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Abstract 

The objective of this research was to study the conditions and roles and perpetuation process of 
the Thai traditional orchestra in Chachoengsao Province.  The study was conducted through investigating data 
appearing in books and academic documents.  Also, this research was studied through data collecting from 
the field study of ethnomusicology.  The heads of the Thai traditional orchestra and many related people in 
Chachoengsao Province were surveyed, observed, and interviewed.This research was conducted during 2558 – 
2560 (B.E), it revealed that 

1. For the general conditions of theThai traditional orchestra in Chachoengsao Province, there were 
13 troupes of Thai traditional orchestra.  There were 68 musicians  altogether: 62 were male; 6 were female.  
Most of them were 61-80 years old.  Most of the Thai traditional orchestra had been passed on their own 
ancestors; and most of musicians were in the same kinship. Thus, it was found Thai traditional orchestra that 
many musicians worked for many troupes. Concerning some new troupes of Thai traditional orchestra, their 
troupes were found for 20-40 years ago.  Interestingly, the role of Thai traditional orchestra had been 
considerably changed from the past.  Its role was limited for performance in funeral ceremonies, not for all 
important ceremonies as it was in the past.   

2.  For the perpetuation process of Thai traditional orchestra, it was found that the head of troupes 
were perpetuated from ancestors.  Most of musicians led their life by giving a musical performance.  To 
accept a new pupil, it was conducted as it had been done in the past, namely the pupil’s parents would ask 
the master to teach and take care their children at the master’s house.  The traditional songs for teaching 
were PleangSathukarn, PleangHomrongchao, and PleangHomrongyen. The places for teaching could be both 
master’s house and school.  The musical instruments for Thai traditional orchestra were the important 
teaching instruments of musical demonstration. Also, some masters updated their teaching style by changing 
some songs for their pupils’ easier understanding and learning.   
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บทคัดยอ 
งานวิจัยเรื่องน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาสภาพบทบาท และกระบวนการสืบทอดวงปพาทยในตําบลเทพราช  จังหวัด

ฉะเชิงเทรา  ซึ่งใชวิธีการศึกษาคนควาจากหนังสือ  เอกสารทางวิชาการและการรวบรวมขอมูลภาคสนามทางมานุษยดนตรีวิทยา 
คือ การสํารวจ สังเกต และการสัมภาษณหัวหนาคณะปพาทย และผูเก่ียวของใน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยทําการศึกษาระหวาง พ.ศ. 
2558 - 2560 ผลการวิจัยพบวา 

1. สภาพท่ัวไปของวงปพาทยในตําบลเทพราช จังหวัดฉะเชิงเทรา มีคณะปพาทยท้ังหมด 2 คณะ มีนักดนตรีท้ังหมด 
14 คน เปนชาย 13 คน เปนหญิง 1คน คณะปพาทยสวนใหญเปนคณะท่ีสืบทอดมาตั้งแตสมัยบรรพบุรุษ  นักดนตรีสวนใหญเปน
เครือญาติกัน จึงพบวานักดนตรีหลายคนเปนสมาชิกในวงปพาทยหลายวงหมุนเวียนกัน  สวนคณะปพาทยท่ีกอตั้งข้ึนมาใหม อยูใน
ระยะเวลาประมาณ 20-40 ป  บทบาทของปพาทยจากเดิมท่ีเคยประกอบพิธีกรรมตางๆ รวมถึงประกอบการแสดงตางๆ ปจจุบัน
พบวาปพาทยมีบทบาทนอยลง สวนใหญเปนการบรรเลงประกอบพิธีฌาปนกิจศพ 

2. กระบวนการสืบทอดพบวา สภาพการสืบทอดของหัวหนาคณะปพาทยสวนใหญมาจากบรรพบุรุษ และยังพบวา  
นักดนตรีสวนใหญประกอบอาชีพรับจางบรรเลงปพาทยเปนอาชีพหลัก  กระบวนการในการรับศิษยยังคงเหมือนในอดีตคือ 
ผูปกครองนําบุตรหลานมาฝากเรียนปพาทยท่ีบานครู เพลงท่ีใชในการเรียนการสอนยังเปนเพลงสาธุการ เพลงโหมโรงเชา โหมโรง
เย็น  สถานท่ีท่ีใชในการเรียนการสอนนอกจากจะใชบานครูเปนสถานท่ีใชตอเพลงแลวยังมีโรงเรียนเปนสถานท่ีในการเรียนการสอน
ดวย  สื่อการสอนใชเครื่องดนตรีเปนเครื่องมือสาธิต  ครูบางสํานักเปลี่ยนเพลงท่ีใชในการเรียนเพ่ือใหทันตอสภาพปจจุบันของ
สังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปคือ ครูมักตอเพลงมอญใหกอนท่ีจะตอเพลงสาธุการ เพ่ือท่ีศิษยสามารถออกบรรเลงตามงานได  โดยวิธีการ
สอนจะเนนการสาธิตโดยเครื่องดนตรีเปนหลัก 

