
 

 

 

ค ำน ำ 
 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดนตรีน่ ารู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)            
ชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 5 ชุดท่ี 1 เรื่อง องค์ประกอบดนตรี เล่มนี้  จัดท าขึ้นเพื่อใช้ เป็น
นวัตกรรมเสริม ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง องค์ประกอบดนตรี เน้นการจัด
กิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง มีภาพประกอบ เพ่ือให้นักเรียนมีความเข้าใจยิ่งขึ้น โดย
มีครูเป็นผู้คอยให้ค าแนะน า ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาด้านความรู้ เจตคติ คุณธรรม 
ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดนตรีน่ารู้ เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์กับครู
และนักเรียน รวมท้ังเป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้การเรียนรู้ บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องทุกท่านท่ีกรุณาให้ค าปรึกษาในการ
จัดท าเอกสารฉบับนี้ให้เสร็จสมบูรณ ์ลุล่วงด้วยดี  
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ค ำแนะน ำกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
ส ำหรับนักเรียน 

 
 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดนตรีน่ารู้  ชุดท่ี 1 เร่ือง องค์ประกอบดนตร ีใช้ประกอบ 
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระ ดนตร)ี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 นักเรียนปฏิบัติดังนี้ 
 1.  อ่านค าแนะน าการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างละเอียดให้เข้าใจ 
 2.  ท าแบบทดสอบก่อนเรียน  10  ข้อ  ลงในกระดาษค าตอบท่ีก าหนดให้  
เมื่อท าเสร็จให้ตรวจค าตอบจากเฉลย 
 3.  ศึกษาเนื้อหาจากใบความรู้  และท าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามล าดับขั้นตอน 
 4.  ตรวจสอบความถูกต้องของชุดกิจกรรมการเรียนรู้จากเฉลย  
 5.  ท าแบบทดสอบหลังเรียน  10  ข้อ  เมื่อนักเรียนได้ศึกษาเนื้อหาจากใบความรู้ 
และท าชุดกิจกรรมการเรียนรู้จนครบ 
 6.  ตรวจค าตอบแบบทดสอบหลังเรียนจากเฉลยท้ายเล่ม 
 7.  ถ้าคะแนนหลังเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ให้นักเรียนกลับไปศึกษาเนื้อหา 
ท าแบบทดสอบอีกครั้งจนกว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 
 
 

 

 

 

 

 

อ่านค าแนะน าให้เข้าใจ 
ก่อนลงมือท าชุดกิจกรรมการเรียนรู้

นะคะ 
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สำระส ำคัญ 

 

  องค์ประกอบของดนตรี คือ ส่วนส าคัญพื้นฐานท่ีท าให้เกิดเป็นดนตรีขึ้น ในแต่ละ 
บทเพลงจะมีลักษณะแตกต่างกัน ซึ่งเป็นองค์ประกอบท่ีท าให้บทเพลงมีความสมบูรณ์ ไพเราะ 
และถ่ายทอดอารมณ์มาสู่ผู้ฟัง ท าให้เกิดความซาบซึ้ง สนุกสนานเมื่อฟังเพลง 
 

 
 

สำระกำรเรียนรู้ 

องค์ประกอบดนตร ี
       -  จังหวะ 
       -  เสียง 
       -  ท านอง 
       -  พื้นผิวของเสียง 
       -  สีสันของเสียง 
       -  คีตลักษณ์ 
 
 
 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
 
 
 

1.  อธิบายและบอกความหมายองคข์องประกอบดนตรีได ้
2.  วิเคราะห์องค์ประกอบดนตรีได ้
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ขั้นตอนกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

เล่มที่ 1 องค์ประกอบดนตรี 
 
 
 

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

  1. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 
  2. ศึกษาค้นคว้าใบความรู้ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  3. ปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  4. ท ากิจกรรมในใบงานท่ีก าหนดให้ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  5. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Post-test) 
 
 
 กำรวัดและประเมินผล 

   แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 
   ประเมินผลจากใบงาน 

 แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)  
 

 
 เวลำในกำรจัดกำรเรียนรู้ 

  เวลาในการจัดการเรียนรู้ ใช้เวลาในการปฏิบัติกิจกรรม 
ตามชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดท่ี 1 เร่ือง องค์ประกอบดนตรี  
จ านวน 1 ชั่วโมง 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
เร่ือง  องค์ประกอบดนตร ี

 

ค ำชี้แจง   ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียวแล้วท าเครื่องหมาย  
                กากบาท (  )  ทับตัวอักษรหน้าข้อท่ีถูกที่สุดลงในกระดาษค าตอบ 
 
1.  ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบทางดนตรี  
 ก.  ท่าทางประกอบเพลง 
 ข.  ประโยคเพลง 
 ค. ท านอง  
 ง.  จังหวะ 

2.  รูปแบบจังหวะใดมี 3 จังหวะ 
 ก. จังหวะแบบคี่ แบบผสม  
 ข.  จังหวะแบบคี่  
 ค.  จังหวะแบบคู่ แบบผสม 
 ง.  จังหวะแบบคู่ 

3.  ข้อใดไม่ใช่รูปแบบการเคล่ือนท่ีของท านอง 
 ก.  การวนซ้ าไปซ้ ามา 
 ข.  การเคลื่อนท่ีลง 
 ค.  การเคลื่อนท่ีขึ้น 
 ง.  การซ้ าอยู่กับท่ี 
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4.  ข้อใดคือความหมายของ ระดับเสียง 
 ก.  ความสูง ต่ าของเสียง 
 ข.  เสียงท่ีเกิดจากการเป่า 
 ค.  เสียงท่ีเกิดจากเครื่องดนตรี 
 ง.  เสียงท่ีเกิดจากการสั่นสะเทือน 

