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กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

๑_หลักสูตรวิชาดนตรี-นาฏศิลป 

๒_แผนการจัดการเรียนรู 

๓_PowerPoint_ประกอบการสอน 

๔_Clip 

๕_ใบงาน_เฉลย 

๖_ขอสอบประจําหนวย_เฉลย 

๗_ขอสอบ_เฉลย 

๘_การวัดและประเมินผล 

๙_รูปภาพ 

๑๐_เสริมสาระ 

๑๑_ส่ือเสริมการเรียนรู 

หนวยการเรียนรูท่ี ๒ หนวยการเรียนรูท่ี ๓ หนวยการเรียนรูท่ี ๔ หนวยการเรียนรูท่ี ๕ หนวยการเรียนรูท่ี ๑ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๗ หนวยการเรียนรูท่ี ๘ หนวยการเรียนรูท่ี ๙ หนวยการเรียนรูท่ี ๑๐ หนวยการเรียนรูท่ี ๖ หนวยการเรียนรูท่ี ๑๑ 



ดนตรีกับสังคม 
และวัฒนธรรม 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. เปรียบเทียบการใชองคประกอบดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมตางกันได 

๒. บรรยายบทบาทและอิทธิพลของดนตรีในวัฒนธรรมของประเทศตางๆ ได 

๓. บรรยายอิทธิพลของวัฒนธรรมและเหตุการณในประวัติศาสตรท่ีมีตอรูปแบบของดนตรีในประเทศไทยได 

หนวยการเรียนรูที่  ๑ 



องคประกอบของดนตรีในสังคมและวัฒนธรรม 

• ดนตรี มีความเก่ียวของกับเรื่องราวของเสียงที่เรียบเรียงข้ึนเปนทํานอง การเกิดทํานองเพลงไดตองนําองคประกอบ

สวนยอยตางๆ มารวมเขาดวยกัน ดนตรีของชนชาติตางๆ ทั้งดนตรีไทย ดนตรีจีน ดนตรีอินเดีย ดนตรีเปอรเซีย และ

ดนตรีตะวันตก ตางตองมีสวนประกอบสําคัญอยางนอย ๖ ประการ ที่เช่ือมโยงและสัมพันธกัน เพื่อใหเกิดความ

ชัดเจนยิ่งข้ึน ใหผูเรียนนึกถึงทํานองเพลงที่คุนเคย หรืออาจเลือกเพลงและดนตรีที่ปรากฏในสังคมและวัฒนธรรมใด

วัฒนธรรมหน่ึงเปนตัวอยางและเช่ือมโยงกับองคประกอบของดนตรี ดังน้ี 



องคประกอบของดนตรีในสังคมและวัฒนธรรม 
เสียง 

• เสียงดนตรี (Musical Sound) เปนสีสันของเสียง (Tone Color) ที่เกิดจากความถ่ีของคลื่นเสียงความดัง - 

เบา สูง - ตํ่า ความเขมที่หนาแนน หรือโปรงเบา มีระดับความดัง - เบาของเครื่องดนตรีแตละชนิด สีสันของ

เสียงที่แตกตาง ระดับเสียงที่แตกตาง เมื่อเกิดการเคลื่อนที่เปนลีลาทํานองของเครื่องดนตรีแตละชนิด เชน ซออู

ของประเทศไทย ซองเกาะของประเทศพมา ซีตารของประเทศอินเดีย รือบับของประเทศอินโดนีเซีย ผิผาของ