 

คําสําคัญ:  วัฒนธรรม,  การสืบทอด , ดนตรีไทย  

 
ความสําคัญและความเปนมาของปญหา 

ตําบลเทพราช  ตั้ งอยู ในจังหวัดฉะเ ชิงเทรา       
ซึ่งเปนจังหวัดท่ีมีประวัติความเปนมายาวนาน เปนอีก
จังหวัดหน่ึงท่ีตั้งอยูทางภาคตะวันออกของประเทศไทย      
มีความสําคัญมาตั้งแตครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา  เน่ืองจาก
จังหวัดฉะเชิงเทราเคยเปนพ้ืนท่ีท่ีมีการกวาดตอนผูคนอพยพ
ท่ีเกิดจากสงครามในภูมิภาคน้ีตั้งแตโบราณจะมีจํานวน
ประชากรเบาบางกวาภูมิภาคอ่ืนๆ  แตพอเกิดสงครามข้ึนก็มี
ความตองการกําลังจากผูคนพลเมืองเขาไปเปนกําลังใหกับ
กองทัพหรือใชเปนกําลังทางการสรางบานเมือง  ดังน้ัน
สงครามจึงสงผลใหจังหวัดฉะเชิงเทราเปนดินแดนหน่ึงท่ีมี
วัฒนธรรมหลากหลายโดยจังหวัดฉะเชิงเทราเปนจังหวัดท่ีมี
กลุมคนหลายกลุมวัฒนธรรม ไดแกวัฒนธรรม จีน, อินเดีย, 
ลาว, เขมร, มอญ  ปะปนอยู ในจังหวัดฉะเชิงเทราอยู   
จํานวนมาก   ผูคนท่ีอพยพมาจากการกวาดตอนดังกลาว
เดินทางมาจากพ้ืนท่ีตางๆเพ่ือเขามาตั้งรกรากอยูในพ้ืนท่ี    
ท่ีอุดมสมบูรณ   แตก็ยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ความเช่ืออันเปนวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนไวอยางงดงาม     
ในเวลาเดียวกันก็รับวัฒนธรรมพ้ืนบาน (Little  Tradition) 
อันเปนวัฒนธรรมของสงัคมเกษตรกรรมนอกจากน้ันยังไดรับ

วัฒนธรรมหลวง (Great  Tradition) ซึ่งเปนวัฒนธรรมของ
เมืองหลวงเขามาผสมผสานกับวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนเอง
แตสิ่งท่ีสําคัญท่ีเปนสิ่งหลอหลอมของชาวฉะเชิงเทราท่ีสําคญั
คือ  พระพุทธศาสนา ซึ่งมีพระคูบานคูเมืองท่ีสําคัญคือ        
หลวงพอโสธร   
 ในสวนของวัฒนธรรมดนตรีไทยน้ันตําบลเทพราช  
จังหวัดฉะเชิงเทราไดนําดนตรีไทยเขามามีบทบาทตอการ
ดํารงชีวิตอยูไมนอยเน่ืองจากชาวตําบลเทพราช มีความ
ผูกพันอยางลึกซึ้งกับพระพุทธศาสนาเหมือนกับตําบลอ่ืนๆ
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยจะเห็นไดอยางชัดเจนจากคําขวัญ
ของจังหวัดท่ีกลาววา “แม นํ้าบางปะกงแหลงชีวิต          
พระศักดิ์สิทธ์ิหลวงพอโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ
ภาษาไทย อางฤๅไนปาสมบูรณ”  ซึ่ งบทบาทของวัด              
ในปจจุบันน้ีหรือในอดีตก็ไมแตกตางกันมากนัก  เพราะวัด 
ยังเปนศูนยกลางและเปนท่ียึดเหน่ียวจิตใจของประชาชน
ตั้งแตเ กิดจนตาย  ดังเชนองคหลวงพอพระพุทธโสธร            
เปนพระคูบานคูเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา   
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
        การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค  ดังน้ี 
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        1.  เพ่ือศึกษาข้ันตอน ความเช่ือ ในการสืบทอดดนตรี
ของนักดนตรีและวงดนตรีไทยในตําบลเทพราช  จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
        2.  เพ่ือศึกษาประวัติความเปนมา รวบรวมรายช่ือ 
และรูปภาพของศิลปนดนตรีไทยในตําบลเทพราช  อําเภอ
บานโพธ์ิ  จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือนํามาทําเปนนามานุกรม
ดนตรีไทย 

