
บทที่ 2 

เรื่องจังหวะ (Rhythm) 



บทที่ 2 จังหวะ

จังหวะ คือสัญลักษณ์ที่แทนค่าความยาว-สั้นของเสียง ที่บรรเลง
ออกมา ที่บันทึกลงอยู่ในบรรทัดห้าเส้น เช่นเดียวกับการบันทึกระดับความ
สูง-ต่่าของเสียง ที่ได้เรียนไปในบทก่อนหน้านี้แล้ว และยังเป็นตัวก่าหนด
ลักษณะการบรรเลงของบทเพลง ท่าให้เกิดความแตกต่างในแต่ละบทเพลง

ในบทนี้จะอธิบายถึง สัญลักษณ์ต่าง ๆ ของจังหวะทั้งสัญลักษณ์ที่
ก่าหนดลักษณะการบรรเลงของบทเพลง ที่เรียกว่าเครื่องหมายก่าหนด
จังหวะ สัญลักษณ์ที่แทนการบรรเลงที่ออกเสียงซึ่งจะเรียกว่า ค่าตัวโน้ต 
และสัญลักษณ์ที่แทนความเงียบของเสียง ที่เรียกว่า ค่าตัวหยุด



ลักษณะการเขียนค่าตัวโน้ต
ตัวโน้ต (Note) เป็นสัญลักษณแทนของการบรรเลงที่ท่าให้เกิดเสียง 

โดยมีองค์ประกอบในการเขียนอยู่ 3 องค์ประกอบ
หัวโน้ต (Note head) จะมีลักษณะเป็นรูปวงกลมรี ที่

สามารถอยู่ได้ท้ังคาบเส้นและในช่องของบรรทัดห้าเส้น มีทั้งสีขาวและสีด่า



ลักษณะการเขียนค่าตัวโน้ต

กา้นโนต้ (Stem) มีลกัษณะเป็นเสน้ตรงท่ีจะลากมาติดหวัโนต้
ดา้นซา้ยหรอืดา้นขวาก็ได ้ถา้อยูต่ิดทางดา้นซา้ยเสน้จะมีลกัษณะท่ีชีล้ง
และถา้อยูต่ิดทางดา้นขวาจะมีลกัษณะท่ีชีข้ึน้ โดยมีขอ้ก าหนดในการ
เลือกท่ีจะติดดา้นซา้ยหรอืดา้นขวาคือ ถา้หวัโนต้ท่ีอยู่ในต าแหน่งตัง้แต่
เสน้ท่ี 3 ขึน้ไป ใหก้า้นโนต้อยูต่ิดทางดา้นซา้ยและชีล้ง



ลักษณะการเขียนค่าตัวโน้ต

เขบ็ต มีลักษณะเป็นรูปธงที่มาต่อในส่วนท้ายของก้านโน้ต ซึ่งจะ
ปรากฏที่โน้ตหัวสีด่าเท่านั้น ไว้ว่าก้านโน้ตนั้นจะขึ้นหรือลง และสามารถ
เชื่อมโยงก้านโน้ตที่มีเขบ็ตต่อกัน ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปได้



ลักษณะการเขียนค่าตัวโน้ต

ในบางกรณีที่กลุ่มโน้ตมีทิศทางของก้านโน้ตไม่เหมือนกัน ก็ต้องปรับ
ให้ก้านโน้ตชี้ขึ้นหรือลงเหมือนกันหมด โดยพิจารณาจากภาพรวมของกลุ่ม
ตัวโน้ตนั้นว่ามีจ่านวนก้านโน้ตชี้ขึ้นหรือลงมากกว่า แต่ถ้ากรณีที่มีจ่านวน
ก้านโน้ตชี้ขึ้นและลงเท่ากัน ให้พิจารณาจากกลุ่มโน้ตโดยรวมว่ามีทิศทางขึ้น
หรือลง



ค่าของตัวโน้ตและตัวหยุด

ตัวโน้ต (Note) เป็นสัญลักษณ์ทางการบันทึกความยาวของเสียงที่
สามารถเปรียบเทียบความยาว-สั้นกันได้ และชื่อที่ใช้เรียกค่าโน้ตจะ
แตกต่างกันดังต่อไปนี้