5.  สิ่งท่ีก าหนด ความช้า - เร็ว ของบทเพลงคือข้อใด 
 ก.  คีตลักษณ ์ 
 ข.  ระดับเสียง 
 ค.  ท านอง   
 ง.  จังหวะ 

6.  ท านอง เป็นองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับข้อใด  
 ก.  ความหมายของเพลง 
 ข.  ความช้า - เรว็ของเพลง 
 ค.  ลักษณะการประพันธ์เพลง 
 ง.  ระดับความสูง - ต่ า ของเพลง 

7.  เพลงท่ีมีจังหวะเร็ว ๆ มักสื่อให้เกิดความรู้สึกใด 
 ก.  สนุกสนนาน 
 ข.  เบ่ือหน่าย 
 ค.  โศกเศร้า 
 ง.  เสียใจ 
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8.  เพลงท่ีใช้ในการเต้นแอโรบิก มักมีลักษณะอย่างไร 
 ก.  ช้า 
 ข.  เร็ว   
 ค.  ปานกลาง   
 ง.  ไม่แน่นอน 

9.  ข้อใดเป็นองค์ประกอบของดนตรีท้ังหมด 
 ก.  เครื่องดนตรี   
 ข.  เสียง ผู้ขับร้อง   
 ค.  จังหวะ ท านอง   
 ง.  ท านอง เนื้อเพลง  

10.  องค์ประกอบดนตรีข้อใดหมายถึงองค์ประกอบของดนตรีท่ีเกิดขึ้นจากการผสมผสาน 
      ของเสียงมากกว่าหนึ่งแนวเสียง 
 ก.  จังหวะของเสียง 
 ข.  ท านองของเสียง 
 ค.  พื้นผิวของเสียง 
 ง.  เสียงประสาน   
 
 

 

 

 

 

โชคดีในกำรท ำข้อสอบนะคะเพ่ือน 

ๆ 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

เร่ือง  องค์ประกอบของดนตร ี

 
 

1. ก 
2. ง 
3. ค 
4. ก 
5. ง 
6. ง 
7. ก 
8. ข 
9. ค 
10. ง 

 

 
 
 

 
  เกณฑ์กำรประเมินแบบทดสอบ 
  9 – 10 คะแนน   ระดับดีเย่ียม 
  7 – 8  คะแนน   ระดับดี 
  5 – 6  คะแนน   ระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน 
  0 – 4  คะแนน   ระดับปรับปรุง 
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ใบควำมรู้ที่ 1  

องค์ประกอบดนตรี 
 
 

องค์ประกอบดนตรี  
 

ดนตรีเป็นศิลปะของเสียงท่ีเกิดจากความพากเพียรของมนุษย์ในการสร้างเสียงให้อยู่    
ในระเบียบของ จังหวะ,ท านอง,พื้นผิวของเสียง,สีสันของเสียง,คีตลักษณ์ (แนวคิดของดนตรี
ตะวันตก) เมื่อน ามาวิเคราะห์ดูก็จะเห็นว่า ดนตรีไม่ว่าจะเป็นของชาติใด ภาษาใด ล้วนมี 
พื้นฐานมาจากส่วนต่าง ๆ เหล่านี้ท้ังสิ้น ความแตกต่างในรายละเอียดของแต่ละวัฒนธรรมนั้น 
เป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นจริง แต่การท่ีจะแตกต่างกันอย่างไรนั้นกรอบวัฒนธรรมของแต่ละสังคมจะเป็น
ปัจจัยท่ีก าหนดให้ตรงตามรสนิยมของแต่ละวัฒนธรรม จึงเป็นผลให้สามารถแยกแยะดนตรี 
ของชาติหนึ่งแตกต่างจากดนตรีของอีกชาติหนึ่งได้ องค์ประกอบดนตรี มอีงค์ประกอบพื้นฐาน  
7 องค์ประกอบ ดังนี้ 
 
1.  เสียง (Tone)  
 
      เสียง (Tone) เสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุ ซึ่งลักษณะความแตกต่างของเสียง
ขึ้นอยู่กับระดับเสียง ความยาวของเสียง ความเข้มของเสียง คุณภาพของเสียงและความถี่ของ
เสียง  ดังนี้ 
     ระดับเสียง (Pitch) หมายถึง ความสูง - ต่ าของเสียง เสียงท่ีเกิดจากการสั่นสะเทือน
อย่างช้า ๆ เสียงจะต่ า เสียงท่ีเกิดจากการสั่นสะเทือนอย่างรวดเร็ว เสียงจะสูง   
     ความยาวของเสียง (Duration) หมายถึง ความสั้น – ยาวของเสียงดนตรี 
     ความเข้มของเสียง (Intensity) หมายถึง ความแตกต่างของเสียงจากค่อยไปจนถึงดัง  
     คุณภาพของเสียง (Quality) หมายถึงคุณสมบัติของเสียง ซึ่งเกิดจากการส่ันสะเทือน
ของวัตถุท่ีท าให้เกิดเสียงนั้น 
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 ระดับเสียง (Pitch) 
ระดับเสียง หมายถึง ความสูงต่ าของเสียงในเชิงภายภาพ หากความถี่ของการ

สั่นสะเทือนเป็นไปอย่างรวดเร็ว จะท าให้เกิดเสียงสูง ถ้าความถี่ของการส่ันสะเทือนเป็นลักษณะ
ช้า จะท าให้เกิดเสียงต่ า หูของมนุษย์สามารถแยกเสียงตั้งแต่ระดับความถี่ของการสั่นสะเทือน 
16 ครั้ง / วินาที จนถึง 20,000 ครั้ง / วินาที 

