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Artist house museum is a kind of historic house museum with the purpose to honor 

famous artist, living or deceased.  The museum reveals the artist’s way of living to the public.  By 

seeing and experiencing the artist’s way of life and living atmosphere will help visitors 

understand the emotions, thoughts and philosophy behind the artist’s works, which results in 

better appreciation of such works of art. 

The objective of this study, titled “Management of the Historic House Museum of 

Montri Tramod, a National Artist”, is to observe the present condition and the management of 

Historic House Museum of Montri Tramod, a National Artist, in order to propose suitable formats 

and approaches in managing the museum as a memorial and a learning place in the honor of 

one who is beneficial and valuable to the Nation.  The study employs both document-based 

research and field works by exploring, observing and interviewing the artist’s heir and people 

related to the museum. 

The study reveals that the museum has been managed under Montri Tramod 

Foundation under Pratonage of Princess Maha Chakri Sirindhorn.  The pressing problem is that 

museum has had low visits so far.  This is partly due to its location, lack of permanent staff to 

service the audience, and visits to the museum require prior appointment.  These are obstacle in 

managing the museum successfully as a learning center.  This study then suggests the formats 

and approaches to manage the museum in order to better meet the museum’s objectives. 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1. ความสําคัญและท่ีมาของการศึกษา 

 การเผยแพรความรูในเรื่องศิลปวัฒนธรรมของชาติที่ดีวิธีหน่ึง คือ การสงเสริมการจัดต้ัง

พิพิธภัณฑข้ึนเพื่อใชเปนแหลงรวบรวม สงวนรักษา ศึกษาวิจัย และจัดแสดงสิ่งซึ่งเปนหลักฐานที่มี

ความสําคัญตอมนุษยและสิ่งแวดลอม1 เปนการเสริมสรางความรูความเขาใจในอารยธรรมที่

เจริญรุงเรืองมายาวนานของชาติไทยไดดีย่ิงข้ึน ซึ่งจะเปนประโยชนตอนักเรียน นักศึกษา และ

ประชาชนที่สนใจ รวมทั้งชาวตางประเทศที่เขามาศึกษาหาความรูไดอยางทั่วถึงและไดรับความ

เพลิดเพลิน เมื่อมีโอกาสไดช่ืนชมกับงานศิลปกรรมที่งดงาม อันเกิดจากความเช่ียวชาญและความ

สุนทรียะของชางผูสรางผลงานแขนงตางๆ สะทอนใหเห็นถึงสิ่งที่เปนเอกลักษณของวัฒนธรรม

ประเพณีไทยไดอยางโดดเดนเปนที่ภาคภูมิใจ พิพิธภัณฑจึงมีบทบาทสําคัญในฐานะที่เปนแหลงเรียนรู

ใหความเขาใจมรดกวัฒนธรรมของคนในสังคม 

 ในประเทศไทย วิวัฒนาการการกอต้ังพิพิธภัณฑเกิดข้ึนจากชนช้ันสูงสุดในสังคมคือ

สถาบันพระมหากษัตริย โดยมาจากความสนพระทัยสวนพระองคในการสะสมของแปลกใหมและของ

มีคา ประกอบกับในชวงน้ันมีการติดตอสัมพันธไมตรีกับชาวตางชาติ โดยเฉพาะชาวตะวันตก มีการ

แลกเปลี่ยนเครื่องบรรณาการมากมาย จึงทรงพระราชดําริที่จะเก็บรักษาและนําออกจัดแสดง        

ในอาคารที่สรางข้ึนหรือปรับปรุงใหมเปนการเฉพาะ ในชวงแรกกลุมผูชมเปนเพียงกลุมเจานายบุคคล

ช้ันสูง ตอมาจึงขยายออกมาสูการเปนพิพิธภัณฑสาธารณะเปดใหประชาชนเขาชม โดยอยูในความ

รับผิดชอบบริหารจัดการของภาครัฐ ในรูปแบบของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สังกัดกรมศิลปากร ซึ่ง

เปนพิพิธภัณฑประเภทประวัติศาสตรและโบราณคดี จัดแสดงโบราณวัตถุที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร

ของชาติไทย ตอมาประเทศไทยเริ่มจัดต้ังพิพิธภัณฑที่มีความหลากหลายมากย่ิงข้ึน เชนพิพิธภัณฑ

จัดต้ังข้ึนโดยหนวยงานตางๆ ซึ่งมักจะมีลักษณะเปนพิพิธภัณฑเฉพาะเรื่องที่มีเน้ือหาการจัดแสดง

จํากัดอยูกับเรื่องที่เกี่ยวของกับหนวยงานน้ันๆ 

 แนวคิดในการจัดต้ังพิพิธภัณฑประเภทบานประวัติศาสตรในประเทศไทย ระยะแรกยังคงมา

จากการริเริ่มของชนช้ันสูงในสังคม กลาวคือ ใน พ.ศ. 2495 พลตรีพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาจุมภฏ

พงษบริพัตร ไดเปดวังสวนผักกาดใหสาธารณชนเขาชมศิลปวัตถุ โบราณวัตถุที่พระองคสะสมไวในขณะที่

ยังทรงใชเปนที่ประทับ ตอมาก็ไดมีการจัดต้ังพิพิธภัณฑประเภทบานประวัติศาสตรตามมา 

                                                
1 จิรา จงกล, พิพิธภัณฑสถานในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2532), 22. 
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อีกหลายแหง อาทิ พิพิธภัณฑวังวรดิศ พระที่น่ังวิมานเมฆ บาน ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช บานจิม ทอมปสัน 

(Jim Thompson) เปนตน 

 การจัดพิพิธภัณฑบานศิลปนน้ันเปนรูปแบบหน่ึงของการจัดพิพิธภัณฑบานประวัติศาสตร 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนอนุสรณแกศิลปนผูช่ือเสียงที่ลวงลับไปแลว ทั้งยังเปนการไดเปดเผยถึงชีวิต

ความเปนอยูในสวนที่เปนชีวิตสวนตัวของศิลปนผูน้ันใหสาธารณชนไดรับรู การไดชมและไดสัมผัสวิถี

การดําเนินชีวิตประจําวันและบรรยากาศในที่เคยอยูอาศัย จะชวยใหเขาถึงอารมณ ความรูสึกนึกคิด 

ปรัชญาการสรางงานเปนผลใหสามารถเขาใจในผลงานของศิลปนไดดีย่ิงข้ึน2  

 พิพิธภัณฑที่จัดข้ึนในรูปแบบของพิพิธภัณฑบานประวัติศาสตรน้ันสวนใหญจะเปน

พระราชวังหรือพระที่น่ังของพระมหากษัตริย บานเจานายหรือบุคคลช้ันสูงที่มีฐานะในสังคม จะมีเพียง

พิพิธภัณฑบานครูมนตรี ตราโมท ศิลปนแหงชาติ พิพิธภัณฑบานนายกุหลาบ สายประดิษฐ ที่จัดเปน

สามัญชนคนธรรมดา 

 ครูมนตรี ตราโมท เปนบุคคลที่มีความรูความสามารถดานดนตรีไทย ไดรับเลือกใหเขา

ประจําอยูในวงขาหลวงเดิม กรมพิณพาทยหลวง กรมมหรสพ กรมมหาดเล็ก มีหนาที่การงานที่

เจริญรุงเรืองมาตามลําดับจนไดเลื่อนเปนช้ันเอก ตอมาไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงต้ังให

ดํารงตําแหนงศิลปนพิเศษ เมื่อ 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2504 นับเปนศิลปนคนแรกของกรมศิลปากรที่

ไดรับช้ันพิเศษ เมื่อเกษียณอายุ กรมศิลปากรพิจารณาเห็นวามีความรู ความสามารถในดานวิชาการ

ศิลปดุริยางคไทย จึงจางไวชวยราชการตอมาอีก 5 ป จากน้ันก็จางในฐานะลูกจางช่ัวคราว ตําแหนง

ผูเช่ียวชาญดนตรีไทยกับคีตศิลปไทย ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในวิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร 

ซึ่งนอกจากจะมีฝมือในการบรรเลงดนตรีแลว ยังมีความสามารถในการแตงเพลงอีกดวย ทานแตงเพลง

มาแลวมากมาย ต้ังแต พ.ศ. 2463 เปนตนมา มีทั้งเพลง 3 ช้ัน เพลงเถา เพลงประวัติศาสตร เพลง

ระบําและเพลงเบ็ดเตล็ด เคยมีผูรวบรวมไวไดถึง 200 กวาเพลง รวมทั้งยังเคยแตงเพลงประกวดทั้งบท

รองและทํานองเพลงและไดรับรางวัลที่ 1 คือเพลง "เพลงวันชาติ 24 มิถุนา" เมื่อ พ.ศ. 2483 ครูมนตรี 

ตราโมท เปนครูผูประกอบพิธีไหวครู และครอบประสิทธิประสาทวิชาดนตรีไทยของกรมศิลปากร ซึ่ง

นอกจากจะประกอบพิธีใหแกกองการสังคีตและวิทยาลัยนาฏศิลป ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคแลว 

ทานยังทําพิธีไหวครูดนตรีไทยใหแกหนวยราชการ สถานศึกษาและเอกชนทั่วไป 

 ครูมนตรี ตราโมทนอกจากจะมีความรูและความสามารถในการแตงเพลงและการบรรเลง

ดนตรีไทยแลว ทานยังมีความรูทางโนตสากลและดนตรีสากลอีกดวย ซึ่งย่ิงชวยเพิ่มความรูทางดนตรีไทย

และการแตงเพลงมากข้ึน อีกทั้งยังเปนผูที่รักการอานหนังสือ ทําใหมีความรูกวางขวาง และไดแตงโคลงไว

มากมาย นอกจากน้ีก็ไดแตงหนังสือประเภทสารคดีที่เกี่ยวกับวิชาการทางดานศิลปะไวหลายเรื่อง อาทิ 

                                                
2 ศันสนีย  อินทรประสิทธ์ิ, แนวทางการจัดพิพิธภัณฑบานศิลปน ชิต เหรียญประชา (กรุงเทพฯ : 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540), 2. 
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"ดุริยางคศาสตรไทยภาควิชาการ" "การละเลนของไทย" "ศัพทสังคีต" เรื่องสั้นที่เขียนไวในหนังสือตางๆ 

เชน เรื่องปพาทยไทย ปพาทยมอญ ปพาทยชวา เครื่องสายไทย ดุริยเทพดนตรี กับชีวิต วงดนตรี

ประกอบการแสดงโขน ฯลฯ จากผลงานและความสามารถที่กลาวมาทําใหครูมนตรี ตราโมท ไดรับแตงต้ัง

ใหเปนศิลปนแหงชาติ สาขาดนตรีไทยคนแรก ใน พ.ศ. 2528 

 จากประวัติ ความเปนมา ชีวิตและผลงานของครูมนตรี ตราโมท ทําใหทายาทของครูมนตรี 

ไดจัดต้ังพิพิธภัณฑบานครูมนตรี ตราโมท ศิลปนแหงชาติ ข้ึน ณ บานที่เคยพักอาศัยของครูมนตรี ซึ่งถือ

วาเปนการจัดต้ังพิพิธภัณฑในรูปแบบลักษณะที่เปนบานศิลปนแหงแรกๆ ในประเทศ ไดเปดใหเขาชมมา

ต้ังแต พ.ศ. 2543 ในโอกาส 100 ป ครูมนตรี ตราโมท ศิลปนแหงชาติ ปจจุบันพิพิธภัณฑไดอยูในความ

ดูแลของทายาทครูมนตรี ตราโมท รูปแบบการบริหารจัดการยังไมมีความชัดเจนแนนอน ซึ่งอาจสงผล

กระทบตอการประเมินศักยภาพของพิพิธภัณฑ ผูศึกษาจึงสนใจศึกษาการจัดการของพิพิธภัณฑเพื่อให

ทราบถึงสภาพปจจุบันและการบริหารจัดการ ที่อาจเปนแนวทางตอการจัดการที่มีประสิทธิภาพตอไป  

 

2. วัตถุประสงค  

 1. เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันและการจัดการพิพิธภัณฑบานครูมนตรี ตราโมท ศิลปน

แหงชาติ 

 2. เพื่อเสนอแนวทางและรูปแบบการจัดการพิพิธภัณฑบานครูมนตรี ตราโมท ศิลปน

แหงชาติ 

 

3. ขอบเขตการศึกษา 

ผูศึกษาไดศึกษา คนควา เก็บรวบรวมขอมูล รวมถึงวิเคราะหขอมูล โดยมีขอบเขต 

ครอบคลุมเน้ือหาในเรื่องตางๆ ตอไปน้ี 

 1. ประวัติและผลงานครูมนตรี ตราโมท ศิลปนแหงชาติ ประกอบดวยเน้ือหาเกี่ยวกับ 

ประวัติและผลงานของครูมนตรี ตราโมท ศิลปนแหงชาติ โดยนําเสนอจากการใชชีวิตในบานพักอาศัย

ทั้ง 9 หลังตามลําดับ 

2. พิพิธภัณฑบานครูมนตรี ตราโมท ศิลปนแหงชาติ ประกอบดวยเน้ือหาเกี่ยวกับ ภูมิหลัง

ของบาน ประวัติการจัดต้ังเปนพิพิธภัณฑ สภาพปจจุบันและการจัดการพิพิธภัณฑ และแนวทางการ

จัดการพิพิธภัณฑบานครูมนตรี ตราโมท ใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 
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4. วิธีการศึกษา 

 ในการศึกษาครั้งน้ี เปนการศึกษา วิเคราะหและอภิปราย แนวทางการจัดการพิพิธภัณฑบาน

บุคคลสําคัญ ครูมนตรี ตราโมท ศิลปนแหงชาติ ไดมีวิธีการศึกษาดังน้ี 

 4.1 การศึกษาจากเอกสาร 

      เปนการศึกษา คนควาและเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับความสําคัญและที่มาของ

การศึกษา ประเด็นปญหา แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และกรณีศึกษาพิพิธภัณฑที่เกี่ยวของตางๆ รวมถึง

ประวัติ ความเปนมา และขอมูลพื้นฐานทั่วไปที่เกี่ยวของ ซึ่งผูศึกษาไดเก็บรวบรวมขอมูลจากหนังสือ 

บทความ วิทยานิพนธ ฯลฯ เพื่อใชเปนแนวทางศึกษาและทําความเขาใจจากแหลงสารนิเทศตางๆ 

 4.2 การสํารวจ 

      ไดสํารวจบานครูมนตรี ตราโมท ศิลปนแหงชาติ เลขที่ 81 ถนนติวานนท 3 อําเภอเมือง 

จังหวัดนนทบุรี เพื่อทราบถึงขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ สภาพปจจุบัน การบริหารจัดการรูปแบบพิพิธภัณฑ 

การจัดกิจกรรมภายในบาน ฯลฯ 

 4.3 การสัมภาษณ 

       เปนการพูดคุยอยางไมเปนทางการ แบบเปนกันเอง รายบุคคลกับทายาทครูมนตรี ตรา

โมท และผูที่มีสวนเกี่ยวของในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑบานครูมนตรี ตราโมท  

 

5. การวิเคราะหและนําเสนอขอมูล 

 การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยนําเสนอขอมูลในลักษณะการพรรณนา

โวหาร ทั้งน้ีผูศึกษาใชวิธีการตีความสรางขอสรุปจากขอมูลที่เปนรูปธรรม จากปรากฏการณที่เกิดข้ึน

จริงกับแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และกรณีศึกษาพิพิธภัณฑที่เกี่ยวของ ในรูปการบรรยายพรรณนาความ

การเขียนรายงาน 

 

6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

 1. ทราบถึงสภาพปจจุบันและการจัดการพิพิธภัณฑบานครูมนตรี ตราโมท ศิลปนแหงชาติ 

 2.  ไดแนวทางและรูปแบบการจัดการพิพิธภัณฑบานครูมนตรี ตราโมท ศิลปนแหงชาติ 

 

7. นิยามศัพทเฉพาะ 

 บานประวัติศาสตร (Historic House Museum) เปนพิพิธภัณฑประวัติศาสตรประเภทหน่ึง 

สถานที่ต้ังของพิพิธภัณฑมักจะเคยเปนที่อยูหรือที่ทํางานของบุคคลสําคัญ โดยมีลกัษณะการจัดแสดงที่คง

สภาพตามความเปนจริงที่บุคคลน้ันๆ เคยอาศัยอยู 
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บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และกรณีศึกษาพิพิธภัณฑท่ีเก่ียวของ 

 

 ในการศึกษาเรื่อง การจัดการพิพิธภัณฑบานบุคคลสําคัญครูมนตรี  ตราโมท ศิลปน

แหงชาติ ผูศึกษาไดรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของและกรณีศึกษาพิพิธภัณฑบานบุคคล

สําคัญ เพื่อนํามาประกอบการศึกษา คนควา ดังตอไปน้ี 

 1.  แนวคิดเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ 

     1.1 นิยามและความหมาย 

     1.2 พัฒนาการพิพิธภัณฑในประเทศไทย   

     1.3 การจัดต้ังพิพิธภัณฑบานบุคคลสําคัญ 

 2.  ทฤษฎีการจัดการแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

     2.1 นิยามและความหมาย 

     2.2 แนวทางการสงเสริมแหลงการเรียนรู 

     2.3 พิพิธภัณฑในฐานะแหลงการเรียนรู 

 3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

     3.1 งานวิจัยที่ศึกษาประวัติ ชีวิต และผลงานของครูมนตรี ตราโมท  

     3.2 งานวิจัยที่ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการพิพิธภัณฑบานบุคคลสําคัญ 

     3.3 งานวิจัยที่ศึกษาแนวคิด รูปแบบการจัดต้ังพิพิธภัณฑบานบุคคลสําคัญในอนาคต  

 4. กรณีศึกษาพิพิธภัณฑบานบุคคลสําคัญ 

    4.1 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติศิลป พีระศรีอนุสรณ 

    4.2 บาน ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช 

    4.3 พิพิธภัณฑและหองสมุด บานจิรายุ–พูนทรัพย 

 

 

 

   ส
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1. แนวคิดเก่ียวกับพิพิธภัณฑ 

 แนวคิดในการจัดต้ังพิพิธภัณฑมีจุดเริ่มตนมาจากการเก็บรวบรวมสะสมศิลปวัตถุโบราณ 

หรือสิ่งแปลกประหลาดที่เปนสมบัติสวนตัวมากอน ตอมาภายหลังจึงไดนํามาจัดแสดงเปดให

สาธารณชนไดเขาชมศึกษา และพัฒนามาจนพิพิธภัณฑกลายเปนสถาบันถาวรที่ใหบริการทางการ

ศึกษาและใหความเพลิดเพลินแกประชาชนทั่วไป 

 1.1 นิยามและความหมาย 

                 พิพิธภัณฑตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา Museum เปนคํายืมมาจากภาษาละตินวา 

Mouseion หมายถึงเทวาลัยที่ประทับของเทพ 9 องค ซึ่งเปนธิดาของ Zeus เทพสูงสุดของกรีกกับ

Mnemosyn เทพีแหงความทรงจํา เทพธิดาทั้ง 9 องคน้ีมีพระนามตางๆ กัน และเรียกรวมกันวา 

Muses1 

      ความหมายของเทวาลัยอันเปนที่มาของคําวา พิพิธภัณฑ ประกอบดวยแนวคิด

สําคัญ 2 ประการที่เปนประเด็นพื้นฐานในการจัดต้ังพิพิธภัณฑ คือ 

      1. เทวาลัยของเทพธิดาทั้ง 9 องคเปนสถานที่เก็บรวบรวมและถายทอดสรรพวิทยาการ

ดังกลาว ใหผูที่มีความพากเพียรสนใจไดเขามาศึกษาเลาเรียน อาทิ ประวัติศาสตร ดาราศาสตร  

      2. นอกจากการประสิทธิประสาทความรู เทพธิดาทั้ง 9 องค ยังมีหนาที่ที่จะบันดาล

ใหเกิดความคิดคํานึง ไดสัมผัสกับความเพลิดเพลินบันเทิงใจจากดนตรี การฟอนรําอีกดวย 

      ในประเทศจีน มีหลักฐานระบุวาเมื่อปที่ 477 ปกอนคริสตกาล ภายหลังจากศาสดา

ขงจื้อเสียชีวิตไดสองป บรรดาศิษยไดสรางวัดขงจื้อข้ึนที่เมืองฉูฟู มณฑลชางดอน เพื่อเก็บรวบรวมของ

ใชของขงจื้อ เชน เสื้อผา ไมเทา เครื่องดนตรี และเกี้ยว นํามาจัดแสดงใหคนทั่วไปเขาชม2 วัดขงจื้อ

แหงน้ีอาจไมไดมีสถานะเปนพิพิธภัณฑอยางเปนทางการ แตก็นับไดวาเปนพิพิธภัณฑที่เกาแกที่สุด 

แหงหน่ึงในโลก 

        

                                                             
1 ไดแก Clio เทพธิดาแหงประวัติศาสตร (Muse of History), Euterpe เทพธิดาแหงกวีนิพนธ 

ทํานองเสนาะหรือดนตรี (Muse of Lyric poetry of Music), Thalie เทพธิดาแหงรอยกรองทํานองเริงรมยและ

เรื่องชนบท (Muse of Comedy and Pastoral Verse), Melpomene เทพธิดาแหงโศกนาฏกรรม (Muse of 

Tragedy), Terpsichore เทพธิดาแหงการฟอนรํา (Muse of Dancing), Erato เทพธิดาแหงกวีนิพนธเรื่องรัก 

(Mese of Love Poetry), Polyhymnie เทพธิดาแหงเพลงศักดิ์สิทธ์ิ (Muse of Sacred Song), Uranie เทพธิดา

แหงดาราศาสตร (Muse of Astronomy) และ Caliope เทพธิดาแหงกวีนิพนธกาพย (Muse of Epic Poetry) 

(หลวงบริบาลบุรีภัณฑ, “ประวัติการพิพิธภัณฑ,” ใน เร่ืองโบราณคดี (กรุงเทพฯ: สํานักราชเลขาธิการ, 2531. พิมพ

ในงานพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารยหลวงบริบาลบุรีภัณฑ (ปวน อินทุวงศ) 10 พฤศจิกายน 2531), 182-183.) 
2 เพ็ญพรรณ เจริญพร, “การจัดทําพิพิธภัณฑสถาน,” ดํารงวิชาการ 1, 1 (2545): 2 
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     สถาบันที่เรียกวา Museum ปรากฏข้ึนครั้งแรกในราว 300 ปกอนคริสตกาล ปโตเลมี 

โซเตอร (Ptolemy Sorter) นายทหารราชองครักษของพระเจาอเล็กซานเดอรมหาราช แหงกรีก 

(Aexander the Great) ไดจัดสรางสถานที่สําหรับเก็บรวบรวมตําราและเปนศูนยกลางของการศึกษา

คนควา ประกอบไปดวยสวนพฤกษศาสตร สวนสัตว หองสําหรับศึกษากายวิภาคศาสตร ดาราศาสตร 

และงานศิลปะของปโตเลมี ต้ังอยูที่เมืองอเล็กซานเดรีย ประเทศอียิปต โดยเรียกสถานที่แหงน้ีวา 

พิพิธภัณฑแหงอเล็กซานเดรีย (Museum of Alexandria) ทั้งน้ีเพื่อเฉลิมพระเกียรติแก พระเจาอเล็ก

ซานเดอรมหาราชน่ันเอง3 

      ในภาษาไทย พิพิธภัณฑเปนคํามาจากภาษาบาลี–สันสกฤต พจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ไดอธิบายวา มีรากศัพทมาจากคําวาพิพิธ แปลวา ตาง ๆ กัน รวมกับ

คําวา ภัณฑ แปลวา สิ่งของ มีความหมายวา สิ่งของตาง ๆที่รวบรวมไว เมื่อเติมคําวา สถาน เขาไป

ดวยเปน พิพิธภัณฑสถาน จึงแปลความหมายไดวา เปนสถานที่เก็บรวบรวมสิ่งของตาง ๆ ที่มี

ความสําคัญดานวัฒนธรรมหรือดานวิทยาศาสตร โดยมีความมุงหมายเพื่อใหเปนประโยชนตอ

การศึกษา และกอใหเกิดความเพลิดเพลินใจ4  

      นอกจากความหมายตามรูปศัพทแลว พิพิธภัณฑยังมีคําจํากัดความที่กวางขวาง

ครอบคลุมในทุกศาสตรที่ เ กี่ยวของกับมนุษยชาติ สภาการพิพิธภัณฑระหวางชาติ5 (The 

International Council of Museum : ICOM) ไดใหคําจํากัดความวา พิพิธภัณฑเปนสถาบันถาวร ที่

ไมมุงหวังผลกําไรจากการใหบริการเพื่อสังคมและการพัฒนา เปนสถานที่เปดกวางสูสาธารณะ โดยมี

การรวบรวม อนุรักษ คนควา สื่อสารและจัดแสดงมรดกของมนุษยชาติทั้งที่จับตองไดและจับตองไมได 

และสรางบรรยากาศเพื่อการศึกษา การเรียนรูและความเพลิดเพลินใจ ความหมายตามคําจํากัดความ

น้ี สามารถนําไปใชไดโดยไมมีขอจํากัดในรูปแบบขององคกร ลักษณะของพื้นที่หรืออาณาเขต 

โครงสรางของประโยชนใชสอย 

     ขณะที่สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ไดใหคําจํากัดความพิพิธภัณฑวาเปนแหลง

เรียนรูประเภทหน่ึงที่ใหขอมูลขาวสาร ความรูในสาขาตาง ๆ ตามลักษณะของบริการที่ดี อาทิ 

ประวัติศาสตร โบราณคดี ดาราศาสตร วิทยาศาสตร ธรรมชาติ ภูมิปญญาทองถ่ิน วิถีชีวิต เปนตน 

และอาจมีช่ือเรียกตางๆ กันไปตามลักษณะของการบริการ อาทิ พิพิธภัณฑ อุทยาน เมือง สถาบัน    

                                                             
3 เพ็ญพรรณ เจริญพร, “การจัดทําพิพิธภัณฑสถาน,” ดํารงวิชาการ 1, 1 (2545): 30 
4 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 
5 เปนองคกรที่จัดตั้งเพื่อเปนศูนยกลางการแลกเปล่ียนความรูและขอมูลตาง ๆระหวางผูดําเนินงาน

พิพิธภัณฑทั่วโลก กอตั้งขึ้นเม่ือ พ.ศ. 2489 ประเทศไทยไดเขาเปนสมาชิกในปถัดมา 
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มีการจัดกิจกรรมหลากหลายประเภทที่เปนบริการทางขอมูลและความรูแกประชาชนทุกเพศทุกวัย ทั้ง

ผูที่อยูในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน6 

     จิรา จงกล ไดอธิบายวา พิพิธภัณฑเปนสถาบันของประชาชน มีบทบาทหนาที่ในการ

รับผิดชอบตอสังคม จึงตองมีการปรับตัวไปตามสภาพความเปลี่ยนแปลงและตอบสนองตอความ

ตองการของสังคม เปนศูนยชุมชนที่ใหบริการประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับการศึกษา รวมถึง

บุคคลกลุมพิเศษเชน ผูพิการและดอยโอกาส การดําเนินกิจการของพิพิธภัณฑจึงตองคํานึงถึงบทบาท

ในการเปนสถาบันที่เช่ือมโยงอดีต ปจจุบันและอนาคต  เริ่มตนดวยการเก็บรวบรวม สงวนรักษาวัตถุ

สําคัญใหดํารงอยูตลอดไป และศึกษาคนควาเรื่องราวของวัตถุที่รวบรวมน้ัน นําออกจัดแสดงเผยแพรแก

ประชาชนใหไดรับความรูและความเพลิดเพลินบันเทิงใจ ซึ่งนอกจากจะจัดกิจกรรมภายในพิพิธภัณฑ

แลว ยังจัดใหมีการนําวัตถุพิพิธภัณฑออกไปจัดแสดงนอกสถานที่ดวย และในสถานะที่พิพิธภัณฑ

จัดเปนสถาบันการศึกษานอกระบบ จึงควรมีการนําระบบการประเมินผลการดําเนินงานหรือการศึกษา

ความคิดเห็น ความตองการของผูเขาชมกลุมตางๆ มาใชเปนขอมูลเพื่อการปรับปรุงกิจกรรมและการ

จัดบริการใหดีย่ิงข้ึน หลักการดังกลาวน้ีเปนพันธกิจของพิพิธภัณฑแตละแหงที่ยอมรับและปฏิบัติกันอยู 

จะแตกตางกันแตเพียงวาพิพิธภัณฑแหงใดจะเนนบทบาทหนาที่ใดเปนพิเศษเทาน้ัน7 

      ธวัชชัย ผลเพิ่ม ไดอธิบายวา พิพิธภัณฑเปนสถานที่เก็บรวบรวมสรรพวิทยาการ

ตางๆ ที่ศึกษากันมาในสมัยกรีก โดยเปนสถาบันการศึกษาต้ังแตระดับตนจนถึงระดับอุดมศึกษา 

เพราะในสมัยน้ันยังไมมีโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑจึงเปนสถานที่เก็บรวบรวมวัตถุและ

สิ่งของตัวอยาง เปนศูนยกลางของการคนควา วิจัยและการเรียนการสอน ในยุคตอมาเพื่อมีแหลง

วิทยาการมากข้ึน สถานะของพิพิธภัณฑไดกลายเปนสถาบันวิชาการเพื่อการศึกษาวิจัยระดับสูง เปน

สถานที่สําหรับผูเช่ียวชาญเฉพาะสาขา ครั้นเมื่อการศึกษามีการขยายตัว ประกอบกับอัตราการเพิ่มข้ึน

ของประชากร การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนไมสามารถกระทําไดอยางทั่วถึง พิพิธภัณฑจึงตอง

ปรับเปลี่ยนบทบาทใหสนองตอการจัดบริการการศึกษาแกสังคมและประชาชนทั่วไปในรูปแบบ

การศึกษานอกระบบโรงเรียน โดยไมมีการจํากัดเวลาศึกษา ไมจํากัดพื้นความรู ไมจํากัดเพศและวัย 

เพื่อการแสวงหาความรูไดตามความสนใจและศักยภาพของแตละบุคคล สิ่งที่พิพิธภัณฑนํามาเปน

ตัวกลางกอใหเกิดการเรียนรู ไดแก สื่อการศึกษา ซึ่งอาจจะเปนวัตถุสิ่งของ ตัวอยาง หุนจําลอง วัสดุ