ประเทศจีน ไวโอลินของตะวันตก เปนตน 

• เครื่องดนตรีเหลาน้ีเมื่อไดยินเสียงก็จะสามารถระบุ

ช่ือเครื่องดนตรีได การรับฟงความไพเราะของ

ดนตรีจึงพิจารณาไดจากสีสันของเสียงดนตรี ความ

แตกตางหลากหลายที่ เกิดจากเสียงดนตรี เปน

คุณสมบัติที่แสดงใหเห็นคุณภาพของเสียง ซ่ึงมี

อิทธิพลตอการรับฟง  เพราะกอให เ กิดความ

เปลี่ยนแปลงทางอารมณ เชน เสียงดังจะให

ความรูสึกมีพลังอํานาจ เสียงเบาจะใหความรูสึก

นุมนวล เปนตน 



องคประกอบของดนตรีในสังคมและวัฒนธรรม 
จังหวะ 

• จังหวะดนตรี (Time Elements) เปนสวนประกอบสําของดนตรี เพราะเปนสิ่งที่ทําใหดนตรีขับเคลื่อนไป

อยางเปนระบบ จังหวะดนตรีสามารถจําแนกได ๓ ประเภท 

อัตราจังหวะ (Meters) 

• อัตราการเคลื่อนที่ของแนวทํานอง หรือเสียงในชวงเวลาหน่ึงที่วางแบบใหมีจุดเนนที่แนนอน โดยแบงจํานวน

เคาะจังหวะหลักออกเปนกลุม กลุมละเทาๆ กัน เชน กลุมละ ๒ เคาะ ๓ เคาะ เปนตน เรียกกลุมเคาะแตละกลุม

เปน ๑ หอง กําหนดเครื่องหมายประจําจังหวะ (Time Signature) ดวยสัญลักษณที่เปนตัวเลข ๒ ตัววางซอน

กัน โดยวางอยูหลังกุญแจประจําหลักที่สวนตนของบรรทัด ๕ เสน บรรทัดแรกของเพลง สังเกตไดจากเพลงที่

บันทึกดวยโนตสากล 



องคประกอบของดนตรีในสังคมและวัฒนธรรม 
จังหวะ 

จังหวะ (Rhythm) 

• กระสวน หรือแบบรูป (Pattern) ของการเคาะจังหวะที่แบงซอยจังหวะใหเปนตามที่อัตราจังหวะกําหนดไว มี

ความถ่ี - หางตางกัน เพื่อใหตรงตามกระบวนแบบหรือลีลาของบทเพลง สามารถสังเกตไดจากบทเพลง ซ่ึง

กําหนดช่ือเฉพาะของจังหวะไว เชน จังหวะรําวง จังหวะวอลตซ จังหวะร็อก จังหวะแทงโก จังหวะโซล จังหวะ

สวิง จังหวะรุมบา เปนตน 

อัตราความเร็ว (Tempo) 

• อัตราความเร็วของการดําเนินจังหวะทุกสวนทั้งสวนอัตราจังหวะ สวนแบบรูปจังหวะ และสวนอัตราความเร็ว 

ตัวอยางที่ศึกษาได คือ เพลงสมัยนิยม หรือเพลงปอปปูลาร (Popular Music) เพลงเหลาน้ีจะระบุอัตราความเร็ว

ดวยคําวา Slow หรือ Fast หรือ Quick นําหนาช่ือลีลา หรือกระบวนแบบของบทเพลง เชน Slow Tango 

หมายถึง จังหวะแทงโกอยางชา Quick Waltz หมายถึง จังหวะวอลตซอยางรวดเร็ว เปนตน 



องคประกอบของดนตรีในสังคมและวัฒนธรรม 
ทํานอง 

• ทํานอง (Melody) เปนอนุกรมของหนวยเสียงดนตรีตางระดับ (Pitches) และตางอัตราความสั้น - ยาวของเสียง 

(Duration) ที่นํามารอยเรียงเขากันเปนวรรคตอน หรือประโยคเพลง มีแนวทํานองหรือลีลาเคลื่อนไหวข้ึน - ลง

สลับกัน โดยดําเนินไปตามหลักไวยากรณเพลง จากหนวยที่เล็กที่สุดของทํานอง คือ หนวยเสียง หรือคําของทํานอง

