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 เพลงพื้นบานเปนทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่เกาแกควรคาตอการอนุรักษและสืบทอด 
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เพลงพื้นบาน อันจะนําไปสูการ รวบรวมและจัดจําแนกประเภทเพลงพื้นบานที่มีอยูในชุมชนหนอง

ผักนาก เพื่อหาแนวทางการอนุรักษและฟนฟูเพลงพื้นบานในฐานะวรรณกรรมมุขปาฐะมิใหเลือน

หายไปจากชุมชน 
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เกี่ยวเนื่องกัน จากนั้นนําผลการศึกษามาจัดทําเปนแหลงเรียนรูถาวร 
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 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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กิติกรรมประกาศ 
 

 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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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
ที่มาและความสําคัญ 
 เพลงพื้นบานหรือเพลงพื้นเมืองเปนวรรณกรรมมุขปาฐะที่มีความเปนมายาวนาน เร่ิมมี

หลักฐานปรากฎในสมัยกรุงสุโขทัย ดังขอความหลักศิลาจารึกพอขุนรามคําแหงและไตรภูมิพระรวง

ของพญาลิไทที่กลาวถึง การเลนดนตรี การขับรอง ซึ่งสันนิษฐานวาเปนการรองรําทําเพลง 

ประกอบการละเลนพื้นเมืองชนิดตาง ๆ ที่มุงเนนความสนุกสนานความบันเทิงเปนหลัก เมื่อลวง

เขาสูสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนตนไดปรากฎหลักฐานในกฎมณเฑียรบาล หามมิใหมีการเลนเพลงเรือ

ใกลเขตพระบรมมหาราชวัง ตอมาในชวงกรุงศรีอยุธยาตอนปลายไดปรากฏหลักฐานการเลนเพลง

เรือเพลงเทพทอง ซึ่งไดสืบทอดมาจนถึงยุคกรุงธนบุรีและยุคกรุงรัตนโกสินทร ดังหลักฐานงานออก

พระเมรุพระบรมวงศานุวงศ วรรณกรรมขุนชางขุนแผน ประชุมจารึกวัดโพธ์ิ และการมหรสพสมโภช

ตาง ๆ ที่กลาวถึงเพลงเทพทอง เพลงปรบไก เพลงเรือ เพลงสักวา เพลงครึ่งทอน ดวยความสําคัญ

ของเพลงพื้นบานซ่ึงเปนการละเลนอันมีมาแตโบราณ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว จึง

ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหมีการฟนฟูเพลงครึ่งทอน เพลงปรบไก เพลงสักวา เพลงไกปา 

เพลงเกี ่ยวข าว ขึ ้นใหม  เพลงพื้นบานในขณะนั้นจึง เปนที่นิยมอยางแพรหลาย  แมแต

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวยังไดเคยทรงฟงเพลงพื้นบานที่ราษฎรไดเขามาแสดง

เฉพาะพระพักตรในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินออกตางจังหวัด 

 พัฒนาการของเพลงพ้ืนบานที่เกิดข้ึน แสดงใหเห็นวาเพลงพื้นบานไมใชมุขปาฐะที่

แพรหลายเฉพาะในหมูสามัญชนทั่วไป แตยังเปนรูจักของชนชั้นปกครองในระดับสูงดวย และเพลง

พื้นบานก็ไมไดใหเฉพาะความสนุกสนานอยางเดียว แตเพลงพื้นบานยังสามารถบอกปรากฏการณ

บางอยางที่เกิดข้ึนจริงในทองถิ่นนั้น ๆ ดังที่เพลงพื้นบานถูกใชเปนกระบอกเสียงเพื่อบอกเลาเร่ือง

เร่ืองราวในกรณีกบฎผูมีบุญ กบฎหมอลํานอยชาดา กบฎหมอลําโสภา พลตรี ไดใชวิธีขับกลอน

เพลงพื้นบานอีสาน เพื่อบอกเลาวาจะมีทาวพญาผูมีบุญลงมาเกิด เพื่อชวยเหลือชาวอีสานที่ทุกข

ยาก กลุมกบฎไดซองสุมผูคนพรอมกับประพฤติมิชอบเปนผลใหสุจริตชนไดรับความเดือดรอน จน

ทางราชการตองสงกําลังเขาไปจับกุม 
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 สุวิทย ธีรศาศวัต (2539) ไดกลาวไววา หมอลําไดใชอุบายรองคํากลอน ผูกเพลง

พยากรณหลายฉบับ มีเนื้อความกลาวรายตอขาราชการและคนไทย สรรญเสริญพระยาธรรมิกราช 

และทํานายเหตุการณขางหนาในทางที่ไมดี เพื่อโฆษณาชวนเชื่อใหประชาชนเขามาเปนสมัคร

พรรคพวก 

 จากเหตุการณที่เกิดข้ึนจะเห็นไดวาเพลงพื้นบานเปนการละเลนที่แทรกตัวอยูทั่วไป

ตามทองถิ่นตางๆ ในประเทศไทย และเปนเพลงที่ใหไดทั้งคุณและโทษ แมจะเปนเพยีงแคการบอกเลา

ปากตอปาก ไมมีการบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร แตบทเพลงพื้นบานกลับเปนที่จดจําของผูคน

หลายตอหลายรุน ยุคทองของเพลงพ้ืนบานไดเฟองฟูจนมีการตีพิมพเปนหนังสือและบันทึกใน

รูปแบบแผนเสียง ซึ่งไดรับความนิยมสืบเปนอันมาก จวบจนกระทั่งในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม 

ไดออกกฎเพื่อควบคุมการละเลนพื้นบาน เนื่องจากเปนกิจกรรมที่ไมเปนวัฒนธรรมสากล เพลง

พื้นบานจึงเส่ือมความนิยมลง จนถึงปจจุบันเพลงพื้นบานสวนใหญเปนที่รูจักนอยมากจนอยูใน

ภาวะใกลจะสูญหาย อภิลักษณ เกษมผลกูล และนิภัทรา เทพนิมิตร (2552: 45-48) ไดกลาวไววา 

นโยบายชาตินิยม (Nationalism) ไดมุงเนนใหคนไทยไดรับวัฒนธรรมมาตรฐาน เชนการสงเสริม

การเลนรําวง ซึ่งประยุกตมาจากรําโทนของชาวบาน ไดแพรหลายไปทุกทองที่ของประเทศ เพลงรํา

วงไดเขามาแทนท่ี เพลงพื้นบานด้ังเดิม ตอจากนั้นเพลงลูกทุงก็เร่ิมไดรับความนิยมมากข้ึน เพลง

พื้นบานหมดยุคเฟองฟู ไมไดรับความนิยมอีกตอไป 

 ในอดีตคนในชนบทสวนใหญนิยมใชวรรณกรรมมุขปาฐะ เชน การรองเพลงพื้นบาน 

การเลานิทาน ตํานาน  เพี่อสรางความบันเทิงชวงยามวางและยามประกอบกิจกรรมตาง ๆ แมวา

วรรณกรรมมุขปาฐะจะเปนเพียงเร่ืองราวพื้นบาน แตวรรณกรรมมุขปาฐะกลับมีบทบาทสําคัญ

หลายดานในสังคม ซึ่งปจจุบันไดเลือนหายไปพรอมกับตัววรรณกรรมจนเกือบหมด ดวยเวลาที่ลวง

ผานมานานเพลงพื้นบานไดเส่ือมความนิยมลงจนเสี่ยงตอการสูญหายอยางยิ่ง เชน บททําขวัญขาว

ในพื้นที่ ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ที่มีเกษตรกรจํานวนไมมากยังอนุรักษ

การทําขวัญขาวไว ซึ่งมีแนวโนมลดลงอีกในอนาคต อภิลักษณ เกษมผลกูล และนิภัทรา เทพนิมิตร 

(2552: 136) ไดกลาวไววา ชาวนาศาลายาไดเปล่ียนมาใชเครื่องมือทุนแรงในการทํานา การออน

วอน ขอขมาแมโพสพ จึงเปนเร่ืองลาหลัง พีธีทําขวัญขาวเหลือนอยลง บทแหลทําขวัญขาวจึงเลือน

หายตามไปดวย 

  ปทมา บุญอินทร (2537: 1) ไดกลาวไววา เพลงพื้นบานเปนวรรณกรรมเกาแกที่สืบทอด

มาหลายช่ัวอายุคน เปนการกลั่นกรองที่ถายทอดความนึกคิดของชาวบานหรือชุมชนใกลเคียงได

อยางเปนจริงที่สุด เพลงพื้นบานจึงเปนสิ่งที่บันทึกเรื่องราวตั้งแตอดีตจวบจนปจจุบัน ใหผูคน
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ไดรับรูถึงการส่ังสมภูมิปญญาของชุมชนทองถิ่น ทําใหคนในชุมชนไดเรียนรูเร่ืองราวทางประวัติศาสตร 

ที่สะทอนใหเห็นความเช่ือและวิถีชีวิตในแงตางๆ เพลงพื้นบานจึงถือเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่

สงผานจากอดีตมาจนถึงปจจุบันและสืบทอดตอกันมาเปนระยะเวลานาน โดยเฉพาะความเชื่อที่

สะทอนผานบทรองเพลงพื้นบาน เชน ความเชื่อดานศาสนาเกี่ยวกับความดีความชั่ว ซึ่งเปน

วิธีการสอนใหประพฤติในส่ิงที่ดี เพื่อใหจิตใจเปนสุขอันถือเปนกุศลที่จะหนุนนําใหมีความเจริญใน

ชีวิตตอไป ความเช่ือที่เกี่ยวกับจารีตประเพณี เชน การสอนใหรูจักกตัญูตอผูมีพระคุณ การรัก

นวลสงวนตัวของผูหญิง การเปนสุภาพบุรุษของผูชาย ความเชื่อเหลานี้ไดถายทอดผานเพลง

พื้นบาน นับเปนกลไกอยางหนึ่งที่ทําใหสังคมมีความสงบสุข เพราะสมาชิกในสังคมไดตระหนักรู    

รูหนาที่ของตนเอง และวิธีประพฤติตนตามกรอบที่มีอยูของสังคม  

 ภาพสะทอนวิถีชีวิตที่ปรากฏในเพลงพ้ืนบานไดสะทอนใหเห็นเร่ืองราวทางประวัติศาสตร 

สภาพสังคม ที่รอยเร่ืองราววิถีชีวิตของชุมชนต้ังแตคร้ังอดีตจนถึงปจจุบัน ซึ่งเร่ืองราวทั้งหมดเปนการ

เรียนรูไปในตัว จนสามารถเขาใจวิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่นไดดียิ่งข้ึน เพลงพื้นบานจึงเปนวรรณกรรม

ที่มีคุณคาตอการดํารงชีวิตของคนในทองถิ่นในแงของการใหความรู ใหความบันเทิงและจรรโลงใจ 

ชวยผอนคลายความตึงเครียดจากการทํางาน การรองเลนเพลงพื้นบานกอใหเกิดความสนุกสนาน

เพลิดเพลิน ทั้งยังเปนการสรางปญญาจากการฝกฝนทักษะปฏิภาณไหวพริบดานการใชภาษา การ

รวมกลุมกันรองเพลงพื้นบานในงานเทศกาลตาง ๆ จึงเปนการสรางปฏิสัมพันธกันทางสังคม

กอใหเกิดความอบอุนในสังคม เกิดความสามัคคี รูจักการเสียสละ อันเกิดจากการรวมกลุมในการ

ทํากิจกรรม คุณคาของเพลงพ้ืนบานไมใชมีเพียงแตการตอบสนองทางดานจิตใจเพียงอยางเดียว 

แตเปนการสรางความบันเทิงแฝงไวดวยการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมทั้งทางตรงและทางออม

เพื่อใหคนในชุมชนไดยึดถือ เพลงพื้นบานยังไดปลูกฝงคานิยมดานศิลปะในการใชภาษา ซึ่งสังเกต

ไดรูปแบบรอยกรองการใชคําสัมผัส ที่ชวยสรางความไพเราะและเพลิดเพลิน 

 ในปจจุบันพบวาการเปล่ียนแปลงของเพลงพ้ืนบานอยูในข้ันเส่ียงตอการสูญหายเปน

อยางยิ่ง แมวาจะมีการสงเสริมใหอนุรักษและสืบทอดเพลงพื้นบาน เชนการสงเสริมการเลนเพลง

พื้นบาน ในพื้นที่ อําเภอพยุหคีรี จังหวัดนครสวรรค การสงเสริมการเลนเพลงอีแซว ในพื้นที่ อําเภอ

ศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี เปนตน แตกิจกรรมที่เกิดข้ึนก็ยังไมครอบคลุมเพลงพื้นบานใน

ทองถิ่นอ่ืน ๆ ที่มีอีกจํานวนมาก ซึ่งสงผลใหเพลงพื้นบานหลายเพลงไดตายไปจากทองถิ่นแลว 

นอกจากนี้ยังมีเพลงพื้นบานอีกจํานวนไมนอยที่เส่ียงตอการสูญหาย เนื่องจากพอเพลง-แมเพลงมี

อายุคอนขางมากและไมมีผูสนใจสืบตอ ในอนาคตหากพอเพลง-แมเพลงเหลานี้ส้ินลมลง เพลง

พื้นบานก็ตองจบลงไปพรอมกับพอเพลง-แมเพลง เชน กรณีเพลงสงฟาง เพลงพานฟาง ในจังหวัด
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อางทอง ที่ไมมีเลนเพลงดังกลาวแลว แตยังคงมีพอเพลง-แมเพลงที่สามารถรองเพลงสงฟาง เพลง

พานฟางได หากไมมีผูรับชวงตอ เพลงสงฟาง เพลงพานฟาง ยอมจะสูญหายไปอยางแนนอน เปน

ตน ในความเปนจริงแลวเพลงพื้นบานไมไดใหใหเฉพาะเสียงหัวเราะหรือความคะนองขบขันเทานั้น 

แตเพลงพื้นบานยังแฝงไวดวยแนวคิดของบรรพชนที่เปนทั้งจารีตและแบบแผนธรรมเนียมประเพณี

ที่เปนสวนหนึ่งในการยึดโยงสังคมใหมีความเปนระบบระเบียบ สมาชิกในชุมชนรูจักเคารพซ่ึงกัน

และกัน รูจักการดํารงชีวิตรวมกับธรรมชาติอยางสมดุล เพลงพื้นบานจึงเปนสัญลักษณหนึ่งที่ชวย

หลอมรวมใหสมาชิกในชุมชนใหมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

 ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดกอเกิดความเปนโลกาภิวัฒน

ข้ึน การที่มนุษยทั่วทุกมุมโลกสามารถติดตอส่ือสารกันไดอยางอิสระหรือที่เรียกวา โลกไรพรมแดน 

ไดสงผลใหเกิดการรับวัฒนธรรมมาจากประเทศมหาอํานาจ เชน สหรัฐอเมริกา และกลุมประเทศ

ซีกโลกตะวันตก ดังที่ สายันต ไพรชาญจิตร (2552) ไดกลาวไววา กระแสความเปนโลกาภิวัฒน 

(Monoculturalization) ที่กําลังทวีความรุนแรงไดสงผลใหวัฒนธรรมในทองถิ่นตาง ๆ ถูกกดและถูก

เบียดลงเปนวัฒนธรรมชายขอบ การไหลบาเขามาของวัฒนธรรมตะวันตกไดเปล่ียนแปลงคานิยม

ดานวิถีชีวิตตลอดจนแนวคิดและวัฒนธรรมของผูคนในสังคมไทย โดยเฉพาะการปรับเปล่ียน ใหทัน

ตอตลาดของโลก สอดคลองกับแนวคิดของศรีศักร วัลลิโภดม (2535) ไดกลาวไววา การอนุรักษ

และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรม ทามกลางกระแสความรุนแรงดานเศรษฐกิจที่ผลตอการดําเนินชีวิต

และวิถีวัฒนธรรม ตองสรางจิตสํานึกความเปนทองถิ่นใหได โดยเฉพาะอยางยิ่งการตระหนักใน

คุณคาของมรดกทางวัฒนธรรม  

 ความสําเร็จและความลมเหลวของการปรับเปล่ียนแบบแผนวัฒนธรรมไทยดานตาง ๆ 

มีใหเห็นเสมอ โดยเฉพาะดานการรองรํา ที่มักไดรับการปรับปรุงใหมีความเปนสมัยนิยม มีกล่ิน

อายดนตรีตางประเทศเขามาผสมผสาน หากไมมีการปรับเปลี่ยน ก็คือส่ิงลาหลัง เชน เพลงพื้นถิ่น

ตาง ๆ ซึ่งไดสูญหายและกําลังจะสูญหายอีกจํานวนมาก ศิลปะการแสดงเหลานี้มุงตอบสนอง

ตลาดเปนสําคัญ การผสมผสานที่เกิดข้ึนหากขาดความรูและความระมัดระวัง ก็เปล่ียนเปนการ

ทําลายชีวิตวิญญาณของวัฒนธรรมพื้นถิ่นไทยแทน 

 ความเจริญที่เกิดข้ึนไดนําเอาเทคโนโลยีอันทันสมัยมาแทนที่ความเปนพื้นบาน ซึ่งคน

ในชุมชนเองก็ยินดีที่จะปรับเปล่ียนตัวเองไปสูความเจริญ อันเปนสาเหตุใหเพลงพื้นบานลด

ความสําคัญลงไป การเลนเพลงพื้นบาน ซึ่งสวนมากจะเลนในโอกาสหรือเทศกาลที่สําคัญ การ

ดํารงอยูของเพลงพื้นบานจึงไมครบถวนทุกเพลง และเพลงพื้นบานขนาดยาวบางประเภท เชน 

เพลงฉอย เพลงอีแซว ไดกลายเปนวัฒนธรรมที่สรางรายไดใหกับคนในชุมชน การอนุรักษและฟนฟู
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ที่ไดพยายามศึกษาและสงเสริมจึงไดผลเฉพาะกับเพลงพื้นบานที่สามารถสรางรายไดหรือนําไป

ประกอบอาชีพได เชน เพลงอีแซว ลําตัด เปนตน สวนเพลงพื้นบานทั่วไปแทบจะไมปรากฎการเลน

การรองเหมือนในอดีต 

  ชุมชนหนองผักนาก ตําบลหนองผักนาก อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เปนชุมชน

เกาแกที่มีวัดหนองผักนากเปนศูนยรวมใจของคนในชุมชน และยังคงไว  ซึ่งการรองเพลงพื้นบาน 

ในขณะที่ชุมชนใกลเคียง ไมพบการรองเพลงพื้นบานแลว ศุภรัตน ทองพานิชย (2555:29) ไดกลาว

ไววา เพื่อมิใหวัฒนธรรมพื้นบานสูญสลายไปตามยุคสมัย จึงควรใหมีการอนุรักษและพัฒนามรดก

พื้นบาน เพราะวิถีชีวิตของชาวบานไดแสดงออกผานทางวัฒนธรรมพื้นบาน ที่แมวาจะเปน

วัฒนธรรมยอย แตก็เปนเอกลักษณที่สําคัญของชาติไทย สอดคลองกับชุมชนหนองผักนากที่ยังคง

มีทรัพยากรเก่ียวกับเพลงพื้นบานอยางครบถวน ไดแก พอเพลง-แมเพลง โอกาสในการเลนเพลง

พื้นบาน ทานพระครูสุวรรณธีรวัตร เจาอาวาสวัดหนองผักนาก พรอมดวยคนในชุมชนพยายามสืบ

ทอดการรองเพลงพื้นบานในเทศกาลสงกรานตอยูเปนประจําทุกป และยังพบวายังมีคนในชุมชนที่

ยังใชบทเพลงพื้นบานในงานพิธีกรรมบางอยาง เชน การทําขวัญขาว การรับขวัญขาว ของเกษตรกร 

บทถาม-ตอบขันหมากในพิธีมงคลสมรสของบุตรหลาน เปนตน แมวาจํานวนพอเพลง-แมเพลงและ

ผูเกี่ยวของในการรองเพลงพื้นบานจะมีนอย แตยังคงพยายามสืบทอดเพลงพื้นบานในโอกาสตางๆ 

ดังที่ผูสูงอายุในชุมชนไดกลาวไววา “บานหนองผักนากแหงนี้ ยังไมเคยวางเวนจากการรองเพลง

พื้นบาน”  

 พอเพลง-แมเพลง และผูใหญในชุมชนหนองผักนากที่เห็นคุณคาของเพลงพื้นบาน 

พยายามที่จะถายทอดการรองการเลนเพลงพ้ืนบานใหกับเยาวชนรุนใหม ซึ่งเปนเร่ืองที่ประสบ

ความสําเร็จคอนขางนอย เนื่องจากมีทรรศนะใหม ๆ เกิดข้ึนกับคนในชุมชน แมวาสวนหนึ่งจะเห็น

คุณคาในการอนุรักษและฟนฟูเพลงฟนบาน แตก็ยังขาดความรวมมือจากกลุมคนที่เกี่ยวของ ดวย

กลุมคนเหลานี้มีมุมมองตอเพลงพื้นบานที่ตางไป การอนุรักษและฟนฟูเพลงพื้นบานชุมชนหนอง

ผักนาก เร่ิมข้ึนเมื่อป พ.ศ.2529 ในงานวันภาษาไทยซ่ึงจัดข้ึน ณ โรงเรียนวัดหนองผักนาก โดย 

นางศิริวรรณ มงคลคูณ ขาราชการครูโรงเรียนวัดหนองผักนาก ไดจัดกิจกรรมการรองเพลงพิษฐาน

ซึ่งเปนเพลงที่เปนเอกลักษณของชุมชนหนองผักนาก นับจากนั้นเปนตนมาโรงเรียนวัดหนองผัก

นากและชุมชนก็ไดเร่ิมฝกหัดนักเรียนใหมีการรองเพลงพื้นบานในช่ัวโมงเรียนและในกิจกรรมที่

เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน แตกิจกรรมการเรียนการเลนการเพลงพื้นบานของนักเรียน

โรงเรียนวัดหนองผักนากก็มิไดมีการฝกปฎิบัติอยางสม่ําเสมอ และยังไมมีผูรับผิดชอบเร่ืองนี้

โดยตรง การอนุรักษและฟนฟูเพลงพื้นบานชุมชนหนองผักนากจึงไมตอเนื่อง  
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 ชุมชนหนองผักนากเปนแหลงมรดกทางวัฒนธรรมที่ไดสืบทอดมายาวนาน ซึ่งเปนสวน

สงเสริมใหมีการศึกษาเพลงพ้ืนบานชุมชนหนองผักนาก เนื่องจากชุมชนแหงนี้มีเพลงพื้นบาน

จํานวนมาก ที่ยังมิไดมีการศึกษาเรียบเรียงอยางเปนระบบ แมวาจะมีหนวยงานจากภาครัฐและ

ภาคเอกชนหลายแหง เชน สภาวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีรายการโทรทัศนทีวีไทยใหความสนใจ 

แตก็ยังไมไดรับศึกษาเพื่อสงเสริมใหเกิดการอนุรักษและฟนฟูเพลงพื้นบานอยางจริงจัง 

 จากสภาพโดยรวมของเพลงพื้นบานชุมชนหนองผักนากที่ไดกลาวในขางตน พบวา 

ปญหาที่สําคัญในการอนุรักษและฟนฟูเพลงพื้นบานคือ การขาดความเช่ือมโยงระหวางผูคน

ภายในชุมชน อันไดแก เจาอาวาสวัดหนองผักนาก พอเพลง-แมเพลง ผูใหญ เยาวชน ครู 

นักวิชาการตลอดจนหนวยงานปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งควรมีการทําความเขาใจเร่ืองความสําคัญ

ในการอนุรักษและฟนฟูเพลงพื้นบาน โดยเฉพาะการรวบรวบเพลงพื้นบานที่มีอยูทั้งในอดีตและ

ปจจุบัน ซึ่งจะตองจัดสรรหนาที่ใหทุกคนในชุมชนมีสวนรวมมีโอกาสเรียนรูในการอนุรักษและฟนฟู

เพลงพื้นบานในฐานะทรัพยากรทางวัฒนธรรมประจําทองถิ่นรวมกัน 

 ผูศึกษาเห็นวาหากยังไมมีแนวทางในการศึกษาเพื่อการอนุรักษและฟนฟูเพลงฟนบาน

ที่เหมาะสม เพลงพื้นบานในชุมชนหนองผักจะตองหมดไปอยางถาวร ประกอบกับผูศึกษามีความ 

คุนเคยกับคนในชุมชนหนองผักนาก ดวยครอบครัวผูศึกษามีภูมิหลังในชุมชนหนองผักนาก มีเครือ

ญาติที่ยังไปเยี่ยมเยือนกันอยางสม่ําเสมอ จึงนาจะมีสวนชวยใหกระบวนการศึกษาเปนไปตาม

วัตถุประสงคของการศึกษาในคร้ังนี้  

 ดวยเหตุผลที่ไดกลาวมาในขางตน ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเร่ือง แนว

ทางการอนุรักษและฟนฟูเพลงพื้นบานชุมชนหนองผักนาก อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี

ประเด็นในการศึกษาเพื่อหาแนวทางการอนุรักษและฟนฟูเพลงพื้นบานชุมชนหนองผักนากที่

เหมาะสม โดยเร่ิมจากการศึกษาขอมูลพื้นฐานของชุมชน ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะเพลงพื้นบานใน

อดีตจนถึงปจจุบัน การรวบรวมเพลงพื้นบานที่พบในชุมชนตลอดจนปญหาของเพลงพื้นบานที่

เกี่ยวกับการอนุรักษและฟนฟูวาเปนอยางไร  

 
คําถามการวิจัย 
 สภาพเพลงพื้นบานชุมชนหนองผักนากในอดีตและปจจุบันเปนอยางไร มีจํานวนเพลง

พื้นบานอยูกี่ประเภท และหลงเหลืออยูเทาไร เพลงพื้นบานชุมชนหนองผักนากควรมีทิศทางใน

การอนุรักษและฟนฟูที่เหมาะสมอยางไร และแนวทางการอนุรักษและฟนฟูที่เหมาะสมควรมี

ลักษณะอยางไร 
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วัตถุประสงคในการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาสภาพเพลงพ้ืนบานชุมชนหนองผักนาก 

 2. เพื่อศึกษารวบรวมและจําแนกประเภทเพลงพื้นบานชุมชนหนองผักนากที่พบใน

โอกาสตางๆ 

 3. ศึกษาเพื่อหาแนวทางอนุรักษและฟนฟูเพลงพื้นบานชุมชนหนองผักนากตามความ

คิดเห็นที่มาจากคนในชุมชน 

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1. คนในชุมชนหนองผักนากไดทราบลักษณะประเภทของเพลงพ้ืนบาน หมวดหมูและ

จํานวนเพลงพื้นบานที่พบในชุมชน 

 2. คนในชุมชนหนองผักนากไดทราบสาเหตุการเปล่ียนแปลงของเพลงพื้นบาน 

 3. ไดทราบแนวคิดดานการอนุรักษและฟนฟูเพลงพื้นบานตามที่ไดมีผูศึกษาไว และได

ทราบแนวทางการอนุรักษและฟนฟูที่มาจากคนในชุมชน ซึ่งเปนประโยชนตอคนในชุมชน และคน

ภายนอกที่สนใจเพลงพื้นบาน สามารถนําไปสูรูปแบบการอนุรักษและฟนฟูเพลงพื้นบานที่จับตองได

ในอนาคต 

 4. ชวยใหคนในชุมชนและคนภายนอกตระหนักและเห็นคุณคาของเพลงพื้นบานใน

ฐานะทรัพยากรทางวัฒนธรรมอันทรงคุณคา 

 5. สามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในการจัดการเพลงพื้นบานในชุมชนอ่ืนตอไป 
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บทที่ 2 
 

แนวคิดและเอกสารงานวจิัยดานการจดัการทรพัยากรวัฒนธรรม 
เพื่อการอนุรกัษและฟนฟเูพลงพื้นบาน 

 

 เพลงพื้นบานเปนวรรณกรรมมุขปาฐะที่อยูคูสังคมไทยมาชานาน ดวยสภาพสังคมท่ี

เปล่ียนแปลงไป สงผลใหเพลงพื้นบานตกอยูในภาวะเส่ียงตอการสูญหายเปนอยางยิ่ง จึงนับวา

เปนเร่ืองสําคัญที่ควรมีการศึกษารวมเพลงพื้นบานอยางเปนระบบเพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ

และฟนฟูเพลงพื้นบานอยางเหมาะสม ซึ่งการศึกษาแนวทางการอนุรักษและฟนฟูเพลงพื้นบานใน

คร้ังนี้ ผูศึกษาไดทบทวนแนวคิดและทฤษฎีหลัก ๆ ที่จะใชในการศึกษา ตลอดจนทบทวน

วรรณกรรมในประเด็นตาง ๆ ที่มีสวนเกี่ยวของกับเพลงพื้นบานรวม 5 ประเด็น ดังนี้ 

 1. แนวคิดเกี่ยวกับเพลงพื้นบานในสังคมไทย  

 2. แนวคิดเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 

 3. แนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษและฟนฟู 

 4. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 

 5. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
แนวคิดเกี่ยวกับเพลงพื้นบานในสังคมไทย 
 เพลงพื้นบานเปนวรรณกรรมที่พบไดทั่วทุกภาคในสังคมไทย โดยจะมคีวามแตกตางกนั

ไปตามวัฒนธรรมของแตละทองถิ่น อยางไรก็ตามเพลงพ้ืนบานมักมีรูปแบบที่คลายคลึงปรากฎ

รวมกัน ซึ่งการศึกษาในคร้ังนี้ จะเปนการศึกษาความหมายของเพลงพ้ืนบาน ประเภทของเพลง

พื้นบาน โอกาสและวัตถุประสงคในการเลนเพลงพื้นบาน ตลอดจนบทบาทของเพลงพื้นบานที่มีตอ

สังคมไทย การศึกษาดังกลาวเปนไปเพื่อใหเกิดความเขาใจลักษณะโดยรวมของเพลงพ้ืนบานใน

สังคมไทยเปนสําคัญ 
 1. ความหมายของเพลงพื้นบาน  
  เพลงพื้นบาน เปนศิลปะพ้ืนถิ่นที่ปรากฏอยูคูสังคมไทยมายาวนาน และมีอยูทุก

ภาคของประเทศ เพียงแตจะแตกตางกันในดานทํานอง เนื้อหา และดนตรีประกอบ นักวิชาการและ

กลุมผูสนใจเพลงพื้นบานไดพยายามศึกษาและรวบรวมเพลงพื้นบานที่มีอยูในสังคมไทย และได 

เรียกช่ือเพลงพ้ืนบานตางกันออกไป เชน เพลงชาวบาน เพลงพื้นบาน เพลงปฎิพากษ เพลง
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พื้นเมือง ในภาษาอังกฤษจะเรียกเพลงพื้นบานวา Folk Song สําหรับความหมายของเพลงพ้ืนบาน

นักวิชาการไทยหลายทานไดศึกษาจากลักษณะตลอดจนองคประกอบตาง ๆ ของเพลงพื้นบานทํา

ใหไดมาซึ่งความหมายที่คอนขางมีความคลายคลึงกันดังตอไปนี้ 

 ปรานี วงษเทศ (2525: 85-87) ไดใหความหมายเพลงพื้นบานไววา “เพลงและดนตรีที่

สืบทอดตามประเพณีและที่ถายทอดทางปากและจากการจดจําโดยการฟง ไมใชจากการบันทึก 

ทวงทํานองหรือเนื้อหาของเพลงมีลักษณะที่ไมตายตัว ในหนึ่งเพลงอาจมีหลายทํานอง หรือมี

เนื้อหาแตกตางกันได การถายทอดปากตอปากทําใหเกิดความแตกตางกันไปตามทองถิ่น และ

ระยะเวลา เพลงพื้นบานเปนผลผลิตเฉพาะถิ่นที่เกิดจากสําเนียงหรือภาษา การผสมผสานระหวาง

ปจจเจกบุคคลและกลุม และระหวางการสรางสรรคและการรักษาแบบแผนประเพณี” 

 สุกัญญา สุจฉายา (2525: 1) ไดใหความหมายเพลงพื้นบานในสังคมไทยไววา 

“วรรณกรรมมุขปาฐะท่ีถายทอดจากปากตอปาก โดยอาศัยการจดจํา ไมมีตนกําเนิดที่แนชัด แต

เปนที่ยอมรับและถายทอดกันแพรหลาย เพลงพื้นบานยังที่มีหนาที่ถายทอดปรัชญาความคิดของ

ชาวบานหรือกลุมชนไดคอนขางตรงกับความเปนจริง ทําใหสามารถเขาใจคนในทองถิ่นตาง ๆ ไดดี

ยิ่งข้ึน” 

 สุมามาลย เรืองเดช (2526: 41) ไดศึกษาคนควาเพลงพื้นบานภาคกลาง และไดให

ความหมายเพลงพื้นบานไววา “วรรณกรรมที่สรางข้ึนโดยคนในทองถิ่น ซึ่งใชรองใชเลนสืบตอกัน

มา โดยใชวิธีการจํา เพราะเพลงพ้ืนบานมักไมมีการบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทําใหไมทราบ

ที่มาที่ไปของเพลง จึงเรียกไดวาเปนวรรณกรรมปากเปลา ที่เนนใหความบันเทิงแกคนในทองถิน่ ซึง่

อาจมีการแพรกระจายไปยังถิ่นอ่ืน เพลงพื้นบานเปนบทเพลงที่มีความสัมพันธวิถีชีวิตของผูคน

อยางมาก” 

 เอนก นาวิกมูล (2527: 65) ไดใหความหมายของเพลงพ้ืนบานในสังคมไทยไววา 

“เพลงที่ชาวบานรองเลนกันจนเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิต มีลักษณะตางกันออกไปในแตละทองถิน่ มี

วิธีการถายทอดดวยปากตอปาก หรือการจดจํา ไมมีการบันทึกเปนลายลักษณอักษร เวลารองอาจ

เปนการรองโตตอบกันหรือรองคนเดียว บางคร้ังอาจเรียกเพลงเหลานี้วาเพลงพื้นบานพื้นเมือง” 

 ไพฑูรย เครือแกว (2540) ไดใหความหมายเพลงพื้นบานในสังคมไทยไววา “เพลง

พื้นบานมักเกี่ยวเนื่องกับดนตรีพื้นบาน มีการสืบทอดกันมาตามประเพณีและเปนการถายทอดทาง

ปาก และการจําดวยการฟง เพลงพื้นบานมักไมทราบวาใครเปนผูแตงหรือมีจุดกําเนิดจากที่ใด 

หนาที่ของเพลงพ้ืนบานก็คือการสรางความสนุกสนาน และเปนภาพสะทอนใหเห็นความเปนไป

ของสังคม” 
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  จารุวรรณ ธรรมวัตร (2543: 48) ไดใหความหมายเพลงพื้นในสังคมไทยไววา “เพลง

ของชาวบาน ที่แพรหลายในแตละชุมชน มีเนื้อรองทํานองซึ่งคนในชุมชนเปนผูคิดคนข้ึน และเปนที่

ยอมรับของคนในชุมชนในฐานะเอกลักษณประจําทองถิ่น” 

  กลาวไดวา เพลงพื้นบานเปนเพลงของคนในสังคมไทย ซึ่งใชรองในกิจกรรมตาง ๆ 

มีเนื้อหาที่ถายทอดความเปนไปในทองถิ่น ถือเปนขนบธรรมเนียมประเพณีประเภทหนึ่งที่มีอายุยืน

นานหลายรอยป มักไมมีการบันทึกเปนตัวอักษร แตใชการรองดวยปากเปลา และใชวิธีการจดจํา

จากรุนสูรุน เนื่องจากแบบแผนที่คอนขางคลายคลึงกัน มีความแตกตางกันไมมาก จึงทําใหคน

ทั่วไปตางยอมรับวาเพลงพื้นบานเปนเอกลักษณประจําทองถิ่น ที่ชวยใหผูสนใจมองเห็นภาพความ

เปนไปของทองถิ่นไดเปนอยางดี 

 2. ลักษณะเฉพาะและประเภทของเพลงพื้นบาน 

  ผลจากการศึกษารวบรวมเพลงพื้นบานในสังคมไทย นักวิชาการและผูสนใจไดนํา

เพลงพื้นบานที่รวบรวมไดมาจําแนกลักษณะและประเภทของเพลงพื้นบาน ซึ่งใชวิธีการจําแนก

ตามเนื้อหาของเพลง วัตถุประสงคของการรองเพลง และโอกาสในการรองเพลง อยางไรก็ตาม

แมวาผลการศึกษาลักษณะและประเภทของเพลงพ้ืนบานจะคอนขางมีความใกลเคียงกัน แตใน

รายละเอียดปลีกยอยบางประเด็นก็พบวามีความแตกตางออกไปบาง และนักวิชาการบางทาน

ไมไดมุงเนนไปที่บทบาทหรือความสําคัญของเพลงพื้นบาน แตมุงเนนการศึกษาดานรูปแบบของ

ภาษาหรือทวงทํานองของเพลงพ้ืนบานเปนสําคัญ 

  ปรานี วงษเทศ (2525) ไดศึกษาวิจัยเร่ืองเพลงพื้นบานที่บานเมืองเกา จังหวัด

สุโขทัย พบวา เพลงพื้นบานคือเพลงของทองถิ่นใดทองถิ่นหนึ่ง เปนที่รับรูในวงแคบเฉพาะคนใน

ทองถิ่นนั้น เชน เพลงอีแซวเปนเพลงพื้นบานของจังหวัดสุพรรณบุรี ตางจากเพลงพื้นเมือง ซึ่ง

เปนเพลงที่คนทั่วไปรับรูในวงกวางทั่วทั้งภาค เชน เพลงฉอย เพลงลําตัด เปนเพลงพื้นเมืองของ

ภาคกลาง  

  สําหรับเพลงพื้นบานสุโขทัยที่พบ สามารถแบงออกเปนหมวดใหญได 3 ประเภท 

ดังนี้ 

  1. เพลงพิธีกรรม คือ เพลงที่ใชรองในพิธีกรรมใดพิธีกรรมหน่ึง เชน พิธีกรรม

เกี่ยวกับชีวิตตางๆ ต้ังแตเกิด แตงงาน บวช และตาย 

  2. เพลงรองเลน คือ เพลงที่ใชรองเลนเพื่อความสนุกสนานในงานเทศกาลหรือ

วาระสําคัญ เชน เพลงรองเลนในเทศกาลสงกรานต เพลงรองเลนในงานบวชนาค 
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 3. เพลงกลอมเด็ก คือ เพลงที่ใชรองกลอมลูกเพื่อตองการใหลูกหลับหรือเพลิดเพลิน 

เพลงกลอมเด็กเปนเพลงแสดงอารมณเกี่ยวกับความรักความหวงใยที่แมมีตอลูก เพลงกลอมเด็ก

ทั้ง 4 ภาคมีฉันทลักษณ เนื้อหา และภาษาที่แตกตางกัน 

 สุกัญญา สุจฉายา (2545: 167-169) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง เพลงปฏิพากษภาคกลาง 

การศึกษารวบรวมขอมูลจากพอเพลง-แมเพลง พบวา เพลงพื้นบานแบงตามเนื้อเพลงได 2 

ประเภท คือเพลงปฏิพากษชนิดส้ันและเพลงปฏิพากษชนิดยาว  โดยเพลงปฏิพากษชนิดส้ันมักใช

รองในหมูคณะเพื่อหาความสนุกสนานเพลิดเพลิน มักมีเนื้อเพลงไมยาวนัก เพลงปฏิพากษชนิด

ยาวมักใชรองในเชิงเกี้ยวพาราสีหรือเยาแหยกัน ทุกคนมีสวนรวมในการเลนเพลง จนกระทั่งระยะ

