หน่ วยที่ 2
ประวัติดนตรี ไทย
********************************************************************

ประวัติความเป็ นมาของดนตรี ไทยในยุคสมัยต่ าง ๆ
“ ดนตรี ไทย ” เกิดขึ้นเมื่อใดไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ ชดั จากการศึกษาค้นคว้าตามหลักวิชา
ประวัติดนตรี พบว่า ดนตรี ไ ทยกาเนิ ดขึ้นมาพร้อมกันคนไทยตั้งแต่สมัยที่ชนชาติไทยเคยมีอาณาจักรอยู่ใน
บริ เวณตอนใต้ของพื้นที่ที่เป็ นประเทศจีนในปั จจุบนั โดยนับรวมเวลาที่ดนตรี ไทยกาเนิ ดมาแล้วไม่น้อยกว่า
4,000 ปี เมื่อชนชาติไทยอพยพออกจากพื้นที่ที่เคยอยูอ่ าศัยแยกย้ายกันไปตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ต่างๆดนตรี ไทยก็
ยังคงอยูค่ ู่กบั คนไทยมาจนถึงยุคปั จจุบนั
สาหรับเครื่ องดนตรี ไทยนั้น คนไทยได้ใช้ปัญญาความคิดประดิษฐ์ข้ นึ เองเป็ นส่วนใหญ่แต่ก็
มีเครื่ องดนตรี ของชาติอื่นบางชนิดที่คนไทยได้นามาปรับปรุ งให้อยูใ่ นรู ปแบบของเครื่ องดนตรี ไทย ซึ่งก็มีให้
เห็นอยูไ่ ม่มากนัก
ดนตรี ไทยนับว่าเป็ นศิลปวัฒนธรรมที่สาคัญ ของชนชาติไ ทยแขนงหนึ่ ง ที่แสดงถึ งความ
เจริ ญรุ่ งเรื องของชาติไทยที่มีมาเป็ นเวลาช้านานตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั รู ปแบบของดนตรี ในแต่ละยุคแต่ละ
สมัยก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปบ้าง ซึ่งในที่น้ ีจะขอกล่าวถึงดนตรี ไทยในแต่ละยุคแต่ละสมัย ดังนี้
1. ดนตรีไทยสมัยก่ อนกรุ งสุ โขทัยเป็ นราชธานี ในสมัยก่อนกรุ งสุโขทัยเป็ นราชธานี ชนชาติ
ไทยได้อพยพมาจากที่ต่างๆหลายพื้นที่ จากหลักฐานปรากฏนั้น ส่ วนใหญ่ จะอพยพมาจากตอนใต้ของจีน
และได้สร้างอาณาจักรปกครองตนเองขึ้น เช่น อาณาจักรน่านเจ้า อาณาจักรล้านนา เป็ นต้น
ในสมัยน่านเจ้าดนตรี ไทยเจริ ญรุ่ งเรื องมาเป็ นลาดับ มีเครื่ องดนตรี ใช้หลายชนิด ได้แก่ กลอง
กระจับปี่ ซอ ขลุ่ย แคน
นอกจากนี้ยงั ได้มีการนาเอาเครื่ องดนตรี ดงั กล่าวมาเล่นรวมวงกันอีกด้วย
2. ดนตรี ไทยสมัยกรุ งสุ โขทัย ดนตรี ไทยสมัยกรุ งสุ โขทัยเป็ นราชธานี มี การแบ่งเครื่ องดนตรี
ออกเป็ นหมวดหมู่ โดยแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ได้แก่ เครื่ องดีด เครื่ องสี เครื่ องตี และเครื่ องเป่ า
เครื่ องดีด ได้แก่ กระจับปี่ พิณน้ าเต้า พิณเพีย๊ ะ