 
ขอบเขตการวิจัย 
         การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตในการวิจัย
ดังน้ี 
        1.  ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 
        งายวิจัยช้ินน้ีมุงเนนท่ีจะศึกษาเรื่องราวการสืบ
ทอดดนตรีไทยในตําบลเทพราช  จังหวัดฉะเชิงเทรา  
สําหรับพ้ืนท่ีท่ีจะดําเนินการวิจัยน้ันกําหนดเปน  1  ตําบล
หลักคือ  ตําบลเทพราช  เน่ืองจากมีวงดนตรีไทยท่ีมีประวัติ
และผลงานมาอยางยาวนาน   
         2.   ขอบเขตกลุมเปาหมายในการวิจัย 
         กลุมบุคคล ไดแก  นักดนตรีไทย ผูมีความรูท่ี
เก่ียวของกับดนตรีไทย ผูเฒาผูแกท่ีดูแลวงดนตรีไทยในพ้ืนท่ี
ตางๆ ของตําบลเทพราช  จังหวัดฉะเชิงเทรา อาทิ หัวหนา
วงดนตรีไทย ครูและนักเรียนในสถานศึกษาท้ังในและนอก
ระบบ  
         กลุมองคกร ไดแกองคกรชุมชน หนวยงาน
ราชการในพ้ืนท่ี สถาบันการศึกษา 
         3.  ขอบเขตเนื้อหา 
              -  ประวัติและความเปนมาของวงดนตรีไทย       
ในตําบลเทพราช  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
             -  ลักษณะและรูปแบบการบรรเลง 
             -  โอกาสและกิจกรรมท่ีมีการบรรเลงดนตรไีทย 
              -  ระบบความเช่ือ รายละเอียดพิธีกรรมดาน
ความคิดเห็นในการถายทอดดนตรีไทยของครูใหกับลูกศิษย 
             -  จัดทํานามานุกรมดนตรีไทย  ตําบลเทพราช 

 
 

 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

         1.  ศึกษาขอมูลชุมชนจากเอกสารตางๆ ขอมูลเชิง
สถิติ หนังสือ รายงาน วิทยานิพนธ แผนท่ี เอกสารอ่ืนๆ          
ท่ีเก่ียวของกับประวัติศาสตร ประวัติบุคคล พิธีกรรมและ
ความเช่ือและการบรรเลงดนตรีไทยในพ้ืนท่ีศึกษา เปนตน 
         2.  ศึกษาขอมูลโดยการสัมภาษณแบบไม เปน
ทางการในประเด็นท่ีเก่ียวของกับประวัติความเปนมา การ
สืบทอดการบรรเลงดนตรี การใชดนตรีไทยในโอกาสตางๆ 
ระบบความเช่ือ พิธีกรรม สภาพความเปนอยูของนักดนตรี    
สภาพการอนุรักษและการสงเสริม ปญหาในการประกอบ
อาชีพเปนนักดนตรีในพ้ืนท่ีศึกษา โดยสัมภาษณหัวหนา    
วงดนตรีไทยและผู ท่ี เ ก่ียวของการบรรเลงดนตรีไทยใน     
ตําบลเทพราช  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
         3.  ศึกษาจากการสังเกตแบบไมมีสวนรวม โดยการ
สังเกตพฤติกรรมของคนและกลุมคนท่ีตอบสนองตอประเด็น
ศึกษาและนอกเหนือจากน้ันเปนการตรวจสอบขอเท็จจริง
ของขอมูลไปในตัว อาทิ สังเกตการบรรเลงดนตรีจาก       
วงประเภทตางๆ โอกาส กิจกรรมหรือพิธีกรรมท่ีใชการ
บรรเลงดนตรีประกอบ กระบวนการหรือข้ันตอนเก่ียวกับ
ความเช่ือ สภาพความเปนอยูของนักดนตรี โดยการสังเกต
แบบมีสวนรวม 
         4.  บันทึกภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหวในประเพณี
หรือพิธีกรรม หรือ การเปลี่ยนแปลงตางๆ อันเปนประโยชน
ตอการวิจัย 
         5.  จัดสนทนากลุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู (Focus 
group discussion) ในประเด็นประวัติความเปนมา 
พิธีกรรมในการสืบทอดสถานการณดนตรีไทยในพ้ืนศึกษา 
การเปลี่ยนแปลงและการดํารงอยูตลอดจนแนวทางการ
สงเสริม อนุรักษ โดยผูรวมสนทนาประกอบดวย หัวหนาวง 
นักดนตรีจากวงประเภทตาง ๆ ครูอาจารยท่ีสอนดนตรี   
ผูนําในพิธีกรรมตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับดนตรีไทย 
          6.  เรียบเรียงขอมูลในรูปแบบรายงานวิจัย 

