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 การสืบทอดปพาทยในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เปนการศกึษาสถานภาพ 
บทบาท และการสืบทอด ซ่ึงใชวิธีการศกึษาโดยการคนควาจากหนังสือ เอกสารและงานวจิัย รวบรวม
ขอมูลภาคสนาม โดยวิธีทางมานุษยดุริยางควิทยา 
 ผลวิจัยพบวา 
  1. วงปพาทย ในตําบลบางปลา  อําเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  มีจํานวน 8 คณะ
มีนักดนตรีทั้งหมด 93 คน สวนใหญเปนชายจาํนวน 83 คน หญิง 10 คน นักดนตรีมีอายุระหวาง 10 - 20 ป 
มากที่สุด อาย ุ 61 - 70 ป นอยที่สุด นกัดนตรียังมีการสบืทอดสูเยาวชนปจจุบันมาก ในขณะทีน่ักดนตรี
อาวุโสลดนอยลงมาก 
  2. วงปพาทย ในตําบลบางปลา อําเภอบางพล ีจังหวดัสมุทรปราการ มีบทบาทตอสังคม
และวัฒนธรรม 3 ลักษณะ คือ ดนตรีประกอบพิธีกรรม พบวา พธีิกรรมที่ปพาทยยังมีบทบาทอยู คือ 
พิธีกรรมในงานศพ สวนพิธีกรรมอื่นๆ เชน พิธีกรรมในการทําบุญ พิธีกรรมงานบวชนาค พิธีกรรมงาน
แตงงาน วงปพาทยมีบทบาทนอยมาก บทบาทในการบรรเลงปพาทยประกอบการแสดงนั้นมีการบรรเลง
ประกอบการแสดงนอยมาก มีเพียงการบรรเลงประกอบการแสดงรํามอญหนาศพเทานัน้ สวนการบรรเลง
ประกอบการแสดงอืน่ๆ เชน โขนสด ลิเก ละครชาตรีมกัมปีพาทยประกอบประจําคณะอยูแลว จะมบีางครั้ง
ที่คนบรรเลงไมเพียงพอจึงหาคนเพิ่ม และบทบาทของวงปพาทยที่มีตอสังคม มีขอตกลงกันวาในงาน
ประจําปของวดัราษฎรบูรณะ จะตองสลับสับเปลี่ยนวงปพาทยมาบรรเลงกันในแตละป การสอนเด็กทีส่นใจ
ในดานดนตรไีทยนัน้มีเพยีงบางวงที่มีเดก็มาขอเรียน 
  3. พบวา มีการสบืทอดปพาทยเปน 2 ลักษณะ คือ การสืบทอดปพาทยทีด่ําเนินมาจาก
ครอบครัวจํานวน 7 คณะ และไดรับการถายทอดดนตรีจากครูดนตรีภายในจังหวัดและทองถ่ินอื่นๆ
จํานวน 1  คณะ หัวหนาคณะปพาทยสวนใหญเปนนักดนตรีที่ไดรับอิทธิพลดนตรีในดานเพลงของสาย
พระยาประสาน  ดุริยะศัพท (แปลก ประสานศัพท) มากที่สุดจํานวน 4  คณะ รองลงมาเปนสายดนตรีที่
ยังเปนแบบทองถ่ิน จํานวน 3  คณะ เปนวงดนตรีสายหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร  ศลิปบรรเลง) จํานวน 
1 คณะ วงปพาทยสวนใหญยังมีขนบประเพณีในการรับศิษยเหมือนในอดตี คือ ตองมีผูใหญ หรือ
ผูปกครองนํามาฝาก  กํานลที่ใชในการรับศิษย ไดแก ดอกไม ธูป เทียน เงิน  คาถาที่ใชประกอบพิธีมี 2 
ลักษณะ คือ มีใชทั้งที่เปนภาษาไทยและภาษาบาลี การจับมือ ครูดนตรีไทย มักใชฆองวงใหญ เพลง
สาธุการ ถาเปนเครื่องมอญจะใชเพลงประจําวัด ทําพิธีรับศษิยในวนัพฤหสับด ีสถานทีค่รูปพาทยใชสอนศิษย



จําแนกเปน 2 ลักษณะ คือ สอนที่บานครู และการสอนนอกบานครู ส่ือและอุปกรณที่ครูใชในการสอน 
เปนเครื่องดนตรีที่ครูมีอยูแลวและใชแถบบันทึกเสียงประกอบบาง เนือ้หาของเพลงที่ครูใชสอนปพาทย
มีลักษณะเปน 2 แบบ คือ สอนเนื้อหาแบบเกาอยางโบราณ  และสอนเนื้อหาดนตรีแบบประยุกต ครูมัก
เลือกเครื่องดนตรีใหศิษยเรียนโดยดตูามความเหมาะสมของผูเรียนตลอดจนการนําไปใชประโยชน  
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 The transmission of  Pi-Phat in Tambon Bang Pla, Amphoe Bang Phli, Changwat Samut 
Prakan was the study of the conditions, roles, and transmission. The study methodology included 
studying books, documents, and research studies as well as fieldwork data collection by means of  
ethnomusicology. 
 The research results revealed as follow.  
  1. There were 8 Pi-Phat bands in Tambon Bang Pla, Amphoe Bang Phli, Changwat  
Samut Prakan with 93 musicians. Most of the musicians were 83 males and 10 females. The 
musicians aged 10 – 20 years old were the major part of the musicians while those aged 61 – 70 years 
old were the least part. A high transmission of musicians to youngsters still existed while senior 
musicians decreased rapidly.  
  2. The roles of Pi-Phat band in Tambon Bang Pla, Amphoe Bang Phli, Changwat 
Samut Prakan towards society and culture classified in 3 characteristics. The ritual music in which Pi-
Phat still played a role was in funeral rites. The Pi-Phat band played a very little role in other rituals 
such as charitable rituals, ordination ceremony, and wedding ceremony. It had a very little role in 
performances. The only play was for Mon dance before the corpse. Other performances such as live 
Khon, Li-kay, and Lakorn Chatri usually had their own Pi-Phat band. Some musicians were sought if 
insufficient. The roles of the Pi-Phat band towards society included an agreement that Pi-Phat bands 
would take turn to perform in the annual festival of Wat Ratburana. Some bands had teachings for 
students who applied. 
  3. The transmission of Pi-Phat was found in 2 characteristics: the transmission from  
families, totally 7 bands; from other local musician teachers, 1 band. Four Pi-Phat band heads were 
the musicians influenced by the musical line of Phraya Prasarn Duriyasap (Plaek Prasarnsap), 3 were 
influenced by locally musical line, and 1 influenced by the musical line of Luang Pradit Pairoh (Sorn 
Sinlapabanleng). Most of the  Pi-Phat bands still had the traditions of students admission like in the 
old days, i.e. requiring senior or parent introduction.  The required gifts for the student admission 
included flowers, joss sticks, candles, and money.  The gatha or incantation used in the rituals had 2 



characteristics, i.e. Thai and Pali languages, and clasping hand.  The musician teachers often used 
Kongwong Yai and the Satu-kan song, and in case of Pi-Phat Mon, Pleng Pracham Wat, in the student 
admission ritual on Thursday. The teaching places of Pi-Phat teachers classified into 2 characteristics, 
i.e. at teacher’s own home and out of teacher’s home.  The media and instrument used by teachers 
included their existing musical instrument and  some tape recordings. The Pi-Phat content used in 
teachings classified into 2 characteristics, i.e. traditional and applied musical content. Teachers often 
chose musical instrument for students to learn based on student appropriateness as well as further 
usage.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศคณุูปการ 
 
 ปริญญานิพนธเลมนี้สําเร็จลุลวงดวยดี เนื่องจากไดรับความชวยเหลือจาดผูที่มีพระคุณดงัรายนาม
ที่จะกลาวถึง ซ่ึงผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณทานรองศาสตราจารย ดร.กาญจนา  อินทรสุนานนท ประธานที่ปรึกษาปริญญานิพนธ 
รองศาสตราจารย ดร.มานพ วิสุทธิแพทย กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ กรรมการที่แตงตั้งเพิ่มเติม 
ทานเหลานี้ไดใหคําปรึกษา คําแนะนํา และแกไขขอบกพรองจนปริญญานิพนธมีความสมบูรณถูกตอง 
 ขอขอบพระคณุภาควิชาดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาจารยสุรศกัดิ์ จํานงคสาร 
และอาจารยทกุทานที่ไดประสิทธิประสาทความรู คําแนะนํา คําปรึกษา อบรมสั่งสอนในทุกๆ อยางแก
ผูวิจัย ผูวิจยัสํานึกและระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารยทุกทานเสมอ และจะนําความรูนั้นไปใชใหเกิด
ประโยชนแกผูอ่ืนตอไป 
 ขอขอบพระคุณคณะปพาทยในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวดัสมุทรปราการ ทั้ง 8 คณะ 
ที่ไดใหขอมูลอันเปนสาระสาํคัญ เสียสละเวลาและใหความรวมมือที่ดมีากแกผูวิจยั ทําใหผูวจิัยสามารถ
ศึกษาขอมูลตางๆ ไดอยางราบรื่น 
 ขอขอบคุณ คุณธนพรรณ  ดํารงคสุทธิพงศ และเพื่อนดุริยางคทุกๆ คน สําหรับกาํลังใจและ
ความชวยเหลือในทุกๆ ดาน 
 สุดทายนี้ ขอขอบพระคุณบดิา มารดา ซ่ึงเลี้ยงดูและอบรม ช้ีแนวทางที่ถูกตองดวยความรัก 
ความเมตตา ใหกําลังใจ ตลอดจนสนับสนุนใหทุนการศึกษาเลาเรียน ทําใหผูวิจัยประสบความสําเร็จใน
คร้ังนี้ 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 กลุมชนในแตละสังคมตางมวีิถีชีวิตและวฒันธรรมทีแ่ตกตางกนัไป  ขึน้อยูกับสภาพภูมิประเทศ  
ภูมิอากาศ สภาพความเปนอยู และวัฒนธรรมที่ไดสืบทอดจากรุนหนึ่งไปรุนหนึ่ง ในแตละสังคมมีการเคลื่อนยาย
ถ่ินฐานที่อยูอาศัย วัฒนธรรมจะถูกหลอหลอมรวมกัน และมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน 
 ชนชาติไทยมีมรดกและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนาน วัฒนธรรมหรือชีวิตของคนไทยใน
การอยูรวมกันในสังคมนั้นมีหลักฐานทั้งทางประวัติศาสตรและโบราณคดปีรากฏชัดเจน (คณะกรรมการแหงชาติ
วาดวยการศึกษาฯ สหประชาชาติ.  2537: 1) 
 วิถีชีวิตของคนไทยตั้งแตโบราณกาลมาเปนชีวิตที่เต็มไปดวยดนตรี เพราะคนไทยเปนชนชาติ 
ที่รักความสนุกสนาน  และความรื่นเริงเปนสาระสําคัญของชีวิต หากชีวิตมีความสุข สนุกสนาน ชีวิตนั้น
จะเปนชีวิตที่ดแีละสมบูรณ ในทัศนะคติของคนไทยในอดีตนั้น มีความเชื่อเกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนา  
ตองมีการทําบุญ โดยเริ่มตั่งแตการทําบุญการทําขวัญเดือน และการโกนผมไฟทารกที่เกิดใหม  เมื่อเด็กโตขึ้น
ตองมีการโกนจุก หากบุคคลนั้นเปนชาย ตองอุปสมบทในพุทธศาสนา  มีพิธีทําขวัญนาคพิธีบวช  จากนั้น
ก็ถึงพิธีมงคลสมรส  การทําบุญอายุครบรอบ  และเมื่อตายลงก็มีพิธีตางๆในงานศพซึ่งในงานตางๆ ที่กลาว
มานั้น ตองมีดนตรีประกอบเกือบทั้งหมด เริ่มตนที่ปพาทยบรรเลงเพลงโหมโรง บรรเลงรับพระที่มาเจริญ
พระพุทธมนต บรรเลงระหวางพระฉนั  และบรรเลงสงพระเวลาพระกลบัดวยเพลงกลาวรํา แสดงความปติ
ยินดีที่ไดทําบญุ นอกจากปพาทยจะใชในการประกอบพิธีกรรมแลว ในดานการแสดง นาฏศิลปไทย  เชน  
โขน  ละคร  ลิเก  และอ่ืนๆ ก็ใชปพาทยประกอบ (กนก  คลายมุข.  2541: 22) 
 ดนตรีเปนภาษาอีกแขนงหนึ่ง ซ่ึงสามารถจะใชเปนเครื่องมอืส่ือความหมายได  ตัวอยางทีง่ายที่สุด 
เชน ดนตรีสามารถชวยใหคนฟงเกิดความตื่นเตน ความโศกเศรา ความราเริง รวมทั้งความรัก ความเสนหา
อาลัย อันเปนความรูสึกที่เรารูสึกไดงายดายทีสุ่ด แตในขณะเดียวกัน ดนตรีอาจจะใหความหมายที่อยากกวานั้น
อีกหลายประการ อาทิ ความเคียดแคน ความหึงหวง ความเจ็บช้ํา หรือแมแตจะแสดงอาการประชดประชัน  
ก็ยังสามารถทําไดเชนกัน (พูนพิศ อมาตยกุล.  2528) 
 ธรรมชาติของมนุษยจะตองอยูรวมกันเปนกลุมๆ ดังที่ เพลโต ปราชญชาวกรีก ในสมัยโบราณ
กลาววา มนุษยเปน “สัตวสังคม” การที่มนุษยสามารถดํารงอยูได ก็เพราะการอยูรวมกันทําใหเกิดกจิกรรม
ตางๆ มากมายอันกอใหเกิดระบบตอสังคมขึ้น ระบบดังกลาวก็คือ โครงสรางของสังคมประกอบดวยสถาบัน
ที่หลากหลาย ที่มีขนาดใหญและมีความเจริญกาวหนามาก ก็จะประกอบดวยสถาบันทางสังคมมาก และมี
ความสลับซับซอนมากขึน้ อยางไรก็ตามแตละสังคมกย็อมมีสถาบันหลักๆ  คือ  สถาบันครอบครัว  สถาบัน 
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เศรษฐกิจ สถาบันการเมืองการปกครอง สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา และสถาบันนันทนาการ แตละ
สถาบัน มีความแตกตางกันออกไปตามภารกิจตามหนาที่ของตนเอง ตามที่จุดมุงหมายทีต่ั้งไว จึงดูเหมอืนวา  
การดํารงชีวิตของมนุษยไมเพียงแตมีความตองการในเรื่องของปจจัย 4 เทานั้น แตมนุษยยังมีความตองการ
ไปมากกวานั้น นั่นคือ ความตองการความสุข โดยเฉพาะความสุขทางใจ สุดแทแตใครจะหาความสุขอะไร 
 ดนตรีเปนศาสตรแขนงหนึ่งที่จัดอยูในสถาบันนันทนาการ เพื่อชวยในการเสริมสรางความรื่นเริง
บันเทิงใจ มวลมนุษยทุกชาติทุกเผาพันธุที่อาศัยอยูรวมกันเปนกลุม เปนสัตวสังคมเดียวกัน จะสรางสรรค
เครื่องดนตรีขึ้นมาเปนเอกลักษณของชุมชน และเผาพันธุของตนเองสืบตอมาจากรุนหนึ่งผานคนสูอีกรุนหนึ่ง 
อยางตอเนื่องและยาวนานจนมาถึงปจจุบันดนตรีเหลานั้นจึงกลายเปนวัฒนธรรม 
 ดนตรีไทยเปนมรดกทางวัฒนธรรมประจําชาติไทย ที่มีประวัติความเปนมา และพัฒนาการทาง
สังคมไทยมายาวนาน ดังปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร ซ่ึงระบถึุงวงปพาทย หรือเครื่องดนตรีที่ใช
ในวงปพาทย เอกสารเหลานี้ มีอยูมากมาย ทั้งในรูปแบบของศิลาจารึก วรรณกรรมและกฎหมาย เชน  ศิลาจารึก
วัดพระยืน จังหวัดลําพูน ไดจารึกวา “ตีพาทยดังพิณฆองกลองปสรไนพิสเนญชัยทะเทียดกาหลแตรสังข
มานกังดาล” จารึกนี้ระบุถึงเครื่องดนตรีที่ใชมี พาท ฆอง กลอง ปไฉน แตรเขาควาย กลองสองหนา แตรงอน  
กังสดาล ตะโพน และสันนิษฐานวา ดงเดือด คือ กลองชนิดหนึ่ง (สุจิตต วงษเทศ.  2544; อางอิงจาก  
อานันท นาคคง.  2544: 14) และศิลาจารึกของพอขุนรามคําแหงหลักที่หนึ่ง ดานที่สองจารึกวา “ดํบงคํกลอง  
ดวยเสียงพาท เสียงพณิ เสียงเลื้อน เสยีงขับ ใครจักมกัเลนเลน ใครจกัมกัหวัหวั ใครจกัมักเลื้อน” (กรมศิลปากร. 
2526: 13) 
 ปพาทย ซ่ึงมีประวัติความเปนมาและพฒันาการในสังคมไทยมายาวนาน ในเอกสารหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรปรากฏขอมูลระบุถึงปพาทย หรือเครื่องดนตรีที่ใชในวงปพาทยมากมาย ทั้งในรูปของจารึก  
วรรณกรรมและกฎหมาย ในศิลาจารึกวัดพระยืน ซ่ึงมีอายุยาวตั่งแตศตวรรษที่ 20 ระบุถึงเครื่องดนตรีที่ใช
ในวงปพาทย ไดแก ฆอง กลอง ป และตะโพน ศิลาจารึกหลักที่ 8 ปรากฏคําวา “ดริุพาท” ซ่ึงเปนคําที่ใช  
หมายถึง เครื่องดนตรีที่มีเสียงกึกกอง เหมาะแกการประโคม คือ เครื่องดนตรีที่ใชในวงปพาทย (ภัทรวดี  
ภูชฎาภิรมย.  2536: 7 – 8) 
 ในชวงเวลากวาสองรอยปของกรุงรัตนโกสินทร ปพาทยไดดํารงอยูในสังคมมาตลอด แมจะ
ไมแพรหลายอยูทั่วไป ทุกภูมภิาคของประเทศก็ตาม แตเฉพาะภูมภิาคทีจ่ัดเปนดนตรีพืน้ถ่ิน เชน ภาคกลาง
ปพาทยปรากฏอยูในทุกชนช้ันของสังคม เปนศิลปะที่เกี่ยวของผูกพันอยูกับสังคมและวิถีชีวิตของคนไทย
(วิมาลา ศิริพงศ.  2537: 81) เห ็นไดจากชาวยุโรปคนหนึ่งที่มาพํานักในประเทศสยามในสมัยของสมเด็จ
พระนั่งเกลาเจาอยูหัว ไดเห็นขอสังเกตวา “หมูบานของชนชาวไทยทุกหมูบานจะตองมีวงดนตรีประจําอยู
ดวย” (นิจ  ทองโสภิต.  2514: 85) 
 ความซบเซาของดนตรีภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้น เปนที่ยอมรับกัน ทั้งภายใน
และภายนอกวงการดนตรีไทย ซ่ึงเปนผลมาจากอิทธิพลของความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย และวัฒนธรรม
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ของดนตรีตะวนัตก ตลอดจนพิธีกรรมที่ปฏิบัติตามแบบอยางโบราณหลายๆอยาง เชน พิธีบวชนาค พิธี
แตงงาน พิธีทอดกฐิน พิธีทอดผาปา คอยๆ เปลี่ยนแปลงไป วงปพาทย ซ่ึงทําหนาที่ในการประกอบพิธีกรรม
ถูกลดบทบาทลง ภาวการณดํารงชีพของการดนตรีปพาทย และนักดนตรี จึงตองปรับเปลี่ยนบทบาทของ
ตนเอง ใหสอดคลองกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม จึงสงผลใหชีวิตของนกัดนตรีปพาทย
ตองมีการเปลี่ยนแปลงอยางคอยเปนคอยไปอยางตอเนื่อง ซ่ึงความเปลี่ยนแปลงบางอยาง มีผลผลักดันให
ขนบธรรมเนียมประเพณีทางดนตรีบางสวนขาดหายไป บางสวนมีการผสมกลมกลืนกันไปพรอมทั้งทัศนคติ
ความเชื่อ ความศรัทธาที่เคยยดึถือปฏิบัติสืบตอมาชานาน เร่ิมคลี่คลายไปอยางชาๆ (เสถียร ดวงจนัทรทิพย.  
2537: 78) 
 ผูวิจยัเห็นวาชมุชนตาํบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวดัสมทุรปราการ เปนชุมชนที่มกีารรวมตัวกนั
อยางเหนียวแนนทางวัฒนธรรม เพราะชุมชนบางปลา มีการประชันแขงขันในเชิงดนตรีละคร และเปนชุมชน
ที่มีคณะดนตรีปพาทยไทย ปพาทยมอญ ละคร ลิเก ซ่ึงในสภาพสังคมในปจจุบัน จะเห็นไดวา สังคมไทย
กําลังประสบปญหาการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและสังคม อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวนัตกมีผลกระทบ
ทําใหวัฒนธรรมบางอยางของไทยเปลี่ยนแปลง ทําใหคานิยมที่ดีงามของไทยเริ่มจางไปพรอมกับการลมสลาย
ของชุมชนและวัฒนธรรมทองถ่ิน เนื่องจากคนรุนใหมใหความสําคญักับดนตรีไทยนอยลง แตในตําบล
บางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมทุรปราการ ยังมีความเคลื่อนไหวของวงปพาทยอยู ซ่ึงถาเปรยีบเทยีบกับ
สมัยกอน จะคอยๆ นอยลง จึงเปนเรื่องที่นาศึกษาและรวบรวมวงปพาทยเปนอยางยิ่ง 
 

ความมุงหมายในการศึกษาคนควา 
 1. เพื่อศึกษาสภาพและบทบาทของวงปพาทยใน ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จงัหวัดสมุทรปราการ 
 2. เพื่อศึกษากระบวนการสืบทอดของวงปพาทยใน ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จงัหวัด
สมุทรปราการ 

 

ความสําคัญของการศึกษาคนควา 
 1. ทําใหทราบถึงสภาพและบทบาทของวงปพาทยใน ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 
 2. ทําใหทราบถึงกระบวนการสืบทอดวงปพาทยในตาํบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 
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ขอบเขตของการศึกษาคนควา 
 การศึกษาครั้งนี้ จะทําการศึกษาจากคณะปพาทยในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  
จํานวน  8 คณะ คือ 
  1. คณะดํารงศิลป 
  2. คณะสุดประเสริฐ 
  3. คณะเกรียงไกรรวมศิลป 
  4. คณะ ส. นําศิลป 
  5. คณะลั่นทมทอง 
  6. คณะ พ. ศรีเพชร 
  7. คณะ ส. ประดิษฐ 
  8. คณะฟกทอง 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 โตโผ หมายถึง ผูที่เปนหัวหนาคณะละคร หรือวงดนตรี 
 ทําพาทย หมายถึง การบรรเลงปพาทยตามงานตางๆ 
 กํานล หมายถึง ส่ิงของที่จัดไวสําหรับไหวครูกอนที่จะบรรเลง เชน  ดอกไม ธูป เทียน เหลา
บุหร่ี เงิน 6,  12,  24 บาท  
 คาตัว หมายถึง อัตราคาจางผูแสดง 
 งานเจา หมายถึง งานบรรเลงดนตรีหรือการแสดงละครถวายใหแก เจาพอ เจาแมตามศาล หรือ
ตําหนักทรงเจาตางๆ  
 เคร่ืองมอญ หมายถึง วงปพาทยมอญ 
 เกาะบางปลา  หมายถึง ที่ตั้งของตําบลบางปลา จะมีลักษณะเปนเกาะ มีน้ําลอมรอบ 
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ภาพประกอบ 1 การสืบทอดปพาทย ในตําบลบางปลาอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสืบทอดปพาทย ในตําบลบางปลา 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

สภาพของวงปพาทย  บทบาทของวงปพาทย การสืบทอดวงปพาทย

ประวัตวิงปพาทย  ประกอบการแสดง

สถานที่เรียนดนตรี 

เครื่องดนตรีที่ใชใน 
การเรียนการสอน 

การรับศิษย 

ประกอบพิธีกรรม การตอเพลง 

การเรียนการสอน 

ทางเพลงที่ใชสอน 

กระบวนการการสืบทอดของวงปพาทย

สภาพและบทบาทของวงปพาทย



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 การศึกษาในปจจุบัน ขอมูลตางๆ ถือวา มีความสําคัญในการทําวจิัย ทั้งนี้ตองอาศัยขอมูลจาก
แหลงขอมูลตางๆ เชน จากเอกสารสิ่งพิมพ เอกสารงานวจิัย หนังสือทางวชิาการตางๆ เพือ่นําขอมูลเหลานั้น
มารวมทําการวิจัย ดังนี ้
 

เอกสาร ตํารา และหนังสอืทางวิชาการ 
 พระยาอนุมานราชธน (บุปผา ทวีสุข.  ม.ป.ป.: 13) ไดอธิบายความหมายของวัฒนธรรม คือ วิถี
หรือดาํเนนิแหงชีวิตของชมุชนหมูหนึ่ง ซ่ึงอยูรวมกนัในที่หนึง่หรือประเทศหนึง่โดยเฉพาะ และเพงเล็งถึง
ความเปนอยูของคนในสวนรวมไมเฉพาะเอกชนหรือคนๆ เดยีว ส่ิงตางๆทุกสิ่งทกุอยาง ซ่ึงมนษุยเปนผูทํา
หรือปรุงแตงสรางขึ้น หรือดัดแปลงแกไขสิ่งที่มีอยูแลวตามธรรมชาติ เพื่อประโยชนแหงความเปนอยูของตน
ในสวนรวม ไมไดมุงเฉพาะตัวคนเดียวก็เปนวัฒนธรรมทั้งนั้น 
 วัฒนธรรมสมัยสุโขทัย มีความเจริญกาวหนาทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งทางศาสนา และ
ศิลปกรรม อาจกลาวไดวา  เปนตนแบบของวัฒนธรรมไทยในปจจุบัน วัฒนธรรมตางๆ ในปจจุบันพัฒนา
โดยมีฐานมาจากวัฒนธรรมสุโขทัย และสําหรับ จิตร ภูมิศักดิ์ (2527: 98) กลาววา วัฒนธรรมในสมัยอยุธยา
พัฒนามาจากแควนอโยธยา ซ่ึงเปนแควนอิสระอยูบริเวณลุมแมน้ําเจาพระยา ตั้งแตลพบุรีมาจนถึงสุดปากแมน้ํา
เจาพระยา จากจดหมายเหตุของราชสํานักจีนราชวงศหงวน พบวา อโยธยาเคยติดตอกับจีนระหวาง พ.ศ.  
1823 – 1842 ซ่ึงทําใหเชื่อไดวา มีรัฐอโยธยาเกิดขึ้น ซ่ึงอาจเกิดขึ้นกอนหนานี้แลวก็ได และตอมาจึงไดพัฒนา
เปนอาณาจักรอยุธยา อาณาจักรอยุธยาเริ่มมีอํานาจมากขึ้น และปรากฏแกวงสังคมตางๆ ในดินแดนสุวรรณภูมิ
ตั้งแต พ.ศ.  1893 และส้ินสุดลงเมื่อ  พ.ศ.  2310 รวมเวลา  417  ป  มีกษัตริยปกครองถึง 33พระองค 
 วัฒนธรรมของกรุงศรีอยุธยามาจากหลายทาง ทั้งแควนไทยดวยกัน และตางชาติ ดังนี้  
  1. ขอม จากการที่ขอมมีอํานาจ มีอิทธิพลเหนือกลุมสังคมไทยในระยะแรกๆ ระยะหลงั
ไทยมีอํานาจแข็งขึ้น เมื่อประมาณ พ.ศ. 1974 กรุงศรีอยุธยายกทัพไปตีนครธม แลวกวาดตอนชาวกัมพูชา
มายังกรุงศรีอยุธยาเปนจํานวนมาก มีพวกนักปราชญราชบัณฑิตรวมมาดวย ไทยไดรับอิทธิพลวัฒนธรรม
จากขอมหลายอยาง โดยเฉพาะระบบการปกครอง ศิลปกรรม ความคิดความเชื่อ 
  2. จากชาวตางชาติ โดยผานการคาขายกับประเทศเพื่อนบาน ไดแก จนี ญี่ปุน เปอรเซีย  
อินโดนีเชีย ประเทศทางหมูเกาะตะวันออกแถบมาเลเซีย และการคากับประเทศตะวันตก ไดแก โปรตุเกส  
ฮอลันดา  นอกจากนี้ฝร่ังเศส ยังไดเขามาเผยแพรศาสนาคริสตดวย 



  7 

  3. จากการทําสงครามกับประเทศเพื่อนบาน ทัง้ถูกรุกรานและไปรุกรานเพื่อนบาน จึงไดรับ
อิทธิพลจากเขมร จากพมารามัญ 
 วัฒนธรรมสมยัธนบุรี สมยันีม้ีชวงเวลาเพียง 15 ป พระเจาตากสินไดกูเอกราช รวบรวมบานเมือง
เปนปกแผน และเริม่ฟนฟูวฒันธรรมของชาติ เชน ทาํนบุํารุงศาสนา ศลิปกรรม และเศรษฐกจิในดานตางๆ  
การฟนฟ ูกระทําไดไมมาก เพราะบานเมืองยังไมสงบ และระยะเวลาการครองราชยส้ัน วฒันธรรมสวนใหญ
มีลักษณะเหมอืนกับอยุธยา แตวัฒนธรรมจีนเริ่มปรากฏมากขึ้นกวาแตกอน ทั้งนี้เนื่องจากมีชาวจีนเขามา
อาศัยอยูมากขึน้ 
 สมัยกรุงรัตนโกสินทร ลักษณะวัฒนธรรมเปนชวงๆ คือ 
 สมัยกรุงรัตนโกสินทร สภาพการณของดนตรีไทยเริ่มขยับตัว มีการพัฒนาเครื่องดนตรีเพิ่มขึ้น  
ทางดานบทเพลงก็มีการเปลี่ยนแปลงทั้งรูปของการขับรองและอัตราจังหวะในการบรรเลง โดยเฉพาะวงดนตรี
ประเภทปพาทย มีการพัฒนารูปแบบที่เห็นเปนรูปธรรมอยางชัดเจน วัฒนธรรมดนตรีไทยปรับเปล่ียนจาก
รูปแบบดนตรี เพื่อพิธีกรรมเปนดนตรีเพื่อการฟงมากขึ้น 
 สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 วิมาลา ศิริพงษ (2538: 84) กลาววา  
พระองคทรงเอาพระทัยใสในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมแขนงตางๆ เพื่อไมใหขาดชวงกับสมยัอยุธยา  
ในรัชกาลที่ 1 นี้ มีผูประดิษฐเครื่องดนตรีเพิ่มเติมอยางหนึ่ง คือ กลองทัด (เดิมมีใชอยูเพียงลูกเดียว) สราง
กลองทัดเพิ่มอีกลูกหนึ่ง เพื่อใหเกิดเสียงสูงลูกหนึ่ง (ตูม) และเสียงต่ําอีกลูกหนึ่ง (ตอม) เมื่อตีประกอบกัน
สองลูกก็จะเปนเสียง  ตูม ตูม ตอม ตอม 
 สมัยสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลที่ 2 มนตรี ตราโมท (2533: 71) กลาววา พระองค
ทรงโปรดดนตรีและนาฏศิลปมากพระองคทรงเปนศิลปน สามารถทรงซอสามสายไดเปนเลิศ พระองค มี
ซอสามสายคูพระหัตถ ช่ือ “สายฟาฟาด” พระองคทรงพระราชนิพนธเพลงอันเนื่องมาจากทรงสุบินนิมิต
ช่ือเพลงวา “บุหลันลอยเล่ือน” บางคนเรียกวา “บุหลันเลื่อนลอยฟา” หรือเพลง “ทรงพระสุบิน” ในสมัย
รัชกาลที่ 2 นี้ มีกลองเกิดขึ้นชนิดหนึ่งชื่อ กลองสองหนาเขามาใชบรรเลงในวงปพาทย เพื่อใชประกอบ 
การรองสงเพลงเสภา ดังปรากฏในบทไหวครู ซ่ึงแตงในรัชกาลที่ 2 วา 
 
    เมื่อคร้ังจอมนรินทรแผนดินลับ  เสภาขับยังหามีปพาทยไม 
   คร้ันมาถึงองคพระทรงชัย     จึงเกิดมีขึ้นในอยุธยา 
 
จึงนับเปนการพัฒนาปพาทยไปสูการบรรเลง เพื่อการฟงไดอีกสวนหนึง่  (มนตรี  ตราโมท.  2533: 71) 
 สมัยสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหวั รัชกาลที่ 3 สงบศึก ธรรมวิหาร (2540: 24) พูดถึงการพัฒนา
รูปแบบของอัตราจังหวะในการบรรเลง คือ มีการขยายเพลงในอัตราจังหวะสองชั้นเพิ่มขึ้นเปนสามชั้น มี
การประดิษฐคิดสรางเพิ่มเครื่องดนตรีขึ้นอีกสองชนิด ไดแก ระนาดทุมกับฆองวงเล็ก เพื่อเพิ่มเสียงสูงต่ํา
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ในวงปพาทยเพิ่มขึ้น ซ่ึงไดอิทธิพลมาจากเครื่องดนตรีของชาวตางชาติ ฉะนั้นจากวงปพาทยเครื่องหา จึง
กลายมาเปนปพาทยเครื่องคู 
 สมัยสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4  พูนพิศ อมาตยกุล (2524: 24) กลาววา การดนตรีไทย
เจริญขึ้นมาก มีวงดนตรีเกิดขึ้นหลายวงและมีครูดนตรีหลายทานที่มีช่ือเสียงในสมัยนี้ อาทิเชน พระประดิษฐ
ไพเราะ (ครูมแีขก) พระเจาอยูหวัทรงมีพระราชานุญาตใหพระราชวงศมีวงดนตรีเปนของตนเองได ซ่ึง
เปนโอกาสใหนักดนตรีชาวบานที่มีฝมือไดเขามารับใชทางดานดนตรีอยูตามวังตางๆ ในพระอุปถัมภของ
พระราชวงศหรือขุนนางมากขึ้น ซ่ึงเปนการเพิ่มปริมาณของบุคคลและความรูในวิทยาการดานดนตรีมากขึ้น
เปนลําดับ เครื่องดนตรีที่สรางขึ้นในสมัยนี ้ไดแก ระนาดเอกเหล็กและระนาดทุมเหล็ก ทําใหวงปพาทย
เครื่องคูในสมัยรัชกาลที่ 3 พัฒนามาเปนวงปพาทยเครื่องใหญในสมัยรัชกาลนี้ การที่ปพาทยไดรับความนิยม
ในหมูเจานาย ขุนนางดวยหนาที่ใหมคือการบรรเลงเพื่อการฟง จึงนับเปนกาวใหมของวงการปพาทย ใน
สมัยรัตนโกสินทรที่เปนแบบแผนชัดเจนขึ้น 
 สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5  มนตรี ตราโมท (2527: 37)  กลาววา  
พระองคทรงประกาศเลิกไพรและทาส ทําใหสภาพสังคมดนตรีเกดิการเปลี่ยนแปลง คอื นักดนตรีสวนหนึ่ง
เขาอยูในอุปถัมภของราชสํานัก ในขณะทีน่ักดนตรีอีกสวนหนึ่งออกไปประกอบอาชีพอิสระ โดยการบรรเลง
ดนตรีประกอบการแสดงทั้งในเมืองหลวงและตามหัวเมืองตางจังหวัด ในสมัยนี้ มีการปรับปรุงละครไทย
ใหคลายกับละครโอเปราของฝรั่ง จึงมีการปรับปรุงวงปพาทยขึ้นใหม เพื่อใหมีเสยีงออน ทุม นุมนวล  
สอดคลองกับละครดังกลาวที่เรียกภายหลังวา ละครดกึดําบรรพ และวงปพาทยที่ผสมขึ้นใหมก็เรียกชื่อ
ตามไปดวยวา วงปพาทย “ดึกดําบรรพ” เครื่องดนตรีที่เกิดขึ้นในวงปพาทยดึกดําบรรพ ซ่ึงเพิ่มจากของเดิม
ที่มีอยูแลว ไดแก 
  กลองตะโพน คือ การนําเอาตะโพนไทย 2 ใบมาใสขาตั้งขึ้น ติดขาวสุกใหมีเสียงเลียนแบบ
อยางกลองทัดแตมีเสียงนุมนวลกวากลองทัด 
  วงฆองชัย คือ การนําฆองหุย 7 ใบ มาเทียบเสียงใหเรียงลําดับกันมาตีแทนฆองโหมง 
   ดนตรไีทยชวงนี้ จึงมีพัฒนาการทางวิชาการดนตรีอยางสูง เกดินักดนตรีอาชพี ซ่ึงสวนใหญ
มาจากสามัญชนที่มีความรู 
 สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 กนก คลายมุข (2541: 21) กลาววา  
พระองคทรงโปรดในศิลปะการแสดงละคร และดนตรีมาก ทรงโปรดเกลาฯ ใหตั้งกรมมหรสพ ซ่ึงมีกรม
โขนหลวง และกรมปพาทยหลวง มีการบัญญัติราชทินนามสําหรับพระราชทานแกนักดนตรีของกรมมหรสพ
เพิ่มขึ้นจากที่เคยมีมาในรัชกาลที่ 5 ถึงกวา 50 ช่ือ ปญญา รุงเรือง (2527: 74) พูดถึงเครื่องดนตรีที่ประดษิฐขึ้น
ในสมัยนี้ ไดแก อังกะลุง นอกจากนั้น ยังมกีารขับรองเพลงเถาอยางแพรหลาย ไดนําเพลงชวามาดัดแปลง
เปนเพลงไทย เชน เพลงยะวา เพลงโหมโรงบูเซ็นซ็อค และเพลงสะมารัง ซ่ึงการดนตรีในสมัยนี้ สอใหเห็น
เคาของการดนตรีแบบใหม ซ่ึงมีวังและวัดเปนสวนสําคัญอยางมากในการอุปถัมภค้ําจุนดนตรีไทย 
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 สมัยสมเดจ็พระปกเกลาเจาอยูหวั รัชกาลที ่7 เมื่อป พ.ศ. 2475 เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
จากระบบสมบรูณาญาสิทธิราช มาเปนระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงสรางความกดดนัตอองคพระมหากษตัริย 
กระทั่งพระองคทรงสละราชสมบัติ เมื่อป พ.ศ. 2477 ในการครั้งนี้ทําใหเหลาบรรดาศิลปนไดรับผลกระทบ
ทั้งดานจิตใจและความเปนอยู ดังกลอนลิเกของ ครูหอมหวน นาคศิริ ซ่ึงเปนลิเกที่มีช่ือเสียงมากในสมัยนั้น
รองวา 
 

   พระยาพหลเปนตนเหตุ   
  บวรเดชเปนตนเรื่อง 
  ขับเจาเขาปา       
  แลวเอาหมามานั่งเมือง 
   

