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บทคัดย่อ
งานวิจัย “ปี่พาทย์มอญตระกูลดนตรีเสนาะ” เป็นงานวิจัยทางด้านมานุษยดุริยางควิทยา ผู้วิจัยได้ดาเนินการ
ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและการลงเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยมีจุดประสงค์การ
วิจัยเพื่อศึกษาประวัติปี่พาทย์มอญตระกูลดนตรีเสนาะ การสืบทอด และการแพร่กระจายของปี่พาทย์มอญ
ตระกูลดนตรีเสนาะ ผลการศึกษาพบว่า ปี่พาทย์มอญตระกูลดนตรีเสนาะ อพยพมาจากเมืองเมาะตะมะ โดยนาย
สีเป็นบุคลสาคัญของต้นตระกูลทีเ่ ข้ามาในประเทศไทยพร้อมกับเครือ่ งดนตรีชิ้นสาคัญเข้ามาด้วย คือ “ฆ้อง
มอญ” ซึ่งคนในตระกูลให้ความเคารพนับถือกราบไหว้เป็นที่ยึดเหนีย่ วจิตใจเปรียบเสมือนบรรพบุรุษของตระกูล
ได้ก่อตั้งวงปี่พาทย์มอญในราวปี พ.ศ. 2434 โดยนายเจิ้นซึ่งเป็นบุตรนายสีและได้รับการถ่ายทอดดนตรีจากผูเ้ ป็น
บิดาจนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก ผลงานสาคัญได้ถวายงานบรรเลงปี่พาทย์มอญในงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว รัชกาลที่ 5 ในปี พ.ศ. 2454 และงานพระศพของสมเด็จพระปิตุฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี
พระราชมารดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ในปี พ.ศ.
2471 ได้รับประทานนามสกุล “ดนตรีเสนาะ” จากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์
กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ในปัจจุบันการสืบทอดของวงปี่พาทย์มอญตระกูลดนตรีเสนาะเป็นรุ่นที่ 4
มีวงปี่พาทย์มอญในสายตระกูลดนตรีเสนาะจานวน 2 วง ได้แก่ วงดนตรีเสนาะ และ วงมงคลสิน
นอกจากนี้ยังได้ถ่ายทอด เพลงมอญให้กับสานักดนตรีทสี่ าคัญอีก 2 แห่ง ได้แก่ สานักดนตรีบ้านใหม่หางกระเบน
จังหวัดอยุธยา และสานักดนตรีบ้านอรรถกฤษณ์ จังหวัดปทุมธานี โดยยังคงรับใช้สังคมตามขนบวิถีวฒ
ั นธรรม
มอญ ประเพณี พิธีกรรม ความเชือ่ ความบันเทิง ด้วยแบบแผนวัฒนธรรมการบรรเลงปี่พาทย์มอญและเพลงมอญ
ของตระกูลดนตรีเสนาะแบบดั้งเดิมไว้อย่างมั่นคงจนถึงปัจจุบัน
คาสาคัญ : ตระกูลดนตรีเสนาะ / ปี่พาทย์มอญ
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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
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ดนตรี เป็นศิลปะและวัฒนธรรมแขนงหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์ในแต่ละช่วงยุคสมัย
ดนตรีมีบทบาทสาคัญต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ตั้งแต่กลุ่มชนขนาดเล็กจนถึงสังคมขนาดใหญ่
ดนตรีมีหน้าที่รับใช้สังคมมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ในแต่ละกลุ่มชนชาติพันธุ์มีเอกลักษณ์เฉพาะของดนตรีที่แสดง
ความเป็นตัวตนแตกต่างกันไป ซึ่งมีความหลากหลายทางดนตรีตามวิถีและห้วงเวลาแห่งสังคมนั้นๆ มีการพัฒนา
มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่ละช่วงของยุคสมัย ในบางช่วงเวลาได้มีการสูญหาย เนื่องจากขาดการสืบ
ทอด การหลงลืม หรือเกิดเหตุการณ์ทางการเมือง อันเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่อาจทาให้เกิดผลกระทบต่อการถ่าย
โยงทางวัฒนธรรม
มอญ เป็นชนชาติที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดชาติหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีอารย
ธรรมและภาษาของตนเองมาแต่โบราณ อาณาจักรมอญตั้งอยู่บริเวณฝั่งตะวันออกของแม่น้าอิระวดี ซึ่งปัจจุบัน
อยู่ในเขตพม่าตอนล่าง ในช่วงเวลา 700 กว่าปีของอาณาจักรมอญมักจะเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นอยู่
ตลอดเวลา ส่งผลให้อาณาจักรมอญต้องล่มสลายลง คนมอญบางส่วนได้อพยพหนีมาประเทศไทย และในการ
อพยพทุกครั้ง ชาวมอญจะได้รับการดูแลเปรียบเสมือนญาติเป็นอย่างดี โดยพระมหากษัตริยไ์ ทยได้ทรงโปรดเกล้า
ฯ ให้ครอบครัวชาวมอญตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ในบริเวณสองฝั่งของแม่น้าเจ้าพระยา บริเวณอาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เป็นต้น
จังหวัดปทุมธานี เป็นจังหวัดที่มีชาวมอญอาศัยอยู่เป็นจานวนมาก ชาวมอญเหล่านี้ยังรักษาวัฒนธรรม
มอญและปฏิบัตสิ ืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิถีประเพณี การแต่งกาย ภาษา อาหาร ความเชื่อ
ศิลปวัฒนธรรมมอญ ที่ยังคงมีอิทธิพลต่อสังคมท้องถิ่นและสังคมไทย ได้แก่ รามอญ และ ปี่พาทย์มอญ เป็นที่รู้จัก
และนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย สันนิษฐานว่า ปี่พาทย์มอญเริม่ มีขึ้นในสมัยอยุธยา เนื่องจากชาวมอญได้อพยพ
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เข้ามาตั้งหลักแหล่งในประเทศไทยหลายครั้ง ดนตรีปี่พาทย์มอญมีบทบาทต่อสังคมและวัฒนธรรมทั้งในการ
ประกอบพิธีกรรมการแสดงรวมไปถึงประกอบกิจกรรมต่างๆ ดนตรีปพี่ าทย์มอญจึงนับเป็นอัตลักษณ์ทสี่ าคัญของ
