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บทคัดย่อ 

งานวิจัย “ปี่พาทย์มอญตระกูลดนตรีเสนาะ” เป็นงานวิจัยทางดา้นมานุษยดุริยางควิทยา ผู้วิจัยได้ด าเนนิการ
ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและการลงเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยมจีุดประสงค์การ
วิจัยเพื่อศึกษาประวตัิปี่พาทย์มอญตระกูลดนตรเีสนาะ การสืบทอด และการแพร่กระจายของปี่พาทย์มอญ
ตระกลูดนตรีเสนาะ ผลการศึกษาพบว่า ปี่พาทย์มอญตระกูลดนตรเีสนาะ อพยพมาจากเมืองเมาะตะมะ โดยนาย
สีเป็นบุคลส าคัญของต้นตระกูลทีเ่ข้ามาในประเทศไทยพร้อมกับเครือ่งดนตรีชิ้นส าคญัเข้ามาด้วย คือ “ฆ้อง
มอญ” ซึ่งคนในตระกลูให้ความเคารพนับถือกราบไหว้เป็นท่ียึดเหนีย่วจิตใจเปรยีบเสมือนบรรพบุรุษของตระกูล  
ได้ก่อตั้งวงปี่พาทย์มอญในราวปี พ.ศ. 2434 โดยนายเจิ้นซึ่งเป็นบตุรนายสีและได้รับการถ่ายทอดดนตรีจากผูเ้ป็น
บิดาจนมีชื่อเสยีงเป็นท่ีรู้จัก ผลงานส าคัญได้ถวายงานบรรเลงปี่พาทย์มอญในงานพระบรมศพพระบาทสมเดจ็
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัว รัชกาลที่ 5 ในปี พ.ศ. 2454 และงานพระศพของสมเดจ็พระปติุฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี 
พระราชมารดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ในปี พ.ศ. 
2471 ได้รับประทานนามสกลุ “ดนตรีเสนาะ” จากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ ์        
กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ในปัจจุบันการสืบทอดของวงปี่พาทย์มอญตระกูลดนตรเีสนาะเป็นรุ่นท่ี 4  
มีวงปี่พาทย์มอญในสายตระกูลดนตรีเสนาะจ านวน 2 วง ได้แก่ วงดนตรีเสนาะ และ วงมงคลสิน 
นอกจากน้ียังได้ถ่ายทอด เพลงมอญให้กับส านักดนตรีทีส่ าคัญอีก 2 แห่ง ได้แก่ ส านักดนตรีบ้านใหม่หางกระเบน 
จังหวัดอยุธยา และส านักดนตรีบ้านอรรถกฤษณ์ จังหวัดปทุมธานี โดยยังคงรับใช้สังคมตามขนบวิถีวัฒนธรรม
มอญ ประเพณี พิธีกรรม ความเชือ่ ความบันเทิง ด้วยแบบแผนวัฒนธรรมการบรรเลงปี่พาทยม์อญและเพลงมอญ
ของตระกูลดนตรเีสนาะแบบดั้งเดมิไว้อย่างมั่นคงจนถึงปัจจุบัน  
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ABSTRACT 
This research named “Pipat Mon of Dontri-Sanor Family”, which belongs to ethnomusicology, 
aims at studying the band’s history along with how knowledge is passed on and transmitted, 
after gathering data from both written documents and field research. The study reveals that 
Nai Si, the school’s significant forefather who migrated from Mottama to Thailand with a Mon 
gong that is still worshipped as a spiritual ancestor by all members, approximately founded 
the band in 1888. After that his son named Nai Juen, whom Master Si deliberately taught 
musical knowledge and all playing techniques till he became well-known, had a chance to 
perform this Mon piphat in King Rama V’s funeral ceremony in 1913 and in the funeral 
ceremony of H.R.H. Sukhuman Marasri the Princess Consort, H.R.H. Prince Paribatra 
Sukhumband’a mother, in 1929. He was received the surname “Dontri-sanor” from H.R.H. 
Prince Paribatra Sukhumband, as well. At the present the 4th generation organizes two major 
schools, Ban Mai Hang Kraben School in Ayutthaya Province and Ban Attaruek School in 
Pathum Thani Province. Both of them strictly keep Mon customs, belief, rituals and other 
musical traditions as well as the ancestor’s particular styles and techniques in order to 
continuously run the bands and firmly serve the society till today.         
 

Keywords :  Dontri-Sanor Family / Pipat Mon 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ดนตรี เป็นศิลปะและวัฒนธรรมแขนงหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์ในแตล่ะช่วงยุคสมยั  

ดนตรมีีบทบาทส าคญัต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ุตั้งแต่กลุ่มชนขนาดเล็กจนถึงสังคมขนาดใหญ่  
ดนตรมีีหน้าที่รับใช้สังคมมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ในแต่ละกลุ่มชนชาติพันธ์ุมีเอกลักษณเ์ฉพาะของดนตรีที่แสดง
ความเป็นตัวตนแตกต่างกันไป ซึ่งมีความหลากหลายทางดนตรีตามวิถีและห้วงเวลาแห่งสังคมนั้นๆ มกีารพัฒนา
มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่ละช่วงของยุคสมยั ในบางช่วงเวลาได้มีการสญูหาย เนื่องจากขาดการสบื
ทอด การหลงลมื หรือเกดิเหตุการณ์ทางการเมือง อันเป็นปัจจยัส่วนหนึ่งที่อาจท าให้เกิดผลกระทบต่อการถ่าย
โยงทางวัฒนธรรม   

มอญ เป็นชนชาติที่มีความเจรญิรุ่งเรืองมากที่สุดชาติหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีอารย
ธรรมและภาษาของตนเองมาแต่โบราณ  อาณาจักรมอญตั้งอยู่บรเิวณฝั่งตะวันออกของแม่น้ าอิระวดี  ซึ่งปัจจุบัน
อยู่ในเขตพม่าตอนล่าง ในช่วงเวลา 700 กว่าปีของอาณาจักรมอญมกัจะเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบเกดิขึ้นอยู่
ตลอดเวลา ส่งผลให้อาณาจักรมอญต้องล่มสลายลง คนมอญบางส่วนได้อพยพหนีมาประเทศไทย และในการ
อพยพทุกครั้ง ชาวมอญจะไดร้ับการดูแลเปรยีบเสมือนญาติเป็นอย่างดี โดยพระมหากษัตริยไ์ทยได้ทรงโปรดเกล้า
ฯ ให้ครอบครัวชาวมอญตั้งถ่ินฐานบ้านเรือนอยู่ในบริเวณสองฝั่งของแม่น้ าเจ้าพระยา บรเิวณอ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เป็นต้น 

จังหวัดปทุมธานี เป็นจังหวัดที่มีชาวมอญอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก ชาวมอญเหล่านี้ยังรักษาวัฒนธรรม
มอญและปฏิบัตสิืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิถีประเพณี การแต่งกาย ภาษา อาหาร ความเช่ือ 
ศิลปวัฒนธรรมมอญ ที่ยังคงมีอิทธพิลต่อสังคมท้องถิ่นและสังคมไทย ได้แก่ ร ามอญ และ ปี่พาทยม์อญ เป็นที่รู้จัก
และนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย  สนันิษฐานว่า ปี่พาทย์มอญเริม่มีขึ้นในสมัยอยุธยา เนื่องจากชาวมอญได้อพยพ
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เข้ามาตั้งหลักแหล่งในประเทศไทยหลายครั้ง ดนตรีปี่พาทย์มอญมีบทบาทต่อสังคมและวัฒนธรรมทั้งในการ
ประกอบพิธีกรรมการแสดงรวมไปถึงประกอบกิจกรรมต่างๆ ดนตรีปีพ่าทย์มอญจึงนับเป็นอัตลักษณ์ทีส่ าคัญของ
จังหวัดปทุมธานี Thitiwattanarat (2009, p.41) ในจังหวัดปทุมธานีมีประวัตคิวามเป็นมาของวงปี่พาทย์มอญ     
เป็นมุขปาฐะที่เล่าสืบต่อกันมา โดยกล่าวถึงชาวมอญที่ได้แยกฆ้องมอญออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ หน้าพระ ราง และ
ส่วนหางแมงป่อง แบกหามมาจากเมืองมอญ  เรื่องเล่ามุขปาฐะนีม้ีความเกี่ยวพันกับ “ตระกลูดนตรเีจริญ” และ 
“ตระกลูดนตรีเสนาะ” ซึ่งท้ัง 2 ตระกูลนีม้ีบทบาทและมีความส าคญัต่อวงการปี่พาทย์มอญในประเทศไทยมา
จนถึงปัจจุบัน 