 นักปพาทยที่เคยอยูในระบบอุปถัมภของราชสํานักไดแบงออกเปน 2 กลุม กลุมหนึ่งเลือกที่จะ
เขาสูระบบราชการของรัฐบาล อีกกลุมหนึ่งเลือกที่จะมีสถานะภาพนักดนตรีอิสระ อยูนอกระบบราชการ  
มนตรี ตราโมท (2525: 3) กลาววา กลุมที่เลือกอยูนอกระบบราชการก็กระจัดกระจายออกไปอยูตามตางจังหวัด
ใชวิชาดนตรีทีต่นเองถนัด หาเลี้ยงชีพโดยการไปเปนครูใหกับวงดนตรีปพาทยตามบานนอก และแมกระทั่ง
รับจางบรรเลงดนตรีตามงานตางๆ ที่ชาวบานยังคงยึดมั่นในวัฒนธรรมประเพณีของแตละทองถ่ิน อยูอยาง
เหนียวแนน อยางไรก็ตามพระองคทรงสนพระทัยในดนตรีไทยและทรงฝกหัดจนทรงพระราชนิพนธเพลงไทย
ไดเพลงที่พระองคทรงพระราชนิพนธมีอยู 3 เพลง ไดแก โหมโรงคลื่นกระทบฝง ราตรีประดับดาว และ
เขมรลออองค ซ่ึงทั้ง 3 เพลงนี้ ถือเปนเพลงอมตะ ที่ยังเปนที่นิยมในหมูนักดนตรีไทยในปจจุบัน อยาง
ไมเสื่อมคลาย 
 สมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานนัทมหิดล รัชกาลที่ 8 ถือเปนยุคมืดของการดนตรีไทย
เพราะผูนํารัฐบาลคือ จอมพล ป. พิบูลสงคราม พยายามจะใหคนไทยหันไปนยิมตะวันตก อยางสดุขอบ  
ซ่ึงมีผลกระทบตอวงการดนตรีไทยเปนอยางมาก ถึงอยางไรก็ตามโรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตรที่เปดเรียน
ในปลายรัชกาลที่ 7 ก็เร่ิมเจริญเติบโตในรัชกาลนี้ 
 สมัยสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมพิลอดุลยเดช รัชกาลปจจุบัน กนก คลายมุข (2541: 21) กลาววา  
พระองคทรงพระปรีชาสามารถทางดานดนตรีตะวันตกอยางเชี่ยวชาญ พระองคทรงสนพระทัยและหวงใย
ศิลปะการดนตรีไทย ดังจะเห็นไดจากพระบรมราชโองการดังนี้ “ศิลปะของชาติไทย เปนพยานอันหนึ่งที่
แสดงวา ชาติไทยเปนชาติที่เจริญรุงเรืองมาแตโบราณ การที่จะรักษาแบบแผนความเจริญรุงเรืองนี้ไว มิให
เสียรูป ควรจะไดรวบรวมศิลปะของไทยไวมิใหเส่ือมสูญ เพราะในปจจุบันนี้ มีศิลปะของชาติอ่ืนเขามาปะปน
อยูเปนอันมาก อาจทําใหศิลปะของไทยเรา ซ่ึงอยูในระดับที่ดีงามอยูแลวแปรผันได” ปจจบุันกิจกรรมสงเสริม
ดนตรีไทยอยูในรูปแบบของ ชมรมดนตรีไทย  ชุมนุมดนตรีไทยที่อยูในสถาบันการศึกษาตางๆ มากที่สุด 
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 กาญจนา อินทรสุนานนท (2543: 43) ไดกลาวถึง ความเขมแข็งทางวัฒนธรรมไวในบทความ
เร่ือง อิหราน : ภูมิลักษณประชาชนและวัฒนธรรม วา ชุมชนที่อยูรวมกันแตละคนในชุมชนมีจุดหมายใน
ชีวิตที่แตกตางกัน แตทุกคนในชุมชนจะตองมีอุดมการณรวมกนั ซ่ึงจะเปนรากแกวของชุมชนทาํใหเกิด
ทฤษฎีขึ้นมาอีกทฤษฎีหนึ่งคอื ทฤษฎีรากแกวทางวัฒนธรรม ไดแก  
  1. อยูอยางไทย 
  2. ใฝใจศึกษา 
  3. เสาะหาความรู 
  4. เขาสูคานิยม 
  5. สรางสมอุดมการณ 
  6. สืบสานวัฒนธรรม 
  7. จดจําประเพณี 
  8. ของดีศาสนา 
 ในทางที่สอดคลองกัน พระยาอนุมานราชธน (2515: 73) ไดใหความเห็นเกี่ยวกับลักษณะทาง
วัฒนธรรมไว ดังนี้ 
  1. มีการสะสม หมายถึง ตองมีทุนอยูกอนแลวและสะสมทุนนั้นใหเพิ่มขึน้เรื่อยๆ 
  2. วัฒนธรรมตองมีการปรับปรุง หมายถึง ตองดัดแปลงและปรับปรุงสวนที่บกพรองให
มีความถูกตองเหมาะสม 
  3. จะตองมีการถายทอด หมายถึง ทําใหวัฒนธรรมนั้น มีการแพรหลายในวงกวาง ซ่ึง
สอดคลองกับ สุพัตรา สุภาพ (2540: 68) ที่กลาววา วัฒนธรรมเปนมรดกทางสังคม หมายความ ครอบคลุม
ถึงทุกสิ่งทุกอยางที่แสดงถึงวิถีชีวิตของมนุษยในสังคม ซ่ึงสังคมในแตละสังคมมีวัฒนธรรมเฉพาะของตนเอง 
ที่อาจแตกตางกันและเหมือนกันบาง ขึ้นอยูกับทองถ่ิน คานิยม ความรู ความเชื่อ จารีต ประเพณี ศีลธรรม 
วิทยาการ กฎหมายและทุกสิ่งทุกอยางที่ไดกระทํา ไดประพฤติปฏิบัติโดยสมาชิกของสังคม วัฒนธรรม
เปนทั้งวัฒนธรรมวัตถุและวัฒนธรรมที่ไมเกี่ยวของกับวัตถุ ซ่ึงองคประกอบของวัฒนธรรมมีทั้งองควัตถุ
ที่มีรูปราง และไมมีรูปราง เปนองคการ องคพิธีการ องคมิติ ซ่ึงมีการถายทอดสืบทอดเปนมรดกของสังคม 
 ในการเรียนปพาทยนั้น มีเร่ืองที่เกี่ยวกับความเชื่อและขั้นตอนในการเรียน ดังนี้ 
  1.  ความเชือ่เร่ืองขนบประเพณขีองปพาทย ในเรื่องของความเชื่อ สํานกังานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแหงชาติ (2539: 173) อธิบายวา ความเชื่อ (Belief Superstition) จัดเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม 
หมายถึง ความเห็นจริงดวย ความนับถือ การยอมรับนับถือ ความเชื่อ แบงออกไดกวางๆ เปน 2 ประเภท 
คือ 
   1.1 ความเชื่อในอํานาจลึกลับเหนอืธรรมชาติ (Supernaturalism) ไดแก ความเชื่อในเรื่อง
ภูตผีและวิญญาณตางๆ ซ่ึงอํานาจลึกลับเหนอืธรรมชาตินี้สามารถให ทั้งผลดีและผลรายตอชีวิตความเปนอยู
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ของมนุษยได ความเชื่อนี้จึงเปนพื้นฐานใหเกิดการกระทําสิ่งตางๆ ที่เปนพิธีกรรม และความเชื่อชนิดนี้
สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ 
    1.1.1 ความเชื่อที่มีอยูในรูปของศาสนา (Religion) 
    1.1.2 ความเชื่อที่เปนไสยศาสตร (Magic) 
   1.2 ความเชือ่ในเรื่องธรรมชาติ ซ่ึงเปนลักษณะความเชือ่ที่เปนวทิยาศาสตร (Scientific) 
ภัทรวรรณ จันทรธิราช (2539: 104) กลาววา ผูคนในสังคมแบบนี้มักเห็นวา เร่ืองของศาสนาหรือความเชื่อ
ในอํานาจลกึลับเปนเรื่องงมงายไรเหตุผล ในสังคมปพาทยนั้น มวีัฒนธรรมความเชื่อแฝงอยูในกลุมของ
นักปพาทยเอง ซ่ึงจัดอยูในประเภทความเชื่อในอํานาจลึกลับ เชน เช่ือวา ในวงดนตรีมี “พอแก” ซ่ึงมีรูป
สักการะเปนศีรษะฤๅษีคอยคุมครองอยู หรือเชื่อวา เครื่องดนตรีทุกชิ้นมีครูประจําอยู จะดูถูกหรือกระทํา
การอันใดที่ไมสมควรตอเครื่องดนตรีนั้น  ๆไมได ซ่ึงเหตุเหลานี้ ทําใหเกิดพิธีกรรมตาง  ๆที่เปนขนบประเพณี
สืบตอกันมา เชน บานที่เปนที่รวมเครื่องดนตรีหวัหนาคณะ จะตองจดัอาหารถวายครูทุกวันพฤหสัสบดี  
หรือตองจัดพิธีไหวครูเปนประจําทุกป  กระทั่งกลายเปนประเพณี 
    ในเรื่องของประเพณี บปุผา ทวีสุข (ม.ป.ป.: 16) ใหความหมายของประเพณวีา คือ 
ความประพฤติที่ชนหมูใดหมูหนึ่งอยูในที่แหงหนึ่งถือเปนแบบแผนกันมาอยางเดียวกัน และสืบตอกันมา
ชานาน ถาใครในหมูประพฤติออกนอกแบบถือวา ผิดประเพณี ในลักษณะเดียวกนั วไิลเลข ถาวรธนสาร 
และคนอื่นๆ (2531: 523) ไดใหความหมายของประเพณีวา หมายถึง การกระทํา ซ่ึงประพฤติกันอยูบอยๆ 
จนเปนนิสัย ความเคยชิน และมีการถายทอดสืบตอกันมาจนเปนแบบอยางมาชานาน ในสังคมปพาทยจัดเปน
สังคมดนตรีที่มีการปฏิบัติกันในลักษณะขนบธรรมเนียมประเพณีเปนสวนใหญ 
    ณรงคชัย ปฎกรัชต (2540: 26) กลาววา ในสังคมไทยถือวา วันพฤหัสบดีนั้น เปน
วันครู จะทําการเรียน ไมวาจะเปนสาขาวชิาชีพใดกต็ามจะเริ่มฝากตวัเขาเรียน หรือเร่ิมเรียนกันครัง้แรก
ในวนัครู คือ วันพฤหัสบดี นี่เอง ในสังคมดนตรีปพาทยก็เชนกัน พิธีกรรมสําคัญๆที่เกี่ยวกับดนตรีไทยจะ
กระทํากนัในวนัพฤหัสบดี โดยถือวันพฤหสับดีเปนวนัครู และในการฝากตัวเปนศษิย ผูเรียนจะตองนํา
เครื่องกํานลไปบูชาครูดวย 
    พจนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. 2525 (2538: 94) ไดอธิบายวา กํานล
คือ เงินคํานับบูชาครูปพาทย คือ พระปรคนธรรพ หรือพระนารทมุนี ซ่ึงถือวา เปนครูเดิมของตน มีเทียน
สําหรับจุดที่ตะโพนดวย ในลักษณะที่สอดคลองกัน ครูน้าํวา รมโพธ์ิทอง (สัมภาษณ 20 มี.ค. 2546) ได
อธิบายถึงการรับเด็กเขาเรยีนในสํานัดดนตรีวาตองมีผูปกครองที่เปนผูใหญ เชน พอ แม ปู ยา ตา ยาย 
ของเด็กตองไปติดตอแจงความประสงคกบัครู ผูเปนเจาของสํานักปพาทยกอน พรอมนัดวนัเวลากนั ซ่ึง
จะตองเปนวันพฤหัสบดี ที่ถือวา เปนวันคร ู ผูปกครองก็จะพาผูเรียนไปฝากกับผูสอน โดยผูเรียนจะตองนํา
ขันกํานล ที่เปนขันลางหนา ใสดอกไมธูปเทียน ผาขาว ผาเช็ดหนาและเงินกํานล 6 บาท ไปสักการะครู 
ผูลวงลับไปแลวและเคารพครูผูสอน จึงจะไดรับการประสิทธิ์ประสาทวิชาให 
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    ประเพณกีารรบัศิษยนัน้ ครูน้าํวา รมโพธ์ิทอง (2534: 21) กลาวไวในวารสารยูงทองวา 
เมื่อครูผูสอนรับขันกาํนลจากศิษยแลว ครจูะจดุธูปเทียนเพื่อบูชาครูทีเ่ปนเทวดา ซ่ึงไดแก พระปรคนธรรพ 
พระปญจสิงขร และพระวิษณุกรรม เปนตน พรอมทั้งกลาวคําบูชานําศิษย โดยใหศิษยวา ตามโดยแยกเปน
สวนๆ ดังนี้ 
     สวนที่ 1 เปนคาถาบูชาพระรัตนตรัย 
      วา นะโม กอน 3 จบ 
       พุทธบูชา มหาเตชวันโต ธรรมบูชา มหาปญโญ สังฆบูชา มหาโภคว
โห ติโลก นาถัง อัคคี พหูบุปผัง  อหัง ชิตะเน อสีติ กัปปโกฏิโย อภิรูโป มหา ปญโญ ทาเรนโต ปฏิกัตยัง 
นิพพานัง ปรมัง สุขัง (กลาวนําอยางนี้ 3 คร้ัง) 
     สวนท่ี 2 เปนคาถากลาวชุมนุมเทวดา 
      สัคเค กาเม จรูเป คิริสิขรตเก จันตลิกเข วิมาเน ทีเป รัฐเฐ จ คาเม ดา
รุวณคหเน เคหวัตถุมหิ เขตเต ภูมมา จายันตุ เทวา ชลถลวิสเม ยักขคันธัพพนาคา ติฎฐันตา สันติเกยัง มุนิ 
วรวจนัง สาธุโว เม สุณันตุ ธรรมสวณกาโล อยัมภทันตา ธรรมสวณกาโล อยัมภทันตา ธรรมสวณกาโล 
อยัมภทันตา 
     สวนท่ี 3 เปนคาถาบทดอกไมธูปเทียน 
      อิมัง ธูปะธูปง บุปผคันธัง ครูอาจารืยะคุณนัง อะหังปูเชมิ (วา 3 คร้ัง) 
       สําหรับเรื่องของคาถานี้ แตละสํานักจะไมเหมือนกนั แตจะเปนไป
ในลักษณะทํานองเดียวกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับที่แตละทานไดรับสืบทอดตอกันมาจากครูผูใหญในแตละสํานัก 
    พิธีกรรมไหวครู เปนขนบธรรมเนียมปฏิบัติเกิดจากความเชื่อ เปนลักษณะเฉพาะ
ของวิชาศิลปะ ที่นอกจากจะแสดงความเคารพกตเวทิคุณกับครูที่มีชีวิตอยูในปจจุบันและเสยีชีวิตแลว การกระทํา
กตเวทิคุณยังแผออกไปถึงเทพเจาที่วิชานั้น ถือวาเปนครูบาอาจารย ดวยการไหวครูของดนตรีไทยนั้น มี
หลายอยาง เวลากอนนอนพวกเราสวดมนตไหวพระแลวก็ไหวครูอาจารยดวย แตถาเปนการประกอบพิธี
ไหวครูที่เปนพิธีรีตรอง เพราะถือวา พระพฤหัสบดีเปนครูทั่วทุกวิชา บานใดมีเครื่องปพาทย มีผูบรรเลง
เปนหมูคณะมักจะประกอบพิธีไหวครูและครอบครูเปนประจําทุกป 
  2. การศึกษาปพาทย 
   รัตนา ตันบุญเต็ก (2531: 40 – 41) ไดกลาวถึงความหมายของการศึกษา ในลักษณะ
ทั่วๆ ไปวา 
    1. การศึกษาเปนกิจการของมนุษย และสําหรับมนุษยเทานั้น 
    2. การศึกษาเปนกระบวนการมิใชเปนส่ิงที่คนเราครอบครองหรือเปนสวนหนึ่ง
ของมนุษย ความรู หรือทักษะ หรือลักษณะดีงามเปนเพียงหลักฐานที่แสดงวาคนเราไดรับการศึกษา มิใช
เปนตัวการศึกษา การศึกษาเปนกระบวนการเปนกิจกรรมอยางหนึ่งที่สัมพันธเกี่ยวของกับมนุษย 
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    3. การศกึษาเปนการพฒันามนษุยในฐานะทีเ่ปนมนษุย พัฒนาธรรมชาติทีแ่ทจริง
ภายในตัวมนุษยใหมนุษยไดเรียนรูและเติบโตตอไป 
    4. การศึกษาตองมีทิศทาง กระบวนการพัฒนามนุษยนั้น ไมใชการศึกษาทั้งหมด 
การศึกษาตองอาศัยองคกรการศึกษาชวยช้ีนํา ใหทิศทางและปรุงแตงใหมนุษยเจริญงอกงาม และจะตอง
เปนกระบวนการสองทางคือ มีปฏิสัมพันธระหวางผูใหกับผูรับ 
    5. การศึกษาตองเปนไปดวยเจตนา และเปนเจตนาที่จะใหผูศึกษาเกิดการเรียนรู 
การเปล่ียนแปลงเจริญงอกงามภายในตนเอง 
    6. มนุษยเทานั้นที่รับผิดชอบเรื่องการศึกษา วัตถุส่ิงแวดลอมทางกายภาพทั้งหลาย
ชวยใหมนุษยเกิดการเรียนรูได แตส่ิงเหลานั้นมิใชองคการที่รับผิดชอบในเรื่องการศึกษา 
   ปรัชญาการศกึษามีความหมายมาก มิไดมีความหมายเพียงหนึ่งเดียว สามารถใหความหมาย
เปนกลางๆ ไดวา ปรัชญาการศึกษาคือ การนําปรัชญามาใชในเรื่องของการศึกษา เปนการใชปรัชญา และ
วิธีของปรัชญา 
   ในเรื่องของปรัชญานั้น วิทย วิศเวทย (2526: 38) กลาววา บทบาทของปรัชญานั้นจะมี
สวนชวยในการวางแผนในการดําเนินการทางการศึกษา บทบาทที่มองไดคอื ดานเนือ้หาและวิธีการปรัชญา
มีสวนชวยนกัการศึกษาในดานการกําหนดเปาหมาย หรือกําหนดสิ่งอันมีคาสูงสุดในการดําเนินกิจการ
การศึกษา การศึกษามีไวเพื่อชีวิต และควรเปนชีวิตที่ดี ในแงวิธีการ วิธีการของปรัชญาคือ วิเคราะห สังเคราะห
และตีความโดยใชเหตุผลตามครรลองของตรรกวิทยา และดวยการคนควาเชิงญาณทัศน (Insight) ปรัชญา
ไมใชความรูที่เกิดจากขอมูลเชิงประจักษ (Emticical Data) ทํานองเดียวกัน วิมลศรี อุปรมัย (2530: 9)  
กลาวถึงปรัชญามีความหมายวา ความรกัในความฉลาด คนเราเมือ่มีความรักในสิ่งใดกพ็ยายามใฝหาสิ่งนั้น 
เชน รักคุณคาของปริญญาบัตรก็พยายามใฝหาใหไดมาซึ่งปริญญาบัตร เมื่อรักในศิลปวัฒนธรรม เราจึง
ใฝหาและเกิดการศึกษาศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งดานดนตรีไทยดวย เพราะดนตรีไทยมีลักษณะการถายทอด
โดยใชความทรงจําถายทอดจากครูสูลูกศิษย ในลักษณะตวัตอตัว ลักษณะการศึกษาดนตรี จึงแตกตางจาก
การศึกษาดนตรีในระบบโรงเรียนเชนปจจุบัน 
   ในการรับเด็กเขาเรียน ช้ิน  ศิลปบรรเลง (2521: 27) กลาววา การเรียนตองมีแบบแผน
ประเพณีอยางเกาคือ ตองมีผูใหญพาไปฝากผูสอน ผูเรียนตองนําดอกไมธูปเทียนไปสักการะครูใหญฝาย
ดนตรีผูลวงลับไปแลว และเคารพครูผูสอน จึงจะไดรับการประสิทธิ์ประสาทวิชา ฝกฝนให ในลักษณะที่
สอดคลองกัน      
   เฉลิม บัวทั่ง (2530: 15) กลาวถึงการรับเด็กเขาเรียนปพาทยวา ผูปกครองตองนําเด็กถือ
ขัน ดอกไม ธูป เทียน เขาไปกราบ สามครั้ง และเปลงเสียงขอเรียนดนตรีกับทาน พรอมทั้งจะเชื่อฟงคํา
ตักเตือนทุกอยาง แมกระทําความผิดก็เฆี่ยนตีได อาจารยก็จะรับไวแลวนาํดอกไม ธูป เทียน พรอมทั้งขัน
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และเด็กไปที่เครื่องดนตรีแลวใหเด็กกราบ สามครั้ง แลวจึงกลาวคาถานําเด็กครอบสามครั้ง เปนอันเสร็จ
พิธีในการรับเด็กเขาเรียน 
   สําหรับสถานที่ วัสดุอุปกรณและสื่อประกอบการสอนนั้น ช้ิน ศิลปบรรเลง (2521: 27) 
กลาววา การเรียนดนตรีที่จะเกงเร็วตองไปอยูบานครู ซํ้าบางคนยังมาอาศัยกินในบานครู เรียนกันตั้งแต
เชาจนเย็น หมั่นผสมวงและฝกซอม ตอนกลางคืนครูอาจเรียกมาสอนเพลง ที่ทานคิดขึ้นไดอยางปจจุบัน
ทันดวนก็มี การตอเพลงมีอยูในวงจํากัด มีการหวงเพลง การเรียนตองอาศัยความทรงจําเพียงอยางเดียว 
เปนการเรียนที่อยูในวงแคบโดยโบราณ อาจารยทานไดกําหนดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของปพาทย
ในสมัยโบราณดังที่ ครูเฉลิม บัวทั่ง (2530: 15) อธิบายวา ระเบียบแบบแผนในการตอเพลง มีดังนี้ 
    1. เพลงโหมโรงเย็น โดยเร่ิมตอเพลงสาธุการไปจนจบทั้งชุด เวนเพลง ตระโหม
โรงไว 1 เพลง มีการไหวครูประจําป คร้ังตอไปสามารถจับมือตอเพลงตระโหมโรงโดยใชอุปกรณเหมือน
เชนเดิม 
    2. เพลงชา เพลงอะไรก็แลวแตครูผูสอนทานจะตอให 
    3. เพลงลงสรง 
    4. เพลงเวียนเทียน 
    5. เพลงพระฉัน 
    6. เพลงกราวรํา 
    7. เพลงเหาะ 
    8. เพลงเถา เร่ิมตอเมื่อเรียนประมาณปที่ 3 
    9. เพลงหนาพาทย เร่ิมตอเมื่อเรียนถึงปที่ 4 
    10. เพลงหนาพาทยช้ันสูง เมื่อเรียนปที่ 5 
   พินิจ ฉายสุวรรณ (2539: 80) ไดกลาวถึงวิธีการฝก ระนาดเอกวา เร่ิมเรียนตองฝกฆอง
วงใหญกอน โดยเรียนเพลง “สาธุการ” ในชุดโหมโรงเย็น หรือบางทานเรยีกเพลงชุดนี้วา “สวดมนตฉันเชา” 
หลังจากนั้นก็ตอเพลง ดังตอไปนี้ 
    1. เพลงชุดโหมโรงเย็น 
    2. เพลงโหมโรงเชา 
    3. เพลงชา เพลงเร็ว 
    4. เพลงเร่ืองลงสรง 
    5. เพลงฉิ่งพระฉัน 
    6. เพลงวา 
    7. เพลงชุดนางหงส 
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   ณรงคชัย ปฏกรัชต (2540: 26) พูดถึงการเรยีนดนตรไีทยในใสมยักอนวา นกัดนตรีไทย
ในสํานักดนตรีมีแบบแผนการเรียนแบบเขม มีวินัย มีขนบธรรมเนียมประเพณีรวมกันระหวางครูกับศิษย 
ระหวางศษิยกบัศิษย ซ่ึงหลักสูตรก็มีความหลากหลายไปบาง แตโดยหลักการทั่วไปแลวการเรยีนเร่ิมตน
ดวย เพลงสาธุการ เพลงชุดโหมโรงเย็น เพลงเรื่อง เพลงพิธีกรรม เปนตน การเรียนเพลงชุดโหมโรงเย็น
เพราะในการบรรเลงงานพิธีกรรมไมวาจะเปน งานขึ้นบานใหม งานบวชนาค งานพิธีกรรมอื่นๆ เพลงสวนนี้
ตองใชบรรเลงในงานเหลานัน้ แตละเพลงในชุดโหมโรงเย็น มีเพลงขนาดยาวหลายเพลง เชน เพลงเขามาน 
เชิด กลม กราว เปนตน เพลงในลักษณะสําคัญและใชเปนหลักในการเรียนก็คือ เพลงเร่ือง แตละสํานัก
ดนตรีมีเพลงเรื่องที่ใชสอนศิษยมากมายแตกตางกัน การรูเพลงเร่ืองมากยอม หมายความวานักดนตรีผูนั้น
ไดรูจักเพลงเล็กเพลงนอยที่จัดกลุมไวชัดเจน ในยุคที่นิยมนําเพลงเกามาแตงขยายในอัตราสามชั้น และแตงตัด
เปนชั้นเดียว และนํามาบรรเลงลดหลั่นที่เรียกวา เพลงเถานั้น สวนใหญนักดนตรีนําทํานองเพลงเรื่องไป
เปนสมมุติฐานในการแตงเพลง กระบวนการเหลานี้ เปนการเรียนดนตรีไทยตามแบบแผนดั่งเดิม ในเรื่อง
ของวิธีสอนนั้น เสรี หวังในธรรม และ สุจิตต วงษเทศ (2527: 120) กลาววา การเรียนดนตรีไทย เรียนดวย
ความจํา การสอนจึงเริ่มดวยภาคปฏิบัติอยางเดียว สวนภาคทฤษฎีนั้น ไปสอนเมื่อสามารถปฏิบัติไดแลว 
การที่จะเลือกเรียนเครื่องดนตรีชนิดใดก็สําคัญอยูไมนอย เพราะเครื่องดนตรีแตละอยางมีลักษณะการเลน
ตางกัน โดยใชหูและความจาํเปนหลักในการปฏิบัตินั้น บางอยางใชนิว้ บางอยางใชขอ บางอยางใชปอด
ตองใชกําลังลมเปา หากศิษยผูที่เลือกเรียนเครื่องดนตรี เลือกส่ิงที่ไมเหมาะสมผลที่ได ก็ไมไดเปนไปตาม
ความประสงค เพราะฉะนั้นผูที่เลือกเรียนเครื่องดนตรีชนิดใดนั้น จะตองเลือกใหเหมาะสมกับตนเองดวย 
    ในเรื่องของเวลาที่ใชในการเรียน การสอน และการฝกซอมนั้น ชลิตา จันทรแกว 
(2539: 9 – 10) กลาวถึงสํานักดนตรีไทยบานบาตรของ ครูหลวงประดิษฐ ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) จัด
เวลาเรียนดนตรีวา เร่ิมตั้งแตเชามืด เพื่อไลมือ ฝกซอมและทบทวนเพลงตอเนื่องกันเปนชั่วโมงกอนที่จะ
ถึงเวลาอาหารเชา ชวงสาย บาย เย็น ค่ํา มีการตอเพลงจากครู ฝกซอมวง หรือทบทวนเพลงเฉพาะบุคคล 
    สําหรับสื่อที่ใชในการสอนของครูดนตรไีทย มักเปนเครื่องดนตรีไทยที่ครูมีอยูแลว 
หากจํานวนเครื่องดนตรีมีนอยไมพอกับจาํนวนผูเรียน มักจะใหผลัดกันเรียน ผลัดกันซอม สวนสื่ออ่ืนๆ
มักไมปรากฏวา ครูโบราณทานใชอุปกรณใดๆ มาชวยในการสอนมากนัก 
    สําหรับการสืบทอดในทางปพาทยนั้น มีลําดับขั้นตอนในการสืบทอด หรือการศึกษา 
โดยเฉพาะทั้งในเรื่องของเพลงและเครื่องดนตรี โดยเบื้องตนเริ่มศึกษาเครื่องดนตรีที่เปนหลักของวงปพาทย 
อันเปนเครื่องดนตรีที่รักษาเนื้อเพลงหลักไวอยางสมบูรณ ไดแก ฆองวงใหญ เพลงโบราณที่อาจารยได
กําหนดไวคือ เพลงสาธุการ ซ่ึงเปนเพลงแรกในชดุโหมโรงเย็น ถือกันวา เมื่อเรียนเพลงสาธุการแลว ผูเรยีน
จะเขาใจวิธีการตางๆ ในการใชมือฆอง ซ่ึงแจกแจงอยูในเพลงครบถวน 
    แมวาจะมีผูกําหนดใหนักดนตรีเปนทาง “ฝงโนน” หรือ “ฝงนี้” อยางไรก็ตามแต
ลักษณะการเรยีนการสอนดนตรีไทยก็มีรูปแบบเปนขนบปฏิบัติกันอยูแลว การสืบทอดดนตรีไทยทั่วไป 



  16 

เราไดรับการสืบทอดมาเปนลําดับเปนรุน เหมือนไดรับการสืบทอด ถายทอดวิธีการบรรเลง ตลอดจนเนื้อเพลง
ที่เปนลีลา เปนทวงทาํนองตาง  ๆก็รักษากันไวดวยสมอง ดวยความจํากนัมาแตโบราณ บางอยางถึงคลาดเคลื่อน
กันไปบาง แตถึงกระนั้นโครงสราง หรือทํานองเพลงสวนใหญก็คงความคลายกัน อันแสดงใหเหน็ถึงวา 
ดนตรีไทยนั้นมีกําเนิดมาจากรากฐานเดียวกัน  
   สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (2537: 12 – 13) ไดจัดทําหนังสือ “วัฒนธรรม
กับการพัฒนา” ศาสตราจารยนายแพทย ประเวศ วะลี ซ่ึงพิมพเผยแพรเนื่องในปรณรงควัฒนธรรมไทย ป 
2537 โดยเนื้อหาที่ไดอธิบายถึง วัฒนธรรมวา เปนรากฐานของสังคมแตละสังคมที่สามารถเปนเครื่องมือ
ที่ทําใหสังคมเกิดความเขมแข็ง ออกเปน 8 ประการ คือ 
    1. มีความหลายหลายกระจายอํานาจจึงสงเสริมการเมืองระบบประชาธิปไตย 
    2. นอกจากนี้ยังไดสรุปคุณลักษณะของวัฒนธรรมที่เขมแข็งไดและกระจายรายได
สรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ 
    3. สงเสริมศักดิ์ศรีของชุมชนทองถ่ิน 
    4. มีความเปนบูรณาการ 
    5. สรางความบรรสาน สอดคลองและความสมดุลยั่งยืน 
    6. มีการพัฒนาจิตใจและจิตวิญญาณอันลึกซึ้ง 
    7. สงเสริมความเขมแข็งของสังคม 
    8. เปนการผดุงศีลธรรมของสังคม 
    ซ่ึงคุณลักษณะ 8 ประการนี้ จะสามารถทําใหวัฒนธรรมเกดิการดํารงอยู และพัฒนา
ตอไป แตส่ิงทีก่ลาวนีเ้ปนทฤษฎกีารสรางความเขมแข็งใหกับสังคม โดยใชวฒันธรรมทําใหชุมชนบางปลา
เปนสังคมไทยที่สอดคลองกับคุณลักษณะ 8 ประการ ที่กลาวมาขางตนนี้ ทําใหชุมชนบางปลาจึงเปนชุมชน
ที่มีความเขมแข็งทางวัฒนธรรม 
   พลวัฒ ประพฒันทอง (2540: 9 – 10) ไดจัดทํารายการสํารวจวัฒนธรรมบางปลา ซ่ึง
จัดพิมพในวารสาร มฉก. วิชาการ ปที่ 1 ฉบับที่ 1 ของ บุญตา เขียนทองกุล (2357: 59) ไดกลาวถึง ไวใน
บทความเรื่อง การเปรียบเทียบวิวัฒนาการของดนตรีประกอบการแสดงแกสินบน ในวารสารเพลงดนตรี 
ดนตรีในชวงแรกเปนการบรรเลงถวายบําเรอตอส่ิงศักดิ์สิทธิ์ ยังไมมีรูปแบบที่แนนอน ที่มาปรากฏชัด ใช
ประกอบการแสดงละครชาตรีแกบน เครื่องดนตรีประกอบดวย ปชวา ฆองคู โทนชาตรี 2 ใบ กลองชาตรี
เรียกวา ปพาทยเครื่องเบา เพราะแตเดิมคณะละครตองมักตองเดินทางดวยเครื่องหิ้วเครื่องดนตรีไปงายๆ 
แตในสังคมยคุแรกๆ การเลนเหลานี้มิไดมขีึ้นเพื่อ “หา” หรือรับจางอยางสมัยหลังๆ แตมีขึ้นดวยระบบ
ความเชื่ออยางใดอยางหนึ่ง ทั้งผูเลนและผูรวมเลนในพิธีนั้น เพราะมีความเชื่ออยางเดียวกันวา จะเกื้อกูล
ใหเกิดความอุดมสมบูรณในชุมชนนั้นๆ ได ตราบใดที่ยังอยูในวิถีชีวิตและความตองการของคนสวนใหญ 
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   มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยเนือ้หาไดรวบรวมจากการสัมภาษณทานผูใหญ
เกาแกในชุมชนของบางปลา ชุมชนดังกลาว ไดพูดถึงตาํบลบางปลา ในฐานะที่เปนชุมชนดนตรี และ
ละครไทยที่ใหญแหงหนึ่ง เมื่อชุมชนดนตรีไทยและละครไทยนางเลิ้ง ที่สมัยกอนมักเรียกติดปากกันวา 
“สนามควาย” พลวัฒ ประพัฒนทอง ไดศึกษาในดานประวัติของชุมชนบางปลา ทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะ 
ทางกายภาพของชุมชน การประกอบอาชีพ วัฒนธรรมดานอาหารและวัฒนธรรมดานการแสดงละครชาตรี 
โดยขอมูลที่ไดสวนใหญไดมาจากการสัมภาษณ แมประเสริฐ ศรีออน อดีตโตโผละครชาตรีคณะสุดประเสริฐ 
ซ่ึงถือวา เปนคณะที่ใหญที่สุดในชุมชนบางปลา ทําใหทราบถึงความเปนมาของการสืบทอดดานการเสดง
ละครที่ไดจาก ครูจิบ รุงไพโรจน ซ่ึงเปนครูละครจากเมื่อเพชรบุรี ที่หนีภัยสงครามมาอยูที่ชุมชนบางปลา 
และก็ไดฝกหดัละครชาตรีใหกับสาวๆ ชาวบางปลาอยูนาน จนปจจุบันมีลูกศิษยอยูมากกวา 300 คน สวน
ดานดนตรีไทยนั้น ในบทความกลาวเพียงวาในชุมชนบางปลามีคณะปพาทยอยูมากมายรับบรรเลงงานพิธี
ทั่วไป และบรรเลงประกอบการแสดงละครชาตรี การรําแกบนดวย และในชวงเวลาชวงเยน็หรือวนัหยุด 
ก็จะทําการฝกซอมละครและดนตรีปพาทยใหแกเดก็  ๆในชุมชนบางปลาดวยบทความของ พลวัฒ ประพัฒนทอง 
จะเปนขอมูลเบื้องตนที่สามารถนํารองไปสูการศึกษาในดานตางๆ 
   สุพัตรา สุภาพ (2540: 68) ที่กลาววา วัฒนธรรมเปนมรดกทางสังคมหมายความครอบคลุม
ถึงทุกสิ่งทุกอยางที่แสดงถึงวิถีชีวิตของมนุษยในสังคม ซ่ึงสังคมในแตละสังคม มีวัฒนธรรมเฉพาะของ
ตนเอง ที่อาจจะแตกตางกันและเหมือนกันบางขึ้นอยูกับทองถ่ิน คานิยม ความรู ความเชื่อ จารีต ประเพณี 
ศีลธรรม วิทยาการ กฎหมายและทุกส่ิงทกุอยางที่ไดกระทาํ ไดประพฤติปฏิบัติโดยสมาชิกของสังคม วฒันธรรม
เปนทั้งวัฒนธรรมวัตถุและวัฒนธรรมที่ไมเกี่ยวของกับวัตถุ ซ่ึงองคประกอบของวัฒนธรรม มีทั้งองควัตถุ
ที่มีรูปราง และไมมีรูปราง เปนองคการ องคมิติ ซ่ึงมีการถายทอดสืบทอดเปนมรดกของสังคม 
   ธนิต  อยูโพธิ์ (2530: 128 – 132)  ไดอธิบายถึงวงปพาทยสมัยสุโขทัยท่ีพบหลักฐานใน
ศิลาจารึกหลักที่ 1 ในหนังสือไตรภูมิพระรวง และหลักศิลาจารึกวัดพระยืน ไวดังนี้ เครื่องดนตรีในวงปพาทย
ตามหลักฐานเห็นวามี  ฆอง  กลอง  ตะโพน  ฉิ่งและป ในสวนระนาดนั้น ยังเปนที่กงัขากันอยูวา เกิดขึ้น
ในสมัยสุโขทัยหรือไม เพราะมีคําที่นาสงสัยวา เปนระนาด คือคําวา พาทยอยู 2 แหง  แหงที่ 1 ในไตรภมูิกถา
วา “ลางคนตีพาทยฆองตีกรับ” อีกแหงหนึ่งพบในศิลาจารึกวัดพระยืนวา “ตีพาทยดังพิณฆองกลอง”  คําวา  
ตีพาทย ทําใหนาคิดวา พาทย จะหมายถึง ระนาดก็ได ถาเปนเชนนี้วงปพาทยเครื่องหาก็มีครบเหมือนใน
ปจจุบันนี้แลวตั้งแตสมัยสุโขไทย แตถายังไมมีระนาดก็ตองนับเปนหาทั้งฉิ่งดวยดังนั้นยอมใหเห็นวาปพาทย
เร่ิมเปนวัฒนธรรมดนตรีของชาวไทยตั้งแตสมัยสุโขทัยแลว 
 
 
 
 