เครื่ องสี ได้แก่ ซอสามสาย ซอด้วง และซออู ้
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เครื่ องตี ได้แก่ ฆ้อง มโหระทึก กังสดาล ฉิ่ ง ฉาบ กรับ และกลองประเภทต่าง ๆ ได้แก่
กลองทัด กลองตุก๊ ตะโพน บัณเฑาะว์ กลองมาลายู
เครื่ องเป่ า ได้แก่ แตรเขาควาย แตรงอน แตรสังข์ ปี่ ใน ขลุ่ย และปี่ ซอ
นอกจากนั้นยังมีการนาเครื่ องดนตรี มาผสมเป็ นวงดนตรี ได้แก่
การบรรเลงพิณ เป็ นการบรรเลงพิณเพียงคนเดียวใช้ประกอบการขับลานาหรื อการร้องซึ่ งผู ้
ขับลานาก็คือผูด้ ีดพิณนัน่ เอง พิณที่ใช้ดีด ได้แก่ พิณน้ าเต้า หรื อพิณเพีย๊ ะ บางก็จะมีกระจับปี่ มาบรรเลงด้วย
วงขับไม้ มีผรู ้ ่ วมขับร้อ งและบรรเลง 3 คน คือ คนขับร้อง คนไกวบัณเฑาะว์เพื่อให้จงั หวะ
และคนสีซอสามสาย
วงปี่ พาทย์ เครื่ องห้ า ประกอบด้วยเครื่ องดนตรี ได้แก่ ปี่ ตะโพน กลองทัด ฆ้อง ฉิ่ง
วงเครื่ องประโคม เป็ นการประสมวงดนตรี พิเศษ จัดขึ้นในงานพระราชพิธีต่าง ๆ จานวน
เครื่ องดนตรี ที่ใช้ประโคม จะขึ้นอยูค่ วามสาคัญและความเหมาะสมของงานนั้น
3. ดนตรีไทยสมัยกรุงศรี อยุธยา เครื่ องดนตรี ในสมัยกรุ งศรี อยุธยา ก็คือเครื่ องดนตรี ที่ใช้กนั
มาตั้งแต่สมัยกรุ งสุ โขทัย แต่ได้พฒั นาขึ้นทั้งรู ปร่ างของเครื่ อง การผสมวง วิธีบรรเลง และมีเครื่ องคนตรี บาง
ชนิดเพิม่ ขึ้นอีกด้วย
เครื่ องดนตรี ในสมัยกรุ งศรี อยุธยามี ดังนี้
เครื่ องดีด ได้แก่ กระจับปี่ พิณน้ าเต้า พิณเพีย๊ ะ จะเข้
เครื่ องสี ได้แก่ ซออู ้ ซอด้วง ซอสามสาย
เครื่ องตี จาแนกออกเป็ น 3 จาพวก คือ
เครื่ องตีที่ทำด้ วยไม้ ได้แก่ กรับคู่ กรับพวง กรับเสภา ระนาดเอก
เครื่ องตีที่ทำด้ วยโลหะ ได้แก่ มโหระทึก ฆ้องวงใหญ่ ฆ้อ งคู่ ฆ้องชัย ฆ้องโหม่ ง
ฉิ่ง ฉาบ
เครื่ องตีที่ขึงด้ วยหนัง ได้แก่ กลองทัด กลองตุก๊ ตะโพน บัณเฑาะว์ กลองมาลา
ยู โทน รามะนา กลองชัย
เครื่ องเป่ า ได้แก่ ปี่ ใน ปี่ กลาง ขลุ่ย แตรงอน แตรสังข์
การผสมวงคนตรี ไทยในสมัยกรุ งศรี อยุธยา มีดงั นี้
วงขับไม้ ประกอบด้วยเครื่ องดนตรี ได้แก่ ซอด้วง ซออู ้ จะเข้ กรับ วงขับไม้
ในสมัยกรุ งศรี อยุธยานี้ จะมีผขู ้ บั ร้อง ซึ่งจะทาหน้าที่ ตีกรับไปด้วย
วงเครื่ องสาย ประกอบด้วยเครื่ องดนตรี ได้แก่ ซอด้วง ซออู ้ จะเข้ โทน รามะนา ฉิ่ง ฉาบ
กรับพวง โหม่ง
