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                 มอญเปนกลุมชาติพันธุที่มีความเขมแข็งทางดานศิลปวัฒนธรรมชาติหนึ่ง มีประวัติการอาศัย

อยูในพื้นที่ประเทศไทยมายาวนาน วัฒนธรรมของชาวมอญบางอยางผสมผสานจนกลายเปนสวนหนึ่ง

ของวิถีชีวิตไทย เชน ความเชื่อ ประเพณี อาหารการกิน โดยเฉพาะดนตรีปพาทยมอญที่กลายเปน

สัญลักษณและเปนสวนหนึ่งของประเพณีงานศพ การวิจัยคร้ังนี้จึงมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาประวัติความ

เปนมาของวงปพาทยมอญในอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และศึกษาการสืบทอดวงดนตรีปพาทย

มอญในอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ดวยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ทําการศึกษาวิเคราะหขอมูลจาก

เอกสารและการเก็บขอมูลภาคสนามโดยการสังเกตและการสัมภาษณ กลุมนักดนตรีปพาทยมอญที่มี

ความรูความสามารถมีการสืบทอดการบรรเลงและดํารงชีวิตดวยการบรรเลงดนตรีปพาทยมอญเพื่อใช

เปนขอมูลในการศึกษาวิจัย 

      ผลการวิจัยแบงตามวัตถุประสงคขอที่ 1 ดานประวัติความเปนมาของวงปพาทยมอญใน 

อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีนั้น พบวาในปพ.ศ.2358 สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย 

รัชกาลที่2 ชาวมอญสวนใหญมาจาก “กวนแหละหมาน” เมืองมะละแหมง เมาะตะมะ หงสาวดี และพะ

สิมไดอพยพเขามาอาศัยกันอยางหนาแนนในอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และอําเภอสามโคก 

จังหวัดปทุมธานี ชาวมอญกลุมนี้ประกอบอาชีพปนเครื่องปนดินเผาซึ่งเปนอาชีพดั้งเดิมและนําเอา

วัฒนธรรมการบรรเลงปพาทยมอญและการแสดงรํามอญมาเผยแพรและถายทอดในเขตจังหวัดอําเภอ

ปากเกร็ดในอําเภอปากเกร็ด จึงทําชาวมอญในอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีและอําเภอสามโคก 

จังหวัดปทุมธานีมีช่ือเสียงในดานการดนตรีปพาทยมอญและนาฏศิลปมอญวงปพาทยมอญคณะแรกใน

อําเภอปากเกร็ดไมปรากฏแนชัดวาเปนคณะใด แตพบวานักดนตรีปพาทยมอญที่มีช่ือเสียงและเปน 

ผูสืบทอดการบรรเลงปพาทยมอญใหกับนักดนตรีในอําเภอปากเกร็ดคือพระยาพิชัย ซ่ึงมีความนาจะเปน

วาอาจจะเปนผูกอตั้งคณะปพาทยมอญคณะแรกในอําเภอปากเกร็ด 

     ผลการวิจัยดานการสืบทอดวงดนตรีปพาทยมอญในอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ขอที่ 2

พบวาการสือทอดวัฒนธรรมปพาทยมอญในอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เปนการสืบทอด

วัฒนธรรมที่มีแบบแผนทางดานขนบประเพณีและระเบียบวิธีในการบรรเลงที่เปนวัฒนธรรมดั้งเดิมที่



นักดนตรีรุนเกาไดส่ังสมความเปนวัฒนธรรม วงปพาทยในอําเภอปากเกร็ด เดิมที่มีวงปพาทยมอญที่

กอตั้งวงขึ้นเพื่อรับกระแสความนิยมของผูคนอยูเปนจํานวนหลายวงแตภายหลังมีวงปพาทยมอญที่ไมมี

ผูสืบทอดการบรรเลงเพราะไมมีลูกหลานที่มีความสนใจในดนตรีแตไปทํางานอื่นๆจึงเลิกวงและเลิกรับ

งาน และบางวงหัวหนาวงก็ขายเครื่องดนตรีไปเนื่องจากเศรษฐกิจทางสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง ทําให

วงปพาทยมอญตองประสบปญหาดานเศรษฐกิจ ดานความเปนอยูของนักดนตรีทําใหนักดนตรีหันไป

ประกอบอาชีพอ่ืนๆแทน จึงทําใหวงปพาทยมอญหลายวงเลิกกิจการดานการรับงานและขายเครื่อง

ดนตรี บางวงก็มอบเครื่องดนตรีใหเปนสมบัติของโรงเรียนในอําเภอปากเกร็ด  ทําใหวงปพาทยมอญใน

อําเภอปากเกร็ดมีจํานวนนอยลงกวาที่เคยมีอยู วงปพาทยมอญในอําเภอปากเกร็ดที่ยังมีการรับงานและมี

การสืบทอดวัฒนธรรมดนตรีปพาทยมอญอยูนั้นในปจจุบันมีจํานวนทั้งส้ินประมาณ 6 วง แตบางวงก็รับ

งานไดเฉพาะวันเสารและอาทิตยเทานั้น เนื่องจากไมมีลูกวงประจําตองอาศัยลูกวงจากวงปพาทยตางถิ่น

บาง หรือจากวงเพื่อนๆในอําเภอปากเกร็ดที่มีงานไมตรงกัน 
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               Mon people are one ethnic who have had a strong culture and have lived in Thailand  

for a very long time in history. As a result, some parts of Mon culture have been combined and 

become a part in Thais way of life such as beliefs, traditions, foods in particularly Piphat Mon music 

have become the identity and a part of funeral ceremonies.   This research purposes were 1) to study 

the historical background of Piphat Mon ensemble in Amphoe Pakkred, Nonthaburi Province. and  

2) to study the transmission of Piphat Mon ensemble in the particular area. The qualitative research 

methodology was employed by document analysis. Also, the data were collected by observing and 

interviewing the musician gurus in Piphat Mon who had an expertise in transmission of Piphat Mon 

performing and had been making a living with Piphat Mon music performing. 

     The research result, according to the first research purpose Historical analysis of Piphat Mon 

ensemble found that in 1815 during the reign of King Rama II, the majority of Mon people were from 

"Guan Lae Man" in Malamang, Mottama, Hong Sawadee, and Bassein. These people had evacuated 

and have been living  abundantly both in Amphoe Pakkred, Nonthaburi Province and Amphoe 

Samkok, Pathumthani Province. They were pottery artists which was their original career, and also 

brought either the culture of Piphat Mon music or Mon dance performances to transfer and 

dissemination in Amphoe Pakkred, Nonthaburi Province.  These led Mon people in  Amphoe 

Pakkred, Nonthaburi Province and Amphoe Samkok, Pathumthani Province become famous in Piphat 

Mon music and  dance performing arts. However, it was not remained that which was the first Piphat 

Mon ensemble in  Amphoe Pakkred, Nonthaburi Province. But it was found that the famous Piphat 

Mon musicians were the persons who transferred Piphat Mon performing arts to the musicians in the 

particular area.  

 



  According to the second research purpose, the transmission of Piphat Mon performing culture 

in Amphoe Pakkred,  Nonthaburi Province was found that there were the customs, traditions and 

methods which were the original culture of  the musicians in the past generation had accumulated and 

had become the culture of Piphat Mon ensemble performing in Amphoe Pakkred. At first when Piphat 

Mon was original developed, it was so popular by many people. Then, there were a lot of Piphat Mon 

ensembles. Later on, there were not  any inheritances  since there were not any people interested in 

music but they preferred working in other careers rather than making a living with music. Since then, 

some musicians ceased from Piphat Mon performing and some had sold the music instruments as 

unfavorable economic conditions and the change of society. Some offered the instruments to the 

schools in Amphoe Pakkred. As a result, there were less Piphat Mon ensembles than ever. At the 

present, there are about 6 Piphat Mon ensembles left in Amphoe Pakkred which still perform and 

transfer the arts of Piphat Mon music. However, some ensembles are available to perform only on 

weekend since their members are working in the other careers and they sometimes also have to invite 

members from each other ensembles to perform with their bands.  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
         ปพาทยมอญเปนศิลปวัฒนธรรมแขนงหนึ่งของชาวมอญที่ไดผสมผสานและผนวกเปนสวน
หนึ่งของสังคมไทยหากเทียบเทากับดนตรีไทยตองถือวาปพาทยมอญเจริญเติบโตขึ้นมากกวาดนตรีไทย 
พัฒนาการของปพาทยมอญนั้นพบวา มีการพัฒนาทั้งเครื่องดนตรี วงดนตรี และเพลงสืบเนื่องมาโดย
ตลอดตั้งแต กรุงศรีอยุธยา กรุงรัตนโกสินทรจวบจนถึงปจจุบัน ปพาทยมอญเปนวัฒนธรรมทองถ่ินที่มี
เอกลักษณและแสดงถึงวิถีชีวิตเปนของความเปนตัวตนของชุมชนซึ่งบอกถึงรากเหงาพื้นฐานของความ
เปนชนชาติที่สืบเนื่องจากการถายทอดจากบรรพบุรุษตั้งแตอดีตที่ประพฤติปฏิบัติสืบตอกันมาจนถึง
ปจจุบันและสะทอนใหเห็นคุณคาทางวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณของกลุมชนและปพาทยมอญจัดเปน
วัฒนธรรมดานสุนทรียะที่เปนมรดกทางภูมิปญญาของบรรพบุรุษที่สืบทอดมาเพื่อใหชนรุนหลังไดรับรู
ถึงความคิดในการสรางสรรคจินตนาการ  ขนบธรรมเนียมประเพณี และ วิถีชีวิตของเผาพันธุ นับตั้งแต
การอพยพเขามาอาศัยอยูในประเทศไทย 
         มอญเคยเปนอาณาจักรใหญและมีความเจริญรุงเรืองทางดานวัฒนธรรมชาติหนึ่งในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยรับเอาวัฒนธรรมอินเดียเขามา มอญจึงมีบทบาทในการถายทอดวัฒนธรรม
ใหกับชาติอ่ืนๆในภูมิภาคเอเชีย เชน ไทย พมา ลาว เขมร  จากการอพยพโยกยายครัวเรือนของชาวมอญ
ที่เขามาในแผนไทยในรัชสมัยตางๆ  จึงมีเครื่องมือเครื่องใชติดมาดวยตามแตความจําเปนในการ
ดํารงชีวิตของตนเองซึ่งก็หมายรวมไปถึงเครื่องดนตรีของชาวมอญดวย และหลังจากไดเขามาอยูใน
ประเทศไทยแลว พระมหากษัตริยในรัชสมัยนั้นๆ ก็ไดโปรดเกลาฯ พระราชทานที่ดินสวนหนึ่งตามเขต
พระนครและชานเมืองใหเปนที่ตั้งชุมชนชาวมอญ ไดรับความสะดวกสบายตามอัตภาพของตน 
           ศิลปวัฒนธรรมของมอญอยางหนึ่งที่เขามาพรอมกับชาวมอญที่อพยพและเริ่มมีบทบาท 
เปนที่รูจักในสังคมไทยนั่นก็คือ “ปพาทยมอญ” ไดมีการขยายวงการบรรเลงกันอยางแพรหลายในสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย มีการฝกหัดปพาทยมอญกันอยางแพรหลาย มีการสืบทอดกัน
ตอๆ มา การเรียนการสอนก็แพรหลายมากขึ้นในสํานักตางๆ แตละครูจะมีรูปแบบการเรียนรูและการ
ถายทอดความรูที่เปนเอกลักษณ มีรูปแบบเฉพาะของแตละสํานัก การสอนดนตรีในอดีตเปนการสอน
แบบตัวตอตัว เปนการสอนที่ทําใหครูและศิษยมีความใกลชิด มีโอกาสไดเรียนรูบุคลิกลักษณะอุปนิสัย
ซ่ึงกันและกัน กอใหเกิดความรัก ความศรัทธา ความผูกพันเหมือนกับคนในครอบครัว เมื่อมีความผูกพัน 
การอบรมบมนิสัย การอบรมมารยาท การวางตัว มารยาทในสังคม ก็จะถูกถายทอดไปพรอมกับการ
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ดํารงชีวิตประจําวันและพรอมกับการเรียนดนตรีดวย ซ่ึงเปนวัฒนธรรมการสืบทอดที่สรางวิถีชีวิตที่ดี
ใหกับสังคม 
     ความเปนมาของปพาทยมอญในประเทศไทยนั้น สุดจริตลักษณ ดีผดุงและคณะ(2542: 3-8) 
ไดเขียนประวัติของปพาทยมอญไววา นายสีนักดนตรีปพาทยมอญอพยพหนีพมามาตั้งหลักแหลง
บานเรือนที่จังหวัดปทุมธานีตังแตสมัยรัชกาลที่ 2 และไดจัดตั้งวงปพาทยมอญขึ้นโดยในระยะแรกนั้น
วงปพาทยมอญของนายสีนั้นมีเครื่องดนตรีเพียง 3 ช้ิน คือ ฆองมอญ ตะโพนมอญและปมอญเทานั้น  
ตอมานายสีจึงไดนําเอาเครื่องดนตรีไทย คือ ระนาดเอก เขามาประสมวงบรรเลงดวย ตอมาวงปพาทย
มอญของนายสี  ก็พัฒนาการขึ้นตามความเจริญทางการดนตรี นายสีไดสืบทอดการบรรเลงปพาทยมอญ
ใหกับลูกชาย คือนายเจิ้นและนายเที่ยง จนเปนที่เชี่ยวชาญ มีความชํานาญในการบรรเลงปพาทยมอญ 
เปนที่ยอมรับของผูคนในวงการดนตรีปพาทยมอญ และเมื่อนายสีเสียชีวิต นายเจิ้น ดนตรีเสนาะ ไดเปน
ผูสืบทอดวงปพาทยมอญตอจากนายสีสืบตอมา วงปพาทยมอญของนายเจิ้นที่มีการพัฒนารูปแบบการ
ประสมวงนั้นมีลักษณะคลายกับวงปพาทยไทยเพียงแตมีเครื่องดนตรีที่ผิดแผกจากวงดนตรีไทยคือ  
ฆองมอญ ปมอญ ตะโพนมอญและเปงมางคอกเทานั้น สวนเครื่องดนตรีอ่ืน ๆ ที่นําเอาเครื่องดนตรีไทย
มารวมประสมวงไดแก ระนาดเอกและระนาดทุม นับแตนั้นมาปพาทยมอญก็ไดขยายความนิยมไปยัง
หมูนักปพาทยทั่วประเทศจนถึงปจจุบัน 
        อําเภอปากเกร็ดเปนอีกพื้นที่หนึ่งในจังหวัดนนทบุรี ที่มีการอพยพเขามาของชาวมอญและมี
วงปพาทยมอญเริ่มมีขึ้นที่ชุมชนมอญปากเกร็ดเพราะเปนชุมชนมอญที่ไดรับพระกรุณาธิคุณจาก
พระมหากษัตริยไทยใหมาตั้งบานเรือนอยูที่อําเภอปากเกร็ด สวนวงปพาทยมอญในจังหวัดนนทบุรีในที่
อ่ืนๆ นั้น อาจมีขึ้นภายหลังจากที่ดนตรีปพาทยมอญไดมีการเผยแพรกันอยางแพรหลายแลว 
       จากเอกสารงานวิจัยของโสรส  พึ่งทัศน (2552:125) ซ่ึงทํางานวิจัยเกี่ยวกับดนตรีประกอบการ
รํามอญของปากเกร็ดไดเขียนขอมูลเกี่ยวกับหลักฐานการเริ่มตนของวงปพาทยมอญปากเกร็ดไววา  
สําหรับวงปพาทยมอญในอําเภอปากเกร็ดไมปรากฏหลักฐานที่แนชัดวาเริ่มตนหรือมีผูบุกเบิกเกิดขึ้น
ครั้งแรกในสมัยใด แตผูวิจัยมีความคิดเห็นวาคงจะมีมาตั้งแตสมัยที่ชาวมอญไดอพยพเขามาอยูในพื้นที่
บริเวณนี้แลว เนื่องจากธรรมชาติของมนุษยเมื่อมีการอพยพยายถ่ินฐานเขาไปอยู ณ ที่ใดก็ยอมจะนํา
ศิลปวัฒนธรรมประจําชาติของตนติดตัวไปดวย เมื่อตั้งถ่ินฐานเปนที่มั่นคงศิลปวัฒนธรรมเหลานั้นก็จะ
ถูกนําออกมารับใชสังคมในดานพิธีกรรมและความบันเทิงใจ ปพาทยมอญของปากเกร็ดจึงนาจะมีการ
รวมกลุมกันในหมูนักดนตรีมาเปนเวลานาน เนื่องจากปรากฏหลักฐานวาปพาทยมอญจากอําเภอ 
ปากเกร็ดไดไปรวมประโคมในงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู แตไมปรากฏ
หลักฐานถึงตัวบุคคลที่เปนครูดนตรีมอญหรือบุคคลที่เผยแพรปพาทยมอญในอําเภอปากเกร็ดพบแต
เพียงชื่อของบุคคล  ซ่ึงมีความสําคัญตอปพาทยมอญปากเกร็ดคือ ครูทิว ศิลปะดุริยางค ครูเยื้อน  
ธรรมมิกานนท และครูแหยม รนขาว 
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       ปพาทยมอญในอําเภอปากเกร็ดนับเปนศิลปะที่ช้ันสูงและเกาแกที่มีมาพรอมๆกับชาวมอญทีม่ี
การสืบทอดการบรรเลงกันมานับตั้งแตวงปพาทยมอญมีการแพรหลายนับแตนั้นมาปพาทยมอญก็ได
ขยายความนิยมตั้งแตในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยไดมีการเรียนเพลงมอญสืบ
ตอกันมาจากครูจากรุนสูรุนและยังคงรักษารูปแบบการปฏิบัติและการสืบทอดทั้งขบวนการบรรเลง 
บทเพลงไวอยางเขมแข็ง  ในแตละวงจะมีการสืบทอดวิธีการบรรเลงบทเพลงที่เปนเอกลักษณของตนกัน
ไวเพี่อไมใหเกิดการสูญหายทั้งบทเพลงและทํานองเพลงนับเปนภูมิปญญาการบรรเลงที่เกิดจาการสั่งสม
ประสบการณชีวิตของบุคคล ที่ถายทอดชีวิตและวัฒนธรรมไทยที่เปนภูมิรูที่มีคุณคา สัมพันธกลับวิถี
การดําเนินชีวิตของบุคคล วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม การเรียนรูจากประสบการณ การไดรับการ
ถายทอดจากบรรพบุรุษเปนภูมิปญญาที่พบไดในรูปแบบการเรียนรูทางการบรรเลงปพาทยมอญ  
วงปพาทยมอญในอําเภอปากเกร็ดจึงเปนวงปพาทยที่มีความเปนเอกลักษณอยางหนึ่งทางวัฒนธรรมและ
เปนวงดนตรีที่สําคัญวงหนึ่งของนักดนตรีไทยในปจจุบันที่สามารถประกอบเปนอาชีพในการรับงาน
แสดงดนตรีไดหลังจากที่ดนตรีไทยประสบปญหาดานเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบันจนทําใหไมคอยมี
งานใหนักดนตรีไดบรรเลงตามงานตางๆ อยางเคย ผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญของการศึกษาความเปนมา
ของวงปพาทยมอญและการสืบทอดวงดนตรีปพาทยมอญในอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อเปน
การบันทึกขอมูลเชิงประวัติศาสตรและศึกษาสภาพสังคมของวงปพาทยในอําเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรีเพื่อการอนุรักษ สงเสริมใหดํารงอยูซ่ึงวัฒนธรรมที่มีคุณคาสืบไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
      1.  ศึกษาประวัติความเปนมาของวงปพาทยมอญในอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
      2.  ศึกษาการสืบทอดวัฒนธรรมปพาทยมอญในอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
      การสืบทอดวัฒนธรรมปพาทยมอญใน อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีเปนภูมิปญญา
ทางการบรรเลงที่มีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัวและมีการสืบทอดกันมานับแตเร่ิมมีการบรรเลงปพาทย
มอญเกิดขึ้นในประเทศไทย ในแตละวงจะมีการสืบทอดการบรรเลงบทเพลงที่เปนเอกลักษณของตนกัน
ไวเพี่อไมใหเกิดการสูญหายทั้งบทเพลงและทํานองเพลง นับเปนภูมิปญญาการบรรเลงที่เกิดจาการ 
ส่ังสมประสบการณชีวิตของบุคคล ที่ถายทอดชีวิตและวัฒนธรรมที่เปนภูมิรูที่มีคุณคา สัมพันธกับวิถี
การดําเนินชีวิตของบุคคล วัฒนธรรมกอใหเกิดความภูมิใจในภูมิปญญาของนักดนตรีและยังเปนการ
อนุรักษฟนฟูเผยแพรใหเปนมรดกของชาวไทยเชื้อสายมอญสืบตอไป 
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ขอบเขตของการวิจัย 
       1.  ศึกษาประวัติความเปนมาของวงปพาทยมอญในอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
       2.  ศึกษาการสืบทอดวัฒนธรรมวงปพาทยมอญเฉพาะวงที่มีการสืบทอดตั้งแต 25 ปขึ้นไป 
 

ขอตกลงเบื้องตน 
       1.  การเกบ็ขอมูลเกี่ยวกบัวัฒนธรรมและการสืบทอดการบรรเลงของนักดนตรีปพาทยมอญ
ในอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีเทานั้น 
       2.  คํานําหนาชื่อบุคคลตาง ๆ ผูวิจัยจะใชคําตามความเหมาะสมในเนื้อหาแตละตอน  
ซ่ึงเปนไปตามขอมูลที่ไดบันทึกมาจากการสัมภาษณ เชน ครู อาจารย ปู ยา ตา ยาย เปนตน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
       1. ไดทราบถึงประวัติความเปนมาของวัฒนธรรมปพาทยมอญของอําเภอปากเกรด็ จังหวัด
นนทบุรี 
       2. ไดทราบถึงวัฒนธรรมการสืบทอดและการสั่งสมภูมิปญญาการสืบทอดทางวฒันธรรมการ
บรรเลง   ปพาทยมอญของอําเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี 
       3. เปนฐานขอมูลนําเปนแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงวิชาชีพของวงปพาทยมอญใหมี
ความเจริญกาวหนาตอไป 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
             1. การสืบทอด หมายถึง กระบวนการอยางหนึ่งของการถายทอดที่ปฏิบัติตอกันจน  

เปนที่ยอมรับของคนในสังคม 
             2. หัวหนาคณะ         หมายถึง ผูที่เปนหัวหนาควบคุมวงดนตรีและมีหนาที่รับงานและ 

ดูแล วงปพาทยมอญ 
              3. นักดนตรีอาชีพ    หมายถึง นักดนตรีรับจางบรรเลงดนตรีเปนอาชีพหลัก 
            4. ตอเพลง  หมายถึง วิธีการถายทอดหรือการเรียนทํานองเพลงของดนตรีไทย 
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กรอบแนวคดิการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสืบทอดวฒันธรรมปพาทยมอญ 

อําเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 

ความเปนมาของวงดนตรีปพาทย

มอญ อําเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี 

ความเปนมาของ 

วงปพาทยมอญโดยทั่วไป 

ในอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

ลักษณะวงดนตรี 

ปพาทยมอญ 

บทบาทหนาทีข่อง

วงปพาทยมอญ 

ถายทอดความรูของวงปพาทยมอญ

อําเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 

ขนบประเพณขีองวงใน

การบรรเลง 

การสืบทอด

หัวหนาวง 

บทเพลง 

สถานะภาพของ 

นักดนตรี 

ประวัติความเปนมาของวงปพาทยมอญ 

คณะสุดใจศิลป คณะมานติย 

คณะสมจิตรศลิป คณะเพชรลักษณ 
คณะส.ศิษยสมบัติ คณะดุริยางคเฟองฟู 

การสั่งสมภูมิปญญาการสืบทอดทางวัฒนธรรมการบรรเลงปพาทยมอญของ

อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีและเพื่อเปนฐานขอมูลนําเปนแนวทางในการ

พัฒนา ปรับปรุงวิชาชีพของวงปพาทยมอญใหมีความเจริญกาวหนา 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

      การศึกษาเรื่อง การสืบทอดวัฒนธรรมการบรรเลงปพาทยมอญในอําเภอปากเกร็ด จังหวัด

นนทบุรี ผูวิจัยใชการสืบคนขอมูลจากเอกสารสิ่งพิมพ เอกสารทางวิชาการ เอกสารงานวิจัย และ 

การสัมภาษณเพื่อนํามาประกอบการวิจัยดังหัวขอตอไปนี้ 

 

เอกสารและตําราวิชาการ 

       ปฬาณี ฐิติวัฒนา (2523: 16) กลาวถึงวัฒนธรรมวา วัฒนธรรมเปนสิ่งที่มนุษยตองเรียนรูจาก

สังคม มีความหมายรวมทั้ง ความรู ความเชื่อ ศิลปะ ศีลธรรม กฎหมาย ประเพณี และความสามารถ 

ตลอดจนลักษณะนิสัยตาง ๆ ที่ไดรับการถายทอดมาจากการเปนสมาชิกของสังคม วัฒนธรรมทั้งหลาย

จะถูกถายทอดโดยการสั่งสอนอบรมจากชั่วอายุคนหนึ่งไปสูช่ัวอายุคนหนึ่ง มีการแลกเปลี่ยน จากสังคม

ที่มีการติดตอกัน มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงใหดียิ่งขึ้นโดยมีภาษาเปนสัญลักษณทําหนาที่ถายทอดทํา

ใหเกิดการเรียนรู ซ่ึงสามารถแยกวัฒนธรรมออกไดเปน 5 ลักษณะ คือ 

    1. วัฒนธรรมเปนสิ่งที่มนุษยไดมาจากการเรียนรู มีภาษาเปนสื่อกลางในการถายทอด 

    2. วัฒนธรรมมีลักษณะเปนเหนืออินทรีย (Superorganic) ซ่ึงมีเฉพาะสังคมมนุษยเทานั้น

กลาวคือ ลักษณะเหนืออินทรียมิไดมีขอจํากัดทางกายภาพ แตขึ้นอยูกับการเรียนรู ถายทอดจากสังคม 

เชน เด็กที่มีเชื้อสายอเมริกา มีพอแมเปนชาวอเมริกัน หากแตมาอยูเมืองไทยตั้งแตเกิด เด็กคนนี้ก็จะซึม

ซับรับการถายทอดจากสังคมไทย ทําใหมีวัฒนธรรมอยางไทยทั้ง แนวความคิด ภาษาอาหาร การแตง

กาย ฯลฯ 

    3. วัฒนธรรมเปนมรดกทางสังคม เมื่อมนุษยอยูในสังคมก็ไดเรียนรูส่ิงตาง ๆ ที่สรางสะสม 

จากผูอ่ืน อีกทั้งเรียนรูจากประสบการณของตนเอง มีการปรับปรุงและเสริมสรางสิ่งใหมถายทอดสูคน

ในรุนตอไป 

    4.  วัฒนธรรมเปนแบบแผนในการดํา เนินชีวิต  มนุษยในแตละสังคมมีวิ ถี ชีวิตที่มี

ลักษณะเฉพาะของตน ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม ซ่ึงมนุษยนํามาปรับปรุงสรางสรรคใหเปนวัฒนธรรม

ของตนเอง 
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     5. วัฒนธรรมเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได เนื่องจากวัฒนธรรมมิใชส่ิงที่อยูคงที่ หากแตเปนสิ่งที่

มนุษยสรางขึ้นมาเพื่อชวยในการดํารงชีวิต ตามสภาพแวดลอมที่ตางกัน เมื่อสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลง

วัฒนธรรมก็จะมีการเปลี่ยนแปลงดวย 

       อมรา พงศาพิชญ (2534: 129-130) ไดกลาววา ลักษณะวัฒนธรรมและสังคมคือภาพสะทอน

ของการปรับตัวของมนุษยตอสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน สภาพแวดลอมมีความหมายรวมทั้ง

สภาพแวดลอมทางกายภาพ สภาพแวดลอมทางสังคม และวัฒนธรรมกลุมขางเคียง ฉะนั้นสังคมและ

วัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุหนึ่ง ๆ จึงเปนพัฒนาการหรือวิวัฒนาการของมนุษยชาติ เมื่อเกิดการ

แพรกระจายของวัฒนธรรม การรับหรือปฏิเสธวัฒนธรรมใหมยอมมีผลตอโครงสรางของสังคมและ

วัฒนธรรมเดิม ถาวัฒนธรรมที่แพรกระจาย มีลักษณะสอดคลองกับสภาพแวดลอมมากกวาวัฒนธรรม

เดิมตองปรับ และทายที่สุดวัฒนธรรมเดิมอาจไมหลงเหลือใหเห็นอยูตอไป 

       สนิท สมัครการ (2540: 15-17) ไดกลาวถึงลักษณะรวมของวัฒนธรรมวา วัฒนธรรมของ

สังคมตาง ๆ จะแตกตางกันบาง แตโดยหลักการแลวเหมือนกัน ที่แตกตางกันนั้นเปนเพียงวิธีการ

(means) เพื่อแสดงออกตามลักษณะของสภาพแวดลอมและความจําเปนที่ตางกันออกไปเทานั้น  

ซ่ึงลักษณะรวมของวัฒนธรรม มีดังนี้ 

     1. วัฒนธรรมเปนสิ่งที่จะตองเรียนรู 

     2. วัฒนธรรมเปนมรดกทางสังคม 

     3. วัฒนธรรมเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปได 

     4. วัฒนธรรมอาจพบจุดจบหรือ “ตาย” ไดที่สุด 

      จากที่กลาวมานี้สรุปไดวา การอยูรวมกันในสังคมของมนุษยทุกชาติ ทุกชนเผาทําใหเกิด

วัฒนธรรมตาง ๆ และในแตละวัฒนธรรมนั้นจะสะทอนใหเห็นสภาพความเปนอยูของกลุมชน ซ่ึงมี

ความเปนเอกลักษณ มีจุดเดน เฉพาะของแตละวัฒนธรรม ซ่ึงวัฒนธรรมตาง ๆ สามารถปรับเปล่ียนไป

ตามสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคม อาจมีการพัฒนาใหดีขึ้นหรือปรับเปลี่ยนไปจนไมหลงเหลือ

วัฒนธรรมดั้งเดิม 

       มอญ เปนกลุมชาติพันธุหนึ่งที่มีอารยธรรมอยูบนผืนแผนดินเอเชียตะวันออกเฉียงใตมาตั้งแต

สมัยโบราณ และเขามามีบทบาทในสังคมและวิถีชีวิตของคนไทย จากการอพยพเขามาดวยสาเหตุทาง

การเมือง แลวตั้งถ่ินฐานอยูตามทองถ่ินตางๆ ในประเทศไทย และดวยมอญเปนชนชาติที่มีวัฒนธรรม

เขมแข็งชาติหนึ่ง จึงไดนําศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีหลายอยางเขามาเผยแพร      
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ในประเทศไทย ซ่ึงรวมถึงดนตรีมอญดวย ดังที่สุกรี เจริญสุข (2538: 110)ไดกลาวถึงประวัติศาสตรชาว

มอญในดินแดนสยามไวในหนังสือเร่ือง “ดนตรีชาวสยาม” ไววา ชาวมอญนาจะเปนบรรพบุรุษเดิมกลุม

ชนหนึ่งของชาวสยามมาตั้งแตสมัยอาณาจักรทวารวดี (บริเวณจังหวัดราชบุรี นครปฐมสุพรรณบุรี และ

อูทองในปจจุบัน) ซ่ึงเปนอาณาจักรสมัยประวัติศาสตรที่แนนอนแหงแรกในประเทศไทยตั้งแตราวพุทธ

ศตวรรษที่ 11 หรือ 12 ถึงพุทธศตวรรษที่ 16 ตั้งอยูระหวางประเทศพมาและประเทศกัมพูชา ซ่ึงเปน

อาณาจักรที่เรียกกันวาสยามมาแตโบราณ และมีเนื้อหาเกี่ยวกับดนตรีของมอญไวดวยวา วัฒนธรรมของ

ชาวมอญ จะใชวงปพาทยมอญในการประกอบพิธีกรรมตางๆ เชน งานทําบุญ งานแตงงาน งานขึ้นบาน

ใหม งานศพ หรือการถือผีมอญตามประเพณี ดังนั้นการใชวงปพาทยมอญบรรเลงประกอบพิธีกรรม  

จึงใชทั้งในงานมงคลและใชในงานอวมงคล  

      สุภรณ โอเจริญ (ม.ป.ป.: 54-58) กลาววา มอญคือกลุมชนซ่ึงอยูทางทิศตะวันตกของประเทศ

จีนบางสวน ตั้งเมืองที่อาณาจักรสะเทิม เปนกลุมชนที่ใชภาษาคําโดดและรูปภาษาคําติดตอ ซ่ึงนําคําราก

ศัพทชนิดสองพยางคเขามาประสมโดยการแทรกสระ  ภาษาพูดเปนภาษาในตระกูลมอญ- เขมร 

(MonicBranch) ซ่ึงเรียกขานตนเองวา “รามัน,มอญ” เรียกชื่อประเทศวา “รามัญญเทศ” เมื่อศึกษาภูมิหลัง

ดานนี้ พบวามอญเปนชนเผามองโกลอยดมีผิวสีเหลือง- ขาว ตอมาอพยพออกจากประเทศจีนมาสราง

อาณาจักรที่ฝงตะวันออกของแมน้ําอิรวดีบริเวณพมาตอนลาง 

      ความเปนมาของชาวมอญในประเทศไทยนั้น นักโบราณคดีไดคนพบหลักฐานซึ่งเปนที่จารึก 

กลาวถึงอารยะธรรมมอญในอดีต เชน จารึกที่เกาแกของไทย (น.ฐ.๙) เปนจารึกหินชนวน ถูกคนพบหนา

สระน้ําหนาเจดียวัดพระเมรุติดตอกับวัดโพธ์ิ ขอความแตกออกเปนสองแผน รวม 7บรรทัด มีเนื้อหา

เกี่ยวกับการบําเพ็ญกุศล เขตอาราม เสาหงส และการทํานุบํารุงศาสนา จารึกดวยอักษรรูปคลายอักษร 

ปลลวะชาวมอญไดอพยพเขาสูเมืองไทยหลายครั้งดวยกัน 

      สุภรณ โอเจริญ (2541: 155) กลาวถึงการอพยพเขาสูประเทศไทยของชาวมอญวา การอพยพ

เขาสูประเทศไทยของชาวมอญปรากฏหลักฐานเปนครั้งแรกใน พ.ศ. 2127 หลังจากที่สมเด็จพระนเรศวร

ทรงประกาศอิสระภาพ ณ เมืองแครง และมีการอพยพมาอีกหลายคราวจนกระทั่งถึง พ.ศ. 2367 ซ่ึงเปนป

ที่อังกฤษเริ่มสงครามกับพมา นายโรเบิรตฮัลลิเดย (Robert Halliday) กลาววา การอพยพครั้งสําคัญ ๆ  

มีทั้งหมด 3 คร้ัง คือ คร้ังแรกในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช คร้ังที่สองในสมัยสมเด็จพระนารายณ

มหาราช และครั้งที่สามในสมัยพระเจากรุงธนบุรี แตถาถือตามหลักฐานฝายไทยก็มี 4 คร้ัง โดยเพิ่มการ

อพยพในสมัยสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยเขาไปอีกครั้งหนึ่ง 
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     จากการที่ชาวมอญอพยพเขามาสูประเทศไทยนั้นไดนําศิลปวัฒนธรรมของชนชาติตนเขามา

พรอมดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งวัฒนธรรมดานดนตรี วงดนตรีของชาวมอญที่ภายหลังไดเขามาเปนสวน

หนึ่งของสังคมไทยนั่นก็คือวงปพาทยมอญ ซ่ึงมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนตามสภาพของสังคม 

     มนตรี ตราโมท (2525: 14) ไดกลาวถึงประวัติความเปนมาและพัฒนาการของวงปพาทยมอญ

ในประเทศไทยวา นับเปนเวลานานกวา 400 ป ที่ชาวมอญไดอพยพเขามาตั้งถ่ินฐานอยูในประเทศไทย 

เทาที่ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร พบวา มีมาตั้งแตคร้ังกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานีในสมัยสมเด็จ

พระมหาธรรมราชา สมัยพระเจาปราสาททอง สมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช และอพยพกันเรื่อยมา

ถึงสมัยกรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร ในปพ.ศ. 2300 ตรงกับสมัยพระเจาอลองพญากษัตริยของพมา 

มอญทําสงครามแพพมาอยางราบคาบ จึงหนีเขามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารพระมหากษัตริยไทย และ

เปนธรรมดาของมนุษยเมื่อยายเขาไปอยู ณ ที่ใดยอมเอาศิลปวัฒนธรรมของตนติดตัวมาดวย ชาวมอญก็

เชนเดียวกัน ไดนําศิลปวัฒนธรรมหลายอยางเขามาเผยแพรอยูในประเทศไทย  ซ่ึงอันที่จริงแลว

วัฒนธรรมมอญไดเขามามีอิทธิพลตอคนที่อาศัยอยูในดินแดนประเทศไทยมานานแลว เปนตนวา  

“ปพาทยมอญ” ไทยก็เปนชาติหนึ่งที่ไดรับศิลปวัฒนธรรมของมอญไวอยูไมใชนอย โดยเฉพาะในดาน

ดนตรี เรารับเอามาในดานเครื่องดนตรี ทํานองเพลง สําเนียงและจังหวะหนาทับ แมวาสิ่งที่ไดกลาว

มาแลวจะถูกดัดแปลงใหถูกรสนิยมของคนไทยมากแลวก็ตาม แตก็แสดงความเปนศิลปะของมอญไวอยู

ไมนอย ดนตรีของชาวมอญที่ปรากฏอยูในสังคมไทยคือ “วงปพาทยมอญ” ปพาทยมอญ ที่มีอยูใน

แผนดินไทยที่ไมมีหลักฐานในทางลายลักษณอักษรหรือหลักฐานทางโบราณคดีที่เปนเครื่องพิสูจนได

อยางแนชัดวาส่ิงที่เปนเครื่องดนตรีหรือบทเพลงตางๆ ของชนชาติมอญที่สืบทอดตอกันมา และได

ปรากฏออกมาในรูปแบบของปพาทยนั้นไดเขามาสูประเทศไทยในสมัยใดซึ่งมนตรี ตราโมท ไดอธิบาย

ความเปนมาของปพาทยมอญไววา 

  “…วงปพาทยมอญที่มีในเมืองไทยนี้ เขาใจวา เพิ่งมีขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี

เพราะในสมัยสุโขทัยมอญยังไมไดเขามาเกี่ยวของกับไทยนัก การที่มอญจะนําวงปพาทยหรือเครื่อง

บันเทิงใดๆ เขามาไดนั้นก็จะตองเปนสมัยที่พากันเขามามากๆ เปนครอบครัวพิจารณาตามพงศาวดาร

เห็นมีอยูไมกี่คราว เชน สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกวาดตอนครอบครัวอันมีพระยาราม พระ

