
การปฏิบัติดนตรีไทย

จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. อ่าน เขียนโน้ตดนตรีไทยและสากลในอัตราจังหวะต่างๆ ได้
๒. ร้องเพลง หรือเล่นดนตรีเด่ียวและรวมวง โดยเน้นเทคนิคการแสดงออกและคุณภาพของการแสดงได้ 
๓. สร้างเกณฑ์ส าหรับประเมินคุณภาพการประพันธ์และการเล่นดนตรีของตนเองและผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓



ขนบธรรมเนียมปฏิบตัิ
ที่เกี่ยวข้องกับครูดนตรีไทย

ขนบธรรมเนียมปฏิบัติของดนตรีไทย

• การให้ความเคารพเทพแห่งศิลปะทุกพระองค์ ตลอดจนครูบา
อาจารย์ท่ีประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ทางด้านดนตรีไทย

• ก่อนท่ีนักดนตรีทุกคนจะบรรเลงรวมวง หรือออกโรงแสดงได้
นั้นต้องผ่านพิธีเกี่ยวกับครูถึง ๓ พิธีด้วยกัน คือ พิธียกครู พิธี
ไหว้ครู  พิธีครอบครูก่อน

ขนบธรรมเนียมปฏิบตัิ  
ที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองดนตรีไทย

• ให้นับถือเครื่องดนตรีไทยทุกช้ินเป็นครู โดยต้องกราบ หรือไหว้ทุก
ครั้งท้ังก่อนและหลังปฏิบัติเครื่องดนตรี

• ห้ามน าเครื่องดนตรีไปวางในบริเวณท่ีไม่เหมาะสม เช่น ใต้บันได 
ใต้เก้าอี้ ใต้เตียง เป็นต้น

• ขณะเดินผ่านเครื่องดนตรีทุกช้ิน ต้องระวังมิให้ชายกระโปรง หรือ
กางเกงไปถูก หรือคร่อมบนเครื่องดนตรี และห้ามเดินข้ามเครื่อง
ดนตรีอย่างเด็ดขาด

• ให้นับถือตะโพนเป็นพ่อครูดนตรีไทย



การบรรเลงเดี่ยว

• การบรรเลงเครื่องดนตรีชนิดใดชนิดหนึ่งตามล าพังเพียง
คนเดียว ไม่มีเครื่องดนตรีชนิดใดๆ มาบรรเลงร่วม 

• ผู้บรรเลงสามารถก าหนดระดับเสียงได้ตามความ
ต้องการ

• ส่วนใหญ่ใช้บรรเลงเพื่อฝึกซ้อม หรือการบรรเลงท่ีไม่
เป็นพิธีการ

• จะต้องค านึงถึงความสมบูรณ์แบบของการบรรเลง ท้ัง
เสียง ท านอง จังหวะ ตลอดจนเทคนิคในการบรรเลง 

• การบรรเลงจะมีเครื่องก ากับจังหวะ ได้แก่ ฉิ่งและกลอง

การบรรเลงหมู่

• การบรรเลงเฉพาะเคร่ืองดนตรีชนิดใดชนิดหนึ่งพร้อมกันมากกว่า ๑ คน
ขึ้นไป ซึ่งมีแต่การบรรเลงไม่เกี่ยวข้องกับการขับร้อง

• การบรรเลงเคร่ืองดนตรีหลายชนิดประสมกันเป็นวง การน าเครื่องดนตรี
หลายชนิดมาประสมกันเป็นวงตามแบบแผนดนตรีไทย

ในการบรรเลงดนตรีไทย 
ผู้บรรเลงต้องมีสมาธิและฟังการ
บรรเลงของเครื่องดนตรีชนิดอื่นด้วย

รูปแบบการบรรเลงดนตรีไทย



https://www.youtube.com/watch?v=ovh-TW6svrA

การบรรเลงเดี่ยว

https://www.youtube.com/watch?v=ovh-TW6svrA


https://www.youtube.com/watch?v=MsQ5_5_Dwio

การบรรเลงหมู่

https://www.youtube.com/watch?v=MsQ5_5_Dwio


หลักการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย : ระนาดเอก

• น าไม้ไผ่จ านวน ๒๑-๒๒ ลูก มาตัดและเหลาให้มีความยาวลดหล่ันกันไปตามล าดับ
• คว้านใต้ลูก เจาะรู ลูกละ ๔ รู ใช้เชือกร้อยเรียงกันเป็นผืน
• ส่วนหัวและท้ายของแต่ละลูกติดตะกั่วผสมขี้ผ้ึง เพ่ือถ่วงเสียง
• น าไปแขวนตะขอที่ติดกับโขนบริเวณส่วนหัวและท้ายของรางระนาดทั้ง ๒ ด้าน

องค์ประกอบของระนาดเอก

ส่วนประกอบของระนาดเอก



หลักการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย : ระนาดเอก

เริ่มตีที่ลูกทวน (เสียงต ่าสุดอยู่ทางซ้ายมือของผู้ปฏิบัติ) คือ เสียงซอลต ่า เรียงล าดับเสียงสูงขึ้นไปถึงลูกยอด 
(เสียงสูงสุดทางขวามือของผู้ปฏิบัติ) คือ เสียงฟาสูง

