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ประเภทวงดนตรี 
 

วงออร์เคสตรา 
 

  
 
  ออร์เคสตรา เป็นภาษาเยอรมัน ตามความหมายรูปศัพท์ หมายถึง สถานที่เต้นร า ซึ่งหมายถึง ส่วนหน้าของโรง
ละครสมัยกรีกโบราณ ที่ใช้เป็นที่เต้นร าและร้องเพลง ของพวกนักร้องประสานเสียง ส าหรับดนตรีตะวันตก ออร์เคสตรา มี
ความหมายถึง วงซิมโฟนี ออร์เคสตรา ได้แก่ วงดนตรีที่ประกอบด้วยเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย รวมกับเครื่องเป่าลม
ไม้ เครื่องเป่าทองเหลือง และเครื่องกระทบ 

ต่อมาในกลางศตวรรษที่ 18 ค าว่า ออร์เคสตรา หมายถึง การแสดงของวงดนตรี ซึ่งเป็นความหมายที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน อย่างไรก็ตามค านี้ยังคงใช้ในอีกความหมายหนึ่ง คือ พื้นที่ระดับต่ าที่เป็นที่นั่งอยู่หน้าเวทีละคร และโรงแสดง
คอนเสิร์ต 

ระยะต่อมาในกลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 เมื่อเริ่มก าหนดจ านวนเครื่องดนตรีลงในบทเพลง การพัฒนาวงออร์เคส
ตราจึงเริ่มมีขึ้น ซึ่งในระยะแรกเป็นลักษณะของวงเครื่องสาย (String Orchestra) ซึ่งมีจ านวนผู้เล่นประมาณ 10-25 คน 
โดยบางครั้งอาจจจะมีมากกว่านี้ตามความต้องการของผู้ประพันธ์เพลง ในคริสต์ศตวรรษที่ 17 วงออร์เคสตรามีการเพิ่ม
เครื่องลมไม้ และตอนปลายของยุคบาโรค (ประมาณ ค.ศ. 1750) ผู้ประพันธ์เพลงนิยมบอกจ านวนเครื่องดนตรีไว้ในบท
เพลงโดยละเอียด นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มเครื่องเป่าทองเหลือง และเครื่องกระทบในวงออร์เคสตรา 

ราวกลางศตวรรษที่ 18 วงออร์เคสตราเป็นรูปแบบขึ้นมาจนได้มาตรฐานในยุคนี้  คือ ยุคคลาสสิก ซึ่งเหตุผล
ประการหนึ่ง คือ บทเพลงประเภทซิมโฟนีเป็นรูปแบบขึ้นมาในยุคนี้ จึงท าให้ต้องมีการจัดวงออร์เคสตราให้มีมาตรฐาน เพื่อ
ใช้เล่นเพลงซิมโฟนี นอกจากนี้การบรรเลงบทเพลงประเภทคอนแชร์โต้ อุปรากร และเพลงร้องเกี่ยวกับศาสนาก็เป็นสาเหตุ
หน่ึงที่ท าให้การพัฒนาวงออร์เคสตราเป็นแบบแผนขึ้น 

กลางศตวรรษที่ 19 ซึ่งเป็นยุคโรแมนติก มีการเพิ่มจ านวนเครื่องดนตรีเข้าไปในวงออร์เคสตรา ท าให้ขนาดของวง
มีขนาดที่ใหญ่ขึ้น เนื่องจากในยุคโรแมนติกนั้น นิยมเล่นบทเพลงประเภทดนตรีบรรยายเรื่องราว รวมถึงเพลงโอเปร่า 
บัลเล่ต์ และบทเพลงร้องประสานเสียง ล้วนมีผลให้วงออร์เคสตราเพิ่มขนาดขึ้น เพื่อความยิ่งใหญ่ และความสมจริงสมจัง 
เพื่อให้สามารถบรรยายเรื่องราวให้ได้ตรงตามที่ผู้ประพันธ์เพลงตั้งใจไว้ 