ยาเกียรติ เปนหัวหนา ควบคุมเขามา สวนวงปพาทยของมอญก็คงจะมีมาแลวตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา…” 

      ถึงแมวาการอพยพของชาวมอญที่เขามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาจะไม

ปรากฏหลักฐานเกี่ยวของกับดนตรีมอญก็ตาม แตหลักฐานที่เกี่ยวกับดนตรีมอญไดเริ่มปรากฏขึ้นครั้ง
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แรกในสมัยของสมเด็จพระเจาตามสินมหาราชแหงกรุงธนบุรี แสดงใหเห็นถึงบทบาทของดนตรีมอญที่

มีตอสังคมไทยวา ในครั้งนั้นพระเจาธนบุรีไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหมโหรีไทย  มโหรีแขก ฝร่ัง 

จีน ญวน เขมร สลับกันบรรเลงในพระราชพิธีสําคัญคือพิธีการเสด็จขึ้นไปรับพระแกวมรกตและสมโภช

พระแกวมรกต ในป พ.ศ. 2322 

        อานันท นาคคง (2539: 56-83) ไดเขียนบทความของเรื่อง “ปพาทยมอญและเพลงมอญที่มาที่

ไปและลมหายใจเฮือกสุดทายของนักดนตรีไทย” กลาวถึงประเพณี วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับงานศพ รวมถึง

บทเพลงมอญและลักษณะของวงปพาทยมอญและอานันทยังไดเขียนบทความเรื่อง “คีตกรรมหลังความ

ตาย” โดยไดกลาวถึงการแกะฆองมอญเปนรูปตางๆ เชน กินนรจับนาค รูปเทวดา (หนาพระ)รูปหนุมาน 

หรือลวดลายอื่นอยางสวยงาม มีการลงรักปดทองประดับกระจก การแกะสลักกระจังโหมงเปนชื่อหรือ

สัญลักษณของวงดนตรี มีการนําเอาหางนกยูงและธงชาติมาประดับสองขางของฆองมอญ บางที่ติดไฟ

กะพริบตามเครื่องดนตรี นอกจากนี้ยังไดคิดดัดแปลงรูปลักษณของรางระนาดเอก ระนาดทุม ระนาด

เหล็กอยางดั้งเดิม (แบบที่เห็นอยูตามวงปพาทยทั่วไป) ใหมีลักษณะคลายฆองมอญ รูปลักษณรางระนาด

อยางหลังนี้นัยวาเริ่มตนที่จังหวัดสุพรรณบุรีปพาทยมอญที่พบเห็นในแผนดินไทยปจจุบัน เปนผลจาก

การประสมวงปพาทยที่พัฒนาการมาจากวงปพาทยพื้นเมืองของชนชาวสยามที่มีระนาด มีฆอง มีกลอง 

และเครื่องประกอบจังหวะอันไดแก ฉิ่ง ฉาบ กรับ โหมง ผสมผสานกับดนตรีของชนชาวมอญที่แตเดิม

ประกอบไปดวยป“แน” หรือที่รูจักกันวา “ปมอญ” ซ่ึงเปนปที่มีขนาดใหญกวาปไทยและมีลําโพงปลาย

บานออก มีฆองวงมอญที่วางตั้งโคงขึ้น ตางจากฆองไทยที่วางราบไปกับพื้น มีระนาดหรือ “ปาต” ที่

รูปลักษณะพองกับทั้ง “ระนาด” ของชาวสยาม มีกลองวงที่เรียกวา “ปงมาง” หรือที่เรารูจักกันในนาม

“เปงมางคอก” และยังมีตะโพนมอญขนาดใหญหรือมอญเรียกวา “สะเปน” หรือ “เตียะ – เปน” ที่เปน

กลองสองหนาขนาดใหญวางตั้งอยูบนฐานใชตีดวยมือใหเสียงต่ํากังวาน การประสมวงตามแบบฉบับ

ของมอญเรียกวาวง “ปาต” ระเบียบวัฒนธรรมการผสมวงปพาทยมอญที่เห็นกันอยูวันนี้โดยสรุป

ประกอบดวย ปมอญ ระนาดเอก ระนาดทุม ฆองวงมอญ ตะโพนมอญ เปงมางคอกโหมงชุด 3 ใบ และ

เครื่องประกอบจังหวะอื่น ๆ เชน ฉิ่ง ฉาบใหญ ฉาบเล็กและกรับ การประสมวงปพาทยมอญมีทั้งขนาด

เล็กอยางปพาทยเครื่องหาของไทย ขนาดกลางอยางปพาทยเครื่องคูของไทย และขนาดใหญอยางปพาทย

เครื่องใหญของไทยคือเพิ่มเติมระนาดเอกเหล็กและระนาดทุมเหล็กเขาไปดวย จนกลายเปนแบบแผน

โดยจําแนกตามแบบแผนของวงปพาทยไทยได 3 ลักษณะคือวงปพาทยมอญเครื่องหา วงปพาทยมอญ

เครื่องคู และวงปพาทยมอญเครื่องใหญ 
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       จังหวัดนนทบุรีเปนจังหวัดที่มีชาวมอญอาศัยอยูเปนจํานวนมากซึ่งมอญที่เขามาอยูในจังหวัด

นนทบุรีนี้ไดเขามาครั้งแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยรัชกาลที่ 2 เขามาอาศัยกัน

อยางหนาแนนในอําเภอปากเกร็ด  เขามาพรอมๆกับมอญในจังหวัดปทุมธานีซึ่งเปนกลุมมอญที่นําเอา

วัฒนธรรมการแสดงมาพรอมๆกันและในปจจุบันการรักษาวัฒนธรรมที่เปนวัฒนธรรมของชาวมอญ

ยังคงอยู  และยังรักษาความเปนวัฒนธรรมมอญไวอยางเหนียวแนนที่ตําบลเกาะเกร็ด  สวนตําบลอื่นๆ

นั้นยังมีชาวมอญอยูบางแตจะมารวมความเปนวัฒนธรรมมอญไวที่ตําบลเกาะเกร็ดเปนสวนใหญ 

        เกาะเกร็ดเปนตําบลหนึ่งที่อยูในอําเภอปากเกร็ดเปนเกราะขนาดใหญกลางแมน้ําเจาพระยา  

มีลักษณะทางภูมิศาสตรเปนเกาะมาตั้งแตรัชสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชเห็นไดจากมีภาพเกาะ

เกร็ดปรากฏอยูในแผนที่ของชาวตางประเทศที่เดินทางเขามาในประเทศไทยสมัยนั้น  และมีสภาพเปน

เกาะขนาดใหญอยางชัดเจนตั้งแต  พ.ศ.  2263 ในสมัยพระเจาทายสระ 

        เกาะเกร็ดเกิดขึ้นจากการขุดขยายคลองลัดเกร็ดนอยที่อยูเหนือบานปากเกร็ดขึ้นไปใหกวาง

ขึ้นเพื่อใชเปนเสนทางลัดในการเดินทางโดยเรือขึ้นลองระหวาง  กรุงศรีอยุธยากับปากน้ําสูอาวไทย  

เกาะเกร็ดเปนเกราะขนาดใหญกลางแมน้ําเจาพระยา เปนชุมชนที่รูจักกันอยางกวางขวางมาตั้งแตสมัย

กรุงศรีอยุธยาเพราะเปนจุดที่เรือที่จะลองไปอยุธยาและเขามาบางกอกตองแลนผาน 

       นับแตอดีตเกาะเกร็ดมีความสําคัญและเปนที่รูจักกันแพรหลายแตเดิมเกาะเกร็ดไมไดเรียกวา

เกาะเกร็ดเรียกวาบานเตร็ดนอย  ช่ือเกาะเกร็ดเรียกกันภายหลังเมื่อปากเกร็ดไดรับยกฐานะเปนอําเภอ 

       ชาวมอญที่เกาะเกร็ดเปนชาวมอญที่อพยพมาจากเมืองเมาะตะมะเปนสวนใหญ นอกนั้น

อพยพมาจากเมืองหงสาวดีและเมืองอื่นๆ ในดินแดนที่เปนอาณาจักรมอญในประเทศพมา โดยมาตั้ง

หลักแหลงอยูบริเวณบานปากเกร็ดกอน ตอมาสวนหนึ่งจึงยายเขาไปอยูในเกาะ  ชาวมอญที่อพยพเขามา

อยูในเกาะเกร็ดมีจํานวน  2  ครั้งคือในสมัยพระเจากรุงธนบุรีหนึ่งครั้งและสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธ

เลิศหลานภาลัยอีกหนึ่งครั้ง  เกราะเกร็ดเดิมไมไดเรียกวาเกาะเกร็ด เรียกวาเกาะศาลากุลและมาเปลี่ยน

เรียกวาเกาะเกร็ดเมื่อมีการตั้งอําเภอปากเกร็ด 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

        ณรงคฤทธิ์ คงปน (2539: 134) ไดทําการวิจัยเร่ือง “การศึกษาวัฒนธรรมดนตรีของปพาทย

มอญ” เปนการรวบรวมประวัติความเปนมาของปพาทยมอญ ตลอดทั้งวัฒนธรรมดนตรีมอญในรูปแบบ

ตาง ๆ ที่มีความเกี่ยวของที่สําคัญคือ ทําการศึกษาวิชาการดานตาง ๆ อันเปนองคประกอบทางดาน
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วัฒนธรรมของวงปพาทยมอญที่ไดกอรางสรางตัวข้ึน อันเปนผลมาจากแงมุมเชิงประวัติศาสตร

มานุษยวิทยา วิทยาการแหงเครื่องดนตรีและดนตรีวิทยา ผลการวิจัยพบวามีวัฒนธรรมดนตรีมอญ 3 

รูปแบบคือ  มอญรองไห มอญรํา และทะแยมอญ ซ่ึงทั้ง 3 รูปแบบนั้นมีความเกี่ยวของกับปพาทยมอญ 

ในแงของการผสมผสานวัฒนธรรมบางสิ่งบางอยางที่เอื้อประโยชนตอกันนํามาบูรณาการ จนเกิดเปน

รูปแบบในการนําเสนอรวมกัน 

          ปราโมทย ดานประดิษฐ (2543: 87) ไดทําการวิจัยเร่ือง “ลักษณะเฉพาะของเพลงประจํา ใน

วงปพาทยมอญ” โดยศึกษาความหมาย ความสําคัญและความเปนมาของเพลงประจํา วิเคราะห

ลักษณะเฉพาะของเพลงประจําในวงปพาทยมอญ ผลการวิจัยพบวา 

       1. เพลงประจําหมายถึง เพลงมอญที่ใชประโคมเปนหลักในงานศพโดยวงปพาทยมอญ

กํากับหนาทับดวยหนาทับประจํา เพื่อเปนสัญญาณบอกวาที่นี่มีงานศพ 

       2. ความเปนมาของเพลงประจํา จําแนกไดเปน 2 ลักษณะ คือ (1) ทํานองดั้งเดิมไดแก เพลง

ประจําวัดและเพลงประจําบาน ไมทราบที่มาแนชัดนักดนตรีถือเปนเพลงมอญเกาที่สําคัญ (2) เปนเพลง

ที่ประพันธขึ้นใหม เพื่อหลีกเลี่ยงความเบื่อหนาย และตองคิดทางบรรเลง 

       3. ความสําคัญของเพลงประจํา คลายกับเพลงโหมโรงของปพาทยมอญ และเปนเพลงครู

ในการจับมือตีฆองมอญวงใหญ 

       4. ทํานองเพลงประจํา รูปแบบโครงสรางแบงออกเปน 4 ตอน ใชบันไดเสียง 3 แบบ

แบงเปน 6 สียง 2 แบบ และ 7 เสียง 1 แบบ ทํานองบงชี้การหมดวรรคมีความแตกตางกัน ทิศทางการ

เคล่ือนที่ของทํานองสัมพันธกับเสียงลูกตก ทํานองขึ้นเพลงมีลีลาชา ๆ แตกตางกัน แตทํานองการลงจบ

วรรคสุดทายมีลักษณะเดียวกัน คือ 

        “- ล - ซ - ม - ร - ลซม - ร - ด - - - ร - - - ม - - - ซ - - - ล” 

       สมเกียรติ หอมยก (2546 : 154) ไดทําการวิจัยทางมานุษยดุริยางควิทยาเรื่อง “วงดนตรีเจริญ:

วงปพาทยมอญของจังหวัดปทุมธานี” พบวาในจํานวนชาวมอญที่อพยพเขามาไดแบกเอาเครื่องดนตรี

มอญ ไดแก ฆองมอญเขามาดวย ครั้งสุดทายมาอาศัยอยูที่ปทุมธานีบริเวณบานบางปรอก อําเภอเมือง

ปทุมธานี จึงรวบรวมเครื่องดนตรีและครอบครัวนักดนตรีที่มีความรูความสามารถทางดนตรีมอญจัดตั้ง

เปนวงปพาทยมอญขึ้นมา ดนตรีเจริญเปนตระกูลที่สืบเชื้อสายมาจากครูสุม ดนตรีเจริญ นักดนตรีมอญ 

ผูมีช่ือเสียงและเปนผูสรางตํานานดนตรีมอญในสมัยรัชกาลที่ 6 ครูสุมมีทายาทที่สืบ ทอดวงดนตรีเจริญ

มาจนถึงปจจุบัน และยังคงรักษา สืบทอดบทเพลงมอญของเดิมเอาไวไดแก เพลงเชิญ ประจําวัด ประจํา
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บาน เพลงพระฉันมอญ ย่ําค่ําและเพลงย่ําเที่ยง จากการแพรขยายของวัฒนธรรมปพาทยมอญทําใหมี 

วงปพาทยมอญเกิดขึ้นอยางแพรหลายทั่วไปในจังหวัดปทุมธานี 

       ชูชาติ พิณพาทย (2546: 143) ไดทําการวิจัยทางมานุษยดุริยางควิทยา เรื่อง ศึกษาวัฒนธรรม 

ปพาทยมอญ อําเภอเมือง ปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประวัติและพัฒนาการปพาทยมอญ 

อําเภอเมือง ปทุมธานี และศึกษาวัฒนธรรมที่ปรากฏในปพาทยมอญ ผลการศึกษาพบวา ประวัติตระกูล 

ปพาทยมอญในพื้นที่อําเภอเมืองปทุมธานีดั้งเดิมมี 7 ตระกูล คือ ตระกูลดนตรีเจริญ ตระกูลพิณพาทย 

ตระกูลฆองเสนาะ ตระกูลวงดนตรี ตระกูลปเสนาะ และตระกูลดนตรีเสนาะ ตระกูลดนตรีที่เปนหัวหนา

งวงปพาทยมอญมาแตดั้งเดิม คือ ตระกูลดนตรีเจริญ ตระกูลพิณพาทย ตระกูลวงดนตรี และตระกูล

ดนตรีเสนาะ มีบางตระกูลที่ตอมาเลิกอาชีพดานดนตรี และบางตระกูลไดยายถ่ินฐานไปมีภูมิลําเนาใน

จังหวัดอ่ืน ตระกูลที่เลิกอาชีพทางดานดนตรีและยายภูมิลําเนาไปอยูจังหวัดอ่ืน คือ ตระกูลฆองเสนาะ 

ตระกูลระนาดเสนาะ ตระกูลวงดนตรี และตระกูลปเสนาะ 

       โสรส  พึ่งทัศน (2552: 125) ซ่ึงทํางานวิจัยเกี่ยวกับดนตรีประกอบการรํามอญของปากเกร็ด

ไดเขียนขอมูลเกี่ยวกับหลักฐานการเริ่มตนของวงปพาทยมอญปากเกร็ดไววา  สําหรับวงปพาทยมอญใน

อําเภอปากเกร็ดไมปรากฏหลักฐานที่แนชัดวาเริ่มตนหรือ มีผูบุกเบิกเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยใด แตผูวิจัย

มีความคิดเห็นวาคงจะมีมาตั้งแตสมัยที่ชาวมอญไดอพยพเขามาอยูในพื้นที่บริเวณนี้แลว เนื่องจาก

ธรรมชาติของมนุษยเมื่อมีการอพยพยายถ่ินฐานเขาไปอยู ณ ที่ใดก็ยอมจะนําศิลปวัฒนธรรมประจําชาติ

ของตนติดตัวไปดวย เมื่อตั้งถ่ินฐานเปนที่มั่นคงศิลปวัฒนธรรมเหลานั้นก็จะถูกนําออกมารับใชสังคมใน

ดานพิธีกรรมและความบันเทิงใจ เปนตน ถึงแมวาจะไมมีหลักฐานหรือตํานานเกี่ยวกับปพาทยมอญ 

ปากเกร็ดเหมือนปพาทยมอญ ของจังหวัดปทุมธานีก็ตาม ผูวิจัยมีความเห็นวาปพาทยมอญของปากเกร็ด

นาจะมีการรวมกลุมกันในหมูนักดนตรีมาเปนเวลานาน เนื่องจากปรากฏหลักฐานวาปพาทยมอญจาก

ปากเกร็ดไดไปรวมประโคมในงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู แตไมปรากฏ

หลักฐานถึงตัวบุคคลที่เปนครูดนตรีมอญหรือบุคคลที่เผยแพรปพาทยมอญในอําเภอปากเกร็ดพบแต

เพียงชื่อของบุคคล  ซ่ึงมีความสําคัญตอปพาทยมอญปากเกร็ดคือ 1.ครูทิว ศิลปะดุริยางค  2.ครูเยื้อน  

ธรรมิกานนท  3. ครูแหยม รนขาว 

        ปฐม นิคมานนท (2535: 279-281) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การคนพบความรูและระบบถายทอด

ความรูในชุมชนชนบทไทย ผลการวิจัยพบวา การถายทอดความรูความสามารถ จําแนกได 5 รูปแบบคือ 
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      1. การสืบทอดความรูในชุมชน สวนใหญเปนเรื่องอาชีพของหมูบานที่แทบทุกครัวเรือนทํา

เหมือน ๆ กัน  และเปนอาชีพรอง หรืออาชีพเสริมจากการทํานาทําไร เชน การทําเครื่องปนดินเผา   

งานจักสาน ทอผา และงานหัตถกรรมทั่วไป อาชีพและความชํานาญเหลานี้ สมาชิกในชุมชนไดคลุกคลี 

และมีความคุนเคยมาตั้งแตเด็ก ทุกคนจึงไดเรียนรูและไดรับการถายทอดมาเหมือนๆกัน ซ่ึงเปนไปโดย

อัตโนมัติ  ภายใตสภาพการดํารงชีวิตประจําวันมีการเรียนรูและมีการสืบทอดความรูสืบตอกันมา 

      2. การสืบทอดภายในครัวเรือน เปนการสืบทอดความรู ความชํานาญที่มีลักษณะเฉพาะ  

กลาวคือ เปนความสามารถเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะครอบครัว เชน ความสามารถในการรักษาโรค งาน

ชางศิลป งานชางฝมือตางๆ ความสามารถดานดนตรี การขับรอง เปนตน ความรูเหลานี้จะมีการถายทอด

ในครอบครัวและเครือญาติ บางอยางมีการหวงแหนและเปนความลับในตระกูล 

       3. การฝกจากผูชํานาญเฉพาะอยาง เปนการที่ผูสนใจไปขอรับการถายทอดวิชาจากผูรู อาจ

เปนญาติหรือไมใชญาติหรืออาจอยูนอกชุมชนก็ได ซ่ึงมีการถายทอดโดย 

        3.1 ไปอยู เปนลูกมือฝกงาน บางรายไดรับคาแรง และบางรายไมไดคาแรงแตได                            

ความรูตอบแทน 

        3.2 ไปขอเรียนโดยเสียคาเรียนเปนการตอบแทน 

        3.3 มีการรวมกลุมกันเรียนภายในชุมชน 

        3.4 เจาหนาที่จากองคกรภายนอกมาจัดสอน 

       4. การฝกฝนและคนควาดวยตนเอง อาชีพและความชํานาญหลายอยางที่เกิดขึ้นดวยการ

คิดคน ดัดแปลง และพัฒนาขึ้นมาดวยตนเอง และถายทอดไปสูลูกหลาน หรือผูสนใจ การเรียนดวย

ตนเองนี้เกิดขึ้นจาก 

        4.1 ชอบส่ิงนั้นมาตั้งแตเด็ก 

        4.2 เห็นตัวอยางคนอื่นทําแลวสนใจ พยายามเลียนแบบและฝกฝนจนชํานาญ 

        4.3 มีผูช้ีแนะในเบื้องตน แลวมาฝกฝน และคิดคนดวยตนเองจนมีความชํานาญ 

        5. ความรูความชํานาญที่เกิดขึ้นจากความบังเอิญหรือส่ิงลึกลับ เปนความรูบางอยางเกิดขึ้น

โดยตนเองไมไดสนใจหรือไมไดคาดคิดมากอน เปนตนวา มีวิญญาณหรืออํานาจลึกลับเขาสิง มาบอก

กลาว ทําใหมีความสามารถรักษาโรค หรือความสามารถในการทํานายทายทักได แมไมใชเปนการ

เรียนรูตามความหมายในทางวิชาการทั่วไป แตก็เปนวิธีหนึ่งที่ประชาชนไดรับประสบการณ อันเกิด

ความรูบางอยางที่ยังไมสามารถอธิบายดวยเหตุผลทางวิทยาศาสตรได 
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        เอกวิทย ณ ถลาง (2540: 46 – 48) ไดศึกษาวิเคราะหและประมวลลักษณะการเรียนรูของ 

“ชาวบาน” หรือคนสามัญชนธรรมดา จนกอใหเกิดการพัฒนาภูมิปญญาไวอยางมากมายวากระบวนการ

เรียนรูตามธรรมชาติของมนุษย มีดังนี้ 

      1) เร่ิมแรกในบรรพกาล มนุษยเรียนรูที่จะดํารงชีวิตและรักษาเผาพันธุของตนใหอยูรอด

ดวยการ “ลองผิดลองถูก” เรียนรูในการหาอาหาร การตอสูกับภัยธรรมชาติ การรักษาพยาบาล  

การเจ็บปวย การตอสูเพื่อแยงชิงส่ิงของหรือที่อยูระหวางมนุษยดวยกัน และเผชิญโชคดวยการเสี่ยงตางๆ 

เมื่อประสบความลมเหลว ก็ถึงกับชีวิตดับ หรือบาดเจ็บ แตถาสําเร็จก็ไดอาหาร ไดส่ิงของ พนอันตราย

เปนตน จากประสบการณของการลองผิดลองถูก มนุษยก็สะสมความรูความเขาใจของตนไวแลว

ถายทอดสงตอใหแกลูกหลานเผาพันธุของตน ส่ิงที่ประพฤติปฏิบัติก็กลายมาเปน จารีตธรรมเนียมหรือ

ขอหามทาง “วัฒนธรรม” ของกลุมคนนั้น ๆ ไป กาลเวลาลวงเลยไปมนุษยอาจลืมเหตุผลที่มาของขอ

ธรรมเนียมปฏิบัติไปแลว  รูแตวาในสังคมของตนตองประพฤติปฏิบัติเชนนั้นจึงจะอยูรอดปลอดภัยหรือ

แกไขปองกันปญหาได  ความรูและประสบการณเหลานี้ไดรับการทดสอบอยูตลอดเวลาในการดําเนิน

ชีวิตจริง บอยคร้ังที่ภูมิปญญาเหลานั้นใชการตอไปไมไดเพราะเหตุปจจัยเปล่ียนไป  สถานการณ

เปลี่ยนไป มนุษยก็ตองใชปญญาขบคิดแกปญหาเอาใหมตองเสี่ยงชีวิตกันใหม ตอเมื่อไดเรียนรูวา   

คิดอยางไร ทําอยางไร  จึงจะแกปญหาไดก็จะจดจําความคิดและวิธีปฏิบัตินั้นไวตอไป  ถาลมเหลวก็จะ

เปนขอหาม  ดวยการสั่งสมประสบการณดังกลาวมนุษยก็ส่ังสมปญญาในการดํารงชีวิตไวมากขึ้นและมี

ความเสี่ยงนอยลง 

       2) มนุษยเรียนรูดวยการ “ ลงมือทําจริง ” ในสถานการณส่ิงแวดลอมที่มีอยูจริง เชนการ

เดินทาง การปลูกพืช การสรางบานและการตอสูกับภยันตราย เปนตน ในกรณีชาวบานในประเทศไทย

จะเห็นไดวา ชาวภาคเหนือเรียนรูจากการรวมกันจัดระบบเหมืองฝายเพื่อการกสิกรรมในพื้นที่ลุมแมน้ํา

หวางเขา แลวคอย ๆ พัฒนาขึ้นเปนระบบความสัมพันธในการแบงปนน้ําระหวางคนที่ตั้งถ่ินฐานอยูใน

ลุมแมน้ําเดียวกัน ชาวอีสานเรียนรูที่จะแสวงหาแหลงดินดําน้ําชุมเปนที่ทํากินหรือขุดสระไวเปน  

“บาราย” รอบเทวสถานเพื่อเล้ียงชุมชน ชาวภาคกลางเรียนรูที่จะอยูกับภาวะน้ําหลาก น้ําทวม น้ําลด ดวย

การปลูกเรือนใตถุนสูง เดินทางดวยเรือและทํานา ทําไร ใหสอดคลองกับฤดูกาล สวนชาวใต ก็เรียนรูที่

จะพึ่งพากันระหวางคนอยูตางถิ่น ตางทําเลกันในเขตเชิงเขา ลุมน้ํา และชายทะเล ดวยการผูกไมตรี 

แลกเปลี่ยนผลผลิตระหวางพื้นที่ การเรียนรูและสะสม ประสบการณตาง ๆ ไวในสถานการณจริง 

ปฏิบัติจริง แลวสงตอไปยังรุนลูกหลานแบบคอยเปนคอยไป จนกลายเปนแบบธรรมเนียมหรือวิถีปฏิบัติ 
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       3 )  การถ า ยทอดความรู  ที่ รู จ ากการทํ าจริ ง ไดพัฒนาตอมาจน เปนการส งต อ 

(transmission)ใหแกคนรุนหลัง ดวยการสาธิตวิธีการ การสั่งสอนดวยการบอกเลา (oral tradition) ในรูป

ของเพลงกลอมเด็ก คําพังเพย สุภาษิต และการสรางองคความรูไวเปนลายลักษณ (literary tradition)  

ซ่ึงโดยทั่วไปการถายทอดภูมิปญญาของชาวบานทุกภูมิภาค จะนิยมอยูสองวิธี คือ สาธิตวิธีการ และ

สอนในลักษณะบอกเลา ในกรณีที่เปนศิลปวิทยาการระดับที่มีความซับซอนหรือลึกซึ้ง จึงจะใชวิธีลาย

ลักษณในรูปของตํารา เชน ตํารายา ตําราปลูกบาน ตําราโหราศาสตร ฯลฯ หรือผูกเปนวรรณกรรมคํา

สอน คําตักเตือน  สุภาษิต  คูมือ  แผนที่  ตํานาน – นิทาน ฯลฯ  สุดแตจะสะดวกและจะเห็นวาสอดคลอง

กับพื้นฐานของชาวบาน  การถายทอดทั้งโดยวาจาและลายลักษณหรือการสาธิตก็ไมมีอะไรตายตัว   

แตจะปรับเปลี่ยนไปตามเหตุ – ปจจัย ที่อยูในการรับรูของคนผูเปนเจาของวัฒนธรรม ในบางกรณี

ความรูที่ส่ังสมไวก็อาจลดถอยหรือสูญหายได 

         4) การเรียนรูโดยพิธีกรรม กลาวในเชิงจิตวิทยา พิธีกรรมมีความศักดิ์สิทธิ์และมีอํานาจ

โนมนาวใหคนมีสวนรวมรับเอาคุณคาและแบบอยางพฤติกรรมที่ตองการเนนเขาไวในตัว เปนการตอก

ย้ําความเชื่อ กรอบศีลธรรม จรรยาของกลุมชน แนวปฏิบัติและความคาดหวังโดยไมตองใชการจําแนก

แจกแจงเหตุผล แตใชศรัทธาความขลัง ความศักดิ์สิทธิของพิธีกรรมเปนการสรางกระแสความเชื่อและ

พฤติกรรมที่พึงประสงค ถึงแมจะเนนผลที่เกิดตอสํานึกของผูมีสวนรวมเปนสําคัญ ดวยเหตุดังนี้พิธี 

สืบชะตาแมน้ํา สืบชะตาเมือง บวชตนไม บวชปา พิธีอุปสมบท พิธีบังสุกุล พิธีสูขวัญในโอกาสตาง ๆ 

เปนตน จึงเกิดผลทางใจแกผูรวมพิธีและมีผลในการวางบรรทัดฐานความประพฤติ ตลอดจนควบคุม

พฤติกรรมของคนในสังคมเปนอันมาก รวมทั้งตอกย้ําความสําคัญของคุณคาทางสังคมอยางมีพลังดวย

พิธีกรรม จึงมิใชเร่ืองเหลวไหลหรืองมงายแตเปนกรรมวิธีในทางวัฒนธรรมที่มีผลในการปลูกฝง  

บมเพาะความเชื่อ คุณคาและแนวทางความประพฤติที่พึงประสงคตลอดมา โดยเฉพาะอยางยิ่งในสังคม

ประเพณี แมแตในสังคมสมัยใหมที่นับถือความเปนเหตุเปนผลตอกันของสรรพสิ่งและใหความสําคัญ

ตอขอมูลเชิงประจักษ พิธีกรรมก็ยังมีคุณคาตอการเรียนรูทางจิตวิญญาณอยูนั่นเองเพราะมนุษยก็ยังคง

เปนมนุษยที่มิไดอยูภายใตกฎเกณฑของวิทยาศาสตรฝายเดียว 

          5) ศาสนา ทั้งในดานหลักคําสอน ศีลและวัตรปฏิบัติตลอดจนพิธีกรรมและกิจกรรมทาง

สังคมที่มีวัดเปนศูนยกลางของชุมชนในเชิงการเรียนรูลวนมีสวนตอกย้ําภูมิปญญาที่เปนอุดมการณแหง

ชีวิต  ใหกรอบและบรรทัดฐานความประพฤติและความมั่นคง ความอบอุนทางจิตใจเปนที่ยึดเหนี่ยวแก

คนในการเผชิญชีวิตบนความไมแนนอน อันเปนสัจธรรมอยางหนึ่งของสถาบันศาสนา จึงมีอิทธิพลตอ
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การเรียนรูของคนที่อยูรวมกันเปนหมูคณะ สําหรับพระพุทธศาสนาในขั้นปรมัตถ ก็มีผลตอการพัฒนา

จิตวิญญาณใหเปนอิสระจากความทุกขยากทั้งปวง สําหรับบุคคลผูประพฤติปฏิบัติ ศาสนาจึงเปนหลัก

ในการหลอหลอม บมเพาะทั้งความประพฤติ สติปญญาและอุดมการณแหงชีวิตไปพรอม ๆ กัน ถือไดวา

เปนการศึกษาที่มีลักษณะเปนองครวมและมีอิทธิพลตอชีวิตของคนที่นับถือศาสนานั้น ๆ ทั้งโดยตรง

และโดยออมอีกทั้ง เปนแกนและกรอบในกระบวนการการขัดเกลาทางสังคม  (socialization)  

ดวย อยางไรก็ตามสถาบันศาสนาออนกําลังลงมากในปจจุบันและมีทีทาวาจะออนลงไปอีกในอนาคต 

เพราะเหตุปจจัยทั้งภายในและภายนอก หลายประการวิถีชีวิตที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาการทาง 

จิตวิญญาณกับวิถีชีวิตที่ใหความสําคัญกับวัตถุนิยมและบริโภคนิยมเดินสวนทางกัน และขัดแยงกันอยาง

นากลัวยิ่งนัก เมื่อเปนเชนนี้จุดมุงหมายของกระบวนการเรียนรูก็เดินสวนทางกันไปดวย 

          6) การแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณระหวางกลุมคนที่แตกตางกันทั้งในดานชาติพันธุ

ถ่ินฐานทํากิน รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนกับคนตางวัฒนธรรม ทําใหกระบวนการการเรียนรูขยายตัวมี

ความคิดใหม วิธีการใหมเขามาผสมกลมกลืนบาง ขัดแยงบาง แตทําใหเกิดการเรียนรูที่หลากหลาย

กวางขวางทั้งในดานสาระ รูปแบบและวิธีการ กระบวนการเรียนรูของคนในสังคมจึงมีพลวัตโลดโผน

กวาเดิม สวนหนึ่งไปกับกระแสเทคโนโลยีขอมูลขาวสารอันทันสมัย สวนหนึ่งไปกับโลกกายภาพหรือ

ธรรมชาติแวดลอม และอีกสวนหนึ่งมุงมั่นไปทางจิตวิญญาณ ขณะเดียวกันก็มีการกระจายเครือขาย และ

การขยายตัวของการเรียนรูอยางกวางขวางหลากหลายมากอยางไมเคยปรากฏมากอน สังคมไทยจึง

กลายเปนสังคมแหงการเรียนรูที่มีทางเลือก (options) ใหแสวงหามากมายไมรูจบ และมีเครือขายแหง

การเรียนรูที่มีภูมิปญญาทั้งเกาและใหมใหพิจารณาอยางอเนกอนันต 

           7) การผลิตซ้ําทางวัฒนธรรม (cultural reproduction) ในการแกปญหาทั้งทางดาน

ส่ิงแวดลอม ทางเศรษฐกิจ และสังคม ไดมีคนพยายามเลือกเฟนเอาความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบัติที่ 

สืบทอดกันมาในสังคมมาผลิตซํ้าทางวัฒนธรรมใหสอดคลองกับฐานความเชื่อเดิม ขณะเดียวกันก็

แกปญหาในบริบทใหมไดระดับหนึ่ง การผลิตซํ้าทางวัฒนธรรมจึงเปนกระบวนการเรียนรูอีกลักษณะ

หนึ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในสังคม ดังจะเห็นไดจากการแสวงหาความมั่นคงทางจิตใจในหมูคนที่มีอาชีพ

ที่ตองเสี่ยง โดยการบูชาเจาแมกวนอิม เสด็จพอ รัชกาลที่ 5 พระพรหม และการทรงเจาเขาผีอันมีอยู

ดาษดื่น เพื่อขอลาภหรือแกวิกฤตการณในชีวิต หรือรักษาโรคภัยไขเจ็บดวยการ ผสมผสานการแพทย

สมัยใหมกับสมุนไพรและการรักษาทางใจ โดยหมอเมืองและพระสงฆและการไปใหหมอดูทํานายทาย

ทักโชคชะตาในยามมีทุกข หรือขาดความมั่นใจในตัวเอง เปนตนตัวอยางดังกลาวนี้ไมเกี่ยวกับการ
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ประเมินคําวา ผิดหรือถูก หรือดีช่ัว แตอยางใด หากแตเปนปรากฏการณที่เห็นไดโดยทั่วไป เกี่ยวกับการ

ผลิตซ้ําทางวัฒนธรรมในสังคมไทยที่มีปญหา มีวิกฤตการณและความสลับซับซอนทางสังคมยิ่งกวาใน

อดีตที่ผานมาและการผลิตซํ้าทางวัฒนธรรมเปนกระบวนการเรียนรูอยางหนึ่งที่ยอมมีทั้งที่ไดผลและไม

ไดผล สรางสรรคและไมสรางสรรค 

         8) ครูพักลักจํา ก็เปนกระบวนการเรียนรูอีกวิธีหนึ่งที่มีมาแตเดิมและจะยังมีอยูตอไป วิธี

ครูพักลักจํา  เปนการเรียนรูทํานองแอบเรียน แอบเอาอยาง แอบลองทําตามแบบอยางที่เฝาสังเกตอยู

เงียบ ๆ แลวรับเอามาเปนของตน เมื่อสามารถทําไดจริง วิธีนี้ดูเผิน ๆ เปนเสมือนการลักขโมยสิ่งที่เปน

ภูมิปญญาของผูอ่ืน แตในความหมายที่เขาใจกันหาสื่อความในทางชั่วรายไม หากเปนวิธีการธรรมดา

ของคนในการเรียนรูจากผูอ่ืน ในชีวิตของทุกคนจะมีพฤติกรรมครูพักลักจําอยูไมมากก็นอยและถา

ยอมรับนับถือวา วิธีการเรียนรูที่ดูประหนึ่งวาไมสําคัญนี้มีคุณคาสูง มีความเปนธรรมชาติในนิสัยมนุษย 

และเปนทางหาความรูทางหนึ่งที่มีประสิทธิภาพก็จะเปนการสงเสริมกระบวนการเรียนรูที่ดีอีกทางหนึ่ง 

โดยนัยดังกลาวนี้ ครูพักลักจําเปนคนละเรื่องกับการขโมยลิขสิทธิ์ทางปญญาที่เปนโรคระบาดกันอยูใน

ปจจุบัน 

       สันติสุข กฤดากร (2541) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาการถายทอดภูมิปญญาชาวบานดาน

ศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ผลการศึกษาสรุปวาการถายทอดภูมิปญญา

ชาวบาน ดานศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร อันไดแก ศิลปวัฒนธรรมพื้นบานที่

ใชภาษาประเภทพื้นบานดานเพลงบอก เพลงนา เพลงเรือ ศิลปวัฒนธรรมพื้นบานที่ไมใชภาษาประเภท

ศิลปหัตถกรรมพื้นบานดานงานจักรสาน การขุดเรือยาว และศิลปวัฒนธรรมพื้นบานผสมประเภทการ

แสดงพื้นบานดานหนังตะลุง โนรา มีองคประกอบของการถายทอดในดานตาง ๆ สรุปไดดังนี้ 

        1. มูลเหตุจูงใจในการเรียนรู พบวา การไดรับการสนับสนุนจากผูใหญในครอบครัวและ

ความสนใจสวนตัว มีใจรักใจชอบของผูไดรับการถายทอด การจูงใจดานเศรษฐกิจ ความตองการใชเวลา

วางใหเปนประโยชนและความเชื่อในสิ่งเรนลับ 

        2. กระบวนการถายทอดความรูดานศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ในองคประกอบดานวิธีการถายทอด ขั้นตอนการถายทอดและเทคนิคการถายทอดมีดังนี้ 

        2.1 วิธีการถายทอด คือ ใหผูรับการถายทอดดูแบบอยางการปฏิบัติของผูถายทอด

ทดลองทําตามตัวอยางทีละขั้นตอน กอนลงปฏิบัติจริง 
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          2.2 ขั้นตอนการถายทอด คือ เร่ิมจากการสังเกต การสะสมความรูโดยการอานหนังสือ

และใหผูรับการถายทอดลงมือปฏิบัติและเรียนรูจากสถานการณจริง 

          2.3 เทคนิคการถายทอดความรู มีเทคนิคการถายทอด ดังนี้ 

            2.3.1 ส่ือ วัสดุ ใชส่ือบุคคล คือ ผูถายทอดเปนศูนยกลาง การถายทอดความรูใชส่ือ

ของจริงในการฝกปฏิบัติ และหนังสือเปนสื่อเสริมความรู 

            2.3.2 บรรยากาศการเรียนรู ประสานกลมกลืนอยูในวิถีการดําเนินชีวิตประจําวัน

การทํางาน และวิถีประเพณีของหมูบาน 

            2.3.3 ระยะเวลาในการเรียนรู ใชระยะเวลาเรียนรูฝกหัดประมาณ 1 สัปดาหถึงสาม

เดือน และฝกฝนความชํานาญเปนแรมป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสามารถ ปฏิภาณไหวพริบของแตละบุคคล 