หลังไดมีการแยกผูรองกับผูฟงออกจากกัน การเลนเพลงปฏิพากษชนิดยาวเนนไปที่การแสดงมาก

ข้ึน บทบาทของผูรองและผูฟงจึงแยกออกจากกันอยางชัดเจน  

 สุกัญญา สุจฉายา (2545: 24) ไดจําแนกประเภทเพลงพื้นบานตามวัตถุประสงคใน

การรองไว 8 ประเภท ดังนี้ 

 1. เพลงกลอมเด็ก คือ เพลงที่ใชรองเพื่อขับกลอมใหเด็กเกิดความเพลิดและนอนหลับ 

เนื้อหาโดยมากของเพลงกลอมเด็ก มักกลาวถึงการนอนหลับ ความรักของแมที่มีตอลูก การ

เปรียบเทียบพฤติกรรมอันนารักของเด็กกับสัตวเล้ียงที่มีอยูในสังคม เชน นกเอ้ียง นกขุนทอง 

นกเขา นอกจากนี้ยังมีเร่ืองราวที่ไมเกี่ยวกับเด็กปนอยูดวย เชน เร่ืองความรักของหนุมสาว เร่ือง

ความยากจน เร่ืองในวรรณคดีหรือนิทาน 

 2. เพลงปลอบเด็กหรือหยอกเยาเด็ก เปนเพลงที่ใชรองปลอบขวัญเด็กหรือหยอกเลน

กับเด็ก มีลักษณะเนื้อเพลงส้ัน ๆ และมักเปนคําเลียนเสียงธรรมชาติ 

 3. เพลงเด็กรองเลน เปนเพลงที่เด็กในวัยที่พูดได จะใชรองเลนเพื่อความสนุกสนาน

เพลิดเพลิน บางเพลงอาจเปนการลอเลียน เพลงเด็กรองเลนมักมีเนื้อรองส้ัน ๆ ไมซับซอน นิยมใช

คําคลองจอง ซึ่งอาจมีความหมายหรือไมมีความหมายก็ได 

 4. เพลงประกอบการละเลน เปนเพลงที่ใชรองเม่ือมีกิจกรรมการละเลน นิยมใชการ

ปรบมือใหจังหวะและแสดงทาทางประกอบ เชน เพลงจ้ําจ้ี เพลงมอญซอนผา 

 5. เพลงโตตอบ เปนเพลงที่รองโตตอบไปมาระหวางพอเพลง-แมเพลง มีจุดเดนอยูที่

การใชปฏิภาณไหวพริบในการรองเพลงแก เพลงโตตอบมีทั้งเพลงส้ันและเพลงยาว ซึ่งปจจุบัน

หลายเพลงไดพัฒนากลายเปนมหรสพ เชน เพลงฉอย เพลงอีแซว เพลงทรงเคร่ือง 
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 6. เพลงรองรําพัน เปนเพลงที่มีผูรองคนเดียวมักเกิดข้ึนจากอารมณความรูสึก หรือ

เพื่อเปนการบอกเลาเร่ืองราวตาง ๆ อาจรองธรรมดาหรือมีเคร่ืองดนตรีประกอบ เชน เพลงรองเลน

ของเด็กเล้ียงควาย เพลงขอทานของวณิพก 

 7. เพลงประกอบการละเลนของผูใหญ เปนเพลงท่ีนิยมเลนกันระหวางชายหญิง มีทั้ง

เพลงกึ่งพิธีกรรม เชน เพลงเชิญแมศรี เพลงเชิญลิงลม ในเทศกาลสงกรานต และเพลงที่ไมเกี่ยวกับ

พิธีกรรม เชนเพลงประกอบการเลนสะบา การเลนต่ีจับ 

 8. เพลงประกอบพิธีกรรม เปนเพลงท่ีใชรองในพิธีกรรมตาง ๆ ทั้งงานมงคล เชน บท

ทําขวัญขาว บทถาม-ตอบขันหมาก และงานอวมงคล เชน บทสวดพระมาลัย บทสวดคฤหัสถ  

 เอนก นาวิกมูล (2527: 78-90) ไดศึกษาลักษณะของเพลงพ้ืนบานในสังคมไทยไว  

ดังนี้ 

 1. เพลงพื้นบานเปนเพลงของกลุมชน คนในทองถิ่นทุกคนตางมีสวนรวมเปนเจาของ 

เนื่องจากการรองเพลงพื้นบานมักเปนกิจกรรมของคนหมูมาก คนในทองถิ่นตางรูและเขาใจเนื้อ

เพลง ทวงทํานองและวัตถุประสงคในการรองเพลง เชน เพลงเก่ียวขาว เพลงสงฟาง เพลงพานฟาง 

เปนเพลงพื้นบานที่ใชรองในกิจกรรมทํานา ชาวนาจะใชรองโตตอบกันในระหวางการลงแขก เพื่อ

ความสนุกสนานและเพื่อผอนคลายจากความเหนื่อยลา 

 2. เพลงพื้นบานเปนเพลงที่มีเนื้อรองทํานองไมตายตัว เนื้อรองสามารถปรับเปล่ียนให

ส้ันหรือยาวเพ่ือใหเหมาะกับระยะเวลา จึงไมใชเร่ืองแปลกหากพบวาเพลงพื้นบานเพลงเดียวกันมี

เนื้อรองที่ตางกัน 

 3. เพลงพื้นบานเปนเพลงที่มีความเรียบงาย ดังจะสังเกตไดจากถอยคําการรองและ

การแสดงออก เชน การใชสํานวน คําโวหาร ความเรียบงายนี้เองถือเปนเอกลักษณอยางหนึ่ง 

เนื่องจากเพลงพื้นบานเปนเพลงที่ฟงงาย จึงเขาถึงกลุมคนไดทุกเพศทุกวัย และสามารถทําการเลน

เพลงไดทุกที่ไมจําเปนตองใชอุปกรณประกอบมากนัก เพียงแคใชการปรบมือเปนจังหวะก็สามารถ

เลนเพลงได 

 เอนก นาวิกมูล (2527: 109) ไดจําแนกประเภทของเพลงพื้นบานตามเนื้อรองไววา 

เพลงสั้นหรือเพลงปฏิพากษชนิดสั้น เชน เพลงกลอมเด็ก เพลงชักกระดาน เปนเพลงที่มีเนื้อรอง

ไมมากนัก สวนเพลงยาวหรือเพลงปฏิพากษชนิดยาว เชน เพลงฉอย เพลงอีแซว เปนเพลงที่มีเนื้อ

รองมากสมควร การจะเลนเพลงส้ันหรือเพลงยาวขึ้นอยูกับโอกาสและวัตถุประสงคของพอเพลง-

แมเพลง 
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 เอนก นาวิกมูล (2527: 127) ไดจําแนกประเภทเพลงพื้นบานภาคกลางตามเวลาหรือ

โอกาสไวดังนี้ 

 1. เพลงที่ใชเลนในฤดูน้ําหลาก งานทอดกฐินผาปา และออกพรรษา ไดแก เพลงเรือ 

เพลงขอทาน 

 2. เพลงที่ใชเลนในฤดูทํานา ไดแก เพลงเกี่ยวขาว เพลงเตนกํา เพลงสงฟาง เพลงพาน

ฟาง เพลงสงคอลําพวน และเพลงชักกระดาน 

 3. เพลงที่ใชเลนในเทศกาลตรุษสงกรานต ไดแก เพลงแคน เพลงยั่ว เพลงเหยย เพลง

พวงมาลัย และเพลงแหนางแมว 

 4. เพลงที่ใชเลนทั่วไปโดยไมจํากัดเทศกาล ไดแก เพลงฉอย เพลงปรบไก เพลงลําตัด 

เพลงทรงเคร่ือง และเพลงอีแซว 

 บัวผัน สุพรรณยศ (2535) ไดจําแนกประเภทของเพลงพ้ืนบานโดยสามารถสรุปความ

ตามเนื้อหาของเพลงไดดังนี้ 

 1. เพลงโตตอบอยางยาว อาทิเชน เพลงพวงมาลัย เพลงอีแซว เพลงฉอย ซึ่งพอเพลง 

แมเพลง ตองชํานาญและมีไหวพริบปฏิภาณในการโตตอบไดนาน 

 2. เพลงโตตอบอยางส้ัน อาทิเชน เพลงพิษฐาน เพลงสงฟาง เพลงชักกระดาน ซึ่งเปน

เพลงที่รองดวยวรรคส้ัน ๆ และโตตอบกันไปมาในชวงระยะเวลาพอสมควร 

 ปทมา บุญอินทร (2536: 2) ไดศึกษาลักษณะเดนของเพลงพื้นบาน พบวา เพลง

พื้นบานมีความเรียบงายดังปรากฎในคํารองและทํานอง โดยเฉพาะการซ้ําคํา ซ้ําวรรค ซ้ําโครงสราง

ของจังหวะ มีทํานองไมซับซอน มีระดับเสียงซ้ําไปซํ้ามาและมีจังหวะหยุดที่แนนอน เพลงพื้นบานจึง

งายแกการจดจํา ภาษาที่ใชรองเขาใจงาย เนื้อรองไมมีการแตงลวงหนา พอเพลง-แมเพลงตองใช

ปฏิภาณไหวพริบแกไขดวยตนเอง เสนหที่เกิดข้ึนจึงเปนความสนุกสนานจากการกระเซาเหยาแหย

ของพอเพลง-แมเพลง และเพลงพื้นบานมักนิยมเลนในชวงเทศกาลสําคัญหรือในโอกาสที่ผูคนมา

ชุมนุมกันเปนจํานวนมากเพื่อใหเกิดความสนุกร่ืนเริง เชน สงกรานต งานกฐิน งานผาปา งานศพ 

งานบวช หรือการลงแขกเอาแรงในกิจการอันเปนอาชีพ เชน เกี่ยวขาว นวดขาว เปนตน นอกจากนี้

แลว เพลงพื้นบานยังสามารถจําแนกไดตามวัตถุประสงคของการรอง เชน เพลงกลอมเด็ก เพลง

เด็กรองเลน เพลงประกอบการละเลน เพลงประกอบพิธี เพลงเหลานี้จะใชรองตามวัตถุประสงคที่

แตกตางอันออกไป ซึ่งการรองเพลงตามวัตถุประสงคนี้ อาจมีเร่ืองของเพศ วัย โอกาส และสถานที่

เขามาเกี่ยวของดวย 
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 สุกรี เจริญสุข (2538: 42-43) ไดศึกษาลักษณะสําคัญดานจังหวะและทํานองของ 

เพลงพื้นบาน พบวา เพลงพื้นบานมีอัตราความเร็วหรือจังหวะที่ไมคอยสมํ่าเสมอ บางคร้ังอาจใช

จังหวะเดียวกันต้ังแตตนจนจบ เพลงคร้ังก็อาจใชจังหวะชาหรือเร็วตามอารมณของพอเพลง-แม

เพลง ในสวนของทํานองเพลงมีลักษณะส้ัน ซ้ําไปมา โดยใชเนื้อรองที่เปล่ียนไปเร่ือย ในลักษณะที่

เรียกวา รอยเนื้อ ทํานองเดียว 

 สรุปไดวา เพลงพื้นบานโดยทั่วไปมีลักษณะที่คอนขางคลายคลึงกัน แตจะพบความ

แตกตางในเร่ืองของเนื้อรอง ทํานองเนื่องดวยแตละทองถิ่นมีรูปแบบวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่ไม

เหมือนกัน ดังที่ เรณู โกศินานนท (2537) ไดกลาวไววา การแสดงในเชิงรองและขับลํา มักตอง

ใชปฎิภาณไหวพริบในการปรุงแตงเนื้อหา ใหมีความยืดยาวออกไปจากเดิม เนื้อหาที่เพิ่มเขามานั้น

ตองสอดรับกับเนื้อเร่ืองดวย นับวาเปนลักษณะรวมที่พบในเพลงพื้นถิ่น อยางไรก็ตามแนวทางใน

การละเลนหรือการแสดงของแตละพื้นถิ่นมีความแตกตางกันออกไปดังนี้ 

 1. ภาคกลาง พบเพลงโตตอบระหวางชายหญิง ผูรองทั้งสองฝายตองผานการฝกฝน

จนชํานาญ ตองใชไหวพริบ และลีลา ในการรอง อาจมีดนตรีประกอบพรอมกับการรายรํา เชน ลํา

ตัด เพลงฉอย เพลงเรือ เพลงอีแซว เพลงพวงมาลัย และยังพบเพลงเกี่ยวกับการทํางาน อันมี

รูปแบบพื้นบานแทๆ ไมมีดนตรีประกอบ เนนการยั่วเยา ลอเลียน เพื่อคลายเหน็ดเหนื่อย เชน เพลง

สงฟาง เพลงชักกระดาน  

 2. ภาคเหนือ พบเพลงขับรองเรียกซอ เปนการรองโตตอบระหวางชายหญิง มีเคร่ือง

ดนตรีประเภทป ซอ ประกอบ รูปแบบ และการขับลํานําเรียกวาจอย ซึ่งชายหนุมนิยมรองใน

ระหวางการเดินทางไปเกี้ยวผูหญิง มักไมมีเคร่ืองดนตรีประกอบ ทวงทํานองเพลงพื้นบาน

ภาคเหนือมักเนิบชา ไมเนนทวงทํานองที่รวดเร็ว 

 3. ภาคอีสาน พบเพลงขับรองในรูปแบบหมอลํา นิยมใชแคนเปนเคร่ืองดนตรีประกอบ 

และยังพบ “ผญา” ซึ่งเปน การขับรองดวยถอยคําขนาดส้ัน มีลักษณะเปนขอคิดสอนใจ ไมเนน

สัมผัสคลองจอง เพลงพื้นบานภาคอีสานยังแบงออกตามกลุมชาติพันธุ ไดแก กลุมชาติพันธุไทย-

ลาว กลุมชาติพันธุเขมร-สวย และกลุมชาติพันธุไทโคราช ซึ่งมีความแตกตางดานการใชภาษาถิ่น

อันเปนเอกลักษณอยางชัดเจน 

 4. ภาคใต  พบ “เพลงบอก” ซึ่งผูรองตองใชปฎิภาณในรองบอกเร่ืองราวหรือขาวคราว 

มีอยูดวยกันสองรูปแบบ คือ การรองแบบสั้นและรองแบบยาว ทั้งสองแบบมีลูกคูและดนตรีเปน

เคร่ืองประกอบ มักนิยมเลนกันตามเทศกาลตางๆ และยังคงรักษารูปแบบความเปนพื้นบานไวได

คอนขางมาก 
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 จากรูปแบบเพลงพื้นบานส่ีภาคที่ในขางตน เห็นไดวาเพลงพื้นบานมีลักษณะที่แตกตาง

กันออกไปตามทองถิ่น เพราะแตละพื้นที่ มีภาษา ประเพณี วัฒนธรรม สภาพภูมิประเทศ ที่ไม

เหมือนกัน เพลงพื้นบานจึงเปนผลผลิตที่สะทอนใหเห็นอุปนิสัยของผูคน การดําเนินชีวิต ประเพณี

วัฒนธรรมอันเปนลักษณะเฉพาะของแตละพื้นที่ ปรานี วงษเทศ (2525: 22) ไดกลาวไววา ดนตรี

และนาฏศิลปพื้นบานเปนศิลปะที่สะทอนใหเห็นการดํารงชีวิตของผูคนในถิ่นนั้นๆ แตละทองที่มี

เอกลักษณเปนของตัวเอง เชน ลีลาของเพลงและการรายรําของคนภาคเหนือ จะแตกตางไปจาก

ลีลาและเพลงของการรายรําของผูคนทางภาคอีสานและภาคใต จังหวะดนตรีของมากใตยอม

กระช้ันถี่มากวาภาคอ่ืน เทียบไดกับลีลาสําเนียงการพูดของคนในทองถิ่นนั้นๆไดเหมือนกัน และ

สําหรับเพลงพื้นบานในภาคกลางสามารถจําแนกตามรูปแบบตาง ๆ ได ดังนี้ 

 1. จําแนกตามเนื้อหาของเพลง ไดแก เพลงปฏิพากษชนิดส้ันที่มีเนื้อรองไมมากนัก 

รองโตตอบกันดวยเนื้อหาส้ัน ๆ เชน เพลงสงฟาง เพลงชักเยอ และเพลงปฏิพากษชนิดยาว ซึ่งรอง

โตตอบกันดวยเนื้อหาขนาดยาว มีเนื้อรองหลายบท เชน เพลงอีแซว เพลงพวงมาลัย 

 2. จําแนกตามตามเวลาหรือโอกาสในการเลนเพลง ไดแก เพลงที่เลนในชวงน้ําหลาก 

เชน เพลงเรือ เพลงที่เลนในชวงทํานา เชน เพลงสงฟาง เพลงพานฟาง เพลงที่เลนในชวงตรุษ

สงกรานต เชน เพลงเหยย เพลงพิษฐาน เพลงที่เลนไดทั่วไปไมจํากัดชวงเวลา เชน เพลงอีแซว 

ลําตัด  

 3. จําแนกตามวัตถุประสงคของการรอง ไดแก เพลงกลอมเด็ก เพลงปลอบเด็กหรือ

หยอกเด็ก เพลงเด็กรองเลน เพลงประกอบการละเลน เพลงรองโตตอบ เพลงรองรําพัน เพลง

ประกอบการละเลนผูใหญ เพลงประกอบพิธีกรรม 

 เพลงพื้นบานภาคกลางที่ไดจําแนกไว 3 ประเภทส่ือใหเห็นรูปแบบเพลงพื้นบานที่

หลากหลายมากกวาภาคอ่ืน ซึ่งสามารถสรุปเปนสองกลุมใหญๆ คือกลุมเพลงพ้ืนบานที่ใช

ประกอบพิธีกรรม และกลุมเพลงพ้ืนบานที่ใชประกอบกิจกรรมตางๆ เชน เพลงพื้นบานที่รองตาม

ฤดูกาล เพลงพื้นบานที่ใชรองเปนอาชีพ เพลงพื้นบานภาคกลางทั้งชนิดส้ันและชนิดยาวเปนวรรณ

มุขปาฐะที่พบจํานวนมากและเคยไดรับความนิยมทั่วไป มีเอกลักษณที่สําคัญคือสําเนียงภาษาที่

ใชรองในแตละพื้นที่ และลีลาทาทางประกอบของพอเพลง-แมเพลง และลูกคูที่สรางเสียงหัวเราะ

ไดตลอด จนเมื่อสังคมเกิดการเปล่ียนแปลง มีความบันเทิงสมัยใหมเขามาแทนที่ เพลงพื้นบาน

ภาคกลางจํานวนไมนอยไดสูญหายไป ไมมีการรองการเลนเชนในอดีต สวนมากพบไดในรูปแบบ

เทปวิดิทัศนซึ่งไดมีการบันทึกไวเปนแหลงขอมูลตามหนวยงานดานวัฒนธรรมของภาครัฐ หรือพบ
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การแสดงเพื่อการศึกษาในแวดวงวิชาการ ยกเวนเฉพาะเพลงพื้นบานที่ยึดเปนอาชีพได เชน ลําตัด 

เพลงอีแซว ยังสามารถหาชมไดตามงานวัด งานบุญ หรือตามศูนยวัฒนธรรมบางแหง และยังมีผู

สืบทอดเพราะสามารถใชประกอบเปนอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมได 

 3. บทบาทของเพลงพื้นบาน 
  การศึกษาบทบาทของเพลงพ้ืนบานเปนกระบวนการที่นักวิชาการใชวิธีการสังเกตุ

จากเนื้อหาของเพลง ซึ่งใชภาษาเปนส่ือกลางในการถายทอดความรูสึกนึกคิดของคนในชุมชน 

ตลอดจนเร่ืองราวความเปนไปที่เกิดข้ึนในทองถิ่นนั้นๆ พฤติกรรมการเลนเพลงพื้นบานจึงเปนการ

แสดงออกทางสังคมประเภทหนึ่ง ที่นักวิชาการพยายามศึกษา เนื่องจากเพลงพื้นบานไมใช

กิจกรรมที่ไมมีแกนสาร แตแฝงวิธีคิดแบบพื้นบานไวอยางแยบยล และกระบวนการถายทอดเพลง

พื้นบาน ยังแสดงใหเห็นถึงระบบความสัมพันธระหวางผูคน และส่ิงแวดลอมรอบตัว เพลงพื้นบาน

จึงอิงอยูกับการดํารงชีวิตของคนไทยอยางใกลชิด ซึ่งแสดงใหเห็นวาเพลงพื้นบานเปนเพลงที่มี

บทบาทตอสังคมไทย ดังที่มีผูศึกษาไวดังนี้ 

  วิลเล่ียม บาสคอม (William Bascom) (อางถึงใน กฤษณวรรณ ถาวรพงศสถิตย, 

2551: 14) ไดใหความหมายเพลงพื้นบานโดยทั่วไปในเชิงคติชนวิทยาไว ดังนี้ 

  1. บทบาทเพลงพื้นบานในการใหความรูและขอมูลขาวสาร เนื้อหาของเพลง

พื้นบานจํานวนมากมุงสอนใจคนฟง ทั้งตักเตือน บอกกลาว การใหสติ ใหขอเสนอแนะ ซึ่งชวยใหผู

ที่กําลังตกอยูในภาวะกดดันจากส่ิงรุมเราไดเขาใจปญหาและมีหนทางแกปญหา ในดานการศึกษา 

คือใหความรู เร่ืองมนุษยและสังคม ความเขาใจในการดํารงชีวิต วัฒนธรรมประเพณี วรรณกรรม

พื้นบานที่ถายทอดสูเพลงพื้นบาน รวมทั้งการนําขอมูลขาวสารมาเผยแพรสูคนในสังคม เชน 

ขาวบานเมือง ขาวเศรษฐกิจ ขาวสังคม หรือขาวในทองถิ่น เพลงพื้นบานจึงเปนกระบอกเสียงใน

ชุมชน ศิลปนเพลงพื้นบานจึงพยายามศึกษาหาขอมูลจากส่ือตาง ๆ เพื่อแสดงความรูและความ

คิดเห็นตอเร่ืองราวในหลายแงมุมใหกับผูชม 

  2. บทบาทเพลงพื้นบานในการควบคุมขัดเกลาคนในสังคม เพลงพื้นบานมีสวน

ชวยใหคนในสังคมเขาใจชีวิตและสังคมไดดียิ่งข้ึน เพราะเนื้อเพลงจะโนมนาวใหผูชมเกิดอารมณ

คลอยตาม มีผลกระทบตออารมณ ความคิด พฤติกรรม เพื่อใหดําเนินชีวิตอยางเหมาะสมและมี

ความเปนหนึ่งเดียวกัน ซึ่งถือเปนกรอบในการขัดเกลาความประพฤติ การสอดแทรกกฎเกณฑใน

สังคม ที่ควรปฏิบัติไวในบทเพลง โดยชี้แนะใหเห็นความถูกผิดตามความนิยมและบรรทัดฐานของ

สังคมไทย ซึ่งจะมีผลตอความคิดและทัศนคติของผูฟงที่จะนําไปไตรตรองและปฎิบัติ 
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 3. บทบาทเพลงพื้นบานชวยระบายความคับของในจิตใจ เพลงพื้นบานเปนหนทาง

ระบายความคับของใจจากการประกอบอาชีพหรือปญหาในการดํารงชีวิต ทั้งเร่ืองความเปนอยู 

เหตุการณบานเมือง และกฏเกณฑของจารีตประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติ เชน เร่ืองเพศ ดังนั้นเพลง

พื้นบานจึงชวยบรรเทาความเก็บกดทางอารมณ และชวยคล่ีคลายปญหา เพราะการเลนหรือชม

เพลงพื้นบาน ทําใหเกิดเพลิดเพลิน ไดหลีกหนีจากชีวิตจริงช่ัวระยะเวลาหนึ่ง ทําใหไดหยุดพักจาก

ความเครียดนั้น ๆ ผูชมจึงผอนคลายและไดเสริมสรางจิตใจใหเขมแข็ง สามารถกลับไปเผชิญความ

จริงที่เกิดข้ึนได 

 4. บทบาทเพลงพื้นบานดานความเพลิดเพลิน ความสนุกสนานเปนปจจัยสําคัญของ

การเลนเพลงพื้นบาน เพราะในอดีตคนในทองถิ่นจะใชเพลงพื้นบานสรางความร่ืนเริงในยามวาง

จากงานหรือในชวงเทศกาลสําคัญ ความขบขันของเพลงพื้นบานเกิดจากการสรางสรรคเนื้อหาที่

สนุก โดยเฉพาะเร่ืองความรักของหนุมสาว และเร่ืองเพศ ซึ่งเปนส่ิงที่ควรปกปด แตเพลงพื้นบานได

นําเร่ืองนี้มากลาวอยางกํากวม ใชคําแฝงความหลายนัย แตผูชมก็รับรูไดวามีความหมายถึงเร่ือง

เพศ  ซึ่งผูชมมักเกิดความพึงพอใจและสนุกสนาน รวมทั้งเพลงพื้นบานมีจังหวะเร็ว พอเพลงแม

เพลงตองโตตอบกันอยางมีชั้นเชิง จึงสงผลใหบรรยากาศในการเลนเพลงพื้นบานมีสีสันมากข้ึน  

 ปรานี วงษเทศ (2525: 102-105) ไดศึกษาบทบาทหนาที่ของเพลงพื้นบานตอสังคม 

พบวา เพลงพื้นบานสะทอนใหเห็นทัศนคติคานิยมอันเปนอิสระของบุคคลและกลุมบุคคล ที่

แสดงออกผานเนื้อเพลง อาจทราบถึงนิทาน ความเชื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ที่มิอาจพบได

จากการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลประการเดียว เพลงพื้นบานจึงมีบทบาทหนาที่ในสังคม ดังนี้ 

 1. เปนตัวแทนสัญลักษณทางสังคม ที่สะทอนใหเห็น ความเช่ือ ศาสนา และระบบชน

ชั้นทางสังคม 

 2. มีหนาที่กระตุนใหเกิดการตอบสนองทางกายภาพ ซึ่งพบไดในเพลงพื้นบานที่

เกี่ยวกับการทํางาน เชน เพลงเกี่ยวขาว และถาเปนสังคมด้ังเดิมก็จะพบเพลงที่เกี่ยวกับการลาสัตว 

การสงคราม 

 3. มีบทบาทในการควบคุม รักษาบรรทัดฐานทางสังคม และช้ีแนะระเบียบแบบแผนที่

สมคร รวมทั้งกําหนดพฤติกรรมที่เหมาะสมทางสังคมดวย 

 4. มีบทบาทในการรักษาสถาบันที่สําคัญทางสังคม เชน ศาสนา ความเชื่อ และชวยให

การประกอบพิธีกรรมมีเหตุผล โดยมีหนาที่เปนสัญลักษณทางพิธีกรรมดวย 

 5. มีหนาที่ทําใหเกิดความสืบเนื่องและความมั่นคงทางวัฒนธรรม 
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 สุกัญญา สุจฉายา (2545: 80) ไดจําแนกบทบาทของเพลงพื้นบานในสังคมไทยไว 5 

ประการ ดังนี้ 

 1. เพลงพื้นบานใหความสนุกสนาน การเลนเพลงพ้ืนบานถือเปนการผอนคลาย

อารมณทั้งผูรองและผูฟง ดังจะเห็นไดจากเพลงท่ีเด็ก ๆ ใชรองแหยกัน หรือเพลงที่ผูใหญใชรอง

โตตอบกัน เพลงพื้นบานเปนความบันเทิงที่มีทั้งความเรียบงาย ความขบขัน และเร่ืองเพศ ที่ถือเปน

เร่ืองตองหามในสังคมไทย แตเพลงพื้นบานสามารถนําเอาเรื่องเพศมากลาวใหผูฟงไดขบคิดดวย

ตนเอง ความสนุกของเพลงพื้นบานยังประกอบไปดวยลีลา ทาทาง ดวยลักษณะที่เปนอิสระของ

เพลงพื้นบาน ซึ่งไมมีธรรมเนียมมากนัก จึงสงผลใหคนในทองถิ่นนิยมใชเพลงพื้นบานเพี่อความ

สนุกสนานเปนสําคัญ 

 2. เพลงพื้นบานใหการศึกษา ในอดีตคนไทยอานออกเขียนไดนอยมาก ประกอบกับการ

ติดตอส่ือสารไมไดทันสมัยเชนปจจุบัน เพลงพื้นบานจึงทําหนาที่ถายทอดเร่ืองความเปนไปทั้งอดีต

และปจจุบันใหกับคนที่อยูหางไกลไดรับรู โดยศิลปนจะเปนเปนผูผูกเพลงดวยเหตุการณตาง ๆ ซึ่ง

เปนการสรางความเทาเทียมใหกับผูดอยโอกาสทางการศึกษาอยางหนึ่งดวย 

 3. เพลงพื้นบานชวยควบคุมสังคม เพลงพื้นบานมีอยูดวยกันหลายประเภท สวนหนึ่ง

เปนเพลงที่เกี่ยวของกับพิธีกรรม เชน บทแหล บททําขวัญ เพลงพิษฐาน เนื้อหาของเพลงเหลานี้

ลวนเชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนาในแงของคําสอน ที่โนมนาวใหคนละลายตอบาป ไมกระทําความ

ชั่ว และเช่ือในเร่ืองกรรม การถายทอดเพลงพ้ืนบานในลักษณะนี้ ชวยย้ําใหคนในสังคมรูวา ควร

ประพฤติตนอยางไร ซึ่งเปนบรรทัดฐานอยางหนึ่งที่ชวยใหคนเปนคนดีได 

 4. เพลงพื้นบานชวยระบายความคับของใจ เร่ืองราวบางเร่ืองในสังคมไทย เปนเร่ืองที่

พูดอยางเปดเผยไมได เชน เร่ืองเพศ เร่ืองความรักของหนุม-สาว การถายทอดเร่ืองเหลานี้ผาน

เพลงพื้นบาน จึงถือเปนการลดความกดดันที่เกิดข้ึน 

 5. เพลงพื้นบานเปนส่ือมวลชน หนาที่ของเพลงพื้นบานที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ 

การประชาสัมพันธขาวสารในสังคม เชน เพลงตรุษของสุรินทร บอกใหรูวาถึงเทศกาลสงกรานต 

คนในชุมชนไดรับรูและตระเตรียมอาหารคาว-หวานมารวมทําบุญที่วัด หรือการที่หมอลําใน

สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดกระจายขาวเร่ืองผูมีบุญมาเกิด ทําใหชาวบาน

หลงเช่ือจนเกิดเปนกบฎข้ึน ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ก็ใหมีการรองหมอลําเพื่อชวนใหคน

ปลูกผักสวนครัว นอกจากนี้แลวยังมีการแสดงทัศนะสอดแทรกตอเหตุการณบานเมืองที่เกิด     

ข้ึนดวย 
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 จากกการภาพสะทอนบทบาทของเพลงพื้นบานตอสังคม จะเห็นไดวาเพลงพื้นบานได

ปลูกฝงและถายทอดวิธีคิดของผูคนชุมชน ผานเนื้อรอง การถายทอดเพลงพื้นบานจึงมีความเปน

ระเบียบแบบแผน ที่มีสวนชวยใหคนในชุมชนเขาใจความเปนไปของสังคมตลอดจนแนวทางการ

ปฎิบัติตัวใหเหมาะสม ซึ่งสงผลใหผูคนสามารถดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข กอใหเกิด

ความสงบภายในชุมชนอันเปนผลดีตอสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งความสามัคคีที่ชวยยึดโยงใหคนใน

สังคมเปนหนึ่งเดียวกัน 
 
แนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
 สภาพสังคมและวัฒนธรรมโดยรวมที่มีการเปล่ียนแปลงโดยเฉพาะอยางยิ่ง การ

เปล่ียนแปลงในดานวิถีชีวิต อาชีพ ที่สงผลโดยตรงตอเพลงพ้ืนบาน ซึ่งถูกลดบทบาทและ

ความสําคัญจนเกือบจะสูญหายไปจากสังคมไทย การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่

เกิดข้ึนสามารถอธิบายไดโดย แนวคิดที่กลาวถึงสาเหตุที่ทําใหเกิดการเปล่ียนทางสังคมและ

วัฒนธรรมและทฤษฎีการแพรกระจายทางวัฒนธรรม เพื่อใหเกิดความเขาใจผลกระทบจาก

เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมซ่ึงมีตอเพลงพื้นบาน 

 วิเชียร รักการ (2529) ไดกลาวไววา “สังคมมนุษยไมไดอยูภาวะที่หยุดนิ่ง หากแตมีการ

เคล่ือนไหวอยูตลอด สังคมจึงมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ ซึ่งการเปล่ียนแปลงทางสังคมที่เกิดข้ึนมักมี

ความเกี่ยวของกับพฤติกรรมของคนในสังคมเปนสําคัญ เพราะหากพฤติกรรมของคนมีการ

เปล่ียนแปลงแลว ยอมหมายถึงกฎเกณฑ ทัศนคติ คานิยม แบบแผนของความสัมพันธมีการ

เปล่ียนแปลงตามไปดวย กลาวไดวาการเปล่ียนแปลงทางสังคมจะเร่ิมจากตัวบุคคล กลุมบุคคล ซึ่ง

ถือเปนสวนยอยของสังคม กอนจะพัฒนาเปนการเปล่ียนแปลงในระดับสถาบันหรือองคกร ซึ่ง

นําไปสูการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางสังคมอยางไมสามารถหลีกเล่ียงได  

 สําหรับของสาเหตุแหงความเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม มีอยู 2 ประการคือ  

 1. การเปลี่ยนแปลงที่มีสาเหตุจากภายในสังคม ซึ่งเปนผลมาจากการทํางานของ

ระบบสังคมเอง เชน การประดิษฐคิดคนจนกอใหเกิดองคความรูใหม ๆ เปนตน 

 2. การเปลี่ยนแปลงที่มีสาเหตุจากภายนอกสังคม ซึ่งเกิดจากการติดตอระหวางสังคม

มีการแลกเปล่ียนระหวางกัน เชน การแพรกระจายทางวัฒนธรรมจากโลกตะวันตกเขาสูโลก

ตะวันออก เปนตน” 

 การเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนในสังคมหากเปนอดีตจะมีวิวัฒนาการอยางชา ๆ แตใน

ปจจุบันมักเปนไปอยางรวดเร็ว อยางไรก็ตามสังคมในขณะนีส้ามารถกาํหนดทศิทางการเปลีย่นแปลง

ไดมากข้ึน โดยอาศัยการรวบรวมขอมูลพื้นฐานที่จะชวยใหเขาใจสาเหตุความสัมพันธในระดับ
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ตางๆ ของมนุษย ที่กอใหเกิดเปนปรากฎการณทางสังคม ซึ่งจะสงผลใหเกิดการวางแผนเพื่อ

แกปญหาจากการเปล่ียนแปลงไดครอบคลุมข้ึน 

 งามพิศ สัตยสงวน (2538 : 225) ไดกลาวถึงการเปล่ียนแปลงไววา “เปนลักษณะอยาง

หนึ่งของวัฒนธรรม ซึ่งทุกสังคมยอมมีการรับเอาอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากคนกลุมอื่น การติดตอ

ทางวัฒนธรรมสงผลใหมีการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม ในวัฒนธรรมหน่ึงหรือทั้งสองวัฒนธรรม

ที่มาติดตอกัน อยางไรก็ตามการติดตอทางวัฒนธรรมยอมเกิดการเปลี่ยนแปลงไมมากก็นอย บาง

สังคมไดรับผลกระทบมาก เชนการติดตอระหวางสังคมตะวันตกและสังคมที่ไมใชตะวันตก หาก

เปนกรณีรายแรงการติดตอทางวัฒนธรรมอาจกอใหเกิดความสูญเสียการบูรณาการทางสังคมหรือ

ความเปนหนึ่งเดียวกันไป” 

 สนิท สมัครการ (2538: 4) ไดกลาวถึงความหมายการเปล่ียนแปลงทางสังคมไววา 

“หมายถึงการเปล่ียนแปลงใด ๆ ที่มีผลทําใหความสัมพันธทางสังคมเกิดมีความแตกตางกันข้ึนใน

ชวงเวลาใดเวลาหนึ่งแลว การเปล่ียนแปลงนั้นไมวาจะเล็กนอย หรือใหญโตเพียงไรก็ตามยอมถือ

ไดวาเปนเปลี่ยนแปลงทางสังคมไดทั้งส้ิน” 

 พัทยา สายหู (2540: 229-247) ไดกลาวถึงการเปล่ียนแปลงของสังคมไววา “หมายถึง

การเปล่ียนแปลงระเบียบของสังคมในการกระทําเร่ืองตาง ๆ ของชีวิตและความสัมพันธของคนใน

สังคม นั่นก็คือขนบธรรมเนียมประเพณีของคนสังคมที่เปนตัวกําหนดกรอบความประพฤติ การ

เปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนจึงมีผลกระทบตอบุคคลและกลุมของสังคม เร่ิมต้ังแตภายในครอบครัว เครือ

ญาติ เพื่อนฝูง โรงเรียน อาชีพ การปกครอง การศาสนา การพักผอน การละเลน ศิลปะฯลฯ ซึ่งการ

เปล่ียนแปลงจะมีความตางไปจากแบบแผนที่เคยยึดถือกันมา โดยเฉพาะในปจจุบันที่สภาวะ

แวดลอมวิถีชีวิตเปล่ียนแปลงไดตลอดเวลา เนื่องมาจากอิทธิพลของวิทยาศาสตร ที่ชวยเสริม

ความกาวหนาดานการคมนาคมที่ขยายตัวไปทุกที่ ทุกสังคมจึงไมสามารถหลีกเล่ียงการ

เปล่ียนแปลงได”  

 การแพรกระจายทางวัฒนธรรมเปนสาเหตุหนึ่งที่สงผลใหสังคมและวัฒนธรรมเกิดการ

เปล่ียนแปลงดังจะเห็นไดจากสังคมไทยในปจจุบันที่สมาชิกในสังคมมีวิถีการดําเนินชีวิตตาม

กระแสวัฒนธรรมตะวันตกเนื่องดวยสังคมไทยไดรับเอาวัฒนธรรมเอาอิทธิพล ดานความคิด และ

เทคโนโลยี มาจากโลกตะวันตกจึงตองปรับเปล่ียนสังคมและวัฒนธรรมด้ังเดิมใหสอดคลองกับ

วัฒนธรรมใหมที่รับเขามา ซึ่งแนวคิดการแพรกระจายทางวัฒนธรรมไดมีนักวิชาการใหความหมาย

ไว ดังนี้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



21 

 

 ราลฟ ลินตัน (Ralph  Linton) (อางถึงใน สัญญา สัญญาวิวัฒน, 2536: 41) ซึ่งเปน 

นักมานุษยวิทยาชาวอเมริกันไดแสดงแนวคิดการแพรกระจายทางวัฒนธรรมไววา  การ

เปล่ียนแปลงทางสังคมเกิดจากการแพรกระจายทางวัฒนธรรม โดยมีสาเหตุจากการติดตอส่ือสาร

ระหวางสังคมที่มีความแตกตางทางดานวัฒนธรรม ซึ่งกอใหเกิดการแลกเปล่ียนถายทอดสูกัน เชน 

การที่สังคมไทยรับวัฒนธรรมบางอยางมาจากโลกตะวันตก การที่วัฒนธรรมจีนบางอยางไดแพรสู

สังคมไทย เมื่อเกิดการแพรวัฒนธรรมข้ึน สังคมที่เจริญกวาอาจรับเอาวัฒนธรรมจากสังคมที่ดอย

กวาก็ยอมได การเปลี่ยนแปลงทางสังคมสวนใหญ มักเปนผลจากการแพรกระจายของวัฒนธรรม

จากภายนอกเขามา จากนั้นจึงผสมผสานใหเขากับวัฒนธรรมด้ังเดิมจนเกิดเปนวัฒนธรรมแบบ

ใหมข้ึน ซึ่งมีทั้งประเภทที่สามารถคงรากเหงาเดิมไวได และถูกวัฒนธรรมใหมกลืนรากเหงาเดิมจน

เกือบหมด จะเห็นไดจากสังคมอเมริกาที่มีการเปลี่ยนทางสังคมอันเปนผลจากการแพรกระจายทาง