แม้ว่าวงซิมโฟนีออร์เคสตราในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 ยังคงมีบทบาทส าคัญในดนตรีตะวันตก ปัจจัยทาง
เศรษฐกิจก็มีส่วนในการก าหนดขนาดวงออร์เคสตรา หรือแนวทางการประพันธ์เพลงเพื่อใช้กับวงออร์เคสตรา แต่สิ่งนี้ก็มิได้
กีดกั้นการสร้างสรรค์ผลงานประเภทที่ใช้วงออร์เคสตราของผู้ ประพันธ์เพลงแต่อย่างใด  
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แตรวง 
 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการฝึกหัดทหารตามแบบยุโรป 
ซึ่งมีการใช้ดนตรีบรรเลงประกอบการฝึกทหาร โดยใช้ดนตรีประเภทแตรวง จากบันทึกของ เทาเซนต์ แฮรีส ทูตชาวอเมริกัน
ที่เข้ามาเมืองไทย กล่าวว่า “วงดนตรีของเขาแปลกใหม่ที่ดึงดูดความสนใจของคนไทยที่พบเห็นเป็นอันมา” และ คนไทยเริ่ม
คุ้นกับแตรวงหรือแตรฝรั่งตั้งแต่นั้น จนในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 Jacob Feit (ผู้เป็นบิดาของ พระเจนดุริยางค์) ชาวอเมริกันเชื้อ
สายเยอรมัน เข้ามารับราชการเป็นครูแตรวงในพระราชส านักของกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ (วังหน้า) ปรับปรุงแตรวง
ทหารในปี พ.ศ. 2420 วงแตรวงทหารในเวลาต่อมาได้รับการเรียกชื่อใหม่ว่า “วงโยธวาทิต” (Military Band) [1] ในราช
ส านักไทยมีการเล่นดนตรีส าหรับบรรเลงทั้งดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก 

แตรวง หรือ (Brass Band) มักเรียกเต็มๆว่าแตรวงชาวบ้าน คือวงดนตรีรวมเครื่องลมทองเหลืองและเครื่องตีไว้
ด้วยกัน อันได้แก่ ทรัมเป็ต, ทรอมโบน, ยูโฟเนียม, แซกโซโฟน, กลองใหญ่และฉาบ บางครั้งอาจมีคลาริเน็ตด้วย มีความ
คล้ายคลึงกับวง โยธาวทิต ของ โรงเรียน และ ทหาร งานหลักที่แตรวงจะไปประโคมเพลงคือ วันขึ้นปีใหม่ของไทย , วัน
สงกรานต์, บวชนาค, แห่ขันหมาก และเพลงที่เล่นส่วนใหญ่จะเป็นเพลงแนวลูกทุ่งเป็นต้น สมัยก่อนแตรวงจะอยู่ตามชนบท
และได้รับความนิยมสูง แต่ปัจจุบันนี้ เราพบเห็นแตรวงได้น้อยมาก เพราะหาคนสืบทอดได้น้อยมาก และมีข้อจ ากัดเรื่อง
เพลง จึงท าให้คนรุ่นใหม่มิได้ใสใจ แต่ปัจจุบันยังมีการสงเสริมแตรวงด้วยการ ประกวดแตรวงชาวบ้าน 
            แตรวง   เป็นเครื่องดนตรีที่อยู่ในวงดนตรีที่ผสมด้วยเครื่องดนตรี(เป่า,ตี)   ชนิดต่างๆเพียงสองตระกูลเท่านั้น    วง
ดนตรีในลักษณะนี้เหมาะส าหรับใช้บรรเลงน าในการเดินแถวในทุกสภาพท้องถิ่น เพราะแตรเป็นเครื่องดนตรีท่ีสร้างขึ้นด้วย
โลหะ  และไม่มีส่วนประกอบท่ีกระจุกกระจิกเหมือนเครื่องดนตรีอื่นๆ    ทนต่อการโยกย้ายหรือหอบห้ิวไปได้โดยสะดวก  
ปัจจุบันแตรวงได้มกีารพัฒนาการเป็น 2  รูปแบบคือ  