        ศันสนีย จะสุวรรณ (2549: 150)  ทํางานวิจัยเร่ือง รูปแบบการเรียนรูและการถายทอดความรู

ของครอบครัวนักดนตรีผลการวิจัยพบวา กระบวนการถายทอดความรูของนักดนตรี ใชวิธีการแบบ

ผสมผสาน มีหลากหลายรูปแบบ เปนแบบบูรณาการการายทอดแบบโบราณกับรูปแบบใหม โดยยังคง

ยึดแบบโบราณคือ การบอกเลา การปฏิบัติใหดูเปนตัวอยางและปฏิบัติตาม ซ่ึงเปนการสอนแบบ 

ตัวตอตัว สอนตามความสามารถของศิษยเปนหลัก เนนที่ความจําเปนหลัก และสอนตัวตอตัว แบบ

โบราณ ผนวกกับใชเทคโนโลยีตามความเหมาะสม ไดแก การบันทึกเปนโนตการบันทึกเสียง โดยใช

ความผูกพัน ความเชื่อมั่นในผูสอน สงเสริมใหเกิดความรักในดนตรีไทย พิจารณาตามความสามารถของ

ศิษย มีลําดับขั้นตอนในการสอนสนับสนุนใหแสดงผลงานแสดงความสามารถ สงเสริมใหศิษยมี

ความคิดสรางสรรค 

        เนื้อหาที่ถายทอด เนนที่การปฏิบัติและสอดแทรกหลักการทฤษฎีในระหวางการเรียนปฏิบัติ 

เนื้อหาของผูเรียนแตละคนจะแตกตางกันตามศักยภาพของผูเรียน เหมือนเปนหลักสูตรเฉพาะสําหรับ

รายบุคคลนอกจากนี้ ยังถายทอดคุณคาของดนตรีมอญ คุณธรรม จริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีวิถี

ชีวิต สอดแทรกไปพรอมกับการเรียนดนตรี การเรียนดนตรีแตเดิมที่ผูเรียนไปอยูที่บานครูผูสอน  

การปฏิบัติตนตามวิถีชีวิตในแตละวันเปนเรื่องของเนื้อหาสาระที่ได เรียนรูจากการปฏิบัติจริง 

นอกเหนือจากวิชาดนตรี การมีสัมมาคารวะ การรูจักบทบาทหนาที่ ทั้งในฐานะผูเรียนดนตรีที่ตองอยู

รวมกับผูอ่ืน ในฐานะนักดนตรีตองบรรเลงดนตรีรวมกับผูอ่ืน จะชวยใหรูจักการวางตน ไดพัฒนา

บุคลิกภาพ  พิธีกรรมที่ เกี่ยวของกับดนตรีที่ สําคัญคือการไหวครู  พิธีกรรมนี้สอนใหเปนผูที่มี 

ความกตัญู สรางความเชื่อมั่นในการเรียนดนตรี ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดที่อางในเอกสารของ
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2538: 14) ที่วากระบวนการถายทอดนั้นมี 3 ลักษณะคือ การถายทอด

วัฒนธรรม การถายทอดคานิยมและความเชื่อ และการถายทอดทักษะ การถายทอดดนตรีไทยของ

ครอบครัว นักดนตรีไดถายทอดทั้ง 3 ลักษณะนี้ใหกับผูที่มีเรียนดนตรี 

 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
      การวิจยัเร่ืองการสืบทอดวฒันธรรมปพาทยมอญในอําเภอปากเกร็ด จงัหวัดนนทบุรี ผูวิจัยใช
วิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยกาํหนดหัวขอในการดําเนินการวิจัยดังนี ้
 

ขอบเขตของการวิจัย 
       1.  ดานพืน้ท่ี 
  ผูวิจัยเลือกพื้นที่การวิจัยในเขต อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซ่ึงจากการศึกษาคนควา
ทางดานประวัติศาสตรเบื้องตนพบวาในป พ.ศ. 2316 ตรงกับสมัยพระเจากรุงธนบุรีชาวมอญไดอพยพ
เขามาอยูในอําเภอปากเกร็ดเปนครั้งแรกและครั้งที่ 2 ตรงกับสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
นภาลัย ซ่ึงชาวมอญพวกนี้เองที่มีการสืบเชื้อสายมาเปนชาวไทยเชื้อสายมอญ ซ่ึงมอญเหลานี้มีการ 
สืบทอดวัฒนธรรมดานนาฏศิลปและดนตรีปพาทยมอญจนมีช่ือเสียงมาจนปจจุบัน 
 
       2.  ดานเนื้อหา ผูวิจัยกําหนดเนื้อหาในการวิจัยตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว คือ 
       2.1 เนื้อหาดานประวัติศาสตร ไดแก 
        1. ศึกษาประวัติความเปนมาของวงปพาทยมอญ ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อใน
การบรรเลง และวิถีการดําเนินชีวิตของนักดนตรีตั้งแตเริ่มมีวงปพาทยมอญในอําเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี จนถึงปจจุบัน 
        2.  ศึกษาการพัฒนารูปแบบการประสมวงและการบรรเลงในกิจกรรมตาง ๆ ของวง
ดนตรีปพาทยมอญตั้งแตเร่ิมมีวงปพาทยมอญในอําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี จนถึงปจจุบัน 
        3. ศึกษาภูมิปญญาการสืบทอดองคความรูและวัฒนธรรม ดานการบรรเลงปพาทยมอญ
ที่มีคุณคาดานตางๆ เชน การกําหนดบทเพลงในกิจกรรมการบรรเลงที่ เปนจารีต ประเพณีและ
วัฒนธรรมของวงดนตรี ปพาทยมอญของอําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี ในโอกาสตางๆที่ไดมีการ
ปฏิบัติกันมาอยางถูกตองจนเปนที่ยอมรับของสังคมดนตรี 
        4. ศึกษาวงปพาทยมอญในอําเภอปากเกร็ดที่มีการบรรเลงและจัดตั้งวงปพาทยมอญมามี
อายุไมต่ํากวา 
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        3.  ดานวิธีการวิจัย 
       การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร งานวิจัยที่
เกี่ยวของ และขอมูลจากการศึกษาภาคสนาม ดวยวิธีการสํารวจ  การสัมภาษณและการสังเกต  
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

        1.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
       1.1 การสัมภาษณ (Interview Guide) เพื่อใชสัมภาษณนักดนตรีปพาทยมอญ ที่มีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับดนตรีไทยโดยเฉพาะวงปพาทยมอญ ตลอดจนผูที่อยูในชุมชนทองถ่ินที่มีสวน
เกี่ยวของกับวงปพาทย เปนการสัมภาษณเพื่อใหทราบประวัติของวงปพาทย ความเปนมาของบุคคล 
กลุมคนที่เกี่ยวของกับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของวงปพาทยมอญ ตลอดถึงการดํารงชีวิตของนักดนตรี
ปพาทยมอญ ในอําเภอปากเกร็ด รวมถึงการสืบทอดองคความรูดานดนตรี 
          1.2 การสังเกต (Observation) เพื่อใชสังเกตการแสดงดนตรีปพาทยมอญ และประชาชน
ในชุมชนทองถ่ิน ในเขตอําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีโดยผูวิจัยเขาไปสังเกตวิถีชีวิตความเปนอยู 
วัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับการบรรเลงปพาทยมอญ ซ่ึงเขามีสวนรวมในกิจกรรมตางๆของชุมชน เชน  
การสังเกต การบรรเลงปพาทยมอญในกิจกรรมที่เกี่ยวกับพิธีกรรมและพิธีการตางๆที่ใชปพาทยมอญ
บรรเลงประกอบ  
       2.  วิธีการเก็บรวบรวม ขอมูล 
       ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยยึดหลักขอมูลที่มีลักษณะสอดคลองกับ
จุดมุงหมายของการวิจัย  สามารถตอบคําถามของการวิจัยไดตามที่กําหนดไวซ่ึงวิธีการเก็บรวบรวม
ขอมูลดังนี้ 
        2.1 การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร เปนขอมูลที่รวบรวมจากเอกสารงานวิจัย หนังสือ  
ตําราและเอกสาร ที่มีขอมูลเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของวงดนตรีปพาทยมอญและวัฒนธรรม         
ปพาทยมอญ ตลอดถึงความรูที่เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมของมอญและวัฒนธรรมไทยที่ใชวงดนตรีป
พาทยมอญ  ความรูเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฏีทางดานสังคมวิทยา มานุษยวิทยาและเอกสารอื่นๆที่
เกี่ยวของ 
        2.2 การเก็บขอมูลจากภาคสนาม ใชวิธีการเก็บรวบรวมที่ไดจากพื้นที่ที่ทําการศึกษาวิจัย
โดยวิธีการสํารวจเบื้องตน การสัมภาษณและการสังเกต 
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           3.  การจัดกระทําขอมูล 
         ในการจัดกระทําขอมูล ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสารและขอมูลจากภาคสนาม  
โดยแยกตามความมุงหมายของการวิจัยมาจัดกระทําดังนี้ 
          3.1 ขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมจากเอกสารตางๆ นํามาศึกษาอยางละเอียด พรอม
จัดระบบหมวดหมูตามความมุงหมายของการวิจัยที่กําหนดไว 
          3.2 นําขอมูลจากภาคสนามที่ เก็บรวบรวมจากการสํารวจเบื้องตน  การสัมภาษณ  
การสังเกตมาสรุปสาระสําคัญ 
 
          4.  การวิเคราะหขอมูล 
          ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัยที่ไดตั้งไว โดยแตละวัตถุประสงค
นั้น ผูวิจัยไดจําแนกออกเปนหัวขอยอยเพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวน ตรงตามวัตถุประสงคดังนี้  
          4.1 ศึกษาประวัติความเปนมาของวงดนตรีปพาทยมอญอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
ผูวิจัยไดทําการศึกษารายละเอียดปลีกยอยในหัวขอตอไปนี้ 
           4.1.1 ความเปนมาของวงปพาทยมอญในอําเภอปากเกร็ด 
           4.1.2 ลักษณะวงดนตรีปพาทยมอญในอําเภอปากเกร็ด 
           4.1.3 บทบาทหนาที่ของวงปพาทยมอญในอําเภอปากเกร็ด 
         4.2 ศึกษาการสืบทอดวัฒนธรรมปพาทยมอญใน อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ที่มีการ
สืบทอดตั้งแต 30 ปขึ้นไปและผูวิจัยคัดเลือกมาศึกษามีจํานวน 6 วง ไดแก วงสุดใจศิลป วงสมจิตรศิลป 
วง ส.ศิษยสมบัติ วงดุริยางคเฟองฟู วงเพชรลักษณ วงมานิตย 
            4.2.1 ประวัติความเปนมา 
            4.2.2 รูปแบบของการประสมวง 
            4.2.3 ขนบประเพณีของวงในการบรรเลง 
            4.2.4 บทเพลง 
            4.2.5 การรับงานแสดงและการจาคาตอบแทน 
            4.2.6 สถานะภาพของนักดนตรี 
            4.2.7 การสืบทอดหัวหนาวง 
 
        5.  สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
          ผูวิจัยไดสรุปและอภิปรายผลในเรื่องประวัติความเปนมาของวงดนตรีปพาทยมอญอําเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พรอมทั้งขอเสนอแนะดวยการบรรยายเชิงพรรณนา 



บทที่ 4 
การวิเคราะหขอมูล 

 
      การวิจัยเร่ืองการสืบทอดวัฒนธรรมปพาทยมอญในอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีเปน 
การวิจัยเชิงคุณภาพผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยโดยวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ และ
การสังเกต  แลวนําขอมูลมาวิเคราะหเนื้อหาที่เปนไปตามจุดประสงคของการวิจัย โดยแบงการนําเสนอ
การวิจัยเปน 2 ตอน ดังนี้ 
        ตอนที่ 1 ประวัติความเปนมาของวงปพาทยมอญในอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

1.1   ความเปนมาของวงปพาทยมอญในอําเภอปากเกร็ด 
1.2   ลักษณะการประสมวงปพาทยมอญในอําเภอปากเกร็ด 
1.3   บทบาทและหนาที่ของวงปพาทยมอญในอําเภอปากเกร็ด 

         ตอนที่ 2 การสืบทอดวงดนตรีปพาทยมอญในอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
2.1 ประวัติความเปนมา 
2.2 รูปแบบของการประสมวง 
2.3 ขนบประเพณีของวงในการบรรเลง 
2.4 บทเพลง 
2.5 การรับงานแสดงและการจายคาตอบแทน 
2.6 สถานะภาพของนักดนตรี 
2.7   การสืบทอดหัวหนาวง 

 

1. ประวัติความเปนมาของวงปพาทยมอญในอําเภอปากเกร็ด 
        1.1 ความเปนมาของวงปพาทยมอญในอําเภอปากเกร็ด 
   จากการศึกษาทางเอกสาร ดานขอมูลประวัติความเปนมาของวงปพาทยมอญในอําเภอปาก
เกร็ด พบวามีการบันทึกขอมูลที่แสดงใหเห็นถึงความเปนมาของวงปพาทยมอญในอําเภอปากเกร็ด  
จากหลักฐานที่ปรากฏในงานสมโภชเฉลิมฉลองวัดปรมัยยิกาวาส พ.ศ.2427 (สมัยรัชกาลที่ 5) มีการ
แสดงมอญรําเกิดขึ้นที่เกาะเกร็ด เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณาให
ปฏิสังขรณวัดปากอาวหมูที่ 7 ในเกาะเกร็ดซ่ึงเปนวัดอารามรามัญขึ้น เปนพระอารามหลวง เพื่อถวาย
พระราชกุลสนองพระบาทเจาบรมอัยยิกาเธอกรมสมเด็จพระสุดารัตนราชประยูร(นามเดิมพระเจา
หมอม) ผูทรงอภิบาลพระองคหลังจากพระบรมราชชนนีส้ินพระชนม เมื่อสรางปฏิสังขรณเสร็จ
พระองคทรงพระราชทานวัดปากอาวเปนวัดปรมัยยิกาวาส  และพระราชทานใหจัดงานฉลองสมโภช 
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พระองคไดเสด็จพระราชดําเนินรวมฉลองโดยชาวมอญเกาะเกร็ดไดจัดการแสดงรํามอญถวายตอหนา
พระท่ีนั่งเพื่อถวายเปนพุทธบูชา 3 วัน  หลังจากนั้นพระองคทรงโปรดเกลาฯ ใหพระยาศรีสุนทรโวหาร
เจากรมอาลักษณ จารึกเรื่องราวการจัดงานฉลองสมโภชลงบนแผนศิลา หนาอุโบสถวัดปรมัยยิกาวาส  
 

 
 

ภาพประกอบ 1 จารึกเรื่องราวการจดังานฉลองสมโภชหนาอุโบสถวัดปรมัยยิกาวาส 
                        ตําบลเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 
                  ที่มา: พิณทิพย ขาวปลื้ม ถายเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2555 
 
   จากหลักฐานดังกลาว แสดงใหเห็นวามีการรํามอญที่วัดปรมัยยิกาวาส ซ่ึงตั้งอยูในอําเภอ 
ปากเกร็ด มาตั้งแตสมัยรัชการที่ 5 ถึงแมวาหลักฐานดังกลาวจะไมไดกลาวถึงวงปพาทยมอญแตอยางใด 
แตเมื่อพิจารณาในแงความงามทางการแสดงนาฏศิลปแลว จําเปนอยางยิ่งวาการแสดงนั้นนาจะมีการ
บรรเลงดนตรีเพื่อใหเกิดความสมบูรณอยูดวย  ดังที่นายชอุม  ดนตรีเสนาะ ผูเชี่ยวชาญดานดนตรีมอญ
ไดใหสัมภาษณวา การแสดงมอญรําจะตองมีปพาทยมอญบรรเลงจึงจะสามารถรําไดและเปนประเพณี
มาแตโบราณ เมื่อที่ใดมีรํามอญ ที่นั่นก็จะมีปพาทยมอญบรรเลงดวย เพราะทารํามอญที่ไมมีปพาทยมอญ
บรรเลงประกอบการรํา ความงดงามก็จะไมเกิดกับการรํานั้นๆ  จึงสันนิษฐานไดวา คงจะมีวงปพาทย
มอญเกิดขึ้นมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 พ.ศ.2427 หรืออาจจะมีวงปพาทยมอญกําเนิดขึ้นมากอนหนานั้น
แลว เพียงแตขาดการบันทึกที่เปนลายลักษณอักษรที่จะแสดงใหเห็นชวงเวลาที่ชัดเจน 
  และผลการศึกษาจากการสัมภาษณนักวัฒนธรรมมอญและผู เชี่ยวชาญดานดนตรีมอญ  
ดานขอมูลประวัติความเปนมาของวงปพาทยมอญในอําเภอปากเกร็ด พบวา 
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  วงปพาทยมอญในอําเภอปากเกร็ดเกิดขึ้นตั้งแตเมื่อใดไมปรากฏหลักฐานแนชัด แตเชื่อวา
เกราะเกร็ดเปนชุมชนมอญที่มีนักดนตรีมอญมาอยูเปนแหงแรกของจังหวัดนนทบุรีวา นาจะมีมาตั้งแต
สมัยที่ชาวมอญไดอพยพเขามาอยูในพื้นที่บริเวณนี้แลวชาวมอญเมื่อไปอยูที่ใดก็จะนําศิลปวัฒนธรรมไป
เผยแพรที่นั้นดวยเมื่อตั้งถ่ินฐานเปนที่มั่นคงศิลปวัฒนธรรมเหลานั้นก็จะถูกนําออกมารับใชสังคมใน
ดานพิธีกรรมและความบันเทิงใจ ถึงแมวาจะไมมีหลักฐานหรือตํานานเกี่ยวกับปพาทยมอญอําเภอ 
ปากเกร็ดก็ตาม แตปพาทยมอญของอําเภอปากเกร็ดก็นาจะมีการรวมกลุมกันในหมูนักดนตรีมาเปน
เวลานาน เนื่องจากปรากฏหลักฐานวาปพาทยมอญจากอําเภอปากเกร็ดไดไปรวมประโคมในงาน 
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู แตไมปรากฏหลักฐานถึงตัวบุคคลที่เปนครูดนตรี
มอญหรือบุคคลที่เผยแพรปพาทยมอญในอําเภอปากเกร็ดพบแตเพียงชื่อของบุคคล ซ่ึงมีความสําคัญตอ 
ปพาทยมอญปากเกร็ดคือ 1.ครูทิว ศิลปะดุริยางค 2.ครูเยื้อน ธรรมิกานนท และ3.ครูแหยม รนขาว  
ซ่ึงเปนนักดนตรีที่มีช่ือเสียงในยุคแรกๆของปพาทยมอญในอําเภอปากเกร็ด ซ่ึงครูทั้งสามคนนั้นไดรับ
การสืบทอดการบรรเลงมาจากครูทานใดก็ไมมีใครสามารถบอกได (พิศาล บุญผูก.2555: สัมภาษณ) 
  รอยตํารวจโท ทะนง  ธรรมิกานนท นักดนตรีเกาแกของวงปพาทยมอญในอําเภอปากเกร็ด ให
ขอมูลถึงประวัติการกอตั้งวงปพาทยมอญในอําเภอปากเกร็ดวา ไมมีหลักฐานปรากฏแนชัดวา วงปพาทย
มอญวงแรกของอําเภอปากเกร็ดนั้นเปนวงของใครเพราะวาไมมีใครพูดถึง รูแตเพียงวาเมื่อกอนนี้ทาง
ราชการใหมีการรวมวงนักดนตรีชาวบานซึ่งขณะนั้นพวกที่มีวงปพาทยทั้งวงปพาทยมอญและปพาทย
ไทยมีอยูสองวงในจังหวัดนนทบุรี คือ วงของขุนประสาทซึ่งอยูทางอําเภอบางบัวทองและวงของพระยา
พิชัยอยูที่อําเภอปากเกร็ด จึงไดรวมตัวกันและเขาไปอบรมการดนตรีไทยที่กรุงเทพซึ่งการรวมตัวกัน
ของนักดนตรีชาวบานทําใหการบรรเลงปพาทยของอําเภอบางบัวทองกับปากเกร็ดมีความคลายคลึงกัน
เพราะมีอะไรก็ตองทํารวมกันแตวงปพาทยในขณะนั้นถาเปนที่อําเภอปากเกร็ดก็จะมีเพียงวงของพระยา
พิชัยเพียงวงเดียวและลูกศิษยของพระยาพิชัยก็ไดแก ครูทิว ศิลปะดุริยางค ครูจําปา(ไมทราบนามสกุล) 
ปูสืบ หะหวังและรุนเด็กลงมาก็ไดแก ลุงทรัพย หะหวัง ลุงสาย หะหวัง ครูแหยม รนขาวและครูสมบัตร 
จิตรบรรเทา  ซ่ึงในตอนนั้นนับวาเปนนักดนตรีที่มีช่ือเสียงทางการบรรเลงและตอมานักดนตรีบางคนก็
ไดออกมาตั้งวงกันขึ้น  อยางครูจําปาก็ออกมาจากวงของพระยาพิชัยแลวมาตั้งวงเองตอมาวงของครู
จําปาก็มอบใหกับครูแหยมและก็ตกทอดมาเปนวงสมจิตรศิลปในปจจุบัน  สวนสายของครูทิวนั้นก็มีลูก
ศิษยลูกหาหลายคนที่ออกไปตั้งวงกันเองอยางวงของสุดใจศิลปก็เปนวงที่เปนลูกศิษยของครูทิวแตก็ไป
ทํามาหากินอยูกับวงของครูแหยมอยูกอนแลวก็ไปเรียนกับครูทิวบางหลังจากนั้นก็ออกไปตั้งวงเองที่ 
บางตะไนยปจจุบันก็คือวงสุดใจศิลป วงจาทมที่วัดเกาะ  อําเภอปากเกร็ด ก็ไปจากครูทิวแตก็เลิกวงไป
แลวเพราะไมมีใครสืบทอดการเปนหัวหนาวงตอจากจาทม วงนายถมวัดบางพูด อําเภอปากเกร็ด ก็มา
จากครูทิวแตก็ตองเลิกวงไปเชนกันเพราะไมมีใครสืบทอดหัวหนาวง และอีกหลายๆวงที่ไปจากวง
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เกาแกของพระยาพิชัยแลวไปสรางวงตัวเองแตที่ยังอยูไดทุกวันนี้ที่เปนวงเกาแกจริงๆมี  2 วง คือ  
วงสมจิตรศิลปและวงสุดใจศิลปที่มีอายุนานที่สุดเกือบ 100 ป 
    นายสมจิตร หะหวัง นักดนตรีปพาทยมอญวงสุดใจศิลปและเปนผูสืบทอดการบรรเลง 
ปพาทยมอญจากนายสุดใจซึ่งเปนหัวหนาวงสุดใจศิลปเดิม กลาวถึงวงปพาทยมอญในอําเภอปากเกร็ดวา 
วงปพาทยมอญในอําเภอปากเกร็ดมีไมมาก จะมีวงที่เห็นชัดเจนคือวงครูทิว ศิลปะดุริยางค วงครูแหยม
และก็มาวงบางตะไนย  (ช่ือเดิมของวงสุดใจศิลปเดิม) ซ่ึงเปนวงปพาทยมอญที่แยกมาจากวงครูทิว 
ศิลปะดุริยางค และเมื่อนักดนตรีในวงดั้งเดิมทั้ง 2 วงคือวงครูทิวและวงครูแหยมมีความเชี่ยวชาญก็ของ
แยกวงมาตั้งวงของตนเองอยูหลายคน  เชน วงบางตะไนยก็แยกวงมาจากวงครูทิว โดยท่ีครูทิวเห็นวา
นายสุดใจไปมีครอบครัวอยูที่บางตะไนย ซ่ึงในอดีตถือวาไกลจากเกาะเกร็ดมากเพราะเมื่อกอนพาหนะ
ในการเดินทางคือเรือพายเทานั้น เวลามาทําปพาทยแตละครั้งจะตองพายเรือมานานกวาจะถึงเกราะเกร็ด  
และแถวบางตะไนยก็ยังไมมีวงปพาทยมอญครูทิวจึงใหเครื่องดนตรีปพาทยมอญนายสุดใจมาชุดเพื่อ
เปนทุนในการตั้งวงและเพื่อมาสรางครอบครัวนายสุดใจจึงไดมาสรางวงปพาทยมอญขึ้นที่วัดตาลตําบล
บางตะไนยอีกหนึ่งวงโดยมีนองๆของนางละมูลภรรยานายสุดใจเปนลูกวง เมื่อกอนงานแสดงปพาทย 
มีเยอะเพราะมีวงปพาทยนอยไมกี่วงนักดนตรีจึงมีฝมือในการบรรเลงกันมาก  มาระยะหลังเมื่อ 
วงปพาทยมอญมีงานแสดงมากและมีงานไมหยุดมีงานทุกวัน  นักดนตรีจากวงตางๆก็แยกตัวจากวงครู
อาจารยไปตั้งวงกันเองจึงทําใหวงปพาทมอญมีจํานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
   นักดนตรีปพาทยมอญในอําเภอปากเกรด็หลายคนมีช่ือเสียง เชน ปูสืบ หะหวัง นักระนาดเอก
ของอําเภอปากเกร็ดในสมัยนั้น ลุงทรัพย  หะหวัง  ลูกชายปูสืบ  เปนคนปที่เปาปไดไพเราะที่สุด ครูทิว  
ศิลปะดุริยางค ครูบั๊ด (ครูสมบัตร จิตบรรเทา) ครูแหยม รนขาว ครูเหลานี้เปนนักดนตรีที่มีช่ือเสียงเปนที่
ยอมรับของนักดนตรีทั่วไป  เนื่องจากในสมัยนั้นวงปพาทยมอญมีนอยวงและนักดนตรีก็ยังไมมาก
เหมือนปจจุบัน นักดนตรีปพาทยมอญเลานี้จึงเปนที่รูจักของนักดนตรีอ่ืนๆ ทั้งในกรุงเทพฯและจังหวัด
ใกลเคียงที่มาขอตอเพลงกับครูเหลานี้ แตเมื่อนักดนตรีเกาๆเสียชีวิตลง ไดมีวงปพาทยมอญเพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็วทําใหมีการเจริญเติบโตของวงปพาทยมอญในปากเกร็ดเกิดขึ้นหลายวงอยางในตําบลบางตะไนย
จากวงนายสุดใจวงเดียวก็มีเพิ่มขึ้นอีกเปน 4-5 วง ทําใหเกิดการแขงขันกันมากขึ้นใครมีฝมือ มีน้ําใจและ
รูจักที่จะเขาหาคนไดก็จะอยูไดนานใครไมรูจักที่จะใชวิชาการบรรเลงและการบริหารวงที่ดีก็ยุบวงลงไป
ก็มีมาก 
     นายสมัย  แกวเกษ นักดนตรีวงสุดใจศิลป ใหสัมภาษณเกี่ยวกับวงปพาทยมอญในอําเภอปาก
เกร็ดวา เมื่อประมาณ  70  กวาปที่ผานมาวงปพาทยมอญในอําเภอปากเกร็ดมีไมกี่วงที่มีช่ือเสียงและก็
เปนที่รูจักกันทั่วไปไดแกวงปพาทยมอของครูทิว  ศิลปดุริยางค วงครูแหยม รนขาว วงครูสุดใจ หะหวัง 
วงจาทม อยูฝงเกาะ (ปจจุบันเลิกวงไปแลวหลังจากที่จาทมเสียชีวิต) นอกนั้นก็จะเปนวงปพาทยมอญทาง
บางใหญ แถวอําเภอเมืองนนทบุรี  ซ่ึงในสมัยนั้นวงปพาทยไมไดมีมากมายอยางปจจุบันนักดนตรีสวน
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ใหญเปนนักดนตรีอาชีพมีฝมือในการบรรเลงเกือบทั้งนั้นจะเห็นการประชันวงเกิดขึ้นบอยมากเพราะนัก
ดนตรีในสมัยกอนตองอวดฝมือกันใครมีฝมือหรือมีช่ือเสียงก็จะมีงานแสดงเยอะมีลูกนองมากถาวงใคร
ไมเกรงจริงก็จะมีงานแสดงนอย ในอําเภอปากเกร็ดจะมีวงปพาทยมอญที่มีช่ือเสียงอยู เพียง 2 วง  
คือวงบานครูทิวและวงครูแหยมเทานั้น วงครูทิวนั้นจากการบอกเลาของนักดนตรีรุนเกาๆ บอกใหฟงวา
ครูทิวนั้นมีการสืบทอดการบรรเลงปพาทยมอญมาจากใครไมรูแตรูวาเปนลูกศิษยของพระยาประสาทผู
ซ่ึงมีความสามรถทางดานดนตรีอยูทางจังหวัดนนทบุรีและครูทิวยังไปฝากตัวเองเรียนดนตรีกับทานครู
หลวงประดิษฐไพเราะอยูดวยครูทิวจึงมีความรูทั้งดานดนตรีไทยและดนตรีปพาทยมอญเปนอยางดีและ
เปนครูปพาทยมอญทานหนึ่งที่มีผลงานการประพันธเพลงมอญที่มีช่ือเสียงของอําเภอปากเกร็ดและเพลง
ของครูทิวก็ไดรับความนิยมจากนักดนตรีปพาทยมอญหลายเพลงแตไมคอยไดรูจักช่ือของเพลงเนื่องจาก
สมัยกอนเวลาตอเพลมอญครูก็ไมไดบอกชื่อเพลงไวรูเพียงแตวาเปนเพลงของใครเทานั้น 
   จากขอมูลการศึกษาดานเอกสารเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของวงปพาทยมอญในอาํเภอปาก
เกร็ด สรุปไดวา ความเปนมาของปพาทยมอญในอําเภอปากเกร็ดนั้น มีหลักฐานปรากฏชัดเจนในจารึก
เรื่องราวการจัดงานฉลองสมโภชลงบนแผนศิลาหนาอุโบสถวัดปรมัยยิกาวาส พ.ศ.2427 เมื่อคร้ังที่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณาใหปฏิสังขรณวัดปากอาวหมูที่ 7 ในเกาะเกร็ด
ซ่ึงเปนวัดอารามรามัญขึ้นเปนพระอารามหลวง กลาวถึงการแสดงรํามอญซึ่งก็นาจะมีการบรรเลงวงป
พาทยมอญประกอบอยูดวยในครั้งนั้น มีใจความวา 
 
       มหรสพครบเครื่องฟอน  ประจํางาน 
     โขนหุนลครขาน   พาทยฆอง 
     มอญรําระบําการ   จําอวด เอิกเอย 
     คร้ืนคฤกกึกมี่กอง   จวบสิ้นการฉลอง 
 
    ผลสรุปจากการสัมภาษณนักดนตรีปพาทยมอญในอําเภอปากเกร็ด ไดขอมูลที่คลายกันคือ 
ไมทราบวาแนชัดวาปพาทยมอญวงแรกของอําเภอปากเกร็ดคือวงใด เนื่องจากไมมีการบันทึกหรือการ
กลาวถึงมาตั้งแตอดีต แตมีการกลาวถึงพระยาพิชัย บุคคลสําคัญที่เปนผูรวบรวมนักดนตรีและกอตั้งวง 
ปพาทยไทยและวงปพาทยมอญในตําบล เกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และไดถายทอดวิชา
ความรูดานดนตรีใหแกลูกศิษย ไดแก ครูทิว ศิลปะดุริยางค ครูจําปา(ไมทราบนามสกุล) ครูสืบ หะหวัง
และรุนเด็กลงมาก็ไดแก ลุงทรัพย หะหวัง ลุงสาย หะหวัง ครูแหยม รนขาวและครูสมบัตร จิตรบรรเทา 
ซ่ึงในตอนนั้นนับวาเปนนักดนตรีที่มีช่ือเสียงทางการบรรเลงและตอมานักดนตรีบางคนก็ไดออกมาตั้ง
วงของตนเองกันขึ้น จนมาถึงสมัยปจจุบัน วงปพาทยมอญในอําเภอปากเกร็ดที่มีการสืบทอดกันมาจาก
อดีตและยังมีการบรรเลงอยูในปจจุบันมีจํานวนทั้งหมด 6 วงดวยกันคือ คณะสุดใจศิลป  คณะสมจิตร
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ศิลป คณะปูหนอน คณะเพชรลักษณ คณะครูมานิตย และคณะดุริยางคเฟองฟู ซ่ึงวงทั้ง 6 วงนี้มีลักษณะ
และรูปแบบการผสมวงที่เหมือนกันดังนี้ 
 
                      1.2  ลักษณะการประสมวงปพาทยมอญในอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
             1.2.1 วงปพาทยมอญเครื่อง 5 ประกอบดวย 

1) ฆองมอญวงใหญ 4) ตะโพนมอญ 
2) ปมอญ 5) เปงมางคอก 
3) ระนาดเอก 6) ฉาบใหญ 
  

 
ภาพประกอบ 2 วงปพาทยมอญเครื่อง 5 

 
                    ที่มา: www.patakon.com 25 ก.พ. 55 
 
                1.2.2 วงปพาทยมอญเครื่องคู   ประกอบดวย 
 
 
 
 

1) ฆองมอญวงใหญ 6) ตะโพนมอญ 
2) ฆองมอญวงเล็ก 7) เปงมางคอก 
3) ระนาดเอก 8) ฉาบใหญ 
4) ระนาดทุม 9) ฉิ่ง 
5) ปมอญ 10)โหมง 
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ภาพประกอบ 3 วงปพาทยมอญเครื่องคู 

 
                     ที่มา:  www.patakon.com 25 ก.พ. 55 
 
              1.2.3 วงปพาทยมอญเครื่องใหญ   ประกอบดวย 
 

 
1) ฆองมอญวงใหญ 8) ตะโพนมอญ 
2) ฆองมอญวงเล็ก 9) เปงมางคอก 
3) ระนาดเอก 10) ฉาบใหญ 
4) ระนาดทุม 11) ฉิ่ง 
5) ปมอญ 12) โหมง 
6) ระนาดเอกเหล็ก 13) กรับ 
7) ระนาดทุมเหล็ก  
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ภาพประกอบ 4 วงปพาทยมอญเครื่องใหญ 
 

                   ที่มา: www.patakon.com 25 ก.พ. 55 
 

         1.3 บทบาทหนาท่ีของวงปพาทยมอญในอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
      ในปจจุบันบทบาทหนาที่ของวงปพาทยมอญในอําเภอปากเกร็ด มีบทบาทอยูในกิจกรรม
หลากหลายแสดงใหถึงความยิ่งใหญของงานที่จัดขึ้นนอกจากจะใชประกอบในงานศพและการ
ประกอบการแสดงรํามอญ ในปจจุบันจะพบวามีการบรรเลงปพาทยมอญในกิจกรรมอื่นๆ เชน  
งานสงกรานต  งานฉลองโอกาสตางๆ หรืองานที่เปนงานประจําปตางๆดวยและยังใชประกอบการ
แสดงลิเกใหกับคณะลิเกไทยที่นํามาแสดงในอําเภอ ปากเกร็ดอีกดวย 
 

 
 

ภาพประกอบ 5 การบรรเลงปพาทยมอญในงานสงกรานต 
ตําบลเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
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ภาพประกอบ 6 การบรรเลงปพาทยมอญในงานวนัออกพรรษา 
                                        ตําบลเกาะเกร็ด อําเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 

 

 
 

ภาพประกอบ 7 การบรรเลงประชันปพาทยมอญในเทศกาลวันสงกรานต 
                                ตําบลบางตะไนย อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
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2. การสบืทอดวงดนตรีปพาทยมอญในอําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในปจจุบัน 
      การสืบทอดวงปพาทยมอญในอําเภอปากเกร็ดเปนการสืบทอดวัฒนธรรมดนตรีปพาทยมอญที่
มีการสั่งสมกันจากรุนสูรุนโดยมีการพัฒนาและมีการสืบทอดขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีมาโดย
ตลอดและยังคงรักษา วิถีชีวิตทางดนตรีเพื่อรักษาไวซ่ึงความเปนดนตรีมอญที่ดํารงคุณคาทางดาน
วัฒนธรรมทองถ่ินโดยทําหนาที่รับใชสังคมในดานการเปนดนตรีประกอบพิธีกรรม  ประกอบการแสดง
และเปนดนตรีที่ใหความบันเทิงในกิจกรรมตางๆ ทั้งในจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดอ่ืนๆทั่วไปที่มา
ติดตอไปแสดง  และยังคงดํารงรักษาไวซ่ึงรูปแบบของการบรรเลงเพลงมอญที่เปนวัฒนธรรมของชาว
มอญที่มีการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษไดเปนอยางดี 
       จากการศึกษาขอมูลดานการสืบทอดวงปพาทยมอญในอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ได
ขอมูลซ่ึงสามารถสรุปเปนแผนภูมิการสืบทอดการบรรเลงวงปพาทยมอญตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันได
ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 8 แผนภูมกิารสืบทอดวงปพาทยมอญในอาํเภอปากเกร็ด 
 

       วงปพาทยมอญสวนมากในอําเภอปากเกร็ด ไดรับการถายทอดความรูดานดนตรีมาจากพระยา
พิชัย ซ่ึงปนผูที่มีความรูความสามารถทางดานดนตรีไทยในอดีต ตอมาไดถายทอดความรูใหแกครูทิว  
ศิลปรรเลงและครูแหยม รนขาว  ซ่ึงเปนนักดนตรีรุนแรกๆ ของอําเภอปากเกร็ด และไดมีการถายทอด
และสืบทอดตอมาสูรุน เกิดวงดนตรีปพาทยมอญอีกหลายวงดังแผนภูมิแสดงการสืบทอดการบรรเลง 
วงปพาทยมอญขางตน ในปจจุบันมีวงปพาทยมอญที่ยังรับงานแสดงและยังมีการสืบทอดการบรรเลง 
ปพาทยมอญ จํานวน 6วงดังตอไปนี้ 
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2.1  ปพาทยมอญคณะสุดใจศิลป 
 

 
 