  18 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 วิมาลา ศิริพงษ (2538: 1 – 2) ไดจัดทําวิทยานิพนธเร่ืองการสืบทอดวัฒนธรรมไทยในสังคมไทย
ในปจจุบัน ศึกษากรณีสกุล พาทยโกศล และสกุล ศิลปะบรรเลง ซ่ึงเปนวิทยานิพนธที่ศึกษาเกี่ยวกับดนตรีไทย
ในเชิงมานุษยวิทยา โดยการศึกษาลักษณะและวิธีการที่วัฒนธรรมดนตรีไทย ดํารงอยูในปจจุบัน ทามกลาง
ความเปลี่ยนแปลงของบริบทของสังคม โดยเลือกกลุมนักดนตรีไทยที่ยังคงดําเนินกิจกรรมทางดนตรีไทย
สืบทอดตอจากบรรพบุรุษของตนที่อยูในปจจุบัน สองกลุมคือ สกุลพาทยโกศล  และ สกุลศิลปบรรเลง 
ซ่ึงเปนตระกูลนักดนตรีไทย  ซ่ึงผลการวิจัยสรุปวา  ทั้ง  2  สกุล มีความแตกตางกันอยางชัดเจน กลาวคือ  
สกุลพาทยโกศล เปนองคกรลักษณะบานปพาทย ประกอบดวยสมาชิกภายในบานหรือเครือญาติ เปนกลุม
การทํางานดนตรีไทยทีใ่หญในบทบาทเดิมคือ การบรรเลงประกอบพิธีกรรมเปนหลักเพื่อหารายได การถายทอด
วิชาจะใชการบอกเลา หรือปากตอปากตามประเพณีปฏิบตัิในวฒันธรรมดนตรีไทย สกุลพาทยโกศล จึง
เปนสกุลที่พยายามรักษารูปแบบเดิมใหคงอยู สวนสกุลศิลปบรรเลง มีองคกรอยูในรูปแบบของมูลนิธิ
หลวงประดิฐไพเราะ (ศร  ศิลปะบรรเลง) ซ่ึงประกิจกรรมดานการอนุรักษและเผยแพรดนตรีไทย และเปด
สอนดนตรีไทยแกบุคคลทั่วไป และพัฒนาวิธีการบันทึกโนตเพลงไทยดวย สกุลศิลปะบรรเลง จึงเปนสกุล
ที่พยายามปรับเปลี่ยนตัวเอง เพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทของสังคมไดชัดเจนกวาสกุลพาทยโกศล  
ซึ่งวิทยานิพนธเลมนี้จะเปนตัวอยางเปรียบเทียบใหเห็นกับการปรับสภาพกิจกรรมดนตรีไทยเพื่อความอยูรอด
ในสังคมปจจุบัน 
 รสสุคนธ  อินคง  (2546: 132 – 133) ศึกษาสภาพบทบาทและกระบวนการสืบทอดปพาทยปจจุบัน
ในจังหวัดอางทอง  ผลการวิจัยพบวา 
  1. ปจจุบนัในจังหวดัอางทองมวีงปพาทยอยูทัง้หมด 34 คณะ นักดนตรี 398 คน สวนใหญ
เปนชาย นักดนตรีมีอายุระหวาง 10 – 30 ป มีมากแสดงใหเห็นวา มีการสบืทอดปพาทยสูเยาวชนปจจบุันมาก  
สภาพการสืบทอดของนักดนตรีสวนใหญมาจากบรรพบุรุษ บทบาทของปพาทยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่
ปพาทย มีความสําคัญในฐานะดนตรีประกอบพิธีกรรม ปจจุบันพบวา การบรรเลงปพาทย เพื่อประกอบ
พิธีกรรม สวนใหญเปนพิธีกรรมงานศพ  การแสดงที่ใชประกอบการแสดงลดลงมาก 
  2. กระบวนการสืบทอดปพาทย พบวา ความเชื่อในการรับศิษยเขาเรียนปพาทยยังเหมือน
ในอดีต คือ ผูปกครองนําเด็กมาฝาก พิธีกรรมการจับมือกอนเริ่มเรียนปพาทยจะเริ่มเพลงสาธุการ สถานที่
ยังใชบานครูเปนที่ศึกษา มีเครื่องดนตรีเปนส่ือและอุปกรณการเรียนการสอนเนื้อหาการสอนเริ่มเปลี่ยนแปลง
ไป โดยการนําเพลงมอญมาสอนแทน เพลงชุดโหมโรงเชา โหมโรงเย็น เพลงเรื่อง เพลงพิธีกรรม วิธีสอน
ใชวิธีสาธิตเปนหลัก 
  ในอดีตการเรียนปพาทยนั้น ผูเรียนจะใหความสําคัญกับครูมาก เพราะตองการไดรับความรู
จากครู แตในปจจุบันครูตองใหความสําคัญกับผูเรียนเพื่อสืบทอดปพาทย และมีผูบรรเลงปพาทยเวลารับ
งานแสดง 
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 กนก  คลายมุข (2542: 139 – 140) ไดศึกษาเรื่อง “การสืบทอดปพาทยในอําเภอบางบาน  จังหวัด
พระนครศรีอยธุยา” พบวา ปจจุบันอําเภอบางบาน จังหวดัพระนครศรอียุธยา มีวงปพาทยจํานวน 24 วง  
นักดนตรี 160 คน การสืบทอดดนตรี สวนใหญมาจากบรรพบุรุษ บทเพลงของปพาทยเปลี่ยนแปลงไป
จากอดตีมาก การบรรเลงทีใ่ชประกอบพิธีกรรมสวนใหญเปนพิธีกรรมในงานศพ การบรรเลงที่ใชประกอบ 
การแสดงลดนอยลงมาก กระบวนการสืบทอดปพาทยพบวา ความเชื่อในการรับศิษยเขาเรยีนปพาทยคล่ีคลายลง 
พิธีกรรมในการจับมือเปล่ียนแปลงไป สถานที่เรียนใชบานครู มีเครื่องดนตรีเปนส่ือและอุปกรณการเรียน
การสอนเนื้อหาการสอนเริ่มเปลี่ยนแปลงไป โดยการนําเพลงมอญมาสอนแทน เพลงชดุโหมโรงเชา โหมโรงเย็น  
เพลงเรื่อง เพลงพิธีกรรม วิธีสอนใชวิธีสาธติเปนหลัก การลงโทษดวยการตีไมนยิมใช เสริมแรงดวยการชม
มากกวาการวัดประเมิน ใชวิธีสังเกต 
 สงบศึก ธรรมวหิาร(2534: 96) ไดศกึษาเรื่อง “แนวคดิและวิธีการของ มนตรี ตราโมท ในการอนุรักษ
และถายทอดดนตรีไทย” พบวา ควรมีการสรางดนตรีไทยใหไดมาตรฐาน โดยการรักษาเอกลักษณของ
เครื่องดนตรีเอาไว ผูบรรเลงและผูฟง ควรรูหนาที่ของเครื่องดนตรีไทย หลักการผสมวง และโอกาสใน
การบรรเลง การรองและการบรรเลง ตองใหถูกตองตามแผนเดิมและถาแตงใหมควรแตงใหเขากับยุคสมัย
ผูชํานาญการดนตรี ควรแตงตําราดนตรีไทย และพยายามสอดแทรกเนื้อหาของดนตรีไทยและเพลงไทย 
ในงานเขียนตางๆ สําหรับดานแนวคิดและวิธีการถายทอดดนตรีไทยและเพลงไทย พบวา การสอนตอง
เร่ิมจากการปฏิบัติจากงายไปหายาก รัฐบาลควรใหเงินสนับสนุนดานงบประมาณ และครูผูสอน ควรจะมี
ตําราที่เกีย่วกับดนตรไีทยใหนักดนตรีไทยและประชาชนไดเรียนรูและเขาใจ เพื่อเปนพื้นฐานในการบรรเลง
และการฟงอยางเขาใจและซาบซึ้ง 
 ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย (2536) ไดศึกษาเรื่อง “สถานภาพของนักปพาทยในสังคมไทย พ.ศ. 2411 – 
2468” พบวา การขยายตัวของเศรษฐกิจการคา ทั้งภายในและภายนอกประเทศทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลง
ในโครงสรางทางสังคม ทําใหคนกลุมตางๆ คอยๆ เปนอิสระจากควบคุมกาํลังคนมาประกอบอาชีพในวถีิทาง
ตางๆ กัน ดวยเหตุนี้การปกครองของไทยจึงมีผูประกอบการตางๆ ขึ้นมากมายในสังคมไทย นักปพาทย ก็
เปนอาชีพทีแ่ยกตวัออกมาเปนอิสระ รัฐบาลและคนชั้นสงูใหการสนบัสนุนอาชีพนักปพาทย เพราะปพาทย
แสดงถึงอารยธรรมทางดานวัฒนธรรมการดนตรีไทย และการบันเทงิ จึงแบงนกัปพาทย ไดเปน 2 กลุม 
นักปพาทยในความอุปถัมภและนักปพาทยผูประอิสระ บทบาทของนักปพาทยที่เพิ่มขึ้นเปนดัชนีทางดาน
วัฒนธรรมดานดนตรีไทยที่ยิ่งเจริญเติบโตมากขึ้น ซ่ึงจะเห็นไดจากการบันเทิงรูปแบบตาง  ๆที่อยูในความนิยม  
อาทิเชน ละครรอง ลิเก เปนตน 
 กฤษฎางค ไวยนันท (2548) ไดทําการศึกษาเรื่องการสืบทอดวงปพาทยใน ลุมน้ํา ลพบุรี ในชวง
ระหวาง พ.ศ. 2546 – 2547 จากการศึกษาการสืบทอดวงปพาทยในลุมน้ําลพบุรี สรุปผลการศึกษาได ดังนี้  
สภาพวงปพาทยและบทบาทในปจจุบัน เปนวงปพาทยไทย 20 คณะ เปนวงปพาทยมอญ 45 คณะ วงปพาทย
ในลุมน้ําลพบุรีมีจํานวนทั้งส้ิน 65 คณะ มีนักดนตรีทั้งหมด 499 คน คนระนาดเอก 87 คน คนระนาดทุม 
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50 คน คนฆองวงใหญ 168 คน คนฆองวงเล็ก 50 คน คนป 43 คน คนเครื่องหนัง 85 คน คนขับรอง 16 คน
ในปจจุบันจํานวนนักดนตรีอาวุโสของลุมน้ําลพบุรี มีจํานวนนอยลงในขณะที่การสืบทอดสูเยาวชนมีจํานวน
มากขึน้ บทบาทของวง พิธีกรรมทีว่งปพาทยยังคงมีบทบาทอยู ไดแก พธีิงานศพ ซ่ึงนยิมใชวงปพาทยมอญ
มากกวาวงปพาทยไทย ประกอบการแสดง พบวา วงปพาทยในลุมน้ําลพบรีุมีบทบาทในการบรรเลงประกอบ 
การแสดงอยูบาง เชน บรรเลงประกอบการรําหนาศพ สวนการแสดงประเภทโขนลิเก สวนใหญจะมีวง
ปพาทยประจําคณะอยูแลว คณะปพาทยที่ใชทางเพลงของพระยาเสนาะดุริยางค (แชม สุนทรวาทิน) และ
ทางเพลงของนักดนตรีในทองถ่ิน มีจํานวน 5 คณะ คณะปพาทยที่ใชทางเพลงของหลวงประดิษฐไพเราะ 
(ศร ศิลปบรรเลง) และทางเพลงของนักดนตรีในทองถ่ิน มีจํานวน 27 คณะ คณะปพาทยที่ใชทางเพลง
ของครูจางวางทั่ว พาทยโกศล และทางเพลงของนักดนตรีในทองถ่ิน มีจํานวน 8 คณะ คณะปพาทยที่ใช
ทางเพลง 3 ทาง คือ ทางของพระยาเสนาะดุริยางค (แชม สุนทรวาทิน) ทางหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร 
ศิลปบรรเลง) และทางหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) และทางเพลงของนักดนตรีในทองถ่ิน มี
จํานวน 8 คณะ คณะปพาทยที่ใชทางเพลง 3 ทาง คือ ทางของหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) 
ทางของครูจางวางทั่ว พาทยโกศลและทางเพลงของนักดนตรีในทองถ่ิน มีจํานวน 1 คณะ การรับศิษยของ
คณะปพาทยในลุมน้ําลพบุรีตองมีผูปกครองหรือญาติผูใหญนํามาฝาก จึงจะรับเปนศิษยเขาเรียนในสํานัก
ของแตละคณะ แตปจจุบนัพบวาสวนใหญความเขมงวดตามแบบขนบประเพณีโบราณไดเปลี่ยนไปจากอดีต 
 บุญโชค ไชยชาติ (2551: 160 – 161) ไดทําการศึกษาเรือ่ง การสืบทอดวงปพาทย ในจังหวัด
พระนครศรีอยธุยา ทาํการศกึษาขอมูล ระหวาง พ.ศ. 2550 – 2551 พบวา วงปพาทยในจังหวัดพระนครศรอียุธยา 
จํานวน 84 คณะ มีนักดนตรีทั้งหมด 345 คน สวนใหญเปนชาย จํานวน 289 คน หญิง 56 คน นักดนตรี มี
อายุระหวาง 10 – 30 ป มากทีสุ่ด อาย7ุ1 ปขึ้นไป นอยที่สุด การสืบทอดวงปพาทย ของหัวหนาคณะปพาทย 
พบวา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการสืบทอดวงปพาทยเปน 2 ลักษณะ ไดแก การสืบทอดปพาทยที่
ดําเนินมาจากครอบครัวนักดนตรี ตั้งแตบรรพบุรุษ จํานวน 70 คณะ และการสืบทอดอีกลักษณะหนึ่ง คือ 
การสืบทอดปพาทยจากการเรียนศึกษาดนตรี มีทั้งหมด 14 คณะ เปนวงดนตรีที่ตั้งขึ้นใหม 1 คณะ หัวหนา
คณะปพาทยของจังหวดัพระนครศรีอยุธยา สวนใหญเปนนักดนตรีที่ไดรับอิทธิพลดนตรใีนดานเพลง แนวทาง
การบรรเลงดนตรี ในลักษณะดนตรีแบบอยางของ หลวงประดษิฐไพเราะ (ศร ศลิปบรรเลง) มากที่สุด 
จํานวน 57 คณะ รองลงมาเปนสายดนตรทีี่ยังเปนดนตรแีบบทองถ่ินทีไ่มไดรับอิทธิพลดนตรจีากครูดนตรี
คนใดเลย จํานวน 13 คณะ สายพระยาเสนาะดุริยางค (แชม สุนทรวาทิน) จํานวน 2 คณะ และเปนวงดนตรี
ที่ไดรับอิทธิพลดนตรีแบบอยางจาก จางวางทั่ว พาทยโกศล จํานวน 6 คณะ การรับศิษยสวนใหญ ยังมี
ขนบประเพณีในการรับศิษยเหมือนในอดีต คือ ตองมีผูใหญหรือผูปกครองนํามาฝาก แตพบวา ปจจุบนั
ครูดนตรีไทยรับศิษยตางจากอดีต คือ ตองคัดเลือกศิษยโดยไมมีผูปกครองนํามาฝาก และมีศิษยทีส่นใจ
ศรัทธาตอตัวครูผูสอนดนตรีไทยมาขอเรียนดวยตัวเอง กาํนล ไดแก ดอกไม ธูป เทียน เงิน จํานวนตามแต
ครูเรียกรอง คาถาที่ใชประกอบพิธีมี 2 ลักษณะ คือ มีทั้งเปนภาไทย และภาษาบาลี การจับมือ ครูดนตรีไทย
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มักใชฆองวงใหญ บรรเลงเพลงสาธุการ ทําพิธีรับศิษยในวนัพฤหัสบดี สวนสถานที่ที่ครูปพาทยใชสอนศิษย 
จําแนกเปน 2 ลักษณะ ไดแก ใชบานครูเปนสถานที่จัดการเรียนการสอนทั่วไป และการสอนนอกบานครู 
 ชูชาติ พิณพาทย (2546: 199 – 200) ไดศึกษาวัฒนธรรมปพาทยมอญ อําเภอเมืองปทุมธานี โดย
การศึกษาประวตัิและพัฒนาการของตระกูลปพาทยมอญ อําเภอเมืองปทุมธานี คร้ังนี้พบวา มีตระกูลปพาทยมอญ
ทั้งหมด 7 ตระกูล โดยมีรายชื่อตระกูล ดังนี้  
  1. ตระกูลดนตรีเจริญ 
  2. ตระกูลพิณพาทย 
  3. ตระกูลฆองเสนาะ 
  4. ตระกูลระนาดเสนาะ 
  5. ตระกูลวงษดนตรี 
  6. ตระกูลปเสนาะ 
  7. ตระกูลดนตรีเสนาะ 
 วงปพาทยมอญที่เกิดขึ้นจากตนตระกูลพบวา มีจํานวน 6 วง  มีรายชื่อดังนี้ 
  1. ตนตระกูลดนตรีเจริญ 
  2. ตนตระกูลระนาดเสนาะ 
  3. นายคงพัน พิณพาทย 
  4. นายแสน ดนตรีเสนาะ 
  5. นายกราน ปเสนาะ 
  6. นายเลี้ยง วงษดนตรี 
 วงปพาทยมอญที่เกิดขึ้นในรุนที่ 1 พบวา มีจํานวน 10 วง วงปพาทยมอญที่เกิดขึ้นในรุนที่ 2 
พบวา มีจํานวน 14 วง วงปพาทยที่เกดิขึ้นในรุนที่ 3 พบวา มีจํานวน 12 วง วงปพาทยมอญที่เกิดจากการเปน
ศิษยของตระกลูตางๆ มีจํานวน 6 วง วงปพาทยมอญในปจจุบัน พบวา มจีํานวน 7 วง ตระกูลที่เปนผูบกุเบิก
ทางเพลงมอญมี 2 ตระกูล นกัดนตรีในจังหวัดปทุมธาน ีคือ นายฝุน ระนาดเสนาะ นักดนตรีที่ไดศึกษา
ระนาดเอกกับครูดนตรีที่มีช่ือเสียง คือ นายประสงค พณิพาทย เรียนระนาดเอกกับ ครูเฉลิม บัวทั่ง และ
นายสนิท วงษดนตรี เรียนระนาดเอกกับ ครูหลวงประดษิฐไพเราะ สําหรับเครื่องดนตรีของกลุมตระกลูตางๆ 
พบวา แตละตระกูลมีเครื่องดนตรีคลายกนัคือ วงปพาทยมอญ วงปพาทย วงแตรวง และวงฆองกระแต 
เอกลักษณของปพาทยมอญในพื้นที่อําเภอเมืองปทุมธานี พบวา มีเอกลักษณที่เดนมาก คือ เพลงมอญ การใช
มือฆองมอญ การบรรเลงตะโพนมอญ   
 มานะ ธานี (2546: 75) ไดทาํการศึกษาวัฒนธรรมการบรรเลงปพาทยจงัหวดัสิงหบุรี พบวา วงปพาทย
มีบทบาทตอสังคมและวัฒนธรรมในจังหวัดสิงหบุรี 2 ลักษณะ คือ ในฐานะดนตรีประกอบพิธีกรรม คือ 
พิธีศพ วงปพาทยที่ใชประกอบเปนวงปพาทยมอญเทานั้น ในฐานะดนตรีประกอบการแสดง เชน ลิเก ซ่ึง
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เปนการบรรเลงประจําคณะลิเก แตมีจํานวนนอย การสืบทอดปพาทยในจังหวัดสิงหบุรีมี 2 ลักษณะ คือ 
การสืบทอดปพาทยที่ดําเนินมาจากครอบครัวนักดนตรีไทยตั้งแตบรรพบุรุษ และการสืบทอดอีกลักษณะหนึ่ง
คือ เปนวงปพาทยที่กอตั้งขึ้นใหม  
 อนงคนาฏ เจริญรวย (2547: 134 – 135) ไดทาํการศึกษาการสืบทอดวงปพาทยในจังหวัดฉะเชิงเทรา
ทําการศึกษาขอมูลระหวาง พ.ศ. 2546 – 2547 จากการศึกษาการสืบทอดวงปพาทยในจังหวัดฉะเชิงเทรา
พบวา วงปพาทยในจังหวัดฉะเชิงเทราจํานวน 38 คณะ มีนักดนตรีทั้งหมด 225 คน สวนใหญเปนชาย 207 คน 
หญิง 18 คน นักดนตรีอายุระหวาง 71 – 80 ป นอยที่สุดจํานวน 3 คน อายุ 61 – 70 ป 10 คน อายุ 51 – 60 ป 
19 คน อายุ 10 – 20 ป 34 คน อายุ 21 – 30 ป 46 คน อายุ 41 – 50 ป 53 คน อายุ 31 – 40 ป 60 คน จะเห็นวา
นักดนตรีอายุระหวาง 31 – 40 ป มีจํานวนมากที่สุด นักดนตรีในวงปพาทยจังหวัดฉะเชิงเทรา ยังมีการสืบทอด
สูเยาวชน แตสวนใหญมิไดมจีุดประสงคหลักเพื่อประกอบอาชีพ วงปพาทยในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีบทบาท
ตอสังคมและวัฒนธรรม 2 ลักษณะ คือ  
  1. ในฐานะดนตรีประกอบพิธีกรรม คือ พิธีกรรมในงานศพ วงปพาทยที่ใชประกอบเปน
วงปพาทยมอญ 
  2. บทบาทในการบรรเลงปพาทยประกอบการแสดงนั้น มีบทบาทในการบรรเลงประกอบ 
การแสดงนอยมาก พาทยเปน 2 ลักษณะคือ การสืบทอดปพาทยที่ดําเนินมาจากครอบครัวนักดนตรีไทย
ตั้งแตบรรพบุรุษ จํานวน 28 คณะ และเปนวงดนตรีที่ตั้งขึ้นใหม จํานวน 10 คณะ 
   สายนักดนตรี สายหลวงประดิษฐไพเราะ(ศร ศิลปบรรเลง) มากที่สุดจํานวน 17 คณะ 
รองลงมาเปนสายดนตรีที่ยังเปนดนตรีแบบทองถ่ิน จํานวน 12 คณะ วงดนตรีที่ไดรับอิทธิพลดนตรีจาก
แบบอยาง จางวางทั่วพาทยโกศล จํานวน 7 คณะ สายพระยาเสนาะดุริยางค (แชม สุนทรวาทิน) จํานวน 1 คณะ 
และสายที่ไดรับการถายทอดจากหลายสํานัก จํานวน 1 คณะ 
 สุภลักษณ สุขเกษม (2548: 107 – 108) ไดทําการศึกษา เร่ืองการสืบทอดปพาทยในจังหวัด
สมุทรสงครามทําการศึกษาขอมูลระหวาง พ.ศ. 2546 – 2548 พบวา วงปพาทยในจังหวัดสมุทรสงคราม
ปจจุบันมีทั้งหมด จํานวน 20 วง บทบาทของวงปพาทยในปจจุบันหางหายไปจากสังคมของคนไทยมาก
จะมีก็แตพิธีกรรมงานศพเทานั้น สวนการบรรเลงปพาทยประกอบการแสดงนั้น แมวาการแสดงศิลปะพื้นบาน
หรือนาฏศิลปไทยโดยทัว่ไป ยงัใชดนตรีไทยอยู เชน วงปพาทย เปนดนตรปีระกอบการแสดงก็ตาม การคัดเลือก
ศิษย ในการเรียนจะเรียนจากการจดจําและการสืบทอดตอๆ กันมา ครูจึงเปนศูนยรวมของวิชาทัง้หมด 
โดยมีวิธีการรับศิษย 3 วิธี ไดแก ครูเปนผูคัดเลือกผูเรียนเอง เด็กคนใดมีแววที่จะเลนปพาทยได ครูจะไป
ขอพอกับแม เพื่อนํามาฝกเรียนปพาทย เชน เมื่อไดศึกษาพบวา วิธีที่ครูคัดเลือกศิษยมาเรียนเอง โดยไปขอ
กับพอแม และมากินนอนอยูบานครูดนตรีนั้น ปจจุบันแทบจะไมมี สวนวิธีที่พอแม ผูปกครองนํามาฝากเรียน
จะมีมากและเด็กจะมาเรียนดวยความเต็มใจ ก็จะเรียนไดดี มีความมานะและเอาใจใส สวนวิธีสุดทายนั้นที่
ศิษยที่สมัครใจมาเรียนดวยตนเองนั้น มักจะเปนผูมีประสบการณและเปนดนตรีมาอยูแลว เด็กเหลานี้จะ
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มาขอเรียนเพิม่เติม กระบวนการสอนปพาทย เนื้อหาของเพลงที่ครูดนตรีไทยใชสอนปพาทย มลัีกษณะ
เปน 2 แบบ คือ สอนเนื้อหาแบบเกาโบราณ เร่ิมเรียนปพาทยเครื่องไทย คือ โหมโรงเย็น โหมโรงเชา 
เพลงเร่ือง เพลงพิธีกรรมตางๆ กลุมนี้สอนเนื้อหาดนตรีแบบประยุกต คือ แบบเกากับแบบใหมประสม
ประสานกัน ทัง้เครื่องดนตรีในวงปพาทย และเครื่องดนตรใีนวงปพาทยมอญปะปนกนั ครูมักจะเปนผูเลือก
เครื่องดนตรีใหศิษยเรียนเอง โดยดูความเหมาะสม 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการศึกษาวิจยั 

 
 การศึกษาการสืบทอดปพาทยใน  ตําบลบางปลา  อําเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการมีผูศึกษา
คนควาเกี่ยวกบัวงดนตรีปพาทยเพียงวงเดียว คือ วงสุดประเสริฐ เทาที่คนความีปรากฏงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
กับวงปพาทยในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวดัสมุทรปราการเพียงงานเดียว ในการวิจยัคร้ังนี้รวบรวม
ขอมูลจากดานการวิจัย เอกสารและตําราตางๆ ที่เกี่ยวของกันและออกปฏิบัติภาคสนามเพื่อรวบรวมขอมูล  
โดยศึกษาสภาพทั่วไปของจังหวัดสมุทรปราการและวงปพาทยในปจจุบัน จากนั้นนําขอมูลที่รวบรวมทั้งหมด
มาทําการวิเคราะหเรียบเรียงเปนรายงานการวิจัยในรูปแบบการบรรยาย โดยกําหนดแนวทางวิธีการดําเนินการ
ศึกษาวิจัยดังขัน้ตอนตอไปนี้ 
 

ขั้นรวบรวมขอมูล 
 1. ขอมูลทางเอกสารหลักฐาน ไดรวบรวมขอมูลเอกสารและสิ่งพิมพ ไดแก เอกสาร วารสาร  
จุลสาร รายงานการสัมมนา และการศึกษางานวิจัย ที่เกี่ยวของกับการสืบทอดวงปพาทยซ่ึงไดทําการศึกษา
คนควาจากแหลงขอมูลตางๆ ดังนี ้
  1.1 สํานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
  1.2 หองสมุดประชนจังหวัดสมุทรปราการ 
  1.3 ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ 
  1.4 หองสมุดศิลปกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
 2. ขอมูลเกี่ยวกับนักดนตรีอาชีพ สัมภาษณจากหัวหนาคณะปพาทยและผูเกี่ยวของในวงปพาทย  
ในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 8  คณะ ดังนี้ 
  2.1 คณะ ดํารงศิลป 
  2.2 คณะ เกรียงไกรรวมศิลป 
  2.3 คณะ ส. นําศิลป 
  2.4 คณะ สุดประเสริฐ 
  2.5 คณะ ฟกทอง                                                                 
  2.6 คณะ พ. ศรีเพชร 
  2.7 คณะ ล่ันทมทอง 
  2.8 คณะ ส. ประดิษฐศิลป  
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 3. การรวบรวมขอมูลภาคสนาม โดยการใชกระบวนการทางมานุษยวิทยา ดังนี้ 
  3.1 การสังเกตการสืบทอดของวงปพาทยแตละวง 
  3.2 การสัมภาษณ 
  3.3 การบันทึกเสียงและการบันทึกภาพนิ่ง จากวงปพาทยใน ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี  
จังหวัดสมุทรปราการ 
 

ขั้นศึกษาขอมูล 
 1. ศึกษาเปรียบเทียบจากเอกสาร รายงานวิจัย ตําราและเอกสารตางๆทางวิชาการ รวมทั้งวิทยานพินธ
ที่เกี่ยวของเพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณและถูกตอง 
 2. ขอมูลที่ไดจากการศกึษาคนความาเรยีงลําดบัตามเนือ้หาสาระ และจดัใหเปนหมวดหมู โดย 
อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหาใหสัมพันธกันอยางตอเนื่อง 
 3. ศึกษาขอมูลภาคสนามในหัวขอตอไปนี้  
  3.1 สังเกตสภาพทั่วไปบริเวณสถานที่ตั้งคณะปพาทย 
  3.2 สอบถามและสัมภาษณนักดนตรีทั้ง 8 คณะ โดยใชแบบสัมภาษณ 
  3.3 บันทึกเสียงและภาพนักดนตรไีทย ในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวดัสมุทรปราการ 
  3.4 ถอดขอมูลที่ไดจากการบันทึกเสียง บันทึกเปนลายลักษณอักษร 
 

วิเคราะหขอมูล 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ไดจัดเรียงหัวขอเปนลําดับตอไปนี้ 
 1. ศึกษาสภาพและบทบาทของวงปพาทยที่อยูในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จงัหวัดสมุทรปราการ 
ดังนี้ 
  1.1 สภาพของวงปพาทยในปจจุบัน 
  1.2 บทบาทของวงปพาทยในการประกอบพิธีกรรม 
  1.3 บทบาทของวงปพาทยในการประกอบการแสดง 
  1.4 บทบาทของวงปพาทยที่มีตอสังคม 
 2. ศึกษากระบวนการสืบทอดปพาทยของหวัหนาคณะปพาทยในตําบลบางปลา อําเภทบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ ดังนี้ 
  2.1 การสืบทอดสายนักดนตรีของหัวหนาคณะปพาทย 
  2.2 สายนักดนตรี 
  2.3 การรับศิษย 
  2.4 สถานที่จัดการเรียนการสอน 
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  2.5 การใชส่ืออุปกรณประกอบการสอน 
  2.6 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
 
ตาราง 1 การสัมภาษณหัวหนาวงปพาทยในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
 

ช่ือวงปพาทย สัมภาษณคร้ังที่ 1 สัมภาษณคร้ังที่ 2 สัมภาษณคร้ังที่ 3 
    

1.  คณะ ดํารงศิลป 20 เมษายน 2553 2 สิงหาคม 2553 17 ตุลาคม 2553 
2.  คณะ เกรียงไกรรวมศิลป 25 เมษายน 2553 5 สิงหาคม 2553 19 ตุลาคม 2553 
3.  คณะ ส.นําศิลป 21 เมษายน 2553 6 สิงหาคม 2553 18 ตุลาคม 2553 
4.  คณะ สุดประเสริฐ 28 เมษายน 2553 9 สิงหาคม 2553 19 ตุลาคม 2553 
5.  คณะ ฟกทอง 2 พฤษภาคม 2553 15 สิงหาคม 2553 24 ตุลาคม 2553 
6.  คณะ พ.ศรีเพชร 5 พฤษภาคม 2553 19 สิงหาคม 2553 25 ตุลาคม 2553 
7.  คณะ ล่ันทมทอง 7 พฤษภาคม 2553 23 สิงหาคม 2553 27 ตุลาคม 2553 
8.  คณะ ส. ประดิษฐ 10 พฤษภาคม 2553 28 สิงหาคม 2553 30 ตุลาคม 2553 
    

 
 
 
 
 
 

 



บทที่ 4 
การสืบทอดปพาทยในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

 
1. ภาพและบทบาทวงปพาทยปจจุบันในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
 1.1 สภาพของวงปพาทยในปจจุบัน  
  1.1.1 จํานวนคณะปพาทยและนักดนตรี ในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
จากการศึกษาคณะปพาทยในตําบลบางปลา  พบวา มีคณะปพาทยจํานวน 8 คณะ ดงันี้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 2 นายบุญรอด  ดําทองสุก หวัหนาคณะดํารงศิลป 
 
 
   1.1.1.1 คณะดํารงศิลป  มีนายบุญรอด  ดําทองสุก เปนหวัหนาคณะ อยูบานเลขที่ 35 
หมู 1  ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวดัสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย 10540 โทรศัพท  -  มีนักดนตรี
ประจําคณะ ดงันี้ 
    นักดนตรีชุดแรกที่เร่ิมกอตั้งวงดนตรี (ปพาทยไทย) คณะดํารงศิลปสวนมากได
เสียชีวติลงแลว ซ่ึงตอมาในป พ.ศ. 2500 ทางคณะดํารงศิลปไดจดัซื้อวงปพาทยมอญ จึงเชิญครูที่มีช่ือเสียง
มาสอนเพลงมอญที่คณะดํารงศิลปเพิ่มเติม จากเดิมทีใ่ชเครื่องไทยในการประกอบงานศพ โดยการนํา
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ตะโพนมอญและปมอญแทนตะโพนไทย กลองทัด และปใน ในการประกอบงานศพ ครูที่เชิญมา คือ ครูมี  
มีสี และครูประสงค พิณพาทย จึงใหลูกหลานและเด็กที่สนใจเขาเรียนดวย จึงทําใหเกิดนกัดนตรีรุนใหมขึ้น  
คือ 
     1. นายสําเนา  เปรมปรีดา บรรเลง ระนาดเอก ป อายุ 80 ป 
     2. นายฉลอง ดําทองสุก  บรรเลง ฆองวงเล็ก  อายุ 75 ป 
     3. นายวิวัท  มั่นทอง  บรรเลง ฆองวงใหญ  อายุ 74 ป 
     4. นายบุญรอด ดาํทองสุก บรรเลง ฉิ่ง    อายุ 65 ป 
     5. นายดิเรก ดําทองสุก  บรรเลง ระนาดเอก  อายุ 53 ป 
     6. นายบรรเลง ดาํทองสุก บรรเลง ระนาดเอก ฆอง อายุ 50 ป 

 

 
 

ภาพประกอบ 3 นายเกรยีงไกร พิชญานนท หัวหนาคณะเกรยีงไกรรวมศิลป 
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  1.1.1.2 คณะเกรียงไกรรวมศิลป มีนายเกรียงไกร พิชญานนท เปนหวัหนาคณะ อยู
บานเลขที่ 27/1 หมู 1 ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย 10540 โทรศัพท  
08-1258-9795  มีนักดนตรีประจําคณะ ดังนี้ 
    1. นางชอบ พิชญานนท   บรรเลง ฉาบ   อายุ 70 ป 
    2. นายสะอาด  ศรีออน   บรรเลง ป รองนํา  อายุ 66 ป 
    3. นายเกรียงไกร  พิชญานนท บรรเลง ระนาดทุม  อายุ 53 ป 
    4. นางปทิตตา  พิชญานนท  บรรเลง ฉิ่ง    อายุ 50 ป 
    5. นายนริศร  ประดิษฐ   บรรเลง ฆองวงเล็ก  อายุ 40 ป 
    6. นายบุญรอด  รอดบํารุง  บรรเลง ฆองวงเล็ก  อายุ 37 ป 
    7. นายยุทธชยั  พชิญานนท  บรรเลง ระนาดเอก  อายุ 26 ป 
    8. นายกัมปนาท  ดําทองสุก  บรรเลง ตะโพนมอญ  อายุ 26 ป 
    9. นายอนนัตชัย  บุญประเสริฐ บรรเลง ฆองวงใหญ  อายุ 20 ป 
    10. นายครองลาภ  ฉุยฉาย  บรรเลง ฆองวงใหญ  อายุ 20 ป 
    11. นายชลธี  ศรีออน   บรรเลง เปงมางคอก  อายุ 18 ป 
    12. นายพงศพณิช  ศรีออน  บรรเลง ฆองวงเล็ก  อายุ 16 ป 
    13. เด็กชายธนพล  มีกล่ินหอม บรรเลง ฆองวงใหญ  อายุ 12 ป 
    14. เด็กชายธงธวัช  ทัศนเจริญ บรรเลง โหมง   อายุ 12 ป 
    15. เด็กชายจตุพร  รอดบํารุง  บรรเลง กรับ   อายุ 8 ป 
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ภาพประกอบ 4  นายศักดิ์ชัย ฟกทอง หวัหนาคณะคณะ ส. นําศิลป 
 
 
  1.1.1.3 คณะ ส. นําศลิป มีนายศักดิชั์ย ฟกทอง เปนหัวหนาคณะ อยูบานเลขที่ 15 หมู 3 
ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณยี 10540 โทรศัพท – มีนักดนตรีประจํา
คณะ ดังนี ้
    1. นายอุดม  คงทรัพย   บรรเลง ป     อายุ 72 ป 
    2. นายประสิทธิ์  ประดิษฐ   บรรเลง ตะโพนมอญ   อายุ 46 ป 
    3. นางปานจิตร  รอดบํารุง  บรรเลง ฆองวงใหญ   อายุ 33 ป 
    4. นายชัยรัตน  รอดบํารุง  บรรเลง เปงมางคอก   อายุ 32 ป 
    5. นายศักดิ์ชัย  ฟกทอง   บรรเลง ฉิ่ง     อายุ 31 ป 
    6. นางบัว  เมืองเรือง   บรรเลง นักรอง ฉาบใหญ อายุ 27 ป 
    7. นายเฉลิมพล  ฟกทอง  บรรเลง ระนาดเอก   อายุ 22 ป 
    8. นายฉัตรนเรศ  สาบุญ  บรรเลง ฆองวงเล็ก   อายุ 21 ป 
    9. นายน้ําเพชร  ฟกทอง   บรรเลง ระนาดทุม   อายุ 20 ป 
    10. เด็กชายนัฎติโชค  เมืองเรือง บรรเลง กรับ    อายุ 13 ป 
    11. เด็กชายศุภกิจ  แตงออน  บรรเลง ฉาบ    อายุ 12 ป 
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    12. เด็กชายนที  เชือ้ขาวพิมพ  บรรเลง โหมง    อายุ 12 ป 
    13. เด็กชายนครินทร  รอดบํารุง บรรเลง ฆองวงเล็ก   อายุ 12 ป 
    14. เด็กชายบุรินทรธร  รอดบํารุง บรรเลง ฆองวงใหญ   อายุ 10 ป 
    15. เด็กชายศักรินทร  ฟกทอง  บรรเลง ฆองวงใหญ   อายุ  8 ป 

 

 
 

ภาพประกอบ 5  นายสุชาติ  ศรีออน หัวหนาคณะสุดประเสริฐ 
 
 
   1.1.1.4 คณะสุดประเสริฐ มีนายสุชาติ  ศรีออน เปนหัวหนาคณะ อยูบานเลขที่ 7/4 
หมู 3  ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย 10540 โทรศัพท 08-7699-7422  
มีนักดนตรีประจําคณะ ดังนี ้
    1. นายสุชาติ ศรีออน   บรรเลง ป รองนํา   อายุ 56 ป 
    2. นายสมชาย ศรีออน   บรรเลง  ฉิ่ง    อายุ 55 ป 
    3. นายกิติทัศน ศรีออน    บรรเลง ฆองวงใหญ ปใน อายุ 54 ป 
    4. นางเพลินใจ แกวสมนึก  บรรเลง ฆองวงเล็ก   อายุ 49 ป 
    5. นายสุรชัย ศรีออน   บรรเลง ระนาดเอก   อายุ 38 ป 
    6. นายอรรทพล ทองพวงเงิน บรรเลง ตะโพนมอญ   อายุ 38 ป 
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    7. นายเฉลิมชัย ทองพวงเงิน  บรรเลง ป     อายุ 36 ป 
    8. นายราชสิทธิ์ ทัศนะเจริญ  บรรเลง ฆองวงเล็ก ฉาบ    อายุ 29 ป 
    9. นายภิญโญ ทรัพยสมบูรณ บรรเลง ฆองวงใหญ   อายุ 28 ป 
    10. นายสันติสุข ศรีออน   บรรเลง ระนาดทุม   อายุ 24 ป 
    12. นายเจดิพล แกวสมนึก  บรรเลง ฆองวงใหญ   อายุ 22 ป 
    13. นายพรพจน  มีกลิ่นหอม  บรรเลง ฆองวงเล็ก   อายุ 20 ป 

 

 
 

ภาพประกอบ 6 นายชูชีพ ฟกทอง หัวหนาคณะฟกทอง 
 
 
   1.1.1.5 คณะ ฟกทอง มีนายชูชีพ ฟกทอง เปนหัวหนาคณะ อยูบานเลขที่ 34/1 หมู 4  
ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณยี 10540 โทรศัพท 02-7507934 มีนักดนตรี
ประจําคณะ ดงันี้ 
    1. นายชูชีพ  ฟกทอง   บรรเลง ระนาดทุม   อายุ 59 ป 
    2. น.ส.สุวิชชา ฟกทอง   บรรเลง ฉิ่ง     อายุ 33 ป 
    3. นายสวัชชัย ฟกทอง   บรรเลง ระนาดเอก   อายุ 26 ป 
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    4. นายจารวุัฒน เจียงแจมจิต  บรรเลง ตะโพน    อายุ 19 ป 
    5. นายณัฐนนท พูลมา    บรรเลง ป     อายุ 18 ป 
    6. นายนิรุทธิ์ ศาสตรประเสริฐ บรรเลง ตะโพนมอญ   อายุ 18 ป 
    7. นายเจษฎา วาดี    บรรเลง เปงมางคอก   อายุ 18 ป 
    8. นายนนทวัฒน เจียงแจมจิต บรรเลง รอง      อายุ 18 ป 
    9. น.ส.พิมพิวภิา เทียงสมบุญ บรรเลง ฆองวงใหญ   อายุ 17 ป 
    10. น.ส.วราภรณ  มูลเอี่ยม  บรรเลง ฆองวงใหญ   อายุ 17 ป 
    11. น.ส.สโรชา ขมหวาน   บรรเลง ฆองวงเล็ก   อายุ 17 ป 
    12. นายภทัรพล  พิกุลเงิน  บรรเลง ระนาดเอก   อายุ 17 ป 
    13. ด.ช.ธาริน ร่ืนเริง    บรรเลง ฉาบ    อายุ 17 ป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 7  นายพาส ศรีเพชร หัวหนา คณะ พ. ศรีเพชร 
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   1.1.1.6 คณะ พ. ศรีเพชร  มีนายพาส ศรีเพชร เปนหัวหนาคณะ อยูบานเลขที่ 34 หมู 4  
ตําบลบางปลา อําเภอบางพล ีจังหวัดสมุทรปราการรหัสไปรษณีย 10540 โทรศัพท 08-6976-9022  มีนัก
ดนตรีประจําคณะ ดังนี ้
    1. นายพาส  ศรีเพชร  บรรเลง ป     อายุ 80 ป 
    2. นายอําพล  พูลมา  บรรเลง ระนาดทุม  รอง  อายุ 61 ป 
    3. นายธวัช  ศรีเพชร  บรรเลง ฉิ่ง     อายุ 60 ป 
    4. นายเพทาย  ศรีเพชร  บรรเลง ฆองวงใหญ   อายุ 52 ป 
    5. นายไพฑูรย  ศรีเพชร    บรรเลง ฆองวงใหญ ระนาด อายุ 50 ป 
    6. นายสามารถ  ภูนุช  บรรเลง ฆองวงเล็ก   อายุ 41 ป 
    7. นายอัศวนิ  ศรีเพชร  บรรเลง ตะโพน    อายุ 40 ป 
    8. นายพิชิชพงษ  พัดทอง  บรรเลง ประกอบจังหวะ  อายุ 29 ป 
    9. นายสมภพ  พูลมา   บรรเลง เปงมาง    อายุ 21 ป 
    10. นายธันู  ศรีเพชร    บรรเลง ระนาดเอก   อายุ 20 ป 

 

 
 

ภาพประกอบ 8  นายล่ันทม มาเอก หัวหนา คณะ ล่ันทมทอง  
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   1.1.1.7 คณะ ล่ันทมทอง มีนายลั่นทม มาเอก เปนหัวหนาคณะ อยูบานเลขที ่ 33/1 
หมู 2 ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวดัสมุทรปราการรหัสไปรษณยี 10540 โทรศัพท 02-752-3362  
เนื่องจากไมมีนักดนตรีประจําวงดนตรีโดยจางคนในหมูบานบาง จางคนขางนอกบาง ในวงมีเพียงลูกชาย
ที่สืบทอดเพียงคนเดียว มีหลานชาย แตไมสืบทอดตอไป มีนักดนตรีที่จางประจําคณะ ดังนี ้
    1. นายล่ันทม  มาเอก   บรรเลง ฆองวงเล็ก   อายุ 77 ป 
    2. นายอุดม  คงทรัพย   บรรเลง ป     อายุ 72 ป 
    3. นายประสิทธิ์  ประดิษฐ  บรรเลง ตะโพนมอญ   อายุ 46 ป 
    4. นางปานจิตร  รอดบํารุง  บรรเลง ฆองวงใหญ   อายุ 33 ป 
    5. นายชัยรัตน  รอดบํารุง  บรรเลง เปงมางคอก   อายุ 32 ป 
    6. นายศักดิ์ชัย  ฟกทอง   บรรเลง ฉิ่ง     อายุ 31 ป 
    7. นางบัว  เมืองเรือง   บรรเลง นักรอง ฉาบใหญ อายุ 27 ป 
    8. นายเฉลิมพล  ฟกทอง  บรรเลง ระนาดเอก   อายุ 22 ป 
    9. นายฉัตรนเรศ  สาบุญ  บรรเลง ฆองวงเล็ก   อายุ 21 ป 
    10. นายน้ําเพชร  ฟกทอง   บรรเลง ระนาดทุม   อายุ 20 ป 
    11. เด็กชายนัฎติโชค  เมืองเรือง บรรเลง กรับ    อายุ 13 ป 
    12. เด็กชายศุภกิจ  แตงออน  บรรเลง ฉาบ    อายุ 12 ป 
    13. เด็กชายนที  เชือ้ขาวพิมพ  บรรเลง โหมง    อายุ 12 ป 
    14. เด็กชายนครินทร  รอดบํารุง บรรเลง ฆองวงเล็ก   อายุ 12 ป 
    15. เด็กชายบุรินทรธร  รอดบํารุง บรรเลง ฆองวงใหญ   อายุ 10 ป 
    16. เด็กชายศักรินทร  ฟกทอง  บรรเลง ฆองวงใหญ   อายุ  8 ป 
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ภาพประกอบ 9  นายมนตรี ประดิษฐ หัวหนาคณะ ส. ประดิษฐศิลป 
 
   1.1.1.8 คณะ ส. ประดิษฐศิลป มีนายมนตรี ประดิษฐ เปนหัวหนาคณะ อยูบานเลขที่ 3 
หมู 4 ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวดัสมุทรปราการ รหัสไปรษณยี 10540 โทรศัพท 08-8013-2768  
มีนักดนตรีประจําคณะ ดังนี ้
    1. นายสมจิต  พลูมา  บรรเลง ประกอบจังหวะ  อายุ 72 ป 
    2. นายมนตรี  ประดิษฐ  บรรเลง ระนาดเอก   อายุ 52 ป 
    3. นายกูเกียรติ์  พูลมา  บรรเลง เครื่องหนัง   อายุ 50 ป 
    4. นายศักสิทธิ์  ประดิษฐ บรรเลง ระนาดทุม   อายุ 27 ป 
    5. นายตวงสิทธิ์  พูลมา  บรรเลง ฆองวงใหญ   อายุ 23 ป 
 