อุปกรณ และเทคนิควิธีการตางๆ อันจะนําไปสูการเรียนรูของผูศึกษาดวยตนเอง8 

                                                             
6 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, การจัดการเรียนรูของแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต : 

พิพิธภัณฑ, (กรุงเทพฯ: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548), 2-3 
7 จิรา จงกล, พิพิธภัณฑสถานวิทยา, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2532), 32-46. 
8 ธวัชชัย ผลเพิ่ม, “แบบจําลองการจัดตั้งพิพิธภัณฑการศึกษาจังหวัด” (วิทยานิพนธปริญญา

มหาบัณฑิต ภาควิชาโสตทัศนศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2523), 10-11. 
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     ภายใตคําจํากัดความดังกลาว พิพิธภัณฑจึงมีความหมายกวางมาก สถาบันหรือ

องคกรที่มีภารกิจเกี่ยวของกับการรวบรวม สงวนรักษาวัตถุที่เปนหลักฐานของมนุษยและสิ่งแวดลอม 

มีการศึกษา คนควา วิเคราะหวิจัย เพื่อนําผลการศึกษามาเผยแพรเปนความรูแกสังคม สถาบันหรือ

องคกรน้ันถือวาเปนพิพิธภัณฑไดทั้งสิ้น ทั้งน้ีโดยมีหลักการวาตองไมแสวงหาผลกําไร 

     จะเห็นไดวา พิพิธภัณฑมีวิวัฒนาการทางดานดานแนวคิดและความหมายในแตละ

ชวงเวลามาตามลําดับ พิพิธภัณฑแตละแหงอาจมีวัตถุประสงค รูปแบบ เน้ือหาที่แตกตางกันไป แตมี

เปาหมายหลักอยางเดียวกันคือ การเก็บรักษาวัตถุซึ่งลวนเปนขอมูลหลักฐานที่นํามาจัดแสดงเผยแพร

ใหเกิดการสื่อสารไปสูผูชมใหไดรับความรูและความเพลิดเพลิน 

 1.2 พัฒนาการพิพิธภัณฑในประเทศไทย   

      กิจการพิพิธภัณฑในประเทศไทย มีพัฒนาการมาจากพระราชดําริและความ        

สนพระราชหฤทัยในศิลปะโบราณวัตถุของพระมหากษัตริยและบรรดาเจานายในพระราชวงศวงศเปน

สําคัญ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงบัญญัติศัพทคําวา “พิพิธภัณฑ” เปนนามของ 

“พระที่น่ังประพาสพิพิธภัณฑ” ในพระบรมมหาราชวัง ที่โปรดฯ ใหสรางข้ึนเพื่อเปนสถานที่จัดเก็บ

รวบรวมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เครือ่งบรรณาการที่นานาประเทศสงมาทูลเกลาฯ ถวายเปนพระราช

ไมตรี (โปรดฯ ใหยายมาจากพระที่น่ังราชฤดี) เรียกขานกันวา “มิวเซียมหลวง” จัดเปนพิพิธภัณฑสวน

พระองค โดยจะมีพระบรมราชานุญาตเปดใหแขกบานแขกเมืองไดเขาชมเฉพาะในโอกาสพิเศษ 

      นอกจากน้ีพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวไดโปรดฯ ใหนําสิ่งของที่ทําโดย

ฝมือ คนไทยและของแปลกประหลาดที่เกิดข้ึนในประเทศไทย ไปจัดแสดงยังตางประเทศในงาน

พิพิธภัณฑนานาชาติที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ใน พ.ศ. 2404 และที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส 

ใน พ.ศ.2409 ตามลําดับ และมีคนไทยที่มีโอกาสไดเขาชมพิพิธภัณฑตางๆ ในยุโรป ดังที่ปรากฏใน

บันทึกจดหมายเหตุของหมอมราโชทัย (ม.ร.ว.กระตาย อิศรางกูร) วาไดเขาชมบริติช มิวเซียมใน

ประเทศอังกฤษ  พิพิธภัณฑหุนข้ีผึ้งมาดามทรูซโซประเทศอังกฤษ และเขาชมพิพิธภัณฑลูฟท  

ประเทศฝรั่งเศส9 

      จากแนวคิดและปรัชญาในการอนุรักษมรดกอันล้ําคาของชาติไวเพื่อเปนสมบัติของ

คนไทยทั้งชาติตลอดไป พิพิธภัณฑในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ยังคง

ต้ังอยูที่พระที่น่ังประภาสพิพิธภัณฑ ตอมาหมูพระที่น่ังทรุดโทรมจึงโปรดฯ ใหยายวัตถุสิ่งของทั้งหมด

ไปเก็บรักษาไวที่พระที่น่ังสมมุติเทวราชอุปปติกอนจะนําไปจัดแสดงที่หอคองคอเดีย (ศาลาสหทัย

สมาคม) ซึ่งเปนอาคารที่สรางตามแบบหอประชุมของทหารที่เมืองปตตาเวีย สําหรับใชเปนสโมสร

นายทหารมหาดเล็กรักษาพระองคในพระบรมมหาราชวัง โดยเปดใหประชาชนทั่วไปเขาชมเน่ืองใน

                                                             
9 กรมศิลปากร, พระมหากษัตริยไทยกับการพิพิธภัณฑ, (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2541), 26-30 
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โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 21 พรรษา วันที่ 19 กันยายน 2417 ทางราชการจึงกําหนดใหเปนวัน

พิพิธภัณฑไทย 

      การจัดแสดงวัตถุสิ่งของตางๆ ในครั้งน้ัน เรียกวา “ต้ังมิวเซียม” มีเครื่องราชูปโภค 

อาวุธ ของแปลกประหลาดตางๆ รวมไปถึงเครื่องบรรณาการจากตางประเทศ มีประชาชนสนใจเขาชม

เปนจํานวนมาก ดังน้ันในการเฉลิมพระชนมพรรษาปตอๆ มา จึงโปรดฯ ใหต้ังมิวเซียมข้ึนอีก โดยออก

ประกาศใหประชาชนมีสวนรวมดวยการนําสิ่งของตาง ๆ มาต้ังที่มิวเซียม ใน พ.ศ. 2430 โปรดฯ ให

ยายการจัดแสดงพิพิธภัณฑจากหอคองคอเดียไปยังพระที่น่ัง 3 องค ในบริเวณพระราชวังบวรสถาน

มงคลหรือวังหนา ไดแก พระที่น่ังศิวโมกขพิมาน พระที่น่ังพุทไธสวรรย และพระที่น่ังอิสราวินิจฉัย 

และยกฐานะพิพิธภัณฑข้ึนเปนกรมพิพิธภัณฑ สังกัดกระทรวงธรรมการในปตอมา ซึ่งถือเปนการ

เริ่มตนของการจัดต้ัง พิพิธภัณฑสถานสําหรับพระนคร เรียกขานกันทั่วไปวา พิพิธภัณฑวังหนา หรือ 

มิวเซียมหลวงที่วังหนาจัดเปนพิพิธภัณฑประเภททั่วไป (General Museum) 

     จะเห็นไดวาประชาชนทั่วไปเริ่มมีความสนใจและไดรับความรู ความเขาใจในกิจการ

ของพิพิธภัณฑมากข้ึน มีการประกาศลงโฆษณาในหนังสือพิมพบางกอกไทมเชิญชวนใหประชาชน   

เขาชมมิวเซียมหลวงที่วังหนาในวันพุธ วันเสาร และวันพระ และยังมีการจัดแสดงนิทรรศการตาม

สถานที่ตางๆ หลายครั้งดวยกัน ดังเชนงานแสดงสินคาพื้นเมืองไทย ณ ทองสนามหลวง ซึ่งจัดข้ึนเน่ือง       

ใน  พระราชพิธีสมโภชพระนครครบรอยป พ.ศ. 2425 การจัดแสดงพิพิธภัณฑ ณ เกาะสีชัง พ.ศ. 

2434 การแสดงกสิกรรมและพานิชการ พ.ศ. 2453 ณ สระประทุมวัน เปนตน10 

     ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว โปรดเกลาฯ ใหรวมงานของ  

กรมพิพิธภัณฑเขากับแผนกการชางอยางประณีต ซึ่งเดิมสังกัดกระทรวงโยธาธิการ ยกฐานะข้ึนเปน

กรมศิลปากรใน พ.ศ. 2454 และทรงตระหนักถึงความสําคัญของโบราณวัตถุเปนอยางมาก เพราะเปน

หลักฐานสําคัญที่ใชศึกษาประวัติศาสตรความเปนมาของชาติไดเปนอยางดี จึงมีการออกประกาศ

จัดการตรวจรักษาของโบราณ ในพ.ศ. 2466 ซึ่งถือเปนกฎหมายฉบับแรกที่ตราข้ึนเพื่อใหความ

คุมครองมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและเปนตนแบบของกฎหมายเกี่ยวกับโบราณสถาน โบราณวัตถุ 

ฉบับอื่นที่ประกาศใชในเวลาตอมา 

 การ ดําเ นินงานพิพิธภัณฑอ ยู ในความดูแลของกรมศิลปากรมาจนถึงรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว พระองคไดทรงสนับสนุนกิจการพิพิธภัณฑเปนอยางมาก ได

พระราชทานพื้นที่ทั้งหมดของพระราชวังบวรสถานมงคลเพื่อขยายงานพิพิธภัณฑที่โอนไปอยูในความ

ดูแลของราชบัณฑิตยสภา ใน พ.ศ. 2469 มีการออกกฎหมายสําคัญ 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติจัดต้ัง

พิพิธภัณฑสถานสําหรับพระนครและพระราชบัญญัติวาดวยการสงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุออกนอก

                                                             
10 กรมศิลปากร, สมเด็จพระปยมหาราช พระผูพระราชทานกําเนิดพิพิธภัณฑสถานเพื่อประชาชน, 

(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2547), 28-61 
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ประเทศ พระราชบัญญัติทั้งสองฉบับน้ีถือเปนกฎหมายฉบับแรกที่ตราข้ึนเพื่อการดําเนินงาน

พิพิธภัณฑสถาน และไดกลายมาเปนรากฐานใหกับพระราชบัญญัติโบราณสถาน ศิลปวัตถุ 

โบราณวัตถุ และการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติฉบับตอๆ มา นอกจากน้ีพระบาทสมเด็จพระปกเกลา

เจาอยูหัวยังไดทรงริเริ่มพระราชทานวัตถุสิ่งของล้ําคาตางๆ แกพิพิธภัณฑสถานสําหรับพระนคร เพื่อ

เปนตนแบบแกบุคคลทั่วไปไดมอบหรือใหยืมของโบราณวัตถุที่มีคุณคาการศึกษาและนาช่ืนชม 

 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงมีคุณูปการเปนอยางสูงตอ

การพัฒนากิจการพิพิธภัณฑสถาน เมื่อครั้งเปนเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยไดทรงริเริ่มใหมีการจัดต้ัง

พิพิธภัณฑสถานในสวนทองถ่ิน เริ่มจากการแนะนําใหพระยาโบราณราชธานินทร (พร เดชะคุปต) 

สมุหเทศาภิบาลมณฑลพระนครศรีอยุธยา จัดต้ังพิพิธภัณฑสถานข้ึน ณ พระราชวังจันทรเกษม เปน

พิพิธภัณฑสถานสวนทองถ่ินแหงแรก ตอมาเมื่อทรงดํารงตําแหนงนายกราชบัณฑิตยสภา ไดรวมงาน

กับศาสตราจารยยอรช เซเดส (George Coèdès) เลขานุการราชบัณฑิตยสภา ซึ่งเปนผูเช่ียวชาญ 

ชาวฝรั่งเศส ปรับปรุงการจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานใหเปนสถานที่รวบรวม สงวนรักษาโบราณวัตถุ 

ศิลปวัตถุ ซึ่งเปนมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติดวยการจัดแบงตามอายุสมัยและลักษณะของ

ศิลปะสมัยใหม ถือเปนการเริ่มตนการจัดพิพิธภัณฑสถานประเภทประวัติศาสตร ศิลปะและโบราณคดี 

และเปนตนแบบใหพิพิธภัณฑสถานที่อยูในความดูแลของกรมศิลปากรที่กอต้ังข้ึนในเวลาตอมา 

 1.3 การจัดต้ังพิพิธภัณฑบานบุคคลสําคัญ 

      พิพิธภัณฑที่จัดต้ังข้ึนในระยะแรกน้ัน ไมไดมีวัตถุประสงคเปนการเฉพาะ นอกจาก

เพื่อรวบรวมวัตถุที่นาสนใจไวเทาน้ัน ตอมาเมื่อแนวคิดและศิลปะวิทยาการไดพัฒนากาวหนาและมี

ของสะสมหลากหลายประเภทจํานวนมากข้ึน มีวัตถุประสงคชัดเจน สามารถจําแนกพิพิธภัณฑ

ออกเปนประเภทตางๆ11 ไดดังน้ี 

      1. จําแนกตามวัตถุที่เก็บสะสม 

      2. จําแนกตามตนสังกัดหรือการบริหาร 

      3. จําแนกตามลักษณะผูเขาชมหรือกลุมเปาหมาย 

      4. จําแนกตามการจัดแสดง 

      ในที่ น่ีจะกลาวถึงเฉพาะประเภทของพิพิธภัณฑที่จําแนกตามลักษณะและ

วัตถุประสงคที่ใชในการจัดแสดง ซึ่งเปนที่นิยมกันทั่วไปในปจจุบัน คือ 

      1. พิพิธภัณฑทั่วไป ถือเปนพิพิธภัณฑแบบแรกที่รวบรวมวัตถุทุกประเภท และ    

ทุกเรื่องเอาไว กอนที่จะมีการพัฒนามาเปนพิพิธภัณฑ เฉพาะเรื่องในสมัยตอมา 

                                                             
11 จิรา จงกล, พิพิธภัณฑสถานวิทยา, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2532) 27-31 
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      2. พิพิธภัณฑศิลปะ จัดแสดงเกี่ยวกับศิลปวัตถุทุกประเภท โดยแยกยอยออกเปน 

พิพิธภัณฑศิลปประยุกต แสดงวัตถุที่เปนงานฝมือ เครื่องใชไมสอยตางๆ หอศิลปแสดงงานศิลปะ

ประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม พิพิธภัณฑศิลปะประเภทการแสดงและพิพิธภัณฑศิลปะแรกเริ่ม 

แสดงงานศิลปะด้ังเดิมของมนุษยกอนประวัติศาสตร 

      3. พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดแสดงวิวัฒนาการความกาวหนาของ

วัตถุที่มนุษยประดิษฐคิดคนข้ึนเปนหลัก 

      4. พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา จัดแสดงเรื่องราวของธรรมชาติเกี่ยวกับเรื่องของโลก 

ทรัพยากรทางธรรมชาติตางๆ และยังรวมไปถึงสวนสัตว สวนพฤกษชาติ วนอุทยาน พิพิธภัณฑสัตวทุก

ประเภท 

      5. พิพิธภัณฑชาติพันธุวิทยาและประเพณีพื้นเมือง จัดแสดงชีวิตความเปนอยูทาง

วัฒนธรรมและสังคมของมนุษยและชาติพันธุตางๆ แบงออกเปนพิพิธภัณฑพื้นบาน (ทองถ่ิน) จัดแสดง

ขาวของ เครื่องใชพื้นบาน และพิพิธภัณฑกลางแจง เปนการจําลองภาพในอดีตดวยการนําอาคารเกา

หรือจําลองสิ่งปลูกสรางตางๆ มาไวในบริเวณเดียวกันโดยพยายามสรางสภาพแวดลอมรวมถึง

บรรยากาศใหเหมือนเชนในอดีต 

      6. พิพิธภัณฑประวัติศาสตร จัดแสดงหลักฐานทางประวัติศาสตร แยกยอยไดเปน

พิพิธภัณฑประวัติศาสตร จัดแสดงหลักฐานทางประวัติศาสตรที่เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

บานประวัติศาสตร นําเสนอสถานที่ซึ่งเคยเปนที่อยูอาศัยของผูมีช่ือเสียงในอดีต, โบราณสถาน, 

อนุสาวรีย และสถานที่สําคัญทางวัฒนธรรมตางๆ รวมถึงเมืองประวัติศาสตร และพิพิธภัณฑ

โบราณคดี 

      จากการจําแนกประเภทพิพิธภัณฑ จะเห็นไดวาพิพิธภัณฑบานประวัติศาสตร 

(Historic House Meseum) หรือพิพิธภัณฑบานบุคคลสําคัญ จัดอยูในสาขาของพิพิธภัณฑ

ประวัติศาสตร มักต้ังอยูในสถานที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร โดยมีลักษณะดังน้ี 

      1. เปนสถานที่ที่มีคุณคาในเชิงสถาปตยกรรม มีความโดดเดนของศิลปะสมัยตางๆ 

ปรากฏใหเห็น คือเปนการอนุรักษโบราณสถาน โดยในตัวอาคารอาจจะมีการจัดแสดงนิทรรศการใน

ลักษณะใดลักษณะหน่ึง ซึ่งจะมีความเช่ือมโยงกับตัวอาคารหรือไมก็ได เชน อาจจัดเปนหอศิลปแสดง

งานศิลปะ หรือจัดแสดงโบราณวัตถุที่มีคุณคา 

      2. เปนสถานที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร เชน เคยเปนที่อยูอาศัยหรือที่

ทํางานของบุคคลสําคัญ หรือเปนตัวแทนของสภาพความเปนอยูในสมัยตางๆ และมีการจัดแสดงที่คง

สภาพตามความเปนจริงหรือใกลเคียงใหมากที่สุด เพื่อใหผูเขาชมสามารถสัมผัสไดกับบรรยากาศ

ขณะน้ัน ทั้งน้ีในบางกรณี สถานที่แหงน้ันอาจจะไมไดมีคุณคาโดดเดนในเชิงศิลปะ สถาปตยกรรมก็

เปนได 
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      พิพิธภัณฑประวัติศาสตร อันหมายรวมถึงพิพิธภัณฑบานประวัติศาสตรและบาน

บุคคลสําคัญ ไดเริ่มมีพัฒนาการมาต้ังแตศตวรรษที่ 20 โดยเฉพาะในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 

ภายหลังจากที่แนวคิดในการดําเนินงานพิพิธภัณฑเริ่มเปลี่ยนจากการจัดต้ังพิพิธภัณฑที่มีขนาดใหญที่

สะสมงานศิลปะ และโบราณวัตถุแทบทุกประเภท มาเปนพิพิธภัณฑเฉพาะทางเพิ่มมากข้ึน ในชวงหลัง

สงครามครั้งน้ีประเทศตางๆ มุงซอมแซมอนุรักษอาคารและตึกรามบานชองตางๆ ที่ถูกทําลายโดย

สงคราม รวมทั้งหันมาสนใจเรื่องราวประวัติศาสตรมากข้ึนดวย มีหลายประเทศไดเริ่มอนุรักษสถานที่

และบานบุคคลสําคัญ รวมทั้งศึกษาชีวประวัติและผลงานของบุคคลสําคัญในสาขาอาชีพตางๆ เชน 

นักการเมือง จินตกวี นักดนตรี และศิลปนตางๆ ที่มีช่ือเสียงเปนที่รูจักของบุคคลทั่วไป หลังจากที่ทาน

เหลาน้ันลวงลับไปแลว เพื่อเปนอนุสรณใหชนรุนหลังไดรําลึกถึงบุคคลที่ทําคุณประโยชนใหแก

ประเทศชาติในดานตางๆ เหลาน้ัน โดยจัดทําเปนพิพิธภัณฑประวัติศาสตร อันหมายรวมถึงบาน

ประวัติศาสตรหรือบานบุคคลสําคัญ เชน บานศิลปน บานนักการเมือง เปนตน เชน ที่ประเทศฝรั่งเศส 

มีการจัดพิพิธภัณฑ Musée Victor Hugo ต้ังแต ค.ศ. 1905 พิพิธภัณฑ Musée Pasteur ของ Louis 

Pasteur พิพิธภัณฑที่กลาวมาน้ีลวนต้ังอยูในบานหรือสถานที่ทํางานของบุคคลสําคัญทั้งสิ้น 

      ในสหรัฐอเมริกาน้ัน พิพิธภัณฑบานประวัติศาสตรไดพัฒนามาจากพิพิธภัณฑ

ประวัติศาสตรเชนกัน มีหลักฐานแสดงวา The Hasbrouch House ที่เมือง Newburgh มลรัฐ    

New York นาจะเปนตนกําเนิดของพิพิธภัณฑประวัติศาสตรของสหรัฐอเมริกา โดยเปดเปนครั้งแรก

เมื่อ ค.ศ. 1848 พิพิธภัณฑแหงน้ีเปนอนุสรณสถานเพื่อใหประชาชนไดรําลึกถึงบุคคลสําคัญในอาชีพ

ตางๆ เพิ่มมากข้ึนทั้งในหนวยงานราชการ เอกชน และสวนบุคคล ซึ่งในสหรัฐอเมริกา ไดแบง

พิพิธภัณฑประเภทน้ีวา “Historic House” หรือ “Historic House Museum” สวนช่ือเรียกน้ัน

นิยมใชคําวา “House” แทนคําวา “Museum” เชน Woodrow Wilson House และ Carlyle 

House เปนตน12 

      ในประเทศไทยไดมีแนวคิดในการจัดพิพิธภัณฑประเภทบานประวัติศาสตร จากการ

ริเริ่มของพลตรีพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาจุมภฏพงษบริพัตร กรมหมื่นนครสวรรคศักดิพินิตและ

หมอมราชวงศพันธุทิพย บริพัตร พระชายา โดยใน พ.ศ. 2495 ไดทรงเริ่มปลูกเรือนไทยที่ซื้อมาจากที่

ตางๆ และที่ไดรับเปนมรดก บนพื้นที่ในวังสวนผักกาด เพื่อเก็บรวบรวมงานศิลปะและโบราณวัตถุที่

เปนของสวนพระองค จากน้ันไดเปดใหบุคคลภายนอกเขาชม นับเปนพิพิธภัณฑสวนบุคคลแหงแรก

ของไทยที่เจานายเปดใหเขาชมในขณะที่ทานยังใชเปนที่ประทับ13 
                                                             

12 ศันสนีย  อินทรประสิทธ์ิ, แนวทางการจัดพิพิธภัณฑบานศิลปน ชิต  เหรียญประชา (กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540), 1-2 

 13 อมร อธิคมปญญาวงศ, การส่ือความหมายของพิพิธภัณฑวังสวนผักกาด (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2552), 47 
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      ตอมาใน พ.ศ.2511 หมอมราชวงศพันธุทิพย บริพัตร ไดกอต้ังมูลนิธิจุมภฏพันธุทิพย 

และอุทิศวังสวนผักกาดใหอยูในความดูแลของมูลนิธิ เมื่อ พ.ศ. 2530 และเปดเปนพิพิธภัณฑวังสวน

ผักกาดอยางเปนทางการนับแตน้ันเปนตนมา 

      พิพิธภัณฑบานบุคคลสําคัญที่จัดต้ังข้ึนในระยะแรก ยังคงเปนที่ประทับของเจานายที่

ตกทอดมาสูทายาท และเก็บรักษาสิ่งของเครื่องใชสวนพระองค ตลอดจนวัตถุสะสมที่มีความเปนมา

เกี่ยวของกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร ใน พ.ศ. 2520 หมอมราชวงศสังขดิศ ดิศกุล ทายาทราชสกุล 

ดิศกุล ไดเปดวังวรดิศเปนพิพิธภัณฑอยางเปนทางการ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ 

กรมพระยาดํารงราชานุภาพ  โดยอยูในความดูแลของมูลนิธิพิพิธภัณฑวังวรดิศ 

      แนวคิดการเปดบานบุคคลสําคัญใหเปนพิพิธภัณฑมีพัฒนาการมาอยางตอเน่ือง ทั้งที่

ดําเนินงานโดยภาครัฐและภาคเอกชน ใน พ.ศ. 2525 มีการเปดพิพิธภัณฑพระที่น่ังวิมานเมฆ อันเปน

พระที่ น่ังไมสักทองทั้งองค โดยมีวัตถุประสงคในการอนุรักษตัวอาคารเกาแกที่มีคุณคาทาง

สถาปตยกรรม ภายในมีการจัดแสดงทางวัตถุและพื้นที่บางสวนจัดใหคงสภาพความเปนจริงเมื่อสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวขณะประทับอยู ตอมาไดมีการจัดต้ังพิพิธภัณฑประเภท

บานประวัติศาสตรตามมาอีกหลายแหง อาทิ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติศิลป พีระศรี อนุสรณ 

พิพิธภัณฑบานหมอมราชวงศคึกฤทธ์ิ ปราโมช พิพิธภัณฑบานครูมนตรี  ตราโมท  พิพิธภัณฑสมเด็จ

พระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจา พิพิธภัณฑบานจิรายุ–พูนทรัพย พิพิธภัณฑ

บานนายกุหลาบ สายประดิษฐ เปนตน  

      แนวคิดและรูปแบบในการจัดพิพิธภัณฑบานบุคคลสําคัญ14 

      1. การจัดต้ังพิพิธภัณฑบานบุคคลสําคัญทั้งในประเทศฝรั่งเศส และในสหรัฐอเมริกา

เปนพิพิธภัณฑรูปแบบหน่ึงที่เกิดข้ึนในยุคที่นิยมจัดต้ังพิพิธภัณฑเฉพาะทางเพิ่มมากข้ึน โดยมีบริบท

ทางสังคมวัฒนธรรมที่เนนเสรีนิยม และความเปนปจเจกบุคคล เปนตัวผลักดันใหเกิดพิพิธภัณฑใน

ลักษณะที่เนนใหเห็นถึงคุณคาในตัวบุคคลของบุคคลสําคัญในอาชีพตางๆ 

      2. พิพิธภัณฑบานบุคคลสําคัญทั้งในประเทศฝรั่งเศส ประเทศสหรัฐอเมริกา และ

ประเทศไทย มีแนวคิดและรูปแบบในการจัดคลายคลึงกันคือ นิยมจัดใหคงสภาพคลายจริงมากที่สุด 

โดยใชเทคนิคการจัดแบบ Period Room ยอนยุคสูบรรยากาศภายในบานและชีวิตความเปนอยูรวม

สมัยของบุคคลน้ันๆ 

      3. องคประกอบสําคัญในการจัดพิพิธภัณฑบานบุคคลสําคัญเหลาน้ี ไดแก ผลงาน

ตามอาชีพ หนาที่การงานของบุคคลน้ันๆ เชน พิพิธภัณฑบาน Rodin แสดงภาพวาด รูปปนตางๆ 

                                                             
14 ศันสนีย  อินทรประสิทธ์ิ, แนวทางการจัดพิพิธภัณฑบานศิลปน ชิต  เหรียญประชา (กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540), 52-53 
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พิพิธภัณฑบาน Mozart แสดงเครื่องดนตรี เปยโน และวัตถุจัดแสดงที่เกี่ยวกับดนตรี พิพิธภัณฑ 

Pasteur จําลองหองคนควาทางวิทยาศาสตร การแพทย และเครื่องมือแพทย เปนตน 

      4. มีการใชองคประกอบอื่น  ๆในการสรางบรรยากาศ โดยเลือกเฟนวัตถุแสดงที ่สะทอนถึง

ความสัมพันธระหวางบุคคลน้ันๆ ตอบุคคลอื่น หรือเหตุการณสังคมในชวงสมัยน้ันๆ เชน ที่พิพิธภัณฑ 

Robert E.Lee Boyhood Home เน่ืองจากภายหลังสงคราม เขาตองเสียสิทธ์ิการเปน พลเมืองไปและที่

พิพิธภัณฑวังวรดิศ จัดแสดงหมวกเหล็กสงคราม เพื่อแสดงวาราชสกุลดิศกุล ของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงรา

ชานุภาพไดผานสงครามเพื่อประเทศชาติมาหลายครัง้ คือ สงครามปราบกบฏฮอสงครามอินโดจีน สงคราม

มหาเอเชียบูรพา เปนตน กลาวโดยสรุปคือ พิพิธภัณฑเหลาน้ีใชวัตถุแสดงเปนสื่อนําไปสูความเขาใจใน

เรื่องราวของบุคคลที่เกี่ยวของได 

      5. พิพิธภัณฑบานบุคคลสําคัญน้ีมักจะมีมัคคุเทศกนําชม เพื่ออธิบายความหมาย หรือ

ความเปนมาของวัตถุแสดงตางๆ ที่จัดอยูภายในบานวา มีสวนสัมพันธกับบุคคลหรือเหตุการณใด 

อยางไร 

      6. พิพิธภัณฑบานบุคคลสําคัญมักจัดทําหนังสือ หรือสูจิบัตรแนะนําประวัติความ

เปนมา ประวัติบุคคล เหตุการณบานเมืองรวมสมัยที่เกี่ยวของ และวัตถุจัดแสดง หนังสือเหลาน้ีลวนมี

คุณคา และผานการศึกษาคนความาแลว นิยมใชเปนเอกสารอางอิงที่ไดรับความเช่ือถือ 

      7. พิพิธภัณฑบานบุคคลสําคัญ มักมีกิจกรรมประกอบ เชน มีการเสวนา มีการนําชม

ในโอกาสพิเศษ หรือมีการจัดกิจกรรมพิเศษสําหรับผูเขาชมในเรื่องที่เกี่ยวของกับบุคคลเจาของบาน 

 

2. ทฤษฎีการจัดการแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

 การศึกษาในความหมายปจจุบัน ไมไดจํากัดอยูที่การเรียนการสอน หรือการถายทอดวิชา

ความรูจากคนหน่ึงไปยังอีกคนหน่ึง แตเปนการปลูกฝง สงเสริมและพัฒนาใหเกิดสติปญญา ความรูสึกนึก

คิด เจตคติที่ดี มีวิจารณญาณ การศึกษาจึงไมไดอยูเฉพาะที่สํานักเรียน แตอยูที่สภาพแวดลอมทุกแหง15 

ดังน้ัน ในการจัดการศึกษา ทุกฝายที่เกี่ยวของเริ่มจากครอบครัว ชุมชน องคกรทองถ่ิน เอกชน และ

สถาบันทางสังคม จึงตองรวมมือกันเพื่อใหการเรียนรูเกิดข้ึนไดในทุกเวลา และทุกสถานที ่

 ในประเทศไทยน้ัน รัฐไดเห็นความสําคัญของการใหประชาชนมีโอกาสเขาถึงการศึกษาใน

ทุกรูปแบบ โดยกําหนดใหผูเรียนเปนตัวต้ังและวิชาเปนสวนประกอบ ผูเรียนสามารถเรียนรูไดทุกเวลา