ค่าของตัวโน้ตและตัวหยุด



ค่าของตัวโน้ตและตัวหยุด

ตัวหยุด (Rest) เป็นการบันทึกความยาวของความเงียบ  ชื่อเรียกตัว
หยุดโน้ตและสัญลักษณ์ที่ใช้แทนการบันทึกตัวหยุดโน้ต มีดังต่อไปนี้



ค่าของตัวโน้ตและตัวหยุด



ค่าของตัวโน้ตและตัวหยุด

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบค่าตัวโน้ตและค่าตัวหยุด



เครื่องหมายก าหนดจังหวะ (Time signature) 

เป็นเครื่องหมายก่าหนดจังหวะเพลง ต่าแหน่งในการบันทึก จะอยู่
หลังกุญแจประจ่าเสียง (ในกรณีที่เพลงนั้นมีเครื่องหมายประจ่ากุญแจ) มี 2 
ลักษณะ คือ เครื่องหมายก่าหนดจังหวะที่มีลักษณะเป็นตัวเลข และ
เครื่องหมายก่าหนดจังหวะที่มีลักษณะเป็นสัญลักษณ์



เครื่องหมายก าหนดจังหวะ (Time signature) 

เครื่องหมายก่าหนดจังหวะที่มีลักษณะเป็นตัวเลข จะประกอบด้วย 2
ส่วนคือ 

เลขตัวบน แสดงจ่านวนค่าจังหวะที่มีต่อ  1 ห้อง 
เลขตัวล่าง แสดงค่าสัญลักษณ์แทนค่าจังหวะตัวโน้ต



เครื่องหมายก าหนดจังหวะ (Time signature) 

เครื่องหมายก่าหนดจังหวะที่มีลักษณะเป็นสัญลักษณ์ ได้แก่ 
เป็นค่าย่อของค่าว่า Common time หรืออัตราจังหวะ

สามัญ มีค่าเท่ากับ 4/4
เป็นค่าย่อของค่าว่า Cut time หรืออัตราจังหวะตัด มีค่า

เท่ากับ 2/2



อัตราจังหวะ

การเข้าใจในเรื่องของอัตราจังหวะจะช่วยให้รู้ถึงหลักการนับจังหวะ
ในบทเพลง ซึ่งในบทเพลงแต่ละเพลงนั้นจะมีจังหวะที่แตกต่างกัน แบ่งออก 
เป็น 3 ประเภท โดยหลักการแบ่งในแต่ละประเภทนั้น จะขึ้นอยู่กับการแบ่ง
ค่าของจังหวะในแต่ละกลุ่มจังหวะ และจ่านวนของกลุ่มจังหวะที่มีต่อ 1 
ห้อง 



อัตราจังหวะธรรมดา

เป็นอัตราจังหวะที่สามารถแบ่งค่าจังหวะใหญ่ของกลุ่มนั้นๆ ต่อ    
1 ห้องได้สัดส่วนที่เท่า ๆ กัน หรือหารสองได้ลงตัวในแต่ละกลุ่ม ซึ่งอัตรา

จังหวะนี้ก็สามารถแบ่งออกมาได้อีก 3 แบบ ตามจ่านวนกลุ่มจังหวะที่มี  

ต่อ 1 ห้อง ได้แก่ 



อัตราจังหวะสองธรรมดา (Simple duple time)

คืออัตราจังหวะที่มี 2 กลุ่มจังหวะใหญ่อยู่ในแต่ละห้อง เช่น 
2/2 คืออัตราจังหวะที่มี กลุ่มโน้ตตัวขาว 2 กลุ่มจังหวะ ต่อ 1 ห้อง 

เลขตัวล่าง 2 แสดงค่าโน้ตตัวขาวเท่ากับ 1 จังหวะใหญ่ 

2/4 คืออัตราจังหวะที่มี กลุ่มโน้ตตัวด่า 2 กลุ่มจังหวะ ต่อ 1 ห้อง 
เลขตัวล่าง 4 แสดงค่าโน้ตตัวด่าเท่ากับ 1 จังหวะใหญ่ 



