
ค ำถำมชวนคิด

นักเรียนรู้จักวงดนตรีไทยหรือไม่ ?

วงดนตรีไทยมีก่ีประเภท ?



วงดนตรีไทย
ประเภทและรปูแบบของวงดนตรไีทย

วงดนตรีไทยมีอยู่ด้วยกัน 3 ประเภท  
วงปี่พาทย์ 
วงเครื่องสาย
วงมโหรี



วงปี่พาทย์
• วงดนตรีไทยประเภทหนึ่งซึ่งประกอบด้วยเครื่องเป่า คือ ปี่ ผสมกับเครื่องตี ได้แก่ระนาดและฆ้อง วงชนิดต่างๆ เป็นหลัก 

และยังมีเครื่องก ากับจังหวะ เช่น ฉิ่ง ฉาบ กรับ โหม่ง ตะโพน กลองทัด กลองแขก และกลองสองหน้า ปี่พาทย์นี้บางสมัย
เรียกว่า “พิณพาทย"์ วงปี่พาทย์อาจจ าแนกประเภทแตกต่างกันไป มีทั้งสิ้น 8 วง ได้แก่ 

• วงปี่พาทย์เครื่องห้า วงปี่พาทย์เคร่ืองคู่ วงปี่พาทย์เครื่องใหญ่ วงปี่พาทย์นางหงส์ วงปี่พาทย์มอญ วงปี่พาทย์ชาตรี วงปี่พาทย์
ดึกด าบรรพ์ วงปี่พาทย์เสภา 



วงปี่พาทย์เครื่องห้า

• วงปี่พาทยเ์ครือ่งหา้ เป็นวงปี่พาทย์ที่เป็นวงหลัก มีจ านวนเครื่องดนตรีน้อยชิ้นที่สุด ดังนี้ 
ปีใ่น 1 เลา ระนาดเอก 1 ราง ฆ้องวงใหญ่ 1 วง กลองทัด 2 ลูก ตะโพน 1 ลูก ฉิ่ง 1 คู่ (ในบางกรณีอาจใช้
ฉาบ กรับ โหม่งด้วย) 



วงปี่พาทย์ เครื่องคู่
• วงปี่พาทยเ์ครื่องคู่ เป็นวงปี่พาทย์ที่ประกอบด้วยเครื่องท าท านองเป็นคู่เนื่องด้วยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ได้มีผู้คิดเครื่องดนตรีเพิ่มขึ้นอีก 2 อย่าง คือ ระนาดทุ้มกับฆ้องวงเล็ก และน าเอาปี่นอกซึ่งใช้ในการบรรเลงปี่พาทย์ส าหรับการ
แสดงหนังใหญ่สมัยโบราณมารวมเข้ากับวงปี่พาทย์เครื่องห้าที่มีอยู่เดิมวงปี่พาทย์เครื่องคู่มีเครื่องดนตรีดังนี้ ปี่ 1 คู่ คือ ปี่ในและ  
ปี่นอก ระนาด 1 คู่ คือ ระนาดเอกและระนาดทุ้ม ฆ้องวง1คู่ คือ ฆ้องวงใหญ่และฆ้องวงเล็ก กลองทัด 1 คู่ ตะโพน 1 ลูก 
ฉิ่ง 1 คู่ ฉาบเล็ก 1 คู่ ฉาบใหญ่ 1 คู่ โหม่ง 1 ใบ กลองสองหน้า 1 ลูก (บางทีใช้กลองแขก 1 คู่ แทน) และในบางกรณี   
อาจใช้กรับด้วย



วงปี่พาทย์เครื่องใหญ่
• วงปี่พาทย์เครื่องใหญ่ เป็นวงปี่พาทย์เครื่องคู่ที่เพิ่มระนาดเอกเหล็กกับระนาดทุ้มเหล็ก บางวงก็เพิ่มกลองทัดรวมเป็น 3 ใบ