  1.1.2 อาชีพของนักดนตรีไทยในตําบลบางปลา อําเภอบางพล ีจังหวดัสมุทรปราการ 
   1.1.2.1 คณะดํารงศิลป  
    1. นายสําเนา  เปรมปรีดา  อาชีพ ขาราชการบํานาญ 
    2. นายฉลอง  ดําทองสุก  อาชีพ ขาราชการบํานาญ 
    3. นายวิวัท  มั่นทอง   อาชีพ ขาราชการบํานาญ 
    4. นายบุญรอด  ดําทองสุก  อาชีพ ประกอบอาชพีสวนตวั 
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    5. นายดิเรก  ดําทองสุก   อาชีพ พนักงานบรษิทั 
    6. นายบรรเลง  ดาํทองสุก  อาชีพ พนักงานบรษิทั 
   1.1.2.2 คณะเกรียงไกรรวมศิลป 
    1. นางชอบ  พิชญานนท  อาชีพ แมบาน 
    2. นายสะอาด  ศรีออน   อาชีพ รับจาง 
    3. นายเกรียงไกร  พิชญานนท อาชีพ ขาราชการครู 
    4. นางปทิตตา  พิชญานนท  อาชีพ ครู 
    5. นายนริศร  ประดิษฐ   อาชีพ พนักงานบรษิทั 
    6. นายบุญรอด  รอดบํารุง  อาชีพ นักดนตรี 
    7. นายยุทธชยั  พชิญานนท  อาชีพ ขาราชการครู 
    8. นายกัมปนาท  ดําทองสุก  อาชีพ ครู 
    9. นายอนนัตชัย  บุญประเสริฐ อาชีพ พนักงานบรษิทั 
    10. นายครองลาภ  ฉุยฉาย  อาชีพ นักศึกษา 
    11. นายชลธี  ศรีออน   อาชีพ นักเรียน 
    12. นายพงศพณิช  ศรีออน  อาชีพ นักเรียน 
    13. เด็กชายธนพล  มีกล่ินหอม อาชีพ นักเรียน 
    14. เด็กชายธงธวัช  ทัศนเจริญ อาชีพ นักเรียน 
    15. เด็กชายจตุพร  รอดบํารุง  อาชีพ นักเรียน 
   1.1.2.3 ส.นําศิลป 
    1. นายอุดม  คงทรัพย   อาชีพ นักดนตรีไทย 
    2. นายประสิทธิ์  ประดิษฐ  อาชีพ  นักดนตรีไทย 
    3. นางปานจิตร  รอดบํารุง  อาชีพ พนักงานบรษิทั 
    4. นายชัยรัตน  รอดบํารุง  อาชีพ นักดนตรีไทย 
    5. นายศักดิ์ชัย  ฟกทอง   อาชีพ นักดนตรีไทย 
    6. นางบัว  เมืองเรือง   อาชีพ แมบาน 
    7. นายเฉลิมพล  ฟกทอง  อาชีพ ครู 
    8. นายฉัตรนเรศ  สาบุญ  อาชีพ นักศึกษา 
    9. นายน้ําเพชร  ฟกทอง   อาชีพ นักศึกษา 
    10. เด็กชายนัฎติโชค  เมืองเรือง อาชีพ นักเรียน 
    11. เด็กชายศุภกิจ  แตงออน  อาชีพ นักเรียน 
    12. เด็กชายนที  เชือ้ขาวพิมพ  อาชีพ นักเรียน 
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    13. เด็กชายนครินทร  รอดบํารุง อาชีพ นักเรียน 
    14. เด็กชายบุรินทรธร  รอดบํารุง อาชีพ นักเรียน 
    15. เด็กชายศักรินทร  ฟกทอง  อาชีพ นักเรียน 
   1.1.2.4 คณะสุดประเสริฐ 
    1. นายสุชาติ  ศรีออน   อาชีพ นักดนตรีไทย 
    2. นายสมชาย  ศรีออน   อาชีพ ประกอบธุรกจิสวนตวั 
    3. นายกิติทัศน  ศรีออน    อาชีพ นักดนตรีไทย   
    4. นางเพลินใจ  แกวสมนึก  อาชีพ ประกอบธุรกจิสวนตวั 
    5. นายสุรชัย  ศรีออน   อาชีพ ประกอบอาชพีสวนตวั 
    6. นายอรรทพล  ทองพวงเงิน อาชีพ นักดนตรีไทย 
    7. นายเฉลิมชัย  ทองพวงเงิน อาชีพ ขาราชการ กทม. 
    8. นายราชสิทธิ์  ทัศนะเจริญ อาชีพ นักดนตรีไทย 
    9. นายภิญโญ  ทรัพยสมบูรณ อาชีพ พนักงานบรษิทั 
    10. นายสันติสุข  ศรีออน   อาชีพ พนักงานบรษิทั 
    12. นายเจดิพล  แกวสมนึก  อาชีพ พนักงานบรษิทั 
    13. นายพรพจน  มีกลิ่นหอม  อาชีพ นักศึกษา 
   1.1.2.5 คณะฟกทอง 
    1. นายชูชีพ  ฟกทอง   อาชีพ ครู 
    2. น.ส.สุวิชชา  ฟกทอง   อาชีพ ครู 
    3. นายสวัชชัย  ฟกทอง   อาชีพ นักศึกษา 
    4. นายจารวุัฒน  เจียงแจมจิต อาชีพ นักเรียน 
    5. นายณัฐนนท  พูลมา    อาชีพ นักเรียน 
    6. นายนิรุทธิ์  ศาสตรประเสริฐ อาชีพ นักเรียน 
    7. นายเจษฎา  วาดี    อาชีพ นักเรียน 
    8. นายนนทวัฒน  เจียงแจมจิต อาชีพ นักเรียน 
    9. น.ส.พิมพิวภิา  เทียงสมบุญ อาชีพ นักเรียน 
    10. น.ส.วราภรณ  มูลเอี่ยม  อาชีพ นักเรียน 
    11. น.ส.สโรชา  ขมหวาน  อาชีพ นักเรียน  
    12. นายภทัรพล  พิกุลเงิน  อาชีพ นักเรียน 
    13. ด.ช.ธาริน  ร่ืนเริง   อาชีพ นักเรียน 
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   1.1.2.6 พ.ศรีเพชร 
    1. นายพาส  ศรีเพชร    อาชีพ นักดนตรีไทย 
    2. นายอําพล  พูลมา    อาชีพ นักดนตรีไทย 
    3. นายธวัช  ศรีเพชร    อาชีพ ประกอบอาชพีสวนตวั 
    4. นายเพทาย  ศรีเพชร   อาชีพ นักดนตรีไทย 
    5. นายไพฑูรย  ศรีเพชร       อาชีพ นักดนตรีไทย 
    6. นายสามารถ  ภูนุช    อาชีพ นักดนตรีไทย  
    7. นายอัศวนิ  ศรีเพชร   อาชีพ นักดนตรีไทย 
    8. นายพิชิชพงษ  พัดทอง   อาชีพ นักดนตรีไทย 
    9. นายสมภพ  พูลมา    อาชีพ นักดนตรีไทย 
    10. นายธันู  ศรีเพชร     อาชีพ นักศึกษา 
   1.1.2.7 คณะลั่นทมทอง 
    1. นายล่ันทม  มาเอก   อาชีพ นักดนตรีไทย 
    2. นายอุดม  คงทรัพย   อาชีพ นักดนตรีไทย 
    3. นายประสิทธิ์  ประดิษฐ   อาชีพ นักดนตรีไทย 
    4.  างปานจิตร  รอดบํารุง  อาชีพ พนักงานบรษิทั 
    5. นายชัยรัตน  รอดบํารุง  อาชีพ นักดนตรีไทย 
    6. นายศักดิ์ชัย  ฟกทอง   อาชีพ นักดนตรีไทย 
    7. นางบัว  เมืองเรือง   อาชีพ แมบาน 
    8. นายเฉลิมพล  ฟกทอง  อาชีพ ครู 
    9. นายฉัตรนเรศ  สาบุญ  อาชีพ นักศึกษา 
    10.  ายน้ําเพชร  ฟกทอง   อาชีพ นักศึกษา 
    11. เด็กชายนัฎติโชค  เมืองเรือง อาชีพ นักเรียน 
    12. เด็กชายศุภกิจ  แตงออน  อาชีพ นักเรียน 
    13. เด็กชายนที  เชือ้ขาวพิมพ  อาชีพ นักเรียน 
    14. เด็กชายนครินทร  รอดบํารุง อาชีพ นักเรียน  
    15. เด็กชายบุรินทรธร  รอดบํารุง อาชีพ นักเรียน  
    16. เด็กชายศักรินทร  ฟกทอง  อาชีพ นักเรียน 
   1.1.2.8 ส. ประดิษฐศลิป 
    1. นายสมจิต  พลูมา   อาชีพ นักดนตรีไทย 
    2. นายมนตรี  ประดิษฐ   อาชีพ นักดนตรีไทย 
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    3. นายกูเกียรติ์  พูลมา   อาชีพ นักดนตรีไทย 
    4. นายศักสิทธิ์  ประดิษฐ  อาชีพ พนักงานบรษิทั 
    5. นายตวงสิทธิ์  พูลมา   อาชีพ นักศึกษา 
  1.1.3 สภาพที่อยูอาศัยของวงปพาทย 
   1.1.3.1 คณะดํารงศิลป 

 

 
 

ภาพประกอบ 10 สถานที่ทําการของคณะดาํรงศิลป 

คณะดํารงศิลป

อ.บ.ต. 

ถนนเทพารักษ 

วัดบางปลา 
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   1.1.3.2 คณะเกรียงไกรรวมศิลป 
 

 

 
 

ภาพประกอบ 11 สถานที่ทําการของคณะเกรียงไกรรวมศิลป 
 

คณะดํารงศิลป

อ.บ.ต. 

ถนนเทพารักษ 

วัดบางปลา 

คณะเกรียงไกร

รวมศิลป 
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   1.1.3.3 ส. นําศิลป 

 

 
 

ภาพประกอบ 12 สถานที่ทําการของคณะส. นําศิลป 

คณะดํารงศิลป

อ.บ.ต. 

ถนนเทพารักษ 

วัดบางปลา 

คณะส.นําศิลป 
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   1.1.3.4 คณะสุดประเสริฐ 
 

 

 
 

ภาพประกอบ 13 สถานที่ทําการของคณะสุดประเสริฐ 
 

อ.บ.ต. 

ถนนเทพารักษ 

วัดบางปลา 

คณะสุดประเสริฐ 
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   1.1.3.5 คณะฟกทอง 
 

 
 

 
ภาพประกอบ 14 สถานที่ทําการของคณะฟกทอง 

อ.บ.ต. 

ถนนเทพารักษ 

วัดบางปลา 

คณะฟกทอง 
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   1.1.3.6 พ. ศรีเพชร 
 

 
 

 
ภาพประกอบ 15 สถานที่ทําการของคณะพ. ศรีเพชร 

 

อ.บ.ต. 

ถนนเทพารักษ 

วัดบางปลา 

คณะ
พ.ศรี
เพชร
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   1.1.3.7 คณะลั่นทมทอง 
 

 
 
 

 
ภาพประกอบ 16 สถานที่ทําการของคณะลัน่ทมทอง 

 

อ.บ.ต. 

ถนนเทพารักษ 

วัดบางปลา 

คณะ

ล่ันทมทอง
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   1.1.3.8 ส. ประดิษฐศลิป 
 

 
 

 
 

ภาพประกอบ 17 สถานที่ทําการของคณะส. ประดิษฐศลิป 
 

อ.บ.ต. 

ถนนเทพารักษ 

วัดบางปลา 

คณะ
พ.ศรี
เพชร

คณะส.ประดิษฐศิลป 
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  1.1.4 จํานวนเครื่องดนตรีของวงปพาทย 
 

ปพาทยไทย : ปใน 1 เลา, ระนาดเอก 1 ราง, ระนาดทุม 1 ราง, ฆองวงใหญ 1 วง,
ฆองวงเล็ก 1 วง, ตะโพน 1 ลูก, กลองทัด 1 คู, ฉิ่ง 1 คู, ฉาบใหญ 1 คู, ฉาบเล็ก 1 คู, 
กรับ 2 คู, อังกะลุง 1 ชุด 
ปพาทยมอญ : ปมอญ 1 เลา, ระนาดเอก 1 ราง, ระนาดทุม 1 ราง, ฆองมอญวง
ใหญ 2 โคง, ฆองวงเล็ก 1 วง, ระนาดเอกเหล็ก 1 ราง, ระนาดทุมเหล็ก 1 ราง,
ตะโพนมอญ 1 ลูก, เปงมางคอก 1 คอก, ฆองราว 1 ชุด 

1. คณะดํารงศลิป 

แตรวง : ทรัมเปต 2 ตัว, ยูโฟเนียม 1 ตัว, บาริโทน 1 ตัว, กลองฝรั่ง 1 ใบ 

ปพาทยไทย : ปใน 1 เลา, ระนาดเอก 2 ราง, ระนาดทุม 2 ราง, ฆองวงใหญ 1 วง,
ฆองวงเล็ก 1 วง, ระนาดเอกเหล็ก 1 ราง, ระนาดทุมเหล็ก 1 ราง, ขิม 1 ตัว,  
ผืนระนาด 6 ผืน, ผืนทุม 5 ผืน, ตะโพน 2 ลูก, กลองทัด 2 คู, กลองแขก 3 คู, 
กลองตุก 1 คู, โทนชาตรี 1 คู, ฉิ่ง 2 คู, ฉาบใหญ 3 คู, ฉาบเล็ก 2 คู, กรับ 2 คู 

ปพาทยมอญ : ปมอญ 1 เลา, ระนาดเอกรางหงสา 1 ราง, ระนาดทุมรางหงสา 1 ราง, 
ฆองมอญวงใหญ 4 โคง, ฆองวงเล็ก 2 วง, ระนาดเอกเหล็ก 1 ราง, ระนาดทุม
เหล็ก 1 ราง, ตะโพนมอญ 2 ลูก, เปงมางคอก 2 คอก, ฆองราว 1 ชุด 

2. คณะเกรียงไกร
รวมศิลป 

แตรวง : แซกโซโฟน 2 ตัว, คาริเน็ต 2 ตัว, ทรอมโบน 2 ตัว, ทรัมเปต 2 , 
กลองฝรั่ง 2 ใบ, กลองสามใบ 1 ใบ 
ปพาทยไทย : ปใน 1 เลา, ระนาดเอก 5 ราง, ระนาดทุม 4 ราง, ฆองวงใหญ 4 วง,
ฆองวงเล็ก 3 วง, ระนาดเอกเหล็ก 1 ราง, ระนาดทุมเหล็ก 1 ราง, ตะโพน 5 ลูก,
กลองทัด 7 คู, กลองแขก 3 คู, กลองตุก 2,โทนชาตรี 3, กลองสองหนา 2 ลูก,  
ฉิ่ง 1 คู, ฉาบใหญ 1 คู, ฉาบเล็ก 1 คู , กรับ 2 คู, ซออู 2 คัน 
ปพาทยมอญ : ปมอญ 1 เลา, ระนาดเอกรางหงสา 1 ราง, ระนาดทุมรางหงสา 1 ราง, 
ฆองมอญวงใหญ 4 โคง, ฆองมอญวงเล็ก 2 วง, ระนาดเอกเหล็กรางหงสา 1 ราง,
ระนาดทุมเหล็กรางหงสา 1 ราง, ตะโพนมอญ 2 ลูก, เปงมางคอก 2 คอก,  
ฆองราว 2 ชุด, ผืนระนาด 10 ผืน, ผืนระนาดทุม 10 ผืน 

3. คณะ ส. นําศิลป 

แตรวง : แซกโซโฟน 2 ตัว, คาริเน็ต 1 ตัว, ทรอมโบน 2 ตัว, ทรัมเปต 2 , 
กลองฝรั่ง 2 ใบ 
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ปพาทยไทย : ปใน 2 เลา, ระนาดเอก 1 ราง, ระนาดทุม 1 ราง, ฆองวงใหญ 2 วง,
ฆองวงเล็ก 1 วง, ระนาดเอกเหล็ก 1 ราง, ระนาดทุมเหล็ก 1 ราง, ผืนระนาด 3 ผืน,
ผืนทุม 3 ผืน, ตะโพน 1 ลูก, กลองทัด 2 คู, กลองแขก 1 คู, กลองตุก 1 คู, 
โทนชาตรี 1 คู, ฉิ่ง 1 คู, ฉาบใหญ 3 คู, ฉาบเล็ก 1 คู , กรับ 2 คู 
ปพาทยมอญ : ปมอญ 1 เลา, ปชวา 1 เลา, ระนาดเอกรางหงสา 1 ราง, ระนาดทุม
รางหงสา 1 ราง, ฆองมอญวงใหญ 4 โคง, ฆองมอญวงเล็ก 1 วง, ระนาดเอกเหล็ก 
1 ราง, ระนาดทุมเหล็ก 1 ราง, ตะโพนมอญ 2 ลูก, เปงมางคอก 1 คอก,  
ฆองราว 1 ชุด 

4. คณะสุดประเสริฐ 

แตรวง : แซกโซโฟน 2 ตัว, ทรอมโบน 1 ตัว, ทรัมเปต 3, กลองฝรั่ง 2 ใบ 

ปพาทยไทย : ปใน 1 เลา, ระนาดเอก 3 ราง, ระนาดทุม 2 ราง, ฆองวงใหญ 1 วง,
ฆองวงเล็ก 1 วง, ตะโพน 3 ลูก, กลองทัด 2 คู, กลองแขก 1 คู, ฉิ่ง 1 คู, ฉาบใหญ 
1 คู, ฉาบเล็ก 1 คู, กรับ 2 คู, ผืนระนาด 5 ผืน, ผืนระนาดทุม 4 ผืน 
ปพาทยมอญ : ปมอญ 1 เลา, ระนาดเอก 1 ราง, ระนาดทุม 1 ราง, ฆองมอญวงใหญ 
2 โคง, ฆองมอญวงเล็ก 1 วง, ระนาดเอกเหล็ก 1 ราง, ระนาดทุมเหล็ก 1 ราง, 
ตะโพนมอญ 1 ลูก, เปงมางคอก 1 คอก, ฆองราว 1 ชุด 

5. คณะฟกทอง 

แตรวง : แซกโซโฟน 2 ตัว, ทรอมโบน 1 ตัว, ทรัมเปต 1, กลองฝรั่ง 2 ใบ, 
ยูโฟเนยีม 1 ตัว 
ปพาทยไทย : ปใน 1 เลา, ระนาดเอก 1 ราง, ระนาดทุม 1 ราง, ฆองวงใหญ 1 วง,
ฆองวงเล็ก 1 วง, ระนาดเอกเหล็ก 1, ระนาดทุมเหล็ก 1, ตะโพน 1 ลูก, กลองทัด 
1 คู, กลองแขก 2 คู, ฉิ่ง 1 คู, ฉาบใหญ 2 คู, ฉาบเล็ก 2 คู, กรับ 2 คู, อังกะลุง 1 ชุด 
ปพาทยมอญ : ปมอญ 2 เลา, ระนาดเอกรางหงสา 1 ราง, ระนาดทุมรางหงสา  
1 ราง, ฆองมอญวงใหญ 5 โคง, ฆองมอญวงเล็ก 2 วง, ระนาดเอกเหล็กรางหงสา 
1 ราง, ระนาดทุมเหล็กรางหงสา 1 ราง, ตะโพนมอญ 2 ลูก, เปงมางคอก 2 คอก,
ฆองราว 1 ชุด, ผืนระนาด 6 ผืน, ผืนระนาดทุม 3 ผืน 

6. คณะ พ. ศรีเพชร 

แตรวง : แซกโซโฟน 1 ตัว, คาริเน็ต 1 ตัว, ทรอมโบน 1 ตัว, ทรัมเปต 1 ,  
กลองฝรั่ง 1 ใบ, กลองสามใบ 1 ใบ 
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ปพาทยไทย : ปใน 1 เลา, ระนาดเอก 1 ราง, ระนาดทุม 1 ราง, ฆองวงใหญ 1 วง,
ฆองวงเล็ก 1 วง, ตะโพน 1 ลูก, กลองทัด 1 คู, กลองแขก 1 คู, ฉิ่ง 2 คู, ฉาบใหญ 
1 คู, ฉาบเล็ก 1 คู, กรับ 2 คู, รางระนาดทําขึ้นเอง 6 ราง 
ปพาทยมอญ : ปมอญ 1 เลา, ระนาดเอกรางทอง 1 ราง, ระนาดทุมทอง 1 ราง,
ระนาดเอกรางหงสา 1 ราง, ระนาดทุมรางหงสา 1 ราง, ฆองมอญวงใหญ 4 โคง,
ฆองมอญวงเล็ก 2 วง, ตะโพนมอญ 2 ลูก, เปงมางคอก 1 คอก, ฆองราว 1 ชุด, 
ผืนระนาด 6 ผืน, ผืนระนาดทุม 6 ผืน 

7. คณะลั่นทมทอง 

แตรวง : ทรอมโบน 1 ตัว, ทรัมเปต 1, บาริโทน 1 ตัว, กลองฝรั่ง 1 ใบ 

ปพาทยไทย : ระนาดเอก 1 ราง, ระนาดทุม 1 ราง, ฆองวงใหญ 1 วง, ฆองวงเล็ก 
1 วง, ตะโพน 1 ลูก, กลองทัด 1 คู, ฉิ่ง 1 คู, ฉาบใหญ 1 คู, ฉาบเล็ก 1 คู , กรับ 1 คู 
ปพาทยมอญ : ไมมีเคร่ืองดนตรี 

8. คณะ ส. ประดิษฐ 
    ศิลป 

แตรวง : ไมมีเคร่ืองดนตร ี
 

  1.1.5 อัตราคาจางการรับงาน 
 

คณะปพาทย งานบวช งานทรงเจา งานศพ หมายเหต ุ

1. คณะดํารงศลิป 1,000  
 

 2 โคง 1,500 – 2,000 
3 โคง 2,000 – 2,500 

(เลิกกิจการ) 

2. คณะเกรียงไกร   
รวม ศิลป 

ใกล  6,000 
ไกล  7,000-8,000 

ใกล  6,000 
ไกล  7,000 – 8,000 

3 โคง 6,500 – 7,000 
5 โคง 10,000 – 12,000 
6 โคง 12,000 – 15,000 

 

3. คณะ ส. นําศิลป 
 
 

ใกล  7,000 
ไกล  7,500-8,000 

ใกล  7,000 
ไกล  7,500 – 8,000 
(ดูจากระยะเวลาดวย) 

3 โคง 8,000 
4 โคง 10,000 (เพิ่มรางทุม) 
5 โคง 12,000 – 15,000 
    (เครื่องใหญ) 

 

4. คณะสุดประเสริฐ 
 

ใกล  7,000 
ไกล 7,500 – 8,000 

3,500 – 4,000 
(เครื่องไมครบ) 

3 โคง 8,000 
4 โคง 9,000 
5 โคง 11,000 – 12,000 
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5. คณะฟกทอง 
 

ใกล  7,000 
ไกล 7,500 – 8,000 

ใกล  7,000 
ไกล  7,500 – 8,000 

3 โคง 8,000 – 10,000 
4 โคง 11,000 – 15,000 
5 โคง 15,000 

 

6. คณะ พ. ศรีเพชร 
 

ใกล  7,000 
ไกล 7,500 – 8,000 

ใกล  7,000 
ไกล  7,500 – 8,000 

3 โคง 8,000 
4 โคง 10,000 
5 โคง 12,000 – 15,000 

 

7. คณะลั่นทมทอง 
 

ใกล  6,000 
ไกล 7,500 – 8,000 

6,000 (เครื่องไมครบ) 
(ตามระยะทาง) 

3 โคง 8,000 
4 โคง 9,000 – 9,500 
5 โคง 15,000 

 

8. คณะส.ประดิษฐ 
    ศิลป 

ใกล  6,000 
ไกล ตามระยะทาง 

5,000(ไมมีป)   

 
 1.2 บทบาทของวงปพาทยในการประกอบพิธีกรรม 
  สังคมชาวไทยที่อาศัยอยูใน  ตําบลบางปลา  อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการปจจบุัน 
ไดมกีารเปลีย่นแปลงไปอยางมากมาย ทั้งสภาพถูมิศาสตรหลายๆ ดาน ดานเศรษฐกจิ และการดําเนนิชีวติ
ของคนในสังคม  ตลอดจนวัฒนธรรมที่ปรับเปลี่ยนไปเพื่อความเหมาะสมในการดําเนินชวีิตในปจจุบัน 
  จากการศึกษาภาคสนามวงปพาทยใน ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  
มีทั้งหมด 8 วง มี 1 วง ที่ไมมกีารรับงานแลวและนกัดนตรีสวนใหญเสียชีวิตแลว พบวา บทบาทของวงปพาทย
ยังมีหนาที่บรรเลงในพิธีกรรมตางๆอยูบาง  ดังนี ้
  1.2.1 พิธีไหวครู 
   พิธีกรรมการไหวครูดนตรีไทยเปนพิธีกรรมที่สําคัญ วงดนตรีไทยทุกวงจะจัดขึ้นทุกป
ในวนัพฤหัสบดี แมวา จะมีการจัดงานไหวครูรวมกันใชช่ือวา งานไหวครูศิลปน บางปลา จัดโดย ชมรม
ศิลปนตําบลบางปลา ยกเวนวงเกรียงไกรรวมศิลป จะจัดในวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปเพราะเปนวันหยุดราชการ
เนื่องในวันปยมหาราช พิธีดังกลาวมีผลทางดานจิตใจ เปนการแสดงความกตัญูระลึกถึงพระคุณครู ถึงแมวา
การจัดพิธีไหวครูในแตละครั้งจะสิ้นเปลืองคาใชจายมาก แตหัวหนาวงก็จะจัดขึ้นทุกป และมีการเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิมซ่ึงในสมัยกอนจะจดังาน 2 วันคือ เย็นวนัพุธ มีการสวดมนตเย็น วันพฤหัสบดีประกอบพิธีไหวครู  
ซ่ึงในปจจุบนัมีการรวบรัดใหเหลือวนัเดยีวคือวันพฤหัสบดี ในชวงเชาจะประกอบพิธีสงฆ โดยหัวหนา
วงจะนิมนตพระมา 9 รูป พระสงฆจะทําพิธีสวดมนตแผสวนบุญสวนกุศลแกบรรพบุรุษและครผููลวงลับ  
จากนั้นเจาภาพจะจดัสํารับ  คาว  หวาน  ถวายแดพระสงฆ  ระหวาทีพ่ระสงฆฉันดนตรีไทยกจ็ะบรรเลง
ขับกลอมไปดวย เมื่อพระสงฆฉันเสร็จเรยีบรอยเจาภาพจงึถวายจตุปจจยัแกพระสงฆทกุรูปจากนัน้พระสงฆ
จึงเดินทางกลับ จึงจะเริ่มพิธีไหวครูโดยจะเชิญครูดนตรีไทยอาวุโสที่ทางวงปพาทยแตละวงนับถือมาเปน
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ผูอานโองการ ในบางวงจะจดัหาวงปพาทยที่จะทําเพลงหนาพาทยมาจากขางนอก หรือในกรุงเทพฯ  แต
บางวงกใ็ชคนในวงที่มีความสามารถที่จะตอเพลงหนาพาทยได 
   เมื่อไหวครูเสรจ็แลวกจ็ะมพีธีิครอบครู ผูที่จะครอบครูจะนําขนัน้ํา ดอกไม ธูปเทยีน  
ผาเช็ดหนา  คากํานล 12 บาท ใสขันเพื่อนําไปใหผูอานโองการครูจะรับขันและนําเศียรพอแกมาครอบที่ศีรษะ 
จากนั้นจะเปาหัวและเจิมหนาผาก เปนอันเสร็จพิธีการไหวครู เจาภาพจะเชิญแขกรวมรับประทานอาหาร
กลางวัน ในชวงบายจะเปนการบรรเลงถวายมือของลูกศิษย เมื่อเสร็จเรียบรอยทุกคนจะเดินทางกลบับาน 
  1.2.2 พิธีกรรมทางศาสนา 
   ประเพณีทําบญุเล้ียงพระ เนื่องจากสภาพทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป ดังนั้นการทําบุญ
จึงทํากันอยางรวดเร็ว มักทาํกันโดยมกีารสวดมนตเล้ียงพระในชวงเวลาเดียวกัน ซ่ึงเปนระยะเวลาสั้นๆ 
ดังนั้นปพาทยจึงหมดบทบาท สําหรับดนตรีประกอบพธีิกรรมสวนนี ้ เวนแตในกรณีที่เจาภาพที่มฐีานะ
ทางการเงินสูง จึงมักจดัใหมปีพาทยรวมบรรเลงประกอบพิธีกรรมดวย งานพิธีกรรมที่เกี่ยวกับพิธีกรรม
ทางศาสนามักจะใชวงปพาทยเปนวงดนตรีประกอบ เชน ประเพณกีารเทศนมหาชาติ และการเทศนมหาชาติ
อีกแบบหนึง่ทีเ่รียกวา มหาชาติทรงเครื่องหรือมหาชาติออกตัว โดยจัดขึน้เพื่อที่จะเชิญชวนพุทธศาสนกิชน
ไดมีโอกาสสรางกุศล และเพื่อใหเปนการสมจริงเกิดเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น จึงนยิมจัดผูแสดงประกอบ
ตามเนื้อหาของเรื่องที่ใชในการแสดงธรรม คือ เร่ืองพระเวสสันดร มกัใชผูแสดงประกอบในกณัฑชูชก 
จุลพน มหาพน กุมาร และมัทรี ดนตรีจะทําหนาที่บรรเลงเพลงประกอบการเทศนจบในแตละกณัฑ อีก
ทั้งยังตองบรรเลงประกอบการแสดงของตัวแสดงตามเรื่องดังกลาว การบรรเลงประกอบในแตละกัณฑ 
ปพาทยยังคงใชเพลงประกอบกัณฑ ดังนี ้
    กัณฑทศพร    เพลงสาธุการ 
    กัณฑหิมพานต   เพลงตวงพระธาตุ 
    กัณฑทานกณัฑ   เพลงพญาโศก 
    กัณฑวนปเวส   เพลงพญาเดิน 
    กัณฑชูชก    เพลงเซนเหลา 
    กัณฑจุลพน    เพลงรัวสามลา 
    กัณฑมหาพน   เพลงเชิดกลอง 
    กัณฑกุมาร    เพลงเฉิดฉิ่ง เพลงโอด 
    กัณฑมัทรี    เพลงทยอย เพลงโอด 
    กัณฑสักบรรพ   เพลงเหาะ 
    กัณฑมหาราช   เพลงกราวนอน 
    กัณฑฉกษัตริย   เพลงตระนอก 
    กัณฑนครกัณฑ   เพลงกลองโยน เพลงเชิด 
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   การบรรเลงประกอบการเทศนมหาชาตินัน้ ในสวนทีเ่ปนเพลงที่นักดนตรีบางวงไมสามารถ
เลนและบรรเลงได จะเปลี่ยนเพลงเองตามความเหมาะสมที่นักดนตรีไทยสามารถบรรเลงได การบรรเลง
ประกอบการเทศนมหาชาติออกตัว หรือมหาชาติทรงเครื่อง  สวนมากปพาทยมักทําหนาที่บรรเลงปพาทย
ประกอบการแสดงของตัวละครในเรื่องพระเวสสันดร เพลงที่ใชเปนเพลงหนาพาทยงายๆ เชน โอด เชิด  
รัว และการบรรเลงการประกอบการรองกลอนสดแบบอยางลิเก 
  1.2.3 พิธีกรรมกับชีวิต 
   ดนตรีมักเขาไปมีบทบาทอยางมากในอดีต ปจจุบันพบวา วงปพาทยก็ยังมีสวนรวมอยู 
บาง  เชน 
   ประเพณีบวชนาค นอกจากจะมพีิธีกรรมทางศาสนาแลว ยังมีพิธีกรรมยอยอีก เชน  
แหนาค อาบน้ํานาค  ทําขวัญนาค งานเลี้ยงร่ืนเริง ในแตละพิธียอยนั้น นยิมใชดนตรีประกอบพิธีตาม
ความเหมาะสมโดยตลอด ปจจุบันยังไดพบเห็นอยูบางถึงแมวาจะมีไมมากนัก สําหรับการใชวงปพาทย
ประกอบในพธีิดังกลาว แตเนื่องจากสังคมของคน ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
อยูในลักษณะที่เปนสังคมดนตรีไทย  คนทั่วไปมักพบเห็นดนตรีไทย  ฟงดนตรีไทยบางพอสมควร จึงมี
ผูนิยมใชวงปพาทยสําหรับประกอบพิธีกรรมในประเพณีบวชนาคอยูบาง 
   พิธีกรรมเกี่ยวกับการตาย เมื่อสภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ตลอดจนความนิยม
ในการใชดนตรีไทยในการประกอบพิธีกรรม ในการดาํเนนิชีวติของคนไทยไดเปลีย่นแปลงไป พิธีกรรมที่
เกีย่วกบัวิถีชีวติของคนตาํบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมทุรปราการ ก็ปรับเปลีย่นไป พิธีกรรมตางๆ 
มักถูกดนตรีตะวันตกคุกคาม ทําใหวัฒนธรรมไทยเปลี่ยนแปลงไป เหลือแตเพียงพิธีกรรมการตายเทานั้น 
ที่ยังนิยมใชกนัอยู เพื่อเปนการประโคม และมักจะใชวงปพาทยมอญมากกวาการใชวงปพาทยนางหงส 
เหมือนอยางแตกอน 
   ปจจุบันวงปพาทยในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีการประชัน
แขงขัน เพื่อบริการสังคมทั่วไป และเปนวงดนตรีประเภทเดียวที่ยังสามารถใชประกอบอาชีพใหกับนักดนตรีไทย
ไดเปนอยางดี สังเกตไดจากการสรางฆองมอญจํานวนมาก เครื่องดนตรีในวงปพาทยมอญ จึงถือเปนคานิยม
วาหากงานใดติดตอวงปพาทยมอญที่มีจํานวนฆองมอญมากแสดงวา เปนงานที่ใหญ เพราะทําใหดูโออา 
สวยงาม สรางความมีหนามตีา ใหกับเจาภาพยิ่งนกั ดังนั้นหัวหนาวงปพาทยในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ จึงจัดหาฆองมอญจํานวนมากเพื่อเอาไวบริการสังคม    
 1.3 บทบาทของวงปพาทยในการประกอบการแสดง 
  ดนตรีไทยกับศิลปะการแสดง มีความสัมพันธกันมาชานาน ตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา ดนตรี
ประกอบการแสดงโขน ละคร หุน เสภา ดงัมีบทไหวครูในรัชกาลที่ 2 ตอนหนึ่งไดกลาวถึง การนําปพาทย
เขามาบรรเลงประกอบการขับเสภาวา “เมื่อคร้ังพรจอมนรินทรแผนดินลับ เสภาขับยังหามีปพาทยไม มา
เมื่อพระผูทรงชัย ก็เกิดคนดีในอยุธยา” (มาศสุภา สีกอง.  2531: 70; อางอิงจาก สุจิตต วงษเทศ.  2527)  
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มนตรี ตราโมท (2538: 34) ไดกลาวถึง การบรรเลงเพลงประกอบการแสดงไว ดังนี้ 
  โขน ละคร ลิเก หรือหุน เปนมหรสพของไทยภาคกลางที่มีการแสดงในบานเมืองของเรา
มาชานานแลว โดยเฉพาะโขน ละคร ถือวา เปนการแสดงที่มีแบบแผนเปนหลักของนาฏศิลปไทย ที่มีรูปแบบ
การแสดงที่มีแมแบบเปนตัวอยาง เปนเอกลักษณเฉพาะ ซ่ึงไมเหมือนการแสดงแบบอื่น สวนดนตรีที่ใช
บรรเลงมหรสพเหลานี้จะใชวงปพาทยเครื่องหา วงปพาทยเครื่องคู หรือวงปพาทยเครื่องใหญ แลวแต
ความประสงคของเจาภาพ สวนพิธีการบรรเลงแลวแตจะเปนมหรสพประเภทใด คือ โขน ละคร ลิเก หุน 
วงปพาทย จะตองเริ่มดวยการโหมโรงกอนทั้งนั้น การโหมโรงถือวาเปนสิ่งสําคัญของการแสดง เพลงโหมโรง
จะทําใหรูวาการแสดงนั้นๆ จะไดทําการแสดงขึ้นแลว และเปนการประกาศใหผูที่อยูไกล ไดทราบดวยวา
ที่นี่มีการแสดงและการแสดงจะเริ่มขึ้นแลว เพราะวา เพลงโหมโรงนั้นประกอบดวยกลองทัดซึ่งทําใหได
ยินไปในระยะไกลได การแสดงมหรสพชนิดตางๆ ตองมีการบรรเลงปพาทยประกอบ ดังนี้    
  1.3.1 การบรรเลงปพาทยประกอบการแสดงโขน 
   โขนเปนนาฏศิลปไทยโบราณแบบหนึ่ง ที่ทําทารําตามแบบละครในแตละตอนจะเพิ่ม
ทารําที่มีตัวแสดงแปลกออกไปและเปลี่ยนเปนทํานองเพลงที่ดําเนินเรื่องไมเหมือนละคร โดยมีลักษณะสําคัญ
ที่ผูแสดงจะตองสวมหัวโขนหมดทุกตัว ยกเวนตัวพระ ตัวนาง และเทวดาดําเนินเรื่องดวยการกลาวลํานํา
เปนทํานองเรียกวา “พากย” สวนการเจรจาก็จะเปนทํานองอีกแบบหนึ่ง บทพากยจะเปนกาพยยาน ีและ
กาพยฉบัง การพูดของตัวโขนจะมีผูพูดแทนทั้งส้ิน เรื่องที่แสดงนิยมเรื่องรามเกียรติ์เพียงเรื่องเดียว โขนมี
หลายอยาง เชน โขนกลางแปลง โขนนั่งราว โขนโรงใน และโขนหนาจอ  ถาจะบรรเลงประกอบดนตรีใน
การแสดงโขนตองรูวา เปนโขนประเภทไหนถาเปนโขนกลางแปลงซึ่งแสดงในสนามหรือที่ลานกวางอยางหนึ่ง  
กับโขนนั่งราว ซ่ึงแสดงบนโรงแตตัวโขนนั้นนั่งราวไมไผ 
   การบรรเลงประกอบโขนกลางแปลง หรือโขนนั่งราวนีจ้ะบรรเลงเฉพาะเพลงหนาพาทย
ประกอบกิริยาอาการตางๆ ของตัวโขนเทานั้น เพราะวา โขนทั้งสองแบบนี้ ดําเนินเรื่องดวยการพากย และ
การเจรจา ไมมีรอง สวนเพลงหนาพาทยที่บรรเลงประกอบก็ตองใหเหมาะสมกับตัวโขน เชน เวลายกทัพ
ของพระราม พระลักษณหรือลิงก็ตองใชเพลงกราวนอก ถาหากเปนการยกทัพของฝายลงกา ไมวาจะเปน
ยักษตนใดก็จะตองใชเพลงกราวใน อยางนีเ้ปนตน ถาหากวา เปนโขนโรงในหรอืโขนหนาจอที่มีรองแบบละคร
ในเขามาผสมดวยก็จะตองมีคนรอง และจะตองรองตามเนื้อเรื่องการบรรเลงปพาทยก็จะตองมีการบรรเลง
หนาพาทยตางๆ และรับรองตามที่คนรองไดรองสง 
   ในการบรรเลงปพาทยประกอบโขนของวงปพาทยในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ จะมีเพียงแคการบรรเลงประกอบโขนหนาไฟ หรือการแสดงโขนหนาศพ สวนมากจะเปน
ตอนเล็กๆ เชน โขนตอนจับนาง หรือตอนยกรบที่ใชผูแสดงเพียง 4 – 5 คน เทานั้น และโขนอีกประเภทหนึ่ง
ที่วงปพาทยในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ไดทําการบรรเลงประกอบคือ โขนสด   
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   การแสดงโขนสดทางกรมศิลปากรไมจัดอยูในประเภทของโขน ซ่ึงเปนการแสดงที่ผสมผสาน
ทางวัฒนธรรม ที่ปรับปรุงมาจากการแสดงโขนใหเรียบงายขึ้นเปนแบบชาวบาน ลดแบบแผนทั้งทารํา การแตงกาย 
การขับรอง คําพากย และเจรจา โขนสดมีลักษณะเปนการแสดงที่เกดิจาก ประสมการแสดง 3 ชนดิ คือโขน 
หนังตะลุง และลิเก โดยผูแสดงเปนผูพูดเจรจาเอง และไมตองสวมหวัโขนคลุมหนา เพลงที่ใชประกอบ 
การแสดงโขนเพลงหนาพาทย ที่ใชบรรเลงประกอบกิริยาอาการและบทบาทตางๆ ของโขนเพลงเขามาน 
ใชประกอบการเดินเขาฉากในระยะใกล  ๆของตัวเอก เพลงเสมอ ใชประกอบการไปมาในระยะใกลๆเพลงเชิด 
ใชประกอบการไป มาในระยะไกลๆ และใชในการตอสูเพลงตระนิมิตร ใชประกอบการแปลงกายของตัวหุน
ที่เปนตัวเอกๆเพลงชุบ ใชประกอบการเดินของนางกํานัล เชน เมื่อนางยีสุ่นใชนางกํานลัใหไปตามพราหมณ 
ปพาทยก็ทําเพลงชุบเพลงโลม ใชประกอบการโลมเลาเกี้ยวพาระหวางตวัแสดงทีเ่ปนตวัเอก มักตอดวยเพลง
ตระนอน เพลงตระนอน ใชสําหรับตัวเอกเมื่อจะเขานอน โดยมาบรรเลงตอจากเพลงโลมเพลงโอด ใชประกอบ 
การเศราโศกเสียใจเชดิฉิ่ง ใชประกอบการเดินทาง การเหาะ เชน เบญจกายเหาะมายัง เขาเหมตรัินเชิด
กลอง ใชบรรเลงตอจากเพลงเชิดฉิ่งเพลงรวัตางๆ ใชประกอบการแผลงอทิธิฤทธ์ิ หรือแปลงตวัอยางรวบรัด
เพลงกราวนอก ใชประกอบการยกทัพตรวจพลของกระบวนทัพฝายมนุษย เพลงกราวใน ใชประกอบการยกทัพ
ตรวจพลของกระบวนทัพฝายยักษ 
  1.3.2 การบรรเลงปพาทยประกอบการแสดงละคร 
   ละครเปนการแสดงการรําที่เปนเรื่องราวมหีลายประเภท เชน ละครชาตรี ละครนอก 
ละครใน ละครดึกดําบรรพ การบรรเลงประกอบการแสดงละคร นักดนตรีจะตองรูวาจะบรรเลงประกอบ
กับละครประเภทไหนเพราะวิธีการบรรเลงจะแตกตางกัน  
   ละครนอก มีวัตถุประสงคเพียงอยางเดียวคือ ดําเนินเรื่องราวที่รวดเร็วและตลกขบขัน
เพราะฉะนั้นการบรรเลงดนตรีปพาทยจังหวะที่บรรเลงจะตองเร็ว คอนขางรวบรัดไมชายืดยาด บรรเลงให
เหมาะสมกับตัวละครที่รายรําอยางกระฉับกระเฉง  
   ละครใน การบรรเลงปพาทยก็จะตองดําเนนิแนวจังหวะคอนขางชา การบรรเลงปพาทย
จะตองบรรเลงใหถูกวัตถุประสงคแบบนี้ ละคร มีความมุงหมายในการรักษาศิลปะในทางนาฏศิลปเปนสําคัญ
กับรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ถอยคําที่รองจะตองเปนคําสุภาพ ไมตลาด เพราะฉะนั้นการบรรเลงปพาทย
จะตองดําเนินจังหวะใหชาเพื่อการรายรําจะไดงดงามออนชอย ถูกตามแบบแผน แมการบรรเลงประกอบ 
การรองในเรื่อง จังหวะก็คอนขางชาใหเหมาะสมกับทํานองรองและทีทาของการรายรํา  
   ถาเปนละครดึกดําบรรพวงปพาทยกจ็ะตองผสมเครื่องดนตรใีหถูกตองตามที่สมเด็จพระเจา
บรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ ไดทรงปรับปรุงและวางแผนไว คือ มีแตเครื่องดนตรีที่มี
เสียงนุมนวลและทุม ระนาดเอกจะตองใชไมนวมบรรเลง ระนาดทุม ระนาดทุมเหล็ก ฆองวงใหญ ขลุยเพียงออ 
ซออู ฆองหุย หรือฆองชัย ซ่ึงมีเจ็ดลูก เสียงจะเรียงระดับกันเจ็ดเสียง เครื่องประกอบจังหวะก็จะมี ตะโพน 
กลองตะโพน กลองตะโพนนี้ใชตะโพนหันเอาเทาออกแลวตั้งหนาขึ้นตีแทนกลองทัด เปนสองลูก และฉิ่ง 
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นอกจากนั้น ยังตองมีกลองแขกสําหรับตีประกอบจังหวะ เวลาบรรเลงหรือขับรองจะตองใหถูกตองตาม
แบบแผนดวย แนวการบรรเลงก็จะมีทั้งจังหวะชาและจังหวะเร็วตามลักษณะของเพลง และตามเนื้อเร่ืองที่
จะดําเนินในตอนนั้นๆ 
   ละครชาตรี นับเปนละครที่มีมาแตสมัยโบราณ และมีอายุเกาแกกวาละครชนิดอ่ืนๆ มี
ลักษณะเปนละครเรคลายของอินเดียท่ีเรียกวา "ยาตรี" หรือ "ยาตราซึ่งแปลวาเดินทางทองเที่ยว ละครยาตรานี้
คือละครพื้นเมืองของชาวเบงคลีในประเทศอินเดีย ซ่ึงเปนละครเร นิยมเลนเรื่อง "คีตโควินท" เปนเรื่อง
อวตารของพระวิษณุ ตัวละครมีเพียง 3 ตัว คือ พระกฤษณะ นางราธะ และนางโคป ละครยาตราเกิดขึ้นใน
อินเดยีนานแลว สวนละครรําของไทยเพิ่งจะเริ่มเลนในสมยัตอนตนกรุงศรอียุธยา จึงอาจเปนไดที่ละครไทย
อาจไดแบบอยางจากละครอนิเดีย เนื่องจากศิลปวัฒนธรรมของอินเดียแพรหลายมายงัประเทศตางๆ ใน
แหลมอนิโดจนี เชน พมา มาเลเซยี เขมรและไทย จึงทําใหประเทศเหลานีม้ีบางสิ่งบางอยางคลายกันอยูมาก 
   ในสมัยโบราณละครชาตรีเปนที่นิยมแพรหลายทางภาคใตของไทย เร่ืองที่แสดงคงจะ
นิยมเรื่องพระสุธนนางมโนราห จึงเรียกการแสดงประเภทนีว้า "โนราหชาตรี" เพราะชาวใตชอบพูดตัด
พยางคหนา สันนิษฐานวา ละครชาตรีไดแพรหลายเขามายังกรุงรัตนโกสินทร 3 คร้ัง คือ ใน พ.ศ. 2312 
เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีเสด็จยกทัพไปปราบเจานครศรีธรรมราช และพาขึ้นมากรุงธนบุรี
พรอมดวยพวกละคร ใน พ.ศ. 2123 ในวานฉลองพระแกวมรกต ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหละครของ
นครศรีธรรมราชขึ้นมาแสดงประชันกับละครหลวงผูหญิงของหลวง ใน พ.ศ. 2375 สมัยรัชกาลที่ 3 แหง
กรุงรัตนโกสินทร สมเด็จเจาพระยาบรมมหาประยูรวงศ (ดิศ บุนนาค) สมัยท่ียังเปนเจาพระยาพระคลัง ได
ลงไปปราบ และระงับเหตกุารณรายทางหวัเมืองภาคใต พวกชาวใต จึงอพยพติดตามขึ้นมาดวย รวมทั้ง
พวกที่มีความสามารถในการแสดงละครชาตรี นอกจากนี้ยังมีผูสันนิษฐานวา ตนกําเนิดละครชาตรีมาจาก
กรุงศรีอยุธยากอน เดมินั้นพระเทพสิงขร บุตรของนางศรีคงคา ไดหดัละครที่กรุงศรีอยุธยา ขุนศรัทษา
เปนตัวละครของพระเทพสิงขร ไดนําแบบแผนละครลงไปหัดขึ้นในเมืองนครศรีธรรมราชเปนปฐม จึงได
เลนละครสืบตอกันมา โดยมากในเวลานี้เราเขาใจวา "โนราห" เปนแบบแผนการละครของชาวปกษใต แต
ความจริงโนราหเปนแบบแผนของกรุงศรีอยุธยาแทๆ เปนแตเสียงรองเพี้ยนไปอยางเสียงคนปกษใตเทานัน้ 
ในสมัยตอมา การละครของกรุงศรีอยุธยาไดกาวหนาเปลี่ยนแปลงไปมาก แตทางปกษใตคงแสดงตามแบบเดิม
อยูจนกระทั่งทุกวันนี ้ ดังนัน้ถาเราใครจะดูละครเปนแบบกรุงศรีอยุธยาในสมัยตนๆ อยางแทจริงกต็องดู
โนราห 
             ในสมัยรัชกาลที่ 6 ไดมีผูคิดนําเอาละครชาตรีกับละครนอกมาผสมกัน เรียกวา "ละคร
ชาตรีเขาเครื่อง" หรือ "ละครชาตรีเครื่องใหญ" การแสดงแบบนี้บางทีก็มีฉากแบบละครนอก แตบางครั้งก็
ไมมีฉากอยางละครชาตรี ดนตรีที่ใชประกอบก็ใชแบบผสม คือ ใชเครื่องดนตรีของละครชาตรีผสมวงปพาทย
ของละครนอก การแสดงเริ่มดวยการรําซัดชาตรี แลวลงโรง จับเรื่องดวย "เพลงวา" แบบละครนอก สวนเพลง 
และวิธีการแสดงกใ็ชทัง้ละครชาตร ีและละครนอกปนกนั การแสดงแบบนี้ยังเปนทีน่ยิมมาถึงปจจุบัน และ 
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นิยมมาแสดงเปนละครแกบนตามสถานที่ตางๆ 
   ในการบรรเลงปพาทยประกอบการแสดงละครของวงปพาทยใน ตําบลบางปลา อําเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ นั้นมีเพียงการบรรเลงประกอบละครชาตรีเทานั้น เพราะในตําบลบางปลา
ยังมีคณะละครชาตรีอยูหลายคณะ ผูที่สืบทอดก็จะเปนลูกหลานของนักดนตรีที่เปนผูหญิง เครื่องดนตรีที่ใช
จะมีเพยีงระนาดเอก ระนาดทุม ตะโพน กลองทัด และเครื่องประกอบจังหวะ ตวัผูแสดงก็จะมีไมกี่คน
ประมาณ 4 – 5 คน สวนมากจะแสดงในเรื่อง รามวงศ แกวหนามา ยอพระกลิ่นกินแมว พระอภัยมณี สังขทอง 
พิกุลทอง ไกรทอง ลักษณาวงศ ขุนชางขุนแผน  
  1.3.3 การบรรเลงปพาทยประกอบการแสดงลิเก 
   ลิเกเกิดขึ้นในปลายรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว จนถึงตนรัชกาลที่ 5 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว คําวาลิเก มาจากการรองสรรเสริญพระเจาของแขกเจาเซ็นที่เรียกวา 
ดิเกร ซ่ึงเปนภาษาเปอรเซีย พวกเจาเซ็นในเมืองไทยไดรับพระราชทานอุปถัมภมากมายตั้งแตกรุงศรอียุธยา
เปนราชธานีเปนตนมา จนถึงคราวที่มีงานในพระราชวังพวกเจาเซ็นไดเขาไปสวดสรรเสริญพระผูเปนเจา 
เพื่อความไพเราะและแสดงฐานะทางสังคมดวย และไดกระจายสูสังคมของชาวบานทั่วไป 
   ตอมามีคนไทยเริ่มหัดเพลงดิเกรขึ้น ในขั้นแรกใชทํานองเหมือนกับเพลงสวด หลังจากนั้น
จึงคอยกลายเปนแบบของไทย ดิเกร จึงเพี้ยนมาเปนยี่เก หรือลิเก ความนิยมของลิเกมีมากทําใหละครนอก
ซบเซาลงและจางหายไปในที่สุด เพราะลิเกในระยะแรกใชชายลวนแสดงเรื่องราวที่ละครนอกแสดง เชน 
ไกรทอง  ยอพระกลิ่น ลักษณาวงศ ฯลฯ (นิตยา เพชรแสง.  ม.ป.ป.:46) 
   การบรรเลงปพาทยประกอบลเิกของวงปพาทย ในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวดั 
สมุทรปราการ นั้นมีเปนประจาํเนื่องจากใน ตําบลบางปลาเดิมมีคณะลิเกอยู 2 คณะ คือ คณะสมผลสกุลทอง 
และ คณะ ป. นพพร ศรีเพชร แตในปจจุบันเหลือคณะทีย่ังรับงานอยูเพยีงคณะเดยีวคอื คณะ ป. นพพร ศรีเพชร 
ทําใหนักดนตรีมีการสับเปลี่ยนกัน “ทําลิเก” หรือ การบรรเลงประกอบการแสดงลิเกนั้นเอง   
 1.4 บทบาทของวงปพาทยท่ีมีตอสังคม 
  นายบุญรอด ดําทองสุก หัวหนาคณะ ดํารงศิลป (สัมภาษณ, 2 ส.ค. 53)  
   1. นําวงปพาทยไปแสดงงานทําบุญศาลเจาพอพระราม พระลักษณ ทีเ่ปนที่เคารพของ
ชาวบางปลา 
   2. นําวงปพาทยไปแสดงงานวันเขาพรรษา 
  นายเกรียงไกร พิชญานนท หัวหนาคณะ เกรียงไกรรวมศิลป (สัมภาษณ, 5 ส.ค. 53)  
   1. นําวงปพาทยไปแสดงงานประจําปที่วัดราษฎรบูรณะ (เวียนกันปละวง) 
   2. เปนคณะกรรมการ “ชมรมศิลปนบางปลา” 
   3. สอนปพาทยใหกับเด็กบริเวณใกลเคียงที่มีความสนใจทางดานดนตรีไทย แลวนํา
ออกแสดงตามงานตางๆ   
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  นายศักดิ์ชัย ฟกทอง หัวหนาคณะ ส. นําศิลป (สัมภาษณ, 6 ส.ค. 53)  
   1. นําวงปพาทยไปแสดงงานประจําปที่วัดราษฎรบูรณะ (เวียนกันปละวง) 
   2. เปนคณะกรรมการ “ชมรมศิลปนบางปลา” 
   3. สอนปพาทยใหกับลูกหลาน และเด็กบริเวณใกลเคียงที่มีความสนใจทางดานดนตรีไทย 
แลวนําออกแสดงตามงานตางๆ   
  นายสุชาติ ศรีออน หัวหนาคณะ สุดประเสริฐ (สัมภาษณ, 9 ส.ค. 53)  
   1. นําวงปพาทยไปแสดงงานประจําปที่วัดราษฎรบูรณะ (เวียนกันปละวง) 
   2. เปนคณะกรรมการ “ชมรมศิลปนบางปลา” 
   3. สอนปพาทยใหกับลูกหลานและเด็กบริเวณใกลเคียงที่มีความสนใจทางดานดนตรไีทย 
แลวนําออกแสดงตามงานตางๆ 
   4. มอบกลองแขกใหกับโรงเรียนวัดราษฎรบูรณะ   
  นายชูชีพ ฟกทอง หัวหนาคณะ ฟกทอง (สัมภาษณ, 15 ส.ค. 53)  
   1. นําวงปพาทยไปแสดงงานประจําปที่วัดราษฎรบูรณะ (เวียนกันปละวง) 
   2. นําวงปพาทยไปแสดงงานวันลอยกระทงที่วัดราษฎรบูรณะ 
  นายพาส ศรีเพชร หัวหนาคณะ พ. ศรีเพชร (สัมภาษณ, 19 ส.ค. 53) 
   1. นําวงปพาทยไปแสดงงานประจําปที่วัดราษฎรบูรณะ (เวียนกันปละวง) 
   2. เปนคณะกรรมการ “ชมรมศิลปนบางปลา” 
   3. นําวงปพาทยไปแสดงงานทอดกฐิน  
  นายล่ันทม มาเอก หัวหนาคณะ ล่ันทมทอง (สัมภาษณ, 23 ส.ค. 53)  
   1. นําวงปพาทยไปแสดงงานประจําปที่วัดราษฎรบูรณะ (เวียนกันปละวง) 
   2. สอนปพาทยใหกับลูกหลาน และเด็กบริเวณใกลเคียงที่มีความสนใจทางดานดนตรีไทย 
แลวนําออกแสดงตามงานตางๆ 
  นายมนตรี ประดิษฐ หัวหนาคณะ ส. ประดิษฐศิลป (สัมภาษณ, 28 ส.ค. 53)  
   1. นําวงปพาทยไปแสดงงานประจําปที่วัดราษฎรบูรณะ (เวียนกันปละวง) 
   2. สอนปพาทยใหกับลูกหลาน และเดก็บริเวณใกลเคียงที่มีความสนใจทางดานดนตรไีทย 
แลวนําออกแสดงตามงานตางๆ (ปจจุบันไมมีเด็กมาเรียนแลว) 
 

