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นายธีรพัฒน์้จ าลองพิมพ์ และ้นางศวิะพร้อคัคีโรจน ์
นักเอกสารสนเทศ้ 

ห องสมุดพระนครเหนอื้ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

 
เข าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ 

 
 

เรื่อง ท ้องถิ่นศึกษา : จากปูมสู่ภูมิ 
 
 

วันอังคารที่้๑้กันยายน้๒๕๕๘ 
ณ้ห องพระปกเกล า้อาคารอเนกนิทัศน์้ 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช้อ.ปากเกร็ด้จ.นนทบุรี 
 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ้สยามบรมราชกุมารี 
เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ้๕้รอบ้๒้เมษายน้๒๕๕๘้และเนื่องในโอกาสสถาปนา

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชครบรอบ้๓๗้ปี้ ๕้กันยายน้๒๕๕๘ 
จัดโดย้ส านักบรรณสารสนเทศ้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

 

แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) 
ของชุมชนนักปฏิบัติห้องสมดุ (Library COP) 

วันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ 

Keyword : นนทบุรี 
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“ท องถิ่นศึกษา”้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท องถิ่น้ชุมชน้ท่ีสัมพันธ์กับวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ในถิ่นฐานบ านเรือนตามภูมิภาค้และลักษณะภูมิศาสตร์้อันผูกพันร่วมวิถีวัฒนธรรม
เดียวกัน้ผู คนในชุมชนมีความทรงจ าส่วนบุคคล้และความทรงจ าร่วมกันของผู คนท่ีอยู่ในท องถิ่น
เดียวกัน้และท องถิ่นใกล เคียงกันท่ีเป็นรากเหง าก่อให เกิดเป็นเรื่องราว้เรื่องเล่า้เกี่ยวกับชีวิต้
ความเป็นอยู่้อาหารการกิน้อาชีพท องถิ่น้การท ามาหากิน้ประเพณี้ความเชื่อ้ศรัทธา้จิต
วิญญาณ้ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท่ีมีผลต่อการด ารงอยู่ของท องถิ่นหรือการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
และสภาพแวดล อมของสังคม 

 
การเสวนาสาระจากผู อาวุโสแห่งท องถิ่นนนท์้“เปิดปูม...สู่ภูมิ”้ท่ีไปท่ีมาของหลากหลาย

ผลิตผลนนทบุรีศึกษา้โดย้คุณครูพินิต้ธูปแก ว้ครูของครู้ครูของคนนนท์้โรงเรียนย่านนนทบุรี–้
ปทุมธานี้คุณลุงไพศาล้บุญผูก้ผู อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น้พ.ศ.๒๕๓๔้และคนไทยตัวอย่าง้พ.ศ.
๒๕๓๕้คุณลุงวีระโชติ้ปั้นทอง้ผู ยืนหยัดฟื้นฟูวิถีชีวิตชุมชนแห่งบ านบางตลาด้ท่าทราย้นนทบุรี้
คุณชัยรัตน์้พิพัฒน์วัชรานนท์้ผู ช านาญ้“เรือเขียว”้การคมนาคมหลักจากเมืองนนท์สู่พระนครใน
อดีต้น าเสวนาและร่วมบอกเล่าโดย้คุณองค์้บรรจุน้นักวิชาการอิสระ้และนักเขียนสารคดี้
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย–มอญ้เจ าของรางวัลหลายเร่ือง 

 
 

 
รูปภาพ : การเสวนาสาระจากผู้อาวุโสแห่งท้องถิ่นนนท์ “เปิดปูม...สู่ภูมิ”  
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เส วน าสาธิ ต กลุ่ ม ย่ อ ย ้“ท อ งถิ่ น กั บ วัฒ น ธรรม ้น าฏกรรม ้ดนตรี ้ก วี ศิ ลป์ ”้ 
โดย้ครูภูมิปัญญาท องถิ่นมอญร า โดย้แม่ครูมะลิ้วงศ์จ านง้แห่งบ านเกาะเกร็ด้นนทบุรี้และ
ทะแยมอญ้ฟังดนตรีเครื่องสายมอญ้โดยพ่อครูกัลยา้ปุงบางกระดี่ ้แห่งบ านบางกระดี่้
กรุงเทพมหานคร้พร อมคณะครูและนักเรียน้โรงเรียนบ านอ อมโรงหีบ้ต าบลบ านเกาะ้ 
อ าเภอเมือง้จังหวัดสมุทรสาคร้น าโดย้คุณครูนภดล้แจบ านเกาะ้ด าเนินการเสวนาโดย้ 
นายชัยวัฒน์้น่าชม้หัวหน าศูนย์เทคโนโลยีบรรณสารสนเทศ้ส านักบรรณสารสนเทศ้มสธ. 