บ้าง 4 ใบบ้าง ส่วนฉาบใหญ่น ามาใช้ในวงปี่พาทย์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วงปี่พาทย์ทั้งเครื่อง
ห้า เคร่ืองคู่ และเครื่องใหญ่ ถ้ามีการบรรเลงเพลงภาษาจะใช้เครื่องดนตรีก ากับจังหวะของภาษานั้นๆ ด้วย เช่น ภาษาเขมร    
ใช้ โทน ภาษาจีน ใช้ กลองจีน กลองต๊อกแต๋ว ภาษาฝรั่ง ใช้ กลองมริกัน (อเมริกัน) หรือกลองแตร็ก ภาษาพม่าใช้ 
กลองยาว ภาษามอญ ใช้ ตะโพน เปิงมาง



วงปี่พาทย์นางหงส์
• วงปี่พาทย์นางหงส์ เป็นวงปี่พาทย์ธรรมดาซึ่งใช้บรรเลงทั่วไป แต่เมื่อน ามาใช้ประโคมในงานศพ จะน าวงบัวลอยซึ่ง

ประกอบด้วยป่ีชวา 1 เลา กลองมลายู 1 คู่ และเหม่ง 1 ใบ ที่ใช้ประโคมในงานศพเข้ามาผสม (ดูภาพวงบัวลอย ประกอบ) 
โดยตัดปี่ใน ตะโพน และกลองทัด ออก ใช้ปี่ชวาแทนปี่ใน ใช้กลองมลายูแทนตะโพนและกลองทัด ส่วนเหม่งนั้นมี เสียง     
ไม่เหมาะกับวงปี่พาทย์จึงไม่น ามาใช้ ใช้แต่โหม่งซึ่งมีอยู่เดิม เรียกว่า "วงปี่พาทย์นางหงส์" วงปี่พาทย์นางหงส์ใช้บรรเลง
เฉพาะในงานศพมาแต่โบราณก่อนวงปี่พาทย์มอญ สาเหตุที่เรียกว่า ปี่พาทย์นางหงส์ ก็เพราะใช้เพลงเรื่องนางหงส์ สองชั้น 
เป็นหลักส าคัญในการบรรเลง นอกจากนี้ยังมีวิวัฒนาการไปใช้บรรเลงเพลงภาษาต่างๆ เรียกว่า "ออกภาษา" ด้วย



วงปี่พาทย์มอญ
• วงปี่พาทย์มอญ ประกอบด้วยเครื่องดนตรีที่ได้อิทธิพลมาจากมอญ เช่น ฆ้องมอญ ปี่มอญ ตะโพนมอญ และเปิงมางคอก 

ปัจจุบันวงปี่พาทย์มอญมี 3 ขนาด ได้แก่
วงปี่พาทย์มอญเคร่ืองห้า ประกอบด้วยป่ีมอญ ระนาดเอก ฆ้องมอญ ตะโพนมอญ เปิงมางคอก 

และเครื่องก ากับจังหวะ ได้แก่ ฉิ่ง ฉาบ โหม่ง
วงปี่พาทย์มอญเคร่ืองคู่มีลักษณะเดียวกับวงปี่พาทย์มอญเคร่ืองห้าแต่เพิ่มระนาดทุ้มและฆ้องมอญวงเล็ก
วงปี่พาทย์มอญเครื่องใหญ่ มีลักษณะเดียวกับวงปี่พาทย์มอญเครื่องคู่แต่เพิ่มระนาดเอกเหล็กและระนาดทุ้มเหล็ก



วงปี่พาทย์ชาตรี
• วงปี่พาทย์ชาตรี เป็นวงดนตรีเก่าแก่ที่มีมาแต่โบราณ ใช้บรรเลงประกอบการแสดงโนราห์ชาตรีและหนังตะลุง 

