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พื้นฐานการดนตรี

Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè

เปาหมายการเรียนรู้ประจ�าหน่วยที่ ๑

เมื่อเรียนจบหน่วยน�้ ผู้เรียนจะมีความรู้ความสามารถต่อไปน�้

๑. จ�าแนกแหล่งก�าเนิดของเสียงที่ได้ยินได้ (มฐ. ศ ๒.๑ ป. ๒/๑)

๒. จ�าแนกคุณสมบัติของเสียงสูง-ต�่า ดัง-เบา ยาว-สั้น

 ของดนตรีได้ (มฐ. ศ ๒.๑ ป. ๒/๒)

๓. เคาะจังหวะหรือเคลื่อนไหวร่างกายให้สอดคล้องกับเน�้อหา

 ของเพลงได้ (มฐ. ศ ๒.๑ ป. ๒/๓)

๔. ร้องเพลงง่ายๆ ที่เหมาะสมกับวัยได้ (มฐ.ศ ๒.๑ ป.๒/๔)

๕. บอกความหมายและความส�าคัญของเพลงที่ได้ยินได้ 

 (มฐ. ศ ๒.๑ ป. ๒/๕)
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เสียงและคุณสมบัติ

ของเสียง

¡Ô̈ ¡ÃÃÁ¹ÒÊÙ‹¡ÒÃàÃÕÂ¹

สาระส�าคัญ

เสียงที่ได้ยินมีความแตกต่างกัน หรือมีความคล้ายกัน

เน��องจากแหล่งก�าเนิดเสียง ที่ท�าให้เกิดสีสันของเสียง 

ตามคุณสมบัติของเสียง เช่น เสียงสูง-ต�่า เสียงดัง-เบา 

เสียงยาว-สั้น เป็นต้น
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  ๑ แหลงกําเนิดเสียง
 เสยีงทีเ่ราได้ยินมาจากแหล่งก�าเนดิต่างๆ ทีอ่ยูร่อบตวัเรา เสยีงทีก่�าเนดิจาก

สิ่งที่ไม่เหมือนกัน จะมีลักษณะเสียงแตกต่างกัน ท�าให้เราสามารถแยกแยะหรือ

จ�าแนกเสียงที่ได้ยินได้ว่า เป็นเสียงของอะไร หรือมาจากแหล่งก�าเนิดชนิดใด
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  ๒ สีสันของเสียง
 เสียงต่างๆ ที่ได้ยินรอบๆ ตัว เกิดจากแหล่งก�าเนิดที่แตกต่างกัน เสียงจึง

มีลักษณะไม่เหมือนกัน เสียงที่แตกต่างกันนี้ เรียกว่า สีสันของเสียง

 ๑. สีสันของเสียงเครื่องดนตรี

เครื่องดนตรีชนิดต่างๆ ที่มีลักษณะแตกต่างกัน ท�าให้เกิดเสียงดนตรี

ที่ไม่เหมือนกัน เมื่อได้ยินจึงบอกได้ว่า เป็นเสียงของเครื่องดนตรีชนิดใด

 ๑) สสีนัของเสยีงเครือ่งดนตรปีระเภทเครือ่งดดี เสยีงทีเ่กดิจากเครือ่งดดี 

เกิดจากวิธีการใช้นิ้ว หรืออุปกรณ์อ่ืนเขี่ยหรือดีดสายที่ขึงตึง ท�าให้เกิดเสียงดัง

กังวาน เครื่องดนตรีประเภทนี้มีหลายชนิด เช่น จะเข้ กระจับป ซึง เป็นต้น

 ๒) สีสันของเสียงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสี 

  เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสี ท�าให้เกิดเสียง

โดยการน�าวัตถุ ๒ ชนิด มาเสียดสีหรือถูกันท�าให้เกิด

เสียงลักษณะต่างๆ เครื่องดนตรีประเภทนี้มีด ้วยกัน

หลายชนิด เช่น ซอด้วง ซออู้ ซอสามสาย สะล้อ เป็นต้น

จะเข้เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีด สันนิษฐานว่ามาจากมอญ มีลักษณนามว่า ตัว