หลายหนวยเสียงเรียงเปนวลี วรรคตอน ประโยคและทอนเพลง ทํานองเพลงมีสวนประกอบสําคัญ ดังน้ี 

• โมดเสียง (Mode) และบันไดเสียง (Scale) คือ เสียงระดับสูง - ตํ่าตางๆ ตามระบบโมดเสียงและบันไดเสียง ซ่ึงจะ

ปรากฏในบทเพลง ดังน้ี 

๑.เสียงในบันไดเสียงเพนทาทอนิก (Pentatonic Scale) จะประกอบไปดวยเสียง C D E G A (โด เร มี ซอล ลา) เมื่อนํามา

แตงทํานองเพลงจะใหความรูสึกสบาย กระตุนใหอยากขับรองตาม พบไดในเพลงของประเทศตางๆ 

๒.เสียงในบันไดเสียงไดอะทอนิก (Diatonic Scale) จะประกอบไปดวยเสียง C D E F G A B C (โด เร มี ฟา ซอล ลา ที โด) 

เสียงในระบบบันไดเสียงไดอะทอนิก โมดเมเจอร เมื่อนํามาแตงทํานองเพลงจะใหความรูสึกราเริง กลาหาญ ต่ืนเตน บันได

เสียงไดอะทอนิก โมดไมเนอร เมื่อนํามาแตงทํานองเพลงจะใหความรูสึกโศกเศรา หอเห่ียว มืดทึม ลึกลับ 



องคประกอบของดนตรีในสังคมและวัฒนธรรม 
ทํานอง 

๓.เสียงในบันไดเสียงโครมาติก (Chromatic Scale) จะประกอบไปดวยเสียง C C# D D# E F F# G G# A A# B C (โด โด

ชารป เร เรชารป มี ฟา ฟาชารปซอล ซอลชารป ลา ลาชารป ที โด) เสียงในบันไดเสียงโครมาติก เมื่อนํามาแตงทํานองเพลง

จะใหความรูสึกกระดาง ไมกลมกลอม แบงออกเปน ๒ โมด คือ 

เสียงในโมดเมเจอร (Major Mode) จะประกอบไปดวยเสียง C D E F G A B C (โด เร มี ฟา ซอล ลา ที โด) 

เสียงในโมดไมเนอร (Minor Mode) จะประกอบไปดวยเสียง A B C D E F G A (ลา ที โด เร มี ฟา ซอล ลา) 



องคประกอบของดนตรีในสังคมและวัฒนธรรม 
ทํานอง 

• จังหวะ (Rhythm) คือ การเรียบเรียงหนวยเสียงจากหมวดเสียงและบันไดเสียงใหตอเน่ือง มีอัตราความสั้น - ยาวของ

เสียงแตกตางกัน แตตองอยูในกรอบจํานวนจังหวะเคาะหลัก หรืออัตราจังหวะที่กําหนดไว ทั้งน้ี นักประพันธเพลง

สามารถออกแบบจังหวะไดอยางหลากหลาย 

• ทิศทางเดิน (Direction) คือ การนําระดับเสียงตางๆ จากบันไดเสียง หรือโมดเสียงที่ตองการมาบรรจุลงที่ตัวโนต 

เพื่อใหเกิดเปนทํานองที่เคลื่อนที่จากเสียงหน่ึงไปยังเสียงหน่ึงรอยเรียงตอเน่ืองกันไปจนจบวรรคตอน สามารถจําแนกได 

๓ ลักษณะ ดังน้ี 

ทํานองเคลื่อนท่ีข้ึน คือ ทํานองที่ต้ังตนดวยระดับเสียงตํ่าและจบวรรคตอนดวยระดับเสียงสูง ทิศทางเดินใน

ลักษณะน้ีมีผลทําใหฟงแลวเกิดอารมณที่มีพลัง 

ทํานองเคลื่อนท่ีลง คือ ทํานองที่ต้ังตนดวยระดับเสียงสูงและจบวรรคตอนดวยระดับเสียงตํ่า ทิศทางเดินใน