และทุกสถานที่ดังกลาว ความสําคัญน้ีไดถูกบัญญัติไวในมาตรา 25 ของพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ. ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ความวา 

 รัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและการจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ไดแก  

     หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร อุทยานวิทยา 

                                                             
15 จิรา จงกล, พิพิธภัณฑสถานวิทยา, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2532) 199-200. 
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     ศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยกีฬาและนันทนาการ แหลงขอมูลและแหลงการเรียนรูอ่ืนอยางพอเพียง  

     และมีประสิทธิภาพ16 

 2.1 นิยามและความหมาย 

      นิยามของคําวา “แหลงการเรียนรู” ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2542 น้ัน หมายถึง สถานที่ หรือ ศูนยรวมที่ประกอบดวย ขอมูล ขาวสาร ความรู และกิจกรรมที่มี

กระบวนการเรียนรูหรือกระบวนการเรียนการสอนที่มีรูปแบบแตกตางจากกระบวนการเรียนการสอน

ที่มีครูเปนผูสอนหรือศูนยกลางการเรียนรู เปนการเรียนรูที่มีกําหนดเวลาเรียนยืดหยุนสอดคลองกับ

ความตองการและความพรอมของผูเรียน การประเมินและการวัดผลการเรียนมีลักษณะเฉพาะที่สราง

ข้ึนใหเหมาะสมกับการเรียนรูอยางตอเน่ือง ซึ่งไมจําเปนตองเปนรูปแบบเดียวกันกับการประเมินผลใน

ช้ันหรือหองเรียน 

      แหลงการเรียนรูเปนหองเรียนนอกระบบ เปนหองเรียนเพื่อชีวิตสําหรับประชาชนทุก

กลุมเปาหมาย ไดเขาไปใช เขาไปเรียนรู นอกเหนือจากการเรียนในระบบ การเรียนจากของจริง การ

สงเสริมใหประชาชนไดรับประสบการณตรงจากการเรียนรูจะทําใหเกิดการเรียนรูอยางลึกซึ้ง ผูเรียน

จะเปนบุคคลที่มีความสามารถ มีศักยภาพ เปนทรัพยากรบุคคลที่สําคัญของประเทศชาติ รัฐจึงตอง

สงเสริมใหมีการจัดต้ังแหลงการเรียนรูประเภทตางๆ ใหเพิ่มมากข้ึนพรอมกับออกนโยบายทั้งใน

ระดับชาติและระดับภูมิภาค เพื่อใหการบริหารจัดการแหลงการเรียนรูเปนไปอยางมีคุณภาพและมี

ประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการระดมสรรพกําลังทั้งในเรื่องของบุคลากรในพื้นที่การจัดหาวัสดุอุปกรณ 

และการจัดหางบประมาณมาเพื่อสนับสนุนใหมีการจัดต้ังแหลงการเรียนรูใหมๆ ใหเพียงพอ รวมทั้ง

จัดหาเครือขายจากภาคเอกชน ใหเขามารวมมือกันอยางเต็มที่เพื่อพัฒนารูปแบบของแหลงการเรียนรู

ใหเปนไปในอันที่จะสนองตอบตอการเขาถึงการศึกษาของประชาชนทุกคนของประเทศอีกดวย 

 2.2 แนวทางการสงเสริมแหลงการเรียนรู 

      แหลงการเรียนรูในประเทศไทยมีหลากหลายประเภทและมีอยูเปนจํานวนมาก ทั้งที่

ดําเนินการโดยภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน วัตถุประสงคของการจัดต้ังอาจแตกตางกันไปตามลักษณะ

ขององคความรูที่มีอยูในพื้นที่น้ันๆ การดํารงอยูและการพัฒนาศักยภาพของแหลงการเรียนรูจะดําเนิน

ไปอยางมีประสิทธิภาพ ควรมีแนวทาง ดังน้ี 

      1. การศึกษาในระบบโรงเรียนจะตองไมสิ้นสุดเฉพาะเมื่ออยูในโรงเรียน แตจะตอง

จัดใหบุคคลเมื่อจบการศึกษาจากโรงเรียนไปแลวสามารถเขามาเรียนไดอีก โดยที่โรงเรียนจะตองทํา

หนาที่เปนผูเตรียมความพรอมดานความรู ความสามารถ และปลูกฝงแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาตลอด

                                                             
16 “พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542,” ราชกิจจานุเบกษา เลม 116, ตอนที่ 74 ก 19 

สิงหาคม 2542: 8. 
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ชีวิตแกนักเรียน เพื่อพัฒนาเจตคติ แรงจูงใจที่จะใฝรู และสามารถเรียนรูไดดวยตนเองหลังจากจบ

การศึกษาจากโรงเรียนแลว 

      2. ทุกหนวยงานในสังคมมีบทบาทในการจัดการศึกษารวมกัน อาทิ หองสมุด 

พิพิธภัณฑ สวนสัตว สโมสร ศาลาประชาคม วัด ที่ทํางาน เปนตน อันเปนการจัดการเครือขายการ

เรียนรูของสถาบัน การศึกษา องคกรภาครัฐ และเอกชน เปนการจัดประสบการณการเรียนรูใหแก

ผูเรียน เชน บริการขาวสาร ขอมูลตางๆ เพื่อเปนแหลงความรูใหผูเรียนสามารถศึกษาคนควาไดดวย

ตนเอง 

      3. การจัดประสบการณการเรียนรูใหผูเรียน ควรจะจัดหลักสูตรในลักษณะของ

การบูรณาการ สอดคลองกับวิถีชีวิตและประสบการณของผูเรียน เพื่อเสริมทักษะ ความรู และพัฒนา

คุณภาพของผูเรียน โดยใหถือวาการงาน หรือชีวิตเปนสวนหน่ึงของการเรียนรู 

      4. หลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิตจะตองครอบคลุมบทบาทของมนุษย ต้ังแตเกิดจนตาย 

ต้ังแตชีวิตสวนบุคคล ครอบครัว การงาน การพักผอน สังคม การเมือง เศรษฐกิจ ฉะน้ัน จะตอง พัฒนา

ใหมีเครื่องมือที่จะเรียนรู สามารถใชแหลงวิทยาการ มีแรงจูงใจที่จะคิดศึกษาหาความรูไป ตลอดชีวิต 

      5. การศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยจะตองเกื้อกูลกัน สังคมจะตอง

สงเสริม ใหมีแหลงวิชาที่ทุกคนมีโอกาสใชสื่อทุกประเภท และศึกษาหาความรูจากแหลงตางๆ อาทิ 

หองสมุด วิทยุ โทรทัศน พิพิธภัณฑ ฯลฯ แนวคิดการศึกษาตลอดชีวิตไดนําไปใชโดยจัดการศึกษา

ตลอดชวงอายุของบุคคล ในรูปแบบตางๆ ทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และการศึกษา

ตามอัธยาศัย ทั้งน้ี จะตองปรับโครงสรางขององคกรที่จัดการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย หลัก

การศึกษาตลอดชีวิตโดยยึดการบูรณาการความเสมอภาค ความเปนประชาธิปไตย และความ

สอดคลองกับวิถีชีวิต  

 2.3 พิพิธภัณฑในฐานะแหลงการเรียนรู 

      กระบวนการทํางานของพิพิธภัณฑที่ถือวาสําคัญย่ิง คือ การรวบรวมวัตถุ การศึกษา 

คนควาวิจัย เพื่อใหเกิดองคความรูและถายทอดเผยแพรสูประชาชน เปนกระบวนการในการพัฒนา

และสรางทุนทางปญญาแกประชาชนและสังคม ประกอบกับพิพิธภัณฑเปนสถานที่ที่กระจายอยูทั่วไป

ในทุกพื้นที่ จึงถือไดวาเปนแหลงการเรียนรูสําคัญ ที่ใหบริการต้ังแตเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา  

ผูที่ทํางานแลว นักวิชาการ ไปจนถึงประชาชนทั่วไปเปนแหลงเรียนรูที่มีคุณคาย่ิงของแตละชุมชน    

ใหโอกาสในการศึกษาหาความรูอยางอิสระ ที่สามารถเรียนรูจากประสบการณที่ไดพบเห็นวัตถุจริง

และขอมูลประกอบตางๆ เกิดปฏิสัมพันธระหวางผูชมกับวัตถุและสภาพแวดลอม ชวยใหการเรียนรู

เปนไปไดอยางรวดเร็ว 

      บทบาทหนาที่หลักของพิพิธภัณฑคือ การคนควาหาวัตถุชนิดตางๆ พรอมทั้งจัดหา

คําอธิบายวัตถุเหลาน้ัน ซึ่งเปนงานข้ันแรกที่นําประชาชนไปสูความเขาใจทางการศึกษา เพราะทําให
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ผูชมไดเขาใจเรื่องราววัตถุอยางลึกซึ้ง พิพิธภัณฑตองจัดแสดงสิ่งของที่รวบรวมไดในแบบที่ทําใหผูชม

เพลิดเพลิน และไดรับการศึกษา เพื่อวาผูชมจะพอใจและอยากกลับมาดูอีกครั้ง เพราะความอยากรู

อยากเห็นกระตุนใหหยุดและคิดพิจารณาวัตถุที่เห็นอยางละเอียดถ่ีถวนเพื่อนําไปศึกษาไดตอไป 

      ในปจจุบันพิพิธภัณฑไดกาวลวงการเปนเพียงสถานที่ที่ เก็บรวบรวมศิลปะ 

โบราณวัตถุ มาเปนแหลงการเรียนรูที่สําคัญอีกดวย โดยมีการจัดการใหพิพิธภัณฑมีบทบาททางดานน้ี

มากข้ึน และสอดคลองกับการแสวงหาความรูในยุคปจจุบัน ที่ไมไดจํากัดอยูแคการศึกษาในระบบ

โรงเรียนเทาน้ัน การปรับเปลี่ยนเจตคติเกี่ยวกับการจัดระบบการศึกษาดังกลาวทําใหแหลงการเรียนรู

เกิดการเปลี่ยนแปลงดวย คือ มีการจัดการศึกษาและการเรียนรูในรูปแบบที่หลากหลายสอดคลองกับ

ความตองการของผูเรียนในทุกระดับและทุกกลุมเปาหมาย กอใหเกิดกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง 

      ดังน้ัน การสงเสริมสนับสนุนใหพิพิธภัณฑ ไดมีโอกาสพัฒนาศักยภาพในการทําหนาที่

ไดอยางเต็มที่ จะชวยใหพิพิธภัณฑเปนแหลงเรียนรู ศึกษา คนควา วิจัย ใหแกอนุชนรุนหลังไดเกิด

จิตสํานึกรักษและเห็นคุณคาของพิพิธภัณฑที่ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง 

3. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 ในสวนของงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่อง การจัดการพิพิธภัณฑบานบุคคลสําคัญ ครูมนตรี  

ตราโมท ศิลปนแหงชาติ ไดคัดเลือกมาศึกษาจํานวน 7 เรื่อง สามารถแยกเปนกลุมได 3 ประเภท คือ 

 3.1 งานวิจัยท่ีศึกษาประวัติ ชีวิตและผลงานของครูมนตรี ตราโมท ไดแก 

       1. แนวคิดและวิธีการของครูมนตรี ตราโมท ในการอนุรักษและถายทอดดนตรี

ไทยและเพลงไทย โดย สงบศึก ธรรมวิหาร (2534) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวคิดและวิธีการของ

ครูมนตรี  ตราโมท ในการอนุรักษและถายทอดดนตรีไทยและเพลงไทย โดยใชวิ ธี วิจัยเ ชิง

ประวัติศาสตรดวยการวิเคราะหขอมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ 

           ผลการศึกษาพบวา ในกระบวนการอนุรักษและการถายทอดดนตรีไทย ครูมนตรี 

ตราโมท จะใหความสําคัญกับผูที่ทําหนาที่ครูมากที่สุด การสอนตองเริ่มดวยภาคปฏิบัติจากข้ันตอน

งายไปสูยาก การใชเทคโนโลยีตองคํานึงถึงความเหมาะสมกับกาลเทศะ การพัฒนาดนตรีไทยจะตอง

ดําเนินไปโดยปรับใหเขากับยุคสมัย แตยังตองรักษาเอกลักษณความเปนไทยไว 

       2. การวิเคราะหรูปแบบความเปนครู และกระบวนการถายทอดความรูของครู

มนตรี ตราโมท ในกลุมผูสืบทอดท่ีตางกัน โดย พรทิพย อันทิวโรทัย (2539) มีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษาและวิเคราะหรูปแบบความเปนครูและกระบวนการถายทอดความรูของครูมนตรี ตราโมท ใน

กลุมผูสืบทอดที่ตางกัน โดยรวบรวมขอมูลจากประวัติ บทบาทและผลงานของทาน รวมถึงทัศนะของ

กลุมผูสืบทอด 

           ผลการศึกษาพบวา ครูมนตรี  ตราโมท  มีกระบวนการถายทอดความรู 3 แบบ 

คือ แบบวิธีวิทยาเฉพาะตัว สําหรับสอนผูสืบทอดหลายรุน คือ สอนการแสดงละครวิทยุ การดนตรี 
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และการขับรองใหแกกลุมทายาทสกุลตราโมท สอนการเขียนบท การบรรจุเพลง ตอเพลงใหแกกลุม

กรมศิลปากร และสอนการประกอบพิธีไหวครูใหแกกลุมผูประกอบพิธีไหวครู สอนวิธีการสอนแบบ

บรรยาย ใชสอนนาฏดุริยางคภาคทฤษฎีใหแกกลุมผูสืบทอดในระบบโรงเรียน และสุดทายวิธีการสอน

แบบใชสื่อตางๆ ไดแก โนตสากล แผนเสียง วิทยุ สิ่งพิมพ ใชสอนนาฏดุริยางคศิลป คติสอนใจ 

คุณธรรมและจริยธรรมใหแกกลุมประชาชนทั่วไป 

       3. บานโสมสองแสง : การสืบทอดวัฒนธรรมดนตรีไทยของครูมนตรี ตราโมท 

โดย สุวิวรรธน วัฒนทัพ (2550) มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาประวัติของครูมนตรี ตราโมท การสืบทอด

วัฒนธรรมดนตรีไทยและบทบาทของบานโสมสองแสง โดยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และศึกษาจาก

เอกชน ขอมูลภาคสนาม การสังเกต การสัมภาษณ การวิเคราะหขอมูล 

          ผลการศึกษาพบวา ครูมนตรี  ตราโมท  เปนปูชนียบุคคลที่ถึงพรอมดวยคุณสมบัติ

ของความเปนครู ความเปนนักวิชาการ และความเปนศิลปน  ไดสรางผลงานดานดุริยางคศิลป และ

วรรณศิลป ไวเปนมรดกของชาติจํานวนมาก บานโสมสองแสงเปนที่พํานักแหงสุดทายที่ทานใชเปน

สถานที่ในการทํางานถายทอดดนตรีไทย จวบจนถึงแกอนิจกรรม ทายาทและศิษยไดรวมกันสืบทอด

ตอมา เพื่อสืบสานเจตนารมณที่ทําใหบานโสมสองแสงเปนแหลงเรียนรูดานวัฒนธรรมดนตรีไทย 

        จากการศึกษางานวิจัยดังกลาวมาน้ี ทําใหทราบประวัติและผลงานของครูมนตรี 

ตราโมท ผูมีคุณูปการตอวิชาการนาฏศิลปและดนตรีไทย ซึ่งเปนศิลปะที่เปนผลมาจากการสั่งสมและ

ถายทอดผานความคิดและการปฏิบัติสืบทอดจากบุคคลตอบุคคลในแตละรุน จึงจําเปนตองใช

การศึกษาชีวประวัติมาเปนเครื่องมือเพราะจะทําใหทราบความเปนมา และการดําเนินชีวิต 

 3.2 งานวิจัยท่ีศึกษาแนวทางการบริหารจัดการพิพิธภัณฑบานบุคคลสําคัญ ไดแก 

       1. การสื่อความหมายของพิพิธภัณฑวังสวนผักกาด โดย อมร อธิคมปญญาวงศ (2552)  

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาของพิพิธภัณฑวังสวนผักกาดที่เกี่ยวของกับการสื่อความหมายของ

พิพิธภัณฑ โดยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร การสังเกต และสัมภาษณ

ผูที่เกี่ยวของ 

           ผลการศึกษาไดพบวา สภาพโดยทั่วไปของพิพิธภัณฑ ยังไมไดรับความสนใจจาก

นักทองเที่ยวทั่วไป แตกลุมนักทองเที่ยวที่เขาชมแลว เกิดความพึงพอใจในบรรยากาศของความเปน

บานที่ดูรมรื่น อบอุน ลักษณะเรือนไทยที่โดดเดน และผลงานศิลปกรรมของโบราณวัตถุตางๆ แตยัง

ไมไดขอมลูประวัติความเปนมาที่ละเอียดเพียงพอ โดยเฉพาะในดานที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตของบุคคลใน

อดีต ที่จะทําใหเห็นคุณคาของพิพิธภัณฑแหงน้ีไดมากย่ิงข้ึน 

       2. การประชาสัมพันธพิพิธภัณฑชาติภูมิสถาน ป.อ. ปยุตฺโต โดย สุวรรณา เทพ

สถิตย (2552) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและนําเสนอแนวทางการประชาสัมพันธพิพิธภัณฑชาติ     ภูมิ

สถาน ป.อ. ปยุตฺโต อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี แกผูที่มีสวนเกี่ยวของในการบริหารจัดการนําไป
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ประยุกตใชไดอยางสมบูรณย่ิงข้ึน โดยใชวิธีวิจัยเชิงผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิง

คุณภาพ เพื่อคนหาคําตอบจากประเด็นปญหาที่ต้ังไว 

           ผลการศึกษาพบวา ความสัมพันธของสื่อที่ใชในการประชาสัมพันธ พิพิธภัณฑ

ชาติภูมิสถาน ป.อ. ปยุตฺโต กับจํานวนผูเขาชมยังไมไปในทิศทางเดียวกัน  เพราะเปนสื่อที่จัดตาม

ความตองการของผูมีจิตศรัทธาแตยังเขาไมถึงกลุมเปาหมาย การประชาสัมพันธตองเริ่มตนมาจากการ

วางแผนของคณะกรรมการพิพิธภัณฑ วิเคราะหสภาพปญหา การดําเนินงานพัฒนาบุคลากรใหมี

ความรู ความเขาใจ เพื่อใหแผนการประชาสัมพันธนําไปปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงค 

           จากการศึกษางานวิจัยดังกลาวมาน้ี ผูศึกษาเห็นวาสามารถนํามาศึกษาวิเคราะห

การบริหารจัดการพิพิธภัณฑบานบุคคลสําคัญในสวนของการสื่อความหมาย และการประชาสัมพันธ 

เพื่อนําเสนอเปนแนวทางการดําเนินงานพิพิธภัณฑบานครูมนตรี ตราโมท  

 3.3 งานวิจัยท่ีศึกษาแนวคิด รูปแบบการจัดต้ังพิพิธภัณฑบานบุคคลสําคัญในอนาคต ไดแก 

       1. แนวทางการจัดพิพิธภัณฑบานศิลปนชิต เหรียญประชา โดย ศันสนีย     

อินทรประสิทธ์ิ (2540) มีวัตถุประสงคเพื่อเสนอแนวคิด และรูปแบบในการจัดบานของนายชิต 

เหรียญประชา ศิลปนแหงชาติ สาขาทัศนศิลป ประเภทประติมากรรม พ.ศ. 2530 ใหเปนพิพิธภัณฑ

บานศิลปน โดยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและศึกษาจากเอกสาร การสังเกต และการสัมภาษณบุคคลที่

เกี่ยวของกับนายชิต  เหรียญประชา 

           ผลการศึกษาพบวา  การจัดพิพิธภัณฑบ านบุคคลสําคัญ จะใชแนวคิด             

ในการศึกษาขอมูลจากอดีตรวม 4 ข้ันตอน คือ การรวบรวมองคความรูจากอดีต การจัดทําเรื่องราว   

หาความเช่ือมโยงกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม การเก็บรวบรวมหลักฐานและวัตถุที่เกี่ยวของมา

จัดแสดง และการจัดกิจกรรมประกอบการจัดแสดง รวมทั้งการศึกษาวิถีชีวิตของศิลปนชิต เหรียญ

ประชา  โดยผานผลงานประติมากรรมและนําเสนอรูปแบบการสรางบรรยากาศยอนยุคที่ยังคง   

สภาพเดิมไวใหมากที่สุด 

       2. แนวทางการศึกษาขอมูลทางวัฒนธรรมเพ่ือจัดทําพิพิธภัณฑบานบุคคลสําคัญ 

กรณีศึกษา วังสาเกในพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงประจักษศิลปาคม โดย วดี โภคศิริ (2551)   

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูลทางวัฒนธรรมสําหรับจัดต้ังพิพิธภัณฑบานบุคคลสําคัญ กรณีศึกษา     

วังสาเกในพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงประจักษศิลปาคม โดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การศึกษา

ประวัติศาสตรจากการบอกเลา เปนกรอบการศึกษาหลัก ใชขอมูลจากเอกสารงานวิจัย รวมทั้งหนังสือ

ทางวิชาการที่เกี่ยวของเปนขอมูลสนับสนุน  

           ผลการศึกษาพบวา วังสาเกมีคุณคาทางประวัติศาสตรและสถาปตยกรรม 

สมควรแกการอนุรักษและจัดต้ังเปนพิพิธภัณฑบานบุคคลสําคัญ เพื่อใหเปนแหลงการเรียนรูเรื่องราว

ในอดีต โดยมีแนวทางการจัดการวังสาเกในอนาคต คือ รักษาพื้นที่เดิมและอนุรักษอาคารโบราณไว

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

21 

 

ทั้งหมด หรือถามีความจําเปนตองรื้อถอนออกไป อาจสรางอาคารข้ึนใหมทั้งหมด โดยเลียนแบบ

อาคารด้ังเดิม แตถาไมสามารถสรางข้ึนใหมได อาจใชสัญลักษณบงบอกวาเปนที่ต้ังของวังสาเกในอดีต 

           จากการศึกษางานวิจัยดังกลาวมาน้ี ผูศึกษาเห็นวาสามารถนํามาศึกษาแนวทาง 

การจัดแสดงของบานบุคคลสําคัญ โดยความพยายามชุบชีวิตของบานข้ึนมาใหม เพื่อใหเห็นภาพ     

ในอดีตถึงปจจุบันของเจาของบานและตัวบาน มีวัสดุ ของใช เอกสาร หรือรูปถายที่ใหความหมายกับ

ชีวิตความเปนอยูของผูเปนเจาของบานน้ัน ซึ่งอาจมีการจําลองหรือสรางใหม แตยังคงใหมีสภาพ

ใกลเคียงกับในอดีตใหมากที่สุด  

 

4. กรณีศึกษาพิพิธภัณฑบานบุคคลสําคัญ 

 ในปจจุบันมีการจัดต้ังพิพิธภัณฑบานบุคคลสําคัญเพิ่มมากข้ึนโดยลําดับ ทั้งจาก

ภาครัฐและภาคเอกชน ผูศึกษาไดคัดเลือกพิพิธภัณฑบานบุคคลสําคัญ จํานวน 3 แหง เพื่อศึกษา

ขอมูล แนวคิด ความเปนมา รวมทั้งการบริหารจัดการ ดังน้ี 

1. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติศิลป พีระศรีอนุสรณ 

2. บาน ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช 

3. พิพิธภัณฑและหองสมุดบานจิรายุ – พูนทรัพย 

 4.1 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติศิลป พีระศรีอนุสรณ 

      พิพิธภัณฑแหงน้ีจัดต้ังข้ึนเพื่อเปนอนุสรณแกศาสตราจารยศิลป พีระศรี ผูไดรับ    ยก

ยองใหเปน “บิดาแหงศิลปะสมัยใหมของประเทศไทย” คณบดีคณะประติมากรรมคนแรกของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร ตัวอาคารสรางข้ึนใน พ.ศ. 2467 ต้ังอยูดานซายของที่ทําการกรมศิลปากร เปน

อาคารแบบโบราณช้ันเดียว มีหนาตางใหญ 3 บาน เปนกระจก สามารถเปดรับแสงและลมจาก

ธรรมชาติไดตลอดทั้งวัน โดยไมตองใชแสงสวางจากไฟฟา อาคารหลังถูกใชเปนหองทํางานเพียงหอง

เดียวขณะที่ใชชีวิตอยูในประเทศไทย และบางครั้งยังใชเปนหองเรียนวิชาศิลปะ หองชางปนดวย 

ศาสตราจารยศิลป พีระศรี ไดรับมอบหมายจากรัฐบาลไทยใหออกแบบปนและควบคุมการหลอ

พระราชานุสาวรียและอนุสาวรียที่สําคัญของประเทศไทย โดยการปนตนแบบพระปฐมบรม       

ราชานุสรณ พระบรมราชาอนุสาวรียพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว สวนลุมพินี อนุสาวรีย

ทาวสุรนารี และการออกแบบพระพุทธรูปปางลีลา ประธานพุทธมณฑล 

      เมื่อศาสตราจารยศิลป พีระศรี  ถึงอนิจกรรมใน พ.ศ. 2505 อาคารหลังน้ีถูกทิ้งให  รก

รางมิไดใชประโยชนมาจนถึง พ.ศ. 2527 บรรดาศิษยและผูสนใจงานศิลปะไดตระหนักในคุณงาม

ความดี ความเสียสละ มีคุณธรรม และความรูความสามารถที่ทานไดบุกเบิกและสรางสรรคงานศิลปะ

ไทย จึงรวมตัวกันจัดหาทุนทรัพยซอมแซมและปรับปรุงอาคารจัดเปนพิพิธภัณฑบุคคลสําคัญ เพื่อ
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เผยแพรเกียรติคุณใหสาธารณชนไปไดเขาชมศึกษาหาความรู และมอบใหกรมศิลปากรเปนฝาย

รับผิดชอบดูแลจัดต้ังเปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติศิลป  พีระศรีอนุสรณ 

      อาคารช้ันเดียวขนาดยอมหลังน้ี นับเปนจุดเริ่มตนแหงประวัติศาสตรวงการศิลปะ

สมัยใหม ภายในแบงออกเปน 2 หองดวยบังตาไม หองแรกจัดแสดงประติมากรรม ที่เปนผลงานการ

ปนของทาน รวมถึงผลงานของบรรดาลูกศิษยที่มีช่ือเสียง อาทิ ผลงาน “เสียงขลุยทิพย” โดย เขียน 

ย้ิมศิริ, “ตนไมแหงชีวิต” โดย อนิก สมบูรณ และ ศาสตราจารยศิลป พีระศรี โดยสน่ัน ศิลากร      

ข้ึนเปนตน นอกจากน้ี ก็ยังมีเครื่องเขียนและเครื่องใช เครื่องแตงกายของศาสตราจารยศิลป เมื่อครั้ง

ยังมีชีวิตมาจัดแสดงดวย ไมวาจะเปนหลอดสี ทีแปรง รวมถึงจานสีที่ยังหลงเหลือรองรอยของสีที่แหง

กรังติดกนจาน ลวนแลวแตชวนใหผูพบเห็นรูสึกถึงกลิ่นสีและกาวแปง หรือแมแต แวนกรอบหนาเตอะ

สีดํา ที่สะทอนบุคลิกของความมุงมั่น ทุมเทของผูสวมใสไดเปนอยางดี เมื่อเดินผานบังตาไมเขาสู

ภายในอีกหองหน่ึง จะพบตูหนังสือที่รวมรวมตําราศิลปะตางๆ  และโตะทํางานที่จัดวางอุปกรณการ

เรียนการสอนอยางมีระเบียบ ในขณะที่พื้นกลางหองเปนโตะขนาดยาว จัดแสดงพิมพดีด รวมถึง

เครื่องเลนแผนเสียงที่ครั้งหน่ึงเคยไดรับใชผูเปนเจาของเมื่อครั้งยังมีชีวิต17 

      พิพิธภัณฑสถานแหงชาติศิลป พีระศรีอนุสรณ จัดเปนพิพิธภัณฑประเภทเชิดชูเกียรติ

บุคคลสําคัญแหงเดียว ซึ่งอยูในความดูแลรับผิดชอบของกรมศิลปากรที่สวนใหญจะเปนพิพิธภัณฑ

ประเภทประวัติศาสตรโบราณคดี แตการที่มีสถานที่ต้ังอยูในบริเวณสถานที่ราชการ จึงตองเปดใหเขา

ชมไดเฉพาะในวันจันทร–วันศุกร ซึ่งอาจเปนอุปสรรคตอการพัฒนาพิพิธภัณฑแหงน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ภาพที่ 1 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติศิลป พีระศรีอนุสรณ 

ที่มา: www.manager.co.th 

                                                             
17 จิรา จงกล, พิพิธภัณฑสถานในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2532), 122-123. 
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4.2 บาน ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ปราโมช 

      พลตรี ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ  ปราโมช อดีตนายกรัฐมนตรี เปนปราชญผูที่ไดทําคุณประโยชนตอ

ประเทศไทย ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม ผลงานของทานทุกดานเปนที่

ประจักษแกคนไทยทุกคน มรดกสําคัญที่ไดเหลือไว คือบานเรือนไทยในซอยสวนพลู   เขตสาทร ซึ่ง

ขณะน้ีเปนที่รูจักกันในนาม บาน ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ  ปราโมช  

     ภายหลังจาก ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ถึงแกอสัญกรรมเมื่อ พ.ศ. 2538 บานซอยสวนพลู มี

สภาพทรุดโทรมมาตามลําดับ มูลนิธิคึกฤทธ์ิ 80 ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี ไดขออนุญาต ม.ล. รองฤทธ์ิ ปราโมช ทายาทเพื่อบูรณะ โดยมี ดร.สุวิชญ รัศมิภูติ อดีต

อธิบดีกรมศิลปากรเปนผูควบคุมการบูรณะใหถูกวิธีการและไดมาตรฐาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาเสด็จฯ ทอดพระเนตรการซอมแซม มีองคกรตางๆ จากภาครัฐและ

ภาคเอกชนที่สนใจในศิลปวัฒนธรรมและเคารพศรัทธาใน ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ไดบริจาคเงินชวยเหลือเปน

จํานวนมาก จนการบูรณะเสร็จสมบูรณ กรมศิลปากรไดข้ึนทะเบียนเปนโบราณสถานประเภทบานบุคคล