ควำมสั้น - ยำวของเสียง (Duration) 
เสียงดนตรีจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของความส้ัน ยาวของเสียง กล่าวคือบางครั้ง

เราจะได้ยินลักษณะของการลากเสียงยาวๆ หรือบางครั้งก็จะเป็นลักษณะห้วน ๆ สั้น ๆ  
ความแตกต่างกันในลักษณะนี้เรียกว่า ความสั้น - ยาวของเสียง 

ควำมดัง - เบำของเสียง (Dynamics) 
เสียงดนตรีจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของความดัง - เบาของเสียงเช่นกัน กล่าวคือ 

บางครั้งเราจะได้ยินการบรรเลงเพลงท่ีมีเสียงดัง อึกทึกครึกโครม ตรงกันข้ามบางครั้งก็จะได้ยิน
เสียงดนตรีท่ีนุ่มนวล หรือแผ่วเบา ลักษณะของการเกิดเสียงแบบนี้เรียกว่า ความดัง – เบาของ
เสียง 

ความดัง - เบาของเสียง อาจจะเกิดขึ้นในลักษณะเบาหรือดังขึ้นทันทีทันใด หรือ 
อาจจะเป็นลักษณะค่อยๆเบาลงหรือค่อยๆดังขึ้น ในดนตรีตะวันตกจะมีการบอกหรือแสดง
เคร่ืองหมายไว้อย่างชัดเจนว่าจะต้องบรรเลง อย่างไร โดยใช้อักษรย่อจากค าเต็มในภาษา          
อิตาเลียน ได้แก่ 

ff   มาจากค าเต็มว่า   fortississimo หมายถึง   ดังที่สุด 
ff   มาจากค าเต็มว่า   fortissimo หมายถึง   ดังมาก 
f    มาจากค าเต็มว่า   forte  หมายถึง   ดัง 
mf มาจากค าเต็มว่า   mezzo forte หมายถึง   ปานกลางค่อนข้างดัง 
mp มาจากค าเต็มว่า   mezzo piano หมายถึง   ปานกลางค่อนข้างเบา 

 
 



 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดนตรีน่ารู้  ชุดที่ 1 เรื่อง  องค์ประกอบดนตรี              10 

 

 
 

p มาจากค าเต็มว่า   piano  หมายถึง   เบา 
pp มาจากค าเต็มว่า   pianissimo หมายถึง   เบามาก 
ppp มาจากค าเต็มว่า   pianississimo หมายถึง   เบาท่ีสุด 

และยังมีสัญลักษณ์ท่ีแสดงถึงลักษณะเสียงท่ีค่อยๆดังขึ้น เรียกว่า Crescendo และ 
ค่อยๆเบาลง เรียกว่า Decrescendo อีกด้วย ในวัฒนธรรมดนตรีอื่น ๆ อาจจะไม่ได้มี
เคร่ืองหมายแสดง ลักษณะเสียงท่ีชัดเจน แต่การบรรเลงจะเป็นไปในลักษณะของการใช้
ความรู้สึกเป็นตัวก าหนด 
 

สีสันของเสียง (Tone Color)  
 

สีสันของเสียง (Tone Color หรือ Timbre) หมายถึง ความแตกต่างของเสียงซึ่งมา
จากแหล่งก าเนิดเสียงท่ีต่างกัน ซึ่งได้แก่เสียงของเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ รวมไปถึงเสียงร้อง 
ของมนุษย์ด้วย ยกตัวอย่างเช่น ในบทเพลงๆหนึ่ง หากขับร้องโดยผู้ชายก็จะได้ความรู้สึกท่ี
แตกต่างจากการขับร้องโดยผู้หญิง หรือในการบรรเลงดนตรี หากเป็นการบรรเลงเดี่ยวก็จะมี
ความแตกต่างไปจากการบรรเลงเป็นวง หรือบรรเลงโดยเครื่องดนตรีท่ีต่างชนิดกัน ลักษณะ 
ท่ีแตกต่างกันนี้เรียกว่าสีสันของเสียง 

คุณสมบัติทั้ง 4 ประการของเสียงรวมกันท าให้เกิดเสียงดนตรีท่ีหลากหลายจนท าให้
ดนตรีเป็นศิลปะ อย่างหนึ่ง โดยสรุปเสียงดนตรีมีไดต้ั้งแต่ ต่ า - สูง สั้น - ยาว เบา - ดัง และมี
เสียงท่ีแตกต่างกันของเคร่ืองดนตรีแต่ละชนดิ 
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2. จังหวะ (Rhythm)  
จังหวะ เป็นสิ่งท่ีก าหนดความช้า - เร็ว ของบทเพลง การบรรเลงดนตรีหรือการขับร้อง

เพลง จึงต้องมีจังหวะเป็นสิ่งก ากับ เพ่ือให้ขับร้องและบรรเลงบาทเพลง ได้ถูกต้อง ไพเราะ 
          จังหวะสามารถแบ่งออกได้เป็นลักษณะส าคัญดังนี้ 