1.แตรวงที่พัฒนาเป็นวงโยธวาธิตที่ใช้ในกิจกรรมของกองทัพ   และตามโรงเรียนมัธยม    มีรูปแบบในการบรรเลง    
เช่นใช้โน้ตเพลงที่แยกกันแต่ละชิ้น    มีการประสานเสียง  

2.แตรวงพื้นบ้านที่ใช้ในกิจกรรมชาวบ้าน   ในการแห่ประกอบงานรื่นเริง    งานบวช    งานสมโภช   งานบุญ
ต่างๆ    โดยบรรเลงแบบวงปี่พาทย์    คือใช้บทเพลงที่ใช้กับวงดนตรีทั่วไป    โดยเน้นความสนุกสนานแตรวงพื้นบ้านจะมี
เครื่องดนตรีไม่มากนัก   เครื่องดนตรีที่ใช้จะเป็นจ าพวกแตร    การฝึกหัดก็จะใช้การถ่ายทอดสืบต่อกันมาไม่มี การดู
โน้ตเพลง ในเวลาการบรรเลงต้องอาศัยการจดจ า     น่ังล้อมวงกันบรรเลงแตรวงจึงเป็นการละเล่นพ้ืนบ้านในการด ารงชีวิต 
ของชาวบ้าน    ผู้ที่เล่นทั้งชายและหญิงทุกวัย   ตั้งแต่เด็กหนุ่มสาวผู้ใหญ่ไปจนถึงผู้สูงอายุตามโอกาส  
เครื่องดนตรีในแตรวงประกอบดว้ยเครื่องดนตรใีนกลุ่มใหญ่   2  กลุ่มคือ  
1.กลุ่มเครื่องเปา่  
2.กลุ่มเครื่องต ี
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วงโยธวาทติ 
 

วงโยธวาทิต (อังกฤษ: Military Band) ค าว่า "วงโยธวาทิต" ในภาษาไทยนั้น เป็นศัพท์ที่บัญญัติขึ้นโดย นาย
มนตรี ตราโมท ส่วนรากศัพท์ในภาษาอังกฤษใช้ค าว่า Military Band โดยค าว่า Military หมายถึง กองทัพ ค าว่า Band 
หมายถึง วงดนตรี มาจากค าว่า Banda ในภาษาอิตาเลียน ดังนั้น วงโยธวาทิต (Military Band) หมายถึง กลุ่มผู้เล่นเครื่อง
ดนตรีที่ประกอบด้วยเครื่องเป่าลมไม้ เครื่องเป่าทองเหลือง และเครื่องกระทบ วงโยธวาทิตแต่เดิมนั้นตั้งขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์ทางทหารท่ีเรียกว่า "วงดุริยางค์ทหาร" ปัจจุบันวงโยธวาทิตได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนสามารถบรรเลง
ในงานต่างๆ ได้นอกเหนือจากการบรรเลงในกองทัพ 

กลางคริสต์ศตวรรษที่ 18 มีแตรวง เป็นวงดนตรีขนาดย่อม ประกอบด้วยเครื่องเป่าทองเหลือง และเครื่องกระทบ 
ในยุโรปสมัยกลางฝ่ายทหารใช้ปี่ชอร์ม (Shawms) และทรัมเป็ต ร่วมกับกลองในการเดินทัพออกสมรภูมิ ต่อมาก็เกิดการ
แบ่งออกเป็นสองพวก ทหารราบใช้ปิคโคโลกับกลอง ส่วนทหารม้านั้นใช้ทรัมเป็ตกับกลองหนัง 