ทางภาคใต้ของไทย เรียกว่า “วงปี่พาทย์ชาตรี”และที่เรียกว่า “วงปี่พาทย์เครื่องเบา” เพราะเรียกชื่อให้ตรงกันข้ามกับ 
“ปี่พาทย์เคร่ืองหนัก” (ปี่พาทย์ไม้แข็ง) ทั้งนี้เพราะเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ชาตรีมีน้ าหนักเบากว่าเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์
ไม้แข็ง ป่ีพาทย์ชาตรีประกอบด้วยเครื่องดนตรีดังนี้ ปีน่อก โทนชาตรี กลองชาตรี(กลองตุ๊ก) ฆ้องคู่ ฉ่ิง กรับ



วงปี่พาทย์ดึกด าบรรพ์
• วงปี่พาทย์ดึกด าบรรพ์ เป็นวงปี่พาทย์ประสมชนิดหนึ่ง มีต้นเค้าสืบเนื่องมาจากละครดึกด าบรรพ์ ซึ่งเจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ (ม.ร.ว.หลาน กุญชร) 

และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ ร่วมกันปรับปรุงขึ้นโดยอาศัยแนวอุปรากร(Opera)ของตะวันตกเข้ามาประกอบละครนี้
ได้ชื่อตามโรงละคร ซึ่งเจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ตั้งชื่อว่า “โรงละครดึกด าบรรพ์” ละครก็เรียกว่า “ละครดึกด าบรรพ์” วงป่ีพาทย์ท่ีบรรเลงในการเล่น
ละครครั้งนี้จึงมีช่ือว่า “ป่ีพาทย์ดึกด าบรรพ์”สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ ได้ทรงคัดเลือกเครื่องดนตรีท่ีมีเสียงทุ้มนุ่มนวล
ประสมเข้าด้วยกันให้เหมาะสมกับการแสดงละครดึกด าบรรพ์ คือ ระนาดเอก(ใช้ไม้นวม) ระนาดทุ้ม ระนาดทุ้มเหล็ก ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องหุ่ย 7 ใบ มีเสียง
เรียงล าดับกัน 7 เสียง ขลุ่ยเพียงออ ตะโพน  กลองตะโพน ฉิ่ง ซออู้ (เพิ่มขึ้นภายหลังเมื่อแสดงเรื่องสังข์ศิลป์ชัย ได้ทรงบรรจุเพลงสังขาราซึ่งต้องใช้ซออู้สี
ประกอบ) ขลุ่ยอู้ (มีผู้คิดเพิ่มในภายหลัง) วงป่ีพาทย์ดึกด าบรรพ์นี้นอกจากจะเปลี่ยนแปลงการประสมเครื่องดนตรีต่างไปจากวงป่ีพาทย์เดิมแล้วยังได้
เปลี่ยนแปลงวิธีการตั้งเครื่องดนตรีอีกด้วยโดยตั้งระนาดเอกไว้กลาง ระนาดทุ้มอยู่ขวา ระนาดทุ้มเหล็กอยู่ซ้าย ฆ้องวงใหญ่อยู่หลังระนาดเอก ส่วนระเบียบ
วิธีการบรรเลงนั้นก็มีแบบแผนเฉพาะตัว ไม่เหมือนกับการบรรเลงในการแสดงโขนละครโดยท่ัวไป



วงปี่พาทย์เสภา
• วงปี่พาทยเ์สภา มีรูปแบบเหมือนวงป่ีพาทย์ไม้แข็ง แต่ใช้กลองสองหน้าก ากับจังหวะหน้าทับแทนตะโพนและ

กลองทัด เริ่มน ามาบรรเลงร่วมกับการเล่นเสภาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหล้านภาลัย



วงเครื่องสาย
• วงดนตรีไทยประเภทหนึ่งซึ่งเครื่องดนตรีส่วนใหญ่ในวงจะประกอบด้วยเครื่องดนตรีที่ใช้สายเป็นต้นก าเนินของเสียงดนตรี 