จังหวัดปทุมธานี Thitiwattanarat (2009, p.41) ในจังหวัดปทุมธานีมีประวัตคิ วามเป็นมาของวงปี่พาทย์มอญ
เป็นมุขปาฐะที่เล่าสืบต่อกันมา โดยกล่าวถึงชาวมอญที่ได้แยกฆ้องมอญออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ หน้าพระ ราง และ
ส่วนหางแมงป่อง แบกหามมาจากเมืองมอญ เรื่องเล่ามุขปาฐะนีม้ ีความเกี่ยวพันกับ “ตระกูลดนตรีเจริญ” และ
“ตระกูลดนตรีเสนาะ” ซึ่งทั้ง 2 ตระกูลนีม้ ีบทบาทและมีความสาคัญต่อวงการปี่พาทย์มอญในประเทศไทยมา
จนถึงปัจจุบัน
วงปี่พาทย์มอญครูดนตรีมอญได้นาเครื่องดนตรีมอญต่างขนิดมารวมกันประสมวงกันนั้นเพื่อให้เกิดความ
สุนทรีย์ทางความงามของเครื่องดนตรีและความไพเราะของเสียงดนตรี ครูดนตรีมอญจึงได้กาหนดแบบแผนการ
จัดวงดนตรีไว้อย่างเหมาะสม (Boonpuk, 2015, p.64) วงปี่พาทย์มอญ ประกอบด้วยเครื่องดนตรีมอญดั้งเดิม
อันเป็นเอกลักษณ์ของมอญ ได้แก่ ฆ้องมอญ ปี่มอญ ตะโพนมอญ เปิงมางคอก ต่อมาได้มีการนาเอาเครื่องดนตรี
ไทยบางชนิดเข้าไปผสมวงบรรเลงร่วมด้วย เช่น ระนาดเอก ระนาดทุ้ม โดยมีการแบ่งขนาดวงปี่พาทย์ออกเป็น 3
ขนาด คือ ปี่พาทย์มอญเครื่องห้า ปี่พาทย์มอญเครื่องคู่ และปี่พาทย์มอญเครื่องใหญ่ ตามแบบแผนของวงปี่พาทย์
ของไทย บรรเลงเพลงมอญทั้งของเก่าดั้งเดิม และเพลงมอญที่ประพันธ์ขึ้นมาใหม่ภายหลัง
เพลงมอญ เป็นเพลงที่มีสาเนียงอ่อนช้อย เชื่องช้า โหยหวน สอดคล้องกับชาวมอญซึ่งเป็นคนอ่อนหวาน
เรียบร้อย พูดช้า สานวนเพลงจะดาเนินไปอย่างเรียบง่าย ไม่ตื่นเต้น มีลักษณะการดาเนินเพลงในทางกล่อม
อารมณ์มากกว่ากระตุ้นอารมณ์ เพลงมอญที่จริงแล้วสามารถเล่นได้ทุกโอกาส แต่คนส่วนใหญ่คิดกันว่าเพลงมอญ
เป็นเพลงที่โหยหวนจึงใช้บรรเลงในงานศพ (Silapabanleng, 1997, p.4) ลักษณะเพลงมอญทีม่ มี าแต่โบราณ
จะเป็นเพลงอัตราจังหวะ 2 ชั้น และชั้นเดียว เพลงมอญแต่ละเพลงจะมีชื่อเรียกที่มคี วามหมายสอดคล้องกับพิธี
การต่างๆ ของพิธีกรรมในประเพณีมอญ เพลงมอญของเดิมมีจานวนไม่มากนัก บางเพลงได้สูญหายไป คงเหลือ
เพลงที่ใช้เป็นหลักในการบรรเลงประกอบในงานพิธีกรรม ความเชื่อ ประเพณีต่างๆ เช่น เพลงเชิญ เพลงประจา
วัด เพลงประจาบ้าน เพลงยกศพ เพลงเร็วมอญ เพลงพระฉันมอญ เป็นต้น
ปี่พาทย์มอญ และเพลงมอญ ตระกูลดนตรีเสนาะ ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษซึ่งเป็นชาวมอญ
โดยแท้ ทีม่ ีความรู้ความสามารถด้านปี่พาทย์มอญ อพยพมาจากเมืองเมาะตะมะเข้ามาในประเทศไทยพร้อมกับ
เครื่องดนตรีมอญ เป็นตระกูลที่ได้ก่อตั้งปี่พาทย์มอญในยุคแรกๆ ของจังหวัดปทุมธานี จนได้รับประทานนามสกุล
“ดนตรีเสนาะ” ปัจจุบันวงปี่พาทย์มอญรุ่นใหม่หลายๆ วง ไม่นิยมบรรเลงเพลงมอญแบบดั้งเดิม หันมานิยม
บรรเลงเพลงมอญที่แต่งขึ้นใหม่มากกว่า เมื่อเป็นเช่นนี้หากไม่มีการศึกษาและเผยแพร่ อาจทาให้เพลงมอญแบบ
ดั้งเดิมสูญหายไป ส่งผลกระทบต่อวงการดนตรีโดยเฉพาะเพลงมอญดั้งเดิมที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอด
ต่อกันมาของชาวมอญในประเทศไทย
ผู้วิจัยจึงเห็นความสาคัญในการศึกษาวิจัย “ปี่พาทย์มอญตระกูลดนตรีเสนาะ” โดยมีจุดมุ่งหมายมุ่งเน้น
ในองค์ความรู้ เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา บริบททางดนตรี บริบททางสังคมและวัฒนธรรม สามารถนาองค์
ความรู้ปี่พาทย์มอญ และเพลงมอญดั้งเดิมที่สาคัญเพื่อเผยแพร่เป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประวัติและการสืบทอดทางดนตรีของวงปี่พาทย์มอญตระกูลดนตรีเสนาะ
2. เพื่อศึกษาลักษณะเฉพาะทางดนตรีของบทเพลงมอญตระกูลดนตรีเสนาะ
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วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาค้นคว้า วงปี่พาทย์มอญตระกูลดนตรีเสนาะ เป็นการศึกษาเชิงมานุษยวิทยาการดนตรี
(Ethnomusicology) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสาร
และงานวิจัย (Document Research) ข้อมูลจากการศึกษาภาคสนาม (Fieldwork) และเรียบเรียงด้วยวิธี
พรรณนา วิเคราะห์ (Descriptive Analysis) โดยดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. รวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมข้อมูลเอกสารทางประวัติศาสตร์
เช่น จดหมายเหตุ งานวิจัยเกีย่ วกับประวัติชนชาติมอญ เอกสารทางดนตรีไทยที่เกี่ยวข้องกับดนตรีมอญ ปี่พาทย์
มอญ เพลงมอญ และวัฒนธรรมมอญของจังหวัดปทุมธานี
2. รวบรวมข้อมูลภาคสนาม ผู้วจิ ัยได้เก็บข้อมูลภาคสนามจากบุคลสาคัญตระกูลดนตรีเสนาะ ได้แก่
ทายาทของตระกูลดนตรีเสนาะ และกลุม่ บุคคลผู้ทเี่ กีย่ วข้อง
3. เก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็นทีศ่ ึกษาซึ่งประกอบด้วย
3.1 ประวัติและการสืบทอดทางดนตรีของวงปี่พาทย์มอญตระกูลดนตรีเสนาะ
3.1.1 ความเป็นมาของปี่พาทย์มอญตระกูลดนตรีเสนาะ
3.1.2 การสืบทอดของปี่พาทย์มอญตระกูลดนตรีเสนาะ