อัตรำจังหวะ (Meter) 
        โดยท่ัวไปบทเพลงท่ีประพันธ์ขึ้นอย่าง มีระเบียบแบบแผน จะมีอัตราจังหวะท่ีชัดเจน  
เช่น บทเพลงประเภทเพลงเถาในดนตรีไทย จะมี 3 ท่อน ท่อนท่ี 1 มีอัตราจังหวะ 3 ชั้น  
ท่อนท่ี 2 มีอัตราจังหวะ 2 ชั้น และท่อนท่ี 3 มีอัตราจังหวะ 1 ชั้นหรือชั้นเดียว โดยฉิ่งจะท า
หน้าท่ีก ากับจังหวะ อตัราจังหวะ ซึ่งผู้บรรเลงมีความจ าเป็นต้องทราบถึงอัตราจังหวะเหล่านี้ 
หรือบทเพลงในดนตรีคลาสสิคของอินเดีย ก็จะมีอัตราจังหวะที่หลากหลาย ในวัฒนธรรม 
ดนตรีตะวันตกซึ่งมีการบันทึกดนตรีเป็นโน้ตดนตรีท่ีชัดเจนอย่างมี ระบบ ก็ได้แสดงหรือ 
บ่งบอกอัตราจังหวะของเพลงไว้อย่างชัดเจนเช่นกัน เช่น บทเพลงในลักษณะจังหวะแบบ 
สามช่า (cha cha cha) ก็จะมีอัตราจังหวะ 4/4 ซึ่งหมายความว่า ในหนึ่งห้องเพลงจะมี  
4 จังหวะ เป็นต้น 

ควำมช้ำ - เร็วของจังหวะ (Tempo)  
        ดนตรีทุกชนิดในโลกจะมีความช้าเร็วของจังหวะเพลง เช่นเพลงท่ีใช้ประกอบการ
เต้นร าเพ่ือความสนุกสนาน ก็อาจจะมีจังหวะที่ค่อนข้างกระชับ รวดเร็ว ตรงกันข้ามกับเพลง 
ท่ีใช้กล่อมเด็ก ก็มีจังหวะที่ค่อนข้างช้า เป็นเรื่องของเสียงท่ีเคลื่อนท่ีไปในช่วงเวลา ดังนั้น
องค์ประกอบเรื่องเวลาจึงเป็นส่วนส าคัญอีกส่วนหนึ่งของดนตรี องค์ประกอบเรื่องเวลา 
ประกอบไปด้วย ความเร็วของจังหวะ (Tempo) อัตราจังหวะ (Meter) และจังหวะ (Rhythm) 
ความช้า - เร็วของจังหวะ อาจจะเกิดขึ้นในลักษณะช้าหรือเร็วขึ้นทันทีทันใด หรืออาจจะเป็น
ลักษณะค่อยๆช้าลงหรือค่อยๆเร็วขึ้น ซึ่งในดนตรีตะวันตกจะมีการบอกหรือแสดงเครื่องหมาย 
ไว้อย่างชัดเจนว่าจะต้อง บรรเลงอย่างไร โดยใช้ค าศัพท์ในภาษาอิตาเลียน เช่น 

Presto  หมายถึง   เร็วท่ีสุด 
Vivace  หมายถึง   เร็วมาก 
Allegro  หมายถึง   เร็ว 
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Allegretto หมายถึง   ค่อนข้างเร็ว 
Moderato หมายถึง   ปานกลาง 
Andantino หมายถึง   ค่อนข้างช้า 
Andante หมายถึง   ช้า 
Largo  หมายถึง   ช้ามาก 
ส าหรับในวัฒนธรรมอื่น ๆ มิได้มีการแสดง หรือระบุไว้ว่าจะต้องบรรเลงอย่างไร  

แต่ผู้บรรเลงสามารถบรรเลงโดยมีความเข้าใจร่วมกัน เช่น ในบทเพลงเถาของไทย ผู้บรรเลง
จะต้องบรรเลงให้ช้าหรือเร็วอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับก ากับจังหวะของฉิ่งในแต่ละท่อนเพลง 
 
3. ท ำนอง (Melody) 
 
         ท านอง คือ ความต่อเนื่องกันของเสียงหรือโน้ตดนตรี โดยการน าเสียง สูง - ต่ า สั้น - 
ยาว ดัง - เบา มาเรียบเรียงเป็นท านอง ซึ่งท านองเป็นองค์ประกอบดนตรีท่ีง่ายต่อการจดจ าได้
ว่าบทเพลงนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไร องค์ประกอบของท านอง ได้แก ่

จังหวะของท ำนอง (Melodic Rhythm)  
           จังหวะของท านองคือ ความสั้นยาวของระดับเสียงแต่ละเสียงท่ีประกอบกัน 
เป็นท านอง  
           มิติของท ำนอง (Melodic Dimensions)  
         มิติของท านอง ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ความยาวและช่วงกว้าง 
                  ความยาว (Length) ท านองบางครั้งอาจจะสั้น ๆ เป็นส่วน ๆ ซึ่งส่วนท่ีเล็กสุด 
หรือส้ันท่ีสุดเรียกว่า โมทีฟ (Motive) บางครั้งอาจเป็นท านองท่ียาว มาก ๆ 
                 ช่วงกว้าง (Range) คือ ระยะระหว่างระดับเสียงต่ าสุดจนถึงระดับเสียงสูงสุด  
          ช่วงเสียงของท ำนอง (Register) 
          ท านองเพลงอาจจะอยู่ในช่วงเสียงใดช่วงเสียงหนึ่ง เช่น ในช่วงเสียงต่ า กลาง หรือสูง 
บางครั้งท านองอาจจะเคลื่อนท่ีจากช่วงเสียงหนึ่งไปยังอีกช่วงเสียงหนึ่งก็ได้ 
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ทิศทำงของท ำนอง (Direction) 
          ทิศทางของท านองหมายถึง การเคลื่อนท่ีของท านอง กล่าวคือท านองอาจจะเคลื่อนท่ี 
ไปในหลายทิศทาง เช่น เคลื่อนท่ีขึ้น เคลื่อนท่ีลง หรืออยู่กับท่ี โดยปกติท านองมักจะเคล่ือนท่ี 
ขึ้นจุดสูงสุดเมื่อเนื้อหาของเพลงด าเนินไปถึง จุดส าคัญที่สุด ปกติการเคลื่อนท่ีของท านอง 
อาจจะเป็นในลักษณะกระโดด (Disjunct Progression) หรือเรียงกันไป (Conjunct 
Progression) บทเพลงนั้นจะน่าสนใจ น่าฟัง หรือชวนฉงนสงสัย ขึ้นอยู่กับผลรวมของคุณสมบัติ
ต่าง ๆ ของท านอง ท านองจัดเป็นลักษณะพื้นฐานของดนตรีหรือบทเพลง โดยท่ัวไปท านองท่ี
เป็นหลักในบทเพลงหนึ่งจะเรียกว่าท านองหลัก (Main Theme) ในแต่ละบทเพลงอาจจะมี
ท านองหลักได้มากกว่า 1 ท านอง 
 