จนเกิดสงคราม 30 ปี ในยุโรป (ค.ศ.1618-1648) เจ้านายเยอรมันแห่งแบรนแดนเบิร์กให้จัดตั้งวงโยธวาทิตทหาร
ขึ้น มีปี่ชอร์ม 3 คัน แตร ทรัมเป็ต แตรฝรั่งเศส และเครื่องกระทบ กลายเป็นวงโยธวาทิตที่ใช้ได้ทั้งการเดินทัพและนั่งบรรเลง
กับที่ ต่อมาทั้งฝรั่งเศส และอังกฤษมีการใช้และดัดแปลงให้วงโยธวาทิตมีความครึกครื้นมากขึ้น โดยมีการแต่งเพลงขึ้น
เฉพาะส าหรับการบรรเลงด้วยวงโยธวาทิต 

หลังศตวรรษที่ 18 มีเครื่องดนตรีเกิดใหม่ โดยเฉพาะเครื่องเป่า เช่น โอโบ คลาริเน็ต บาสซูน เข้ามามีบทบาทมาก
ขึ้นและเพลงที่วงโยธวาทิตใช้บรรเลงเริ่มมีการน าเพลงบรรเลง ของวงออร์เคสตรามาดัดแปลงให้วงโยธวาทิตน ามาบรรเลง 
และการน่ังบรรเลงเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น 

วงโยธวาทิต แบ่งตามลักษณะการบรรเลง ได้ดังนี้ 
1. วงมาร์ชชิ่งแบนด์ (Marching Band) เป็นวงโยธวาทิตที่มีลักษณะการเดินบรรเลง เป็นแถวตอนลึก อาจ

บรรเลงเฉพาะวงหรือน าหน้าขบวนต่างๆ ที่ต้องการรูปแบบที่เป็นระเบียบ เข้มแข็ง เร้าใจ ส่วนมากจะนิยมบรรเลงเพลง
มาร์ช 

2. วงนั่งบรรเลง (Concert Band) หมายถึง การน าวงโยธวาทิตมานั่งบรรเลงเป็นลักษณะของคอนเสิร์ต โดยน า
บทเพลงที่เรียบเรียงเสียงประสานส าหรับวงโยธวาทิตมาบรรเลง ลักษณะคล้ายวงออร์เคสตรา หรืออาจน าเอาบทเพลง
บรรเลงของวงออร์เคสตรามาเรียบเรียงเสียงประสานใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับวงโยธวาทิต จึงท ามีอีกชื่อเรียกว่า วงซิมโฟ
นิค แบนด์ (Symphonic Band) 

3. วงแปรขบวน (Display) หมายถึง การน าวงโยธวาทิตมาบรรเลงประกอบการแปรแถว โดยผู้บรรเลงต้องเดิน
แปรรูปขบวนเป็นรูปต่างๆ ซึง่เพลงที่ใช้บรรเลงต้องเหมาะสมกับรูปแบบที่แปรขบวนด้วย วงแบบน้ีอาจมชีื่อเรียกอีกอยา่งวา่ 
โชว์แบนด์ (Show Band) 

ประเภทของเครื่องดนตรีทีใ่ชใ้นวงโยธวาฑิต มี 3 ประเภท ดังนี้ 
1. เครื่องเป่าลมไม้ (Woodwind Instruments) ได้แก่ ปิคโคโล (Piccolo) โอโบ (Oboe) บาสซูน (Bassoon) คลา

ริเน็ต (Clarinet) เบสคลาริเน็ต (Bass Clarinet) อัลโตแซกโซโฟน (Alto Saxophone) เทเนอร์แซกโซโฟน(Tenor 
Saxophone) บาริโทนแซกโซโฟน (Bariton Saxophone) ฟลูต (Flute) และ อัลโตคลาริเน็ต (Alto Clarinet) 

