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บทที่ 1

การอ่านและการบันทึกโน้ตดนตรีเป็นเรื่องส าคัญที่ผู้ศึกษาดนตรี
จะต้องมีความรู้และความเข้าใจ ถือว่าเป็นก้าวแรกของการเรียนดนตรีสากล
หรือดนตรีตะวันตก องค์ประกอบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น บรรทัดห้าเส้น 
ชื่อตัวโน้ต กุญแจประจ าหลัก ฯลฯ เปรียบเหมือนกับตัวอักษรประเภทหนึ่ง 
ซึ่งสัญลักษณ์ที่ใช้จะมีหลักการเขียนและการอ่านที่เป็นสากล ซึ่งไม่ว่านัก
ดนตรีชาติไหนก็สามารถสื่อให้เข้าใจตรงกันได้ 



บรรทัดห้าเส้น (Staff,Stave)

การบันทึกตัวโน้ตดนตรีสากลเพื่อบอกระดับความสูง-ต่ าของเสียง 
จะต้องมีบรรทัดห้าเส้นไว้ส าหรับก าหนดต าแหน่งของตัวโน้ต จะประกอบ
ด้วยเส้นตรงตามแนวนอนขนานกัน 5 เส้น และอยู่ห่างเป็นระยะเท่ากันเป็น
จ านวน 4 ช่อง การนับเริ่มต้นเส้นล่างสุดเป็นเส้นที่ 1 แล้วนับขึ้นมาตาม
ล าดับไปจนถึงเส้นที่ 5 เช่นเดียวกับการนับช่องจะเริ่มจากการนับช่องล่าง
สุดเป็นช่องที่ 1 แล้วเรียงล าดับขึ้นไปจนครบ 4 ช่อง 



การบันทึกโน้ตลงบรรทัดห้าเส้น

การบันทึกโน้ตบนบรรทัดห้าเส้นสามารถบันทึกได้ 2 ลักษณะคือ 
หัวโน้ตวางอยู่บนเส้น (On a line) และ หัวโน้ตวางอยู่ในช่องระหว่างเส้น 
(In a space) เมื่อบันทึกโน้ตใด ๆ ลงบนบรรทัดห้าเส้น ก็จะท าให้รู้     
ระดับเสียงว่าสูงหรือต่ า เมื่อน าโน้ตมาเรียงล าดับกัน จะบันทึกสลับกันไป
ระหว่างโน้ตคาบเส้นกับโน้ตในช่องได้ดังนี้  



และเม่ือไลล่  ำดบัโนต้ใหส้งูขึน้หรอืต ่ำลงจนสดุบรรทดัหำ้เสน้แลว้ 
สำมำรถไลโ่นต้ใหส้งูขึน้หรอืต ่ำลงไดอี้กโดยจะใชเ้สน้นอ้ย (Leger line 
หรอื Ledger lines) เป็นตวัก ำหนดต ำแหน่ง กำรบนัทกึจะมีลกัษณะเป็น
เสน้ตรงแนวนอนขนำดสัน้ มีควำมยำวกวำ่ตวัโนต้เลก็นอ้ย วำงขนำนกบั
บรรทดัหำ้เสน้ มีต ำแหน่งอยูเ่หนือหรอืใตบ้รรทดัหำ้เสน้ ระยะหำ่งระหวำ่ง
ช่องเท่ำกบัระยะหำ่งของบรรทดัหำ้เสน้ ในกำรเขียนเสน้นอ้ยท่ีมำกกวำ่ 1
เสน้ตอ้งรกัษำระดบัเสน้ท่ี 1 2 3 ตรงกนั เพ่ือง่ำยตอ่กำรอำ่น



เส้นก้ันห้อง (Bar line)

