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ประเภทวงดนตรี



• วงแจ๊ส

• วงป็อบปลูา่มิวสคิ

• วงคอมโบ

• วงชาร์โด



วงแจ๊ส

• ดนตรีแจ๊ส เป็นดนตรีรูปแบบหนึ่งท่ีเกิดขึน้ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกลุ่ม
อเมริกัน ผิวด าเป็นผู้สร้างสรรค์ขึน้ อเมริกันผิวด ากลุ่มนี เ้ช่ีอว่าเป็นกลุ่มท่ีมี
ชาติพนัธุ์อาฟริกนัจึงเรียกขานว่า Afro - American หมายถึง อเมริกันท่ีมีปู่  
ยา่ ตา ทวดมาจากทวีปอฟัริกา

• ดนตรีของอฟัริกาแถบตะวนัตกท่ีเป็นต้นก าเนิดของดนตรีแจ๊สมีลกัษณะการ
สร้างสรรค์ แบบการด้นสดหรือการอิมโพรไวเซชัน่ (Improvisation) การเน้นท่ี
จงัหวะกลองและจงัหวะท่ีซบั ซ้อน นอกจากนีล้กัษณะท่ีเรียกว่า การโต้ตอบ
หรือ Call and respond เป็นลกัษณะของเพลงแถม อฟัริกาตะวนัตก ซึง่พบ
ได้ในเพลงแจ๊สคือการร้องโต้ตอบของนักร้องเดี่ยวกับกลุ่มนักร้อง ประสาน
เสียง



• ดนตรีแจ๊สเกิดจากพวกทาสนิโกร ท่ีนิวออร์ลีน หลังจากท่ีนโปเลียนขายนิ
วออร์ลีนให้อเมริกา พอวา่งจากงานก็มาชมุนมุร้องร าท าเพลงกนัโดยใช้เคร่ือง
ดนตรี ท่ีท าเป็นกลองตี พวกท่ีคิดแจ๊สขึน้สันนิษฐานว่า เป็นพวกกองโก 
(Gongoes) พวกนีบ้ชูางใูหญ่ เป็นพวกท่ีมีจิตใจเมตตากรุณาและสุภาพท่ีสดุ
โดยได้รากฐานจากเพลงสวดของพวกนิโกร ซึง่แตง่ขึน้ก่อนพวกทาสได้รับการ
ปลดปลอ่ยเป็นอิสระ

• เพลงพืน้เมืองของคนผิวด าเป็นเพลงท่ีแสดงอารมณ์ลึกซึง้ได้อย่างชัดเจน 
ลีลาท่ีพัฒนามาจากเพลงประกอบพิธีทางศาสนาของคนผิวด าและเพลง
ลกูทุง่ตะวนัตก เพลงพืน้เมืองของคนผิวด านีเ้รียกวา่ " เพลงบลูส์ " (Blues)



วงป็อบปูล่ามิวสิค

• วงป๊อปปลูามิวสคิ (Popular  Music) หรือวงดนตรีลีลาศ ใช้บรรเลงตาม
งานร่ืนเริงทัว่ไป ประกอบด้วยเคร่ืองดนตรี กลุ่มแซกโซโฟน กลุ่มเคร่ือง
ทองเหลือง และกลุม่เคร่ืองประกอบจงัหวะ



วงปอปปลูามิวสคิ สว่นใหญ่มี  3 ขนาด
• วงขนาดเลก็(วง 4x4)  มีเคร่ืองดนตรี  12 ชิน้ ดงันี ้

• กลุม่แซก็ ประกอบด้วย อลัโตแซก็ 1 คนั เทเนอร์แซก็ 2 คนั บาริโทนแซก็ 1 คนั

• กลุม่ทองเหลือง ประกอบด้วย ทรัมเป็ต 3 คนั ทรอมโบน 1 คนั

• กลุม่จงัหวะ ประกอบด้วย เปียโน 1 หลงั กีตาร์คอร์ด 1 ตวั เบส 1 ตวั กลองชดุ 1 ชดุ

• วงขนาดกลาง (5x5)มีเคร่ืองดนตรี 14 ชิน้ คือ เพิ่มอลัโตแซก็ และทรอมโบน

• วงขนาดใหญ่ (5 x 7) มี 16 ชิน้ เพิ่มทรัมเป็ต และทรอมโบนอยา่งละตวั ใน
ปัจจบุนัใช้กีตาร์เบสแทนดบัเบิล้เบสและบางทีก็ใช้ออร์แกนแทนเปียโน



