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129-102 ศิลปะและสังคีตนิยม 
 

ประเภทวงดนตรี 
 

ดนตรีแจ๊ส 
 

ดนตรีแจ๊ส เป็นดนตรีรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา  โดยกลุ่มอเมริกัน ผิวด าเป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้น 
อเมริกันผิวด ากลุ่มนี้เชี่อว่าเป็นกลุ่มที่มีชาติพันธุ์อาฟริกันจึงเรียกขานว่า Afro - American หมายถึง อเมริกันที่มีปู่ ย่า ตา 
ทวดมาจากทวีปอัฟริกา 

อัฟริกาเป็นทวีปที่มีความเก่าแก่มากมีวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและหลากหลายโดยเฉพาะ  วัฒนธรรมด้านดนตรีมี
ข้อมูลสนับสนุนมากมายที่สามารถอนุมานได้ว่าดนตรีเป็นชีวิตจิตใจของชาว อัฟริกันท้ังปวง เช่น การใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือ
ส่ือสารถึงพระเจ้า ใช้ดนตรีประกอบการท างานที่ เรียกขานกันว่า Work Song อันจะท าให้บรรยากาศในการท างานดีขึ้น 
ลดความตึงเครียด เพิ่มความพร้อมเพรียง ตลอดจนการใช้ดนตรีในงานเทศกาลประเพณี งานรื่นเริงทั้งหลายที่พิเศษกว่า
แหล่งอื่น ๆ ก็คือ การใช้ดนตรีเป็นภาษาที่ส่ือสารกันได้ในชีวิตประจ าวัน วัฒนธรรมดนตรีจึงฝังตรึงอยู่ในจิตวิญญาณของ
ชาวอัฟริกาอย่างแนบแน่น ( ณรุทธ์ สุทธจิตต์ ,2535 : 187) 

ดนตรีของอัฟริกาแถบตะวันตกที่เป็นต้นก าเนิดของดนตรีแจ๊สมีลักษณะการสร้างสรรค์  แบบการด้นสดหรือ
การอิมโพรไวเซชั่น (Improvisation) การเน้นท่ีจังหวะกลองและจังหวะที่ซับ ซ้อน นอกจากนี้ลักษณะที่เรียกว่า การโต้ตอบ
หรือ Call and respond เป็นลักษณะของเพลงแถม อัฟริกาตะวันตก ซึ่งพบได้ในเพลงแจ๊สคือการร้องโต้ตอบของนักร้อง
เดี่ยวกับกลุ่มนักร้อง ประสานเสียง 

ดนตรีแจ๊สเกิดจากพวกทาสนิโกร ที่นิวออร์ลีน หลังจากที่นโปเลียนขายนิวออร์ลีนให้ อเมริกา ก็มีการอพยพเข้า
เมืองจึงท าให้เมืองนี้ประกอบด้วยคนหลายเชื้อชาติ รวมถึงสเปน ฝรั่งเศส และอังกฤษด้วย พวกนิโกรดังกล่าวพอว่างจาก
งานก็มาชุมนุมร้องร าท าเพลงกันโดยใช้เครื่องดนตรี ที่ท าเป็นกลองตี พวกที่คิดแจ๊สขึ้นสันนิษฐานว่า เป็นพวกกองโก 
(Gongoes) พวกนี้บูชางูใหญ่ เป็นพวกที่มีจิตใจเมตตากรุณาและสุภาพที่สุดโดยได้รากฐานจากเพลงสวดของพวก  นิโกร 
(Negrospiritual) ซึ่งแต่งขึ้นก่อนพวกทาสได้รับการปลดปล่อยเป็นอิสระ 

เพลงพื้นเมืองของคนผิวด าเป็นเพลงที่แสดงอารมณ์ลึกซึ้งได้อย่างชัดเจน  ีลีลาที่พัฒนามาจากเพลงประกอบพิธี
ทางศาสนาของคนผิวด าและเพลงลูกทุ่งตะวันตก เพลงพื้นเมืองของคนผิวด านี้เรียกว่า " เพลงบูลส์ " (Blues) เพลงบลูส์
เป็นส่วนส าคัญส่วนหน่ึงในการพัฒนาเพลงแจ๊ส 

ดนตรีอีกรูปแบบหนึ่งที่มีอิทธิพลและมีความสัมพันธ์กับดนตรีแจ๊สอย่างมากคือ วงดนตรีแบบอเมริกัน 
(American band tradition) และแรกไทม์ (Ragtime) ซึ่งได้รับความนิยมในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 และต้นศตวรรษที่ 20 
มีอิทธิพลต่อรูปแบบและจังหวะของดนตรีแจ๊สใน ยุคแรก ซึ่งในช่วงนี้แจ๊สเริ่มพัฒนารูปแบบขึ้นมาจากวงดนตรีแบบ
อเมริกัน แรกไทม์ และบลูส์ ศูนย์กลางดนตรีแจ๊สในช่วงแรกนี้อยู่ ณ เมืองนิวออร์ลีน ( ประสิทธ ์เลียวสิริพงศ์ , 2533 :30) 
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วงป๊อปปูลามิวสคิ (Popular  Music) 
 

