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ประเภทวงดนตรี



• วงซมิโฟนีออร์เคสตร้า

• แตรวง

• วงโยธวาทิต

• วงแชมเบอร์มิวสคิ



วงซิมโฟนีออร์เคสตร้า

• ออร์เคสตรา เป็นภาษาเยอรมนั หมายถึง ส่วนหน้าของโรงละครสมัย
กรีกโบราณ ท่ีใช้เป็นท่ีเต้นร าและร้องเพลง ของพวกนักร้องประสาน
เสียง 

• ส าหรับดนตรีตะวนัตก ออร์เคสตรา มีความหมายถึง วงซิมโฟนี ออร์เคส
ตรา ได้แก่ วงดนตรีท่ีประกอบด้วยเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองสาย รวม
กบัเคร่ืองเป่าลมไม้ เคร่ืองเป่าทองเหลือง และเคร่ืองกระทบ

• กลางศตวรรษท่ี 18 ค าว่า ออร์เคสตรา หมายถึง การแสดงของวงดนตรี
ซึง่เป็นความหมายท่ีใช้อยูใ่นปัจจบุนั



• กลางคริสต์ศตวรรษท่ี 16 เม่ือเร่ิมก าหนดจ านวนเคร่ืองดนตรีลงในบท
เพลง ในระยะแรกเป็นลักษณะของวงเคร่ืองสาย มีจ านวนผู้ เล่น
ประมาณ 10-25 คน

• คริสต์ศตวรรษท่ี 17 วงออร์เคสตรามีการเพิ่มเคร่ืองลมไม้
• ตอนปลายของยุคบาโรค (ประมาณ ค.ศ. 1750) ผู้ประพนัธ์เพลงนิยม
บอกจ านวนเคร่ืองดนตรีไว้ในบทเพลงโดยละเอียด นอกจากนีย้งัมีการ
เพิ่มเคร่ืองเป่าทองเหลือง และเคร่ืองกระทบ

• กลางศตวรรษท่ี 18 วงออร์เคสตราเป็นรูปแบบขึน้มาจนได้มาตรฐานใน
ยคุนี ้คือ ยคุคลาสสกิ 



• กลางศตวรรษท่ี 19 ซึ่งเป็นยคุโรแมนติก มีการเพิ่มจ านวนเคร่ืองดนตรี
เข้าไปในวงออร์เคสตรา ท าให้ขนาดของวงมีขนาดท่ีใหญ่ขึน้ นิยมเล่น
บทเพลงประเภทดนตรีบรรยายเร่ืองราว รวมถึงเพลงโอเปร่า บัลเล่ต์
และบทเพลงร้องประสานเสียง



แตรวง

• ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้มีการฝึกหัดทหารตามแบบยุโรป ซึ่งมีการใช้ดนตรีบรรเลง
ประกอบการฝึกทหาร โดยใช้ดนตรีประเภทแตรวง

• ในรัชสมยัรัชกาลท่ี 5 Jacob Feit ชาวอเมริกนัเชือ้สายเยอรมนั เข้ามา
รับราชการเป็นครูแตรวงในพระราชส านกัของกรมพระราชวงับวรวิไชย
ชาญ (วงัหน้า) ปรับปรุงแตรวงทหารในปี พ.ศ. 2420 วงแตรวงทหารใน
เวลาตอ่มาได้รับการเรียกช่ือใหมว่า่ “วงโยธวาทิต” (Military Band)



• แตรวง (Brass Band) มกัเรียกเต็มๆว่าแตรวงชาวบ้าน คือวงดนตรีรวม
เคร่ืองลมทองเหลืองและเคร่ืองตีไ ว้ด้วยกัน อันได้แก่  ทรัม เป็ต , 
ทรอมโบน, ยโูฟเนียม, แซกโซโฟน, กลองใหญ่และฉาบ บางครัง้อาจมี
คลาริเน็ตด้วย



แตรวงได้มีการพฒันาการเป็น 2 รูปแบบคือ
• แตรวงท่ีพฒันาเป็นวงโยธวาธิตท่ีใช้ในกิจกรรมของกองทพั และตามโรงเรียน
มัธยม มีรูปแบบในการบรรเลง เช่น ใช้โน้ตเพลงท่ีแยกกันแต่ละชิน้ มีการ
ประสานเสียง