2. เครื่องเป่าทองเหลือง (Brass Instruments)ได้แก่ ทรัมเป็ต (Trumpet) คอร์เน็ต (Cronet) ทรอมโบน 
(Trombone) เฟรนซ์ฮอร์น (French Horn) บาริโทน (Baritone) ยูโฟเนียม (Euphonium) ทูบา (Tuba) และซูซาโฟน 
(Susaphone) 
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3. เครื่องกระทบ (Percussion Instruments) ได้แก่ กลองเล็ก (Snare Drum or SideDrum) กลองเทเนอร์ 
(Tenor Drum) กลองใหญ่ (Bass Drum) ฉาบ (Cymbals) ไซโลโฟน (Xylophone) กลอกเคิ่นสปีล (Glockenspiel) ทรัย
เองเกิ้ล (Triangle) กลองทอมบา (Tomba) และกลองทิมปานี (Timpani) 
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วงแชมเบอร์มิวสิค (Chamber Music) 
 

วงดนตรีประเภทแชมเบอร์มิวสิคจัดเป็นการผสมวงดนตรีของตะวันตกอีก ประเภทหนึ่งซึ่งมีความเป็นมายาวนาน
มากนับตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 14 หรือยุคกลาง (Middle Age) เป็นต้นมา ได้มีการผสมวงโดยซึ่งพบในบทเพลงโมเต็ท 
(Motet) และแมดริกัล (Madrigal) ซึ่งเป็นบทเพลงขับร้อง นับตั้งแต่กลางศตวรรษที่ 14 จนถึงต้นศตวรรษที่ 16 เครื่องดนตรี
ประเภทเครื่องสายและเครื่องลมได้เข้ามาบรรเลงร่วมกับการขับร้อง 

Webster's Dictionary ได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่า " แชมเบอร์มิวสิค" ไว้ว่า "Instrumental music suitable 
for performance in a chamber or a small audience hall" ซึ่งศาสตราจารย์ไขแส ศุขะวัฒนะ (2525:20) แปลเป็น
ภาษาไทยว่า "ดนตรีประเภทบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีที่เหมาะส าหรับแสดงภายในห้องโถงหรือสถานที่ที่จุผู้ฟังได้เพียง
จ านวนน้อย" หรือจะเรียกดนตรีประเภทนี้ว่า แชมเบอร์มิวสิคเป็นดนตรีของนักดนตรี (musicians' music) , ดนตรีของมิตร
สหาย (music of friends) และ ดนตรีในหมู่เพื่อนฝูง (music among friends)  

ในสมัยแรก ๆ วงดนตรีประเภทนี้เหมาะส าหรับการบรรเลงในบ้าน คฤหาสน์ของขุนนาง หรือห้องที่จุผู้ฟังได้
จ านวนน้อยซึ่งผู้จัดงานมีแขกพอประมาณ ต่อมาวงแชมเบอร์มิวสิคเล่นในห้องโถงที่มีขนาดใหญ่ และในที่ สุดต้องเล่นใน
คอนเสิร์ตฮอลล์ (Concert hall) หรือสังคีตสถาน อย่างเช่นศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น การฟังดนตรีประเภท
แชมเบอร์มิวสิคต้องมีความรู้ความเข้าใจเช่นเดียวกับการฟังดนตรีคลาสสิกทั่ว ๆ ไป  

เนื่องจากดนตรีประเภทนี้ใช้ผู้เล่นเพียงไม่กี่คน ฉะนั้นเสียงที่ออกมาจะยิ่งใหญ่มโหฬารหรือความมีพลัง อย่างวง
ออร์เคสตราก็ท าไม่ได้ ลักษณะเด่นของวงดนตรีประเภทนี้ก็คือเสียงดนตรีที่แท้จริง ส าหรับด้านคุณภาพของการเล่นนั้นผู้
เล่นต้องใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ผู้ใดเล่นผิดพลาดจะได้ยินอย่างเด่นชัด ความถูกต้องความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถือ
ว่าเป็นหัวใจส าคัญของดนตรีประเภทนี้ 