วงปี่พาทย์มอญครูดนตรีมอญได้น าเครื่องดนตรีมอญต่างขนิดมารวมกันประสมวงกันน้ันเพื่อให้เกิดความ
สุนทรีย์ทางความงามของเครื่องดนตรีและความไพเราะของเสียงดนตรี ครดูนตรมีอญจึงได้ก าหนดแบบแผนการ
จัดวงดนตรไีว้อย่างเหมาะสม (Boonpuk, 2015, p.64) วงปี่พาทย์มอญ ประกอบด้วยเครื่องดนตรมีอญดั้งเดิม
อันเป็นเอกลักษณ์ของมอญ ได้แก ่ฆ้องมอญ ปี่มอญ ตะโพนมอญ เปิงมางคอก ต่อมาไดม้ีการน าเอาเครื่องดนตรี
ไทยบางชนิดเข้าไปผสมวงบรรเลงร่วมด้วย เช่น ระนาดเอก ระนาดทุ้ม โดยมีการแบ่งขนาดวงปี่พาทยอ์อกเป็น 3 
ขนาด คือ ปี่พาทย์มอญเครื่องห้า ปี่พาทย์มอญเครื่องคู่ และปี่พาทยม์อญเครื่องใหญ่ ตามแบบแผนของวงปี่พาทย์
ของไทย บรรเลงเพลงมอญทั้งของเก่าดั้งเดมิ และเพลงมอญที่ประพนัธ์ข้ึนมาใหม่ภายหลัง  

เพลงมอญ เป็นเพลงที่มีส าเนียงอ่อนช้อย เชื่องช้า โหยหวน สอดคลอ้งกับชาวมอญซึ่งเป็นคนอ่อนหวาน 
เรียบร้อย พูดช้า ส านวนเพลงจะด าเนินไปอย่างเรียบง่าย ไม่ตื่นเต้น  มีลักษณะการด าเนินเพลงในทางกล่อม
อารมณม์ากกว่ากระตุ้นอารมณ์ เพลงมอญที่จริงแล้วสามารถเล่นไดทุ้กโอกาส แต่คนส่วนใหญ่คิดกันว่าเพลงมอญ
เป็นเพลงที่โหยหวนจึงใช้บรรเลงในงานศพ (Silapabanleng, 1997, p.4) ลักษณะเพลงมอญทีม่มีาแตโ่บราณ 
จะเป็นเพลงอัตราจังหวะ 2 ช้ัน และช้ันเดยีว  เพลงมอญแตล่ะเพลงจะมีช่ือเรียกท่ีมคีวามหมายสอดคล้องกับพิธี
การต่างๆ ของพิธีกรรมในประเพณีมอญ เพลงมอญของเดมิมีจ านวนไม่มากนัก บางเพลงไดสู้ญหายไป คงเหลือ
เพลงที่ใช้เป็นหลักในการบรรเลงประกอบในงานพิธีกรรม ความเชื่อ ประเพณีต่างๆ เช่น เพลงเชิญ เพลงประจ า
วัด เพลงประจ าบ้าน เพลงยกศพ เพลงเร็วมอญ เพลงพระฉันมอญ เป็นต้น 

ปี่พาทย์มอญ และเพลงมอญ ตระกูลดนตรีเสนาะ ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษซึ่งเป็นชาวมอญ
โดยแท้ ทีม่ีความรู้ความสามารถดา้นปี่พาทย์มอญ อพยพมาจากเมืองเมาะตะมะเข้ามาในประเทศไทยพร้อมกับ
เครื่องดนตรีมอญ เป็นตระกูลที่ไดก้่อตั้งปี่พาทย์มอญในยุคแรกๆ ของจังหวัดปทุมธาน ีจนไดร้ับประทานนามสกลุ  
“ดนตรีเสนาะ”  ปัจจุบันวงปี่พาทย์มอญรุ่นใหม่หลายๆ วง ไม่นิยมบรรเลงเพลงมอญแบบดั้งเดมิ หันมานิยม
บรรเลงเพลงมอญที่แต่งข้ึนใหม่มากกว่า เมื่อเป็นเช่นนี้หากไม่มีการศกึษาและเผยแพร่ อาจท าให้เพลงมอญแบบ
ดั้งเดิมสูญหายไป ส่งผลกระทบต่อวงการดนตรโีดยเฉพาะเพลงมอญดั้งเดิมที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอด
ต่อกันมาของชาวมอญในประเทศไทย  

ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญในการศึกษาวิจัย “ปี่พาทย์มอญตระกูลดนตรีเสนาะ” โดยมีจุดมุ่งหมายมุ่งเน้น
ในองค์ความรู้ เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา บรบิททางดนตรี บริบททางสังคมและวัฒนธรรม  สามารถน าองค์
ความรู้ปี่พาทย์มอญ และเพลงมอญดั้งเดมิที่ส าคญัเพื่อเผยแพร่เป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษาต่อไป         
 

วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาประวัติและการสืบทอดทางดนตรีของวงปี่พาทย์มอญตระกูลดนตรเีสนาะ  
2. เพื่อศึกษาลักษณะเฉพาะทางดนตรีของบทเพลงมอญตระกลูดนตรีเสนาะ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาค้นคว้า วงปี่พาทย์มอญตระกลูดนตรีเสนาะ เป็นการศึกษาเชิงมานุษยวิทยาการดนตรี  

(Ethnomusicology) โดยใช้ระเบยีบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาข้อมลูจากเอกสาร
และงานวิจัย (Document Research) ข้อมูลจากการศึกษาภาคสนาม (Fieldwork) และเรียบเรียงด้วยวิธี
พรรณนา วเิคราะห์ (Descriptive Analysis) โดยด าเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 

1. รวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยรวบรวมขอ้มูลเอกสารทางประวตัิศาสตร์ 
เช่น จดหมายเหตุ งานวิจัยเกีย่วกับประวัติชนชาติมอญ เอกสารทางดนตรไีทยท่ีเกี่ยวข้องกับดนตรีมอญ ปี่พาทย์
มอญ เพลงมอญ และวัฒนธรรมมอญของจังหวัดปทุมธานี   

2. รวบรวมข้อมูลภาคสนาม ผู้วจิัยได้เก็บข้อมลูภาคสนามจากบุคลส าคัญตระกูลดนตรีเสนาะ ได้แก่ 
ทายาทของตระกูลดนตรเีสนาะ และกลุม่บุคคลผู้ทีเ่กีย่วข้อง 

3. เก็บรวบรวมข้อมลูในประเด็นท่ีศึกษาซึ่งประกอบด้วย       
        3.1 ประวัติและการสืบทอดทางดนตรีของวงปี่พาทย์มอญตระกูลดนตรเีสนาะ 

3.1.1 ความเป็นมาของปี่พาทย์มอญตระกูลดนตรเีสนาะ 
3.1.2 การสืบทอดของปี่พาทย์มอญตระกูลดนตรเีสนาะ 
3.1.3 เครื่องดนตรีประจ าตระกลูดนตรีเสนาะ 