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วงมโหรี (มโหรี เครื่ องหก) ประกอบด้วยเครื่ องดนตรี ได้แก่ ซอสามสาย กระจับปี่
กรับพวง โทน รามะนา ขลุ่ย
วงปี่ พาทย์ มี 2 ชนิด คือ
วงปี่ พำทย์ เครื่ องห้ ำอย่ ำงเบำ ประกอบด้วยเครื่ อ งดนตรี ได้แก่ ปี่ นอก ฆ้อ งคู่ โทนไม้ 2 ลู ก
กลองชาตรี ฉิ่ง วงดนตรี ชนิดนี้ใช้ประกอบการแสดงหนังตะลุง และ โนราห์
วงปี่ พำทย์เครื่ องห้ ำอย่ำงหนัก ประกอบด้วยเครื่ องดนตรี ได้แก่ ปี่ ระนาดเอก ฆ้องวง
กลองทัด วงดนตรี ชนิดนี้ใช้ประกอบการแสดง โขน ละคร และหนังใหญ่
4. ดนตรีสมัยกรุงรัตนโกสิ นทร์ ดนตรี ไทยในสมัยกรุ งรัตนโกสินทร์ เจริ ญรุ่ งเรื องมาก การ
บรรเลง และการขับร้องได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็ นลาดับ จนถึงปั จจุบนั
เครื่ องดนตรี ในสมัยกรุ งรัตนโกสินทร์ มีดงั นี้
เครื่ องดีด ได้แก่ กระจับปี่ พิณน้ าเต้า พิณเพีย๊ ะ จะเข้
เครื่ องสี ได้แก่ ซออู ้ ซอด้วง ซอสามสาย
เครื่ องตี จาแนกออกเป็ น 2 จาพวก คือ
เครื่ องตีที่ดำเนินทำนอง ได้แก่ ระนาดเอก ระนาดทุม้ ระนาดเอกเหล็ก ระนาดทุม้
เหล็ก ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก
เครื่ องตีที่ ประกอบจังหวะ ได้แก่ กรับคู่ กรับพวง กรับเสภา มโหระทึก ฆ้องคู่
ฆ้องชัย ฆ้อ งโหม่ง ฉิ่ ง ฉาบ กลองทัด กลองตุ๊ก ตะโพน บัณ เฑาะว์ กลองมาลายู โทน รามะนา
กลองชัย
เครื่ องเป่ า ได้แก่ ปี่ ใน ปี่ นอก ปี่ กลาง ขลุ่ย แตรงอน แตรสังข์
การผสมวงคนตรี ไทยในสมัยกรุ งรัตนโกสินทร์ มีดงั นี้
วงเครื่ องสาย ประกอบด้วยเครื่ องดนตรี ประเภทเครื่ องสายเป็ นหลัก มีเครื่ องตี และเครื่ องเป่ า
เป็ นเครื่ องรอง แบ่งออกเป็ น 2 ขนาด ได้แก่ วงเครื่ องสายเครื่ องเดี่ยว และวงเครื่ องสายเครื่ องคู่

วงเครื่ องสายเครื่ องเดี่ยว

วงเครื่ องสายเครื่ องคู่
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ประกอบด้วยเครื่ องตีเป็ นหลัก มีเครื่ องเป่ าเป็ นรอง แบ่งออกเป็ น 3 ขนาด ได้แก่

วงปี่ พาทย์เครื่ องคู่

วงปี่ พาทย์เครื่ องห้า

วงปี่ พาทย์เครื่ องใหญ่
วงเครื่ องมโหรี ประกอบด้วยเครื่ องดนตรี ครบทั้ง 4 ประเภท แบ่งออกเป็ น 3 ขนาด ได้แก่

วงมโหรี เครื่ องเดี่ยว
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วงมโหรี เครื่ องใหญ่
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