• แตรวงพืน้บ้านท่ีใช้ในกิจกรรมชาวบ้าน ในการแห่ประกอบงานร่ืนเริง งานบวช    
งานสมโภช งานบญุตา่งๆ โดยบรรเลงแบบวงป่ีพาทย์



• เคร่ืองดนตรีในแตรวงประกอบด้วยเคร่ืองดนตรีในกลุม่ใหญ่   2 กลุม่คือ
– กลุม่เคร่ืองเป่า

– กลุม่เคร่ืองตี



วงโยธวาทิต

• "วงโยธวาทิต" ในภาษาไทยนัน้ เป็นศพัท์ท่ีบญัญัติขึน้โดย นายมนตรี 
ตราโมท

• รากศพัท์ในภาษาองักฤษใช้ค าว่า Military Band หมายถึง กลุ่มผู้ เล่น
เคร่ืองดนตรีท่ีประกอบด้วยเคร่ืองเป่าลมไม้ เคร่ืองเป่าทองเหลือง และ
เคร่ืองกระทบ

• กลางคริสต์ศตวรรษท่ี 18 ในยุโรปสมัยกลางฝ่ายทหารใช้ป่ีชอร์ม 
(Shawms) และทรัมเป็ต ร่วมกบักลองในการเดินทพัออกสมรภมูิ



• ในยุโรป (ค.ศ.1618-1648) เจ้านายเยอรมันแห่งแบรนแดนเบิร์กให้
จดัตัง้วงโยธวาทิตทหารขึน้ มีป่ีชอร์ม 3 คนั แตร ทรัมเป็ต แตรฝร่ังเศส 
และเคร่ืองกระทบ

• หลงัศตวรรษท่ี 18 มีเคร่ืองดนตรีเกิดใหม่ โดยเฉพาะเคร่ืองเป่า เช่น โอ
โบ คลาริเน็ต บาสซนู



วงโยธวาทิต แบง่ตามลกัษณะการบรรเลง ได้ดงันี ้
• วงมาร์ชช่ิงแบนด์ (Marching Band) เป็นวงโยธวาทิตท่ีมีลกัษณะการเดิน
บรรเลง เป็นแถวตอนลึก อาจบรรเลงเฉพาะวงหรือน าหน้าขบวนต่างๆ ท่ี
ต้องการรูปแบบท่ีเป็นระเบียบ เข้มแข็ง เร้าใจ ส่วนมากจะนิยมบรรเลงเพลง
มาร์ช

• วงนัง่บรรเลง (Concert Band) หมายถึง การน าวงโยธวาทิตมานัง่บรรเลงเป็น
ลกัษณะของคอนเสิร์ต โดยน าบทเพลงท่ีเรียบเรียงเสียงประสานส าหรับวงโยธ
วาทิตมาบรรเลง ลกัษณะคล้ายวงออร์เคสตรา หรืออาจน าเอาบทเพลงบรรเลง
ของวงออร์เคสตรามาเรียบเรียงเสียงประสานใหม่ เพ่ือให้เหมาะสมกบัวงโยธ
วาทิต จงึท ามีอีกช่ือเรียกวา่ วงซิมโฟนิค แบนด์ (Symphonic Band)



• วงแปรขบวน (Display) หมายถึง การน าวงโยธวาทิตมาบรรเลงประกอบการ
แปรแถว โดยผู้บรรเลงต้องเดินแปรรูปขบวนเป็นรูปตา่งๆ ซึง่เพลงท่ีใช้บรรเลง
ต้องเหมาะสมกบัรูปแบบที่แปรขบวนด้วย วงแบบนีอ้าจมีช่ือเรียกอีกอยา่งวา่ 
โชว์แบนด์ (Show Band)



ประเภทของเคร่ืองดนตรีท่ีใช้ในวงโยธวาฑิต มี 3 ประเภท ดงันี ้
• เคร่ืองเป่าลมไม้ (Woodwind Instruments) ได้แก่ ปิคโคโล, โอโบ, บาสซูน, 
คลาริเน็ต, เบสคลาริเน็ต, อลัโตแซกโซโฟน, เทเนอร์แซกโซโฟน, บาริโทนแซก
โซโฟน, ฟลตู และอลัโตคลาริเน็ต