        3.2 ลักษณะเฉพาะทางดนตรีของบทเพลงมอญตระกูลดนตรเีสนาะ 
4. เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จึงน าข้อมูลทีไ่ด้ไปวเิคราะห ์โดยด าเนินการน าข้อมลูมา

สังเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อมูลตามประเด็นที่ศึกษา ดังนี ้และน าเสนอการข้อมูลโดยการเขียนพรรณนาเชงิวิเคราะห์ 
เรียบเรียงบทสรุปที่ไดจ้ากการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นน ามาอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  
 

สรุปผลการวิจัย 
จากการเก็บรวบรวมข้อมลูจากเอกสาร งานวิจัย และการเก็บข้อมูลภาคสนาม  น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ 

เพื่อให้ได้ข้อมูลโดยเรียบเรยีงตามประเด็นที่ศึกษา ดังต่อไปนี ้
ประวัติความเป็นมาของตระกลูดนตรีเสนาะ 

ตระกลูดนตรีเสนาะ เป็นตระกูลดนตรีที่สืบเชื้อสายมอญมาจากเมืองเมาะตะมะ อพยพเข้ามาใน
ประเทศไทย และได้น าเอาศิลปวัฒนธรรมประเพณีวิถีมอญรวมถึงวัฒนธรรมดนตรมีอญเข้ามาด้วย โดยไดส้ืบสาน
ถ่ายทอดวัฒนธรรมดนตรมีอญต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน โดยล าดับการสืบทอดของตระกลูดนตรีเสนาะ ดงันี้ 
นายสี เกิดในประเทศไทย  โดยบรรพบุรุษของนายสีเป็นชาวมอญที่นบัถือผีเต่า อพยพมาจากเมืองเมาะตะมะ 
เข้ามาอยู่ในประเทศไทย ตรงกับรชัสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลศิหล้านภาลัย แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จากค า
บอกเล่าของนางสาวปทุม ดนตรีเสนาะ ได้กล่าวถึงบรรพบุรุษของตระกูลว่าเป็นทหารนักรบมอญช่ือ ต๊ะโด๊ด    
ต๊ะโหนก มีความหมายเป็นภาษาไทยว่า ปราบเล็ก ปราบใหญ่  ดังนัน้ในการจัดงานพิธีร าผีที่บ้านตระกลูดนตรี
เสนาะทุกครั้งจะต้องกลา่วเรียกเชิญบรรพบุรุษ ปราบเล็ก ปราบใหญ่ มาร่วมพิธีด้วยทุกครั้ง” (Dontri-Sanor,  
2020, p.24, p.10) ในการอพยพเข้ามายังประเทศไทยนั้นได้น าเครือ่งดนตรี “ฆ้องมอญ” ซึ่งเป็นเครือ่งดนตรี
ประจ าตระกลู ท่ีมีความส าคญัต่อดนตรีปี่พาทยม์อญในประเทศไทยในเวลาต่อมา การอพยพของกลุ่มชาวมอญ
เข้ามายังประเทศไทยในครั้งดังกลา่วได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี เนือ่งด้วยพระราชมารดาในพระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงมีเชื้อสายมอญจึงทรงให้ความส าคัญและตอ้นรับชาวมอญกลุม่นี้เป็นอย่างดี  
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลศิหลา้นภาลัยไดโ้ปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎ คมุไพร่พลขึ้นไป
รับครอบครัวชาวมอญอพยพ ณ ต าบลปากแพรก จังหวัดกาญจนบรุ ีและทรงโปรดเกล้าฯ ให้ชาวมอญที่อพยพมา
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ในครั้งนี้ บางส่วนมาตั้งถ่ินฐานอยู่ท่ีจังหวัดปทุมธานี ทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก โดยครอบครัวของนายสี
รวมถึงเครือญาตไิด้พ านักอาศัยอยูฝ่ั่งตะวันออกบริเวณที่บ้านโคกชะพลู ต าบลบางกระดี เดิมทีเป็นตัวอ าเภอเมือง
ปทุมธานีเก่า ก่อนที่อ าเภอเมืองจะย้ายมายังฝั่งตะวันตกที่อยู่ปัจจุบนั หลังจากนั้นนายสไีดย้้ายขึ้นเหนอืมาอยู่
บริเวณต าบลบ้านกลาง ใกล้กับวัดลุ่ม ปัจจุบันเป็นวัดร้างอยู่ในวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี บริเวณริมแมน่้ า
เจ้าพระยา ฝั่งตรงข้ามกับตัวเมืองปทุมธานีในปัจจุบัน 
  
 
 
 
 
 
 
 

ฆ้องมอญ (จุ๊ว่าง) ทีน่ ามาจากเมืองตะมะ  
 

นายสี มีภรรยา 2 คน ภรรยาคนแรกไม่ทราบช่ือ มีบุตรด้วยกัน 4 คน ได้แก่ นายกรดิ นายฉ่ า นายเจิน้ 
และนางสาวเพิ่ม ส่วนภรรยาคนท่ี 2 ช่ือนางพู มีบุตรด้วยกัน 3 คน คนแรกเป็นผูห้ญิงช่ือสว่าง คนที่ 2 เป็นผู้ชาย
ช่ือเที่ยง และคนท่ี 3 เป็นผู้หญิงช่ือเอม นายสีนั้นได้เรียนดนตรีมอญจากบรรพบุรุษและถ่ายทอดดนตรมีอญให้กับ
ลูกหลาน “นายเจิ้น”บุตรชายคนที่ 3 ของนายสีที่ได้รับการถ่ายทอดดนตรีมอญ เป็นผู้ก่อตั้งวงปี่พาทย์มอญมี
ช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จัก เป็นที่มาของนามสกลุ “ดนตรเีสนาะ” และเป็นหลักฐานบุคคลข้อมูลในการสืบทอดปี่พาทย์
มอญในยุคแรกๆ ของเมืองปทุมธานี นอกจากน้ีนางสว่าง (วัง) บุตรสาวของนายสี ยังเป็นบุคคลส าคญัในเรื่อง
มอญร า โดยเป็นครูมอญร ารุ่นแรกๆ ของปทุมธานทีีไ่ด้ถ่ายทอดมอญร าให้กับลูกหลาน เครือญาติ  นายสีได้ถึงแก่
กรรมลงราวปี พ.ศ. 2450 โดยมีนายเจิ้น ซึ่งเป็นหลักของตระกลูเป็นผู้ดูแลครอบครัวต่อจากนายสี    
 

 
นายเจิ้น  ดนตรีเสนาะ 

 

นายเจิ้น หรือเจิญ เกดิที่จังหวัดปทุมธานี ประมาณปี พ.ศ. 2415 และได้สมรสกับนางสาวแปร้ หรือ 
“เปรี้ยว”เชื้อสายมอญ มีบตุรด้วยกัน 3 คน ได้แก่ นางบุปผา (ลุ) พงษ์เจริญ นายเสง่ียม ดนตรีเสนาะ  นายสงวน  
ดนตรเีสนาะ นายเจิ้นได้ย้ายออกมาสรา้งครอบครัวอยูฝ่ั่งตะวันตกตรงข้ามบ้านเดมิของบิดา จนกระทัง่ก่อนปี 
พ.ศ.2460  ครอบครัวนายเจิ้นได้ยา้ยที่อยู่อีกครั้ง เนื่องจากมีการสร้างศาลากลางจังหวัดปทมุธานีในบรเิวณที่
ครอบครัวนายเจิ้นอาศัยอยู่ โดยยา้ยขึ้นเหนือจากวัดหงส์ปทุมาวาสมาไมม่ากนัก การย้ายที่อยู่อาศัยในครั้งนี ้นาย
เจิ้นไดร้วบรวมโฉนดที่ดินมอบให้กบัทางการเพื่อสร้างศาลากลางจังหวัด และได้กลา่วกับลูกๆ ไว้ว่า “กวางโต๋เดิง 
เคลาะละ” แปลว่า “หมู่บ้านเราได้เป็นเมืองดีแล้ว ให้เขาเถอะ” (Dontri-Sanor, 2020, p.24, p.10) 
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                       นางบุปผา พงษ์เจริญ       นายเสง่ียม  ดนตรีเสนาะ     นายสงวน  ดนตรีเสนาะ    
 

      ผังตระกูลดนตรีเสนาะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* ผู้สืบทอดดนตรี  
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นายเจิ้นเมื่อมีอายุครบเกณฑ์ทหาร โดยได้รับราชการเป็นพลทหารในสังกัดของกองทัพเรือ ต่อมานาย
เจิ้นไดม้ีโอกาสถวายตัวเข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็ก ในสมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอเจา้ฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ 
กรมพระนครสวรรค์วรพินิต นายเจิ้นมีหน้าท่ีเป็นชาววิเสท ประกอบส ารับอาหารส าหรับทรงบาตรในตอนเช้า 
และประกอบอาหารส าหรับทหารและข้าราชบริพารในวัง โดยเจ้านายจะประทานเงินให้นายเจิ้นไวส้ าหรับจ่าย
ตลาด เมื่อเงินเหลือจากการไปจ่ายตลาด นายเจิ้นจะคืนเงินท่ีเหลือทั้งหมดทุกครั้ง ด้วยอุปนิสยัใจคอของนายเจิ้น 
ที่เป็นคนซื่อสัตย์  จึงท าให้เป็นท่ีโปรดปรานและไว้ใจของเจ้านาย ได้รับประทานแหนบอักษรพระนามย่อบริพัตร 
จากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจา้ฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต1 

ในขณะที่นายเจิ้นรับราชการทหารอยู่ในวังบางขุนพรหม ไม่มีใครทราบว่านายเจิ้นสามารถเล่นดนตรไีด้  
ครั้งหนึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ไดโ้ปรดเกลา้ฯให้มกีาร
ประชันวงขึ้นในวังบางขุนพรหม มีวงปี่พาทยม์อญเข้าร่วมประชันท้ังหมด 9 วง ครั้นเมื่อประชันวงกันเสร็จ
เรียบร้อยแล้วยังไม่เป็นท่ีพอพระทยัของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์ 
วรพินิต นายเจิ้นจึงได้กราบทูลขอประทานพระอนุญาตเข้าไปบรรเลงฆ้องมอญ เมื่อนายเจิ้นบรรเลงจบเพลง  
ทรงพอพระทัย มีรับสั่งถามถึงเครือ่งปี่พาทย์มอญของบ้านนายเจิ้น และสนพระทัยท่ีจะเสด็จไปทอดพระเนตร
ด้วยพระองค์เอง ด้วยเหตุทีน่ี้ท าให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟา้บริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพิ
นิต เสดจ็ไปยังบ้านนายเจิ้นเพื่อทอดพระเนตรวงปี่พาทย์และฆ้องมอญประจ าตระกูลที่แบกมาจากเมอืงเมาะตะ
มะ เมื่อได้ทรงทอดพระเนตรแล้วถึงกับทรงมีรับสั่งชมว่า “ของเขาสวยจริงตามที่คยุ”  

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินติ ไดเ้สด็จบ้านนายเจิ้น
อีกหลายครั้ง โดยในการเสด็จแตล่ะครั้งจะทรงประทับแรมที่แพขาวริมแม่น้ าเมืองปทุมธานี ทรงโปรดเกล้าฯ ให้
นายเจิ้นเข้าเฝ้าน าวงปี่พาทย์มอญมาบรรเลงถวายที่ศาลาวัดหงษ์ปทุมาวาส (เดมิชื่อวัดหงษา) อันเป็นมูลเหตุที่มา
ของนามสกุล “ดนตรีเสนาะ” สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขมุพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต 
ทรงได้โปรดเกล้าฯประทานให้แกน่ายเจิ้น เมื่อคราวเสด็จไปยังบ้านนายเจิ้นเพื่อทอดพระเนตรฆ้องมอญวงประจ า
ตระกลูที่แบกมาจากเมืองเมาะตะมะ โปรดเกล้าฯนายเจิ้นน าวงมาบรรเลงถวายที่วัดหงษ์ปทุมาวาส  เป็นท่ีพอ
พระทัยจึงไดโ้ปรดเกล้าฯ ประทานนามสกลุให้กับนายเจิ้น ว่า “ดนตรีเสนาะ” ซึ่งเป็นหัวหน้าวง นอกจากนี้ยัง
โปรดเกล้าฯ ประทานนามสกลุใหก้ับนักดนตรีในวงที่ร่วมบรรเลงในครั้งนั้นหลายคน ได้แก่ นามสกลุฆอ้งเสนาะ 
ประทานแก่นายเติม นามสกลุ ทุ้มเพราะ ประทานแก่นายเผื่อน นามสกุลฉิ่งเพราะประทานแก่นายเจรญิ เป็นต้น  
วงปี่พาทย์มอญของตระกูลดนตรีเสนาะ ได้เริม่ก่อตั้งวงในราวประมาณช่วงปี พ.ศ. 2434 โดยมีนายเจิน้ เป็นผู้
ก่อตั้งวงปี่พาทย์มอญขึ้น พัฒนาวงปี่พาทย์มอญเรื่อยมาจนเป็นแบบแผน และยังคงสืบสานการบรรเลงปี่พาทย์
มอญ เพลงมอญ สืบต่อกันมาจนถงึปัจจุบัน วงปี่พาทย์มอญของนายเจิ้น มีชื่อเสียงเป็นท่ีรู้จักท้ังในจังหวัด
ปทุมธานี พระนคร และจังหวัดใกล้เคียงจนกระทั่งมีโอกาสส าคญัครัง้ประวัติศาสตร์โดยไดร้ับหมายค าสั่งถวาย
งานประโคมปี่พาทย์มอญ ในการออกพระเมรุถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว จากข้าหลวงรักษาการเมืองปทุมธานี โดยมีหลักฐานเป็นเอกสารจดหมายเหตุ ที่แสดงถึงการเข้าไป
ถวายงานบรรเลงป่ีพาทย์มอญในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวใน
ระหว่างวันท่ี 14-17 มีนาคม พ.ศ. 2453 เป็นเอกสารในสมัยรัชกาลที่ 6 โดยกระทรวงนครบาล เล่มที ่7 หมวด
พระราชพิธีเรื่องขอเงินค่าพิณพาทย์มอญในคราวงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

                                                           
1 จากค าบอกเล่าของนายชะอุ่ม ดนตรีเสนาะ  นางสาวปทมุ  ดนตรีเสนาะ หลานของนายเจิ้น ดนตรีเสนาะ   
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(Phunsue, 2015, p.335) 

 