 
 

วงป๊อปปูลามิวสิค (Popular  Music) หรือวงดนตรีลีลาศ ใช้บรรเลงตามงานรื่นเริงทั่วไป ประกอบด้วยเครื่อง
ดนตรี กลุ่มแซกโซโฟน กลุ่มเครื่องทองเหลือง และ กลุ่มเครื่องประกอบจังหวงปอปปูลามิวสิค ส่วนใหญ่มี  3 ขนาด 

1. วงขนาดเล็ก(วง 4x4)  มีเครื่องดนตรี  12 ชิ้น ดังนี้  
- กลุ่มแซ็ก  ประกอบด้วย  อัลโตแซ็ก 1  คัน เทเนอร์แซ็ก 2  คันบาริโทน แซ็ก 1 คัน 
- กลุ่มทองเหลือง ประกอบด้วย ทรัมเป็ต 3  คัน ทรอมโบน 1 คัน 
- กลุ่มจังหวะ ประกอบด้วย  เปียโน 1 หลัง กีตาร์คอร์ด 1 ตัว เบส 1  ตัว กลองชุด  1  ชุด 
(วง 4 x 4 หมายถึง ชุดแซก 4 ชุด ทองเหลือง 4 ชุดตามล าดับ ส่วนเครื่องประกอบจังหวะ 4 ละไว้ในฐานท่ีเข้าใจ) 

2. วงขนาดกลาง (5x5)มีเครื่องดนตรี 14 ชิ้น  คือ เพิ่มอัลโตแซ็ก และ ทรอมโบน 
3. วงขนาดใหญ่  (5 x 7)  มี 16  ชิ้น  เพิ่ม  ทรัมเป็ตและทรอมโบนอย่างละตัว ในปัจจุบันใช้กีตาร์เบสแทนดับเบิ้ล

เบสและบางทีก็ใช้ออร์แกนแทนเปียโน 
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วงคอมโบ (Combo  band) 
 

 
 

สตริงคอมโบ String combo เป็นวงดนตรีเครื่องสายอย่างตะวันตกขนาดเล็ก เกิดใหม่จากการดัดแปลงและรวม
วงวงคอมโบเข้ากับวงชาโดว์ 

วงคอมโบ หมายถึงวงดนตรีขนาดเล็ก มุ่งประกอบการขับร้อง มีจ านวนเครื่องดนตรีไม่แน่นอน แล้วแต่ความ
สะดวก แต่หลักๆ มักประกอบด้วยทรัมเป็ต เทเนอร์แซกโซโฟน อัลโตแซกโซโฟน ทรอมโบน เปียโน กีตาร์คอร์ด กีตาร์เบส 
กลองชุด เครื่องประกอบจังหวะอื่นๆ 

ประวัติวงสตริงฝ่ังตะวันตก 

วงสตริงฝ่ังตะวันตกแบ่งวิวัฒนาการออกได้เป็น 2 สมัย สมัยแรกคือดนตรีต้นต ารับตั้งแต่ร็อกยังไม่เกิด ได้แก่ บลูส์ 
คันทร่ี และโฟล์ก สมัยที่สองเป็นร็อกยุคแรกอันเป็นต้นฉบับให้กับร็อกรุ่นหลังถึงปัจจุบัน บรรพบุรุษร็อกนี้เรียกว่าคลาสสิค 
ร็อค 

ประวัติวงสตริงของไทย 

ก าเนิดสตริงสัญชาติไทย ช่วง พ.ศ. 2503-2515 วงการดนตรีของไทยมีการเปล่ียนแปลงมาเป็นล าดับเนื่องจาก
อิทธิพลผลงานเพลง ตะวันตกที่หล่ังไหลเข้ามาโดนใจโจ๋ยุคนั้นไม่ขาดสาย อาทิ เดอะ บีตเทิ่ลส์, เดอะ ชาโดว์, คลิฟ ริชาร์ด 
และเอลวิส เพรสล่ีย์ ฯลฯ แทบทุกรายมากับกีต้าร์ 3 ตัว กลอง 1 ชุด พร้อมๆ กันนั้นวงดนตรีของไทยก็เริ่มหันมาเล่นเพลง
สากล ได้รับความนิยมไม่น้อยเหมือนกัน เมื่อครั้งสหรัฐอเมริกาเข้า มาตั้งฐานทัพในไทย เพลงตะวันตกมีบทบาทสูงยิ่งอีก
ครั้ง วงดนตรีของไทยที่เล่นเพลงสากลในสมัยนั้น เช่น วงจอยท์ รีแอ็กชั่น วงซิลเวอร์แซนด์ วงรอยัลสไปรต์ส ฯลฯ ร้องและ
เล่นตามต้นแผ่นเสียงเป็นส่วนใหญ่ 
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การประกวดสตริงคอมโบแห่งประเทศไทยครั้งแรก 