สําคัญใน พ.ศ. 2543 การเปดบาน ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ใหสาธารณชนเขาชม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี องคอุปถัมภ มูลนิธิคึกฤทธ์ิ 80ฯ ทรงแนะนําวา การซอมแซมบานไดใชเงินไปเปน

จํานวนมาก และหากทิ้งไวก็จะทรุดโทรมลงอีก นาจะเปดใหสาธารณชนเขาชม การเปดบานควรถือ

เปาหมายไว 2 ประการ ประการแรกก็เพื่อใหคนรุนปจจุบันโดยเฉพาะเยาวชนและคนรุนหลังไดระลึกถึง 

ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ซึ่งไดทําคุณประโยชนไวแกชาติบานเมืองอยางอเนกอนันต ประการทีส่อง เรือนไทยที่เปน

ที่อยูอาศัยจริงๆ ไมใชจัดข้ึนเพื่อการแสดง เปนสิ่งที่หาดูไดยากในสมัยน้ี การจัดบาน ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ในรูป

ของบานอยูอาศัย จะทําใหคนรุนหลังเห็นถึงวิถีการดํารงชีวิตของบรรพบุรุษที่ เนนความสมถะ         

เรียบงายและสอดคลองกับสภาพธรรมชาติ ซึง่แทบจะไมรูจักกันแลวในปจจุบัน 

      บาน ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ประกอบดวยเรือนไทยที่เปนที่อยูอาศัย ซึ่งเปนเรือนฝาไม

สักขนาดตางๆกัน 5 หลัง และหอกลางหรือหอนก มีนอกชานเช่ือมกันถึงตลอด ช้ันลางเปนใตถุนโลง

ตามแบบบานไทย มีศาลาไทยหลังใหญหนาบานแยกออกไปจากเรือนที่อยูอาศัย เพื่อใชในกิจกรรม

อเนกประสงคที่มิใชกิจวัตรประจําวันและศาลาริมสระในสวนหลังบานเปนศาลาพักรอน 

      การประกอบเรือนเริ่มตนเมื่อ พ.ศ. 2503 เรือนใหญหลังกลางเปนเรือนไทยที่ซื้อจากยาน

เสาชิงชา เรียกวาเรือนคุณยาเน่ืองจากเจาของเดิมเปนสุภาพสตรีชรา จัดเปนหองรับแขกคนสําคัญ 

รวมทั้งมีขาวของมีคาหลายอยาง เชน เตียงเทาสิงหลงรักปดทองประดับกระจกสี ที่เช่ือกันวาเปนพระ

แทนทรงงานของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย รวมทั้งตูหุนกระบอกเรื่องพระอภัยมณี 

อิเหนา และตูเครื่องถมทองมีคาตางๆมากมาย 

      ดานขางของเรือนคุณยาทางขวามือติดบันไดทางหอพระ สวนอีกดานหน่ึงเรียกวา หอ

ขวาง เปนที่น่ังเลนสวนตัวของเจาของบาน ตกแตงดวยเครื่องปนดินเผาศิลปะบานเชียง และเครื่อง
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สมุดกลาง
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สังคโลก สวนเรือนขนาดกลางอีกสองหลังคือ เรือนนอน ซึ่งแบงเปนสามสวนดวยกันคือหองพระ เตียง

นอน และหองแตงตัว ในเรือนนอนน้ีมีความสําคัญคือตลับงาชาง ขนาดตางๆ นับสิบตลับวางอยูในตู 

ตลับงาชางเหลาน้ีเปนของที่ เลนหรือสะสมกันมากในรัชกาลที่ 5  

      ฝงตรงขามกับเรือนนอนคือสวนของหองทํางาน แบงเปนหองเล็กและหองใหญ   ดานใน

เก็บหนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ มีโตะขนาดใหญต้ังอยู แตสถานที่ทํางานของทานสวน

ใหญจะอยูที่โตะไมใตถุนบาน18 

      การบริหารจัดการบาน ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิในระยะแรกอยูภายใตมูลนิธิคึกฤทธ์ิ 80ฯ ตอมา 

ม.ล. รองฤทธ์ิ ปราโมช ไดเขามาบริหารจัดการโดยต้ังบริษัท บาน ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ จํากัด ดูแล

รับผิดชอบ มีการเปดใหเชาพื้นที่จัดกิจกรรม ซึ่งเปนที่มาของรายไดสวนหน่ึงที่จะนําไปใชในการดูแล

รักษาบาน รวมทั้งการจัดต้ังหองสมุดคึกฤทธ์ิข้ึน เพื่อใหบานหลังน้ีเปนแหลงเรียนรูที่สมบูรณแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 บาน ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช 

ที่มา: www.sadoodta.com 

 

 

 

 

 

 

                                                             
18 ทานผูหญิงนิออน สนิทวงศ ณ อยุธยา, ชมบาน ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช , พิมพครั้งที่ 2, 

(กรุงเทพฯ: บริษัท บาน ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช จํากัด, 2551), 52-55) 
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 4.3 พิพิธภัณฑและหองสมุดบานจิราย–ุพูนทรัพย 

      พิพิธภัณฑและหองสมุดบานจิรายุ–พูนทรัพย  จัดต้ัง ข้ึนเพื่อเปนศูนยการเรียนรู

ประกอบดวยพิพิธภัณฑบานจิรายุ–พูนทรัพย ที่ปรับปรุงจากบานพักอาศัยของศาสตราจารย

หมอมหลวงจิรายุ และศาสตราจารยทานผูหญิงพูนทรัพย นพวงศ ณ อยุธยา และอาคารหองสมุดเพื่อ

การเรียนรู โดยอยูในความดูแลของคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกับสํานักวัฒนธรรม 

กีฬาและการทองเที่ยว กรุงเทพมหานคร ต้ังอยูบนถนนสุขุมวิท 101/1  

      ในฐานะที่บานหลังน้ีมีประวัติความเปนมาอันเปนฐานความสุขในครอบครัว เปนที่มั่นใน

การกอรางสรางสมแนวคิด ปณิธานการทํางานรวมกันมาตลอดกึ่งศตวรรษของชีวิตคูที่มีแตการทํางาน

เพื่อวิชาการและสังคม พิพิธภัณฑแหงน้ีจึงเปนแหลงเรียนรูที่สะทอนแนวคิด ชีวิตการทํางานของ

ศาสตราจารย ม.ล. จิรายุ อดีตคณบดีคณะอักษรศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ในฐานะ

นักวิชาการดานภาษาไทยและภาษาโบราณตะวันออก งานในฐานะองคมนตรี และศาสตราจารยทาน

ผูหญิงพูนทรัพย  อดีตคณบดีคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในฐานะนักวิชาการดาน

การศึกษา เพื่อใหผูสนใจไดศึกษาคนควาหาความรู 

      พิพิธภัณฑแหงน้ีถูกออกแบบใหเปนพิพิธภัณฑที่มีชีวิต แบงการจัดแสดงภายในบานเปน 

2 สวน กลาวคือ ช้ันลางของบาน จัดแสดงเอกสาร หนังสือ สิ่งพิมพ รูปถาย พระราชประวัติสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระปตุฉาเจา เจาฟาวไลยอลงกรณ กรมหลวง

เพชรบุรีราชสิรินธร หนังสือ ภาพถาย ประวัติศาสตราจารยทั้งสอง โดยจัดเก็บเปน Electronic file 

สามารถสืบคนไดทางระบบคอมพิวเตอร มีพื้นที่สําหรับการจัดเสวนาแลกเปลี่ยน สวนในช้ันบนของ

บานจัดแสดงนิทรรศการถาวรเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริยผานมุมพระราชวงศพระองค

ตางๆ นอกจากน้ียังมีอุปกรณเครื่องใช เครื่องแตงกาย เอกสารตนฉบับลายมือของศาสตราจารยทั้ง

สอง สมุดเตรียมถวายงานสอน จัดวางไว19 

      ในปจจุบัน บานหลังน้ียังคงเปนที่พักอาศัยของศาสตราจารยทานผูหญิงพูนทรัพย นพวงศ 

ณ อยุธยา ในวัย 104 ป ทานไมมีทายาท การอุทิศบานพักอาศัยเพื่อนําไปทําสาธารณ ประโยชน

นับเปนสิ่งที่ควรสรรเสริญเปนอยางย่ิง การจัดต้ังพิพิธภัณฑที่มีหองสมุดมีการจัดกิจกรรมหมุนเวียน จึง

เทากับเปนการจัดใหแหลงเรียนรูสามารถตอบสนองตอสังคมไดเปนอยางดี 

 

 

 

                                                             
19 พิพิธภัณฑบานจิรายุ-พูนทรัพย, พิพิธภัณฑจิรายุ-พูนทรัพย, เขาถึงเม่ือวันที่ 5 มิถุนายน 2557,              

เขาถึงไดจาก http://www.chirayu-poonsapaya.com/know-museum.html. 
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ภาพที่ 3 พิพิธภัณฑและหองสมุดบานจิรายุ–พูนทรัพย 

ที่มา: www.chirayu-poonsapaya.com 
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ตารางเปรียบเทียบขอมูลกรณีศึกษาพิพิธภัณฑบานบุคคลสําคัญทั้ง 3 แหง 

 

ประเด็นศึกษา

เปรียบเทียบ 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  

ศิลป พีระศรีอนุสรณ 

บาน ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ 

ปราโมช 

พิพิธภัณฑและหองสมุด 

บานจิรายุ - พูนทรัพย 

1. การบริหาร 

   จัดการ 

กรมศิลปากร               

เปดจันทร - ศุกร 

บริษัท บาน ม.ร.ว.  

คึกฤทธ์ิ จํากัด 

(ทายาท)                

เปดทุกวัน 

คณะครุศาสตร จุฬา     

สํานักวัฒนธรรม กีฬาฯ 

กทม. เปดอังคาร - 

เสาร 

2. สถานที่ต้ัง เปนหองที่ทํางานเดิม เปนบานพักอาศัยเดิม ยังเปนบานพักอาศัย 

ในปจจุบัน 

3. การจัดแสดง มีการจัดแสดงผลงาน 

ประติมากรรมบางสวน 

อุปกรณงานศิลปะ             

 

ไมมีสื่อมัลติมีเดีย 

มีวัตถุจัดแสดงที่มี

คุณคาและมีความ 

สําคัญ เชน หัวโขน 

หุนกระบอก ตลับงา           

ไมมีสื่อมัลติมิเดีย  

มีวัตถุจัดแสดงหลาย

รูปแบบ เชน ภาพถาย 

สิ่งของ เอกสารลายมือ 

เครื่องใช หนังสือตาง  ๆ               

มีสื่อมัลติมีเดีย 

4. แหลงสนับสนุน 

   การเรียนรู 

ไมมีหองสมุด อยูระหวางดําเนินการ

จัดต้ังหองสมุด 

มีหองสมุด (อาคาร 

แยกตางหาก) 

5. ที่มาของรายได ไมเก็บคาเขาชม  

เงินสนับสนุนบางสวน

จากกรมศิลปากร 

เก็บคาเขาชม  

คาเชาสถานที่จัดงาน 

ไมเก็บคาเขาชม 

เงินสนับสนุนบางสวน

จาก กทม. 

 

          สรุปไดวา พิพิธภัณฑบานบุคคลสําคัญ มีวัตถุประสงคที่จัดต้ังข้ึนเพื่อเปนแหลง

เรียนรูชีวิตของผูคนในอดีตไดเปนอยางดี และเปนประจักษพยานแหงประวัติศาสตรสําคัญใหอนุชน  

รุนหลังไดตระหนักและเห็นคุณคาความสําคัญเพื่อรวมกันอนุรักษบานบุคคลสําคัญใหเปนสวนที่ตอ  

ลมหายใจของผูที่เคยอยูอาศัยและตัวบานใหดํารงอยูตอไป 
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บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

การศึกษาการจัดการพิพิธภัณฑบานบุคคลสําคัญ ครูมนตรี ตราโมท ศิลปนแหงชาติ ในครั้งน้ี 

เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ ซึ่งผูศึกษาไดมีระเบียบวิธีการศึกษาในประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของ ดังตอไปน้ี 

 

1. ขอมูล แหลงท่ีมาของขอมูล และการเก็บรวบรวมขอมูล 

 1.1 การศึกษาจากเอกสาร 

      เปนการศึกษา คนควาและเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับความสําคัญและที่มาของ

การศึกษา ประเด็นปญหา แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยตางๆ รวมถึงประวัติ ความเปนมา และขอมูล

พื้นฐานทั่วไปที่เกี่ยวของ ซึ่งผูศึกษาไดศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลจากหนังสือ บทความ วิทยานิพนธ 

เพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษาและทําความเขาใจจากแหลงสารนิเทศตางๆ ไดแก 

หองสมุดสาขาวังทาพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

สํานักวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

     หอสมุดปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

หองสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล 

     หองสมุดศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน) 

หองสมุด ครูมนตรี ตราโมท ภายในหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

          รัชกาลที่ 9 และหองสมุดดนตรีทูลกระหมอมสิรินธร สํานักหอสมุดแหงชาติ 

 1.2 การสํารวจ 

      ไดสํารวจบานครูมนตรี ตราโมท ศิลปนแหงชาติ บานเลขที่ 81 ถนนติวานนท 3 อําเภอ

เมือง จังหวัดนนทบุรี เพื่อทราบถึงขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ สภาพปจจุบัน การบริหารจัดการรูปแบบ

พิพิธภัณฑ การจัดกิจกรรมภายในบาน ฯลฯ 
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 1.3 การสัมภาษณ 

       เปนการพูดคุยอยางไมเปนทางการ รายบุคคลกับผูที่เกี่ยวของกับครูมนตรี ตราโมท และ

มีสวนเกี่ยวของในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑบานครูมนตรี ตราโมท ซึ่งถือเปนกลุมประชากรของ

การศึกษาในครั้งน้ี ในเรื่องเกี่ยวกับประวัติและผลงานของครูมนตรี ตราโมท ภูมิหลังของบานประวัติ

การจัดต้ังพิพิธภัณฑ รวมถึงสภาพปจจุบันและการจัดการพิพิธภัณฑบานครูมนตรี ตราโมท จํานวน 3 

ราย ไดแก 

      นายญาณี ตราโมท ทายาทครูมนตรี ตราโมท  

นางกษภรณ ตราโมท ภริยานายญาณี ตราโมท 

นายมงคล บุญวงศ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ  

 

2. การวิเคราะหและนําเสนอขอมูล 

การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยนําเสนอขอมูลในลักษณะพรรณนาโวหาร 

ทั้งน้ีผูศึกษาใชวิธีการตีความสรางขอสรุปจากขอมูลที่เปนรูปธรรม จากปรากฏการณที่เกิดข้ึนจริงกับ

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ในรูปการบรรยายพรรณนาความการเขียนรายงาน 
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บทท่ี 4 

ประวัติและผลงานครูมนตรี ตราโมท ศิลปนแหงชาติ 

  

 ครูมนตรี ตราโมท ถือกําเนิดข้ึนเปนเด็กกําพราในชนบทคนหน่ึง มีชีวิตที่ตองด้ินรน

ไขวควา กวาจะไดมาซึ่งช่ือเสียงและเกียรติยศ การกาวเขาสูการเปนศิลปนแหงชาติจึงไมใชเรื่องที่งาย

นัก ตองเผชิญกับปญหาและอุปสรรคนานัปการ แตก็สามารถผานไปไดเน่ืองจากไดรับความชวยเหลือ 

สนับสนุน ใหที่อยูอาศัยและความรูจากบุคคลผูมีช่ือเสียงตางๆ ซึ่งตลอดชีวิตของครูมนตรีน้ัน ไดอาศัย

อยูบาน ถึง 9 หลัง1 และบานเหลาน้ีก็สามารถจะบอกเลาเรื่องราวชีวิตและผลงานของครูมนตรี     

ตราโมท ศิลปนแหงชาติ มาไดตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 ครูมนตรี ตราโมท 

                                                             
1 กษภรณ ตราโมท, บานครูมนตรี ตราโมท, (กรุงเทพฯ: องคการรับสงพัสดุภัณฑ, 2546), 20. 
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บานเกิด (พ.ศ.2443-2455) 

 ครูมนตรี ตราโมท2 เปนบุตรคนเดียวของนายย้ิมกับนางทองอยู เกิดเมื่อวันอาทิตยที่    

17 มิถุนายน พ.ศ. 2443 ในเรือนแพริมแมนํ้าสุพรรณบุรี ซึ่งอยูดานหลังวัดสุวรรณภูมิ ตําบลทาพี่เลี้ยง 

อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี บิดามารดาไดแยกทางกัน จึงอาศัยอยูกับมารดาตามลําพัง โดยมีพระครู

วินยานุโยค (หลวงตาลี่) เจาอาวาสวัดสุวรรณภูมิ รับเปนผูอุปการะในการศึกษามาตลอด 

 เมื่อถึงวัยเลาเรียน ไดเขารับการศึกษาระดับประถมที่โรงเรียนวัดประตูสาร และศึกษาจบ

มัธยมตนที่โรงเรียนปรีชาพิทยากร (โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยในปจจุบัน) ดวยผลการเรียนที่ดีเย่ียม 

โดยเฉพาะวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร พระครูวินยานุโยคจึงหวังจะใหเขามาศึกษาตอในกรุงเทพฯ 

เพื่อประกอบอาชีพครู แตดวยปญหาสุขภาพเกี่ยวกับปอด ทําใหการเรียนตอตองยุติลง และเปลี่ยน

แนวทางหันไปศึกษาทางดานดนตรีไทย เพื่อเปนนักดนตรีอาชีพ 

 การศึกษาดนตรีไทยของครูมนตรี ไดรับการสนับสนุนจากพระครูวินยานุโยค ทานได

กอต้ังวงปพาทยของวัดสุวรรณภูมิข้ึน พรอมกับสรางหอปพาทยเพื่อใชเปนที่ฝกซอมและพักอาศัยของ

นักดนตรี  ซึ่งอยูใกลเรือนแพที่พัก ครูมนตรีจึงไดฝกหัดดนตรีไทย มีครูสมบุญ นักฆอง ผูควบคุม      

วงปพาทยเปนครูคนแรกตามที่ไดกลาวถึงเหตุการณตอนน้ีวา 

 ...ตอนท่ีเรียนจบใหมๆ สุขภาพไมสูดี เม่ือหมดหลักสูตรในจังหวัดแลว ตอนน้ันอายุสัก 12 

    ปเห็นจะได จะไปตอกรุงเทพฯ  ก็ยังไมสะดวกหลายประการ  แถมเจ็บออดแอดดวย  พอดีครูสมบุญ   

    นักฆอง ชวนใหหัดปพาทยจริง ๆ จัง ๆ ก็เลยหัดไว  หัดไมนานก็เลนไดคลอง  เพราะเหตุไดยินเพลง 

    เหลาน้ีมามากแลว...3 

 นอกจากน้ี ครูมนตรียังไดมีโอกาสไปฝกหัดเรียนดนตรีเพิ่มเติมที่บานครูสมบุญเปนระยะ 

จนเริ่มมีความชํานาญเพิ่มมากข้ึน ไดเปนนักดนตรีปพาทยที่จังหวัดสุพรรณบุรีอยูราว 2 ป กอนที่จะ

เดินทางไปศึกษาดนตรีอยางจริงจังที่จังหวัดสมุทรสงคราม โอกาสที่จะพักอาศัยในเรือนแพบานเกิด

หลังน้ีจึงนอยลง 

 บานเกิดของครูมนตรี อยูในสังคมชนบทที่มีความรักใครปรองดองและเอื้ออาทรตอกัน 

การที่บานต้ังอยูใกลวัดและมีวิถีชีวิตที่ผูกพันใกลชิดกับวัด ทําใหครูมนตรีในวัยเด็กไดซึมซับหลักธรรม

พุทธศาสนา และวัดก็มีสวนชวยขัดเกลาและปลูกฝงสิ่งที่ดีงามใหกับครูมนตรีตลอดมา 

 

 

 

                                                             
2 เดิมชื่อ บุญธรรม หลวงวิจิตรวาทการเปล่ียนใหเปน มนตรี เม่ือ พ.ศ. 2485 เม่ือมีการตรา

พระราชบัญญัตินามสกุล พระวรวงศเธอ พระองคเจาคํารบ ประทานนามสกุลวา ตราโมท 
3 พูนพิศ อมาตยกุล, “อาจารยมนตรี ตราโมท,” ถนนดนตรี 2, 10 (สิงหาคม 2531): 8. 
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บานครูสมบุญ สมสุวรรณ (พ.ศ.2456-2459) 

 ดวยความมุงมั่นที่จะศึกษาเพิ่มเติมเพื่อยึดอาชีพเปนนักดนตรี ใน พ.ศ. 2456 ครูมนตรีได

เดินทางไปจังหวัดสมุทรสงคราม โดยอาศัยอยูที่บานครูสมบุญ  สมสุวรรณ ตําบลบางกะพอม ซึ่งเปน

บานที่มีการสอนและแสดงทั้งปพาทยและแตรวง  ครูมนตรีไดมีโอกาสศึกษาทั้งดานดนตรีไทยดวยการ

ฝกหัดตีระนาดและฆองวงใหญ สวนดานดนตรีสากลไดเรียนเปาปคลาริเนต พรอมกับไดเรียนหลักการ

แตงเพลงทั้งทางดานทฤษฎีและปฏิบัติ ครูมนตรีจึงไดเริ่มฝกหัดแตงเพลงไทย ซึ่งเปนการฝกฝนและ

เรียนรูจากประสบการณจริง ถามีงานบรรเลงครูมนตรีจะไดแสดงความสามารถเพื่อฝกปฎิภาณ     

ไหวพริบเพิ่มพูนประสบการณทางดนตรีใหมากที่สุด  

 วิธีการสอนดนตรีของครูสมบุญจะเปนแบบโบราณ คือ ศิษยทุกคนตางต่ืนแตเชา        

มาฝกซอมดนตรี เวลากลางวันและหัวคํ่าเปนเวลาของการทดสอบและตอเพลงใหศิษย ตลอดเวลา    

ที่ฝกซอม ครูสมบุญจะควบคุมดูแลเปนอยางดี โดยครูมนตรีไดกลาวถึงเรื่องน้ีวา 

 ...ผมอยูสมุทรสงคราม ครูสมบุญ สมสุวรรณ เปนครู ทานก็รูจักพลิกแพลงอะไรบางแลว    

    สมุทรสงครามน้ันเปนจังหวัดดนตรีท่ีสําคัญจังหวัดหน่ึง มักจะมีประชันแขงขันกันอยูเสมอ การ 

    ประชันแขงกันสมัยน้ัน ไมมีโกรธมีเคืองกันอยางสมัยน้ี เพราะเขาประชันกันดวยวิชาจริงๆ ใครดอย 

    อะไรก็ไปปฏิบัติเพ่ิมขึ้นเพ่ือสมรรถภาพของตนเองขึ้นมา ก็รูสึกวาเปนการประชันท่ีมีความเจริญด.ี..4 

 การไดมาศึกษาที่บานครูสมบุญ นอกจากจะไดรับความรูและปลูกฝงวินัยของนักดนตรี 

ในการฝกซอมและเห็นตนแบบของครูที่ดีแลว ครูมนตรีนังมีโอกาสไดเรียนรูจากนักดนตรีรุนใหญกวา  

ที่มีช่ือเสียงในสมัยน้ัน อาทิ ครูโถ นักฆอง ครูเลิศ นักระนาด เปนตน ระยะเวลาเกือบ 3 ปที่ครูมนตรี

ไดฝกฝนดนตรีไทยอยางจริงจังที่บานครูสมบุญทําใหครูมนตรีไดพัฒนาฝมือจนมีความรูความสามารถ

เพิ่มมากข้ึนตามลําดับ 

 บานครูสมบุญ  สมสุวรรณ  จึงเปนแหลงเพิ่มพูนความรูและฝมือการบรรเลงดนตรีไทย

ระดับสูงที่ถูกตองและมีหลักเกณฑ รวมทั้งครูสมบุญยังเปนตนแบบของครูดนตรีไทยที่ดี มีเมตตา    

เอาใจใสฝกสอนและปลูกฝงวินัยของนักดนตรี ตลอดจนการถายทอดความรูดานการประพันธเพลง

ไทยแบบด้ังเดิมอีกดวย 

 

 

 

 

 

                                                             
4 สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, ชีวิตและผลงานศิลปนแหงชาติ 2530 (กรุงเทพฯ: 

สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, 2530), 24-25 
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บานพักกรมมหรสพ (พ.ศ.2460-2468) 

 การไดพัฒนาฝมือจนมีความรูความสามารถดานดนตรีไทยอยูในเกณฑดี ใน พ.ศ. 2460 

ครูมนตรีไดเดินทางเขากรุงเทพฯ เพื่อสมัครเขารับราชการในกรมพิณพาทยหลวง กรมมหรสพ     

กรมมหาดเล็ก ต้ังอยูในวังจันทรเกษม (บริเวณกระทรวงศึกษาธิการในปจจุบัน) 

 ในกรมพิณพาทยหลวงน้ี พระยาประสานดุริยศัพท (แปลก ประสานศัพท) เปนเจากรม  

มีครูผูอาวุโสอีกหลายทาน ครูมนตรีเรียนฆองวงใหญจากหลวงบํารุงจิตรเจริญ (ธูป สาตนะวิไล) และ

เรียนกลองแขกจากพระพิณบรรเลงราช (แยม ประสานศัพท) ขาราชการของกรมพิณพาทยหลวงน้ัน 

ตองฝกซอมและตอเพลงกันตลอดทั้งวัน ทั้งปพาทยและเครื่องสาย นอกจากผูมีราชการพิเศษเทาน้ัน 

 ในกรมมหรสพน้ี มีโรงเรียนสําหรับใหผูเยาววัยไดศึกษาวิชาสามัญดวย ช่ือวาโรงเรียน

พรานหลวงในพระบรมราชูปถัมภ ต้ังอยูในบริเวณสวนมิสกวัน ครูมนตรีก็ไดเปนนักเรียนพรานหลวง

ดวย และสอบผานช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ไดที่โรงเรียนน้ี 

 การที่ครูมนตรีรับราชการในกรมมหรสพ เปนโอกาสดีที่จะไดฝกซอมตนเองไดมากข้ึน  

ผูที่ฝกหัดฆองวงใหญ และอยูประจําในวังจันทรเกษมเวลาน้ัน มีอยูดวยกัน 3 คน คือ หลวงสรอย

สําเนียงสนธ์ิ (เพิ่ม วัฒนวาทิน) นายกอง เจนนาวัต และครูมนตรี พอถึงเวลาประมาณ 05.00 น.     