ซอด้วงเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสี มีเสียงสูงแหลม มีลักษณนามว่า คัน

ลูกบิด    หย่อง    นม                           ไม้ดีด

ลูกบิด

คันชัก

กระบอก

๔



 ๓) สีสันของเสียงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี เสียงของเครื่องดนตรี

ประเภทเครื่องตี เกิดจากวิธีการใช้วัตถุ ๒ ชิ้น มากระทบกันจนเกิดเป็นเสียง

ตามลักษณะวัตถุชนิดนั้น เช่น เสียงของโลหะกระทบกัน เสียงของไม้กระทบกัน 

เสียงของไม้ตีกระทบหนังสัตว์ เป็นต้น เครื่องดนตรีประเภทนี้มีหลายชนิด เช่น 

ฉิ่ง ฉาบ ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ตะโพน กลองทัด เป็นต้น

 ๔) สสีนัของเสยีงเครือ่งดนตรปีระเภทเครือ่งเปา เสยีงของเครือ่งดนตรี

ประเภทเครื่องเป่า เกิดจากการบังคับลมที่พอเหมาะ ผ่านเข้าไปในเครื่องเป่า

ชนดิต่างๆ โดยอาจผ่านกลไกของเครือ่งดนตรที�าให้เกดิแรงดนัของลมทีท่�าให้เกดิ

ระดับเสียงที่แตกต่างกันและมีความไพเราะ เครื่องดนตรีประเภทนี้มีหลายชนิด 

เช่น ขลุ่ยเพียงออ ขลุ่ยหลีบ ขลุ่ยอู้ ปใน ปชวา ปมอญ เป็นต้น

ขลุ่ยเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่า มีลักษณนามว่า เลา

โขน       

ด้านบน

รูให้ระดับเสียง

รูร้อยเชือก

รูปากนกแก้ว

ด้านล่าง

ระนาดเอกเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี และใช้เป็นเครื่องดนตรีน�าของวงปพาทย์ มีลักษณนามว่า ราง

รูนิ้วค้ํา

รางระนาด   

ไม้ตีระนาด          

เชือกร้อยลูกระนาด
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 ๒. สีสันของเสียงมนุษย์

เนื่องจากคนเรามีความแตกต่างกันหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตา

และลกัษณะต่างๆ รวมถงึเสยีงพดูของแต่ละคนไม่เหมอืนกนั จงึท�าให้เสยีงขบัร้อง

แตกต่างกันไปด้วย

การทีค่นสามารถปรบัเสยีงให้มรีะดบัเสยีงสงูและต�า่ได้ ท�าให้สามารถเลยีน

เสียงต่างๆ รอบตัวได้ใกล้เคียง เสียงคนจึงมีลักษณะเป็นเสียงดนตรีชนิดหนึ่ง

ÃÙŒËÃ×ÍäÁ‹Ç‹Ò...ÃÙŒ
เสียงของคนเราเกิดขึ้นได้อย่างไร

เสยีงของคนเกิดจากการสัน่สะเทือนของเส้นเสียงทีอ่ยู่ในล�าคอ และอาศยัอวัยวะส่วนอ่ืนๆ ช่วยปรบั

เสียงให้มีระดับเสียงสูงและต�่าตามต้องการ

àÊÕÂ§ÊÙ§¢Í§¼ÙŒªÒÂ ÈÑ¾·�·Ò§´¹µÃÕ
àÃÕÂ¡Ç‹Ò à·à¹ÍÃ� (Tenor)

àÊÕÂ§µíèÒ¢Í§¼ÙŒªÒÂ ÈÑ¾·�·Ò§´¹µÃÕ 
àÃÕÂ¡Ç‹Ò àºÊ (Bass)

àÊÕÂ§ÊÙ§¢Í§¼ÙŒËÞÔ§ ÈÑ¾·�·Ò§´¹µÃÕ 
àÃÕÂ¡Ç‹Ò â«»ÃÒâ¹ (Soprano) 