วงคอมโบ

• สตริงคอมโบ String combo เป็นวงดนตรีเคร่ืองสายอย่างตะวนัตก
ขนาดเล็ก เกิดใหม่จากการดดัแปลงและรวมวงวงคอมโบเข้ากับวงชา
โดว์

• วงคอมโบ หมายถึงวงดนตรีขนาดเล็ก มุ่งประกอบการขบัร้อง มีจ านวน
เคร่ืองดนตรีไม่แน่นอน แล้วแตค่วามสะดวก แต่หลกัๆ มกัประกอบด้วย
ทรัมเป็ต เทเนอร์แซกโซโฟน อลัโตแซกโซโฟน ทรอมโบน เปียโน กีตาร์
คอร์ด กีตาร์เบส กลองชดุ เคร่ืองประกอบจงัหวะอ่ืนๆ



วงสตริงฝ่ังตะวนัตกแบง่วิวฒันาการออกได้เป็น 2 สมยั
• สมยัแรกคือดนตรีต้นต ารับตัง้แตร็่อกยงัไมเ่กิด ได้แก่ บลส์ู คนัทร่ี และโฟล์ก

• สมยัท่ีสองเป็นร็อกยคุแรกอนัเป็นต้นฉบบัให้กบัร็อกรุ่นหลงัถึงปัจจุบนั บรรพ
บรุุษร็อกนีเ้รียกวา่คลาสสคิ ร็อค



วงชาร์โด

• เดอะชาโดว์ เป็นช่ือของวงดนตรีวงหนึ่ง เกิดในประเทศองักฤษ เป็นวง
ดนตรีขนาดเล็ก เคร่ืองดนตรีท่ีน ามาใช้ในการผสมวงมีเพียงกีต้าร์ไฟฟ้า 
เบสไฟฟ้า และกลองชุด นักดนตรีเป็นผู้ ขับร้องเพลงเอง บทเพลงท่ี
บรรเลงจะเป็นเพลงร็อคเป็นสว่นใหญ่ เป็นดนตรีท่ีมีเสียงดงั สนกุสนาน 
เร้าใจ

• วงชาร์โด (Shadow) เป็นวงดนตรีขนาดเล็ก เร่ิมก่อตัง้เม่ือประมาณ  20 
ปีมาน่ีเองในอเมริกา วงดนตรีประเภทนีท่ี้ได้รับความนิยมสูงสุด คือ
คณะThe Beattle หรือสี่เตา่ทอง



เคร่ืองดนตรีวงชาร์โดในสมยัแรกมี 4 ชิน้ คือ
• กีตาร์เมโลดี ้ (หรือกีตาร์โซโล)
• กีตาร์คอร์ด  
• กีตาร์เบส 
• กลองชดุ

• วงชาโดว์ ในระยะหลังได้น าออร์แกน และพวกเคร่ืองเป่า เช่น แซก
โซโฟน ทรัมเป็ตทรอมโบนเข้ามาผสม  และบางทีอาจมี ไวโอลินผสม
ด้วย เพลงส่วนใหญ่จะเร่าร้อน  ซึ่งได้รับความนิยมมากในหมู่ วัยรุ่น  
โดยเฉพาะเพลงประเภท  อนัเดอร์กราวน์



Q & A



แบบฝึกหดับทท่ี 16

1. ดนตรีรูปแบบใหม่พัฒนาขึน้ใน ประเทศใด และชนกลุ่มใดเป็นผู้ ริเร่ิม
ดนตรีแจ๊ส

2. ดนตรีแจ๊สมีรูปแบบ เทคนิคการเลน่แบบอิมโพรไวเซชัน่ น่าจะเหมือนกบั
วิชาใดในปัจจบุนั

3. วงคอมโบประกอบด้วยเคร่ืองดนตรีประเภทใดบ้าง

4. วงชาโด วงดนตรีประเภทนีท่ี้ได้รับความนิยมสงูสดุ คือวงดนตรีใด

5. วงป๊อปปลูามิวสิค (Popular  Music) หรือวงดนตรีลีลาศ ใช้บรรเลงตาม
งานร่ืนเริงทัว่ไป ประกอบด้วย เคร่ืองดนตรีกลุม่ใดบ้าง


