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องค์ประกอบของ ดนตรีสากล 
 

        ดนตรีเป็นศิลปะของเสียงที่เกิดจากความพากเพียรของมนษุย์ในการสร้างเสียงให้ อยู่ในระเบยีบของจงัหวะ ท านอง 
สีสันของเสียงและคตีลักษณ ์ 

องค์ประกอบของดนตรีสากล 

        ดนตรีไม่วา่จะเป็นของชาติใด ภาษาใด ล้วนมีพื้นฐานมาจากส่วนต่างๆ เหล่านี้ท้ังส้ิน ความแตกต่างในรายละเอยีด
ของแต่ละส่วนแต่ละวัฒนธรรมนัน้ เป็นส่ิงที่เกิดขึ้นจริง แตก่ารท่ีจะแตกตา่งกันอย่างไรน้ัน กรอบวฒันธรรมของแต่ละสังคม
จะเป็นปัจจัยที่ก าหนดในตรงตามรสนิยมของแต่ละ วัฒนธรรมจนเป็นผลให้สามารถแยกแยะดนตรีของชาติหนึง่แตกต่าง
จากดนตรีของอกี ชาติหนึ่งอย่างไร  

        องค์ประกอบของดนตรีสากล ประกอบด้วย  

1. เสียง (Tone)  

         คีตกวีผู้สร้างสรรค์ดนตร ีเปน็ผู้ใช้เสียงในการสร้างสรรค์ผลิตงานศิลปะเพื่อรับใช้สังคม ผู้สรา้งสรรค์ดนตรีสามารถ
สร้างเสียงที่หลากหลายโดยอาศยัวิธีการผลิตเสียง เป็นปัจจัยก าหนด เช่น การดีด การสี การตี การเป่า  

        เสียงเกิดจากการส่ันสะเทือนของอากาศทีเ่ป็นไปอย่างสม่ าเสมอ ส่วนเสียงอึกทกึหรือเสียงรบกวน (Noise) เกิดจากการ
ส่ันสะเทือนของอากาศที่ไม่สม่ าเสมอ ลักษณะความแตกต่างของเสียงขึ้นอยู่กบคุณสมบัติส าคัญ 4ประการ คือ ระดับเสียง 
ความยาวของเสียง ความเข้มของเสียง และคุณภาพของเสียง  

        1.1 ระดับเสียง (Pitch) หมายถึง ระดับความสูง-ต่ าของเสียง ซึ่งเกิดการจ านวนความถี่ของการส่ันสะเทือน กล่าวคือ 

ถ้าเสียงที่มคีวามถี่สูง ลักษณะการส่ันสะเทือนเร็ว จะส่งผลใหม้ีระดับเสียงสูง แต่ถา้หากเสียงมีความถี่ต่ า ลักษณะการ
ส่ันสะเทือนช้าจะสง่ผลให้มีระดับเสียงต่ า 

        1.2 ความสั้น-ยาวของเสียง (Duration) หมายถงึ คุณสมบัตทิี่เกี่ยวกับความยาว-ส้ันของเสียง ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่
ส าคัญอยา่งยิง่ของการก าหนดลลีา จังหวะ ในดนตรตีะวันตก การก าหนดความสั้น-ยาวของเสียง สามารถแสดงให้เห็นได้
จากลักษณะของตวัโน้ต เช่น โน้ตตัวกลม ตวัขาว และตวัด า เป็นตน้ ส าหรับในดนตรีไทยนั้น แต่เดิมมิได้ใช้ระบบการบันทัก
โน้ตเป็นหลัก แต่ย่างไรก็ตาม การสร้างความยาว-ส้ันของเสียงอาจสังเกตได้จากลีลาการกรอระนาดเอก ฆ้องวง ในกรณี
ของซออาจแสดงออกมาในลักษณะของการลากคันชักยาวๆ  

        1.3 ความเข้มของเสียง (Intensity) ความเข้มของสียงเกีย่วขอ้งกับน้ าหนักของความหนักเบาของเสียง ความเข้มของ
เสียงจะเป็นคุณสมบตัิที่ก่อประโยชน์ในการเกื้อหนุนเสียงให้ม ีลีลาจังหวะที่สมบูรณ ์ 