4. เสียงประสำน (Harmony) 
           

เสียงประสาน คือ องค์ประกอบของดนตรีท่ีเกิดขึ้นจากการผสมผสานของเสียง
มากกว่าหนึ่งแนวเสียง เสียงประสานเป็นองค์ประกอบดนตรีท่ีสลับซับซ้อนกว่าจังหวะและ
ท านอง แสดงถึงความประณีตในการประพันธ์ อย่างไรก็ตามในบางวัฒนธรรมอาจจะไม่พบการ
ประสานเสียงของดนตรีเลย เช่น ดนตรีพื้นเมืองหรือดนตรีพื้นบ้านท่ีมีความเรียบง่ายของการ
ประพันธ์ ซึ่งเป็นดนตรีท่ีแสดงถึงเอกลักษณ์ของตนเอง 

การประสานเสียงมี 2 ลักษณะคือ  
เสียงประสำนที่กลมกลืน (Consonance)  
เสียงประสานท่ีกลมกลืนกันนั้น เมื่อฟังแล้วจะท าให้เกิดความรู้สึกกลมกล่อม สบายหู

สามารถพบได้ในหลายๆวัฒนธรรมดนตรี 
เสียงประสำนที่ไม่กลมกลนื (Dissonance) 

           เสียงประสานท่ีไม่กลมกลืนกัน เมื่อฟังแล้วจะท าให้เกิดความรู้สึกขัดหู ตึงเครียด ค้าง
หรือแขวนอยู่ ลักษณะของเสียงประสานท่ีไม่กลมกลืนกันมักจะไม่พบในวัฒนธรรมดนตรี
ตะวันออก แต่ในวัฒนธรรมดนตรีตะวันตกจะมีการใช้เสียงประสานในรูปแบบนี้ 



 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดนตรีน่ารู้  ชุดที่ 1 เรื่อง  องค์ประกอบดนตรี              14 

 

 
 
5. พื้นผิวของเสียง (Texture) 

พื้นผิวของเสียง (Texture) คือลักษณะหรือรูปแบบของเสียงท่ีมีการน าเสียงมาบรรเลง
พร้อมกัน หรือบรรเลงซ้อนกัน พื้นผิวเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเสียงในแนวตั้ง กับท านองใน
แนวนอน เมื่อรวมกันจะเกิดพื้นผิวของดนตรีท าให้เกิดเป็นภาพรวมของดนตรีพื้นผิวของดนตรีมี
หลายรูปแบบด้วยกันคือ 

พื้นผิวแบบท านองเดียว (Monophonic Texture) ดนตรีท่ีมีแต่ท านองเพียงท านอง
เดียว ไม่มีส่วนประกอบอื่นใด 
         พื้นผิวแบบหลายท านอง (Polyphonic Texture) ดนตรีท่ีมีท านองตั้งแต่ 2 ท านอง 
ขึ้นไป มาเล่นรวมกัน 

พื้นผิวแบบมีเสียงร่วม (Homophonic Texture) ดนตรีท่ีมีแนวท านองหลักหนึ่ง
ท านอง และมีเสียงเพิ่มเข้ามา เพ่ือช่วยสนับสนุนให้แนวท านองเด่นชัดและมีความไพเราะ 
ยิ่งขึ้น เสียงท่ีเพ่ิมเข้ามานี้จะไม่มีความส าคัญเท่าแนวท านอง 
         พื้นผิวแบบมีจุดร่วมหรือลูกตกเดียวกัน (Heterophonic Texture) ดนตรีหลาย
ท านอง ซึ่งมีผู้บรรเลงตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ด าเนินท านองหลักเดียวกัน มีการตกแต่งท านอง
เพ่ิมเติมจากท านองหลักเล็กน้อย โดยมีจุดร่วมของเสียงหรือลูกตกเดียวกัน ลักษณะของดนตรี
แบบนี้จะพบมากในดนตรีของไทย จีน ญี่ปุ่น ชวา อัฟริกา เป็นต้น 
         
6. สีสันของเสียง (Tone Color or Timbre)  

สีสันของเสียง (Tone Color or Timbre) คือ คุณสมบัติทางด้านเสียงของเคร่ืองดนตรี
ชนิดต่าง ๆ รวมท้ังเสียงร้องของมนุษย์ ซึ่งมีความแตกต่างกัน น ามาบรรเลงร่วมกัน  จะท าให้
เกิดสีสันของเสียงแตกต่างกันไป ตามความสูง ต่ า ของเสียง  ตามล ั กษณะของการบรรเลง และ
ตามลักษณะของการประสมวง 
คีตลักษณ์ (Form) 
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7. คีตลักษณ์ หรือ รูปแบบ (Form)   