2. กระบวนการสืบทอดของวงปพาทย ในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
 2.1 การสืบทอดปพาทยของหัวหนาคณะปพาทย 
  จากการศกึษาพบวา หัวหนาคณะปพาทยในจงัหวัดสมทุรปราการมีลักษณะการสืบทอดปพาทย
เปน 2 ลักษณะ คือ 
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  2.1.1 การสืบทอดปพาทยจากครอบครัวที่มีบรรพบุรุษเปนนักดนตรี 
  2.1.2 การสืบทอดปพาทยจากการศึกษา 
 

  2.1.1 การสืบทอดปพาทยจากครอบครัวที่มีบรรพบุรุษเปนนักดนตรี 
   จากการศึกษาพบวาคณะปพาทยในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
มีหัวหนาคณะปพาทยที่มีลักษณะการสืบทอดศิลปะเพื่อการประกอบอาชีพ ดานปพาทยภายในครอบครัว
มาตั้งแตบรรพบุรุษ ซ่ึงมีจํานวนคณะปพาทย และลักษณะการสืบทอด ดังนี้ 
   2.1.1.1 นายบุญรอด  ดําทองสุก  หัวหนาคณะ ดํารงศิลป 
 

 
ภาพประกอบ 18 สมาชิกคณะ ดํารงศิลป 

 
 
 

นายเล็ก + นางชั้ว ดําทองสุก 
(ปพาทย) 

นายฉลอง +ภรรยา 
ดําทองสุก 
(ปพาทย) 

นางสําราญ+สามี  
ฟกทอง 

นางอารมณ+สามี 
จารุพณานนท 

นายบุญรอด+นางมาลี 
ดําทองสุก 

         (ปพาทย) 

น.ส.สุมิตรา  ดําทองสุก 

สุนทรา  ดําทองสุก 

นางพาใจ  ฟกทอง

นายชัยวัฒน  ฟกทอง

น.ส.กินรี  ดําทองสุก

นายวีรภพ  ดําทองสุก

นายฉัตรชัย  ดําทองสุก 

นายวิชัย  ดําทองสุก 

นางรัตนา  ฟกทอง

น.ส.อุษา  ดําทองสุก 
นายภาวนา มีกลิ่นหอม 
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    นายบุญรอด  ดําทองสุก เกิดเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2487 บิดาชื่อนายเล็ก ดําทองสุก  
มารดาชื่อนางชัว้ ดําทองสุก  นายบุญรอดไดสมรสกับ นางมาลี สุขขี  มีบุตรทั้งหมด 2 คน คือ นางสาวกินรี  
ดําทองสุก และนายวีรภพ  ดําทองสุก 
     1. นางสาวกินรี  ดําทองสุก อาชีพ รับราชการทหาร เลนดนตรีไมเปน 
     2. นายวีรภพ  ดําทองสุก  อาชีพ ประกอบกิจการสวนตัว เลนดนตรีไมเปน 
    นายบุญรอด ดําทองสุก  เขาเรียนครั้งแรกเมื่ออายุ  8 ป ที่โรงเรียนวัดราษฎรบูรณะ 
จนจบประถมศึกษาปที่ 4 แลว จึงไปตอมัธยมที่โรงเรียนบางพลีราษฎรบํารุง จนจบมัธยมศึกษาปที่ 3 
    นายบุญรอด เริ่มเรียนดนตรีไทย ตอนอายุ 10 ป ครูคนแรกคือ บิดา และ นายสุด  
ดําทองสุก เครื่องมือคือ ฆองวงใหญในเพลงโหมโรงเย็น โหมโรงเชา เพลงกลอง เพลงเรื่อง เพลงเถา และ
เพลงมอญไมกี่เพลง เนื่องจากสมัยกอน ยังไมมีเครื่องมอญ จึงใชเครื่องไทยบรรเลงในงานศพ แตเปลี่ยนปใน
เปนปมอญ ตะโพนไทยเปนตะโพนมอญ และกลองมาลายูในการบรรเลงเพลงนางหงส หลังจากนายสุด
เสียชีวิตลง นายเล็กผูเปนบิดา จึงไดวาจางนายมี มีสี มาสอนแทน ขณะนั้นนายบุญรอด อายุได 15 ป ตอมา
ใน พ.ศ. 2500 นายเล็กไดซ้ือวงปพาทยมอญ จํานวน 1 วง (ฆอง 3 วง) จึงไดเชิญครูประสงค พิณพาทย มาสอน
ในเรื่องของเพลงมอญ ตอมานายบุญรอดอายุครบ 20 ป จึงไดรับราชการทหารเปนเวลา 2 ป ในขณะที่เปน
ทหารนั้น ก็ไดพบกับนางมาลี และตกลงเปนสามีภรรยากันและมีลูกดวยกัน 2 คน  ตอมานายบุญรอดอายุ
ได 30 ป นายบุญรอดไดบวชเปนพระ พอบวชเรียนเสร็จแลว บิดาจึงเริ่มใหหัดป ทั้งปในและปมอญ และ
ดําเนินกิจการมาเรื่อยๆ สมาชิกในวงตางเห็นวา อาชีพนักดนตรียังไมคอยมั่นคง จงึไปทํางานประจํากนั 
ทําใหสมาชิกในวงลดลงเรื่อยๆ จนมาถึงป พ.ศ. 2540 รวมทั้งนายเล็กผูเปนบิดาไดเสียชีวิตลง จึงทําให
คณะดํารงศิลปตองเลิกกิจการลง แตนายบุญรอดก็ยังคงรับงานกับวงอื่นๆ อยู จนอายุประมาณ 60 ป มี
อาการผิดปกติกับลําคอ จึงเลิกรับงานโดยสิ้นเชิง 
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   2.1.1.2 นายเกรียงไกร  พิชญานนท  หัวหนาคณะ เกรียงไกรรวมศิลป 
 
 
 
      

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 19 สมาชิกคณะ เกรียงไกรรวมศิลป 
 

 
    นายเกรียงไกร พิชญานนท เกิดเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2500 บิดาชื่อนายสมัค  
พิชญานนท มารดาชื่อนางชอ พิชญานนท  นายเกรียงไกรไดสมรสกับ นางศรีรัตน มีบุตรทั้งหมด 2 คน 
คือ นายยุทธชัย พิชญานนท และ นางสาวกนกวรรณ พิชญานนท 
     1. นายยุทธชัย พิชญานนท อาชีพ  ครู  บรรเลงปพาทย 
     2. นางสาว กนกวรรณ พิชญานนท อาชีพ นักศึกษา นาฏศิลป 
    นายเกรียงไกร พิชญานนท เขาเรียนครั้งแรก ที่โรงเรียนบางกระอี่ จนจบประถมศึกษาปที่ 4  
แลวจึงไปเรียนตอที่โรงเรียนวัดราษฎรบูรณะ จนจบประถมศึกษาปที ่ 7 ระดับมัธยมที่โรงเรียนบางพลี
ราษฎรบํารุง จนจบมัธยมศึกษาปที่ 3 แลวจงึเรียนตอในวิชาชีพครู 2 ป จนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2523 
จึงเขารับราชการครู ตอมาจึงเรียนตอปริญญาตรีที่มหาวทิยาลัยราชนครินทร (ค.บ.) ตอมาไดเขาศกึษาตอ
ในระดับปริญญาโท ณ วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในสาขาบริหารการศึกษา ศึกษาจบในป พ.ศ. 2548 
    นายเกรียงไกร พิชญานนท เร่ิมเรียนดนตรีไทย ตอนอายุ 13 ป กับ นายเชิด ศรีออน 
ในเครื่องมือฆองวงใหญ เพลงที่เร่ิมเรียนคือ เพลงโหมโรงเย็น  โหมโรงเชา  ตอมาอายุได 15 ป จึงเริ่มเรียน

นายสมัค + นางชอ พิชญานนท 
ปพาทย + ละคร 

นางปทิตตา  พิชญานนท 
(นาฏศิลป) 

นายยุทธชัย พิชญานนท 

(ปพาทย) 

น.ส.กนกวรรณ พิชญานนท 
(ละคร) 

นายกฤตภาส อาจสีนาค 

นายธนกร อาจสีนาค 

น.ส.สุรภา อาจสีนาค
(นาฏศิลป) 
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เพลงมอญกับนายสะอาด  ศรีออน พออายุ 17 ป ไดไปเรียนกับครูบุญมี มีสี  ตอมาอายุได 19 ป ไดไปเรียน
กับ นายวิบูรณธรรม เพียรพงศ ทั้งเพลงเถา  เพลงมอญ  เพลงเดี่ยวระนาด แตเดิมนายเกรียงไกร ทําปพาทย
ประจําอยูวง สุดประเสริฐ แตพอมาถึงในป พ.ศ. 2548 นายเกรยีงไกร ไดสรางเครื่องมอญขึ้น 1 วง มจีาํนวน 
ฆองมอญ 4 โคง ตอมาภายหลังสรางฆองมอญเพิ่มอีก 2 โคง ตั้งชื่อคณะวา เกรียงไกร รวมศิลป และรับ
งานมาเรื่อยๆ จนถึงปจจุบัน และในปจจุบันในตําบลบางปลามีการจัดตั้งชมรมนักดนตรีขึ้น นายเกรียงไกร 
พิชญานนท ก็เปน 1 ในสมาชิกของชมรมนี้ ดวย 
   2.1.1.3 นายศักดิ์ชัย  ฟกทอง หัวหนาคณะ  ส. นําศลิป 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 20 สมาชิกคณะส. นําศิลป 
 
 

    นายศักดิ์ชัย ฟกทอง เกิดเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2521 บิดาชื่อ นายสุบิน ฟกทอง  
มารดาชื่อ นางขวัญเรือน ฟกทอง  นายศักดิ์ชัยไดสมรสกับ นางบัว  เมืองเรือง  มีบุตรทั้งหมด  2  คน คือ
เด็กชายศักรินทร  ฟกทอง  และ เด็กหญิงกมลตา  ฟกทอง 

นายสุบิน + นางขวัญเรือน ฟกทอง 

(ปพาทย) + (ละคร) 

นายสุรินทร  
ฟกทอง (ปพาทย)

นางสุรีพร ฟกทอง 
(ปพาทย) 

นางปานจิตร 
รอดบํารุง 
 (ปพาทย) 

นายศักดิ์ชัย 
ฟกทอง 

(ปพาทย) 

นายเฉลิมพล 
ฟกทอง 

(ปพาทย) 

นายน้ําเพชร 

ฟกทอง 

(ปพาทย)

ด.ช.กํานล  
ณ บางชาง 
(ปพาทย) 

ด.ช.นครินทร 
รอดบํารุง 
(ปพาทย) 

ด.ช.บุรินทรธร
รอดบํารุง 
(ปพาทย) 

ด.ญ.กมลตา 
ฟกทอง 

ด.ช.ศักรินทร
ฟกทอง 

(ปพาทย) 
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    นายศักดิ์ชัย ฟกทอง เขาเรียนครั้งแรกที่โรงเรียนวดัราษฎรบูรณะตั้งแตระดับประถม 
จนถึงระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 แลวเรียนตอ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6 ทีโ่รงเรียนบางพลีราษฎรบํารุง แลว
จึงหยุดเรียน  ออกมาทําปพาทยอยางเต็มตัว 
    นายศักดิ์ชัย ฟกทอง เร่ิมเรียนปพาทยตั้งแตเรียนอยูช้ันประถมศึกษาปที่ 1 เรียนกับ
บิดาคือ นายสุบิน ฟกทอง ทัง้เพลงไทยและเพลงมอญ ไมเคยเรียนกบัผูอ่ืนเลย แตเดิมมแีตเครื่องไทย ตอมา
ในป พ.ศ. 2525 บิดาจึงสรางเครื่องมอญ จํานวน 3 โคง และสรางเพิ่มทีละ 3 โคง จนครบ 9 โคงในปจจุบัน 
ก็รับงานมาเรื่อยๆ จนถึงป พ.ศ. 2548 บิดาไดเสียชีวิตลง นายศักดิ์ชัย เลยรับหนาที่ดูแลคณะปพาทยตอ
จากบิดา เพราะเปนลูกชายคนโตที่สุดในขณะนั้น เนื่องจากพี่ชายคนโตไดเสียชีวิตลงกอนหนานี้หลายป  
และในปจจุบันในตําบลบางปลา มีการจัดตั้งชมรมนักดนตรีขึ้น นายศักดิ์ชัย ฟกทอง ก็เปน 1 ในสมาชิก
ของชมรมนี้ดวย ในปจจุบัน คณะ  ส. นําศิลป ยังรับงานตามปกติ 
   2.1.1.4 นายสุชาติ  ศรีออน  หัวหนาคณะ  สุดประเสริฐ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 21 สมาชิกคณะสุดประเสริฐ 

 
 

นายเชิด + นางจําลอง  ศรีออน 
    (ปพาทย) 

นายสุชาติ+นางจําลอง 
ศรีออน(ปพาทย) 

นายสมชาย  ศรีออน
(ปพาทย) 

นายสมนึก ศรีออน 
(ปพาทย) 

นางเพลินใจ  
แกวสมนึก(นาฏศิลป) 

นายสุรชัย ศรีออน 
(ปพาทย) 

นางนราพร  ศรีออน 
(นาฏศิลป) 

นายสันติสุข  
ศรีออน(ปพาทย) 

นางเพชรอุมา  
สําเภาพร(นาฏศิลป)

นางอภิชญา ชินปต
(นาฏศิลป) 

น.ส.อรอุมา ศรีออน
(นาฏศิลป) 

นางอริสรา  ตู 
(นาฏศิลป) 

น.ส.อรจิรา  แกวสมนึก
(นาฏศิลป) 

นายเจิดพล  แกวสมนึก
(ปพาทย) 
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    นายสุชาติ ศรีออน เกิดเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2494 บิดาชื่อ นายบุญเชิด ศรีออน  
มารดาชื่อ นางประเสริฐ ศรีออน นายสุชาตไิดสมรสกบั นางจําลอง มีบตุรทั้งหมด 2 คน คือ นายสุรชัย  ศรีออน 
และ นางสาวนราพร  ศรีออน 
     1. นายสุรชัย  ศรีออน อาชีพ  ขับรถรับจาง  ปพาทย 
     2. นางสาวนราพร  ศรีออน  อาชีพ คาขาย  นาฏศิลป 
    นายสุชาติ ศรีออน เขาเรียนครั้งแรกที่โรงเรียนวัดราษฎรบูรณะจนจบระดับประถมปที่ 4  
แลว จึงไปหยุดเรียน  ออกมาทําปพาทยอยางเต็มตัว 
    นายสุชาติ เมื่อยังเด็กไดติดตาม ครอบครัวไปแสดงละครชาตรีตามงานตางๆ โดย
เร่ิมจากการตีเครื่องประกอบจังหวะ สมัยนั้นคาตอบแทนตองานประมาณ 50 สตางค ตอมาเริ่มหัดละคร
และปพาทยจากยาพุธ ผูเปนยาแทๆ ของนายสุชาติ นายสุชาติ ตื่นเชาตองหงุเขาตอนตี 5 ทุกวนั หลังจากนั้น
ก็ตีฆองและแตงตัวไปโรงเรียน ตอนเย็นกลับมาจากโรงเรียนก็ตีฆอง ตอนกลางคืนก็ซอมละคร ทําอยางนี้
เปนประจําทกุวัน ครูที่มาชวยหดัละครก็คือครูจิบ ที่มาจากเพชรบุรี พอโตขึ้นนายสุชาติ ก็ไดเรียนเพลงมอญ
กับครูบุญมี พออายุครบ 20 ป นายสุชาติ จึงบวชทดแทนคุณบิดามารดา หลังจากบวช อายุได 22 ป นายสุชาติ
ไดสมรสกับ นางจําลอง มีลูกดวยกัน 2 คน ในชีวิตชวงหนุมนั้น นายสุชาติ ทํางานโรงงานไมถึงปก็ออก 
เคยขับรถ 2 แถว และเคยขับรถประจําอยูที่บริษัทมิทซูบิชิ หลังจากบิดาเสียชีวิตนายสุชาติก็ดูแลวงปพาทย
มาโดยตลอด กอนที่บิดาจะเสีย ไดแบงเครื่องดนตรีแกลูกทั้งหมด โดยนายสุชาติไดเครื่องมอญมา 5 โคง 
เครื่องไทย 1 ชุด นายสุชาตกิลาววา สมยักอนการทีจ่ะหาวงปพาทยในงานศพ เจาภาพจะตองจองเปนเดือน  
แตมาถึงสมัยนี้ เจาภาพพอสวดเสร็จก็เผาเลยบางงานก็จางบางงานก็ไมจาง สวนงานละครก็จะมีมากในชวง
ออกพรรษา แตงานทรงเจาก็มีอยูประจํา 
   2.1.1.5 นายชูชีพ  ฟกทอง  หัวหนาคณะ  ฟกทอง 
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ภาพประกอบ 22 สมาชิกคณะฟกทอง 
 
 
  นายชูชีพ ฟกทอง  เกิดเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2494 บิดาชื่อ นายโหง ฟกทอง  มารดาชื่อ 
นางวาด ฟกทอง นายชูชีพไดสมรสกับ นางสมถวิล มั่นทอง มีบุตรทั้งหมด 3 คน คือนางสาวสุวิชชา ฟกทอง 
นางสุพัชรินทร และ นายสุวัทชัย ฟกทอง 
     1. นางสาวสุวิชชา ฟกทอง  อาชีพ  ครู  นาฏศิลป 
     2. นางสุพัชรินทร ฟกทอง  อาชีพ  (เสียชีวิต) 
     3. นายสุวัทชัย ฟกทอง  อาชีพ  นักศึกษา  ปพาทย 
    นายชูชีพ ฟกทอง  เขาเรียนคร้ังแรกเมื่ออายุ 8 ป ที่โรงเรียนวัดราษฎรบูรณะ จนถึง
ประถมศึกษาปที่ 4 แลวเรียนตอ ช้ันประถมศึกษาปที ่ 5 – 7 ที่โรงเรียนวัดบางพลีใหญ เรียนตอช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 ที่โรงเรียนบางพลีราษฎรบํารุง แลวไปเรียนตอ ปวช. ที่โรงเรียนการชางเพชรบูรณ  
    นายชูชีพ  ฟกทอง เร่ิมเรยีนดนตรไีทยเมือ่ตอนเรยีนอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
กับปูหวาด ซ่ึงเปนปูแทๆ เรียนกับปูไดประมาณ 1 ป จึงมาเรียนอยางจริงจังที่บานดํารงศิลป ขณะนั้นครู
เล็กและครูมี เปนผูสอนในขณะที่เรียนดนตรีก็ออกงานไปดวย จนจบมัธยมศึกษาปที่ 3 จึงไปเรียนตอที่

ดร.นันทนา 
ฟกทอง 

นายสุวัทชัย
ฟกทอง 

(ปพาทย) 

นางสุพัชรินทร
ร่ืนเริง

น.ส.สุวิชชา
ฟกทอง 

นายชูชีพ
ฟกทอง 

(ปพาทย)

นางวิลาวัณย
อรามศรี 

นายสุพัฒน 
ฟกทอง 

นายชํานาญ
ฟกทอง 

นางจิต
รัตนาคม

ร.ต.อ.ชาญ 
ฟกทอง 

(ปพาทย) 

นายชูชัย
ฟกทอง 

นางมัธรินทร 
เสียงชื่นจิต 
(เคร่ืองสาย) 

นาง 
แสงเดือน 
แยมชุติ 

นายธัญพัฒน
ฟกทอง

นายศุภกร
ฟกทอง

ร.อ.ธนบดี
ฟกทอง

(ปพาทย)

นายโหง  + นางวาด  ฟกทอง 
      (ปพาทย) 

นางสุภาพร 
ฟกทอง 
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จังหวัดเพชรบูรณ จึงไมไดเรียนดนตรีเปนระยะเวลาประมาณ 3 ป หลังจากเรียนจบก็กลับมาเรียนดนตรี
และดําเนินอาชพีนักดนตรีตอมาเรื่อยๆ จนถงึอายุ 20 ป นายชูชีพ จึงอุปสมบทในป พ.ศ. 2517 ถึง พ.ศ. 2518 
ไดรับราชการทหาร จนถึง พ.ศ. 2519 ในขณะที่เปนทหารนั้นก็ไดแตงงานกับ นางสมถวิล หลังจากปลด
ทหารแลว นายชูชีพก็กลับมาดําเนินอาชีพดานดนตรีไทย ตลอดมา จนถึง พ.ศ. 2536 
บิดาจึงซ้ือเครื่องไทยให 1 ชุด และวงเครื่องมอญเครื่องใหญอีก 1 ชุด (ฆอง 3 โคง) นายชูชีพ จึงเปนหัวหนาวง
นับตั่งแตนั้นเปนตนมา 
   2.1.1.6 นายพาส  ศรีเพชร  หัวหนาคณะ  พ. ศรีเพชร 
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ภาพประกอบ 23 สมาชิกคณะพ. ศรีเพชร 

นางบังเอิญ ศรีออน
(ปพาทย) 

นางละออ ชอพวงเงิน
(นาฏศิลป) 

นายสะอาด  ศรีออน
(ปพาทย) 

นางละเอียด เกตุขวง
(นาฏศิลป) 

นางชอบพิชญานนท
(นาฏศิลป) 

นางชอ  มามาก
(นาฏศิลป) 

นายบุญชู  ศรีออน
(ปพาทย) 

นายบุญโชติ ศรีออน 

นายบุญเชิด ศรีออน
(ปพาทย) 

นางพุธ  ศรีเพชร 
(ปพาทย) 

นายพัด  ศรีเพชร 
(ปพาทย) 

นายสมศักดิ์  พูลมา
(ปพาทย) 

นายสมโภชพูลมา
(ปพาทย) 

นายสมพงศ  พูลมา
(ปพาทย) 

น.ส.อําพร  พูลมา

นายอําพล  พูลมา
(ปพาทย) 

นางยุพิน  หวานเสนาะ

นางประไพ  พัดทอง 

นางพลู  พูลมา 
 

นายอัศวิน  ศรีเพชร
(ปพาทย) 

นางวาสนา  ศรีเพชร

นางสวาท  สุดใจ

นายไพฑูรย  ศรีเพชร
(ปพาทย) 

นายเพทาย  ศรีเพชร
(ปพาทย) 

นายถวัล  ศรีเพชร
(ปพาทย) 

นางสมถวิล  ฟกทอง

นายเชย  ศรีเพชร
(ปพาทย) 

น.ส.วันเพ็ญ ศรีเพชร 

นายพาส  ศรีเพชร  

(ปพาทย) 

นายเพชร + นางจาง ศรีเพชร 
(ปพาทย) 

นางสําอาง ศรีออน
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   นายพาส ศรีเพชร เกิดเมื่อวนัที่ 1 มกราคม 2468 บิดาชื่อ นายเพชร ศรีเพชร  มารดา
ช่ือ นางจาง  ศรีเพชร  นายพาสไดสมรสกับ นางไสว  ศรีเพชร  มีบุตรทั้งหมด  9  คน คือ 
     1. นางวันเพ็ญ  ศรีเพชร  อาชีพ  อาสาสมัครอานามัย  เลนดนตรีไมเปน 
     2. นายเชย  ศรีเพชร  อาชีพ  ชางไม  ปพาทย 
     3. นางสมถวิล  ศรีเพชร   อาชีพ รับจางทั่วไป  เลนปพาทยไมเปน 
     4. นายถวัล  ศรีเพชร  อาชีพ โตโผลิเก  ปพาทย 
     5. นายเพทาย  ศรีเพชร   อาชีพ  รับทําปพาทย ปพาทย 
     6. นายไพฑูรย  ศรีเพชร  อาชีพ รับทําปพาทย  ปพาทย 
     7. นางสวาท  สุดใจ  อาชีพ  อาสาสมัครอานามัย  เลนปพาทยไมเปน 
     8. นางวาสนา  ศรีเพชร  อาชีพ  คาขาย  เลนปพาทยไมเปน 
     9. นายอัศวนิ  ศรีเพชร  อาชีพ  กิจการสวนตัว  ปพาทย 
    นายพาสเกิดที่ ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เร่ิมเรียนระดับ
ประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดใหมอมตรส (บางขุนพรหม) จนจบประถมปที่ 4 นายพาสเริ่มเรียนปพาทยกับ
บิดา คือ นายเพชร ศรีเพชร ในเพลงชุดโหมโรงเย็น โหมโรงเชา และเพลงไทยตางๆ ตามลําดับ ตอมานายพาส
ไดมีโอกาสไดไปทําปพาทยกบัคณะดํารงศิลป จึงไดมีโอกาสไดเรียนเพลงมอญจากคณะดํารงศิลป มาเรื่อยๆ 
จนอายุครบ 20 จึงบวชเรียนเพื่อทดแทนบุญคุณบิดามารดา พออายุ 21 ป ไดไปเปนทหารเปนเวลา 2 ป 
หลังจากเปนทหาร นายพาสไดแตงงานกับนางไสว 
    แตเดิมนายพาสมีวงปพาทยไทยอยูแลว และตอมาบิดาไดเสียชีวิตลง ในป พ.ศ. 2533 
นายพาสไดเร่ิมสรางเครื่องมอญขึ้น และตอเพลงใหลูกๆ ผูชาย หลังจากสรางเครื่องมอญ นายพาส จึงตัง้ชื่อ
คณะวา พ. ศรีเพชร จนถึงปจจุบัน ในปจจุบันนายพาสไดรับหนาที่อานโองการของหมูบาน เพราะใน
ฐานะที่เปนผูหลักผูใหญในหมูบาน และเปนที่รักของนักดนตรีไทยในหมูบาน นายพาสไดมีความคิดที่จะ
รวมกันประกอบพิธีไหวครูปพาทยของของตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และก็
ประสบผลสําเร็จ ไดมีการจัดพิธีไหวครูผานไปแลว 2 ป แมแตจะมีบางวงที่ไมไดเขารวมในพิธี แตก็ถือวา
เปนจุดเริ่มตนที่ดี  
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   2.1.1.7 นายล่ันทม  มาเอก  หวัหนาคณะ  ล่ันทมทอง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 24 สมาชิกคณะลั่นทมทอง 
 
 
    นายล่ันทม มาเอก เกิดเมื่อเดือน กุมภาพันธ 2476 บิดาชื่อนายเทยีม มาเอก  
มารดาชื่อนางเฉย  มาเอก  นายล่ันทมไดสมรสกับนางประสาน  มาเอก  มีบุตรทั้งหมด  6  คน คือ 
     1. นางทับทิม  มาเอก  อาชีพ  คาขาย   เลนดนตรีไมเปน 
     2. นางพลับพลึง  มาเอก  อาชีพ  คาขาย  เลนดนตรีไมเปน 