3.1.3 เครื่องดนตรีประจาตระกูลดนตรีเสนาะ
3.2 ลักษณะเฉพาะทางดนตรีของบทเพลงมอญตระกูลดนตรีเสนาะ
4. เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จึงนาข้อมูลทีไ่ ด้ไปวิเคราะห์ โดยดาเนินการนาข้อมูลมา
สังเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อมูลตามประเด็นที่ศึกษา ดังนี้ และนาเสนอการข้อมูลโดยการเขียนพรรณนาเชิงวิเคราะห์
เรียบเรียงบทสรุปที่ได้จากการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นนามาอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัย และการเก็บข้อมูลภาคสนาม นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
เพื่อให้ได้ข้อมูลโดยเรียบเรียงตามประเด็นที่ศึกษา ดังต่อไปนี้
ประวัติความเป็นมาของตระกูลดนตรีเสนาะ
ตระกูลดนตรีเสนาะ เป็นตระกูลดนตรีที่สืบเชื้อสายมอญมาจากเมืองเมาะตะมะ อพยพเข้ามาใน
ประเทศไทย และได้นาเอาศิลปวัฒนธรรมประเพณีวิถีมอญรวมถึงวัฒนธรรมดนตรีมอญเข้ามาด้วย โดยได้สืบสาน
ถ่ายทอดวัฒนธรรมดนตรีมอญต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน โดยลาดับการสืบทอดของตระกูลดนตรีเสนาะ ดังนี้
นายสี เกิดในประเทศไทย โดยบรรพบุรุษของนายสีเป็นชาวมอญที่นบั ถือผีเต่า อพยพมาจากเมืองเมาะตะมะ
เข้ามาอยู่ในประเทศไทย ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จากคา
บอกเล่าของนางสาวปทุม ดนตรีเสนาะ ได้กล่าวถึงบรรพบุรุษของตระกูลว่าเป็นทหารนักรบมอญชื่อ ต๊ะโด๊ด
ต๊ะโหนก มีความหมายเป็นภาษาไทยว่า ปราบเล็ก ปราบใหญ่ ดังนัน้ ในการจัดงานพิธีราผีที่บ้านตระกูลดนตรี
เสนาะทุกครั้งจะต้องกล่าวเรียกเชิญบรรพบุรุษ ปราบเล็ก ปราบใหญ่ มาร่วมพิธดี ้วยทุกครั้ง” (Dontri-Sanor,
2020, p.24, p.10) ในการอพยพเข้ามายังประเทศไทยนั้นได้นาเครือ่ งดนตรี “ฆ้องมอญ” ซึ่งเป็นเครือ่ งดนตรี
ประจาตระกูล ที่มีความสาคัญต่อดนตรีปี่พาทย์มอญในประเทศไทยในเวลาต่อมา การอพยพของกลุ่มชาวมอญ
เข้ามายังประเทศไทยในครั้งดังกล่าวได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี เนือ่ งด้วยพระราชมารดาในพระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงมีเชื้อสายมอญจึงทรงให้ความสาคัญและต้อนรับชาวมอญกลุม่ นี้เป็นอย่างดี
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎ คุมไพร่พลขึ้นไป
รับครอบครัวชาวมอญอพยพ ณ ตาบลปากแพรก จังหวัดกาญจนบุรี และทรงโปรดเกล้าฯ ให้ชาวมอญที่อพยพมา

สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.)
ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2565

ISSN 2408-0845 (Print) ISSN 2651-1487 (Online)

ในครั้งนี้ บางส่วนมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี ทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก โดยครอบครัวของนายสี
รวมถึงเครือญาติได้พานักอาศัยอยูฝ่ ั่งตะวันออกบริเวณที่บ้านโคกชะพลู ตาบลบางกระดี เดิมทีเป็นตัวอาเภอเมือง
ปทุมธานีเก่า ก่อนที่อาเภอเมืองจะย้ายมายังฝั่งตะวันตกที่อยู่ปัจจุบนั หลังจากนั้นนายสีได้ย้ายขึ้นเหนือมาอยู่
บริเวณตาบลบ้านกลาง ใกล้กับวัดลุ่ม ปัจจุบันเป็นวัดร้างอยู่ในวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี บริเวณริมแม่น้า
เจ้าพระยา ฝั่งตรงข้ามกับตัวเมืองปทุมธานีในปัจจุบัน

ฆ้องมอญ (จุ๊ว่าง) ทีน่ ามาจากเมืองตะมะ
นายสี มีภรรยา 2 คน ภรรยาคนแรกไม่ทราบชื่อ มีบุตรด้วยกัน 4 คน ได้แก่ นายกริด นายฉ่า นายเจิน้
และนางสาวเพิ่ม ส่วนภรรยาคนที่ 2 ชื่อนางพู มีบุตรด้วยกัน 3 คน คนแรกเป็นผูห้ ญิงชื่อสว่าง คนที่ 2 เป็นผู้ชาย
ชื่อเที่ยง และคนที่ 3 เป็นผู้หญิงชือ่ เอม นายสีนั้นได้เรียนดนตรีมอญจากบรรพบุรุษและถ่ายทอดดนตรีมอญให้กับ
ลูกหลาน “นายเจิ้น”บุตรชายคนที่ 3 ของนายสีที่ได้รับการถ่ายทอดดนตรีมอญ เป็นผู้ก่อตั้งวงปี่พาทย์มอญมี
ชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก เป็นที่มาของนามสกุล “ดนตรีเสนาะ” และเป็นหลักฐานบุคคลข้อมูลในการสืบทอดปี่พาทย์
มอญในยุคแรกๆ ของเมืองปทุมธานี นอกจากนี้นางสว่าง (วัง) บุตรสาวของนายสี ยังเป็นบุคคลสาคัญในเรื่อง
มอญรา โดยเป็นครูมอญรารุ่นแรกๆ ของปทุมธานีทไี่ ด้ถ่ายทอดมอญราให้กับลูกหลาน เครือญาติ นายสีได้ถึงแก่
กรรมลงราวปี พ.ศ. 2450 โดยมีนายเจิ้น ซึ่งเป็นหลักของตระกูลเป็นผู้ดูแลครอบครัวต่อจากนายสี

นายเจิ้น ดนตรีเสนาะ
นายเจิ้น หรือเจิญ เกิดที่จังหวัดปทุมธานี ประมาณปี พ.ศ. 2415 และได้สมรสกับนางสาวแปร้ หรือ
“เปรี้ยว”เชื้อสายมอญ มีบตุ รด้วยกัน 3 คน ได้แก่ นางบุปผา (ลุ) พงษ์เจริญ นายเสงี่ยม ดนตรีเสนาะ นายสงวน
ดนตรีเสนาะ นายเจิ้นได้ย้ายออกมาสร้างครอบครัวอยูฝ่ ั่งตะวันตกตรงข้ามบ้านเดิมของบิดา จนกระทัง่ ก่อนปี
พ.ศ.2460 ครอบครัวนายเจิ้นได้ยา้ ยที่อยู่อีกครั้ง เนื่องจากมีการสร้างศาลากลางจังหวัดปทุมธานีในบริเวณที่