วัฒนธรรมถึงรอยละ 90 สวนคาเฉลี่ยที่เหลือเปนวัฒนธรรมเดิมของสังคมที่มีอยู  

 การแพรกระจายทางวัฒนธรรมเปนการเชื่อมโยงกันระหวางสังคม ซึ่งสามารถนําไปใช

ในการพัฒนาชุมชนในดานการอนุรักษและฟนฟู โดยใชชุมชนที่ประสบผลสําเร็จดานการพัฒนา 

เปนแบบอยางใหกับชุมชนอ่ืน แนวคิดดังกลาวชวยใหสมาชิกในสังคมเกิดความต่ืนตัว มีความ

พยายามที่จะพัฒนาสังคมของตนเองใหประสบผลสําเร็จเชนเดียวกับชุมชนตนแบบ อยางไรก็ตาม

การแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรมระหวางสังคมยังเปนการเรียนรูรวมกัน ซึ่งสามารถนําขอดีมาปรับใช

เพื่อการพัฒนาได 

  

แนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษและฟนฟู 

 การอนุรักษและฟนฟูวัฒนธรรมนับเปนกระบวนการสําคัญที่จะชวยสืบทอดเพลง

พื้นบานใหมคีวามยั่งยืนตอไปได ซึ่งการอนุรักษและฟนฟูในสังคมปจจุบันจะตองมีความสอดคลอง

กับกระแสโลกาภิวัฒนที่เขามามีบทบาทตอระบบสังคมและวัฒนธรรมของไทย เนื่องจากคานิยม

ของคนในสังคมไดเปล่ียนแปลงไปจากเดิมมาก แนวคิดที่จะธํารงเพลงพื้นบานซ่ึงเปนวัฒนธรรม

ไทยแขนงหนึ่งใหหยุดนิ่งไวเชนในอดีตยอมเปนเปนไปไดยาก และยังเปนผลใหเพลงพื้นบานสูญ

หายไปจากสังคมไทยเร็วยิ่งข้ึน แนวทางการอนุรักษและฟนฟูเพลงพื้นบานที่จึงตองเนนให

สอดคลองกับความตองการของคนในชุมชนและเหมาะสมกับสภาพของสังคมในปจจุบันเปน

สําคัญ 
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 ภัสสร ลิมานนท และคณะ (2535: 156) ไดใหความหมายไววา “การอนุรักษ คือ การ

คุมครองปองกันส่ิงมีอยู ตลอดจนใหการรักษาและฟนฟูใหเกิดความยั่งยืนที่สุด การอนุรักษ จึง

หมายถึงการเรียนรูเพื่อใหเกิดความเขาใจในตัววัฒนธรรม ซึ่งไมใชเพียงแคการสงวนรักษาอยาง

หวงแหนจนไมสามารถใชประโยชนได แตจะตองเปนกระบวนการปกปองดูแลใหวัฒนธรรมดํารง

คุณคาและเอกลักษณเฉพาะตัวไวได ตลอดจนสามารถใชวัฒนธรรมที่มีอยูไดอยางถูกตอง

เหมาะสมและเปนประโยชนกับคนท่ัวไปดวย” แนวคิดดังขางตนสอดคลองกับแนวคิดของนิวัติ 

เรืองพานิช (2539: 3) ที่ไดใหความหมายการอนุรักษไววา “การอนุรักษ คือ การรูจักใชทรัพยากรที่

มีอยูอยางฉลาดและประหยัด และตองใชใหเกิดประโยชนสูงสุดดวย การอนุรักษ ไมใชการรักษา

หรือเก็บเอาไวเฉย ๆ ตองเปนการนําทรัพยากรมาใชอยางเหมาะสมตามเวลาอันควร”  

 แมจะมีการพยายามศึกษารวบรวมเพลงพ้ืนบานประเภทตาง ๆ ไวมากมาย แตการ

อนุรักษในรูปแบบของการบันทึกเพียงอยางเดียว ไมสามารถชวยตออายุของเพลงพื้นบานไวได 

หากไมมีการรองการเลนเพลงพื้นบานแลว ก็เทากับวาเพลงพื้นบานไดตายไปจากสังคมไทยทันที 

ดังนั้นจึงตองมีการกระบวนการอนุรักษ ที่ไมใชการสงวนไวเพียงอยางเดียว ดังที่พิสิฐ เจริญวงศ 

และทรรศนียา กัลยาณมิตร (2545: 25-27) ที่ไดใหความหมายการอนุรักษไววา “การอนุรักษ คือ 

การดูแลรักษาทรัพยากรที่มีอยู ใหคงคุณคาไว และยังหมายถึง การปองกันรักษา การสงวน การ

ปฏิสังขรณ และการบูรณะเม่ือเกิดความเส่ือมโทรมดวย” นอกจากนี้แลวยังตองใชกระบวนการรื้อ

ฟนเพลงพื้นบานใหกลับมาเปนที่รูจักอีกคร้ังโดยจะตองเนนการฟนฟูและพัฒนาที่เหมาะสมกับยุค

สมัยและไมทําลายคุณคาของเดิมที่ไดรับตกทอดมา ดังที่พระเอกภาพ รมโพธ์ิ (2552: 88) ไดสรุป

ความหมายการฟนฟูไววา “การฟนฟู คือ การพลิกฟนหรือปรับปรุงใหทรัพยากรกลับมาเจริญงอก

งาม และสามารถใชใหเปนประโยชนไดอีกคร้ัง” ดังนั้นการฟนฟูจึงหมายถึง การนําเอาวัฒนธรรมที่

กําลังจะสูญหายหรือที่สูญหายไปแลว กับมาสรางสรรคใหมเพื่อมุงหวังใหวัฒนธรรมที่นํากลับมา

ใหมเปนประโยชนกับบุคคลทั่วไป การฟนฟูตองอาศัยอาศัยกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาค

สวน มิฉะนั้นแลววัฒนธรรมที่ฟนฟูข้ึนมาจะไมเกิดประโยชนและจะกลับไปอยูในสภาวะเส่ือมโทรม

เชนเดิม  

 แนวการฟนฟูขางตนไดสอดคลองกับแนวคิดของทัศนัย เศรษฐเสรี (2551: 5-7) ที่ไดให

ความหมายการฟนฟูไววา “การฟนฟู คือ การพัฒนาเพื่อส่ิงที่จําเปนในทุกดาน การจะดําเนินงาน

ฟนฟูวัฒนธรรมใหประสิทธิภาพ ตองมีองคประกอบดังตอไปนี้ การฟนฟูวัฒนธรรม การถายทอด

วัฒนธรรม การไดรับงบประมาณจากหนวยงานที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม การสรางสรรค
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วัฒนธรรมในรูปแบบตาง ๆ การเผยแพรแลกเปล่ียนวัฒนธรรมกับตางชาติ การพัฒนาปรับปรุง

เปล่ียนแปลงใหเขากับยุคสมัย การบูรณาการวัฒนธรรมเขากับการศึกษา การสรางเสริม

ประชาธิปไตยทางวัฒนธรรม การเผยแพรผลงานของผูสรางงานดานวัฒนธรรม การคนควาวิจัย 

การลงทุนทางวัฒนธรรม และการมีสวนรวมของประชาชน”  

 เสรี พงศพิศ (2536: 35-36) ไดศึกษาแนวทางในการอนุรักษซึ่งตองเกิดข้ึนจากเจาของ

วัฒนธรรมไววา ความสัมพันธที่เกิดข้ึนของผูคนในอดีต จัดเปนรากฐานของชีวิตมนุษยในปจจุบัน 

ความสัมพันธดังกลาวเปนเอกภาพที่บรรพชนไดปลูกฝงสูลูกหลาน แตดวยกระแสการพฒันาทีม่ข้ึีน 

ไดสงผลใหเกิดการหลงลืมทางดานวัฒนธรรม กระบวนการดังกลาวคือการเปลี่ยนแปลงกระบวน

ทรรศและวิถีปฏิบัติใหเปนไปตามวิทยาศาสตร ซึ่งเปนการลดทอนคุณคาอันงดงามของวัฒนธรรม

ลง โดยเฉพาะกับสังคมชนบทที่รากฐานของชุมชนกําลังถูกทําลายจากความเปนสมัยใหม 

 แมวาสังคมชนบทจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ความเปนพื้นบานหลายอยาง

ไดหมดไปแลวหรือกําลังจะหมดไป แตยังสามารถสืบคนกระบวนการทางวัฒนธรรมในอดีตและที่

ยังหลงเหลืออยูไดดวยการเขาไปมีสวนรวมกับชุมชน ซึ่งยังคงมีผูเฒาผูแกคอยบอกเลาความ

เปนมา และปฏิบัติตนตามกฎเกณฑที่มีอยู ผูสูงอายุจึงเปนผูแทนสังคมเกาในรูปแบบองครวม ที่

คอยเช่ือมโยงทองถิ่นเขาดวยกัน การจะอนุรักษและฟนฟูส่ิงใดจึงตองเร่ิมตนจากชาวบาน โดยการ

สรางจิตสํานึกรวมใหกับทุกฝาย เม่ือชาวบานรูสึกเปนเจาของแลว ความหวงแหนก็จะตามมา และ

จะเปนผูจัดการดวยความเต็มใจ มิใชการถูกครอบงําจากคนภายนอก ที่เขามาช้ีนําใหชาวบาน

ปฏิบัติตาม  

 เสรี พงศพิศ (2536: 46-56) ไดศึกษาการดําเนินงานดานวัฒนธรรมพ้ืนบานเพื่อการ

พัฒนาประเทศและคนในทองถิ่นซ่ึงสรุปไดดังนี้ งานดานวัฒนธรรมพื้นบานมิใชมุงเฉพาะการสราง

รายได และมิใชมุงรักษาเอาไวโดยไมแตะตอง แตเปนการเพิ่มคุณคาใหกับความเปนพื้นบาน โดย

การสรางพลัง สรางชีวิตใหกับวัฒนธรรมในบริบทแหงความจริง การอนุรักษของหนวยงานราชการ

สวนใหญ มักเปนการสะสม ส่ิงของเคร่ืองใช จากชุมชนในทองถิ่น รวมไปถึง ตํานาน ประเพณีและ

วัฒนธรรมที่บันทึกเอาไว หลักฐานทั้งหมดลวนอยูในเมืองที่เปนศูนยกลาง เนื่องจากรัฐเช่ือวา คน

ในชุมชนไมสามารถดูแลรักษาได ทั้งที่ในความจริงแลวคนในพ้ืนที่ จัดเปนบุคคลากรที่มีคุณภาพ

มากท่ีสุด เนื่องจากคนเหลานี้เปนผูมีความรูในเร่ืองราวที่อยูรอบตัวมาต้ังแตเกิด แตยังขาดความรู

ดานการจัดการใหเปนระบบระเบียบ หากมีการใหความรูที่ถูกตอง คนในชุมชนก็สามารถประสบ

ความสําเร็จในดานการอนุรักษและฟนฟูได   
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 ส่ิงที่รัฐนาจะใหความสนใจอนุรักษมากที่สุดก็คือ ภูมิปญญา ซึ่งเปนความรูพื้นบาน 

การอนุรักษที่วานี้หมายถึง การดําเนินกระบวนการโดยใหคนในชุมชนมีสวนรวมและมีบทบาทใน

การพัฒนาทองถิ่น โดยเฉพาะในกระบวนการเรียนรู และถายทอดความรูใหกับเยาวชนทองถิ่น ซึ่ง

เปนการใชทรัพยากรบุคคลผูทรงความรูในพื้นที่ โดยไมตองแสวงหาบุคคลากรมาจากที่อ่ืน วิธี

ดังกลาวเปนการสรางความรูสึกภาคภูมิใจใหกับคนในชุมชน การยอมรับดังกลาวเปนกระบวนการ

ที่ไมตองใชเงินลงทุนจํานวนมากมาย แตแนวคิดดังกลาวมีการปฏิบัติกันคอนขางนอย ทั้งที่คนใน

ชุมชนเหลานั้นมีความรูความสามารถหลายดาน ไมวาจะเปนเร่ืองหัตถกรรม การประกอบอาชีพ 

หรือความรูบางอยางที่ดูลาสมัย แตในความเปนจริงแลวสามารถพิสูจนได เชน ความรูเร่ืองธาตุใน

ตัวมนุษย ภูมิปญญาที่กลาวมามักไมมีปรากฏในตํารา ตองเรียนรูดวยตนเอง การอนุรักษจึงเปน

แนวทางหนึ่งที่จะชวยรักษาองคความรูพื้นบานใหเปนประโยชนกับคนในชุมชนไดอยางแทจริง 

 การฟนฟูวัฒนธรรมพื้นบานหลายอยางที่เกิดข้ึน มักเปนไปเพื่อการทองเที่ยวหรือเพื่อ

สรางรายได เชน ดนตรีไทย และเพลงลูกทุง ในขณะที่ความเปนพื้นบานหลายอยางไดสูญหายไป

แลว เชน เพลงพื้นบานบางเพลง การลงแขกเก่ียวขาว  การรักษาโรคดวยการพนหรือเปา อยางไรก็

ตามคนในชุมชนหลายแหงไดเร่ิมฟนฟูกระบวนการเรียนรูแบบด้ังเดิมข้ึนมาใหม เนื่องจากไดพบวา

บางคร้ังเทคโนโลยีสมัยใหมก็ไมไดเปนทางเลือกที่ดีเสมอไป หลายกรณีไดแสดงใหเห็นวา ไมมี

วิทยาการใดที่จะมีประสิทธิภาพเทาภูมิปญญาพื้นบาน แนวคิดดังกลาวจัดเปนการประยุกตและ

ฟนฟูรากฐานในอดีต ซึ่งตองอาศัยบทบาทจากทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสวนที่

สําคัญที่สุดก็คือภาคประชาชนในทองถิ่นเอง เพราะบุคคลในทองถิ่นเปนผูมีศักยภาพในการ

ประยุกตและฟนฟู เชน การจัดงานทําบุญกลางบานเพื่อความสามัคคีในชุมชน การจัดงานบุญ

ขาวเปลือกเพื่อต้ังกองทุนหมูบาน การบวชปา ซึ่งวัฒนธรรมทั้งหมดนี้เปนไปเพื่อวัตถุประสงคใน

สังคมสมัยใหม และยังเปนการฟนฟูวัฒนธรรมแบบเกาดวย 

 สรุปไดวางานดานวัฒนธรรมพื้นบานที่สําคัญในสังคมโลกาภิวัฒน ก็คือการอนุรักษ

การฟนฟู ซึ่งตองเปนการผสมผสานระหวางส่ิงเกากับส่ิงใหมเพื่อใหเกิดเทคโนโลยีหรือวิธีการที่

เหมาะสม เชน เคร่ืองมือในการประกอบอาชีพ การคิดคนลายผา การรักษาโรค ทั้งนี้เพื่อเพิ่ม

คุณภาพใหดียิ่งข้ึนโดยไมทําลายส่ิงเกา การประยุกตจะเกิดผลสําเร็จไดจึงตองมุงรักษาของเดิม

เอาไวดวย กระบวนการที่เกิดข้ึนถือเปนการเคารพซ่ึงกันและกันระหวางส่ิงเกากับส่ิงใหม เปนความ

สมดุลที่ไมเหล่ือมลํ้าระหวางสมัยเกาและสมัยใหม วัฒนธรรมที่ไดรับการประยุกตและฟนฟูข้ึนมา

เปนสวนหนึ่งของพลวัตทางวัฒนธรรม ที่คนในทองถิ่นตองลุกข้ึนมาชวยเหลือตนเองเชน กรณีของ
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คนตลาดสามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี ที่รวมกันสรางพิพิธภัณฑมีชีวิต ตลาดมีชีวา จนโดงดัง 

กรณีของชาวลาวคร่ังบานทุงกานเหลือง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ที่สามารถสรางศูนยการ

เรียนรูผาทอจกลาวคร่ังโบราณไดเปนผลสําเร็จ เหตุการณที่เกิดข้ึนไดแสดงใหเห็นวา หากชุมชน

ไดรับการสงเสริมใหเหมาะสมกับบทบาทแลวก็จะสามารถยืนหยัดดวยตนเองได  เพราะหากตอง

รอความชวยเหลือจากภาคหนวยงานตาง ๆ ความเปนพื้นบานคงจะตองสูญหายไปจากชุมชน 

อยางไรก็ตามแมวาคนในชุมชนจะสามารถพึ่งพาตนเองไดมากข้ึน สงผลใหเอกลักษณ ภูมิปญญา 

และวัฒนธรรมมีคุณคา แตอยางไรก็ตามแนวทางดานการปฎิบัติงานเก่ียวกับวัฒนธรรมพื้นบานยัง

ขาดความตอเนื่อง ขาดกระบวนการรับรองทางกฎหมาย ซึ่งหากมีการดําเนินการอยางจริงจังแลว 

ก็จะชวยใหคนในชุมชนสามารถพัฒนาตนเองใหกาวหนายิ่งข้ึนกวาเดิม 

  

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 
 1. ความหมายของทรัพยากรวัฒนธรรม 

  ธนิก เลิศชาญฤทธิ์ (2552) ไดใหความหมายทรัพยากรวัฒนธรรมไววา “ทรัพยากร

วัฒนธรรม คือ ผลผลิตหรือลักษณะตาง ๆ ของระบบวัฒนธรรมทั้งในอดีตและปจจุบัน ที่มีคุณคา

หรือเปนตัวแทนซ่ึงสามารถส่ือถึงวัฒนธรรมตาง ๆ ได วัฒนธรรมจึงรวมถึงส่ิงของที่มนุษยสรางข้ึน

ดวย เชน แหลงโบราณคดี โบราณสถาน โบราณวัตถุ เส้ือผาอาภรณ เอกสารทางประวัติศาสตร 

จารึก ภาษา ศาสนา ประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ และภูมิปญญาตาง ๆ นอกจากนี้ยังรวมถึง

ส่ิงของที่มนุษยไมไดเปนผูสรางข้ึน แตส่ิงของเหลานั้นมีความหมายทางใดทางหนึ่งตอมนุษย  เชน 

ซากสัตว ซากพืช ละอองเรณู แหลงน้ํา ดิน และหิน ที่มนุษยใชประโยชน” 

  ทรัพยากรวัฒนธรรม มีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษแตกตางกันไป เชน สมบัติ

วัฒนธรรม (Cultural Property) ทรัพยสินวัฒนธรรม (Cultural Asset) มรดกวัฒนธรรม (Cultural 

Heritage) และทรัพยากรวัฒนธรรม (Cultural Resource) เปนตน 

  พิสิฐ เจริญวงศ (2552) ไดใหความหมายทรัพยากรวัฒนธรรมไววา “ทรัพยากร

วัฒนธรรม (Cultural Resource) คือ ผลผลิตที่เกิดข้ึนจากอดีตและไดสงผานมาถึงรุนปจจุบัน และ

ยังรวมไปถึงผลผลิตที่สรางสรรคข้ึนใหม ทั้งที่เปนวัฒนธรรมในรูปวัตถุ เชน สิ่งกอสราง สถานที่ 

และสภาพภูมิทัศน วัฒนธรรมที่ดํารงอยูและแสดงออกซึ่งมักเกี่ยวเนื่องในรูปแบบความคิด เชน 

ดนตรี ศิลปะ งานฝมือ ประเพณี และภาษา เปนตน ทรัพยากรวัฒนธรรมจึงเปนการสืบทอดความ

ตอเนื่องจากรุนสูรุน อันเปนลักษณะของการวิวัฒนไปไดเร่ือย ๆ” 
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  สายันต ไพรชาญจิตร (2552) ไดใหความหมายทรัพยากรวัฒนธรรมไววา 

“ทรัพยากรวัฒนธรรม คือ สวนประกอบของระบบวัฒนธรรมทั้งหมดในสังคมมนุษย ทั้งในดานส่ิงที่

จับตองมองเห็นได หรือส่ิงที่เปนวัตถุ และส่ิงที่ไมสามารถจับตองได หรือส่ิงที่เปนความคิด 

ความหมาย อันไดแก ความรู ภูมิปญญา ความเชื่อ กฎระเบียบแบบแผนเพื่อการปฏิบัติ ทรัพยากร

วัฒนธรรมทุกชนิดลวนมีการเช่ือมโยงกับธรรมชาติและมนุษยจึงสามารถนําทรัพยากรวัฒนธรรม

มาประยุกตใชใหเปนประโยชนแกผูคนได” 

 จากความหมายของทรัพยากรวัฒธรรมที่ไดนําเสนอไวในขางตน กลาวไดวาทรัพยากร

วัฒนธรรมมีความหมายครอบคลุมวัฒธรรมทุกประเภท ทั้งที่มนุษยเปนคิดคนหรือสรางข้ึน หรือส่ิง

ที่ธรรมชาติสรางข้ึนแตมีความหมายตอมนุษย เพลงพื้นบานจึงเปนทรัพยากรวัฒนธรรมที่ประเภท

หนึ่งที่อยูคูกับสังคมมนุษยมายาวนาน เนื่องจากมนุษยไดเปนผูคิดคนเพลงพ้ืนบานข้ึน เพื่อ

ถายทอดความคิดของตนเองออกไปใหสังคมภายนอกไดรับรู แมวาเพลงพื้นบานจะเปนวัฒธรรมที่

ไมสามารถจับตองได แตคนในชุมชนทุกคนสามารถรับรูลักษณะของเพลงพ้ืนบานรวมกันได เชน 

ความบันเทิง แงคิดสอนใจเชิงคุณธรรมจริยธรรม เปนตน นอกจากนี้แลวเพลงพื้นบานยังมีบทบาท

ที่สําคัญตอชุมชน เชน การสรางความสามัคคีใหกับคนในชุมชน เปนตน ดวยความสําคัญดังกลาว

ของเพลงพื้นบาน จึงสงผลใหเพลงพื้นบานเปนทรัพยากรวัฒนธรรมที่ทรงคุณคาควรแกการอนุรักษ

และพัฒนาตามความเหมาะสมตอไป 
 2. การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 
  ชนัญ วงษวิภาค (2547:86) ไดใหความหมายดานการจัดการทรัพยากรเพื่อการ

ทองเที่ยวอยางยั่งยืน ซึ่ง ทรัพยากรดังกลาว ประกอบไปดวยวิถีธรรมชาติและวิถีสังคมวัฒนธรรมที่

มีความหมายตอวิถีชีวิตของมนุษยจึงสามารถรวมวิถีธรรมชาติและวิถีสังคมวัฒนธรรม เปนสวน

หนึ่งของทรัพยากรวัฒนธรรมได  

  ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรอันเนื่องมาจากการพัฒนาตามกระแสเศรษฐกิจโลก 

และวิกฤตเศรษฐกิจในชวงป พ.ศ.2540 เปนบทเรียนใหตองทบทวนการจัดการทรัพยากรกันใหม 

แนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืนโดยเนนการพึ่งตนเองจากระดับรากหญาไดรับการเสนอใหเปนตัว

แบบของการแกปญหาที่ทั่วโลกรวมท้ังที่ประเทศไทยกําลังเผชิญ สาระสําคัญของการพัฒนาแนว

ใหมพอสรุปได 3 ประการ คือ 

  1. เปนการพัฒนาที่อยูบนพื้นฐานของวิถีธรรมชาติภายใตกรอบแนวคิดและ

ขบวนการทางนิเวศ 

   2. เปนการพัฒนาที่สงเสริมใหมีความหลากหลายของทรัพยากร 
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  3. เปนการพัฒนาที่มีทั้งมิติของการอนุรักษและการใชทรัพยากรเพื่อประโยชน

ของผูคนปจจุบันและลูกหลานในอนาคต 

 รัศมี ชูทรงเดช และคณะ (2552: 8-14) ไดใหความหมายการจัดการมรดกวัฒนธรรม 

ซึ่งมีความหมายสอดคลองกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมไววา มรดกทางวัฒนธรรมจะถูก

นํามาจัดการใน 2 รูปแบบที่สําคัญดังนี้ 

 1. การจัดการความรู  ซึ่งใชวิธีการคนควาวิจัยดวยตนเอง หรือประมวลและ

สังเคราะหจากผูอ่ืน จากนั้นจึงนําความรูที่ไดมาเผยแพรใหเปนที่เขาใจแกสาธารณะในรูปแบบ

หนังสือ สารคดี ภาพยนตร นิทรรศการหนังสือนําชม หนังสือทองเที่ยว การจัดแสดงภายใน

พิพิธภัณฑ เปนตน การจัดการความรูยังสามารถแยกยอย ในดานตาง ๆ ดังนี้ 

  1.1 การจัดการ-ภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งเปนความรูที่แตกตางกันออกไปในแตละ

พื้นที่ มีการเช่ือมโยงของภูมิปญญาทองถิ่นกับมิติทางสังคมและสิทธิของชุมชนอยางแนบแนน 

ระบบความรูดังกลาวเกิดจากการสรางสรรคใหเหมาะสมกับระบบนิเวศจนเปนความคิดอยางเปน

ระบบ และมีการถายทอดจากอดีตสูปจจุบัน 

  1.2 การจัดการความรู-วัฒนธรรม ซึ่งเปนการศึกษา ภูมิปญญา วัฒนธรรมของ

มวลมนุษยกลุมตาง ๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจซ่ึงกันและกัน รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสราง

ความแข็งแกรงใหกับวัฒนธรรม 

  1.3 การจัดการความรู-ภูมิทัศนวัฒนธรรม ซึ่งเปนการจัดการหรือพัฒนาดาน

สภาพแวดลอมควบคูไปกับทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรวัฒนธรรมโดยเนนไปที่การจัดการ

ทรัพยากรที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพ 

 2. การจัดการทางกายภาพ ซึ่งใหความสําคัญกับการจัดการภูมิทัศนของมรดก

วัฒนธรรมที่เปนวัตถุ เชน โบราณสถาน หมูบาน ใหมีความเปนระบบระเบียบ โดยมีวัตถุประสงค

ใหเปนแหลงเรียนรู และเปนแหลงรักษามรดกวัฒนธรรมในพื้นที่นั้น ๆ  

 สายันต ไพรชาญจิตร (2550: 201-221) ไดกลาวถึงกระบวนการจัดการทรัพยากร

วัฒนธรรมไววา วิธีหรือกระบวนการที่เกี่ยวของกับทรัพยากรทางโบราณคดีในอดีตของชุมชน หรือ

ที่เรียกวา มรดกวัฒนธรรม (Cultural Heritage) ซึ่งประกอบไปดวย ทรัพยากรวัฒนธรรมที่จับตอง

ได (Tangible Cultural Resource ) เชน แหลงโบราณคดี โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 

เปนตน และทรัพยากรวัฒนธรรมที่จับตองไมได ได (Intangible Cultural Resource ) เชน ภูมิ

ปญญา ความรู ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี เปนตน ทรัพยากรวัฒนธรรมทั้งหมด เปนส่ิงที่
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พบในชุมชนหรือชุมชนมีสวนเกี่ยวของ ซึ่งมีจุดมุงหมายใหทรัพยากรวัฒนธรรมเปนคุณประโยชนที่

ยาวนานตอคนในชุมชน และคนในชุมชนเองก็เกิดความรักเกิดความเขมแข็งและความเขาใจในตัว

ทรัพยากรวัฒนธรรม พรอมที่จะดูแลรักษาและสงตอใหคนรุนตอไป ซึ่งกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการ

จัดการทรัพยากรวัฒนธรรมมีอยูดวยกัน 8 ลักษณะ ดังนี้ 

 1. การศึกษาวิจัยหรือการสรางความรู (Resource Research: RR) เปนการศึกษา 

วิจัยเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจตัวทรัพยากรทางโบราณคดีที่มีอยูอยางถองแท ขอมูลจากการ

ศึกษาวิจัยจะชวยช้ีใหเห็นลักษณะทางกายภาพ และองคความรูดานวัฒนธรรมที่แฝงอยูในตัว

ทรัพยากร 

 2. การประเมินคุณคาและศักยภาพ (Resource Valuing and Appraisal: RVA) เปน

กิจกรรมที่จะชวยใหทราบคุณคาของทรัพยากรในดานตาง ๆ รวมทั้งความเหมาะสมในศักยภาพ

ดานการจัดการในอนาคต 

 3. การบริรักษ (Resource Conservation Within Use: RCU) เปนการอนุรักษหรือ

การคงลักษณะทางกายภาพและคุณคาของทรัพยากรไวเพื่อการศึกษาเรียนรู โดยใชกระบวนการที่

เหมาะสมและสงผลกระทบตอทรัพยากรใหนอยที่สุด 

 4. การจัดการความรูเร่ืองทรัพยากร (Resource Base Knowledge Management: 

RKM) ที่เปนการสราง จัดระบบ จัดแสดง เผยแพรความรู ขอมูล เพื่อเปนประโยชนแกบุคคลทั่วไป

ในดานการเรียนรู 

 5. การฟนฟูผลิตซํ้าและสรางใหม (Resource Rehabilitation or Revitalization: 

RRehab or RRevit) เปนการสรางความหมาย คุณคา และกําหนดบทบาทหนาที่ใหมใหกับ

ทรัพยากร  ซึ่งอาจไมใชหนาที่เดิมที่เคยเปน แตเปนการปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหเกิดความเหมาะสม

ในดานประโยชนใชสอยของคนในชุมชน 

 6. การใชกฎเกณฑ  ขอปฏิบั ติ  ขอบัญญัติในการควบคุมปองกัน  (Resource 

Regulation Control: RRegc) เปนการใช ขอตกลง ของชุมชน หรือกลุมชน หรืออาจเปนกฎหมาย

โดยภาครัฐ ที่จะตองเปนไปเพื่อเอ้ือประโยชนแกการจัดการทรัพยากร และจะตองเกิดคุณประโยชน

ตอผูมีสวนเกี่ยวของดวย 

 7. การดําเนินการธุรกิจชุมชนที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากร (Resource Base Community 

Business: RCB) เปนกิจกรรมที่ตองดําเนินไปควบคูกับการจัดการ เนื่องจากทุกข้ันตอนของการ

จัดการยอมจะตองมีเร่ืองคาใชจายมาเกี่ยวของ รูปแบบกิจกรรมเปนไดทั้งการขอสนับสนุนและการ

ดําเนินธุรกิจของโดยผูจัดการแหลงทรัพยากรเอง 
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 8. การสรางเครือขายความรวมมือและการสรางกัลยาณมิตร (Networking and 

Frirnd-Making: Rnet) เปนการสรางเครือขายเพื่อใหเกิดการเก้ือกูลซึ่งกันและกัน เนื่องจากตัว

ทรัพยากรไมสามารถดํารงอยูอยางโดดเด่ียวไดและไมสามารถจัดการเพียงผูเดียวได จึงจําเปน

จะตองมีหนวยงานจากภาครัฐและภาคเอกชนเขามามีสวนรวมดวย 

 เพลงพื้นบานถือเปนทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีความสําคัญ เนื่องจากบรรพชนได

สรางสรรคและถายทอดจากรุนสูรุน ระบบความคิดที่ผานการรอยเรียงถอยคํา นอกจากจะใหความ

บันเทิงและความงามทางดานวรรณศิลปแลว ยังใหขอคิดคติสอนใจและเปนการบันทึกเหตุการณ

ในอดีตใหคนรุนปจจุบันไดรับรู แตสังคมที่เปล่ียนไปไดสงผลใหเพลงพื้นบานถูกลดความสําคัญลง 

ไมคอยปรากฎการรองการเลนเพลงดังเชนในอดีต กลุมคนที่ใหความสนใจมีเพียงพอเพลง แมเพลง

ที่สูงอายุ และนักวิชาการกลุมเล็ก ๆ เทานั้น ในฐานะทรัพยากรวัฒธรรม เพลงพื้นบานอยูในภาวะ

สุมเส่ียงตอการสูญหาย ดังนั้นจึงตองนําแนวคิดการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมที่ไดนําเสนอไวมา

ประยุกตใชในการจัดการเพลงพื้นบาน แมวาแนวคิดขางตนกลาวถึงการจัดการทรัพยากร

วัฒนธรรมประเภทแหลงโบราณคดีเปนสวนใหญ แตแนวคิดบางประเภท เชน การศึกษาวิจัย  การ

จัดการความรู การอนุรักษและฟนฟู และการสรางเครือขาย เปนกระบวนการที่สามารถนํามาใช

จัดการเพื่อการอนุรักษและฟนฟูเพลงพื้นบานได 

 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 ปราณี วงษเทศ (2525: ) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง เพลงพื้นบาน บานเมืองเกา จังหวัดสุโขทัย 

พบวา เพลงพื้นบานคือภาพสะทอนวิถีชีวิตคนชนบทในอดีต เพลงพื้นบานเปนทรรทัดฐานและ

เคร่ืองมือควบคุมสังคม เพลงทั้ง 3 ประเภท คือเพลงพิธีกรรม เพลงรอง และเพลงกลอมลูกที่พบใน

บานเมืองเกา สุโขทัย ลวนแตเปนเพลงที่มีความคลายคลึงกับเพลงพื้นบานในลุมน้ําเจาพระยา 

แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางชุมชน การอพยพโยกยายถิ่นฐาน ในปจจุบนัเพลงพื้นบานเมือง

เกาไมไดมีบทบาทตอชุมชนเมืองเกา นอกจากดานประวัติศาสตรในอดีตของคนบางกลุม อิทธิพล

ของส่ือมวลชน เชน วิทยุ โทรทัศน ภาพยนตร และเพลงลูกทุง ไดใหความสนุกสนานบันเทิงใจกับ

ชาวบาน มากกวาการเลนเพลงพื้นบาน บุคคลิกภาพ ทัศนคติ คานิยมเยาวชนในหมูบานเมืองเกา 

จังหวัดสุโขทัย จึงเปลี่ยนไปตามอิทธิพลของส่ือมวลชน และการพัฒนาที่ทันสมัยข้ึน 

 เอนก นาวิกมูล และมนัส พูลผล (2530: 8-10) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง ตัวอยางเพลง

พื้นบานภาคกลาง พบวา เพลงพื้นบานภาคกลางเปนเพลงในเขตตอนกลางของประเทศไทย ซึ่งจะ

ใชเลนในโอกาสตาง ๆ เชน วันสงกรานต บุญกฐิน การลงแขกเกี่ยวขาว เปนตน เพลงพื้นบานบาง

เพลงจะรูจักเฉพาะทองถิ่น เชน เพลงรอยพรรษาในจังหวัดกาญจนบุรี แตบางเพลงก็รูจักกันทั่วไป 
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เชน เพลงฉอย เพลงเกี่ยวขาว เพลงพื้นบานที่พบในภาคกลางสามารถรวบรวมไดถึง 40 กวาชนิด 

เพลงทุกชนิดมีรูปแบบฉันทลักษณที่คลายกัน แตจะแตกตางไปกันไปบางในแตละทองถิ่น 

โดยเฉพาะเร่ืองของทํานอง เนื้อรอง การรองรับของลูกคู อยางไรก็ตามวัตถุประสงคของเพลง

พื้นบานก็เพื่อสรางความบันเทิงและความผอนคลายในการทํางานหรือเปนกิจกรรมในยามวางเปน

สําคัญ 

 กฤษณา คงยิ้ม (2531: 102-106) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การวิเคราะหเพลงประกอบ

การละเลนพื้นบานตําบลเขาทอง อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค พบวา ประเภทของเพลง

ประกอบการละเลนพื้นบาน มีดังนี้ 

 1. เพลงรําวง ที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับหนุมสาวในดานความรัก 

 2. เพลงปฎิพากษ ที่ใชเลนในโอกาสตาง ๆ เชน สงกรานต ลงแขกเกี่ยวขาว  

 3. เพลงประกอบการละเลนเบ็ดเตล็ด ซึ่งมักใชประกอบในพิธีกรรม และเพื่อความ

สนุกสนาน เชน เพลงเชิญผีชวงสงกรานต เพลงแหนางแมว  

 เพลงพื้นบานตําบลเขาทองยังเปนเพลงที่แฝงภาษิตที่เปนคติสอนใจจํานวนมาก ซึ่ง

ลวนนํามาจากส่ิงแวดลอมรอบตัวของคนในทองถิ่น ในสวนของคานิยมและความเช่ือ พบวาเปน

คานิยมในการปฏิบัติตนและการดําเนินชีวิต เชน ผูหญิงตองมีความเรียบรอย เปนแมบานแมเรือน 

ผูชายตองเปนหัวหนาครอบครัวที่ดี ตองกตัญูตอบิดา-มารดา และยังมีความเช่ือในดานศาสนา 

เชน เร่ืองของกรรมดี-กรรมชั่ว เร่ืองนรกสวรรค เพลงพื้นบานตําบลเขาทองจึงมีบทบาทตอสังคม

คอนขางมาก โดยเฉพาะดานการจัดระเบียบและการยึดโยงใหคนสังคมรูจักหนาที่ของตนเอง และ

ยังชวยยึดโยงใหสังคมมีความเปนหนึ่งเดียวกันดวย  

 ประจักษ ฉายแสง (2532) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง ระบบการเรียนรูแบบพื้นบาน กรณีศึกษา

ตําบลศรีคีรีมาศ อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย พบวา การเรียนรูแบบพื้นบานของผูคนในตําบลศรี

คีรีมาศเก่ียวกับคติชน มุขปาฐะและประเพณีสังคมนิยมพื้นบาน เปนไปเพื่อการขัดเกลาพฤติกรรม

ทางสังคมและเสนอแนะแนวทางการดําเนินชีวิตที่เหมาะสมกับสังคมตําบลศรีคีรีมาศ การเรียนรูที่

เกิดข้ึนเปนการเรียนรูตลอดชีวิตในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ อยางไรก็ตามผลที่

ตามมาก็คือความสุขของชาวบานที่มีบทบาทเปนทั้งผูถายทอดและผูรับในขณะเดียวกัน การ

ประกอบกิจกรรมรวมกันถือเปนกระบวนการถายทอดทางวาจาและการแสดงแบบอยาง วิธีการ

เรียนรูไดแกการสังเกตุ การฟง และแรงจูงใจ  วรรณกรรรมและการละเลนพื้นบานจึงเปนแบบ

แผนการเรียนรูที่ชวยจรรโลงจิตใจผูคนในสังคมใหรูจักบทบาทหนาที่และวิถีทางอันเหมาะควรที่จะ

ชวยสงเสริมใหสังคมนาอยูมากข้ึน 
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 บัวผัน สุพรรณยศ (2535) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง วิเคราะหเพลงอีแซวของจังหวัด

สุพรรณบุรี พบวา เพลงอีแซวเปนเพลงพื้นบานของจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมีอายุไมตํ่ากวา 100 ป 

การเลนเพลงอีแซวหรือเพลงปฏิพากษชนิดยาว ตองอาศัยปฏิภาณและไหวพริบที่ตอเนื่อง 

เนื่องจากลักษณะของเพลงมีความเร็ว กระชั้น มีคําประพันธเปนกลอนหัวเดียว เนื้อหาของเพลงมี

จํานวนมากในขณะจํานวนศิลปนมีจํากัด บทบาทของเพลงอีแซวที่มีตอสังคมที่นอกจากจะให

ความสนุกสนานแลว ยังเปนการสรางความสามัคคี สงเสริมความกลาแสดงออกในทางที่ควร และ

ถายทอดเร่ืองราวความเปนมารอบกายเพื่อใหเกิดความจรรโลงใจแกผูฟง ปจจุบันเพลงอีแซวเปน

การละเลนที่สรางรายไดใหกับศิลปนทองถิ่น มีการฝกหัดและถายทอดใหกับเยาวชนรุนใหมอยาง

ตอเนื่อง 

 ธนาวุฒิ ต้ังสอนบุญ (2548) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง เพลงพื้นบาน กรณีศึกษา : ชุมชนนคร

ชุม จังหวัดกําแพงเพชร พบวา เพลงระบําคลองชาง เพลงรําแมศรี และเพลงรําโทนจํานวน 10 

เพลง รวมเพลงพื้นบานที่ศึกษาทั้งหมด 12 เพลง รูปแบบการเลนเพลงพื้นบานนครชุมไมซับซอน 

มักใชการปรบมือใหจังหวะในขณะเลนเพลงเปนสวนใหญ หากมีเครื่องดนตรีประกอบก็มักเปน

เครื่องดนตรีประกอบจังหวะในทองถิ่น เชน กลองยาว ฉิ่ง ฉาบ และกรับ โครงสรางเนื้อเพลงไม