อัตราจังหวะสองธรรมดา (Simple duple time)

2/8 คืออัตราจังหวะที่มี กลุ่มโน้ตตัวเขบ็ต 1 ชั้น 2 กลุ่มจังหวะ ต่อ 
1 ห้อง เลขตัวล่าง 8 แสดงค่าโน้ตตัวเขบ็ต 1 ชั้น เท่ากับ 1 จังหวะใหญ่



อัตราจังหวะสามธรรมดา (Simple triple time) 

คืออัตราจังหวะที่มี 3 กลุ่มจังหวะใหญ่ในแต่ละห้อง เช่น 
3/2 คืออัตราจังหวะที่มี กลุ่มโน้ตตัวขาว 3 กลุ่มจังหวะ ต่อ 1 ห้อง 

เลขตัวล่าง 2 แสดงค่าโน้ตตัวขาวเท่ากับ 1 จังหวะใหญ่

3/4 คืออัตราจังหวะที่มี กลุ่มโน้ตตัวด่า 3 กลุ่มจังหวะ ต่อ 1 ห้อง 
เลขตัวล่าง 4 แสดงค่าโน้ตตัวด่าเท่ากับ 1 จังหวะใหญ่



อัตราจังหวะสามธรรมดา (Simple triple time) 

3/8 คืออัตราจังหวะที่มี กลุ่มโน้ตตัวเขบ็ต 1 ชั้น 2 กลุ่มจังหวะ ต่อ 
1 ห้อง เลขตัวล่าง 8 แสดงค่าโน้ตตัวเขบ็ต 1 ชั้น เท่ากับ 1 จังหวะใหญ่



อัตราจังหวะสี่ธรรมดา (Simple quadruple time)

คืออัตราจังหวะที่มี 4 กลุ่มจังหวะใหญ่ในแต่ละห้อง เช่น 
4/2 คืออัตราจังหวะที่มี กลุ่มโน้ตตัวขาว 4 กลุ่มจังหวะ ต่อ 1 ห้อง 

เลขตัวล่าง 2 แสดงค่าโน้ตตัวขาวเท่ากับ 1 จังหวะใหญ่

4/4 คืออัตราจังหวะที่มี กลุ่มโน้ตตัวด่า 4 กลุ่มจังหวะ ต่อ 1 ห้อง 
เลขตัวล่าง 4 แสดงค่าโน้ตตัวด่าเท่ากับ 1 จังหวะใหญ่



อัตราจังหวะสี่ธรรมดา (Simple quadruple time)

4/8 คืออัตราจังหวะที่มี กลุ่มโน้ตตัวเขบ็ต 1 ชั้น 4 กลุ่มจังหวะ ต่อ 
1 ห้อง เลขตัวล่าง 8 แสดงค่าโน้ตตัวเขบ็ต 1 ชั้น เท่ากับ 1 จังหวะใหญ่



อัตราจังหวะผสม (Compound time)

คืออัตราจังหวะที่ กลุ่มจังหวะใหญ่จะประกอบไปด้วย ค่าจังหวะ 3  
ค่าจังหวะ ประกอบกันเป็น 1 กลุ่ม เช่น หนึ่งกลุ่มจะประกอบไปด้วย เขบ็ต
หนึ่งชั้น 3 ตัว  หนึ่งกลุ่มประกอบไปด้วย ตัวด่า 3ตัว เป็นต้น ซึ่งอัตรา
จังหวะนี้ก็สามารถแบ่งออกมาได้อีก 3 แบบ ตามจ่านวนกลุ่มจังหวะที่มีต่อ 
1 ห้อง ได้แก่ 



อัตราจังหวะสองผสม (Compound duple time) 

คืออัตราจังหวะที่มี 2 จังหวะใหญ่ ต่อ1ห้อง เช่น
6/2 คืออัตราจังหวะที่มี 2 กลุ่มจังหวะใหญ่ (โดยการน่า 3 ไปหาร

กับ 6)  ต่อ 1 ห้อง เลขตัวล่าง 2 แสดงค่าโน้ตตัวขาว ที่น่ามาประกอบกัน 3
ตัวเป็น 1 กลุ่มจังหวะใหญ่