ครอบครัวนายเจิ้นอาศัยอยู่ โดยย้ายขึ้นเหนือจากวัดหงส์ปทุมาวาสมาไม่มากนัก การย้ายที่อยู่อาศัยในครั้งนี้ นาย
เจิ้นได้รวบรวมโฉนดที่ดินมอบให้กบั ทางการเพื่อสร้างศาลากลางจังหวัด และได้กล่าวกับลูกๆ ไว้ว่า “กวางโต๋เดิง
เคลาะละ” แปลว่า “หมู่บ้านเราได้เป็นเมืองดีแล้ว ให้เขาเถอะ” (Dontri-Sanor, 2020, p.24, p.10)
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นางบุปผา พงษ์เจริญ

นายเสงี่ยม ดนตรีเสนาะ
ผังตระกูลดนตรีเสนาะ

* ผู้สืบทอดดนตรี

นายสงวน ดนตรีเสนาะ
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นายเจิ้นเมื่อมีอายุครบเกณฑ์ทหาร โดยได้รับราชการเป็นพลทหารในสังกัดของกองทัพเรือ ต่อมานาย
เจิ้นได้มีโอกาสถวายตัวเข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็ก ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์
กรมพระนครสวรรค์วรพินิต นายเจิ้นมีหน้าที่เป็นชาววิเสท ประกอบสารับอาหารสาหรับทรงบาตรในตอนเช้า
และประกอบอาหารสาหรับทหารและข้าราชบริพารในวัง โดยเจ้านายจะประทานเงินให้นายเจิ้นไว้สาหรับจ่าย
ตลาด เมื่อเงินเหลือจากการไปจ่ายตลาด นายเจิ้นจะคืนเงินที่เหลือทั้งหมดทุกครั้ง ด้วยอุปนิสยั ใจคอของนายเจิ้น
ที่เป็นคนซื่อสัตย์ จึงทาให้เป็นที่โปรดปรานและไว้ใจของเจ้านาย ได้รับประทานแหนบอักษรพระนามย่อบริพัตร
จากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต1
ในขณะที่นายเจิ้นรับราชการทหารอยู่ในวังบางขุนพรหม ไม่มีใครทราบว่านายเจิ้นสามารถเล่นดนตรีได้
ครั้งหนึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินติ ได้โปรดเกล้าฯให้มกี าร
ประชันวงขึ้นในวังบางขุนพรหม มีวงปี่พาทย์มอญเข้าร่วมประชันทั้งหมด 9 วง ครั้นเมื่อประชันวงกันเสร็จ
เรียบร้อยแล้วยังไม่เป็นที่พอพระทัยของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์
วรพินิต นายเจิ้นจึงได้กราบทูลขอประทานพระอนุญาตเข้าไปบรรเลงฆ้องมอญ เมื่อนายเจิ้นบรรเลงจบเพลง
ทรงพอพระทัย มีรับสั่งถามถึงเครือ่ งปี่พาทย์มอญของบ้านนายเจิ้น และสนพระทัยที่จะเสด็จไปทอดพระเนตร
ด้วยพระองค์เอง ด้วยเหตุทนี่ ี้ทาให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพิ
นิต เสด็จไปยังบ้านนายเจิ้นเพื่อทอดพระเนตรวงปี่พาทย์และฆ้องมอญประจาตระกูลที่แบกมาจากเมืองเมาะตะ
มะ เมื่อได้ทรงทอดพระเนตรแล้วถึงกับทรงมีรับสั่งชมว่า “ของเขาสวยจริงตามที่คยุ ”
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินติ ได้เสด็จบ้านนายเจิ้น
อีกหลายครั้ง โดยในการเสด็จแต่ละครั้งจะทรงประทับแรมที่แพขาวริมแม่น้าเมืองปทุมธานี ทรงโปรดเกล้าฯ ให้
นายเจิ้นเข้าเฝ้านาวงปี่พาทย์มอญมาบรรเลงถวายที่ศาลาวัดหงษ์ปทุมาวาส (เดิมชื่อวัดหงษา) อันเป็นมูลเหตุที่มา
ของนามสกุล “ดนตรีเสนาะ” สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขมุ พันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
ทรงได้โปรดเกล้าฯประทานให้แก่นายเจิ้น เมื่อคราวเสด็จไปยังบ้านนายเจิ้นเพื่อทอดพระเนตรฆ้องมอญวงประจา
ตระกูลที่แบกมาจากเมืองเมาะตะมะ โปรดเกล้าฯนายเจิ้นนาวงมาบรรเลงถวายที่วัดหงษ์ปทุมาวาส เป็นที่พอ
พระทัยจึงได้โปรดเกล้าฯ ประทานนามสกุลให้กับนายเจิ้น ว่า “ดนตรีเสนาะ” ซึ่งเป็นหัวหน้าวง นอกจากนี้ยัง
โปรดเกล้าฯ ประทานนามสกุลให้กับนักดนตรีในวงที่ร่วมบรรเลงในครั้งนั้นหลายคน ได้แก่ นามสกุลฆ้องเสนาะ
ประทานแก่นายเติม นามสกุล ทุ้มเพราะ ประทานแก่นายเผื่อน นามสกุลฉิ่งเพราะประทานแก่นายเจริญ เป็นต้น
วงปี่พาทย์มอญของตระกูลดนตรีเสนาะ ได้เริม่ ก่อตั้งวงในราวประมาณช่วงปี พ.ศ. 2434 โดยมีนายเจิน้ เป็นผู้
ก่อตั้งวงปี่พาทย์มอญขึ้น พัฒนาวงปี่พาทย์มอญเรื่อยมาจนเป็นแบบแผน และยังคงสืบสานการบรรเลงปี่พาทย์
มอญ เพลงมอญ สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน วงปี่พาทย์มอญของนายเจิ้น มีชื่อเสียงเป็นทีร่ ู้จักทั้งในจังหวัด
ปทุมธานี พระนคร และจังหวัดใกล้เคียงจนกระทั่งมีโอกาสสาคัญครัง้ ประวัติศาสตร์โดยได้รับหมายคาสั่งถวาย
งานประโคมปี่พาทย์มอญ ในการออกพระเมรุถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว จากข้าหลวงรักษาการเมืองปทุมธานี โดยมีหลักฐานเป็นเอกสารจดหมายเหตุ ที่แสดงถึงการเข้าไป
ถวายงานบรรเลงปี่พาทย์มอญในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวใน
ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ. 2453 เป็นเอกสารในสมัยรัชกาลที่ 6 โดยกระทรวงนครบาล เล่มที่ 7 หมวด
พระราชพิธีเรื่องขอเงินค่าพิณพาทย์มอญในคราวงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
1

จากคาบอกเล่าของนายชะอุ่ม ดนตรีเสนาะ นางสาวปทุม ดนตรีเสนาะ หลานของนายเจิ้น ดนตรีเสนาะ
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(Phunsue, 2015, p.335)