พ.ศ. 2512 คณะกรรมการจัดการประกวดสตริงคอมโบแห่งประเทศไทย ของสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระ
บรมราชูปภัมภ์ จัดการประกวดวงดนตรีสตริงคอมโบ มีกติกาบังคับว่าเล่นเพลงสากล 1 เพลง เพลงไทยสากล 1 เพลง และ
เพลงพระราชนิพนธ์ 1 เพลง ชัยชนะเป็นของ จอยท์ รีแอ็กชั่น ซึ่งต่อมาเปล่ียนชื่อเป็น “ดิ อิมพอสซิเบิ้ล” 
วง ดิ อิมพอสซิเบิ้ล ที่โด่งดังเหลือหลาย ประกอบด้วย เศรษฐา ศิระฉายา วินัย พันธุรักษ์ อนุสรณ์ พัฒนกุล สิทธิพร อมร
พันธุ์ และพิชัย ธรรมเนียม ครองรางวัลชนะเลิศ 3 ปีติดต่อกัน ประวัติศาสตร์วงการดนตรีของไทยต้องบันทึกไว้ในฐานะวง
ดนตรีประเภทสตริงคอมโบ ของไทยวงแรกที่สามารถสร้างความรู้สึกเป็นสากล และเป็นวงแรกอีกเช่นกันเปิดทางให้วัยรุ่น
ฟังเพลงไทยแนวใหม่ 

ความส าเร็จถึงขั้นสูงสุดท าให้ผู้สร้างภาพยนตร์ไทยตลอดจนผู้ประพันธ์เพลง ให้ความสนใจกับวงดนตรีประเภทน้ี
มากขึ้น เวลาเดียวกับที่วงดนตรีอื่นๆ ได้รับความนิยมตามมา นอกจากที่บอกไปแล้ว ยังมีวง พีเอ็ม 5, วง พีเอ็ม 7, วงแฟน
ตาซี, วงแกรนด์เอกซ์และวงชาตรี แล้วจากนั้นก็สู่ยุคแฟนฉัน ครึกครื้นรื่นเริงเรื่อยมาถึงยุคทุกวันน้ี 
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วงชาร์โด (Shadow) 
 

 
 

เดอะชาโดว์ เป็นชื่อของวงดนตรีวงหน่ึง เกิดในประเทศอังกฤษ ได้รับความนิยมไปทั่วโลก เป็นวงดนตรีขนาดเล็ก 
เครื่องดนตรีท่ีน ามาใช้ในการผสมวงมีเพียงกีต้าร์ไฟฟ้า เบสไฟฟ้า และกลองชุดเท่านั้น นักดนตรีเป็นผู้ขับร้องเพลงเอง บท
เพลงที่บรรเลงจะเป็นเพลงร็อคเป็นส่วนใหญ่ เป็นดนตรีที่มีเสียงดัง สนุกสนาน เร้าใจ ดนตรีร็อคสร้างอยู่บนพื้นฐานอัตรา
จังหวะชนิด 4 จังหวะเคาะ ลักษณะเฉพาะลีลาจังหวะร็อค คือ เน้นความดังเป็นพิเศษในจังหวะที่ 2 และ 4 ของห้องเพลง 
ซึ่งแต่เดิมดนตรีต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นก่อนดนตรีร็อค จะนิยมเน้นในจังหวะที่ 1 และ 3 ของห้องเพลง ด้วยอิทธิพลของความนิยม
ในวงเดอะชาโดว์ ท าให้วงดนตรีอื่นๆ ที่ใช้รูปแบบการประสมวง และการบรรเลงเพลงในลักษณะเดียวกันกับวงเดอะชาโดว์ 
ถูกเรียกว่าวงดนตรีชาโดว์ไปด้วย 

วงชาร์โด (Shadow) เป็นวงดนตรีขนาดเล็ก เริ่มก่อตั้งเมื่อประมาณ  20 ปีมานี่เองในอเมริกา วงดนตรีประเภทน้ีที่
ได้รับความนิยมสูงสุด คือคณะThe Beattle หรือส่ีเต่าทอง 
เครื่องดนตรีในสมัยแรก  มี 4 ชิ้น  คือ 

1. กีตาร์เมโลดี้ (หรือกีตาร์โซโล) 
2. กีตาร์คอร์ด   
3. กีตาร์เบส  
4. กลองชุด 

วงชาโดว์ ในระยะหลังได้น าออร์แกนและพวกเครื่องเป่า เช่น แซกโซโฟน  ทรัมเป็ตทรอมโบนเข้ามาผสม  และบางทีอาจมี 

ไวโอลินผสมด้วย เพลงส่วนใหญ่จะเร่าร้อน  ซึ่งได้รับความนิยมมากในหมู่วัยรุ่น  โดยเฉพาะเพลงประเภท  อันเดอร์กราวน์ 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
http://th.wikipedia.org/ 
http://www.lks.ac.th/band/jazz.htm 
http://601phrateeptao.net76.net/sakol/Popular.html 
http://www.kroowachira.com/w11.html 
http://601phrateeptao.net76.net/sakol/Shadow.html 
http://nuy1.exteen.com/20091104/4-the-shadow 