การฟังเพื่อให้ได้รสชาติที่สมบูรณ์ของแชมเบอร์มิวสิคนั้นไม่ได้อยู่แต่เพียงความตั้งอกตั้งใจฟังอย่างไตร่ตรอง แต่
ยังต้องอาศัยบรรยากาศที่เอื้อต่อการฟังอีกด้วย 

เนื่องด้วยดนตรีประเภทนี้บรรเลงด้วยกลุ่มนักดนตรีเพียงไม่กี่คน ประกอบกับไม่ได้มีการใช้เครื่องขยายเสียงหรอืตู้
แอมป์ สถานท่ีที่เหมาะกับการบรรเลงและการฟังจึงควรเป็นห้องโถงตามบ้าน หรือห้องฟังดนตรีขนาดเล็กเพราะผู้ฟังทุกคน
สามารถฟังเสียงของเครื่องดนตรีทุก ๆ ชิ้นได้อย่างชัดเจนและสัมผัสกับดนตรีได้อย่างใกล้ชิด 

วงแชมเบอร์มิวสิคจะมีชือ่เรียกตา่งกันออกไปตามจ านวนของผู้บรรเลงต้องมีนักดนตรีตั้งแต่สองคนขึ้นไปถึงเกา้
คนดังนี ้

- ผู้บรรเลง 2 คน เรียก ดูโอ (Duo) 
- ผู้บรรเลง 3 คน เรียก ทริโอ (Trio) 
- ผู้บรรเลง 4 คน เรียก ควอเต็ต (Quartet) 
- ผู้บรรเลง 5 คน เรียก ควินเต็ต (Quintet) 
- ผู้บรรเลง 6 คน เรียก เซกซ์เต็ต (Sextet) 
- ผู้บรรเลง 7 คน เรียก เซพเต็ต (Septet) 
- ผู้บรรเลง 8 คน เรียก ออคเตต็ (Octet) 
- ผู้บรรเลง 9 คน เรียก โนเน็ต (Nonet) 
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ในการเรียกชื่อวงแชมเบอร์มิวสิคนั้นยังมีประเพณีในการเรียกอีกอย่าง คือเรียกชื่อประเภทของเครื่องดนตรีก่อน
แล้วตามด้วยจ านวนเครื่องดนตรีเช่น สตริงควอเต็ต หมายถึงวงแชมเบอร์มิวสิคที่ประกอบด้วย ไวโอลิน 2 คัน, วิโอลา
และเชลโล เป็นต้น  

เครื่องดนตรีที่น ารวมกันเป็นวงแชมเบอร์มิวสิคนั้นที่นิยมแพร่หลายนั้นได้แก่กลุ่มเครื่องสาย ตระกูลไวโอลิน 
เพราะสุ้มเสียงของเครื่องตระกูลนี้ไม่ว่าจะเป็นไวโอลิน, วิโอลา, และเชลโล ล้วนสามารถกลมกลืนเข้ากันได้เป็นอย่างดี เช่น 
วงสตริงควอเต็ต ( ไวโอลิน 2 คัน, วิโอลาและเชลโล) ซึ่งถือว่าเป็นวงดนตรีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด หรืออาจกล่าวอีกนัย
หนึ่งก็คือการผสมวงดนตรีประเภทนี้ควรเป็นเครื่องดนตรีที่อยู่ในตระกูลเดียวกันเพราะสุ้มเสียงที่มีสีสัน (Tone color) 
เดียวกันอีกทั้งยังไม่มีการแสดงความเด่นข่มสุ้มเสียงอื่น 

 
 

 
การผสมวงที่ใช้เครื่องสายไวโอลิน 2 คัน รวมเรียกว่า " สตริงดูโอ" (String Duo) ในงานของ ลุยส์ ชโปร์ ( ค. ศ.