เช่น ซอด้วง ซออู้ จะเข้ แม้ว่าเครื่องดนตรีที่น ามาบรรเลงนั้นจะมีวิธีบรรเลงแตกต่างกัน เช่น สี ดีด หรือตีก็จึงเรียกวงดนตรี
ประเภทนี้ว่า "วงเครื่องสาย" วงเครื่องสายอาจมีเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่า เช่น ขลุ่ย หรือเครื่องก ากับจังหวะ เช่น ฉิ่ง 
กลองบรรเลงด้วยก็ถือว่าอยู่ในวงเครื่องสายเช่นกันเพราะมีเป็นจ านวนน้อยที่น าเข้ามาร่วมบรรเลงด้วยเพื่อช่วยเพิ่มรสในการ
บรรเลงด้วยเพื่อช่วยเพิ่มรสในการบรรเลงให้น่าฟังมากยิ่งขึ้นวงเครื่องสายเกิดขึ้นในสมัยอยุธยา ซึ่งมีเครื่องสี คือ ซอ เครื่อง
ดีด คือ จะเข้ และกระจับปี่ ผสมในวง ปัจจุบันวงเครื่องสายมีทั้งสิ้น 4 แบบ ได้แก่   

วงเคร่ืองสายไทยเคร่ืองเดี่ยว 
วงเครื่องสายไทยเคร่ืองคู่ 
วงเครื่องสายผสม 
วงเคร่ืองสายป่ีชวา 



วงเครื่องสายไทยเครื่องเดี่ยว
• วงเครื่องสายไทยเครื่องเดี่ยว เป็นวงเครื่องสายที่มีเครื่องดนตรีผสมเพียงอย่างละ 1 ชิ้น เรียกอีกอย่างว่า

วงเครื่องสายไทยวงเล็ก เครื่องดนตรีที่ผสมอยู่ในวงเครื่องสายไทยเครื่องเดี่ยวนี้นับว่าเป็นสิ่งส าคัญและถือเป็นหลัก ของ     
วงเครื่องสายไทยที่จะขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดเสียมิได้ เพราะแต่ละสิ่งล้วนด าเนินท านองและมีหน้าที่ต่างกัน เมื่อผสมเป็นวง ขึ้น    
แล้วเสียงและหน้าที่ของเครื่องดนตรีแต่ละอย่างก็จะประสมประสานกันเป็นอันดี เครื่องดนตรีที่ผสมอยู่ในวงเครื่องสายไทย
เคร่ืองเดี่ยวซึ่งถือเป็นหลักคือ ซอด้วง ซออู้ จะเข้ ขลุ่ยเพียงออ โทนและร ามะนา ฉิ่ง 



วงเครื่องสายไทยเครื่องคู่
• วงเครื่องสายไทยเครื่องคู่ ค าว่า เครื่องคู่ ย่อมมีความหมายชัดเจนแล้วว่าเป็นอย่างละ 2 ชิ้น แต่ส าหรับการผสม       

วงดนตรีจะต้องพิจารณาใคร่ครวญถึงเสียงของเครื่องดนตรีที่จะผสมกันนั้นว่าจะบังเกิดความไพเราะ หรือไม่อีกด้วย 
เพราะฉะนั้นวงเคร่ืองสายไทยเครื่องคู่จึงเพิ่มเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายไทยเครื่องเดี่ยวขึ้นเป็น 2 ชิ้น แต่เพียงบางชนิด คือ
ซอด้วง 2 คัน ซออู้ 2 คัน จะเข้ 2 ตัว ขลุ่ยเพียงออ ขลุ่ยหลิบ โทน ร ามะนา ฉิ่งและเครื่องประกอบจังหวะ



วงเครื่องสายผสม
• วงเครื่องสายผสม เป็นวงเครื่องสายที่น าเอาเครื่องดนตรีต่างชาติเข้ามาร่วมบรรเลงกับเครื่องสายไทย การเรียกชื่อวง