อัตราจังหวะสองผสม (Compound duple time) 

6/4 คืออัตราจังหวะที่มี 2 กลุ่มจังหวะใหญ่ (โดยการน่า 3 ไปหาร
กับ 6)  ต่อ 1 ห้อง เลขตัวล่าง 4 แสดงค่าโน้ตตัวด่า ที่น่ามาประกอบกัน3
ตัวเป็น 1 กลุ่มจังหวะใหญ่

6/8 คืออัตราจังหวะที่มี 2 กลุ่มจังหวะใหญ่ (โดยการน่า 3 ไปหาร
กับ 6)  ต่อ 1 ห้อง เลขตัวล่าง 8 แสดงค่าโน้ตตัวเขบ็ตหนึ่งชั้น ที่น่ามา
ประกอบกัน3 ตัวเป็น 1 กลุ่มจังหวะใหญ่



อัตราจังหวะสามผสม (Compound triple time) 

คืออัตราจังหวะที่มี 3 จังหวะใหญ่ ต่อ1 ห้อง
9/2 คืออัตราจังหวะที่มี 3 กลุ่มจังหวะใหญ่ (โดยการน่า 3 ไปหาร

กับ 9)  ต่อ 1 ห้อง เลขตัวล่าง 2 แสดงค่าโน้ตตัวขาว ที่น่ามาประกอบกัน
เป็น 1 กลุ่มจังหวะใหญ่



อัตราจังหวะสามผสม (Compound triple time) 

9/4 คืออัตราจังหวะที่มี 3 กลุ่มจังหวะใหญ่ (โดยการน่า 3 ไปหาร
กับ 9)  ต่อ 1 ห้อง เลขตัวล่าง 4 แสดงค่าโน้ตตัวด่า ที่น่ามาประกอบกัน
เป็น 1 กลุ่มจังหวะใหญ่

9/8 คืออัตราจังหวะที่มี 3 กลุ่มจังหวะใหญ่ (โดยการน่า 3 ไปหาร
กับ 9)  ต่อ 1 ห้อง เลขตัวล่าง 8 แสดงค่าโน้ตตัวเขบ็ตหนึ่งชั้น ที่น่ามา
ประกอบกันเป็น 1 กลุ่มจังหวะใหญ่



อัตราจังหวะสี่ผสม (Compound quadruple time) 

คืออัตราจังหวะที่มี 4 จังหวะใหญ่ ต่อ1 ห้อง
12/2 คืออัตราจังหวะที่มี 2 กลุ่มจังหวะใหญ่ (โดยการน่า 3 ไปหาร

กับ 12)  ต่อ 1 ห้อง เลขตัวล่าง 2 แสดงค่าโน้ตตัวขาว ที่น่ามาประกอบกัน
เป็น 1 กลุ่มจังหวะใหญ่



อัตราจังหวะสี่ผสม (Compound quadruple time) 

12/4 คืออัตราจังหวะที่มี 2 กลุ่มจังหวะใหญ่ (โดยการน่า 3 ไปหาร
กับ 12)  ต่อ 1 ห้อง เลขตัวล่าง 4 แสดงค่าโน้ตตัวด่า ที่น่ามาประกอบกัน
เป็น 1 กลุ่มจังหวะใหญ่

12/8 คืออัตราจังหวะที่มี 2 กลุ่มจังหวะใหญ่ (โดยการน่า 3 ไปหาร
กับ 12)  ต่อ 1 ห้อง เลขตัวล่าง 8 แสดงค่าโน้ตตัวเขบ็ตหนึ่งชั้น ท่ีน่ามา
ประกอบกันเป็น 1 กลุ่มจังหวะใหญ่



อัตราจังหวะซ้อน (Complex time)

คืออัตราจังหวะที่มีความผสมผสานกันระหว่าง จังหวะธรรมดาและ
จังหวะผสม อยู่ในห้องเดียวกัน ท่าให้อัตราจังหวะใหญ่มีความ ไม่สม่่าเสมอ 
และไม่มีหลักแน่นอน เช่น 5/4, 7/8 เป็นต้น 