ลักษณะน้ีมีผลทําใหฟงแลวเกิดอารมณผอนคลาย 

ทํานองอยูคงท่ี คือ ทํานองที่ระดับเสียงต้ังตนกับระดับเสียงจบวรรคตอนเปนเสียงระดับเดียวกัน ทิศทางเดินใน

ลักษณะน้ีมีผลทําใหฟงแลวเกิดอารมณติดขัด แกไขดวยการเอาทํานองเคลื่อนที่ข้ึน หรือเคลื่อนที่ลงมาตอ 



องคประกอบของดนตรีในสังคมและวัฒนธรรม 
ทํานอง 

• ลักษณะการเคลื่อนท่ีของระดับเสียงท่ีอยูในทํานอง (Progression) คือ ระดับเสียงจากอนุกรมเสียงในบันไดเสียง (Scale) 

และโมด (Mode) ตางๆ ที่บรรจุลงและเรียงกันอยูในวรรคตอนของบทเพลง โดยจําแนกลักษณะการเคลื่อนที่ออกเปนคูๆ 

จากโนตตัวหน่ึงไปยังโนตอีกตัวหน่ึงที่อยูถัดไป เรียงไปจนจบวรรคตอน สามารถแบงออกเปน ๒ ลักษณะ 

การเคลื่อนที่ตามลําดับข้ันเสียง หรือเรียงเสียง (Conjunct) เชน จาก “โด” ไป “เร” จาก “เร” ไป “มี” จาก “มี” ไป 

“ฟา” การเคลื่อนที่ของลําดับเสียงในลักษณะน้ีชวยใหนักดนตรีบรรเลงเพลงไดงายข้ึน ทําใหผูฟงเกิดความรูสึกราบรื่น

และฟงสบาย 

การเคลื่อนที่ขามข้ันเสียง หรือเวนเสียง (Disjunct) เชน จาก “โด” ไป “มี” จาก “โด” ไป “ซอล” จาก “ซอล” ไป 

“โดสูง” เปนตน การเคลื่อนที่ของลําดับเสียงในลักษณะน้ีทําใหนักดนตรีบรรเลงเพลงไดยากข้ึน ทําใหผูฟงเกิด

ความรูสึกต่ืนเตน มีพละกําลัง 



องคประกอบของดนตรีในสังคมและวัฒนธรรม 
ทํานอง 

• มิติ (Dimension) คือ ความแคบ - กวาง เรียกวา “พิสัย” ของทํานอง บทเพลงยิ่งมีชวงเสียง หรือความแคบ - กวาง

มากเทาใด ยิ่งทําใหนักรอง นักดนตรีขับรอง หรือการบรรเลงเพลงน้ันๆยากข้ึนตามไปดวย 

• รูปรางทรวดทรง (Contour) คือ รูปรางทรวดทรงของทํานอง สังเกตไดจากการลากเสนจากหัวของตัวโนตตัวเริ่มตน

ทํานองในบรรทัด ๕ เสน ผานไปยังหัวตัวโนตตัวอื่นๆ ที่บันทึกเรียงลําดับไปจนถึงหัวตัวโนตสุดทายที่จบวรรคตอน เสน

ที่เกิดข้ึน คือ รูปรางทรวดทรงของทํานองน่ันเอง 

• ระดับชวงเสียง (Register) คือ อนุกรมระดับเสียงในทํานองทั้งชุดที่ผูประพันธเพลงเลือกใชใหเหมาะสมกับชวงเสียง

ของผูขับรอง หรือเสียงของเครื่องดนตรีที่จะใชบรรเลง และเน้ือหาสาระที่อยูในทํานอง เชน 