àÊÕÂ§µíèÒ¢Í§¼ÙŒËÞÔ§ ÈÑ¾·�·Ò§´¹µÃÕ 
àÃÕÂ¡Ç‹Ò ÍÑÅâµ (Alto)

Ê¹·¹ÒÀÒÉÒ´¹µÃÕ

นักเรียนคิดว่า เสียงของเพื่อนๆ ในห้อง

มีลักษณะเหมือนกันหรือไม่ เพราะเหตุใด

 เสียงขับร้องของคนแต่ละคน 

มีความแตกต่างกันตามเพศและวัย ใน

หลักการทางดนตรีจะแบ่งเสียงขับร้อง

เป็น ๔ ประเภท คือ เสียงสูงของผู้หญิง

และผู้ชาย เสียงต�่าของผู้หญิงและผู้ชาย

๖



 ๑. เสียงดังหรือเบา

เสียงดนตรีจะมีลักษณะดังหรือ

เบา ขึ้นอยู่กับการบรรเลงและลักษณะ

ของเครื่องดนตรีชนิดนั้น

 ๓ คุณสมบัติของเสียงดนตรี
เสยีงดนตรเีกดิจากการบรรเลงเครือ่งดนตร ีการขบัร้องของคนเรา หรอืการ

ดีด สี ตี เป่า สิ่งใดสิ่งหนึ่ง แล้วท�าให้เกิดเสียงสูง-ต�่า อย่างเป็นระบบ เป็นจังหวะ 

ท�านองต่อเนื่องกัน

 ๒. เสียงสั้นหรือยาว

เสียงส้ัน คือ เสียงที่เกิดขึ้นใน

ระยะเวลาไม่นาน 

เสียงยาว คือ เสียงที่เกิดขึ้นใน

ระยะเวลานานๆ 

เสยีงดนตรจีะมคีวามสัน้หรอืยาว

ขึน้อยูก่บัวธิกีารบรรเลงและลกัษณะของ

เครื่องดนตรี
 ๓. เสียงสูงหรือต�่า

เสียงสูง คือ เสียงที่มีความถี่ใน

การสั่นสะเทือนมาก 

เสียงต�่า คือ เสียงที่มีความถี่ใน

การสั่นสะเทือนน้อย 

เสียงดนตรีจะสูงหรือต�่าขึ้นอยู ่

กับวิธีการบรรเลง และลักษณะของ

เครื่องดนตรี

ดีด สี ตี เป่า สิ่งใดสิ่งหนึ่ง แล้วท�าให้เกิดเสียงสูง-ต�่า อย่างเป็นระบบ เป็นจังหวะ ดีด สี ตี เป่า สิ่งใดสิ่งหนึ่ง แล้วท�าให้เกิดเสียงสูง-ต�่า อย่างเป็นระบบ เป็นจังหวะ ดีด สี ตี เป่า สิ่งใดสิ่งหนึ่ง แล้วท�าให้เกิดเสียงสูง-ต�่า อย่างเป็นระบบ เป็นจังหวะ 

 คือ เสียงที่มีความถี่ใน

 คือ เสียงที่มีความถี่ใน

เสียงดนตรีจะสูงหรือต�่าขึ้นอยู ่

กับวิธีการบรรเลง และลักษณะของ
เสียงสีซอจะมีเสียงสูงหรือต�่าขึ้นอยู่กับการกดนิ้ว

ลงบนสายซอตามระดับเสียงต่างๆ

เสียงตีฉิ่งจะดังฉิ่ง-ฉับ เป็นเสียงยาว-สั้น สลับกันไป

ฉาบใหญ่ตีดังกว่าฉาบเล็ก เพราะมีขนาดใหญ่กว่า

©Ôè§

©Ñº
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ครั้งที่
ลักษณะของเสียงที่ได้ยิน

คนชรา ผู้ชาย ผู้หญิง เด็ก

๑

๒ ตัวอยาง
แบบบัน

ทึก

ฝกคิด ฉลาดท�า

๑. ฟงเสียงคนในวัยต่างๆ มา ๕ ครั้ง แล้วบันทึกลักษณะของเสียงที่ได้ยิน

๒. เลอืกฟงเสียงเคร่ืองดนตรีท่ีก�าหนดให้ มา ๕ ครัง้ แล้วบนัทกึคณุสมบตัขิองเสยีงทีไ่ด้ยนิ

ครั้งที่ ชื่อเครื่องดนตรี
ประเภท

ของเครื่องดนตรี
(ดีด สี ตี เป่า)

คุณสมบัติของเสียง

ดัง เบา สั้น ยาว สูง ต�่า

๑  …………………………………………… …………………………………………… ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. …………..