• เคร่ืองเป่าทองเหลือง (Brass Instruments) ได้แก่ ทรัมเป็ต, คอร์เน็ต, 
ทรอมโบน, เฟรนซ์ฮอร์น, บาริโทน, ยโูฟเนียม, ทบูา, และซซูาโฟน

• เคร่ืองกระทบ (Percussion Instruments) ได้แก่ กลองเลก็, กลองเทเนอร์, 
กลองใหญ่, ฉาบ, ไซโลโฟน, กลอกเคิ่นสปีล, ทรัยเองเกิล้, กลองทอมบา, และ
กลองทิมปานี



วงแชมเบอร์มิวสิค

• ต้นศตวรรษท่ี 14 ได้มีการผสมวงโดยซึ่งพบในบทเพลงโมเต็ท (Motet) 
และแมดริกัล (Madrigal) ซึ่งเป็นบทเพลงขับร้อง นับตัง้แต่กลาง
ศตวรรษท่ี 14 จนถึงต้นศตวรรษท่ี 16 เคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองสาย
และเคร่ืองลมได้เข้ามาบรรเลงร่วมกบัการขบัร้อง

• “แชมเบอร์มิวสิค” แปลเป็นภาษาไทยว่า "ดนตรีประเภทบรรเลงด้วย
เคร่ืองดนตรีท่ีเหมาะส าหรับแสดงภายในห้องโถงหรือสถานท่ีท่ีจผุู้ ฟังได้
เพียงจ านวนน้อย" หรือจะเรียกดนตรีประเภทนีว้่า แชมเบอร์มิวสิคเป็น
ดนตรีของนกัดนตรี



• เน่ืองจากดนตรีประเภทนีใ้ช้ผู้ เลน่เพียงไมก่ี่คน ลกัษณะเดน่ของวงดนตรี
ประเภทนีก็้คือเสียงดนตรีท่ีแท้จริง ผู้ เล่นต้องใช้ความสามารถอย่าง
เต็มท่ี ความถกูต้องความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัถือว่าเป็นหวัใจส าคญั
ของดนตรีประเภทนี ้สถานท่ีท่ีเหมาะกบัการบรรเลงและการฟังจึงควร
เป็นห้องโถงตามบ้าน หรือห้องฟังดนตรีขนาดเลก็



• ผู้บรรเลง 2 คน เรียก ดโูอ (Duo)
• ผู้บรรเลง 3 คน เรียก ทริโอ (Trio)
• ผู้บรรเลง 4 คน เรียก ควอเต็ต (Quartet)
• ผู้บรรเลง 5 คน เรียก ควินเตต็ (Quintet)
• ผู้บรรเลง 6 คน เรียก เซกซ์เต็ต (Sextet)
• ผู้บรรเลง 7 คน เรียก เซพเตต็ (Septet)
• ผู้บรรเลง 8 คน เรียก ออคเต็ต (Octet)
• ผู้บรรเลง 9 คน เรียก โนเน็ต (Nonet)



Q & A



แบบฝึกหดับทท่ี 15

1. วงออร์เครสตร้า เกิดขึน้ค.ศ.ใด และมีเคร่ืองดนตรีหลกัก่ีประเภท
อะไรบ้าง

2. แตรวงเกิดขึน้ในรัชสมยัใด

3. Jacob Feit (ผู้ เป็นบดิาของ พระเจนดริุยางค์) ชาวอเมริกนัเชือ้สาย
เยอรมนั เข้ามารับราชการเป็นครูแตรวงในพระราชส านกัของกรม
พระราชวงับวรวิไชยชาญ (วงัหน้า) ปรับปรุงแตรวงทหารในปี พ.ศ. 
2420 วงแตรวงทหารในเวลาตอ่มาได้รับการเรียกช่ือใหมว่า่อะไร

4. วงโยธวาทิตแตเ่ดิมนัน้ตัง้ขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์ทางทหารท่ีเรียกวา่อะไร

5. วงแชมเบอร์มิวสคิจะมีช่ือเรียกตา่งกนัออกไปตามจ านวนของผู้บรรเลง
ต้องมีนกัดนตรีตัง้แตก่ี่คน