 
แนวคิดและทฤษฎีกับการวิเคราะหขอมูล 
         เน่ืองจากการวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพทาง
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  การวิเคราะหขอมูลจึงนํา
แนวคิดและทฤษฎีทางมานุษยวิทยามาดนตรีเปนกรอบการ
วิเคราะห ซึ่งประกอบไปดวย 3 ทฤษฎีหลัก คือ ทฤษฎีกลุม
โครงสรางหนา ท่ี ทฤษฎีมานุษยวิทยาสัญลักษณ และ
มานุษยวิทยาดนตรี โดยจะเนนการวิเคราะหไปในเน้ือหา 
(Content Analysis) ดวยการขอมูลดานบริบทชุมชน เชน 
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ลักษณะทางกายภาพ สภาพแวดลอมท่ัวไปท้ังดานสังคมและ
วัฒนธรรม สภาพความเปนอยู การรับงาน การถายทอด 
องคความรู ประวัติศาสตรท้ังในสวนของเอกสารและการรับรู
ของผูคนในวงดนตรี เครือขายความสัมพันธทางสังคม
ระหวางนักดนตรี ตลอดจนองคประกอบในรายละเอียดของ
แตละข้ันตอนพิธีกรรมในการสืบทอดดนตรีไทยในรอบป
เ ก่ียวการดนตรีไทยในตําบลเทพราช  อําเภอบานโพธ์ิ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
         นอกจากน้ีในสวนของการถายทอดการบรรเลงเครื่อง
ดนตรีไทยยังใชแนวคิดกระบวนการเรียนรูทางวัฒนธรรม 
การขัดเกลาทางสังคม  วิธีวิทยาการศึกษาประวัติศาสตร 
และภูมิปญญาดนตรีไทย  ตลอดจนแนวคิดการจัดทําระบบ     
นามานุกรม 

 
ผลการวิจัย  
         ดนตรีไทยในตําบลเทพราช  ยังคงประกอบอาชีพ
รับจางบรรเลงอยู ให เห็นตามงานตางๆ เชนงานบวช       
งานแตง  งานศพ  เปนตน  แมวาในปจจุบันสังคมไทย       
มีสภาวะการเปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ืองเพราะปจจุบันสังคม
มีความเจริญกาวหนาไปมากทําใหวิถีชีวิต  ความเช่ือ คานิยม
ตางๆ เปลี่ยนแปลงไป ข้ันตอนพิธีกรรม ความเช่ือทาง  
ดนตรีไทยและการสืบทอดดนตรีไทยของตําบลเทพราช  
จังหวัดฉะเชิงเทราน้ัน  มีการสืบทอดสูเยาวชนอยางตอเน่ือง  
แตมีเยาวชนจํานวนไมมากนักท่ีใหความสนใจในการเรียน   
ดนตรีไทย  แตถึงแมวาจะมีจํานวนนอยก็ตามการสืบทอด
ดนตรี ไทยโดยเฉพาะวงปพาทย ก็ยังคงมีอยู ให เห็นได             
ในปจจุบัน  ซึ่งทําใหดนตรีไทยท่ีเปนมรดกของคนไทยยังคง
อยูในสังคมไทยของชาวบานตําบลเทพราช  จากการวิจัย
สามารถสรุปตามหัวขอตางๆดังน้ี 
 1.  จํานวนคณะดนตรีไทยและจํานวนนักดนตรีใน
ตําบลเทพราช   
 วงดนตรีไทยในตําบลเทพราช จังหวัดฉะเชิงเทรา 
มีจํานวน 2 คณะ  มี นักดนตรี ท้ังหมดจํานวน  14 คน                
นักดนตรีสวนใหญเปนชาย 13 คน หญิง 1 คน  นักดนตรีท่ีมี
อายุระหวาง  41-50 ปมีจํานวนมากท่ีสุด และนักดนตรีท่ีมี
การสืบทอดปพาทยสูเยาวชนท่ีมีอายุต่ํากวา 20 ปมีการ            
สืบทอดนอยลง  โดยนักดนตรีท่ีมาบรรเลงในงานตางๆ น้ัน
จะมีลักษณะการใชนักดนตรีหมุนเวียนกันกับวงอ่ืนๆ  โดยจะ
ไมมีนักดนตรีประจําวง  นอกจากน้ียังมีการวาจางนักดนตรี
จากวงอ่ืนๆมารวมบรรเลงเพ่ือใหงานประสบความสําเร็จ  

โดยวงดนตรี ไทย ท่ีพบในป จจุ บั นคื อ  “วงป พาทย” 
จุดประสงคหลักในการสืบทอดปพาทยก็เพ่ือประกอบอาชีพ
หรือใชเปนอาชีพเสริม  คณะปพาทยสวนใหญเปนคณะ              
ปพาทยท่ีสรางข้ึนมาตั้งแตครั้งบรรพบุรุษ  มีการถายทอดสู
เยาวชนมีจํานวนนอยลง  จํานวนของนักดนตรจีึงมีไมมากนัก  
นักดนตรีหลายคนเปนสมาชิกในคณะปพาทยหลายคณะ
ดวยกัน  ซึ่ ง นักดนตรี ทุกคนต างถอยทีถอยอาศัยกัน
เอ้ือเฟอเผื่อแผซึ่งกันและกัน 
 

 
 

ภาพที ่2 ภาพปายประชาสัมพันธการรับงานของวงดนตรีไทย ตําบล 
           เทพราช   
ที่มา : ธีระวุฒิ  กล่ินดวง 
 

