
บทที่ 4

เรื่องขั้นคู่ (Interval) 



บทที่ 4 ขั้นคู่ (Interval) 

ขั้นคู่เป็นเรื่องพื้นฐานส าคัญในการเรียนทฤษฎีดนตรีตะวันตก เพราะ
ความเข้าใจในเรื่องขั้นคู่ จะเป็นพื้นฐานส าคัญที่น าไปสู่ความเข้าใจในเรื่อง
ต่างๆ ของทฤษฎีดนตรีตะวันตก

ขั้นคู่เกิดจากโน้ต 2 ตัวที่มีระยะห่างที่แตกต่างกันท าให้มีคุณลักษณะ
ของเสียง ที่แตกต่างกันในแต่ละประเภทของขั้นคู่ และยังเป็นสว่นประกอบ
ส าคัญ ในการสร้างทรัยแอดและคอร์ด



บทที่ 4 ขั้นคู่ (Interval) 

ขั้นคู่เกิดได้ 2 ลักษณะ
1. ขั้นคู่ประสาน (Harmonic Interval) คือขั้นคู่ที่เกิดขึ้นเป็นแนวตั้ง 

ที่ท าให้เกิดเสียงพร้อมกัน
2. ขั้นคู่ท านอง (Melodic Interval) คือขั้นคู่ที่เกิดขึ้นในแนวนอน ท่ี

ไม่เกิดเสียงพร้อมกัน



บทที่ 4 ขั้นคู่ (Interval) 

การวิเคราะห์ขั้นคู่จะประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ
1. ตัวเลขบอกระยะห่างของขั้นคู่
2. ชนิดของขั้นคู่



ตัวเลขบอกระยะห่างของขั้นคู่

ขั้นคู่ในส่วนที่เป็นตัวเลข เป็นการนับระยะห่างระหว่างโน้ตทั้งสอง
ของขั้นคู่ โดยใช้ชื่ออักษรตัวโน้ตเป็นหลัก ไม่ว่าโน้ตตัวใดตัวหนึ่งหรือโนต้ทั้ง 
2 ตัวจะมีเครื่องหมายแปลงเสียงก ากับอยู่หรือไม่ก็ตาม ซึ่งจะแบ่งออกได้
เป็น 2 แบบคือ



ตัวเลขบอกระยะห่างของขั้นคู่

1. ขั้นคู่ที่กว้างไม่เกินคู่ 8 เรียกว่า ขั้นคู่ธรรมดา (Simple interval) 
เราจะนับตั้งแต่ตัวล่างสุดไล่ขึ้นไปจนถึงตัวบน เราก็ได้ชื่อขั้นคู่นั้น แต่ต้องไม่
เกินคู่ 8 โดยจะก าหนดให้ ขั้นคู่ 2,3,6,7 เป็นชนิด Majorและ 1,4,5,8 เป็น
ชนิด Perfect



ตัวเลขบอกระยะห่างของขั้นคู่

2. ขั้นคู่ที่กว้างตั้งแต่คู่ 9 ขึ้นไป เรียกว่า ขั้นคู่ผสม (Compound 
interval) เราจะใช้วิธีการนับเหมือนกับวิธีแรก แต่เราจะตองเขียนค าว่า 
Compound ก ากับอยู่หน้าขั้นคู่นั้นๆเสมอ เช่น นับได้คู่ 9 เราจะเขียนใหม่
เป็น Compound 2 เป็นต้น



ชนิดขั้นคู่ 

1. ขั้นคู่เพอร์เคค (Perfect Interval) ใช้ตัวย่อคือ P
2. ขั้นคู่เมเจอร์ (Major Interval) ใช้ตัวย่อคือ M
3. ขั้นคู่ไมเนอร์ (Minor Interval) ใช้ตัวย่อคือ m
4. ขั้นคู่ดิมินิช (Diminished Interval) ใช้ตัวย่อคือ d 

หรือสัญลักษณ์
5. ขั้นคู่ออกเมนเท็ต (Augmented Interval) ใช้ตัวย่อคือ A

หรือสัญลักษณ์ (+)



ชนิดขั้นคู่ 

ขั้นคู่ทั้ง 5 จะให้เสียงที่แตกต่างกันขึ้นอยู่ว่าจะเอาไปใช้ในช่วงไหนของเพลง 
โดยจะแบบออกเป็น 2 ประเภทคือ

1. ขั้นคู่เสียงกลมกลืน ที่ให้ความรู้สึกมีความสุข นุ่มนวล อ่อนหวาน ได้แก่ 
ขั้นคู่เพอรเ์คคและขั้นคู่เมเจอร์แต่ยกเว้นคู่ 2 และ 7

2. ขั้นคู่เสียงกระด้าง ที่ให้ความรู้สึกเครียด กดดัน เศร้า ได้แก่ ขั้นคู่ไมเนอร์
ขั้นคู่ดิมินิช ขั้นคู่ออกเมนเท็ต



การวิเคราะห์ขั้นคู่

วิธีการวิเคราะหข์ัน้คูท่  าได ้2 วิธี
วิธีท่ี 1 การนบัระยะของขัน้คู ่ตามตารางขัน้คูพื่น้ฐาน 
โดยเริม่นบัโนต้ถดัไปจากตวัท่ีอยูด่า้นลา่งไปท่ีละครึง่เสียง จนถึง