ทั้ง 3 คน มักจะมาทองเพลงเด่ียวฆองวงดวยกันในกรมพิณพาทยหลวงเสมอๆ และทองกันไปจนเกือบ 

07.00 น. จึงไปอาบนํ้าแตงตัวและรับประทานอาหารเชา 

 ตอมาภายหลัง พระยาประสานดุริยศัพทใหครูมนตรีเปลี่ยนเปนคนตีระนาดทุม โดยเรียน

จากพระพาทยบรรเลงรมย (พิมพ วาทิน) ภายหลังพระยาประสานฯ จึงสอนเอง และไดรับเลือกใหเขา

ประจําอยูในวงขาหลวงเดิม  ซึ่งเปนวงที่จะตองตามเสด็จพระราชดําเนินแปรพระราชฐานทุกแหง  

การโดยเสด็จพระราชดําเนินน้ี พระยาประสานดุริยศัพทจะเปนผูควบคุมไปดวยทุกครั้ง และเปน

โอกาสที่จะไดฝกซอมนักดนตรีในวงปพาทยวงน้ีอยางใกลชิด การไดเขาอยูในวงตามเสด็จน้ี ทําให

ไดรับความรูกวางขวางข้ึนเปนอันมาก โดยไดฟงกระแสพระราชดํารัส ไดเห็นพระราชกรณียกิจตางๆ 

ตลอดจนทรงแสดงละครและอื่นๆ ไดพบปะสมาคมกับบุคคลหลากหลายฐานะ และไดรับการฝกสอน

ดนตรีอยางใกลชิดจากครูดนตรีไทยผูเช่ียวชาญ 

 สวนการแตงเพลง ครูมนตรีไดเริ่มแตงเมื่อ พ.ศ. 2463 เพลงแรกที่แตงคือเพลงตอยตริ่ง 

3 ช้ัน ในการแตงครั้งแรกมีความรูสึกวาตนเองยังเปนเด็ก เกรงวาแตงออกไปแลวจะไมมีผูรับเอาไป

บรรเลง จึงอาศัยช่ือหมื่นประรมเพลงประสาน (ใจ นิตยผลิน) ใหเปนผูรวมแตงดวย เมื่อเพลงตอยตริ่ง

ไดรับการตอบรับ แมวงหลวงก็นําไปบรรเลง จึงแตงเพลงอื่น ๆ ตอมาเพลงที่แตงเปนอันดับที่ 2 คือ 

เพลงพมาเห เถา 

 ใน พ.ศ. 2467 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงพระประชวร ขณะประทับที่

พระราชวังพญาไท แพทยไดถวายคําแนะนําใหทรงฟงนิทานหรือดนตรีเบาๆ กับเสวยพระโอสถ    
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กรมมหรสพจึงจัดวงเครื่องสายเบาบรรเลงถวายที่ขางหองพระบรรทม วงเครื่องสายเบาน้ีจะตองทํา

เครื่องหามเสียงใหไดยินเพียงเบาๆ เหมือนบรรเลงจากที่ไกลๆ โดยเพิ่มเครื่องดนตรีขิม ซึ่งมีครูมนตรี

เปนผูบรรเลงขิม นับวาเครื่องสายวงหลวงไดมีขิมผสมเปนครั้งแรก ตามที่ครูมนตรีกลาววา  

 ... คร้ังหน่ึงประชวรเล็กๆ นอยๆ ท่ีวังพญาไท กลางวันบรรทมพัก เราก็นําเคร่ืองสายเขาไป 

    บรรเลงถวายเบาๆ วันหน่ึงผมทดลองเอาขิมเขาไปประสมเปนวงเคร่ืองสายผสมขิมยังไมเคยมีใครทํา 

    มากอน ผมเปนคนตีขิมเอง ตรัสชมวาชางคิด ใชการได ไพเราะดี น่ันเปนคร้ังแรกท่ีเกิดวงเคร่ืองสาย 

    ผสมขิม...5  

 การบรรเลงขิมในครั้งน้ัน ทําใหความไพเราะของเครื่องดนตรีชนิดน้ีเปนที่รูจักโดยทั่วไป 

และไดมีการนําขิมไปบรรเลงรวมอยูในวงเครื่องสายไทยไดอยางไพเราะกลมกลืน แสดงใหเห็นถึง

ความสามารถของครูมนตรีในการบรรเลงดนตรีไดหลายประเภททั้งดนตรีปพาทยและเครื่องสาย 

 ใน พ.ศ. 2468 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวเสด็จสวรรคต กรมมหรสพถูก

ยุบ ขาราชการที่พํานักอยูในกรมมหรสพจําตองแยกยายกันไป บางคนตองออกไปหาเลี้ยงชีพดวย

ตนเองหรือไปอยูกับผูอุปถัมภคนอื่น สําหรับครูมนตรียังคงไดรับการพิจารณาใหรับราชการตอไป     

ในตําแหนงพนักงานช้ัน 6 กองปพาทย กรมบัญชาการมหาดเล็ก สังกัดกระทรวงวัง ในดานที่พักพระ

ยา อนิรุทธเทวาไดเมตตาชักชวนใหไปอยูกับทานที่บานบรรทมสินธุเพื่อชวยเหลืองานละคร 

 บานพักในกรมมหรสพ จึงเปนแหลงสั่งสมความรูและประสบการณดานประวัติศาสตร

สังคีตและขนบธรรมเนียมการดนตรีในราชสํานัก ไดรับโอกาสแสดงผลงานดานการประพันธเพลงและ

เพิ่มพูนวิทยฐานะทางการศึกษา เปนประโยชนตอการปฏิบัติราชการไดดวยดีตลอดมา 

 

บานบรรทมสินธุ (พ.ศ.2468) 

 พระยาอนิรุทธเทวา (ม.ล.ฟน พึ่ งบุญ) เปนนองชายของเจาพระยารามราฆพ  

(ม.ล.เฟอ พึ่งบุญ) ทั้งสองทานเปนมหาดเล็กใกลชิดและเปนตัวละครเอกคณะศรีอยุธยารมยใน

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว จึงเปนที่โปรดปราน พระองคไดพระราชทานพระราชทรัพย

สรางบานนรสิงหและบานบรรทมสินธุ แกเจาพระยารามราฆพและพระยาอนิรุทธเทวา ตามลําดับ 

 ครูมนตรีไดรับความเมตตาจากพระยาอนิรุทธเทวามาต้ังแตเปนนักดนตรีประจํากรม

มหรสพ เมื่อครั้งที่ทานมีคณะละครสวนตัว ครูมนตรีไดเขาไปชวยบรรเลงระนาดทุมรวมกับหลวงชาญ

เชิงระนาด (เงิน  พลารักษ) ซึ่งบรรเลงระนาดเอกใหกับวงดนตรีมาต้ังแตเริ่มกอต้ังคณะละคร 

 อย าง ไรก็ ดี   แมการพํา นักที่บ านบรรทมสิน ธุ จะเปนร ะยะเวลาที่ ไมนานนัก               

แตความสัมพันธระหวางครูมนตรีกับพระยาอนิรุทธเทวาเจาของบานบรรทมสินธุในขณะน้ันไดยืนยาว

มาอีกเปนเวลานาน เน่ืองจากในระยะตอมา พระยาอนิรุทธเทวาไดรับคณะละครของเจาคุณ        

                                                             
5 พูนพิศ อมาตยกุล, “อาจารยมนตรี ตราโมท,” ถนนดนตรี 2, 10 (สิงหาคม 2531): 12. 
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พระประยูรวงศ (แพ บุนนาค) พระสนมเอก ในรัชกาลที่ 5 มาดูแลทั้งหมด ครูมนตรีไดชวยงานละคร

ทั้งดานการบรรเลงดนตรี การประพันธบทและการบรรจุเพลง เปนตน ทั้งน้ี ในบางโอกาสครูมนตรีไดเขา

มาใชสถานที่ในบานบรรทมสินธุน้ีผลิตบทละครบางเรื่องที่ไดรับมอบหมายจากพระยาอนิรุทธเทวาอีก

ดวย 

 บานบรรทมสินธุ เปนบานขุนนางช้ันสูง มีความงดงามหรูหราเปนที่กลาวถึงมากในสมัยน้ัน 

แมจะเปนระยะเวลาสั้นๆ แตครูมนตรีก็ไดรับประสบการณจากการเขียนบทละครและการบรรจุเพลง 

รวมไปถึงการบริหารจัดการดานการแสดงละครเวทีดวย 

 

บานมนังคศิลา (พ.ศ.2468-2475) 

 พระยาอุดมราชภักดี (โถ สุจริตกุล) อดีตขาราชการบริพารช้ันผูใหญที่พระบาทสมเด็จ 

พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงใหความไววางพระราชหฤทัย พระราชทานพระราชทรัพยเพื่อสราง   

บานมนังคศิลา เปนผูใหญอีกทานหน่ึงที่มีเมตตาชักชวนใหครูมนตรีเขามาพักอาศัยอยูที่บานหลังน้ี 

 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว เกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าทั่วโลก    

สงผลกระทบมาถึงประเทศไทยที่ตองตัดทอนรายจายใหอยูในดุลยภาพ กรมมหรสพถูกยุบไปรวมกับ

กรมบัญชาการมหาดเล็ก แตดวยทรงเห็นคุณคาดนตรีและละครอยูมาก จึงทรงรับปพาทยหลวงและ

ดนตรีฝรั่งไวในพระราชสํานัก ครูมนตรีไดถูกยายสังกัดมาเปนพนักงานช้ัน 6 กองปพาทยและ       

โขนหลวง กรมบัญชาการมหาดเล็ก กระทรวงวัง ทําใหไดมารวมงานใกลชิดกับหลวงประดิษฐไพเราะ 

(ศร ศิลปบรรเลง) นักดนตรีและนักประพันธเพลงที่มีช่ือเสียงเปนที่เลื่อมใสของครูมนตรีต้ังแตยังเปน

เด็ก และในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เคยไดพบปะและรวมบรรเลงทั้งในและนอก

กรมมหรสพ หลวงประดิษฐไพเราะตีระนาดเอกและเลือกใหครูมนตรีตีระนาดทุม โดยมักเปลี่ยน

ทํานองบรรเลงรับเปนทางตาง ๆ ไมใหซ้ํา ครูมนตรีก็สามารถบรรเลงไดสอดคลองตามความประสงค

ไดเสมอเปนที่พอใจอยางมาก ตามที่ครูมนตรีไดกลาววา 

 ...ครูหลวงประดิษฐไพเราะเปนผูบังคับบัญชาฝายดนตรีไทย  ขาพเจาจึงไดใกลชิดไดเปน 

     ศิษยของทานโดยตรงเต็มตัวตั้งแตบัดน้ัน  การตอเพลงหรือปรับวง   ทานไดสอนและแนะนําอยาง 

     อารมณดีเสมอ  รูสึกวาทานเชื่อความสามารถและไววางใจขาพเจามาก  เชน  การแสดงละครของ 

     คณะบานสามเสนของเจาคุณพระประยูรวงศ ซ่ึงปพาทยท่ีบรรเลงเปนวงของทาน และทานจะตอง 

     ตีระนาดเปนประจํา ภายหลังทานก็ไดมอบใหขาพเจาเปนคนตีระนาดประกอบการแสดงละคร 

     คณะน้ีแทนทาน บางคร้ังก็มอบใหขาพเจาควบคุมดวยตลอดมา   จนละครคณะน้ีไดโอนไปเปน 

     คณะบรรทมสินธุของพระยาอนิรุทธเทวา...6 

                                                             
6 มนตรี ตราโมท, “คุณครูหลวงประดิษฐไพเราะกับขาพเจา,” ใน ชีวิตวาที มนตรีรฦก, กษภรณ 

ตราโมท, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: เท็คโปรโมชั่น, 2552), 41. 
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 เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวทรงสนพระราชหฤทัยดนตรีไทย ครูมนตรีไดมี

โอกาสเขาไปตอเพลงพระราชนิพนธพรอมกับวงปพาทย กระทรวงวัง โดยการนําเขาเฝาของหลวง

ประดิษฐไพเราะ เพลงที่ครูมนตรีไดตอโดยตรง ไดแก เพลงราตรีประดับดาว เพลงมอญดูดาว เถา 

(พ.ศ. 2472) และเพลงคลื่นกระทบฝง ๓ ช้ัน (พ.ศ. 2474) นอกจากน้ี หลวงประดิษฐไพเราะยังได

ไววางใจใหครูมนตรีประพันธทํานองเพลงตอจากทาน หรือบางครั้งใหประพันธบทรองกับเพลงของ

ทานดวย เชน เพลงขอมทอง เพลงนกเขาขะแมร เปนตน 

 ใน พ.ศ. 2473 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ นายกราชบัณฑิตยสภา 

ทรงริเริ่มการบันทึกเพลงไทยเปนโนตสากลที่วังวรดิศ ทรงขอใหขาราชการแผนกดุริยางคไทยเปนผูบอก

ทํานองเพลงและแผนกดุริยางคสากลเปนผูบันทึกโนต โดยบันทึกทํานองของเครื่องดนตรีแตละประเภท     

ครูมนตรีก็ไดเปนผูบอกทํานองระนาดทุม (ไม) และระนาดทุม (เหล็ก) ไดมีสวนรวมในการเลือกเพลง 

ตรวจสอบและแกไขเพลงกับผูเช่ียวชาญ ทําใหไดรับความรูและเปดโลกทัศนดานการดนตรีใหกวางขวางย่ิงข้ึน 

ในชวงเวลาน้ันวิทยุกระจายเสียงไดเกิดข้ึนแลว ครูมนตรีไดรับมอบหมายใหจัดการบรรเลงของวงเครื่องสาย

และวงมโหรี โดยเปนผูบรรเลงประเภท 3 ช้ันและประเภทเถามีอยูมาก นอกจากการนําเพลงเกามาบรรเลงแลว 

ครูมนตรีไดประพันธบทรอง ทํานองเพลงข้ึนใหม ทําใหมีผลงานการประพันธเพลงเพิ่มมากข้ึน 

 ครูมนตรีไดสมรสกับนางสาวลิ้นจี่  บุรานนท หลานของเจาคุณพระประยูรวงศ ซึ่งพักอยู

ที่ตําหนักสวนสุพรรณกับบิดามารดา เมื่อ พ.ศ. 2475 จึงยายออกจากบานมนังคศิลาไปอยูกับภรรยาที่

ตําหนักสวนสุพรรณในฐานะหัวหนาครอบครัว 

 บานมนังคศิลา เปนบานที่ครูมนตรีไดพักอาศัยในชวงเวลาของความสุขสมหวัง มีเวลา   

สรางสรรคผลงานทั้งดานบทเพลงและบทกวีเปนจํานวนมาก นอกจากน้ียังมีโอกาสสั่งสมความรูจาก

การรวมประชุมพบปะรวมงานกับปราชญและผูทรงคุณวุฒิที่ราชบัณฑิตยสภา เปนการเปดโลกทัศน

การเรียนรูเรื่องราวของโลกตะวันตกดวย 

 

บานในตําหนักสวนสุพรรณ (พ.ศ.2475-2478) 

 ตําหนักสวนสุพรรณสรางบนที่ดินที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงซื้อ

พระราชทานใหเจาคุณพระประยูรวงศ พระสนมเอกและพระราชธิดา เมื่อ พ.ศ. 2447 เพื่อเตรียมไว

เปนที่พํานักภายหลังจากที่พระองคเสด็จสวรรคตแลว ต้ังอยูบนถนนสุพรรณ เขตดุสิต 

 การแตงงานมีครอบครัวไมไดเปนอุปสรรคตอการใฝรูของครูมนตรีแตอยางใด เมื่อ 

พระเจนดุริยางค (ปติ วาทยะกร) ต้ังโรงเรียนวิทยาสากลดนตรีสถานข้ึนใน พ.ศ. 2476 ครูมนตรีได

สมัครเขาศึกษาวิชาดานดนตรีสากล ทําใหไดรับความรูเพิ่มเติมดานโนตสากล ทั้งทฤษฎีและการ

ประสานเสียงอยางมาก ตามที่ไดกลาวถึงวิธีการสอนของพระเจนดุริยางควา 
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 ...ทานสอนดวยความเปนครูอยางแทจริง พยายามอธิบายชี้แจงอยางละเอียดลออทําใหได 

     ความรูอยางกวางขวางจริงๆ ภาคปฏิบัติน้ัน นอกจากปฏิบัติเคร่ืองดนตรีแลว ยังมีเขียนโนตตามเสียง 

     บอก (Dictation) กอนจะเลิกเรียนประมาณ 10-15 นาที ทานจะตองใหนักเรียนทุกคนอานออก 

     เสียงตามโนต (Sight Reading) ทุกวัน....7 

 นอกจากความใฝรูทางดนตรีที่เปนความถนัดมาแตเดิมแลว ปถัดมาครูมนตรียังไดเขา

ศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรใน

ปจจุบัน) ซึ่งต้ังข้ึนเปนมหาวิทยาลัยเปดแหงแรกอีกดวย 

 ในฐานะขาราชการ ครูมนตรียังคงปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย ไดแก การจัด

บรรเลงดนตรีไทยทางวิทยุกระจายเสียง โดยในชวงน้ีไดประพันธเพลงข้ึนใหมอีกหลายเพลง การ

ชวยเหลืองานของราชบัณฑิตยสภา ที่ไดรับแตงต้ังเปนสมทบสมาชิกราชบัณฑิตยสถาน สํานักดุริยางค

ศาสตร รวมเปนกรรมการพิจารณาเพลงชาติ เพื่อคัดเลือกเปนเพลงประจําชาติในสมัยน้ัน สําหรับงาน

พิเศษน้ัน พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาอดิศัยสุริยาภา พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัวกับเจาจอมมารดาออน ทรงต้ังวงดนตรีไทยสวนพระองคข้ึน ช่ือวง อ.ศ. (ยอมา

จากพระนามของพระองค) โดยนักดนตรีที่บรรเลงจะเปนพระญาติและขาหลวงสตรีทั้งสิ้น ครูมนตรี

ไดรับความไววางพระทัยใหมาชวยเปนครูสอนและดูแลการฝกซอมที่ ตําหนักของพระองค             

ในสวนปาริจฉัตก ซึ่งอยูใกลกับตําหนักสวนสุพรรณ  

 ดานชีวิตครอบครัว ครูมนตรีกับนางลิ้นจี่ไดใหกําเนิดบุตรรวม 3 คน คือ เด็กชายฤทธี 

เด็กหญิงชูวงศ (ถึงแกกรรมดวยโรคหอบหืดขณะอายุ 4 ป) เด็กชายศิลป และอยูในครรภอีก 1 คน  

ครูมนตรีจึงคิดหาหนทางขยับขยายครอบครัวออกไปหาบานเปนของตนเอง เพื่อไมตองอยูอยาง       

ผูอาศัยเชนที่ผานมา 

 บานในตําหนักสวนสุพรรณ เปนชวงเริ่มตนการมีชีวิตครอบครัวของครูมนตรี ภาระหนาที่

ในฐานะหัวหนาครอบครัวมีสวนผลักดันใหตองหาโอกาสในการเพิ่มพูนความรูทั้งในวิชาการดานดนตรี

นาฏศิลปและวิชาสามัญ อันจะเปนประโยชนตองานในความรับผิดชอบและความกาวหนาที่จะตามมา

ในอนาคต 

 

 

 

 

 

 
                                                             

7 มนตรี ตราโมท, “พระเจนดุริยางค (ปติ วาทยากร),” ใน ประวัติครู, (กรุงเทพฯ: คุรุสภา), 32. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

38 

 

บานซอยวัดใหมอมตรส (พ.ศ.2478) 

 เมื่อความตองการขยับขยายที่พักของครมูนตรีมีมากข้ึน ประกอบกับขุนสนิทบรรเลงการ 

(จง  จิตตเสวี) นักดนตรีที่สีซอมีความไพเราะย่ิง และนางสนิทบรรเลงการ (ละเมียด จิตตเสวี) ที่มีฝมือ

การดีดจะเข ซึ่งทั้งสองเปนมิตรสนิทของครูมนตรีต้ังแตเมื่อครั้งรับราชการที่กรมมหรสพ ไดชักชวนให

ซื้อบานไมสองช้ันที่ปลูกบนที่เชาใกลกับบานของขุนสนิทบรรเลงการ ในซอยวัดใหมอมตรส ตําบล  

บางขุนพรหม ครูมนตรีจึงตกลงใจซื้อบานหลังน้ี แลวพาครอบครัวมาอยูที่บานใหมอยางเต็มไปดวย

ความสุขและความหวัง 

 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเปนระบอบประชาธิปไตยมาไดระยะหน่ึง รัฐมี

นโยบายทีจ่ะพัฒนางานดานดนตรีและนาฏศิลป ใน พ.ศ. 2478 ไดจัดต้ังโรงเรียนศิลปากรข้ึนเพื่อเปดสอน

วิชาดังกลาว ใหเปนการยกยองและสรางความรูสึกที่ดีงามตองานดนตรีและนาฏศิลปใหเกิดข้ึนตอประชาชน 

และในปน้ีรัฐไดโอนกองมหรสพ กระทรวงวัง มาอยูในสังกัดกรมศิลปากร กระทรวงธรรมการ ครูมนตรี     

ถูกยายสังกัดมาเปนครูช้ัน 3 ประจําหมวดดุริยางคไทย แผนกละครและสังคีต กองศิลปวิทยาการ กรม

ศิลปากร กระทรวงธรรมการ ไดรับมอบหมายใหรวมเปนกรรมการออกขอสอบเพื่อวัดผลการเรียนวิชา

ทางดานนาฏดุริยางคของนักเรียนโรงเรียนศิลปากร ภาวาส บุนนาค ไดกลาวถึงงานของครูมนตรีในชวงน้ีวา 

 ...เวลาสอบ เม่ือวิชาสามัญเขาสอบขอเขียนแลว นักเรียนท่ีเรียนดนตรีและนักเรียนท่ีเรียน 

     ละครก็ตองสอบขอเขียนดวย ทานก็บอกวา ทางกระทรวงเขาตั้งกรรมการ 3 ทานดวยกัน ทานท่ี 1  

     คือ คุณพระสรรพิทยาคุณ  อีกทานก็จหม่ืนมานิตยนเรศวร (เฉลิม เศวตนันท)  อีกทานหน่ึงก็คือ   

     ครูมนตรี ก็ใหท้ัง 3  คนออกขอสอบไปถามนักเรียน  ตอนแรกก็ถามไปโดยการออกขอสอบ  

     เด็กไมไดเรียนมาก็ตอบตามท่ีแกรู ก็สะเปะสะปะกันไปตามภาษา...8 

 ในขณะที่การทํางานในสถานที่ใหมดําเนินไปพรอมกับการเปนหัวหนาครอบครัวในบาน

ของตนเองผานไปไดไมนาน นางลิ้นจี่ผูเปนภรรยาไดถึงแกกรรมดวยการเสียบุตรในครรภ ภาระหนาที่

ราชการและการรับผิดชอบบุตรทั้ง 3 คน จึงตกเปนของครูมนตรีแตเพียงผูเดียว ทําใหตองหยุด     

การเรียนที่มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง ขณะที่สอบไลได 3 ภาคเทาน้ัน รวมถึงความ

จําเปนที่ตองขายบานหลังน้ี ความหวังที่จะมีบานเปนของตนเองจึงตองยุติลงไปดวย 

 บานซอยวัดใหมอมตรส ที่แมครูมนตรีจะไดอาศัยอยูกับครอบครัวไดเพียงระยะสั้น ๆ   

แตก็เปนบานหลังแรกที่ครูมนตรีมีความต้ังใจและอยากใหเปนบานแหงความหวังตลอดไป 

 

 

 

 

                                                             
8 ภาวาส บุนนาค, “เทิดทูนครูดนตรีและนาฏศิลป,” ใน พอ...ครู, (กรุงเทพฯ: พิฆเนศ, 2539), 251. 
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บานเลขท่ี 28 ริมคลองสามเสน (พ.ศ.2479-2487) 

 งานพิเศษของครูมนตรีในฐานะผูฝกสอนและควบคุมวง อ.ศ. ยังคงดําเนินไปดวยดี เปนที่

วางพระทัยของพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาอดิศัยสุริยาภา พระองคไดประทานเงินจํานวน 600 

บาท ใหครูมนตรีสรางบานในที่ดินสวนพระองคที่ต้ังอยูริมคลองสามเสน ตรงขามที่ประทับสวนปาริจฉัตก 

เมื่อแลวเสร็จครูมนตรีซึ่งขณะน้ันไดสมรสใหมกับนางสาวพูนทรัพย นาฏประเสริฐ จึงยายเขามาและให

กําเนิดเด็กหญิงดนตรี ในบานใหมหลังน้ี 

 เมื่อไดจัดการกับปญหาครอบครัวแลว ครูมนตรีก็ทํางานตอไป โดยเริ่มจากการนําความรู

ดานโนตสากลที่เรียนเพิ่มเติมมาประพันธเพลงไทยสากล เพื่อสงเขาประกอบ คือ เพลงวันรัฐธรรมนูญ 

โดยไดรับรางวัลที่ 1 ตอมาใน พ.ศ. 2483 เมื่อรัฐบาลจัดงานฉลองวันชาติ ในวันที่ 24 มิถุนายน ครูมนตรี

ไดประพันธเพลงช่ือ เพลงวันชาติ สงเขาประกวดก็ไดรับรางวัลที่ 1 เชนกัน และไดถูกนํามาขับรอง      

ในวันชาติเปนประจําทุกป จนมีประกาศใหยกเลิกวันชาติ 

 นอกจากนโยบายในการสงเสริมวิชาชีพดนตรีและนาฏศิลปแลว หลวงวิจิตรวาทการ 

อธิบดีกรมศิลปากรในขณะน้ัน ยังมีความพยายามที่จะปลุกใจใหประชาชนเกิดความรกัชาติดวยการจัด

แสดงละครอิงประวัติศาสตรที่ใชเพลงไทยสากลประกอบเรื่อง เริ่มต้ังแตเรื่องเลือดสุพรรณ ใน พ.ศ. 

2479 เปนตนมา โดยหลวงวิจิตรวาทการไดมอบหมายใหครูมนตรีชวยจดบันทึกโนตเพลง ที่ทาน

ประพันธข้ึน หรือบางครั้งก็มอบใหแตงบทรองและทํานองเพลงเพิ่มข้ึนเปนลําดับ ผลงานสําคัญตอมา   

ที่หลวงวิจิตรวาทการริเริ่มจัดทําข้ึนคือ การจัดบรรยายประวัติศาสตรชาติไทยออกเผยแพรทาง

วิทยุกระจายเสียงที่มีบทเพลงสรุปเปนตอน ๆ บรรเลงโดยวงมโหรีหญิงของกรมศิลปากร โดยครูมนตรี

เปนผูแตงบทรอง ทํานองเพลงและบรรจุเพลงซึ่งมีลักษณะสอดรองและคลอดนตรี เรียกวา เพลงดนตรี

ประวัติศาสตร เชน เพลงไทยมุง เพลงนานเจา เพลงสุวรรณภูมิ เปนตน ตอมาไดรับความนิยมนําไป

บรรจุบทรองใหมเพื่อใชบรรเลงและประดิษฐเปนเพลงระบํา นับเปนแนวทางการประพันธทํานองรอง

แบบใหม ครูมนตรีจึงไดรับการยกยองใหเปนผูนําการประพันธเพลงไทยประเภทเพลงสอดรอง 

 ใน พ.ศ. 2480 ครูมนตรีไดต้ังคณะละครวิทยุช่ือ คณะตรีศิลป เพื่อหารายไดมาจุนเจือ

ครอบครัว โดยจัดรายการประเภทละครและรายการสําหรับเด็กหลายสถานีนับต้ังแตสถานี

วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย สถานีวิทยุภาคทดลอง 1 ปณ. และสถานีวิทยุศึกษา จัดรายการ

ประเภทอนุรักษศิลปวัฒนธรรม จนถึง พ.ศ. 2513 จึงไดยุติลง 

 การที่ครูมนตรีไดรวมเปนกรรมการออกขอสอบเพื่อวัดผลการเรียนของนักเรียนและ

โรงเรียนศิลปากรมาต้ังแต พ.ศ. 2478 น้ัน จึงไดพบปญหาของการเรียนการสอนวิชาดนตรีไทย

ขณะน้ันที่เนนหนักแตภาคปฏิบัติเทาน้ัน จะไมสอนภาคทฤษฎีและไมมีหลักสูตรที่แสดงขอบเขต

เน้ือหาของวิชา สงผลตอการพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียนที่จะเปนศิลปนตอไปในอนาคต   

ดวยความหวงใยตอวิชาการดนตรีไทยดังกลาว ครูมนตรีจึงไดขอยายมาเปนครูประจําในโรงเรียน
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ศิลปากร แผนกนาฏดุริยางค และแตงตําราเพื่อใชประกอบการเรียนข้ึนมีช่ือวา ดุริยางคศาสตรไทย 

ภาควิชาการ นับเปนตําราวิชาดนตรีไทยฉบับแรกของประเทศไทย9 

 วงการดนตรีไทยตองพบกับภาวะซบเซาเสื่อมโทรมจนถึงขีดตกตํ่าที่สุด เมื่อจอมพลแปลก  

พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีขณะน้ันมีนโยบายปฏิวัติวัฒนธรรมของชาติใหทนัสมัยเปนสากลนิยมตาม

แบบตะวันตก ไดออกพระราชกฤษฎีกากําหนดวัฒนธรรมทางศิลปกรรมเกี่ยวกับการบรรเลงดนตรี 

การขับรอง และการพากย พ.ศ. 2486 ที่มีสาระสําคัญ อาทิ หามไมให น่ังแสดงบนพื้นราบ          

สวนวงดนตรีที่ไมใชของทางราชการจะออกแสดงตอสาธารณชน ตองผานการอบรมและไดรับ

ประกาศนียบัตรรับรองจากกรมศิลปากร มาตรการเหลาน้ีเปนอุปสรรคในการเผยแพรและสืบทอด  

ทําใหนักดนตรีอาชีพในสมัยน้ันอยูกันยากลําบาก เจาของวงดนตรีไทยหลายวงตองขายเครื่องดนตรี

และเปลี่ยนอาชีพใหม แมครูมนตรีจะเปนนักดนตรีในสังกัดกรมศิลปากร ดูจะไมเดือดรอนนัก        

แตในความเปนจริงดนตรีไทยของกรมศิลปากรก็ตองเจอกับผลกระทบอยูบาง ตามที่ไดกลาววา 

 ...ตอนน้ันจอมพล ป. เห็นวาดนตรีไทยจะรองหรือจะเลนก็จะตองน่ังพับเพียบกับพ้ืน ทาน 

     วามันบาบาเร่ียน จะหามเลนเสียแลวและตอนน้ีเองท่ีผมแสดงใหทานยอมรับวาดนตรีไทยน้ันไม 

     จําเปนตองพับเพียบกับพ้ืนเสมอไป ในหลวงรัชกาลท่ี 6 ทานเคยทรงใหสรางเกาอ้ีสําหรับวงดนตรีท่ี 

     ใชประกอบมาแลว ผมก็เลยใชวิธีเดียวกันน้ัน  โดยนําเอาท่ีตั้งวงดนตรีท่ีมีอยูมาให  จอมพล ป. เห็น 

     ทานก็ไมไดวาอะไร...10 

 แมประเทศจะอยูในภาวะสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ.2484-2488) และการที่ตองปฏิบัติ

หนาที่ภายใตนโยบายปฏิวัติวัฒนธรรมดังกลาว แตในฐานะขาราชการกรมศิลปากร ครูมนตรียังคง      

มีผลงานออกมาอยางตอเน่ือง เมื่อมีการนําเพลงรําโทนมาประยุกตเปนเพลงรําวง เพื่อใชในงานลีลาศ

แบบตะวันตก ครูมนตรีไดรวมประพันธทํานองและบทรองบางเพลงดวย รวมถึงงานประจําในหนาที่ 

อาทิ การจัดรายการบรรเลงเพลงไทย การเปนกรรมการวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยในฐานะ

ผูแทนกรมศิลปากร การเขียนบทความทางวิชาการดานดนตรีไทยในวารสารกรมศิลปากร เปนตน 

 ดวยความรู ความสามารถและคุณธรรมของครูมนตรี ไดเปนที่ประจักษแกหลวงประดิษฐ

ไพเราะ ครูเพลงผูประกอบพิธีไหวครูและอานโองการไหวครูดนตรีไทย ซึ่งเปนที่เคารพและยอมรับของ

นักดนตรีไทยทั้งหลาย หลวงประดิษฐไพเราะจึงครอบประสิทธิประสาทใหครูมนตรีเปนผูประกอบพิธี

ไหวครูเมื่อ พ.ศ. 2484 นับเปนศิษยคนแรก แตครูมนตรีก็ไมไดไปประกอบพิธีไหวครูที่ใด จนถึง พ.ศ. 

2499 เมื่อไดรับอนุญาตจากหลวงประดิษฐไพเราะ จึงไดเริ่มเปนผูประกอบพิธีไหวครูดนตรีไทยของกอง

                                                             
9 ปญญา นิตยสุวรรณ, “ครูมนตรี ตราโมท,” ใน โสมสองแสง : ชีวิตดนตรีไทยของมนตรี ตราโมท, 

(กรุงเทพฯ: เรือนแกวการพิมพ, 2527), 140. 
10 “ฌอมเก็บมาเลา,” เวลา 1, 7 (มิถุนายน 2530), 6. 
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การสังคีต กรมศิลปากร และที่วิทยาลัยนาฏศิลปทุกแหงเปนประจําทุกป จนถึงบั้นปลายชีวิตใน พ.ศ. 