 2.  บทบาทของวงดนตรีไทยในตําบลเทพราช  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 วงดนตรีไทยในตําบลเทพราช จังหวัดฉะเชิงเทรา 
มีบทบาทตอสังคม 2 ลักษณะ คือ 
 บทบาทท่ี 1 วงปพาทยท่ีมีบทบาทในฐานะดนตรี
ประกอบพิธีกรรมตางๆ  ซึ่งพบวาพิธีกรรมท่ีวงปพาทยยังมี
บทบาทอยู คื อ  พิ ธีฌาปนกิจศพ โดยปจจุ บันนิยมใช         
วงปพาทยมอญประกอบงานศพเทาน้ัน  เน่ืองจากวงปพาทย
มอญเปนวงท่ีมีความสวยงามของเครื่องดนตรี  ใหทํานอง
เพลงท่ีเศราเน่ืองจากมีปมอญอยูในวง  โดยปมอญน้ีสามารถ
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สื่ออารมณโศกเศราไดเปนอยางดี  สวนพิธีกรรมอ่ืนๆ เชน 
พิธีอุปสมบทพิธีเทศนมหาชาติ  พิธีไหวครู พิธีทําบุญข้ึนบาน
ใหม  พิธีทรงเจาเขาผี  จะนิยมใชวงปพาทยไมแข็ง อาจเปน      
วงปพาทยไมแข็งเครื่องหา  วงปพาทยไมแข็งเครื่องคู       
วงปพาทยไมแข็งเครื่องใหญ  ข้ึนอยูกับทางคณะเจาภาพ
ตองการ   
 บทบาทท่ี 2 วงปพาทยท่ีมีบทบาทในฐานะดนตรี
ประกอบการแสดงพบวา  การแสดงท่ีวงปพาทยยังมีบทบาท
อยูเชน ลิเก ละครรําหรือละครแกบน มอญรํา แตก็มีจํานวน
นอย 
 

 
ภาพที ่3 ภาพวงดนตรีไทยของวงพอชวนศิลป บรรเลงในพิธีกรรม 
           งานศพ    
ที่มา : ธีระวุฒิ  กล่ินดวง 

 
 3.  ลักษณะการสืบทอดดนตรีไทยของหัวหนา          
วงปพาทย 
 การสืบทอดวงปพาทยในตําบลเทพราช จังหวัด
ฉะเชิงเทรา มี 2 ลักษณะคือ การสืบทอดปพาทยจาก
ครอบครัวท่ีมีบรรพบุรุษเปนนักดนตรีปพาทยจํานวน 1 วง
คือ คณะพอชวนศิลป  โดยคณะพอชวนศิลป  จะถายทอด
จากพอไปสูลูก  ซึ่งในปจจุบันนักดนตรีในวงจะเปนลูกหลาน
เกือบท้ังหมด  โดยลูกของพอชวน สุขผึ้ง  ประกอบอาชีพ 
รับราชการครูทุกคน  แตท้ังหมดก็ไดฝกหัดและเลนดนตรี
ไทยมาตั้งแตเด็ก  และการสืบทอดอีกลักษณะหน่ึงคือ     
การสืบทอดปพาทยท่ีเกิดจากการเรียนรูจากครูดนตรี ซึ่งเปน  
วงปพาทยท่ีกอตั้งข้ึนมาในชวงระยะเวลา 10-20 ป จํานวน 
1 วง คือ  วงเปยก เจริญศิลป  ท่ีเรียนมาจากสํานักดนตรี
ไทยและนําความรูท่ีไดมาถายทอดใหกับลูกวง 

 4.  พิธีกรรม  ความเชื่อท่ีใชในกระบวนการเรียน
การสอนดนตรีไทย ของตําบลเทพราช 
 กระบวนการถายทอดวิชาความรูของปพาทยใน
ตําบลเทพราช  จังหวัดฉะเชิงเทรา จากการศึกษาท้ัง 2 วง
คือวงพอชวนศิลป และวงเปยก เจริญศิลป  พบวา ท้ัง 2 วง
ยังคงใชการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมแบบโบราณและ            
บางคณะใชการเรียนการสอนแบบใหม การรับศิษยยังคงใช    
วันพฤหัสบดีในการรับศิษย เขาเรียน ในการรับศิษย น้ี       
ครูปพาทยจะคัดเลือกเองแตบางทานก็ใหผูปกครองมาฝาก 
และมีเด็กท่ีมาขอเรียนเองดวยใจรักก็มี  กํานลท่ีใชก็ยังคง
รูปแบบท่ีคลายคลึงกันคือ ดอกไม ธูป เทียน ขัน ผาขาว เงิน 
12 บาท สอดคลองกับ ณรงคชัย ปฎกรัชต, (2540) กลาววา 
การจับมือตีเรียนดนตรีไทยจะใชเพลงสาธุการแบบโบราณ  
และตีท้ังหมด 3 รอบ  ดวยทํานองข้ึนตนเพลงสาธุการและ
กอนการบรรเลงทุกครั้งก็จะมีการไหวครู  โดยใชของไหวคือ  
เหลา 1 ขวด ดอกไม 1 กํา ธูป 3 ดอกเทียน 1 เลม และเงิน 
12 บาท 
 

