
วงดนตรีสากล

จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. เปรียบเทียบรูปแบบของบทเพลงและวงดนตรีแต่ละประเภทได้
๒. จ ำแนกประเภทและรูปแบบของวงดนตรีท้ังไทยและสำกลได้
๓. เปรียบเทียบลักษณะเด่นของดนตรีในวัฒนธรรมต่ำงๆ ได้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗



ประเภทของวงดนตรีสากล

วงแชมเบอร์ (ChamberBands)

• มีต้ังแต่สมัยบำโรก (ค.ศ. ๑๖๐๐-๑๗๕๐)

• เป็นวงดนตรีทีพ่ัฒนำมำจำกรำชส ำนักในยุคศักดินำ นิยมบรรเลงในห้องโถง ห้องรับแขกในโบสถ์

• มีท้ังท่ีใช้เครื่องสำยล้วนๆ และเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่ำ บำงครั้งอำจผสมผสำนระหว่ำงเครื่องสำย
และเครื่องเป่ำกับเครื่องคีย์บอร์ด จ ำนวนเครื่องดนตรีอยู่ระหว่ำง ๒-๙ ช้ิน

• ใช้บรรเลงเพลงประเภทท่ีแต่งขึ้นส ำหรับให้เครื่องดนตรีแต่ละช้ินในวงได้บรรเลงตำมทำงของตนอย่ำง
เต็มท่ี และเสมอภำคกับเครื่องดนตรีช้ินอื่นท่ีร่วมวง

ลักษณะการประสมวงแชมเบอร์มิวสิก : จ ำแนกตำมจ ำนวนนักดนตรี และเครื่องดนตรีท่ีใช้ประสมวงมีช่ือเรียกวง ดังนี้

• วงดูโอ หรือดูเอ็ต (Duo, Duet)  มีผู้บรรเลง ๒ คน
• วงทรีโอ (Trio) มีผู้บรรเลง ๓ คน ประสมวง ๓ แบบ
• วงควอเต็ต (Quartet) มีผู้บรรเลง ๔ คน ประสมวง ๓ แบบ
• วงควินเต็ต (Quintet)  มีผู้บรรเลง ๕ คน ประสมวงได้ ๕ แบบ
• วงแชมเบอร์มิวสิก (Chamber Music)

วงควินเต็ท ประกอบด้วยผู้บรรเลง ๕ คน



https://www.youtube.com/watch?v=sV0oshixWDE

วิดีโอตัวอย่างวงดนตรีสากล : การบรรเลงวงแชมเบอรมิ์วสิค (Chamber Music)

https://www.youtube.com/watch?v=sV0oshixWDE


วงออร์เคสตรา (The Orchestra)
• เป็นวงดนตรีขนำดใหญ่ หรือเรียกว่ำ “วงดุริยำงค์” และ “วงมหำดุริยำงค์”

• เป็นวงดนตรีท่ีน ำเอำเครื่องดนตรีทุกประเภทมำประสมวงกันอย่ำงสมดุล

• เครื่องดนตรีท่ีใช้มำกท่ีสุด คือ เครื่องสำยประเภทเครื่องสี

สามารถจัดขนาดวงออร์เคสตราได้ ๓ ขนาด

• วงดุริยางค์ซิมโฟนี (Symphony Orchestra) เป็นวงดุริยำงค์ขนำดใหญ่มำกท่ีจัดขึ้นส ำหรับ
บรรเลงสังคีตนิพนธ์ที่มีขนำดยำวและมีแบบแผนซับซ้อน

• วงดุริยางค์ส าหรับบรรเลงเพลงป๊อปปูลาร์ หรือเพลงเต้นร า (Small Orchestrafor
Popular or Dance music) ใช้เครื่องดนตรีประมำณ ๑๒-๒๔ ช้ิน โดยใช้เครื่องสำยเป็น
เครื่องเอกประสมวง

• วงดุริยางค์ส าหรับประกอบโอเปรา (Orchestra for Opera) ใช้เครื่องดนตรีจำก ๔ สกุล 
เหมือนกับวงดุริยำงค์ซิมโฟนี ได้แก่ สกุลเครื่องสำย เครื่องเป่ำลมไม้ เครื่องเป่ำลมทองเหลือง 
และเครื่องกระทบ

กำรแสดงโอเปรำ จะมีกำรน ำวงดุริยำงค์มำใช้ประกอบกำร     
แสดง เพ่ือให้กำรแสดงมีสีสัน