ภาพประกอบ 9 ปพาทยมอญคณะสุดใจศิลป 
 
               2.1.1 ประวัติความเปนมา 
         ปพาทยมอญคณะสุดใจศิลปตั้งอยูบานเลขที่ 12 หมู 1 ตําบลบางตะไนย อําเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี  
       นางละมัย  หลาวทอง บุตรสาวคนโต  ของนาย  สุดใจ ผูที่มีความใกลชิดนักดนตรีใน 
รุนแรกๆของวงสุดใจศิลปใหขอมูลเกี่ยวกับนักดนตรีวงปพาทยคณะสุดใจศิลปวา วงสุดใจศิลปจัดตั้งวง
รับงานแสดงมากวา 70 ป แลวโดยมีนายสุดใจ  หะหวัง เปนหัวหนาวงคนแรก การตั้งวงปพาทยมอญ
คร้ังแรกเปนวงปพาทยมอญเครื่อง5  ครูทิว  ศิลปะดุริยางค ครูปพาทยมอญของนายสุดใจไดใหเครื่อง
ดนตรีมอญที่เปนฆองกระแตใหนายสุดใจไวสําหรับทํามาหากิน 1 วงและระนาดเอก  1 รางหลังจากนั้น
นายสุดใจก็มาตั้งวงเปนวงปพาทยไทยวงเครื่องคูขึ้น ลูกวงขณะนั้นคือนายฉลอง คลังสิน,นายแฉลม  
คลังสิน,นายวิโรจน วันงาม,นายเปย , นายเพี้ยน  ออนหวาน,นายลวน  ออนหวาน,นายเบิ้ก วันงาม, 
นายแปด ออนหวานและนายสุดใจ หะหวัง  
           เดิมนายสุดใจ หะหวังที่เปนนักดนตรีในวงของ ครูทิว  ศิลปะดุริยางค ครูปพาทยที่มี
ช่ือเสียงของอําเภอปากเกร็ด เมื่อมาสมรสกับนางละมูล คลังสิน ครูทิวจึงไดใหมาสรางวงขึ้นใหมที่ 
วัดตาล ตําบลบางตะไนย  ซ่ึงขณะนั้นวงปพาทยในอําเภอปากเกร็ดมีเพียง  2 วงคือ วงครูแหยมและวงครู
ทิวที่อยูที่ เกาะเกร็ดเทานั้นและเมื่อวงปพาทยมอญไดรับความนิยมมากขึ้นนายสุดใจจึงไดสราง 
วงปพาทยมอญเครื่องคูเปนไมตะเคียนเพื่อรับงานปพาทยมอญโดยรับบรรเลงปพาทยมอญเฉพาะงานศพ
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เทานั้น ไมไดบรรเลงในงานเทศกาลหรืองานพิธีกรรมอื่นๆนายสุดใจไดรับลูกศิษยเขามาเปนลูกวง
เร่ือยๆ ลูกศิษยรุนตอมานั้นนายสุดใจจะเปนผูสอนและตอเพลงใหกับลูกศิษยในวงของตนเองมาตลอด 
จนเมื่อนายสุดใจเสียชีวิตนางละมูลซ่ึงเปนภรรยาจึงรับหนาที่เปนหัวหนาวงสืบตอมา 
          นางละมูล หะหวัง(เดิมคลังสิน)ไมมีความรูดานการบรรเลงปพาทยมอญจึงไดจาง 
ครูบั๊ด (ครูสมบัตร  จิตรบรรเทา) นักดนตรีวัดกลางเกร็ดในอําเภอปากเกร็ดซึ่งเปนลูกศิษยของหลวง
ประดิษฐไพเราะมีความรูทั้งปพาทยมอญและปพาทยไทยและเปนนักดนตรีที่มีช่ือเสียงของปากเกร็ดคน
หนึ่งในขณะนั้นเปนผูฝกสอนใหกับนักดนตรีในวงโดยใหนายฉลองและลูกวงชวยกันดูแลเร่ืองการตอ
เพลงและการฝกซอมเนื่องจากขณะนั้นลูกชายของนางละมูลยังเล็กและยังไมมีผูสืบทอดทางการบรรเลง
อยางแทจริง  ซ่ึงนายบั๊ดไดถายทอดวิชาความรูใหกับลูกวงของนายสุดใจโดยใชเวลาตอเพลงในเวลา
กลางคืนหลัง  6 โมงเย็นแลว  และเวลาเชาจะเปนการฝกซอมตั้งแตเวลา  ตี  5  ถึงเวลา  8  โมงเชาของ 
ทุกวัน  และดวยวงของนายสุดใจเปนวงปพาทยที่มีระเบียบในการบรรเลงมานับแตนายสุดใจมีชีวิตอยูจึง
ทําใหนักดนตรีมีความเข็มแข็งดานเพลงมอญเปนอยางมาก เมื่อมีครูที่มีฝมืออยางนายบั๊ดมาสอนใหทั้ง
เพลงไทยและเพลงมอญจึงทําใหมีความเข็มแข็งดานการบรรเลงมากขึ้นและเปนที่รูจักของนักดนตรีและ
วงปพาทยมอญในขณะนั้นเปนอยางดี 
          ตอมานางละมูลไดแตงงานใหมกับนาย  เงิน  ฆองเสนาะ  ซ่ึงเปนนักระนาดเอกที่มี
ช่ือเสียงของจังหวัดปทุมธานีจึงทําใหวงปพาทยมอญของนายสุดใจมีความเชี่ยวชาญและเข็มแข็งเรื่อง
เพลงมอญมากยิ่งขึ้นเพราะนายเงินเปนคนมีความสามารถทางดานเพลงมอญจนเปนที่รูจักของนักดนตรี
ปพาทยมอญทั่วไปทั้งจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานี และเมื่อนายวิเชียร  หะหวัง(ลูกชายนางละ
มูล)เจริญเติบโตพอที่จะมีความรูที่สามารถออกงานไดก็เร่ิมเรียนเพลงมอญจากบรรดาลูกวงของนางละ
มูลและจากนายเงิน จนมีความเชี่ยวชาญดานการบรรเลงเพลงมอญและสามารถคุมวงปพาทยมอญ
ออกไปบรรเลงแทนมารดาได นางละมูลจึงใหทําหนาที่สืบทอดการเปนหัวหนาวงและดูแลวงแทนนาง
ละมูลตอมา สวนเรื่องการเงินนางละมูลจะเปนผูดูแลเองจนนางละมูลเสียชีวิตเมื่อปพ.ศ.  2545  
นายวิเชียรจึงไดเปนผูดูแลวงปพาทยมอญคณะสุดใจศิลปมาจนถึงปจจุบัน 
 
                2.1.2 รูปแบบของการประสมวง 
          วงปพาทยมอญของคณะสุดใจศิลป มีฆองมอญทั้งหมด 12 โคง เปนรูปแบบวงที่มีการ
สืบทอดการประสมวงของนักดนตรีปพาทยมอญดั้งเดิมที่มีการพัฒนารูปแบบวงตามลักษณะของ 
วงปพาทยมอญที่เกิดจากการคิดสรางสรรคดานวงปพาทยมอญของนักดนตรีมอญในอดีต เปนวงปพาทย
มอญที่ยังคงรักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรมวงปพาทยมอญดั้งเดิมไมมีการเปลี่ยนแปลงทั้งรูปแบบของ
เครื่องดนตรีและวงดนตรีจากที่เคยไดมีการพัฒนารูปแบบวงมาจากนักดนตรีรุนครู คือวงเครื่อง5, 
วงเครื่องคู,วงเครื่องใหญ และวงรูปแบบพิเศษที่มีการดัดแปลงและเพิ่มเติมใหเกิดความยิ่งใหญอลังการ
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ตามความนิยมของผูวาจางในปจจุบัน ซ่ึงในปจจุบันไมนิยมใชเครื่องหัวทายอยางระนาดเอกเหล็กและ
ระนาดทุมเหล็กในวงเครื่องพิเศษ เพิ่มเพียงฆองมอญใหมากขึ้นในวงเครื่องคูและเรียกวงที่เพิ่มเฉพาะ
ฆองมอญในวงเครื่องคูนี้วาวงพิเศษตามความนิยมของผูวาจางในปจจุบัน วงสุดใจศิลปเปนวงปพาทย
มอญในอําเภอปากเกร็ดอีกหนึ่งวงที่ยังคงรักษารูปแบบวงปพาทยมอญไวอยางเหนียวแนนโดยไม
เปล่ียนแปลงลักษณะเครื่องดนตรีใหแตกตางไปจากเดิมที่มีการพัฒนาจากนักดนตรีปพาทยมอญดั้งเดิม 
และยังเปนวงดนตรีที่ยังใชบทเพลงมอญในการบรรเลงในงานพิธีกรรมที่มีความเข็มแข็งทางวัฒนธรรม
การบรรเลง  ในการบรรเลงแตละครั้งนักดนตรีจะตองครบจํานวนตามจํานวนเครื่องดนตรีในวงเสมอจะ
ไมขาดเครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งไมวาจะเปนฉิ่ง,ฉาบ,กรับ,โหมง 
 

 
 

ภาพประกอบ 10 ฆองมอญของคณะสุดใจศิลป 
 
            2.1.3 ขนบประเพณีของวงในการบรรเลง 
         ระเบียบปฏิบัติที่เปนประเพณีของวงสุดใจศิลปที่มีมาแตเดิมที่นักดนตรีในวงพึ่งปฏิบัติ
มีดังนี้ 
                   2.1.3.1 ดานความเชื่อ  
                  ในวงสุดใจศิลปจะมีฆองกระแต  ซ่ึงเปนเครื่องดนตรีที่นับเปนครูทางดนตรีที่ทั้ง
เจาของคณะและลูกวงใหความเคารพเชื่อวาเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวงและมีฆองแมตะเคียน  1 คู ที่เปนสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ซ่ึงทางวงบูชาทุกเชาหัวหนาวงจะถวายอาหารประกอบดวยขาว กับขาว ขนมและน้ํา เพื่อเปน
การบูชาทุกวัน สวนลูกวงก็แลวแตวาใครจะมีโอกาสหรือมีความพรอมในการถวายของบูชาเมื่อใด เมื่อ
นายสุดใจและนางละมูลยังอยูจะทําพิธีไหวครูทุกปแตหลังจากที่นายสุดใจและนางละมูลเสียชีวิต 
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นายวิเชียรเจาของวงยังไมเคยจัดพิธีไหวครูเพราะเชื่อวาการถวายของบูชาทุกวันเปนการไหวครูเปน
ประจําอยูแลว 
 

 
 

ภาพประกอบท 11 ฆองกระแตฆองมอญวงแรกของคณะสุดใจศิลป 
 

                   เมื่อออกงานแสดงทุกครั้งกอนทําการบรรเลงจะตองทําพิธีไหวครูโดยมี ผาขาว 1 
ผืน เหลาขาวหรือเหลาสี 1 ขวด บุหร่ี 1 ซอง พานดอกไมธูปเทียนและเงินกํานล 12 บาท ผูทําพิธีคือนาย
วิเชียร      หะหวัง หัวหนาวงหรือ นายสมัย แกวเกษ เพื่อเปนการบูชาครูผูเปนเทพที่ทางวงนับถือและ
บูชาครูอาจารยทางดนตรีที่ลวงลับไปแลว กอนรับประทานอาหารเมื่อเจาของงานนํามาเลี้ยงก็จะตอง
ถวายขาวและน้ําใหครูกอนหลังจากลาครูแลวนักดนตรีในวงจึงจะสามารถรับประทานได 
                   2.1.3.2  การแตงกาย 
                            1) งานมงคล จะสวมใสเสื้อลายดอกใหเหมาะกับงานเชน งานสงกรานต 
งานประจําป งานเทศกาลตางๆ 
                            2) งานศพ การแตงกาย สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวในวันแรกและวันที่ยังไมมี
พิธีกรรม แตเมื่อมีพิธีเผาศพจะสวมเสื้อซาฟารี สีดําหรือสีเทา ตามที่วงมีเตรียมไว 
                    2.1.3.3 ระเบียบการปฏิบัติตนในวง 
                            1) การรับประทานอาหารจะรับประทานพรอมกันและจะลุกออกจากวง
เมื่อทุกคนรับประทานเสร็จเรียบรอยแลว 
                            2) จะตองมีนักดนตรีบรรเลงครบทุกเครื่องไมขาดคนบรรเลงแมจะเปน
เครื่องจังหวะ 
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                            3) ไมโยนหรือขวางสิ่งของขามเครื่องดนตรีเพราะจะเปนการไมเคารพ
ครูอาจารย 
                            4) ทุกคนตองชวยกันในดานการขนเครื่องดนตรีไปและกลับจากงานไม
เอาเปรียบซ่ึงกันและกัน 
 
                     2.1.3.4  ดานระเบียบแบบแผนบทเพลงในการบรรเลง 
                การบรรเลงเพลงทุกเพลงที่เปนเพลงมอญฆองมอญวงใหญจะตองขึ้นเพลงกอน
ทุกครั้งตามประเพณีของการบรรเลงเพลงมอญแบบโบราณที่สืบทอดกันมาเพลงที่ใชในการบรรเลงถา
เปนงานศพและเปนศพแหงจะบรรเลงเมื่อศพเคลื่อนขึ้นวัดจะบรรเลงเพลงยกศพและ จะเริ่มดวยเพลง
เชิญกอนหลังจากนั้นถาเปนที่บานจะบรรเลงเพลงประจําบานกอน  ถาเปนที่วัดก็จะเริ่มดวยเพลงประจํา
วัด  และตอดวยเพลงมอญทั่วไป เมื่อเวลาเที่ยงจะบรรเลงเพลงย่ําเที่ยง ตอนบายเพลงมอญ 2 ช้ัน ชวงเย็น
กอนค่ําจะบรรเลงเพลงย่ําค่ํา เพลงมอญสองชั้น เวลาพระสวด เพลงมอญสองชั้น เลิกงานตอนกลางคืน 
เพลงประจําบาน เวลาเผาศพใชเพลงประจําบาน ถาเปนงานมงคลหรืองานเทศกาลทั่วไปก็จะบรรเลง
เพลงมอญที่มีทํานองสนุกสนานและมีความไพเราะทํานองที่ตื้นเตนเราใจทั่วไป 
 
                   2.1.3.5  กระบวนการถายทอดความรู 
              กระบวนการถายทอดความรูของวงสุดใจศิลปวา วงสุดใจศิลปมีการสืบทอดการ
บรรเลงมี 2 ลักษณะคือ  การถายทอดแบบตัวตอตัวที่เรียกวาแบบมุขปาฐะ ลักษณะการถายทอดแบบ 
มุขปาฐะจะเปนการถายทอดที่ครูผูสอนจะสอนใหกับศิษยที่ยังไมเปนเครื่องดนตรีหรือลูกศิษยที่เร่ิมหัด
และยังไมแข็งแรงตองมีครูคอยบอกและแนะนําอยูตลอดเวลาซึ่งลักษณะการถายทอดเชนนี้มีมาแตอดีต
เมื่อคร้ังนายสุดใจเปนผูถายทอดความรูใหกับศิษยในวงและในปจจุบันผูที่ถายทอดใหผูที่มาเรียน 
ปพาทยมอญจะเปนนายบัณฑิต  เพียรดี ซ่ึงคงยึดปฏิบัติการถายความรูแบบมุขปาฐะอยูเหมือนเดิม    
และการถายทอดอีกลักษณะหนึ่งคือการถายทอดการสอนแบบสอนทั้งวงซึ่งการถายทอดแบบทั้งวงนี้จะ
เปนการถายทอดใหกับนักดนตรีที่มีความรูความสามารถในการบรรเลงอยูบางแลวผูเรียนตองรูเสียงของ
เครื่องดนตรีวาคือเสียงใดผูสอนจะบอกเปนเสียงเพลงหรือบรรเลงเครื่องดนตรีนําชิ้นใดชิ้นหนึ่งแลวผูที่
ตอเพลงจะบรรเลงตามทํานองของครูที่บรรเลงนําผูเรียนจะตองคลองตัวในการจําเสียงจึงจะจําทํานอง
และบรรเลงตามไดกระบวนการถายทอดชนิดนี้เรียกวาการถายทอดแบบรวมซึ่งก็เปนการถายทอด
ความรูที่นายสุดใจใชมาตั้งแตในอดีตเชนกัน และในปจจุบันการถายทอดลักษณะนี้ยังคงใชอยู แตใชกับ
นักดนตรีที่ผานการฝกฝนมาไดพอสมควรแลวแตมาตอเฉพาะเพลงใหมเพิ่มเทานั้น 
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            ในดานบทเพลงที่ใชสําหรับการตอเพลงนั้นถาเปนนักดนตรีที่มาเริ่มหัดการ
บรรเลงปพาทยมอญเพลงที่ใชเปนเพลงแรกในการตอใหกับนักดนตรีใหม  คือเพลงประจําวัด  และ
หลังจากเพลงประจําวัดก็จะเปนเพลงมอญ  2 ช้ันทั่วไป และเพลงอื่นๆที่ทางผูสอนเปนผูกําหนดให 
 
                   2.1.3.6   พิธีกรรมในการรับศิษย 
             ในการรับศิษยเขามาเปนลูกวงนั้นเดิมที่ผูที่เปนผูรับศิษย คือ นายสุดใจ หะหวัง
และเมื่อนายสุดใจเสียชีวิตผูที่ทําพิธีตอมาคือนายฉลอง คลังสิน(นองชายนางละมูล) และเมื่อนายเงิน
แตงงานกับนางละมูลนายเงินเปนผูอาวุโสที่สุดและเปนที่เคารพของนักดนตรีในวงสุดใจศิลป นายเงิน  
จึงเปนผูทําหนาที่จับมือนักดนตรีเด็กที่จะเขามาหัดดนตรีปพาทยมอญในวงโดยผูที่จะมาเปนศิษยในวง
จะตองมีพานดอกไมธูปเทียนและเงินกํานล  จํานวน 6  บาทมาทําพิธีไหวครูในวันพฤหัสบดี  แตเมื่อนาย
เงินเสียชีวิตก็ไมมีผูใดเปนผูรับหนาที่ในการรับศิษยเขามาเปนลูกวงผูที่จะเขามาเปนศิษยตองไปอาศัยจับ
มือในการเปนนักดนตรีจากสถานที่อ่ืนๆกอนและมาเรียนดนตรีกับคนในวงไดแตในปจจุบันก็ไมมีผูมา
เรียนปพาทยมอญกับวงเพราะสวนใหญนักดนตรีจะเรียนมาจากโรงเรียนแลวมาฝกกับวงหรือไมก็มา
เลนดนตรีกับวงสุดใจศิลปแตไมไดมาเปนศิษยประจําวงอยางสมัยกอน ปจจุบันผูที่ทําหนาที่ในการสอน
หรือสืบทอดการบรรเลงปพาทยมอญใหกับเด็กที่มาขอเรียนหรือนักดนตรีที่มาบรรเลงรวมในวงสุดใจ
ศิลป  คือนายบัณฑิต  เพียรดี  นักดนตรีที่มีฝมือในการบรรเลงปพาทยมอญคนหนึ่งของวงสุดใจศิลป 
 
          2.1.4  บทเพลง 
    วงปพาทยมอญคณะสุดใจศิลปเปนวงปพาทยมอญที่มีเพลงมอญเปนจํานวนมากเนื่องจาก
ไดรับการถายทอดเพลงมอญจากครูเพลงมอญหลายทานที่เปนครูที่มีช่ือเสียง  ดังนั้นวงสุดใจศิลปจึงเปน
วงปพาทยมอญตนแบบวงหนึ่งที่รักษาเพลงมอญเกาแกทั้งเพลงมอญของจังหวัดปทุมธานีและเพลงมอญ
ปากเกร็ดไวมากบทเพลงที่ใชในการบรรเลงปพาทยมอญจึงไมนิยมบรรเลงเพลงไทย นอกจากงานใดมี
ผูฟงขอใหบรรเลงเพลงไทยจึงจะบรรเลงถาไมมีใครมาขอใหบรรเลงเพลงไทยจะบรรเลงเฉพาะเพลง
มอญในวงปพาทยมอญเทานั้น เพลงสวนใหญเปนเพลงมอญเกาแกที่มีมาแตดั้งเดิมจากครูปพาทยมอญ
ทั้งของจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดนนทบุรี(  ปากเกร็ด )และเพลงมอญใหมที่แตงขึ้นจากครูปพาทย
มอญรุนใหมเพื่อเปนการอนุรักษบทเพลงมอญไมใหเพลงมอญเกิดการสูญหาย 
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บทเพลงที่ใชในการบรรเลงในงานศพ 
ตาราง 1 บทเพลงที่ใชในงานพิธีศพแตละคืน  (งานศพสดคืนแรกที่เร่ิมการบรรเลง) 
 

เวลา ขั้นตอนพิธีกรรม บทเพลงที่ใชบรรเลง 
17.00น-18.00 น. ยกศพขึ้นตั้งที่ศาลา เชิญ 

เพลงประจําวัด 
เพลงมอญ  2 ช้ัน 

 
เวลา ขั้นตอนพิธีกรรม บทเพลงที่ใชบรรเลง 
18.00น.- 19.00น. -พระมาทําพิธีสวด เพลงเร็วมอญ 
19.00น.- 21.00น. -พระมาสวดอภิธรรม 

-พิธีจุดธูปเทียนบูชาพระ 
-พระสวดอภิธรรมแตละจบสลับดวยการ
บรรเลงเพลง 

-เพลงเร็วมอญ 
-เพลงจุดธูปเทียน 
-เพลงมอญสองชั้นออกเพลงเร็ว
หรือเพลงไทยสั้นๆแลวแตความ
ถนัดของแตละวง 

21.00น.-22.00น. -พระกลับ 
-หลังพระกลับบรรเลงเพื่อเปนเพื่อนเจาของ
งาน 
 
-เลิกงานชวงกลางคืน 

-เพลงเร็วมอญ 
-เพลงไทยหรอืเพลงมอญสอง
ช้ันแลวแตความถนัดของ 
แตละวง 
-เพลงเพลงประจําวัด 

งานวันเผา 
เวลา ขั้นตอนพิธีกรรม บทเพลงที่ใชบรรเลง 
05.00น.- 07.00น. 
 
07.00น. 
 
07.00น.-08.00น. 
 
08.00-11.00น. 

- บรรเลงทั่วไปในงานเพื่อไมใหงานเงียบ
เหงา 
 
- พระมา 
-จุดธูปเทียน 
-พระฉันภัตราหาร 
-พระกลับ 
- เวลาวางไมมพีิธีกรรมใดทางศาสนาและ
ความเชื่อ 

-เพลงประจําวดัออกทายเพลง
ตางๆ 
-เพลงเร็วมอญ 
-เพลงเร็วมอญจุดธูปเทียน 
-เพลงพระฉันมอญหรือเพลงเถา
ตามความถนัดของแตละวง 
-เพลงเร็วมอญ 
-เพลงมอญ  2  ช้ัน เพลงประจํา
วัดออกทายเพลง 
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ตาราง 1 (ตอ) 

11.00น. 
 
11.00น.- 12.00น. 
 
12.00น.- 14.00น. 

-พระมาฉันอาหารเพลและทําพิธีทางศาสนา 
-จุดธูปเทียน 
-พระฉันภัตราหาร 
-พระกลับ 
-หลังพระกลับจากฉันเพลไมมีพิธีกรรมทาง
ศาสนาและความเชื่อ 

-เพลงเร็วมอญ 
-เพลงเร็วมอญจุดธูปเทียน 
-เพลงพระฉันมอญหรือเพลงเถา 
-เพลงเร็วมอญ 
-เพลงย่ําเที่ยง 
-เพลงมอญ  2 ช้ันเพลงเถา
แลวแตความถนัดของแตละวง 

14.00น. 
14.00น. – 15.00น. 
  
15.00น.- 17.00น. 
17.00น. 
 

-พระมาขึ้นเทศกอนทําพิธีเผาศพ 
-พระขึ้นเทศกอนทําพิธีเผาศพ 
 
-เวลาวางหลังจากพระขึ้นเทศเรียบรอยแลว 
 
ประชุมเพลิง 

-เพลงเร็วมอญ 
-ไมตองบรรเลงนักดนตรี
พักผอนใกลๆวงปพาทยมอญ 
-บรรเลงเพลงมอญ  2 ช้ัน หรือ
เพลงเถาตามความถนัดของแต
ละวง 
เพลงประจําบานออกไฟชุม 

  

      ถามีงานมากกวาหนึ่งคืนจะบรรเลงเพลงแตละวันเหมือนกับการบรรเลงในงานศพสดคืนแรก
ที่เริ่มการบรรเลงเชนนั้นทุกคืนแตถาเปนงานที่มีการตั้งกระดูกดวยการบรรเลงจะปฏิบัติดังนี้ 

 

เวลา ขั้นตอนพิธีกรรม บทเพลงที่ใชบรรเลง 
05.00น.- 07.00น. 
 
07.00น. 
 
07.00น.-08.00น. 
 
 

- บรรเลงทั่วไปในงานเพื่อไมใหงานเงียบ
เหงา 
 
- พระมา 
-จุดธูปเทียน 
-พระฉันภัตราหาร 
-พระกลับ 
-เลิกงาน (เสร็จพิธีศพทั้งหมด) 
 

-เพลงประจําวัดออกทายเพลง
ตางๆ 
-เพลงเร็วมอญ 
-เพลงเร็วมอญจุดธูปเทียน 
-เพลงพระฉันมอญหรือเพลงเถา
ตามความถนัดของแตละวง 
-เพลงเร็วมอญ 
-เพลงประจําวัด 

 



43 
 

ตาราง 2 แสดงบทเพลงที่ใชบรรเลงในงานรําเจา 
 

เวลา ขั้นตอนพิธีกรรม บทเพลงที่ใชบรรเลง 

07.00น. พิธีเชิญเจาเขาทรง เพลงเชิญ 

08.00-11.00น. พิธีรําเจา เพลงรําใบไม 
เพลงรํามอญ  12  ภาษา 
เพลงเร็วมอญ 
เพลงชนชาง 

เวลา ขั้นตอนพิธีกรรม บทเพลงที่ใชบรรเลง 

11.00น. -เสร็จพิธีรําเจา -เพลงเร็วมอญ 

 

                   ถาเปนงานมงคลทั่วไปที่มีการนําวงปพาทยมอญไปบรรเลงจะใชเพลงมอญ  2 ช้ันทั่วไปที่มี
ทํานองออนหวานหรือทํานองสนุกสนาน เชน เพลงสองกุมาร เพลงยาดเล เพลงพมานิมิตร มาบรรเลง
เพื่อขับกลอมผูฟงที่มาฟงการบรรเลงวงปพาทยมอญในงานมงคล 

         2.1.5  การรับงานแสดงและการจายคาตัวนักแสดง 
         การรับงานของคณะสุดใจศิลป  จะดูระยะทางในการเดินทาง เพื่อกําหนดราคาในการรับงาน
ถาระยะทางไกลราคาก็จะแพงกวาระยะทางใกลราคาของการรับงานขึ้นอยูที่ขนาดของวงปพาทยมอญที่
ผูหางานกําหนดวงวาตองการวงขนาดใด  
   การจายคาตัวนักดนตรีก็ขึ้นอยูกับการรับงานถารับแพงก็จายคาตัวนักดนตรีมากแตถารับงาน
ราคาไมแพงก็จะจายคาตัวใหนักดนตรีไมมาก 
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 ตาราง 3 การเปรียบเทียบการรับงานและการจายคาตัวนกัดนตรีตอ 1 งานของคณะสดุใจศิลป 
 

ขนาด 
วงปพาทย
มอญ 

ราคาคารับงานในแตละขนาดของวง การจายคาตัวนักแสดงตอคน 

1  วัน 1  คืน 
2 คืน  
2 วัน 

หมายเหตุ 
วัน

เดียว 
1วัน1คืน หมายเหตุ 

เครื่องคู  3โคง 6,000 8,000 16,000 

มากกวา 1 คืนถาไมได

บรรเลงกลางวันคิดเพิ่ม

เปนเวลาๆละ 3,000 

บาท 

400-

500 
500-550 

คิดเปนเวลา ๆ 

ละ 300-500

บาท 

ดูจากราคาการ

รับ งาน ถา

รับมากก็จาย

คาตัวมากถารับ

งานราคานอยก็

จายคาตวันอย 

เครื่องคู  4โคง 7,000 9,000 18,000 

มากกวา 1 คืนถาไมได
บรรเลงกลางวันคิดเพิ่ม
เปนเวลาๆละ 4,000 

บาท 

400-
500 

500-550 

เครื่องคู  5โคง 8,000 10,000 20,000 

มากกวา 1 คืนถาไมได
บรรเลงกลางวันคิดเพิ่ม
เปนเวลาๆละ 5,000 

บาท 

400-
500 

500-550 

เครื่องคู  6โคง 9,000 12,000 21,000 

มากกวา 1 คืนถาไมได
บรรเลงกลางวันคิดเพิ่ม
เปนเวลาๆละ 6,000 

บาท 

400-
500 

500-550 

เครื่องคู  7โคง 10,000 13,000 22,000 

มากกวา 1 คืนถาไมได
บรรเลงกลางวันคิดเพิ่ม
เปนเวลาๆละ 7,000 

บาท 

400-
500 

500-550 

เครื่องคู  8โคง 12,000 14,000 23,000 

มากกวา 1 คืนถาไมได
บรรเลงกลางวันคิดเพิ่ม
เปนเวลาๆละ 8,000 

บาท 

400-
500 

500-550 
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ตาราง 3 (ตอ) 
 

ขนาด 
วงปพาทย
มอญ 

ราคาคารับงานในแตละขนาดของวง การจายคาตัวนักแสดงตอคน 

1  วัน 1  คืน 
2 คืน  
2 วัน 

หมายเหตุ 
วัน

เดียว 
1วัน1คืน หมายเหตุ 

เครื่องคู  9โคง 13,000 15,000 24,000 

มากกวา 1 คืนถาไมได
บรรเลงกลางวันคิดเพิ่ม
เปนเวลาๆละ 9,000 

บาท 

400-
500 

500-550 

 

เครื่องคู  10
โคง 

14,000 16,000 24,000 

มากกวา 1 คืนถาไมได
บรรเลงกลางวันคิดเปน
เวลาเพิ่มเปนเวลาๆละ 

10,000 บาท 

400-
500 

500-550 

 
 
        2.1.6 สถานะภาพของนกัดนตร ี
   ในอดีตการบรรเลงปพาทยมอญของนักดนตรีปพาทยมอญจะสามารถเลี้ยงตัวเองและ
ครอบครัวไดโดยไมตองอาศัยอาชีพอ่ืนมาเสริมเพราะมีงานแสดงดนตรีปพาทยมอญทุกวัน นักดนตรี
สวนใหญจะเปนนักดนตรีอาชีพไมประกอบอาชีพอ่ืนเลยเมื่อมีงานก็จะมีนักดนตรีในวงของตนเอง
บรรเลงไมใชนักดนตรีจากวงอื่นๆ แตในปจจุบันเนื่องจากสภาพของเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลง 
งานแสดงของวงปพาทยมอญมีนอยลงมากนักดนตรีจึงตองมีอาชีพอ่ืนนอกเหนือจากอาชีพนักดนตรีเพื่อ
ความอยูรอดในสังคมปจจุบัน จะใชเวลาที่งานประจําหยุดเทานั้นในการไปบรรเลงดนตรี  จึงถือวาอาชีพ
นักดนตรีเปนอาชีพรองไมใชอาชีพหลัก  มีนักดนตรีเกาแก ที่ไมประกอบอาชีพอ่ืนเลยและยึดอาชีพนัก
ดนตรีปพาทยมอญเปนอาชีพหลักเพียงไมกี่คน ไดแกนายวิเชียร หะหวัง,นายสมัย แกวเกษและนาย
มนตรี  คลังสินเทานั้น สวนนักดนตรีคนอื่นจะประกอบอาชีพหลักเพื่อทํางานเลี้ยงชีพทุกคน หัวหนาวง
คือ นายวิเชียร  หะหวัง เปนผูกําหนดผูบรรเลงในวงวาจะใหใครไปบรรเลงบางโดยมีนายสมัย  แกวเกษ 
เปนผูชวยในการดูแลวงและติดตามนักดนตรีที่จะมาบรรเลงในวงโดยใชนักดนตรีรุนใหมๆที่ยังศึกษาอยู
และยังไมมีงานทําบางและใชนักดนตรีจากวงอื่นบาง เมื่อมีงานหลายวงหรือนักดนตรีไมพอจะมีการยืม
ตัวนักดนตรีจากวงอื่นๆมาชวยโดยมากจะเปนนักดนตรีจากจังหวัดปทุมธานีและนักดนตรีในอําเภอปาก
เกร็ดที่ไมไดประกอบอาชีพอ่ืนนอกจากอาชีพนักดนตรีเพียงอยางเดียว  ซ่ึงในปจจุบันถามีงานที่ไมใชวัน
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เสาร  อาทิตย  จะใชนักดนตรีจากวงอื่นมาบรรเลงในวง แตถาเปนวันเสาร – อาทิตย จะใชนักดนตรีใน
วงของตนเอง 
 

2.2.7 การสืบทอดหัวหนาวงสุดใจศิลป 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 12 การสืบทอดหัวหนาวงสดุใจศิลป 
 
      2.2  ปพาทยมอญคณะสมจิตศิลป 
         2.2.1 ประวัติความเปนมา 
    ปพาทยมอญคณะสมจิตศิลปตั้งอยูบานเลขที่  1/4 หมู7 ตําบลเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี   
     คณะสมจิตศิลป เร่ิมกอตั้งวงเมื่อไหรไมทราบแนชัดแตมีอายุการจัดตั้งวงมามากกวา 70 ป 
โดยมีครูแหยม รนขาว เปนหัวหนาวง  ครูแหยม รนขาว ทานเสียชีวิตตอนอายุ 70 ปโดยประมาณซึ่งถา
นับมาถึงปจจุบันก็ประมาณ 100  กวาป 
    ครูแหยม รนขาวเปนลูกศิษยของครูจําปา (ไมทราบนามสกุล) ซ่ึงเปนชาวมอญดั้งเดิมใน
ตําบลเกาะเกร็ดทานเปนผูถายทอดความรูทางดานดนตรีมอญใหแกครูแหยม รนขาว ผูซ่ึงฝากตัวเปนลูก
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ศิษยตั้งแตเยาววัยครูแหยม รนขาว เปนคนขยันฝกฝนฝมือของตนเองจนมีความชํานาญและเชี่ยวชาญใน
เครื่องดนตรีทุกชิ้นตอมาครูจําปา (ถึงแกกรรม) วงดนตรีของครูจําปาไมมีผูสืบทอดเจตนารมณตอเนื่อง
จากไมมีลูกหลานที่เปนทายาทโดยตรงดวยเหตุนี้ครูแหยม รนขาว จึงไดกอตั้งวงดนตรีของตนเองขึ้นมา
แทนวงดนตรีของครูจําปาและไดตั้งชื่อวาแหยมศิลป  อีกทั้งยังไดรับเครื่องดนตรีมอญจากวงครูจําปามา
ใชบรรเลงในวงดนตรีของตนเองทั้งหมดอีกดวย ครูแหยม รนขาว ทานเครงครัดและยึดถือแบบแผนใน
การบรรเลงเพลงมอญเกาอยางมากชวงที่ทานเปนหัวหนาวงดนตรีบทเพลงสวนใหญที่ใชบรรเลงใน
คณะแหยมศิลปจะบรรเลงเพลงมอญลวนๆ จะไมบรรเลงเพลงไทยเลย ตอมาวงดนตรีคณะแหยมศิลป 
โดงดังไปทั่วจนเปนที่รูจักยอมรับนับถือในฝมือและความเปนดนตรีมอญของแทในการบรรเลงเพลง
มอญที่สมบูรณแบบ อีกทั้งถือไดวาเปนทางเพลงมอญปากเกร็ดซึ่งมีลักษณะมือเฉพาะตางจากดนตรี
มอญทางปทุมธานี ถึงแมวาจะไมอาจสืบสาวประวัติยอนกลับไปไดวาครูของครูของครูจําปานั้นเปนใคร 
ช่ือเสียงเรียงนามมาจากไหนแตจากครูจําปามาสูครูแหยมนั้นวิชาดนตรีมอญไดสืบสายไหลเนื่องมาสู 
รุนลูก รุนหลาน เมื่อครูแหยม รนขาว(ถึงแกกรรม)ครูสมจิตร รนขาว ลูกชายของครูแหยมไดรับหนาที่
เปนหัวหนาวง นายสมจิตร รนขาว  จึงเปลี่ยนชื่อจากวงแหยมศิลป เปนสมจิตรศิลป  และเมื่อนายสมจิตร  
รนขาว ถึงแกกรรม นายสมภร  รนขาวไดรับหนาที่เปนหัวหนาวงและยังใชช่ือวงวา สมจิตรศิลปจนถึง
ปจจุบัน 
 
          2.2.2 รูปแบบของการประสมวง 
    วงสมจิตรศิลปมีฆองมอญรวมทั้งหมด 13 วง ลักษณะของวงปพาทยมอญของวงปพาทย
มอญคณะสมจิตศิลปเปนรูปแบบวงที่มีการสืบทอดกันมาแตโบราณและไมมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การผสมวงยังคงเปนลักษณะของวงปพาทยมอญที่มีการผสมแบบเดิม คือ เปนวงเครื่องหา เครื่องคู  
วงเครื่องใหญ และวงรูปแบบพิเศษที่มีการตัดแปลงและเพิ่มเติมใหเกิดความยิ่งใหญอลังการตามความ
นิยมของผูวาจางในปจจุบัน เปนวงปพาทยมอญในอําเภอปากเกร็ดอีกหนึ่งวงที่ยังคงรักษารูปแบบ 
วงปพาทยมอญไวอยางเหนียวแนนและเปนวัฒนธรรมที่มีความเข็มแข็งทั้งทางดานบทเพลง วงดนตรี 
และวัฒนธรรมการบรรเลงตามเอกลักษณของดนตรีปพาทยมอญแบบดั้งเดิมเอกลักษณที่สําคัญของ 
วงปพาทยมอญสมจิตศิลป คือ ไมมีการเปลี่ยนแปลงทั้งรูปแบบการผสมวงและรูปลักษณของเครื่อง
ดนตรีไมมีการตัดเครื่องหัวทายออกจากการบรรเลงถึงแมวาจะมีฆองมอญเพิ่มจํานวนมากเทาใดก็จะถือ
วาเปนเครื่องใหญชนิดพิเศษ 
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          2.2.3 ขนบประเพณีและความเชื่อของวงในการบรรเลง 
     นายสมพร  รนขาว พูดถึงระเบียบปฏิบัติที่เปนประเพณีของวงสมจิตรศิลปที่นักดนตรีใน
วงไดยึดปฏิบัติกันมาดังนี้ 
 
                2.2.3.1 ความเชื่อ 
                  1) ในวงสมจิตรศิลปจะมีศีรษะพอแก เปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือของคน
ในวงหัวหนาวงจะถวาย น้ําทุกวันและถวายอาหารทุกวันพฤหัสบดี ในบางครั้งก็จะถวายผลไมบาง สวน
ลูกวงก็แลวแตวาใครจะมีโอกาสหรือมีความพรอมในการถวายจะทําพิธีไหวครูทุกป 
                  2) เมื่อออกงานแสดงทุกครั้งกอนทําการบรรเลงจะตองทําพิธีไหวครูโดยมี  
ผาขาว 1 ผืน เหลาขาวหรือเหลาสี  1 ขวด บุหร่ี  1 ซอง  พานดอกไมธูปเทียน และเงินกํานล  12  บาท 
ผูทําพิธีคือนายสมพร  รนขาว เพื่อเปนการบูชาครูผูเปนเทพที่ทางวงนับถือและบูชาครูอาจารยทางดนตรี
ที่ลวงลับไปแลว 
                  3) กอนรับประทานอาหารเมื่อเจาของงานนํามาเลี้ยงก็จะตองถวายขาวและน้ํา
ใหครูกอนหลังจากลาครูแลวนักดนตรีในวงจึงจะสามารถรับประทานได 
 
