
วงดนตรไีทย

จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. เปรียบเทียบรูปแบบของบทเพลง และวงดนตรีแต่ละประเภทได้
๒. จ ำแนกประเภทและรูปแบบของวงดนตรีท้ังไทยและสำกลได้
๓. เปรียบเทียบลักษณะเด่นของดนตรีในวัฒนธรรมต่ำงๆ ได้
๔. น ำเสนอแนวทำงในกำรส่งเสริม และอนุรักษ์ดนตรีในฐำนะมรดกของชำติได้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓



ประเภทของวงดนตรีไทย

• วงปี่พาทย์ แบ่งออกเป็น ๖ ชนิด

วงปี่พาทย์ไม้แข็ง

• วงดนตรีที่ประกอบด้วยเครื่องเป่ำและเครื่องตีเป็นหลัก เป็นวงปี่พำทย์พิธีกรรม ใช้บรรเลงในงำนพระรำชพิธีและพิธีกรรม
ของประชำชนมำตั้งแต่สมัยอยุธยำ ตลอดจนใช้บรรเลงประกอบกำรแสดง เช่น โขน หนังใหญ่ ละครนอก เป็นต้น
ด้ำนกำรประสมวงได้จัดแบ่งออกเป็น ๓ ขนำด คือวงปี่พำทย์เครื่องห้ำ วงปี่พำทย์เครื่องคู่ และวงปี่พำทย์เครื่องใหญ่

วงปี่พาทย์เสภา

• ปรับปรุงครั้งแรกในสมัยรัชกำลพระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำนภำลัย ใช้บรรเลงและขับร้องในกำรเล่นเสภำ ซึ่งมีพัฒนำกำร
มำจำกท ำนองขับเพ่ือเล่ำนิทำนค ำกลอน

๑

๒

วงปี่พาทย์ไม้นวม

• มีกำรประสมวงในช่วงสมัยรัชกำลพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว โดยโครงสร้ำงของวงเหมือนกับวงปี่พำทย์ไม้แข็ง 
ซึ่งลักษณะเด่นของวงดนตรีชนิดนี้ คือ เมื่อบรรเลงแล้วจะให้ระดับเสียงกำรบรรเลงที่ทุ้ม นุ่มนวลกว่ำ โดยใช้ไม้นวมตีระนำดเอก 
และใช้ขลุ่ยเพียงออแทนปี่ในและปี่นอก เพ่ือลดเสียงเล็กแหลมออกและเพ่ิมซออู้ ๑ คัน แต่ในบำงโอกำสใช้กลองแขกตีก ำกับ
จังหวะแทนตะโพนและกลองทัด

๓



วงปี่พาทย์นางหงส์

• วงดนตรีที่ใช้ประโคมในงำนศพ โดยรูปแบบของวงดนตรีมกีำรปรับปรุงมำจำกวงดนตรี ๒ ประเภท คือ วงปี่พำทย์ไม้แข็ง
และวงบัวลอย ชื่อเรียกของวงดนตรีวงนี้เรียกตำมชื่อเพลงที่นิยมน ำมำประโคมในงำน คือ เพลงนางหงส์

วงปี่พาทย์ดึกด าบรรพ์

• วงดนตรีที่สมเด็จฯ เจ้ำฟ้ำกรมพระยำนริศรำนุวัดติวงศ์ ทรงปรับปรุงขึ้นในช่วงสมัยรัชกำลพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำ-
เจ้ำอยู่หัว วัตถุประสงค์ของกำรปรับปรุงเพ่ือใช้บรรเลงประกอบกำรแสดงละครดึกด ำบรรพ์ที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ ได้แนวคิดมำจำก
กำรแสดงละครโอเปรำของชำวยุโรป รูปแบบกำรแสดงประณีตและแสดงตำมแนวละครใน ส่วนตัวละครด ำเนินเรื่องด้วยกำร
ขับร้อง มีฉำกแสดงควำมสมจริงของเนื้อเรื่อง

๔

๕

วงปี่พาทย์มอญ

• ปรับปรุงขึ้นโดยน ำเครื่องดนตรมีอญบำงชนิด คือ ปี่มอญ ตะโพนมอญ เปิงมำงคอก ฆ้องมอญ โหม่งกระจัง น ำมำประสมกับ   
วงปี่พำทย์ไมแ้ข็ง โดยใช้บรรเลงในทุกโอกำส ทั้งงำนมงคลและงำนอวมงคล กรณีที่ใช้บรรเลงในงำนอวมงคลจะใช้เพลงที่
เกี่ยวกับพิธีกรรมโดยเฉพำะ เช่น เพลงประจ ำวัด เพลงยกศพ เป็นต้น ตำมหลักกำรประสมวงของวงปี่พำทย์ไม้แข็ง จัดแบ่งเป็น 
๒ ขนำดคือ วงปี่พำทย์มอญเครื่องคู่ และวงปี่พำทย์มอญเครื่องใหญ่ 

๖



• วงเครื่องสาย  แบ่งย่อยออกเปน็ ๓ ประเภท

วงเครื่องสายไทย

• วงดนตรีที่มีเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสำยเป็นหลัก นิยมน ำวงเครื่องสำยไทยมำใช้บรรเลงในงำนมงคลต่ำงๆ กำรประสมวง
แบ่งได้ ๒ ขนำด คือ วงเครื่องสำยเครื่องเด่ียว และวงเครื่องสำยเครื่องคู่