จากหลักฐานที่ปรากฏในเอกสารการบรรเลงประโคมในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัวครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าวงปี่พาทย์มอญของนายเจิ้น เป็นวงดนตรีที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก
กันและยอมรับกันโดยทั่วไปในวงการดนตรี มีนักดนตรีไทยจากหลายสานักทั้งในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัด
ใกล้เคียงเดินทางมาขอเรียนปี่พาทย์มอญจากนายเจิ้น โดยยึดแบบแผนการบรรเลงของนายเจิ้นเป็นต้นแบบ
นอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์สาคัญอีกครั้งหนึ่ง เมื่อสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์
กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ทรงโปรดเกล้าฯให้วงปี่พาทย์มอญของนายเจิ้นถวายงานบรรเลงปี่พาทย์มอญในงาน
พระศพของสมเด็จพระปิตุฉาเจ้าสุขุมาลมารศรีพระราชมารดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตร
สุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ในปี พ.ศ. 2471 ครั้งนั้นมีวงปี่พาทย์มอญจานวน 4 วง ประจาทั้ง 4 มุม
พระเมรุ โดยมีเรื่องเล่าว่าหลังจากบรรเลงในช่วงบ่าย พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราช
ดาเนินมาทอดพระเนตรฆ้องมอญของนายเจิ้น ขณะนั้นนายเติมซึ่งเป็นผู้บรรเลงฆ้องมอญประจาวงนายเจิ้นได้
บรรเลงเพลงเร็วมอญ “ดาวกระจาย” ในการรับเสด็จ จากนั้นทรงทอดพระเนตรและทรงใช้พระหัตถ์ลบู สัมผัสที่
ฆ้องมอญประจาตระกูล ซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นพระมหากรุณาธิคณ
ุ อันสูงสุดต่อวงปี่พาทย์มอญตระกูลดนตรีเสนาะ
การสืบทอดของปี่พาทย์มอญตระกูลดนตรีเสนาะ
ปี่พาทย์มอญตระกูลดนตรีเสนาะ เริ่มตั้งแต่นายสีซึ่งได้รับถ่ายทอดดนตรีจากบรรพบุรุษที่อพยพจาก
เมืองเมาะตะมะมาจนถึงนายเจิ้น ดนตรีเสนาะ ได้ตั้งวงปี่พาทย์มอญและได้ถ่ายทอดปี่พาทย์มอญให้กบั บุตรหลาน
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เมื่อนายเจิ้นได้ถึงแก่กรรมลง บุตร หลาน เครือญาติยังคงใช้สืบสานงานดนตรีปี่พาทย์มอญต่อเนื่องกันมาต่อเนื่อง
มิได้ขาดช่วง และยังคงแบบแผนการบรรเลงปี่พาทย์มอญแบบดั้งเดิมไว้อย่างมั่นคง มีการพัฒนาและปรับตัว
เปลี่ยนรูปแบบการบรรเลงให้เหมาะสมไปตามสภาพแวดล้อมทางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย โดย
สามารถลาดับรุ่นของวงปี่พาทย์มอญของตระกูลดนตรีเสนาะได้ 4 รุน่ ดังนี้
รุ่นที่ 1 รุ่นก่อตั้งวงปี่พาทย์มอญ โดยมีนายเจิ้น ดนตรีเสนาะ เป็นผู้กอ่ ตั้งวงและเป็นหัวหน้า
วงดูแลจัดการวงปี่พาทย์มอญ
รุ่นที่ 2 เป็นรุ่นลูกนายเจิ้น โดยมีนายเสงี่ยม ดนตรีเสนาะ และนายสงวน ดนตรีเสนาะ ซึ่ง
เป็นบุตรชายของนายเจิ้น ดนตรีเสนาะ เป็นผูส้ ืบทอดปี่พาทย์มอญต่อจากบิดา โดยมีนายเสงี่ยม ดนตรีเสนาะเป็น
หัวหน้าดูแลจัดการวงดนตรี
รุ่นที่ 3 เป็นรุ่นหลานนายเจิ้น ดนตรีเสนาะ โดยมีการแยกวงปี่พาทย์มอญออกเป็น 3 วง
ได้แก่ วงนายมงคล พงษ์เจริญ บุตรนางบุปผา พงษ์เจริญ วงนายดารา ดนตรีเสนาะ และนายสุรินทร์ ดนตรี
เสนาะ บุตรนายเสงี่ยม ดนตรีเสนาะ และวงนายชะอุ่ม ดนตรีเสนาะ บุตรนายสงวน ดนตรีเสนาะ
รุ่นที่ 4 เป็นรุ่นปัจจุบัน เป็นรุ่นเหลนและรุ่นลื่อของนายเจิ้น ดนตรีเสนาะ มีวงดนตรีในสาย
ดนตรีเสนาะจานวน 2 วง ได้แก่ วงมงคลสิน โดยมีบตุ รชายนายมงคล พงษ์เจริญ คือ นายสกล พงษ์เจริญ
นายสุรพล พงษ์เจริญ (ผู้ดูแลวง) นายสมาน พงษ์เจริญ นายศุภกิจ พงษ์เจริญ นายอาพล อารักษ์ประชาดี ได้สืบ
ทอดการบรรเลงปี่พาทย์มอญไว้ และปัจจุบันมีนายอาพล อารักษ์ประชาดี เป็นผูด้ ูแลวงต่อ เนื่องจากนายสุรพล
พงษ์เจริญ ได้ถึงแก่กรรม และวงดนตรีเสนาะ โดยมีนายจักรพันธ์ หนุนภักดี หลานนายดารา ดนตรีเสนาะ เป็น
ผู้ดูแลวง
นอกจากนี้ยังได้ถ่ายทอดเพลงมอญให้กับสานักดนตรีที่มีชื่อเสียง 2 แห่ง ได้แก่ สานักดนตรีบ้านใหม่
หางกระเบน จังหวัดอยุธยา และสานักดนตรีบ้านอรรถกฤษณ์ จังหวัดปทุมธานี
ลักษณะเฉพาะทางดนตรีของบทเพลงมอญตระกูลดนตรีเสนาะ
1. แบบแผนการบรรเลงตามขนบวัฒนธรรมดนตรีปี่พาทย์มอญ โดยกิจกรรมวิถีวัฒนธรรมประเพณี
มอญของวงปี่พาทย์มอญตระกูลดนตรีเสนาะ มีแบบแผนการบรรเลงประกอบในพิธีกรรม ความเชื่อต่างๆ ทั้งงาน
มงคลและอวมงคล เช่น งานโกนจุก งานบวช งานศพ ราเจ้า ราผี งานกวนข้าวทิพย์ งานบุญประเพณีตา่ งๆ
อัตลักษณ์ในการบรรเลง การบรรเลงปี่พาทย์มอญของตระกูลดนตรีเสนาะมีอั ตลักษณ์ และเป็นเอกลักษณ์ที่
สาคัญของการบรรเลงปี่พาทย์มอญ และเพลงมอญ โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้
1) การขึ้นเพลง โดยเริ่มตั้งแต่การเริม่ ต้นเพลง หรือการขึ้นเพลงในวงปี่พาทย์มอญ โดยได้มีการ
กาหนดแบบแผนการบรรเลงและสืบทอดต่อๆ กันมาเป็นแบบแผนการบรรเลงจนถึงปัจจุบัน ดังนี้
ก. การขึ้นเพลงด้วยฆ้องมอญ ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีประเภทดาเนินทานองที่เป็นสัญลักษณ์ของ
วงปี่พาทย์มอญ โดยฆ้องมอญเปรียบเสมือนผู้นาวงหรือแม่ทัพของวงปี่พาทย์มอญ จะทาหน้าที่นาขึ้นเพลงก่อนที่