        1.4 คุณภาพของเสียง (Quality) เกดิจากคุณภาพของแหล่งก าเนิดเสียงที่แตกตา่งกัน ปัจจยัทีท่ าให้คุณภาพของเสียง
เกิดความแตกตา่งกันนั้น เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น วิธีการผลิตเสียง รูปทรงของแหล่งก าเนิดเสียง และวัสดุที่ใช้ท า
แหล่งก าเนิดเสียง ปัจจัยเหล่านี้กอ่ให้เกดิลักษณะคุณภาพของเสียง ซึ่งเป็นหลักส าคัญให้ผู้ฟังสามารถแยกแยะสีสันของสี
ยง (Tone Color) ระหว่างเครื่องดนตรีเครื่องหนึง่กับเครื่องหนึง่ได้อย่างชัดเจน  

2. พื้นฐานจังหวะ (Element of Time)  

        จังหวะเป็นศิลปะของการจัดระเบียบเสียง ท่ีเกีย่วข้องกับความช้าเร็ว ความหนักเบาและความส้ัน-ยาว องค์ประกอบ
เหล่านี้ หากน ามาร้อยเรียง ปะติดปะต่อเขา้ดว้ยกันตามหลักวชิาการเชิงดนตรีแล้ว สามารถทีจ่ะสร้างสรรค์ใหเ้กิดลีลา
จังหวะอันหลากหลาย ในเชิงจิตวทิยา อิทธิพลของจังหวะที่มีผลตอ่ผู้ฟังจะปรากฏพบในลักษณะของการตอบสนองเชิง
กายภาพ เช่น ฟังเพลงแล้วแสดงอาการกระดิกนิว้ ปรบมือร่วมไปด้วย  

3. ท านอง (Melody)  
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        ท านองเป็นการจัดระเบียบของเสียงที่เกีย่วข้องกับความสูง-ต่ า ความสั้น-ยาว และความดัง-เบา คุณสมบัตเิหล่านี้เมื่อ
น ามาปฏิบัติอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของความช้า-เร็ว จะเป็นองคป์ระกอบของดนตรีที่ผู้ฟังสามารถท าความเขา้ใจได้งา่ย
ที่สุด  

        ในเชิงจิตวิทยา ท านองจะกระตุ้นผู้ฟังในส่วนของสติปัญญา ท านองจะมีส่วนส าคัญในการสรา้งความประทับใจ จดจ า 

และแยกแยะความแตกตา่งระหวา่งเพลงหน่ึงกับอกีเพลงหน่ึง  

4. พื้นผิวของเสียง (Texture)  

        “พื้นผิว” เป็นค าที่ใช้อยู่ทั่วไปในวิชาการดา้นวิจติรศิลป์ หมายถึง ลักษณะพื้นผิวของสิง่ต่างๆ เช่น พ้ืนผิวของวัสดุที่มี
ลักษณะขรุขระ หรือเกล้ียงเกลา ซึ่งอาจจะท าจากวัสดุที่ตา่งกัน  

        ในเชิงดนตรีนั้น “พื้นผิว” หมายถงึ ลักษณะหรือรูปแบบของเสียงทั้งที่ประสานสัมพันธ์และไม่ประสานสัมพันธ์ โดย
อาจจะเป็นการน าเสียงมาบรรเลงซ้อนกันหรือพร้อมกัน ซึ่งอาจพบท้ังในแนวตั้งและแนวนอน ตามกระบวนการประพันธ์
เพลง ผลรวมของเสียงหรือแนวทัง้หมดเหล่านั้น จัดเป็นพื้นผิวตามนัยของดนตรีทั้งสิ้น ลักษณะรูปแบบพื้นผิวของเสียงมีอยู่
หลายรูปแบบ ดังนี ้ 
        4.1 Monophonic Texture  

        เป็นลักษณะพื้นผิวของเสียงที่มีแนวท านองเดียว ไมม่ีเสียงประสาน พื้นผิวเสียงในลักษณะนี้ถอืเป็นรูปแบบการใช้แนว
เสียงของดนตรใีนยุคแรกๆ ของดนตรีในทุกวฒันธรรม  

