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 เพลงพื้นบานเปนทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่เกาแกควรคาตอการอนุรักษและสืบทอด 

ชุมชนหนองผักนากยังพบการรองการเลนเพลงพื้นบานบางประเภท แตก็จัดอยูในภาวะเส่ียงตอ

การสูญหาย จึงเปนเหตุใหเกิดการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ เพื่อใหทราบถึงลักษณะและสภาพ

เพลงพื้นบาน อันจะนําไปสูการ รวบรวมและจัดจําแนกประเภทเพลงพื้นบานที่มีอยูในชุมชนหนอง

ผักนาก เพื่อหาแนวทางการอนุรักษและฟนฟูเพลงพื้นบานในฐานะวรรณกรรมมุขปาฐะมิใหเลือน

หายไปจากชุมชน 

 ผลการศึกษา พบวา ชุมชนหนองผักนากมีการรองและเลนเพลงพื้นบานตามเวลาหรือ

โอกาสตางๆ  ตอมาเมื่อสภาพสังคมวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไป สงผลใหเพลงพื้นบานไมไดรับความ

นิยมเหมือนเชนในอดีต มีเพียงพอเพลง แมเพลงสูงวัยที่พยายามสืบทอดบทเพลงพื้นบาน ซึ่งยัง

ขาดแนวทางในการวางแผนรวมทั้งการดําเนินงานที่ยังไมเปนรูปธรรมเทาใดนัก 

 ผูศึกษาเสนอแนวทางการอนุรักษและฟนฟูเพลงพื้นบานชุมชนหนองผักนากที่มาจาก

คนในชุมชน 3 ประเด็น ดังนี้ 

 1. มีการรวมกลุมเพื่อศึกษาและรวบรวมเพลงพื้นบานตลอดจนประเพณีวิถีชิวิตที่

เกี่ยวเนื่องกัน จากนั้นนําผลการศึกษามาจัดทําเปนแหลงเรียนรูถาวร 

 2. สงเสริมใหคนในชุมชนตระหนักและเห็นคุณคาของเพลงพื้นบาน ดวยการฟนฟู

ประเพณี วิถีชีวิตและสรางบทบาทหนาที่ใหกับเพลงพื้นบาน 

 3. พัฒนาเรียนการสอนเพลงพื้นบานของโรงเรียนวัดหนองผักนากใหนาสนใจ มีการ

ฝกหัดเพลงพ้ืนบานอยางตอเนื่อง และสงเสริมใหมีการรองและเลนเพลงพื้นบานในโอกาสตางๆ

อยางสม่ําเสมอ 
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 Folk-song music is the oldest cultural resources worthy of conservation and 

heritage, Nong Phak Nak community also found music singer to play some types of folk 

songs. But it is in risk of being lost. Thus, the reason to causing a qualitative research study. 

To determine the nature and condition of a folk song. This will lead to Collect and classify folk 

songs in Nong Phak Nak Community. In order to guidelines for the conservation and 

restoration of folk songs as literary classics porch shall disappear from the community. 

 The study results found that Nong Phak Nak Community are sung folk songs and 

played by time or opportunities. Later the environment socio-cultural change. As a result, folk 

music is not as popular as in the past. Only father-song, mother-song music old folk song that 

tries to inherit. The lack of guidance in the planning and implementation is not quite tangible. 

  The researcher proposed the conservation and restoration of Nong Phak Nak  

Community folk-song coming from people in the community following 3 issues. 

 1. To group in order to study and to collect folk music traditions and way over 

related. Then bring results of a study conducted learning persistent. 

 2. Promote a community awareness and appreciation of folk music with the 

restoration of the tradition Lifestyle and create a role for folk music. 

 3. Developing for teaching folk songs of Wat Nong Phak Nak School attractive. 

Folk songs are trained continuously and encourage singing and playing folk songs on various 

occasions regularly 
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 นับวาเปนโชคดีที่ไดมีโอกาสเขามาศึกษาในสาขาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการไดเลาเรียนกับคณาจารยผูเปยมดวยความรูและประสบการณ จนสามารถ

นําความรูที่ไดจากการเรียนไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนได ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย

สายันต ไพรชาญจิตร ครูผูชี้แนะแนวทางและชวยสงเสริมใหผูเรียนรูจักคิดอยางเปนระบบ 

ตลอดจนเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิตที่สรางความประทับใจมิรูลืม 

 กราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.มณีวรรณ ผิวนิ่ม อาจารยที่ปรึกษาที่เมตตา

ใหคําแนะนํา ชวยปรับปรุงแกไข เปนผลใหวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงได กราบขอบพระคุณ 

รองศาสตราจารย ดร.รัศมี ชูทรงเดช และรองศาสตราจารยชนัญ วงษวิภาค ที่ไดกรุณาสละเวลา

มาเปนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธในคร้ังนี้ รวมทั้งยังไดชวยขัดเกลา เสนอแนะ ใหวิทยานิพนธ

มีความเปนระเบียบและมีคุณภาพ จนสมควรเปนผลงานในระดับปริญญามหาบัณฑิต 

 กราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ที่ใหกําเนิดและเล้ียงดูอบรมส่ังสอน จนเติบใหญไดมี

วิชาความรู กราบขอบพระคุณบรรดานาๆ ที่ชวยเปนกําลังไตรถาม ขอขอบคุณเพื่อนๆ สาขาวิชา

การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และเพื่อน ๆ ชาวมหาวิทยาลัยมหิดล ที่

คอยเติมเต็มกําลังใจเร่ือยมา 

 กราบขอบพระคุณ พอเพลง แมเพลง คนในชุมชนหนองผักนากทุกทาน พระครูสุวรรณ

ธีรวัตร คณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดหนองผักนากทุกทาน ที่ใหความชวยเหลือทุกเร่ือง โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในการเก็บขอมูล ซึ่งตองรบกวนเวลาหลายคร้ัง งานวิทยานิพนธคร้ังนี้คงไมสําเร็จหากไมได

ความรวมมือและเมตตาจากทุกทานที่ไดกลาวไวในเบื้องตน 

 คุณคาและประโยชนที่เกิดจากวิทยานิพนธเลมนี้ ขออุทิศใหกับ นางชม สวางศรี ผูเปน

ยายและเปนผูใหขอมูลคนสําคัญที่ไมมีโอกาสไดเห็นความสําเร็จในคร้ังนี้ ตลอดจนขอนอมคาราวะ

พอเพลง แมเพลง ในอดีตทุกทาน ที่มีจิตแนวแนในการสืบทอดเพลงพื้นบาน ทายที่สุดขอใหผล

การศึกษานี้ จงเปนประโยชนดานการอนุรักษและฟนฟูเพลงพื้นบานชุมชนหนองผักนากที่เปนรูปธรรม 

และนําไปสูแนวทางการรักษามรดกวัฒนธรรมประเภทอ่ืนใหมีความยั่งยืนตอไป 
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