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หลักการขับร้ องเพลงไทย
การขับร้องเพลงไทยต่างไปจากการขับร้องเพลงไทยสากล กล่าวคือการขับร้องเพลงไทยต้องมีการ
“เอื้อน” ทานองเพลง คลุกเคล้าคาร้องโดยตลอด ผูร้ ้อ งจะต้องรู ้จกั หลักการใส่ อารมณ์ และความรู ้สึกในการ
เอื้อนทานองร้อง รู ้จกั ตกแต่งลีลาการร้องให้สละสลวย เพราะฉะนั้น การร้อง เพลงไทยให้มีความไพเราะน่ า
ฟังจึงขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์ที่ได้ฟังจากนักร้องเพลงไทยที่ฝีมือเเละเทคนิคที่ได้ผ่านการฝึ กร้องเพลงอย่างถูก
วิธี

องค์ ประกอบของการขับร้ องเพลงไทย
1. เสียง เสียงที่เราเปล่งออกมา ไม่วา่ จะเป็ นเสียงพูดหรื อเสี ยงร้องเพลงถ้อยคาหรื อเนื้อร้องจะเกิด
จากฐานที่ต่างกัน คนที่พดู ได้ดียอ่ มจะออกเสี ยงสระ เสียงพยัญชนะในวรรคต่าง ๆ เสียงพยัญชนะควบกล้ า
และเสียงวรรณยุกต์ได้ถูกต้องโดยเฉพาะเสียง ร หรื อ เสียง ล ต้องฝึ กหัดออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน ถ้า
พูดได้ถูกต้องชัดเจนก็ยอ่ มจะร้องเพลงได้ถูกต้องในเรื่ องเนื้อร้อง
2. ทานอง คือ เสี ยงสูง เสี ยงต่า เสี ยงยาวที่ผปู ้ ระพันธ์นามาเรี ยบเรี ยงตามหลักของดนตรีสิ่งที่สาคัญ
ที่สุดของการขับร้องเพลงไทย คือ การเอื้อนเพระว่าการเอื้อนมีท้งั เอื้อนคาและเอื้อนทานอง คือ
2.1 เอื้อนคา คือ การออกเสียงถ้อยคาให้ตรงและกลมกลืนกับทานอง คาบางคาอาจต้องใช้
หลายเสียง หรื อหลายระดับเสียงรวบเข้าหากัน ถ้อยคานั้นจึงจะชัดเจนไม่เสียความหมาย
2.2 เอื้อนทานอง คือ การร้องคาว่า “เออ ,เอย ” ให้ตรงกับเสียงสู งเสี ยงต่าที่ผกู กันเป็ นทานอง
ในส่ วนที่เสี ยงหรื อทานองเหล่านั้นไม่มีถอ้ ยคาหรื อเนื้ อร้อง เพื่อให้การขับร้องร้องได้จงั หวะครบถ้วนตาม
ทานองเพลงและเท่ากับเสียงของดนตรี ทุกทานอง
3. จังหวะ หมายถึง การเคลื่อนที่ของเวลาอย่างสม่ าเสมอ การดาเนิ นทานองจะช้าจะเร็ วอย่างไร
ต้องดาเนินไปอย่างสม่าเสมอตลอดทั้งเพลง โดยถือหลักดังนี้
3.1 จังหวะสามัญ ถือหลักการนับในใจ จะช้าหรื อเร็วขึ้นอยูท่ ี่เพลงจังหวะอะไรถ้าจังหวะสาม
ชั้นก็นบั ช้าถ้าจังหวะ 2 ชั้นก็นบั ปานกลางถ้าจังหวะชั้นเดียวก็นบั เร็ว
3.2 จังวะฉิ่ง ถือหลักเสียงฉิ่งเป็ นจังหวะเบาเสี ยงฉาบเป็ นจังหวะหนักเป็ นเกณฑ์หรื อเป็ น
หลักการดาเนินจังหวะไปตามจังหวะสามัญ
3.3 จังหวะหน้ าทับ หมายถึงจังหวะและลีล าการตีกลองประเภทต่าง ๆ จังหวะหน้าทับ
เพลงไทยมี 3 ประเภท ดังนี้