 
 

ภาพที ่4  ภาพนายชวน  สุขผ้ึง หัวหนาวงพอชวนศิลปไหวครูกอน 
            การบรรเลง   
ที่มา : ธีระวุฒิ  กล่ินดวง 
 

ทํานองเพลงสาธุการ  ทางฆองวงใหญ 
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 นอกจากน้ีวงปพาทยในตําบลเทพราช  จังหวัด
ฉะเชิงเทรา มักประกอบพิธีกรรมไหวครูตามแบบพ้ืนบาน  
แตเดิมคือ ไมใชวงปพาทยบรรเลงเพลงหนาพาทย เชน     
วงของพอชวนศิลปไดเชิญครูดนตรีไทยอาวุโสท่ีรูจักกันดี    
มาเปนประธานในพิธี โดยมีการกลาวคําบูชาครู ถวายเครื่อง
สังเวย และบางปก็ทําพิธีเองบางโดยท่ีไมมีพิธีรีตองอะไรมาก 
เน่ืองจากบางปเวลาวางของนักดนตรีและรายไดไมคอยดี    
ก็จะทําแบบเรียบง าย  ดั ง น้ันการจัด พิ ธี ไหวครูของ       
คณะปพาทยในตําบลเทพราช  จังหวัดฉะเชิงเทราน้ัน คณะ      
ปพาทยสวนใหญจะจัดในโอกาสท่ีสะดวกหรือพรอมท้ัง
กําลังคนและกําลังทรัพย  และมีบางคณะท่ีจัดพิธีเปนประจํา
ทุกป  โดยวัตถุประสงคของการจัดพิธีไหวครูก็เพ่ือเปนการ
แสดงออกถึงความเคารพบูชาครูท่ีไดสั่งสอนวิชาทางดาน
ดนตรีไทยมา  และยังเปนการรวมตัวกันของบรรดาลูกศิษย 
ท่ีจะมาทําพิธีขอขมาและขอพรจากครู  โดยจะจัดข้ึนเปน
ประจําทุกป 
 

 
 

ภาพที ่ 5  ภาพการจัดพิธีไหวครูของวงพอชวนศิลป 
ที่มา : ธีระวุฒิ  กล่ินดวง 

 
 5. สถานท่ีจัดการเรียนการสอนดนตรีไทย ของ
ตําบลเทพราช 
 สถานท่ีใชในการเรียนการสอนดนตรีไทยของ  
วงดนตรีไทยในตําบลเทพราช  ยังคงใชบานครูเปนหลัก    
โดยวงของพอชวนศิลปจะสอนและใชโรงเรียนเปนสถานท่ีท่ี
ใช ในการเรียนการสอนก็มี   สื่อและอุปกรณยั งคงใช     
เครื่องดนตรีเปนอุปกรณสาธิต  มีการใชเทคโนโลยีสมัยใหม
ปร ะกอบกา ร เ รี ย นกา รสอน เ ช น  เ ทป บัน ทึก เ สี ย ง 
โทรศัพทมือถือการถายทอดวิชาความรูมี ท้ังตอจากครู
โดยตรง และตอจากศิษยรุนพ่ีจากการศึกษาสถานท่ีจัดการ
เรียนการสอนพบวา 