จากหลักฐานที่ปรากฏในเอกสารการบรรเลงประโคมในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเดจ็
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัวครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าวงปี่พาทย์มอญของนายเจิ้น เป็นวงดนตรีที่มีชื่อเสยีงเป็นท่ีรู้จัก
กันและยอมรับกันโดยทั่วไปในวงการดนตรี มีนักดนตรไีทยจากหลายส านักท้ังในจังหวัดปทุมธานีและจงัหวัด
ใกล้เคียงเดินทางมาขอเรียนปี่พาทย์มอญจากนายเจิ้น โดยยึดแบบแผนการบรรเลงของนายเจิ้นเป็นตน้แบบ   
นอกจากน้ียังมเีหตุการณส์ าคญัอีกครั้งหนึ่ง เมื่อสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์              
กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ทรงโปรดเกล้าฯให้วงปี่พาทย์มอญของนายเจิ้นถวายงานบรรเลงปี่พาทย์มอญในงาน
พระศพของสมเด็จพระปิตุฉาเจ้าสขุุมาลมารศรีพระราชมารดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตร    
สุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ในปี พ.ศ. 2471  ครั้งนั้นมีวงปี่พาทยม์อญจ านวน 4 วง ประจ าทั้ง 4 มุม
พระเมรุ โดยมีเรื่องเล่าว่าหลังจากบรรเลงในช่วงบ่าย พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราช
ด าเนินมาทอดพระเนตรฆ้องมอญของนายเจิ้น ขณะนั้นนายเติมซึ่งเป็นผู้บรรเลงฆ้องมอญประจ าวงนายเจิ้นได้
บรรเลงเพลงเร็วมอญ “ดาวกระจาย” ในการรับเสด็จ จากนั้นทรงทอดพระเนตรและทรงใช้พระหัตถล์บูสัมผสัที่
ฆ้องมอญประจ าตระกูล ซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นพระมหากรณุาธิคณุอันสงูสุดต่อวงปี่พาทย์มอญตระกลูดนตรีเสนาะ 

การสืบทอดของปี่พาทย์มอญตระกูลดนตรีเสนาะ  
       ปี่พาทย์มอญตระกูลดนตรีเสนาะ เริ่มตั้งแต่นายสีซึ่งได้รับถ่ายทอดดนตรีจากบรรพบุรุษที่อพยพจาก
เมืองเมาะตะมะมาจนถึงนายเจิ้น ดนตรเีสนาะ ไดต้ั้งวงปี่พาทย์มอญและได้ถ่ายทอดปี่พาทยม์อญให้กบับุตรหลาน 
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เมื่อนายเจิ้นได้ถึงแก่กรรมลง บุตร หลาน เครือญาติยังคงใช้สืบสานงานดนตรีปี่พาทย์มอญต่อเนื่องกันมาต่อเนื่อง
มิได้ขาดช่วง และยังคงแบบแผนการบรรเลงปี่พาทยม์อญแบบดั้งเดมิไว้อย่างมั่นคง มีการพัฒนาและปรับตัว
เปลี่ยนรูปแบบการบรรเลงให้เหมาะสมไปตามสภาพแวดล้อมทางสงัคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยคุสมัย โดย
สามารถล าดับรุ่นของวงปี่พาทย์มอญของตระกูลดนตรีเสนาะได้ 4 รุน่ ดังนี ้

รุ่นที่ 1 รุ่นก่อตั้งวงปี่พาทย์มอญ โดยมีนายเจิ้น ดนตรีเสนาะ เป็นผู้กอ่ตั้งวงและเป็นหัวหน้า 
วงดูแลจัดการวงปี่พาทย์มอญ  

รุ่นที่ 2 เป็นรุ่นลูกนายเจิ้น โดยมีนายเสง่ียม ดนตรีเสนาะ และนายสงวน ดนตรีเสนาะ ซึ่ง 
เป็นบุตรชายของนายเจิ้น ดนตรีเสนาะ เป็นผูส้ืบทอดปี่พาทย์มอญตอ่จากบิดา โดยมีนายเสง่ียม ดนตรเีสนาะเป็น
หัวหน้าดูแลจัดการวงดนตร ี
  รุ่นที่ 3 เป็นรุ่นหลานนายเจิ้น ดนตรีเสนาะ โดยมีการแยกวงปี่พาทย์มอญออกเป็น 3 วง 
ได้แก่ วงนายมงคล พงษ์เจริญ บุตรนางบุปผา พงษ์เจรญิ  วงนายดารา ดนตรีเสนาะ และนายสุรินทร์ ดนตรี
เสนาะ บตุรนายเสง่ียม ดนตรีเสนาะ  และวงนายชะอุ่ม ดนตรีเสนาะ บุตรนายสงวน ดนตรีเสนาะ  

รุ่นที่ 4 เป็นรุ่นปัจจุบัน เป็นรุ่นเหลนและรุ่นลื่อของนายเจิ้น ดนตรีเสนาะ มีวงดนตรีในสาย 
ดนตรเีสนาะจ านวน 2 วง ได้แก่ วงมงคลสิน โดยมีบตุรชายนายมงคล พงษ์เจริญ คือ นายสกล พงษ์เจริญ      
นายสุรพล พงษ์เจริญ (ผู้ดูแลวง) นายสมาน พงษ์เจริญ นายศภุกิจ พงษ์เจริญ นายอ าพล อารักษ์ประชาดี ได้สืบ
ทอดการบรรเลงปี่พาทยม์อญไว้ และปัจจุบันมีนายอ าพล อารักษ์ประชาดี เป็นผูดู้แลวงต่อ เนื่องจากนายสุรพล 
พงษ์เจริญ ได้ถึงแก่กรรม และวงดนตรีเสนาะ โดยมีนายจักรพันธ ์หนุนภักดี หลานนายดารา ดนตรีเสนาะ เป็น
ผู้ดูแลวง  

นอกจากน้ียังได้ถ่ายทอดเพลงมอญให้กับส านักดนตรีที่มีช่ือเสียง 2 แห่ง ได้แก่ ส านักดนตรีบ้านใหม่
หางกระเบน จังหวัดอยุธยา และส านักดนตรีบ้านอรรถกฤษณ์ จังหวัดปทุมธาน ี 