“คอนดักเตอร์” (Conductor) หรือ “ผูอ้ านวยเพลง” หรือเรียกเป็นค าศัพทส์ังคีตว่า “วาทยกร”

ท าหน้าที่ เป็นผู้ควบคุมกำรบรรเลงให้เป็นไปอย่ำงถูกต้อง

• มือขวำถือไม้คทำ ช่วยก ำหนดจังหวะเรียกว่ำ มีเทอร์ และเตมโป (กลุ่มจังหวะและอัตรำช้ำ-เร็ว) 
มือซ้ำยต้องใช้ควบคู่ไปกับมือขวำ เพื่อท ำสัญญำณบอกกำรเตรียมพร้อม



วงคอมโบ (Combo Band)

• เป็นวงดนตรีขนำดเล็ก ใช้ส ำหรับแสดงในสถำนท่ีพื้นท่ีแคบๆ

• นิยมใช้บรรเลงเพลงปอ๊ปปูลำร์ท้ังเพลงบรรเลง และเพลงขับร้องเพื่อกำรฟัง และเพื่อประกอบ 
กำรเต้นร ำ

วงสตริงคอมโบ (String Combo)
• ใช้เครื่องสำย ๓ ชนิดประสมวง

- กีตำร์ไฟฟ้ำ ส ำหรับเล่นท ำนองหลักและท ำนองสอดประสำน
- กีตำร์ไฟฟ้ำ ส ำหรับเล่นคอร์ดประสำนเสียงในแนวดิ่ง
- กีตำร์เบสไฟฟ้ำ ส ำหรับเล่นลักษณะจังหวะและกำรประสำนเสียงแนวเบส

• เครื่องดนตรีท่ีนิยมใช้ประสมวง ได้แก่ ทรัมเป็ต แซกโซโฟน เปียโน ดับเบิลเบส หรือกีตำร์เบส
ไฟฟ้ำ กลองชุด และเครื่องกระทบท ำจังหวะอื่นๆ เช่น กลอง ฉิ่ง หรือแทมบรูิน กลองบองโก 
กลองทอมบำ เป็นต้น และอำจเติมทรอมโบน กีตำร์ไฟฟ้ำเล่นคอร์ด หรือจะใช้คีย์บอร์ดไฟฟ้ำ
แทนเปียโนก็ได้



วงดนตรีพื้นบ้าน (Folk Band)

วงดนตรีพ้ืนบ้านอเมริกัน วงคันทรีอเมริกัน

• ดนตรีลูกทุ่งตะวันตกของชาวอเมริกัน มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ดนตรีคันทรแีละเวสเทิร์น ” (Country and 
Western)

• ใช้กีตำร์โฟล์คซึ่งเป็นกีตำร์โปร่งเป็นเครื่องบรรเลง
คลอเสียงขับร้อง

• นักดนตรีและนักร้องอำจเป็นคนเดียวกัน แต่บำง
วงอำจมีนักดนตรีและนักร้องรวมกัน ๒-๔ คน

• ทุกคนจะร้องและเล่นกีตำร์คนละตัวคลอตำมทำง
ของตน

• ลักษณะกำรเล่นกีตำร์มักเป็นแบบเกำแตะคอร์ด 
(Picking) ถ้ำเล่นคนเดียวเสียงประสำนจะเป็น
แบบร่วมคอร์ด (Homophony)

• และถ้ำเล่นรวมวงหลำยคนเสียงประสำนจะเป็น
แบบหลำยแนว (Polyphomy)

เรียกท่ัวไปว่ำ “วงคันทรีและเวสเทิร์น” พัฒนำรูปแบบ
มำจำกเพลงบัลลำด และเพลงเต้นร ำของอังกฤษ 
ประสมวงได้ ๓ ลักษณะ

• วงฮิลบิลลี (Hillbilly) ประสมวงด้วยไวโอลิน
และดัลซเิมอร์ (ขิมแบบฮังกำเรียน) ใช้บรรเลงคลอ
เสียงขับร้อง

• วงเวสเทิร์นสวิง (Western Swing) เอำเปียโน 
คลำริเน็ต แซกโซโฟน กีตำร์และกลองชุด ประสม
วงกับไวโอลิน และดันซิเมอร์ ใช้บรรเลงสนับสนุน
กำรเต้นร ำ

• วงบลูแกรสส์ (Blue Grass) น ำแบนโจ และแมน
โดลิน มำเพิ่มในวงเวสเทิร์นสวิงน ำมำใช้บรรเลงได้
ท้ังเพลงขับร้องและเพลงเต้นร ำ

๑ ๒