แนนอน จํานวนคําสั้นยาวไมเทากัน มีสัมผัสระหวางบท ถอยคําที่พบมักคลองจองคลายบท

กลอน ความหมายของเปนเรื่องราวในทองถิ่น เชน ความรัก ความสุข การเกี้ยวพาราสีระหวาง

ชายหนุม หญิงสาว ในปจจุบันเพลงพื้นบานนครชุมไมไดรับความนิยมมากนัก การรองการเลน

สวนใหญจะเปนไปในเชิงอนุรักษซึ่งมักจัดในงานเทศกาลประจําป เทศกาลรื่นเริงของจังหวัด

กําแพงเพชร เชน งานนบพระเลนเพลง งานสารทไทยกลวยไข อยางไรก็ตามพอเพลง แมเพลงก็

ยังพยายามที่จะถายทอดใหเยาวชนรุนใหมที่สนใจ เพื่อเปนการปองกันมิใหเพลงพื้นบานนครชุม

สูญหายไป 

 จุฑามณี บานมอญ (2550: 96-100) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาเพลงพ้ืนบานทาโพ 

ตําบลทาโพ อําเภอหนองขาหยาง จังหวัดอุทัยธานี พบวา ชุมชนทาโพเปนชุมชนเกาแก สันนิษฐาน

วาเกิดข้ึนสมัยปลายกรุงศรีอยุธยา เพลงพื้นบานทาโพในปจจุบันมีจํานวน 5 เพลง ประกอบไปดวย 

เพลงพิษฐาน เพลงชักเยอ เพลงเก่ียวขาว เพลงกรุน เพลงโลม ทั้งหมดเปนเพลงปฎิพากษ เนื้อรอง

มีการใชถอยคําที่คลองจองกัน ความหมายของเพลงเปนเร่ืองราวของความเช่ือเร่ืองบาป บุญ การ

หยอกเยาระหวางชายหนุม หญิงสาว โอกาสในการแสดงนิยมเลนเพลงพ้ืนบานในชวงตรุษ

สงกรานตเปนสวนใหญ หรืองานเทศกาลตามที่หนวยงานภาครัฐหรือเอกชนขอมา 
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 ชุมชนทาโพมีพอเพลง แมเพลง ที่เปนแกนนําในการเลนเพลงพื้นบานจํานวน 14 คน 

ลวนมีอายุ 70 ปข้ึนไป มีผูสนใจเรียนรูและฝกฝนเพลงพ้ืนบานจํานวนไมมาก แนวทางการอนุรักษ

เปนอีกหนทางในการชวยสืบตออายุเพลงพื้นบานทาโพไดดังนี้ 

 1. พอเพลง แมเพลงทุกคนตองมีสวนรวมในการถายทอดเพลงพื้นบานใหกับลูกหลาน

ในทองถิ่น 

 2. หนวยงานดานการศึกษา ควรนําเพลงพ้ืนบานทาโพบรรจุในหลักสูตรทองถิ่น

สถานศึกษาในจังหวัดอุทัยธานี 

 3. มีการรวมมือสนับสนุนสงเสริมการเลนเพลงพ้ืนบาน ในเวทีการแสดงระดับทองถิ่น

และระดับจังหวัด 

 4. จัดต้ังกลุมเยาวชนเพื่อสืบสานเพลงพื้นบานทาโพ  

 กฤษณะ วรรณศิริ (2551: 263-267) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง เพลงพื้นบาน อําเภอพนมทวน 

จังหวัดกาญจนบุรี พบวา เพลงพื้นบานอําเภอพนมทวนมี 5 ประเภท คือ เพลงพื้นบานในชวง

เทศกาลสงกรานต เชนเพลงพิษฐาน เพลงพื้นบานในชวงเทศกาลเพาะปลูก เพลงแหนางแมว  

เพลงพื้นบานในชวงเทศกาลก็บเกี่ยว เชน เพลงเตนกํารําเคียว เพลงพื้นบานในชวงเทศกาลออก

พรรษา เชน เพลงรอยพรรษา เพลงพื้นบานที่รองเลนทั่วไปไมจํากัดเทศกาล เชน เพลงรําโทน 

เนื้อหาของเพลงเนนบทรอง มีสัมผัสคลองจอง มีจังหวะชา จังหวะปานกลาง และจังหวะเร็ว เพลง

พื้นบานอําเภอพนมทวนยังพบไดในโอกาสที่คนรุนเกายังคงนํามารองเมื่อถึงหนาเทศกาล เชน 

เพลงรอยพรรษา เพลงกลอมเด็ก แมวาจํานวนเพลงพื้นบานมีจํานวนมากแตสวนใหญแลวไมไดมี

การรองการเลนเหมือนในอดีต เวนแตมีการเกิดข้ึนของกระบวนการอนุรักษ เพลงพื้นบานจึงถูก

หยิบข้ึนมารองอีกคร้ัง ดวยสภาพบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่เปล่ียนไป เพลงพื้นบานอําเภอ

พนมทวนจึงไดรับผลกระทบเชนเดียวกับเพลงพื้นในทองถิ่นอ่ืนๆ ซึ่งเปนปรากฏการณที่ไมสามารถ

หลีกเล่ียงได  

 พระครูวินัยธรณรงค เขียวทอง (2552: 131-136) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง แนวทางการอนุรักษ

และพัฒนาศิลปะการละเลนเพลงพื้นบานของจังหวัดนครสวรรคซึ่งเปนเร่ืองที่เกี่ยวเนื่องกับการ

อนุรักษและฟนฟูเพลงพื้นบาน  พบวา การละเลนเพลงพื้นบานในทองถิ่นจังหวัดนครสวรรค อยูใน

ภาวะที่คอนขางนาเปนหวง ดวยสังคมที่เปล่ียนไปรวดเร็ว ตัววัยรุนก็ใหความสําคัญกับวัฒนธรรม

จากภายนอกมากวาเพลงพื้นบานที่มีจังหวะชาไมสนุกสนานเทาเพลงปอบหรือร็อค สวนพอเพลง-

แมเพลงก็มีอายุคอนขางมาก ประกอบกับการตองประกอบอาชีพจึงไมคอยมีเวลาในการถายทอด

เพลงพื้นบานใหกับเยาวชนมากนัก อยางไรก็ตามเพลงพื้นบานยังคงมีบทบาทตอผูคนในสังคม 
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เนื่องจากยังคงมีการรองเพลงพื้นบานในโอกาสตาง ๆ แตหากยังมิไดมีการอนุรักษและสงเสริม

อยางจริงจังแลว ในอนาคตการละเลนเพลงพื้นบานคงตองยุติลง การศึกษาแนวทางการอนุรักษ

และพัฒนาศิลปะการละเลนเพลงพื้นบาน เปนการประยุกตแนวทางการอนุรักษแบบเกาผสมผสาน

การอนุรักษและฟนฟูแบบสมัยใหม ซึ่งสรุปไดดังนี้ 

 1. การพัฒนาการละเลนเพลงพื้นบานใหเปนหลักสูตรสําหรับสถานศึกษาในชุมชน 

โดยเปนการจัดหลักสูตรใหอยูกิจกรรมดนตรีและนาฏศิลป ซึ่งครูผูสอนก็คือพอเพลง-แมเพลงใน

ชุมชน เนื่องจากผู เ รียนและผูสอนเปนคนในชุมชนยอมมีความสนิทสนมกันในระดับหนึ่ง 

กระบวนการเรียนการสอนจึงนาจะเปนไปอยางรวดเร็ว ผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองใหมี

ความสามารถดานเพลงพื้นบาน ที่จะนําไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพในอนาคตได 

 2. การพัฒนาเคร่ืองดนตรีและเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาประกอบการแสดง เคร่ือง

ดนตรีสากลบางเชน เบส อิเลคโทน กลองชุด เม่ือนํามาประยุกตใชกับการแสดงสามารถดึงดูด

ความสนใจของผูชมไดมากข้ึน 

 3. การพัฒนาปรับปรุงดานเคร่ืองแตงกาย ซึ่งควรเปนรูปแบบผสมผสาน ไมทันสมัย

หรือดูลาสมัยจนเกินไป 

 4. การถายทอดและการเรียนรู ควรมีการกําหนดกระบวนการเรียนรูอยางชัดเจน 

ผูเรียนสามารถเลือกที่จะเรียนรูได โดยควรจะเร่ิมจากภายในโรงเรียน จากน้ันจึงเปนการเรียนนอก

เวลา ซึ่งผูเรียนสามารถเลือกปฏิบัติไดอยางเหมาะสมกับสถานะของตนเอง กอใหเกิดความรูสึกวา

เพลงพื้นบานไมใชเร่ืองยุงยากซับซอน ความสนใจตอเพลงพื้นบานก็เพิ่มมากข้ึน 

 5. การพัฒนาในดานการยอมรับจากบุคลากร สรางความภาคภูมิใจใหกับชุมชน จาก

การที่พอเพลงแมเพลงเปนบุคคลสําคัญดานการสรางความบันเทิงดวยวัฒนธรรมในทองถิ่น ซึ่งจะ

สงผลใหเพลงพื้นบานไดรับการยอมรับมากข้ึน 

 6. การกระจายขอมูลขาวสาร การแทรกเพลงพื้นบานเขาไปในโฆษณาขาวสารของ

ชุมชน จะทําใหคนในชุมชนเกิดความคุนเคยกับเพลงพื้นบานและรูสึกยอมรับมากข้ึน 

 7. การพัฒนาในดานเนื้อรองทํานองเพลงพื้นบาน การปรับปรุงนี้ควรเนนเนื้อหาของ

เพลงใหเปนเร่ืองที่ทันสมัยเปนประโยชนกับคนในทองถิ่น เนื้อหาอาจมีอาจผสมผสานระหวางเร่ือง

ในอดีตกับปจจุบัน ซึ่งอาจยกมาเปรียบเทียบกัน ตัวเนื้อหาจะใหความรูสึกที่สรางสรรคและ

นาสนใจ ในสวนของทํานองอาจนําแนวเพลงชนิดอ่ืน เชนเพลงลูกทุงมารองสลับรายการ เพื่อให

การละเลนเพลงมีความหลากหลายมากข้ึน 
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 อภิลักษณ เกษมผลกูล และนิภัทรา เทพนิมิตร (2552: 170-175) ไดศึกษาวิจัยเร่ืองลํา

นําคําหวาน เร่ืองเลาผานเพลงพื้นบานศาลายา พบวา ผูคนสวนมากใหความสําคัญกับเพลง

พื้นบานตามที่สวนกลางคัดเลือก และยังขาดความรูเกี่ยวกับเพลงพื้นบานประจําถิ่น เปนผลใหการ

เผยแพรความรูความเขาใจ เพื่อกระบวนการสืบทอดและสรางสรรคเพลงพื้นบานในสังคมทองถิ่น

ยังมีนอย โดยเฉพาะการอนุรักษเพลงพื้นบานซึ่งไมใชแคการสงวนรักษาไวในพิพิธภัณฑ หอ

วัฒนธรรมประจําจังหวัดเพียงอยางเดียว ควรมีการเผยแพรใหเกิดการรับรูในวงกวาง เชน การจัด

กิจกรรมเกี่ยวกับเพลงพื้นบานตามหนาเทศกาลตางๆ เพื่อใหประชาชนทั่วไปรูจักเพลงพื้นบาน

มากข้ึน  

 แนวทางการอนุรักษและฟนฟูเพลงพื้นบานจะสําเร็จไดตองอาศัยบทบาทของบุคคล

หนวยงานของรัฐและภาคเอกชนดังนี้ 

 1. บทบาทของบุคคลตอการอนุรักษและเผยแพรเพลงพื้นบานทองถิ่น 

   1.1 รวบรวมจดบันทึกเพลงพื้นบานที่อยูในทองถิ่นของตนใหมากที่สุด พิมพ

สําเนาเนื้อรองเพลงพื้นบานไวเปนหลักฐาน หากมีพอเพลง แมเพลง ควรบันทึกแถบเสียงเพื่อการ

อนุรักษและเผยแพร  

   1.2 นําเพลงพื้นบานมาขับรองในโอกาสอันควร 

   1.3 จัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเพลงพื้นบาน เชน กิจกรรมตรุษสงกรานต

เพื่อใหบุคคลทั่วไปไดมีโอกาสสัมผัสกิจกรรมของไทยในอดีต 

  

   1.4 สนใจและทําความเขาใจเพลงพื้นบาน พยายามฟงเพลงพื้นบานเพื่อทํา

ความเขาใจทํานอง ลีลา และสาระของเพลง เพื่อสรางพื้นฐานความสนใจและตระหนักในคุณคา

ของเพลงพื้นบาน 

 2. บทบาทของสถาบันการศึกษาตอการอนุรักษ และเผยแพรเพลงพื้นบาน  

   2.1 จัดกิจกรรมเพลงพื้นบาน และการละเลนตลอดจนวิถีชีวิตที่เกี่ยวเน่ืองกับ

เพลงพื้นบานในอดีตในรูปแบบการสาธิต การแขงขัน 

   2.2 จัดใหมีการเลนเพลงพ้ืนบานโดยพอเพลง แมเพลง ตามเพลงพื้นบานที่

ยังคงแสดงอยูในทองถิ่นนั้นๆ 

   2.3 รวบรวมเพลงพื้นบานเพื่อตีพิมพไวในหองสมุดพรอมแถบบันทึกเสียงเพลง

พื้นบาน สําหรับเปนแหลงเรียนรู และนําไปแลกเปล่ียนกับสถาบันอ่ืนๆ 
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 3. บทบาทของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดตอการอนุรักษ และเผยแพรเพลงพื้นบาน 

   3.1 จัดกิจกรรมหมุนเวียน โดยเชิญพอเพลง  แมเพลงมาแสดงที่สํานักงาน

วัฒนธรรมเปนประจํา 

   3.2 รวบรวมเพลงพื้นบานในจังหวัด เพื่อเผยแพร และเพื่อจําหนายในรูปแบบ

หนังสือ วิดิทัศนหรือแผนบันทึกเสียง  

 4. บทบาทของหนวยงานเอกชนและมูลนิธิตอการอนุรักษและเผยแพรเพลงพื้นบาน 

  หากมีหนวยงานเอกชนและมูลนิธิซึ่งมีทุนทรัพยมาก ใหความสนใจเพลงพื้นบาน 

จะเปนประโยชนในดานการเผยแพรและอนุรักษอยางมาก เชน ธนาคารตางๆ ใหเพื่อจัดพิพม

หนังสือเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม หรือสนับสนุนรายการโทรทัศนที่เผยแพรงานศิลปะ นอกจากนี้ใน

สวนของธุรกิจการทองเที่ยว ประเภทโรงแรม รานอาหาร ก็สามารถใหการสนับสนุนเพลงพื้นบาน 

โดยการจัดการแสดงเพลงพื้นบานเพื่อความบันเทิงในวาระตางๆ  

 พระสุธีร ศรีชุมแสง (2553: 132-136 ) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง แนวทางในการอนุรักษฟนฟู

และพัฒนาศิลปะการแสดงเพลงโคราชจังหวัดนครราชสีมา พบวา เพลงโคราชไมปรากฏตนกําเนิด

ที่ชัดเจน มีเพียงตํานานที่เลาสืบตอกันมา ในอดีตเพลงโคราชนิยมเลนในงานบุญ รูปแบบการเลน

เพลงเปนแบบด้ังเดิมใชระยะเวลามาก ในปจจุบันเพลงโคราชมีการนําเอาดนตรีตะวันตกมา

ผสมผสานและตัดทอนเวลาใหเหลือเพียง 3-4 ชั่วโมง เปนผลใหเพลงโคราชมีอัตลักษณที่ไมชัดเจน 

การสืบทอดและผูรับการสืบทอดมีนอยลง การสงเสริม การอนุรักษและพัฒนาไมตอเนื่อง  

 ปญหาเพลงโคราชเปนตัวอยางการบั่นทอนทรัพยากรวัฒนธรรม ซึ่งตองอาศัยความ

รวมมือจากทุกภาคสวนในการแกไข ดังนี้ 

 1. การอนุรักษเพลงโคราช 

  1.1 ควรสงเสริม การเลน ผูแสดง การแตงกาย ทารํา ข้ันตอนพิธีกรรม เนื้อรองเพลง

โคราช โดยใหมีองคกรผูรับผิดชอบ มีการติดตามประเมินผลของหนวยงานที่รับผิดชอบ 

  1.2 บรรจุศิลปะการแสดงเพลงโคราชลงในบทเรียน โดยเนนใหโรงเรียนจัดการเรียน

การสอนใหเยาวชนไดเขาใจ เพื่อใหเยาวชนสนใจและตระหนักถึงความสําคัญในการสืบทอด

ศิลปวัฒนธรรมเพลงโคราชแบบครอบคลุม 

 2. การฟนฟูเพลงโคราช 

  2.1 ผูเชียวชาญ ต้ังแตปราชญชาวบาน ผูรูในหมูบาน ชุมชน ตําบล อําเภอ จังหวัด

ทุกภาคสวนไดมีสวนรวมฟนฟูการเลน ผูแสดง การแตงกาย ทารํา ข้ันตอนพิธีกรรม เนื้อรอง 

  2.2 มีส่ือการเรียนการสอน ใหกับสถานศึกษา ในระดับ ประถม มัธยม และ

อุดมศึกษา 
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 3. การพัฒนาเพลงโคราช 

  3.1 หนวยงานดานศิลปวัฒนธรรมประจําจังหวัดนครราชสีมา เขามามีสวนการจัด

หมวดหมูการแสดง การแตงกาย ทารํา ข้ันตอนพิธีกรรม เนื้อรองเพลงโคราช เพื่อดําเนินการในสวน

ที่เกี่ยวของ 

  3.2 ระดมความคิดทุกภาคสวน  เพื่อให เกิดการอนุ รักษฟนฟูและพัฒนา

ศิลปวัฒนธรรมการแสดงเพลงโคราชอยางยั่งยืน 

  3.3 มีการแตงเนื้อรอง ทํานองใหจูงใจผูฟงมากกวาเดิม คิดทารําใหม เส้ือผา เวที 

ดนตรี ใหนาสนใจ  

 ศุภิสรา ประเสริฐ (2551: 211-221) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง แนวทางและรูปแบบการอนุรักษ 

การฟนฟู และการพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณีกลุมชาติพันธุญัฮกรุ เพื่อการทองเที่ยวทาง

วัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ พบวา กลุมชาติพันธุญัฮกรุ อาศัยอยูในประเทศไทยเขต 3 จังวัด คือ 

จังหวัดเพชรบูรณ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ ญัฮกรุเปนกลุมชาติพันธุที่ใชภาษามอญ

โบราณที่คาดวาอายุยาวนานนับพันป แมวากระแสพัฒนาดานความเจริญจะรุดหนาไปมาก 

แตญัฮกรุยังคงซ่ึงเอกลักษณทางขนบธรรมเนียมประเพณีไวเปนอยางดี ไมวาจะเปนภาษาพูด การ

แตงกาย การละเลน เนื่องจากสถานศึกษาในทองถิ่นไดจัดใหมีหลักสูตรการเรียนการสอนโดยครู

ภูมิปญญาที่มีความเช่ียวชาญ แตส่ิงหนึ่งที่คนญัฮกรุควรสงเสริมใหมีการเรียนรูเพิ่มข้ึนก็คือ เร่ือง

อาหาร ความเช่ือและพิธีกรรม ซึ่งจะชวยเสริมใหการอนุรักษและฟนฟูสมบูรณยิ่งข้ึน 

 จังหวัดชัยภูมิเปนพื้นที่หนึ่งที่มีการสงเสริมดานการทองเท่ียว ซึ่งขนบธรรมเนียม

ประเพณีกลุมชาติพันธุญัฮกรุเปนอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถนํามาพัฒนาเปนการทองเที่ยวเชิง

นิเวศวิทยาวัฒนธรรมได เนื่องจากวิถีชีวิตของญัฮกรุลวนมีความผูกพันกับธรรมชาติ เชน พิธีการ

เล้ียงผีปูตา การแหดอกผ้ึง การเลนกระแจะในเทศกาลสงกรานต ส่ิงเหลานี้เหมาะกับการเปนแหลง

เรียนรูประเภทมีชีวิต เพราะไมใชการประดิษฐวัฒนธรรมข้ึนใหม แตเปนการหยิบส่ิงที่ทีอยูแลวมา

นําเสนอใหคนทั่วไปไดรับรู ดวยการเปดเปนแหลงทองเที่ยวทางเลือกที่นักทองเที่ยวสามารถสัมผัส

ประสบการณแปลกใหม ดวยการเรียนรูวิถีชีวิตวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธ ความแตกตางทาง

วัฒนธรรม จากศักยภาพของทางดานวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอมของญัฮกรุ สามารถจัดใหเปน

แหลงทุกทองเที่ยวไดทั้ง 3 ฤดูกาล เพราะขนบธรรมเนียมประเพณีญัฮกรุลวนหมุนเวียนไปตามฤดู 

อยางไรก็ตามการจัดการทองเท่ียวที่จะมีข้ึนตองเปดโอกาสในคนญัฮกรุมีสวนรวม และไมใชการ

ชี้นําอันจะเปนหนทางไปสูการทําลายวัฒนธรรมของญัฮกรุ หากการพัฒนาดังกลาวสําเร็จ ญัฮกรุก็

ไมตองทิ้งถิ่นฐานไปที่อ่ืนยังสามารถรักษาปา รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีใหดํารงอยูคูชุมชน

ตราบเทานาน 
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 มิ่งขวัญ ชนไพโรจน (2551: 362-365) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง แนวทางอนุรักษฟนฟูและ

พัฒนาเอกลักษณและขนบธรรมเนียมประเพณีของกลุมชาติพันธุกุลาในภาคอีสานซ่ึงเปนเร่ืองการ

หาแนวทางที่เหมาะสมสําหรับการอนุรักษและฟนฟูวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุกุลาที่สามารถ

นํามาประยุกตใชกับการอนุรักษและฟนฟูเพลงพื้นบานได และจากการศึกษาของมิ่งขวัญ ชน

ไพโรจน พบวา เอกลักษณของกลุมชาติพันธุกุลาในอดีตประกอบไปดวย ภาษา การแตงกาย 

อาหาร ยารักษาโรค ศิลปกรรม และภูมิปญญาในการประกอบอาชีพ แตเนื่องจากกลุมชาติพันธุ

กุลาไดต้ังถิ่นฐานรวมกับชาวอีสานซ่ึงมีประชากรจํานวนมากกวา สงผลใหวัฒนธรรมอีสาน

แพรกระจายเขาสูกลุมชาติพันธุกุลาจนเกิดการผสมผสานระหวางกัน จากอดีตสูปจจุบัน

ขนบธรรมเนียมประเพณีของกลุมชาติพันธุกุลาไดถูกกลืนหายไปหลายชนิด โดยเฉพาะอยางยิ่งใน

ภาวการณของโลกาภิวัฒน การศึกษาเพื่อการอนุรักษฟนฟูและพัฒนาเอกลักษณจึงเกิดข้ึน ซึ่ง

ประกอบไปดวยแนวทางตาง ๆ ดังนี้ 

 แนวทางการฟนฟูเอกลักษณ  สามารถดําเนินการร้ือฟนเอกลักษณทั้งในดาน

ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตตลอดจนความเชื่อมาประยุกตใช อันไดแก การสรางใหม การ

จําลอง การเลียนแบบ และการผลิตเพิ่ม เมื่อมีการรื้อฟน ก็ตองมีการเผยแพรกิจกรรมทาง

เอกลักษณควบคูไปดวย เชน การผลิตสินคา การตั้งรานคาชุมชน การจัดกิจกรรมดานวัฒนธรรม 

เพื่อใหเปนที่รับรูของบุคคลคนภายในกลุมและบุคคลทั่วไป 

 แนวทางการพัฒนาเอกลักษณและขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งแนวทางการปฏิบัติ

ตอเนื่องจากการอนุรักษและฟนฟู เพราะเม่ือกระบวนการอนุรักษและฟนฟูประสบผลสําเร็จ ก็

สามารถนําเอกลักษณและขนบธรรมเนียมประเพณีมาเสนอใหเปนหมูบานวัฒนธรรม เพื่อการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม อันจะเปนหนทางที่นําไปสูความยั่งยืนตอไป การอนุรักษฟนฟูและ

พัฒนาที่เกิดข้ึน สามารถพัฒนาไปสูความสําเร็จได เนื่องจากกลุมชาติพันธุกุลาหลายพื้นที่มี

ศักยภาพในการพัฒนาตนเอง หากมีการดําเนินการอยางจริงจังยอมกอใหเกิดความภาคภูมิใจใน

การดํารงไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีของกลุมชาติพันธุกุลา โดยคนในชุมชน เพื่อชุมชน ที่นําไปสู

ความยั่งยืนตอไป 

 จากการศึกษาวิจัยขอมูลที่เกี่ยวของ ทําใหไดเนื้อหาสาระซึ่งสรุปไดวา ศิลปวัฒนธรรม

เปนงานที่สรางสรรคข้ึนเพื่อจรรโลงจิตใจของผูคน แตดวยความเจริญที่เกิดข้ึนไดสงผลใหวัตถุ

กลายเปนคานิยมสําคัญที่เขามาแทนศิลปวัฒนธรรมซึ่งบรรพบุรุษไดสรางข้ึน ผลที่ตามมาก็คือ

ศิลปวัฒนธรรมหลายประเภทถูกทอดทิ้งและถูกทําลายใหเส่ือมคาลง รากเหงาด้ังเดิมที่ส่ังสมมา

ตองเปล่ียนแปลงหรือสูญหายไปอยางหลีกเล่ียงไมได  อยางไรก็ชุมชนหลายแหงที่เห็นคุณคาของ
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มรดกทางวัฒนธรรมกําลังพยายามอนุรักษและฟนฟูศิลปวัฒนธรรมในทองถิ่นใหกลับมาเปน

เอกลักษณของชุมชนอีกคร้ัง แตก็ยังคงขาดความรวมมือจากหลายฝาย ซึ่งหนาที่ดังกลาวควรเปน

ความรวมมือจากทุกภาคสวน และเพื่อไมใหศิลปวัฒนธรรมเสียหายมากกวานี้ จึงตองมีการ

อนุรักษฟนฟู ตลอดจนพัฒนา ซึ่งตองปฏิบัติอยางจริงจัง เพื่อใหมรดกทางวัฒนธรรมสามารถดํารง

อยูในสังคมได 

 ผลจากการทบทวนวรรณกรรมชวยใหผูศึกษาเกิดความรูความเขาใจเบ้ืองตน เกี่ยวกับ

ความหมาย ลักษณะและประเภทของเพลงพื้นบาน ตลอดจนกระบวนการในการอนุรักษและฟนฟู

ทรัพยากรวัฒนธรรมของทองถิ่นตาง ๆ ในประเทศไทย ซึ่งผูศึกษาพบวาประเด็นใหญที่มีการศึกษา

ไวมีดังนี้ 

 1. การเปลี่ยนแปลงของเพลงพื้นบาน  เกิดข้ึนจากปจจัย 2 ประการ ไดแก 

  1.1 ปจจัยภายในทองถิ่น ซึ่งเกิดข้ึนจากตัวประชากรในทองถิ่นไดมีการปรับตัวให

เขากับวัฒนธรรมสมัยใหมที่มาจากภายนอก ซึ่งมีผลตอวิถีชีวิตของคนในชุมชนหนองผักนากทุก

ดาน เชน การประกอบอาชีพที่ไมไดพึ่งธรรมชาติเหมือนอดีต ยอมรับเทคโนโลยีประเภทเคร่ืองจักร

และสารเคมีทางวิทยาศาสตรมากข้ึน ผลกระทบที่ปรากฎชัดเจนก็คือ ทัศนคติของคนในชุมชน

เปล่ียนแปลงไปเนื่องจากการดําเนินชีวิตที่ตางไปจากเดิม คนในชุมชนไมมีเวลาวาง ตองเรง

เพาะปลูกขาวตลอดทั้งปเพื่อใหเกิดรายไดมาเล้ียงครอบครัวใหทันกับคาครองชีพที่สูงข้ึน ผูคน

เลือกรับความบันเทิงที่หลากหลายข้ึน เพลงพื้นบานถูกลดความสําคัญลงไป เนื่องจากวัฒนธรรม

สมัยใหมมีความรวดเร็วและทันสมัยกวาเพลงพ้ืนบาน ผูคนในทองถิ่นจึงใหความสนใจวัฒนธรรม

สมัยใหมมากวาการเลนเพลงพื้นบาน   

  1.2 ปจจัยภายนอกทองถิ่น  ซึ้งเกิดข้ึนจากการแพรกระจายของวัฒนธรรมรูปแบบ

แบบใหมเขามาสูทองถิ่น เนื่องจากกระแสการพัฒนาดานความเจริญโดยเฉพาะเสนทางการ

คมนาคมที่ไมใชทางดินทางเกวียนแตเปนถนนลาดยางมะตอยอยางดี ไดนําเอาเทคโนยีอันทันสมยั

เกือบทุกชนิด เชน โทรทัศน เคร่ืองเลนแผนเสียง วิทยุ เขามาแทนที่ความบันเทิงแบบพื้นบาน ซึ่งคน

ในชุมชนเองก็ไมสามารถตานทานความเจริญที่เขามาได และเปนไปไมไดที่ชุมชุนจะปฎิเสธ

เทคโนโลยีตาง ๆ มิฉะนั้นแลวคนในชุมชนหนองผักนากก็จะลาหลังไมกาวทันโลกเหมือนกับชุมชน

อ่ืน  โดยเฉพาะอยางยิ่งในการทําเกษตรกรรม ที่ปจจุบันตองเรงมือเพาะปลูกใหตรงกับแผนที่

ชลประทานไดวางไว มิฉะนั้นแลวก็อาจพบกับปญหาน้ําทวม การขาดแคลนน้ํา หรือแมลงศัตรูพืช

ระบาด คนในชุมชนจึงตองยอมรับและปรับเปลี่ยนตัวเองใหกาวทันความเจริญดานตาง ที่มาจาก
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หนวยงานของรัฐและจากสังคมเมือง เพลงพื้นบานจึงถูกลดความสําคัญลงจนเกือบจะสูญหายไป

จากชุมชน 
  2. สภาพของเพลงพื้นบาน  
  ในปจจุบันพบวา ทองถิ่นหลายแหงของสังคมไทยยังมีการเลนเพลงพื้นบานอยูบาง 

แตมักนิยมเลนเพลงในโอกาสหรือเทศกาลที่สําคัญเทานั้น เชน บุญตรุษสงกรานต บุญกฐิน และ

งานประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยว การดํารงอยูของเพลงพื้นบานจึงไมครบถวนทุกเพลง 

เนื่องจากวิถีชีวิตที่เปล่ียนไป เพลงพื้นบานที่เคยเปนกิจกรรมร่ืนเริงเพื่อประกอบการทํางาน หรือ

ประกอบพิธีกรรม  ไมไดรับความนิยมเหมือนในอดีต ประกอบกับเพลงพื้นบานชนิดเนื้อหายาว เชน 

เพลงฉอย เพลงอีแซว ไดกลายเปนวัฒนธรรมที่สรางรายไดใหกับคนในชุมชน การพยายามอนุรักษ

และฟนฟูจึงไดผลเฉพาะเพลงพื้นบานที่สามารถยึดเปนอาชีพได สําหรับเพลงพื้นบานที่พบใน

พิธีกรรม เชน การทําขวัญขาว การรับขวัญขาว ยังมีปรากฎอยูบาง เพราะการทํานายังเปนอาชีพ

หลักในขณะที่อาชีพอ่ืน ๆ เชน รับราชการ คาขาย เปนกลุมอาชีพที่ไมเกี่ยวของกับเพลงพื้นบานจึง

เปนการยากที่จะผลักดันใหคนกลุมดังกลาวสนใจการอนุรักษและฟนฟูเพลงพื้นบาน  นอกจากนีย้งั

มีเพลงพื้นบานชนิดส้ันซึ่งนิยมเลนตามฤดูกาล เชน เพลงรอยพรรษา เพลงเรือ ที่ไมสามารถใชเลน

เพลงไดทุกโอกาสเหมือนกับเพลงพื้นบานชนิดยาว เพลงพื้นบานชนิดส้ันจึงอยูในภาวะเสี่ยงตอการ

สูญหายเชนกัน 
 3. ปญหาและอุปสรรคที่พบ 
  การศึกษาแนวทางการอนุรักษและฟนฟูเพลงพื้นบาน ใชกระบวนการรวบขอมูล

จากเอกสารและกลุมคนที่เกี่ยวของ พรอมกับการศึกษาขอเสนอแนะจากผูเกี่ยวของ การศึกษาใน

คร้ังนี้พบวาปจจัยที่เปนปญหาและอุปสรรคในขณะนี้ประกอบไปดวย ปจจัยที่เปนความเจริญจาก

ภายนอก เชน เทคโนโลยี การศึกษา การติดตอส่ือสาร และปจจัยจากภายใน เชน วิถีชีวิต ความ

เชื่อ เพราะวัฒนธรรมสมัยใหมมีความแตกตางจากวัฒนธรรมในอดีตคอนขางมาก คนในชุมชนก็มี

ทรรศนะที่แตกตางกันออกไป แมวาสวนหนึ่งจะเห็นคุณคาในการอนุรักษและฟนฟูเพลงพื้นบาน 

แตยังคงขาดความรวมมือจากกลุมคนที่เกี่ยวของบางสวน ซึ่งกอใหเกิดอุปสรรคในดานการ

รวบรวมขอมูลอยางมาก เพราะคนกลุมดังกลาวมีความรูเกี่ยวกับเพลงพื้นบานอยูพอสมควร แต

ดวยมุมมองตอเพลงพ้ืนบานที่ตางแตกตางออกไปจากคนกลุมแรก จึงเปนเร่ืองยากในการรวบรวม

ขอมูล ปญหาเหลานี้เปนอุปสรรคในงานวิจัยที่จะนํามาศึกษา เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมและตรง

กับความตองการของคนทุกกลุมในชุมชน 
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 ประเด็นตาง ๆ ที่พบจากการทบทวนวรรณกรรมถือเปนภาพรวม ดานปจจัยที่มีผลให

เพลงพื้นบานในชุมชนหนองผักนากเกิดการเปล่ียนแปลง การดํารงอยูของเพลงพื้นบานชุมชน

หนองผักนากในปจจุบัน ตลอดจนปญหาและอุปสรรคเบ้ืองตนที่พบในการศึกษาแนวทางการ

อนุรักษและฟนฟูเพลงพื้นบานในชุมชนหนองผักนาก โดยรายละเอียดทั้งหมดจะกลาวถึงในบทที่ 4 

เพื่อใหเกิดความชัดเจนดานปจจัยการเปล่ียนแปลง และลักษณะเพลงพื้นบานชุมชนหนองผักนาก

อยางเปนระบบมากข้ึน  
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บทที่ 3 
 

วิธีดําเนินการศึกษา 
 

 การศึกษาเร่ือง การอนุรักษและฟนฟูเพลงพื้นบานชุมชนหนองผักนาก อําเภอสามชุก 

จังหวัดสุพรรณบุรี เปนการศึกษาโดยใชแนวคิดดานการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมซึ่งเปนวิธีวิจัย

เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเปนวิธีการศึกษาเชิงลึกผานการเก็บขอมูลภาคสนาม โดย

การสังเกตการณแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม เพื่อใหเกิดความเขาใจสภาพเพลงพ้ืนบานใน

ชุมชนหนองผักนากอยางละเอียด โดยเฉพาะประเภทและจํานวนเพลงพื้นบานที่มีอยูในชุมชน ซึ่ง

ขอมูลทั้งหมดเปนสวนประกอบในการศึกษา เพื่อหาแนวทางการอนุรักษและฟนฟูเพลงพื้นบานที่

เหมาะสม โดยมีรายละเอียดข้ันตอนการดําเนินงานวิจัยดังตอไปนี้ 

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. การศึกษาขอมูลจากเอกสาร (Documentary Study) 

  ผูศึกษาไดศึกษาขอมูลจากเอกสารทางวิชาการ หนังสือ วิทยานิพนธ รายงาน

งานวิจัย ภาคนิพนธ บทความ และเอกสารที่เกี่ยวของ เชน แผนที่ทางวัฒนธรรม รวมทั้งส่ือ

อินเตอรเน็ตและขอมูลทางราชการ  โดยผูศึกษาไดรวบรวมขอมูลจากการศึกษา แนวคิดและทฤษฎี

ที่เกี่ยวของกับแนวทางการอนุรักษและฟนฟูเพลงพื้นบาน ทั้งในเร่ืองของความหมาย ประเภทและ

วิธีการจําแนกพลงพ้ืนบาน สภาพเพลงพื้นบานในอดีตและปจจุบัน และชุมชนที่ยังมีการอนุรักษ

และสืบทอดเพลงพื้นบานอยูในขณะนี้ และทําความเขาใจแนวคิดการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม

ในการอนุรักษและฟนฟู เพื่อเปนใชแนวทางศึกษารวมกับขอมูลภาคสนามตอไป 

 2. การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม (Field Study)  

  2.1 ขอบเขตดานพื้นที่  

   การศึกษาแนวทางการอนุรักษและฟนฟูเพลงพื้นบานครั้งนี้ผูศึกษาไดเลือก

ชุมชนหนองผักนาก ที่ต้ังอยูในหมู 5 บานหนองผักนาก ตําบลหนองผักนาก อําเภอสามชุก จังหวัด

สุพรรณบุรี เปนสถานที่เก็บขอมูลหลัก ดวยชุมชนแหงนี้ยังมีการรองเพลงพื้นบานโดยพอเพลง-แม

เพลง นับวาเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญของชุมชน และสําหรับอนาคตคาดหวังวาจะสามารถ

ขยายพื้นที่ศึกษาไปยังชุมชนขางเคียงหรือชุมชนอ่ืนในจังหวัดสุพรรณบุรีที่ยังพบการรองและการ
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เลนเพลงพื้นบาน ซึ่งสามารถใชเปนแนวทางศึกษาเปรียบเทียบการอนุรักษและฟนฟูเพลงพื้นบาน

ระหวางชุมชน ซึ่งชวยใหเห็นภาพแนวคิดที่ประสบความสําเร็จและลมเหลวในการอนุรักษและฟนฟู

เพลงพื้นบาน และอาจพบแนวคิดที่สามารถนํามาประยุกตใชใหเปนประโชนตอการอนุรักษและ

ฟนฟูเพลงพื้นบานที่เปนรูปธรรมในชุมชนตอไป 

  2.2 การสํารวจภาคสนามในพ้ืนที่ศึกษา  

   ขอมูลนี้ไดมาจากการสังเกต บันทึกภาพ และใชแผนที่เพื่อใหทราบถึงสภาพ

ทั่วไปของชุมชนทางดานภูมิศาสตร การต้ังถิ่นฐาน การคมนาคม ประเพณีวิถีชีวิต และสภาวการณ

เกี่ยวกับเพลงพื้นบานในปจจุบันวาเปนที่รูจักของคนในชุมชนมากนอยเพียงใด ยังพบการเลนเพลง

พื้นบานหรือไม และมักเลนเพลงพื้นบานในโอกาสใด รวมทั้งสํารวจผูมีความรูเกี่ยวกับเพลง

พื้นบานที่สามารถเปนผูใหขอมูลหลัก (Key informant) ได เชน พอเพลง-แมเพลง ปราชญชาวบาน 

การเก็บขอมูลภาคสนามน้ีเปนการศึกษาตามสภาพความเปนจริงที่ปรากฏในชุมชน โดยหลักฐาน

และขอมูลที่ไดจะตองสอดคลองกับหัวขอวิจัย เพื่อใชอธิบายหรือสนับสนุนขอมูลที่ไดจากแหลงอ่ืน