เครื่องสายผสมนั้นนิยมเรียกตามชื่อของเครื่องดนตรีต่างชาติที่น าเข้ามาร่วมบรรเลงในวง เช่น น าเอาขิมมาร่วมบรรเลงกับ 
ซอด้วง ซออู้ ขลุ่ยและเครื่องก ากับจังหวะต่างๆ แทนจะเข้ ก็เรียกว่า “วงเครื่องสายผสมขิม” หรือน าเอาออร์แกนหรือไวโอลิน
มาร่วมบรรเลงด้วยก็เรียกว่า “วงเครื่องสายผสมออร์แกน” หรือ “วงเครื่องสายผสมไวโอลิน” เครื่องดนตรีต่างชาติที่นิยม   
น ามาบรรเลงเป็นวงเครื่องสายผสมน้ันมีมากมายหลายชนิด เช่น ขิม ไวโอลินออร์แกน เปียโน แอกคอร์เดียน กู่เจิง เป็นต้น



วงเครื่องสายปี่ชวา
• วงเครื่องสายปี่ชวา เป็นวงเครื่องสายไทยทั้งวงบรรเลงประสมกับวงกลองแขก โดยไม่ใช้โทนและร ามะนา และใช้ขลุ่ยหลีบ

แทนขลุ่ยเพียงออกเพื่อให้เสียงเข้ากับปี่ชวาได้ดี เดิมเรียกว่า วงกลองแขกเคร่ืองใหญ่ วงเครื่องสายปี่ชวาเกิดขึ้นในปลายรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวการบรรเลงเครื่องสายปี่ชวานั้น นักดนตรีจะต้องมีไหวพริบและความเชี่ยวชาญในการ
บรรเลงเป็นพิเศษ โดยเฉพาะฉิ่งก ากับจังหวะจะต้องเป็นคนที่มีสมาธิดีที่สุดจึงจะบรรเลงได้อย่างไพเราะ เพลงที่วง เครื่องสาย  
ปี่ชวานิยมใช้บรรเลงเป็นเพลงโหมโรง ได้แก่ เพลงเรื่องชมสมุทร เพลงโฉลก เพลงเกาะ เพลงระก า เพลงสะระหม่า แล้วออก
เพลงแปลง เพลงออกภาษา แล้วกลับมาออกเพลงแปลงอีกครั้งหนึ่ง



วงมโหรี
• วงมโหรี เป็นวงดนตรีที่ใช้ส าหรับขับกล่อมนิยมใช้บรรเลงในงานมงคล โดยเฉพาะงานมงคลสมรสแต่โบราณใช้บรรเลงกล่อม

พระบรรทมส าหรับพระมหากษัตริย์ เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงในวงนี้ประกอบด้วยเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์และวงเครื่องสาย 
หากแต่เครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ที่น าเข้ามาผสมในมโหรีนี้ได้ ลดขนาดให้เล็กลง เพื่อให้มีเสียงพอเหมาะกับเครื่อง ดนตรี       
ในวงเครื่องสาย และใช้ซอสามสายเข้ามาร่วมบรรเลง วงมโหรีนี้มีมาแต่โบราณและได้มีการพัฒนาในเรื่องการผสมวง 
แตเ่ดิมมีวงมโหรีเคร่ืองสี่ วงมโหรีเคร่ืองหก ปัจจุบันวงมโหรีได้มีพัฒนาและเพิ่มเครื่องดนตรีเป็นวงมาตรฐานแบ่งได้ 3 ขนาด 
ได้แก่    

วงมโหรีเคร่ืองเดี่ยว
วงมโหรีเครื่องคู่
วงมโหรีเครื่องใหญ่



วงมโหรี เครื่องเดี่ยว
• วงมโหรีเครื่องเดี่ยว หรือ มโหรีเครื่องเล็ก คือ วงมโหรีที่ได้เพิ่มเครื่องดนตรีและเปล่ียนแปลงมาโดยล าดับตั้งแต่สมัย