2537 รวมเวลาไดทําหนาที่น้ีนานถึง 38 ป11 

 ครูมนตรีตองพบกับปญหาหน้ีสินอีกครั้ง ดวยภาวะขาวยากหมากแพงในชวงสงคราม 

ตองสงบุตรไปอยูกับมารดาที่จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อความปลอดภัย เมื่อสงครามยุติลงจึงตัดสินใจขาย

บานหลังน้ี และหาบานพักหลังใหมใหครอบครัว 

 บานซอยวัดใหมอมตรสจนถึงบานเลขที่ 28 ริมคลองสามเสน ไดสะทอนใหเห็นถึงความ

พยายามของครูมนตรีที่อยากมีบานเปนของตนเอง เพื่อใหครอบครัวไดสุขสบาย แมจะเผชิญกับ

อุปสรรคที่หนักหนาเพียงใด ก็มิเคยทอถอย ยังคงมีความพากเพียรแกปญหาอยางมีสติอยูตลอดเวลา 

 

บานสวนสุพรรณ (พ.ศ.2488-2505) 

 เมื่อพระยาอุดมราชภักดีผูมีความคุนเคยใหที่พักพิงกับครูมนตรีมาชวงหน่ึงไดทราบถึง

ปญหาหน้ีสินที่ตองขายบาน จึงชักชวนใหครูมนตรีพาครอบครัวไปพักอยูดวยกันอีกครั้งที่บาน 

(ตําหนัก) สวนสุพรรณ ซึ่งในขณะน้ีเปนกรรมสิทธ์ิของพระยาอุดมราชภักดีที่ซื้อมาจากกองมรดกของ

เจาคุณพระประยูรวงศ โดยครูมนตรีกับครอบครัวไดพักอยูในอาคารเรือนไมที่ปรับปรุงจากโรงรถเกา 

เด็กชายญาณี บุตรคนสุดทองก็ไดถือกําเนิดที่บานหลังน้ี 

 ชวงเวลาที่ครูมนตรีพาครอบครัวเขามาอยูในบานสวนสุพรรณอีกครั้งหน่ึงน้ัน ภาวะ

สงครามไดยุติลงแลว ขณะที่กรมศิลปากรมีนโยบายที่จะฟนฟูการละคร ดวยการปรับปรุงโรงเรียน  

นาฏศิลปข้ึนใหม เน่ืองจากในชวงสงครามโรงเรียนถูกปดและใชเปนที่ทําการกรมสารวัตรทหาร        

มีสภาพทรุดโทรม ครูมนตรีไดมีบทบาทในการวางหลักสูตร ตามที่นายธนิต อยูโพธ์ิ อดีตอธิบดีกรม

ศิลปากร ไดกลาวถึงเรื่องน้ีวา 

 ...เม่ือเปดโรงเรียนขึ้นเราก็ตองทําหลักสูตร เราตองหาครู  จะเอาใครมาเปนอาจารยใหญ  

     เราท้ัง 3 คน คือ คุณชุมศรี คุณมนตรี และผมก็ปรึกษากันวางหลักสูตร หลักสูตรฝายศิลปะน้ันเปน 

     ความคิดและแนวทางของคุณมนตรีท้ังน้ัน ท่ีวางรากฐานมาตลอดเวลาท่ีผมอยูในกรมศิลปากร เปน 

     แนวท่ีมอบใหคุณมนตรีไปจัดและเอามาประกอบกัน...12 

 โรงเรียนนาฏศิลปไดเปดสอนข้ึนใหม เมื่อ พ.ศ. 2488 ครูมนตรีในฐานะหัวหนาแผนก

ดุริยางคไทย ไดเขามาเปนครูสอนดวย และสนับสนุนใหฟนฟูการจัดแสดงโขน ละครประเภทตางๆ   

ที่ใหนักเรียนมีสวนรวมแสดงสมทบกับครูและศิลปนของกรมศิลปากรที่รูจักกันวา งานแสดงนาฏกรรม

ประจําฤดูกาล ครูมนตรีไดมีหนาที่รวมเขียนบท ตรวจแกบท บรรจุเพลง ประพันธเพลงระบํา
                                                             

11 พรทิพย อันทิวโรทัย, “บทบาทของครูมนตรี ตราโมทกับการไหวครู” ใน ครูมนตรี ตราโมทกับ

การไหวครูดนตรีไทย, กชภรณ ตราโมท, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: มูลนิธิมนตรี ตราโมท, 2545), 36-37. 
12 ธนิต อยูโพธ์ิ, “เทิดทูนครูดนตรีและนาฏศิลป,” ใน พอ...ครู, 245. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

42 

 

ประกอบการแสดง ควบคุมวงดนตรีและฝกซอม ตลอดจนแตงคําบรรยายใหความรูลงในสูจิบัตรดวย 

การแสดงในแตละปไดรับความนิยมจากผูชมเปนจํานวนมาก นับวาบรรลุวัตถุประสงคในการฝกฝน

นักเรียนใหมีประสบการณจริง เกิดความรู ความชํานาญวิชานาฏศิลปและดนตรีไทยอีกดวย13 

 งานประพันธช้ินสําคัญที่ครูมนตรีมีความภาคภูมิใจเกิดข้ึนใน พ.ศ. 2494 คือ บทรอยแกว

สดุดีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ไดรับคัดเลือกใหนําไปจารึกในแผนศิลาที่ฐานพระบรมราชานุสาวรีย

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสรณดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี บานเกิดของตนเอง 

 ครอบครัวของครูมนตรีพํานักอยูที่บานสวนสุพรรณหลังน้ีเปนเวลายาวนานถึง 17 ป    

ครูมนตรีไดมีความคิดที่จะหาซื้อบานเปนของตนเองอีกครั้งเพื่อขยับขยายครอบครัวออกไป และไป

ถูกใจบานที่จังหวัดนนทบุรี เมื่อเกษียณอายุราชการใน พ.ศ. 2505 นําเงินบําเหน็จจากการเกษียณอายุ

ราชการมาซื้อบานหลังดังกลาว  

 บานสวนสุพรรณที่ครูมนตรีไดรับความเมตตาใหเขามาพักอาศัยอยูถึงสองครั้ง มีความ

อบอุนในครอบครัว ทําใหครูมนตรีในฐานะศิลปนมีกําลังใจทุมเทความรู ความสามารถผลิตผลงานที่มี

คุณคาออกมาอยางตอเน่ือง 

 

บานซอยพิชยนันท 2 ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี (พ.ศ.2505-2538) 

 บานหลังใหมที่จังหวัดนนทบุรีหลังน้ี เปนบานที่ครูมนตรีมีความพอใจและภูมิใจมาก 

เน่ืองจากเปนบานที่หามาดวยนํ้าพักนํ้าแรงและความมานะพยายามจากการทํางานอยางยาวนานจน

อายุ 60 ป เมื่อยายออกมาจากบานสวนสุพรรณน้ัน ครูมนตรีไดขอเพียงโตะทานขาวขนาด 4 คน ที่ใช

ประจํามาเพียงอยางเดียว โตะตัวน้ีจึงเปนทั้งโตะรับแขก โตะอาหาร และโตะทํางานของครูมนตรี      

ที่บานหลังใหมอีกครั้ง 

 แมจะเกษียณอายุราชการจากกรมศิลปากรแลว ครูมนตรียังคงชวยงานในตําแหนง

ผูเช่ียวชาญดนตรีไทย ตลอดจนรับเปนที่ปรึกษาในการกอต้ังวางหลักสูตรคณะที่จัดการเรียนการสอน

ดานดนตรีและนาฏศิลป และมีเวลารับเชิญไปสอนวิชาดานดนตรีและการละครที่สถาบันการศึกษา

หลายแหงมากข้ึน ซึ่งครูมนตรีไดมีแนวคิดในการสอนวา 

 ...ในระดับประถมศึกษาควรจะเนนใหมีเพียงความจําเทาน้ันมากกวาอยางอ่ืน พยายาม 

     ทําใหงาย ถายากเกินไปเด็กจะไมรับ ถาระดับมัธยมศึกษา ผูสอนควรคํานึงถึง คือ ควรใสลักษณะ 

     ของเพลงและคานิยมของดนตรีวาจําเปนอยางไร สวนอุดมศึกษาน้ัน ก็คลายกับมัธยม แตตองลึกซ้ึง...
14

 

                                                             
13 สัมภาษณ มงคล บุญวงศ, อดีตเลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมชาติ, 8 กรกฎาคม 2557. 
14 สงบศึก ธรรมวิหาร, “แนวคิดและวิธีการของมนตรี ตราโมท ในการอนุรักษและถายทอดดนตรีไทย

และเพลงไทย” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาสารัตถศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2534), 69. 
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 งานประพันธเพลงในวาระสําคัญของแผนดินก็ยังมีปรากฏตอมาอีกหลายเพลงทั้งจาก

กรมศิลปากร และหนวยงานอื่น ๆ ที่ขอใหประพันธเพลงเพื่อเปนอนุสรณ อาทิ เพลงระบําโบราณคดี 

เพลงโหมโรงรัตนโกสินทร และเพลงสมโภชพระนคร เถา เปนตน 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปนสมเด็จเจาฟาที่ครูมนตรีเทิดไว

เหนือเกลา ดวยทรงมีคุณูปการที่ย่ิงใหญตอวงการดนตรีไทย ครูมนตรีไดมีโอกาสถวายงานเพื่อแสดง

ความจงรักภักดี ไดแก การถวายคําแนะนําดานดนตรีไทยและถวายการครอบประสิทธิประสาทวิชา

ดนตรีไทยแดพระองค จนถึงระดับการเรียนเพลงหนาพาทยช้ันสูง รวมทั้งการประพันธเพลงและบทกวี

เฉลิมพระเกียรติในโอกาสสําคัญของพระองคอีกดวย 

 ครูมนตรี ไดรับรางวัลและเกียรติยศตางๆ คือ ไดรับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักด์ิ จากสถาบันการศึกษา 3 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยศิลปากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2524 ไดรับโปรดเกลาฯ แตงต้ังเปนราชบัณฑิต และภายหลัง

เปนราชบัณฑิตที่ปรึกษา ใน พ.ศ. 2528 ไดรับยกยองเปนศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง 

(ดนตรีไทย) รางวัลศิลปนอาเซียน นักวิจัยดีเดนแหงชาติ สาขาปรัชญา (คีตศิลป) ของสภาวิจัย

แหงชาติ และรางวัลพระเกี้ยวทองคํา 

 ผลงานช้ินสุดทายของครูมนตรี คือ โคลงนานาสังคีตช้ันเชิงชาญในโอกาสทรงเจริญ 

พระชนมายุ 40 ชันษา พ.ศ. 2538 ครูมนตรีประพันธบทกวีน้ีเสร็จในเดือนมีนาคมกอนจะถึง         

แกอนิจกรรมในเดือนสิงหาคมปเดียวกัน ขณะมีอายุ 95 ป นับเปนเวลาถึง 33 ป ที่พํานักอยูในบาน  

หลังสุดทายน้ี 

 บานครูมนตรี ตราโมท เปนบานที่สงบและเรียบงาย สะทอนใหเห็นแนวคิดวิถีการ

ดํารงชีวิตของเจาของบาน นับเปนบานประวัติศาสตรของศิลปนแหงชาติผูหน่ึงที่ไดสรางสรรคผลงานที่

ถึงพรอมดวยคุณธรรม ความรู และความงาม แกสังคมตลอดมา บานหลังน้ีจึงมิไดเปนเพียงที่พักอาศัย

ทั่ว ๆ ไป แตยังเปนสถานที่สําคัญที่ทําหนาที่ธํารงรักษาและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของชาติไวอีกดวย 

 จะเห็นไดวา ครูมนตรี  ตราโมท เปนนักดนตรีไทยที่เปนผลผลิตที่ผานกระบวนการ

ถายทอดความรูแบบโบราณมาครบทั้ง 3 แหง คือ วัด วัง บาน15 มีชีวิตที่ตองตอสูด้ินรนมาต้ังแตเด็กที่

พอแมแยกทางกัน ขาดความรัก ความเอาใจใสจากครอบครัว แตครูมนตรี ก็ไมเคยนําปญหาเหลาน้ีมา

เปนอุปสรรคในการดํารงชีวิต ไมยอมแพกับโชคชะตาของตน กลับสรางวิกฤตใหเปนโอกาส รูจักที่จะ

ระงับอารมณรวมทั้งการแกไขปญหาที่เขามาในชีวิตดวยสติเสมอ ครูมนตรีเปนผูที่มีความใฝรูอยู

                                                             
15 พรทิพย อันทิวโรทัย, “การวิเคราะหรูปแบบความเปนครู และกระบวนการถายทอดความรูของครู

มนตรี ตราโมท ในกลุมผูสืบทอดที่ตางกัน” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาสารัตถศึกษา จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2539), 411. 
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ตลอดเวลา โดยไมปลอยเวลาใหเปลาประโยชน เปนผูที่มีความรู ความเช่ียวชาญ รวมทั้งยังมีอุปนิสัย 

ที่ ดี  ในเรื่องการออนนอม ถอมตน มีความซื่อสัตย  ดวยเหตุน้ีเมื่อได เข ามารับราชการอยู                

ในกรุงเทพมหานครน้ัน ผูใหญจึงรักและเมตตาใหที่อยูอาศัยมาโดยตลอด ครูมนตรีเปนผูที่มีความต้ังใจ

ในการทํางานอยางมาก สรางสรรคผลงานตางๆ ดวยใจ งานทุกช้ินจึงออกมาอยางสมบูรณทุกครั้ง  

การที่ตองยายที่อยูบอยๆ น้ัน ทําใหครูมนตรีอยากที่จะมีบานเปนของตัวเอง จนกระทั่งอายุ 60 ป 

ทานไดนําเงินบําเหน็จที่ไดจากการรับราชการมาดวยความซื่อสัตย สุจริตน้ัน มาซื้อบานที่จังหวัด

นนทบุรี ทานจึงมีความภาคภูมิใจกับบานหลังน้ีมาก 
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บทท่ี 5 

พิพิธภัณฑบานครูมนตรี ตราโมท ศิลปนแหงชาติ 

 

 บานครูมนตรี  ตราโมท เปนพิพิธภัณฑเพื่อปญญา ที่แสดงใหเห็นการประสบความสําเร็จของ 

ครูมนตรี ที่เปนผลมาจากความพากเพียรศึกษาหาความรูและรูจักนํามาปรับใชใหเกิดประโยชนในหนาที่  

การงานและการดําเนินชีวิตของตน1 นับเปนแนวคิดหลักในการจัดบานครูมนตรี ใหเปนพิพิธภัณฑและเปด

เปนพิพิธภัณฑประเภทบานประวัติศาสตร ในวาระครบ 100 ป เม่ือวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2543 ทายาท

และศิษยของครูมนตรี  ไดรวมกันกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชดําเนินเปดบานและทอดพระเนตรการแสดง ในวาระครบ 100 ปของครูมนตรี ตราโมท ศิลปน 

5 แผนดิน เม่ือวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2543 นับเปนพระมหากรุณาธิคุณและเกียรติยศอันย่ิงใหญแกครูมนตรี 

ตราโมท อีกครั้งหน่ึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 บานโสมสองแสง 

                                                   
1 ศรีศักร วัลลิโภดม, “บานครูมนตรี : พิพิธภัณฑเพื่อปญญา,” ใน รําลึกวาระ 100 ป ครูมนตรี ตราโมท 

คีตกวี 5 แผนดิน, กชภรณ ตราโมท, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: เอ็ม.ที.เพรส, 2543), 24-26. 
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1. ภูมิหลังของบานครูมนตรี ตราโมท 

 ในอดีตตามหลักฐานทางประวัติศาสตรกลาวไววา จังหวัดนนทบุรีมีพัฒนาการยาวนาน

กวา 400 ป เปนดินแดนแหงความอุดมสมบูรณ และเปนสวนผลไมที่มีมาต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยา ใน

ปจจุบันจังหวัดนนทบุรีเปนหน่ึงใน 5 จังหวัดของประเทศที่อยูในเขตปริมณฑล ที่ต้ังอยูในภาคกลาง 

ระยะทางจากอําเภอเมืองนนทบุรีถึงกรุงเทพฯ เพียง 20 กิโลเมตร 

 จังหวัดนนทบุรี ไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว แมวาในปจจุบันจะเปนเมืองแหง

เทคโนโลยีอันทันสมัยตางๆ แตก็ยังสามารถสัมผัสธรรมชาติ วิถีชีวิตที่เรียบงาย และแหลงรวม

ศิลปวัฒนธรรมแขนงตางๆ ไวอยางกลมกลืน ดานดนตรีและนาฏศิลป ศิลปนที่เปนตํานาน เชน บาน

ครูพัฒน บัวทั่ง ทายาทครูเฉลิม บัวทั่ง (ศิลปนแหงชาติ) เปนบานทําอังกะลุงที่สืบทอดอาชีพน้ีมาแต

บรรพบุรุษ  สวนดานชางดนตรีก็มีอยูหลายบาน อาทิ บานชางสุวรรณ ศาสนนันท เปนบานชางทํา

เครื่องดนตรี เชน ป บานของครูองุน บัวเอี่ยม เปนบานทําอังกะลุงและไมขิมขายที่มีช่ือเสียงแหงหนึ่ง

ของจังหวัดนนทบุรี รวมทั้งหุนละครเล็กโจหลุยส ไดถือกําเนิดข้ึนมาจากจังหวัดนนทบุรี โดยครูแกร 

ศัพทวานิช (ผูใหกําเนิดหุนละครเล็ก) ครูแกว อัจฉริยะกุล กับครูสงา อารัมภีร สองศิลปนเพลงไทย

สากล ที่มีบานพักติดกัน เปนตน  

 บานที่ครูมนตรีเลือกซื้อคือบานเกาเลขที่ 81 หมู 4 ซอยเรวดี 10 ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ 

อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี (ปจจุบันเปลี่ยนเปนหมู 11) ซึ่งเปนบานของนายชวง  เอี่ยมภิรมย  ในชวงน้ัน     

ไดประกาศขายบานหลังน้ีในราคา 150,000 บาท ครูมนตรีเห็นวา บานของนายชวงเปนบานที่มีความ

เพียบพรอมทุกอยางคือมีบาน มีตนไม มีคลอง มีความเปนธรรมชาติ เปนบานที่ดูสงบและรมเย็น อีกทั้งยัง

ไมตองตกแตงเพิ่มเติมมากนัก มีลักษณะเดนคือ มีบอนํ้าทีขุ่ดเปนรูปตัวยู (U) ลอมรอบบาน ซึ่งไดนําดินมา

ถมเปนเนินเพื่อปลูกบานตรงกลาง ความกวางของบอนํ้าประมาณ 7 เมตร ทิศเหนือมีคลองศรีเพชร พาด

ผานเปนคลองเล็กๆ กวางประมาณ 4 เมตร เน้ือที่ทั้งหมดจํานวน 600 ตารางวา ใตถุนสูงหลังคามุงดวย

กระเบื้อง ช้ันบนมี 3 หองนอน 1 หองโถง ช้ันลางมีหองครัวและ หองนํ้า บริเวณโดยรอบน้ันมีตนไมปลูก

อยูมาก อาทิ ตนมะนาว พืชสวนตางๆ ทั้งน้ี ยังมีตนมะพราวประมาณ 30 ตน และตนมะมวงอีกประมาณ 

10 กวาตน ที่ดินโดยรอบในขณะน้ันมีลักษณะเปนทองนาและรองสวน นํ้าประปาและไฟฟายังไมมี ถนน

เขาออกตัวบานเปนทางเดินเทาโดยใชเสนทางของซอยเรวดี 10 

 การเลือกบานที่อาศัยอยูในชวงบั้นปลายชีวิตน้ัน ครูมนตรีต้ังใจที่จะปลูกในที่ที่มีความเปน

ธรรมชาติ แวดลอมไปดวยตนไมนานาชนิด มีความสงบรมเย็น อาจเพื่อใหเหมาะสมกับวัยที่เพิ่มมากข้ึน 

ทั้งน้ี ครูมนตรี เห็นวาบานหลังน้ีนาจะเปนสถานที่ที่จะใชสมาธิเพื่อประพันธเพลงตางๆ ที่สามารถ

จินตนาการไดตามอารมณที่ตองการ จะเห็นไดวาการที่ครูมนตรีมีอายุที่ยืนยาวน้ัน สวนหน่ึงเปนเพราะมี

สุขภาพใจที่ดีดวย รวมทั้งยังแสดงใหเห็นวาครูมนตรีเปนบุคคลที่ไมใฝหาความร่ํารวยและเกียรติยศ มี

ชีวิตอยูอยางพอเพียง แมวาบานหลังน้ีจะไมมีสิ่งอํานวยความสะดวกมากนัก แตก็เปนบานที่ครูมนตรี
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พอใจและภาคภูมิใจมาก เพราะเปนบานที่ซื้อดวยตนเอง สามารถบงบอกถึงความเปนตัวตนของครูมนตรี

ไดอยางเดนชัด 

 เวลาตอมา คุณตาล พิชยนันท ไดขอใหครูมนตรีชวยต้ังช่ือซอยยอยในที่ดินจํานวน 23 

ซอย ในโครงการจัดสรรที่ดินซอยพิชยนันท (ปจจุบันคือถนนติวานนท 3) ครูมนตรไีดต้ังช่ือซอยใหดวย

ความยินดี โดยทานไดต้ังช่ือซอยเปนเพลงไทยทั้งหมด (ดูภาคผนวก ข) สวนซอยบานของทาน ไดต้ังช่ือ

วา ซอยโสมสองแสง ทั้งน้ี เปนเพราะเพลงโสมสองแสงเปนเพลงที่ครูมนตรีประพันธข้ึน และเปนเพลงที่

ทานชอบมากที่สุด ทั้งยังเปนเพลงเถาที่มีทํานองเพลงไพเราะ รําพึงรําพันไดหวานจับใจ ไดรับความ

นิยมสูงสุดในสมัยน้ัน ทําใหครูมนตรี และครอบครัวตางยอมรับวา บานโสมสองแสงเปนช่ือบานของ

ทาน2 

 

2. ประวัติการจัดต้ังพิพิธภัณฑบานครูมนตรี ตราโมท 

ภายหลังจากที่ครูมนตรี ถึงแกอนิจกรรมเมื่อ พ.ศ. 2538 ทายาทและศิษยไดมีความเห็น

รวมกันกําหนดใหวันที่ 17 มิถุนายน ของทุกปเปนวันจัดกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรมดานดนตรี

และนาฎศิลป เพื่อเผยแพรผลงานเปนการแสดงกตเวทิตาตอครูมนตรีผูลวงลับไปแลว 

การเผยแพรผลงานของครูมนตรี ที่จัดข้ึนดังกลาวน้ันนับเปนกิจกรรมที่ทายาทและศิษย 

ตลอดจนผูที่ช่ืนชมในผลงานของครูมนตรี มีความต้ังใจที่จะจัดข้ึน รวมไปถึงยังไดรวมกันคิดปรับปรุง

บานโสมสองแสงใหเปนพิพิธภัณฑบานบุคคลสําคัญ โดยใหช่ือวาเปนบานครูมนตรี ตราโมท โดยนาย

ญาณี ตราโมท ทายาท ไดกลาวถึงที่มาของแนวคิดดังกลาววา ไดแรงบันดาลใจมาจากการที่ไปบาน

เชคสเปยร ที่ภายในบานมีเพียงหมอ ไห และเตาผิงเกา หลังบานจัดเปนสวนสวยงามมาก ก็รูสึกวากวี

ผูมีช่ือเสียงระดับโลกยังมีชีวิตความเปนอยูที่เรียบงายไมหรูหรา ซึ่งก็คลายกับพอของเรา ที่ตลอดทั้ง

ชีวิตก็มีความเปนอยูอยางพอเพียง ไมยึดติดกับวัตถุ มีความผูกพันกับธรรมชาติ จึงเริ่มคิดที่จะเผยแพร

ตรงจุดน้ี เพื่อใหเรื่องราวของพอไดเปนตนแบบใหคนรุนหลังไดมาศึกษาเรียนรู3 

 รองศาสตราจารยศรศัีกร วัลลิโภดม ไดเสนอแนวคิดการจัดพิพิธภัณฑบานประวัติศาสตร  

ในกรณีบานครูมนตรี  ตราโมท ใหเปนพิพิธภัณฑเพื่อปญญา จากที่ผานมาในสังคมไทยน้ันงาน

พิพิธภัณฑ    ยังไมไดแสดงบทบาทใหเห็นเดนชัดในฐานะที่เปนกลไกสําคัญเพื่อการศึกษานอกระบบ 

ซึ่งทําใหคนคิดเปนและเห็นคุณคาของคุณธรรมของมนุษยมากกวาวัตถุ พิพิธภัณฑสวนใหญจึงมักจะ

แสดงสิ่งสวยงามและมีคุณคาที่ตีราคาดวยคานิยมทางวัตถุเปนสําคัญ บานครูมนตรี  ตราโมท เปน

                                                   
2 สุวิวรรธน วัฒนทัพ, “บานโสมสองแสง : การสืบทอดวัฒนธรรมดนตรีไทยของครูมนตรี ตราโมท” 

(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550), 55-56.  
3 สัมภาษณ ญาณี ตราโมท, ทายาทครูมนตรี ตราโมท, 15 ธันวาคม 2556. 
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พิพิธภัณฑซึ่งจะเปน แบบอยางและกําลังใจแกเยาวชนไทยจะไดพากเพียร และดําเนินชีวิตเพื่อ

สรางสรรคสิ่งที่ดีงามแกสังคมมากกวามุงหวังเพียงความสุขทางวัตถุ เพียงอยางเดียว นอกจากน้ันบาน

ครูมนตรี    ตราโมท จะเปนแหลงขอมูลและความบันเทิงดานดนตรีและนาฎศิลปไทย ที่ถูกตองและมี

คุณคาอีกดวย บานหลังน้ีเปนธรรมชาติ มีบริเวณที่ขุดสระนํ้า คูนํ้า มีสะพานไวสําหรับน่ังเลนในยาม

เชาและยามเย็นปลูกตนไมที่มีดอกหอมตามแบบที่กลาวไวในวรรณคดี ไมมีเครื่องประดับบานที่มีราคา

แพง ดูแลวเกิดความรูสึกที่เรียบงาย บนบานมีพื้นที่สําหรับนอน มีความเปนสวนตัวและพื้นที่ที่ต้ังพระ

และสิ่งเคารพบูชาของศักด์ิสิทธ์ิ รวมทั้งมีพื้นที่เก็บหนังสือที่เปนความรู ทุกอยางอยูในสภาพที่

เหมาะสม  ไมมีความโออา ทําใหไดเห็นอะไรหลายอยางเกี่ยวกับชีวิตของคนที่ดีงามของแผนดิน ซึ่ง

นับวันจะเปนสิ่งที่หายาก การอนุรักษบานครูมนตรี ตราโมท ใหเปนพิพิธภัณฑน้ัน จึงมีความหมายใน

การที่จะใหความรูแกคนในสังคม โดยเฉพาะคนรุนใหมๆ ที่ไมมีโอกาส ไมเคยไดรูความเปนมาและสิ่งที่

ดีงามของสังคมมากอน เพราะทางรัฐและหนวยราชการที่เกี่ยวของไมไดใหความสําคัญแตอยางใด จึง

เปนเรื่องของคนที่รูคุณคามีความเสียสละในสังคมควรตองชวยกันและผนึกกําลังที่จะใหความรูและ

สติปญญาแกคนในสังคมรุนตอๆ ไปไวดวย4 

แนวคิดดังกลาวทําใหนายญาณี  เช่ือมั่นวาสามารถจัดทําพิพิธภัณฑข้ึนไดโดยไม

จําเปนตองเสียคาใชจายจํานวนมาก จึงดําเนินการจัดทําโครงการบานครูมนตรี ตราโมท โดยใชทุน

ทรัพยสวนตัว ปรับปรุงพื้นที่ใหเหมาะสม จัดหาแหลงทุนสนับสนุนจากภาคเอกชน และจัดการดานสื่อ

ประชาสัมพันธ    ผูมีอุปการคุณในรูปแบบตางๆ เชน สื่อโฆษณาในสิ่งพิมพ เปนตน รวมทั้งการ

ประกาศในวันแถลงขาว  และงานวันเปดบานครูมนตรี ตราโมท การจําหนายบัตรแกผูรวมงาน 

กําหนดใหวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2543 ซึ่งเปนปครบวาระ 100 ปของครูมนตรี เปนวันจัดงานเปด

บานครูมนตรี ตราโมท ข้ึนเปนปแรก โดยใชช่ือวา “งานเปดบานครูมนตรี ตราโมท คีตกวี 5 แผนดิน” 

เพื่อเผยแพรงานของครูมนตรี เปนแหลงขอมูลดานดนตรีไทย ในการจัดงานเปดบานครั้งแรกน้ีไดกราบ

บังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงเปดงานและ

ทอดพระเนตรการแสดงเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2543  

บานครูมนตรี ตราโมท ยังไดรับการประกาศเกียรติคุณใหเปนสถานที่สําคัญจาก 2 

หนวยงาน กลาวคือ ใน พ.ศ. 2546 สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (กรมสงเสริม

วัฒนธรรมในปจจุบัน) ไดยกยองใหเปนบานศิลปนแหงชาติ 1 ใน 5 หลังแรก ที่เปนแหลงเรียนรูและ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประเทศ5 และสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ ไดยกยองให

                                                   
4 ศรีศักร วัลลิโภดม, “บานครูมนตรี : พิพิธภัณฑเพื่อปญญา,” ใน รําลึกวาระ 100 ป ครูมนตรี ตรา

โมท คีตกวี 5 แผนดิน, กชภรณ ตราโมท, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: เอ็ม.ที.เพรส, 2543), 24-26. 