             2.2.3.2 การแตงกาย 
                      1) งานมงคล จะสวมใสเส้ือลายดอกหรือเสื้อสีตางๆใหเหมาะกับงานเชน งาน
สงกรานต งานประจําป งานเทศกาลตางๆ 
                   2) งานศพ การแตงกาย สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวกางเกงดําตามแบบการแตงกายของ
นักดนตรีปพาทยมอญซึ่งยังรักษาวัฒนธรรมการแตงกายแบบเดิมเมื่อคร้ังครู รุนเกาๆทําเปน
ขนบประเพณีไว 
 
                 2.2.3.3 ระเบียบการปฏิบัติตนในวง 
                  1) การรับประทานอาหารจะรับประทานพรอมกันและจะลุกออกจากวงเมื่อทุก
คนรับประทานเสร็จเรียบรอยแลว 
                  2) แตงกายมีระเบียบใหเปนไปตามที่หัวหนาวงจัดวางานประเภทไหนควรจะ
สวมเสื้อผาอยางไร 
                  3) ไมเดินเขาออกในวงในขณะทําการบรรเลงจะทําใหไมเกิดความไมเปน
ระเบียบ 
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                2.2.3.4 ระเบียบแบบแผนบทเพลงในการบรรเลง 
                    การบรรเลงเพลงทุกเพลงที่เปนเพลงมอญ  ฆองมอญวงใหญจะตองขึ้นเพลง
กอนทุกครั้งตามประเพณีของการบรรเลงเพลงมอญแบบโบราณ เพลงที่ใชในการบรรเลงในงานถาเปน
งานศพและเปนศพแหงจะบรรเลงเมื่อศพเคลื่อนขึ้นวัดจะบรรเลงเพลงยกศพและเริ่มดวยเพลงเชิญ  
ตอจากนั้นถาจัดงานศพที่บานจะเริ่มบรรเลงเพลงประจําบาน  ถาเปนที่วัดก็จะเริ่มดวยเพลงประจําวัด
และตอดวยเพลงมอญทั่วไป เมื่อถึงเวลาเที่ยงจะบรรเลงเพลงย่ําเที่ยง ชวงบายจะบรรเลงเพลงมอญ 2 ช้ัน 
ชวงเย็นจะบรรเลงเพลงย่ําค่ํา เพลงมอญสองชั้น เวลาพระสวด จะบรรเลงเพลงมอญสองชั้น เลิกงานตอน
กลางคืนบรรเลงเพลงประจําบาน เวลาเผาศพจะบรรเลงเพลงประจําบาน เชนเดียวกับวงปพาทยมอญใน
อําเภอปากเกร็ดอีกหลายๆวงที่ยังรักษาวัฒนธรรมการบรรเลงปพาทยมอญในงานศพอยู แตถาเปนการ
บรรเลงในงานมงคลทั่วไปก็จะบรรเลงเพลงมอญ 2 ช้ันหรือเพลงมอญที่มีการขับรองเพื่อความบันเทิง
หรือถาเปนงานประเพณีตางๆก็จะบรรเลงเพลงมอญที่มีทํานองสนุกสนานและไพเราะทั่วไป 
 
                 2.2.3.5 กระบวนการถายทอดความรู 
                    นายสมพร รนขาว ใหสัมภาษณเกี่ยวกับ กระบวนการถายทอดความรูของวง
สมจิตรศิลปวา มีการสืบทอดการบรรเลงมี 2 ลักษณะคือการถายทอดแบบตัวตอตัวที่เรียกวาแบบมุข
ปาฐะในปจจุบันผูที่ถายทอดใหผูที่มาเรียนปพาทยมอญจะเปนนายสมพร รนขาวและจาสิบเอกยงยุทธ  
เตะอวน การถายทอดอีกลักษณะหนึ่งคือ การถายทอดแบบองครวมคือการตอเพลงใหลูกวงทั้งวงซึ่งการ
ตอเพลงลักษณะนี้ มีมาตั้งแตสมัยของครูแหยม ผูสอนจะบอกเปนทํานองเพลงที่ละวรรคแลวใหลูกวง
บรรเลงตาม ซ่ึงการตอเพลงจะใชเวลาชวงเย็นประมาณ18.00 – 23.00 น. จึงเลิกตอเพลงและใชเวลาเชา
ตั้งแต05.00น. เปนเวลาซอมเพลงตอไป แตในปจจุบันไมไดมีการปฏิบัติเหมือนอยางเดิมเนื่องจากลูกวง
มีงานประจําทํากันเกือบหมดวงและไมคอยมีใครสนใจตอเพลงไปเรียนตามโรงเรียนกันหมดจึงใชการ
ตอเพลงกันที่งานบางจํากันเอาเองบางยังมีก็แตลูกชายของนายสมพรที่ยังตอเพลงกับจาสิบเอกยงยุทธ  
เตะอวน ในลักษณะมุขปาฐะอยูเพียงผูเดียว ในดานบทเพลงที่ใชสําหรับการตอเพลงนั้นถาเปนนักดนตรี
ที่มาเริ่มหัดการบรรเลงปพาทยมอญเพลงที่ใชเปนเพลงแรกในการตอใหกับนักดนตรีใหม คือเพลง
ประจําวัด  และหลังจากเพลงประจําวัดก็จะเปนเพลงมอญ  2 ช้ันทั่วไป และเพลงอื่นๆที่ทางผูสอนเปนผู
กําหนดให 
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                2.2.3.6  พิธีกรรมในการรับศิษย 
                      พิธีกรรมที่ใชในการทําพิธีกรรมรับศิษยนั้น เดิมผูทําพิธีกรรมรับศิษยของ 
วงสมจิตรศิลปคือครูแหยม รนขาว หลังจากครูแหยมไดเสียชีวิตลงผูที่ทําหนาที่รับศิษยคือนายสมจิตร  
รนขาว และในปจจุบันรอยตํารวจโททนง ธรรมมิกานนท  นักดนตรีในวงสมจิตรศิลปและศิลปนอาวุโส
ในเกราะเกร็ดจึงเปนผูทําหนาที่ในการทําพิธีกรรมรับศิษยในวงสมจิตศิลป 
         2.2.4  บทเพลง 
            บทเพลงมอญที่วงสมจิตรศิลปใชบรรเลงในปจจุบันเปนเพลงมอญ ซ่ึงสวนใหญเปน
เพลงมอญของปทุมธานีและมีเพลงที่เปนเพลงปากเกร็ดบางแตเหลืออยูไมมากสิ่งที่รักษาวัฒนธรรมของ
ปากเกร็ดไวมากคือ  ลักษณะของมือที่บรรเลงเปนมือฆองที่บรรเลงซึ่งสวนใหญเปนมือฆองที่ครูเพลง
มอญทางปากเกร็ดไดเปนผูถายทอดไวใหตั้งแตโบราณและยังยึดปฏิบัติกันอยูในปจจุบันเพลงที่บรรเลง
ก็เปนเพลงมอญทั่วๆไป  
  

บทเพลงที่ใชในการบรรเลงในงานศพ 
ตาราง 4 บทเพลงที่ใชในงานพิธีศพแตละคืน (งานศพสดคืนแรกที่เร่ิมการบรรเลง) 
 

เวลา ขั้นตอนพิธีกรรม บทเพลงที่ใชบรรเลง 
17.00น-18.00 น. ยกศพขึ้นตั้งที่ศาลา เชิญ 

เพลงประจําวัด 
เพลงมอญ  2 ช้ัน 

 
เวลา ขั้นตอนพิธีกรรม บทเพลงที่ใชบรรเลง 
18.00น.- 19.00น. -พระมาทําพิธีสวด เพลงเร็วมอญ 
19.00น.- 21.00น. -พระมาสวดอภิธรรม 

-พิธีจุดธูปเทียนบูชาพระ 
-พระสวดอภิธรรมแตละจบสลับดวยการ
บรรเลงเพลง 

-เพลงเร็วมอญ 
-เพลงจุดธูปเทียน 
-เพลงมอญสองชั้นออกเพลงเร็ว
หรือเพลงไทยสั้นๆแลวแตความ
ถนัดของแตละวง 

21.00น.-22.00น. -พระกลับ 
-หลังพระกลับบรรเลงเพื่อเปนเพื่อนเจาของ
งาน 
 
-เลิกงานชวงกลางคืน 

-เพลงเร็วมอญ 
-เพลงไทยหรือเพลงมอญสอง
ช้ันแลวแตความถนัดของแตละ
วง 
-เพลงเพลงประจําวัด 
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ตาราง 4 (ตอ) งานวันเผา 
 

เวลา ขั้นตอนพิธีกรรม บทเพลงที่ใชบรรเลง 
05.00น.- 07.00น. 
 
07.00น. 
 
07.00น.-08.00น. 
 
08.00-11.00น. 

- บรรเลงทั่วไปในงานเพื่อไมใหงานเงียบ
เหงา 
- พระมา 
-จุดธูปเทียน 
-พระฉันภัตราหาร 
-พระกลับ 
- เวลาวางไมมีพิธีกรรมใดทางศาสนาและ
ความเชื่อ 

-เพลงประจําวัดออกทายเพลง
ตางๆ 
-เพลงเร็วมอญ 
-เพลงเร็วมอญจุดธูปเทียน 
-เพลงพระฉันมอญหรือเพลงเถา
ตามความถนัดของแตละวง 
-เพลงเร็วมอญ 
-เพลงมอญ  2  ช้ัน เพลงประจํา
วัดออกทายเพลง 

11.00น. 
 
11.00น.- 12.00น. 
 
12.00น.- 14.00น. 

-พระมาฉันอาหารเพลและทําพิธีทางศาสนา 
-จุดธูปเทียน 
-พระฉันภัตราหาร 
-พระกลับ 
-หลังพระกลับจากฉันเพลไมมีพิธีกรรมทาง
ศาสนาและความเชื่อ 

-เพลงเร็วมอญ 
-เพลงเร็วมอญจุดธูปเทียน 
-เพลงพระฉันมอญหรือเพลงเถา 
-เพลงเร็วมอญ 
-เพลงย่ําเที่ยง 
-เพลงมอญ  2 ช้ันเพลงเถา
แลวแตความถนัดของแตละวง 

14.00น. 
14. 00น .  – 15. 00
น. 
  
15.00น.- 17.00น. 
17.00น. 
 

-พระมาขึ้นเทศกอนทําพิธีเผาศพ 
-พระขึ้นเทศกอนทําพิธีเผาศพ 
 
-เวลาวางหลังจากพระขึ้นเทศเรียบรอยแลว 
 
ประชุมเพลิง 

-เพลงเร็วมอญ 
-ไ ม ต อ ง บ ร ร เ ล ง นั ก ด น ต รี
พักผอนใกลๆวงปพาทยมอญ 
-บรรเลงเพลงมอญ  2 ช้ัน หรือ
เพลงเถาตามความถนัดของแต
ละวง 
เพลงประจําบานออกไฟชุม 
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ถามีงานมากกวาหนึ่งคืนจะบรรเลงเพลงแตละวันเหมือนกับการบรรเลงในงานศพสดคืนแรกที่
เร่ิมการบรรเลงเชนนั้นทุกคืนแตถาเปนงานที่มีการตั้งกระดูกดวยการบรรเลงจะปฏิบัติดังนี้ 

 
ตาราง 4 (ตอ) 
 

เวลา ขั้นตอนพิธีกรรม บทเพลงที่ใชบรรเลง 
05.00น.- 07.00น. 
 
07.00น. 
 
07.00น.-08.00น. 
 
 

- บรรเลงทั่วไปในงานเพื่อไมใหงานเงียบ
เหงา 
- พระมา 
-จุดธูปเทียน 
-พระฉันภัตราหาร 
-พระกลับ 
-เลิกงาน (เสร็จพิธีศพทั้งหมด) 
 

-เพลงประจําวัดออกทายเพลง
ตางๆ 
-เพลงเร็วมอญ 
-เพลงเร็วมอญจุดธูปเทียน 
-เพลงพระฉันมอญหรือเพลงเถา
ตามความถนัดของแตละวง 
-เพลงเร็วมอญ 
-เพลงประจําวัด 

 
ตาราง 5 ตารางแสดงบทเพลงที่ใชบรรเลงในงานรําเจา 
 

เวลา ขั้นตอนพิธีกรรม บทเพลงที่ใชบรรเลง 

07.00น. พิธีเชิญเจาเขาทรง เพลงเชิญ 

08.00-11.00น. พิธีรําเจา เพลงรําใบไม 
เพลงรํามอญ  12  ภาษา 
เพลงเร็วมอญ 
เพลงชนชาง 

เวลา ขั้นตอนพิธีกรรม บทเพลงที่ใชบรรเลง 

11.00น. -เสร็จพิธีรําเจา -เพลงเร็วมอญ 
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       ถาเปนงานมงคลทั่วไปที่มีการนําวงปพาทยมอญไปบรรเลงจะใชเพลงมอญ  2 ช้ันทั่วไปที่มี
ทํานองออนหวานหรือทํานองสนุกสนาน เชน เพลงสองกุมาร เพลงยาดเล เพลงพมานิมิตร มาบรรเลง
เพื่อขับกลอมผูฟงที่มาฟงการบรรเลงวงปพาทยมอญในงานมงคล 

        2.2.5 การรับงานแสดงและการจายคาตอบแทน 
 
ตาราง 6 การเปรียบเทียบการรับงานและการจายคาตัวนกัดนตรีตอ  1 งานของคณะสมจิตรศิลป 
 

ขนาดของ 
วงปพาทย
มอญ 

ราคาคารับงานในแตละขนาดของวง การจายคาตัวนักแสดงตอคน 

1  วัน 1  คืน 
2 คืน 
2 วัน 

หมายเหตุ 
วัน

เดียว 

1วัน1

คืน 
หมายเหตุ 

เครื่องใหญ 3

โคง 
6,000 8,000 16,000 

มากกวา 1 คืนถา

ไมไดบรรเลง

กลางวันคิดเพิม่เปน

เวลาๆละ 3,000 บาท 

400-

500 
500-550 

คิดเปนเวลาๆ

ละ 300 –500 

บาท ดูจาก

ราคาการรับ

งานถารับ

มากก็จาย

คาตัวมากถา

รับงานราคา

นอยกจ็าย

คาตัวนอย 

เครื่องใหญ 4
โคง 

7,000 9,000 18,000 

มากกวา 1 คืนถา
ไมไดบรรเลง

กลางวันคิดเพิม่เปน
เวลาๆละ 4,000 บาท 

400-
500 

500-550 

เครื่องใหญ  5
โคง 

8,000 10,000 20,000 

มากกวา 1 คืนถา
ไมไดบรรเลง

กลางวันคิดเพิม่เปน
เวลาๆละ 5,000 บาท 

400-
500 

500-550 

เครื่องใหญ  6
โคง 

9,000 12,000 21,000 

มากกวา 1 คืนถา
ไมไดบรรเลง

กลางวันคิดเพิม่เปน
เวลาๆละ 6,000 บาท 

400-
500 

500-550 
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ตาราง 6 (ตอ)  
 

ขนาดของ 
วงปพาทย
มอญ 

ราคาคารับงานในแตละขนาดของวง การจายคาตัวนักแสดงตอคน 

1  วัน 1  คืน 
2 คืน 
2 วัน 

หมายเหตุ 
วัน

เดียว 

1วัน1

คืน 
หมายเหตุ 

เครื่องใหญ 7
โคง 

10,000 13,000 22,000 

มากกวา 1 คืนถา
ไมไดบรรเลง

กลางวันคิดเพิม่เปน
เวลาๆละ 7,000 บาท 

400-
500 

600-800 

 

เครื่องใหญ  8
โคง 

12,000 14,000 23,000 

มากกวา 1 คืนถา
ไมไดบรรเลง

กลางวันคิดเพิม่เปน
เวลาๆละ 8,000 บาท 

400-
500 

500-550 

เครื่องใหญ  9
โคง 

13,000 15,000 24,000 

มากกวา 1 คืนถา
ไมไดบรรเลง

กลางวันคิดเพิม่เปน
เวลาๆละ 9,000 บาท 

400-
500 

500-550 

เครื่องใหญ10
โคง 

14,000 16,000 24,000 

มากกวา 1 คืนถา
ไมไดบรรเลง

กลางวันคิดเปนเวลา
เพิ่มเปนเวลาๆละ 

10,000 บาท 

400-
500 

500-550 

 
หมายเหตุ คาแสดงปพาทยมอญจะเพิ่มโดยนับจํานวนฆองมอญที่เพิ่มขึ้นโคงละ 1,000บาทตอคืน 
          
                       2.2.6 สถานะภาพของนักดนตรี 
             วงสมจิตรศิลปปจจุบันเปนนักดนตรีอาชีพสวนใหญ  เพราะยังมีนักดนตรีที่ยังทํา
อาชีพนักดนตรีอยู  หรือผูที่เปนนักดนตรีดั้งเดิมที่เกษียรอายุแลวและยังรักที่จะเปนนักดนตรีอยูในวงอีก
มาก นักดนตรีในวงที่ทํางานอื่นนอกเหนือจากนักดนตรีอาชีพมีไมกี่คน และทุกวันเสารอาทิตยถามีงาน
ก็จะไปงานแสดงดวยกันทั้งวง ถามีงานวันธรรมดาก็จะใชเฉพาะนักดนตรีที่ไมไดไปทํางานอื่นเปน
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ผูรับผิดชอบในการบรรเลง  ในปจจุบันวงสมจิตรศิลปจะรับงานแสดงอยูแตจะเปนงานพิธีศพและการ
บรรเลงประกอบการแสดงรํามอญงานวัฒนธรรมทองถ่ิน  เชนงานวัฒนธรรมของชาวมอญปากเกร็ดจะ
บรรเลงทุกๆวันเสารและวันอาทิตยเปนสวนใหญ  งานรําผีจะไมรับบรรเลง นักดนตรีในวงจะมีงาน
แสดงเปนประจําและยังสามารถใชอาชีพนักดนตรีในการทํามาหาเลี้ยงชีพไดเปนอยางดี 
  
           2.2.7 การสืบทอดการหัวหนาวง 
 

 
 

ภาพประกอบ 13 การสืบทอดหัวหนาวงสมจิตรศิลป 
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        2.3 ปพาทยมอญคณะ ส.ศิษยสมบัต ิ
 

 
 

ภาพประกอบ 14 ปพาทยมอญคณะ ส.ศิษยสมบัติ 
 

         2.3.1 ประวัติความเปนมา 
              ปพาทยมอญคณะ ส.ศษิยสมบัติตั้งอยูบานเลขที่  9/1 หมู 5 ตําบลบางตะไนย อําเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หวัหนาคณะชื่อนาย สมโภชน ขําเจริญ อายุ 53 ป 
            ประวัติความเปนมาและขนบประเพณีทางดนตรีปพาทยมอญคณะ ส.ศิษยสมบัติวา 
เร่ิมกอตั้งวงดนตรีปพาทยมอญเมื่อ ป พ.ศ.  2524 มีอายุการจัดตั้งวงมาอายุการจัดตั้งวงมา  31 ป โดยมี
คุณพอช่ือนายจรัญ  ดอกไม  ซ่ึงมีความสามารถเรื่องดนตรีประเภทเครื่องสายไทยในระดับพื้นฐาน แตมี
ความชอบในเรื่องดนตรีเปนอยางมากจึงคิดสรางวงปพาทยมอญใหปูหนอน (นายสมโภชน ขําเจริญ)
โดยสงนายปูหนอนไปเรียนปพาทยมอญกับครูบั๊ด ( ครูสมบัตร จิตรบรรเทา) นักดนตรีมีช่ือเสียงของ
ปากเกร็ดเมื่อ  50 กวาปที่ผานมา ขณะนั้นนายสมโภชน ขําเจริญ มีอายุไดเพียง 7 ขวบเทานั้นและเรียนมา
เร่ือยๆจนชํานาญ และสามารถออกบรรเลงตามงานไดก็ไปบรรเลงกับวงของครูสิงห ซ่ึง เปนวงปพาทย
ในตําบลบางตะไนยอีกวงหนึ่ง จนเมื่อนายสมโภชน ขําเจริญมีความเชี่ยวชาญทั้งเรื่องการบรรเลงและ
การบริหารงานในวง พอจึงไดสรางเครื่องใหนายสมโภชน  ขําเจริญโดยในครั้งแรกสรางเครื่องมอญ 
เครื่อง คู  และฆองไทย  1 คู  ให  ซ่ึงดูแลวงมาตั้งแตอายุได  24  ป นายสมโภชน ขําเจริญนั้นปจจุบัน
นอกจากเปนนักดนตรีอาชีพแลวก็มีอาชีพทําสวนดวย 
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           2.3.2 รูปแบบของการประสมวง 
             วงปพาทยมอญคณะ ส.ศิษยสมบัติ มีเครื่องมอญ(ฆองมอญ) ทั้งหมด 5 วงเปน
รูปแบบวงที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงตามลักษณะของวงปพาทยมอญ คือ เปนวงปพาทยมอญที่ยังคงรักษา
เอกลักษณทางวัฒนธรรมวงปพาทยมอญดั้งเดิมไมมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของเครื่องดนตรีและวง
ดนตรีจากที่เคยไดมีการพัฒนารูปแบบวงมาจากนักดนตรีรุนครู คือวงเครื่อง 5 วงเครื่องคู วงเครื่องใหญ 
และวงรูปแบบพิเศษที่คณะ ส.ศิษยสมบัติ เปนวงดนตรีที่ยึดรูปแบบที่ไมแตกตางจากวงปพาทยมอญใน
อําเภอปากเกร็ดเนื่องจากวงปพาทยมอญในอําเภอปากเกร็ดจะยึดวัฒนธรรมดั้งเดิมเพื่อรักษาความเปน
เอกลักษณทางดนตรีมอญไวตามความประสงคของหัวหนาชุมชนและนักดนตรีเกาแกทางปพาทยมอญ 
 

2.3.3  ขนบประเพณีของวงในการบรรเลง 
2.3.3.1 ความเชื่อ 

 

 
 

ภาพประกอบ 15 หิ้งบูชาครูของคณะ ส.ศษิยสมบัต ิ
 

                      1) ในวงจะนับถือเศียรพระฤษแีละเศียรพระพิฆเนศเปนครทูางการบรรเลง
วงหวัหนาวงจะถวายอาหารทุกวันพฤหัสบดี จะทําพิธีไหวครูปละครั้ง 
                    2) เวลาไปงานก็จะมีการทําพิธีไหวครูโดยมีดอกไมธูปเทียนและเงินกํานัล  
12  บาท  ผาขาว  1 ผืน เหลาขาวหรือเหลาสี  1 ขวด บุหร่ี  1 ซอง  เพื่อเปนการบูชาครูผูเปนเทพที่ทางวง
นับถือและบูชาครูอาจารยทางดนตรีที่ลวงลับไปแลว ผูทําพิธีไหวครูคือนายสมโภชน ขําเจริญ 
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                        3) กอนรับประทานอาหารเมือ่เจาของงานนาํมาเลี้ยงก็จะตองถวายขาวและ
น้ําใหครูกอนหลังจากลาครูแลวนกัดนตรใีนวงจึงจะสามารถรับประทานได 
 
                 2.3.3.2 การแตงกาย 
                      งานมงคลจะสวมใสเส้ือลายดอกหรือเสื้อสีตางๆใหเหมาะกับงานเชน งาน
สงกรานต งานประจําป  งานเทศกาลตางๆ 
                            งานศพ  การแตงกาย  สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวกางเกงดําตามแบบการแตงกาย
ของนักดนตรีปพาทยมอญในอําเภอปากเกร็ด หรือเสื้อดํากางเกงดําหรือชุดทีมของวงเพื่อเปนการให
เกียรติกับเจาของงานถาเปนงานที่เจาของงานมีฐานะหรือเปนงานใหญโตหนอยก็จะใชเส้ือผาชุดซาฟารี
เราจะดูงานเปนงานๆไปเพื่อใหเกียรติกับเจาของงานทุกงานที่มาหาเราไปบรรเลง 
 
                   2.3.3.3 ระเบียบแบบแผนการปฏิบัติตนในวง 
                      นักดนตรีปพาทยมอญในวงทุกคนสวนใหญเปนลูกหลานของคนในวงไม
คอยมีคนอื่นเขามาสมัครเปนลูกวงระเบียบปฏิบัติของเด็กในวงนั้นจะตองมาชวยกันทํางานเมื่อมีงาน  
เชนตองชวยกันขนเครื่องดนตรี  และไมเอาเปรียบกันมีงานก็จะตองมาใหพรอมกันไมตางคนตางไป
นอกจากมีธุระจําเปนจริงๆก็ใหบอกกัน  เรื่องอื่นๆก็ไมตางจากวงปพาทยมอญของคณะอื่นๆในอําเภอ
ปากเกร็ดเนื่องจากเรานักดนตรีในอําเภอปากเกร็ดจะมีขนบประเพณีที่ถึงกันเสมอเพราะบางครั้งเมื่อนัก
ดนตรีเราไมพอในการบรรเลงเราก็จะใชคนจากวงอื่นๆที่อยูในอําเภอเดียวกันมาชวยกันขนบประเพณี
ตางๆของวงดนตรีของพวกรักดนตรีปากเกร็ดจึงไมแตกตางกันคือ ไมลบหลูครูดนตรี  เชน  ไมโยนของ
ขามเครื่องดนตรีไมเดินขามเครื่องดนตรี  กอนบรรเลงจะตองยกมือไหวครูที่เปนที่เคารพของวงกอน  
ตองใหความเคารพผูที่มีวัยวุฒมากกวาไมพูดจาเปนที่ไมเคารพผูใหญ 
 
                    2.3.3.4 ระเบียบแบบแผนบทเพลงในการบรรเลง 
                             ระเบียบแบบแผนในการบรรเลงของวงปูหนอนจะเหมือนกับการ
บรรเลงของวงปพาทยในอําเภอปากเกร็ดทั่วไปคือ การบรรเลงเพลงทุกเพลงที่เปนเพลงมอญ ฆองมอญ
วงใหญจะตองขึ้นเพลงกอนทุกครั้งตามประเพณีของการบรรเลงเพลงมอญแบบโบราณ เพลงที่ใชในการ
บรรเลงในงานถาเปนงานศพและเปนศพแหงจะบรรเลงเมื่อศพเคลื่อนขึ้นวัดจะบรรเลงเพลงยกศพและ
เร่ิมดวยเพลงเชิญ  หลังจากนั้นถาเปนงานทที่บานจะบรรเลงเพลงประจําบานกอน ถาเปนที่วัดก็จะเริ่ม
ดวยเพลงประจําวัด  และตอดวยเพลงมอญทั่วไป เมื่อเวลาเที่ยงจะบรรเลงเพลงย่ําเที่ยง ตอนบายเพลง
มอญ  2 ช้ัน ชวงเย็นกอนค่ําจะบรรเลงเพลงย่ําค่ํา เพลงมอญสองชั้น เวลาพระสวด เพลงมอญสองชั้น 
เลิกงานตอนกลางคืน เพลงประจําบาน เวลาเผาศพใชเพลงประจําบาน เชนเดียวกับวงปพาทยมอญใน
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อําเภอปากเกร็ดอีกหลายๆวงที่ยังรักษาวัฒนธรรมการบรรเลงปพาทยมอญในงานศพอยู แตถาเปนการ
บรรเลงในงานมงคลทั่วไปก็จะบรรเลงเพลงมอญ 2 ช้ันหรือเพลงมอญที่มีการขับรองเพื่อความบันเทิง
หรือถาเปนงานประเพณีตางๆก็จะบรรเลงเพลงมอญที่มีทํานองสนุกสนานและไพเราะทั่วไป 
 
                   2.3.3.5  กระบวนการถายทอดความรู 
                      นายสมโภชน ขําเจริญใหสัมภาษณเกี่ยวกับกระบวนการถายทอดความรู
ของคณะ   ส.ศิษยสมบัติ วา ปจจุบัน ลักษณะการถายทอดแบบตัวตอตัว และการถายทอดแบบองครวม 
ซ่ึงการตอเพลงจะใชเวลาชวงเย็นหลังเวลา  หาโมงเย็นไปแลวและเวลาที่ผูเรียนวางบาง สําหรับคนที่
ถายทอดการบรรเลงใหลูกวงในวงสวนใหญเปนตัวของนายสมโภชนเองเอง  ในดานบทเพลงที่ใช
สําหรับการตอเพลงนั้นถาเปนนักดนตรีที่มาเริ่มหัดการบรรเลงปพาทยมอญเพลงที่ใชเปนเพลงแรกใน
การตอใหกับนักดนตรีใหม  คือเพลงประจําวัด  และหลังจากเพลงประจําวัดก็จะเปนเพลงมอญ 2 ช้ัน
ทั่วไป และเพลงอื่นๆที่ทางผูสอนเปนผูกําหนดให 
 
                    2.3.3.6 พิธีกรรมในการรับศิษย 
                            การตอเพลงในครั้งแรกนั้นจะใชเงินกํานล 6 มากราบครูที่บานกอนและ
เมื่อที่ใดมีงานไหวครูใหญๆที่มีครูดนตรีมาจับมือใหก็จะใหผูเรียนไปอาศัยจับมือกับครูที่มาเปนผู
ประกอบพิธีแลวก็มาตอเพลงทั่วไปกับนายปูหนอน 
   
                              2.3.4  บทเพลง 
               บทเพลงมอญที่คณะ ส.ศิษยสมบัติ ใชบรรเลงในปจจุบันเปนเพลงมอญซึ่งสวน
ใหญเปนเพลงมอญทั่วๆไป เพลงที่บรรเลงก็เปนเพลงมอญทั่วๆไป เชนเพลงเชิญ เพลงประจําบาน  
ประจําวัด  เพลงพระฉัน เพลงย่ําค่ํา ย่ําเที่ยง เพลงมอญ 2 ช้ันทั่วๆไป ซ่ึงจะเปนแบบแผนการบรรเลงที่
คลายกันกับวงปพาทยมอญในอําเภอปากเกร็ดทั่วไป 
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บทเพลงที่ใชในการบรรเลงในงานศพ 
 

ตาราง 7 บทเพลงที่ใชในงานพิธีศพแตละคืน (งานศพสดคืนแรกที่เร่ิมการบรรเลง) 
 

เวลา ขั้นตอนพิธีกรรม บทเพลงที่ใชบรรเลง 
17.00น-18.00 น. ยกศพขึ้นตั้งที่ศาลา เชิญ 

เพลงประจําวัด 
เพลงมอญ  2 ช้ัน 

 

เวลา ขั้นตอนพิธีกรรม บทเพลงที่ใชบรรเลง 
18.00น.- 19.00น. -พระมาทําพิธีสวด เพลงเร็วมอญ 
19.00น.- 21.00น. -พระมาสวดอภิธรรม 

-พิธีจุดธูปเทียนบูชาพระ 
-พระสวดอภิธรรมแตละจบสลับดวยการ
บรรเลงเพลง 

-เพลงเร็วมอญ 
-เพลงจุดธูปเทียน 
-เพลงมอญสองชั้นออกเพลงเร็ว
หรือเพลงไทยสั้นๆแลวแตความ
ถนัดของแตละวง 

21.00น.-22.00น. -พระกลับ 
-หลังพระกลับบรรเลงเพื่อเปนเพื่อนเจาของ
งาน 
-เลิกงานชวงกลางคืน 

-เพลงเร็วมอญ 
-เพลงไทยหรือเพลงมอญสอง
ช้ันแลวแตความถนัดของแตละ
วง 
-เพลงเพลงประจําวัด 
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ตาราง 7 (ตอ) งานวันเผา 
 

เวลา ขั้นตอนพิธีกรรม บทเพลงที่ใชบรรเลง 
05.00น.- 07.00น. 
 
07.00น. 
 
07.00น.-08.00น. 
 
08.00-11.00น. 

- บรรเลงทั่วไปในงานเพื่อไมใหงานเงียบ
เหงา 
- พระมา 
-จุดธูปเทียน 
-พระฉันภัตราหาร 
-พระกลับ 
- เวลาวางไมมีพิธีกรรมใดทางศาสนาและ
ความเชื่อ 

-เพลงประจําวัดออกทายเพลง
ตางๆ 
-เพลงเร็วมอญ 
-เพลงเร็วมอญจุดธูปเทียน 
-เพลงพระฉันมอญหรือเพลงเถา
ตามความถนัดของแตละวง 
-เพลงเร็วมอญ 
-เพลงมอญ  2  ช้ัน เพลงประจํา
วัดออกทายเพลง 

11.00น. 
 
11.00น.- 12.00น. 
 
12.00น.- 14.00น. 

-พระมาฉันอาหารเพลและทําพิธีทางศาสนา 
-จุดธูปเทียน 
-พระฉันภัตราหาร 
-พระกลับ 
-หลังพระกลับจากฉันเพลไมมีพิธีกรรมทาง
ศาสนาและความเชื่อ 

-เพลงเร็วมอญ 
-เพลงเร็วมอญจุดธูปเทียน 
-เพลงพระฉันมอญหรือเพลงเถา 
-เพลงเร็วมอญ 
-เพลงย่ําเที่ยง 
-เพลงมอญ  2 ช้ันเพลงเถา
แลวแตความถนัดของแตละวง 

14.00น. 
14.00น. – 15.00น. 
  
15.00น.- 17.00น. 
17.00น. 
 

-พระมาขึ้นเทศกอนทําพิธีเผาศพ 
-พระขึ้นเทศกอนทําพิธีเผาศพ 
 
-เวลาวางหลังจากพระขึ้นเทศเรียบรอยแลว 
 
ประชุมเพลิง 

-เพลงเร็วมอญ 
-ไมตองบรรเลงนักดนตรี
พักผอนใกลๆวงปพาทยมอญ 
-บรรเลงเพลงมอญ  2 ช้ัน หรือ
เพลงเถาตามความถนัดของแต
ละวง 
เพลงประจําบานออกไฟชุม 
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    ถามีงานมากกวาหนึ่งคืนจะบรรเลงเพลงแตละวันเหมือนกับการบรรเลงในงานศพสดคืนแรกที่
เร่ิมการบรรเลงเชนนั้นทุกคืนแตถาเปนงานที่มีการตั้งกระดูกดวยการบรรเลงจะปฏิบัติดังนี้ 
 
ตาราง 7 (ตอ) 
 

เวลา ขั้นตอนพิธีกรรม บทเพลงที่ใชบรรเลง 
05.00น.- 07.00น. 
 
07.00น. 
 
07.00น.-08.00น. 
 