 (1)  การจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยของบาน
ดนตรีท่ีแยกเรือนเครื่องดนตรีไทยเปนสัดสวน 
 ว งป พ าทย ใ นตํ า บล เทพร าช  จั ง ห วั ด
ฉะเชิงเทรา  มีวงปพาทยท่ีมีเรือนเครื่องดนตรีแยกเปน
สั ด ส ว น  คื อ  ว งพ อ ช วนศิ ลป  ซึ่ ง มี น า ยช วน  สุ ข ผึ้ ง                   
เปนหัวหนาคณะ  ไดมีการแบงสัดสวนของเครื่องดนตรีซึ่งมี
ผลตอการเรียนการสอนดนตรี โดยตรง ทําใหผู เ รียน                  
ไมเบ่ียงเบนความสนใจจากการสอนจากผูสอน มีสมาธิดีกวา
กลุม ท่ีตองเรียนในบานท่ีไมแยกเรือนเครื่องดนตรี กับ
ครอบครัว  เพราะสภาพแวดลอมรอบตัวผูเรียนน้ันมีดนตรี
เปนหลัก  ไมมีสิ่งอ่ืนใดมาทําลายสมาธิของผูเรียน  ซึ่งการท่ี
แบงเรือนใชซอมและตอเพลงออกมาน้ัน  สะดวกในการอยู
อาศัยของคนในครอบครัว และลูกศิษย เ น่ืองจากการ              
ตอเพลงและซอมน้ัน  การซอมจะเริ่มในวันหยุดเสารและ
อาทิตย จึงทําใหไมไปรบกวนคนท่ีอยูในครอบครัว 
 (2)  บานท่ีไมแยกเรือนเครื่องดนตรี 
 มีวงปพาทย  จํานวน 1  วง คือวงเปยก   
เจริญศิลป  ยังใชบานพักอาศัยเปนสถานท่ีไวใชซอมเพลง  
ตอเพลง บานเรือนหลังเล็กท่ีมีเน้ือท่ีแคบจึงมักมีปญหา
เพราะเครื่องดนตรีไทยมีขนาดใหญ  มีเสียงดังกึกกองและไม
สามารถจัดเก็บใหเปนระเบียบเรียบรอยไดเหมือนอยาง
เครื่องดนตรีสากล  เวลาท่ีมีการเรียนการสอนมักปฏิบัติกัน
ตามสภาพท่ีมีอยู ซึ่งมักทําใหมีปญหามากมาย เชน คนใน
ครอบครัวของครูดนตรีไมสามารถทํากิจกรรมอ่ืนไดในบาง
โอกาสเพราะขณะซอมเพลงหรือตอเพลงมีเสียงดังรบกวน
ผูอ่ืน 
 6.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอนในบานศิษย 
            เน่ืองจากปจจุบันน้ี สภาพสังคมแปรเปลี่ยนไป 
วัฒนธรรมตะวันตกไดเขามามีบทบาทอยางมาก  ทําให
วัฒนธรรมดนตรีไทยมีบทบาทนอยลง  ความนิยมในดนตรี
ไทยมีไมมากนัก  ครูปพาทยจึงตองเดินทางไปสอนศิษย             
ถึงบาน  นอกจากน้ีการตอเพลงนอกบานเปนความเช่ือถือ           
ท่ีบรรดาครูดนตรีไทยยังยึดถือปฏิบัติกันสืบมา  เพราะเช่ือวา
เพลงไทยหลายเพลงหามไมใหตอในบาน เชน เพลงนางหงส         
เพลงประจําวัด ครูดนตรีไทยมักตอใหลูกศิษยตามสถานท่ี
สาธารณะตางๆ เชน วัด ศาลาพักรอนในหมูบาน บริเวณ
หนาบาน เปนตน ซึ่งสถานท่ีเหลาน้ีไมเปนการรบกวนใคร 
เพราะเพลงประเภทน้ีเปนเพลงท่ีจัดวาเปนเพลงช้ันสูง    
การตอเพลงจึงตองมีความพิถีพิถันในการปฏิบัติมาก 
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 7.  ขั้นตอนการเรียนเพลงตางๆ ของดนตรีไทย 
ตําบลเทพราช 
 จากการวิจัยพบวา  ข้ันตอนการเรียนเพลงตางๆ
ของดนตรีไทยในตําบลเทพราชยังคงมีรูปแบบการเรียนเพลง
ตามแบบโบราณคือ เริ่มตนดวยการเรียนเพลงชุดโหมโรงเชา
และโหมโรงเย็น  จากน้ันจึงตอเพลงเบ็ดเตล็ดและเพลงท่ี
ตองใชในประกอบอาชีพ เชน เพลงประจําวัด  ประจําบาน 
และเพลงมอญตางๆ  โดยเพลงท่ีตองเรียนตามข้ันตอนมีดังน้ี 
 ข้ันท่ี 1 เพลงโหมโรงเชา ประกอบดวย 
 เพลงท่ี 1  เพลงสาธุการ 
 เพลงท่ี 2  เพลงเหาะ 
 เพลงท่ี 3  เพลงรัวลาเดียว 
 เพลงท่ี 4  เพลงกลม 
 เพลงท่ี 5  เพลงชํานาญ 
 ข้ันท่ี 2 เพลงโหมโรงเย็น ประกอบดวยเพลง ดังน้ี 
 เพลงท่ี 1  เพลงสาธุการ 
 เพลงท่ี 2  เพลงตระโหมโรง 
 เพลงท่ี 3  เพลงรัวสามลา 
 เพลงท่ี 4  เพลงเขามาน 
 เพลงท่ี 5  เพลงปฐม 
 เพลงท่ี 6 เพลงลา 
 เพลงท่ี 7 เพลงเสมอ 
 เพลงท่ี 8 เพลงรัวลาเดียว 
 เพลงท่ี 9 เพลงเชิด 
 เพลงท่ี 10  เพลงกลม 
 เพลงท่ี 11  เพลงชํานาญ 
 เพลงท่ี 12  เพลงกราวใน 
 เพลงท่ี 13  เพลงตนซุบ 
 เพลงท่ี 14  เพลงลา 
 