เครื่องดนตรีอื่นจะสวมเข้ามาบรรเลงต่อพร้อมกัน เพลงมอญส่วนใหญ่จะขึ้นเพลงด้วยฆ้องมอญก่อนเสมอ
ข. การขึ้นเพลงด้วยตะโพนมอญ ซึง่ เป็นเครื่องดนตรีประเภทกากับจังหวะหน้าทับที่มี
ความสาคัญของวงปี่พาทย์มอญ ซึง่ มีบทเพลงสาคัญในการบรรเลงที่ใช้ตะโพนมอญขึ้นนาเพลงก่อน ได้แก่ เพลง
ประจาวัด ประจาบ้าน ซึ่งคล้ายกับปี่พาทย์ไทยที่ใช้ตะโพนขึ้นนา เช่น เพลงสาธุการ
ค. การขึ้นเพลงด้วยโหม่ง ซึ่งเครื่องดนตรีประเภทกากับจังหวะของวงปี่พาทย์มอญ คือ
โหม่ง 3 ใบ 3 เสียง โดยเพลงที่โหม่งขึ้นนาก่อน เช่น เพลงรัวมอญ ในเพลงย่าเที่ยง ย่าค่า เป็น
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2) การจบเพลง หรือการลงจบของเพลงมอญ มีลักษณะเฉพาะเป็นแบบแผนทีใ่ ช้บรรเลงกันมาจนถึง
ปัจจุบัน โดยการลงจบเพลงด้วยกัน 7 ลักษณะ ตามกลุ่มเพลง ได้แก่ 1. เพลงประจาวัด/เพลงประจาบ้าน
2. เพลงจุดเทียน 3. เพลงยกศพ / เพลงเร็วมอญรับพระ (ซอป้าด) 4. เพลงยกตะลุ่ม / เพลงปะลักโหนก
5. เพลงเร็วส่งพระ (ดาวกระจาย) 6. เพลงเร็วมอญทั่วไป และ 7. เพลงย่าค่า / เพลงไฟชุม
2. แบบแผนการผสมวงปี่พาทย์มอญ การจัดรูปแบบวงปี่พาทย์มอญ โดยมีการพัฒนารูปแบบการผสม
แบบวงปี่พาทย์ไทย และนาเอาเครื่องดนตรีไทยบางชนิดเข้ามาผสมจนเกิดเป็นวงดนตรีปี่พาทย์มอญ โดยมีการ
จัดรูปแบบการผสมวงแบ่งออกเป็น 3 ขนาด ได้แก่ วงปี่พาทย์มอญเครื่องห้า วงปี่พาทย์มอญเครื่องคู่ วงปี่พาทย์
มอญเครื่องใหญ่ และในการจัดวงปี่พาทย์มอญจะจัดรูปแบบของวงเป็นสองแถวเช่นเดียวกับวงปี่พาทย์ของไทย
แต่จะมีความแตกต่างกันในการจัดวางตาแหน่งที่ตั้งของเครื่องดนตรี โดยแถวหน้าจะประกอบด้วย ฆ้องมอญ
ปี่มอญ โหม่ง 3 ใบ เปิงมางคอก ในกรณีปี่พาทย์มอญเครื่องคู่และเครื่องใหญ่จะนาโหม่งกับเปิงมางคอกไว้แถว
หน้า และแถวสองหรือแถวหลัง ประกอบด้วย ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ระนาดเอกเหล็ก ระนาดทุ้มเหล็ก ตะโพน
มอญ ในการวางตาแหน่งฆ้องมอญไว้แถวหน้านั้นเพื่อแสดงถึงความเป็นสัญลักษณ์ของชนชาติมอญ ด้วยความ
โดดเด่นของฆ้องมอญที่มีการแกะสลักลงรักปิดทองอย่างวิจิตรงดงาม และเป็นเครื่องดนตรีหลักในการบรรเลง
ของวงปี่พาทย์มอญ
3. แบบแผนการบรรเลง แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
1) การบรรเลงของเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์มอญ หน้าที่การบรรเลงของเครื่องดนตรีในวงปี่
พาทย์มอญ จาแนกหน้าที่ลักษณะการบรรเลงแตกต่างกันไป โดยมีเทคนิคการบรรเลงเฉพาะของแต่ละเครื่อง
2) การบรรเลงรวมวง วงปี่พาทย์มอญมีการผสมวงและมีการแบ่งหน้าที่การบรรเลงลักษณะ
เช่นเดียวกันกับปี่พาทย์ไทยดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่มีความแตกต่างกันในการให้ความสาคัญกับเครื่องดนตรี
บางชนิด วงปี่พาทย์มอญหัวใจสาคัญของวง คือ ฆ้องมอญ ซึ่งเป็นอัตลักษณ์บ่งบอกถึงความเป็นดนตรีมอญได้
อย่างชัดเจนที่สุดด้วยรูปลักษณ์ของเครื่องดนตรีทไี่ ม่เหมือนฆ้องประเทศใดๆ ในเอเชียด้วยกัน และมีบทบาท
สาคัญในการเป็นผู้นาวง เช่น การขึ้นต้นเพลง เป็นทานองหลักของเพลงและของวง โดยเครื่องดนตรีอื่นเป็นผู้ตาม
และตกแต่งทานองให้เกิดความไพเราะตามลักษณะเพลง
4. แบบแผนการใช้เพลง ปี่พาทย์มอญตระกูลดนตรีเสนาะ ได้มีการกาหนดและวางแบบแผนการใช้บท
เพลงไว้อย่างเป็นระบบระเบียบ ทั้งนี้ไม่ได้มีการกาหนดแบบแผนการบรรเลงไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือบันทึก
เป็นหลักฐานใดๆ ทั้งสิ้น แต่มีการถ่ายทอดแบบแผนการบรรเลงเพลงผ่านประสบการณ์ตรงในกิจกรรมจริง
รวมถึงทั้งการบอกเล่า บอกต่อ จดจา และถ่ายโยงสืบทอดใช้เป็นแบบแผนปฏิบตั ิต่อกันมาจนถึงปัจจุบนั ซึ่ง
สามารถจาแนกแบบแผนการใช้เพลง มีทั้งเพลงที่เป็นเพลงมอญที่มีมาแต่ดั้งเดิมทีเ่ ป็นเพลงมอญโบราณ และเพลง
ใหม่ที่เกิดขึ้นภายหลัง ส่วนใหญ่เป็นเพลงในอัตราสองชั้นและชั้นเดียว บทเพลงที่ใช้สาหรับการบรรเลงประกอบ
ในงานพิธีกรรมต่างๆ เช่น โกนผมไฟ โกนจุก ทาบุญเข้าพรรษา งานบวช ราผี ราเจ้า งานศพ งานบุญ หรืองาน
ประเพณีต่างๆ โดยมีการกาหนดบทเพลงไว้เพื่อให้บรรเลงในช่วงใดของพิธีกรรม ความเชื่อ หรือกิจกรรมตาม
ประเพณีต่างๆ
เพลงมอญ ทางเพลง ที่เป็นลักษณะเฉพาะทางของตระกูลดนตรีเสนาะที่ได้รับการสืบทอดกันมาตั้งใน
อดีต มีทั้งเพลงมอญโบราณและเพลงมอญที่ประพันธ์ขึ้นใหม่ ใช้ในการบรรเลงประกอบพิธีกรรม ความเชื่อ และ
ประเพณีต่างๆ โดยมีบทเพลงมอญทีส่ าคัญๆ ของตระกูลดนตรีเสนาะสรุปพอสังเขป ได้แก่ เพลงประจาวัด เพลง
ประจาบ้าน เพลงเชิญ (ปะละ/ปะลัก) เพลงพระฉันมอญ (ละจ๊าดกอปอน,ฮะปอยทอ,เลอทอ,จั๊กมัวป๊าด,เก๊าะ
ทอมเมี๊ยะ,เป๊าะทุมเปรียง,ปอยฮะก๊ะ,ปอนฮะก๊ะ,ฮเดโหนก,ยกตะลุ่ม) เพลงพระฉันมอญทางเก่า (กระเรม) เพลง
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ย่าเที่ยง (บาเจ๊าะ/สิบสองภาษา) เพลงย่าค่า เพลงย่ารุ่ง เพลงมะลิวัลย์ เพลงมะปลาย เพลงเขมรญวน เพลงพระ