คีตลักษณ์ หรือ รูปแบบ (Form) ของบทเพลง ท่ีรวบรวมจังหวะ เสียง ท านอง พ้ืนผิว
ของเสียงและสีสันของเสียงให้ด าเนินไปในทิศทางเดียวกัน ท าให้บทเพลงมีรูปแบบแตกต่างกัน
ออกไป มีการแบ่งเป็นห้องเพลง (Bar)  แบ่งเป็นวลี (Phrase) แบ่งเป็นประโยค(sentence) 
และแบ่งเป็นท่อนเพลง หรือ กระบวนเพลง (Movement) เป็นแบบแผนการประพันธ์บทเพลง 
คีตลักษณ์เพลงบรรเลงหรือเพลงร้องในปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 
         เอกบท (Unitary Form) หรือ วันพาร์ทฟอร์ม (One Part Form) คือบทเพลงท่ีมี
ท านองส าคัญเพียงท านองเดียวเท่านั้น (A) ก็จะจบบริบูรณ์ เช่น เพลงชาติ เพลงสรรเสริญบารมี 
เป็นต้น 
         ทวบิท (Binary Form) หรือ ทูพาร์ทฟอร์ม (Two Part Form) เป็นรูปแบบของเพลง 
ท่ีมีท านองส าคัญเพียง 2 กลุ่ม คือ ท านอง A และ B และเรียกรูปแบบของบทเพลงแบบนี้ย่อ ๆ 
ว่า AB 
         ตรีบท (Ternary Form) หรือ ทรีพาร์ทฟอร์ม (Three Part Form) รูปแบบของเพลง
แบบนี้จะมีองค์ประกอบอยู่ 3 ส่วน คือ กลุ่มท านองท่ี 1 หรือ A กลุ่มท านองท่ี 2 หรือ B ซึ่งจะ
เป็นท านองท่ีเปลี่ยนแปลง หรือเพี้ยนไปจากกลุ่มท านองท่ี 1 ส่วนกลุ่มท านองท่ี 3 ก็คือการ
กลับมาอีกครั้งของท านองท่ี 1 หรือ A และจะสิ้นสุดอย่างสมบูรณ์อาจเรียกย่อ ๆ ว่า ABA 
         ซองฟอร์ม (Song Form) ก็คือการน าเอาตรีบทมาเติมส่วนท่ี 1 ลงไปอีก 1 ครั้งในตอน
แรกจะได้เป็น AABA ท่ีเรียกว่า ซองฟอร์ม เพราะเพลงโดยท่ัว ๆ ไป จะมีโครงสร้างแบบนี้ 
         รอนโดฟอร์ม (Rondo Form) รูปแบบของเพลงแบบนี้จะมีแนวท านองหลัก (A) และ
แนวท านองอื่นอีกหลายส่วน ส่วนส าคัญคือแนวท านองหลักท านองแรกจะวนมาขั้นอยู่ระหว่าง
แนวท านองแต่ละส่วนท่ีต่างกันออกไป เช่น  ABABA  ABACA  ABACADA 

ที่มำ http://www.elearning.msu.ac.th/opencourse/0600001Saran   /unit01/unit01_02.htm 
 
 
 

http://www.elearning.msu.ac.th/opencourse/0600001Saran
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ใบงำนที่ 1.1 
เร่ือง  องค์ประกอบดนตร ี

 
 
 ค ำชี้แจง     ให้นักเรียนเติมค าตอบเกี่ยวกับองค์ประกอบดนตรใีห้ถูกต้อง 
 

-------------------------
-------------------------

------ 

-------------------------
------------------------- 

-------------------------
-------------------------

----- 

-------------------------
-------------------------

----- 

-------------------------
-------------------------

---- 

-------------------------
-------------------------

--- 

-------------------------
-------------------------

--- 

 

องค์ประกอบดนตร ี
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แนวค ำตอบใบงำนที่ 1.1 
เร่ือง  องค์ประกอบดนตร ี

 
 
 ค ำชี้แจง     ให้นักเรียนเติมค าตอบเกี่ยวกับองค์ประกอบดนตรใีห้ถูกต้อง 
 

-------------------------
-------------------------

------ 

-------------------------
------------------------- 

-------------------------
-------------------------

----- 

-------------------------
-------------------------

----- 

-------------------------
-------------------------

---- 

-------------------------
-------------------------

--- 

-------------------------
-------------------------

--- 

 

องค์ประกอบดนตร ี

จังหวะ เสียง 

ท านอง 

พื้นผิวของเสยีง สีสันของเสยีง 

คีตลักษณ ์

เสียงประสาน 
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ใบงำนที่ 1.2 
เร่ือง  องค์ประกอบดนตรี 

       

ค ำชี้แจง    ให้นักเรียนตอบค าถามเกี่ยวกับองค์ประกอบดนตรีให้ถูกต้อง 
 
1. องค์ประกอบของดนตรีมีความส าคัญอย่างไร   

ตอบ…………………………………………………………………………………………… 
........…………………………………………………………………………………………… 

2. เพลงท่ีมีจังหวะเร็วจะให้อารมณ์ความรู้สึกอย่างไร 
ตอบ…………………………………………………………………………………………… 
........…………………………………………………………………………………………… 

3. เพลงท่ีมีอารมณ์เศร้า เสียใจควรมีจังหวะ ท านองอย่างไร 
ตอบ…………………………………………………………………………………………… 
........…………………………………………………………………………………………… 

4. บทเพลงท่ีมีความไพเราะควรมีองค์ประกอบดนตรีอย่างไร 
ตอบ…………………………………………………………………………………………… 
.....……………………………………………………………………………………………... 