ลักษณะเฉพาะทางดนตรีของบทเพลงมอญตระกูลดนตรีเสนาะ 
     1. แบบแผนการบรรเลงตามขนบวัฒนธรรมดนตรีปี่พาทยม์อญ โดยกิจกรรมวิถีวัฒนธรรมประเพณี
มอญของวงปี่พาทย์มอญตระกูลดนตรีเสนาะ มีแบบแผนการบรรเลงประกอบในพิธีกรรม ความเชื่อตา่งๆ ทั้งงาน
มงคลและอวมงคล เช่น งานโกนจกุ งานบวช งานศพ ร าเจ้า ร าผี งานกวนข้าวทิพย์ งานบุญประเพณีตา่งๆ  
อัตลักษณ์ในการบรรเลง การบรรเลงปี่พาทย์มอญของตระกูลดนตรีเสนาะมีอัตลักษณ์ และเป็นเอกลักษณ์ที่
ส าคัญของการบรรเลงปี่พาทย์มอญ และเพลงมอญ โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ดังนี ้
        1) การขึ้นเพลง โดยเริ่มตั้งแต่การเริม่ต้นเพลง หรือการขึ้นเพลงในวงปี่พาทย์มอญ โดยได้มีการ
ก าหนดแบบแผนการบรรเลงและสืบทอดต่อๆ กันมาเป็นแบบแผนการบรรเลงจนถึงปัจจุบัน ดังนี้  
         ก. การขึ้นเพลงด้วยฆ้องมอญ ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีประเภทด าเนินท านองที่เป็นสัญลักษณ์ของ
วงปี่พาทย์มอญ โดยฆ้องมอญเปรยีบเสมือนผู้น าวงหรือแม่ทัพของวงปี่พาทย์มอญ จะท าหน้าท่ีน าขึ้นเพลงก่อนที่
เครื่องดนตรีอื่นจะสวมเข้ามาบรรเลงต่อพร้อมกัน เพลงมอญส่วนใหญ่จะขึ้นเพลงด้วยฆ้องมอญก่อนเสมอ 
                 ข. การขึ้นเพลงด้วยตะโพนมอญ ซึง่เป็นเครื่องดนตรีประเภทก ากับจงัหวะหน้าทับที่มี
ความส าคญัของวงปี่พาทย์มอญ ซึง่มีบทเพลงส าคญัในการบรรเลงที่ใช้ตะโพนมอญขึ้นน าเพลงก่อน ไดแ้ก่ เพลง
ประจ าวัด ประจ าบา้น ซึ่งคล้ายกบัปี่พาทย์ไทยที่ใช้ตะโพนข้ึนน า เชน่ เพลงสาธุการ    
                    ค. การขึ้นเพลงด้วยโหม่ง ซึ่งเครื่องดนตรีประเภทก ากับจังหวะของวงปี่พาทย์มอญ คือ   
โหม่ง 3 ใบ 3 เสียง โดยเพลงที่โหม่งข้ึนน าก่อน เช่น เพลงรัวมอญ ในเพลงย่ าเที่ยง ย่ าค่ า เป็น  
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        2) การจบเพลง หรือการลงจบของเพลงมอญ มีลักษณะเฉพาะเป็นแบบแผนทีใ่ช้บรรเลงกันมาจนถึง
ปัจจุบัน โดยการลงจบเพลงด้วยกนั 7 ลักษณะ ตามกลุ่มเพลง ได้แก ่1. เพลงประจ าวัด/เพลงประจ าบา้น        
2. เพลงจุดเทียน 3. เพลงยกศพ / เพลงเร็วมอญรับพระ (ซอป้าด) 4. เพลงยกตะลุ่ม / เพลงปะลักโหนก          
5. เพลงเร็วส่งพระ (ดาวกระจาย) 6. เพลงเร็วมอญทั่วไป และ 7. เพลงย่ าค่ า / เพลงไฟชุม  
 2. แบบแผนการผสมวงปี่พาทย์มอญ การจัดรูปแบบวงปี่พาทย์มอญ โดยมีการพัฒนารูปแบบการผสม
แบบวงปี่พาทยไ์ทย และน าเอาเครื่องดนตรไีทยบางชนิดเข้ามาผสมจนเกิดเป็นวงดนตรีปี่พาทย์มอญ โดยมีการ
จัดรูปแบบการผสมวงแบ่งออกเปน็ 3 ขนาด ได้แก่ วงปี่พาทย์มอญเครื่องห้า วงปี่พาทย์มอญเครื่องคู่ วงปี่พาทย์
มอญเครื่องใหญ่ และในการจัดวงปี่พาทย์มอญจะจดัรูปแบบของวงเป็นสองแถวเช่นเดียวกับวงปี่พาทยข์องไทย 
แต่จะมีความแตกต่างกันในการจัดวางต าแหน่งท่ีตั้งของเครื่องดนตรี  โดยแถวหน้าจะประกอบด้วย ฆ้องมอญ    
ปี่มอญ โหม่ง 3 ใบ เปิงมางคอก ในกรณีปี่พาทย์มอญเครื่องคู่และเครื่องใหญ่จะน าโหม่งกับเปิงมางคอกไว้แถว
หน้า และแถวสองหรือแถวหลัง ประกอบด้วย ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ระนาดเอกเหล็ก ระนาดทุ้มเหลก็ ตะโพน
มอญ  ในการวางต าแหน่งฆ้องมอญไว้แถวหน้านั้นเพื่อแสดงถึงความเป็นสญัลักษณ์ของชนชาติมอญ ด้วยความ
โดดเด่นของฆ้องมอญที่มีการแกะสลักลงรักปิดทองอย่างวิจิตรงดงาม และเป็นเครื่องดนตรีหลักในการบรรเลง
ของวงปี่พาทย์มอญ  

3. แบบแผนการบรรเลง  แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี ้
            1) การบรรเลงของเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์มอญ หน้าท่ีการบรรเลงของเครื่องดนตรีในวงปี่
พาทย์มอญ จ าแนกหน้าที่ลักษณะการบรรเลงแตกต่างกันไป โดยมเีทคนิคการบรรเลงเฉพาะของแต่ละเครื่อง  
            2) การบรรเลงรวมวง วงปี่พาทย์มอญมีการผสมวงและมีการแบ่งหน้าที่การบรรเลงลักษณะ
เช่นเดียวกันกับปี่พาทย์ไทยดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่มีความแตกต่างกันในการให้ความส าคัญกับเครื่องดนตรี
บางชนิด วงปี่พาทย์มอญหัวใจส าคัญของวง คือ ฆ้องมอญ ซึ่งเป็นอัตลักษณ์บ่งบอกถึงความเป็นดนตรมีอญได้
อย่างชัดเจนท่ีสุดด้วยรูปลักษณ์ของเครื่องดนตรีทีไ่ม่เหมือนฆ้องประเทศใดๆ ในเอเชียด้วยกัน  และมีบทบาท
ส าคัญในการเป็นผู้น าวง เช่น การขึ้นต้นเพลง เป็นท านองหลักของเพลงและของวง โดยเครื่องดนตรีอื่นเป็นผู้ตาม
และตกแต่งท านองให้เกิดความไพเราะตามลักษณะเพลง 

4. แบบแผนการใช้เพลง ปี่พาทย์มอญตระกลูดนตรีเสนาะ ไดม้ีการก าหนดและวางแบบแผนการใช้บท
เพลงไว้อย่างเป็นระบบระเบียบ ท้ังนี้ไม่ไดม้ีการก าหนดแบบแผนการบรรเลงไวเ้ป็นลายลักษณ์อักษรหรือบันทึก
เป็นหลักฐานใดๆ ทั้งสิ้น แต่มีการถ่ายทอดแบบแผนการบรรเลงเพลงผ่านประสบการณ์ตรงในกิจกรรมจริง 
รวมถึงท้ังการบอกเล่า บอกต่อ จดจ า และถ่ายโยงสืบทอดใช้เป็นแบบแผนปฏิบตัิต่อกันมาจนถึงปัจจุบนั ซึ่ง
สามารถจ าแนกแบบแผนการใช้เพลง มีทั้งเพลงที่เป็นเพลงมอญที่มีมาแต่ดั้งเดมิทีเ่ป็นเพลงมอญโบราณ และเพลง
ใหมท่ี่เกิดขึ้นภายหลัง ส่วนใหญ่เปน็เพลงในอัตราสองช้ันและช้ันเดียว บทเพลงที่ใช้ส าหรับการบรรเลงประกอบ
ในงานพิธีกรรมต่างๆ เช่น โกนผมไฟ โกนจุก ท าบุญเข้าพรรษา งานบวช ร าผี ร าเจา้ งานศพ งานบุญ หรืองาน
ประเพณีต่างๆ โดยมีการก าหนดบทเพลงไว้เพื่อให้บรรเลงในช่วงใดของพิธีกรรม ความเชื่อ หรือกิจกรรมตาม
ประเพณีต่างๆ    

เพลงมอญ ทางเพลง ที่เป็นลักษณะเฉพาะทางของตระกลูดนตรีเสนาะที่ไดร้ับการสืบทอดกันมาตั้งใน
อดีต มีทั้งเพลงมอญโบราณและเพลงมอญที่ประพันธ์ขึ้นใหม่ ใช้ในการบรรเลงประกอบพิธีกรรม ความเชื่อ และ
ประเพณีต่างๆ  โดยมีบทเพลงมอญทีส่ าคญัๆ ของตระกลูดนตรีเสนาะสรปุพอสังเขป ได้แก่ เพลงประจ าวดั เพลง
ประจ าบ้าน เพลงเชิญ (ปะละ/ปะลัก) เพลงพระฉันมอญ (ละจ๊าดกอปอน,ฮะปอยทอ,เลอทอ,จั๊กมัวป๊าด,เก๊าะ
ทอมเมี๊ยะ,เป๊าะทมุเปรียง,ปอยฮะก๊ะ,ปอนฮะกะ๊,ฮเดโหนก,ยกตะลุ่ม) เพลงพระฉันมอญทางเก่า (กระเรม) เพลง
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ย่ าเที่ยง (บาเจ๊าะ/สิบสองภาษา) เพลงย่ าค่ า เพลงย่ ารุ่ง เพลงมะลิวัลย์ เพลงมะปลาย เพลงเขมรญวน เพลงพระ
ใหญ่ (ปะลักโหนก) เพลงเซ่นเหล้า เพลงคล้องช้าง เพลงเชิงเทียน เพลงเร็วมอญ (ดาวกระจาย) เพลงพระครองผา้ 
(หนึ่งหยัด/ฮเดโหนก/ฉิ่งใหญ่) เพลงเร็วจุดเทียน/พระขึ้นเทศน์ (จ๊าดหจึกเนืองฟอง) เพลงเร็วรับพระ (ซอป้าด) 
เพลงไฟชุม (เพลงจุ๊กกะโหมต) เปน็ต้น  