ใหญ่ (ปะลักโหนก) เพลงเซ่นเหล้า เพลงคล้องช้าง เพลงเชิงเทียน เพลงเร็วมอญ (ดาวกระจาย) เพลงพระครองผ้า
(หนึ่งหยัด/ฮเดโหนก/ฉิ่งใหญ่) เพลงเร็วจุดเทียน/พระขึ้นเทศน์ (จ๊าดหจึกเนืองฟอง) เพลงเร็วรับพระ (ซอป้าด)
เพลงไฟชุม (เพลงจุ๊กกะโหมต) เป็นต้น
การรับใช้สังคมของปี่พาทย์มอญตระกูลดนตรีเสนาะ
วงปี่พาทย์มอญตระกูลดนตรีเสนาะ รับใช้สังคมมาตั้งแต่เริม่ ก่อตั้งวงเมื่อประมาณปี่ พ.ศ.2434 โดย
ให้บริการปี่พาทย์กับกลุ่มชาวมอญเป็นหลักทั้งงานมงคลและงานอวมงคล ได้แก่ งานบุญ งานโกนจุก งานบวชรา
ผี ราเจ้า งานศพ งานประเพณี เป็นต้น ต่อมาปี่พาทย์มอญได้รับความนิยมไม่เพียงกลุ่มชาวมอญเท่านั้น คนไทย
เองก็นิยมนามาเอาบรรเลงประโคมในงานศพเพื่อเป็นเกียรติในงานมาจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันนีก้ ็ยังให้บริการวงปี่
พาทย์มอญโดยมีการปรับไปตามยุคสมัยและสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ ในการรับงานจะมี
การตกลงราคากันโดยมีการคิดมูลค่ากันตามปัจจัย ดังนี้
1. ประเภทของวงปี่พาทย์มอญ แบ่งตามขนาดของวง ได้แก่ วงเครื่องห้า วงเครื่องคู่ วงเครื่องใหญ่
2. ระยะเวลาของงาน เช่น งานศพที่มีการตั้งบาเพ็ญกุศล 1 คืน 2 คืน 3 คืน หรือมากถึง 7 คืน
การรับงานบรรเลงจะคิดเป็นเวลา ยกตัวอย่างงานศพตั้งบาเพ็ญกุศล 2 คืน วันรุ่งขึ้นประชุมเพลิง ลักษณะนี้คดิ
3 เวลา โดยนับเป็น 1 คืนเท่ากับ 1 เวลา โดยบรรเลงตั้งแต่ช่วงเย็นไปจนประมาณเที่ยงคืนหรือเจ้าภาพให้เลิก
ส่วนในวันเผาหรือประชุมเพลิงจะนับเป็นอีก 1 เวลา เริ่มตั้งแต่เช้าไปจนถึงการประชุมเพลิง เป็นต้น
3. ระยะทาง ในการเดินทางไปยังสถานที่จัดงาน หากมีระยะใกล้ๆอาจจะคิดราคาหรืออาจไม่คดิ
ราคาเพิ่ม ขึ้นกันการตกลงของเจ้าของวงและผู้ว่าจ้าง ในอดีตนั้นการเดินทางไปบรรเลงปี่พาทย์จะไปทางเรือเสีย
เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากในสมัยก่อนนั้นถนนหนทางยังไม่เจริญ ต้องเดินทางไปทางน้าโดยใช้เรือเท่านั้น โดยจะใช้
เรือแจวขนาดใหญ่ขนเครื่องดนตรีและนักดนตรี โดยนักดนตรีจะช่วยกันแจวเรือไปยังสถานที่จัดงาน ในระยะ
ต่อมาเมื่อมีความเจริญมากขึ้นเริม่ ใช้เรือที่มีเครื่องยนต์ใบพัด เช่น เรือหางยาว การเดินทางสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
แต่มีค่าใช้จ่ายในการเช่าเรือเพิ่มขึน้ จึงเป็นปัจจัยให้การรับงานต้องคิดค่าเดินทางเพิม่ เข้าไปด้วย ในปัจจุบันนี้ใช้
การเดินทางด้วยรถยนต์เท่านั้น
4. นักดนตรี ในการบรรเลงในแต่ละงานนั้นจานวนนักดนตรีอาจมีจานวนแตกต่างกันไปตามขนาด
ของวง และตามฝีมือนักดนตรี ค่าจ้างนักดนตรีจึงขึ้นอยู่กับฝีมือดนตรีเป็นหลัก ทั้งนี้วงปี่พาทย์มอญของตระกูล
ดนตรีเสนาะในอดีตส่วนใหญ่ใช้เครือญาติ ลูก หลาน เป็นหลักในการบรรเลง อาจมีนักดนตรีอสิ ระบ้าง ขึ้นอยู่กับ
ขนาดวง และหากมีการรับงานพร้อมกันในเวลาเดียวกันจาเป็นต้องแยกวง ก็ต้องว่าจ้างนักดนตรีอิสระเพิ่มเติม
เพื่อให้สามารถบริหารจัดการวงได้โดยไม่มีปญ
ั หา ในปัจจุบันวงดนตรีเสนาะมีนักดนตรีตั้งแต่เยาวชนจนถึงนัก
ดนตรีอาวุโส โดยมีค่าตัวตั้งแต่ 100-1,000 บาท ทั้งนี้ค่าตัวขึ้นอยู่กับความสามารถในการบรรเลง วัยวุฒิ
ประสบการณ์ และค่าพาหนะในการเดินทางของนักดนตรี
ปัจจุบันวงปี่พาทย์มอญดนตรีเสนาะในการควบคุมโดยนายจักรพันธ์ หนุนภักดี ได้กาหนดอัตรา
ค่าบริการวงปี่พาทย์มอญไว้ในเขตอาเภอเมืองปทุมธานี วงเครื่องคู่ ราคา 5,000 บาท ต่อ 1 เวลา วงเครื่องใหญ่
ราคา 6,000 บาท ต่อ 1 เวลา และหากมีการเพิม่ จานวนฆ้องมอญจะคิดราคาเพิ่มอีกวงละ 1,000 บาท สาหรับ
การรับงานนอกเขตอาเภอเมืองหรือนอกเขตจังหวัดปทุมธานีจะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากระยะทางใกล้ไกล
ค่าพาหนะที่อาจใช้รถมากกว่า 1 คัน ก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิม่
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อภิปรายผลการวิจัย
ปี่พาทย์มอญตระกูลดนตรีเสนาะมีประวัติความเป็นมา โดยบรรพบุรษุ ของตระกูลดนตรีเสนาะเป็นชาว
มอญที่อพยพมาจากเมืองเมาะตะมะ มายังประเทศไทยและอาศัยอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี ในการอพยพเข้ามาได้นา
เครื่องดนตรีมอญชิ้นสาคัญเข้ามาด้วย คือ “ฆ้องมอญ” ซึ่งคนในตระกูลให้ความเคารพนับถือกราบไหว้เป็นที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจเปรียบเสมือนบรรพบุรุษของตระกูล โดยมีนายสีเป็นบุคลสาคัญของตระกูลซึ่งพบว่านายสีนนั้ เกิดใน
ประเทศไทยที่จังหวัดปทุมธานี และเป็นผูไ้ ด้รับการถ่ายทอดดนตรีมอญมาจากบรรพบุรุษและส่งต่อให้กับ
บุตรชาย คือ นายเจิ้น เป็นผูไ้ ด้ก่อตั้งวงปี่พาทย์มอญขึ้นในราวปี พ.ศ. 2434 ซึ่งต่อมานายเจิ้นมีชื่อเสียงเป็นที่
รู้จัก และได้มีโอกาสเป็นทหารมหาดเล็กถวายงานรับใช้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขมุ พันธ์ กรม