 

 
รูปภาพ : สาธิตมอญร า โดย แม่ครูมะลิ วงศ์จ านง แห่งบ้านเกาะเกร็ด นนทบุรี   

 

 
รูปภาพ : หนังสือปี่พาทย์มอญร า จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย โครงการการจัดการสารสนเทศจากภูมิปัญญา

ท้องถิ่นด้านนนทบุรีศึกษา เพ่ือส่งเสริมบริการห้องสมุดสู่ชุมชน ส านักบรรณสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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การเสวนาสาระ้“เปิดเล่มหนังสือปี่พาทย์มอญร า”้เร่ืองราวของศิลปวัฒนธรรมทางดนตรี้
ขับร อง้ฟ้อนร าของมอญ้ท่ีปรากฏหลักฐานในพื้นท่ีเกาะเกร็ด้อ าเภอปากเกร็ด้จังหวัดนนทบุรี้
และชุมชนมอญต่างๆ้ท่ีมีประวัติศาสตร์ท องถิ่นร่วมกัน้เนื้อหาครอบคลุมประวัติความเป็นมาท่ี
เกี่ยวเนื่องกับบุคคลส าคัญท่ีเป็นต นก าเนิดการดนตรี้การขับร อง้การฟ้อนร าของมอญแห่งบ าน
เกาะเกร็ด้เครื่องดนตรีมอญ้เพลงปี่พาทย์มอญ้การขับล าน าของมอญ้นาฏลีลาระบ าฟ้อนของ
มอญ้มอญร านาฏกรรมประจ าชาติมอญ้ประเพณี้พิธีการ้พิธีกรรมของชุมชนมอญ้และแม่บท
มอญร าจากแม่ครูมะลิ้วงศ์จ านง้แห่งบ านเกาะเกร็ดและเกียรติภูมิวัฒนธรรมมอญด านดนตรีการ
ขับร องฟ้อนร า้ 

 

 
รูปภาพ : ฟังดนตรีวงเครื่องสายมอญ โดยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ  

ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
 

 จังหวัดนนทบุรีมีวงป่ีพาทย์มอญกระจายอยู่ในชุมชนต่างๆ้ท้ังในชุมชนไทยและชุมชนมอญ้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอ าเภอปากเกร็ดซึ่งมีชุมชนมอญมาก้จึงมีวงปี่พาทย์มอญมากกว่าอ าเภออื่นๆ้
ในจังหวัดนนทบุรี้ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันท่ีสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นและปัจจุบันมีบางวงเลิกไปแล ว 
  

“ปี่พาทย์มอญความอลังการ้ท้ังเป็นต านานแห่งศรัทธา” 
 
 ปัจจุบันปี่พาทย์มอญได ถูกน าไปใช ในพิธีกรรมของมอญมากกว่าการใช เพื่อการบันเทิง้
ดนตรีปี่พาทย์มอญท่ีน าไปใช ในพิธีกรรมมีท้ังพิธีหลวง้เมื่อครั้งมอญยังมีสถาบันกษัตริย์และพิธี
ราษฎร์้ปี่พาทย์มอญในพิธีกรรมมีท้ังพิธีกรรมเกี่ยวกับพุทธศาสนาและพิธีกรรมเกี่ยวกับความเชื่อ
อื่นๆ้ของมอญ้เช่น้พิธีร าเจ า้พิธีร าสามถาด้พิธีร าผี้เป็นต น 
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 ปี่พาทย์มอญในพิธีกรรมจึงเป็นเสมือนเป็นสื่อประสานระหว่างมนุษย์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ี
สามารถติดต่อกันได ตามขั้นตอนของพิธีกรรม้หรือการสร างปฏิสัมพันธ์ต่อบุคคลท่ีมีสถานะภาพ
ทางสังคมชั้นสูง้เช่น้พระสงฆ์้พระมหากษัตริย์้เป็นต น้ปี่พาทย์มอญท่ีน ามาใช ในพิธีกรรมมอญ
เมือ่พิจารณาในมุมมองของคติชนวิทยาและมานุษยวิทยาแล ว 
 
 ปรมาจารย์ทางดนตรีปี่พาทย์มอญได ประดิษฐ์เพลงมอญ้ตลอดจนถึงแต่ละขั้นตอนของ
พิธีกรรมต่างๆ้ส าหรับใช บรรเลงในพิธีกรรมต่างๆ้ของมอญไว อย่างมีระบบเป็นแบบแผนในแต่ละ
พิธีกรรม้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง้เพลงปี่พาทย์มอญในหมวดเพลงใหญ่หรือเพลงประโคม้มีการก าหนด
แบบแผนการบรรเลงเพลงไว ้เช่น 

- การบรรเลงตามขั้นตอนพิธีกรรม้เช่น้เพลงพระฉันในพิธีทางศาสนา้เพลงเชิญ้เพลง
ถวายเคร่ืองเซ่นไหว ในพิธีร าเจ า 

- การบรรเลงตามสถานท่ี้ได แก่้เพลงประจ าวัดที่บรรเลงได เฉพาะท่ีวัดเท่านั้น 
 

เพลงต่างๆ้ท่ีกล่าวมานี้้ปรมาจารย์ทางปี่พาทย์ได ก าหนดเป็นแบบแผนไว ด วยความ
ตระหนักในศรัทธาท่ีมีต่อพิธีกรรมอย่างแท จริง 