การรับใช้สังคมของปี่พาทย์มอญตระกูลดนตรเีสนาะ  
วงปี่พาทย์มอญตระกูลดนตรเีสนาะ รับใช้สังคมมาตั้งแต่เริม่ก่อตั้งวงเมื่อประมาณป่ี พ.ศ.2434 โดย

ให้บริการปี่พาทย์กับกลุ่มชาวมอญเป็นหลักท้ังงานมงคลและงานอวมงคล ได้แก่ งานบุญ งานโกนจุก งานบวชร า
ผี ร าเจา้ งานศพ งานประเพณี เปน็ต้น  ต่อมาปี่พาทย์มอญไดร้ับความนิยมไม่เพียงกลุ่มชาวมอญเท่านั้น คนไทย
เองก็นิยมน ามาเอาบรรเลงประโคมในงานศพเพื่อเป็นเกียรติในงานมาจนถึงปัจจุบัน  ปัจจุบันนีก้็ยังใหบ้ริการวงปี่
พาทย์มอญโดยมีการปรับไปตามยคุสมัยและสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ ในการรับงานจะมี
การตกลงราคากันโดยมีการคิดมูลค่ากันตามปัจจัย ดังน้ี  

   1. ประเภทของวงปี่พาทย์มอญ แบ่งตามขนาดของวง ได้แก่ วงเครื่องห้า วงเครื่องคู่ วงเครื่องใหญ่  
   2. ระยะเวลาของงาน เช่น งานศพที่มีการตั้งบ าเพญ็กุศล 1 คืน 2 คืน 3 คืน หรือมากถึง 7 คืน    

การรับงานบรรเลงจะคิดเป็นเวลา ยกตัวอย่างงานศพตั้งบ าเพ็ญกุศล 2 คืน วันรุ่งขึ้นประชุมเพลิง ลักษณะนี้คดิ  
3 เวลา โดยนับเป็น 1 คืนเท่ากับ 1 เวลา โดยบรรเลงตั้งแต่ช่วงเย็นไปจนประมาณเที่ยงคืนหรือเจา้ภาพให้เลิก 
ส่วนในวันเผาหรือประชุมเพลิงจะนับเป็นอีก 1 เวลา เริ่มตั้งแต่เช้าไปจนถึงการประชุมเพลิง เป็นต้น 

   3. ระยะทาง  ในการเดินทางไปยังสถานท่ีจัดงาน หากมรีะยะใกล้ๆ อาจจะคดิราคาหรืออาจไม่คดิ
ราคาเพิ่ม ขึ้นกันการตกลงของเจ้าของวงและผู้ว่าจ้าง ในอดีตนั้นการเดินทางไปบรรเลงปี่พาทย์จะไปทางเรือเสยี
เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากในสมัยก่อนนั้นถนนหนทางยังไม่เจรญิ ต้องเดินทางไปทางน้ าโดยใช้เรือเท่านั้น โดยจะใช้
เรือแจวขนาดใหญ่ขนเครื่องดนตรแีละนักดนตรี โดยนักดนตรีจะช่วยกันแจวเรือไปยังสถานท่ีจัดงาน ในระยะ
ต่อมาเมื่อมีความเจริญมากขึ้นเริม่ใช้เรือท่ีมีเครื่องยนต์ใบพัด เช่น เรอืหางยาว การเดินทางสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
แต่มีค่าใช้จ่ายในการเช่าเรือเพิ่มข้ึนจึงเป็นปัจจัยให้การรับงานต้องคดิค่าเดินทางเพิม่เข้าไปด้วย ในปัจจุบันนี้ใช้
การเดินทางด้วยรถยนตเ์ท่านั้น  

   4. นักดนตรี  ในการบรรเลงในแต่ละงานน้ันจ านวนนักดนตรีอาจมีจ านวนแตกต่างกันไปตามขนาด
ของวง และตามฝีมือนักดนตรี คา่จ้างนักดนตรีจึงข้ึนอยู่กับฝีมือดนตรีเป็นหลัก ทั้งนี้วงปี่พาทย์มอญของตระกูล
ดนตรเีสนาะในอดีตส่วนใหญ่ใช้เครือญาติ ลูก หลาน เป็นหลักในการบรรเลง อาจมีนักดนตรีอสิระบ้าง ข้ึนอยู่กับ
ขนาดวง และหากมีการรับงานพรอ้มกันในเวลาเดียวกันจ าเป็นต้องแยกวง ก็ต้องว่าจ้างนักดนตรีอิสระเพิ่มเติม
เพื่อให้สามารถบริหารจัดการวงไดโ้ดยไม่มีปญัหา  ในปัจจุบันวงดนตรีเสนาะมีนักดนตรตีั้งแต่เยาวชนจนถึงนัก
ดนตรีอาวุโส โดยมีค่าตัวตั้งแต่ 100-1,000 บาท ท้ังนี้ค่าตัวขึ้นอยู่กับความสามารถในการบรรเลง วัยวฒุิ 
ประสบการณ์ และคา่พาหนะในการเดินทางของนักดนตรี   

ปัจจุบันวงปี่พาทย์มอญดนตรีเสนาะในการควบคุมโดยนายจักรพันธ ์ หนุนภักดี ได้ก าหนดอัตรา
ค่าบริการวงปี่พาทย์มอญไว้ในเขตอ าเภอเมืองปทุมธานี วงเครื่องคู่ ราคา 5,000 บาท ต่อ 1 เวลา  วงเครื่องใหญ่ 
ราคา 6,000 บาท ต่อ 1 เวลา  และหากมีการเพิม่จ านวนฆ้องมอญจะคิดราคาเพิ่มอีกวงละ 1,000 บาท  ส าหรับ
การรับงานนอกเขตอ าเภอเมืองหรอืนอกเขตจังหวัดปทุมธานีจะคิดคา่ใช้จ่ายเพิ่มเตมิจากระยะทางใกลไ้กล        
ค่าพาหนะท่ีอาจใช้รถมากกว่า 1 คัน ก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิม่  
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อภิปรายผลการวิจัย 
ปี่พาทย์มอญตระกูลดนตรีเสนาะมปีระวัติความเป็นมา โดยบรรพบุรษุของตระกูลดนตรเีสนาะเป็นชาว