ตอไป 

  2.3 ขอบเขตดานประชากร 

   ผูมีสวนเกี่ยวของกับเพลงพื้นบานชุมชนหนองผักนาก ไดแก คนภายในชุมชน  

เชน พอเพลง แมเพลง เจาอาวาสวัดหนองผักนาก และคนภายนอกชุมชน เชน นักวิชาการ พอ

เพลง แมเพลงผูมีชื่อเสียงดานการอนุรักษและฟนฟูเพลงพื้นบานในจังหวัดสุพรรณบุรี 

  2.4 การสัมภาษณ  

   การเก็บขอมูลดวยการพูดคุย สอบถามขอมูลจากคนภายในชุมชนเพื่อใหทราบ

ประเภทของเพลงพ้ืนบาน วิธีการรอง การเลนเพลงพื้นบานในโอกาสตางๆ โดยมีผูใหขอมูลสําคัญ 

ไดแก พอเพลง แมเพลง ผูสูงอายุในชุมชนที่พบเห็นพัฒนาการของเพลงพื้นบาน เจาอาวาสวัด

หนองผักนากซ่ึงมีสวนสงเสริมดานการอนุรักษและฟนฟูเพลงพื้นบาน คณะครูโรงเรียนวัดหนองผัก

นาก ซึ่งเปนคนในชุมชนและไดมีสวนเกี่ยวของในการนําเพลงพื้นบานเขามาเปนหลักสูตรการเรียน

การสอน และบุคคลภายนอกชุมชน ไดแกผูที่มีความรูเกี่ยวกับเพลงพื้นบานโดยเฉพาะอยางยิ่ง

ประสบการณในดานการอนุรักษและฟนฟู 

   การสัมภาษณอยางไมเปนทางการ ไดแก การพูดคุยสอบถามเพ่ือรวมรวม

ขอมูลพื้นฐานของชุมชน โดยใชแนวคําถามเพื่อใหทราบประวัติ วิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม และ

เร่ืองราวทั่วไปของชุมชน 
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   การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) เปนการสัมภาษณรายบุคคล โดย

ใชแนวคําถามที่เกี่ยวของกับเพลงพื้นบาน โดยเนนเก็บรายละเอียดขอมูลใหมากที่สุด ในที่นี้จะมี

กลุมผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก  

   1. กลุมพอเพลง-แมเพลงในชุมชน 

    พอเพลง-แมเพลงพื้นบาน จํานวน 5 คน ซึ่งทุกคนเปนผูเชี่ยวชาญในการเลน

เพลงพื้นบานเกือบทุกประเภท สามารถจดจําเพลงท่ีไมมีการรองการเลนอีกแลวได และปจจุบันได

เปนผูพยายามใหมีการอนุรักษและสืบทอดเพลงพื้นบานบางประเภทไว 

   2. กลุมผูรูในชุมชน 

    ผูสูงอายุในชุมชน จํานวน 5 คน โดยแตละคนมีอายุระหวาง 76-94 ป เปนผู

ทีคนในชุมชนใหการยอมรับนับถือ เนื่องจากเปนผูมีประสบการณไดเห็นการเปล่ียนแปลงของเพลง

พื้นบานและยังมีความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีในชุมชนเปนอยางดี 

    3. เจาอาวาสวัดหนองผักนาก ผูเห็นความสําคัญของเพลงพื้นบาน และได

พยายามสงเสริมใหมีการอนุรักษและสืบทอดเพลงพื้นบาน  

   4. ครูโรงเรียนวัดหนองผักนาก จํานวน 4 คน ที่เห็นความสําคัญของของเพลง

พื้นบานจึงไดรวมมือกับเจาอาวาสวัดหนองผักนากพรอมพอเพลง แมเพลงฝกหัดและถายทอดเพลง

พื้นบานใหกับนักเรียนโรงเรียนวัดหนองผักนากที่สนใจการเลนเพลงพื้นบาน 

   5. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 2-3 จํานวน 4 คน ที่ศึกษาเร่ืองเพลงพื้นบาน

ชุมชนหนองผักนากในวิชาภูมิปญญาทองถิ่นของโรงเรียนวัดหนองผักนาก นักเรียนทั้ง 4 คนนี้ยัง

ไดรับการฝกหัดเพลงพื้นบาน จนสามารถเปนตัวแทนนักเรียนรองและเลนเพลงพื้นบานตามโอกาส

ตาง ๆ เชน ประเพณีในชุมชน และงานของโรงเรียนได 

  2.5 หัวขอการสัมภาษณ 

   หัวขอการสัมภาษณอยางไมเปนทางการ การสอบถามประวัติ และขอมูล

พื้นฐานของชุมชนหนองผักนาก เชน สภาพภูมิศาสตร ประวัติศาสตรความเปนมาของชุมชน 

ทรัพยากร ธรรมชาติที่มอียูในชุมชน พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมจากอดีตจนถึงปจจุบัน  

   หัวขอการสัมภาษณเชิงลึก การสอบถามขอมูลเพลงพื้นบานทั้งหมดในชุมชน

หนองผักนาก เชน สภาพความเปนไปของเพลงพ้ืนบาน จํานวนของเพลงพ้ืนบานที่มีอยูในชุมชน 

โอกาสในการรองเพลงพื้นบาน  จํานวนของพอเพลง แมเพลงในปจจุบัน ทัศนคติในดานคุณคาและ

ความหมายของเพลงพื้นบานโดยคนภายในชุมชน  
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  การสอบถามรูปแบบกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับเพลงพื้นบานที่ชุมชนจัดขึ้น เชน 

การเรียนการสอนเพลงพื้นบานในโรงเรียนวัดหนองผักนาก การเลนเพลงพื้นบานในเทศกาล

สําคัญที่วัดหนองผักนากจัดขึ้น เพื่อประเมินคุณคาและศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวของ เพื่อให

ทราบถึงคุณคาของเพลงพื้นบานในฐานะทรัพยากรวัฒนธรรม โดยเฉพาะคุณคาที่ผูเกี่ยวของกับ

เพลงพื้นบานและคนในชุมชนเปนผูใหความหมาย 

 3. การเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสังเกตการณ (Observation) มี 2 วิธี ดังนี้ 

  3.1 การสังเกตการณแบบมีสวนรวม (Participant Observation)  

   เปนการเขาสังเกตการเลนเพลงของพอเพลง-แมเพลง รวมทั้งผูเกี่ยวของกับ

ผลงานเพลง ผูศึกษาจะเขาไปรวมกิจกรรมที่เกี ่ยวของกับเพลงพื้นบาน เชน งานสงกรานต 

เนื่องจากเปนเทศกาลที่มีความสําคัญกับชุมชน ซึ่งมีการเลนเพลงพื้นบานเปนประจาํทุกป และใน

สวนของการใชเพลงพื้นบานในงานพิธีกรรม เชน  งานแตงงาน การทําขวัญขาว ผูศึกษาเขาไปมี

สวนรวมอยางใกลชิด เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่เปนจริงที่สุด และทําการบันทึกข้ันตอน รายละเอียด

การเลนเพลงพื้นบานดวยกลองวิดิทัศนจนกวาจะสิ้นสุดกิจกรรม เพื่อใหทราบขอมูลเบื้องตน

เกี่ยวกับ บรรยากาศ และรูปแบบของการเลนเพลงพื้นบานในปจจุบัน ตลอดจนความนิยมและ

การมีสวนรวมของชุมชน 

  3.2 การสังเกตการณแบบไมมีสวนรวม (Non- Participant Observation) 

    การสังเกตลักษณะนี้ ผูศึกษาคอยสังเกตอยูหางๆ ไมเขาไปมีสวนรวมใน

กิจกรรมโดยตรง เชน การสังเกตกิจกรรม การเรียนการสอนเพลงพื้นบานในหลักสูตรทองถิ่นของ

โรงเรียนวัดหนองผักนาก การฝกซอมเพลงพื้นบานใหกับนักเรียนที่สนใจโดยพอเพลง-แมเพลง 

โดยจะสังเกตกระบวนการและทาทีของผูเรียนและเมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนจะเปนการ

สัมภาษณ เพื่อใหทราบทัศนคติของผูเรียนที่มีตอเพลงพื้นบาน 

 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลภาคสนาม (Field study)  
 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม ไดแก  

 1. หัวขอคําถามที่ใชเปนแนวทางในการรวบรวมขอมูลจากกลุมบุคคลตางๆ ตามความ

เหมาะสม สําหรับคําถามอยางไมเปนทางการ จะใชเพื่อรวบรวมขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับชุมชนหนองผัก

นาก รูปแบบความสัมพันธทางสังคมและวัฒนธรรม และความคิดเห็นของบุคคลเหลานั้นตอเพลง

พื้นบานในชุมชนหนองผักนาก โดยจะปรับเปล่ียนคําถามใหเหมาะสมกับสถานการณและกลุม

บุคคล สําหรับคําถามอยางเปนทางการในลักษณะเจาะลึก ซึ่งจะใชกับกลุมผูใหขอมูลหลัก (Key 

Informant) ซึ่งหัวขอคําถามที่ใชจะชัดเจนและเกี่ยวเนื่องกับประเด็นหลักของการศึกษา  

   ส
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 2. ดานบุคคล ไดแก ตัวผูศึกษาเอง ซึ่งเขาไปเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับนําไปใชใน

การศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาเปนผูเก็บขอมูลดวยตนเอง เพื่อใหงายตอการทําความเขาใจกับ

ปรากฎการณตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในขณะที่ลงภาคสนาม 

 3. ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ ไดแก สมุดบันทึก กลองวิดิทัศน เคร่ืองบันทึกเสียง กลอง

ถายรูป และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 

 
การตรวจสอบขอมูล 

 ในกระบวนการตรวจสอบขอมูลนั้น ผูศึกษาไดทําการตรวจสอบขอมูลไปพรอม ๆ กับ

ชวงระยะเวลาที่มีการลงภาคสนาม โดยผูศึกษาจะนําขอมูลที่ไดจาการบันทึก การสัมภาษณ 

รวมถึงขอมูลที่ยังขาดความชัดเจน จัดทําเปนหมวดหมูตามวัตถุประสงคของการศึกษาที่ไดต้ังไว 

และจะตรวจสอบวาขอมูลที่ไดมามีความครบถวนเพียงพอและเหมาะสมแกการนํามาศึกษาและ

สรุปผลไดหรือไม หากพบวาขอมูลสวนใดไมสมบูรณก็จะมีการเขาพื้นที่เพื่อรวบรวมขอมูลเพิ่มเติม

ใหสมบูรณยิ่งข้ึน 

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล 

 ผูศึกษามีความสนใจเพลงพื้นบานในชุมชนหนองผักนากตั้งแตสมัยศึกษาในระดับ

ปริญญาบัณฑิต เนื ่องจากผูศึกษามีความใกลชิดกับชุมชนหนองผักนากคอนขางมาก ในป  

พ.ศ.2550-2551 ผูศึกษาไดลงพื้นที่ชุมชนหนองผักนากเพื่อเก็บขอมูลการเลนเพลงพิษฐานใน

เทศกาลสงกรานต และไดนําขอมูลทั้งหมดมาเรียบเรียงเปนบทความชื่อ เพลงพื้นบาน ภาพ

สะทอนความเชื่อในสังคมไทย กรณีศึกษา เพลงพิษฐานชุมชนหนองผักนาก หมู 5 ตําบลหนอง

ผักนาก อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี  นับจากนั้นผูศึกษาก็ไดพยายามศึกษาเพลงพื้นบาน

ในชุมชนหนองผักนากโดยการเขารวมกิจกรรมและเขาพูดคุยกับคนในชุมชนอยางเปนระยะ 

เรื่อยมาจนถึงปจจุบัน และสําหรับการศึกษาในครั้งนี้ ผูศึกษาคาดวาจะใชเวลาในการเก็บขอมูล

เพิ่มเติมเปนเวลา ดังนี้   

 

   ส
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ตารางที่ 1 แสดงชวงระยะเวลาและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 

ชวงระยะเวลาที่ใชเก็บขอมูล วิธีการรวบรวมขอมูล 

พฤศจิกายน-ธนัวาคม 2554 การศึกษาจากเอกสาร 

มกราคม-กุมภาพนัธ 2555 การสัมภาษณ 

มีนาคม-พฤษภาคม 2556 การวิเคราะหขอมูล 

  

 จากตารางแสดงใหเห็นถึงระยะเวลาที่เหมาะสมตอกระบวนการศึกษา โดยใชเวลา

ทั้งหมดสามปในการศึกษาจากเอกสาร การเก็บขอมูลจากภาคสนาม ที่นําไปสูข้ันตอนวิเคราะห

และประมวลผลเพื่อใหไดแนวทางการอนุรักษและฟนฟูเพลงพื้นบานชุมชนหนองผักนากที่

เหมาะสม 

 
การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูล คือการนําเอาขอมูลที่ไดจากการคนควาวิจัยมาจัดทําใหเปนระบบ 

หาความหมาย และแยกแยะองคประกอบ รวมทั้งเช่ือมโยงและหาความสัมพันธของขอมูล เพื่อให

นําไปสูความเขาใจตอการดํารงอยู การเปลี่ยนแปลงรวมทั้งแนวทางในการจัดการปรากฎการณที่

เกิดข้ึน ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยอาจใชเคร่ืองมือทางทฤษฎีมาชวยในการอธิบายและวิเคราะห 

เพื่อใหเขาใจถึงความหมายและความสัมพันธของปรากฎการณ ซึ่งการวิเคราะหขอมูล มี

ความหมาย 2 ประการ ดังนี้ 

 ประการแรก หมายถึง การจําแนกและจัดระบบขอมูล เพื่อใหเขาใจลักษณะ

ความหมายและความสัมพันธของปรากฎการณที่เกิดข้ึนกับเพลงพื้นบานจากทัศนะของผูถูกวิจัย 

การวิเคราะหขอมูลในความหมายนี้ จึงเปนการจัดหมวดหมูของขอมูล หาแบบแผน ความหมาย

และความสัมพันธของปรากฎการณภายในบริบททางสังคมวัฒนธรรมที่ศึกษาและทําความเขาใจ

กับความหลากหลาย และความแตกตางของขอมูลที่รวบรวมมา  

 ประการท่ีสอง หมายถึง การหาความสัมพันธของขอมูล แยกแยะเง่ือนไขเพื่ออธิบาย

สาเหตุความสัมพันธ รวมทั้งเปนการอธิบายการดํารงอยูการเปล่ียนแปลงของปรากฎการณที่เกิด

ข้ึนกับเพลงพื้นบาน 
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 การศึกษาในคร้ังนี้ ผูศึกษาวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร (Documentary) จากการ

สัมภาษณ การสังเกตการณแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม ซึ่งผูศึกษานํามาประมวลผลรวมกับ

แนวคิดและทฤษฎีในบทที่ 2 เพื่อตีความและอธิบาย โดยใชกระบวนการศึกษาแบบการวิจัยเชิง

คุณภาพ ซึ่งเปนขอมูลเชิงพรรณาและขอมูลเชิงวิเคราะห ที่เปนการนําเสนอขอมูลเพื่อใหเห็น

ลักษณะสภาพของเพลงพื้นบาน และแนวทางการอนุรักษฟนฟูเพลงพื้นบานที่เหมาะสม 

 
การสรุปผลการศึกษา 

 ในบทวิเคราะหจะเปนการนําแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวของมาตอบ

โจทยในการศึกษาและวัตถุประสงค ในสวนของบทสรุปจะเปนการนําเอาผลการศึกษาหรือขอมูลที่

ไดจากการลงภาคสนาม และขอมูลที่ไดใหประโยชนที่คาดวาจะไดรับหรือไม  ซึ่งการสรุปผล

การศึกษาไมใชสถิติในการสรุปแตเปนการพรรณาและอธิบาย ที่แยกไปตามวัตถุประสงคของ

การศึกษา ซึ่งผูศึกษาจะนําเสนอขอมูล ดังนี้ 

 บทที่ 1 นําเสนอที่มาและความสําคัญของการศึกษาแนวทางการอนุรักษและฟนฟู

เพลงพื้นบานชุมชนหนองผักนาก  

 บทที่ 2 นําเสนอแนวคิดการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษและฟนฟูเพลง

พื้นบานชุมชนหนองผักนาก 

 บทที่ 3 นําเสนอวิธีการดําเนินการศึกษาแนวทางการอนุรักษและฟนฟูเพลงพื้นบาน

ชุมชนหนองผักนาก 

 บทที่ 4 นําเสนอการวิเคราะหขอมูลการอนุรักษและฟนฟูเพลงพื้นบานชุมชนหนอง      

ผักนาก 

 บทที่ 5 นําเสนอการสรุปแนวทางการอนุรักษและฟนฟูเพลงพื้นบานชุมชนหนองผักนาก 

 



48 

 
 

บทที่ 4 
 

ผลการศึกษา 
 

 ในการศึกษาแนวทางการอนุรักษและฟนฟูเพลงฟนบาน: กรณีศึกษา เพลงพื้นบาน 

ชุมชนหนองผักนาก ตําบลหนองผักนาก อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ผูศึกษาขอนําเสนอ

ผลการวิจัยดังตอไปนี้ 

 1. ขอมูลพื้นฐานของชุมชนหนองผักนาก ตําบลหนองผักนาก อําเภอสามชุก จังหวัด

สุพรรณบุรี 

 2. องคความรูเกี่ยวกับเพลงพื้นบานในชุมชนหนองผักนาก 

 3. แนวทางการอนุรักษและฟนฟูเพลงพื้นบานชุมชนหนองผักนาก  

 
ขอมูลพื้นฐานของชุมชนหนองผักนาก ตําบลหนองผักนาก อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 
 1. ที่ต้ังและสถานที่สําคัญ 
  ชุมชนหนองผักนากต้ังอยูที่หมู 5 ตําบลหนองผักนาก หางจากอําเภอสามชุกไปทาง

ทิศตะวันตกประมาณ 6 กิโลเมตร และหางจากอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีประมาณ 40 กิโลเมตร 

ชุมชนหนองผักนากประกอบดวยชุมชนยอย มีชื่อเรียกดังนี้ บานวัดตํ่า บานวัดทุง บานกลางบาน 

บานนอก บานมะขามงอนไถ บานศาลตา และบานหลังวัด  

  ชุมชนหนองผักนากเปนชุมชนที่มีความพรอมดานสาธารณูปโภคพื้นฐานประเภท

สถานพยาบาล สถานศึกษา และสถานที่ยึดเหน่ียวจิตใจ ดังตอไปนี้ การประปาหมูบานหนองผัก

นาก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองผักนาก กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานหนองผัก

นาก ซึ่งไดรับเลือกใหเปนโรงเรียนกลุมออมทรัพยและกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตตนแบบ มักมีคน

จากภายนอกมาศึกษาดูงานอยางสม่ําเสมอ โรงเรียนวัดหนองผักนาก สถานศึกษาเกาแกประจํา

ชุมชนแตเดิมเร่ิมการเรียนการสอนต้ังแตชั้นเตรียม ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ส่ี และตอมาไดมีการ

ปรับเปลี่ยนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ มีการเรียนการสอนต้ังแตระดับชั้นอนุบาล จนถึง

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในดานของสถานท่ียึดเหนี่ยวจิตใจ มีวัดทุงสามัคคีธรรม วัดหนองผัก

นาก ศาลพอขุนจํานงคธงชัย ใหคนในชุมชนไดประกอบกิจกรรมตามหลักศาสนาและตามความ

เชื่อที่สืบทอดกันมา 
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 2. อาณาเขตติดตอ 
  ชุมชนหนองผักนากมีอาณาเขตติดตอ ดังนี้   

  ทิศเหนือ ติดตอกับ หมู 2 บานโปงแดง ตําบลหนองผักนาก  

       และหมู 3 บานคลองขอม ตําบลสามชุก  

  ทิศใต ติดตอกับ หมู 4 บานหนองโรง ตําบลหนองผักนาก  

  ทิศตะวันออก ติดตอกับ หมู 4 บานหนองปลาดุก ตําบลหนองผักนาก  

  ทิศตะวันตก ติดตอกับ  หมู 3 บานดอนยาว ตําบลหนองผักนาก 
 3. ลักษณะภูมิประเทศ 
  พื้นที่ของชุมชนหนองผักนาก เปนพื้นที่ราบลุมสลับที่ดอน มีชุมชนกระจายตัวเปน

กลุมบริเวณที่น้ําทวมไมถึง มีพื้นที่การเกษตรลอมรอบชุมชน ดานทิศเหนือมีคลองมะขามไหล

ผานทอดยาวจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก นอกจากนี้ยังมีคลองที่ขุดโดยหนวยงานชลประทาน  

สําหรับสงน้ําไปใชในพื้นที่การเกษตรไดแก คลองวัดตํ่า คลองมะขามเฒา-อูทอง และยังมีคลอง

ธรรมชาติขนาดเล็กอีกหลายสาย แตปจจุบันไดต้ืนเขินไปเกือบหมด เนื่องจากพื้นที่รอบชุมชนเปน

ที่ลุม ทําใหในฤดูฝน พื้นที่นาจะถูกน้ําทวม โดยน้ําที่หลากมาจากทางเหนือ และน้ําที่เออขึ้นมา

จากแมน้ําทาจีน จนกระทั่งระบบการชลประทานไดเขามามีบทบาทในพื้นที่ชุมชนหนองผักนาก 

เปนผลผลใหชุมชนหนองผักนากไมมีน้ําทวม เวนแตในปที่มีปริมาณน้ําฝนมากผิดปกติ เชน พ.ศ.

2538 อาจประสบปญหาน้ําทวมชุมชนในบางจุดได  
 4. ประชากรและอาชีพ 
  ชุมชนหนองผักนากประกอบไปดวยบานเรือนประมาณ 400 หลังคา มีประชากร

ประมาณ 1200 คน ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทํานา ทําสวน 

และการทําไรนาสวนผสม นอกจากนี้ยังมีอาชีพรับจาง คาขาย และรับราชการตามลําดับ 
 5. ศาสนาและความเชื่อ 
  คนในชุมชนหนองผักนากนับถือศาสนาพุทธผสมผสานกับความเชื่อเรื่องผี ชุมชน

หนองผักนากมีวัดหนองผักนากเปนศูนยกลางชุมชน เดิมชาวบานเรียกวา “วัดใหญ” หางออกไป

ทางทิศตะวันออกเปนที่ตั้งของวัดทุงสามัคคีธรรม และในชุมชนใกลเคียงยังมีวัด เชน วัดโปงแดง 

วัดหนองโรงรัตนาราม วัดหนองไผเจริญธรรม วัดหนองสังขทอง ซึ่งคนในชุมชนหนองผักนากมัก

หาโอกาสไปรวมงานบุญประจําปโดยสม่ําเสมอ  

  วัดหนองผักนาก เปนที่ประดิษฐานหลวงพอยิ้ม พระพุทธรูปปางมารวิชัย เนื้อ

สําริดแกทอง เชื่อกันวาหลวงพอยิ้มชอบน้ําเปนอยางยิ่ง ตามประวัติที่เลาสืบตอกลาววาหลวงพอ

ยิ้มไดลอยน้ํามาตามแมน้ําทาจีน ในขณะนั้นเปนชวงฤดูแลง คนบานหนองผักนากไดลงไปสุมปลา
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ริมแมน้ํา สุมมีอาการส่ันเหมือนกับปลาขนาดใหญด้ินอยูดานใน เมื่อลวงมือลงไปพบวาเปน

พระพุทธรูป จึงไดเปลี่ยนไปสุมปลาบริเวณใกลเคียงแทน แตหลวงพอยิ้มก็ติดมาในสุมทุกครั้ง ผู

หาปลาหลายคนเห็นพองกันวาเปนเร่ืองอัศจรรย จึงอัญเชิญหลวงพอยิ้มข้ึนจากน้ําและนํามา

ประดิษฐานที่วัดหนองผักนากจนถึงปจจุบัน  

  หลวงพอยิ้มเคยถูกโจรกรรมแลวหลายคร้ังแตไมสําเร็จ ทุกคร้ังที่มีการเชิญหลวงพอ

ยิ้มออกมาใหประชาชนไดสักการะบูชาในงานปดทองพระประจําปและงานสงกรานต จะมีฝนโปรย

ลงมาไมมากก็นอย โดยทั่วไปมักนิยมบนบานขอพรหลวงพอยิ้มเร่ืองขอฝนในชวงแลงจัด เร่ือง

การศึกษาเลาเรียน และของหาย นอกจากนี้วัดหนองผักนากยังมีพระประธานเกาแกซึ่งประดิษฐาน

ในอุโบสถ โดยคนในชุมชนมักเรียกกันวาหลวงพอในโบสถ เปนพระพุทธรูปมารวิชัยเนื้อสําริด เดิม

เคยมีพระโมคคัลลานะ-พระสารีบุตร ซึ่งเปนพระอัครสาวก ประดิษฐานดานซาย-ดานขวา แตไดถูก

โจรกรรมไปแลว 

 
 

   
 

 

ภาพที ่1 หลวงพอยิ้มและหลวงพอในโบสถพระพุทธรูปคูชุมชนหนองผักนาก 

 

  นอกจากพระพุทธรูปที่เปนศูนยรวมจิตใจ ชุมชนหนองผักนากยังมีศาลเทพารักษ

เกาแกที่ชาวชุมชนรูจักในนามศาลพอขุนจํานงคธงชัยหรือพอปูตาเจาบาน มีเรื่องเลาสืบตอมาวา 

ขุนจํานงคธงชัย เปนผูนําของหมูบาน ตอมาไดเสียชีวิตลง เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของขุน
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จํานงคธงชัย จึงไดสรางศาลใหกับดวงวิญญาณขุนจํานงคธงชัย และมีพิธีเซนไหวศาลเปนประจาํ

ทุกป รางทรงเทาที่สืบคนได มีประมาณ 3-4 คน เชื่อกันวา ขุนจํานงคธงชัย หรือตาเจาบานมี

ความศักสิทธิ์ สามารถชวยปกปองมิใหคนในบานหนองผักนากถูกโจรผูรายเขาปลน ดังที่มีเรื่อง

เลาวา กกเสือชุมหนึ่งไดขี่มาผานมายังหนาศาล และไดหยุดทําการคาวาระศาล แตมาที่เสือใช

เปนพาหนะหลายตัวไดเกิดอาการต่ืนโดยไมทราบสาเหตุ และออกวิ่งทําใหบรรดาเสือตกจากหลัง

มา นอกจากนี้ยังเช่ือวา ตาเจาบานคอยชวยปกปองภัยจากธรรมชาติ เชน ลมพายุ น้ําหลาก  

  

 
 

ภาพท่ี 2 ศาลพอขุนจํานงคธงชัยที่คนในชุมชนหนองผักนากเคารพนับถอื 

 

  การบนบานตาเจาบาน นิยมขอใหชวยเหลือในเรื่องของหายมากที่สุด และนิยม

ขอใหผลผลิตทางการเกษตรอุดมสมบูรณ เร่ืองการสอบไล การทํางาน ซึ่งของแกบนโดยมากนิยม

ใชพวงมาลัยดอกไมสด หัวหมูหรือหมูทั้งตัว ไก ดนตรีและภาพยนตร ธรรมเนียมการแกบนตาเจา

บาน สามารถทําไดทุกวัน ยกเวนวันพระ และในชวงเขาพรรษา เพราะเชื่อวาเวลานี้ตาเจาบาน

รักษาศีล ไมรับของแกบนทุกชนิด หากประกอบพิธีแกบน ถือวาการแกบนไมสําเร็จ หรือที่เรียกวา

แกบนไมตก ซึ่งตองกลับมาแกบนใหมอีกคร้ังในภายหลัง 

 6. ประวัติความเปนมาของชุมชนหนองผักนาก 

  จากหลักฐานทางโบราณคดีพบวาพื้นที่ตําบลหนองผักนากมีความตอเนื่องทาง

วัฒนธรรม เนื่องจากพบหลักฐานประเภท โครงกระดูก ขวานหิน วัตถุสัมริด เศษภาชนะดินเผา

และลูกปดจํานวนมาก บงช้ีวาพื้นที่แหงนี้เคยเปนแหลงฐานของมนุษยสมัยกอนประวัติศาสตรมา
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กอน และยังพบคูน้ําคันดินสมัยโบราณ เศษภาชนะถวยชาม และใบเสมาซึ่งมีจารึกวาสรางขึ้น

สมัยพระเจาปราสาททองในชวงสมัยกรุงศรีอยุธยา สันนิษฐานวาพื้นที่ชุมชนหนองผักนากและ

ชุมชนใกลเคียงเคยเปนชุมชนขนาดใหญมากอน เพราะมักพบเศษซากอิฐที่จํานวนมาก คาดวาเปน

สวนหนึ่งของส่ิงกอสรางทางพุทธศาสนา และยังคงมีวัดสมัยกรุงศรีอยุธยากระจายตัวอยูไมไกล

จากกัน ดังนี้ 

  1. วัดโปงแดง 

  2. วัดหนองกะเล (เปนวัดราง) 

  3. วัดหนองผักนาก 

  4. วัดตํ่า (เปนวัดราง) 

  5. วัดทุงสามัคคีธรรม 

  6. วัดหนองโรงรัตนาราม 

  7. วัดหนองไผเจริญธรรม 

  8. วัดหนองสังขทอง 

  พระมหาอดิศร ถิรสีโล (2547: 116-117) ไดเรียบเรียงตํานานเร่ือง “เศรษฐีพันลึก” 

สามารถสรุปความไดวา สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย มีมหาเศรษฐีชื่อวา เศรษฐีพันลึก มีบานหลัง

ใหญโตที่หมูบานหนองโรง เศรษฐีพันลึกมีทรัพยสินจํานวนมากและมีธิดารูปรางงดงามชื่อ นางพิม 

ในคร้ังนั้นมีชายหนุม 2 คนเปนบุตรชายเศรษฐี คนแรกช่ือ นายสําเภา เปนบุตรเศรษฐีบานชัฏหวาย 

อีกคนที่สองชื่อ นายโพทอง เปนบุตรเศรษฐีบานสําเพ็ง ไดเกิดความรักตอนางพิมพรอมกัน เศรษฐี

พันลึกจึงใหชายหนุมทั้งสองแขงกันทําถนนจากบานของตนเองมายังบานฝายหญิง ฝายใดทํา

เสร็จกอนจะไดแตงงานกับนางพิม บุตรชายเศรษฐีสามชุกไดวางอุบายสรางถนนดักหนาบานของ

นางพิม และชักโคมลอยข้ึน เพื่อใหบุตรชายเศรษฐีบานชัฏปาหวายเขาใจวาเปนดาวประกายพรึก

หรือดาวรุง ซึ่งเปนสัญญาที่ไดตกลงกันไววา หากดาวประกายพรึกขึ้นเมื่อใด ตองหยุดสรางถนน

ทันที  บุตรชายเศรษฐีบานชัฏปาหวายไดเห็นดาวประกายพรึก จึงหมดกําลังใจละทิ้งการสราง

ถนน ฝายบุตรชายเศรษฐีสําเพ็งกลับเรงสรางถนนจนเสร็จทันรุงเชา จากนั้นจึงไดยกขบวน

ขันหมากมาสูขอและแตงงานกับนางพิม  

  แมวาเร่ืองเศรษฐีพันลึกเปนเพียงตํานานที่เลาสืบตอกันมา แตกลับพบหลักฐานเปน

ถนนเกา พุงจากบานชัฏปาหวายไปยังบานหนองโรง และจากหมูบานสําเพ็งไปยังบานหนองโรง ซึง่

ตอมาไดพัฒนาเปนถนนลาดยางและใชคมนาคมจนถึงปจจุบัน ตํานานเร่ืองเศรษฐีพันลึกได

กลาวถึงบานหนองโรงซ่ึงเปนหมูบานทางทิศใตของชุมชนหนองผักนากวามีมาต้ังแตคร้ังกรุงศรี
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อยุธยาตอนปลาย ซึ่งมีความสอดคลองกับจารึกบนใบเสมาที่ขุดพบบริเวณวัดหนองผักนาก แสดง

ใหเห็นวาชุมชนหนองผักนากเปนชุมชนที่สืบเนื่องมาจากกรุงศรีอยุธยา แตผูใหญบางทานก็กลาว

วาชุมชนหนองผักนากอาจกําเนิดข้ึนในสมัยกรุงสุโขทัย เพราะเคยมีพุทธรูปสมยัสุโขทยัประดิษฐาน

อยูคูกับพระประธานในอุโบสถหลังเกาวัดหนองผักนาก และในชุมชุมใกลเคียงก็พบพระพุทธรูป

สมัยสุโขทัยหลายองค  

  หลักฐานสําคัญอีกช้ินที่สามารถยืนยันไดวาชุมชนหนองผักนากมีความเปนมา

ยาวนานก็คือ โคลงนิราศสุพรรณของสุนทรภู ซึ่งไดบรรยายสภาพของบานโปงแดง ที่ต้ังอยูดานทิศ

เหนือของบานหนองผักนากในชวงรัตนโกสินทรตอนตนไวดังนี้ 

 

 ถึงถิ่นสร้ินบานปา  โปงแดง 

 เรือติดคิดขยาดแสยง  พยัคฆราย 

 สวบสวบยวบไมแฝง  ฟุงสาบ วาบแฮ 

 สองฝงท้ังขวาซาย  สัตวรองซองเสียงฯ 

 คลองกระเสียวเปล่ียวปากวาง ทางโขลง  

 เคยถ่ินกินโปงโทง เท่ียวเรน  

 ขามชางตางจัดโจง กระเบนกระบิด ต๊ีดแฮ  

 เก็บกรวดอวดกันเหลน  ตลอดนํ้าลําทางฯ  

  

  โคลงนิราศสุพรรณเปนหลักฐานที่แสดงใหเห็นความอุดมสมบูรณและความเกาแก

ของชุมชนบานหนองผักนากไดพอสมควร สภาพพื้นที่ซึ่งเหมาะกับการต้ังเปนชุมชนจึงทําใหบาน

หนองผักนากเปนที่อยูของคนกลุมชาติพันธุหลายกลุม  

  เชื้อชาติของคนหนองผักนาก พบวา สวนใหญเปนคนไทยและคนไทยเช้ือสายลาว 

และคนไทยเชื้อสายจีน ในอดีตพื้นที่บางสวนของชุมชนเคยเปนที่อยูของคนกลุมชาติพันธุลาว 

ตอมากลุมชาติพันธุลาวไดอพยพข้ึนไปแถบทิศเหนือและทิศตะวันตก โดยกลุมคนไทยไดขยับ 

ขยายเขามาอยูอาศัยแทนที่กลุมชาติพันธุลาว 

 

 เดิมบริเวณหมูบานทางทิศใตของศาลตาเจาบาน เคยมีคนลาวอาศัยอยู เรียกกัน

วา ดอนบานลาว ตอมาเมื่อคนลาวอพยพออกไป กลุมคนไทยจากหมูบานนอกไดขยาย

ครอบครัวเขามาต้ังบานเรือนแทนท่ีคนลาว (ชม สวางศรี, 2554) 
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   สวนชาวจีนไดเขามาทําการคาและไดแตงงานปะปนกับคนหนองผักนาก 

นอกจากนี้ผูสูงอายุบางคนเชื่อวาชุมชนหนองผักนากเคยเปนที่อยูอาศัยของคนกลุมชาติพันธุเขมร

ดวย แตก็ไมพบวามีหลักฐานที่เกี่ยวของกับกลุมคนเขมรแตอยางใด 

  “แมคุณ (ยาย) เลาใหฟงวาพอของทวดเปนคนเขมรที่อพยพมาต้ังรกราก” (ลูกจันทร 

สวางศรี, 2554) 

  ชุมชนหนองผักนากยังอาจมีสวนเกี่ยวของกับชาวมอญ เพราะบริเวณหนาศาลา

การเปรียญหลังเกาของวัดหนองผักนาก เคยมีเสาไมสักขนาดใหญบนยอดเสามีหงสทองเหลือง

กางปก ปจจุบันเสาไมไดผุพังไปหลายป สวนตัวหงสไดถูกขโมยไป เช่ือกันวาเสาหงสเปน

สัญลักษณที่คนโบราณทําข้ึนเพื่อหลอกทัพพมาในชวงกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เม่ือทหารพมาเห็น

เสาหงสจะไมเผาทําลายชุมชนเพราะเสาหงสแสดงใหเห็นวาชุมชนแหงนี้มีคนพมาอาศัยอยู  

อยางไรก็ตามไดมีความพยายามคนควาขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองเสาหงส แตไมพบขอมูลที่ตรงกับความ

เชื่อของคนในชุมชน รองศาสตราจารยสุภาภรณ จินดามณีโรจน ไดแสดงความเห็นวา เสาหงสที่

พบนาจะมีเร่ืองราวที่เกี่ยวของกับคนมอญ ซึ่งจากการพยายามหาหลักฐาน ประเภทจารึกและ

คัมภีรทางพระพุทธศาสนาก็ไมพบวามีจารึกหรือบันทึกที่ใชภาษามอญ 

  หลักฐานทางโบราณคดี โบราณสถาน โบราณวัตถุ และตํานานเรื่องเลา แสดงให

เห็นวาชุมชนหนองผักนากเคยเปนถิ่นที่อยูของผูคนสมัยโบราณมากอน และไดมีพัฒนการจน

เจริญรุงเรืองเปนชุมชนขนาดใหญ กอนที่เส่ือมโทรมลงไปเหลือเพียงเศษซากใหชนรุนหลังไดศึกษา

เรียนรูวัฒนธรรมอันเกาแกในปจจุบัน 

  คําวา “หนองผักนาก” มีผูอธิบายไววา บริเวณดานหนาวัดหนองผักนากในปจจุบัน 

เคยเปนหนองน้ํามากอน เมื่อถึงชวงเดือนมีนาคม-เดือนเมษายน ชาวชุมชนหนองผักนากและ

ชุมชนใกลเคียงนิยมจัดงานอุปสมบทบุตรหลานตามประเพณี แตละคร้ังมักอุปสมบทพรอมกันนับ

สิบนาค เนื่องจากทานพระครูที่เปนพระอุปชฌายตองเดินทางมาไกล  และวัดหนองผักนากเปนวัด

ที่มีอุโบสถเกาแกเพียงแหงเดียวในละแวกนี้  เมื่อขบวนแหนาคซึ่งมาจากหลายที่มาถึงหนอง

น้ําหนาวัดคณะเจาภาพมักหยุดพักเนื่องจากเดินเทามาไกล ประกอบกับในสมัยนั้นนิยมแหนาค

ดวยมาหรือชางตามแตฐานะ จึงตองหยุดพักใหชางมาไดกินน้ํากินหญา ผูคนสวนใหญจึงเรียก

หนองน้ําแหงนี้วา  “หนองพักนาค” ตอมาเมื่อกาลเวลาผานไปไดเกิดการเพี้ยนของเสียง จาก 

“หนองพักนาค” กลายเปน “หนองผักนาก” ผูรูบางทานก็ไดแยงวา หนองผักนาก มาจากผักชนิด

หนึ่งที่ข้ึนในหนองน้ําหนาวัด เรียกวา “ผักนาก” ตอมาไดกลายเปนคําวาหนองผักนาก แตจากการ
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สอบถามผูสูงอายุในทองถิ่นพบวาไมมีผูใดรูจักผักชนิดดังกลาว เหตุผลการแวะพักของขบวนแห

นาค ณ ริมหนองน้ําจึงเปนเหตุผลที่นาเช่ือถือมากกวาเร่ืองราวของผักนาก 

  
สภาพสังคมวัฒนธรรมชุมชนหนองผักนากชวงกอนปพ.ศ.2500-พ.ศ.2520  
 นับยอนต้ังแตป พ.ศ. 2520 ข้ึนไป ชุมชนหนองผักนากมีสภาพเปนสังคมชนบทยุคเกา

เหมือนกับสังคมชนในภูมิภาคอ่ืนของประเทศไทย สภาพสังคมวัฒนธรรมอันประกอบไปดวยวิถี

ความเปนอยู ความเช่ือประเพณี ดําเนินไปอยางเครงครัด ทามกลางทรัพยากรธรรมชาติที่มีใหกิน

ใหใชอยางเหลือเฟอ แมไมสะดวกสบาย ไมมีความเจริญเชนปจจุบัน แตคนหนองผักนากก็มีชีวิต

อยูดวยความสุข เพราะการรูจักเคารพซ่ึงกันและกัน หวงเวลาดังกลาวเปนเพียงความทรงจําของ