 

- บรรเลงทั่วไปในงานเพื่อไมใหงานเงียบ
เหงา 
 
- พระมา 
-จุดธูปเทียน 
-พระฉันภัตราหาร 
-พระกลับ 
-เลิกงาน (เสร็จพิธีศพทั้งหมด) 
 

-เพลงประจําวัดออกทายเพลง
ตางๆ 
-เพลงเร็วมอญ 
-เพลงเร็วมอญจุดธูปเทียน 
-เพลงพระฉันมอญหรือเพลงเถา
ตามความถนัดของแตละวง 
-เพลงเร็วมอญ 
-เพลงประจําวัด 

 
ตาราง 8 แสดงบทเพลงที่ใชบรรเลงในงานรําเจา 
 

เวลา ขั้นตอนพิธีกรรม บทเพลงที่ใชบรรเลง 

07.00น. พิธีเชิญเจาเขาทรง เพลงเชิญ 

08.00-11.00น. พิธีรําเจา เพลงรําใบไม 
เพลงรํามอญ  12  ภาษา 
เพลงเร็วมอญ 
เพลงชนชาง 

เวลา ขั้นตอนพิธีกรรม บทเพลงที่ใชบรรเลง 

11.00น. -เสร็จพิธีรําเจา -เพลงเร็วมอญ 
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     ถาเปนงานมงคลทั่วไปที่มีการนําวงปพาทยมอญไปบรรเลงจะใชเพลงมอญ 2 ช้ันทั่วไปที่มี
ทํานองออนหวานหรือทํานองสนุกสนาน เชน เพลงสองกุมาร เพลงยาดเล เพลงพมานิมิตร มาบรรเลง
เพื่อขับกลอมผูฟงที่มาฟงการบรรเลงวงปพาทยมอญในงานมงคล 

     2.3.5  การรับงานแสดงและการจายคาตัวผูแสดง 
 
ตาราง 9 งานเปรียบเทียบการรับงานและการจายคาตัวนกัดนตรีตอ 1 งานของคณะปูหนอน 

     
 
        

ขนาดของ 
วงปพาทย
มอญ 

ราคาคารับงานในแตละขนาดของวง การจายคาตัวนักแสดงตอคน 

1  วัน 1  คืน 
2 คืน  
2 วัน 

หมายเหตุ วันเดียว 1วัน1คืน หมายเหตุ 

เครื่องคู  3

โคง 
6,000 8,000 

2หม่ืน

กวา

แลวแต

ระยะทา

งของ

งาน 

มากกวา 1 คืนถาไมได

บรรเลงกลางวันคิด

เพิ่มเปนเวลาๆละ 

3,000 บาท 

400-500 500-550 

แลวแตวิชา

ของนัก

ดนตรีวามี

ความ 

สามารถใน

การบรรเลง

ขนาดไหน 

 

เครื่องคู  4
โคง 

7,000 9,000 

2-3หมื่น
แลวแต
ระยะทา
งของ
งาน 

มากกวา 1 คืนถาไมได
บรรเลงกลางวันคิด
เพิ่มเปนเวลาๆละ 

4,000 บาท 

400-500 500-550 

เครื่องคู  5
โคง 

8,000 10,000 

2-3หมื่น
แลวแต
ระยะทา
งของ
งาน 

มากกวา 1 คืนถาไมได
บรรเลงกลางวันคิด
เพิ่มเปนเวลาๆละ 

5,000 บาท 

400-500 500-550 
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2.3.6  สถานะภาพของนักดนตร ี
          สถานภาพของนักดนตรีในวงปจจุบันเปนนักดนตรีทีมีทั้งที่เปนนักดนตรีอาชีพและ
นักดนตรีที่มีงานประจําอ่ืนๆดวย  อยางตัวนายปูหนอนเองก็มีอาชีพเปนชาวสวนดวยสวนคนอื่นๆ  
บางคนก็รับราชการ บางคนก็ทํางานโรงงานดังนั้นเวลาที่มีงานที่เปนวันธรรมดาคนก็อาจไมครบวงก็จะ
ใชคนของวงเพื่อนๆที่สนิทสนมกันอยางวงสุดใจศิลปหรือวงครูนิตยที่วัดตําหนักมาบรรเลง ถาเปนงาน
วันเสารอาทิตยก็จะใชนักดนตรีในวง  ถึงแมวาในปจจุบันสถานะทางดนตรีจะออนแอลงกวาเมื่อกอนแต
เราก็ยังสามารถอยูไดเพราะนักดนตรีในวงทุกคนมีอาชีพเสริมอื่นๆอยูดวยเมื่อไมมีงานปพาทยก็มี
เงินเดือนกินแตเราก็ไมเลิกอาชีพนักดนตรีเพราะเรามีความรักและผูกพันกับการบรรเลงดนตรีปพาทย
และเปนวัฒนธรรมที่ทําใหเรามีอาชีพมาตั้งแตเด็กเราจึงไมทิ้งอาชีพนี้ในปจจุบันก็จะมีงานเดือนหนึ่งๆก็  
4 – 5 งาน ซ่ึงเราก็อยูกันไดเพราะงานสวนใหญเปนวันเสาร วันอาทิตย ไมคอยมีงานวันธรรมดาเทาไร
เงินที่ไดจากการไปบรรเลงปพาทยก็ถือเปนรายไดเสริมไมไดเปนรายไดประจําเหมือนเมื่อ 20 ปที่ผานมา 
 
          2.3.7  การสืบทอดการหัวหนาวง 
             นายสมโภชน ขําเจริญ เปนหัวหนาวงมาจนปจจุบันยังไมมีการเปลี่ยนแปลง 
หัวหนาวง 
 
      2.4  ปพาทยมอญคณะดุริยางคเฟองฟู 
 

 
ภาพประกอบท 16 บานปพาทยวงดุริยางคเฟองฟู 
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        2.4.1 ประวัติความเปนมา 
             ปพาทยมอญคณะดุริยางคเฟองฟูตั้งอยูบานเลขที่ 5 หมู 5 ตําบลบางตะไนย อําเภอ
ปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี หวัหนาคณะชื่อ นายคุณากร เฟองฟู อายุ 53 ป 
            ประวัติความเปนมาและขนบประเพณีทางดนตรีปพาทยมอญคณะดุริยางคเฟองฟูเร่ิม
กอตั้งวงดนตรีปพาทยมอญเมื่อ ปพ.ศ.2516 มีอายุการจัดตั้งวงมาอายุการจัดตั้งวงมา 40 ซ่ึงนายแหลม
เปนผูกอตั้งวง นายแหลมเปนลูกศิษยครูทิวไปเรียนปพาทยมอญกับครูทิวที่เกาะเกร็ดเมื่อ 50 กวาปที่ผาน
มา และไดไปเปนนักดนตรีในวงของครูทิว และเมื่อครูทิวเสียชีวิตก็ไดแยกตัวมาสรางวงเองเมื่อ 
ปพ.ศ.2516 และนําความรูเรื่องการบรรเลงปพาทยมอญที่เรียนจากครูทิวมาสอนใหลูกๆหลานๆ และ
สรางวงโดยมีลูกวงเปนลูกหลานในระยะเริ่มแรกและเมื่อนายเหลมเสียชีวิตลงจึงไดใหนายคุณากร เฟอง
ฟู ซ่ึงเปนลูกชายไดสืบทอดวงตอมาปจจุบันวงดุริยางคเฟองฟู มีฆองมอญที่ใชสําหรับรับงานแสดง
ทั้งหมด 4 โคง 
 
         2.4.2 รูปแบบของการประสมวง 
           วงปพาทยมอญคณะดุริยางคเฟองฟู  เปนรูปแบบวงที่มีลักษณะของวงปพาทยมอญที่
ไมมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของวงปพาทยมอญ ยังคงใชแบบดั้งเดิมคือวงเครื่อง 5 วงเครื่องคู วงเครื่อง
ใหญ และวงรูปแบบพิเศษและไมคิดที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะของวงที่มีมาแตเดิมใหมีรูปลักษณะของ
เครื่องดนตรีแบบที่สุพรรณหรือที่อ่ืนๆนิยมคือใชวงฆองเปนระนาดเอก หรือเปล่ียนรูปแบบของฆอง
มอญใหเปนสมัยนิยมอยางที่บางวงในปจจุบันทํากัน เปนวงที่มีความเข็มแข็งทั้งทางดานบทเพลง วง
ดนตรีและวัฒนธรรมการบรรเลงตามเอกลักษณของดนตรีปพาทยมอญของอําเภอปากเกร็ดเชนเดียวกับ
วงปพาทยมอญคณะอื่นๆ  
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2.4.3 ขนบประเพณีของวงในการบรรเลง 
2.4.3.1 ความเชื่อ 

 

 
 

ภาพประกอบ 17 บูชาครูดนตรีวงดุริยางคเฟองฟู 
 

                       1) ในวงดุริยางคเฟองฟูจะนับถือพระฤษีเปนเทพทางการบรรเลงจะทําพิธี
ไหวครูปละหนึ่งครั้ง 
                       2) เวลาไปงานก็จะมีการทําพิธีไหวครูโดยมีดอกไมธูปเทียนและเงินกํานล 
12 บาท ผาขาว 1 ผืน เหลาขาวหรือเหลาสี 1 ขวด บุหรี่ 1 ซอง เพื่อเปนการบูชาครูผูเปนเทพที่ทางวงนับ
ถือและบูชาครูอาจารยทางดนตรีที่ลวงลับไปแลว ผูทําพิธีไหวครูคือ นายคุณากร เฟองฟู 
                       3) กอนรับประทานอาหารเมื่อเจาของงานนํามาเลี้ยงก็จะตองถวายขาวและ
น้ําใหครูกอนหลังจากลาครูแลวนักดนตรีในวงจึงจะสามารถรับประทานได 
 
               2.4.3.2  การแตงกาย 
                   งานมงคลจะสวมใสเส้ือลายดอกหรือเสื้อสีตางๆใหเหมาะกับงานเชน งาน
สงกรานต งานประจําป  งานเทศกาลตางๆ 
                   งานศพ  การแตงกาย สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวกางเกงดํา หรือเสื้อดํากางเกงดําหรือ
ชุดฟอรมของคณะ 
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             2.4.3.3 ระเบียบแบบแผนการปฏิบัติตนในวง 
                 นักดนตรีปพาทยมอญในวงทุกคนเปนนักดนตรีที่มีทั้งนักดนตรีอาชีพเลน
ดนตรีปพาทยมอญเพียงอยางเดียวและนักดนตรีที่มีอาชีพอ่ืนดวยดังนั้นในการปฏิบัติตนในการวางตัว
หรือการบรรเลงในวงนั้นตองรักษาขนบประเพณีที่เปนนักดนตรีที่ดี คือการใหเกียรติซ่ึงกันและกัน กอน
บรรเลงจะตองยกมือไหวครูที่เปนที่เคารพของวงกอน  ตองใหความเคารพผูที่มีวัยวุฒมากกวาไมพูดจา
เปนที่ไมเคารพผูใหญ 
 
            2.4.3.4 ระเบียบแบบแผนบทเพลงในการบรรเลง 
                ระเบียบแบบแผนในการบรรเลงของวงดุริยางคเฟองฟู จะเหมือนกับการ
บรรเลงของวงปพาทยในอําเภอปากเกร็ดทั่วไปคือ การบรรเลงเพลงทุกเพลงที่เปนเพลงมอญฆองมอญ
วงใหญจะตองขึ้นเพลงกอนทุกครั้งตามประเพณีของการบรรเลงเพลงมอญแบบโบราณ เพลงที่ใชใน 
การบรรเลงในงานถาเปนงานศพและเปนศพแหงจะบรรเลงเมื่อศพเคลื่อนขึ้นวัดจะบรรเลงเพลงยกศพ
และเริ่มดวยเพลงเชิญ หลังจากนั้นถาเปนงานทที่บานจะบรรเลงเพลงประจําบานกอน ถาเปนที่วัดก็จะ
เร่ิมดวยเพลงประจําวัด และตอดวยเพลงมอญทั่วไป เมื่อเวลาเที่ยงจะบรรเลงเพลงย่ําเที่ยง ตอนบายเพลง
มอญ 2 ช้ัน ชวงเย็นกอนค่ําจะบรรเลงเพลงย่ําค่ํา เพลงมอญสองชั้น เวลาพระสวด เพลงมอญสองชั้น  
เลิกงานตอนกลางคืน เพลงประจําบาน เวลาเผาศพใชเพลงประจําบาน เชนเดียวกับวงปพาทยมอญใน
อําเภอปากเกร็ดอีกหลายๆวงที่ยังรักษาวัฒนธรรมการบรรเลงปพาทยมอญในงานศพอยู แตถาเปน 
การบรรเลงในงานมงคลทั่วไปก็จะบรรเลงเพลงมอญ 2 ช้ันหรือเพลงมอญที่มีการขับรองเพื่อความ
บันเทิงหรือถาเปนงานประเพณีตางๆก็จะบรรเลงเพลงมอญที่มีทํานองสนุกสนานและไพเราะทั่วไป 
 
            2.4.3.5 กระบวนการถายทอดความรู 
                กระบวนการถายทอดความรูของวงดุริยางคเฟองฟูวา ปจจุบัน ลักษณะการ
ถายทอดแบบตัวตอตัว และการถายทอดแบบองครวม ซ่ึงการตอเพลงจะใชเวลาชวงเย็นบางและเวลาที่
ผูเรียนวางบางในปจจุบันการตอเพลงไมมีเวลาแนนอน ในปจจุบันไมคอยมีการตอเพลงใหกับนักดนตรี
รุนใหมๆเนื่องจากไมคอยไดไปแสดงบอยนักนักดนตรีจะตอเพลงกันโดยอาศัยการจําเพลงในเวลา
บรรเลงในงานงานที่แสดงในปจจุบันก็เปนงานปพาทยมอญมากกวาปพาทยไทยจึงตอแตเพลงปพาทย
มอญและมักตอเพลงกันตามงานมากกวาตอเพลงที่บาน การตอเพลงสวนใหญนายคุณากรจะเปนผูตอ
เพลงใหลูกวงเอง 
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             2.4.3.6  พิธีกรรมในการรับศิษย 
                  การตอเพลงในครั้งแรกนั้นจะใชเงินกํานล  6 บาท มากราบครูที่บานกอนและ
เมื่อที่ใดมีงานไหวครูใหญๆที่มีครูดนตรีมาจับมือใหก็จะใหผูเรียนไปอาศัยจับมือกับครูที่มาเปนผู
ประกอบพิธีแลวก็มาตอเพลงทั่วไปกับนายปูหนอน 
 
       2.4.4 บทเพลง 
          บทเพลงมอญที่วงดุริยางคเฟองฟูใชบรรเลงในปจจุบันเปนเพลงมอญซึ่งสวนใหญเปน
เพลงมอญทั่วๆไป เพลงที่บรรเลงก็เปนเพลงมอญทั่วๆไป  เชนเพลงเชิญ เพลงประจําบาน ประจําวัด  
เพลงพระฉัน เพลงย่ําค่ํา ย่ําเที่ยง เพลงมอญ 2 ช้ันทั่วๆไป ซ่ึงจะเปนแบบแผนการบรรเลงที่คลายกันกับ
วงปพาทยมอญในอําเภอปากเกร็ดทั่วไป 
 

                 บทเพลงที่ใชในการบรรเลงในงานศพ 
งานศพสดคืนแรกที่เร่ิมการบรรเลง 
 

  ตาราง 10 บทเพลงที่ใชในงานพิธีศพแตละคืน 
 

เวลา ขั้นตอนพิธีกรรม บทเพลงที่ใชบรรเลง 
17.00น-18.00 น. ยกศพขึ้นตั้งที่ศาลา เชิญ 

เพลงประจําวัด 
เพลงมอญ  2 ช้ัน 

 

เวลา ขั้นตอนพิธีกรรม บทเพลงที่ใชบรรเลง 
18.00น.- 19.00น. -พระมาทําพิธีสวด เพลงเร็วมอญ 
19.00น.- 21.00น. -พระมาสวดอภิธรรม 

-พิธีจุดธูปเทียนบูชาพระ 
-พระสวดอภิธรรมแตละจบสลับดวยการ
บรรเลงเพลง 

-เพลงเร็วมอญ 
-เพลงจุดธูปเทียน 
-เพลงมอญสองชั้นออกเพลงเร็ว
หรือเพลงไทยสั้นๆแลวแตความ
ถนัดของแตละวง 

21.00น.-22.00น. -พระกลับ 
-หลังพระกลับบรรเลงเพื่อเปนเพื่อนเจาของ
งาน 
 
-เลิกงานชวงกลางคืน 

-เพลงเร็วมอญ 
-เพลงไทยหรือเพลงมอญสอง
ช้ันแลวแตความถนัดของแตละ
วง 
-เพลงเพลงประจําวัด 
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ตาราง 10 (ตอ) งานวันเผา 
 

เวลา ขั้นตอนพิธีกรรม บทเพลงที่ใชบรรเลง 
05.00น.- 07.00น. 
 
07.00น. 
 
07.00น.-08.00น. 
 
08.00-11.00น. 

- บรรเลงทั่วไปในงานเพื่อไมใหงานเงียบ
เหงา 
 
- พระมา 
-จุดธูปเทียน 
-พระฉันภัตราหาร 
-พระกลับ 
- เวลาวางไมมีพิธีกรรมใดทางศาสนาและ
ความเชื่อ 

-เพลงประจําวัดออกทายเพลง
ตางๆ 
-เพลงเร็วมอญ 
-เพลงเร็วมอญจุดธูปเทียน 
-เพลงพระฉันมอญหรือเพลงเถา
ตามความถนัดของแตละวง 
-เพลงเร็วมอญ 
-เพลงมอญ  2  ช้ัน เพลงประจํา
วัดออกทายเพลง 

11.00น. 
 
11.00น.- 12.00น. 
 
12.00น.- 14.00น. 

-พระมาฉันอาหารเพลและทําพิธีทางศาสนา 
-จุดธูปเทียน 
-พระฉันภัตราหาร 
-พระกลับ 
-หลังพระกลับจากฉันเพลไมมีพิธีกรรมทาง
ศาสนาและความเชื่อ 

-เพลงเร็วมอญ 
-เพลงเร็วมอญจุดธูปเทียน 
-เพลงพระฉันมอญหรือเพลงเถา 
-เพลงเร็วมอญ 
-เพลงย่ําเที่ยง 
-เพลงมอญ  2 ช้ันเพลงเถา
แลวแตความถนัดของแตละวง 

14.00น. 
14.00น.– 15.00น. 
  
15.00น.- 17.00น. 
17.00น. 
 

-พระมาขึ้นเทศกอนทําพิธีเผาศพ 
-พระขึ้นเทศกอนทําพิธีเผาศพ 
 
-เวลาวางหลังจากพระขึ้นเทศเรียบรอยแลว 
 
ประชุมเพลิง 

-เพลงเร็วมอญ 
-ไมตองบรรเลงนักดนตรี
พักผอนใกลๆวงปพาทยมอญ 
-บรรเลงเพลงมอญ  2 ช้ัน หรือ
เพลงเถาตามความถนัดของแต
ละวง 
เพลงประจําบานออกไฟชุม 
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    ถามีงานมากกวาหนึ่งคืนจะบรรเลงเพลงแตละวันเหมือนกับการบรรเลงในงานศพสดคืนแรกที่
เร่ิมการบรรเลงเชนนั้นทุกคืนแตถาเปนงานที่มีการตั้งกระดูกดวยการบรรเลงจะปฏิบัติดังนี้ 

 
ตาราง 10 (ตอ) 
 

เวลา ขั้นตอนพิธีกรรม บทเพลงที่ใชบรรเลง 
05.00น.- 07.00น. 
 
07.00น. 
 
07.00น.-08.00น. 
 
 

- บรรเลงทั่วไปในงานเพื่อไมใหงานเงียบ
เหงา 
 
- พระมา 
-จุดธูปเทียน 
-พระฉันภัตราหาร 
-พระกลับ 
-เลิกงาน (เสร็จพิธีศพทั้งหมด) 
 

-เพลงประจําวัดออกทายเพลง
ตางๆ 
-เพลงเร็วมอญ 
-เพลงเร็วมอญจุดธูปเทียน 
-เพลงพระฉันมอญหรือเพลงเถา
ตามความถนัดของแตละวง 
-เพลงเร็วมอญ 
-เพลงประจําวัด 

 
 
ตาราง 11 แสดงบทเพลงที่ใชบรรเลงในงานรําเจา 
 

เวลา ขั้นตอนพิธีกรรม บทเพลงที่ใชบรรเลง 

07.00น. พิธีเชิญเจาเขาทรง เพลงเชิญ 

08.00-11.00น. พิธีรําเจา เพลงรําใบไม 
เพลงรํามอญ  12  ภาษา 
เพลงเร็วมอญ 
เพลงชนชาง 

เวลา ขั้นตอนพิธีกรรม บทเพลงที่ใชบรรเลง 

11.00น. -เสร็จพิธีรําเจา -เพลงเร็วมอญ 
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    ถาเปนงานมงคลทั่วไปที่มีการนําวงปพาทยมอญไปบรรเลงจะใชเพลงมอญ  2 ช้ันทั่วไปที่มี
ทํานองออนหวานหรือทํานองสนุกสนาน เชน เพลงสองกุมาร เพลงยาดเล เพลงพมานิมิตร มาบรรเลง
เพื่อขับกลอมผูฟงที่มาฟงการบรรเลงวงปพาทยมอญในงานมงคล 

     2.4.5 ตารางการเปรียบเทียบการรับงานและการจายคาตัวนักดนตรีของคณะดุริยางคเฟองฟ ู
 
ตาราง 12 การเปรียบเทียบการรับงานและการจายคาตัวนักดนตรีของคณะดุริยางคเฟองฟู 
 

ขนาดของ 
วงปพาทย
มอญ 

ราคาคารับงานในแตละขนาดของวง การจายคาตัวนักแสดงตอคน 

1  วัน 1  คืน 2 คืน 2 วัน หมายเหตุ วันเดียว 1วัน1คืน หมายเหตุ 

เครื่องคู  3

โคง 
6,000 8,000 

2 หมื่นกวา

บาท

แลวแต

ระยะทาง 

มากกวา 1 คืนถา

ไมไดบรรเลง

กลางวันคิดเพิม่เปน

เวลาๆละ 3,000 

บาท 

400 - 500 
500 - 

550 

แลวแตวิชา

ของนักดนตรี

วามี

ความสามารถ

ในการ

บรรเลงขนาด

ไหน 
เครื่องคู  4

โคง 
7,000 9,000 

2 -  3หมื่น
บาท
แลวแต
ระยะทาง 

มากกวา 1 คืนถา
ไมไดบรรเลง

กลางวันคิดเพิม่เปน
เวลาๆละ 4,000 

บาท 

400 - 500 
500 - 
550 

 
      2.4.6 สถานะภาพของนักดนตรี 

          สถานภาพของนักดนตรีในวงปจจุบันเปนนักดนตรีทีมีแตเดิมสวนใหญไดเสียชีวิตไป
แลวดังนั้นในปจจุบันนอกจากลูกหลานที่ยังเด็กซึ่งเพิ่งฝกหัดเขามาใหมก็จะใชวิธีการหาคนวงอื่นมา
บรรเลงใหซ่ึงสวนใหญเปนนักดนตรีจากวงวัดสมเกลี้ยงอยูแถวบางใหญมาบรรเลงให 
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        2.4.7 การสืบทอดการหัวหนาวง 
 

 
 
          ภาพประกอบ 18 การสืบทอดหัวหนาวงดริุยางคเฟองฟ ู
 
       2.5  ปพาทยมอญ คณะเพชรลักษณ 
          2.5.1 ประวัติความเปนมา 
             ปพาทยมอญคณะเพชรลักษณตั้งอยูบานเลขที่ 33 หมู 6 ต. ออมเกร็ด อ. ปากเกร็ด  
จ. นนทบุรี 
            คณะเพชรลักษณ กอตั้งโดยครูเพชร  รักเดช โดยไดจัดตั้งวงมาตั้งแตป พ.ศ.2470  
มีอายุการจัดตั้งวงมามากกวา  80 ป นายเพชร ไดเรียนปพาทยมาจากหลวงพิชัย  ซ่ึงเปนนักดนตรีที่มี
ช่ือเสียงทางดานปพาทยแถบอําเภอบางบัวทอง หลังจากเรียนปพาทยมอญจากหลวงประสาทและเรียน
ดนตรีไทยจากครูบุญยงและครูบุญยัง เกตุคง คร้ังแรกที่กอตั้งวงนั้นเปนวงดนตรีปพาทยมอญและ 
ปพาทยไทย โดยมีเครื่องดนตรีฆองมอญ 3 โคงและวงปพาทยไทยฆองไทยวงใหญ  1 วง และฆองไทย
วงเล็ก 1 วง หลังจากที่วงปพาทยมอญไดรับความนิยมจึงไดสรางเครื่องปพาทยมอญฆองมอญขึ้นอีก
จํานวน  3 โคง  เมื่อครูเพชรเสียชีวิตผูที่ไดทําหนาที่ในการเปนหัวหนาวงสืบตอมาคือสิบเอกณัฐพงศ   
รักเดช  ปจจุบัน วงเพชรลักษณ มีเครื่องดนตรีฆองมอญ 6 โคง  ตั้งวงปพาทยมอญอยูแถววัดใหญสวาง
อารมณ  อําเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี 
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          2.5.2 รูปแบบของการประสมวง 
             ลักษณะของวงปพาทยมอญของวงปพาทยมอญคณะเพชรลักษณ เปนวงปพาทย
มอญที่ยังคงรักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรมวงปพาทยมอญดั้งเดิมไมมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ
เครื่องดนตรีและวงดนตรี คือเปนรูปแบบที่เปนวงเครื่อง 5 วงเครื่องคู วงเครื่องใหญ และวงรูปแบบ
พิเศษที่ เ เปนวงที่มีความเข็มแข็งทั้งทางดานบทเพลง วงดนตรี และวัฒนธรรมการบรรเลงตาม
เอกลักษณของดนตรีปพาทยมอญของปากเกร็ดที่มีการคงความเปนเอกลักษณทางดนตรีปพาทยมอญ 
 

2.5.3  ขนบประเพณีของวงในการบรรเลง 
 

 
 

ภาพประกอบ 19 หิ้งบูชาคณะเพชรลักษณ 
 

               ความเชื่อที่บานเพชรลักษณจะมีพระปรคณธรรพเปนตัวแทนของวง เพื่อเปนการ
บูชาและใชเศียรขององคเทพเจา คือ  เศียรพระอิศวร เศียรพระพิฆเนศ เศียรพระนารายณ และเศียรพระ
ฤษีใน การบูชาจะถวายอาหารและน้ําทุกวันพฤหัสบดีและวันพระ จะมีการทําพิธีไหวครูทุกป ปละ  
1 คร้ัง กอนการบรรเลงทุกครั้งจะทําพิธีไหวครูดวยการใชดอกไมธูปเทียนเงินกํานล 12 บาท ผาขาวหนึ่ง
ผืน เหลาขาวหรือเหลาสี 1 ขวด เพื่อทําพิธีไหวครู กอนการบรรเลงจะตองบูชาครูดวยการยกมือไหวครู
และขอขมากอนการบรรเลง การขึ้นเพลงในวงปพาทยมอญจะใหฆองมอญเปนผูบรรเลงกอนทุกครั้ง 
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                   2.5.3.1 การแตงกาย 
                     งานมงคล จะสวมใสเส้ือลายดอกหรือเสื้อสีตางๆใหเหมาะกับงานเชน งาน
สงกรานต งานประจําป  งานเทศกาลตางๆ 
                     งานศพ  การแตงกาย  สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวกางเกงดําตามแบบการแตงกายของ
นักดนตรีปพาทยมอญ หรือเส้ือดํากางเกงดําเพื่อเปนการใหเกียรติกับเจาของงาน 
 
                  2.5.3.2 ระเบียบแบบแผนบทเพลงในการบรรเลง 
                     การบรรเลงเพลงทุกเพลงที่เปนเพลงมอญฆองมอญวงใหญจะตองขึ้นเพลง
กอนทุกครั้งตามประเพณีของการบรรเลงเพลงมอญแบบโบราณ เพลงที่ใชในการบรรเลงในงานถาเปน
งานศพและเปนศพแหงจะบรรเลงเมื่อศพเคลื่อนขึ้นวัดจะบรรเลงเพลงยกศพและเริ่มดวยเพลงเชิญ  
หลังจากนั้นถาเปนงานทที่บานจะบรรเลงเพลงประจําบานกอน  ถาเปนที่วัดก็จะเริ่มดวยเพลงประจําวัด  
และตอดวยเพลงมอญทั่วไป เมื่อเวลาเที่ยงจะบรรเลงเพลงย่ําเที่ยง ตอนบายเพลงมอญ 2 ช้ัน ชวงเย็นกอน
ค่ําจะบรรเลงเพลงย่ําค่ํา เพลงมอญสองชั้น เวลาพระสวด เพลงมอญสองชั้น เลิกงานตอนกลางคืนใช 
เพลงประจําบาน เวลาเผาศพใชเพลงประจําบาน เชนเดียวกับวงปพาทยมอญในอําเภอปากเกร็ดอีก
หลายๆวงที่ยังรักษาวัฒนธรรมการบรรเลงปพาทยมอญในงานศพอยู แตถาเปนการบรรเลงในงานมงคล
ทั่วไปก็จะบรรเลงเพลงมอญ 2 ช้ันหรือเพลงมอญที่มีการขับรองเพื่อความบันเทิงหรือถาเปนงาน
ประเพณีตางๆก็จะบรรเลงเพลงมอญที่มีทํานองสนุกสนานและไพเราะทั่วไป 
 
                  2.5.3.4 กระบวนการถายทอดความรู 
                     กระบวนการถายทอดความรูของคณะเพชรลักษณ วา มีการสืบทอดการ
บรรเลงมี 2 ลักษณะคือ การถายทอดแบบตัวตอตัวที่เรียกวาแบบมุขปาฐะในปจจุบันผูที่ถายทอดใหผู
ที่มาเรียนปพาทยมอญจะเปนสิบเอกณัฐพงค รักเดช และการถายทอดอีกลักษณะหนึ่งคือการถายทอด
แบบองครวมผูสอนจะบอกเปนทํานองเพลงที่ละวรรคแลวใหลูกวงบรรเลงตาม เพลงที่ใชสําหรับการตอ
เพลงนั้นถาเปนนักดนตรีที่มาเริ่มหัดการบรรเลงปพาทยมอญเพลงที่ใชเปนเพลงแรกในการตอใหกับนัก
ดนตรีใหม  คือเพลงประจําวัด  และหลังจากเพลงประจําวัดก็จะเปนเพลงมอญ 2 ช้ันทั่วไป และเพลง
อ่ืนๆที่ทางผูสอนเปนผูกําหนดให 
 
                   2.5.3.5 พิธีกรรมในการรับศิษย 
                      การตอเพลงในครั้งแรกนั้นจะใชเงินกํานล  6 บาท มากราบครูที่บานกอน
และเมื่อที่ใดมีงานไหวครูใหญๆที่มีครูดนตรีมาจับมือใหก็จะใหผูเรียนไปอาศัยจับมือกับครูที่มาเปนผู
ประกอบพิธีแลวก็มาตอเพลงทั่วไปกับนายปูหนอน 
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            2.5.4 บทเพลง 
             บทเพลงมอญที่วงสมจิตรศิลปใชบรรเลงในปจจุบันเปนเพลงมอญซึ่งสวนใหญเปน
เพลงมอญของปทุมธานีและมีเพลงที่เปนเพลงปากเกร็ดบางแตเหลืออยูไมมากสิ่งที่รักษาวัฒนธรรมของ
ปากเกร็ดไวมากคือ  ลักษณะของมือที่บรรเลงเปนมือฆองที่บรรเลงซึ่งสวนใหญเปนมือฆองที่ครูเพลง
มอญทางปากเกร็ดไดเปนผูถายทอดไวใหตั้งแตโบราณและยังยึดปฏิบัติกันอยูในปจจุบันเพลงที่บรรเลง
ก็เปนเพลงมอญทั่วๆไป  เชนเพลง  เชิญ  เพลงประจําบาน  ประจําวัด  เพลงพระฉัน  เพลงย่ําค่ํา ย่ําเที่ยง  
เพลงมอญ 2 ช้ันทั่วๆไป ซ่ึงจะเปนแบบแผนการบรรเลงที่คลายกันกับวงปพาทยมอญในอําเภอปากเกร็ด 
 

บทเพลงที่ใชในการบรรเลงในงานศพ 
 

ตาราง 13 บทเพลงที่ใชในงานพิธีศพแตละคืน (งานศพสดคืนแรกที่เร่ิมการบรรเลง) 
 

เวลา ขั้นตอนพิธีกรรม บทเพลงที่ใชบรรเลง 
17.00น-18.00 น. ยกศพขึ้นตั้งที่ศาลา เชิญ 

เพลงประจําวัด 
เพลงมอญ  2 ช้ัน 

 
เวลา ขั้นตอนพิธีกรรม บทเพลงที่ใชบรรเลง 
18.00น.- 19.00น. -พระมาทําพิธีสวด เพลงเร็วมอญ 
19.00น.- 21.00น. -พระมาสวดอภิธรรม 

-พิธีจุดธูปเทียนบูชาพระ 
-พระสวดอภิธรรมแตละจบสลับดวยการ
บรรเลงเพลง 

-เพลงเร็วมอญ 
-เพลงจุดธูปเทียน 
-เพลงมอญสองชั้นออกเพลงเร็ว
หรือเพลงไทยสั้นๆแลวแตความ
ถนัดของแตละวง 

21.00น.-22.00น. -พระกลับ 
-หลังพระกลับบรรเลงเพื่อเปนเพื่อนเจาของ
งาน 
-เลิกงานชวงกลางคืน 

-เพลงเร็วมอญ 
-เพลงไทยหรอืเพลงมอญสอง
ช้ันแลวแตความถนัดของแตละ
วง 
-เพลงเพลงประจําวัด 
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ตาราง 13 (ตอ) งานวันเผา 
 

เวลา ขั้นตอนพิธีกรรม บทเพลงที่ใชบรรเลง 
05.00น.- 07.00น. 
 
07.00น. 
 
07.00น.-08.00น. 
 
08.00-11.00น. 

- บรรเลงทั่วไปในงานเพื่อไมใหงานเงียบ
เหงา 
- พระมา 
-จุดธูปเทียน 
-พระฉันภัตราหาร 
-พระกลับ 
- เวลาวางไมมีพิธีกรรมใดทางศาสนาและ
ความเชื่อ 

-เพลงประจําวดัออกทายเพลง
ตางๆ 
-เพลงเร็วมอญ 
-เพลงเร็วมอญจุดธูปเทียน 
-เพลงพระฉันมอญหรือเพลงเถา
ตามความถนัดของแตละวง 
-เพลงเร็วมอญ 
-เพลงมอญ  2  ช้ัน เพลงประจํา
วัดออกทายเพลง 

11.00น. 
 
11.00น.- 12.00น. 
 
12.00น.- 14.00น. 

-พระมาฉันอาหารเพลและทําพิธีทางศาสนา 
-จุดธูปเทียน 
-พระฉันภัตราหาร 
-พระกลับ 
-หลังพระกลับจากฉันเพลไมมีพิธีกรรมทาง
ศาสนาและความเชื่อ 

-เพลงเร็วมอญ 
-เพลงเร็วมอญจุดธูปเทียน 
-เพลงพระฉันมอญหรือเพลงเถา 
-เพลงเร็วมอญ 
-เพลงย่ําเที่ยง 
-เพลงมอญ  2 ช้ันเพลงเถา
แลวแตความถนัดของแตละวง 

14.00น. 
14. 00น .  – 15. 00
น. 
  
15.00น.- 17.00น. 
17.00น. 
 

-พระมาขึ้นเทศกอนทําพิธีเผาศพ 
-พระขึ้นเทศกอนทําพิธีเผาศพ 
 
-เวลาวางหลังจากพระขึ้นเทศเรียบรอยแลว 
ประชุมเพลิง 

-เพลงเร็วมอญ 
-ไมตองบรรเลงนักดนตรี
พักผอนใกลๆวงปพาทยมอญ 
-บรรเลงเพลงมอญ  2 ช้ัน หรือ
เพลงเถาตามความถนัดของแต
ละวง 
เพลงประจําบานออกไฟชุม 
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   ถามีงานมากกวาหนึ่งคืนจะบรรเลงเพลงแตละวันเหมือนกับการบรรเลงในงานศพสดคืนแรกที่
เร่ิมการบรรเลงเชนนั้นทุกคืนแตถาเปนงานที่มีการตั้งกระดูกดวยการบรรเลงจะปฏิบัติดังนี้ 

 
ตาราง 13 (ตอ) 
 

เวลา ขั้นตอนพิธีกรรม บทเพลงที่ใชบรรเลง 
05.00น.- 07.00น. 
 
07.00น. 
 
07.00น.-08.00น. 
 
 

- บรรเลงทั่วไปในงานเพื่อไมใหงานเงียบ
เหงา 
 
- พระมา 
-จุดธูปเทียน 
-พระฉันภัตราหาร 
-พระกลับ 
-เลิกงาน (เสร็จพิธีศพทั้งหมด) 
 

-เพลงประจําวัดออกทายเพลง
ตางๆ 
-เพลงเร็วมอญ 
-เพลงเร็วมอญจุดธูปเทียน 
-เพลงพระฉันมอญหรือเพลงเถา
ตามความถนัดของแตละวง 
-เพลงเร็วมอญ 
-เพลงประจําวัด 

 
 ตาราง 14 แสดงบทเพลงที่ใชบรรเลงในงานรําเจา 
 

เวลา ขั้นตอนพิธีกรรม บทเพลงที่ใชบรรเลง 

07.00น. พิธีเชิญเจาเขาทรง เพลงเชิญ 

08.00-11.00น. พิธีรําเจา เพลงรําใบไม 
เพลงรํามอญ  12  ภาษา 
เพลงเร็วมอญ 
เพลงชนชาง 

เวลา ขั้นตอนพิธีกรรม บทเพลงที่ใชบรรเลง 

11.00น. -เสร็จพิธีรําเจา -เพลงเร็วมอญ 

 



78 
 

   ถาเปนงานมงคลทั่วไปที่มีการนําวงปพาทยมอญไปบรรเลงจะใชเพลงมอญ  2 ช้ันทั่วไปที่มี
ทํานองออนหวานหรือทํานองสนุกสนาน เชน เพลงสองกุมาร เพลงยาดเล เพลงพมานิมิตร มาบรรเลง
เพื่อขับกลอมผูฟงที่มาฟงการบรรเลงวงปพาทยมอญในงานมงคล 

  2.5.5 การรับงานแสดงและการจายคาตัวผูแสดง 
 
ตาราง 15 การเปรียบเทียบการรับงานและการจายคาตอบแทนนกัดนตรขีองคณะเพชรลักษณ 
 

ขนาดของวง 
ปพาทยมอญ 

ราคาคารับงานในแตละขนาดของวง การจายคาตัวนักแสดงตอคน 

1  วัน 1  คืน 2 คืน 2 วัน หมายเหตุ วันเดียว 1วัน1คืน หมายเหตุ 

เครื่องคู  2โคง 3,500 5,000 12,000  400-500 500-550  

คิดเปนเวลาๆ

ละ 300-500

บาท 

เครื่องคู  3โคง 5,000 5,000 15,000  400-500 500-550 
เครื่องคู  4โคง 6,000 6,000 16,500  400-500 500-550 
เครื่องคู  5โคง 7,000 7,000 17,000  400-500 500-550 
เครื่องคู  6โคง 8,000 8,000 20,000  400-500 500-550  

 
      2.5.6 สถานะภาพของนักดนตร ี
          นักดนตรีปจจุบันสวนใหญมีงานประจําทําจะมาบรรเลงปพาทยมอญตอเมื่อมีงานวัน
เสารอาทิตย  ซ่ึงงานปพาทยมอญสวนใหญในปจจุบันจะมีเฉพาะวันเสาร-อาทิตย นักดนตรีจะเปน
ลูกหลานและญาติพี่นองมีคนนอกบางซึ่งสวนใหญมีงานประจําทําเกือบทุกคนคนที่ไมมีงานประจําทําก็
จะเปนคนที่มีอาชีพทําสวนและชาวบานใกลเคียงซึ่งมีไมมาก 
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          2.5.7 การสืบทอดการเปนหัวหนาวง 
        

    
 

ภาพประกอบ 20 การสืบทิดหัวหนาวงเพชรลักษณ 
 

    2.6  ปพาทยมอญคณะมานิตย 
            2.6.1 ประวัติความเปนมา 
          ปพาทยมอญคณะมานิตยตั้งอยูบานเลขที่ 78 หมู 3 ตําบลบางตะไนย อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี หัวหนาคณะชื่อ นายมานิตย อายุ 53 ป 
          คณะครูมานิตย  กอตั้งวงมาตั้งแตป พ.ศ. 2500 โดยครูสิงห  ครูสังข  สองพี่นองครู
สิงหและครูสังขเรียนดนตรีปพาทยมาจากครูแหยมและเปนลูกวงของครูแหยมมาจนกระทั่งครูแหยม
เสียชีวิตจึงมาแยกวงเปนของตนเองโดยตั้งคณะปพาทยอยูที่บานเลขที่ 78 หมู 3 ตําบลบางตะไนยอําเภอ 
ปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี โดยครูสิงหไดนําชาวบานที่อยูบริเวณใกลเคียงมาฝกการบรรเลง และออกรับ
งาน  โดยใชช่ือวา วงวัดตําหนักเหนือ  นักดนตรีในวงสวนมากเปนชาวบานที่อยูบริเวณใกลบานและ
ลูกหลานของครูสิงหครูสังข ตอมาเมื่อครูสิงหครูสังขเสียชีวิตแลวทั้งสองคนจึงใหหลานชายคือนาย  
มานิตย อยูสังข รับหนาที่ดูแลวงปพาทยมอญและไดเปลี่ยนชื่อวงใหมเปนวงครูมานิตย  วัดตําหนักเหนือ  
จนถึงปจจุบัน ซ่ึงปจจุบันวงครูมานิตยไดสรางเครื่องมอญเพิ่มขึ้นจากเดิมโดยปจจุบันมีเครื่องปพาทย
มอญคือฆองมอญทั้งหมด  4 โคง  ปจจุบันคณะครูมานิตยมีอายุการกอตั้งวงไดประมาณ  55  ป    
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2.6.2  รูปแบบของการประสมวง 
             ลักษณะของวงปพาทยมอญของวงปพาทยมอญคณะครูมานิตย เปนรูปแบบ 
วงปพาทยมอญที่เปนเอกลักษณของอําเภอปากเกร็ดโดยทั่วไป คือวงเครื่อง  5 วงเครื่องคู วงเครื่องใหญ 
และวงรูปแบบพิเศษ ยังคงรักษารูปแบบวงปพาทยมอญไวโดยไมคิดที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะของวงที่มี
มาแตเดิม เปนวงดนตรีที่มีวัฒนธรรมการบรรเลงตามเอกลักษณของดนตรีปพาทยมอญของปากเกร็ดทั้ง
เร่ืองเครื่องดนตรีและวงดนตรีไมมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบแตอยางไร 
 
       2.6.3  ขนบประเพณีของวงในการบรรเลง 
             2.6.3.1  ความเชื่อ 
                      วงครูมานิตยจะมีตะโพนไทยเปนครูที่เปนที่เคารพบูชาและมีรูปเศียรพอแก
เปนครูตั้งบูชาที่บานแตละปจะมีพิธีครอบครูไหวครูทุกปๆละ 1 คร้ังและถวายอาหารและน้ําทุกเชา 
 