นายเทียม + นางเฉย มาเอก 

(ปพาทย) 

นางประทุม  
เพ็งกลัด 

นางบุญธรรม ถึกพานิช นายลั่นทม  มาเอก

(ปพาทย) 

นางทอ  สงเสริม  นางทาบ  ศรีออน

นายบุญเกิน เพ็งกลดั นายธวัช ถึกพานิช

น.ส.น้ําคาง เพ็งกลดั 

นายสมเกียรติ์ เพ็งกลัด นางแจว ถึกพานิช 

นายบุญทิ้ง มาเอก

(ปพาทย) 

นางอรติชา  มาเอก  

นายสันทาน  มาเอก

นายประทวน  มาเอก

นางพลับพลึง มาเอก

นางทับทิม มาเอก

นางเฉลิมศรี ศรีออน 

นายไพทูล ศรีออน

นายสมพงศ ศรีออน

นางสําออย ศรีออน นางเล็ก สงเสริม 

นายปต  สงเสริม 

นางอวน  สงเสริม 

นายอั๋น  สงเสริม 
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     3. นายประทวน  มาเอก  อาชีพ  รับราชการทหาร  เลนดนตรีไมเปน 
     4. นายสันทาน  มาเอก  อาชีพ  องคการบริหารสวนตําบลเลนดนตรีไมเปน 
     5. นางอรติชา  มาเอก  อาชีพ  คาขาย  เลนดนตรีไมเปน 
     6. นายบุญทิ้ง  มาเอก  อาชีพ  ทํางานบริษัท  ปพาทย 
    นายล่ันทม มาเอก จบประถมศึกษาปที่ 4 ที่โรงเรียนวดัราษฎรบูรณะ พออายุได 15 ป 
จึงเริ่มเรียนปพาทยกับปูอยู เพลงที่เรียนไดแกโหมโรงเชา โหมโรงเย็น และเพลงไทยตางๆ นายล่ันทมไมเคย
เรียนเพลงมอญเลย บางทีอาศัยครูพักลักจําเอา ในขณะที่เรียนปพาทย นายลั่นทมก็รับบรรเลงปพาทยประจําวง
นั้นดวย พอถึงอายุ 19 ป นายล่ันทมก็ไดสมรสกับนางประสาน หลังจากนั้น 1 ป นายล่ันทมจึงบวชทดแทน
คุณบิดามารดา หลังจากนั้นป พ.ศ. 2538 จงึเริ่มสรางเครื่องมอญ จํานวน 6 โคง แตเดิมบิดานายลั่นทม มี
เครื่องไทยอยูแลว 1 วง ทําใหนายล่ันทม มีทั้งเครื่องไทยและเครื่องมอญ และยังรับงานอยูจนถึงปจจุบัน 
  2.1.2 การสืบทอดปพาทยจากการศึกษา 
   นอกจากการสืบทอดจากครอบครัวที่มบีรรพบุรุษเปนนกัปพาทยแลว หวัหนาคณะปพาทย 
ใน ตาํบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวดัสมุทรปราการ พบวา มีการสืบทอดที่เกิดจากการศกึษาดนตรี แลว
จึงกอตั้งวงดนตรีไทยขึ้น เพือ่การประกอบอาชีพ โดยที่บรรพบุรุษ ไมมีผูใดเปนนกัดนตรี มีจํานวนคณะ
การสืบทอด ดงันี้ 
   2.1.2.1 นายมนตรี ประดิษฐ หวัหนาคณะ ส. ประดษิฐศิลป 

 

 
ภาพประกอบ 25 สมาชิกคณะส. ประดิษฐศิลป 

 
 

นายศักดิ์สิทธิ์ 

ประดิษฐ 
นายบุญเชิดน.ส.ศรีนวล นายสมชาย

น.ส.สุรีรัตน

ประดิษฐ  

นายมนตรี+ภรรยา  ประดิษฐ 
(ปพาทย) 

นางจอย  บางจาก  (ละคร) นายบุญยืน  ประดิษฐ

นายเกรียงไกร + นางศรีรัตน 
พิชญานนท (ปพาทย) 
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    นายมนตรี ประดิษฐ เกิดเมื่อวนัที่ 7 มกราคม 2501 บิดาชื่อ นายเอียง ประดิษฐ  มารดาชื่อ 
นางเจียม ประดิษฐ นายมนตรีไดสมรสกับ นางสําราญ ประดิษฐ มีบุตรทั้งหมด 2 คนคือ นายศักดิ์สิทธิ์  
ประดิษฐ และ น.ส.สุรีรัตน  ประดิษฐ 
    นายมนตรี ประดิษฐ เขาเรียนครั้งแรกเมื่ออายุ 8  ป ที่โรงเรียนวัดราษฎรบูรณะ จน
จบประถมศึกษาปที่ 4 จึงเริ่มเรียนปพาทยกับนายเผือด พัดทอง จึงไดติดตามนายเผือดไปออกงานตางๆ
สวนมากจะเปนการบรรเลงประกอบละคร จนบางครั้งไมไดกลับมาบานเปนเดือนๆ จนอายุ 20 ปนายมนตร ี
จึงบวชทดแทนคุณ พอ แม หลังจากบวชเรยีนแลว นายมนตร ีจึงไดเปนทหารระหวางนั้นกไ็ดเจอกับนางสําราญ 
และอยูกินเปนสามีภรรยากัน หนาที่ของนายมนตรีในระหวางที่เปนทหาร คือ เปนชางตัดผมในกรม หลังจาก
ปลดทหารแลว นายมนตรี จึงออกมาประกอบอาชีพตัดผม และนําเงินที่ไดสะสมจากการตัดผมนั้น ไปซื้อ
วงปพาทยเครื่องคูได 1 วง ก็ไดสอนลูกทั้ง 2 คน จนออกงานไดจึงรับงานบรรเลงปพาทยทั่วไป สวนมาก
จะบรรเลงในงานทรงเจาไหวครู เนื่องจากเปนที่ทราบกันทั่วไปวา คณะ ส. ประดิษฐศิลป มีความชํานาญ
ในงานทรงเจาไหวครูมาก 
    ปจจุบัน นายมนตรี ประดษิฐ มีวงปพาทยไทยเครื่องคู 1 วง นายมนตรี กลาววา
ตอนนี้งานนอยลงมาก ลูกทัง้ 2 จึงหางานอื่นๆ ทําไปดวย การเลนดนตรี จึงกลายเปนงานอดิเรกไป 
 
ตาราง 2  สรุปลักษณะการสบืทอดปพาทยของหัวหนาคณะ 
 

ช่ือวงปพาทย 
การสืบทอดจากครอบครัวที่

บรรพบุรุษเปนดนตร ี
การสืบทอดปพาทยจาก

การศึกษาดนตรี 
   

1.  คณะ ดํารงศิลป   
2.  คณะ เกรียงไกรรวมศิลป   
3.  คณะ ส. นําศิลป   
4.  คณะ สุดประเสริฐ   
5.  คณะ ฟกทอง   
6.  คณะ พ. ศรีเพชร   
7.  คณะ ล่ันทมทอง   
8.  คณะ ส.ประดิษฐ   
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 2.2 สายนักดนตร ี
  จากการศึกษาภาคสนาม วงปพาทยใน ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  
สามารถแบงสายนักดนตรีตามลักษณะแนวการบรรเลงขับรองได ดังนี้ 
  สายพระยาเสนาะดุริยางค  (แชม  สุนทรวาทิน) 
   1. นายบุญรอด ดําทองสุก หัวหนาคณะ ดํารงศิลป ไดเริ่มเรียนปพาทยกับนายเล็ก ดําทองสุก 
ผูเปนบิดาจากนั้นไดวาจาง ครูประสงค พิณพาทย และ ครูมี มีศรี มาตอเพลงมอญที่บานนายบุญรอด จึง
ไดรับทางเพลงของสายพระยาประสาน ดุริยะศัพท (แปลก ประสานศัพท) 
   2. นายเกรียงไกร พิชญานนท หัวหนาคณะ เกรียงไกรรวมศิลป ไดเร่ิมเรียนปพาทย
กับครูเชิด ศรีออน ตอมาคณะดํารงศิลปไดวาจาง ครูประสงค  พิณพาทย และ ครูมี  มาตอเพลงมอญที่บาน
นายเกรียงไกร จึงไปเรียนดวย นายเกรียงไกร จึงไดรับทางเพลงมอญของสายพระยาประสาน ดุริยะศัพท
(แปลก ประสานศัพท) และนายเกรียงไกร พิชญานนท ไดไปเรียนตอกับนายวิบูรณธรรม เพยีรพงศ นายเกรยีงไกร 
จึงไดรับทางดนตรีสาย  หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) 
   3. นายศักดิ์ชัย ฟกทอง หัวหนาคณะ ส. นําศิลป ไดเรียนปพาทยกับบิดาคือ นายสุบิน  
ฟกทอง เพียงคนเดียว ซ่ึงนายสุบิน เคยไปเรียนกับครู ประสงค พิณพาทย และครูมี นายศักดิ์ชัย จึงไดรับ
เพลงมอญของสายพระยาประสาน ดุริยะศัพท (แปลก ประสานศัพท) 
   4. นายสุชาติ ศรีออน หวัหนาคณะ สุดประเสริฐ ไดเริ่มเรียนฆองวงใหญกับปูชิด ยาพุธ  
ศรีออน ตอมาไดไปตอเพลงมอญกับครูมี ที่บานดํารงศิลป นายสุชาต ิจึงไดรับเพลงมอญของสายพระยา 
ประสาน ดุริยะศัพท (แปลก ประสานศัพท) 
   5. นายชูชีพ ฟกทอง หัวหนาคณะฟกทอง ไดเร่ิมเรียนฆองวงใหญกับปูหวาด ซ่ึงเปน
ปูแทๆ ตอมาจึงมาเรียนดนตรีกับครูเล็ก ดําทองสุก หลังจากนั้น ในขณะที่ครูประสงค พิณพาทยมาสอนที่
บางปลา นายชูชีพตองไปเรียนตอ ปวช. ที่ตางจังหวัด ทําใหนายชูชีพไดรับสายนักดนตรีสายทองถ่ิน 
   6. นายพาส ศรีเพชร หัวหนาคณะ พ. ศรีเพชร ไดเริ่มเรียนปพาทยกับนายเพชร ศรีเพชร
ผูเปนบดิา โดยเริ่มจากฆองวงใหญ ตอมาไดไปเรยีนเครื่องมอญกบัครู ประสงค พณิพาทย และ ครูม ีทีบ่าน
ดํารงศิลป นายพาส  ศรีเพชร จึงไดรับเพลงมอญของสายพระยาประสาน ดุริยะศพัท (แปลก ประสานศัพท) 
   7. นายล่ันทม มาเอก หวัหนาคณะลั่นทมทอง ไดเริ่มเรียนปพาทยกับนายอยู เชียงหยอง 
เปนนักดนตรทีี่อยูในตําบลบางปลาคนหนึ่ง และไมเคยเรียนกับครูทานใดอีกเลย ทําใหนายล่ันทมไดรับ
ทางเพลงในสายทองถ่ิน   
   8. นายมนตรี ประดิษฐ หวัหนาคณะ ส. ประดษิฐศิลป ไดเริ่มเรียนปพาทยกบันายเผือด  
พัดทอง ซ่ึงเปนมือระนาดคณะละคร  นายเผือดเปนลูกศิษยของครูสุด ดําทองสุก มือระนาดของคณะดํารงศิลป  
นายสุด ไดเรียนระนาดกับบิดา และไดเรียนเพลงมอญกับครูประสงค พิณพาทย และครูมี นายมนตรี จึง
ไดรับเพลงมอญของสายพระยาประสาน ดุริยะศัพท (แปลก ประสานศัพท) 
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ตาราง 3  สรุปสายนักดนตรขีองหัวหนาวงปพาทย 
 

ช่ือวงปพาทย 
พระยาประสานดุริยะศัพท 

(แปลก ประสานศัพท) 
สายหลวงประดิษฐไพเราะ 

(ศร ศิลปบรรเลง) 
สายดนตรีแบบอยางทองถ่ิน 

    

1. คณะดํารงศลิป    
2. คณะเกรยีงไกรรวมศิลป    
3. คณะ ส. นําศิลป    
4. คณะสุดประเสริฐ    
5. คณะฟกทอง    
6. คณะ พ. ศรีเพชร    
7. คณะลั่นทมทอง    
8. คณะ ส. ประดิษฐ    
    

 
 2.3 การรับศิษย 
  จากการศึกษาพบวา วงปพาทย ในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มี
วิธีการรับศิษยแบงออกเปน 2 แบบ คือ 
  2.3.1 ผูปกครองนําเด็กมาฝากเรียน 
   ครูดนตรีไทยหลายทานยังปฏิบัติเหมือนในอดีต โดยทําการรับศิษยที่ผูปกครองสนใจ
และมีความสมคัใจที่จะใหลูกหลานไดเรียนดนตรี จึงนํามาฝาก สวนผูเรียนกับผูสอนจะมีความสัมพนัธกัน
ในฐานะเครือญาติที่ใกลชิดสนิทสนมกัน ในสภาพของการเปนเครือญาติกันนั้นมักจะทําใหผูเรียนมีกรอบ
จํากัดในการศึกษาดนตรีไทยคอนขางนอย มักจะมีความคุนเคยและเปนกันเอง กับครูอยูแลวความเกรงใจ
ครูจึงดูเหมือนวานอยกวาศิษยทั่วไป ศิษยที่ไมใชเครือญาติ ครูดนตรีไทยทั่วไป มักยดึถือปฏิบัติ โดยให
ผูปกครองนํามาฝากเรียน เพื่อที่ผูปกครองจะไดรับรูกฎเกณฑระเบียบตางๆ ของการเรียนดนตรี ตามที่ครู
ดนตรีกําหนด และผูปกครองจะไดทําการฝากฝงลูกหลานใหเรียนกับครูทานนั้นๆ ดวย 
  2.3.2 ผูเรียนมาขอเรียนปพาทยกับครู 
   คณะปพาทยใน ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สวนมากใชวิธีที่
ผูเรียนที่มีความสนใจมาขอเรียนปพาทยจากครู ในบางครั้งศิษยที่รับเขามาเรียนปพาทย จะมีความสามารถ
ในดานดนตรีไทยมาแลวแตตองการจะหาความรูเพิ่มเติม ลูกศิษยในลักษณะนี้ ครูมักจะเลือกบุคคลที่รูจัก
และใกลชิดหรือเคยรูจักกันมากอนแลว 
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   การเลือกลูกศิษยที่จะเรียนปพาทยทั้ง 2 วธีิ ดังกลาว พบวา การเลือกศิษยที่ผูปกครอง
นํามาฝากในวิธีที่ 1 พบวา เด็กมีความเต็มใจ สนใจมากกวา เพราะผูปกครองยอมถามความสมัคใจของเด็ก
มากอนแลวแตมิไดหมายความวา ไมมีปญหาภายหลัง เนื่องจากการเรยีนดนตรีไทยนัน้ ตองใหความเอาใจใส
ในการเรียนมาก เพราะเปนการศึกษาในลักษณะของทักษะในการปฏิบัติ ผูเรียนจึงตองใหเวลากับการเรียน
เปนอยางมาก มักพบวา เด็กจะเบื่อหนายในระยะหนึ่ง ทําใหไมประสบความสําเร็จในการเรียนดนตรีไทย
ไดมาก 
   ศิษยที่สมัคใจมาขอเรียนดวยตัวเอง ในวิธีที่ 2 โดยภาพรวมของปจจุบนั มักเปนบุคคล
ที่มีประสบการณทางดานดนตรีไทยอยูแลว และมาขอเรียนเพิ่มเติมในดานตางๆ เชน ทางเพลงของแตละ
เครื่องมือ ทางเดี่ยวของแตละเครื่องมือ เชน ระนาดเอก ปใน เปนตน มักเปนกลุมที่ประสบความสําเร็จใน
การศึกษาดนตรีไทยเปนอยางมา 
   เมื่อไดผูเรยีนดนตรแีลวครูปพาทยจะทาํพิธีกรรมตามความเชื่อทีไ่ดปฏิบัติสืบตอกนัมา
ตั้งแตอดีต โดยปฏิบัติในลักษณะดังนี้คือ 
    วันท่ีใชประกอบพิธี 
     เมื่อครูไดตกลงใจกับเด็ก หรือผูสนใจเรียนปพาทยแลว ครูจะใหผูเรียนมาทํา
พิธีรับศิษยที่ถูกตองตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติสืบมา โดยจะทําในวันพฤหัสบดีที่ถือวา เปนวันครู 
ครูปพาทย ตลอดจนนกัดนตรีทั้งหมดที่พบ 8 วงในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  
ลวนผานขัน้ตอนในการประกอบพิธีกรรม ที่พึงกระทาํกนัในวันพฤหัสบดีเทานัน้ โดยจะตองมีส่ิงของและ
พิธีกรรม ดังนี้ 
    กํานล 
     การเรียกรองคากํานลของครูนับเปนส่ิงที่นักดนตรีปฏิบัติสืบตอกันมา และจัด
วานักดนตรีไทยทุกคนใหความเคารพ และใหความสําคัญเปนอยางมาก สวนคากํานลนั้นมักเปนส่ิงของ
และเงินจํานวนแลวแตวา ครูทานนั้นๆ จะเรียกรองอยางไร ความแตกตางของกํานลนั้นขึ้นอยูกับครูผูสอน
ยึดถือปฏิบัติอยางไร โดยสวนมากนกัดนตรีวงปพาทยในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวดัสมุทรปราการ  
จะเหมือนกันคือ เรียกรองกํานลตามที่ไดรํ่าเรียนมา ไมเคยเพิ่มเติมส่ิงของหรือจํานวนเงินใดๆ เลย เพราะ
ถือวา เปนการปฏิบัติตามอยางครูโบราณทาน โดยพื้นฐานแลวของกํานลจะมี ดอกไม ธูป เทียน  เหลา 1 ขวด 
บุหร่ี 1 ซอง ผาขาว ขันน้ําและเงิน จํานวน 12 บาท 
     จากการศึกษาภาคสนาม พบวา การเรียกรองกํานลในการรับศิษยของวงปพาทย
ในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีความแตกตางกันในแตละวง เพราะครูแตละทาน
ตางไดรับการสืบทอดในเรื่องการเรียกรองกํานลจากศิษยตางกัน ดังนี้ 
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ตาราง 4  แสดงการใชกํานลของครูปพาทย  
 

กํานล 
ลําดับที่ ช่ือ-สกุล 

จํานวนเงิน ส่ิงของ 
หมายเหต ุ

     

1 คณะดํารงศิลป 6 บาท ดอกไม  ธูป  เทียน  
2 คณะเกรียงไกรรวมศิลป 12 – 24 บาท ดอกไม  ธูป  เทียน  บุหร่ี  เหลา  
3 คณะ ส. นําศิลป 12 บาท ดอกไม  ธูป  เทียน  ขัน  ผาขาว  
4 คณะสุดประเสริฐ 12 บาท ดอกไม  ธูป  เทียน  
5 คณะ ฟกทอง 12 บาท ดอกไม,ธูป,เทยีน  
6 คณะ พ. ศรีเพชร 12 บาท ดอกไม  ธูป  เทียน  ขัน  ผาขาว  
7 คณะลั่นทมทอง 12 บาท ดอกไม  ธูป  เทียน  
8 คณะ ส. ประดษิฐ   12 บาท ดอกไม  ธูป  เทียน  ขัน  
     

 
    คาถา คํากลาวบูชาคร ู
     คาถาที่ครูปพาทยนิยมใชกนัโดยทั่วไป มีลักษณะที่แตกตางกัน ตามแตที่ครู
แตละทานไดรับการสืบทอดจากบรรพบุรุษ บางทานใชภาษาเปนภาษาบาลี บางทานไดรับสืบทอดมาเปน
ภาษาไทย แตจุดประสงคในการใชมีจุดมุงหมายเดียวกนัคือ เพื่อเปนการระลึกบูชาพระคุณของครู ครู
หลายทานไดกลาวไว ดังนี ้
      นายชูชีพ ฟกทอง (สัมภาษณ) กลาววา ไดรับมอบคํากลาวบูชาครู มาจาก
บรรพบุรุษ (นะโม 3 จบ) พระพิฆเนเทวะ ขาขอเชิญพระพิฆเนศเทวะบุตร อันทรงมหิทฤทธิรุทในเชิง
ประพันธ แตงกาพยกลอนอักษร สารพันลวนดีเลิศ พระองคเปนผูประเสริฐในเชิงกวี ทั่วภิภพจบธานียอม
เกรงเดช ทั้งชพีราหมณ ขามเขตุยอมบูชา ขาขออัญเชิญมาอวยพรเปดปากแดขาผูเปนศิษย ขาขออัญเชิญ 
ชลิต จะรองขออยาผิดปดทวาร ใหคลองดังทองธารกระแสสินธุ ใครไดยินไดชม ดังไดพรพระสยมภวูนารถ 
ขาขออภิวาทวนัทนานอม พรอมดวยเครื่องสังเวยอนับรรจง ขอเชิญทานเสด็จลงมารบัเครื่องสังเวย แหง
ปวงขานอมถวาย ทัง้พระฤๅษตีาไฟ พระฤๅษีนารอด พระฤๅษีนารายณ พระฤๅษีโคดม ผูประสิทธิ ทั้ง 108 
พระองค 
      นายเกรียงไกร พิชญานนต (สัมภาษณ) กลาววา เชนเดียวกับนายชูชีพ 
และกลาวสิ่งที่ดีๆ ในการประกอบกิจการไหสําเร็จลุลวงไปดวยด ี

      นายล่ันทม มาเอก (สัมภาษณ) กลาววา (นะโม 3 จบ) วันทิตะวา อาจาริยัง 
ปะทังปะทัง วินัดสันติ ปะติปะติบูชา คันทัพนาคา เวสุกรรมมหา ปญจะสิงขรเทวา สัพบูชาเย 
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      พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2528 (2528: 795) ไดอธิบาย
ความหมายของคําวา สบถ หมายถึง  อางสิ่งศักดิ์สิทธิใหลงโทษตัวเอง  เมื่อไมเปนไปอยางที่พูด 
      เมื่อพิจารณาถงึศักดิ์ศรีของสองคํานี้ จะเหน็วา สบถ เปนคําพูดที่พูดขึน้
ลอยๆ พูดพลอยๆ ไมเปนแกนสารเทาใดนัก สวนคําวาสาบาน เปนคําที่หนักแนนและมั่นคง กลาวโดย
ตั้งใจมากกวา 
      ปพาทยมีลักษณะความเชื่อในเรื่องการสาบานอยูบาง แตเปนเพียงสวนประกอบ
เล็กนอยทีใ่หความสําคัญ แตมักจะแสดงออกใหเหน็เปนการสัญญาตอครูผูสอนมากกวาที่จะเปนการสาบานกัน
อยางจริงจัง เชน เมื่อครูหลวงประดษิฐไพเราะ (ศร ศลิปบรรเลง) รับนายประสิทธิ์ ถาวร เปนศิษยนัน้  
ทานครูใหเตรียมเครื่องบูชา แลวทานนํากลาวบูชาครู เมื่อคําบูชาครูเรียบรอยแลว สาบานใหเห็นดังที่ครู
ประสิทธ ถาวร (2524: 62) กลาววา “ทานใหผมสาบานตอองคเทพศักดิ์สิทธิ์ วาผมจะซื่อสัตย สุจริต เปน
ศิษยที่ดี ไมคิดทรยศ ทั้งตอหนาและลับหลัง”  เปนตน 
    การจับมือ 
     ประเพณีของการเรียนปพาทยอีกอยางหนึ่งที่มกัจะทําในพิธีการรับศิษยคือ การจับมือ  
หลังจากที่ครูนาํศิษยทาํพิธีคาราวะครู อาจารยเสร็จเรยีบรอยแลว จะทําพธีิการจับมือโดยการใหศิษยบรรเลง
ฆองวงใหญดวยเพลงสาธุการ ซ่ึงถือวา เปนเพลงครู เปนเพลงที่สําคัญที่สุดในบรรดาเพลทั้งหมด โดยบรรเลง 
1 วรรค 3 จบ และใหศิษยกราบเครื่องดนตรีอีก 3 คร้ัง เปนอันเสร็จพิธี 
     นายล่ันทม มาเอก (สัมภาษณ) การจับมือของเด็กที่เพิ่มเริ่มเรียน จะใหผูอาวุโส
ในหมูบานจับใหแลวจึงเริ่มตอเพลงได 
     นายเกรียงไกร พิชญานนต (สัมภาษณ) สมัยกอนใหนายเชิดเปนผูจับมือให 
แตพอนายเชิดเสียชีวิต ก็เลยจับมือเอง 
     นายศักดิ์ ฟกทอง (สัมภาษณ) กลาววา การจับมือถาเปนปพาทยไทย ก็จะจับ
ดวยเพลงสาธุการ แตถาเปนปพาทยมอญ ก็จะจับมือดวยเพลงประจําวัด 
     นายชูชีพ ฟกทอง (สัมภาษณ) กลาววา สําหรับที่จะมาเรียนกับผมตองพาไป
จับมือกับนายวิวัท มั่นทอง ซ่ึงเปนนักดนตรีไทยอาวุโส ของหมูบาน 
     นายสุชาติ ศรีออน (สัมภาษณ) กลาววา พิธีจับมือมีดังนี้ นําดอกไม ธูป เทียน 
มาแลวใหกลาวตามครูเสร็จแลว จึงจะทําการจับมือ เพลงสาธุการ 3 คร้ัง  
      เพลงสาธุการที่ใชจับมือศิษย นบัวา เปนเพลงสําคัญทางเพลงของครูแตละทาน  
อาจมีมือฆองที่ตางกันบางเล็กนอย  มีลักษณะ ดังนี ้
       เพลงสาธุการฆองวงใหญทีใ่ชประกอบพธีิจับมือ 
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        ในอดีตการเรียนปพาทยเร่ิมเรียนจากเพลงโหมโรงเย็น โหมโรงเชา  
เพลงเร่ือง และเพลงอื่นๆ เพราะสังคมไทยในอดีตนั้น ใหความสําคัญกับพิธีกรรมตางๆ มาก ปพาทยมีบทบาท
ในการบรรเลงประกอบพิธีกรรมนั้นๆ ดวย พิธีกรรมในการจับมือในการจัดการเรียนการสอนปพาทย ใน
อดีต จึงใชเพลงสาธุการ ซ่ึงเปนเพลงที่ใชในการบรรเลงโหมโรงเย็น โหมโรงเชา ปจจบุันสังคมเปลี่ยนแปลง
ไป ดนตรีไทยมักไมไดทาํหนาที่ประกอบพิธีกรรมตาง  ๆดังเชนในอดีต ครูดนตรีไทยหลายทานจงึปรับเปลี่ยน
รูปแบบการเรียนใหสอดคลองกับความตองการของสังคม ในปจจุบันเพลงโหมโรงเย็น โหมโรงเชา นักดนตรี
ไมไดใชประโยชนจากเพลงดังกลาว เพราะสภาพของงานที่สนองตอการบรรเลงดนตรีนั้นเปลี่ยนไป งาน
ปพาทยสวนใหญ มักจะเปนงานศพ ใชปพาทยมอญบรรเลง เมื่อเชนนีก้ารเรียนดนตรีปพาทย จึงปรับเปลี่ยน 
ไปตามโอกาส การใชงานของดนตรีจึงมีผลใหเพลงที่ใชในการจับมือ และเครื่องดนตรีในการรับศิษยเปลี่ยนไป  
จากในอดีตเคยจับมือดวยฆองวงใหญเพลงสาธุการ ปรับเปลี่ยนเปนการจับมือดวยฆองวงใหญเพลงประจําวัด
ไปดวย 
 จากการศึกษาพบวา มีครูผูสอนปพาทยในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวดัสมุทรปราการ 4 วง 
การจับมือเปนแบบเดิมดวยฆองวงใหญเพลงสาธุการ และ 4 วง จับมืออีกแบบคือ การจับมือดวยฆองมอญ
วงใหญเพลงประจําวัด และวงปพาทยทั้ง 8 วง มีขนบธรรมเนยีมประเพณีในการรับศษิยไมแตกตางจากอดีต
มากนกั มีทัง้ผูปกครองนาํมาฝากและมาขอเรียนดวยตนเอง โดยกํานลทีใ่ชในการรับศษิยมลัีกษณะใกลเคยีงกัน
คือ  ขัน  ผาขาว (บางวงไมจะไมใช) ดอกไม ธูป เทียน เหลา บุหร่ี เงิน จํานวนตามแตที่ครูเรียกรอง คาถาที่
ใชประกอบพิธีมี  2 ลักษณะคือ  มีทั้งภาษาไทยและภาษาบาลี  ความเชื่อทางโหราศาสตร  และการสาบาน
ไมมีครูคนใดปฏิบัติ การจับมือครูดนตรีไทยมี 2 ลักษณะคือ เครื่องไทยจะจับมือดวยเพลงสาธุการ ถาเปน
เครื่องมอญจะใชเพลงประจําวัด  และครูผูสอนปพาทยจะทําพิธีรับศิษยเหมือนกันคือ ในวันพฤหัสบดี 
 2.4 สถานที่จัดการเรียนการสอน 
  สถานที่ 
   การที่ลูกศิษย จะมีความรูไดนั้น สถานที่ก็เปนสิ่งที่สําคัญตอการจัดการเรียนการสอน
เปนอยางมาก ไมวาการศึกษาในศาสตรใดๆ บรรยากาศในการจัดสถานที่เรียนมักเปนส่ิงที่เอ้ืออํานวยตอ
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของผูเรียนดวย การจัดการศึกษาของไทยในอดีตมีวัดเปนศูนยกลางของการเรียนรู  
พระสงฆเปนครูสอนวิชาการ คือ อาน เขียน คิดเลขและศึกษาพระศาสนา มีการสอนวิชาพิเศษ เชน วิชา
แพทยแผนโบราณ วิชาชางศิลป โหราศาสตร วิชาปองกันตัว และวิชาดนตรี เปนตน สถานที่ ที่ใชเปน
โรงเรียนคือ หอฉัน หอสวดมนต ศาลาการเปรียญ กุฏิ เมื่อพระฉันอาหารเสร็จแลว ก็เล้ียงอาหารศิษยดวย  
หลังจากนั้น จึงเปนสถานที่เลาเรียนตอไป วัดจึงเปนแหลงที่ใหการศึกษาไดดี เพราะมีความสัมพันธที่เปน
วงจรเอื้ออํานวยตอผูเรียนและครูผูสอน 
   ดวยเหตุนี้บานครูสอนดนตรีจึงเปนสถานที่เรียนที่สําคัญ หากตองการเรียนใหเปนเร็ว
และเกง ผูเรียนจะตองไปอยูและอาศัยบานครูที่มีความรูอยางแทจริง ไปอาศัย และรับใชครูอยางใกลชิด
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ผูเรียนตองมีความเขาใจจริง เพราะตองเรียนกันตั้งแตเชาจรดค่ํา ตองหมั่นฝกซอมและผสมวง  บางเวลาครู
อาจเรียกมาตอเพลงที่คิดขึ้นไดอยางฉับพลัน เชน นายอุทัย แกวละเอียด (2546) เลาวา “ตอนที่อยูบานครู
หลวงประดิษฐไพเราะ ครูแตงเพลงเขมรไทรโยค เถา ในงานไหวครูเมื่อเสร็จแลวก็ตอเพลงกันเลย” 
   ในอดีตบานของครูดนตรีไทยสวนใหญ มักจะเปนบานหลังใหญโต โดยเฉพาะสังคม
ภาคกลางที่มีความเจริญทางดานวัตถุ ตางกับปจจุบันที่ขนาดของบานเริ่มเล็กลง เพื่อความเหมาะสมกับ
สภาพความเปนอยูในสังคมปจจุบนั ทีไ่มเอื้อตอการมีบานหลังใหญ สังคมของนกัดนตรไีทยเปนสวนหนึ่ง
ของสังคมที่มีลักษณะเปนแบบเดียวกับสังคมทั่วไป บานครูดนตรีไทยสวนใหญเปนผูที่มีฐานะทางการเงินด ี
มักจะบานหลงัใหญ เมื่อมีการสอนดนตรี จึงมักทํากจิกรรมการเรียนการสอนในบานของครู และยงัเกิด
ความสะดวกสําหรับผูสอน ที่สามารถจัดการเรียนการสอนไดตลอดเวลาที่ครูวาง 
    นายเกรียงไกร พิชญานนต (สัมภาษณ) กลาววา ในการซอมตองจัดระเบียบเวลา
ในการซอมใหดี เนื่องจากบริเวณซอมและบริเวณที่ครอบครัวประประกิจวัตรประจําวันอยูบริเวณเดียวกัน 
    นายบุญรอด ดาํทองสุก (สัมภาษณ) กลาววา สมัยกอนในการซอมไมตองคํานึงถึง
อะไรเลย ไมวาจะใชไมแข็งหรือปในการซอมเพราะคนในหมูบานสวนมากจะเปนดนตรีไทย และสมัยกอน
ยังไมมีโทรทัศน จึงใหความสําคัญในการซอมแลว คนที่ไมไดเปนดนตรีก็ชอบฟงดนตรี 
 จากการศึกษาวงดนตรีไทย ในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พบวา บาน
ของวงดนตรีไทยทั้งหมด ไมมีการแยกเรือนเครื่องดนตรีไทย วงปพาทยทั้งหมด 8 วง ยังใชบานที่พกัอาศัย
เปนถานที่สอนและซอมเพลง บานหลังเล็ก จึงมีปญหา เนื่องจากเครื่องดนตรีไทย มีขนาดใหญ ตองใช
พื้นที่ในการจัดเก็บใหเปนระเบียบเรียบรอยไดเหมือนเครื่องดนตรีสากล เมื่อเวลาที่มีการเรียนการสอนมักจะ
ปฏิบัติตามสภาพที่มีอยู ซ่ึงมักจะทําใหมีปญหามากมาย เชน คนในครอบครัวของครูดนตรี ไมสามารถทํา
กิจกรรมตามทีต่องการไดในบางโอกาส ในขณะที่ซอมเพลงหรือตอเพลงมีเสียงดงัรบกวนผูอ่ืน ทั้งในครอบครวั
และบานขางเคียง  เปนตน 
 จะเห็นไดวา นกัดนตรีสวนใหญ ตองการมีเรือนเก็บเครื่องดนตรีใหเปนสดัสวน เพื่อสําหรับซอม
และตอเพลง และจดัเครื่องดนตรใีหเหมาะสมแกการเคารพบูชา แตเนือ่งจากอาชพีนกัดนตรไีทยไมสามารถ
ทํารายไดใหกับนักดนตรีไทยไดมากพอสมควร ทําใหไมสามารถขยับขยายสถานที่ได จึงจําเปนตองเก็บ
เครื่องดนตรีไวกับบานที่พักอาศัย 
 2.5 การใชสื่อและอุปกรณการสอน 
  เคร่ืองดนตรี 
   การเรียนการสอนปพาทยของนักดนตรีชาวตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  
เปนการสอนที่มุงเนนการปฏิบัติเครื่องดนตรี เพื่อนําไปใชมากกวาสอนทฤษฎี ฉะนั้นการจัดการเรียนการสอน
ของครูดนตรีไทย มักใชอุปกรณเครื่องดนตรีไทยที่มีอยูแลวเปนส่ือประกอบการสอน   
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   ในอดีตเครื่องดนตรีมักจะมีจํานวนไมเพียงพอกับจํานวนผูเรียนเพราะการเรียนตองใช
เครื่องดนตรีในวงปพาทยไทยเปนอุปกรณในการเรียนการสอน ซ่ึงสวนใหญจะเรียนเพลงไทย โดยเฉพาะ
ฆองวง  เปนเครื่องดนตรีที่จําเปนมาก ในสมัยกอนนัน้ปพาทยมอญ ยังไมเปนที่แพรหลาย ปพาทยมอญ
เร่ิมเขามาในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ คร้ังแรกเมื่อประมาณป พ.ศ. 2500 โดยวง
ดํารงศิลป เปนวงแรกที่มีเครื่องปพาทยมอญ 
   ในปจจุบนัความนยิมปพาทยมอญในสังคมมมีาก ทําใหเกิดการแขงขนักนัระหวางวงดนตรี
มากขึ้น โดยการสรางฆองมอญไวเปนจํานวนมากๆ เพื่อสําหรับบริการสังคม จึงเปนผลดีกับการเรียนการสอน
ดวย เพราะศิษยที่เรียนดนตรีจะมีเครื่องดนตรีเพียงพอสําหรับการเรียนการสอน ไมตองแบงเวลากันเรียน 
ถึงแมจุดประสงคหลักของการสรางเครื่องดนตรีไมไดเพียงเพื่อตอบสนองการเรียนการสอนก็ตาม 
  เทคโนโลยีสมัยใหม 
   เทคโนโลยีสมัยใหมนับวาเปนส่ิงหนึ่งที่นักดนตรีไทย นํามาเปนเครื่องชวยสอน โดยมาก 
นิยมใชแถบบันทึกเสียง โดยมีจุดประสงคในการใช 2 ลักษณะ คือ 
   1. ใชเพื่อเปนการเตือนความจํา ลักษณะในการใชแถบบันทึกเสียงเปนเครื่องชวยเตือน
ความจํา เปนที่นิยมมากในหมูนักดนตรีทัว่ไป เพราะการเปดแถบบันทึกเสียงในแตละครั้ง มีประโยชน
หลายทาง นอกจากเปนการฟงเพื่อผอนคลายความตึงเครียดแลว ยังสามารถใชการฟงนั้น เปนการทบทวน
ความจําของเพลงตางๆ บางครั้งครูผูสอนดนตรี หรือนักดนตรีลืม หรือไมแนใจวา ถูกตองเพียงใด 
   2. ใชเพื่อการตอเพลงที่สามารถหาผูตอเพลงใหได ซ่ึงภาษานักดนตรีไทย เรียกวา 
“แกะเพลง” ซ่ึงลักษณะการทําเชนนี ้นักดนตรีบางคนถือวา เปนเรื่องที่นาอับอาย ถือวา เปนการเรียนที่
ไมไดรับจากผูสอนโดยตรง ซ่ึงไมสามารถปฏิบัติไดถูกตองตามรูปแบบของเนื้อหาของดนตรีทีแ่ทจริง เชน  
การใชมือฆอง เปนตนแตสําหรับนักดนตรีบางทานก็ไมมีความคิดเชนนั้น โดยใหเหตผุลวา การตอเพลง
จากแถบบันทึกเสียงนั้น สามารถใชเปนตัวแทนของครูไดอยางดี ในระดับหนึ่งดวย 
    นายศักดิ์ชัย ฟกทอง (สัมภาษณ) กลาววา เทปบันทึกเสียง จะชวยในการตอเพลง
ในบางครั้งก็ลืมไปบาง ถาเปนเพลงที่ไมคอยไดซอม 
    นายเกรียงไกร พิชญานนต (สัมภาษณ) กลาววา ผมใชเทปในการตองเพลงบาง
โดยเฉพาะในเพลงที่ตองการมือที่แทจริงของครูผูแตง และยังใชฟงเพื่อความเพลิดเพลิน 
 จากการศึกษาพบวา สถานที่เรียนและสื่อการสอนดนตรีไทยใน ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี 
จังหวดัสมุทรปราการ นิยมสอนที่บานครู นอกจากบางโอกาสที่ตองออกไปเรียนนอกสถานที่บาง เชน 
โรงเรียนในบริเวณใกลเคียง  หรือวัด  เพราะบานครูคับแคบไมสามารถนําฆองมอญมาตั้งหลายๆ วงได 
 2.6 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
  ในการจดัการเรียนการสอนปพาทยนัน้ ส่ิงสําคัญที่ผูสอนตองกําหนด คือ เนื้อหาในการสอน
ปพาทย ซ่ึงปจจุบันพบวามีความแตกตางกนั ตามแตวา ครูทานนั้น จะมจีุดประสงคตองการใหศษิยแตละคน
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แตละรุน มีความรู ความกาวหนาทางดนตรีไทยไปในแนวทางใด ซ่ึงครูผูสอนจะกําหนดเนื้อหาของดนตรี
และการสอนใหกับศิษย  เพื่อสนองความเจริญเติบโตทางดนตรีไทย  ตามแนวจุดประสงคนั้นๆ เชน 
  1. เพื่อปฏิบัติตามประเพณีการเรียนการสอนปพาทยตามแบบเกา 
  2. เพื่อนํามาประยุกตใหเหมาะสมในการประกอบอาชีพปจจุบันเปนแบบประยุกต 
  การสอนปพาทยของครูดนตรีไทยในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  
มีลักษณะการบรรจุเนื้อหาเปนหลักสูตรที่แตกตางกันในแตละวง ดังนี ้
 
ตาราง  5  แสดงเนื้อหาการสอนของครูปพาทย 
 

แบบเกา แบบประยกุต 
  

นายบุญรอด ดําทองสุก นายเกรียงไกร พิชญานนต 
นายสุชาต ิศรีออน นายศักดิ์ชัย ฟกทอง 
นายล่ันทม มาเอก นายชูชีพ ฟกทอง 
นายมนตร ีประดิษฐ นายพาส ศรีเพชร 
  