วงเครื่องสายประสม

• มีกำรน ำเครื่องดนตรีอื่นมำประสมวงด้วยโดยไม่จ ำเป็นต้องเป็นดนตรีไทย ชื่อเรียกของวงดนตรีจะเรียกตำมเครื่องดนตรี        
ที่น ำเข้ำประสม เช่น วงเครื่องสำยประสมขิม วงเครื่องสำยประสมเปียโน เป็นต้น

๑

วงเครื่องสายปี่ชวา

• ช่ือเรียกเดิมว่า “วงกลองแขกเครื่องใหญ่” วงดนตรีประเภทนี้เป็นลักษณะของวงเครื่องสำยประสม โดยกำรประสมระหว่ำง
เครื่องดนตรีวงเครื่องสำยไทยกับวงกลองแขกประกอบด้วยจะเข้ ซอด้วง ซออู้ ขลุ่ยหลีบ ปี่ชวำ กลองแขก และฉิ่ง

๒

๓



• วงมโหรี  แบ่งย่อยออกเป็น ๒ ชนิด

วงมโหรีแบบเดิม

• เริ่มมีขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยำ และมีพัฒนำกำรต่อมำถึงสมัยรัตนโกสินทร์ และเป็นรูปแบบที่ปรำกฏในปัจจุบัน

วงมโหรีแบบปัจจุบนั

• ปรับปรุงมำจำกวงมโหรีเครื่องแปด โดยเฉพำะในช่วงสมัยรัชกำลที่ ๓ และรัชกำลที่ ๔ วงกำรดนตรีไทยมีกำรสร้ำงเครื่องดนตรี
ใหม่ขึ้นหลำยชนิด เช่น ระนำดทุ้ม ฆ้องวงเล็ก ระนำดเอกเหล็ก ระนำดทุ้มเหล็ก เป็นต้น และมีกำรน ำเข้ำประสมวงเป็นวงปี่
พำทย์เครื่องคู่ วงปี่พำทย์เครื่องใหญ่ จนเป็นต้นแบบในกำรจัดขนำดของวงดนตรีอื่นๆทีเ่ป็นประเภทวงเครื่องคู่และวงเครื่องใหญ่

๑

๒

วงดนตรีท่ีรวมเครื่องดนตรีประเภทดีด สี ตี และเป่า ใช้ในการบรรเลงเพื่อขับกล่อม ไม่นิยมน ามาใช้ประกอบการแสดง

- วงมโหรีเครื่องสี่  เครื่องดนตรีมี ๔ ชนิด ประกอบด้วยซอสำมสำย กระจับปี่ ทับ(โทน) และกรับพวง

- วงมโหรีเครื่องหก  เครื่องดนตรีเพิ่มอีก ๒ ชนิด คือขลุ่ยเพียงออ และร ำมะนำขนำดเล็ก

- วงมโหรีเครื่องแปด  เครื่องดนตรีเพิ่มอีก ๒ ชนิด คือระนำดเอก และระนำดแก้ว(ระนำดทอง)

หลักวิชำกำรประสมวงมโหรี จะมีกำรน ำเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสำย คือ จะเข้ ซอด้วง ซออู้ และซอสำมสำยหลีบ 
เข้ำประสมวง กำรจัดขนำดของวงมโหรีที่นิยมในปัจจุบันมี ๓ ขนำด คือ วงมโหรีเครื่องเดี่ยว วงมโหรีเครื่องคู่ และวงมโหรี
เครื่องใหญ่



แนวทางการอนุรักษ์และส่งเสริมดนตรีไทย

บทบาทหน้าที่ของ
เยาวชนไทย

๑

• ศึกษำประวัติ ควำมเป็นมำและพัฒนำกำรของมรดกวัฒนธรรมทำงดนตรี

• ฟังและเผยแพร่

• รับรู้สำระศิลปวัฒนธรรมด้วยใจท่ีเปิดกว้ำง มีทัศนคติท่ีดี

• หำแนวร่วมจำกคนวัยเดียวกัน หรือผู้ท่ีมีแนวคิดเดียวกันพร้อมท่ีจะร่วมกิจกรรมอนุรักษ์

• เลือกรูปแบบเพื่อหำทำงขับเคล่ือนวิธีกำรให้ด ำเนินไปสู่เป้ำหมำย

• ฝึกหัดเล่นดนตรีไทย ขับร้องเพลงไทย

• กำรน ำส่ือเทคโนโลยีท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน มำสร้ำงให้เป็นนวัตกรรมทำงดนตรีไทยด้วยวิธีกำรต่ำงๆ



จดบันทึกและเผยแพร่

๒

ในปัจจุบันเทคโนโลยีสำรสนเทศก้ำวหน้ำมำก สำมำรถบันทึกและส่งต่อ 
หรือเผยแพรใ่ห้เป็นวิทยำทำนแก่ผู้ที่สนใจศึกษำไดท้ั่วโลก วิธีกำรนี้ท ำให้
ดนตรีไทยเป็นที่รู้จัก เมื่อมีผู้สนใจย่อมน ำไปเผยแพร่บอกต่อกัน



บูรณาการเข้ากับ    
การเรียนการสอนวิชาอ่ืนๆ

๓

เช่น กำรเรียนคณิตศำสตร์ อำจแต่งบทขับร้องให้เกี่ยวข้องกับสูตรต่ำงๆ และ
สำมำรถค ำนวณได้ถูกต้อง ถ้ำเป็นกำรเรียนวิชำพลศึกษำก็สำมำรถน ำเพลงไทย
ที่มีจังหวะสนุกสนำนมำท ำท่ำทำงประกอบได้ เช่น เพลงค้ำงคำวกินกล้วย