อัตราจังหวะซ้อน (Complex time)

ค่าจังหวะ 5/4 จะประกอบไปด้วยโน้ตตัวด่า5ตัว จะมีค่าจังหวะใหญ่
ทั้งหมด 2 กลุ่ม โดยในกลุ่มจังหวะนั้น จะแบ่งโน้ตตัวด่าออกเป็น กลุ่มล่ะ 3
และกลุ่มล่ะ 2 ซึ่งแล้วแต่ผู้ประพันธ์จะให้จังหวะใหญ่อยู่ที่จังหวะไหน โดย
จะมีการเขียนเลขก่ากับไว้ให้ (3+2) หรือ (2+3) เป็นต้น



อัตราจังหวะซ้อน (Complex time)

ค่าจังหวะ 7/8 จะประกอบไปด้วยโน้ตเขบ็ตหนึ่งชั้น 7 ตัว จะมีค่า
จังหวะใหญ่ทั้งหมด 3 กลุ่ม โดยในแต่ล่ะกลุ่มจะแบ่งโน้ตเขบ็ตหนึ่งชั้น
ออกเป็น กลุ่มละ3 กลุ่มละ2 และกลุ่มละ 2 โดยแล้วแต่ผู้ประพันธ์จะให้
จังหวะใหญ่อยู่ที่จังหวะไหน โดยจะมีการเขียนเลขก่ากับไว้ให้ (3+2+2)

(2+3+2) (2+2+3)



การยืดค่าจังหวะ

การยืดค่าจังหวะสามารถท่าออกมาได้ 3 วิธี ได้แก่
การประจุด คือการเพิ่มค่าจังหวะออกไปอีกครึ่งหนึ่งของโน้ตที่ไปอยู่

ด้วย ซึ่งจุดจะต้องอยู่ทางขวาของตัวที่ไปอยู่ด้วย สามารถใช้ได้กับทั้งตัวโน้ต
และตัวหยุด การใส่จุดสามารถใส่ได้มากกว่าหนึ่งตัว ต่อตัวโน้ตหรือตัวหยุด 
ซึ่งค่าจังหวะก็จะลดท่อนลงไปตามล่าดับที่ไปจุด



การยืดค่าจังหวะ

เครื่องหมายโยงเสียงทาย Tie (ทาย) คือเครื่องหมายที่มีลักษณะ
เป็นเส้นโค้ง เหมือนกับ เครื่องหมายสเลอ (Slur) แต่แตกต่างกันตรงที่
เครื่องหมายสเลอคือ การเชื่อมเสียงให้ต่อเนื่องกัน โดยที่โน้ตต้องไม่
เหมือนกัน แต่เครื่องหมายทาย เป็นการรวมเสียงของตัวโน้ตที่เหมือนกัน
และอยู่ในต่าแหน่งเดียวกัน



การยืดค่าจังหวะ

การใช้สัญลักษณ์เฟอร์มาตาหรือเครื่องหมายตาไก่ (Fermata 
หรือ Pause) คือเครื่องหมายที่มีไว้เพื่อเพิ่มค่าโน้ตหรือค่าตัวหยุดนั้น ๆ   
ให้ยาวขึ้นมากกว่าปกติ ซึ่งจะยาวหรือสั้นแค่ไหนก็ได้ไม่มีการก่าหนด ขึ้นอยู่
กับตัวผู้เล่นเอง ซึ่งเครื่องหมายนี้จะมีลักษณะเป็นเส้นโค้งครึ่งวงกลมและมี
จุดอยู่ตรงกลาง อยู่บริเวณเหนือโน้ตหรือตัวหยุดนั้น ๆ ที่ต้องการ



แบบฝึกหัดท้ายบท

1. ท่าแบบฝึกหัดที่ก่าหนดให้
2. ให้นักศึกษาฟังและวิเคราะห์บทเพลงที่มีอัตราจังหวะแตกต่างกัน 3 บท
เพลง และน่ามาเขียนรูปแบบจังหวะของบทเพลงที่ได้ศึกษามา ในรูปแบบ
รายงาน