พระนครสวรรค์วรพินิต มีผลงานสาคัญในการบรรเลงปี่พาทย์มอญถวายในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ. 2454 และในงานถวายพระเพลิงพระศพของสมเด็จพระ
ปิตุฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี พระราชมารดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระ
นครสวรรค์วรพินติ ในปี พ.ศ. 2471 นายเจิ้นได้รับประทานนามสกุลว่า “ดนตรีเสนาะ” จากสมเด็จพระเจ้าบรม
วงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต นายเจิน้ ดนตรีเสนาะ ได้ถ่ายโยงปี่พาทย์มอญให้กับ
ลูกหลานสืบทอดจากรุ่นสูร่ ุ่นจนถึงปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 4 และปัจจุบันมีวงปี่พาทย์มอญในสายตระกูลดนตรีเสนาะ
จานวน 2 วง ได้แก่ วงดนตรีเสนาะ และ วงมงคลสินเพลงมอญให้กบั สานักดนตรีที่สาคัญ 2 แห่ง ได้แก่ สานัก
ดนตรีบ้านใหม่หางกระเบน จังหวัดอยุธยา และสานักดนตรีบา้ นอรรถกฤษณ์จังหวัดปทุมธานี วงปี่พทาย์มอญ
ตระกูลดนตรีเสนาะ ยังคงแบบแผนการบรรเลงแบบดั้งเดิมไว้อย่างมัน่ คง และยังรับใช้สังคมตามขนบวิถี
วัฒนธรรมมอญ พิธีกรรม ความเชือ่ ประเพณีต่างๆ จนถึงปัจจุบัน
จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า ปี่พาทย์มอญในยุคแรกเริม่ นั้นจากัดอยู่ในเฉพาะสังคมมอญ โดยผูกพันชีวติ ชาว
มอญอย่างเหนียวแน่น จนกระทั่งเป็นที่นิยมแพร่หลายทั้งในสังคมมอญและสังคมไทยโดยทั่วไป วัฒนธรรมปี่
พาทย์มอญได้แพร่กระจายไปสูส่ ังคมไทย โดยอาศัยรากฐานของพระพุทธศาสนา ตลอดจนได้รับการอุปถัมภ์จาก
เจ้านายในระบบราชสานัก และแพร่หลายจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ
ทฤษฎีการแพร่กระจายทางนวัตกรรม ในทางวัฒนธรรมปี่พาทย์มอญถือเป็นสิ่งใหม่หรือนวัตกรรมใหม่สาหรับ
สังคมไทย ที่เข้ามาแทนที่ปี่พาทย์นางหงส์ซึ่งมีมาแต่เดิมในงานอวมงคล มีการปรับตัวให้เข้ากับสังคมไทย ทั้งบท
เพลง เครื่องดนตรีและระเบียบแบบแผนการบรรเลง รวมถึงการดารงอยู่และการสืบทอด จนกลายเป็นอัตลักษณ์
เฉพาะของปี่พาทย์มอญตระกูลดนตรีเสนาะ และยังเป็นแบบแผนการบรรเลงปี่พาทย์มอญให้กับสานักดนตรีต่างๆ
ในประเทศไทยในเวลาต่อมา ซึ่งได้สื่อสารผ่านสังคมเป็นจนกลายเป็นที่นิยม โดยมีระบบราชสานักเป็นตัวสื่อสาร
ผ่านงานพระราชพิธีอวมงคลต่างๆ ในสังคมแก่ประชาชนในฐานะผูร้ บั สาร ระบบการอุปถัมภ์ของเจ้านายในอดีต
ยังส่งอิทธิพลถึงการสืบทอดสายเพลงมอญในวงปี่พาทย์มอญต่างๆ โดยมักนิยมสืบทอดตามสายของวงดนตรี
ประจาวังเจ้านายที่สังกัดในอดีต เช่น วงพาทยโกศลที่อยู่ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้า
บริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินติ
การปรับตัวของวงปี่พาทย์มอญ ซึง่ แต่เดิมแบบแผนการจัดวงปี่พาทย์มอญตระกูลดนตรีเสนาะมีลักษณะ
ของแบบแผนการจัดวงดนตรีประกอบด้วยเครื่องดนตรีจานวน 5 ชิ้น ได้แก่ ฆ้องมอญ ระนาดเอก ปี่มอญ
ตะโพนมอญ เปิงมาง 1 ใบ และมีฉาบใหญ่ เป็นเครื่องประกอบจังหวะ ซึ่งแตกต่างกับวงปี่พาทย์มอญที่พบเห็นใน
ปัจจุบัน การนาเครื่องดนตรีไทยเช่นระนาดทุ้มเข้ามาประสมในวงปี่พาทย์มอญ และแบบแผนการจัดวงปี่พาทย์
มอญที่มีแนวทางเดียวกับแบบแผนการจัดวงปี่พาทย์ไทย ถือเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่สาคัญของปี่พาทยฒอญซึ่ง
พบว่าเป็นการปรับตัวตามอย่างแบบแผนวงปี่พาทย์ไทย ซึ่งมีความสอดคล้องกับ งานวิจัยของ Ocharean.
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(1998) เรื่องมอญในเมืองไทย ได้กล่าววิวัฒนาการของวงปี่พาทย์มอญ ในสมัยรัตนโกสินทร์ปี่พาทย์ของไทยได้
วิวัฒนาการขึ้นตามลาดับ โดยการเพิ่มเครื่องดนตรีบางชิ้นเข้าไปในวงปี่พาทย์ไทย ทาให้เกิดเป็นปี่พาทย์เครื่องคู่
ปี่พาทย์เครื่องใหญ่ ปี่พาทย์มอญทีบ่ รรเลงในประเทศไทยก็ได้เพิ่มเติมและปรับปรุงขึ้นตามแบบไทย ในช่วงเวลา
ของการปรับตัวของวงปี่พาทย์มอญในแต่ละยุค ทิศทางของการปรับตัวของปี่พาทย์มอญ เพลงมอญ มีปัจจัยของ
การปรับตัวโดยขึ้นกับผู้รับสารและสังคมเป็นสาคัญ ในแต่ละยุคสมัยผู้รับสารและสังคมมีความการรับรู้ต่อปี่พาทย์
มอญที่แตกต่างกันด้วยเหตุนจี้ ึงทาให้ความทาให้ปี่พาทย์มอญมีบริบทกว้างขวางในการรับใช้สังคมไทย
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. การศึกษาปี่พาทย์มอญ อาจมีความคลาดเคลื่อนเนื่องจากไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดในบางเรื่อง ข้อมูล
ส่วนใหญ่ถ่ายทอดจากคาบอกเล่า จึงควรมีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและบริบททางสังคมให้รอบด้าน
2. ควรมีการศึกษาการเชื่อมโยงและเปรียบเทียบปี่พาทย์มอญ เพลงมอญ แบบแผนการบรรเลง ใน
ประเทศพม่ากับปี่พาทย์มอญในประเทศไทย เพื่อให้ทราบถึงการความเชื่อมโยง ร่องรอย ของปี่พาทย์มอญได้
ชัดเจนยิ่งขึ้น
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