เสน้กัน้หอ้งคือเสน้ท่ีขีดขวำงบรรทดัหำ้เสน้ลงมำกัน้ตวัโนต้        
เม่ือครบจงัหวะ ซึง่มีควำมสมัพนัธก์บัเครือ่งหมำยก ำหนดจงัหวะ เช่น
ถำ้เครือ่งหมำยก ำหนดจงัหวะ ก ำหนดใหมี้โนต้ในแตล่ะหอ้งได้ 2 จงัหวะ 
เม่ือเขียนตวัโนต้ครบทกุ ๆ 2 จงัหวะก็จะเขียนเสน้กัน้หอ้ง 1 เสน้ วิธีกำร
เขียนท่ีถกูตอ้งคือกำรเขียนขวำงบรรทดัหำ้เสน้ ไมเ่ลยขึน้ดำ้นบนหรอืเลย
ลงไปดำ้นลำ่งของบรรทดัหำ้เสน้



กุญแจ (Clef)

กุญแจเป็นสัญลักษณ์ทางดนตรีที่จะก าหนดชื่อตัวโน้ตบนบรรทัดห้า
เส้น ต าแหน่งในการบันทึกจะอยู่ตอนต้นของบรรทัดห้าเส้น ทุก ๆ บรรทัด 
หากไม่ก าหนดกุญแจ โน้ตที่บันทึกบนบรรทัดห้าเส้นจะสามารถเป็นตัวโน้ต
ใด ๆ ก็ได้ ไม่สามารถอ่านเสียงได้ แต่จะทราบเพียงความต่างของระดับ
เสียงของตัวโน้ตว่าสูงกว่าหรือต่ ากว่าเท่านั้น กุญแจมีรูปร่าง 3 ลักษณะดังนี้



กุญแจซอล (G clef หรือ Treble clef) เป็นกุญแจประเภท
เคลื่อนที่ไม่ได้ หัวกุญแจซอลต้องมีต าแหน่งอยู่บริเวณคาบเส้นที่ 2 ของ
บรรทัดห้าเส้น โน้ตตัวใดที่อยู่ต าแหน่งคาบเส้นที่ 2 จะมีชื่อว่า ซอล (G) 



กุญแจฟา (F clef หรือ Bass clef) หัวกุญแจอยู่คาบเส้นที่ 4 และ
มีจุด 2 จุดอยู่ระหว่างช่องที่ 3 และ4 ของบรรทัดห้าเส้น โน้ตตัวใดที่อยู่
ต าแหน่งนี้ จะมีชื่อว่า ฟา (F)



กุญแจโด (C clef หรือ Alto clef) เป็นกุญแจที่สามารถเคลื่อนที่
ได้ มีหัวกุญแจคาบอยู่บนเส้นใดของบรรทัดห้าเส้นโน้ตที่อยู่ตรงต าแหน่งนี้ 
จะมีชื่อว่า โด (C) เม่ือกญุแจนีย้ำ้ยต ำแหน่งไปอยูใ่นเสน้อ่ืน ช่ือท่ีของ
กญุแจก็จะเปลี่ยนไป



โน๊ตโดกลาง Middle C

เนื่องจากเสียงโน้ตดนตรีมีเสียงทั้งหมด 7 เสียง แต่มีความสูงต่ าอยู่
หลายระดับ จึงท าให้ต้องก ากับระดับของเสียงตัวโน้ตชัดเจน



ระดับเสียงที่อยู่ตรงกลาง คือเสียง C4 ซึงเป็นเสียงกึ่งกลางของ
กุญแจซอลที่เหมาะกับการใช้กับเครื่องเสียงสูงและกุญแจฟาที่เหมาะกับการ
ใช้เสียงที่ต่ า และมีประโยคในการย้ายโน้ตไปในกุญแจอื่น ๆ เพื่อที่จะให้มี
ระดับเสียงที่เท่าเดิม



เครื่องหมายแปลงเสียง (Accidental)

ในหนึ่งช่วงคู่แปดของดนตรีสากลสามารถแบ่งระยะของเสียงได้เป็น
12 เสียงเท่า ๆ กัน ซึ่งเป็นรูปแบบการตั้งเสียงแบบตะวันตก(Modern 
Western tuning system) หรือเรียกว่า Equal temperament คือ
ในช่วง 1 คู่แปด (Octave) ระยะห่างระหว่างเสียง (เมื่อไล่จากคีย์สีขาว 
และคีย์สีด า) จะห่างทีละครึ่งเสียง (Half step) 