เสียงของระนาดเอก

หมายเหตุ ส่วนระนาดเอกที่ผืนหนึ่งมี ๒๒ ลูก เพ่ิมเสียงสูงอีก ๑ ลูก คือ ซอลสูง



โน้ตระนาดเอกเบ้ืองต้น

ตัวอย่าง



ตัวอย่างเพลงส าหรับฝึกปฏิบัติระนาดเอกเบื้องต้น

เพลงแขกบรเทศชั้นเดยีว
เป็นเพลงเก่า ไม่ทราบนามผู้แต่ง



ประเภทการขับร้องเพลงไทย

รูปแบบการขับร้องเพลงไทย

การพากย์ - เจรจาประกอบการเชิดหนัง ผู้พากย์ - เจรจาต้องเปล่งค าร้องให้ได้จังหวะที่ลงตัว 
เหมาะสม และพอดีกับการเชิดตัวหนัง เพ่ือให้การแสดงมีความสมจริง

การขับร้องอิสระ 
การขับร้องโดยทั่วไป
ที่ไม่มีดนตรีบรรเลงรับ 

หรือบรรเลงประกอบแต่อย่างใด 
ผู้ขับร้องสามารถร้องได้ตามใจชอบ จะยึด
เสียงมาตรฐานของเครื่องดนตรีหรือไม่ก็ได้

การขับร้องประกอบการแสดง 
การขับร้องประกอบท่าร า 

เป็นการแสดงละคร หรือรีวิวที่เป็นชุด 
เป็นตอนก็ได้ จะเน้นในเรื่องของการใส่

อารมณ์ จังหวะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับผู้แสดง
เป็นส าคัญ

การขับร้องส่ง 
การขับร้องส่งให้วงดนตรีรับ เป็นการขับร้อง
สลับกับการบรรเลงดนตรี ใช้กับวงดนตรีไทย

ได้ทุกประเภท ผู้ขับร้องต้องขับร้องไป   
จนเกือบจะจบท่อนเพลง แล้วดนตรีจึง
บรรเลงสวมรับและบรรเลงไปจนจบ        

ท่อนเพลง



ควรพักผ่อนให้เพียงพอ 
ไม่ควรนอนดึก

ควรดื่มน้ าอุ่น 
ไมค่วรดื่มน้ าเย็นฝึกพลังเสียงของตนให้        

ดังกังวาน สดใส 
มีพลัง อยู่เสมอ

หลักการขับร้องเพลงไทย

ต้องขับร้องให้ตรงตามระดับ
เสียงของเครื่องดนตรี

ต้องมีสมาธิ ไมว่อกแวก 
จึงจะขับร้องไดถู้กต้องตรงตาม

ท านองและจังหวะ

ออกเสียงอักขรวิธี ถ้อยค าหรือ
แบ่งวรรคตอนถูกต้อง ชัดเจน

มีความจ าดี สามารถขับร้องให้
ท านองและจังหวะครบถ้วน

ควรศึกษาเรื่องจังหวะหน้าทับ 
เพ่ือให้สามารถขับร้องได้ครบ

ตามจังหวะ

ถ้าขับร้องประกอบการแสดง
ต้องศึกษา หรือสังเกต

ลีลาท่าทางของผู้แสดง เพ่ือให้  
ขับร้องไดส้อดคล้องกับท่าร า

สอดแทรกอารมณ์ตามบทร้อง
ได้อย่างเหมาะสม

ต้องส ารวมกิริยา มือ เท้าให้
เรียบร้อย ล าตัวตั้งตรง

ต้องหายใจให้
ได้จังหวะที่เหมาะสม

ในการขับร้องเพลงไทย 
ผู้ขับร้องต้องส ารวม
กิริยา ร้องให้ถูกท านอง 
และเก็บจังหวะให้
ครบถ้วน



ตัวอย่างเพลงที่ใช้ส าหรับฝึกหัดขับร้องเพลงไทย

เพลงที่ใช้ขับร้องประกอบการบรรเลง 

การขับร้องส่งให้ดนตรรีับ เพลงที่ใช้ 
ขับร้องประกอบการบรรเลง ได้แก่

เพลงที่ใช้ขับร้องประกอบการแสดง 

เพลงที่ใช้ขับร้องเพ่ือบรรยาย หรือประกอบกิริยาของผู้แสดงโขน 
ละคร ระบ า ฯลฯ ส่วนใหญ่เป็นเพลงอัตราจังหวะ ๒ ชั้น ชั้นเดียว 

และอัตราจังหวะพิเศษ

เพลงเถา 
เพลงเพลงหนึ่งท่ีบรรเลง หรือขับร้องติดต่อกัน มีอัตราจังหวะลดหล่ันกันตามล าดับ       
จากอัตราจังหวะ ๓ ช้ัน ๒ ช้ัน และจบลงท่ีช้ันเดียว