             2.6.3.2  การแตงกาย 
                     งานมงคล จะสวมใสเส้ือลายดอกหรือเสื้อสีตางๆใหเหมาะกับงานเชน งาน
สงกรานต งานประจําป  งานเทศกาลตางๆ 
                     งานศพ  การแตงกาย  สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวกางเกงดําตามแบบการแตงกายของ
นักดนตรีปพาทยมอญ หรือเส้ือดํากางเกงดําเพื่อเปนการใหเกียรติกับเจาของงาน 
 
            2.6.3.3 ระเบียบแบบแผนการปฏิบัติตนในวง 
                    นักดนตรีในวงสวนใหญเปนคนที่อยูบริเวณใกลบานครูมานิตยจะเปน 
ผูฝกซอมการบรรเลงดวยตนเองและจะสอนใหลูกศิษยทุกคนเคารพในความเปนนักดนตรีไมเอาเปรียบ
ซ่ึงกันและกันจะชวยเหลือกันเวลาอยูในวงจะไมโยนหรือเลนกันในขณะที่อยูในตัวเครื่องดนตรีเพราะ
ถือวาเปนการไมเคารพครูอาจารยทางดนตรีการแตงกายในการไปแสดงตองมีระเบียบดูกาละเทสะจะ
สวมเสื้อผาตามเหตุการณของงานเชนงานมงคลจะสวมเสื้อผาที่เปนสีสันเพื่อใหดูสดชื่อถาเปนงานศพจะ
สวมเสื้อผาสีขาวหรือสีดําเทานั้น 
 
           2.6.3.4 ระเบียบแบบแผนบทเพลงในการบรรเลง 
                   การบรรเลงเพลงทุกเพลงที่เปนเพลงมอญฆองมอญวงใหญจะตองขึ้นเพลง
กอนทุกครั้งตามประเพณีของการบรรเลงเพลงมอญแบบโบราณตามระเบียบปฏิบัติของนักดนตรี 
ปพาทยในอําเภอปากเกร็ดที่มีการสืบทอดกันมา เพลงที่ใชในการบรรเลงในงานถาเปนงานศพและเปน
ศพแหงจะบรรเลงเมื่อศพเคลื่อนขึ้นวัดจะบรรเลงเพลงยกศพและเริ่มดวยเพลงเชิญ  หลังจากนั้นถาเปน
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งานที่บานจะบรรเลงเพลงประจําบานกอน ซ่ึงระเบียบปฏิบัติในเรื่องการบรรเลงเพลงมอญนั้นจะ
เหมือนกันกับคณะปพาทยมอญในอําเภอปากเกร็ดทุกวงเพราะปจจุบันนักดนตรีปพาทยมอญในอําเภอ
ปากเกร็ดก็จะถึงกันหมดเพราะจะชวยเหลือกันในเรื่องนักดนตรีถาวงใดมีงานและขาดคนก็จะสามารถ
ดึงคนวงอื่นมาชวยกันได เพลงที่ใชบรรเลงก็เชน เพลงประจําวัด  และตอดวยเพลงมอญทั่วไป เมื่อเวลา
เที่ยงจะบรรเลงเพลงย่ําเที่ยง  ตอนบายเพลงมอญ  2 ช้ัน ชวงเย็นกอนค่ําจะบรรเลงเพลงย่ําค่ํา เพลงมอญ
สองชั้น เวลาพระสวด เพลงมอญสองชั้น เลิกงานตอนกลางคืน เพลงประจําบาน เวลาเผาศพใชเพลง
ประจําบาน เชนเดียวกับวงปพาทยมอญในอําเภอปากเกร็ดอีกหลายๆวงที่ยังรักษาวัฒนธรรมการบรรเลง 
ปพาทยมอญในงานศพอยู  แตถาเปนการบรรเลงในงานมงคลทั่วไปก็จะบรรเลงเพลงมอญ 2 ช้ันหรือ
เพลงมอญที่มีการขับรองเพื่อความบันเทิง 
 
             2.6.3.5  กระบวนการถายทอดความรู 
                       กระบวนการถายทอดความรูของวงวา มีการสืบทอด แบบตัวตอตัวและการ
ถายทอดแบบการตอเพลงใหลูกวงทั้งวงซึ่งกาจะบอกเปนทํานองเพลงที่ละวรรคแลวใหลูกวงบรรเลง
ตาม ในดานบทเพลงที่ใชสําหรับการตอเพลงนั้นถาเปนนักดนตรีที่มาเริ่มหัดการบรรเลงปพาทยมอญ
เพลงที่ใชเปนเพลงแรกในการตอใหกับนักดนตรีใหม  คือเพลงประจําวัด  และหลังจากเพลงประจําวัดก็
จะเปนเพลงมอญ  2 ช้ันทั่วไป และเพลงอื่นๆที่ทางผูสอนเปนผูกําหนดให 
 
                  2.6.3.6 พิธีกรรมในการรับศิษย 
                     จะรับเด็กที่มาฝกการบรรเลงในวันพฤหัสบดีโดยใหจับมือเพลงสาธุการกอน
กอนจับมือลูกศิษยตองนําดอกไมธูปเทียนมากราบครูพรอมกับเงินคากํานลจํานวน 12 บาทผูทําพิธีจับ
มือเดิมทีเปนครูสิงหและเมื่อครูสิงหเสียชีวิตแลวก็ใหครูบุญปลูกเปนผูจับมือไหวครูตอจากครูสิงห และ
เมื่อมีพิธีไหวครูใหญจึงใหครูที่มาทําพิธีไหวครูจับมือไหวครูอีกครั้ง 
 
    2.6.4  บทเพลง 
          บทเพลงมอญที่คณะครูมานิตยใชบรรเลงในปจจุบันเปนเพลงมอญซึ่งสวนใหญเปน
เพลงมอญของปทุมธานีเปนเพลงมอญทั่วๆไป  เชนเพลงเชิญ  เพลงประจําบาน  ประจําวัด  เพลงพระฉัน  
เพลงย่ําค่ํา ย่ําเที่ยง เพลงมอญ 2 ช้ันทั่วๆไป ซ่ึงจะเปนแบบแผนการบรรเลงที่คลายกันกับวงปพาทยมอญ
ในอําเภอปากเกร็ด 
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บทเพลงที่ใชในการบรรเลงในงานศพ 
 

ตาราง  16  บทเพลงที่ใชในงานพิธีศพแตละคืน (งานศพสดคืนแรกที่เร่ิมการบรรเลง) 
 

เวลา ขั้นตอนพิธีกรรม บทเพลงที่ใชบรรเลง 
17.00น-18.00 น. ยกศพขึ้นตั้งที่ศาลา เชิญ 

เพลงประจําวัด 
เพลงมอญ  2 ช้ัน 

 

เวลา ขั้นตอนพิธีกรรม บทเพลงที่ใชบรรเลง 
18.00น.- 19.00น. -พระมาทําพิธีสวด เพลงเร็วมอญ 
19.00น.- 21.00น. -พระมาสวดอภิธรรม 

-พิธีจุดธูปเทียนบูชาพระ 
-พระสวดอภิธรรมแตละจบสลับดวยการ
บรรเลงเพลง 

-เพลงเร็วมอญ 
-เพลงจุดธูปเทียน 
-เพลงมอญสองชั้นออกเพลงเร็ว
หรือเพลงไทยสั้นๆแลวแตความ
ถนัดของแตละวง 

21.00น.-22.00น. -พระกลับ 
-หลังพระกลับบรรเลงเพื่อเปนเพื่อนเจาของ
งาน 
 
-เลิกงานชวงกลางคืน 

-เพลงเร็วมอญ 
-เพลงไทยหรือเพลงมอญสอง
ช้ันแลวแตความถนัดของแตละ
วง 
-เพลงเพลงประจําวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



83 
 

ตาราง  16  (ตอ) งานวนัเผา 
 

เวลา ขั้นตอนพิธีกรรม บทเพลงที่ใชบรรเลง 
05.00น.- 07.00น. 
 
07.00น. 
 
07.00น.-08.00น. 
 
08.00-11.00น. 

- บรรเลงทั่วไปในงานเพื่อไมใหงานเงียบ
เหงา 
 
- พระมา 
-จุดธูปเทียน 
-พระฉันภัตราหาร 
-พระกลับ 
- เวลาวางไมมีพิธีกรรมใดทางศาสนาและ
ความเชื่อ 

-เพลงประจําวัดออกทายเพลง
ตางๆ 
-เพลงเร็วมอญ 
-เพลงเร็วมอญจุดธูปเทียน 
-เพลงพระฉันมอญหรือเพลงเถา
ตามความถนัดของแตละวง 
-เพลงเร็วมอญ 
-เพลงมอญ  2  ช้ัน เพลงประจํา
วัดออกทายเพลง 

11.00น. 
 
11.00น.- 12.00น. 
 
12.00น.- 14.00น. 

-พระมาฉันอาหารเพลและทําพิธีทางศาสนา 
-จุดธูปเทียน 
-พระฉันภัตราหาร 
-พระกลับ 
-หลังพระกลับจากฉันเพลไมมีพิธีกรรมทาง
ศาสนาและความเชื่อ 

-เพลงเร็วมอญ 
-เพลงเร็วมอญจุดธูปเทียน 
-เพลงพระฉันมอญหรือเพลงเถา 
-เพลงเร็วมอญ 
-เพลงย่ําเที่ยง 
-เพลงมอญ  2 ช้ันเพลงเถา
แลวแตความถนัดของแตละวง 

14.00น. 
14. 00น .  – 15. 00
น. 
  
15.00น.- 17.00น. 
17.00น. 
 

-พระมาขึ้นเทศกอนทําพิธีเผาศพ 
-พระขึ้นเทศกอนทําพิธีเผาศพ 
 
-เวลาวางหลังจากพระขึ้นเทศเรียบรอยแลว 
 
ประชุมเพลิง 

-เพลงเร็วมอญ 
-ไมตองบรรเลงนักดนตรี
พักผอนใกลๆวงปพาทยมอญ 
-บรรเลงเพลงมอญ  2 ช้ัน หรือ
เพลงเถาตามความถนัดของแต
ละวง 
เพลงประจําบานออกไฟชุม 
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  ถามีงานมากกวาหนึ่งคืนจะบรรเลงเพลงแตละวันเหมือนกับการบรรเลงในงานศพสดคืนแรกที่
เร่ิมการบรรเลงเชนนั้นทุกคืนแตถาเปนงานที่มีการตั้งกระดูกดวยการบรรเลงจะปฏิบัติดังนี้ 

 
ตาราง  16  (ตอ) 
 

เวลา ขั้นตอนพิธีกรรม บทเพลงที่ใชบรรเลง 
05.00น.- 07.00น. 
 
07.00น. 
 
07.00น.-08.00น. 
 
 

- บรรเลงทั่วไปในงานเพื่อไมใหงานเงียบ
เหงา 
 
- พระมา 
-จุดธูปเทียน 
-พระฉันภัตราหาร 
-พระกลับ 
-เลิกงาน (เสร็จพิธีศพทั้งหมด) 
 

-เพลงประจําวัดออกทายเพลง
ตางๆ 
-เพลงเร็วมอญ 
-เพลงเร็วมอญจุดธูปเทียน 
-เพลงพระฉันมอญหรือเพลงเถา
ตามความถนัดของแตละวง 
-เพลงเร็วมอญ 
-เพลงประจําวัด 

  
 
ตาราง 17 แสดงบทเพลงที่ใชบรรเลงในงานรําเจา 
 

เวลา ขั้นตอนพิธีกรรม บทเพลงที่ใชบรรเลง 

07.00น. พิธีเชิญเจาเขาทรง เพลงเชิญ 

08.00-11.00น. พิธีรําเจา เพลงรําใบไม 
เพลงรํามอญ  12  ภาษา 
เพลงเร็วมอญ 
เพลงชนชาง 

เวลา ขั้นตอนพิธีกรรม บทเพลงที่ใชบรรเลง 

11.00น. -เสร็จพิธีรําเจา -เพลงเร็วมอญ 
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   ถาเปนงานมงคลทั่วไปที่มีการนําวงปพาทยมอญไปบรรเลงจะใชเพลงมอญ  2 ช้ันทั่วไปที่มี
ทํานองออนหวานหรือทํานองสนุกสนาน เชน เพลงสองกุมาร เพลงยาดเล เพลงพมานิมิตร มาบรรเลง
เพื่อขับกลอมผูฟงที่มาฟงการบรรเลงวงปพาทยมอญในงานมงคล 

      2.6.5  การรับงานแสดงและการจายคาตัวผูแสดง 
 
ตาราง 18 การเปรียบเทียบการรับงานและการจายคาตอบแทนนกัดนตรตีอ  1 งานของคณะครูมานิตย  

 
2.6.6  สถานะภาพของนักดนตร ี

      ในอดีตนักดนตรีในวงเปนนักดนตรีอาชีพที่มีอาชีพเสริมคือการทํานาทําสวนเวลา
กลางคืนก็จะมารวมตัวซอมเพลงกันนักดนตรีปจจุบันเปนนักดนตรีที่มีอาชีพอ่ืนๆอยูดวยเชนเปน
ขาราชการ  พนักงานโรงงาน  นักเรียน นักศึกษา  ซ่ึงไมคอยมีเวลาในการฝกซอมเพลงถาเปนนักเรียนก็
จะเรียนมาจากโรงเรียนและถาเปนคนที่ทํางานแลวก็จะตอเพลงกันที่วงเวลาไปงาน  งานแสดงสวนมาก
ในปจจุบันเปนงานปพาทยมอญมากกวางานปพาทยไทยเพลงที่ตอกันใหมๆจึงเปนเพลงมอญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขนาดของ 
วงปพาทยมอญ 

ราคาคารับงานในแตละขนาดของวง การจายคาตัวนักแสดงตอคน 

1  วัน 1  คืน 2 คืน 2 วัน หมายเหตุ วันเดียว 1วัน1คืน 
หมาย

เหตุ 

เครื่องคู  3โคง 55,000 7,500 15,000  400-500 500-550 คิดเปน

เวลาๆละ 

400-500

บาท 
เครื่องคู  4โคง 65,00 8,500 17,000  400-500 500-550 
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  2.6.7  การสืบทอดการเปนหัวหนาวง 
 

 
 

ภาพประกอบ 21 การสืบทอดหัวหนาวงมานิตย 



บทที่  5 
สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
  งานวิจัยเร่ือง การสืบทอดวัฒนธรรมปพาทยมอญใน อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผูวิจัยได

ศึกษาคนควาจากเอกสาร  ตํารา  และจากการสัมภาษณผูเกี่ยวของดานดนตรีปพาทยมอญในอําเภอปาก
เกร็ดจังหวัดนนทบุรีสามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคไดดังนี้ 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
    1.  ศึกษาประวัติความเปนมาของวงปพาทยมอญอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
    2.  ศึกษาการสืบทอดวัฒนธรรมวงดนตรีปพาทยมอญในอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

  

วิธีการดําเนินการวิจัย 
   ดานวิธีการดําเนินการวิจัยผูวิจัยไดศึกษาจากการคนควาเอกสารตําราและจากการลงพื้นที่ใน

อําเภอปากเกร็ดเพื่อสัมภาษณและสอบถามผูเกี่ยวของและผูรูดานวัฒนธรรมดนตรีปพาทยมอญโดยวาง
แนวทางในการศึกษาไวดังนี้ 

 

สรุปผลการวิจัย 
           ผลจากการคนควาวิจัยตามความมุงหมายที่กําหนดไวสรุปผลไดดังนี้ 

   1.  ประวัติความเปนมาของวงปพาทยมอญในอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
   ชาวมอญในอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีหลักฐานการอพยพเขามาอยูในประเทศไทย

พรอมๆกับมอญในจังหวัดปทุมธานีคือในสมัยกรุงธนบุรีปพ.ศ.2317 และสมัยกรุงรัตนโกสินทรสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลที่  2  ปพ.ศ. 2358  ซ่ึงในสมัยรัชกาลที่ 2  นี้เอง   
ชาวมอญไดเขามาอาศัยกันอยางหนาแนนในอําเภอปากเกร็ด  สวนใหญอพยพมาจาก  “ กวนแหละ
หมาน”  เมืองมะละแหมง  นอกจากนั้นมาจากเมืองเมาะตะมะ หงสาวดี   และพะสิม  มีอาชีพปน
เครื่องปนดินเผาตั้งแตยังอยูในบานเมืองของตนชาวมอญที่อําเภอปากเกร็ดเขามาพรอมๆกับมอญใน
จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงเปนกลุมมอญที่นําเอาวัฒนธรรมการแสดงรํามอญปพาทยมอญมาพรอมๆกันและมี
การถายทอดวัฒนธรรมดานดนตรีใหกับมอญในอําเภอปากเกร็ดซึ่งทําใหมอญทั้งที่จังหวัดปทุมธานีและ
อําเภอปากเกร็ดมีช่ือเสียงในดานการดนตรีปพาทยมอญและนาฏศิลปมอญ วงปพาทยมอญคณะแรกใน
อําเภอปากเกร็ดไมทราบแนชัดวาเปนคณะใดแตนักดนตรีปพาทยมอญที่มีช่ือเสียงและเปนผูสืบทอดการ
บรรเลงปพาทยมอญใหกับนักดนตรีในอําเภอปากเกร็ดคือพระยาพิชัยซ่ึงนาจะเปนคณะปพาทยไทยคณะ
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แรกในอําเภอปากเกร็ด พระยาพิชัยทําหนาที่เปนผูถายทอดการบรรเลงปพาทยมอญใหกับลูกศิษยใน
อําเภอปากเกร็ดและนักดนตรีจากถิ่นอ่ืนที่มาขอเรียนปพาทยมอญจนเปนที่รูจักกันในวงการดนตรีไทย  
และเมื่อวงปพาทยมอญไดขยายตัวเปนที่นิยมของคนทั่วไปพระยาพิชัยจึงไดสรางวงปพาทยมอญเพิ่มขึ้น
และไดไปเรียนปพาทยมอญจากนักดนตรีปพาทยมอญจากปทุมธานีและมาสอนลูกศิษยซ่ึงตอมาไดมีครู
ดนตรีปพาทยมอญที่เปนเชื้อสายมอญที่มีช่ือเสียงอีก  2  ทาน คือ  ครูทิว  ศิลปดุริยางค  และครูแหยม  
รนขาว ทั้งสองทานเปนครูปพาทยมอญที่มีลูกศิษยสืบทอดการบรรเลงมาจนถึงปจจุบันอีกหลายคณะ 
เชน  คณะสุดใจศิลป  คณะสมจิตรศิลป  คณะปูหนอน  คณะครูมานิตย  คณะดุริยางคเฟองฟู คณะสงบ  
คงปน  คณะครูแนม  เปนตน  

 
  2. ลักษณะวงปพาทยมอญในอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
      ในอดีตวงปพาทยมอญในอําเภอปากเกร็ดจะมีเฉพาะวงเครื่อง 5 เทานั้นหลังจากที่มีการ

พัฒนารูปแบบวงปพาทยมอญตามแบบวงปพาทยไทย วงปพาทยมอญในอําเภอปากเกร็ดจึงไดมีการ
เปลี่ยนแปลงขนาดของวงปพาทยมอญเปนวงปพาทยมอญเครื่อง 5 ปพาทยมอญเครื่องคู ปพาทยมอญ
เครื่องใหญ  และวงปพาทยพิเศษ ตามความนิยมของผูวาจางไปแสดงแตไมมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
ของเครื่องดนตรีในวงปพาทยมอญแตอยางไรปจจุบันยังคงรักษาความเปนวงปพาทยมอญที่มีการพัฒนา
มาจากวงปพาทยมอญแบบดั่งเดิมคือใชเครื่องดนตรีที่เปน วงปพาทยมอญเครื่อง 5 ปพาทยมอญเครื่องคู 
ปพาทยมอญเครื่องใหญ  และวงปพาทยพิเศษตามที่พบเห็นกันทั่วไปในอําเภอปากเกร็ด 

 
3. บทบาทหนาท่ีของวงปพาทยมอญในอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

      ปจจุบันบทบาทหนาที่ของวงปพาทยมอญที่ทําหนาที่ทางการบรรเลงในสังคมดนตรีทั่วไปมี
หลายลักษณะซึ่งลักษณะที่เปนหลักทางการบรรเลงปพาทยมอญนั้นคือการบรรเลงประกอบพิธีงานศพ
และงานรําผีที่ เปนที่พบเห็นกันทั่วไปในปจจุบันอีกลักษณะหนึ่งคือการบรรเลงปพาทยมอญ
ประกอบการแสดงลิเกซึ่งการพัฒนาการการบรรเลงปพาทยมอญประกอบลิเกเปนความนิยมที่มาจาก
จังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเอง นอกจากนั้นการบรรเลงที่ตองใชวงปพาทยมอญประกอบพิธีกรรมอีกอยาง
หนึ่งที่สําคัญคือการบรรเลงประกอบพิธีรําผีซ่ึงจะพบมากที่สุดในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัด
สมุทรสาครสําหรับในอําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนั้นการบรรเลงปพาทยมอญมีบทบาทหนาที่ที่
สําคัญและยังใชบรรเลงอยูเปนประเพณีและพบเห็นกันมากที่สุดคือบทบาทหนาที่เกี่ยวกับพิธีกรรมและ
การแสดงที่เปนของชาวมอญดั้งเดิมอยางการแสดงรํามอญ (เรียกอีกอยางหนึ่งวามอญรํา) และการ
บรรเลงประอบการแสดงนาฏศิลปไทยในงานศพของชาวจังหวัดนนทบุรีที่นิยมมีวงปพาทยมอญ
บรรเลงและมีการแสดงนาฏศิลปมอญและตอดวยนาฏศิลปไทยดังที่เห็นกันทั่วไปในจังหวัดนนทบุรี
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และจังหวัดปทุมธานีการแสดงประกอบพิธีกรรมรําเจาซ่ึงจะพบในชวงวันสงกรานตในหมูบานที่มี 
ชาวมอญอาศัยอยูเชนที่ตําบลบางตะไนย ตําบลเกาะเกร็ด ตําบลบางพูด เปนตน 

 
                    การสืบทอดวัฒนธรรมปพาทยมอญในอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  

            ผูวิจัยไดศึกษาการสืบทอดวัฒนธรรมปพาทยมอญในอําเภอปากเกร็ด จํานวน 6วง ไดแก  
      1. วงสุดใจศิลป มีหัวหนาวงคนแรกคือ นายสุดใจ หะหวังไดเปนผูกอตั้งวงดนตรีปพาทย

มอญ วงสุดใจศิลปไดรับงานแสดงมามากกวา 70ป ผูรับสืบทอดวงสุดใจศิลปในปจจุบันคือนายวิเชียร 
หะหวัง ซ่ึงเปนลูกชาย บรรดาลูกวงในอดีตสวนใหญจะเปนญาติพี่นองหรือคนที่อยูในระแวกบานของ
นายสุดใจ สวนในปจจุบันจะเปนคนเรียนดนตรีมาจากโรงเรียนแลวมาฝกกับวง ไมก็มาบรรเลงกับวงแต
ไมไดมาเปนศิษยประจําวงเหมือนแตกอน วงสุดใจศิลปมีฆองมอญทั้งหมด12โคง มีรูปแบบวงที่มีการ
ประสมวงแบบดั้งเดิมคือ วงเครื่อง5 วงเครื่องคู วงเครื่องใหญ และวงรูปแบบพิเศษที่มีการดัดแปลง
เพิ่มเติมใหเกิดความยิ่งใหญตามความนิยมของผูวาจาง ขนบประเพณีที่ปฏิบัติสืบตอกันมาทั้งดานความ
เชื่อ การแตงกาย ระเบียบปฏิบัติในวง แบบแผนในการบรรเลงบทเพลง พิธีกรรมในการรับศิษยผูทํา
หนาที่ในการรับศิษยโดยจะมีเครื่องไหวครูคือ ขัน หรือพานใสดอกไมธูปเทียน  เงินกํานลในการไหวครู  
6  บาท  หรือ  12 บาทแลวแตวาบานใครจะใชเงินคากํานลเทาไร  แลวนํามาในวันพฤหัสกราบไหวครูที่
เปนที่เคารพแลวจับมือไหวครูโดยครั้งแรกจับมือดวยเครื่องมือฆองไทยวงใหญ ผูที่สอนปพาทยมอญให
แกผูมาเรียนในวงคือนายบัณฑิต เพียรดีกระบวนการถายทอดความรูยังคงดําเนินมาตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน วงสุดใจศิลปเปนวงปพาทยมอญที่มีเพลงมอญเปนจํานวนมาก เพราะไดรับการถายทอดเพลง
มอญและยังรักษาเพลงมอญเกาแกไวได การรับงานแสดงของวงจะขึ้นอยูกับระยะทางในการเดินทาง
และขนาดของวงปพาทยเพื่อที่จะกําหนดราคาในการรับงานได การจายคาตัวนักดนตรีก็เชนเดียวกันจะ
ไดคาตัวในการรับงานแตละครั้งจะขึ้นอยูกับราคาที่ รับงานแสดง  ปจจุบันวงสุดใจศิลปมีการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมทั้งจากภายนอกและจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมทําใหนักดนตรีในปจจบุนั
ตองมีอาชีพอ่ืนๆมาเปนอาชีพหลักและอาชีพนักดนตรีเปนอาชีพรองแตก็ยังมีการฝกซอมดนตรีกันอยู
เปนประจํา 

              2. วงสมจิตรศิลป เร่ิมกอตั้งวงตั้งเมื่อใดไมทราบแนชัดแตมีอายุการจัดตั้งวงมากกวา 70 ป 
โดยมีครูแหยม รนขาวเปนหัวหนาวง ครูแหยมไดรับการถายทอดดนตรีมอญมาจากครูจําปาซึ่งเปนชาว
มอญดั้งเดิม คูจําปาไดมีเครื่องดนตรีมอญดวย เมื่อครูจําปาเสียชีวิตก็ไดใหเครื่องดนตรีนี้ไวกับครูแหยม
เนื่องจากครูจําปาไมมีลูกหลาน จากนั้นครูแหยม รนขาวก็ยึดถือแบบแผนในการบรรเลงเพลงมอญเกาไว
อยางมาก จนเปนที่รูจักยอมรับนับถือ และยังถือวาเปนเพลงมอญปากเกร็ดอยางแทจริงเพราะลักษณะ
การบรรเลงตางจากดนตรีทางปทุมธานี ปจจุบันนายสมพร รนขาวไดเปนหัวหนาวงสมจิตรศิลป  
วงสมจิตรศิลปมีฆองมอญทั้งหมด 13โคงมีรูปแบบวงที่มีการประสมวงแบบดั้งเดิมคือวงเครื่อง 5 วง
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เครื่องคู วงเครื่องใหญที่สําคัญวงสมจิตรศิลป ไมมีการเปลี่ยนแปลงทั้งรูปแบบการผสมวงและรูปลักษณ
ของเครื่องดนตรี ไมมีการตัดเครื่องหัวทายออกจากการบรรเลง ขนบประเพณี ความเชื่อ การแตงกาย 
แบบแผนในการบรรเลง ระเบียบในวงยังคงยึดถือแบบดั้งเดิม รวมทั้งแบบแผนในการบรรเลงตองให
ฆองมอญวงใหญขึ้นกอนทุกครั้ง ทั้งการถายทอดความรูแบบมุขปาฐะและแบบองครวม ยังมีส่ิงที่ยึดถือ
มาคือเมื่อออกงานแสดงกอนการบรรเลงตองมีการทําพิธีไหวครูกอนทุกครั้ง บทเพลงที่วงสมจิตรศิลป
บรรเลงในปจจุบันเปนเพลงมอญของปทุมธานีและเพลงมอญของปากเกร็ดซ่ึงเหลืออยูไมมากแตยังคง
รักษาลักษณะมือฆองในการบรรเลงในวงปพาทยมอญ นักดนตรีสวนใหญยังคงเปนนักดนตรีอาชีพ 
หรือผูที่เปนนักดนตรีดั้งเดิมที่เกษียณอายุแลว ในปจจุบันวงสมจิตรศิลปรับแสดงในงานศพการบรรเลง
ประกอบการแสดงรํามอญและการแสดงวัฒนธรรมทองถ่ิน 

               3. วง ส.ศิษยสมบัติ เร่ิมกอตั้งวงเมื่อพ.ศ.2524 โดยนายจรัญ ดอกไมเปนผูที่ชอบดนตรี 
สามารถบรรเลงดนตรีในระดับพื้นฐานจึงสงลูกชายคือนายสมโภชน ขําเจริญไปเรียนดนตรีกับครูสมบัติ 
จิตบรรเทาจนไดเขาไปอยูในวงของครูสิงห เมื่อนายสมโภชน ขําเจริญสามารถบรรเลงและบริหารวง
ดนตรีไดจึงมาดูแลวงปพาทยมอญ วง ส.ศิษยสมบัติ มีฆองมอญทั้งหมด 5โคง มีรูปแบบวงที่มีการ
ประสมวงแบบดั้งเดิมคือวงเครื่อง5 วงเครื่องคู วงเครื่องใหญ ขนบประเพณีของวงจะนับถือเศียรพระ
พิฆเนศวรและพระฤษีมีความเชื่อวากอนจะรับประทานอาหารตองถวายขาวและน้ําใหครูเสียกอนการ
แตงกาย ระเบียบปฏิบัติในวง แบบแผนในการบรรเลงบทเพลง กระบวนการถายทอดความรูเปนการ
ถายทอดแบบตัวตอตัวและแบบองครวมยังคงดําเนินมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน การรับงานแสดงของวง
จะขึ้นอยูกับระยะทางในการเดินทางและขนาดของวงปพาทยเพื่อที่จะกําหนดราคาในการรับงานได การ
จายคาตัวนักดนตรีก็เชนเดียวกันจะไดคาตัวในการรับงานแตละครั้งจะขึ้นอยูกับราคาที่รับงานแสดง 

               4. วงดุริยางคเฟองฟู กอตั้งเมื่อปพ.ศ.2516 มีการจัดตั้งวงมา40ป มีนายแหลมเปนผูกอตั้งวง 
ซ่ึงเปนศิษยของครูทิว เมื่อครูทิวเสียชีวิตจึงนําความรูเกี่ยวกับการบรรเลงปพาทยมอญมาถายทอดใหแก
ลูกหลาน วงดุริยางคเฟองฟูมีฆองมอญทั้งหมด 4 โคง มีลักษณะรูปแบบของวงแบบดั้งเดิมไมมีการ
เปลี่ยนแปลงคือ วงเครื่อง5 วงเครื่องคู วงเครื่องใหญ ทั้งยังเปนวงที่มีความเข็มแข็งทั้งดานบทเพลงและ
การบรรเลงตามเอกลักษณของวงปพาทยมอญ ขนบประเพณีของในวงจะนับถือพระฤษี มีการไหวครู
ทุกๆป ปละหนึ่งครั้ง ระเบียบการปฏิบัติตนในวงนั้นจะตองเคารพผูที่มีอายุและวัยวุฒิมากกวา มีแบบ
แผนในการบรรเลงเหมือนการบรรเลงวงปพาทยมอญทั่วไปคือใชฆองมอญในการขึ้นเพลงกอนเสมอ 
จะการรับศิษยคร้ังแรกที่มาตอเพลงโดยมากราบครูที่บานใชเงินกํานล 6 บาท หรือพาไปไหวครูที่มีการ
ทําพิธีใหญๆ ในการใชบทเพลงยังคงใชการบรรเลงเพลงมอญทั่วๆไป ซ่ึงจะเปนแบบแผนที่คลายกับ 
วงปพาทยมอญในอําเภอปากเกร็ด สถานะภาพของนักดนตรีในวงดุริยางคเฟองฟูในปจจุบันนอกจาก
ลูกหลานที่ยังเด็ก สวนใหญก็จะหานักดนตรีจากวงสมเกลี้ยงมาบรรเลง ปจจุบันมีนายคุณากร เฟองฟู
เปนหัวหนาวง 
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              5. วงเพชรลักษณ กอตั้งโดยครูเพชร รักเดชจัดตั้งวงมาตั้งแตพ.ศ.2470มีอายุวงมากกวา  
80 ป ไดเรียนปพาทยกับพระยาพิชัย และเรียนดนตรีปพาทยมอญจากหลวงประสาท ดนตรีปพาทยไทย
กับครูบุญยง-บุญยัง เกตุคง ปจจุบันมีฆองมอญทั้งหมด 6 โคง วงเพชรลักษณมีรูปแบบการประสมวงที่
ดั้งเดิมไมมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของวง ประเพณีของวงในการบรรเลงจะตองไหวครูกอนการ
บรรเลงทุกครั้งและจะมีการทําพิธีไหวครูทุกป จะมีการแตงกายที่สมควรกับงานแสดง มีการถายทอด
ความรู 2แบบคือการถายทอดแบบตัวตอตัว(แบบมุขปาฐะ) และการถายทอดแบบองครวม จะตอเพลง
เร่ิมแรกคือเพลงประจําวัดหลังจากเพลงประจําวัดจะเปนเพลงมอญ 2ช้ัน สถานะภาพของนักดนตรีในวง
สวนใหญจะเปนชาวสวนที่อยูบานใกลเรือนเคียงแตมีนักดนตรีสวนนี้ไมมากนัก สวนใหญจะรับงาน
เฉพาะเสาร-อาทิตย ปจจุบันสิบเอกณัฐพงศ รักเดช เปนหัวหนาวง 

              6. วงครูมานิตย กอตั้งวงมาตั้งแตพ.ศ.2500 โดยครูสิงห-ครูสังขไดเรียนปพาทยมาจากครู
แหยม เมื่อครูแหยมเสียชีวิตจึงแยกออกมาตั้งวงเปนของตนโดยครูสิงหไดใหชาวบานที่อยูใกลเคียงมึก
บรรเลงและออกรับงานโดยใชช่ือวา วงวัดตําหนักเหนือ มีการประสมวงแบบที่เปนเอกลักษณของอําเภอ
ปากเกร็ด ประเพณีความเชื่อจะไหวครูทุกครั้งที่ออกงานรับแสดง และไหวครูทุกๆ มีระเบียบแบบแผน
ในการบรรเลงตามระเบียบปฏิบัติที่มีการสืบทอดกันมา คือเพลงมอญจะตองใชฆองมอญวงใหญขึ้น
เพลงกอนทุกครั้ง การถายทอดความรูจะมีทั้งแบบองครวมและแบบตัวตอตัว สถานภาพของนักดนตรี
ในอดีตจะมีอาชีพหลักคือการเลนดนตรี อาชีพเสริมคือการทําไรทํานา แตในปจจุบันจะมีนักดนตรีมีงาน
หลักและมีอาชีพเสริมเปนนักดนตรี ปจจุบันนานมานิตยเปนหัวหนาวง 
 

อภิปรายผล 
    การสืบทอดวัฒนธรรมปพาทยมอญใน อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  เปนการสืบทอด

วัฒนธรรมที่มีแบบแผนทั้งดานขนบประเพณีและระเบียบวิธีในการบรรเลงที่เปนวัฒนธรรมดั้งเดิมที่นัก
ดนตรีรุนเกาไดส่ังสมความเปนวัฒนธรรมมอญไว  วงปพาทยมอญในอําเภอปากเกร็ดเดิมที่มีวงปพาทย
มอญที่กอตั้งวงขึ้นเพื่อรับกระแสความนิยมของผูคนอยูเปนจํานวนหลายวงแตภายหลังมีวงปพาทยมอญ
ที่ไมมีผูสืบทอดการบรรเลงเพราะไมมีลูกหลานที่มีความสนใจดนตรีแตไปทํางานอื่นๆจึงเลิกวงและเลิก
รับงาน และบางวงหัวหนาวงก็ขายเครื่องดนตรีไปเนื่องจากเศรษฐกิจทางสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงทํา
ใหวงปพาทยมอญตองประสบปญหาดานเศรษฐกิจดานความเปนอยูของนักดนตรีนักดนตรีหันไป
ประกอบอาชีพอ่ืนๆแทน   จึงทําใหวงปพาทยมอญหลายวงเลิกกิจการดานการรับงานและขายเครื่อง
ดนตรีและบางวงก็มอบเครื่องดนตรีใหเปนสมบัติของโรงเรียนในอําเอปากเกร็ดไปทําใหวงปพาทยมอญ
ในอําเภอปากเกร็ดมีจํานวนนอยวงกวาที่เคยมีอยูวงปพาทยมอญในอําเภอปากเกร็ดที่ยังมีการรับงานและ
มีการสืบทอดวัฒนธรรมของดนตรีปพาทยมอญอยูนั้นปจจุบันมีจํานวนทั้งสิ้นประมาณ  6 วงแตบางวงก็ 
รับงานไดเฉพาะวันเสารและวันอาทิตยเทานั้นเนื่องจากไมมีลูกวงประจําตองอาศัยลูกวงจากวงปพาทย
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ตางถิ่นบางหรือจากวงเพื่อนๆในอําเภอปากเกร็ดที่มีงานไมตรงกันดังงานวิจัยของชูชาติ  พิณพาทย   
ที่กลาวถึงความเปลี่ยนแปลงทางอาชีพของนักดนตรีปพาทยมอญในปจจุบันวา  นักดนตรีมีโอกาสเลือก
อาชีพไดมากกวาอดีต นักดนตรีสวนใหญจึงหาอาชีพเสริม ทําใหการพัฒนาดนตรีนอยลง ไมมีเวลาซอม 
ไมใฝศึกษาทางดานดนตรีและไมมีการสรางสรรคเพลงใหม ๆ  ชูชาติ พิณพาทย (2546: 143) วงปพาทย
มอญในอําเภอปากเกร็ดปจจุบันมีความเหมือนและคลายคลึงกันมากในดานวัฒนธรรมทางดนตรีปพาทย
มอญเนื่องจากใชคนบรรเลงที่เปนคนทองที่เดียวกันแตตางวงกันเทานั้นเพราะปจจุบันนักดนตรีสวน
ใหญมีงานอื่นที่ไมใชอาชีพนักดนตรีปพาทยมอญเพียงอยางเดียว ดังนั้นขนบประเพณีแบบแผนและ
หลักในการบรรเลงตางๆของวงปพาทยมอญของอําเภอปากเกร็ดจึงมีพื้นฐานเปนเชนเดียวกันคือความ
เปนวัฒนธรรมทั้งทางดานการบรรเลง  รูปแบบวงปพาทยมอญ  รูปแบบของบทเพลงที่ใชบรรเลง  
ระเบียบวิธีการบรรเลง  วัฒนธรรมการรับงาน  การจายคาแรงนักดนตรีในการบรรเลงและอื่นๆ 
ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมของปพาทยมอญ ดวยกระแสความนิยมของผูวาจางวงปพาทยมอญที่ช่ืนชอบความ
ยิ่งใหญและอลังการของวงปพาทยมอญและวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณที่มีความเปนขนบประเพณีที่ดี
งามนี้เองที่ทําใหวงปพาทยมอญในอําเภอปากเกร็ดไมมีการเปลี่ยนแปลงทั้งวัฒนธรรมการบรรเลงและ
วัฒนธรรมทางความเชื่อ  วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับวิถีทางดนตรี  มีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะลักษณะของ 
วงปพาทยที่มีการเปลี่ยนแปลงตามความนิยมของผูวาจางเทานั้นปพาทยมอญของอําเภอปากเกร็ดยัง
รักษาความเปนเอกลักษณของความเปนดนตรีปพาทยมอญแบบดั้งเดิมที่มีการสืบทอดวัฒนธรรม 
ปพาทยมอญมาจากบรรพบุรุษนักดนตรีปพาทยมอญที่มีการสั่งสอนกันมาตั้งแตคร้ังรุนครูถึงแมวา
ปจจุบันสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาที่ผานไปแตศิลปทางดนตรีปพาทยมอญของอําเภอปาก
เกร็ดก็ยังคงมีบทบาทหนาที่และรับใชสังคมเชนเดิม 