 
  การกําหนดเนือ้หาในการสอนนั้น ยังมีความแตกตางกันในปพาทยแตละวงดวย  ดังนี้  
   1. การสอนปพาทยแบบเกา 
    การเรียนดนตรีไทยในอดีตนั้น ครูดนตรจีะกําหนดหลกัสูตรเปนขั้นตอน โดยมี
เปาหมายใหผูเรียนนําความรูในแตละขัน้ตอนพัฒนาไปสูการเรยีนในระดบัตอไปไดตามลําดับ ครูจะไมมุงเนน
ที่ใหผูเรียนสามารถนําไปประกอบอาชีพได โดยเร็วศิษยทุกคนตองผานขั้นตอนตามที่ครูกําหนด ฉะนั้น
พื้นฐานทางดานดนตรีของศิษยจึงมีประสิทธิภาพที่สูงมาก และสงผลทําใหศิษย สามารถนําไปใชในพิธีกรรม
ตางๆ ได โดยลักษณะของดนตรีพิธีกรรมมักเปนพิธีกรรมที่ใชวงปพาทย เปนดนตรีบรรเลงประกอบเปน
สวนใหญ หากมองอยางแทจริง พบวา นอกจากจุดประสงคดังกลาวขางตน เพื่อเปนการวางพื้นฐานที่ดี
ของดนตรีไทยแลวนั้น ครูดนตรีไทยทุกคนยังหวังใหศิษยเปนนักดนตรีไทยที่ดีมีฝมือ และยังเพื่อประกอบ
อาชีพ อีกดวย 
    เพลงแบบดั้งเดิมที่ครูดนตรไีทยใชสอนศษิย ใหกําหนดเนื้อหาของการเรียนเพลง
ตางๆ ไวเปนขั้นๆ ดังนี้ (กนก  คลายมุข.  2541: 150 – 151) 
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     เพลงโหมโรง  ประกอบกอบดวยเพลงตางๆ ดังนี้ 
      1. เพลง สาธุการ 
      2. เพลง ตระโหมโรง 
      3. เพลง รัวสามลา 
      4. เพลง เขามาน 
      5. เพลง ปฐม 
      6. เพลง ลา 
      7. เพลง เสมอ 
      8. เพลง วัวลาเดียว 
      9. เพลง เชิด 
      10. เพลง กลม 
      11. เพลง ชํานาญ 
      12. เพลง กราวใน 
      13. เพลง ตนชุบ 
      14. เพลง ลา 
     เพลงโหมโรงเชา ประกอบกอบดวยเพลงตางๆ ดังนี้ 
      1. เพลง สาธุการ 
      2. เพลง เหาะ 
      3. เพลง รัวลาเดียว 
      4. เพลง กลม 
      5. เพลง ชํานาญ 
     เพลงเรื่อง ประเภทเพลงชามีการเรียนอยูเปนสวนนอยเพราะขอจํากัดของโอกาส
ที่ใชและองคความรูที่มีอยูไมมากนักจึงมีการเรียนประเภทนี้ในบางคณะ เชน 
      1. เพลงชา เร่ือง พระรามเดินดง 
      2. เพลงชา เร่ือง สรอยสนตัด 
      3. เพลงชา เร่ือง เตากินผักบุง 
      4. เพลงชา เร่ือง สีนวล 
      5. เพลงชา เร่ือง ตะนาว 
    การจดัการสอนปพาทยของครูผูสอนดนตรใีนกลุมที่ยงัรักการใชการอนุรักษเนื้อหา
แบบเกา ทําพิธีจับมือศิษยดวยเพลงสาธุการ ดวยฆองวงใหญเครื่องปพาทยไทยทําตามแบบดั้งเดิมทุกประการ 
และเริ่มเรียนดวยเพลงในชุดโหมโรงเขา และโหมโรงเย็นเชนเดียวกัน ตางกันในวิธีการเลือกใชเพลงโหม
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โรง เพราะครูบางทานใชสอนโหมโรงเชากอน บางทานสอนเพลงโหมโรงเย็นกอน และเพลงหลังจากนั้น
มีความแตกตางกันของการเลือกเพลงเรื่องดวย แลวแตวาทานเห็นเหมาะสมเชนใด เมื่อมีความสามารถใน
การบรรเลงในพิธีสวดมนตเยน็ ฉันเชาไดเรียบรอยดแีลวจงึเริ่มเรียนเพลงมอญโดยมักไมสนใจวามงีานแสดง
มากนอยเพียงใด 
    ในการสอนเนือ้หาของดนตรีไทย จะใชเนื้อหาแบบดั้งเดิม ซ่ึงมีลักษณะเดียวกนั 
แตกตางกัน ที่เพลงบางเพลงในกลุมเพลงเรือ่งหลังจากเมือ่ตอโหมโรงเชา โหมโรงเย็น ซ่ึงแลวแตวาครู
แตละทานเห็นสมควรวา ตอเพลงใดกอน 
   2. การสอนปพาทยแบบประยุกต 
     ปจจุบันสภาพของสังคมเปลี่ยนแปลงไป บทบาทของวงปพาทยไทยคือวงปพาทย
ที่บรรเลงประกอบพิธีกรรม และพิธีที่เกี่ยวของกับชีวิตนอยลง จะมีก็เพียงปพาทยมอญที่ยังเปนที่ตองการ
ของชุมชนอยู ดังนั้น ครูดนตรีไทยในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการหลายๆ ทาน จึง
ไดปรับเปลี่ยนเนื้อหาและหลักสูตรในการสอนใหเหมาะสมเพื่อรับใชสังคมไดทันเวลา 
    เมื่อเนื้อหาการเรียนการสอนผานวิถีกระบวนการไประดับหนึง่ จึงเริ่มมีการตอเพลงเดี่ยว 
เพลงสําคัญใหกับศิษยดวย ซ่ึงแลวแตวา ครูผูสอนเปนผูพิจารณา 
    2.1 วิธีการสอน 
      บานเปนสถานศึกษาแหงแรกของเด็ก ครูคนแรกของเด็กคือ แม ซ่ึงเปนผูสอน
วิธีการดําเนินชีวิตใหตั้งแตคลอด แมสอนทุกเรื่องตั้งแต กิน อยู หลับ นอน การเลน หัดเดิน กิริยามารยาท 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ไปจนกระทั่งความรูในการประกอบอาชีพ 
     การสอนในบานเปนการสอนแบบมุขปาฐะ พอ แม พี่ นอง ปู ยา ตา ยาย ตาง
เลาเรื่องสืบทอดตอๆ กันมา ไมมีการจดบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร เปนการสื่อความหมายในดานการพูด 
การฟง เด็กเริ่มเรียนตั้งแตเปนทารก เรียนจากการไดยิน ไดฟงเพลงกลอมเด็กเปนการฝก การฟงทางหูและ
ทางตา ดูการเคลื่อนไหวของริมฝปาก แมจึงถายทอดทักษะทางภาษาใหลูกดวยการรองเพลงกลอมใหนอน 
ถายทอดภาษาทาทางผานทางการสัมผัส การถายทอดหรือปลูกฝงแนวความคิดตางๆ แกเด็กตอนใกลหลับ
นั้น ดูจะเกิดผลดี เพราะเปนเวลาที่จิตใจเปนสมาธิมากที่สุด 
     ตามวิถีชีวิตไทย การสั่งสอนมีความหมายกวางครอบคลุมถึงการใหการศึกษา 
การอบรมเพื่อใหเด็กมีวิชาความรูเปนผูมีมรรยาทที่ดี มีความประพฤติดี และเปนผูมีศีลธรรมดีงาม วิธีการสอน
สวนใหญเปนการสั่งสอนตักเตือน การแนะแนวทาง การหามปราม การเสริมกําลังใจ ทั้งนี้ผูส่ังสอนยังได
แสดงความปราณีตอศิษยอยางแทจริง ศิษยจึงมีความเคารพนับถือ และสํานึกบุญคุณของครู หรือบุตร ธิดา
ที่มีความสํานึกบุญคุณตอพอแม 
     การศึกษาดนตรีไทยอาศัยความใกลชิด จนเกิดความเคยชนิ และทําใหเรียนรู
ไดเร็ว ผูที่มีความรูทางดานดนตรีนับวา เปนผูที่มีความสามารถ เพราะตองมีความทรงจําดีเลิศ เพราะไมมี
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เครื่องบันทึกเสียงชนิดใดจะบันทึกเสียงดนตรีไดดีละเอยีดลออ ตั้งแตสมัยโบราณมาใชการสั่งสอนแบบ
ใชความจํา โดยมากครูจะสอนศิษยตามปฏิภาณ ความสามารถของศิษยแตละคน ผูใดมีความสามารถดี จะ
ไดทํานองที่แปลก ไพเราะ พิสดารกวาผูที่ไมมีฝมือ 
   จากการศึกษาครูดนตรีไทยในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ที่ทํา
การสอนปพาทยใหกับศิษย โดยทั่วไป วิธีสอน ดังนี้  
    2.2 การเลือกเคร่ืองดนตรีใหปฏบิัต ิ
      การเลือกเครื่องดนตรีใหเหมาะสมกับผูเรียน นับเปนส่ิงสําคัญมากถึงแมวาใน
วงปพาทย เครื่องดนตรี จะมีลักษณะเปนเครื่องดีดเสียเปนสวนใหญ แตละอยางใชอวัยวะคลายกัน แต
เครื่องดนตรีบางชนิดตางจากเครื่องดนตรีสวนใหญในวงปพาทยที่ใชสวนของขอมือ เพราะบางชนิดตอง
ใชกําลังเปา ถาผูเรียนเลือกเรยีนเครื่องดนตรีไมเหมาะสมกับรางกายนับวาเปนปญหาใหญที่อาจทําใหผูเรียน
ปพาทยไมประสบความสําเร็จ 
     เมื่อครูผูสอนเห็นวา ศิษยสามารถปฏิบัติฆองวงใหญไดดีแลว จึงจะใหผูเรียน
เปล่ียนเครื่องมือได โดยพิจารณาจากสิ่งตอไปนี้ 
      1. ความเหมาะสมของผูเรียน โดยครูจะเปนผูพิจารณาเองวา แวว หรือ
ไหวพริบของศิษยผูนั้นควรจะปฏิบัติเครื่องดนตรีช้ินใด เชน ศิษยผูใดมีความแมนยําในการตอเพลงมาให
เรียนฆองวงใหญตอไป เพื่อเปนหลักของวง ผูที่มีไหวพริบดี เฉลียวฉลาด จะใหฝกระนาดเอก ผูที่ดอยลง
มาจะใหฝกระนาดทุมหรือฆองวงเลก็ ผูที่มคีวามอดทนกาํลังดี มไีหวพริบ ใหเรียนป สวนผูที่ดูไมขยนัซอม
แตจังหวะดี ใหเรียนเครื่องหนัง เปนตน 
      2. ความเหมาะสมในการผสมวง โดยปกติศษิยที่สมัครเรียนปพาทยมักจะ
ฝกประสบการณอยูกบัครูอยูประจําวงดนตรีของครู ฉะนั้นครูจะพจิารณาวา ในวงปพาทยของครูนั้น ขาดคน
บรรเลงเครื่องดนตรีช้ินใด จะใหศิษยปฏิบัติเครื่องนั้น สวนผูเรียนนัน้มักจะปฏิบัติตามคําแนะนําของครู 
ผูสอน เมื่อมีความสามารถปฏิบัติไดดีแลว จึงเลือกเครื่องดนตรีช้ินตอไปที่ตองการเรียนได นอกเสยีจาก
การเรียนปพาทยที่ผูเรียนมาขอเรียนเปนพิเศษ เชน ตอเพลงเดี่ยว เพลงสําคัญ การเลือกเครื่องดนตรี จึง
ขึ้นอยูกับผูเรียนวา จะเรียนเครื่องดนตรีช้ินใด 
    2.3 ลักษณะการถายทอด 
     การถายทอดวัฒนธรรมทางดนตรีไทยของนักดนตรีไทยในตําบลบางปลา อําเภอ
บางพลี จังหวดัสมุทรปราการ ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบนั ยังมลัีกษณะการถายทอดแบบมุขปาฐะ คือ การถายทอด
แบบปากตอปาก โดยลักษณะการถายทอดของผูสอน มีลักษณะการถายทอด 3 แบบ คือ 
      1. ครูเปนผูสอน ผูถายทอดใหศิษยเอง 
       ในการสอนปพาทยใหกบัศษิย ครูจะมีบทบาทมากโดยจะทําการสอน
ดวยตนเอง เอาใจใส เขมงวด และมีเวลาใหศิษยอยางเต็มที่ 
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      2. ศิษยรุนพี่เปนผูถายทอดแทนครู 
       ในบางครั้งมีลูกศิษยจํานวนมาก ครูจึงจําเปนตองมอบหมายใหศิษย
รุนที่ครูไววางใจเปนผูทําหนาที่แทนครู กรณีที่ครูติดธุระหรือเหนื่อยจนเกินไป เชน  
      3. ศิษยรุนเดียวกนัถายทอดกันเอง 
       ในกรณีที่ตอเพลงพรอมกันหลายๆ คน ศิษยบางคน ตามเพื่อนไมทัน
หรือตอเพลงแลวลืม ไมสามารถบรรเลงไปพรอมกับเพื่อนๆ ได พวกที่ตอเพลงไดเร็ว ความจําดี ก็จะชวย
ทบทวนใหเพื่อน โดยจะอยูในความดูแลของครู 
    2.4 วิธีการถายทอดของครู 
     วิธีการถายทอดของครูดนตรีไทยในจังหวัดสมุทรสงคราม จะมีลักษณะถายทอด
โดยใชวิธีการสอนหลายอยาง เชน 
     2.4.1 การถายทอดโดยตรง 
      การบรรยาย นบัเปนวิธีที่สําคัญที่ครูผูสอนนิยมใชในการจักการเรยีนการสอน
ทั่วไป การบรรยายของครูผูสอนปพาทยใชขบวนการ ตอไปนี้ 
      2.4.1.1 บรรยายวิธีการตางๆ เพื่อเปนการแนะนําเครือ่งดนตร ีเชน รูปราง
ลักษณะทั่วไปในการใช การเก็บรักษาเครื่องดนตรี เปนตน วิธีการปฏิบัติ เชน การจับไม การนั่ง เปนตน 
      2.4.1.2 บรรยายอบรม กิริยามารยาท ศีลธรรม การทําตัวเปนคนดีใน
สังคม ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญนอกเหนือจากการเรียนดนตรีที่ครูดนตรีไทยใหความสําคัญมากอยางหนึ่ง 
      2.4.1.3 บรรยายโดยใชวิธีเปลงเสียงใหศิษยปฏิบัติตาม ในการสอนปพาทย
ของครูดนตรีไทย พบวา ยังมคีรูจํานวนมากที่ใชวิธีการเปลงเสียง บอกเพลงใหกับลูกศิษย โดยนิยมออกเสียงเพลง
ดวยความเขาใจของครูและศิษยรวมกัน เชน  ทิง  โนง  โทง  โถง  เตง  ติง  แนง  เตง เปนตน ลูกศิษยไดฟงเสียง
ก็จะบรรเลงตาม นับวา เปนวิธีการที่ยังใชอยูมาก 
      2.4.1.4 การสาธิต เปนวิธีการสําคัญทีก่ารเรียนปพาทยโดยเฉพาะการปฏิบัติ 
เพราะเปนการแสดงใหผูเรียนเห็นรูปธรรมมากกวาการตอเพลงดวยการออกเสียงแลวใหบรรเลงตาม การสาธิต
ที่ครูดนตรีไทยใชปฏิบัติ มี ดังนี้ 
       2.4.1.4.1 สาธิตเปนตวัอยาง เปนการปฏิบัติโดยครูเปนผูปฏิบัตินํากอน 
จากนั้นศิษยเปนผูตาม เชน ครูตีระนาดเอกเมื่อศิษยไดฟงเสียงเพลงจากครู ศิษยจะบรรเลงตาม นับวา เปน
วิธีการที่ยังปฏิบัติกันอยูมาก ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
       2.4.1.4.2 จับมือใหตี เปนการสาธิตที่ครูมักกระทําใหศิษยที่ตอเพลง
ยาวมากๆ การสาธิตวิธีแบบนี้ตองใชเวลานานมาก เพราะจะตองสาธิตใหกับเด็กทุกคน หากมีศิษยมากๆ 
ครูตองเหนื่อยมาก จึงมักเปนวิธีสุดทายที่ครูปฏิบัติ สวนมากจะใชกับเด็กที่เพิ่งเริ่มเรียน 
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   3. การสอนโดยออม 
    การตามเพลง จัดเปนวิธีการสอนปพาทยที่ครูดนตรีไทย ยังนิยมใชกันอยู การตาม
เพลงบอย  ๆทําใหเกิดความเคยชินและเมื่อมีความเคยชินมากขึ้น จะสามารถจําเพลงไดโดยที่ครูไมตองตอเพลง
นั้นเลย ลักษณะที่ครูปพาทยมักใหศษิยตามจะเปนเพลงประเภทเพลงมอญเปนสวนใหญ และมกัจะบรรเลง
ในงานที่แสดงจริงๆ 
    การตามเพลงในปจจุบันมีปจจัยหลายอยาง เชน เพื่อไมตองเสียเวลาในการตอเพลง
บางครั้งเกิดจากการที่มีการประสมวงโดยนํานักดนตรีจากตางวงมารวมบรรเลง เพลงตาง  ๆที่ใชในการบรรเลง
จึงหลากหลาย ผูที่ไมไดเพลงตองตามเพลง เมื่อตามบอยครั้งขึ้นก็จะจําได 
    สอนในเหตุการณจริง ยังพบวา ครูปพาทยยังใชกันบางพอสมควร แตมักเปนการสอน
ของทฤษฎีการนําดนตรีไทยไปใช 
    3.1 ขนบธรรมเนียมปฏิบัติของผูเรียน 
     การเรียนดนตรไีทยในอดีต จะใหเปนและเกงจะตองอาศัยอยูบานครู การปฏิบัติ
ดวยตัวของศิษยจึงเปนสิ่งที่สําคัญที่จะตองกระทํา เพื่อใหเปนที่รักและไววางใจของครู แตเมื่อสังคมเจริญขึ้น 
ความเจริญทางดานการสื่อสาร คมนาคมมีมากขึ้น การเดินทางมาเรียนดนตรีสะดวกขึ้นการที่ผูเรียนจะตอง
พักอาศัยอยูบานครู เพื่อเรียนดนตรีจึงเปลี่ยนแปลงไป ปจจุบันพบวา ศิษยที่เรียนปพาทยในตําบลบางปลา 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จะไมพักอาศัยอยูกับครู เพราะบานอยูใกลบานครู ถึงเวลาเรียนศิษยก็
จะมาเรียนเมื่อเลิกเรียนแลวก็จะกลับบาน 
    3.2 เวลาในการตอเพลงและการฝกซอม 
     การเรียนปพาทยไทยในอดีต เวลาทีจ่ะใชในการตอเพลงและฝกซอมนัน้ มกัจะ
กระทําไดเต็มที่ เพราะศิษยที่รํ่าเรียนดนตรีมีเวลามาก เรียนปพาทยเพียงอยางเดียวไมตองเรียนวิชาสามัญ
ในโรงเรียนดังเชนปจจุบัน การตอเพลงและฝกซอมเพลงปพาทย จึงเกิดขึ้นไดตลอดเวลา ทั้งกลางวัน และ
กลางคืน ตามแตกําหนดเวลาของสํานักดนตรีแตละสํานัก 
 จากการวิจัยพบวา ครูดนตรใีน ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จะเลือก
เครื่องดนตรีไทยใหกับศิษย โดยดูความเหมาะสมและความสามารถของผูเรียน รวมทั้งการผสมวงเพื่อไป
แสดง ในดานของลักษณะของการถายทอดนัน้ นอกจากครูจะถายทอดโดยตรงแลว ยงัใหรุนพี่สอนรุนนอง
แทนครูและศิษยดวยกัน แลกเปลี่ยนความรูกันเอง การถายทอดอาจจะใชวิธีการสาธิตและการบรรเลงเปนหลัก 
ปจจุบันผูเรียนมักไมอาศัยอยูที่บานครู ศิษยสวนมากจึงไมตองดูแลและปรนนิบัติครูเหมอืนในอดีต การตอเพลง
และการซอมเพลง มักจะทํากันในเวลากลางคืนมากกวา เพราะเปนชวงเวลาที่ผูเรียนวาง 
    3.3 ความสัมพันธระหวางครูกับศิษย 
     การเรียนการสอนดนตรีไทยนั้น นอกครูจะสอนความรูทางดานดนตรีแลว ครู
ยังทําหนาทีใ่นการอบรมจิตใจ และความประพฤติของผูเปนศิษยดวยศษิยทุกคนเปรียบเสมือนกับลูก เพราะ
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มากินมานอนอยูดวยกัน ดังนั้น ครูดนตรีไทยทุกคนยอมตองมีจิตวิทยาในการสอนสูงมาก เพราะตองดูแล
และใหวิชาความรูกับศิษยที่มาจากคนละทิศละทาง มาอยูรวมกันในบานของครู 
     การเรียนดนตรีไทย ครูกับศิษยจะมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด เพราะตอง
อยูรวมกัน ดังนั้น ครูจึงตองใชจิตวิทยาที่จะใหลูกศิษยเกดิความรักและความศรัทธา นับถือครูเปนเหมือน
ญาติผูใหญ เปนคนในครอบครัวเดียวกัน วธีิการหนึ่งก็คือ การนับถือในฐานะญาติ เชน อา  ลุง  นา  หรือพี่ 
ซ่ึงเปนวิถีชีวิตอยางหนึ่งของคนไทย 
    3.4 การลงโทษ 
     การลงโทษหรือการทาํโทษในการเรยีนการสอนของไทยในสมยักอน หมายถึง
วิธีการตางๆ ที่ครูใช เพื่อใหนักเรยีนไดรับความเจ็ดปวด ทรมานทางกาย หรือจิตใจในระดับหนึง่ เพื่อ
บังคับบัญชาใหนักเรียนอยูในระเบียบแบบแผนที่กําหนด ควบคุมใหนักเรียนตั้งใจเรียนจนไดดี ปกครอง
การเรียนใหนักเรียนอยูในระเบียบ เพื่อที่ครูจะสอนไดสะดวก อบรมจิตใจ และฝกฝนใหนักเรียนมีนิสัย
และความประพฤติดีขึน้ และเปนการดดัสันดานของนกัเรยีนดวย การลงโทษใหถูกตองและเหมาะสม และ
กอใหเกิดผลดีนั้น เปนส่ิงที่ยาก จากการศึกษาพบวา ครูดนตรีไทยในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการมีวิธีการลงโทษ 2 ทาง คือ 
     3.4.1 การลงโทษทางใจ 
      การลงโทษทางใจ ไดแก การลงโทษที่ทําใหผูกระทําผิดเกิดความละอาย
และเกรงกลวัตอผลของการกระทําผิด และปรับเปลีย่นพฤติกรรมของตนเองใหดีขึ้น ซ่ึงพบวา มีการลงโทษ
ทางจิตใจ หลายวิธี 
      3.4.1.1 การสั่งสอน วากลาวตักเตือน นับวา เปนการลงโทษที่เบา และ
กระทํางายที่สุด พบวา บรรดาครูปพาทยทั้งหลายจะใชมากที่สุด การลงโทษสั่งสอน และวากลาวตักเตอืนนี้
จะทําเพื่อมิใหศิษยหลงผิดกระทําถึงขั้นรุนแรงตอไป 
      3.4.1.2 การดุดาขูใหกลัว เปนการลงโทษทีห่นกักวาการวากลาวตกัเตอืน 
และยังพบวา ครูผูสอนก็ยังใชกันอยูไมนอย 
      3.4.1.3 การปรับใหทําการเรียนมากขึ้น ครูผูสอนปพาทยยังใชอยูบาง เชน 
ใหทําการบานมาก ๆ ซอมเพลงหลายๆ เที่ยว 
       นายเกรียงไกร พิชญานนต (สัมภาษณ) “ศษิยคนใดที่สอนแลวจําไมได 
ก็จะใหบรรเลงเพลงนั้น 10 รอบ หรือ 20 รอบ” 
       นายศักดิ์ชัย ฟกทอง (สัมภาษณ) ทําโทษโดยการใหทําความสะอาด
เครื่องดนตรี 
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     3.4.2 การลงโทษทางกาย 
      การลงโทษทางกาย มักเปนการลงโทษที่ทําใหศิษยเกิดความเจ็บปวดทาง
รางกาย เชน การตี ขวางดวยอุปกรณตางๆ เปนตน 
      ในอดีตการลงโทษดวยการตคีรูผูสอนจะใชกับศษิยมาก ศษิยตองระวังตวั
ในการเรยีน เพราะหากปฏิบัติเครื่องดนตรีไมถูกใจครู ครูมักจะหยิบฉวยอุปกรณทีใ่กลมือตีได โดยมาก
จะเปนไมตีระนาดที่ครูถือสาธิตอยูนั้น  
      ในภาพรวมของการสอนปพาทย ครูผูสอนปจจุบันไมใชการตี แตมักใช
วิธีดุ เสียงดังแทน เพราะมีศิษยจํานวนไมนอยที่เลิกเรียนปพาทย เพราะถูกครูตี  ครูหลายทานใหเหตุผลวา 
สมัยนี้ตีไมไดแลว เพราะถาตีเด็กก็จะเลิกเรียนดนตรีไทย ทั้งที่ครูดนตรีปพาทยทุกคนตางใหเหตผุลวา 
การตีของครูเปนการทําโทษ เพื่อจุดประสงคหลักคือ ตองการใหศิษยหลาบจํา และตองการที่จะใหศิษยไดดี
ตามที่ครูตองการ โดยไมไดคิดที่จะทําใหลูกศษิยเจบ็ตวัแตอยางใด วิธีการลงโทษของครูผูสอนตองปรับเปล่ียน  
ไป โดยครูตองปรับตัว เปนผูเอาอกเอาใจศิษยมากกวา ตางจากในอดีตที่ศิษยตองหมั่นปรนนิบัติเอาใจครู 
ผูสอน 
       นายบุญรอด ดําทองสุก (สัมภาษณ) กลาววา สมัยกอนจะทําโทษดวย
การตีดวยไมระนาด    

 
 
 
 
 



บทที่ 5 
สรุป อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาการสืบทอดปพาทย ในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ไดดําเนินการ
วิจัยตามลําดับสรุปได ดังนี้ 
 

ความมุงหมายในการวิจัย 
 1. ศึกษาสภาพและบทบาทของวงปพาทยที่อยูในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จงัหวัดสมุทรปราการ 
 2. ศึกษากระบวนการสืบทอดปพาทยของหวัหนาคณะปพาทยในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 
  

วิธีการดําเนินการศึกษา 
 การวิจัยเร่ืองการสืบทอดปพาทย ในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เปน
การวิจัยโดยใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทําการศึกษาขอมูลระหวาง พ.ศ. 2551 – 
2553 ขั้นตอนในการวิจัยแบงออกเปน 3 ขั้นตอน คือ การเก็บขอมูล (Data Collection) การวิเคราะหขอมูล 
(Data Analysis) และการเสนอผลการศึกษาวจิัย ในการเก็บขอมูลผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลจากเอกสาร ส่ิงพิมพ
ตางๆ อีกทั้งยังไดรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณหัวหนาคณะปพาทยเกี่ยวกับการสืบทอดปพาทย และ
บุคคลที่เกี่ยวของ เพื่อที่จะไดขอมูลอยางชัดเจนเปนประโยชนตอการวิจัย 
 

การศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูล 
 1. ขอมูลเอกสารหลักฐานจากเอกสารสิ่งพิมพ ไดแก เอกสาร วารสาร งานวิจัย วิทยานพินธ 
และหนังสือที่เกี่ยวของ 
           2. ขอมูลเกี่ยวกับนักดนตรีอาชีพ สัมภาษณจากหัวหนาคณะปพาทย และผูเกี่ยวของในวงปพาทย 
ในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 8 คณะ 
  3. การรวบรวมขอมูลภาคสนาม ไดแก การสังเกตสภาพการเรียนการสอนปพาทย การสัมภาษณ
แบบมีโครงสราง และการสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง หัวหนาคณะปพาทยในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 
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การวิเคราะหขอมูล 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ไดจัดเรียงหัวขอเปนลําดับตอไปนี้ 
 1. ศึกษาสภาพและบทบาทของวงปพาทยที่อยูในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จงัหวัดสมุทรปราการ 
ดังนี้ 
  1.1 สภาพของวงปพาทยในปจจุบัน 
  1.2 บทบาทของวงปพาทยในการประกอบพิธีกรรม 
  1.3 บทบาทของวงปพาทยในการประกอบการแสดง 
  1.4 บทบาทของวงปพาทยที่มีตอสังคม 
 2. ศึกษากระบวนการสืบทอดปพาทยของหวัหนาคณะปพาทยในตําบลบางปลา อําเภทบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ ดังนี้ 
  2.1 การสืบทอดสายนักดนตรีของหัวหนาคณะปพาทย 
  2.2 สายนักดนตรี 
  2.3 การรับศิษย 
  2.4 สถานที่จัดการเรียนการสอน 
  2.5 การใชส่ืออุปกรณประกอบการสอน 
  2.6 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
 

สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษาการสืบทอดปพาทย ในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  มีผล
การศึกษาสรุปได ดังนี้ 
 1. สภาพและบทบาทของวงปพาทยในปจจุบัน 
  1.1 จํานวนวงปพาทย 
   วงปพาทย ในตําบลบางปลา อําเภอบางพล ีจังหวดัสมุทรปราการ  มีจํานวน 8 คณะ มี
นักดนตรีทั้งหมด 85 คน สวนใหญเปนชายจํานวน 75 คน หญิง 9 คน นักดนตรีมีอายุระหวาง 10 – 20 ป 
มากที่สุด อายุ 61 – 70 ป นอยที่สุด นกัดนตรี ในตาํบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวดัสมุทรปราการ ยังมี
การสืบทอดสูเยาวชนปจจุบันมาก ในขณะที่นักดนตรีอาวุโสลดนอยลงมาก 
  1.2 บทบาทของวงปพาทย 
   วงปพาทย ในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีบทบาทตอสังคม 
และวัฒนธรรม 3 ลักษณะ คือ 
   1.2.1 ในฐานะดนตรีประกอบพิธีกรรม พบวา พิธีกรรมที่ปพาทยยังมีบทบาทอยู คือ 
พิธีกรรมในงานศพ วงปพาทยที่ใชประกอบเปนวงปพาทยมอญเทานัน้ หากงานใดติดตอวงปพาทยมอญ
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ที่มีจํานวนฆองมอญมากแสดงวาเปนงานที่ใหญ เพราะทําใหดูโออา สวยงาม สรางความมีหนามีตาใหกับ
เจาภาพยิ่งนัก สวนพิธีกรรมอื่นๆ เชน พิธีกรรมในการทําบุญ พิธีกรรมงานบวชนาค พิธีกรรมงานแตงงาน 
วงปพาทยมีบทบาทนอยมาก 
   1.2.2 บทบาทในการบรรเลงปพาทยประกอบการแสดงนั้น วงปพาทย ในตําบลบางปลา 
อําเภอบางพลี จังหวดัสมุทรปราการ มีบทบาทในการบรรเลงประกอบการแสดงนอยมาก ทีเพียงการบรรเลง
ประกอบการแสดงรํามอญหนาศพเทานัน้ สวนการบรรเลงประกอบการแสดงอื่นๆ เชน โขนสด ลิเก 
ละครชาตรี มกัมีปพาทยประกอบประจําคณะอยูแลว จะมบีางครั้งที่คนบรรเลงไมเพียงพอ จึงในการบรรเลง
ประกอบโขนหนาไฟ หรือการแสดงโขนหนาศพ สวนมากจะเปนตอนเล็กๆ เชน โขนตอนจับนาง หรือ
ตอนยกรบที่ใชผูแสดงเพียง 4 – 5 คน เทานั้น และโขนอีกประเภทหนึ่งที่วงปพาทยในตําบลบางปลา 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ไดทําการบรรเลงประกอบคือโขนสด 
   1.2.3 บทบาทของวงปพาทยที่มีตอสังคม วงปพาทยในตาํบลบางปลา มีขอตกลงกันวา
ในงานประจําปของวัดราษฎรบูรณะ จะตองสลับสับเปลี่ยนวงปพาทยมาบรรเลงกันในแตละป การสอนเดก็
ที่สนใจในดานดนตรีไทยนั้นมีเพียงบางวงที่มีเด็กมาขอเรียน 
 2. กระบวนการสืบทอดปพาทย 
  2.1 ลักษณะการสบืทอดปพาทยของหัวหนาคณะปพาทย  
   ในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวดัสมทุรปราการ พบวา มีการสืบทอดปพาทยเปน 
2 ลักษณะ คือ การสืบทอดปพาทยที่ดาํเนนิมาจากครอบครัวนักดนตรีไทย ตั้งแตบรรพบุรุษ จํานวน 7 คณะ 
และการสืบทอดอีกลักษณะหนึ่งมี จํานวน 1 คณะ โดยไดรับการถายทอดดนตรีจากครูดนตรีภายในจังหวัด
และทองถ่ินอ่ืนๆ 
  2.2 สายนักดนตรี 
   หัวหนาคณะปพาทยในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สวนใหญ
เปนนกัดนตรทีี่ไดรับอิทธิพลดนตรใีนดานเพลง แนวทางการบรรเลงดนตรี ในลักษณะดนตรแีบบอยางของ
สายพระยาประสาน ดุริยะศัพท (แปลก ประสานศัพท) มากที่สุด จํานวน 4 คณะ รองลงมาเปนสายดนตรี
ที่ยังเปนแบบทองถ่ินที่ไมไดรับอิทธิพลดนตรีจากครูดนตรีที่ใดเลย จํานวน 3 คณะ เปนวงดนตรี สาย
หลวงประดษิฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) จํานวน 1 คณะ 
  2.3 ขนบประเพณีและความเชื่อในการรับศิษย 
   วงปพาทยในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  สวนใหญยังมีขนบประเพณี
ในการรับศิษยเหมือนในอดีต คือ ตองมีผูใหญ หรือผูปกครองนํามาฝาก แตพบวา ปจจุบันครูดนตรีไทย
รับศิษยตางจากอดีต คือ ตองคัดเลือกศิษยโดยไมมีผูปกครองนํามาฝาก และมีศิษยที่สนใจศรัทธาตอตัวครู 
ผูสอนดนตรีไทยมาขอเรียนดวยตัวเองดวย กํานลที่ใชในการรับศิษยไดแก ดอกไม ธูป เทียน เงิน จํานวน
ตามแตครูเรียกรอง คาถาที่ใชประกอบพิธีมี 2 ลักษณะ คือ มีใชทั้งที่เปนภาษาไทยและภาษาบาลี การจับมือ 
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ครูดนตรีไทย มักใชฆองวงใหญ บรรเลงเพลงสาธุการถาเปนเครื่องมอญ จะใชเพลงประจําวัด ทําพิธีรับศิษย
ในวันพฤหัสบดี 
  2.4 สถานที่จัดการเรียนการสอน  
   สถานที่ครูปพาทยมักสอนศษิยจําแนกเปน 2 ลักษณะคือ ใชบานครู เปนสถานที่จดั 
การเรียนการสอนทั่วไป และการสอนนอกบานครู โดยมกัเปนการสอนเพลงสําคัญยังมีความเชื่อวา ตองสอน
นอกบาน ซ่ึงมักทําการสอนตามวัด หรือสถานที่สาธารณะทั่วไปที่มีความเหมาะสม มีการตอเพลงในงาน
แสดงดนตรีดวย 
  2.5 การใชส่ืออุปกรณประกอบการสอน 
   ส่ือและอุปกรณที่ครูใชในการสอน เปนเครื่องดนตรีที่ครูมีอยูแลว จํานวนเครื่องดนตรี
มีพอใหผูเรียนใชเรียน ส่ือประกอบการเรียนการสอน พบวา มีการใชแถบบันทึกเสียงประกอบบาง แตมัก
เปนการใชเพื่อเปนการเตือนความจําของครูผูสอน แตไมพบวาเคยเปดใหผูเรียนฟงกอนเรียนแตอยางใด 
  2.6 รูปแบบการเรียนการสอน 
   เนื้อหาของเพลงที่ครูดนตรีไทย ใชสอนปพาทยมีลักษณะเปน 2 แบบ คือ สอนเนื้อหา
แบบเกาอยางโบราณ เร่ิมเรียนปพาทยเครื่องไทย ตอเพลงตามแบบแผนโบราณดั้งเดิม คือ โหมโรงเย็น โหมโรงเชา 
เพลงเรื่อง เพลงพิธีกรรมตาง  ๆกลุมที่สอนเนื้อหาดนตรีแบบประยุกต คือ แบบเกากับแบบใหม เรียนผสมผสานกัน
ทั้งเครื่องดนตรีในวงปพาทย และเครื่องดนตรีในวงปพาทยมอญปรับปนกัน การสอนมิไดเพียงแตสอนเนื้อหา
การปฏิบัติเทานั้น แตครูยังไดสอนทฤษฎีทีเ่หมาะสมตามสภาพ กําลัง ของผูเรียนจะพึงใชประโยชนดนตรีไทย
ควรรู ทั้งลักษณะทั่วไปของเครื่องดนตรีในวงปพาทย การนําปพาทยไปใชในพิธีกรรมตางๆ 
  2.7 วิธีการสอน 
   ครูมักเลือกเครื่องดนตรีใหศิษยเรียน โดยดูตามความเหมาะสม และความสามารถของ
ผูเรียน ตลอดจนการนาํไปใชประโยชน การถายทอด นอกจากครูจะเปนผูถายทอดเองแลว ยังใหรุนพี ่และ
ศิษยดวยกัน เปนผูชวยถายทอดแทนครูดวย การถายทอดมกัใชวิธีการบรรยายและการสาธิตเปนหลัก ผูเรียน
มักไมพักอาศัยอยูที่บานครู และไมตองชวยครูทํางานตาง  ๆเหมือนในอดีต การตอเพลงและซอมเพลง โดยมาก
ใชเวลากลางคืน มากกวา เพราะเปนชวงเวลาที่ผูเรียนวาง 
 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาการสืบทอดปพาทย ในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีประเด็น
สําหรับอภิปรายผล ดังนี้ 
 1. สภาพและบทบาทของปพาทยในปจจุบัน 
  คณะปพาทย ในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ปจจุบันมีจํานวน 8 คณะ 
ไมประกอบอาชีพทางดานปพาทย 1 คณะ มีนักดนตรี 93 คน เพศชาย 83 คน เพศหญิง 10 คน สาเหตุที่ 
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ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีคณะปพาทยมากถึง 8 คณะ เนื่องจากตําบลบางปลา 
อําเภอบางพลี จังหวดัสมุทรปราการ ตั้งอยูติดกับจังหวดักรุงเทพเมืองหลวงของประเทศไทย ซ่ึงในอดีต
เคยเปนแหลงที่มีความเจริญดานวัฒนธรรมของภาคกลาง รวมทั้งวัฒนธรรมดานปพาทย และมีการสืบทอด
วัฒนธรรมดานนี้จากบรรพบุรุษตอเนื่องมา จะเห็นวา กลุมผูมีอายุระหวาง 10 – 30 ป มีจํานวนมากที่จะ
สืบทอดวัฒนธรรมดนตรีตอไป โดยมีการสืบทอดเปน 2  ลักษณะ 
  1. สืบทอดดนตรมีาจากครอบครัวนักดนตรีไทยในอดีต ซ่ึงสอดคลองตามทฤษฎี Structural 
Functionalism วาระบบสังคมตางๆ ประกอบไปดวยโครงสรางและกิจกรรมตางๆ ซ่ึงโครงสรางคือ แบบแผน
ที่อยูไดนาน คนในสมัยบรรพบุรุษ มีวัฒนธรรมอยางไร ยอมกระทํากิจกรรม เพื่อถายทอดวัฒนธรรมสูคน
รุนตอมาดวย และยังคงรกัษาสืบตอไป แมวาตองปรับเปลีย่นบางสิ่งบางอยางใหเหมาะสมกับชวงเวลานั้นๆ 
นักดนตรีไทยในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีลักษณะการสืบทอดปพาทยตาม
ทฤษฎีดังกลาวนี้ดวย 
  2. สืบทอดดนตรจีากครูปพาทย ภายในทองถ่ินและนอกทองถ่ิน สอดคลองตามทฤษฎี
การแพรกระจายนวตักรรม ที่วา นวัตกรรมตางๆ ของสังคม ยอมแพรกระจายสูสังคมตางๆ ได นักดนตรีไทย
ในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ไดรับวัฒนธรรมปพาทย จากบุคคลที่มีความรู
ความสามารถในสังคมอื่นๆ เชนจาก พระยาประสานดุริยะศัพท (แปลก ประสานศัพท) ในสมัยท่ีทานมี
ช่ือเสียง ทานไดมาสอนที่ตําบลบางปลาเปนเวลา 5 – 6 ป 
  บทบาทของปพาทยในปจจุบันจางหายไปจากสังคมของคนไทยมาก พิธีกรรมในงานศพเทานั้น
ที่ปพาทยยังมีบทบาทเหนียวแนน อันเนื่องมาจากยังไมมีวงดนตรีใดมาแทนที่ไดดีเทาวงปพาทยมอญ และ
วงปพาทยทีม่ีอยูในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวดัสมุทรปราการ ตางปรับปรุงเปลี่ยนแปลง สนองตอบ
ตามความตองการของสังคมไดเปนอยางดี ปจจยัที่มีผลกระทบอยางมากตอบทบาทของปพาทยในพธีิกรรม
ตาง  ๆทีเ่คยเปนสวนหนึง่ในวิถีชีวิตของคนไทย เกดิจากความเจริญทางดานวตัถุ และการคุกคามของวฒันธรรม
ตะวันตก 
  สวนการบรรเลงปพาทยประกอบการแสดงนั้น ถึงแมวา การแสดงศิลปะพื้นบาน หรือนาฏศิลปไทย 
โดยท่ัวไปยังใชดนตรีไทย เชน วงปพาทย เปนดนตรีประกอบการแสดง แตการปรับตวัของธุรกจิการแสดง 
เพื่อใหสามารถแขงขนัเพือ่ความอยูรอดได ทาํใหวงปพาทยในฐานะวงดนตรีประกอบการแสดง มบีทบาทอยูใน
วงจํากัด ในกลุมใดกลุมหนึ่งเทานั้น สอดคลองตามทฤษฎีการรับนวัตกรรม ขึ้นอยูกับระบบสังคม สังคมใหม
จะรับนวัตกรรมใหมเร็ว มีระบบคานิยมและบรรทัดฐานในสังคมในลักษณะที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาสังคมใหเจริญรุดหนา 
  ในอนาคต จึงเปนเรื่องนาเปนหวงอยางยิ่ง สําหรับสภาพของวงปพาทย มีแนวโนมที่ยากจะ 
หาผูสืบทอดตอไป แมกลุมผูสืบทอดในลักษณะครอบครัวก็ตาม เนื่องจากบทบาทของปพาทยลดลงเรื่อยๆ 
ผูสืบทอดไมเล็งเห็นถึงประโยชนการนําไปใชในการดําเนินวิถีชีวิต 