• ระดับชวงเสียงของทํานองท่ีใชพรรณนาเสียงนกรอง ควรอยูในระดับชวงเสียงสูง เปนตน 

• ระดับชวงเสียงของนักรองชาย มีระดับต่ํากวาระดับชวงเสียงของนักรองหญิง 



องคประกอบของดนตรีในสังคมและวัฒนธรรม 
การประสานเสียง 

• การประสานเสียง (Harmony) การนํากลุมเสียงหลายระดับ ทั้งสูง กลาง ตํ่า และกลุมเสียงหลายคุณภาพ ทั้ง

ใส ทึบ ทุม แหลม ฯลฯ มาบรรเลงรวมกัน เพื่อสนับสนุนแนวทํานองหลักของบทเพลงที่เปนศูนยกลางของเสียง

ที่บรรเลงอยู ซ่ึงแนวเสียงประสานจะชวยแตงเติมใหเสียงบรรเลงนาสนใจยิ่งข้ึน และทําใหผูฟงเกิดอารมณ 

ความรูสึกไปตามกลุมเสียงที่ใช เชน ถาใชกลุมเสียงกลมกลืน เสียงที่ประสานเสียงจะทําใหผูฟงเกิดอารมณ 

ความรูสึกผอนคลาย สงบ และคลอยตามเสียงบรรเลง ถาใชกลุมเสียงกระดาง เสียงที่ประสานเสียงจะทําใหผูฟง

เกิดอารมณเครียด ไมสงบและกระดาง เปนตน 



องคประกอบของดนตรีในสังคมและวัฒนธรรม 
เนื้อดนตรี 

• เนื้อดนตรี (Texture) เกิดจากการบรรเลงดนตรีท่ีครบทุกสวน ท้ังจังหวะ ทํานอง เสียงประสาน และลีลาสอดประสาน ซึ่งทําให

เสียงดนตรีมีความหนาแนนตางกัน สามารถแบงออกเปน ๔ ลักษณะ 

เน้ือดนตรีแบบแนวเดียว (Monophonic) 

• เนื้อดนตรีท่ีเกิดจากการบรรเลงแนวเดียว ไมวาจะบรรเลงคนเดียว หรือหลายคน หรือหลายเคร่ืองดนตรีก็ตาม เนื้อดนตรีเชนนี้จะเพิ่ม

ความหนาแนนของเสียง จะขึ้นตามจํานวนของเคร่ืองดนตรีท่ีรวมบรรเลง ความไพเราะของเสียงจะขึ้นอยูกับฝมือของการบรรเลง 

เน้ือดนตรีแบบรวมคอรด (Homophonic) 

• เนื้อดนตรีท่ีเกิดจากการบรรเลง ๒ แนว โดยแนวหนึ่งจะเปนทํานองหลัก และอีกแนวหนึ่งเปนกลุมเสียงคอรดท่ีนํามาบรรเลง

สนับสนุนในแนวตั้ง 

เน้ือดนตรีแบบหลายแนว (Polyphonic) 

• เนื้อดนตรีท่ีจากการนําทํานองสอดประสานมาบรรเลงพรอมกัน แตละทํานองตางก็มีแนวทางเดินของตน ท้ังนี้ ทุกทํานองสามารถ

สอดรับกันไดอยางเหมาะสม โดยมีเสียงประสานแนวตั้งเปนเสียงเชื่อมโยง 

เน้ือดนตรีแบบรวมคอรด (Homophonic) 

• เนื้อดนตรีท่ีมีทํานองมากกวา ๒ ทํานองขึ้นไป แนวทํานองตางๆ เกิดการแปรทํานองจากทํานองหลักเดียวกัน ความสัมพันธของแต

ละแนวทํานองท่ีเกิดจากการแปรทํานองหลักอยูท่ีจุดรวมของเสียง มีการกําหนดจุดนัดพบของแนวทํานองตางๆ ใหตกท่ีจังหวะ

เดียวกันและเปนเสียงเดียวกัน 
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