        4.2 Polyphonic Texture  

        เป็นลักษณะพื้นผิวของเสียงที่ประกอบด้วยแนวท านองตัง้แตส่องแนวท านองขึ้นไป โดยแต่ละแนวมีความเด่นและเป็น
อิสระจากกัน ในขณะท่ีทุกแนวสามารถประสานกลมกลืนไปด้วยกัน  

        ลักษณะแนวเสียงประสานในรูปของ Polyphonic Texture มีวิวฒันาการมาจากเพลงชานท์ (Chant) ซึ่งมีพื้นผิวเสียงใน
ลักษณะของเพลงท านองเดียว (Monophonic Texture) ภายหลังไดม้ีการเพิ่มแนวขับร้องเข้าไปอีกหนึ่งแนว แนวที่เพิ่มเข้าไป
ใหม่นี้จะใช้ระยะขั้นคู่ 4 และคู่ 5 และด าเนินไปในทางเดียวกับเพลงชานท์เดิม การด าเนินท านองในลักษณะนี้เรียกวา่ “ออร์
กานุ่ม” (Orgonum) นับได้ว่าเป็นยคุเริ่มต้นของการประสานเสียงแบบ Polyphonic Texture หลังจากครสิต์ศตวรรษที่ 14 เป็น
ต้นมา แนวท านองประเภทน้ีได้มกีารพัฒนาก้าวหน้าไปมาก ซึ่งเปน็ระยะเวลาที่การสอดท านอง (Counterpoint) ได้เขา้ไปมี
บทบาทเพิ่มมากขึ้นในการตกแตง่พื้นผิวของแนวท านองแบบ Polyphonic Texture  

        4.3 Homophonic Texture  

        เป็นลักษณะพื้นผิวของเสียง ท่ีประสานด้วยแนวท านองแนวเดียว โดยมี กลุ่มเสียง (Chords) ท าหน้าที่สนับสนุนในคีต
นิพนธ์ประเภทนี ้แนวท านองมักจะเคล่ือนท่ีในระดับเสียงสูงที่สุดในบรรดากลุ่มเสียงดว้ยกัน ในบางโอกาสแนวท านอง
อาจจะเคลื่อนทีใ่นระดับเสียงต่ าได้เช่นกัน ถึงแม้วา่คีตนิพนธ์ประเภทน้ีจะมีแนวท านองที่เด่นเพียงท านองเดียวก็ตาม แต่
กลุ่มเสียง (Chords) ที่ท าหน้าที่สนับสนุนนั้น มีความส าคัญที่ไม่นอ้ยไปกว่าแนวท านอง การเคล่ือนที่ของแนวท านองจะ
เคลื่อนไปในแนวนอน ในขณะท่ีกลุ่มเสียงสนับสนุนจะเคล่ือนไปในแนวตั้ง  

        4.4 Heterophonic Texture  

        เป็นรูปแบบของแนวเสียงที่มที านองหลายท านอง แต่ละแนวมคีวามส าคัญเท่ากันทุกแนว ค าว่า Heteros เป็นภาษา
กรีก หมายถึงแตกต่างหลากหลาย ลักษณะการผสมผสานของแนวท านองในลักษณะนี้ เป็นรูปแบบการประสานเสียง  

5. สีสันของเสียง (Tone Color)  

         “สีสันของเสียง” หมายถงึ คุณลักษณะของเสียงที่ก าเนิดจากแหล่งเสียงที่แตกตา่งกัน แหล่งก าเนิดเสียงดังกลา่ว 

เป็นได้ทั้งที่เป็นเสียงร้องของมนษุย์และเครื่องดนตรีชนดิตา่งๆ ความแตกต่างของเสียงร้องมนุษย์ ไมว่่าจะเป็นระหวา่งเพศ
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ชายกับเพศหญงิ หรือระหว่างเพศเดียวกัน ซึ่งล้วนแล้วแต่มีพื้นฐานของการแตกตา่งทางด้านสรีระ เช่น หลอดเสียงและ
กล่องเสียง เป็นต้น  

        ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับเครื่องดนตรีนั้น ความหลากหลายดา้นสีสันของเสียง ประกอบด้วยปจัจยัที่แตกตา่งกันหลาย
ประการ เช่น วิธีการบรรเลง วัสดุที่ใช้ท าเครื่องดนตรี รวมทั้งรูปทรง และขนาด ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลโดยตรงต่อสีสันของ
เสียงเครื่องดนตร ีท าให้เกดิคุณลักษณะของเสียงที่แตกต่างกันออกไป  

        5.1 วธิีการบรรเลง  

        อาศยัวิธดีีด สี ตี และเป่า วธิกีารผลิตเสียงดังกล่าวล้วนเป็นปัจจัยให้เครื่องดนตรีมีคุณลักษณะของเสียงที่ต่างกัน  

 

        5.2 วัสดทุี่ใชท้ าเครื่องดนตรี  

        วัสดุที่ใช้ท าเครื่องดนตรีของแต่ละวัฒนธรรมจะแตกตา่งกันไปตามสภาพแวดล้อมของ สังคมและยุคสมัย วัสดุทีใ่ช้ท า
เครื่องดนตรีที่แตกต่างกัน นับเป็นปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่ง ที่ส่งผลให้เกดิความแตกต่างในดา้นสีสันของเสียง  

        5.3 ขนาดและรูปทรง  

        ลักษณะของเครื่องดนตรีที่มรีูปทรงและขนาดที่แตกตา่งกัน จะเป็นปัจจยัที่ส่งผลให้เกิดความแตกตา่งกันในดา้นสีสัน
ของเสียงในลักษณะที ่มีความสัมพันธ์กัน  

6. คีตลกัษณ์ (Forms)  

        คีตลักษณ์หรือรูปแบบของเพลง เปรียบเสมือนกรอบท่ีหลอมรวมเอาจงัหวะ ท านอง พื้นผิว และสีสันของเสียงให้
เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน เพลงที่มีขนาดส้ัน-ยาว วนกลับไปมา ล้วนเป็นสาระส าคัญของคีตลักษณ์ทั้งสิ้น 

การศึกษาวิชาประวตัิดนตรตีะวันตกหลายคนคงคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวเหลือเกิน และมักมคี าถามเสมอว่าจะศกึษาไปท าไม
ค าตอบก็คือ ดนตรีตะวันตกเป็นรากเหง้าของดนตรีที่เราไดย้ินได้ฟงักันทุกวันน้ี                  ความเป็นมาของดนตรีหรือ
ประวัติศาสตร์ดนตรีน้ันหมายถึงการมองย้อน หลังไปในอดีตเพื่อพยายามท าความเข้าใจกับแงมุ่มต่าง ๆ ของอดีตในแต่ละ
สมัยนับเวลาย้อนกลับไปเป็นเวลาหลายพันปีจากสภาพสังคมที่แวด ล้อม ทัศนะคติและรสนิยมของผู้สร้างสรรค์และผู้ฟัง
ดนตรีในแต่ละสมัยนั้นแตกต่างกนั อย่างไรจากการลองผิดลองถูกลองแล้วลองอีกการจินตนาการ ตามแนวคดิของ
ผู้ประพันธ์เพลง จนกระทั่งกลั่นกรองออกมาเป็นเพลงให้ผู้คนได้ฟงักันจนถงึปัจจุบันนี ้
          การศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์หรือการมองย้อนกลับไปในอดีต นั้นนอกจากเป็นไปเพื่อความสุขใจในการได้
ศึกษาเรียนรู้และรับทราบเรื่องราว ของอดตีโดยตรงแล้วยงัเป็นการศึกษา เป็นแนวทางเพื่อท าความเข้าใจดนตรีที่เกิดขึ้น
และการเปล่ียนแปลงในแง่ของ ดนตรีในปัจจุบันและเพื่อน ามาใชใ้นการท านายหรือคาดเดาถึงแนวโน้มของดนตรใีน 

อนาคตด้วย  

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(ณรุทธ์ สุทธจิตต,์2534 : 133) 