ผูสูงอายุในชุมชน เนื่องจากวันเวลาไดนําพาความทันสมัยเขามาทดแทนสังคมยุคเกา ซึ่งสามารถ

เรียบเรียงตามคําบอกเลาจากผูสูงอายุในชุมชนหนองผักนาก เพื่อชวยสะทอนใหเห็นสภาพสังคม

วัฒนธรรมในอดีตดังนี้ 
 1. สังคมและการประกอบอาชีพ 
  ประชากรในชุมชนหนองผักนากคอนขางหนาแนน คนสวนใหญไมมีการอพยพ

โยกยายไปที่อ่ืน ชาย หญิงที่สมรสแลวมักมีบุตร ต้ังแต 3-5 คน บางครอบครัวอาจมีบุตรถึง 10 คน 

เนื่องจากการคุมกําเนิดยังไมแพรหลาย การคลอดบุตรยังใชหมอตําแยทําคลอด การรักษาอาการ

เจ็บปวยใหหมอพื้นบานควบคูไปกับมนตคาถา การศึกษาของผูคนเกือบทั้งหมดมักไดรับการศึกษา

เพียงแคระดับประถมศึกษาปที่ 4 มีเพียงไมกี่คนที่สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา บานเรือน

ในชุมชนหนองผักนากมีหลายรอยหลังคา นิยมต้ังบานเรือนใกลชิดกัน แตละบานมักอยูรวมเปน

ครอบครัวใหญเพราะตองอาศัยแรงงานในการประกอบอาชีพ เม่ือมีพิธีสมรสฝายชายมักตองยาย

เขามาอยูบานฝายหญิง โดยปลูกเรือนตอขยายไปจากเรือนใหญ รูปแบบของบานเปนเรือนไทย

สรางดวยไมทั้งหลัง มีไดถุนสูง ไวใชเก็บของ มีคอกสัตวไมไกลจากตัวบาน 

  ความสัมพันธของผูคนในชุมชนหนองผักนาก  มีความสนิทแนบแนน  ให

ความสําคัญกับระบบเครือญาติ ผูคนสวนใหญรูจักคุนเคยกัน หากมีกิจกรรมที่ตองอาศัยแรงคน

จํานวนมาก ก็สามารถอาศัยไหววานกันได การแบงปนเอ้ือเฟอถือเปนเร่ืองที่พบเห็นไดทั่วไป เชน 

การทํากับขาว ทําขนมในงานบุญสําคัญตองทําเผ่ือสําหรับแจกญาติพี่นองและเพื่อนบาน แมแต

ควายซ่ึงเปนสัตวเล้ียงสําคัญ ยังใหยืมไปใชได  

  “เมื่อกอนมีงานบวช งานแตง งานศพ นิยมจัดงานที่บาน น้ําประปายังไมมี หนุม

สาวตองชวยกันไปหาบน้ําจากสระหนาวัดหนองผักนาก บางทีเดินหาบกันเปนกิโลเมตร” (คอม 

วงษละคร, 2554)  
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 สังคมการพึ่งพิงอาศัยซ่ึงกันและกันเปนสวนชวยยึดโยงใหคนในชุมชนหนองผักนากมี

ความเปนหนึ่งเดียว น้ําใจไมตรีที่มีใหกันในชุมถือเปนบรรทัดฐานใหคนชุมชนรูจักอะลุมอะหลวยใน

ยามที่เกิดปญหาหรือขอขัดแยงข้ึนจึงไมรุนแรง การเจรจาพูดคุยมักถูกใชเปนหนทางในการ

คล่ีคลายปญหา ชุมชนหนองผักนากจึงเปนสังคมที่ผูคนอยูรวมกันอยางสงบสุข ตามแบบแผน

สังคมชนบทรุนเกา ที่ไมไดใชเงินตราในการแลกเปล่ียน แตใชความจริงใจความเอ้ือเฟอเปนคร่ือง

มือเพื่อใหไดมาในส่ิงที่ตองการ  

 คนในชุมชนหนองผักนากเกือบทั้งหมดประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือทํานาเปนหลัก 

มีบางสวนรับราชการ และบางสวนที่ประกอบอาชีพคาขายซ่ึงมักจะเปนชาวไทยเช้ือสายจีนที่เขา

มาเปนเขยเปนสะใภ ขาวจึงถือเปนพืชเศรษฐกิจของชุมชน การทํานาสามารถทําไดปละ 1 คร้ัง 

เพราะตองอาศัยน้ําฝนเปนหลัก พื้นที่ลุมน้ําทวมถึงเรียกวานาลุมหรือนาหนอง เชน นาหนองลิง นา

หนองลาด นาหนองปลาคาว ปลูกขาวหนักเพราะขาวชนิดนี้สามารถโตไดดีในที่น้ําทวม พื้นที่ใด

คอนขางสูงน้ําทวมไมถึงเรียกวานาดอน ปลูกขาวเบาที่ไมตองการน้ํามากนัก  

 การทํานาของชาวหนองผักนากไมไดจํากัดเฉพาะพื้นที่นาบริเวณโดยรอบชุมชนเทานั้น 

แตยังมีการอพยพครัวไปทํานาปาซ่ึงเปนผืนนาทางทิศตะวันตกในเขตตําบลหนองราชวัตร อําเภอ

หนองหญาไซ และนานอกหรือนาทุงกระเสียว ในเขตตําบลกระเสียว อําเภอสามชุก ผืนนาทั้งสอง

แหงเคยเปนผืนปาที่บรรพบุรุษชาวหนองผักนากไดเขาไปถากถางจับจองไวเปนเวลานับรอยป การ

ไปทํานาปาและนาทุงกระเสียว ตองปลูกขาวในนาบานที่อยูโดยรอบชุมชนใหเสร็จส้ินกอน จากนั้น

จึงเดินทางดวยเกวียนไปทํานาตางถิ่น  

 เมื่อดํานาเสร็จจึงอพยพครัวกลับมาบานหนองผักนาก และเมื่อขาวสุกเต็มที่จึงเดินทาง

กลับไปเกี่ยวขาว การเดินทางไปทํานาปาและนาทุงกระเสียว ถือเปนโอกาสดีในการหาหนอไม เห็ด 

ฟน  ของปาประเภทอ่ืนกลับมาเปนเสบียงที่บานหนองผักนาก  วิถีชีวิตที่พึ่งพิงธรรมชาติ 

ความสัมพันธของคนหนองผักนากจึงแนบแนนกับผืนดิน สายน้ํา เพียงแคเดินออกไปทองนาก็

สามารถเก็บผักหาปลา มาเล้ียงปากทองไดอยางไมลําบาก ดวยความอุดมสมบูรณของธรรมชาติ 

การทํานาที่ใหผลผลิตดีเกือบทุกป จึงสงผลใหคนหนองผักนากมีฐานะคอนขางดี เปนที่รูจักกัน

ทั่วไปวา “คนรวยหนองผักนาก” 

 ชุมชนหนองผักนากมีความหางไกลตัวอําเภอสามชุกพอสมควร สภาพถนนในอดีตเปน

เพียงทางดิน ซึ่งหากเปนฤดูฝนจะลําบากมาก พาหนะในการเดินทางนิยมใชเกวียน และการเดิน

เทาเปนหลัก หากเปนหนาน้ําหลากก็ใชเรือ หางออกไปทางทิศตะวันตกของชุมชนหนองผักนาก

ประมาณ 5 กิโลเมตร ตามทางเกวียนซึ่งใชเปนเสนทางคมนาคมไปยังอําเภอหนองหญาไซ และ
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อําเภอดานชาง พบปาไมกวางใหญเปนแหลงอาศัยของสัตวสัตวประเภท เกง กวาง ลิง และชะนี 

ซึ่งในชวงกอนป พ.ศ.2500 สภาพปายังคอนขางสมบูรณอยูมาก ดวยลักษณะที่ต้ังของชุมชนหนอง

ผักนากคอนขางไกลจากตัวอําเภอประกอบกับการเดินทางที่ไมสะดวกนัก สงผลใหมีโจรผูราย

พยายามเขาปลนบานผูมีฐานะอยูบอยคร้ัง จนกระทั่งทางการตองสงเจาหนาที่ตํารวจเขามาประจาํ

อยูในชุมชนเพื่อปราบปรามโจรผูราย 

 2. ประเพณีวิถีชีวิตในรอบป 
 
ตารางที่ 2 แสดงประเพณีวิถีชีวิตในรอบป ของชุมชนหนองผักนาก 

 

เดือน ประเพณ ี วิถีชีวิต เพลงพื้นบาน 

ธันวาคม-กุมภาพันธุ รับขวัญขาวเขายุง ลงแขกเกี่ยวขาว  

หอบขาว นวดขาว  

ขนขาวเปลือกเขายุง 

เพลงเตนกาํ เพลงแขก

อาสา เพลงสงฟาง 

เพลงฟานฟาง  

เพลงชกักระดาน  

บทรับขวัญขาว 

มีนาคม-เมษายน งานอุปสมบท  

งานฌาปนกิจศพ  

งานปดทองพระ

ประจําป บญุตรุษส้ิน

ป บุญสงกรานต  

บุญกลางบาน  

ทอผาจักสาน 

ซอมแซมเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช 

เพลงพิษฐาน 

เพลงแมศรี เพลงผี

ลิงลม เพลงผีกระดง 

เพลงผีสุม 

เพลงชกักะเยอ เพลง

ลูกชวง เพลงไมหึ่ง 

พฤษภาคม งานศาลตาเจาบาน เร่ิมไถนา หวานขาว - 

มิถุนายน-กรกฎาคม บุญเขาพรรษา ถอนกลา ดํานา - 

สิงหาคม-กันยายน บุญสารทไทย ซอมขาวกลา - 

ตุลาคม-พฤศจิกายน ทําขวัญขาว บุญออก

พรรษา บุญกฐิน งาน

ปดทองพระประจําป  

- บททาํขวัญขาว 
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   จากตารางพบวาในระยะเวลาหนึ่งปคนในชุมชนหนองผักนากประกอบอาชีพ

ทํานาหนึ่งคร้ัง สภาพสังคมเปนสังคมชนบท มีประเพณีวิถีชีวิตที่สอดคลองกับสภาพธรรมชาติ และ

ปรากฏการรองการเลนเพลงพื้นบานในโอกาสที่เหมาะสมและเกี่ยวเนื่องกับประเพณีวิถีชีวิต 
  2.1 เดือนธันวาคม-เดือนกุมภาพันธ (เดือนอาย-เดือนสาม)  
   เปนชวงฤดูกาลหนาว ชาวชุมชนหนองผักนากเริ่มเกี่ยวขาวที่สุกเต็มที่ โดย

การการแลกเปลี่ยนแรงงานระหวางกันหรือที่เรียกวา ลงแขกเกี่ยวขาว ที่ใชวิธีหมุนเวียนไปแตละ

บาน เมื่อเกี่ยวขาวเสร็จจะเขาสูข้ันตอนหอบขาว นวดขาว และโบกขาว จากนั้นจึงนําขาวเขาเก็บ

ในยุง และมีพิธีรับขวัญขาว เมื่อเสร็จพิธีจะไมตักขาวจากยุงจนกวาจะผานวันขึ้น 15 คํ่าเดือน 4 

(ประมาณกลางเดือนมีนาคม) ชาวนาตองเรงมือเกี่ยวขาวใหเสร็จกอนสิ้นเดือนสาม เพราะเวลา

ดังกลาวเปนชวงที่อากาศกําลังเปลี่ยนแปลง อาจเกิดฝนหลงฤดูจากแนวลมพัดสอบ หากฝนตก

ในขณะที่การเกี่ยวขาวยังไมเสร็จ ขาวจะงอกเสียหาย 

   ข้ึนสามคํ่าเดือนสาม (ประมาณตนเดือนกุมภาพันธ) เปนวันที่ชาวชุมชนหนอง

ผักนากหยุดทํากิจกรรมทุกอยาง แมแตควายที่เคยไลออกไปเลี้ยงบริเวณทุงนา ก็ตองขังไวในคอก 

ดวยมีความเชื่อวาวันนี้เปนวันแข็ง หรือที่ภาษาชาวบานเรียกวา กระทิงวัน หากฝาฝนทํากิจกรรม

ใด ๆ อาจประสบเหตุเภทภัยได ชวงเวลาเชาตรูของวันนี้ หากมีละอองฝนโปรยปรายเล็กนอย 

ประกอบกับมีเมฆวิ่งผานดวงอาทิตย แสดงวาปนั้นฝนตกตองตามฤดูกาล ขาวกลาอุดมสมบูรณดี 

แตหากดวงอาทิตยข้ึนตามปกติฟาใสไมมีเมฆ เชื่อวาการทํามาหากินคอนขางลําบาก ความเช่ือ

ดังกลาวสอดคลองกับความเช่ือของกลุมวัฒนธรรมชาวลาวซี-ลาวคร่ังที่ไมประกอบกิจกรรมทุก

ชนิดในวันข้ึนสามคํ่าเดือนสาม 
  2.2 เดือนมีนาคม-เดือนเมษายน (เดือนสี่-เดือนหา) 
   เปนชวงวางจากการทํานา ผูหญิงมักทอผาอยูบาน สวนผูชายตัดไมหาของปา 

ชวงเวลานี้มักนิยมจัดงานอุปสมบทใหกับบุตรหลานที่มีอายุครบ 20 ปบริบูรณ ชายหนุมที่จะเขา

พิธีอุปสมบทตองไปอยูวัด คอยรับใชพระสงฆและทํางานในวัดลวงหนานับเดือน งานอุปสมบทใน

ชุมชนหนองผักนาก นิยมจัดงานใหญโต ตองอาศัยไหววานญาติพี่นองบานใกลเรือนเคียงมา

ชวยงานจํานวนมาก นับต้ังแตการซอมแซมบานเรือน การปลูกชานบานเพิ่มเติมเพื่อรองรับแขก 

การโขลกแปงขนมจีน การทําเคร่ืองดอกไมสด อาหารคาวหวาน ระยะเวลาในการเตรียมงานจึงกิน

เวลาประมาณ 4-5 วัน ขาวของในงานแทบจะไมมีการซ้ือหา เพราะคนในชุมชนตางมาชวยกัน

เพราะถือวาเปนการทําบุญรวมกัน และเม่ืองานอุปสมบทเสร็จส้ินลง ผูเปนโยมบิดา-มารดาของ

พระบวชใหม ตองทําสํารับอาหารคาว-หวานไปถวายพระบุตรชายวันละ 2 เวลาทุกวัน เปนธรรม

เนียมปฎิบัติจนกวาพระจะลาสิกขา 
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   งานอีกประเภทที่นิยมจัดชวงฤดูรอนก็คือ งานเผาศพ หรือที่ภาษาชาวบาน

เรียกวา ทําศพ ในอดีตเมื่อมีคนเสียชีวิตไมนิยมเผาทันที โดยเฉพาะในชวงฤดูฝน เพราะตองรอ

ญาติพี่นองตางถิ่นซึ่งเดินทางมารวมงานไมทัน เมื่อเก็บศพไวครบ 1 ป จึงนําศพมาทําพิธีฌาปนกิจ 

ซึ่งมักจัดงานตามฐานะของผูเสียชีวิต หากเปนศพที่ครอบครัวมีฐานะดีมักจัดงานใหญ มีเมรุลอย 

พลุ การแสดงประเภทโขน หนังใหญ วงปพาทยมอญ ส่ิงของและคณะการแสดงทั้งหมดเดินทางมา

จากอําเภอเมืองสุพรรณบุรีดวยเรือตามแมน้ําทาจีน มาข้ึนทาที่อําเภอสามชุก จากนั้นจึงข้ึนเกวียน

ตอมายังชุมชนหนองผักนาก  

 

 การประดับตกแตงที่ตั้งศพและเมรุใชชางทองถิ่นแทงหยวก นํากานพับพลึงมายอม

เปนสีตาง ๆ และประดิษฐเปนดอกไมผสมผสานกับหัวเผือกหัวมันแกะสลัก ซึ่งเปนงานท่ี

ใชฝมือเปนอยางมาก ยังไมนับรวมอาหารคาว-หวานที่ตองจัดเลี้ยงผูคนที่มารวมในงาน 

งานศพดังขางตนเปนงานที่ตองใชเงินมาก ดังเชนงานเผาศพของ นายกราง สวางศรี 

เศรษฐีประจําบานหนองผักนาก เมื ่อประมาณ พ.ศ.2484 ใชเงินจัดงานศพทั้งหมด

ประมาณ 30,000 บาท นับเปนเงินจํานวนมาก เพราะในขณะน้ันขาวเปลือกหนึ่งเกวียนมี

ราคาไมสูง เงินจํานวน 30,000 บาท จึงมีมูลคามาก (ชม สวางศรี, 2554) 

   

   งานปดทองพระประจําปวัดหนองผักนาก เร่ิมข้ึนชวงกลางเดือนมีนาคม(เดือน 

4 ) โดยเชิญหลวงพอยิ้ม พระพุทธรูปที่คนในชุมชนใหความเคารพและศรัทธา พรอมพระโมคคัลลา

นะ พระสารีบุตร และพระพุทธรูปปางปรินิพพาน ออกมาใหคนหนองผักนากไดปดทอง ชวง

กลางคืนมีมหรสพเปนการสมโภชน เชน ลําตัด เพลงอีแซว งานปดทองพระเปนงานใหญประจําปที่

คนในชุมชนหนองผักนากนิยมแตงตัวสวยงามออกมาไหวพระทําบุญ และเที่ยวชมงานวัด 

   เมื ่อถึงว ันแรม  14 คํ่าเดือนสี ่ (ประมาณปลายเดือนมีนาคม-ตนเดือน

เมษายน) หรือที่เรียกวาสิ้นเดือนสี่เปนวันตรุษสงกรานต ชาวุชมชนหนองผักนากจะหยุดงาน

ทั้งหมด พากันไปทําบุญสงทายปเปนเวลาสี่วัน ชื่อกันวาวันดังกลาวบรรดาญาติพี่นองที่ลวงลับ

ไปและไดไปเกิดในอบายภูมิที่เปนทุกขเวทนา จะพากันมารับผลบุญจากญาติบนโลกมนุษย 

ชาวบานนิยมกวนขนมกะละแมรและขาวเหนียวแดงไปทําบุญ ตรุษสงกรานตนี้ถือเปนการเริ่ม

เทศกาลสงกรานตที ่ชาวบานมักมีการละเลนพื้นบาน ตอเนื ่องไปจนถึงเทศกาลสงกรานตที่

เรียกวา ชวงขัตฤกษ  

 



 60 

 คําวาขัตฤกษ มีที่มาจากคําวา นักขัตฤกษ เปนภาษาที่ชาวมักใชเรียกชวงเวลางาน

บุญที่กินเวลาหลายวัน เชน บุญสงกรานต เปนตน ชวงขัตฤกษสงกรานตบางปยาวนาน

ถึง 15 วัน ชาวบานที่ไปทําบุญที่วัดหนองผักนากจะมีประเพณีการรองเพลงพื้นบานเพื่อ

ความสนุกสนาน แตจะมีเพลงพื ้นบานสําคัญที่มีชื ่อวา “เพลงพิษฐาน” ซึ ่งร องชวง

เทศกาลสงกรานตเทาน้ัน (งวน สวางศรี, 2554) 

 

   เทศกาลสงกรานตบานหนองผักนากในอดีต เริ่มตั้งแตสิ้นเดือนสี่ (ประมาณ

ปลายเดือนมีนาคมหรือตนเดือนเมษายน)  เมื่อตรุษสงกรานตสิ้นสุดลง ผูคนทุกครัวเรือนตางเรง

ทํางานทุกประเภทใหเสร็จกอนวันสงกรานต  โดยเฉพาะการเตรีมอาหารคาวหวาน ตัวอยางเชน 

ขนมจีนน้ํายา กาละแมร  ขาวเหนียวแดง น้ํากะทิลอดชอง เพื่อนําไปถวายเปนภัตตาหารแด

พระสงฆและแจกจายญาติพี่นองใกลเคียง 

   สงกรานตเปนชวงที่ครึกครื้นมาก เนื่องจากเปนยามวางของชาวบาน จึงมี

การเฉลิมฉลอง กอนฤดูกาลทํานาชวงเดือนหกจะมาถึง  ประเพณีสงกรานตบานหนองผักนาก 

นิยมจัดขึ้น 5-9 วัน หากนับชวงตรุษสิ้นปดวยแลวก็รวมเปนเวลาประมาณ 15 วันชวงเวลานี้ถือ

เปนเวลาแหงความสุข คนในชุมชนหนองผักนากนิยมแตงกายสวยงาม ฝายหญิงนุ งผาโจง

กระเบนหรือผาถุงไหม สวมเสื้อลูกไมแขนสั้นหรือแขนสามสวน ฝายชายสวมเสื้อแขนสั้นนุง

กางเกงขายาว พรอมกับประดับกายดวยเครื่องประดับเพชรหรือทองคําตามฐานะ สําหรับ

กิจกรรมหลักในวันสงกรานตสามารถแบงตามวันไดดังนี้ 

   วันที่ 13 เมษายน ชาวชุมชนหนองผักนากไปทําบุญที่วัดแตเชา วันนี้เรียกวา 

สงกรานตวันตน นิยมเร่ิมตนรองเพลงพิษฐาน เพื่ออธิษฐานขอใหผลบุญชวยนาํพาใหคําอธิษฐาน

สําเร็จดังหวัง 

   วันที่ 14 เมษายน นิยมรดน้ําดําขอพรผูใหญในชวงบาย และมีการละเลนเพื่อ

ความสนุกสนานในชวงเย็น 

   วันที่ 15 เมษายน เรียกวาสงกรานตวันกลาง คนในชุมชนบานหนองผักนาก

นําอัฐิของผูลวงลับมาประพรมน้ําอบและนําไปตั้งบําเพ็ญกุศลที่วัดหนองผักนาก ในวันนี้เชื่อกัน

วาเปนวันที่ประตูทั้งสามภพเปด ดวงวิญญาณตางมาคอยรับและอนุโมทนาผลบุญจากญาติพี่

นองบนโลกมนุษย ชวงคํ่าเปนพิธีสวดพระอภิธรรม มีวงปพาทยประโคม มีการจุดพลุ และมี

มหรสพเหมือนกับงานศพจริง  
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   วันที่ 16 เมษายน มีการทําบุญชวงเชา และกลางวัน ถือกันวาเปนบุญใหญ 

อาหารคาวหวานที่ใชทําบุญจะเนนความประณีต ดวยเชื่อวาเปนการทําบุญอุทิศสวนกุศลให

ญาติพี่นองผูลวงลับ ชวงบายมีเทศน มาติกา บังสุกุลอัฐิ ถือเปนอันเสร็จพิธีจากนั้นในชวงเย็นมี

การกอพระทรายบริเวณลานวัด ในอดีตจะมีการเดินไปกอพระทรายน้ําไหลที่ริมคลองมะขาม ซึ่ง

อยูไมหางจากวัด  

   วันที่ 17 เมษายน ชาวชุมชนหนองผักนากรวมกันอัญเชิญ หลวงพอยิ้ม พระคู

บานออกแหรอบชุมชน เพื่อใหผูสูงอายุไดสักการะและถวายน้ําสรง ชวงบายเปนพิธีถวายผาสรง

น้ําพระ มีการสรงน้ําพระ และการเลนน้ําสงกรานต ซึ่งจะเลนในบริเวณวัด โดยใชขันจอกขนาด

เล็กใสน้ําคอยๆ รดบนตัวอีกฝาย ไมใชการตักสาดดังเชนปจจุบัน  

 

 ชวงขัตฤกษสงกรานตถือเปนชวงเทศกาลแหงความสุขของคนหนองผักนาก 

ใครยังทํางานไมเสร็จ เชน ทอผาไมเสร็จ พวกหนุม ๆ เดินไปพบจะตองถูกปรับ เปน

เหลาบาง ขนมบาง ตอนเชาแตงตัวสวยงามไปทําบุญ ตกบายไปรดน้ําผูเฒาผูแก 

ไปตักทรายมากอพระทราย ชวงบายในบางวัน หนุม-สาวจะชวนกันไปเลนลูกชวง

บาง เลนไมหึ่ง เลนชักกะเยอ มอญซอนผา วาเพลงกันบาง เลนสนุกสนานถึงขั้นที่

ผูชายถูกทึ้งเสื้อผา หรือถูกจับตัวเอาไปลงบอโคลน มีแตเสียงหัวเราะ ไมมีการโกรธ

กัน ไมมีทะเลาะทุบตีเหมือนปจจุบัน  (ชม สวางศรี, 2554) 

    

    หลังจากเสร็จบุญสงกรานตกอนส้ินเดือนเมษายน คนในชุมชนหนองผักนากมี

พิธีทําบุญกลางบาน ณ บริเวณลานโลงของของบานกลางบาน เพื่อความเปนสิริมงคลและขับไลส่ิง

ไมดีใหพนจากชุมชน ในชวงเย็นพระสงฆเการูปเจริญพระพุทธมนต ชวงเชาวันตอมาเมื่อพระสงฆ

ฉันทภัตตาหารเสร็จ เร่ิมสวดคาถาขอฝน จากน้ันพระสงฆสวดสะเดาะเคราะห พรมน้ํามนตลงใน

ภาชนะกาบทําดวยกลวยขัดเปนรูปส่ีเหล่ียม ภายในบรรจุอาหารคาวหวาน น้ําด่ืม รูปปนสัตวเล้ียง

และสมาชิกในครอบครัว ซึ่งแตละบานนํามาวางรวมกัน เมื่อเสร็จพิธีจึงนํากระทงกาบกลวยออกไป

ทิ้งบริเวณทางสามแพรงนอกหมูบาน 

  2.3 เดือนพฤษภาคม (เดือนหก) 

   วันข้ึน 6 คํ่าเดือนหก ของทุกป ชาวชุมชนหนองผักนากจะรวมกันประกอบ

พิธีกรรมบูชาขุนจํานงคธงชัยหรือตาเจาบาน ทุกบานตองทําขนมตมแดง ตมขาว บัวลอย ทําหมู

นอนตอง(หมูชิ้นยาวนึ่งใหสุกรองดวยใบตอง)หรือไกตม ของไหวทั้งหมดนิยมจัดเปนจํานวนคู 
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พรอมหมากพลูและเหลาขาวข้ึนพลีกรรมพระภูมิเจาที่ในบานของตนเองเปนลําดับแรก จากนั้นจึง

มารวมตัวกันทําการบูชาพอปูตาเจาบานหรือขุนจํานงคธงชัย เพื่อขอพรใหเกิดความเปนศิริมงคล 

ประเพณีการข้ึนศาลนี้ ไดกระทําตอเนื่องมาเปนเวลานับรอยป 

     

 งานศาลน่ีเกิดมาก็เห็น ปูยา พอแม ทําสืบตอกันมา ไดถามพอกับแมวา ทํามานาน

หรือยัง แมก็บอกวา ทํามาตั้งแตเมื่อไรก็ไมรู เชื่อกันแตวา ตาเจาบานเปนผูนําหมูบานท่ี

อพยพเขามาต้ังฐิ่นฐานท่ีบานหนองผักนากในยุคแรก ๆ พอทานส้ินชีวิตลูกบานเลยต้ังศาล

ใหทานอยูเพื่อจะไดคุมครองหมูบาน (เฟอง พวงมาลี, 2554)  

  

  งานศาลหรือที่คนในทองถิ่นเรียกวางานป เร่ิมต้ังแตวันข้ึน 5 คํ่าเดือน 6 ในชวงเย็น

คณะกรรมการศาลรวมกันทําความสะอาดและตกแตงศาลใหสวยงาม จากนั้นพระสงฆเการูป

เจริญพระพุทธมนต เมื่อเสร็จพิธีทางสงฆแลว มีมหรสพประเภท ลําตัด เพลงอีแซว ที่มีผูนํามาแก

บน หรือคณะกรรมการศาลไดวาจางมาเพื่อฉลองงานศาล ชวงเชา เวลา 6.30 มีการถวาย

ภัตตาหารเชาแดพระสงฆ คนในชุมชนทุกหลังคาเรือนเริ่มนําอาหารมารวมทําบุญ ต้ังเคร่ืองเซน

ไหวศาลตาเจาบานโดยรอจนธูปหมดดอก จึงลาเคร่ืองไหวและแบงเคร่ืองไหวบางสวนไวในภาชนะ

ที่ทางศาลจัดเอาไว  

  เมื่อพระฉันทภัตตาหารเชาเสร็จ นางสาหราย สวางศรี รางทรงคนปจจุบัน เร่ิมพิธี

เชิญดวงวิญญาณตาเจาบานใหเขาประทับทรง เมื่อดวงวิญญาณประทับทรงแลว รางทรงเปลี่ยน

เส้ือผาเปนเส้ือแพรสีแดง นุงโสรงสีแดง ใชผาขาวมาเคียนเอว อากัปกริยาของรางทรง เชน น้ําเสียง 

ทาทางมีลักษณะเหมือนเพศชาย คนในชุมชนนิยมขาไปใหรางทรงประพรมนํ้ามนต เปาศรีษะ และ

หากผูใดมีเร่ืองสําคัญที่จะตองการใหตาเจาบานชวยเหลือ มักเขาไปบนบานกับทานโดยตรง เมื่อ

ประทับทรงไปไดซักระยะ รางทรงลงจากศาลเพื่อรายรําไปรอบศาลพรอมกับคนในชุมชนจํานวน

สามรอบ เมื่อครบหนึ่งรอบรางทรงหยุดทําความเคารพที่หนาศาล ระหวางนั้นรางทรงมักด่ืมสุรา

จํานวนมาก ทั้งที่ในเวลาปกติรางทรงไมด่ืมสุรา 

  ชวงปลายเดือนหกนี้หากมีฝนตกจนมีน้ําขังพอประมาณ ชาวนานําควายออกไปไถ

นาเพื่อเตรียมดินสําหรับหวานเมล็ดขาว เร่ิมจากการไถดะพลิกหนาดินใหรวนซุย ตากหนาดินไว

ประมาณ 1-2 สัปดาหจึงไถแปรเพื่อทําลายวัชพืชและยอยดินใหเล็กลง จากนั้นจึงคราดนาเพื่อให

ผิวดินเสมอกัน แลวจึงหวานเมล็ดขาว สําหรับเตรียมใชเปนตนกลาในการดํานา 
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  2.4 เดือนมิถุนายน-เดือนกรกฎาคม (เดือนเจ็ด-เดือนแปด) 

   เปนชวงที่เมล็ดขาวที่หวานไวในเดือนหกเติบโตเปนตนกลา ชาวนาจะเริ่ม

ถอนตนกลา ออกมามัดรวมเปนกํา และนํากลาที่ไดไปปกดําบนผืนนาที่เตรียมดินไวเรียบรอยแลว  

มการปกดําตนกลา ตองเรงใหเสร็จภายในเดือนแปด มิฉะนั้นแลวขาวจะสุกชา ซึ่งอาจถูกฝนหลง

ฤดูทําใหขาวเสียหายได เมื่อถึงวันเขาพรรษาชาวนาจึงไดหยุดพัก เพื่อเตรียมขนมเทียนหรือที่

เรียกวาขนมหอไปทําบุญในวันเขาพรรษา พรอมกับปวารณาตนเปนโยมอุปฏฐากพระภิกษุที่จํา

พรรษา ซึ ่งตองนําผาอาบน้ําฝน และของใชจําเปน สวนมากนิยมเทียนไข ตะเกียง ไปถวาย

พระภิกษุดวย 

  2.5 เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน (เดือนเกา-เดือนสิบ) 

   เปนชวงฤดูฝนที่มีฝนตกมาก ชาวนาตองคอยตรวจตราซอมตนขาวที่ถูกปูกัด

กิน เมื่อถึงวันแรม 15 คํ่าเดือนสิบหรือสิ้นเดือนสิบซึ่งเปนวันสารท ทุกบานจะกวนขาวเมาหรือ

กระยาสารทไปทําบุญที่วัดหนองผักนาก โดยมีพิธีทําบุญสองวัน คือในวันแรม 15 คํ่าเดือนสิบ

และข้ึน 1 คํ่าเดือนสิบเอ็ด 

  2.6 เดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายน (เดือนสิบเอ็ด-เดือนสิบสอง) 

   ชวงปลายฤดูฝนซึ่งตรงกับเดือนตุลาคม ( เดือนสิบเอ็ด) ตนขาวเริ่มตั้งทอง ผู

เปนเจาของนาจึงจัดพิธีทําขวัญขาว เพื่อความเปนสิริมงคลแกตนขาวและเจาของนา  เปนชวงน้ํา

หลากเขาทวมบริเวณที่ลุม ชาวชุมชนหนองผักนากถือโอกาสนี้ลงทุงหาปลาเพื่อนํามาแปรรูปเปน

ปลาเค็มตากแหง ปลารา เพราะเปนฤดูที่ปลาเร่ิมสะสมไขมัน เนื้อปลาจึงมีรสชาติอรอย 

    เมื่อถึงวันออกพรรษาชาวชุมชนหนองผักนาก ตางเตรียมขนมเทียนไปทําบุญ

ที่วัดเชนเดียวกับวันเขาพรรษา พรอมทั้งนําผาจํานําพรรษา สิ่งของจําเปนไปถวายพระภิกษุที่ได

ปาวารณาเปนโยมอุปฎฐาก มีพิธีตักบาตรเทโวโรหณะในวันแรมสองคํ่า เดือนสิบเอ็ด ตามความ

เชื่อที่วาเพื่อถวายเปนพุทธบูชาในโอกาสที่พุทธเจาเสด็จลงจากดาวดึงสเทวโลก คนหนองผักนาก

นิยมทําขาวตมมัด ขาวตมลูกโยน ซึ่งเปนขาวเหนียวผัดกับกระทิแลวนํามาหอดวยใบเตยหรือใบ

ออยทิ้งหางยาวพอประมาณ จากนั้นนําไปนึ่งใหสุก  เนื่องจากมีผูคนมารวมตักบาตรเทโวจํานวน

มาก จนไมสามารถเขาถึงพระภิกษุ จึงตองใชวิธีโยนขาวตมใสบาตรพระนอกจากนี้ยังนิยมใช

สมเขียวหวานตักบาตรเทโวดวย หลังจากนี้เปนฤดูกฐิน และงานปดทองพระประจําปที่มีรูปแบบ

เดียวกับงานปดทองพระในเดือนมีนาคม 
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สภาพสังคมวัฒนธรรมของชุมชนหนองผักนากชวงหลังปพ.ศ.2520-พ.ศ.2556 

 นับต้ังแตชวงปพ.ศ. 2520 เปนตนมา หนวยงานภาครัฐไดเขามาพัฒนาชุมชนหนองผัก

นากใหเกิดความเจริญข้ึนในดานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเขามาของระบบชลประทาน ทําให

ชุมชนหนองผักนากมีน้ําใชตลอดป ไมตองรอน้ําฝนเหมือนในอดีต การประกอบอาชีพเกษตรจึง

เปลี่ยนไปสามารถปลูกขาวไดตลอดป ผูคนสวนใหญไมมีเวลาวางเหมือนกับเมื่อคร้ังที่ทํานาคร้ัง

เดียวในรอบป การเรงผลิตขาวเพื่อคาจึงสงผลใหวิถีชีวิตความเปนอยู ความเช่ือ ประเพณี ที่เคย

ยึดถืออยางเครงครัดถูกตัดทอนใหเหมาะสมกับสภาพสังคมปจจุบัน ประเพณีวัฒนธรรมบางชนิด

ไมมีการปฏิบัติแลวความเจริญที่เขามาไดเปล่ียนแปลงความคิด ความเชื่อของคนในชุมชนหนอง

ผักนากใหเปนปจเจกมากข้ึน จากการเรียบเรียงคําบอกเลาของคนในชุมชนหนองผักนาก ทําให

สภาพการเปลี่ยนแปลงดานสังคมวัฒนธรรมดังนี้ 

 1. สังคมและการประกอบอาชีพ 

  ประชากรในชุมชนหนองผักนากมีจํานวนลดลง บุตร-หลานของคนในชุมชนที่มี

การศึกษาระดับสูง นิยมสรางครอบครัวในแบบปจเจก ดวยคาครองชีพที่สูงและการสาธารณสุข

สมัยปจจุบันสงผลใหคนหนองผักนากมีบุตรครอบครัวละ1-3 เทานั้น ประชากรสวนใหญมักเปนวัย

กลางคน-วัยชรา เนื่องจากเด็กวัยรุนมักเขาไปศึกษาตอหรือทํางานในเขตเมือง แมแตรูปแบบการ

ปลูกบานเรือนที่แตเดิมเปนเรือนไมฝากระดานทั้งทรงไทยและทรงปนหยาก็เปล่ียนไปเปนบานแบบ

ตะวันตกมากข้ึน บานเรือนไมแอดอัดเหมือนในอดีต สวนใหญมักขยับขยายออกไปปลูกบานแถบ

รอบนอกของชุมชน บานไมเกาที่ลูกหลานมิอาจดูแลรักษาซอมแซม จึงถูกร้ือออกเพื่อขายใหกับ

พอคารับซ้ือไมเกา รูปแบบบานสมัยใหมไดรับความนิยมมากข้ึนเพราะมีคาใชจายในการกอสราง

และซอมแซมไมสูงเหมือนบานที่ปลูกสรางดวยไม  

  ชุมชนหนองผักนากเปนชุมชนหนึ่งไดรับผลกระทบจากความเปนโลกาภิวัฒนเชน

เดียว กับชนบททั่วไปในสังคมไทย ระบบเครือญาติลดความเขมขนลง ผูคนในชุมชนไมรูจักกัน

ทั่วถึงเหมือนในอดีต การเอ้ือเฟอแบงปนมีอยูเฉพาะในหมูญาติสนิทเทานั้น หากมีปญหาหรือขอ

ขัดแยงเกิดข้ึน การเจรจาพูดคุยมักใชไมไดผล ตองอาศัยเจาหนาที่ผูมีอํานาจจากภาครัฐเขามา

ตัดสิน  

  ชุมชนหนองผักนากเปนสังคมเกษตรกรรมที่มีสืบเนื่องมานานนับรอยป จากระบบ

การทํานาที่พึ่งพิงธรรมชาติและแรงงานคนเร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากเมื่อปพ.ศ.2504 ไดมี

การขุดคลองสงน้ําที่มีชื่อวา คลองวัดตํ่า ผานทางทิศตะวันออกของชุมชน เพื่อรับน้ําจากแมน้ําทา

จีนเขาสูอําเภอสามชุกผานไปยังอําเภอดอนเจดีย จากนั้นไดมีการขุดคลองมะขามเฒา-อูทอง เพื่อ
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รับน้ําจากเข่ือนเจาพระยาจังหวัดชัยนาทไปยังอําเภออูทอง เม่ือคลองชลประทานท้ังสองคลอง

เสร็จสมบูรณ ไดมีการขุดคลองซอย เพื่อใชเปนคลองสงน้ําเขามายังพื้นที่การเกษตรดานใน 

ประมาณ พ.ศ.2510 เปนตนมาพื้นที่เกษตรกรรมของชุมชนหนองผักนากก็สามารถทํานาไดปละ 2 

คร้ัง และเมื่อเขาสูป พ.ศ.2533 การทํานาไดเพิ่มข้ึนเปน 3 คร้ังตอป ยกเวนปที่อากาศแลงจัด มี

ปริมาณน้ํามากผิดปกติหรือเกิดโรคระบาดที่ควบคุมไมได จึงมีการเวนชวงการทํานาบาง  

 
 

    
 

 

ภาพที่ 3 การใชหัวรถไถในการวิดน้ําและการใชรถเกี่ยวขาวเก็บเกี่ยวผลผลิต เปนเทคโนโลยี

สมัยใหมในการทํานา 

 

 จากข้ันตอนทํานาที่อาศัยแรงงานสัตว และการลงแขกโดยญาติพี่นอง ไดเปล่ียน

เปนมาใชเคร่ืองจักร ประเภท รถไถนา เคร่ืองสูบน้ํา รถรูดขาว และไดวิวัฒนาการเปน รถปนดิน รถ

เตรียมดิน รถเกี่ยวขาว ที่ทํางานไดรวดเร็วกวา แตการทํานาดวยเทคโนโลยีสมัยใหมก็มีตนทุนสูง 