   ซ่ึงสอดคลองกับไทเลอร (Tylor) กลาวถึงวัฒนธรรมวา วัฒนธรรมเปนสิ่งที่มนุษยตองเรียนรู
จากสังคมมีความหมายรวมทั้ง ความรู ความเชื่อ ศิลปะ ศีลธรรม กฎหมาย ประเพณี และความสามารถ 
ตลอดจนลักษณะนิสัยตาง ๆ ที่ไดรับการถายทอดมาจากการเปนสมาชิกของสังคม (ปฬาณี ฐิติวัฒนา, 
2523: 16) 

   ถึงแมวาในปจจุบันการดนตรีปพาทยมอญตองมีการปรับตัวอยูตลอดเวลาเนื่องจากสภาพของ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปจจุบันแตความเปนดนตรีที่ตองอยูคูกับประเพณีของชาวมอญก็ยังคงดํา
งอยูในอําเภอปากเกร็ดทําใหวงปพาทยมอญในอําเภอปากเกร็ดยังสามารถคงอยูไดดวยประเพณีและ
พิธีกรรมที่ประชาชนในอําเภอปากเกร็ดยังคงปฏิบัติอยูและยังตองมีวงปพาทยมอญเพื่อรักษาความเปน
ชุมชนมอญอยูดังเดิมถึงแมวาในปจจุบันการแขงขันทางดนตรีปพาทยมอญเชิงธุรกิจระหวางคณะตางๆ
จะมีมากขึ้น  หัวหนาวงและนักดนตรีตางก็ปรับปรุงเปล่ียนแปลงวงปพาทยมอญใหทันสมัยทันยุคทัน
เหตุการณเพื่อตอบสนองความตองการของผูวาจางโดยการหาสิ่งตางๆที่เกิดขึ้นทางดนตรีมาปรับปรุงวง
ตัวเองแตวงปพาทยมอญในอําเภอปากเกร็ดที่ยังคงรับงานการแสดงอยูก็ยังตองรักษาวัฒนธรรมเดิมไว
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เพื่อไมใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทางดนตรีปพาทยมอญไปมากกวานี้เพราะวงปพาทยมอญทุกวงยังคง
หวงแหนความเปนเอกลักษณทางวัฒนธรรมดนตรีปพาทยมอญของตนเองไวไมใหเกิดการสูญหาย
นั่นเอง 
 

ขอเสนอแนะ 
  จากการศึกษาการสืบทอดวัฒนธรรมปพาทยมอญใน อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  ในครั้ง

นี้ผูวิจัยมีขอเสนอแนะจากการศึกษาดังนี้ 
            1. เนื่องจากวงปพาทยมอญในอําเภอปากเกร็ดเปนวงปพาทยมอญที่มีความเปนเอกลักษณ

ทางวัฒนธรรมและยังเปนปพาทยมอญที่ไดรับการสืบทอดมาจากวงปพาทยมอญที่มีความเปนมอญอยู
มากดังจึงควรไดรับการสงเสริมเรื่องการรักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรมการบรรเลงนี้ไวเพื่อไมใหเกิด
การสูญหายทางวัฒนธรรมการบรรเลงและวัฒนธรรมเรื่องวงดนตรี 

           2.  ควรไดมีการรวบรวมประวัติความเปนมาทางดนตรีที่เปนของทองถ่ินปากเกร็ดไวเพื่อเปน
ประโยชนตอการศึกษาและการสืบคนดานเอกลักษณทางวัฒนธรรมดนตรี 

           3.  ควรไดมีการศึกษาดานภูมิปญญาการประพันธเพลงของปากเกร็ดและสุนทรียศาสตร 
ดานเสียงดนตรีและมือของเพลงมอญปากเกร็ดซึ่งมีความแตกตางจากลักษณะการบรรเลงจากเพลงมอญ
ในทองถ่ินอื่นๆ 
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บริบทพื้นที่อําเภอปากเกร็ด 
แผนที่อําเภอปากเกร็ด 

 
ภาพประกอบที่  1 แผนที่อําเภอปากเกร็ด 

ที่มา: www.hotsia.com/tumbon/ap1206.shtml 
 ที่ตั้งและอาณาเขต 

อําเภอปากเกร็ดตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดนนทบุรี และอยูหางจากตัว
จังหวัดไปทางทิศเหนือ 7.45 กิโลเมตรมีพื้นที่การปกครองทั้งสองฝงแมน้ําเจาพระยา โดยมีอาณาเขต
ติดตอดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอลาดหลุมแกวและอําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี มีคลองเจ็ก 
คลองตรง คลองบางตะไนย แนวกึ่งกลางแมน้ําเจาพระยา และคลองบานใหมเปนเสนแบงเขต 

ทิศตะวันออก ติดตอกับเขตดอนเมืองและเขตหลักสี่ (กรุงเทพมหานคร) มีคลองประปาเปนเสน
แบงเขต 
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ทิศใต ติดตอกับ อําเภอเมืองนนทบุรี มีคลองบางตลาด แนวกึ่งกลางแมน้ําเจาพระยา และคลอง
วัดแดงเปนเสนแบงเขต 

ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอเมืองนนทบุรีและอําเภอบางบัวทอง มีคลองแมรองกราง คลองบาง
บัวทอง คลองขุนมหาดไทย ถนนคันกั้นน้ําสายพระอุดม-บางบัวทอง คลองลําโพ และคลองลากคอน
เปนเสนแบงเขต 
 
ประวัติศาสตร 

อําเภอปากเกร็ดในครั้งแรกมีฐานะเปนแขวงเรียกวา แขวงตลาดขวัญ ตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2427 และ
ในปเดียวกันนั้นก็ไดรับการยกฐานะเปน อําเภอปากเกร็ด มีพระรามัญนนทเขตตคดี (เนียม นนทนาคร) 
เปนนายอําเภอคนแรก ตั้งที่วาการอําเภออยูในที่ธรณีสงฆวัดสนามเหนือ ตอมาจึงไดยายที่วาการอําเภอ
ไปตั้งที่หมูที่ 2 ตําบลปากเกร็ด ในสมัยที่หลวงรามัญนนทเขตตคดี (เจ็ก นนทนาคร) บุตรชายของพระ
รามัญนนทเขตต คดี (เนียม นนทนาคร) ขึ้นเปนนายอําเภอ 

เมื่อป พ.ศ. 2463 กระทรวงนครบาลไดโอนตําบลออมเกร็ด (เปลี่ยนชื่อมาจากตําบลบางบัวทอง) 
และตําบลบางพลับจากอําเภอบางบัวทอง กับโอนตําบลทาอิฐจากอําเภอนนทบุรีมาขึ้นกับอําเภอ เพื่อ
ความเหมาะสมดานการปกครอง ณ ป พ.ศ. 2470 อําเภอปากเกร็ดจึงมีทองที่การปกครองรวม 13 ตําบล 
ไดแก ตําบลบานปากเกร็ด ตําบลบางพูด  ตําบลบานใหมตลาดเนื้อ ตําบลสีกัน ตําบลสองหอง  
(ทุงสองหอง) ตําบลบางตลาดฝงเหนือ (บางตลาด) ตําบลเกาะเกร็ด ตําบลทาอิฐ ตําบลออมเกร็ด ตําบล
บางพลับ ตําบลบานแหลมใหญ (คลองพระอุดม) ตําบลบางตะไนย และตําบลคลองขอย 

เดิมอําเภอปากเกร็ดมีอาณาเขตทางดานตะวันออกติดตอกับอําเภอบางเขน จังหวัดพระนครโดย
ใชคลองเปรมประชากรตั้งแตคลองบางตลาดขึ้นไปจนถึงคลองบานใหมตลาดเนื้อเปนเสนแบงเขตเปน
เสนแบงเขต จนกระทั่งในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2475 ทางราชการไดโอนตําบลทุงสองหองจากอําเภอ
ปากเกร็ด (ซ่ึงรวมพื้นที่ตําบลสีกันเดิมไวดวย) พรอมกับตําบลลาดโตนดจากอําเภอนนทบุรีไปอยูใน
ทองที่ปกครองของอําเภอบางเขน เพื่อเพิ่มความสะดวกในการตรวจตราของเจาหนาที่และความสะดวก
ในการติดตอราชการของประชาชน คลองประปาจึงกลายเปนแนวแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัด
ทั้งสองแทนคลองเปรมประชากรมาจนถึงทุกวันนี้ 

จนกระทั่งในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2486 จังหวัดนนทบุรีถูกยุบลงเนื่องจากขณะนั้นเกิดปญหา
สภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา อําเภอปากเกร็ดยายไปขึ้นกับจังหวัดพระนคร จนกระทั่งในวันที่ 9 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2489 ไดมีการจัดตั้งจังหวัดนนทบุรีขึ้นมาอีกครั้งอําเภอปากเกร็ดจึงกลับมาอยูในการปกครองของ
ทางจังหวัดนับแตนั้น 
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ตลอดเวลาที่ผานมา มีการปรับปรุงเขตการปกครองระดับตําบลภายในทองที่อําเภอปากเกร็ดอยู
เนือง ๆ เชน ยุบตําบลบานใหมตลาดเนื้อรวมเขากับตําบลบางพูด ยุบตําบลบางพลับรวมเขากับตําบล
ออมเกร็ด เปนตน จนกระทั่งในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 กระทรวงมหาดไทยไดเปลี่ยนแปลงเขต
ตําบลเดิมและตั้งตําบลใหมอีกครั้ง โดยแยกพื้นที่บางสวนจากตําบลปากเกร็ดตั้งเปนตําบลบางตลาด 
แยกพื้นที่บางสวนจากตําบลบางพูดตั้งเปนตําบลบานใหม รวมพื้นที่บางสวนจากตําบลบางตะไนยและ
ออมเกร็ดตั้งเปนตําบลคลองพระอุดม และแยกพื้นที่บางสวนจากตําบลออมเกร็ดตั้งเปนตําบลบางพลับ 
มีผลตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน ปเดียวกัน 

ตอมาอําเภอปากเกร็ดไดมีการยายที่วาการอําเภอมาตั้งริมถนนแจงวัฒนะ หมูที่ 5 ตําบลปากเกร็ด 
เมื่อป พ.ศ. 2505 เพื่อใหประชาชนมาติดตอราชการไดสะดวกยิ่งขึ้น และในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2532 
กระทรวงมหาดไทยไดประกาศแยกพื้นที่ทางทิศตะวันออกของตําบลปากเกร็ดตั้งเปนตําบลคลองเกลือ 
โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 16 มกราคม ปเดียวกันทองที่อําเภอปากเกร็ดจึงประกอบดวย 12 ตําบลจนถึง
ปจจุบัน 

www.hotsia.com/tumbon/ap1206.shtml   25  กุมภาพันธ 2555 
 

สภาพเศรษฐกิจของอําเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี มีอุตสาหกรรมที่หลากหลาย อาทิ อุตสาหกรรมบริการ อุตสาหกรรมสิ่งทอ 

และเครื่องนุงหมอุตสาหกรรมแปรรูปไมและอุตสาหกรรมในครัวเรือนจําพวกเครื่องจักสานและ
เครื่องปนดินเผา จากขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดนนทบุรี ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดนนทบุรีจาก
มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด(GPP) ในป 2551 ภาคเกษตรมีมูลคาเพียง 971 ลานบาท แตนอกภาค
เกษตรมีมูลคาถึง 58,043 ลานบาท โดยมากมาจากภาคอุตสาหกรรม นอกเหนือจากภาคอุตสาหกรรม
พื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีสวนใหญ มีที่ตั้งอยูริมฝงแมน้ําเจาพระยา มีสภาพพื้นที่และแหลงน้ําที่อุดม
สมบูรณเหมาะแกการกสิกรรม ทําใหประชากรของจังหวัด อาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพหลัก อันไดแก 
การทํานาขาว การเพาะปลูก มะพราว มะมวง มังคุดและผลไม นอกจากนี้ยังมี การประกอบอาชีพ
ทางดานปศุสัตว โดยสัตวเล้ียงที่เกษตรกรในจังหวัดเล้ียงโดยทั่วไป คือ เปด ไก โคเนื้อ สุกร กระบือ โค
นม และประมงน้ําจืด มีสัตวน้ําที่นิยมเล้ียง คือ ปลานิล ปลาดุก และปลาตะเพียน 

ปจจุบันพื้นที่ดินที่ใชเพื่อการเกษตรของจังหวัดนนทบุรี มีแนวโนมลดลงเรื่อยๆ ทั้งนี้เนื่องจาก
ไดรับอิทธิพลความเจริญของกรุงเทพมหานครขยายไปสูจังหวัดนนทบุรี ทําใหพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรี
มีความเปนชุมชนเมืองมากขึ้น มีการเปล่ียนแปลงจากพื้นที่ทําการเกษตรกรรม เปนพื้นที่เพื่อการอยู
อาศัย และพาณิชยกรรมมากขึ้น พืชเศรษฐกิจหลักที่สําคัญของจังหวัดในป 2552 ไดแก ขาว โดยขาวนา
ปมีพื้นที่ปลูก 120,423 ไร ผลผลิตรวม 105,937 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 879 กิโลกรัม/ไร ขาวนาปรัง มีพื้นที่
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ปลูก 117,989 ไร ผลผลิตรวม 161,729 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 909 กิโลกรัม/ไร (http://www.plan-
nontpro.go.th.html) 25  กุมภาพันธ 2555 
 
วัฒนธรรมประเพณีในอําเภอปากเกร็ด 
 อําเภอเกร็ดเปนอําเภอที่มีชาวมอญอพยพเขามาอาศัยอยูเปนจํานวนมากวัฒนธรรมประเพณีสวน
ใหญจึงเปนประเพณีที่เปนของชาวมอญ ประเพณีที่ปฏิบัติกันอยูในปจจุบันไดแก ประเพณีทางศาสนา  
ประเพณีที่เกี่ยวกับการดํารงชีวิต  ประเพณีทางความเชื่อ  ซ่ึงประเพณีตางๆเปนประเพณีที่ชาวมอญมีการ
ปฏิบัติอยางเครงครัดประเพณีทุกอยางมีความหมายในตัวเองและเปนการสะทอนหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนา  อาทิ  การสอดแทรกหลักธรรมในการดํารงชีวิตที่เปนปริศนาธรรมคําสอนไวใน
ประเพณีบางอยางเพื่อเปนขอเตือนใจซึ่งในแตละประเพณีนั้นจะมีการปฏิบัติเพื่อเปนเครื่องยึดเหนี่ยวใน
การดํารงชีวิต 
 1)  วัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวกับศาสนา 
  ประเพณีทางศาสนาเปนประเพณีที่กระทํากันโดยอิงศาสนา หรือกําหนดเอาวันทาง
ศาสนาเปนขออางในการประกอบพิธี  จนกลายเปนประเพณี  เชนประเพณีการทําบุญตักบาตรในวัน
พระ  วันวิสาขะบูชา  ประเพณีทอดกฐิน  เปนตน  มอญมีความเลื่อมใสในพุทธศาสนามาแตครั้งสมัย
พุทธกาล  และมีความเครงครัดในการนับถือศาสนาเปนอยางมากคนมอญทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ  
ตํานานที่เกี่ยวของกับประเพณีตางๆ  มักเปนเรื่องราวอันมาจากศาสนาทั้งสิ้น  ในวันที่มีความสําคัญทาง
ศาสนา  คนมอญจะใหความสําคัญและขาดไมได  เพราะมีความเชื่อวาทําบุญในพุทธศาสนาเทานั้นจึงจะ
นําพาไปสูสรวงสวรรค ประเพณีตางๆของคนมอญจึงมักแขวงไปดวยปริศนาธรรมดวยเสมอ ประเพณี
ทางศาสนานั้นสวนใหญจะไมมีกิจกรรมทางดนตรีเขาไปเกี่ยวของเนื่องจากชาวมอญนั้นมีความศรัทธา
ในประพุทธศาสนาสูงและเชื่อวาพระพุทธศาสนานั้นไมมุงเนนกิจกรรมทางดนตรีซ่ึงเปนกิจกรรมความ
บันเทิง ศาสนาเปนส่ิงที่สงบเงียบและเปนเรื่องราวที่เกี่ยวกับสมาธิจึงไมจําเปนตองนําเอาดนตรีไป
บรรเลงใหเกิดความวุนวายเสียงดังรบกวนการเปนสมาธิ ชาวมอญที่มีอยูในประเทศไทยนั้นไมวาจะเปน
มอญในจังหวัดใดก็ตามจะไมใชวงปพาทยมอญในการทํากิจกรรมทางศาสนาทั้งส้ิน  ประเพณีที่เปน
ประเพณีทางศาสนาของชาวมอญประกอบไปดวย  ประเพณีที่เกี่ยวกับศาสนา  เชน  ประเพณีทําบุญ
สารท  ประเพณีทําบุญตักบาตรน้ําผ้ึงประเพณีการค้ําตนโพธิ์  ประเพณีการถวายสลากภัต 
 2)  วัฒนธรรมประเพณีทางความเชื่อและพิธีกรรม 
  ความเชื่อและพิธีกรรม  และความกลัวในสิ่งที่เหนือธรรมชาติเปนพื้นฐานสําคัญที่
กอใหเกิดพิธีกรรม  เพื่อคลายจากความกังวลใจ  คลายจากความกลัว  และมีความมั่นใจในความ
ปลอดภัยของชีวิต  มนุษยจึงตองคอยระวังเซนไหวสังเวยสิ่งที่อยูเหนือธรรมชาติ  มนุษยเชื่อวาเบื้องหลัง
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ส่ิงที่อยูเหนือธรรมชาติมีผูคอยบงการอยู  และผูคอยบงการนี้มนุษยเรียกวา  “ผี”  ซ่ึงมีทั้งผีดี  ไดแก  ผีฟา  
ผีแถน  ผีปูตา  ผีบาน  ผีเรือน  และผีบรรพบุรุษ  สวนผีรายผีเลว  เชน  ผีปา  ผีหา  เปนตน 
  ความเชื่อและพิธีกรรมของชาวมอญ  ไดแก  การนับถือบรรพบุรุษ  ผีประจําหมูบาน  
ความเชื่อเร่ืองโชคลาง  และส่ิงอัปมงคลตางๆ  เมื่อใดที่คนในครอบครัวเกิดเจ็บไขไดปวย  โดยไมทราบ
สาเหตุยอมมีการจัดพิธีกรรมเพื่อขอขมาพิธีกรรมนี้คือ  การรําผี  
วัฒนธรรมประเพณีเกี่ยวกับการดํารงชีวิต 
 ประเพณีที่เกี่ยวกับการดํารงชีวิตเปนประเพณีในการดําเนินชีวิตของคนมอญเชนประเพณีการ
เกิด  ประเพณีการโกนจุก  ประเพณีการบวชนาค  ประเพณีการแตงงาน   ประเพณีศพ 
 
ความเปนมาของมอญในประเทศไทย 

  เร่ืองราวเกี่ยวกับชาวมอญที่อพยพโยกยายเขามาอยูในประเทศไทยนั้นทั้งจากเอกสาร
และงานวิจัยตางๆไดมีผูเขียนขอมูลเกี่ยวกับการอพยพของชาวมอญไวหลายทาน เชนในดานการอพยพ
ของมอญมอญที่เขามาอยูในเมืองไทยนั้นปรากฏเปนหลักฐานครั้งแรกในปพ.ศ. 2127 หลังจากที่สมเด็จ
พระนเรศวรทรงประกาศอิสรภาพ ณ เมืองแครง มีการอพยพติดตอกันหลายครั้งจนกระทั่งถึง พ.ศ. 
2367  ซ่ึงเปนปที่อังกฤษทําสงครามกับพมา สาเหตุใหญของการอพยพนั้น  เปนสาเหตุมาจากการที่
มอญถูกกดขี่ขมเหงจากพมามากกวาปญหาดานอื่นๆ จึงทําใหชาวมอญตางหนีภัยจากพมาเขามาใน
เมืองไทยเพื่อพึ่งพระบรมโพธิสมภารของกษัตริยไทย ดังเหตุการณสําคัญของการอพยพแตละสมัย ดังนี้ 

1. การอพยพในสมัยอยุธยา 
   ในสมัยอยุธยาปรากฏหลักฐานการอพยพเขามา  5 คร้ังดวยกันคือ 
สมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชา(พ.ศ. 2112-2133)   การอพยพครั้งที่ 1 
  การอพยพครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรทรงประกาศอิสรภาพ ณ  
เมืองแครง  ในพ.ศ.  2127  สืบเนื่องมาจากการมี่สมเด็จพระนเรศวรยกกองทัพไปชวยพระเจาหง
สาวดี  นันทบุเรง  ตีเมืองอังวะที่เปนกบฏ  แตพระเจาหงสาวดีไมไววางพระทัยในสมเด็จพระ
นเรศวร  และยังนึกระแวงการรบในครั้งนี้เพราะกองทัพไทยไมไดยกไปตามกําหนดจึงวางอุบายให
พระมหา        อุปราชาอยูรักษาเมืองหงสาวดีและคิดกําจัดสมเด็จพระนเรศวร  พระมหาอุปราชาให
พระยามอญ 2  คน  คือ  พระยาเกียรติ  พระยาราม  กําจัดสมเด็จพระนเรศวร  แตพระยาเกียรติพระ
ยารามไดเปดเผยแผนของพระเจาหงสาวดี  โดยนําความไปบอกแดพระมหาเถรคันฉอง  ปรากฏวา
ชาวมอญที่เกลียดชังพมา  ไดเขาขางพระนเรศวรจึงพากันเขามาสวามิภักดิ์สมเด็จพระนเรศวร  
สมเด็จพระนเรศวรจึงทรงทําการประกาศอิสรภาพและเลิกเปนไมตรีตอพมา  พระราชบัญชาส่ังยก
ทัพไปกรุงหงสาวดีแตเห็นวายังไมสามารถตีพมาได  จึงยกทัพและพาครอบครัวไทยที่ถูกกวาดตอน
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ไปในคราวเสียกรุง  พ.ศ. 2112 กลับ   เมื่อเสด็จกลับมาถึงเมืองแครง  สมเด็จพระนเรศวรจึงไดชวน
พระมหาเถรคันฉองและพระยามอญทั้ง  2  คนมาอยูในกรุงศรีอยุธยาดวย  การอพยพครั้งนี้ถือวา
เปนการอพยพครั้งแรกอยางเปนทางการของมอญที่เขามาในไทย  ซ่ึงมหาเถรคันฉองและพระยา
มอญนั้นไดรับการแตงตั้งใหเปนพระสังฆราชา  และพระยาเกียรติกับพระยารามใหเปนพระยาพาน
ทอง  และโปรดเกลาใหพวกมอญที่เขามาในครั้งนี้ตั้งบานเรือนอยูที่บานใหมมะขามหยอง  บางลี่  
บางขาม  ปากน้ํา  บานบางเพลิง  บานไรปาฝาย  สวนครอบครัวพระยาเกียรติกับพระยาราม  ใหตั้ง
บานเรือนอยูที่ตําบลบานขมิ้นใกลพระอารามวัดขุนแสนใกลพระราชวังของสมเด็จพระนเรศวรใน
พระนครศรีอยุธยา  สวนครอบครัวของพระมหาเถรคันฉองใหอยูที่ตําบลหัวแหลมใกลวัดนก  วัด
คางคาว 
 
สมัยสมเด็จพระนเรศวร  (พ.ศ. 2133-2148)  การอพยพครั้งที่ 2 
 การอพยพในสมัยสมเด็จพระนเรศวร นับเปนการอพยพครั้งสําคัญคนมอญที่
อพยพครอบครัวหนีเขามาอยูในไทยเปนจํานวนหลายพันคน สมเด็จพระนเรศวรใหพระยาศรีไศล
ยกทัพไปเมืองเมาะลําเลิง  สวนมอญไดเขากับไทยเปนจํานวนมาก  ครั้นสมเด็จพระนเรศวรไดยก
ทัพไปเมาะตะมะแตเห็นวาทัพไทยมีกําลังนอยกวาจึงยกทัพกลับ และไดกวาดตอนครอบครัวมอญ
ในหัวเมืองมณฑลหงสาวดีมาเปนเชลยเปนจํานวนมาก การอพยพเขามาในสมัยสมเด็จพระนเรศวร
ครั้งนี้  ไมปรากฏชาวไทยจัดใหพวกมอญไปอยูที่ใด   สันนิษฐานวาคงจะอยูแถบชานเมือ
พระนครศรีอยุธยารวมกับพวกมอญที่อพยพเขามาในคราวแรก 
 
สมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง  ( 2173-2198)  การอพยพครั้งที่ 3   
  การอพยพครั้งนี้ไมปรากฏหลักฐานทางไทย   แตมีการกลาวในหนังสือ
ประวัติศาสตรชาวตะวันตกหลายฉบับ  ไมมีรายละเอียดของการอพยพ  เพียงแตกลาวกันวา  ใน
สมัยของพระเจาสุทโธธรรมราชาแหงพมาตรงกับรัชกาลของสมเด็จพระเจาปราสาททอง มอญ
รวมมือกันทํากบฏแตไมสําเร็จ  จึงพากันอพยพเขามาในประเทศไทย 
 
สมัยสมเด็จพระนารายณ  ( พ.ศ. 2199-2231)  คร้ังที่ 4 
 การอพยพครั้งนี้เปนการอพยพที่มีจํานวนคนมอญเขามามากอีกครั้งหนึ่ง จึงเปน
สาเหตุมาจากการที่กองทัพจีนยกมาประชิดเมืองอังวะ  มอญจึงพรอมใจกันกบฏเขาปลนเมืองเมาะ
ตะมะ  คร้ันรูวาอุปราชเมืองหงสาวดีเกณฑกองทัพมาปราบ  จนมอญเห็นวาสูไมไดจึงหนีอพยพ
ครอบครัวหลายพันคนเขามาในประเทศไทยโดยเขามาทางดานเจดียสามองค  โดยมีสมิงนายอําเภอ
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เปนหัวหนาเขามาสมัยสมเด็จพระนารายณ เมื่อรูวาอพยพเขามาก็ใหขุนนางนายกองมอญเกาที่
อพยพเขามากอน  ไปรับครอบครัวมอญที่อพยพเขามายังกรุงศรีอยุธยาและใหครอบครัวมอญที่
อพยพเขามาครั้งนี้  ไปตั้งบานเรือนอยูที่บานสามโคกปลายเขตกรุงศรีอยุธยาตอกับเมืองนนทบุรี
บาง ที่ริมวัดตองปุและแถวคลองคูจานในชานพระนครบาง 
 
สมัยสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ ( พ.ศ.2275-2301) คร้ังที่ 5 
 การอพยพครั้งนี้ไมทราบจํานวนที่แนนอนเพราะมีการอพยพเขามาหลายคราว  ทรงโปรด
ใหรับชาวมอญไวและพระราชทานใหตั้งบานเรือนอยูในชานพระนคร  เชนที่บานโพธิ์สามตน  
สาเหตุของการอพยพเกิดจากสงครามระหวางมอญกับพมาปลายราชวงศตองอู  แตชาวมอญได
รวมมือกับพวกเกวกระเหรี่ยงเปนกบฏจับเจาเมืองหงสาวดีฆาเสีย  แลวตั้งตัวเปนอิสระไมขึ้นกับ
พมาอีกตอไป  ในระหวางนั้นมีการเปลี่ยนตัวผูนํามอญระหวางสมิงทอกับพระยาทะระผูเปนพอตา  
สมิงทอสูไมไดจึงหนีเขามายังกรุงศรีอยุธยา ในครั้งนั้นมีพระยามอญ 3 คนที่เขามาคือ พระยา
พระราม  พระยากลางเมือง  และพระยานอยวันดีตลอดจนครอบครัวรามัญที่เขามาในครั้งนั้น
ประมาณ 400 คน ซ่ึงสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศไดใหเขาไปอยูที่กรุงศรีอยุธยา 

2.  การอพยพในสมัยกรุงธนบุรี 
   หลังจากที่สมเด็จพระเจากรุงธนกูอิสรภาพไดแลว  และตั้งราชธานีอยูที่กรุงธนบุรี  
พระเจามังระคิดจะมาตีเมืองธนบุรี  ซ่ึงเปนสาเหตุหนึ่งที่นําไปสูการอพยพครั้งใหญของคนมอญใน
สมัยสมเด็จพระกรุงธนบุรี  (พ.ศ. 2310-2325)  ในครั้งนี้มอญที่ถูกพมาเกณฑเขาเปนกองทัพมารบ
กับไทย  ไมพอใจดวยสาเหตุหลายประการ  จึงคิดกบฏตอพมา  แตไมสามารสูรบกับพมาได  จึงได
หลบหนีเขามาในประเทศไทย  ซ่ึงการอพยพครั้งนี้เขามาดวยกันหลายพวก คือมาทั้งทางเมืองตาก
และทางดานเจดียสามองค  พวกแรกที่อพยพมาทางเมืองตาก  หัวหนามอญที่พาชาวมอญอพยพเขา
มาคือ  สมิงสุหรายกล่ัน สมเด็จพระเจากรุงธนจึงใหพระยายมราชไปคอยรับบริเวณทางเขาดาน
เจดียสามองค  และพระยากําแหงวิชิตไปรับครอบครัวมอญที่ดานเมืองตาก  พวกที่สองอพยพมา
ทางบานนาเกาะดอกเหล็ก แขวงเมืองตากมีสุวรรณเทวะมีทามุมวยเปนผูควบคุมครอบครัวมอญเขา
มาในครั้งนี้ประมาณ 1,000 คน และอีกพวกหนึ่งเขามาทางดานเจดียสามองค มีจํานวนคนมอญที่
อพยพเขามามากกวาทางอื่น โดยมีพระยามอญที่ควบคุมคือ พระยาเจง  พระยากลางเมือง ตละเสี่ยง 
ตละเก็บ ซ่ึงครอบครัวมอญที่เขามาครั้งนี้  สมเด็จพระเจากรุงธนใหไปตั้งบานเรือนอยูที่ปากเกร็ด
แขวงเมืองนนทบุรีและสามโคกเมืองปทุมธานี  และทรงตั้งพระยาบําเรอภักดิ์   เมื่อคร้ังกรุงเกาซ่ึง
เปนเชื้อสายมอญใหเปนพระยารามัญวงศเปนหัวหนาดูแลกองมอญทั่วไป  สวนพระยามอญที่มาใน
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คร้ังนั้นไดแตงตั้งใหมียศศักดิ์ทุกคน  มอญที่อพยพเขามาในครั้งนี้ประมาณ 3,000 คนสุภรณ   
โอเจริญ(2541: 23-25 )   
การอพยพในสมัยกรุงรัตนโกสินทร 

3. ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร 
 มีชาวมอญอพยพเขามาครั้งใหญในสมัยของสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยเปนจํานวน
มากถึง 40,000 คน  สาเหตุที่เขามาครั้งนี้เพราะไมสามารถทนการกดขี่ของพมาได  ในการอพยพครั้งนี้มี
สมิงสอดเบาเปนหัวหนาในการอพยพ  และเขามาดวยกันหลายทางคือ  ทางดานเมืองตาก  ทางเมือง
อุทัยธานีและทางดานเจดียสามองค  คร้ันเมื่อทรงทราบวามีมอญอพยพเขามาก็สงใหกรมพระราชวัง
บวรสถานมงคลไปรับครอบครัวมอญที่เมืองนนทบุรี  สวนทางเมืองกาญจนบุรีใหสมเด็จพระเจาลูกยา
เธอเจาฟามงกุฎคุมไพลพลสําหรับปองกันครอบครัวมอญ  และเจาฟากรมหลวงพิทักษมนตรีเปนผูใหญ
ไปในครั้งนั้น  สําหรับทางเมืองตากโปรดใหเจาพระยาอภัยภูธรไปรับ  ครอบครัวมอญที่อพยพเขามา
ทั้งหมดในครั้งนี้ไดถูกจัดใหไปอยูที่  เมืองปทุมธานี  เมืองนนทบุรีและเมืองนครเขื่อนขันธ  และให
สมิงสอดเบาเปนพระยารัตนจักรและใหบรรดานายมอญไดรับยศเปนพระยากันทุกคน 
 การอพยพเขามาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร  มีการอพยพครั้งยอยๆอีกครั้งหนึ่งในตอนตน
สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ในขณะที่อังกฤษรบกับพมาอยู  พวกมอญที่อยูในกรุงเทพฯ
ไดขอใหชาวมอญที่ยังอยูในเมืองมอญเขามาอยูในพระนคร จึงโปรดใหพระมหาโยธา  (ทอเรียะ) 
ออกไปรับครอบครัวมอญเขามาและโปรดใหไปตั้งบานเรือนอยูที่เมืองนครเขื่อนขันธ  เพราะอยูใกล
พระนครและมีชาวมอญอยูเปนจํานวนมาก สุภรณ โอเจริญ (2541: 44-73)   
 ประวัติศาสตรมอญและการอพยพของมอญเขามาอยูในประเทศไทยไวในหนังสือ “ มอญ
เสียเมือง”  วา สภาพความเปนอยูของชาวมอญที่ตองตอสูดิ้นรนเพื่ออิสรภาพและความอยูรอดของตน 
ตลอดจนความเดือดรอนที่ไดรับจากการปกครองอยางกดขี่ของพมา และถูกบีบคั้นในเรื่องการเก็บภาษี
และการเกณฑแรงงาน ทั้งยังรูสึกไมปลอดภัยที่จะอยูในหัวเมืองมอญ ซ่ึงไดกลายเปนจุดยุทธศาสตร
ระหวางไทยกับพมาซึ่งเปนศัตรูกัน  ทําใหชาวมอญพากันอพยพเขามาตั้งหลักแหลงในประเทศไทย   
ดวยเห็นวาเปนดินแดนแหงเสรีภาพ   และกษัตริยไทยเต็มพระทัยในการตอนรับทุกโอกาส มอญเองก็มี
ความคุนเคยในเสนทางเขาสูประเทศไทย  เพราะเคยถูกพมาเกณฑเขามารบกับไทยบอย ๆ ยิ่งไปกวานั้น
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติและสังคมไทยยังคลายคลึงกับมอญ  คือ มีลักษณะภูมิประเทศและอากาศ
แบบเดียวกัน ประชากรมีอาชีพทางเกษตรกรรม มีความเปนอยูและอาหารการกินก็คลายกัน และที่
สําคัญคือ นับถือศาสนาเดียวกันคือศาสนาพุทธ ทําใหมอญเลือกที่จะอพยพเขาสูประเทศไทย  อาศัยเปน
หลักแหลงใหมและสามารถปรับตัวใหเขากับสังคมไทยไดงาย  กิตติ  วรกุล   (2533: 35)  
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แบบสอบถามหัวหนาวงปพาทยมอญในอําเภอปากเกร็ด 

แบบสอบถามผูเชี่ยวชาญวัฒนธรรมวงปพาทยมอญ ในอําเภอปากเกร็ด 

ตอนที่ 1 ขอมูลผูใหสัมภาษณ 

ชื่อ......................................................นามสกุล...............................................อายุ................ 

ท่ีอยู........................................................................................................................................ 

อาชีพ......................................................การศึกษา.................................................................. 

เปนหัวหนาคณะ..................................................ปจจุบันวงของทานมีอายุ.........................ป 

ตอนที่  2   ความรูเก่ียวกับประวัติความเปนมาของวง ปพาทยมอญในอําเภอปากเกร็ด 

1. ผูกอตั้งวงของทานคนแรกชือ่อะไร.................................เรียนปพาทยมอญมาจากใคร

............................................................................................................................................ 

2. วงปพาทยมอญของทานไดแยกมาจากครทูานใด................................................................ 

ครูท่ีทานแยกมาอยูในอําเภอปากเกร็ดหรือไม..................................................................... 

ถาไมไดอยูในอําเภอปากเกร็ดครูอยูท่ีใด............................................................................. 

3. สถานที่ตัง้ของวงปพาทยมอญวงแรกอยูท่ีใด..................................................................... 

4. รูปแบบของวงในขณะนั้นเปนอยางไร.....(เปนวงเครื่อง 5  เคร่ืองคูหรือเคร่ืองใหญ) 

5. ลักษณะของงานที่ใชวงปพาทยมอญบรรเลงในระยะเริ่มแรกเปนงานลักษณะอยางไร(เชนงาน

มงคลหรืองานอวมงคล)..................................................................................... 

6. สถานที่กอตั้งของวงปพาทยมอญอยูบานเลขท่ี  ..................หมู.........ตําบล.................. 

7. นักดนตรีในวงตัง้แตกอตั้งวงจนถึงปจจุบันมใีครบางและยังคงมนีักดนตรีในวงอยูหรือไม

............................................................................................................................................ 

8. ลักษณะการสืบทอดการบรรเลงใหกับศิษยเปนอยางไร

............................................................................................................................................ 

9. วัฒนธรรมท่ีใชการบรรเลงของวงเปนอยางไรบางเชนการรับบรรเลง  การไหวครู  การปฏิบตัิ

ในขณะบรรเลง การแตงกายของนักแสดง............................................................. 

10. การรับนักดนตรีเขามาเปนศิษยในวงมีวิธีการหรือพิธีกรรมอยางไร

.......................................................................................................................................... 
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11. ขนบประเพณใีนการสอนของครูกับการเรียนของศิษยตองมีระเบียบปฏบิัติอยางไร

............................................................................................................................................ 

12. การรับการแสดงเปนงานลักษณะใดบาง  อัตราคาการแสดงคดิอยางไร  วิธีคิดในการรบังานคิด

อยางไร   จายคาตอบแทนผูบรรเลงอยางไร   

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

............................................................................................ 

13. การตอเพลงใหศิษยในวงมวีิธีการอยางไร  ใครเปนผูตอเพลงใหกับศิษยในวง

........................................................................................................................................ 

14. บทเพลงที่ใชในการตอเพลงใหกับศิษยมีเพลงประเภทใดบาง

............................................................................................................................................ 

15. การตอเพลงในอดีตกับปจจบุันมีความแตกตางกนัหรือไมอยางไร

............................................................................................................................................ 

16. บทเพลงที่ใชในแตละงานมีเพลงอะไรบางและมีขั้นตอนในการใชเพลงในการบรรเลงแตละ

ขั้นตอนอยางไร  เชนเพลงเชญิ เพลงประจําบาน ประจําวัด  เพลงมอญสองชั้นใชเม่ือใด  

............................................................................................................................................ 

17. รูปแบบของบทเพลงในแตละงาน  เชน  งานมงคล  งานอวมงคล มีการจัดรูปแบบเพลงในการ

บรรเลงอยางไร

............................................................................................................................................ 

18. รูปแบบของการประสมวงดนตรีในงานมงคลและงานอวมงคลเปนอยางไร

............................................................................................................................................ 
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