5. ท านองเพลงจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งใดบ้าง 
ตอบ…………………………………………………………………………………………… 
.....……………………………………………………………………………………………... 
 

ท าได้ไหมเอ่ย 
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แนวกำรตอบใบงำนที่ 1.2 
เร่ือง  องค์ประกอบดนตรี 

 

 
ค ำชี้แจง    ให้นักเรียนตอบค าถามเกี่ยวกับความหมายของนาฏศิลป์ให้ถูกต้อง 
 
1. องค์ประกอบของดนตรีมีความส าคัญอย่างไร   

ตอบ  ท าให้บทเพลงมีความไพเราะ น่าสนใจ  และสามารถถ่ายทอดอารมณ์มาสู่ผู้ฟัง 
2. เพลงท่ีมีจังหวะเร็วจะให้อารมณ์ความรู้สึกอย่างไร 

ตอบ  คึกคัก  สนุกสนาน 
3. เพลงท่ีมีอารมณ์เศร้า เสียใจควรมีจังหวะ ท านองอย่างไร 

ตอบ  จังหวะช้า มีท านองเสียงยาว   
4. บทเพลงท่ีมีความไพเราะควรมีองค์ประกอบดนตรีอย่างไร 

ตอบ  มีจังหวะ เสียง ท านอง พื้นผิวของเสียง สีสันของเสียง และคีตลักษณ์ท่ีเข้ากันได้
อย่างเหมาะสม    

5. ท านองเพลงจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งใดบ้าง 
ตอบ  จังหวะและเสียง  

 

ผลกำรประเมิน 
 

ได้คะแนน 5  =  ดี 3 – 4   =   พอใช้     0 – 2   =   ปรับปรุง 

กำรผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 
นักเรียนต้องได้คะแนน  3  คะแนนขึ้นไป 
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ใบควำมรู้ที่  2   

กำรสื่ออำรมณ์เพลงด้วยองค์ประกอบดนตรี 
 
 

การสื่ออารมณ์เพลงด้วยองค์ประกอบดนตรี  เป็นการถ่ายทอดความรู้สึก อารมณ์  
และเนื้อหาของเพลงให้กับผู้ฟังได้รับรู้ถึงความไพเราะของบทเพลงนั้น ซึ่งการส่ืออารมณ์ของ
เพลงเราสามารถใช้องค์ประกอบทางดนตรีมาใช้ในการสื่ออารมณ์เพลงได้ เช่น จังหวะกับ
อารมณ์ของบทเพลง และ ท านองกับอารมณ์ของบทเพลง 
 
 1. จังหวะกับอำรมณ์ของบทเพลง 

ดนตรีมีลีลาจังหวะเป็นองค์ประกอบส าคัญ เช่น ความช้า - เร็วของจังหวะ  
ความหนัก – เบา ของจังหวะ องค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านี้ท าให้เกิดความรู้สึกหรืออารมณ์ 
ต่าง ๆ รวมท้ังท าให้ดนตรีมีความไพเราะท่ีแตกต่างกันได้ และมีส่วนท าให้ท านองเพลงมีความ
ไพเราะและถ่ายทอดอารมณ์ได้เช่นเดียวกับองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น เพลงท่ีมีจังหวะช้า  
สามารถถ่ายทอดอารมณ์เศร้า อ่อนหวาน หรือความท้อ ส้ินหวัง เพลงท่ีมีจังหวะค่อนข้างเร็ว
สามารถสื่อถึงอารมณ์สนุกสนานครื้นเครง หรือความคึกคะนอง 
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 2. ท ำนองกับอำรมณ์ของบทเพลง 

การฟังท านองเพลงจะฟังได้ง่ายกว่าองค์ประกอบอื่น ๆ ท านองเพลงจะให้ 
ความรู้สึกหรืออารมณ์ต่าง ๆ แก่ผู้ฟัง เช่น ความสนุกสนาน ความอ่อนหวาน ความร่าเริง 
แจ่มใส ความโศกเศร้า เป็นต้น 
 ท านองเพลงหรือท านองดนตรีจะให้ความรู้สึกหรืออารมณ์ต่าง ๆ แก่ผู้ฟังได้เป็นอย่างดี 
เช่น เพลงท่ีมีการเคลื่อนท่ีของท านองสูงขึ้น ต่ าลง หรือซ้ าอยูท่ีเดิม จะท าให้เพลงมีอามรมณ์ท่ี
หลากหลาย และเมื่อประกอบกับเนื้อหาและความช้า – เร็ว ของจังหวะก็จะท าให้บทเพลง
สามารถถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้ดียิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตั้งใจศึกษาบทเรียนนะคะ 
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ใบงำนที่ 2 

เร่ือง  กำรสื่ออำรมณ์เพลงด้วยองค์ประกอบดนตร ี
 
 ค ำชี้แจง     ให้นักเรียนวิเคราะห์องค์ประกอบของดนตรีในบทเพลงท่ีก าหนดให ้ 
     พร้อมตอบค าถามดังต่อไปนี้ 
 

 

เพลง “ใครหนอ” 