  93 

 2. กระบวนการสืบทอดปพาทยในปจจุบัน 
  กระบวนการสืบทอดปพาทยของนักดนตรีไทย ในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ  ปจจุบัน มีลักษณะที่ยังรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมของบรรพบุรุษไวในบางกระบวนการ และ
บางกระบวนการถูกปรับเปล่ียนไปตามความตองการของสังคมดวย 
  การรับศิษย จะทําพิธีรับศิษยในวันพฤหัสบดีเหมือนในอดีต การรับศิษยสวนใหญยงัตองมี
ผูใหญหรือผูปกครองนํามาฝากฝง แตมีลักษณะแตกตางไปจากเดิมคอื ปจจุบนัพบวา ครูดนตรีไทยรับศิษย
โดยคัดเลือกศษิยโดยไมมีผูปกครองนํามาฝากดวยนัน้ เกดิจากสังคมทั่วไปมองวา วิชาความรูดานดนตรีไทย
ไมสามารถนําไปประกอบอาชีพเล้ียงตัวเองไดเหมือนอยางแตกอน และบทบาทปพาทยมีนอยลงดังกลาว
ขางตน ความเจริญดานการศกึษามีมาก เด็กตองเขาสูระบบการศึกษาภาคบังคับ จึงไมมีเวลาใหความสําคัญ
กับศิลปะดานนี้มากนัก การสืบทอดปพาทยของนักดนตรี จึงเปนไปดวยความยากลําบาก ครูปพาทยตอง
มองหาเดก็ที่มคีวามเหมาะสมทั้งทางดานครอบครวั ดานการศกึษา มาฝกหดัเพื่อความอยูรอด ซ่ึงเปนปญหา
ใหญมาก สังเกตไดจากปพาทยในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมทุรปราการ ปจจุบันมเีดก็จํานวนนอย
ฝกหัดปพาทย เนื่องจากขาดผูที่สนใจ ใสใจอยางจริงจัง แมวามีศิษยกลุมหนึ่งที่สนใจศรัทธาตอตัวครูผูสอน
ดนตรีไทยมาขอเรียนดวยตัวเองก็ตาม แตเปนเพียงจํานวนนอยเทานั้น 
  กํานลที่ใชในการรับศิษย ไดแก ขนั ผาเชด็หนา ดอกไม ธูป เทียน และเงิน จํานวนตามแต
ครูจะเรียกรองเหมือนในอดีต บางคณะจะตองใชเหลาและบุหร่ีดวย คาถาที่ใชประกอบพิธีมี 2 ลักษณะ คือ 
มีใชทั้งที่เปนภาษาไทยและภาษาบาลี การจับมือ ครูดนตรีไทย มักใชฆองวงใหญ บรรเลงเพลงสาธุการ ถาเปน
เครื่องมอญจะใชเพลงประจําวัด ทําพิธีรับศิษยในวนัพฤหสับด ีการจับมอืศิษยครูดนตรไีทยใชฆองวงใหญ 
บรรเลงเพลงสาธุการ แตมีครูดนตรีไทยจํานวนหนึ่งจับมอืใหกับศษิยดวยฆองมอญวงใหญ บรรเลงเพลง
ประจําวัด ซ่ึงแสดงใหเห็นวา นักดนตรีไทยยังยึดถือ ขนบธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดมาแตในอดีต แตมี
การปรับเปลี่ยนพิธีกรรมบางสวนในการจับมือ อันเนื่องมาจากจุดประสงคคือ ตองการมุงเนนที่จะใหศิษย
เรียนเพลงมอญ ตามกระแสการใชประโยชนดนตรีไทยในปจจุบัน 
  สถานที่สําหรับใชเปนที่จัดการเรียนการสอนในปจจุบัน ยังใชบานครูเปนหลักในการจัดการเรียน
การสอน หากตอเพลงตองหาม ตามความเชื่อที่วา หามตอเพลงในบาน ยังใชสถานที่อ่ืน เชน วัด เปนสถานที่
ในการจดัการเรียนการสอน เชน เพลงหนาพาทย โดยจางนักดนตรีขางนอกมาสอนรวมหรือจะสงตัวแทนวง
มาตอ แสดงใหเห็นวา แหลงที่ใหการศึกษาดนตรีนั้น บานยังเปนแหลงศึกษาหาความรูที่สําคัญเชนในอดีต 
  เนื้อหาที่ใชสอนตางไปจากเดิม คือ มีการใชเพลงมอญเขามาเปนหลักในการสอน เนื่องมาจาก
บทบาทการใชดนตรีไทยในสังคม มีความตองการใชวงปพาทยมอญมากกวาวงปพาทยไทย ดังนั้นเนื้อหา
ที่ครูจัดใหกับศษิยจึงเปนการจดัเพือ่ตอบสนองการใชประโยชนดนตรใีนสังคมมากกวา แตเนื่องจากดนตรไีทย
ยังถูกปลูกฝงดวยความเชื่อสืบตอมา ครูดนตรีบางทานยังยึดถือขนบธรรมเนียมปฏิบัติแบบเกาอยู โดยไมคํานึง 
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ถึงความเปลี่ยนแปลงของสังคม และอีกสวนหนึ่งไดปรับปรุงการใชเนื้อหา ทั้งแบบเกาแบบใหมรวมกัน 
เพื่อเปนการตอบสนองตอบการใชงานในปจจุบันไปพรอมๆ กับรักษาขนบธรรมเนียมปฏิบัติแบบเกา 
  วิธีสอนยังเปนแบบเดมิ คือ การเรยีนแบบตวัตอตัว มีครูเปนศูนยกลางการเรียน อันเนื่องมาจาก
เหตุที่ ดนตรีไทยเปนวิชาที่ตองพัฒนากระบวนการเรยีนเปนขั้นเปนตอนมีระเบียบแบบแผนตามที่ครูโบราณ
กําหนดไว เปนศาสตรและศิลปที่ตองการเรียนรูดวยการเอาใจใสอยางจริงจัง ทั้งผูเรียนและผูสอน จึงยาก
ที่จะใชวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบอื่นๆ ใหประสบความสําเร็จไดดีเทากับการสอนแบบมุขปาฐะ 
  ในอนาคต สภาพการจัดการเรียนการสอนปพาทย นาจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ
การแขงขัน เพื่อการอยูรอดในสังคม ลักษณะการเรียนเพื่อมุงการใชประโยชน จนไมไดใสใจหลักการที่
แทจริงของปพาทยเหมือนในอดีต ที่บรรพบุรุษส่ังสมสืบทอดมา แหลงวิทยาการดานปพาทยตองเปลี่ยน
สภาพจากบาน เปนโรงเรียน ภาพการเรียนการสอนแบบตั้งเดิมเลือนหายไป ขาดผูอนุรักษอยางจริงจัง 
 

ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาเรื่องการสืบทอดปพาทยในตาํบลบางปลา อําเภอบางพล ี จังหวัดสมุทรปราการ 
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใชในการศึกษา และขอเสนอแนะในการทําวิจยัตอไป 
 1. ขอเสนอแนะดานการศึกษาและการแกปญหา 
  1.1 สภาพบทบาทของปพาทย จากผลการศึกษา จะเห็นกระบวนการสืบทอดปพาทย ใน
ลักษณะการจดัการเรียนการสอน ตามสภาพปจจุบัน ซ่ึงเปนแนวทางในการศึกษาทางมานุษยวิทยาการดนตรี 
และแนวทางในการศึกษาทางดนตรีศึกษา พอเปนตัวอยางของการจัดการเรียนปพาทยที่นาสนใจ 
  1.2 ดานสภาพและบทบาทของวงปพาทย ควรมีการจัดตั้งเปนกลุม ชมรมตางๆ ในพืน้ที่
เพื่อเปนการอนุรักษจํานวนคณะปพาทย แกปญหาการแขงขันทางธุรกิจปพาทย และปญหาการขาดแคลน
นักดนตรี และยังเปนการสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางนักดนตรีดวย 
  1.3 ดานการจัดการเรียนการสอนนั้น หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนที่เกี่ยวของ
กับเรื่องดนตรีไทย ควรจดัหาการสงเสริม อนุรักษ งานดานดนตรีไทย โดยเฉพาะการเรียนการสอนปพาทย
แบบตั้งเดิมทีก่าํลังจะสูญหาย เพื่อใหเกิดการสืบทอดศิลปะวิทยาการเหลานี้ตอคนรุนหลัง ทําใหเกดิทศันคติ
ที่ดีตอการประกอบอาชพีดานดนตรไีทยเชน ในชวงปดเทอมควรจดัการเรยีนดนตรีไทยโดยไมเสียคาใชจาย 
ใชสถานที่คือที่วัดเพื่อเปนการสืบทอดดนตรีไทยของตําบล 
 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอไป 
  การศึกษาของผูวิจัยขางตน เปนการศึกษารวบรวมขอมูลเบื้องตน ยงัมีรายละเอียดในแงมุม
อ่ืนๆ ที่นาสนใจ เชน 
  2.1 ศึกษาเรื่องปพาทย ในดานการสรางเครื่องดนตรีในคณะปพาทย 
  2.2 ศึกษาวิธีการ การสรางสรรคผลงานดนตรีของนักดนตรีในวงปพาทยแตละทาน 
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  2.3 ศึกษาธุรกิจการจัดการคณะปพาทย 
  2.4 ศึกษารายละเอยีดการสืบทอดปพาทยในกลุมอ่ืนๆ ที่ยังประกอบอาชพีในการบรรเลง
ปพาทยเปนหลัก โดยทําการวิจัยเพิ่มเติมแบบเจาะลึก 
  2.5 ศึกษาสภาพบทบาทและการ สืบทอดคณะปพาทย ในระดับอําเภอและระดับจังหวัด 
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ขอมูลจําเพาะของจังหวัดสมุทรปราการ 
 

 จังหวดัสมุทรปราการ หรือที่เรียกกนัวา เมืองปากน้าํ ซ่ึงเคยเปนเมืองหนาดานทางทะเลที่สําคญั

ในอดีต จังหวดัสมุทรปราการตั้งอยูในภาคกลางของประเทศไทยสองฟากฝงตอนปลายสุดของแมน้ําเจาพระยา 

บริเวณปากอาวไทย ระหวางเสนละติจูดที่ 13 – 14 องศาเหนอื และเสนลองจิจูดที่ 100 – 101  องศาตะวนัออก 

หางจากใจกลางกรุงเทพมหานครไปทางทศิตะวนัออกเฉยีงใตประมาณ 29 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 
1,004  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 627,557 ไร  
  อาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี ้

   • ทิศเหนือและทิศตะวนัตกตดิตอกับกรุงเทพมหานคร  

   • ทิศตะวนัออกติดตอกับจังหวัดฉะเชิงเทรา  

   • ทิศใตติดตอกบัอาวไทย (แนวเขตนานน้ําตามพระราชบญัญัติกําหนดเขตจังหวดั
ในอาวไทยตอนใน พ.ศ. 2502 [3] ติดตอ กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมทุรสาคร จังหวัดชลบุรี จังหวัด
ฉะเชิงเทรา)  
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  จังหวดัสมุทรปราการแบงการปกครองสวนภูมภิาค แบงออกเปน 6 อําเภอ ประกอบไปดวย 
   1. อําเภอเมืองสมทุรปราการ  
   2. อําเภอบางบอ  
   3. อําเภอบางพลี  
   4. อําเภอพระประแดง  
   5. อําเภอพระสมทุรเจดีย  
   6. อําเภอบางเสาธง *  
  ใน 6 อําเภอ แบงออกเปน 50 ตําบล 405 หมูบาน 
  จังหวดัสมุทรปราการมกีารบริหารราชการสวนทองถ่ิน โดยมี 1 องคการบริหารสวนจงัหวดั 
17 เทศบาล และ 31 องคการบริหารสวนตําบล จําแนก ได ดังนี้: 
   1. อําเภอเมืองสมุทรปราการ  
    1.1 อบต. 4 แหง - แพรกษา - บางดวน - บางโปรง - เทพารักษ - แพรกษาใหม  
    1.2 เทศบาล 7 แหง คือ  1) เทศบาลนครสมุทรปราการ  2) เทศบาลเมืองปากน้าํ
สมุทรปราการ  3) เทศบาลตําบลสําโรงเหนอื  4) เทศบาลตาํบลบางปู  5) เทศบาลตําบลแพรกษา 6) เทศบาล 
ตําบลดานสําโรง  7) เทศบาลตําบลบางเมือง  
   2. อําเภอบางบอ  
    2.1 อบต. 8 แหง คอื  1) บางเพรียง  2) บานระกาศ  3) คลองดาน  4)บางบอ   
5) บางพลีนอย  6) คลองนิยมยาตรา  7) คลองสวน  8) เปร็ง  
    2.2 เทศบาล 3 แหง  คือ  1) เทศบาลตําบลบางบอ  2) เทศบาลตําบลคลองสวน  
3) เทศบาลตําบลคลองดาน  
   3. อําเภอบางพลี  
    3.1 อบต. 6 แหง  คือ  1) บางพลีใหญ  2) บางแกว  3) บางโฉลง  4) บางปลา  
5) ราชาเทวะ  6) หนองปรือ  
    3.2 เทศบาล 1 แหง คือ  เทศบาลตําบลบางพลี  
   4. อําเภอพระประแดง  
    4.1 อบต. 6 แหง  คือ  1) ทรงคนอง  2) บางกระสอบ  3) บางยอ  4) บางน้ําผ้ึง  
5) บางกะเจา  6) บางกอบัว  
    4.2 เทศบาล 3 แหง คือ  1) เทศบาลเมืองพระประแดง  2) เทศบาลเมืองลัดหลวง  

                                                            

 * บางเสาธงเปนอําเภอใหมที่ไดยกฐานะจากกิ่งอําเภอบางเสาธง ดวยมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 15 
พฤษภาคม พ.ศ. 2550  
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3) เทศบาลเมืองสําโรงใต  
   5. อําเภอพระสมุทรเจดีย  
    5.1 อบต. 4 แหง คอื 1) บานคลองสวน  2) ในคลองบางปลากด  3) แหลมฟาผา  
4) นาเกลือ  
    5.2 เทศบาล 2 แหง คือ 1) เทศบาลตําบลพระสมุทรเจดยี  2) เทศบาลตําบล
แหลมฟาผา  
   6. อําเภอบางเสาธง  
    6.1 อบต. 3 แหง คอื 1) บางเสาธง  2) ศีรษะจรเขนอย  3) ศีรษะจรเขใหญ  
    6.2 เทศบาล 1 แหง คือ  เทศบาลตําบลบางเสาธง  
 

คมนาคม 
 ในจังหวัดสมุทรปราการ การเดินทางสวนใหญใชรถสวนบุคคลและรถประจําทาง โดยมีรถ
ประจําทางที่สําคัญ ไดแก บริเวณ บางนา สําโรง ปากน้ํา บางพลี และพระประแดง สําหรับการโดยสาร
ทางเรือ ผานทางแมน้ําเจาพระยา มีเรือโดยสารเลียบแมน้ํา ขึน้ไดที่ทาน้ําปากน้ํา และมีการโดยสารขามแมน้ํา
หลายจุด รวมทั้งบริเวณทาน้าํพระประแดง มีทาแพสําหรับบรรทุกรถขามแมน้ํา การเดินทางทางอากาศ
ผานทางทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และยังสามารถเดนิทางเขากรุงเทพมหานครไดโดยรถไฟฟาแอรพอรตเรลลิงก
จากทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 นอกจากนั้น การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยหรือ รฟม. จะทําการกอสรางสวนตอ
ขยายรถไฟฟาบีทีเอส สายสุขุมวิท เขาสูจังหวัดสมุทรปราการ โดยไดแบงออกเปน 2 ระยะ ตอจากของ
กรุงเทพมหานคร คือ ระยะที่สอง แบริ่ง - สมุทรปราการ (บางปง) จํานวน 9 สถานี รวมระยะทาง 12.6 กิโลเมตร 
ซ่ึงขณะนี้อยูในระหวางการจัดเตรียมโครงการ และนาจะเริ่มกอสรางไดในไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2554 โดย
ในขณะนี้ไดมีการออกพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในทองที่เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
และอําเภอเมืองสมุทรปราการไวแลว และมีผลบังคับใช 4 ป ตั้งแตวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2553 รวม
ระยะทางตามแนวโครงการ 14 กิโลเมตร โดยผูที่ถูกเวนคนืทีด่ินจะถือวาเปน ผูเสียสละ โดยจะไดรับเกยีรติบัตร 
และยังไดรับการจารึกชื่อลงในแผนหิน และนําไปแสดงไวที่สถานีปลายทางของโครงการในระยะทีส่อง 
นอกจากนั้นยังมีการศึกษาแนวทางในการเดินรถระยะที่สาม ตอจากบางปงไปจนถึงบางปู (สถานพักผอน
ตากอากาศบางปู) จํานวน 4  สถานี ระยะทาง 7 กิโลเมตร 
 นอกจากที่กลาวมา ยังมีสถานทองเที่ยวที่นาสนใจตอไปนี้ 

  • ตลาดน้ําบางน้าํผึ้ง - แหลงรวมอาหารพื้นบานรวมถึงที่พักผอนหยอนใจ เปดเฉพาะ
เสาร-อาทิตย และวันหยุดราชการ  

  • ตลาดน้ําโบราณบางพลี  
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  • บานสาขลา – หมูบานทางวัฒนธรรมเกาแก สมัยสุโขทัย  

  • ปอมพระจุลจอมเกลา - ปอมปนที่สําคัญสรางขึ้นสมัยรัชกาลที่ 5  

  • เมืองโบราณ - พิพิธภณัฑกลางแจงที่จาํลองสถานที่สําคัญและโบราณสถานในเมืองไทย  

  • พระสมุทรเจดีย - โบราณสถานที่สําคัญคูบานคูเมือง  

  • พิพิธภัณฑชางเอราวัณ -  ประติมากรรมทองแดงรูปชางที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก  

  • ฟารมจระเข - ฟารมจระเขและสวนสัตวสมุทรปราการ  

  • สถานตากอากาศบางปู - สถานพักผอนหยอนใจและเปนศูนยรวมของฝูงนกนางนวล  

  • หลวงพอโต - หลวงพอโตวัดบางพลีใหญใน พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวสมุทรปราการ
และประชาชนทั่วไปนับถือ  
 ประวัติความเปนมา 
  สมุทรปราการ เปนเมืองที่สรางขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยของพระเจาทรงธรรม มี
ช่ือปรากฏอยูใน พระราชกฤษฎีกาซึ่งตราขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2178 พระเจาทรงธรรมไดโปรดเกลาฯ ใหสราง
เมืองสมุทรปราการขึ้นที่บริเวณ คลองปลากด มีฝร่ังชาวฮอลันดาเขามาคาขาย กับไทยในสมัยของ สมเด็จ
พระเอกาทศรถ เปนพอคาที่วางตัว และติดตอ กับไทยเปนอยางดี อีกทั้งกระทําความดีความชอบกับทาง
ราชการแผนดินหลายอยาง สมเด็จพระเอกาทศรถจึงไดทรง พระราชทานที่ดินบริเวณเหนือคลองปลากด 
ใชเปนที่ตั้งคลังสินคา และเปนที่อาศัยของเจาหนาที่อยางพรอมเพียง เปนสถานที่งดงาม และบริบูรณดวย
เครื่องใชที่จําเปนและทันสมัย จนถึงกับมีการยกยองในหมูชาวฮอลันดา วาเปนเมือง "นิวอัมสเตอรดัม" 
(New Amsterdam) ปจจุบันถูกน้ําเซาะพังไปแลว สมัยรัตนโกสินทรตอนตน พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลา
นภาลัย ทรงเห็นวา ปากน้ําเจาพระยานั้น หากมีขาศึกมารุกรานพระนครก็จะทําไดงาย จึงโปรดเกลาฯ ให
กรมหมื่นเจษฎาบดินทร (พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว) กับพระยาพระคลัง (ดัส) เปนแมกองไป
ควบคุม การกอสรางเมืองสมุทรปราการขึ้นใหมในป พ.ศ. 2362 ตรงบริเวณบางเจาพระยา คือ ตําบล
ปากน้ําในปจจุบัน ใชเวลาในการกอสรางประมาณ 3 ป 
  จังหวัดสมุทรปราการ หรือที่เรียกกันเปนสามัญทั่วไปวา "เมืองปากน้ํา" เพราะตั้งอยูปากน้ํา
เจาพระยาเปนเมือง สําคัญทางประวัติศาสตร มาตั้งแตโบราณเปนเมืองหนาดานทางทะเลที่มีความสําคัญ
ตลอดมาทุกยุคทุกสมัย " สมุทร" แปลวา " ทะเล" และ "ปราการ" แปลวา "กําแพง" สมุทรปราการ แปลวา 
กําแพงชายทะเล หรือ กําแพงริมทะเล ซ่ึงหมายถึงเมืองหนาดานชายทะเล หรือ ริมทะเลที่มีกําแพงมั่นคง
แข็งแรงสําหรับปองกันขาศึกนั่นเอง นับวา เปนการใหช่ือเมืองที่ถูกตองและเหมาะสมตามความมุงหมาย
ในการตั้งเมืองเปนอยางยิ่ง 
  ประวัติความเปนมาของเมืองสมุทรปราการ สลับซับซอนสัมพนัธกับเมืองพระประแดงมาก 
(ปจจุบันเปน อําเภอพระประแดงในจังหวดัสมุทรปราการ) เพราะเมืองสมุทรปราการ ไดตั้งขึ้นในสมัย
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กรุงศรีอยุธยา เปนราชธาน ี แตเมืองพระประแดงเดิมนัน้ ขอมไดตั้งขึ้นในสมัยขอมมีอํานาจครอบครอง
บริเวณลุมแมน้ําเจาพระยา ซ่ึงสมัยนั้น ทะเลยังลึกเขามามากจนจรดเขตทางใตของกรุงเทพมหานคร ขอม
เรียกวา "ปากน้ําพระประแดง" เมื่อตั้งที่เมือง ปากน้ําก็เรียกวา "เมืองพระประแดง" (ตามหลักฐานทาง
ประวตัิศาสตรเชื่อวา เมืองพระประแดง ที่ขอมตั้งนี้อยูที่ คลองเตย เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ปจจุบัน
คือ ที่ทําการ การทาเรือแหงประเทศไทย) คร้ันนานมา มีแผนดิน งอกออกไป เมืองพระประแดงหางจาก
ปากน้ําเขาทุกที จึงมีการโยกยายตั้งเมืองปากน้ํา ขึ้นใหมเพื่อความเหมาะสม จึงมีทั้งเมืองสมุทรปราการ 
และเมอืงพระประแดง ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ครั้นถึงสมยักรุงรัตนโกสินทร ความจําเปน ทางการเมอืง และ
ความปลอดภยัของประเทศชาติ มีมากขึ้นจึงไดตั้งเมือง นครเขื่อนขันธขึ้น (ปจจุบนั เปนอําเภอ พระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ) จึงกลาวไดวา จังหวัดสมุทรปราการ หรือเมืองปากน้ําในปจจุบันนี้ มีประวัติ และ
อาณาเขต ของเมือง 3 เมืองรวมกัน คือ เมืองพระประแดง เมืองนครเขื่อนขันธ และเมืองสมุทรปราการ 
  สมุทรปราการ ในอดีตนับเปนพัน  ๆปมาแลวนั้น นักปราชญทางประวัติศาสตร และโบราณคดี
สันนิษฐานวา บริเวณพื้นที่ของจังหวัดนี้ทั้งหมด ตั้งแตปากอาวไทย จนจรดพื้นที่ทางใต ของจังหวัด
พระนครศรีอยธุยา เปนทะเลทัง้หมด มเีรือสําเภาจีน แลนขึ้นไปถึงกรุงศรีอยธุยาไดโดยสะดวก ตอมานาน  ๆเขา 
บริเวณแหลงนีต้ื้นเขนิกลายเปน ที่ราบลุมอดุมสมบูรณ ทั้งมแีมน้าํเจาพระยาไหลผานไปออกทะเล การคมนาคม
สะดวก ผูคนจึงอพยพเขาไปตั้งหลักแหลง ทํามาหากินมากขึ้นโดยลําดบั บริเวณลุมน้าํเจาพระยาทั้งหมด
มาจนจรดปากอาวไทย เปนเขตอาณาจกัรทวารวด ี และชนชาวทวาราวดีในบริเวณนีส้วนมากมีเชือ้ชาติไทย 
จากหลักฐานการขุดคนพบซากโบราณสถาน กับพบโบราณวัตถุ มีตะเกียงสัมฤทธ์ิของชาวโรมันที่ตําบล
พงตึก อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ทําใหสันนษิฐานไดวาบริเวณตําบล ดังกลาวและอาณาเขตใกลเคียง
คงจะเปนเมืองทาริมทะเลที่สําคัญของอาณาจักร ทวาราวดี คูกับเมืองนครปฐม ซ่ึงเปนเมืองสําคัญริมทะเล
อีกเมืองหนึ่งของอาณาจักรทวาราวดีเชนกัน 
 จึงพอสรุปไดวา อาณาจักรทวาราวด ีคงเปนอาณาจกัรที่รุงเรืองและมีอาณาบริเวณอยูในที่ราบลุม
ในแมน้ําเจา พระยา ทั้งหมดตลอดมาจน จรดอาวไทย ประชาชนพลเมืองคงมีเช้ือสายไทย มีความเจริญสูง 
ซ่ึงอยูในราว พ.ศ. 1000 ถึง พ.ศ. 1300 ดังนั้น พื้นทีข่องเมืองสมุทรปราการเดมิ จึงอยูในอาณาจกัรทวาราวดี
มาแลวตัง้แตในสมยัโบราณ ถาจะกลาวยอน หลังขึ้นไปในอดตี สมุทรปราการมีประวัติศาสตรความเปนมา
ที่นํากลาวไดละเอียด รวม 5 สมัยดวยกัน คือ สมัยลพบุรี สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี และ สมัย
รัตนโกสินทร 
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ภาคผนวก ข 
 

ตาราง การสัมภาษณหัวหนาวงปพาทยในตาํบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
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ตาราง 6 การสัมภาษณหวัหนาวงปพาทยในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวดัสมุทรปราการ 
 

ช่ือวงปพาทย สัมภาษณคร้ังที่ 1 สัมภาษณคร้ังที่ 2 สัมภาษณคร้ังที่ 3 
    

1.  คณะ ดํารงศิลป 20 เมษายน 2553 2 สิงหาคม 2553 17 ตุลาคม 2553 
2.  คณะ เกรียงไกรรวมศิลป 25 เมษายน 2553 5 สิงหาคม 2553 19 ตุลาคม 2553 
3.  คณะ ส. นําศิลป 21 เมษายน 2553 6 สิงหาคม 2553 18 ตุลาคม 2553 
4.  คณะ สุดประเสริฐ 28 เมษายน 2553 9 สิงหาคม 2553 19 ตุลาคม 2553 
5.  คณะ ฟกทอง  2 พฤษภาคม 2553 15 สิงหาคม 2553 24 ตุลาคม 2553 
6.  คณะ พ.ศรีเพชร 5 พฤษภาคม 2553 19 สิงหาคม 2553 25 ตุลาคม 2553 
7.  คณะ ล่ันทมทอง 7 พฤษภาคม 2553 23 สิงหาคม 2553 27 ตุลาคม 2553 
8.  คณะ  ส.ประดิษฐ 10 พฤษภาคม 2553 28 สิงหาคม 2553 30 ตุลาคม 2553 
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ภาคผนวก ค 
 

แบบสัมภาษณเพื่อการวิจัย 
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แบบสัมภาษณเพ่ือการวิจัย 
เร่ือง การสืบทอดวงปพาทยในตําบลบางปลา  อําเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ 

 
1. ช่ือวง ................................................................................................................................................... 
2. หัวหนาวงปพาทยช่ือ..................................................... นามสกุล ....................................................... 
3. ที่อยูปจจุบนั ......................................................................................................................................... 
 โทรศัพท ................................................................................................................................... 
4. รายช่ือนักดนตรีประจําวงปพาทย 
 

ลําดับ
ที่ 

ช่ือ-นามสกุล บรรเลงเครื่องดนตร ี อายุ 
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5. การสืบทอดปพาทยของหวัหนาวงปพาทย 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
6. สายนักดนตร ี
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
7. การรับงานบรรเลงปพาทยประกอบพิธีกรรม 
 7.1 พิธีกรรมทางศาสนา ............................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 7.2 พิธีกรรมเกี่ยวกับชีวิต ......................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 7.3 การประกอบการแสดง ....................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
8. การจัดการเรยีนการสอนปพาทย 
 8.1 การรับศิษย ......................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 8.2 ความเชื่อดานโหราศาสตร .................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
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 8.3 พิธีการรับศิษย .................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
  8.3.1 วันประกอบพธีิ ......................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
  8.3.2 กํานล ........................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
  8.3.3 คํากลาวบูชาครู .......................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
  8.3.4 การจับมือ .................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 8.4 สถานที่เรียน ....................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 8.5 ส่ือและอุปกรณ ................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
  8.5.1 เครื่องดนตรี .............................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
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  8.5.2 เทคโนโลยีสมัยใหม .................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 8.6 เนื้อหาที่ใชสอน .................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 8.7 วิธีการสอน ......................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
  8.7.1 การเลือกเครื่องดนตรีใหปฏิบัติ ................................................................................ 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
  8.7.2 ลักษณะการถายทอด ................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
  8.7.3 วิธีการถายทอดของครู .............................................................................................. 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
  8.7.4 ขนบปฏิบัติของผูเรียน .............................................................................................. 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
  8.7.5 เวลาในการซอมและการตอเพลง .............................................................................. 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
  8.7.6 การลงโทษ ............................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
       ช่ือ – นามสกุล ....................................................................... ผูใหขอมูล 
         ( ..................................................................... )  

      วัน…… เดือน ………………....... พ.ศ. ............ 
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ภาคผนวก ง 
 

ประวัติครูดนตรีไทย 
ในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมทุรปราการ 
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 พระยาประสานดุริยศัพท (แปลก ประสานศัพท) เปนบุตรคนโตของขุนกนกเรขา (ทองดี) กับ
นางนิ่ม เกิดเมื่อ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2403 ตรงกับวันอังคาร ณ บานเลขที่ 81 ตรอกไข ถนนบํารุงเมือง 
ตําบลหลังวัดเทพธิดา กรุงเทพมหานคร ทานไดเรียนปชวากับครูช่ือ “หนูดํา” สวนวิชาดนตรีปพาทยอยางอื่น 
ไดศึกษาอยางจริงจังกับครูชอย สุนทรวาทิน (บิดาของพระยาเสนาะดุริยางค) จนบรรลุแตกฉาน ทานเขา
รับราชการ ตั้งแตเมื่อพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลาเจาอยูหวั ทรงพระยศเปนพระยุพราช ไดทูลขอพระราชทาน
บรรดาศักดิ์จากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวใหนายแปลกเปนที่ “ขุนประสานดุริยศัพท" นับ
จากนัน้กไ็ดรับพระราชทานเลือ่นบรรดาศักดิม์าเปนลําดบั จนไดเปนที่ “พระยาประสานดุริยศพัท” เจากรม
ปพาทยหลวง ในสมัยรัชกาลที่ 6 ความรูความสามารถของพระยาประสานดุริยศัพทนั้น เปนที่กลาวขวัญ
เร่ืองลือวา ทานเปนผูที่ถึงพรอมดวยฝมือ ความรู ปฏิภาณ ไหวพริบ ทานเปนครู และเปนศิลปนที่หาได
ยากยิ่ง เมื่อป พ.ศ. 2428 ทานไดรับเลือกใหไปรวมฉลองครบรอบรอยปของพิพิธภัณฑเมืองอวิมปลีย ที่
ประเทศอังกฤษผลของการบรรเลงขลุยของทานเปนทีพ่อพระราชหฤทยัของสมเดจ็พระราชนิีนาถวคิตอเรยี
เปนอยางยิ่งถึงกับรับสั่งขอฟงเพลงขลุยเปนการสวนพระองคในพระราชวังบัคกิ้งแฮมอีกครั้ง การบรรเลง
ครั้งหลังนี้ สมเด็จพระนางเจาวิคตอเรียทรงลุกจากที่ประทับและใชพระหัตถลูบคอพระยาประสานฯ พรอมทั้ง
รับสั่งถามวา เวลาเปานั้นหายใจบางหรือไม เพราะเสียงขลุยดังกังวานอยูตลอดเวลา พระยาประสานดุริยศัพท
ไดแตงเพลงไวดังนี้คือ เพลงเชดิจีน 3 ช้ัน พมาหาทอน เขมรราชบุรี ลาวคําหอม ลาวดําเนินทราย เขมรทรงดําเนนิ 
(เขมรกลอมพระบรรทม) เขมรปากทอ เขมรใหญ ดอกไมไทร ถอนสมอ ทองยอน เทพรัญจวน นารายณ



  116 

แปลงรูป แมลงภูทอง สามไมใน อาถรรณ คุณลุงคุณปา พราหมณเขาโบสถ ธรณีรองไห มอญรองไห 
แขกเห อนงคสุดา วิเวกเวหา แขกเชิญเจา ยองหวิด 3 ช้ัน เปนตน 
  ความสามารถทางดนตรีของทานนัน้ ทําใหทานมีลูกศิษยที่มีความสามารถเปนทวีคณูขึ้นไป 
และศิษยของทานเปนที่รูจกัโดยทัว่ไปคือ พระประดับดุริยกิจ (แหยม วณิณิ) พระเพลงไพเราะ (โสม สุวาทิต) 
หลวงประดษิฐไพเราะ (ศร ศลิปบรรเลง) หลวงบรรเลงเลิศเลอ (กร กรวาทิน) พระยาภูมเิสวิน (จิตร จิตตเสรี) 
อาจารยมนตรี ตราโมท ครูเฉลิม บัวทั่ง เปนตน 
  พระยาประสานดุริยศัพท ปวยเปนโรคชรา และถึงแกกรรมเมื่ออายุได 65 ป เมื่อวันที่ 5 
มีนาคม พ.ศ. 2467 
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 หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) (6 สิงหาคม พ.ศ. 2424 – 8 มีนาคม พ.ศ. 2497) เกิด
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2424 เปนบุตรของ นายสิน นางยิ้ม ศิลปบรรเลง เนื่องจากบิดาคือ ครูสินเปน
เจาของวงปพาทย และเปนศษิยของพระประดิษฐไพเราะในป พ.ศ. 2443 ขณะเมื่ออายุ 19 ป ทานได
แสดงฝมือเดี่ยวระนาดเอก ถวายสมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟากรมพระยาภาณพุันธุวงศวรเดช เปนที่
ตองพระทัยมาก จึงทรงรับตัวเขามาไวที่วังบูรพาภิรมย ทาํหนาที่คนระนาดเอก ประจาํวงวังบูรพาไปดวย 
พรอมกับสมเด็จทาน ไดเชิญครูมาสอนที่วัง คือ พระยาประสานดุริยศัพท (แปลก ประสานศัพท) เนื่องจาก
จางวางศร ไดรับพระกรุณาจากสมเด็จเจาฟากรมพระยาภาณุพนัธุวงศวรเดช เปนอยางมาก ทรงจัดหาครู
ที่มีฝมือมาฝกสอน ทําใหจางวางศรมีฝมือกลาแข็งขึ้นในสมัยนั้นไมมใีครมีฝมือเทียบเทาไดเลย 
  จางวางศร ไดรับพระราชทานบรรดาศักดิ์ เปน หลวงประดิษฐไพเราะ ในสมัยรัชกาลที่ 6 
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2468 ทั้งๆ ที่ทานไมเคยรับราชการอยูในกรมกองใดมากอน ทั้งนีก้็เพราะ
ฝมือและความสามารถของทาน เปนที่ตองพระหฤทัยนั่นเอง 
  คร้ันถึงป พ.ศ. 2469 ทานไดเขารับราชการในกรมปพาทยและโขนหลวง กระทรวงวัง ทานได
มีสวนถวายการสอนดนตรีแด พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี 
พระบรมราชินี รวมทั้งมีสวนชวยงานพระราชนิพนธเพลงสามเพลง คือ เพลงราตรีประดับดาวเถา เพลง
เขมรละออองคเถา และ เพลงโหมโรงคลื่นกระทบฝง สามชั้น 
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 เพลงที่ไดแตงไว 
  หลวงประดษิฐไพเราะ ไดแตงเพลงไวมากกวารอยเพลง  เชน 

   • เพลงโหมโรง : โหมโรงกระแตไตไม โหมโรงปฐมดุสิต โหมโรงศรทอง โหมโรง
ประชมุเทวราช โหมโรงศรทอง โหมโรงประชมุเทวราช โหมโรงบางขุนนนท โหมโรงนางเยื้อง โหมโรง
มาสะบัดกีบ และโหมโรงบูเซ็นซอค  เปนตน  

   • เพลงเถา : กระตายชมเดือนเถา ขอมทองเถา เขมรเถา เขมรปากทอเถา เขมรราชบุรีเถา 
แขกขาวเถา แขกสาหรายเถา แขกโอดเถา จีนล่ันถันเถา ชมแสงจันทรเถา ครวญหาเถา เตาเหเถา นกเขา
ขะแมรเถา พราหมณดดีน้ําเตาเถา มุลงเถา แมลงภูทองเถา ยวนเคลาเถา ชางกินใบไผเถา ระหกระเหินเถา 
ระส่ําระสายเถา ไสพระจันทรเถา ลาวเสี่ยงเทียน เถา แสนคํานึงเถา สาวเวียงเหนือเถา สาลิกาเขมรเถา โอลาวเถา 
ครุนคิดเถา กําสรวลสุรางคเถา แขกไทรเถา สุรินทราหูเถา เขมรภูมิประสาทเถา แขไขดวงเถา พระอาทิตย-
ชิงดวงเถา  กราวรําเถา ฯลฯ  
  หลวงประดิษฐไพเราะถึงแกกรรม เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2497 รวมอายุ 73 ป ชีวประวัติ
ของทานเปนแรงบันดาลใจในการสรางภาพยนตรเร่ืองโหมโรง 
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ภาคผนวก จ 
 

ภาพประกอบวงปพาทยในตาํบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
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หัวหนาคณะ ดํารงศิลป 
 
 

 

บานเก็บเครื่อง 
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หัวหนาคณะ เกรียงไกรรวมศิลป 
 

 
 

พิธีไหวครู 
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การเรียนการสอน 
 

 
 

วงปพาทยไทย (งานไหวเจา) 
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รําหนาศพ 
 

 
 

วงแตรวงพิธีแหนาค 
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หัวหนาคณะ ส.นําศิลป 
 

 
 

การเก็บเครื่องดนตรี 
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การเก็บเครื่องดนตรี 
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การเรียนการสอน 
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หัวหนาคณะ สุดประเสริฐ 
 

 
  
 

วงปพาทยมอญ 
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การเก็บเครื่องดนตรี 
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นางรํา 
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หัวหนาคณะ ฟกทอง 
 

 
 
 
 

วงปพาทยมอญ 
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การเก็บเครื่อง 
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การเก็บเครื่องดนตรี 
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หัวหนาคณะ พ. ศรีเพชร 
 

 
 

พิธีไหวครูของชมรมศิลปนบางปลา 
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วงปพาทยมอญ 
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หัวหนาคณะ ลั่นทมทอง 
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การเก็บเครื่อง 
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สรางเครื่องดนตรีเอง 
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วงปพาทยมอญ 
 

 
 
 

 
 



  140 

หัวหนาคณะ ส.ประดิษฐศิลป 
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รูปนักดนตรี 
 

1. คณะดํารงศิลป 

 

2. คณะเกรียงไกรรวมศิลป 
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3. คณะ ส.นาํศิลป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  144 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  145 

4.  คณะสุดประเสริฐ 
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5. คณะฟกทอง 
 

 
 
 
 
 
 
 



  148 

6. พ.ศรีเพชร 
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7. คณะลั่นทมทอง 

 

8. คณะส.ประดิษฐศิลป 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 
ช่ือ - ช่ือสกุล      นายกัมปนาท  ดําทองสุก 
วันเดือนปเกดิ      2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2526     
สถานที่เกิด           จังหวดัสมุทรปราการ 
สถานที่อยูปจจุบัน     14/1 หมู 1  ตําบลบางปลา  อําเภอบางพลี  จังหวดัสมุทรปราการ 
ตําแหนงหนาที่การงานปจจบุัน 
สถานที่ทํางานปจจุบัน     
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2545    มัธยมศึกษาปที่ 6 
       จาก โรงเรียนมัธยมสังคีตวทิยา  
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 พ.ศ. 2549    การศึกษาบณัฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาดุริยางคศาสตรไทย 
       จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 พ.ศ. 2553    การศึกษาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (ศป.ม.)  
       สาขาวิชามานษุยดุริยางควิทยา  
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