โดยเฉพาะตนทุนดานปุยเคมี ยาฆาแมลง นอกจากนี้ยังมีการทําเกษตรประเภทอ่ืน ๆ เชน การทํา

สวนมะมวง การปลูกออย ปลูกแตงโม ปลูกผัก 

 การคมนาคมของชุมชนหนองผักนากไดเจริญข้ึน ถนนที่เชื่อมตอไปยังตัวอําเภอสามชกุ  

อําเภอดอนเจดีย อําเภอหนองหญาไซ อําเภอดานชาง ไดเปล่ียนเปนถนนลาดยางอยางดี แมแต

ถนนในตัวชุมชนยังเปลี่ยนจากถนนลูกรังหรือทางเกวียนเกา ๆ เปนถนนคอนกรีต การเดินทางไปยงั

พื้นที่ใกลเคียง นับวาสะดวกสบายมาก ปจจัยดานคมนาคมที่เกิดข้ึนไดนําเทคโนโลยีสมัยใหมจาก

ภายนอกเขามาสูชุมชนเปนจํานวนมาก เสนทางการคมนาคมที่ดี สงผลใหการเดินทางของคน

หนองผักนากสะดวกสบายมากข้ึน   
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 2. ประเพณีวิถีชีวิตในรอบป 
 

ตารางที่ 3 แสดงการเปล่ียนแปลงประเพณีวิถีชวีิตในรอบป ของชุมชนหนองผักนาก 

 

เดือน ประเพณ ี วิถีชีวิต เพลงพิ้นบาน 

ธันวาคม-กุมภาพนัธุ - เร่ิมทํานาคร้ังที่ 1 - 

มีนาคม-เมษายน บุญตรุษส้ินป  

บุญสงกรานต  

งานอุปสมบท  

งานปดทองพระประจําป 

เก็บเกี่ยวผลผลิตจาก 

การทาํนาคร้ังที่ 1 

เพลงพิษฐาน 

พฤษภาคม งานศาลตาเจาบาน เร่ิมทํานาคร้ังที่ 2 - 

มิถุนายน-กรกฎาคม บุญเขาพรรษา - - 

สิงหาคม-กันยายน บุญสารทไทย  

ทําขวัญขาว 

เก็บเกี่ยวผลผลิตจาก

การทาํนาคร้ังที่ 2 และ

เร่ิมทํานาคร้ังที่ 3 

บททาํขวัญขาว 

ตุลาคม-พฤศจิกายน บุญออกพรรษา บุญกฐิน 

งานปดทองพระประจําป 

เก็บเกี่ยวผลผลิตจาก

การทาํนาคร้ังที่ 3 

- 

 

  จากตารางพบวาประเพณีวิถีชีวิตในชุมชนหนองผักนากไดเปล่ียนแปลงไปจากเดิม

มาก การทํานาสามารถทําไดตลอดทั้งป ประเพณีบางอยางไดถูกยกเลิกไป เชน พิธีรับขวัญขาว 

งานทําบุญกลางบาน และไมปรากฏเพลงพื้นบานที่เคยรองเคยเลนในอดีตเนื่องจากไมสัมพันธกับ

ประเพณีวิถีชีวิตสมัยใหม สําหรับประเพณีวิถีชีวิตที่ยังมีการปฏิบัติสืบทอดอยูสวนใหญไดรับการ

ปรับเปล่ียนในสวนของรายละเอียดเพื่อใหเหมาะสมกับวิถีชีวิตในปจจุบันดังนี้  

  2.1 เดือนธันวาคม-เดือนกุมภาพันธ (เดือนอาย-เดือนสาม) 

   เปนชวงตนฤดูหนาว น้ําฝนที่ทวมขังในที่ลุมลดลง ชาวนาเร่ิมทํานาคร้ังที่ 1  

ในรอบป การทําตองทําใหเสร็จภายในเดือนธันวาคม เพื่อไมใหตนขาวถูกอากาศหนาวจัด ซึ่งสงผล

ใหตนขาวหยุดการเจริญเติบโต นอกจากการทํานา ไมพบวามีประเพณีใดในชวงเวลานี้ 
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  2.2 เดือนมีนาคม-เดือนเมษายน (เดือนสี่-เดือนหา) 

   เปนชวงตนฤดูรอน ชาวนาเริ่มเกี่ยวขาวจากการทํานาครั้งที่ 1 ใหเสร็จกอน

สงกรานต ซึ่งมักมีฝนตกทําใหขาวเสียหาย งานอุปสมบท ยังคงเปนประเพณีปฏิบัติ ซึ่งในปจจุบัน

งานอุปสมบทสามารถจัดไดเกือบทั้งป ยกเวนเฉพาะชวงเขาพรรษา และไมจําเปนตองจัดในชวง

เดือนมีนาคม-เดือนเมษายนเหมือนอดีต ขึ้นอยู กับความสะดวกของเจาภาพเปนหลัก งาน

อุปสมบทที่จัดข้ึนไมเนนพิธีกรรมชนิดเต็มรูปแบบ เชน ในอดีตนาคตองอาบน้ําบิดา-มารดา และ

กลาวขมากรรมตามความเช่ือ เปล่ียนเปนการรดน้ําที่มือของบิดา มารดา พิธีทําขวัญนาค 

เปลี่ยนเปนการใชพระเทศนสอนนาค แตมีคานิยมการแจกบัตรเชิญแขกใหมารวมประทาน

อาหารโตะจีนในชวงเย็นแทนการเลี้ยงแขกดวยสํารับแบบไทยที่บาน และมักหาวงดนตรีขนาด

ใหญมาเลนในงาน ทําใหมีคาใชจายจํานวนมาก เปนผลใหเจาภาพบางรายมีหนี้สินจากงาน

อุปสมบทนับแสนบาท 

   งานศพ เมื่อมีคนเสียชีวิตนิยมสวดพระอภิธรรม ต้ังแต 2-7 วัน ตามฐานะ

เจาภาพ และมักฌาปนกิจศพทันทีไมนิยมเก็บศพเหมือนในอดีต ยกเวนผูที่มีบุตร-หลานอยู

ตางประเทศจึงเก็บศพไวรอลูกหลานมารวมงาน การจัดงานศพไมนิยมทําอยางใหญโต เนื่องจาก

การต้ังเมรุลอย การฉลองดวยมหรสพตองใชเงินจํานวนมาก สถานที่จัดงานศพนิยมใชศาลาของวัด

หนองผักนาก เนื่องจากวัดมีสถานที่กวางขวาง มีขาวของเคร่ืองใชใหหยิบยืม โดยไมตองขนยาย

เหมือนกับการจัดงานศพที่บาน และยังเปนการตัดปญหาเร่ืองการด่ืมสุรา การเลนพนัน ซึ่งวัด

หนองผักนากไดมีขอหามไวชัดเจน 

   งานปดทองพระประจําป ไดยายมาจัดรวมกับเทศกาลสงกรานต เพื่ออํานวย

ความสะดวกใหกับลูกหลานซ่ึงไปทํางานตางถิ่น และกลับบานในโอกาสสงกรานต ไดกราบไหวปด

ทองหลวงพอยิ้ม งานวัดในปจจุบันนี้ไมสนุกสนานเหมือนอดีต มหรสพสมโภชน เปล่ียนจาก ลําตัด 

เพลงอีแซว เปนภาพยนตร ลิเก หรืออาจเปนมหรสพอ่ืน เชน หนังใหญ รําวง งิ้ว  ซึ่งมีคนวางจางมา

แกบนหลวงพอยิ้ม ประกอบกับสังคมสมัยใหมมีความบันเทิงใหคนทั่วไปไดเสพยหลายแขนง เชน 

เพลงลูกทุง ภาพยนตของไทยและตางประเทศ ละคร ฯลฯ งานวัดจึงกลายเปนที่ไมนาสนใจ 

   การทําบุญชวงวันตรุษ-สงกรานต ยังมีประเพณีทําบุญที่เรียกวา ตรุษ 4 

สงกรานต 5 (ทําบุญในวันตรุษส้ินป 4 วัน และทําบุญฉลองสงกรานต 5 วัน) คนในชุมชนของผัก

นากมักมาทําบุญอยางแนนขนัดในวันตรุษวันแรก และทําบุญสงกรานตวันตน (วันที่13 เมษายน)  

จากนั้นนิยมมาทําบุญในชวงวันที่ 15-16 เมษายน ซึ่งทางวัดหนองผักนากไดจัดพิธีบําเพ็ญกุศลศพ

รวมญาติหรือการต้ังอัฐิ คนในชุมชนหนองผักนากตางพากันมาทําบุญเพื่ออุทิศสวนกุศลใหกับ
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ญาติพี่นองผูลวงลับจนเต็มศาลาการเปรียญ สําหรับบางครอบครัวที่นําอัฐิไปบรรจุยังเจดีย โบสถ 

วิหาร ก็ตองนิมนตพระสงฆไปทําพิธีชักบังสุกุล ธรรมเนียมประเพณีที่เกิดข้ึนเปนส่ิงที่ชาวชุมชน

หนองผักนากยังคงถือปฎิบัติอยางตอเนื่องในชวงสงกรานตทุกป  

   สวนกิจกรรมอ่ืนของเทศกาลสงกรานต เชน การกอพระทราย การสรงน้ําพระ 

ไมคอยมีคนมารวมงานมากนัก เนื่องจากสภาพอากาศที่รอนจัด และบางคร้ังการเลนสาดน้ําของ

กลุมวัยรุนก็อาจมีการกระทบกระทั่งจนกลายเปนการทะเลาะวิวาท คนในชุมชนหนองผักนากสวน

ใหญจึงหลีกเล่ียงกิจกรรมดังกลาว 
  2.3 เดือนพฤษภาคม (เดือนหก) 
   ชาวนาเร่ิมทํานาคร้ังที่ 2 ในรอบป โดยจะเรงทํานาใหเสร็จภายในเดือน

พฤษภาคม เพื่อใหทันเก็บเกี่ยวภายในตนเดือนกันยายน ซึ่งเปนชวงที่ฝนตกมาก จนอาจเกิดน้ํา

ทวมทําใหขาวเสียหายได 

   งานข้ึนศาลประจําปในวันข้ึน 6 คํ่าเดือน 6 คนในชุมชนหนองผักนากยังยึดถือ

ประเพณีบูชาพอขุนจํานงคธงชัยหรือตาเจาบานเปนประจํามิไดขาด โดยในตอนเย็นของวันข้ึน 5 

คํ่าเดือน 6 มีพระสงฆมาเจริญพระพุทธมนต ตกคํ่าจึงมีมหรสพฉลองงานศาล จากลําตัด เพลงอี

แซวเปล่ียนเปน ภาพยนตร ลิเก หรือรํา ปจจุบันการแสดงเหลานี้ราคาสูงข้ึน จึงนิยมนําภาพยนตร

กลางแปลงมาฉายเปนประจํา เวนแตมีผูนํามหรสพชนิดอ่ืนมาแกบน ชวงเชามีพิธีถวายภัตตาหาร

เชาแดพระสงฆซึ่งในอดีตคนในชุมชนหนองผักนาก มักนําอาหารมาถวายพระสงฆดวย แตปจจุบัน

นําเฉพาะเคร่ืองสังเวยมาเซนไหวศาลตาเจาบานเทานั้น ไมไดอยูรวมพิธีสงฆอยางพรอมเพรียงกัน

เหมือนเชนอดีต 
  2.4 เดือนมิถุนายน-เดือนกรกฎาคม (เดือนเจ็ด-เดือนแปด) 
   เปนเวลาที่ฝนมักทิ้งชวง ชาวนาตองคอยดูแลน้ําหลอเล้ียงตนขาว เพราะขาว

เร่ิมต้ังทอง หากขาวขาดน้ําจะสงผลใหเมล็ดขาวไมสมบูรณ  

   เม่ือถึงวันเขาพรรษา คนในชุมชนหนองผักนาก ตางเตรียมหาซื้อขนมเทียน

เพื่อนําไปทําบุญเขาพรรษา มิไดลงมือทําขนมเองเหมือนในอดีต นอกจากนี้ผูต้ังใจปราวรณาตน

เปนโยมอุปฏฐากพระภิกษุชวงเขาพรรษา ตองจัดเตรียมผาอาบน้ําฝน พรอมกับของใชที่จําเปนไป

ถวายพระภิกษุที่ไดปาวรณาดูแลดวย 
  2.5 เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน (เดือนเกา-เดือนสิบ) 
   ชาวนาเรงรีบเกี่ยวขาวซ่ึงเปนผลผลิตจากการทํานาคร้ังที่ 2 เพื่อปองกันไมให

เมล็ดขาวเสียหาย จากน้ําที่อาจหลากลงมาทวม สําหรับชาวนาที่ทํานาบนพื้นที่ดอนน้ําทวมไมถึง 
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หลังจากเก็บเกี่ยวขาวแลว มักลงมือทํานาคร้ังที่ 3 ในรอบปทันที สวนชาวนาที่ทํานาบนพื้นที่ลุม 

ตองหยุดทํานา หากฝนทํานา จะถูกน้ําหลากทวมตนขาว จนไดรับความเสียหายหมดทั้งแปลง 

   เมื่อถึงวันสารท คนในชุมชนหนองผักนาก ตางเตรียมหาซื้อกระยาสารทเพื่อ

นําไปทําบุญในวันส้ินเดือนสิบที่มีการทําบุญสองวัน มีเพียงไมกี่ครัวเรือนที่กวนกระสารทเอง 

ชวงเวลานี้ถือเปนยามวาง หากตรงกับวันพระคนในชุมชนหนองผักนากนิยมเขาไปทําบุญถือศีลอยู

ที่วัด 
  2.5 เดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายน (เดือนสิบเอ็ด-เดือนสิบสอง) 
   ชาวนาที่ดอนเก็บเกี่ยวขาวซึ่งเปนผลผลิตจากการทํานาคร้ังที่ 3 ในชวงปลาย

เดือนตุลาคม และเร่ิมเตรียมพื้นที่นาสําหรับการทํานารอบแรกของปในชวงเดือนธันวาคม 

   เมื่อถึงวันออกพรรษา คนในชุมชนหนองผักนาก ตางเตรียมขนมเทียน 

อาหารแหงเพื่อนําไปบุญวันออกพรรษา วันแรมหนึ่งคํ่า เดือนสิบเอ็ด หลังจากทําบุญเสร็จ โยม

อุปฏฐาก ตองเตรียมผาจํานําพรรษาพรอมเคร่ืองใชที่จําเปนนําไปถวายพระภิกษุที่ไดปาวรณาดูแล

เม่ือตอนเขาพรรษา วันแรมสองคํ่า เปนวันตักบาตรเทโวโรณหะและทําบุญถวายภัตตาหารเพลแด

พระภิกษุ ขนมผลไมที่ใชตักบาตรเทโว ไดเปล่ียน จากขาวตมลูกโยน ขาวตมมัด สมเขียวหวาน 

เปนอาหารแหงประเภทน้ําผลไม บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป 

   บุญกฐินถือเปนบุญใหญสงทายป ซึ่งไดรวมงานปดทองพระประจําปไว

ดวยกันเพื่อความสะดวกในการจัดงานครั้งเดียว และเปนการเปดโอกาสใหผูมารวมงานทอดกฐิน

ทั้งใกลและไกลไดปดทองขอพรองคหลวงพอย้ิม  

 
องคความรูเกี่ยวกับเพลงพื้นบานในชุมชนหนองผักนาก 
 1. ลักษณะเพลงพื้นบานในชุมชนหนองผักนาก 
  คนในชุมชนหนองผักนากรองและเลนเพลงพื้นบานในโอกาสที่ตางกันไป เชน เพื่อ

ประกอบการละเลนในชวง สงกรานต เพื่อประกอบพิธีทําขวัญขาวในฤดูทํานา แบบแผนการรอง

และเลนเพลงพื้นบานในชุมชนหนองผักนากซ่ึงเปนสังคมชนบท มีความคลายคลึงกับการรองและ

เลนเพลงพื้นบานในภูมิภาคอื่นของประเทศไทย มีสวนตางกันบางในเรื่องของภาษา ความเชื่อ

ประจําถิ่น ความเปนศิลปนของคนในชุมชนหนองผักนาก สามารถพบเห็นไดทั่วไป เพียงแคการ

พบปะกันพูดคุยตามปกติ มีพอเพลง แมเพลง และลูกคูไมกี่คน ก็สรางเสียงหัวเราะซึ่งชวยดึงดูด

คนที่ผานไปมาใหมารวมเลนเพลงพื้นบานดวยกัน ความเรียบงายของการเลนเพลงพื้นบานที่ใช

อุปกรณประกอบนอยมาก อาศัยปฎิภาณไหวพริบของพอเพลงแมเพลง ความบันเทิงก็เกิดขึ้นได

ทันที 
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  จากการสัมภาษณเพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับเพลงพ้ืนบาน พบวา เพลงพื้นบานใน

ชุมชนหนองผักนากไมปรากฎหลักฐานวากําเนิดข้ึนในสมัยใด เพลงพื้นบานหนองผักนากไดรับ

ความนิยมอยางมากนับต้ังแตชวงพ.ศ. 2520 ข้ึนไป เชนเดียวกับในชุมชนรอบขางและชุมอ่ืนใน

จังหวัดสุพรรณบุรีที่พบวามีเพลงพื้นบานปรากฏอยูทั่วไป การแพรกระจายของเพลงพ้ืนบานในชวง

นี้ สวนใหญเกิดจากพอเพลง แมเพลงเดินทางไปรวมงานบุญหรือไปชวยลงแขกบานญาติที่อยูตาง

ชุมชน และไดนําเพลงพื้นบานไปรองไปเลน จนมีผูสนใจเพลงพื้นบาน ซึ่งไดอาศัยจดจําฝกฝน และ

ไดเดินทางมาเรียนกับพอเพลง แมเพลงเพ่ิมเติม จนมีความชํานาญสามารถฝกหัดถายทอดเพลง

ใหกับผูใกลชิดที่สนใจเพลงพื้นบานได 

    

 ไดเห็นแมเพลงรองท่ีมาจากบานวังลึกรองเพลงเกี่ยวขาว รูสึกชอบ จึงจํามาหัดรอง 

ติดขัดก็แอบขี่จักรยานไปหาแมเพลงท่ีบานวังลึก ระยะทาง 15 กิโลเมตร เหน่ือยแตก็

ตองไปเพราะอยากรองได แมเพลงก็แนะวิธีให ทองใหฟง ก็อาศัยวิธีจํา หมั่นทองบอย 

พอรองไดก็สอนใหนองๆไดรองดวย (สําเนียง ชาวปลายนา, 2556) 

   

  เพลงพื้นบานในชุมชนหนองผักนาก ไมสามารถกลาวถึงที่มาใหชัดเจนได ทราบ

เพียงวาเปนเพลงที่ไมมีการบันทึกเปนตัวอักษร อาศัยจดจําสืบตอกันมาจากพอเพลง แมเพลง แต

คร้ังปูยาตายาย ในลักษณะที่เรียกวา ครูพักลักจํา เม่ือมีการเลนเพลงพื้นบานในโอกาสใดก็ตามไป

สังเกตแลวนํามาหัดรองหัดเลนดวยตนเอง เพลงพื้นบานในชุมชนหนองผักนากพบวามีการรองอยู

สองลักษณะคือ  

  1. เพลงที่มีผูรองเพียงคนเดียว ไมมีการโตตอบในเชิงปฏิภาณไหวพริบ เชน เพลง

กลอมเด็ก เพลงแหล 

  2. เพลงที่มีผูรองเปนกลุม โดยพอเพลง แมเพลง รองโตตอบดวยโวหารและ

ปฏิภาณไหวพริบมีลูกคูคอยชวยรองรับ เพลงชนิดนี้เรียกวาเพลงปฏิพากษ โดยสุกัญญา สุจฉายา 

(2525: 167-169) ไดอธิบายความหมายเพลงปฏิพากษไววาเปนเพลงที่รองโตตอบกันในหมูคณะ 

เพลงปฏิพากษชนิดสั้น มีเนื้อหาไมยาว ใชถอยคําสัมผัสคลองจองอยางงาย เพลงปฏิพากษชนิด

ยาว มีเนื้อหามาก พอเพลง แมเพลงตองมีปฏิภาณไหวพริบดี สามารถยักยายเนื้อหาไปผูกเขากับ

เร่ืองราวตาง ๆ ได และตองสามารถรองแกเพลงไดอยางรวดเร็ว เพลงพื้นบานในชุมชนหนองผัก

นากพบเพลงปฏิพากษชนิดสั้น เชน เพลงสงฟาง เพลงพานฟาง เพลงปฏิพากษชนิดยาว เชน เพลง

พิษฐาน เพลงเตนกํารําเคียว โดยเพลงปฏิพากษทั้งสองชนิดใชรองในโอกาสที่ตางกันไป 
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  เพลงพื้นบานที่พบในชุมชนหนองผักนาก มีลักษณะที่หลากหลาย เชน เพลง

บางอยางใชสําหรับประกอบพิธีกรรม ใชรองเลนเฉพาะเทศกาล ใชรองเลนในโอกาสทั่วไป ซึ่งยังไม

พบการจัดหมวดหมูเพลงพื้นบานที่ชัดเจน ผูศึกษาไดเลือกวิธีแบงเพลงพื้นบานภาคกลางของ

นักวิชาการผูเชี่ยวชาญดานเพลงพื้นบานมาชวยในการแบงประเภทเพลงพ้ืนบานในชุมชนหนองผัก

นากดังนี้ 

  ปรานี วงษเทศ (2525) ไดแบงเพลงพื้นบานภาคกลางออกเปน 3 ประเภทดังนี้ 

  1. เพลงพิธีกรรม คือ เพลงที่ใชรองในพิธีกรรมใดพิธีกรรมหนึ่ง 

  2. เพลงรองเลน คือ เพลงที่ใชรองเลนเพื่อความสนุกสนานในงานเทศกาลหรือวาระ

สําคัญ  

  3. เพลงกลอมเด็ก คือ เพลงที่ใชรองกลอมลูกเพื่อตองการใหลูกหลับหรือเพลิดเพลิน 

  เอนก นาวิกมูล (2527: 127) ไดจําแนกประเภทเพลงพื้นบานภาคกลางตามเวลา

หรือโอกาสไวดังนี้ 

  1. เพลงที่ใชเลนในฤดูทํานา ไดแก เพลงเกี่ยวขาว เพลงเตนกํา เพลงสงฟาง เพลง

พานฟาง เพลงสงคอลําพวน และเพลงชักกระดาน 

  2. เพลงที่ใชเลนในเทศกาลตรุษสงกรานต ไดแก เพลงแคน เพลงยั่ว เพลงเหยย 

เพลงพวงมาลัย และเพลงแหนางแมว 

  3. เพลงที่ใชเลนทั่วไปโดยไมจํากัดเทศกาล ไดแก เพลงฉอย เพลงปรบไก เพลงลํา

ตัด เพลงทรงเคร่ือง และเพลงอีแซว 

 2. สภาพเพลงพื้นบานชุมชนหนองผักนากชวงกอนป พ.ศ. 2500-พ.ศ.2520 

  ชวงเวลานี้ถือเปนยุคทองของเพลงพ้ืนบานชุมชนหนองผักนาก กิจกรรมการรอง

และเลนเพลงพื้นบานสามารถพบไดทั่วไป เพลงพื้นบานที่รวบรวมไดในชวงนี้ ผูศึกษาจะจําแนก

ชนิดของเพลงและจัดกลุมเพลงพื้นบานตามเวลาหรือโอกาส พรอมกับอธิบายวัตถุประสงคของการ

รองเพลง และยกตัวอยางบทเพลงที่ไดจากการสัมภาษณ  
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ตารางที่ 4 แสดงเพลงพืน้บานที่พบในชุมชนหนองผักนากต้ังแตป 2520 ข้ึนไป 
 

ชวงเวลาในการเลนเพลงพื้นบาน เพลงพื้นบานที่พบ 

1. เพลงพื้นบานในเทศกาล 

 ตรุษสงกรานต 

1.1 เพลงประกอบพิธีกรรม ไดแก เพลงพิษฐาน 

1.2. เพลงประกอบการละเลนกึ่งพิธีกรรม ไดแก 

 เพลงแมศรี เพลงผีลิงลม เพลงผีกระดง  

 เพลงผีสุม 

1.3 เพลงประกอบการละเลนทั่วไป ไดแก  

 เพลงชักกะเยอ เพลงลูกชวง เพลงไมหึ่ง 

2. เพลงพื้นบานในฤดูทาํนา 2.1 เพลงพื้นประกอบพิธีกรรม ไดแก บททําขวญั

ขาว บทรับขวญัขาว 

2.2 เพลงพื้นบานประกอบการทาํงาน ไดแก  

 เพลงเตนกาํ เพลงแขกอาสา เพลงสงฟาง  

 เพลงฟานฟาง เพลงชักกระดาน 

3. เพลงพื้นบานรองเลนทั่วไป 

 ไมจํากัดเวลา 

3.1 เพลงกลอมเด็ก ไดแก เพลงนกขมิ้น  

 เพลงนกกาเหวา เพลงนกเขา เพลงนกเขา 

 เถื่อน เพลงแมเนื้อเย็น เพลงแมเนื้อละเอียด  

 เพลงวัดโบสถ เพลงโยกเยก 

3.2 เพลงรองเลน ไดแก เพลงนายแตง เพลงเจ็กโคง

เพลงแหล ไดแก เพลงแหลเสือพล เพลงแหล 

 ชมหนองตางๆ เพลงแหลตลาดรอยป เพลงแหล 

 ทาตาจวง   

4. เพลงประกอบพิธีกรรมเก่ียวกับ 

 วิถีชีวิต 

4.1 บทถามตอบขันหมาก 

 
 จากตารางพบวาในชวงปพ.ศ.2520 ข้ึนไป พบเพลงพื้นบานในชุมชนหนองผักนากเปน

จํานวนมาก การรองและเลนเพลงพื้นบานเกิดข้ึนเพื่อตอบสนองความเช่ือและความบันเทิง ซึ่ง

นับเปนคานิยมที่สอดคลองกับการดําเนินชีวิตของผูคนในชุมชนหนองผักนากที่ยังคงไวซึ่งรูปแบบ

ความเปนสังคมชนบท ที่ยังไมมีความเจริญเขามาแทรกแซง เพลงพื้นบานยังสามารถแสดงบทบาท
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หนาที่ตอผูคนในชุมชนหนองผักนาก เพลงพื้นบานจึงเปนสวนชวยเติมเต็มความมั่นใจ เติมเต็ม

ความสุขใหกับคนในชุมชนหนองผักนาก และเปนสวนหน่ึงของวิถีชีวิตที่พบเห็นไดทั่วไป ซึ่ง

สามารถจําแนกหมวดหมูเพลงพื้นบานชุมชนหนองผักนากไดดังนี้ 
 1. เพลงพื้นบานในเทศกาลตรุษสงกรานต 
  เทศกาลตรุษสงกรานตหรือวันข้ึนปใหมไทย ถือเปนชวงเวลาแหงความสนุกสนาน

ประจําป ผูคนทุกวัยตางเขาวัดทําบุญเพื่อเสริมสิริมงคลและอุทิศใหกับญาติพี่นองที่ลวงลับไป เม่ือ

เสร็จจากทําบุญ ยามบายแดดรมลมตกก็นัดมารวมตัวกันในลานวัด หรือริมทองทุงที่มีตนไมใหญ

ใหรมเงา เพื่อเลนการละเลนหรือรองเพลงพื้นบาน หยอกลอ ยั่วเยา จนกวาจะถงึเวลาคํ่า กลุมเพลง

พื้นบานชวงเทศกาลตรุษสงกรานตของชุมชนหนองผักนาก สามารถจําแนกชนิดเพลงไดดังนี้ 
  1.1 เพลงประกอบพิธีกรรม  
   เพลงประกอบพิธีกรรม คือ เพลงที่ใชรองขอพรตอหนาพระประธานในอุโบสถ 

เรียกวาเพลงพิษฐาน พบชวงวันตรุษสิ้นป และวันสงกรานต พอเพลง แมเพลงและลูกคูถือดอกไม

ธูปเทียนที่นํามาจากบานเดินไปยังอุโบสถเพ่ือรองเพลงพิษฐาน ในระหวางที่พระสงฆกําลังฉันท

ภัตตาหารเชา กําหนดเวลาเม่ือพระฉันทเสร็จจึงเลิก     

   รูปแบบการรองเพลงพิษฐาน พอเพลงแมเพลงพรอมลูกคูนั่งพับเพียบแยกชาย

และหญิง เมื่อพรอมแลว พอเพลงจุดธูปเทียนและกลาวคําบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นพอเพลงเร่ิมวา

เพลงพิษฐานบทแรก 
 

   ตัวอยางเน้ือเพลงพิษฐานบทแรก 

   พอเพลง “พิษฐานเอย สองมือ ถือพาน ถือพาน พานดอกจําปา 

   ลูกคูรองรับ สองมือ ถือพาน ถือพาน พานดอกจําปา 

   พอเพลง ทําบุญ มาแตชาติใด  ขอใหไดพบ พระศาสนา 

   ลูกคูรองรับ พิษฐาน วานไหว ขอใหได ด่ังพิษฐานเอย ยอดเอย วิมาน  

     วันน้ีมาพาน พบเอย ยอดเอย ประสบ ขอใหพบ พานเอย” 

   แมเพลงรองตอจากพอเพลงดังตอไปนี้ 
   แมเพลง “พิษฐานเอย สองมือ ถือพาน ถือพาน พานดอกตะแบก 

   ลูกคูรองรับ สองมือ ถือพาน ถือพาน พานดอกตะแบก 

   แมเพลง ทําบุญ มาแตชาติใด  ขออยาไดแผก พระศาสนา 

   ลูกคูรองรับ พิษฐาน วานไหว ขอใหได ด่ังพิษฐานเอย ยอดเอย วิมาน  

     วันน้ีมาพาน พบเอย ยอดเอย ประสบ ขอใหพบ พานเอย” 

(งวง สวางศรี, 2554) 
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   เพลงพิษฐาน หรือเพลงเส่ียงสัตยอธิษฐานไมมีดนตรีและทารํา การรองมี
จังหวะชา มีการเอ้ือนประกอบ ชื่อดอกไมคือตัวสงสัมผัสระหวางวรรค เชน ดอกตะแบก สัมผัสกับ
คําวา พระศาสนา เม่ือรองเพลงพิษฐานชวงแรกเสร็จ เพลงชวงตอมาเปนการรองในเชิงยั่วเยาหรือ
เกี้ยวพาราสี พอเพลง แมเพลงจะรองเพลงพิษฐานจนสมควรแกเวลา  
   
  ตัวอยางเน้ือเพลงพิษฐานบทท่ี 2 

  พอเพลง  “พิษฐานเอย สองมือ ถือพาน ถือพาน พานดอกขี้เหล็ก 

  ลูกคูรองรับ สองมือ ถือพาน ถือพาน พานดอกขี้เหล็ก 

  พอเพลง  ทําบุญ มาแตชาติใด  ขอใหได เมียเจ็ก 

  ลูกคูรองรับ พิษฐาน วานไหว ขอใหได ด่ังพิษฐานเอย ยอดเอย วิมาน 

วันน้ีมาพาน พบเอย ยอดเอย ประสบ ขอใหพบพานเอย” 

  แมเพลงจะรองแกดังตอไปน้ี 

  แมเพลง  “พิษฐานเอย สองมือ ถือพาน ถือพาน พานดอกสะแก  

  ลูกคูรองรับ สองมือ ถือพาน ถือพาน พานดอกสะแก 

  แมเพลง  ทําบุญ มาแตชาติใด ขอใหได พบเมียรุนแม 

  ลูกคูรองรับ พิษฐาน วานไหว ขอใหได ด่ังพิษฐานเอย ยอดเอย วิมาน  

    วันน้ีมาพาน พบเอย ยอดเอย ประสบ ขอใหพบพานเอย” 

(บัวเผ่ือน สวางศรี, 2554) 

     

   การหยอกเยาที่เกิดขึ้น ถือเปนความสนุกสาน ขบขัน ไมมีความหยาบโลน 
พอเพลง แมเพลงมักใชภาษาออมคอม ไมตรงตัว แตเปนไปเพื่ออารมณขันตามปฏิภาณของพอ
เพลง แมเพลง อาจเปนเพราะเพลงพิษฐานมีบริบทดานสถานที่ตัวกํากับ เนื้อหาของเพลงจึง
คอนขางสุภาพ 
  1.2 เพลงประกอบการละเลนเกี่ยวกับความเชื่อ  
   คนในชุมชนหนองผักนากเรียกเพลงชนิดนี้วาเพลงเขาผี ซึ่งมีเฉพาะชวง
เทศกาลสงกรานตเทานั้น เพลงเขาผีที่พบในชุมชนหนองผักนาก มีดังนี้ เพลงเแมศรี เพลงผีลิงลม 
เพลงผีกระดง เพลงผีสุม 
   รูปแบบการรองเพลงเขาผี การรองเพลงเขาผีทั้งสี่เพลงมีรูปแบบเดียวกัน ไม
มีดนตรี จังหวะการรองชา มีทํานองการเอ้ือน และมีการรายรําประกอบ เพลงเขาผีตองมีรางทรง 
และพี่เลี้ยงคอยดูแล ซึ่งสวนใหญมักเปนเพศหญิง ยกเวนการเลนผีลิงลม ตองมีเพศชายคอย
ดูแล เพราะในยามที่รางทรงถูกถูกผีลิงลมเขามักจะโดดโลดเตนหรือวิ่งไปไกล ตองมีคนคอยจับให
อยูกับที่  
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   วิธีการเลนเพลงแมศรี ลูกคูหรือคนดูตีวงลอมรางทรงที่นั่งบนครกตําขาว พนม

มือถือธูปและดอกไม มีผาผูกปดตา มีพี่เลี้ยงนั่งอยูดานหลัง จากนั้นพอ แมเพลงเร่ิมรองเพลงเชิญผี

โดยมีลูกคูรองคลอตามพรอมกับปรบมือใหจังหวะ และรองเพลงซํ้าไปมา จนกระทั่งผีเขา จึงเปน

การพูดคุยทักทายผานรางทรง จากนั้นเชิญรางทรงใหลุกข้ึนมารายรําไปพรอมกับพอเพลง แมเพลง 

และลูกคู หากตองการเลิกเลนใหแกะผาผูกตารางทรงออก หรือใชฝามือตบเบาๆบริเวณทายทอย

รางทรง   

 

  ตัวอยางเน้ือเพลงแมศรี 

  “แมศรีเอย แมศรีสาวสะ ยกมือไหวพระ ก็มีคนชม ขนค้ิวเจาตอ ชวงคอเจางาม

กลม ขอเชิญมาชม ชมแมศรีเอย”  (ชม สวางศรี, 2554)  

 

   เพลงประกอบการละเลนเกี่ยวกับความเชื่อ มีจุดเดนคือ รางทรงทุกคนเปน

เพศหญิง แสดงใหเห็นถึงบทบาทหนาที่ของเพศหญิงที่เกี่ยวเนื่องกับเร่ืองเหนือธรรมชาติ เพราะโดย

ปกติแลวสังคมไทยมักยกยองเพศชายใหเปนชางเทาหนาหรือผูนําครอบครัว สวนเพศหญิงมีหนาที่

เปนผูชวยเพศชายในการทํามาหากิน และมีหนาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการในครอบครัว การ

แสดงออกเก่ียวกับความเชื่อ จึงเปนการยกระดับทางเพศใหเพศหญิงมีความสําคัญและไดรับการ

ยอมรับเหมือนกับกับเพศชาย อีกนัยหนึ่งคือเปนการระบายความคับของทางเพศที่ ดังที่พบขอกีด

กันในเพศหญิงทั่วไป รางทรงจึงเปนส่ือกลางที่ชวยใหเพศหญิงไดแสดงออกและเปนที่ยอมรับใน

สังคมมากข้ึน 

  1.3 เพลงประกอบการละเลนชวงสงกรานต    

   คือ เพลงที่ใชประกอบการละเลนเพื่อใหเกิดความสนุกสนานเปนสําคัญ ใน

ชุมชนหนองผักนากพบเพลงประกอบการละเลนชักกะเยอ ลูกชวง ไมหึ่ง และมอญซอนผา 

   รูปแบบการรองเพลงประกอบการละเลนชวงสงกรานต  การรองเพลงประกอบ

การละเลนทั้งส่ีชนิด มีเคร่ืองดนตรีคือ รํามะนา และฉ่ิง ผสมไปกับการปรบมือ จังหวะเพลง

คอนขางเร็ว กอใหเกิดความรูสึกคึกคัก สนุกสนาน  

   1.3.1 วิธีเลนไมหึ่ง  

    แบงผูเลนออกเปนฝายชายและฝายหญิง มีอุปกรณคือ แมไมขนาด

เทาหัวแมมือ ยาวประมาณ 50-70 เซนติเมตร มีลูกไมขนาดเทานิ้วนางหรือนิ้วช้ี ยาวประมาณ 15-

20 เซนติเมตร ขุดดินใหเปนรองลึกประมาณ 4-5 เซนติเมตร และยาวประมาณ 9-10 เซนติเมตร 
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วิธีเลนฝายใดฝายหน่ึงงัดลูกไมใหลอยไปฝายตกขาม หากฝายตกขามรับลูกไมไดถือวาตาย หาก

รับไมไดตองหยิบลูกไมโยนจากจุดที่ตก ไปฝายตรงขาม หากลูกไมถูกแมไมของฝายตรงขามที่ขวาง

อยูปากรางถือวาฝายนั้นตาย การเลนไมหึ่งนอกจากทางัดไมแลว ยังมีทาเดาะลูกไมแลวตี ทาหัน

หลังแลวงัดลูกไมใหลอยขามศีรษะซ่ึงตองใชความชํานาญคอนขางมาก และการเลนจะตองออก

เสียงหึ่งในระหวางที่ตีลูกไมจนกวาลูกไมจะตกซึ่งเปนที่มาของช่ือไมหึ่ง   

   1.3.2 วิธีเลนมอญซอนผา  

    ผูเลนนั่งหันหนาเขาหากันเปนวงกลม เวนระยะพอประมาณ ผูเลนที่

ถูกกําหนดใหเปนมอญยืนอยูนอกวงมือถือผาขาวมาขมวดเปนปม เร่ิมเลนโดยเดินเปนวงกลมหนึ่ง

รอบ เมื่อไดจังหวะใหเอาวางแอบไวที่ผูเลนคนในคนหนึ่งที่นั่งอยู เมื่อผูเลนในวงกลมรูสึกตัวจะลุก

ข้ึนมาหยิบผาวิ่งตาม ผูเลนที่เปนมอญ ซึ่งจะตองวิ่งไปนั่งแทนที่ผูเลนที่ลุกข้ึนมาวิ่งไลตน และหาก

ถูกตีดวยผาของผูเลนที่วิ่งไล ถือวาตายตองกลับไปเปนมอญเหมือนเดิม ถาสามรถนั่งลงไดทันผู

เลนที่ลุกข้ึนมาตองเปนมอญแทน 

    การละเลนไมหึ่งและมอญซอนผา ไมมีเพลงประกอบเฉพาะ บางคร้ัง

อาจใชเพลงชักกะเยอ เพลงลูกชวงมารองประกอบ หรือมีการปรบมือใหจังหวะแทน   

   1.3.3 วิธีการเลนเพลงลูกชวง   

    แบงผูเลนอออกเปนฝายชายและฝายหญิง พอเพลงเร่ิมวาเพลงกอน 

แมเพลงจึงวาเพลงโต จากนั้นเดินกลับไปในแถว ใชผูกผาขาวมาใหเปนปมทิ้งชายไวสําหรับถือ 

โยนไปยังฝายตรงขาม ถาฝายตรงขามรับไดใหโยนกลับมา หากผาถูกสวนใดสวนหนึ่งของรางกาย

ของอีกฝาย ผูนั้นถือวาตกเปนเชลย ตองขามาอยูฝายตรงขาม และคอยกันไมใหฝายตรงขามรับผา

ได หากฝายตนเองโยนผามามาถูกรางกายถือวาเปนอิสระ หรือหากผูเปนเชลยสามารถรับผาได ให

ใชผาตีผูเลนฝายตรงขามที่อยูใกลเคียง ผูเลนที่ถูกตีถือวาตกเปนเชลย สวนผูเปนเชลยถือวาเปน