1. หน้าทับปรบไก่
2. หน้าทับสองไม้
3. หน้าทับพิเศษ

ประเภทของการขับร้ องเพลงไทย
การขับร้องเพลงไทยมี 3 ประเภท คือ
1. การขับร้ องแบบอิสระ หรื อ ร้องเพลงโดยลาพัง คือ การร้องเพลงโดยทัว่ ๆไปตามลาพัง ร้อง
เพราะอยากจะร้อง ไม่ตอ้ งมีกฎเกณฑ์อะไร ไม่ตอ้ งคานึงถึงเสี ยงร้องของคนอื่น ไม่ตอ้ งคานึงถึงเสี ยงดนตรี
การร้องเพลงประเภทนี้ไม่ตอ้ งใช้ดนตรี ประกอบ แต่มีสิ่งพึงระวังคือจะต้องร้องให้ถูกทานอง รักษาจังหวะ
เพลงให้สม่าเสมอ ระดับเสียงต้องคงที่ และคาร้องต้องถูกต้องชัดเจน
2.การร้ องเพลงประกอบดนตรี คือ การร้องเพลงกับวงปี่ พาทย์ วงเครื่ องสาย หรื อวงมโหรี หรื อ
เครื่ องดนตรี ที่ทานองชิ้นใดชิ้นหนึ่งถือเสียงของดนตรี เป็ นหลัก ต้องเทียบเสียงให้ตรงกับเสียงดนตรี เสี ยก่อน
จึงจะร้องเข้ากับดนตรี ได้ การร้องเพลงประเภทนี้ มี 3 วิธี คือ
2.1 การร้ องเพื่อให้ ดนตรี รับหรื อเรี ยกว่ าการร้ องส่ ง หมายถึง การร้องเพลงเมื่อร้องจบถึง
ท่อนแล้วมีดนตรี รับตามทานองของท่อนนั้นอีกครั้งหนึ่ง
2.2 การร้ องแบบคลอดนตรี คือ การร้อ งเพลงที่ผูร้ ้องจะร้องไปตามทานองของตน แต่
ดนตรี ตอ้ งบรรเลงให้เหมือนกับทางขับร้องเพือ่ ให้เป็ นแนวทางเดียวกัน
2.3 การร้ องแบบเคล้ าดนตรี คือ การขับร้องที่ผรู ้ ้องจะร้องไปตามทานองของตนและดนตรี
ก็จะบรรเลงไปตามแนวทางของการบรรเลงดนตรี
3. การร้ องเพลงประกอบการแสดง หมายถึง การร้องเพลงประกอบการแสดงต่าง ๆ เช่น การ
แสดงโขน การแสดงละคร เป็ นต้น การร้อ งเพลงประเภทนี้ ผูร้ ้องจะต้องคานึ งทั้งเสี ยงดนตรี เสี ยงของ
นักร้อง ด้วยกัน และพร้อมกันนั้นก็ตอ้ งดูท่าทาง และอารมณ์ของตัวละครหรื อผูแ้ สดงประกอบด้วย ผูร้ ้อง
จะต้องมีความรู ้ในเรื่ องบทละคร ในเรื่ องบทวรรณคดี และจะต้องฝึ กหัดจนชานาญ จึงจะร้องเพลงประเภทนี้
ได้นบั ว่าเป็ นวิธีร้องเพลงที่อยากที่สุด

ทีม่ าของบทขับร้ องเพลงไทย
1. บทขับร้ องที่มาจากวรรณคดีเรื่ องต่ าง ๆ นามาเฉพาะบทที่มีความไพเราะ ใช้ภาษาถูกต้องตาม
หลักภาษาไทย ลักษณะถูกต้องตามหลักการประพันธ์ บทวรรณคดีที่นิยมนามาตัดตอนเป็ นบทขับร้องได้แก่
เสภาเรื่ องขุนช่างขุนแผน รามเกียรติ์ ลิลิตพระลอ อิเหนา เป็ นต้น
2. บทร้ องที่ผ้ ูประพันธ์ ประพันธ์ ขึ้น โดยจะประพันธ์ข้ ึนเพื่อบรรยายความงดงามตามธรรมชาติ
บรรยายความงามของหญิงสาว ความงามของสัตว์ต่าง ๆ หรื อจะประพันธ์ข้ นึ เพือ่ ใช้เป็ นบทร้องถวายพระ
พรในโอกาสต่าง ๆ เช่น บทร้องเพลงเขมรไทรโยค บรรยายความงามของธรรมชาติ เป็ นต้น

ลักษณะการขับร้ องเพลงไทยทีด่ ี
1. ต้องขับร้องเพลงให้มีระดับเสียงสูงต่าตามและการเอื้อนให้ถูกต้องตามที่ผปู ้ ระพันธ์ได้ประพันธ์ไว้
2. จังหวะต้องถูกต้องและแม่นยา
3. ออกเสียงให้ถูกต้องตามอักขรวิธี
4. แบ่งวรรคตอนของเนื้อร้องให้ถูกต้องได้ความหมาย
5. ใส่อารมณ์ไปตามเนื้อร้องและทานองของเพลง
6. แสดงบุคลิกภาพและท่าทางให้เหมาะสม