1784-1859) คีตกวีและนักไวโอลินชาวเยอรมัน และของบาร์ท้อค 
ในยุคบาโรคการได้มีการปรับปรุงการจัดวงแชมเบอร์มิวสิคได้รู้จักกันในชื่อว่า " ทริโอโซนาตา" (Trio sonata) โดย

โซนาตาชนิดนี้มีผู้บรรเลง 4 คน คือ ผู้บรรเลงเดี่ยว 2 คน และผู้บรรเลงแนวล่างสุดหรือ คอนตินูโอ (Continuo) อีก 2 คน 
ถึงแม้ว่าจะมีจ านวนผู้บรรเลง 4 คนก็ตามแต่ให้ถือว่ามี 3 แนว คือ สองแนวแรกเป็นแนวของเครื่องดนตรีบรรเลงเดี่ยว และ
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แนวที่สามนั้นเป็นของเครื่องดนตรีคอนตินูโอ เช่น บาโรคทริโอโซนาตา ประกอบด้วย ขลุ่ยรีคอร์เดอร์  2, ฮาร์พซิคอร์ด
และเชลโล 

 
นอกจากนี้ยังมีการผสมวงแบบต่าง ๆ ด้วยเครื่องสายและเปียโน เช่น เปียโนทรีโอ ( เปียโน, ไวโอลินและเชลโล) 

 
ปัจจุบันในประเทศไทยเราก็ได้มีการพัฒนาวงดนตรีประเภทแชมเบอร์มิวสิคขึ้นมาเช่นกันโดยการน าเอาเครื่อง

ดนตรีตระกูลแซ็กโซโฟน ( โซปราโน, อัลโต, เทเนอร์และบาริโทนแซ็กโซโฟน) มารวมกันเป็น " วงบางกอกแซ็กโซโฟนควอ
เต็ต" โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุกรี เจริญสุข และสมาชิก ตั้งแต่ปี พ. ศ. 2532 
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การผสมวงที่ใช้เครื่องลมบางชนิดรวมกัน เช่น โอโบ 2, คลาริเนท 2 , บาสซูน 2 และ แตรเฟรนช์ฮอร์น 2 รวม

เรียกว่า " วินด์อ๊อคเต็ต" (Wind Octet) 
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นอกจากนี้ยังมีค าว่า " อองซองค์เบิล" (Ensemble) เป็นภาษฝรั่งเศส ซึ่งมีความหมายว่า " ด้วยกัน" เป็นลักษณะ

ของการบรรเลงดนตรีจากผู้เล่นหลาย ๆ คนมีจ านวนผู้เล่นไม่เกิน 20 คน ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจในการแสดงของ
ทุกคนรวมถึงความสามารถของนักดนตรีแต่ละคน 

ในกรณีท่ีกลุ่มนักดนตรีไม่ว่าชนิดที่มีเฉพาะผู้เล่นเครื่องสายล้วน ๆ และมีผู้เล่นเครื่องลมผสมอยู่บ้างแต่รวมแล้ว
ไม่เกิน 30 คน โดยสัดส่วนของวงเช่นเดียวกับวงออร์เคสตรา กลุ่มนักดนตรีนี้ก็จะเรียกว่า " วงออร์เคสตราแชมเบอร์มิวสิค" 
(Chamber Orchestra) 

ลักษณะการผสมวงแบบแชมเบอร์มิวสิคนี้หากนักดนตรีที่มารวมกันนั้นเป็นนักศึกษามาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
กัน อาจเป็นการรวมวงระหว่างอาจารย์หรือนักศึกษาที่มีความสามารถทางดนตรีเป็นเยี่ยม เรามักจะเรียกการรวมวง
ประเภทน้ีว่า " โปรมิวสิคกา ออร์เคสตรา" (Promusica Orchestra) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
http://th.wikipedia.org/ 
http://www.culture.go.th/subculture7/index.php?option=com_content&view=article&id=34:2010-09-02-04-09-56&catid=7:2010-
09-01-10-08-02&Itemid=14 
http://601phrateeptao.net76.net/sakol/tra.html 
http://www.lks.ac.th/band/page15_5.htm 
http://www.kanid.com/classicview.php?qID=2700 