โนต้ตวับนโดยสามารถสรา้งตารางระยะขัน้คู ่โดยคิดจากบนัไดเสียง      
C major เป็นตารางพืน้ฐาน เน่ืองจากเป็นบนัไดเสียงท่ีไมมี่การเติมชารป์
และแฟลต



การวิเคราะห์ขั้นคู่



การวิเคราะห์ขั้นคู่

ในตารางจะแสดงแคข่ัน้คูเ่มเจอรแ์ละขั้นคู่เพอร์เคค ถ้าจะหาชนิด
อื่น จะมีสูตรในการคิดดังนี้



การวิเคราะห์ขั้นคู่

ในตารางจะแสดงแคข่ัน้คูเ่มเจอรแ์ละขั้นคู่เพอร์เคค ถ้าจะหาชนิด
อื่น จะมีสูตรในการคิดดังนี้

Diminished     Minor        Major Augmented
Diminished    Perfect Augmented



การวิเคราะห์ขั้นคู่

ตวัอย่างเช่น C-D นบัถามตวัเลขจะหา่งกนั 2 แตย่งัไมท่ราบถงึ
ระยะหา่งท่ีเป็นตวัก าหนดชนิดของขัน้คู่ใหเ้ริม่นบั 1 ท่ีโนต้ C# 2ท่ีโนต้ D 

ได ้2 ครึง่เสียง จงึเป็น M2 ถา้ใชส้ตูร



การวิเคราะห์ขั้นคู่

วิธีที่ 2 คือการคิดจากบันไดเสียง ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
1. กลุ่มเมเจอร์ ได้แก่ ขั้นคู่ 2,3,6,7 ให้ดูบันเสียงจากโน้ตตัวล่าง 



การวิเคราะห์ขั้นคู่

วิธีที่ 2 คือการคิดจากบันไดเสียง ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
1. กลุ่มขั้นคู่เพอร์เคค ได้แก่ ขั้นคู่ 4,5,8 ให้ดูบันเสียงจากโน้ตตัวล่าง 



การวิเคราะห์ขั้นคู่

การคิดขั้นคู่โดยใช้วิธีคิดจากบันไดเสียง ในบางครั้งจะเจอโน้ตที่ติด
เครื่องหมายแปลงเสียงต่าง ๆ ที่ไม่มีบันไดเสียงนั้น ๆ เช่น Cbb G# เป็นต้น 
ให้ท าการคิดโดยไม่มีเครื่องหมายแปลงเสียงก่อน เพื่อให้โน้ตนั้นเป็นโน้ตที่มี
ในบันไดเสียง แล้วจึงคิดขั้นคู่ตามวิธีที่กล่าวมาข้างต้น แล้วจึงค่อยเพิ่มหรือ
ลดตามเครื่องหมายแปลงเสียงที่มีเพื่อให้ได้ค าตอบ



ขั้นคู่พ้องเสียง(Enhormonic Interval)

โนต้พอ้งเสียง (Enhormonic Interval) คือโน้ต 2 ตัวที่มีเสียงที่
เหมือนกัน แต่ชื่อโน้ตไม่เหมือนกัน เช่น C# กับ Db เสียงที่เกิดขึ้นเป็นเสียง
เดียวกัน แม้จะมีเสียงที่เหมือนกัน แต่บทบาทและหน้าที่ของโน้ตก็ส่งผลต่อ
ความสัมพันธ์กับโน้ตอื่นๆ และเรื่องเสียงประสาน



ขั้นคู่พ้องเสียง(Enhormonic Interval)

วิธีการหาคือเปลี่ยนโน้ตตัวใดตัวหนึ่งจะเป็นโน้ตบนหรือโน้ตล่างก็ได้ 
เป็นตัวพ้อง (Enhormonic) ขั้นคู่ก็จะเปลี่ยนไป



ขั้นคู่พลิกกลับ(Inversion Interval)

เป็นการพลิกกลับโน้ตตัวใดตัวหนึ่ง สลับที่กัน จากตัวโน้ตที่อยู่ล่าง 
พลิกกลับไปอยู่เป็นโน้ตตัวบน หรือจากโน้ตตัวบนพลิกกลับมาเป็นโน้ตตัว
ล่าง

ซึ่งจะท าให้ขั้นคู่เปลี่ยนไปทั้งตัวเลขและชนิดของขั้นคู่ โดยมีวิธีคิด
โดยแบ่งเป็นระหว่างตัวเลขและชนิดของขั้นคู่



ขั้นคู่พลิกกลับ(Inversion Interval)

ตัวเลข ในการพลิกกลับเลขทั้งสองจะต้องบวกกันได้ผลลัพธ์เป็น 9 คือ

ตัวเลขขั้นคู่ตั้งต้น 1 2 3 4 5 6 7 8

ตัวเลขพลิกกลับ 8 7 6 5 4 3 2 1

ผลลัพธ์รวม  9 9 9 9 9 9 9 9



ขั้นคู่พลิกกลับ(Inversion Interval)

ชนิดของขั้นคู่ เมื่อพลิกกลับแล้วชื่อชนิดของขั้นคู่ก็จะเปลี่ยนเป็นตาม
ความสัมพันธ์ของขั้นคู่



แบบฝึกหัดท้ายบท

ท าแบบฝึกในเว็บไซต์ 
https://www.musictheory.net/exercises/interval
https://www.musictheory.net/exercises/interval-construction