 5 ประกอบดวย  1. บาน ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช ศิลปนแหงชาติ สาขาวรรณศิลป พ.ศ. 2528 

     2. บานครูมนตรี ตราโมท ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) พ.ศ.2528  
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เปนอาคารอนุรักษศิลปสถาปตยกรรมดีเดน ประเภทที่อยูอาศัย ประจําป 25486 บานครูมนตรี ตรา

โมท จึงมีบทบาทสําคัญในการเปนพิพิธภัณฑที่เปนแหลงเรียนรูวิถีชีวิตของศิลปนแหงชาติอยาง

สมบูรณแบบ 

 

3. สภาพปจจุบัน/การจัดแสดงของพิพิธภัณฑ 

พิพิธภัณฑบานครูมนตรี ตราโมทไดต้ังเปาหมายไวใหเปนแหลงเรียนรู และแหลง

ทองเที่ยวทางวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทยดานดนตรีและนาฎศิลปและ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบชาวพุทธ โดยมุงเนนใหชุมชนมีสวนรวมในดานการบริหารจัดการโดยมี

วัตถุประสงค ดังน้ี 

1. เพื่อเผยแพรชีวประวัติและผลงานของครูมนตรี ตราโมท 

2. เพื่อเปนแหลงเรียนรูวิถีชีวิตของศิลปนครูทางดานดนตรีไทยที่มีฐานะปานกลางความ

เปนอยูที่เรียบงายและเพียงพอ 

3. เพื่อเปนแหลงเรียนรูเกี่ยวกับดุริยางคศิลปไทยและขนบธรรมเนียมที่เกี่ยวของ 

4. เพื่อเปนแหลงเรียนรูใหความบันเทิงดานนาฎดุริยางคศิลปที่ถูกตองและมีคุณคา 

5. เพื่อเปนที่ต้ังของมูลนิธิมนตรี ตราโมท ซึ่งดําเนินกิจกรรมการสงเสริมคุณภาพและ

กําลังใจแกครูและนักเรียนในสาขาดนตรีไทยของวิทยาลัยนาฎศิลปทั่วประเทศ 

พิพิธภัณฑบานครูมนตรี ตราโมท อยูในความรับผิดชอบ ดูแล บริหารจัดการโดยนาย

ญาณี ตราโมท บุตรชายคนเล็ก และนางกษภรณ ตราโมท ภรรยา ในฐานะทายาท และใชเปนที่พัก

อาศัยของทั้ง 2 ทานน้ีดวย และไดรับการสนับสนุนการดําเนินงานสวนหน่ึงจากมูลนิธิมนตรี ตราโมท

ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยไดบริหารจัดการใชพื้นที่ออกจากกัน 2 สวน 

คือ บานครูมนตรเีดิมเปนสวนของพิพิธภัณฑ และสวนพื้นที่อยูอาศัยของทายาทผูดูแลบาน 

 

 

 

                                                                                                                                                  
     3. บานนายอินสนธ วงศสาม ศิลปนแหงชาติ สาขาทัศนศิลป (ประติมากรรม) พ.ศ. 2542  

     4. บานนายเปล้ือง ฉายรัศมี ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบานอีสาน  

                                        โปงลาง) พ.ศ. 2529 

     5. บานนายฉิ้น อรมุต ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หนังตะลุง) พ.ศ. 2532 
6 สมาคมสถาปนิกสยาม, 183 มรดกสถาปตยกรรมในประเทศไทย เลม 2 : 1 ทศวรรษรางวัล

อนุรักษดีเดน 2546-2555, เสาวลักษณ พงษธา โปษยะนันทน บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: สมาคมสถาปนิกสยาม, 

2555), 221. 
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ภาพที่ 6 ปายสื่อความหมายแสดงแผนผังบริเวณพิพิธภัณฑครูมนตรี ตราโมท (ซาย) และ ประวัติบาน   

ครูมนตรี ตราโมท (ขวา) 

 

สวนที่เปนพิพิธภัณฑ มีการจัดแสดงไดแบงพื้นที่ออกเปน 2 ช้ัน ช้ันลางเปนพื้นที่โลง ใช

สําหรับพักรับรองผูเขาชม มีมุมจําหนายสินคาที่ระลึกและหองสุขาไวใหบริการ  

 
 
 
ชายหญิง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 แสดงการบริเวณช้ันลางของบานครูมนตรี ตราโมท 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

มุมจําหนายของท่ีระลึก 

โตะ

รูปเหมือน 
ครูมนตร ี

โตะ/เกาอ้ี 

ชุดโตะรับแขก  ท่ี
นั่ง 

หองสุขา 
ชาย-หญิง 

ตู
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ภาพที่ 8 การใชพื้นที่ช้ันลางของบานครูมนตรี ตราโมท 

 

พื้นที่ช้ันลางของบาน ใชรับรองผูมาเย่ียมชม ประกอบดวย โตะรับแขก รูปเหมือน ครู

มนตรี ตราโมท มุมจําหนายของที่ระลึก อาทิ หนังสือและผลงานของครูมนตรี และหองสุขาชาย-หญิง 

และสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ ไดยกยองใหบานครูมนตรี ตราโมทเปนอาคาร

อนุรักษศิลปะสถาปตยกรรมดีเดนประจําป 2548 ดังภาพโลรางวัลที่ปรากฎ 

 สวนพื้นที่ ช้ันบนจัดแสดงจํานวน 5 หอง ประกอบดวย หองพระ หองโถงกลาง 

หองรับแขก (เดิม) หองนอน และหองแตงตัว 
หองพระ 

ภายในจัดวางชุดโตะหมูบูชาและสิ่งศักด์ิสิทธ์ิทั้งหลาย ประกอบดวย พระพุทธรูป ภาพ

พระอริยสงฆ และหัวโขนเทพเจาตางๆ ถือเปนครูทางดานศิลปะการแสดง ดนตรีและนาฏศิลปแขนง

ตางๆ ที่ครูมนตรีเคารพนับถือ กราบไหวบูชาเปนประจําทุกวัน สังเกตไดจากรองรอยคราบเขมาจาก

ควันธูปเทียนที่ถูกจุดอยูเปนประจําตอเน่ืองมาเปนเวลายาวนานแสดงใหเห็นอุปนิสัยของครูมนตรี ที่มี

ความเคารพนับถือพระ และบูชาผูเปนครู 

 

 

 

   ส
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ภาพที่ 9 หองพระ 

 

หองโถง 

 มุมของหองต้ังโตะบูชาอัฐิครูมนตรี ที่ดานหนามีเครื่องดนตรีสวนตัว คือ ระนาดจัดวางอยู 1 ราง 

ตกแตงภายในดวยภาพถายครูมนตรี ตราโมทที่ถายไวเมื่อครั้งเขารับพระราชทานการครอบครูจาก

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และการแสดงดนตรีกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ในพิธีสําคัญตางๆ รวมทั้งภาพถายและประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณที่ไดรับพระราชทาน มีตูไม

สักจัดแสดงโลประกาศเกียรติคุณตางๆ ปริญญากิตติมศักด์ิจากสถาบันอุดมศึกษาตางๆ กลางหองมีชุด

โตะสีขาวที่ครูมนตรีใชรับแขกและทํางานซึ่งผานการซอมแซมมาแลวหลายครั้ง บนโตะจัดวางขาวของ

เครื่องใช อาทิ ขวดนํ้าปรุง นวมชาลูกมะพราว แวนตา ผาขาวมาพาดวางอยูในตําแหนงเดิมเหมือนขณะ

ครูมนตรียังมีชีวิตอยู  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 10 หองโถง 
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หองนอน 

ภายในมีโตะเครื่องแปง ตูเสื้อผา ภาพถาย ของตกแตง ของใชตางๆ และสิ่งอํานวยความ

สะดวกที่เกี่ยวของ และมีเตียงนอนที่หัวเตียงมีรอยเคาะที่เกิดจากการแตงทํานองเพลงตางๆ ของครู

มนตรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 11 หองนอน 

 

          หองรับแขกและหองนอนบุตร 

 หองรับแขก ภายในมีชุดโตะรับแขกทําจากไมและตูโชวไม สวนหองนอนทายาทภายใน     

จัดแสดงภาพถายและภาพรางบานที่ครูมนตรีเคยพาอาศัยอยู คือ บานสวนสุพรรณและบานโสมสอง

แสง ที่พํานักอาศัยในเริ่มแรก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12 หองรับแขก (ซาย) และ หองนอนบุตร (เดิม) (ขวา) 
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ภาพที่ 13 การใชพื้นที่ช้ันบนของบานครูมนตรี ตราโมท 

 

ผูที่สนใจเขาชมพิพิธภัณฑแหงน้ีตองนัดหมายผูดูแลพิพิธภัณฑลวงหนา และสามารถเขา

ชมไดเฉพาะวันเสารและอาทิตยเทาน้ัน ทั้งน้ีไมเก็บคาธรรมเนียมเขาชมใดๆ โดยมีทายาทครูมนตรี ทั้ง 

2 ทาน เปนผูนําชมดวยตนเองเทาน้ัน 
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4.ปญหา/อุปสรรคท่ีเกิดจากการจัดการ 

จากการลงพื้นที่สํารวจพิพิธภัณฑบานครูมนตรี ตราโมท และสัมภาษณกลุมประชากร

ของการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการพิพิธภัณฑแหงน้ี สามารถกลาวถึงปญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการ

จัดการ ดังน้ี 

 การเขาชม 

 เน่ืองจากพิพิธภัณฑอยูภายในบริเวณพื้นที่สวนหน่ึงที่เปนที่พักอาศัยปจจุบันของทายาท 

พิพิธภัณฑแหงน้ีจึงไมสามารถเปดใหเขาชมไดตามหลักและวิธีการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ ผูสนใจเขา

ชมตองนัดหมายติดตอกับทายาทไวลวงหนากอนเสมอ 

การนําชม 

พิพิธภัณฑบานครูมนตรี ตราโมท ไมมีภัณฑารักษหรือบุคลากรประจํา ทําใหการดูแล

และ  นําชมพิพิธภัณฑข้ึนอยูกับโอกาส เวลาและความสะดวกของทายาทเปนหลัก 

การจัดแสดงและปายสื่อความหมาย 

การติดภาพถายและคําอธิบายประกอบเพื่อสื่อความหมายของวัตถุสิ่งของที่จัดแสดงและ

ภาพประกอบ ปจจุบันคําบรรยายเริ่มมีสีตัวอักษรซีดจางและเกาตามกาลเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 14 วัตถุสิ่งของที่จัดแสดงและคําอธิบายประกอบเพื่อสื่อความหมาย 
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การสืบทอดดูแลพิพิธภัณฑ  

พิพิธภัณฑบานครูมนตรี ตราโมท ในขณะน้ี อยูในความดูแลของนายญาณีและนางกษภรณ 

ตราโมทเปนหลัก ทั้งคูไมมีบุตรธิดาที่จะสานตอเจตนารมณในการดําเนินการงานพิพิธภัณฑแหงน้ี อีกทั้ง

ยังไมมีความชัดเจนในหมูพี่นองของนายญาณีที่จะดูแลพิพิธภัณฑแหงน้ีตอไปในอนาคต ดังน้ันผูศึกษาจึง

มองเห็นวาการที่ไมมีทายาทสืบทอดดูแลพิพิธภัณฑเปนอุปสรรคสําคัญที่จะทําใหพิพิธภัณฑแหงน้ีคงอยู

ตอไป 

จากขอมูลเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการจัดการพิพิธภัณฑดังที่กลาวมา 

พบวาพิพิธภัณฑแหงน้ียังขาดการดําเนินงานที่จะพัฒนาใหเปนพิพิธภัณฑบานบุคคลสําคัญหรือแหลง

เรียนรูอยางสมบูรณในหลายดาน เชน การจัดทําทะเบียนวัตถุสิ่งของที่จัดแสดง การจัดกิจกรรมที่

เกี่ยวเน่ือง การพัฒนาสื่อสนับสนุนตางๆ เปนตน อยางไรก็ดีนางกษภรณไดกลาวเพิ่มเติมอีกวา สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทานคําแนะนํา เมื่อครั้งเสด็จพระราชทาน

ดําเนินบานครูมนตรี วาพิพิธภัณฑแหงน้ีควรใหความสําคัญกับการเก็บรวมรวมและเผยแพรผลงาน

ของครูมนตรีใหแพรหลายมากข้ึน7 

 

5. แนวทางการจัดการพิพิธภัณฑบานครูมนตรี ตราโมทใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 

 จากขอมูลเกี่ยวกับสภาพปจจุบัน/การจัดแสดงของพิพิธภัณฑดังที่กลาวมา ผูศึกษาสามารถ

เสนอแนวทางการจัดการพิพิธภัณฑบานโสมสองแสงใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต ไดดังน้ี 

5.1 ดานการบริหารจัดการ 

      พิพิธภัณฑแหงน้ี จัดแสดงเฉพาะเรื่อง ที่เกี่ยวกับวิถีการดํารงชีวิตและผลงานของครู

มนตรี ตราโมท ศิลปนแหงชาติ เปนพิพิธภัณฑที่ไมหวังผลกําไรเปนสถานที่เปดใหเขาโดยไมเก็บธรรม

เนียมคาเขาชม เปนแหลงอนุรักษมรดกทางศิลปวัฒนธรรม ควรกําหนดนโยบายในการบริหารจัดการ

เพื่อใหเกิดความย่ังยืน  

5.2 ดานงบประมาณ 

      ปจจุบันพิพิธภัณฑมีงบประมาณสําหรับบริหารจัดการและดูแลพิพิธภัณฑจาก

ทายาทเปนหลัก พิพิธภัณฑควรแสวงหางบประมาณเพิ่มเติมเพื่อใชในการพัฒนา โดยมีการจัดการทํา

แผนงานและเปาหมายที่ชัดเจน เพื่อเปนแนวทางในการหาแหลงสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงาน/

องคกรตางๆ นับวาเปนโอกาสอันดีของพิพิธภัณฑ หากพิพิธภัณฑสามารถประสานงาน ขอความ

                                                   
7 สัมภาษณ กษภรณ ตราโมท, ภริยานายญาณี ตราโมท, 25 สิงหาคม 2556. 
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รวมมือ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินในระดับจังหวัด หนวยงาน

ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ ก็จะเปนผลดีแกพิพิธภัณฑและผูที่มีสวนเกี่ยวของตางๆ  

5.3 ดานบุคลากร 

       1. พิพิธภัณฑตองมีบุคลากรประจําที่มีความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการเขามา

บริหารพิพิธภัณฑใหเกิดผลบรรลุเปาหมาย  

       2. สงเสริมใหมีอาสาสมัครที่มีความรูและความสนใจเขามาเปนผูชวยเจาหนาที่โดย

ใหมีการถายทอดความรูไวเพื่อปองกันการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูความสามารถในอนาคต 

5.4 การสรางเครือขาย 

      พิพิธภัณฑควรมีการสรางเครือขายแกหนวยงานอื่นๆ เชน พิพิธภัณฑบานบุคคล

สําคัญแหงอื่น หรือหนวยงาน สถานศึกษา เพื่อเปนการประชาสัมพันธ การประสานงาน เพื่อใหเกิด

ความรวมมือระหวางกันในดานการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

5.5 ดานการใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก 

                     พิพิธภัณฑควรกําหนดวันที่แนนอนในการเขาชม โดยไมตองนัดหมายลวงหนา 

เพื่อใหเปนประโยชนสําหรับผูสนใจ รวมทั้งจัดสถานที่สําหรับผูเขาชมไดพักผอนหยอนใจบริเวณ

โดยรอบของบาน เพื่อใหเกิดความประทับใจในการใหบริการ 

5.6 การประชาสัมพันธ 

                     พิพิธภัณฑตองมีการประชาสัมพันธ โดยเฉพาะการประชาสัมพันธในเชิงรุก โดยการ

สื่อสารขอมูลทางสื่อตางๆ ใหหลากหลาย ทั้งในระดับทองถ่ิน และระดับประเทศ นอกจากน้ี 

พิพิธภัณฑควรมีการจัดทําสื่อประเภทตางๆ เชน สื่อโปสเตอร ประชาสัมพันธ วีดิทัศนเผยแพร 

รายการโทรทัศน รายการวิทยุกระจายเสียง รวมทั้งการเผยแพรขอมูลทางอินเตอรเน็ตที่เปนภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ เพื่อใหเขาถึงกลุมผูสนใจอยางทั่วถึง ซึ่งจะสามารถทําใหเพิ่มจํานวนผูเขาชมมากข้ึน 

5.7 การติดตาม และประเมินผล 

      พิพิธภัณฑควรมีการวางแผน การติดตาม ประเมินผลจากกลุมผูเขาชมอยางตอเน่ือง  

โดยการจัดเก็บขอมูล การติดตามผล การรายงานผล การวิเคราะหผลการประเมิน เพื่อนํามาปรับปรุง

และพัฒนา จะเปนการสรางความประทับใจแกผูที่เคยเขาชมและอยากจะมาชมเปนครั้งตอไปอีก 

  5.8 การจัดกิจกรรมพิเศษ  

      1. จัดใหมีการบรรยายพิเศษหรือการแสดงปาฐกถาทางวิชาการโดยมีผูทรงคุณวุฒิ 

ผูเช่ียวชาญดานดนตรีและนาฏศิลปไทยตอผูสนใจหรือกลุมนักวิชาการ เพื่อเปนการเผยแพรและ

แลกเปลี่ยนเรียนรูกันในประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของ 

                    2. จัดใหมีการทัศนศึกษาในพื้นที่ที่เปนแหลงเรียนรูดานดนตรีและนาฏศิลปไทย เชน  

การตามรอยบานที่ครูมนตรีเคยพักอาศัยอยู ตลอดจนนักดนตรีไทยคนอื่นๆ เปนตน 
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 5.9 รานขายของท่ีระลึก 

       พิพิธภัณฑควรจัดใหมีรานขายของที่ระลึก โดยจัดใหเปนที่จําหนายหนังสือ ภาพ

โปสการด ภาพน่ิง ของจําลอง ของที่ระลึกและหนังสือที่แสดงประวัติและผลงานของครูมนตรี ที่มี

คุณคา ควรจดจําเปนที่ระลึก และมีความแตกตางจากทองตลาด ซึ่งจะทําใหผูเขาชมเกิดความ

ประทับใจและกอใหเกิดรายไดใหแกพิพิธภัณฑอีกทางหน่ึง 

จากแนวทางการจัดการพิพิธภัณฑบานโสมสองแสงใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตที่เสนอ

มาน้ีสะทอนใหเห็นไดวา พิพิธภัณฑบานของครูมนตรีมีศักยภาพที่จะเปนสถานที่สะทอนชีวิต เปน

แหลงรวบรวมองคความรูอันทรงคุณคา เปนแหลงธํารงและเผยแพรวัฒนธรรมทางดานดนตรีและ

นาฎศิลปที่แสดงใหเห็นรูปแบบการดําเนินชีวิตประจําวันของคนไทย ตลอดจนสามารถพัฒนาเปน

สถานที่ทองเที่ยวทางวัฒนธรรมของทองถ่ินไดเปนอยางดี 
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บทท่ี 6 

สรุปผลการศึกษา และขอเสนอแนะ 

 

สรุปผลการศึกษา 

 การศึกษาการจัดการพิพิธภัณฑบานบุคคลสําคัญครูมนตรี ตราโมท ศิลปนแหงชาติครั้งน้ี 

ผูศึกษามีวัตถุประสงคในการศึกษาสภาพปจจุบันของพิพิธภัณฑ เพื่อหาแนวทางและรูปแบบการ

จัดการพิพิธภัณฑบานครูมนตรี  ตราโมท โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และศึกษาจากเอกสาร

การสํารวจ การสัมภาษณ ผลการศึกษาสรุปไดดังตอไปน้ี 

 บานครูมนตรี ตราโมท เปนพิพิธภัณฑเพื่อปญญา ที่สะทอนใหเห็นวาการที่บุคคล       

จะประสบความสําเร็จตองมีความพากเพียรศึกษาหาความรู และรูจักนําความรูน้ันมาปรับใชใหเกิด

ประโยชนในงานและการดําเนินชีวิตของตน พิพิธภัณฑแหงน้ีจัดเปนพิพิธภัณฑประเภทบาน

ประวัติศาสตรที่เปดอยางเปนทางการในวันที่ 17 มิถุนายน 2543 ไดต้ังเปาหมายไวใหเปนแหลง

เรียนรู และแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทยดานดนตรี

และนาฏศิลปและการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบชาวพุทธ  

พิพิธภัณฑบานครูมนตรี ตราโมท อยูในความรับผิดชอบ ดูแล บริหารจัดการโดย      

นายญาณี ตราโมท บุตรชายคนเล็ก และนางกษภรณ ตราโมท ภรรยา ในฐานะทายาท ซึ่งใชเปนที่พัก

อาศัยของทั้ง 2 ทานน้ีดวย และไดรับการสนับสนุนการดําเนินงานสวนหน่ึงจากมูลนิธิมนตรี   ตราโมท 

ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยไดบริหารจัดการ ใชพื้นที่

แยกออกจากกัน 2 สวน คือ บานครูมนตรีเดิมเปนสวนของพิพิธภัณฑ และสวนพื้นที่อยูอาศัยของ

ทายาทผูดูแลบาน 

สวนที่เปนพิพิธภัณฑ มีการจัดแสดงไดแบงพื้นที่ออกเปน 2 ช้ัน ช้ันลางเปนพื้นที่โลง    

ใชสําหรับพักรับรองผูเขาชม มีมุมจําหนายสินคาที่ระลึกและหองสุขาไวใหบริการ สวนพื้นที่ช้ันบน   

จัดแสดงจํานวน 5 หอง ประกอบดวย หองพระ หองโถงกลาง หองรับแขก (เดิม) หองนอน และหองแตงตัว 

 ผูที่สนใจเขาชมพิพิธภัณฑตองนัดหมายผูดูแลพิพิธภัณฑลวงหนา และสามารถเขาชมได

เฉพาะวันเสารและอาทิตยเทาน้ัน ทั้งน้ีไมเก็บคาธรรมเนียมเขาชม โดยมีทายาทครูมนตรี ทั้ง 2 ทาน เปน

ผูนําชมดวยตนเอง ซึ่งนับเปนขอจํากัดของพิพิธภัณฑแหงน้ี 

 พิพิธภัณฑบานครูมนตรี ตราโมท เปนบานที่บงบอกถึงความเปนครูมนตรีไดอยางชัดเจน 

รูปลักษณภายนอกแสดงถึงบานของคนช้ันกลางที่เรียบงายเปนธรรมชาติ มีความพอเพียงไมยึดติดกับ

วัตถุ บานหลังน้ีไมมีสิ่งของหรือเครื่องใชใดๆ ที่มีราคาสูง มีเพียงสิ่งของจําเปนในชีวิตประจําวัน      
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ครูมนตรี มีหลักการดําเนินชีวิตใหมีคุณคาและความสุข การทํางานดวยความรับผิดชอบตอหนาที่    

ในการถายทอดความรูความเขาใจที่ถูกตองดานดนตรีไทยแกศิษยและบุคคลทั่วไปในสังคม จนทําให

ประสบความสําเร็จในชีวิต สิ่งเหลาน้ีเปนผลมาจากความมานะ อดทน ทําใหบานครูมนตรี ตราโมท   

มีศักยภาพที่จะเปนแหลงเรียนรูใหประชาชนโดยทั่วไปไดมีโอกาสเขามาศึกษาและเรียนรูจากสิ่งที่เห็น

และนํามาเปนแบบอยางที่ดีได รวมทั้งยังเปนแหลงขอมูลทางดนตรีไทยที่ถูกตองอีกดวย 

 การอนุรักษบานครูมนตรี ตราโมท ใหเปนพิพิธภัณฑน้ัน จึงมีความหมายในการที่จะให

ความรูแกคนในสังคมรุนใหม ที่ไมเคยมีโอกาสไดรูความเปนมาและสิ่งที่ดีงามมากอน จึงเปนเรื่องของ

คนที่รูคุณคา มีความเสียสละควรตองชวยกันและผนึกกําลังที่จะใหความรูและสติปญญาแกคน       

ในสังคมรุนตอๆ ไปไวดวย 

 

ขอเสนอแนะ 

ผูศึกษาไดเสนอแนวทางการจัดการพิพิธภัณฑบานโสมสองแสงใหเปนแหลงเรียนรูตลอด

ชีวิตในดานตางๆ รวม 9 ดาน ไดแก ดานการบริหารจัดการ ดานบุคลากร การสรางเครือขาย ดานการ

ใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก การประชาสัมพันธ การติดตามและประเมินผล การจัดกิจกรรม

พิเศษ รานขายของที่ระลึก 

ซึ่งจากแนวทางการจัดการพิพิธภัณฑบานครูมนตรี  ตราโมท ใหเปนแหลงเรียนรูตลอด

ชีวิตที่เสนอมาน้ีสะทอนใหเห็นไดวา พิพิธภัณฑบานของครูมนตรีมีศักยภาพที่จะเปนสถานที่สะทอน

ชีวิต เปนแหลงรวบรวมองคความรูอันทรงคุณคา เปนแหลงธํารงและเผยแพรวัฒนธรรมทางดานดนตรี

และนาฏศิลปที่แสดงใหเห็นรูปแบบการดําเนินชีวิตประจําวันของคนไทย ตลอดจนสามารถพัฒนาเปน

สถานที่ทองเที่ยวทางวัฒนธรรมของทองถ่ินไดเปนอยางดี 

 การศึกษาการจัดการพิพิธภัณฑบานบุคคลสําคัญ ครูมนตรี ตราโมท ศิลปนแหงชาติ    

ในครั้งน้ี ผูศึกษาไดมีขอเสนอแนะสําหรับในการศึกษาครั้งตอไป ดังน้ี 

 1. การศึกษาพิพิธภัณฑบานบุคคลสําคัญแหงอื่นๆ เพื่อใหเกิดความสมบูรณและ

ครอบคลุมในทุกๆ ดานมากข้ึน 

 2. การศึกษาวิเคราะหความเปนไปไดในการจัดต้ังองคกร/หนวยงานสําหรับดูแล

พิพิธภัณฑบานบุคคลสําคัญเปนการเฉพาะ 
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ผลงานของครมูนตร ีตราโมทน้ันมีอยูดวยกันมากมาย ทานสรางผลงานตางๆ หลากหลายรูปแบบ ดังน้ี 

 

1. ผลงานทางดานการประพันธเพลงไทยและเพลงไทยสากล 

1.1 ประเภทสามชั้น 

เพลงตอยตริง่   เพลงโหมโรงราโค 

เพลงมหาฤกษ   เพลงประพาสมหรณพ 

เพลงขับนก   เพลงจระเขหางยาวทางสักวา 

เพลงเทพไสยาสน   เพลงพญาสี่เสา 

เหลงสรอยสน   เพลงชอนแทน 

เพลงเหาะ  เพลงขับไมบัณเฑาะว 

เพลงเขมรปแกวทางสักวา  เพลงเทพนม 

เพลงพระทอง   เพลงมอญลองเรือ 

เพลงนาคพัน   เพลงลองเรือพระนคร 

เพลงโหมโรงรัตนโกสินทร  เพลงโหมโรงเอื้องคํา 

เพลงโหมโรงเกษมศร ี  เพลงโหมโรงเทิด ส.ธ. 

1.2 ประเภทเพลงเถา 

เพลงกลอมนาร ี  เพลงขอมทรงเครื่อง 

เพลงเขมรเหลือง   เพลงแขกกุลิต 

เพลงแขกอาหวัง (ธรรมดา)  เพลงตนเพลงยาว 

เพลงพมาเห   เพลงภุมริน 

เพลงโสมสองเเสง   เพลงสมโภชพระนคร 

เพลงกาเรียนทอง   เพลงขอมเงิน 

เพลงข้ึนแทน   เพลงแขกตอยหมอ 

เพลงจีนหนาเรือ   เพลงพมาหาทอน 

เพลงพระจันทรครึ่งซกี  เพลงมอญรําดาบ 

เพลงแขกอาหวัง(ทางชวา)  เพลงเทพสมภพ 

1.3 ประเภทเพลงระบํา 

เพลงระบําเริงอรุณ  เพลงระบํานพรัตน 

เพลงระบํานกเขามะราป  เพลงไกรลาศสําเริง 

เพลงมานมงคล   เพลงอัศวลีลา 

เพลงมยุราภิรมย   เพลงมฤคระเริง 

เพลงเทพกาสร   เพลงกุญชรเกษม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

68 

เพลงระบําดอกไมบูชาคร ู เพลงระบําดอกบัว 

เพลงระบําทวารวดี  เพลงระบําศรีวิชัย 

เพลงระบําลพบุร ี  เพลงระบําเชียงแสน 

เพลงระบําสโุขทัย   เพลงระบําพรายตานี 

เพลงระบําจีนรําพัด   เพลงระบํานกสามหมู 

เพลงระบํากินนรแขกบูชายัญ  เพลงระบํากราวอาสา 

เพลงระบําฉ่ิง   เพลงระบํากรับ 

เพลงระบําขอฝน   เพลงระบํานันทอุทยาน 

เพลงระบํานางใน   เพลงระบําชุมนุมฉุยฉาย 

เพลงระบําลาวกระทบไม  เพลงระบําเงือก 

เพลงระบําลาวรําดาบ  เพลงฟอนดวงดอกไม 

เพลงระบําชาวนา   เพลงระบําดอกบัวไทย 

เพลงระบําชาวเขา (อีกอลีซอ) เพลงฟอนเคารพพระคุณ 

เพลงระบําสํานึกพระคุณ  เพลงระบําชุมนุมเผาไทย 

เพลงระบํากราวกลาง  เพลงพมาไทยอธิษฐาน 

เพลงลาวไทยปณิธาน  เพลงจีนไทยไมตร ี

เพลงมิตรไมตรีญีปุ่นไทย  เพลงระบําอูทอง 

เพลงระบํากฤดาภินิหาร  ระบําเทพบันเทิง 

เพลงระบําผ ี

1.4 ประเภทเพลงรําวง 

เพลงงามแสงเดือน   เพลงชาวไทย 

เพลงรํามาซิมารํา   เพลงคืนเดือนหงาย 

เพลงดอกไมของชาติ  เพลงดวงจันทรวันเพ็ญ 

เพลงโขงสองฝง 

1.5 ประเภทเพลงสอดรองหรือเพลงดนตรีประวัติศาสตร 

เพลงพยายาม   เพลงขอมสุวรรณ 

เพลงละวา   เพลงไทยครอง 

เพลงไทยมุง   เพลงไทยไหญ 

เพลงไทยลานชาง   เพลงไทยสิบสองจุไท 

เพลงไทยอาหม   เพลงนานเจา 

เพลงสิบสองจุไท   เพลงขุนบรม 

เพลงลานนา 1   เพลงลานนา 2 
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เพลงสุวรรณภูม ิ  เพลงปนไทย 

เพลงไทยทวี   เพลงฝงโขง 

เพลงพระแสงดาบคาบคาย  เพลงญีปุ่นไทย 

เพลงศิลปะญี่ปุน  เพลงยามาดา 

เพลงรวมวงเพลงเสื้อญี่ปุน  เพลงเลียบแหลมมลายู 

เพลงกราวรําแขก 

1.6 ประเภทเพลงเด่ียว 

ทางเพลงเด่ียวระนาดทุม  เพลงอาเฮีย   เพลงตวงพระธาตุ 

ทางเพลงเด่ียวขิม   เพลงลาวแพน เพลงกราวใน 

ทางเด่ียวจะเข   เพลงจีนแส   เพลงแขกมอญ 

ทางเพลงเด่ียวฆองเล็ก  เพลงเชิดนอก   

1.7 ประเภทเพลงเบ็ดเตล็ด 

เพลงใบคลัง่ช้ันเดียว (เพลงเร็ว)  เพลงเร็วทะวาย 

เพลงชากลาง   เพลงแดนปา 

เพลงเสมอลาว   เพลงโลมมอญ 

เพลงโอดลาว   เพลงกลอมพญาช้ันเดียว 

เพลงลาวรําดาบ   เพลงโฮมพุเตย 

เพลงช่ืนชุมนุมกลุมดนตร ี เพลงเอือ้งสาย 

เพลงใบคลัง่ช้ันเดียว (ลูกบท)  เพลงเชิดแขก 

เพลงสรางเมือง   เพลงเสมอพมา 

เพลงเสมอแขก   เพลงโอดจีน 

เพลงกราวกลาง   เพลงมาหอ 

เพลงโอลาวครวญ   เพลงสงัคีตสายใจไทย 

1.8 เพลงไทยสากล 

เพลงวันรัฐธรรมนูญ   เพลงวันชาติ 

เพลงมหานิมิต   เพลงยามรุง 

เพลงต่ืนเถิด   เพลงทรายแกว 

เพลงวันปใหม  เพลงรวมวงศไพบูลย 

เพลงดอกไม   เพลงในนํ้ามีปลาในนามีขาว 

เพลงกราวอาสา   เพลงประจําจังหวัดลําปาง 
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2. ผลงานดานละครวิทยุกระจายเสียง 