มอญที่อพยพมาจากเมืองเมาะตะมะ มายังประเทศไทยและอาศัยอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี  ในการอพยพเข้ามาได้น า
เครื่องดนตรีมอญช้ินส าคัญเข้ามาด้วย คือ “ฆ้องมอญ” ซึ่งคนในตระกูลให้ความเคารพนับถือกราบไหว้เป็นท่ียึด
เหนี่ยวจิตใจเปรียบเสมือนบรรพบุรุษของตระกูล โดยมีนายสเีป็นบุคลส าคญัของตระกลูซึ่งพบว่านายสนีัน้เกิดใน
ประเทศไทยที่จังหวัดปทุมธานี และเป็นผูไ้ดร้ับการถ่ายทอดดนตรีมอญมาจากบรรพบุรุษและส่งต่อใหก้ับ
บุตรชาย คือ นายเจิ้น เป็นผูไ้ด้ก่อตั้งวงปี่พาทย์มอญขึ้นในราวปี พ.ศ. 2434  ซึ่งต่อมานายเจิ้นมีชื่อเสียงเป็นที่
รู้จัก และไดม้ีโอกาสเป็นทหารมหาดเล็กถวายงานรับใช้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจา้ฟ้าบริพัตรสุขมุพันธ์ กรม
พระนครสวรรค์วรพินิต มผีลงานส าคัญในการบรรเลงปี่พาทย์มอญถวายในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในป ีพ.ศ. 2454 และในงานถวายพระเพลิงพระศพของสมเด็จพระ
ปิตุฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี พระราชมารดาในสมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระ
นครสวรรค์วรพินิต ในปี พ.ศ. 2471 นายเจิ้นไดร้ับประทานนามสกลุว่า “ดนตรเีสนาะ” จากสมเด็จพระเจ้าบรม
วงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต นายเจิน้ ดนตรีเสนาะ ได้ถ่ายโยงปี่พาทยม์อญให้กับ
ลูกหลานสืบทอดจากรุ่นสูรุ่่นจนถึงปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 4 และปจัจุบันมวีงปี่พาทย์มอญในสายตระกลูดนตรีเสนาะ
จ านวน 2 วง ได้แก่ วงดนตรีเสนาะ และ วงมงคลสินเพลงมอญให้กบัส านักดนตรีที่ส าคัญ 2 แห่ง ได้แก่ ส านัก
ดนตรีบ้านใหม่หางกระเบน จังหวดัอยุธยา และส านักดนตรีบา้นอรรถกฤษณ์จังหวัดปทุมธานี วงปี่พทาย์มอญ
ตระกลูดนตรีเสนาะ ยังคงแบบแผนการบรรเลงแบบดั้งเดิมไว้อย่างมัน่คง และยังรับใช้สังคมตามขนบวถิี
วัฒนธรรมมอญ พิธีกรรม ความเช่ือ ประเพณตี่างๆ จนถึงปัจจุบัน  

จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า ปี่พาทย์มอญในยุคแรกเริม่นั้นจ ากัดอยู่ในเฉพาะสังคมมอญ โดยผูกพันชีวติชาว
มอญอย่างเหนียวแน่น จนกระทั่งเป็นท่ีนิยมแพร่หลายทั้งในสังคมมอญและสังคมไทยโดยทั่วไป วัฒนธรรมป่ี
พาทย์มอญได้แพร่กระจายไปสูส่ังคมไทย โดยอาศัยรากฐานของพระพุทธศาสนา ตลอดจนได้รับการอปุถัมภ์จาก
เจ้านายในระบบราชส านัก และแพร่หลายจนกลายเป็นส่วนหน่ึงของสังคมไทย ซึง่สอดคล้องกับแนวคดิของ
ทฤษฎีการแพร่กระจายทางนวัตกรรม ในทางวัฒนธรรมปี่พาทยม์อญถือเป็นสิ่งใหม่หรือนวัตกรรมใหม่ส าหรับ
สังคมไทย ที่เข้ามาแทนท่ีปี่พาทยน์างหงส์ซึ่งมีมาแตเ่ดิมในงานอวมงคล มีการปรับตัวให้เข้ากับสังคมไทย ท้ังบท
เพลง เครื่องดนตรีและระเบียบแบบแผนการบรรเลง รวมถึงการด ารงอยู่และการสืบทอด จนกลายเป็นอัตลักษณ์
เฉพาะของปี่พาทย์มอญตระกลูดนตรีเสนาะ และยังเป็นแบบแผนการบรรเลงปี่พาทย์มอญให้กับส านักดนตรตี่างๆ
ในประเทศไทยในเวลาต่อมา ซึ่งไดส้ื่อสารผ่านสังคมเป็นจนกลายเป็นที่นิยม โดยมีระบบราชส านักเป็นตวัสื่อสาร 
ผ่านงานพระราชพิธีอวมงคลต่างๆ ในสังคมแก่ประชาชนในฐานะผูร้บัสาร ระบบการอุปถมัภ์ของเจ้านายในอดีต 
ยังส่งอิทธิพลถึงการสืบทอดสายเพลงมอญในวงปี่พาทย์มอญต่างๆ โดยมักนิยมสืบทอดตามสายของวงดนตรี
ประจ าวังเจ้านายที่สังกัดในอดตี เช่น วงพาทยโกศลที่อยู่ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้า
บริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินติ  

การปรับตัวของวงปี่พาทย์มอญ ซึง่แต่เดิมแบบแผนการจัดวงป่ีพาทย์มอญตระกลูดนตรีเสนาะมลีักษณะ
ของแบบแผนการจัดวงดนตรีประกอบด้วยเครื่องดนตรีจ านวน 5 ช้ิน ได้แก่ ฆ้องมอญ ระนาดเอก ปี่มอญ   
ตะโพนมอญ เปิงมาง 1 ใบ และมฉีาบใหญ่ เป็นเครื่องประกอบจังหวะ ซึ่งแตกต่างกับวงปี่พาทย์มอญที่พบเห็นใน
ปัจจุบัน การน าเครื่องดนตรีไทยเช่นระนาดทุ้มเข้ามาประสมในวงปี่พาทย์มอญ และแบบแผนการจัดวงปี่พาทย์
มอญที่มีแนวทางเดียวกับแบบแผนการจัดวงปี่พาทย์ไทย ถือเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่ส าคญัของปี่พาทยฒอญซึ่ง
พบว่าเป็นการปรับตัวตามอย่างแบบแผนวงปี่พาทย์ไทย ซึ่งมีความสอดคล้องกับ งานวิจัยของ Ocharean. 
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(1998) เรื่องมอญในเมืองไทย ได้กล่าววิวัฒนาการของวงปี่พาทย์มอญ ในสมัยรัตนโกสินทร์ปี่พาทย์ของไทยได้
วิวัฒนาการขึ้นตามล าดับ โดยการเพิ่มเครื่องดนตรีบางช้ินเข้าไปในวงปี่พาทย์ไทย ท าให้เกิดเป็นปี่พาทย์เครื่องคู่ 
ปี่พาทย์เครื่องใหญ่ ปี่พาทย์มอญทีบ่รรเลงในประเทศไทยก็ได้เพิ่มเตมิและปรับปรุงขึ้นตามแบบไทย ในช่วงเวลา
ของการปรับตัวของวงปี่พาทย์มอญในแต่ละยุค ทิศทางของการปรบัตัวของปี่พาทย์มอญ เพลงมอญ มีปัจจัยของ
การปรับตัวโดยขึ้นกับผู้รับสารและสังคมเป็นส าคญั ในแต่ละยุคสมยัผู้รับสารและสังคมมคีวามการรับรู้ต่อป่ีพาทย์
มอญที่แตกต่างกันด้วยเหตุนีจ้ึงท าให้ความท าให้ปี่พาทย์มอญมบีริบทกว้างขวางในการรับใช้สังคมไทย 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. การศึกษาปี่พาทย์มอญ อาจมคีวามคลาดเคลื่อนเนื่องจากไมม่ีหลกัฐานที่แน่ชัดในบางเรื่อง ข้อมูล
ส่วนใหญ่ถ่ายทอดจากค าบอกเลา่ จึงควรมีการศึกษาวเิคราะห์ข้อมูลและบริบททางสังคมให้รอบด้าน 

2. ควรมีการศึกษาการเช่ือมโยงและเปรียบเทียบปี่พาทย์มอญ เพลงมอญ แบบแผนการบรรเลง ใน
ประเทศพม่ากับปี่พาทย์มอญในประเทศไทย เพื่อให้ทราบถึงการความเช่ือมโยง ร่องรอย ของปี่พาทยม์อญได้
ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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