การท าให้ระดับเสียงของตัวโน้ตสูงขึ้นหรือต่ าลงทีละครึ่งเสียง ต้องใช้
เครื่องหมายแปลงเสียงเป็นตัวก าหนด ซึ่งจะเขียนก ากับไว้หน้าตัวโน้ตหรือ
หลังกุญแจประจ าหลัก ในการบอก สัญลักษณ์ที่ใช้มีอยู่ 5 ชนิด คือ 
เครื่องหมายคือ เครื่องหมายชาร์ป (#) เครื่องหมายแฟลต (b) เครื่องหมาย
ดับเบิ้ลชาร์ป (x) เครื่องหมายดับเบิ้ลแฟลต (bb)
และเครื่องหมายเนเชอรลั (♮)





เครื่องหมายแปลงเสียงมีผลในการใช้โน้ตในระดับเสียงเดียวกันที่อยู่
ในช่วงคู่แปดเดียวกัน และภายในห้องเดียวเท่านั้น เครื่องหมายแปลงเสียง
จะไม่มีผลการใช้ในห้องถัดไป แต่จะมีผลกับโน้ตที่มีเครื่องหมายโยงเสียงที่มี
ระดับเสียงเดียวกันทั้งห้องถัดไป



โน้ตเอน็ฮารโ์มนิค (Enharmonic)

นอกจากโน้ตที่อยู่บนคีย์สีด าที่ใช้เครื่องหมายแปลงเสียงได้ โน้ตทุก ๆ
ตัวก็สามารถใช้เครื่องหมายแปลงเสียงได้เช่นเดียวกัน ซึ่งท าให้โน้ตบางตัว
อาจเขียนต่างกันแต่เสียงเดียวกัน เช่นโน้ตตัว D# มีเสียงเดียวกับโน้ตตัว Eb 
เป็นตน้ ซึง่ลกัษณะโนต้แบบนีจ้ะเรยีกว่ำโนต้เอ็นฮำรโ์มนิค 
(Enharmonic)



การเรียกชื่อตัวโน้ต

ระบบการเรียกชื่อโน้ตสากลที่นิยมใช้จะมี 2 แบบคือ ระบบโซ-ฟา (So-Fa system)
และระบบตัวอักษร (Letter system) ทั้งสองระบบใช้แทนกันได้ ใช้เรียกชื่อตัวโน้ตที่มีทั้งหมด 7
ตัวได้ และเมื่อเรียกชื่อโน้ตตามล าดับครบทั้ง 7 ตัวแล้ว ก็สามารถวนต่อไปได้โดยน าโน้ตตัวที่ 1
มาเรียงล าดับต่อจากโน้ตตัวที่ 7 เรื่อยไป ทั้งขาขึ้นและขาลง ตามที่ผู้ประพันธ์เพลงต้องการ

การเรียกชื่อโน้ตระบบโซ-ฟา เป็นการเรียกชื่อตัวโน้ตที่เรียงล าดับจากโน้ตต่ าไปสูง มีชื่อ
เรียกดังต่อไปน้ี โด (Do) เร (Re) มี (Mi) ฟา (Fa) ซอล (Sol) ลา (La) ที (Ti)

การเรียกชื่อโน้ตระบบตัวอักษร เป็นระบบเรียกชื่อตัวโน้ตที่เรียงล าดับจากโน้ตต่ าไปสูง
ดังนี้ เอ(A) บี(B) ซี(C) ดี(D) อ(ีE) เอฟ(F) จี(G)



การเรียกชื่อตัวโน้ต



แบบฝึกหัด

1. ฝึกเขียนกุญแจซอล กุญแจฟา กุญแจโด อย่างละ 20 ครั้ง
2. ท าแบบฝึกหัดในเว็บไซต์ 
https://www.musictheory.net/exercises/note

2.1 ท าแบบไม่มี accidentals 20/20
2.2 ท าแบบมี accidentals 20/20

https://www.musictheory.net/exercises/note