 2.1 รายการบรรเลงเพลงไทย 

          รับหนาที่ผูดูแลวงมโหรีของกรมศิลปากร บรรเลงเพลงไทยทางวิทยุภาคทดลองของ 

          ประเทศไทย พ.ศ. 2472  

          รายการดนตรีไทย ทางวิทยุศึกษา 

 2.2 รายการละครวิทย ุ

นิทานสังคีตเรื่องจลุวัน  นิทานสังคีตเรื่องวนาวัน 

นิทานสังคีตเรื่องผกามาศ  นิทานสังคีตเรื่องเที่ยวนรก 

นิทานสังคีตเรื่องเที่ยวสวรรค  ละครพันทางเรื่องกั้นหย่ันคู 

นิทานสําหรับเด็กเรื่องทศชาติ  นิยายอิงประวัติศาสตรเรือ่งพระเจาสายนํ้าผึ้ง 

(และเรื่องเบ็ดเตล็ดอีกจํานวนมากกวา 30 เรือ่ง) 

 2.3 รายการสาระความรูดานนาฏศิลปและดนตรีไทยทางวิทย ุ

รายการเกร็ดดนตรีไทย   รายการอธิบายดนตรีไทย 

รายการบรรยายประกอบเพลงไทย  รายการอธิบายนาฎศิลปไทย 

รายการศัพทสังคีต    รายการเสภา 

 

3. งานเผยแพรทางสือ่โทรทัศน 

 รายการนาฏกรรมไทย เปนผูเขียนบทโทรทัศนทางสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 7    

รายการเเสดงนาฏศิลปของโรงเรียนนาฏศิลป กรมศิลปากร ที่ปรึกษาเขียนบทบางตอนและบรรจเุพลง 

เผยแพรทางสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 

 

4. งานดานคําประพันธ 

 จากการไดเรียนการประพันธในวัยเด็กที่โรงเรียนปรีชาพิทยากร จังหวัดสุพรรณบุรี       

มีสวนทําใหครูมนตรี ตราโมทมีความสนใจการแตงบทประพันธที่ทานมักใชคําวา กวีนิพนธ เมื่อเจริญ

วัยข้ึนขณะที่รับราชการในกรมมหรสพ มีโอกาสไดอานหนังสือตําราภาษาไทยและกวีนิพนธตางๆ 

โดยเฉพาะหนังสือพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ในข้ันตน ไดนําความรู 

ในการแตงกวีนิพนธน้ีแตงบทรองเพลงไทยข้ึนกอน 

 4.1 บทรองเพลงเกร็ด 

เพลงเทพประนม 3 ช้ัน  เพลงเทพไสยาสน 3 ช้ัน 

เพลงอัปสรสําอาง   เพลงบหุลัน 

เพลงจีนขิมเล็ก   เพลงโสมสองแสง เถา 

เพลงแขกกุลติ เถา   เพลงแขกตอยหมอ เถา 
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เพลงจระเขหางยาวทางสักวา  เพลงพระจันทรครึ่งซีก 

เพลงนกขมิ้น   เพลงแมศรทีรงเครือ่ง 

เพลงแปะ   เพลงสาวสอดแหวน 

เพลงนกเขาขะเเมร เถา  เพลงกราวรําเสภา 

เพลงอกทะเล สองช้ันและช้ันเดียว เพลงปลาทอง เถา 

 4.2 บทรองเพลงระบํา 

ฟอนเล็บ   รําสีนวล 

รําพัด   ระบําอูทอง 

ระบําเริงอรุณ   เพลงนกเขามะราป 

ระบํานพรัตน    ระบําเทพบันเทิง 

ระบําเงือก   ระบําไกรลาสสําเริง 

ฟอนดวงดอกไม   ระบําผ ี

เพลงเตาเห  ระบํามานมงคล 

ระบําลาวกระทบไม 

 4.3 บทรองเพลงแทรกในเรื่องตางๆ 

บทฉุยฉายและแมฉุย   ชุมนุมฉุยฉาย 

บทรองเรือ่งพญาผานอง 

 4.4 บทรองเพลงในแบบเรียน 

เพลงหนีเสือ  เพลงสรอยสนตัด 

เพลงลาวสมเด็จ   เพลงลาวเจริญศร ี

เพลงสิงโตเลนหาง   เพลงสาริกาเขมร 

เพลงพมาเห  เพลงลาวดําเนินทราย 

เพลงเตากินผักบุง   เพลงสมิงทอง 

          (บทรองแทรกอยูในบทละครวิทยุสําหรับเด็กอกีจํานวนมาก) 

 4.5 บทรองท่ีประพันธสําหรับใชรองและบรรเลงในโอกาสพิเศษตางๆ 

วันมาฆบชูา   วันวิสาขบชูา 

วันจักร ี   วันชาติ 

วันปยมหาราช   วันมหาธีรราชเจา 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 

วันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

วันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
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วันครบรอบการสถาปนากรมศิลปากร 

วันนริศ 

 

5. งานเขียนและบรรจุเพลง 

5.1 งานเขียนและบรรจุเพลงบทละคร 

ละครเรื่องเกียรติศักด์ิไทย            โขนชุดนาคบาศ 

โขนชุดทําลายพิธีหุงขาวนํ้าทิพย           โขนชุดนางลอย 

โขนชุดศึกวิรุณจําบัง             โขนชุดกากนาสรู 

ละครราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา     โขนชุดสดีาลุยไฟและปราบบรรลยักัลป 

ละครพันทางเรื่องราชาธิราชตอนสมิงพระรามรบกามนี 

โขนชุดพระรามครองเมือง 

ละครนอกเรื่องสังขทองตอนเลือกคูและหาปลา 

ละครนอกเรือ่งพระอภัยมณีตอนพระอภัยเกี้ยวนางละเวง 

ละครเสภาเรือ่งขุนชางขุนแผนตอนพระไวยแตกทัพ 

ละครนอกเรือ่งสังขทองตอนตีคล ี

โขนชุดพรหมมาสตร 

โขนชุดมัยราพณสะกดทพั 

 

6. งานกวีนิพนธ 

 เมื่อ พ.ศ. 2471 เปนตนมา มีหนังสือวารสารรายเดือน รายปกษ รายสัปดาหเกิดข้ึน

มากมาย และเปดคอลัมนใหบุคคลทั่วไปสงผลงานการประพันธลงพิมพได ครูมนตรีมีความสนใจ     

ในดานน้ีอยูแลว จึงผลิตผลงานดานกวีนิพนธไปลงหนังสือดังกลาว โดยใชนาม ปากกาวา อัจฉรพรรณ, 

บุญธรรม, บ. ตราโมท, ม. ตราโมท และบางครั้งใชนามจริงวา มนตรี ตราโมท  

 ชื่อเรื่อง   ประเภท 

 คนึงรัก   โคลงกลบทชางประสานงา ถอดเรียงเปนโคลงสีสุ่ภาพ 

 4 นาฬิกา   บทละครพูดคําโคลง 

 เยือนสมุทรสงคราม  โครงสี่สุภาพ (โครงเรื่องยาวที่สุด) 

 นักการเมืองเก  เรื่องสั้น 

 นักประพันธเก  เรื่องสั้น 

 กวีพิสดาร   โคลงกลบทพรหมพักตร ถอดเรียงเปนโคลงสี่สุภาพได 

 นักมวยเก   เรื่องสั้น 

 ปูชนียวาร   วสันตดิลกฉันท 14 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

73 

 เบิกโรง   ราย 

 ดวงจันทร   โคลงกลบทสกัวา ถอดเรียงเปนโคลงสี่สุภาพได 

 แสงตะวัน   โคลงกลบทฉบัง ถอดเรียงเปนโคลงสีสุ่ภาพได 

 หยาดฝน   โคลงกลบทสาลินี ถอดเรียงเปนโคลงสีสุ่ภาพได 

 ลิลิตอิหรานราชธรรม  ลิลิต (กวีนิพนธเรื่องยาว) 

 กาพยขับไมพระเศวตสุรคชาธาร 

 นานาสังคีตช้ันเชิง โคลงสีสุ่ภาพ 

 บทรอยแกว 

 ขอความ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่จารึกไวทีฐ่านอนุสรณดอนเจดีย 

            จังหวัดสุพรรณบุร ี

 งานบัญญัติโคลงกลบทใหม 

 โคลงกลบทฉบัง  อานเปนกาพยฉบัง ถอดเรียงเปนโคลงสี่สุภาพได 

 โคลงกลบทสาลินี  อานเปนฉันทสาลินี ถอดเรียงเปนโคลงสี่สภุาพได 

 งานประพันธบทเสภา 

 บทเสภาเลือดสพุรรณ  บทเสภายุทธหัตถี 

 บทเสภาบางระจัน  บทเสภาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว 

 บทเสภาพระประวัติเจาฟาธรรมาธิเบศร 

 บทเสภาเรือ่งนางสงกรานต 

 

7. ผลงานดานวิชาการ 

 งานวางหลักสูตรของโรงเรียนวิชานาฏศิลป และสถาบันการศึกษาดานดุริยางคศาสตรอื่นๆ 

 งานวางหลักสูตรศิลปศึกษา ดนตรแีละนาฏศิลป ของโรงเรียนนาฏศิลป กรมศิลปากร 

 งานวางหลักสูตรคณะศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 กรรมการพิจารณาหลักสูตรการเรียนการสอนดุริยางคศิลประดับอุดมศึกษา 

 7.1 งานเผยแพรวิชาการทางเอกสาร 

      นอกจากครูมนตร ีตราโมท จะใชวิธีการถายทอดความรูและประสบการณทางดาน

นาฎดุริยางคศิลปใหแกประชาชนทั่วไป โดยบันทึกเพลงไทยเปนโนตสากล บันทึกเพลงไทย           

ลงแผนเสียง จัดรายการวิทยุกระจายเสียงแลว ทานยังไดเขียนบทความตางๆ อีกเปนจํานวนมากลง  

ในหนังสือหลายประเภท อันเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนศึกษาหาความรูตามความสนใจและ

ความสามารถโดยทั่วกัน ในที่น้ีจะไดกลาวเฉพาะสิ่งพิมพที่สําคัญไดแก 
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 7.2 หนังสืออางอิง 

           สารานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

           สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน 

 7.3 วารสารหรือนิตยสาร 

           วารสารหรือนิตยสารศิลปากร 

           วารสารกระดึงทอง 

 7.4 หนังสือหรือบทความท่ีพิมพเผยแพรในวาระตางๆ 

      งานเขียนของครูมนตรี ตราโมท มีมากมายหลายรูปแบบ นอกจากจะลงพิมพ     

เผยเเพรในสารานุกรม วารสารหรือนิตยสาร ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน ยังมีโนตเพลง บทโขน      

บทละคร บทวิทยุกระจายเสียง บทละครโทรทัศน บทรอง บทกวี และบทความขนาดสั้นและขนาด

ยาวอีกจํานวนมาก งานเขียนเหลาน้ีมีผูนําบางสวนมารวบรวมพิมพเปนหนังสือแลว สวนที่เหลืออีก

จํานวนไมนอยกระจัดกระจายอยูในหนังสือตางๆจําพวกหนังสือที่ระลึกในงานสําคัญๆ เชน งาน

ฌาปนกิจศพ งานดนตรีไทยอดุมศึกษา เปนตน 

          หนังสือที่แตงโดยครูมนตร ีตราโมท สามารถแยกเปนหมวดไดดังน้ี 

          1. หมวดตําราวิชาการ ไดแก หนังสือดุริยางคศาสตรไทย ภาควิชาการ ศัพทสังคีต

การละเลนของไทย 

          2. หมวดดนตรีไทย ไดแก ดนตรีและนาฏศิลปไทย ดุริยสาสน เครื่องสายไทย 

วิวัฒนาการดนตรีไทยในยุครัตนโกสินทร การบรรเลงปพาทยในงานพระราชพิธีโหมโรงดนตรีไทย 

ดนตรีไทย 

          3. หมวดคําอธิบายเพลงและโนตเพลง ไดแก โนตเพลงไทยเลม 1 เพลงโหมโรง

รัตนโกสินทร 3 ช้ัน เพลงสมโภชพระนคร เถา เพลงโหมโรงเทิด ส.ธ. เพลงเทพสมภพ เถา 

          4. หมวดบทขับรอง ไดแก ฟงและเขาใจดนตรีไทย (โดยมนตรี ตราโมท และวิเชียร 

กุลตัณฑ) รวมบทขับรองของมนตรี ตราโมท 

          5 หมวดกวีนิพนธ ไดแก ลิลิตอิหรานราชธรรม หลายรส : รวบรวมบทประพันธของ

มนตรี ตราโมท 

          6. หมวดบทละคร ไดแก นิทานประวัติศาสตรประกอบสังคีต เรื่องเจดียไชยมงคล

เจดียเจาอายเจาญี่ ปราบธรรมเสถียร บทละครโทรทัศนเรื่องพระเจาสายนํ้าผึ้ง ศึกเกาทัพ : ละคร

พันทางประวัติศาสตร 

          7. หมวดปกิณกะ ไดแก โสมสองแสง ชีวิตดนตรีไทยของมนตรี ตราโมท ดุริยเทพ 

ม.ต.ปกิณกนิพนธ 
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8. การถายทอดความรูในระดับอุดมศึกษา 

 สมัยกอนการเรียนการสอนดานดุริยางคศิลป และนาฏศิลปไทยในระบบโรงเรียนปรากฏ

อยูใหลักสูตรของวิทยาลัยนาฎศิลปสูงสุดเพียงระดับอนุปริญญาเทาน้ัน ครั้นสถาบันการศึกษาระดับ  

อุดมศึกษาไดเห็นความสําคัญของศาสตรน้ีมากข้ึน จึงไดเปดสอนวิชาตางๆ ที่เกี่ยวของหลากหลายวิชา

โดยไดรับความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัย รายวิชาเหลาน้ีจําเปนตองใชผูสอนที่มีความรู 

ความสามารถเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยหลายแหงจึงไดเชิญครูมนตรี ตราโมทเปนอาจารยพิเศษ 

จําแนกตามสถาบันอุดมศึกษาทีท่านสอนดังตอไปน้ี 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 คณะครศุาสตร  วิชาที่สอนคือ  

   บทละครไทย   

   ทฤษฎีดนตรไีทย 1 

   วรรณคดีดนตรไีทย 1 

   ทฤษฎีดนตรีไทย 2 

   หลักการแตงเพลงไทย 

 คณะศิลปกรรมศาสตร  วิชาที่สอนคือ   

   ประวัติดุริยางคศิลปไทย 1 

   หลักการประพันธเพลงไทย 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 คณะมนุษยศาสตร  วิชาที่สอนคือ  

   ภาษาไทยเกี่ยวกับบทละคร   

   ภาษาไทยเกี่ยวกับวรรณคดีและวัฒนธรรม 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

 คณะมนุษยศาสตร  วิชาทีส่อนคือ  

   ทฤษฎีการดนตรีไทย   

   การประพันธเพลงไทย 

 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 คณะโบราณคดี   วิชาทีส่อนคือ การอานทํานองเสนาะ 

 คณะอักษรศาสตร   วิชาทีส่อนคือ  การละครไทย 
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9.การอนุรกัษและเผยแพรเพลงไทย 

 งานบันทึกเพลงไทยเปนโนตสากลของราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2473- 2475    

ทําหนาที่ผูบอกทํานองทางระนาดทุมไมและระนาดทุมเหล็ก 

 งานบันทึกเพลงไทยเปนโนตสากล ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2479 - 2485 ทําหนาที่ผูบอกทํานอง

ทางระนาดทุมไมเเละระนาดทุมเหล็กและกรรมการตรวจสอบเพลงไทยเปนโนตสากล 

 งานบันทึกเเผนเสียงเพลงไทย พ.ศ. 2474 ทําหนาที่เลขานุการฝายดนตรีไทยและเปน   

ผูกําหนดเพลงที่บันทึกทั้งหมด 

 งานพิมพเผยแพรหนังสือโนตเพลงไทย เลม 1 พ.ศ. 2493 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานทุนในการจัดพิมพ ครูมนตรีทําหนาที่ผูกําหนด

เพลงไทยสําหรับพิมพในหนังสือทั้งหมดและตรวจทานแกไข 

 งานบันทึกแผนเสียงเพลงไทยของกรมศิลปากร พรอมเอกสารบรรยายทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษเริ่มต้ังแต พ.ศ. 2501 -2514 จํานวน 6 ชุด รวมเพลงทั้งสิ้น 158 เพลง ครูมนตรี       

ทําหนาที่คัดเลือกเพลง ควบคุมการฝกซอมเเละตรวจสอบเอกสารคําบรรยายประกอบ 

 

10. การประชุม สัมมนา และดูงานตางประเทศ 

 เปนผูแทนของประเทศไทยไปสัมมนาเรื่องรามายณะที่ประเทศอินโดนีเซีย เปนที่ปรึกษา

และหัวหนาคณะไปประเทศลาว พมา มาเลเซีย ออสเตรเลีย สาธารณรฐัประชาชนจีน สหภาพโซเวียต 

และอื่นๆ อีกหลายประเทศ 
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ภาคผนวก ข  

ประวัติเพลงบนถนนเพลงไทย 

ซอยยอยของชุมชนซอยพิชยนันท จังหวัดนนทบุรี 
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ซอยขวัญเมือง    เพลงขวัญเมือง พระประดิษฐไพเราะ (ครูมีแขก) เปนผูแตง เปนเพลง   

โหมโรงมีความหมายไปในทางของความสิริมงคลจงมีแกบานเมือง 

และชุมชนน้ันๆ     

 

 

 

ซอยโสมสองแสง   เพลงโสมสองแสง เถา ครูมนตรี ตราโมท เปนผูแตง เมื่อ พ.ศ. 2474     

โดยขยายจากเพลงลาวดวงเดือนอัตรา 2 ช้ัน เพลงโสมสองแสง เปนเพลง

ออนหวานรําพึงถึงคนรักในระหวางการเดินทาง นับเปนเพลงที่ไดรับความ

นิยมมากที่สุดเพลงหน่ึงในผลงานของครูมนตรี ตราโมท ผูตอเพลงน้ีเปน

คนแรกกับครูมนตรี คือ ครูเลื่อน สุนทรวาทิน สวนผูตอทางรองคนสุดทาย  

  คือ ครูกัญญา โรหิตาจล 

 

ซอยมะลิเลื้อย   เพลงโหมโรงมะลิเลื้อย ครูชอย สุนทรวาทิน เปนผูแตง (ตามขอสันนิษฐาน

ของครูมนตรี ตราโมท) เปนเพลงอัตรา 3 ช้ัน  จากเพลงอัตรา 2 ช้ัน ที่แตง

มาต้ังแตสมยักรุงศรีอยุธยา เพลงน้ีมักบรรเลงเปนเพลงโหมโรง 

 

 

 

ซอยสุดสงวน   เพลงสุดสงวน เถา ครูมนตรี ตราโมท ประพันธเปนเพลงเถาเมื่อ        

พ.ศ. 2475 แตงขยายจากเพลง 2 ช้ันเกาที่ไมปรากฏนามผูแตง เปนเพลง

สําเนียงมอญ มีความออนหวานเปนที่นิยมของนักดนตรีทั่วไป 

 

 

 

ซอยเจริญศร ี   เพลงลาว เจริญศรี เปนเพลงตับ (เรื่อง)เจริญศรีหรือ ตับพระลอ  

เปนเพลงสําเนียงลาวที่ออนหวาน แสดงความรักความผกูพันยกยอง 
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ซอยไอยเรศร   เพลงโหมโรงไอยเรศร เปนเพลงโหมโรง ที่ครูมนตร ีตราโมทยกยองวา   

ไพเราะยอดเย่ียมทีสุ่ด เปนที่นิยมบรรเลงกันแพรหลาย ไมปรากฏนาม 

ผูแตง สันนิษฐานวาแตงข้ึนในชวงปลายรัชกาลที ่3 

 

 

 

ซอยลมหวน   เพลงลมหวน 3 ช้ันและ 2 ช้ันไมปรากฏนามผูแตง สันนิษฐานวาแตง

ในชวงปลายรัชกาลที่ 3 หรือ ตนรัชกาลที่ 4 ตอมาราว พ.ศ. 2474       

ครูมนตรี ตราโมท ไดนํามาเรียบเรียงเปน เพลงตับ เรียกวาตับลมพัด   

ชายเขา ประกอบดวยเพลงลมพัดชายเขา เพลงลมหวน เพลงแขกมอญบาง

ชางและเพลงเหรา ปรากฎวาไดรับความนิยมมาก 

 

ซอยพระทอง เพลงโหมโรงพระทอง เดิมครูมนตรี ตราโมทกําหนดช่ือชอยเปนเพลง   

พระทองประจําชอยพิชยนันท 8 แตภายหลังไดมีผูแกไขเปนพานทอง 

เพลงพระทอง 3 ช้ันแตงโดยครูมนตรี ตราโมท เมื่อ พ.ศ. 2477 ใชเปน

เพลงมงคลบรรเลงโหมโรงกอนการแสดง 

 

 

ซอยราตรีประดับดาว  เพลงราตรีประดับดาว เถา เปนเพลงเถา สําเนียงมอญ รัชกาลที่ 7 ทรง  

พระราชนิพนธทํานองและบทรองเปนเพลงแรก เมื่อ พ.ศ. 2472 ทรงตอ

พระราชทานแกขาราชการในกองปพาทยและโขนหลวงบรรเลงยังและ

ตอมานํามาบรรเลงทางสถานีวิทยุกระจายเสียง 1.1. พี เจ ที่ศาลาแดง   

ทําใหเปนที่นิยมบรรเลงและฟงกันทั่วไป 

 

ซอยนพรัตน   เพลงระบํานพรัตน ครูมนตร ีตราโมทแตงประกอบละครเรื่องสุวรรณหงส 

แสดงครั้งแรกเมื่อ 2 มีนาคม พ.ศ. 2492 นพรัตนเปนอัญมณี 9 อยาง 9 สี

ถือวาเปนผัสสาหาร เมื่อไดสัมผัสแลวจะขจัดสิ่งช่ัวรายใหกลายเปนดี      

จึงนับเปนเพลงมงคลย่ิงเพลงหน่ึง 
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ซอยละออองค เพลงเขมรละออองค เถา สําเนียงเขมร รัชกาลที่ 7 ทรงพระราชนิพนธ

ทํานองเพลงและบทรอง ขณะแปรพระราชฐานไปประทับ ณ วังไกลกังวล 

เมื่อ พ.ศ. 2473 นับเปนเพลงที่ 2 ที่ทรงพระราชนิพนธเพลงไทย 

 

 

 

ซอยแสนเสนาะ   เพลงแสนเสนาะ 3  ช้ัน แตงโดยครูบัว นักดนตรีระนาดที่มีช่ือเสียงทาน

หน่ึง ทวงทํานองแสดงความสดช่ืนอบอวลดวยความรัก เปนที่ช่ืนชมของ 

นักดนตรีโดยทั่วไป  

 

 

 

ซอยการเวก   เพลงการเวก 3 ช้ัน มี 2 เพลง คือ การเวกเล็ก เปนเพลงอยูในเรื่องพระยา

ราชปกษี พระประดิษฐไพเราะ (ครูมีแขก) เปนผูแตงสวนการเวกใหญน้ัน 

ครูเพ็งเปนผูแตง แสดงความสงางามของนกที่โผบินอยูบนทองฟา 

 

 

 

ซอยนาคเก้ียว   เพลงนาคเกี้ยว 2 ช้ัน เปนเพลงโบราณที่ไมปรากฏนามผูแตง เดิมช่ือวา 

เพลงนาคเกี่ยวพระสุเมรุ เปนเพลงที่มีลีลาทวงทีที่ไพเราะงดงามเปนที่นิยม

ของนักดนตรีและนักรองมาก 

 

 

 

ซอยบุหลัน   เพลงบุหลัน 3 ช้ัน ครูทัตเปนผูแตงทํานองและทางรอง 3 ช้ัน ในราวปลาย

รัชกาลที่ 4 ครูมนตรี ตราโมทกลาวชมเชยเพลงน้ีไววามีทวงทํานองวิจิตร

พิสดารไพเราะนาฟงมาก มีทั้งลูกลอลูกขัดและทีทาช้ันเชิงเกี่ยวพันกัน

อยางเหมาะเจาะยากที่จะหาเพลงใดมาเทียบได  
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ซอยดวงเดือน   เพลงลาวดวงเดือน 2 ช้ัน เปนพระนิพนธของพระเจาบรมวงศเธอ       

กรมหมื่นพิชัยมหินทโรดม พระราชโอรสในรัชกาลที่ 5 กับเจาจอม      

มารดามรกฎ ทรงพระนิพนธทั้งทํานองและเน้ือรอง โดยเลียนสําเนียง 

เพลงลาวดําเนินทราย และประทานช่ือวา เพลงลาวดําเนินเกวียน แตคน

ทั่วไปนิยมเรียกวา เพลงลาวดวงเดือน 

 

ซอยเทพนิมิต   เพลงเทพนิมิต 3 ช้ัน ครูบัวแตงข้ึน ในชวงปลายสมัยรัชกาลที่ 4 ใชบรรเลง

ในงานมงคลทั่วไป ตามความหมายของช่ือเพลง นับเปนเพลงที่มีความ

ไพเราะเพราะพริ้ง ไดรบัความนิยมอยางแพรหลายในวงการดนตรีไทย 

 

 

 

ซอยสรอยสน   เพลงสรอยสนตัด เปนเพลงเรื่อง จังหวะชาใชบรรเลงในพิธีการคลายเพลง

โหมโรง บรรเลงกอนการเทศนมหาชาติ นับวาเปนเพลงมงคลย่ิงเพลงหน่ึง 

 

 

 

 

ซอยลองลม   เพลงลองลม เถา เปนเพลงเกาแกแตงไวทั้งอัตรา 2 ช้ัน และ 3 ช้ัน โดยไม

ปรากฎนามผูแตง ในสมัยรัชกาลที่ 6 เปนสมัยนิยมเพลง เถา จึงมีผูตัด

ลดลงเปนเพลงช้ันเดียวและรวมเปนเพลงเถาออกบรรเลงเปนที่นิยมอยาง

แพรหลาย 
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ซอยปลาทอง  เพลงปลาทองเฉพาะ 3 ช้ัน สันนิษฐานวาครูเพ็งเปนผูแตงข้ึนจากเพลง

เตากินผกับุง 2 ช้ันและครูมนตรี ตราโมทแตงช้ันเดียว พรอมแตงบทรอง

ตอจากของเกาใหเหมาะสมกับทํานองเมื่อ พ.ศ.2474 แตอีกนัยหน่ึง    

กลาววาเพลงปลาทองน้ีเดิมเปนเพลง 2 ช้ัน คือเรื่องเตากินผักบุงตอนตน  

3 ทอน สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ 

ทรงพระนิพนธเปน 3 ช้ัน เปลี่ยนช่ือเปน ปลาทอง นับเปนเพลงมงคล     

มีความไพเราะ รัชกาลที่ 6 ทรงพระราชนิพนธบทรองเพลงปลาทองให   

วงมโหรีฝกซอมเพื่อจะบรรเลงสมโภชพระราชโอรสที่ประสูติใหม แตเมื่อ

ประสูติเปนพระราชธิดาจึงมไิดแสดง แตภายหลังมีผูนิยมนํามาขับรองกัน

ทั่วไป 

 

ซอยพวงรอย     เพลงเถา เปนพระนิพนธของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระ 

นครสรรควรพินิต ทรงปรับจากเพลงเกาที่มีทวงทํานองแสดงความช่ืนชม

ธรรมชาติเน้ือเพลงหน่ึงที่จมื่นมานิตยนเรศวร (เฉลิม เศวตนันทน) แตง

แสดงถึงการนําศีลธรรมและวัฒนธรรมมารอยรวมเปนพวงรอยก็จะมีแต

ศานติสุขทั่วหนากัน 

 

ซอยเทพบรรทม    เพลงเทพบรรทม 3 ช้ัน บทประพันธและบทรองของจาเผนผยองย่ิง (โคม) 

หรือ จาโคม นักรองสักวาผูมีช่ือเสียง แตงในสมัยปลายรัชกาลที ่4 หรือตน

รัชกาลที่  5 ถือกันวานักรองเพลงไทยที่แทจริงจะตองรองเพลงน้ีไดดี 

ภายหลังรัชกาลที่ 5 ทรงพระราชนิพนธบทรองซึ่งบทหน่ึงสําหรับรองสงใน

วงมโหรีหลวง เรียกวา สรอยเพลงเทพบรรทมนารายณเกษียรสมุทร 
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ซอยหงษทอง   เพลงหงษทองช้ันเดียวเปนเพลงโบราณรองเลนกันอยางแพรหลาย        

ไมปรากฏนามผูแตง เมื่อมีการแตงขยายในอัตรา 2 ช้ันเพื่อใชประกอบการ

แสดงเรียกกันวาเพลงเวศุกรรม ประมาณปลายรัชกาลที่ 4 มีผูขยายเปน

อัตรา 3 ช้ันยังเรียกวาเพลงหงษทอง รวมบรรเลงเปนเพลงหงษทอง เถา  

 

 

ซอยชมดง   เพลงชมดง เปนเพลงเกาไมปรากฏนามผูแตง มี 2 แบบ คือ ชมดงใน และ

ชมดงนอก เปนทํานองเพลงแสดงความช่ืนชมความงดงาม มีการนําไปใช

บรรจุในเพลงชมธรรมชาติและช่ืนชมการแตงกาย 

 

 

 

หมายเหตุ : ซอยเลขค่ี ลําดับที่ 1-19  

              ซอยเลขคู ลําดับที่ 2-26 
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