รัตนโกสินทร์ตอนต้น ครั้งแรกเพิ่มระนาดเอกและฆ้องวง ต่อมาจึงได้เพิ่มซอด้วงและซออู้ ส่วนกระจับปี่นั้นเปล่ียนเป็นใช้จะเข้
แทน เนื่องจากเวลาบรรเลงจะเข้วางราบไปกับพื้น ซึ่งต่างกับกระจับปี่ที่ต้องตั้งดีด ทั้งนมที่ใช้รองรับสายและบังคับเสียงก็
เรียงล าดับมีระยะเหมาะสมกว่ากระจับปี่ เวลาบรรเลงจึงท าให้ใช้นิ้วดีดได้สะดวกและแคล่วคล่องกว่า นอกจากนี้จะเข้ยัง
สามารถท าเสียงได้ดังและท าเสียงได้มากกว่ากระจับปี่ ปัจจุบันเครื่องดนตรีในวงบรรเลงประกอบด้วย ซอสามสาย ซอด้วง
ซออู้ จะเข้ ขลุ่ยเพียงออ ระนาดเอกมโหรี ฆ้องกลาง โทน-ร ามะนา 9ฉิ่ง



วงมโหรีเครื่องคู่
• วงมโหรีเครื่องคู่ คือ วงมโหรีเครื่องเดี่ยวที่ได้เพิ่มระนาดทุ้มและฆ้องวงเล็กเข้าในวง ทั้งน้ีเน่ืองด้วยในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว วงปี่พาทย์ได้เพิ่มระนาดทุ้มและฆ้องวงเล็กรวมเรียกว่า วงปี่พาทย์เครื่องคู่ 
วงมโหรีจึงเพิ่มเครื่องดนตรีดังกล่าวบ้าง นอกจากนั้นยังเพิ่มซอ ด้วงและซออู้ขึ้นเป็นอย่างละ 2 คัน เพิ่มจะเข้เป็น 
2 ตัว ขลุ่ยน้ันเดิมมีแต่ขลุ่ยเพียงออ จึงเพิ่มขลุ่ยหลีบอีก 1 เลา ส่วนซอสามสายก็เพิ่มซอสามสายหลีบอีก 1 คัน และ
เพิ่มฉาบเล็กอีก 1 คู่ด้วย ปัจจุบันเครื่องดนตรีในวงบรรเลงประกอบด้วย ซอสามสาย ซอสามสายหลิบ ซอด้วง 2 คัน
ซออู้ 2 คัน จะเข้ 2 ตัว ขลุ่ยเพียงออ ขลุ่ยหลิบ ระนาดเอกมโหรี ระนาดทุ้มไม้มโหรี ฆ้องกลาง ฆ้องวงเล็กมโหรี
โทน-ร ามะนา ฉิ่ง ฉาบเล็ก



วงมโหรีเครื่องใหญ่
• วงมโหรีเครื่องใหญ่ คือ วงปี่พาทย์เครื่องใหญ่ผสมกับวงมโหรีเครื่องคู่ นิยมบรรเลงเป็นวงมหาดุริยางค์ ซึ่งมีจ านวนคนและ

เครื่องดนตรีเยอะ มีเครื่องดนตรีในวงบรรเลง ประกอบด้วย ซอสามสายซอสามสายหลิบ ซอด้วง 2 คัน ซออู้ 2 คัน จะเข้ 2 ตัว
ขลุ่ยเพียงออ ขลุ่ยหลิบ ระนาดเอกมโหรี ระนาดทุ้มไม้มโหรี ระนาดเอกเหล็กมโหรี ระนาดทุ้มเหล็กมโหรี ฆ้องกลาง
ฆ้องวงเล็กมโหรี โทน- ร ามะนา ฉิ่ง ฉาบเล็ก โหม่ง



ค ำถำมทบทวนควำมรู้

วงดนตรีไทยมีก่ีประเภท อะไรบ้าง ?