๒  …………………………………………… …………………………………………… ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. …………..

๓  …………………………………………… …………………………………………… ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. …………..

๔  …………………………………………… …………………………………………… ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. …………..

ตัวอยาง
แบบบัน

ทึก

๒. เลอืกฟงเสียงเคร่ืองดนตรีทีก่�าหนดให้ มา ๕ ครัง้ แล้วบนัทกึคณุสมบตัขิองเสยีงทีไ่ด้ยนิ

ซอสามสาย ระนาดเอก แซ็กโซโฟน กีตาร
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สนุกกับดนตรี

¡Ô̈ ¡ÃÃÁ¹ÒÊÙ‹¡ÒÃàÃÕÂ¹

สาระส�าคัญ

การเล่นเครื่องดนตรีประกอบเพลง ควรให้ถูกต้องตาม

จังหวะและท�านองเพลง จึงจะเกิดความไพเราะ และการ

เคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง ควรให้สอดคล้องกับ

จงัหวะและมคีวามพรอ้มเพรยีงกนั จงึเกดิความสวยงาม
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  ๑ การฝกเลนเครื่องดนตรี
การฝกเล่นเครือ่งดนตรีให้มคีวามไพเราะ นกัเรยีนควรมคีวามรูพ้ืน้ฐานเรือ่ง

ต่างๆ เช่น จังหวะ ท�านองเพลง ลักษณะและวิธีการเล่นเครื่องดนตรีแต่ละชนิด 

เป็นต้น นักเรียนอาจจะเริ่มต้นด้วยการเรียนรู้ เรื่องจังหวะเพลง ดังนี้

 ๑. จังหวะเพลงไทย

เพลงไทยมกัใช้ฉิง่เป็นเครือ่งดนตรกี�ากบัจงัหวะ การสงัเกตจงัหวะเพลงไทย

จึงต้องฟงเสียงการตีฉิ่ง ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ แบบ คือ

 ๑) จังหวะสามชั้น เป็นจังหวะช้า

 ๒) จังหวะสองชั้น เป็นจังหวะปานกลาง

 ๓) จังหวะชั้นเดียว เป็นจังหวะเร็ว

ฉิ่งเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี 

ใช้บรรเลงก�ากับจังหวะในวงดนตรีไทย

ก่อนทีจ่ะฝกตฉีิง่ นกัเรยีนควรฝกตบมอืเข้าจงัหวะการตฉีิง่ก่อน เพือ่ให้เกดิ

ความช�านาญและคุ้นเคยกับจังหวะเพลงไทย ดังนี้

จังหวะสามชั้น  - - - ฉิ่ง  - - - ฉับ  - - - ฉิ่ง  - - - ฉับ

จังหวะสองชั้น  - ฉิ่ง  - ฉบั  - ฉิ่ง  - ฉบั  - ฉิ่ง  - ฉบั  - ฉิ่ง  - ฉบั

จังหวะชั้นเดียว ฉิ่ง ฉับ ฉิ่ง ฉับ ฉิ่ง ฉับ ฉิ่ง ฉับ ฉิ่ง ฉับ ฉิ่ง ฉับ ฉิ่ง ฉับ ฉิ่ง ฉับ

ฉิ่ง ฉับ ฉิ่ง ฉับ ฉิ่ง ฉับ ฉิ่ง ฉับ

การตีฉิ่งทั้ง ๓ แบบ สามารถเปรียบเทียบได้จากตาราง ดังนี้
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