 จากน้ันเมื่อนักดนตรีไทย  ของตําบลเทพราช  
เรียนเพลงตามข้ันตอนตางๆ ตามข้ันตอนแลว จึงจะตอเพลง
ท่ีใชบรรเลงในงานตามโอกาสตางๆท่ีคลายกัน โดยยึดตาม
แบบแผนโบราณ  ดังน้ี 
 งานศพ  จะตอเพลงประจําวัด  ประจําบาน  
มอญยกศพ  เพลงเชิญผี  และเพลงมอญท่ีมีอัตราจังหวะ    
2 ช้ัน ตามท่ีครูจะเห็นสมควร   
 งานบวช  จะตอเพลงท่ีมีความหมายเก่ียวกับ
เรื่องทําขวัญ เชน เพลงนางนาค  เพลงมหาฤกษ  เพลง
มหาชัย  เพลงเรื่องทําขวัญ  เพลงเรื่องตางๆ ตามท่ีคร ู         
จะเห็นสมควร 

 งานแตง  จะตอเพลงตับวิวาหพระสมุทร  หรือ
เพลงบังใบ  กลุมเพลง 2 ช้ันตางๆ  ตามท่ีครูจะเห็นสมควร 

 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวัฒนธรรมการสืบทอดดนตรีไทยของ
ตําบลเทพราช  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ท่ีกลาวมาจะเห็นไดวา  
วงปพาทยมีบทบาทสําคัญตอสังคมของคนในตําบลเทพราช 
จังหวัดฉะเชิงเทรา  ในเรื่องการบรรเลงประกอบพิธีกรรม 
และการบรรเลงประกอบการแสดง  นอกจากน้ีคณะปพาทย
บางคณะยังคงสืบทอดการบรรเลงปพาทย  โดยการถายทอด
ความรูใหกับเยาวชนรุนหลังโดยใชบานของตนเปนสถานท่ีใช
ในการเรียนการสอน โดยไมคิดคาใชจายใดๆ  สงเสริมให
เยาวชนใชความรูดานปพาทยเปนรายไดพิเศษในยามวาง
เ พ่ื อ เ ป นก า รลดค า ใ ช จ า ย ให กั บผู ป กค ร อ ง  มี ก า ร
เอ้ือเฟอเผื่อแผในเรื่องของนักดนตรีดวยกัน  จะเห็นไดจาก   
นักดนตรีบางคนบรรเลงอยูในวงปพาทยหลายวงดวยกัน   
ทําใหการเขารวมกิจกรรมเกิดความสัมพันธอันดีตอกัน     
ลดปญหาความขัดแยงและมีการเก้ือหนุนจุนเจือกัน  ทําให 
วงปพาทยในตําบลเทพราช จังหวัดฉะเชิงเทรามีการสืบทอด
อยางตอเน่ืองสืบตอไปในอนาคต 

นอกจากน้ีวงปพาทยบางคณะในตําบลเทพราช 
จังหวัดฉะเชิงเทรา  ปรับรูปแบบการบรรเลงในวงของตน   
ใหเขากับยุคสมัยมีการใชเพลงลูกทุงเขามาบรรเลงในวง              
ปพาทยตามคําขอของเจาภาพหรือผูวาจาง  จึงทําใหคณะ            
ปพาทยของตนรับงานไดอยางสม่ําเสมอ  ตลอดจนความมี 
ใจรักในอาชีพของตนและมีความซื่อสัตยตอหนาท่ีของตนเอง
ซึ่งเปนปจจัยท่ีทําใหวงปพาทยในตําบลเทพราช จังหวัด
ฉะเชิงเทราอยูในสังคมดวยความเขมแข็งตอไปในสภาพ
ปจจุบัน 

 
ขอเสนอแนะ 
 ตําบลเทพราช  ควรมีการจัดตั้งชมรมดนตรีไทยและ
ฐานขอมูลทางดานดนตรีไทยไวในหนวยงานราชการ เชน  
องคการบริหารสวนตําบล  หรือโรงเรียนเพ่ือใหเยาวชนรุน
ตอๆ ไป  จะไดมีศูนยกลางการเรียนรูดนตรีไทยในอนาคต
เพ่ือท่ีจะไดลดปญหาขาดแคลนนักดนตรีไทย สวนหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของควรมีการสนับสนุนวัฒนธรรมแขนงน้ีไว  ควรหา
วิธีนโยบายสงเสริมใหเยาวชนหรือผูท่ีสนใจทุกเพศ ทุกวัย  
ไดเขามามีสวนรวมในการอนุรักษดนตรีไทยเอาไวอยาง
จริงจังเพ่ือใหเกิดการสืบทอดท่ีมั่นคงถาวร  นอกจากน้ี
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ประวัติและขอมูลของนักดนตรีไทยควรมีการบันทึกไวใน
ฐานขอมูลทางดานศิลปวัฒนธรรมของตําบล  และจังหวัด
เพราะถาไมรวบรวมขอมูลของบุคคลเหลาน้ีไวจะทําให    
คลังความรูดานภูมิปญญาทางดานดนตรีไทยจะสูญหายไป  
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