เพลงตับ 
เพลงต้ังแต่ ๒ เพลง ขึ้นไป ท่ีน ามาบรรเลง หรือขับร้องติดต่อกัน แบ่งออกเป็น ๒ ชนิด คือ 
ตับเพลงและตับเรื่อง

เพลงเกร็ด 
เพลงท่ีใช้บรรเลงและขับร้องเบ็ดเตล็ดท่ัวไป ท่ีไม่อาจจัดเข้าในประเภทท่ีกล่าวข้างต้นได้ 
อาจน าท านองมาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของเพลงเถา หรือเพลงตับก็เป็นได้ การแสดงโขน ละคร นิยมน าเพลงเกร็ด

มาใช้บรรเลงประกอบการแสดงและขับร้อง



เกณฑ์ทั่วไปในการประเมินคุณภาพผลงานดนตรี

เกณฑ์ในการประเมินคุณภาพผลงานดนตรีไทย

พิจารณาว่าเสียงแต่ละเสียงที่ผู้ประพันธ์
ได้น ามาเรียบเรียงเป็นบทเพลงนั้น

มีความไพเราะ เหมาะสม 
กลมกลืนกันหรือไม่เพียงใด

พิจารณาว่าเพลงนั้นมีรูปแบบ
เป็นอย่างไร มีความเหมาะสม

มีลักษณะใดที่โดดเด่น หรือเป็น
สิ่งใหม่ที่ปรากฏในวงการดนตรีหรือไม่

พิจารณาว่าผลงานชิ้นนั้นเปิดโอกาส
ให้ผู้บรรเลง หรือผู้ขับร้องสามารถ
สอดแทรกเทคนิคในการบรรเลง 
หรือขับร้องได้มากน้อยเพียงใด

พิจารณาว่าผลงานดนตรีไทยนั้น
ผลิตเสียงอันเกิดจากการบรรเลง หรือ

การขับร้องแล้วถ่ายทอดออกมา
มีคุณภาพหรือไม่

พิจารณาว่าผลงานนั้น
มคีวามสมบูรณ์ครบทุกด้านหรือไม่

ทั้งความไพเราะ รูปแบบ 
และประโยชน์ที่ผู้ฟังได้รับ

เสียง รูปแบบของบทเพลง ด้านเทคนิค 

ด้านการถ่ายทอดอารมณ์ ด้านคุณภาพของผลงาน 



เกณฑ์ทั่วไปในการประเมินคุณภาพผลงานดนตรี

ความถูกต้องในการบรรเลงและขับร้อง 
• ท านอง ผู้ขับร้องขับร้องเป็นท านองถูกต้องตามที่ประพันธ์เรียบเรียงไว้หรือไม่
• จังหวะ การบรรเลงและการขับร้องถูกต้องตามจังหวะหรือไม่ มีความพร้อมเพรียง สามัคคีกันเพียงใด
• บทร้อง มีความชัดเจน ถูกต้องตามอักษรวิธี และถูกต้องตรงตามความหมายหรือไม่

ความแม่นย าในการอ่านความหมายและสัญลักษณ์ 
• การบรรเลงหรือขับร้องตรงตามจังหวะหรือไม่
• การบรรเลงหรือการนับเที่ยวท านองถูกต้องหรือไม่เพียงใด
• ผู้บรรเลงเข้าใจเครื่องหมายและสัญลักษณ์ถูกต้องมากน้อยเพียงใด



• การควบคุมคุณภาพเสียงในการขับร้อง

การควบคุมคุณภาพเสียงในการขับร้องและการบรรเลง

คุณภาพเสียง เทคนิคในการขับร้องเพลง

• เสียงใดใส ดังกังวาน ไม่เพ้ียง
• เสียงดังสม่ าเสมอ ออกเสียงชัดเจน ไม่มีเสียงบอด
• ความถูกต้องด้านอักขวิธี เสียง ร,ล ค าควบกล้ า
• ความหมายของค าถูกต้องไม่ผิดเพี้ยน
• การขึ้น-ลงเสียงกลมกลืน ไม่โหนเสียง

• การเอื้อน การออกเสียงตามวรรณยุกต์ถูกต้อง เหมาะสม
• การผ่อนลมหายใจเหมาะสม เสียงค าชัดเจน
• การใช้เสียงในการถ่ายทอดอารมณ์เพลงได้อย่างเหมาะสม



• การควบคุมคุณภาพเสียงในการบรรเลง

คุณภาพเสียง เทคนิคในการบรรเลง

• เสียงเครื่องดนตรีดังทุกชิ้น มีระดับถูกต้อง ไม่เพ้ียน
• ความสมดุลของเสียงเครื่องดนตรีทุกชิ้นในวง

• ใช้เสียงดนตรีถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกได้
เหมาะสมกับบทเพลง

• ความพร้อมเพรียงในการบรรเลง
• การสอดแทรกเทคนิคต่างๆ เพ่ือเพ่ิมอรรถรถ

ในบทเพลงมีความเหมาะสม
• การขึ้น-ลง รับ-ส่งร้อง หรือเปลี่ยนเพลงราบรื่น