    ค าร้อง/ท านอง สุรพล โทณะวณิก 
 ใครหนอ รักเรา เท่าชีวี  ใครหนอ ปราณี ไม่มีเส่ือมคลาย 
ใครหนอ รักเราใช่เพียงรูปกาย  รักเขาไม่หน่าย มิคิดท าลาย ใครหนอ 
ใครหนอ เห็นเรา เศร้าทรวงใน  ใครหนอ เอาใจปลอบเราเรื่อยมา 
ใครหนอ รักเราดังดวงแก้วตา  รักเขากว้างกว่า พ้ืนพสุธา นภากาศ 
จะเอาโลก มาท าปากกา   แล้วเอานภา มาแทน กระดาษ 
เอาน้ าหมด มหาสมุทรแทนหมึกวาด  ประกาศ พระคุณไม่พอ 
ใครหนอ รักเรา เท่าชีวัน (เท่าชีวัน)  ใครหนอ ใครกันให้เราขี่คอ (คุณพ่อ คุณแม่) 
ใครหนอ ชักชวนดูหนังสี่จอรู้แล้วละก็  อย่ามัวร้ังรอ ทดแทนบุญคุณ 
ใครหนอ รักเรา เท่าชีวัน (เท่าชีวัน)  ใครหนอ ใครกันให้เราขี่คอ (คุณพ่อ คุณแม่) 
ใครหนอ ชักชวนดูหนังสี่จอ   รู้แล้วละก็ อย่ามัวรั้งรอ ทดแทนบุญคุณ 

แหล่งที่มำ :  https://www.siamzone.com/music/thailyric/10075 

 

1. บทเพลงท่ีนักเรียนได้ฟังให้ความรู้สึกอย่างไร 
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
2. บทเพลงท่ีฟังมีลักษณะดนตรีเป็นอย่างไร
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 

https://www.siamzone.com/music/thailyric/10075
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แบบทดสอบหลังเรียน 
เร่ือง  องค์ประกอบดนตร ี

 

ค ำชี้แจง   ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียวแล้วท าเครื่องหมาย  
                กากบาท (  )  ทับตัวอักษรหน้าข้อท่ีถูกที่สุดลงในกระดาษค าตอบ 
 
1.  ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบทางดนตรี  
 ก.  ท่าทางประกอบเพลง 
 ข.  ประโยคเพลง 
 ค. ท านอง  
 ง.  จังหวะ 

2.  รูปแบบจังหวะใดมี 3 จังหวะ 
 ก. จังหวะแบบคี่ แบบผสม  
 ข.  จังหวะแบบคี่  
 ค.  จังหวะแบบคู่ แบบผสม 
 ง.  จังหวะแบบคู่ 

3.  ข้อใดไม่ใช่รูปแบบการเคล่ือนท่ีของท านอง 
 ก.  การวนซ้ าไปซ้ ามา 
 ข.  การเคลื่อนท่ีลง 
 ค.  การเคลื่อนท่ีขึ้น 
 ง.  การซ้ าอยู่กับท่ี 
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4.  ข้อใดคือความหมายของ ระดับเสียง 
 ก.  ความสูง ต่ าของเสียง 
 ข.  เสียงท่ีเกิดจากการเป่า 
 ค.  เสียงท่ีเกิดจากเครื่องดนตรี 
 ง.  เสียงท่ีเกิดจากการสั่นสะเทือน 

5.  สิ่งท่ีก าหนด ความช้า - เร็ว ของบทเพลงคือข้อใด 
 ก.  คีตลักษณ์  
 ข.  ระดับเสียง 
 ค.  ท านอง   
 ง.  จังหวะ 

6.  ท านอง เป็นองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับข้อใด  
 ก.  ความหมายของเพลง 
 ข.  ความช้า - เร็วของเพลง 
 ค.  ลักษณะการประพันธ์เพลง 
 ง.  ระดับความสูง - ต่ า ของเพลง 

7.  เพลงท่ีมีจังหวะเร็ว ๆ มักสื่อให้เกิดความรู้สึกใด 
 ก.  สนุกสนนาน 
 ข.  เบ่ือหน่าย 
 ค.  โศกเศร้า 
 ง.  เสียใจ 
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8.  เพลงท่ีใช้ในการเต้นแอโรบิก มักมีลักษณะอย่างไร 
 ก.  ช้า 
 ข.  เร็ว   
 ค.  ปานกลาง   
 ง.  ไม่แน่นอน 

9.  ข้อใดเป็นองค์ประกอบของดนตรีท้ังหมด 
 ก.  เครื่องดนตรี   
 ข.  เสียง ผู้ขับร้อง   
 ค.  จังหวะ ท านอง   
 ง.  ท านอง เนื้อเพลง  

10.  องค์ประกอบดนตรีข้อใดหมายถึงองค์ประกอบของดนตรีท่ีเกิดขึ้นจากการผสมผสาน 
      ของเสียงมากกว่าหนึ่งแนวเสียง 
 ก.  จังหวะของเสียง 
 ข.  ท านองของเสียง 
 ค.  พื้นผิวของเสียง 
 ง.  เสียงประสาน   
 
 

 

 

 

 

โชคดีในกำรท ำข้อสอบนะคะเพ่ือน 

ๆ 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

เร่ือง  องค์ประกอบของดนตร ี

 
 

1. ก 
2. ง 
3. ค 
4. ก 
5. ง 
6. ง 
7. ก 
8. ข 
9. ค 
10. ง 

 

 
 
 

 
  เกณฑ์กำรประเมินแบบทดสอบ 
  9 – 10 คะแนน   ระดับดีเย่ียม 
  7 – 8  คะแนน   ระดับดี 
  5 – 6  คะแนน   ระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน 
  0 – 4  คะแนน   ระดับปรับปรุง 
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