 
 

 
รูปภาพ : หนังสือเกี่ยวกับจังหวัดนนทบุรี 
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ชนชาติมอญได ประดิษฐ์เครื่องดนตรี้ใช เล่นกันในหมู่ชาวมอญสืบต่อกันมานานแล ว้ตั้งแต่
การใช วัสดุท่ีอยู่ตามธรรมชาติท่ีเรียกกันว่าตีเกราะเคาะไม ให เป็นจังหวะมีเสียงต่างๆ้และมีการ
พัฒนาต่อเนื่องกันมา้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการรับพุทธศาสนามาเป็นศาสนาประจ าชาติมอญ้
อารยธรรมของอินเดียได มีบทบาทต่อวิถีชีวิตและสังคมของชาติมอญ้ในด านดนตรีชาวมอญได 
แลกเปลี่ยนความคิดและประดิษฐ์เครื่องดนตรีต่างๆ้เพิ่มขึ้นโดยอาศัยหลักและรูปแบบจากอินเดีย
และพัฒนาเครื่องดนตรีต่างๆ้ให มีรูปสวยงามและมีเสียงไพเราะขึ้นตามรสนิยมของชนชาติมอญ้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องดนตรีท่ีใช บรรเลงในวงปี่พาทย์ของมอญทุกชิ้น้เช่น้ฆ องมอญ้กลอง้
ตะโพน้เป็นต น 

 
 

 

  รูปภาพ : เปิงมางคอก 
  

วงปี่พาทย์มอญได น าเปิงมาง้จ านวน้๗้ลูกมาแขวนเรียงตามล าดับเสียง้เรียกว่า้ 
เปิงมางคอก้การบรรเลงเปิงมางคอกมีการตีเปลี่ยนลูกสลับกันไป้ให เหมาะกับท านองเพลง
ประกอบจังหวะหน าทับควบคู่กับตะโพนมอญ้พร อมท้ังสอดแทรกการบรรเลงให มีความวิจิตร
พิสดารมากขึ้น้มีลีลาสนุกสนานคึกคักมีชีวิตชีวามากกว่าการบรรเลงเครื่องดนตรีอื่นๆ 
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รูปภาพ : นิทรรศการท้องถิ่น “นนทบุรีศึกษา... หลากหลายชาติพันธุ์สร้างชุมชน” 

 
 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆ้ของจังหวัดนนทบุรี้ได น าผลิตภัณฑ์พื้นเมืองมาจัดแสดงพร อมท้ัง
จ าหน่ายให กับผู เข าร่วมสัมมนาท่ีสนใจ้เช่น้ข าวกล อง้ผัก้ผลไม ้สมุนไพร้เป็นต น 
 

 

 
รูปภาพ : จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของจังหวัดนนทบุรี 
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พิธีร าสามถาด้เป็นพิธีกรรมตามประเพณีมอญท่ีจัดขึ้นเพ่ือเป็นการบวงสรวงส่ิงศักดิ์สิทธิ์ท่ี
คนมอญนับถือ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในชุมชนนั้นๆ้ในโอกาสท่ีจัดงานส าคัญ้เช่น้งานยก
ยอดปราสาท้ซึ่งเป็นสถานท่ีจัดงานบ าเพ็ญกุศล้การฌาปนกิจศพของชาวมอญ 

 

 
 
เนื่องจากต องใช เครื่องบวงสรวงเซ่นไหว จ านวน้๓้ถาด้จึงเรียกพิธีนี้ว่าร าสามถาด้ตาม

ประเพณีมอญแต่เดิมมาเครื่องบูชาเซ่นไหว ประกอบด วยมะพร าวพร อมหาง้๑้ผล้กล วยน้ าว า้๑้
หวี้อ อย้หมากพลู้บุหรี่และข าวเหนียว้หรือข าวต มมัด้ปัจจุบันเครื่องเซ่นไหว ได เปลี่ยนแปลงไปใช 
มะพร าวอ่อน้กล วยน้ าว า้ขนมทองหยอด้ทองหยิบ้ฝอยทอง้ข าวเหนียวสังขยา้เป็นต น 

 
สุดท ายนี้้จากการท่ีได เข าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสัมมนาวิชาการ้เรื่อง้“ท องถิ่นศึกษา้: 

จากปูมสู่ภูม”ิ้ท าให ได รับความรู เกี่ยวประวัติความเป็นมาตั้งแต่อดีตจนพัฒนามาถึงปัจจุบัน้รวมถึง
วัฒนธรรมและประเพณีอันงดงามต่างๆ้ของชาวจังหวัดนนทบุรีในอดีต้ซึ่งยังคงอนุรักษ์ไว โดยผู 
อาวุโสเพ่ือให ลูกหลานได ศึกษาเรียนรู ต่อไป 

 
 

 


