความฮึกเหิม ความสนุกสนาน ความเศราโศก
เปนตน
การแสดงอารมณเพลงไมจําเปนตองมีเนื้อรอง แตอาจสื่อผานลีลา จังหวะ ทํานองเพลง การประสานเสียง ความดังเบาของบทเพลง ความชา-เร็วของเพลง และลักษณะของเครื่องดนตรีแตละประเภทที่นํามาสื่อเปนบทเพลง
8. แบบแผนของบทเพลง (Style)
แบบแผนของบทเพลง แสดงถึงคุณลักษณะทางดนตรี วัฒนธรรมของแตละทองถิ่น ความนิยมและยุคสมัยของ
บทเพลง
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