อิสระ สามารถกลับไปอยูฝายตนเองพรอมเชลยคนใหม หากฝายใดฝายหน่ึงตองตกเปนเชลยจน

หมดผูเลนถือวาแพ  
 

  ตัวอยางเน้ือเพลงลูกชวง 

  “พอเพลง  เออระเหยลอยมา ขอเชิญนองยา มาเลนลูกชวง พี่อยากไดเมีย 

รวย อยากไดเมียสวย อยางแมแพงพวยหนาขาว” 

  “แมเพลง  เออระเหยลอยมา ขอเชิญพี่มา มาเลนลูกชวง มาเร็วเถิดพอพุม

พวง จะกระทุงเสียใหฟนรวง ใหคนท้ังปวงเขาสมนํ้าหนา”  

     (ถุงเงิน สวางศรี, 2554) 
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   1.3.4 วิธีการเลนเพลงชักกะเยอ   

    แบงผูเลนเปนฝายชายและฝายหญิง ยืนเขาแถวตอนลึกหันหนาเขากนั 

พอเพลงเร่ิมวาเพลงกอน แมเพลงจึงวาเพลงโต พอเพลง-แมเพลง เดินกลับเขาไปอยูในแถว ลูกคู

ทั้งสองฝายสลับกันออกมาวาเพลงโตกัน จากทั้งสองแถวจับเอวตอกันเพื่ออกแรงดึงอีกฝาย หาก

ฝายใดแพจะถูกลงโทษ เชน ถูกดินหมอทาหนา  ถูกสาดน้ํา  

   
  ตัวอยางเน้ือเพลงชักกะเยอ  

  “พอเพลง ชักกะเยอเอย ชักกะเยอ จับไดใบแจง เชิญแมทองแดงมาเลน 

ชักกะเยอเอย”  

  “แมเพลง  ชักกะเยอเอย ชักกะเยอ จับไดใบโพธิ์ เชิญพอขี้โม มาเลนชักกะ

เยอเอย”  

(ถุงเงิน สวางศรี, 2554) 

 

    เพลงประกอบการละเลนเกิดข้ึนเพื่อสรางสีสันใหกับการละเลนชนิด

ตางๆ เนื่องจากหากมีการละเลนเพียงอยางเดียวยอมเงียบเหงา เพลงพื้นบานที่รองโตตอบดวย   

คารมของพอเพลง แมเพลงและลูกคู  ไดชวยสรางเสียงหัวเราะและเพิ ่มความสนุกใหกับ

การละเลนดวย 

  1.2 เพลงพื้นบานในฤดูทํานา  

   สังคมไทยเปนสังเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทํานา ที่ถือเปนสวนหน่ึงของวิถี

ชีวิตผูคนมานับรอยป เชนเดียวกับชุมชนหนองผักนากที่สืบทอดวิถีชาวนามาจนถึงปจจุบัน ข้ันตอน

การทํานาในอดีตลวนมาจากแรงกายแรงใจของชาวนา กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการทาํนามเีร่ืองราว

ความเชื่อ ความศรัทธาเขามาผสมผสานกอเกิดเปนวัฒนธรรมขาว ยามที่ออนลา เหน็ดเหนื่อย ก็

ผูกเพลงพื้นบานเพื่อรองเลนใหคลายเหนื่อย ซึ่งพบเห็นไดในยามที่มีการเกี่ยวขาว สงฟาง พานฟาง

เทานั้น ชุมชนหนองผักนากเปนชุมชนหนึ่งเคยมีเสียงเพลงในชวงเวลาเก็บเกี่ยวดังแววมาจากทอง

ทุง เพลงในฤดูกาลทํานาที่พบจําแนกไดดังนี้ 

   1.2.1 เพลงพื้นบานที่ใชในพิธีกรรม พบบททําขวัญขาวชวงขาวต้ังทอง และ

บทรับขวัญขาวเมื่อการเก็บเกี่ยวขาวเสร็จ 

    รูปแบบการใชบททําขวัญขาว และรับขวัญขาว  เปนเพลงท่ีรองโดย

เจาของนาซ่ึงมักเปนเพศหญิง มีจังหวะชา ออนหวาน ไมมีเคร่ืองดนตรีและทารําประกอบ 
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    1. วิธีทําขวัญขาว พิธีทําขวัญขาวหรือรับทองขาว  ปกเฉลวบริเวณ

หัวคันนา มีธงทําดวยกระดาษแกวติดตรงสวนปลาย มีของสําหรับเซนไหวแมโพสพ โดยทํา

ตะกรอขนาดเล็กติดไวกลางไม ใสผักหญา ปลายํา ตําสมมะละกอ กลวย ออย ขนมถั่วตัด งา

ตัด ตองจัดขาวกับไขแดงไวสําหรับไหวเจาที่ดวย เมื่อเตรียมของเสร็จ ผูประกอบพิธีนั่งพับเพียบ 

ต้ังนะโมสามจบกอนกลาวคําทําขวัญ  

      

ตัวอยางบททําขวัญขาว 

  ขวัญเอย ขวัญมา ลูกมาเชิญแมโสพ ดวยเคารพเชิญมา มาชวยปกปกรักษา 

ขาวในนาท่ีต้ังทอง อยาใหนกใหกา มาจับมาตอง ขาวของจัดมา บูชามิบกพรอง ขอเชิญ

แมมา ประทับท่ีนาดวยเอย  

(ชม สวางศรี, 2554) 

 

    2. วิธีรับขวัญขาว เมื่อนวดขาวเสร็จและขนขาวเปลือกยุงเรียบรอย 

ตองรับขวัญขาวจากทองนาที่เก็บเกี่ยวขาวมาสูยุงฉาง โดยเตรียมสาแหรกกับแขวนตะขอฉาย 

(เรียวไมไผที่มีแขนง)มีหนอออยขนาดเล็กผูกดวยผาขาวมา ในสาแหรกมีหัวเผือก หัวมัน ปลา

ฉลาดปง ขนมถั่วตัด งาตัด น้ํา 1 ขวด จากนั้นก็ไปเรียกขวัญที่ทองนา และลานนวดขาว ผูประกอบ

พิธียืนต้ังนะโมสามจบกอนกลาวคําเรียกขวัญ และรองกู  เมื่อทําพิธีเรียกขวัญบริเวณใด ตองปกธง

เล็ก ๆ พรอมกับวางขนมไวดวย เสร็จแลวจึงนําสาแหรกพรอมของท่ีเหลือ มาแขวนไวในยุง 3 วัน 

จึงลาของทั้งหมดได 

 

 ตัวอยางบทรับขวัญขาว 

  ไปเรียกมิ่งเรียกขวัญ ขวัญเอย ขวัญมา ไปอยูกับยุงกับฉาง  กับลูกกับเตา อยา

อยูทุงไรทุงนา เชิญไปเขายุง เขาฉางอยูตรงกอหญาไหน ลูกมารับ (และรองกูวู ๆ 3 คร้ัง) 

(คอม วงษละคร, 2554) 

 

     บททําขวัญขาว บทรับขวัญขาว แสดงใหเห็นถึงความเช่ือที่ชาวนา

ในชุมชนหนองผักนากมีตอแมโพสพ เนื่องจากการทํานาในอดีตมีข้ันตอนที่ซับซอน ปราศจาก

เคร่ืองทุนแรง ตองอาศัยสภาพภูมิอากาศที่เอ้ืออํานวยตอการเพาะปลูก ขาวจึงจะเติบโตและใหผล

ผลิตที่สมบูรณ หากฝนไมตกหรือฝนตกปริมาณมากกวาปกติ ขาวจะตายไปพรอมกับหยาดเหยื่อ
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แรงงานที่ชาวนาไดทุมเทลงไป วิถีการพึ่งพิงธรรมชาติ ซึ่งบางคร้ังอาจไมไดผลดังที่ตองการ ชาวนา

จึงตองมีที่พึ่งทางใจ พิธีทําขวัญขาว พิธีรับขวัญขาว เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ทําใหชาวนาเกิด

ความมั่นใจ แมไมมีหลักฐานยืนยันวาเ ม่ือปฏิบัติแลวขาวจะไมได รับผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงของธรรมชาติ แตการไดประกอบพิธีบอกกลาว แมโพสพยอมใหการดูแลรักษาขาว ให

เจริญงอกงามและพนจากภัยตางๆ 

   1.2.2 เพลงพื้นบานประกอบการเก็บเกี่ยว  

    เปนเพลงที่ใชรองประกอบงานลงแขกเก่ียวขาว และนวดขาว ซึ่ง

หมุนเวียนไปแตบาน โดยเร่ิมเกี่ยวขาวเบาบริเวณนาดอนใหเสร็จ จึงเร่ิมเกี่ยวขาวหนักบริเวณนาลุม 

เม่ือเกี่ยวขาวเสร็จตองหอบขาวที่มัดไวเปนฟอนขนาดเล็ก นํามากองรวมกัน เพื่อนวดขาว กอนขน

ขาวเขายุง งานเก็บเกี่ยวเปนงานที่ที่รีบเรง ชาวนามักเหน่ือยลา จึงนิยมเลนเพลงพ้ืนบานเพื่อสราง

ความสนุกและลดอาการเหนื่อยลา เพลงพื้นบานประกอบการเก็บเกี่ยวในชุมชนหนองผักนาก

ประกอบไปดวยเพลงเตนกํา เพลงแขกอาสา เพลงสงฟาง เพลงพานฟาง เพลงชักกระดาน ซึ่งมี

รูปแบบการรองดังนี้  

    รูปแบบการรองเพลงพื้นบานประกอบการเก็บเกี่ยว เปนเพลงที่รอง

ตามทุงนา พบในชวงการเก็บเกี่ยวเทานั้น ผูนําการรองคือพอเพลง แมเพลงโดยมีลูกคูคอยรับ อาจ

มีเคร่ืองดนตรี คือรํามะนา และฉิ่งประกอบ จังหวะเพลงคอนขางเร็ว มีการรายรําและปรบมือตาม

จังหวะเพลง 

    1. เพลงเตนกํา การเกี่ยวขาวจะยืนเปนหนากระดานเวนระยะ

พอประมาณ เมื่อเกิดความรูสึกเหนื่อยลา มักเลนเพลงเตนกํา ซึ่งแบงผูเลนออกเปนฝายชายฝาย

หญิง ยืนเปนกลุมในทุงนา พอเพลง แมเพลงรองโตตอบสลับกันไปมา โดยมีลูกคูคอยรับตาม

จังหวะรํามะนาและฉ่ิง มีการรําประกอบอยางสนุกสนาน 

      

  ตัวอยางเน้ือเพลงเตนกํา 

  พอเพลง “มาเถิดเอย เอยมา มาเถิดมา แมมา มาชวยเจาของนา มาเกี่ยว

ขาวกันมา เก่ียวในนาน้ีเอย 

  ลูกคู   เออเอยน้ีเอย มาเกี่ยวขาวกันมา เก่ียวในนาน้ีเอย 

  แมเพลง  มาเถิดเอย เอยมา มาเถิดมา พอมา จะไปเกี่ยวขาวปลายนา ใคร

จะพานองไปเอย 
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  ลูกคู   เออเอยไรเอย จะไปเกี่ยวขาวปลายนา ใครจะพานองไปเอย 

  พอเพลง  ควากันเขาเถิดเอย เอยควา ควาเขาควา แมควา อีกแคสองสามวา 

รีบควาเถิดเอย 

  ลูกคู   เออเอยไรเอย อีกแคสองสามวา รีบควาเถิดเอย 

  แมเพลง  ควากันเขาเถิดเอย พอควา ควาเขาควา พอควา มาเบียดกระชิด

ขยิบตา ระวังเคียวควาเอาเถิดเอย 

  ลูกคู   เออเอยไรเอย มาเบียดกระชิดขยับตา ระวังเคียวควาเอาเถิดเอย” 

(งวน สวางศรี และบัวเผ่ือน สวางศรี,  2554) 

 

    2. เพลงแขกอาสา เปนเพลงรองหยอกลอ โตตอบระหวางเก่ียวขาว 

โดยพอเพลง แมเพลง มีลูกคูรองรับ มีทารํา แตอาจมีเคร่ืองดนตรีหรือไมมีก็ได 

 

  ตัวอยางเน้ือเพลงแขกอาสา 

  พอเพลง “แมแขกอาสา ทําไมถึงมา เอาปานฉะน้ี อยานวดนาดรอรี เรงเขาซิ

มาชวยกัน” 

  ลูกคู  ทําไมถึงมาเอาปานฉะน้ี อยานวยนาดรอรี เรงเขาซิมาชวยกัน 

  แมเพลง พอแขกอาสา ทําไมถึง เอาปานฉะน้ี แดดมันรอนปนป เชิญพี่เชิญ

มาชวยกัน 

  ลูกคู  ทําไมถึงมาเอาปานฉะน้ี แดดมันรอนปนป เชิญพี่เชิญมาชวยกัน 

(คอม วงษละคร, 2554) 

    

    3. เพลงสงฟาง เปนเพลงรองประกอบการสงฟางขาวออกจากเมล็ด

ขาว เม่ือเก็บเกี่ยวขาวเสร็จแลวขาวจะถูกมัดเปนฟอน และนํามาต้ังเปนวงกลมและนําควายข้ึนมา

ย่ําเพื่อใหเมล็ดขาวหลุดจากรวง จากนั้นจึงใชตะขอฉาย(ไมไผที่มีตาหรือแขนงตอนปลาย) แยก

ฟางออกจากเมล็ดขาว เพลงสงฟางรองโตตอบกันโดยพอเพลง แมเพลง มีลูกคูรองรับ มีทารํา

ประกอบ ไมมีเคร่ืองดนตรีแตใชการปรบมือใหจังหวะแทน 

   

  ตัวอยางเน้ือเพลงสงฟาง 

  พอเพลง สงเถอะนะแมสง แมนกกะแวนหางกง ขอเชิญมาสงฟางเอย   

  ลูกคู  แมนกกนะแวนหางกง ขอเชิญมาสงฟางเอย 
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  แมเพลง สงเถอะนะพอสง พอนกกาเหวาหางวง ขอเชิญมาสงฟางเอย 

  ลูกคู  พอนกกาเหวาหางวง ขอเชิญมาสงฟางเอย 

(ถุงเงิน สวางศรี, 2554) 

 

    4. เพลงชักกระดาน เปนเพลงท่ีใชรองประกอบการคราดเมล็ดขาว

จากการนวดขาวมารวมใหเปนกอง โดยใชไมกระดานมีเชือกสําหรับลากซึ่งตองใชแรงคนดันไม

กระดานในขณะที่ลากเมล็ดขาวไปรวมเปนกอง เพลงชักกระดานรองโตตอบกันโดยพอเพลง แม

เพลง มีลูกคูรองรับ มีทารําประกอบ ไมมีเคร่ืองดนตรีแตใชการปรบมือใหจังหวะแทน 

 

  ตัวอยางเพลงชักกระดาน  

  พอเพลง  มาชักเถิดเอย แมชัก แมหงสทองยอดรัก อยามัวพิไลชานัก เชิญ

แมมาชักใหเรียบเอย 

  ลูกคู  แมหงสทองยอดรัก อยามัวพิไลชานัก เชิญแมมาชักใหเรียบเอ 

  แมเพลง มาชักเถิดเอย พอชัก อยามัวหนางอเปนตะหวัก พอทูลหัวผัวรัก 

เชิญพอมาชักใหเรียบเอย  

  ลูกคู   อยามัวหนางอเปนตะหวัก พอทูลหัวผัวรัก เชิญพอมาชักให     

เรียบเอย   

(บุญช ูวงษสายัณห, 2555)  

 

    5. เพลงพานฟาง เปนเพลงที่ใชรองประกอบการลอมฟางขาว เมื่อ

การสงฟางเสร็จส้ิน ตองเข่ียฟางใหเปนกองสําหรับไวใชเปนอาหารเล้ียงวัวควาย เพลงพานฟางรอง

โตตอบกันโดยพอเพลง แมเพลง มีลูกคูรองรับ มีทารําประกอบ ไมมีเคร่ืองดนตรี ใชการปรบมือให

จังหวะแทน 

   

  ตัวอยางเพลงพานฟาง 

  พอเพลง  พานเถอนะแมพาน พานเถอนะแมพาน มายืนรอบขอบลาน มา

ชวยกันพานฟางเอย 

  ลูกคู   พานเถอนะแมพาน มายืนรอบขอบลาน มาชวยกันพาน ฟางเอย 

  แมเพลง  พานเถอะนะพอพาน พานเถอะนะพอพาน จะมามัวยืนหนาดาน 

มาชวยกันพานฟางเอย 
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  ลูกคู   พานเถอะนะพอพาน จะมามัวยืนหนาดาน มาชวยกันพาน      

ฟางเอย” 

(บุญช ูวงษสายัณห, 2555) 

 

  สาเหตุที่เพลงพื้นบานในฤดูการทํานาพบเฉพาะในชวงเก็บเกี่ยว เนื่องมาจาก

ข้ันตอนการเก็บเกี่ยวขาวตองหมุนเวียนแรงงานไปยังนาของเพื่อนบาน ประกอบกับสภาพอากาศที่

อาจมีฝนตก เปนผลใหงานเกี่ยวขาวเปนงานหนักและตองรีบเรงใหทันกับเวลา ชาวนาจึงแทบไมมี

เวลาพักผอน ตางกับข้ันตอนการปลูกขาวที่ยังมีชวงเวลาวาง เพลงพื้นบานที่พบในชวงเกี่ยวขาวจึง

เกิดข้ึนเพื่อผอนคลาย บรรเทาความเหน็ดเหนื่อยใหกับเจาของนาและแขกที่มาชวยเกี่ยวขาว  

 3. เพลงพื้นบานรองเลนทั่วไปไมจํากัดเวลา 

   เปนเพลงที่รองตามวัตถุประสงคของผูรอง โดยไมมีกรอบเร่ืองระยะเวลาเปน

ตัวกําหนด ข้ึนอยูกับความเหมาะสมดานส่ิงแวดลอม หรือความพึงพอใจของผูรองเปนสําคัญ เพลง

รองเลนทั่วไปในชุมชนหนองผักนากแบงไดสามประเภท คือเพลงพลอมเด็ก เพลงรองเลน เพลง

แหลเสือ ซึ่งมีรูปแบบการรองดังนี้ 

  รูปแบบการรองของเพลงพื้นบานรองเลนทั่วไปไมจํากัดเวลา  

  เปนเพลงท่ีมีผูรองเพลงคนเดียว ไมมีการโตตอบ มีผูฟงต้ังแตหนึ่งคนหรือฟงเปน

กลุม ไมมีเคร่ืองดนตรีประกอบ จังหวะเพลงมีทั้งชาและเร็ว อาจมีทารําประกอบ หรือมีการปรบมือ

ใหจังหวะ  

  3.1 เพลงกลอมเด็ก  

   เปนเพลงที่ใชรองเพื่อขับกลอมเด็กใหหลับ หรือปลอบเด็กในยามที่เด็กตกใจ  

มีเนื้อหาแสดงความรักความผูกพันของแมที่มีตอลูก บางเพลงมีผูกเร่ืองราวเขากับธรรมชาติรอบตัว 

จังหวะเพลงคอนขางชา ไพเราะออนหวาน เพลงกลอมเด็กที่พบในชุมชนหนองผักนากมีดังนี้ 

 

ตัวอยางเน้ือเพลงกลอมเด็ก 

  เพลงนกขมิ้น มีเน้ือรองดังน้ี “นกขมิ้นเหลืองออนเอย คํ่าน้ีจะนอนที่ดงไหน”  

  เพลงนกกาเหวา มีเน้ือรองดังน้ี  “เจานกกาเหวาเอย ไขไวใหแมกาฟก แมกาก็

หลงรัก คิดวาลูกในอุทร คาบเอาขาวมาเผ่ือ คาบเอาเหยื่อมาปอน ถนอมไวในรังนอน 

ซอนเหยื่อมาใหกิน” 
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  เพลงนกเขา มีเน้ือรองดังน้ี “นกเขาเอย ขันแตเชาเอยจนเย็น แมไมใหเจาไปเลน

เอย เน้ือเย็นเอย ลูกคนเดียวเอย” 

  เพลงนกเขาเถ่ือน มีเน้ือรองดังน้ี  “นกเขาเถ่ือนเอย  อยูเรือนเอยเล้ียงนอง แมวา

จะไปขายของเอย เล้ียงนองเอย ลูกคนเดียวเอย” 

  เพลงแมเน้ือเย็น มีเน้ือรองดังน้ี  “แมเน้ือเย็นเอย เพื่อนเลน เขามาชวน ชวนแม

เน้ือเย็นไปเลนสวน เพื่อนมาชวนเอยแมคุณ” 

  เพลงแมเน้ือละเอียด มีเน้ือรองดังน้ี “แมเน้ือละเอียดเอย  ชางเขาพะเนียด แม

ไมใหเจาไปดู ชางตัวน้ันมันตกมันเปนตกมันเปนบาอยู บุญชูเอยพอคุณ (หากเด็กเปน

ผูชาย) บุญชูเอยแมคุณ (หากเด็กเปนผูหญิง)” 

  เพลงวัดโบสถ มีเน้ือรองดังน้ี  “วัดเอยวัดโบสถ มีตาลตโนด อยูเจ็ดตน เจา

ขุนทองไปปลน ปานฉะน้ีไมเห็นมา คดขาวใสหอ ทอเรือไปหา เขาลือกันวา เจาขุนทอง

ตายแลว เหลือแตโกศแกว เมียรักไปปลง ขุนหลวงถือฉัตร ยกกระบัตรถือธง ขางทายเรือ

หงส ไปปลงศพเจาขุนทอง” 

  เพลงโยกเยก มีเน้ือรองดังน้ี  โยกเยกเอย นํ้าทวมเมฆ กระตายลอยคอ หมาหาง

งอ กอดคอโยกเยก” 

(ถุงเงิน สวางศรี, 2554) 

    
  3.2 เพลงลอเลียน  
   เปนเพลงที่ทั่วไป ที่พอเพลง แมเพลงผูกข้ึนดวยปฎิภาณ มักใชรองเพื่อหยอก

ลอหรือเยาแหยผูอ่ืน ในชุมชนหนองผักนากพบเพลงรองเลนดังนี้ 

   ตัวอยางเพลงลอเลียน 

   3.2.1 เพลงนายแตง  

    เกิดข้ึนจากนายแตงพาญาติผูใหญไปสงตัวภรรยาที่ไดพาหนีตามกัน

ไป เมื่อข้ึนบานของฝายหญิงผูใหญฝายนายแตงไดเจรจาความกับนายปนซึ่งเปนบิดาฝายหญิง 

นายปนไดถามถึงคาสินสอดทองหมั้นที่นายแตงนํามา ปรากฏวานายแตงไมมีสินสอด-ทองหมั้นมา

สงตัวบุตรสาว นายปนโกรธมาก จึงควาไมตระบองไลตีนายแตงและญาติ ทุกคนตางวิ่งหนีลงจาก

เรือนนายปน จนไดมาหยุดพักเหน่ือยใตรมไม นายอุย ซึ่งเปนญาติผูใหญของนายแตง ไดผูกเพลง

ดานายแตงข้ึน จนเปนที่จดจําของคนทั่วไป  

    เพลงนายแตง มีเนื้อรองดังนี้  
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  ตาคุมวิ่งจี๋ เปนผีพุงใต ไอตุย ไอตวน วิ่งข้ีรวน ขี้ไหล อีผูก อีผาก วิ่งหอหมาก

กระจาย ไอแตง ไอแตง จะเอาซักแดงก็ไมได มีแตดอกไมธูปเทียน   

(ชม สวางศรี, 2554) 

 

   3.2.2 เพลงเจกโคง  

    เกิดจากเจกโคง ชาวไทยเชื้อสายจีนมีอาชีพพอคาในชุมชนหนองผัก

นาก ตองการมีภรรยาใหมจึงไดมีผูผูกเพลงลอเลียนข้ึน 

    เพลงเจ็กมีเนื้อรองดังนี้  

 

 เจกโคง เปนเจกปนไทย เขาจะมีเมียใหม ชื่อนางย่ีสง นางยี่สง เขาเปนคนมอญ รอง

ชาไวกอน อาเฮียฮง กิมเอ็งเขาเปนเมียหลวง ถาเขาไมหึงไมหวง ก็เปนอันตกลง  

(ชม สวางศรี, 2554) 

 
  3.3 เพลงแหล   

   เปนเพลงที่นายชอง คําหอม พอเพลงผูลวงไปแลว ไดแตงเพลงแหลข้ึนใน

โอกาสตางๆ และมักรองเพลงแหลในที่ชุมชนท่ัวไป เพลงแหลของนายชองนอกจากจะใหความ

เพลิดเพลินแลว ยังเปนแหลงขอมูลดานประวัติศาสตรของชุมชนหนองผักนากที่สําคัญดวย 

ตัวอยางเพลงแหลนายชองที่นิยมมีดวยกัน 3 เพลง ดังนี้ 

   3.3.1 เพลงแหลเสือ   

    เปนเพลงที่กลาวถึงประวัติและความรายกาจของเสือหรือโจรผูรายที่

มักรบกวนคนในชุมชนหนองผักนากใหไดรับความเดือดรอนในชวงสงครามโลกคร้ังที่สอง คนใน

ชุมชนหนองผักนากตองระมัดระวังตัว ผูหญิงและเด็กมักตองหนีไปหลบเสือตามปารกรางหางไกล

จากชุมชน สวนคนที่มีฐานะก็อพยพหนีเขาไปอาศัยในตลาดสามชุก หวงเวลานั้นชุมชนหนองผัก

นากเต็มไปดวยความหวาดกลัว ผูคนมักเก็บตัวอยูแตในบานเรือน  

    ในที่นี้ขอยกตัวอยางเพลงแหลเสือพลซ่ึงเปนที่กลาวขวัญกันมากใน

ชุมชนหนองผักนาก โดยนายชอง คําหอม (ม.ป.ป.) ไดบันทึกเพลงแหลเสือพลไวเปนลายลักษณ

อักษร ดังนี้ 
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เน้ือเพลงแหลเสือพล  

 ผมจะเร่ิมตน ถึงไอเสือพล อันธพาล มันก็เท่ียวราวฉาน มเลือกวาจีนหรือไทย บาน

เดิมมันอยูวังหิน อันเปนถิ่นพลเขา ขึ้นตําบาลยานยาว มีสัญชาติเปนไทย อยูอําเภอสามชุก 

ในจังหวัดสุพรรณ เขาเปนคนสําคัญ เร่ืองไมยอมกลัวใคร นามบิดาชื่อพลาย มารดาซาย

ชื่อสุข แกอุตสาหเล้ียงลูก มาจนโตใหญ พอแมส่ังสอน ไอพลมันยังไมจํา ความผิดพลมัน

ทํา มันไมเกรงกลัวใคร เพื่อนเด็กดวยกัน เมื่อเห็นมันตองยอม ชื่อไอพล คําหอม แตมัน

เหม็นใจหาย แถวบานวังหิน ใครไดยินชื่อพล ตางพูดตางบน ไมอยากเขาใกล ท้ังผูหญิงผู

หยัง เขาก็ชังทุกคน เอยชื่อเสือพล คนส่ันหัวทุกราย 

 พลเขาอยูโรงเรียน ไดพากเพียรความรู มีวิชาเปนครู สอนเด็กก็ได พออายุสิบเจ็ด 

แปดสิบเอ็ดพ.ศ. พลไดจากแมพอ ไปเปนครูหนองไผ สอนเด็กไดดี เด็กไดมีความรู จนลูก

ศิษยเปนครู กันไปไดหลายนาย พลเขาเปนครูมา นับเวลาหาป พลไดสรางความดี กันเขา

ไวมากมาย ระหวางพลเปนครู เขาไดภรรยา เธองามพริ้งโสภา สมเปนสาวสมัย เธอเปน

สาวนอย ๆ ชื่อทองยอยงามลน ไดเปนเมียชุมพล ครูวัดหนองไผ อยูดวยกันเปนสุข ไมมีทุกข

ไมมีรอน ชั้นจะกินจะนอน พลเขาแสนสบาย 

  เมื่อเกิดเร่ืองราว ผมจะเลาใหฟง ต้ังแตตนหนหลัง ไปตลอดจนปลาย พลเขาเกิดเร่ือง

ฉุด แมนงนุชสาวกลุม พลเขาแสนจะกลุม คิดแลวเสียใจ มาคิดไดภายหลัง พลก็น่ังเปน

ทุกข โอคราวน้ีแหละคุก ไมคลาดแคลว กันไปได ตํารวจตามจับ พลไมรับความผิด ศาล

ตัดสินพลผิด พลก็น่ังรองไห ส่ังใหติดหน่ึงป ไอพลไมมีความสุข มาน่ังทุกขนอนทุกข คิด

แลวใหทอฤทัย มากินขาวกับเกลือ ไอพลก็เหลือจะกล้ัน สูมานะกัดฟน เพราะเปนลูกผูชาย 

ตองลําบากลําบน อกไอพลแสนกลุม มานึกถึงสาวกลุม วาตองฆาใหได 

 พอพนโทษออกมา พลเขาไมทํากิน เขาไดเท่ียวทุกถ่ิน ไมเลือกวาเหนือรึใต  เฮไหนไป

น่ัน ไอพลไมยั่นยอยน ไมวาลักหรือปลน ถาใครชวนแลวเปนไป พลเขาริปลน กลายเปนคน

ชื่อเสีย พอแมลูกเมีย ใครจะวาไมได เขาไดต้ังเปนชุม ลวนแตหนุมพึ่งประดก มีหัวหนาชื่อ

กก อันเปนเสือแสนราย หนาไมเหมือนพอ มันตองลอกันท้ังน้ัน จนชาวบานหวาดหวั่น แทบ

จะทนกันไมไหว หนังสือพิมพลงขาว เร่ืองราวเหม็นโฉ แตไอพลมันไมโง ไมยอมใหจับ กัน

ไดงาย ๆ ถือคุณพระใจมั่น ยิงฟนไมยน เอยชื่อเสือพล คนส่ันหัวทุกราย พลเขากลายเปน

เสือ คนก็เหลือขยาด จนเจาหนาท่ี เขาไมอาจ เขาไปใกล 

  ตางเกรงเดชะ คุณพระไอพล เพราะมันเคยประจญ พวกตํารวจเห็นใจ สิบตรีสงวน 

ไอพลยังกวนเสียเผน เลนกับใครไมเลน ไอพลมันแสนจัญไร สิบตํารวจหอม ยังตองยอมไอ

พล มันยิงหอมเสียจนจวนตัวจะตาย ท่ีหนองไมใต พลเขาไดตอสู เสียชีวิตพวกหมู กันลงไป

สามนาย มีไอเสือเทง มันอวดเกงฉกาจ เพราะวามันประมาท ชีวิตจึง หมดความหมาย ไอ
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นกเล็ก ยืนกา มันรองดาแมเอ็ด ดาวาไอแมเย็ด มึงจะหนีไปทําไม คุณพระไมชวย จึงไดมวย

ชีวิต ถูกลูกปนมาปลิด ตัดขั้วหัวใจ 

  ไอยี่ต๋ีวิ่งเรา มาโดนลูกเกาท่ีปาก ไดรับความลําบาก ไมถึงกับความตาย สงสารแต

เสือแหลม โผลอังแพลมดับจิต ถูกพระรามมาปลิดดับจิตส้ินใจ ยิงกันสูกันจนตะวันลับฟา 

แตพอหมดเวลาตางลากันไป เสือเดินลัดตัดตรง ขามบานตากง ยายจีน บุกรุกขามถิ่น มิได

ทอฤทัย ไมเลือกวาเจาหรือนาย เมื่อเจอะเจอพลยิง ไอพลไมวิ่งซักกาว เมื่อใครจะเอา เชิญ

เอา พลเขาสูทุกราย 

 คร้ันแปดสิบแปดพ.ศ. ไอพลคิดทอนํ้าจิต มาน่ังคิดนอนคิด กันอยูในดงไมใหญ วาโธ

เอย เคยเปนครูสอนเขา แตลวนตัวของเรา กลับมาเปนเสือแสนราย วาอกเอยชางกรรม ท่ี

เราไดทํา กันไวมาก จึงไดรับความลําบาก ไมมีความสบาย เมื่อยามจะกิน ตองกลางดิน

กลางดอน เมื่อยามจะนอนตองอาศัยรมไม ตองหนุนรากไมแทนหมอน นอนอยูกลางปา 

อาศัยปาแทนบาน แทนมุงและมาน ซุกหัวนอนไป เมื่อยามฝนตก หัวอกระกํา เมื่อยามฝน

พรํา ตองอาศัยชายไพร มันแสนลําบาก ยากจริงหนอ นึกถึงแมพอ ทานคงใหอภัย 

 เดชะบุญรัฐบาล เขาใหเสือเขาบาน ไอพลจึงไดสบาย ทานขาหลวงปรุงใจดี ทานไดมี

เมตตา ไดปกปกรักษา ไอเสือเขาไว ไอพลจึงมีความสุข หมดทุกขกันไปที พลจึงเปนคนดี 

กันเลยตอไปใหม พลเขาเปนคนดี มั่งมีเงินทอง ถึงวาใครจะมอง ก็ไมมีคนสงสัย วางทา

ทวงทีเหมือนคนดีอื่น ๆ ท้ังกลางวันกลางคืน พลเออระเหยลอยชาย เมื่อพศ.แปดสิบเกา 

พลถึงคราวยามทุกข พลเขาหมดความสุข ก็เพราะเร่ืองยุงใจ เขาพูดแหยหูพล รูแลวแสน

เคือง เพราะจะจากดอนเมือง ก็เร่ืองมือไว ควาตะบองหน่ึงอัน วางกบาล คนพูดเลน เอา

นอนตรีทูต หมดลมหายใจ พอออกจากดอนเมือง พลมีเร่ืองติดตัว ไอพลจึงกลับทําชั่ว กัน

เลยตอไปใหม 

 พอกลับมาถึงสุพรรณ พลก็หันกอกรรม ไดไปอยูกับเสือดํา อันเปนเสือชุมใหญ พลเขา

ทําชื่อใหม จนสมลายเปนเสือ ไมวาใตหรือเหนือ พลเขาตองไปได ไมวาบุกหรือบู พลเขาสู

ทุกทาง ไมวาหนาหรือบาง พลไมคิดเบี่ยงบาย เมื่อเจอเจอพลยิง พลไมวิ่งซักกาว เมื่อใคร

จะเอาเชิญเอา พลเขาสูทุกราย เมื่อพศ.เกาสิบ ตรงกับปกุน แปดกอน คอยฟงคํากลอน ผม

จะกลาวเปนเพลงกลาย 

 คือวันพุธ ขึ้นคํ่า ผมยังจําไดแน มิไดเชือนแช จากกําหนดท่ีไป ตามหลักวันพุธ เขาให

หยุดทํางาน ไมใหเสือปลนบาน จะเกิดอันตราย แตลูกนองไมหยุด ถึงวันพุธก็ตองปลน 

เพราะวาเรามันจน ไมมีเงินจับจาย ขอใหไปสักหน ขอใหปลนซักที บานไหนมันมี ตองราวี

ใหได มเหศวรจัดแจง ต้ังแตงพิธี ถึงเปนวันไมดี ก็ตองลองดูสักราย ปลูกศาลเพียงตา หยิบ
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ปนมาวางสุม สองมือมเหกุม ไมขีดไฟ จุดธูปไมติด แสนใหผิดสังเกตุ เอะคราวน้ีจะเกิดเหตุ 

จะเกิดอันตราย 

 บวงสรวงเสร็จสรรพ เสือขยับโยธา ไอเสือพลนําหนา พวกก็ตามหลังไป ไอเสือพล

นําหนา รองวาไชยโย จะปลนบานคลองชะโด ใครจะเอาบางไหม แตพอพวกรองขอ ไอพล

ไมรออยูชา ไอเสือพลนําหนา พวกก็ตามหลังไป รองไอเสือเอาวา จะรอชาเร็วหนอย เพราะ

เวลามันไมคอย เราจะหิวขาวตาย เสือเขาลอมบาน เสียงสน่ันดวยปน ผูคนแตกต่ืน วิ่งกัน

หวั่นไหว ตางเก็บขาวของ เงินทองเส้ือผา มันไมคิดเมตตา ไปแกทานผูใด ใครมีแรงเทาไร ก็

ขนไปจนพอ ถึงเจาของรองขอ มันไมยอมแบงใหใคร พอขนของเสร็จสรรพ เสือขยับลงทุง 

จิตใจหมายมุง จะใหถึงท่ีหมาย แตพอออกกลางทุง เกิดยุงโกลาหล เสียงปนเล็กปนกล 

ตามยิงผูราย สิบเอกทะนง เคยณรงมาหลายคน มาจากถิ่นอุบล เคยไดปราบผูราย ขางเสือ

ห็หาญ เจาพนักงานก็กลา มิไดกลัวชีวา ใครจะวอดวาย ยิงมาสูมา เปนเวลาเท่ียงวัน ยังไม

มีใครกัน ท่ีจะลมตาย จนพวกเสือเหน่ือยนัก ไปหยุดพักกลางดง ฝายสิบเอกทะนง แกก็

ตามหลังไป ผมจะขอจบกลอน กันกอนทุกคน น่ีประวัติเสือพล ลูกของพอพลาย 

 

   3.3.2 เพลงแหลทาตาจวง  

    เปนเพลงท่ีผูกข้ึนตามตํานานทาตาจวง กลาวถึงตาจวง ชายผูมีวิชา

อาคมสามารถแปลงกายเปนจระเขได ตาจวงมีภรรยาหลวงช่ือนางสุวรรณ สวนภรรยานอยช่ือนาง

อรุณ อยูมาวันหนึ่งนางสุวรรณและนางอรุณไดรบเราใหตาจวงแปลงรางเปนจระเขใหนางไดชม 

กอนการแปลงรางตาจวงไดทําน้ํามนตใหนางอรุณถือไว เพื่อใชรดรางใหตาจวงกลับคืนมาเปนคน 

เมื่อตาจวงวาคาถาเสร็จก็กระโดดลงคลองทาระกํา กลายรางเปนจระเขใหญวายไปมา ภรรยาทั้ง

สองเมื่อไดเห็นจระเขก็เกิดอาการหวาดกลัวจนทําน้ํามนตกลงพื้น จระเขตาจวงจึงไมสามารถกลาย

รางกลับเปนคนได ดวยความอาลัยรักภรรยาทั้งสอง จระเขตาจวงไดขุดวังน้ําเปนที่อยูอาศัย  โดยมี

ภรรยาทั้งสองพรอมกับบุตรต้ังบานเรือนอยูบริเวณดังกลาว เช่ือกันวาเปนกําเนิดของนามสกุล อู

สุวรรณและอูอรุณ 

    นายชอง คําหอม(ม.ป.ป.) ไดบันทึกเพลงทาตาจวงไว ดังนี้  

 

เน้ือเพลงแหลทาตาจวง  

 เขาเลากันมา เวลาก็ลวง ท่ีทาตาจวง มันเปนเร่ืองจริง ไมใชจะอาง มาแอบอิง มันเปน

เร่ืองจริง ไมใชอิงนิยาย มีผัวเมีย อยูคูหน่ึง คาดไมถึง คะเนหมาย ฝายนางเมีย อยากดู

จระเข นึกคะเนอยูในใจ รูวาผัว ของตัวทําได จึงวอนให ผัวทําใหดู ฝายตาจวง แกรักภรรยา 
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เพราะมีวิชา เรียนมาจากครู ตัดสินใจ ทําใหเมียดู ใหโฉมตรู ดูเปนขวัญตา แลวบอกกับเมยี 

ใหตักนํ้ามา ต้ังใจวา จะทํานํ้ามนต จุดธูปเทียน ขึ้นเวียนจบ เร่ิมทองบน วาคาถา แลวต้ัง

นะโม ขึ้นสามจบ วาจนครบ ถึงสามครา จึงกลาวกระทู ท่ีครูสอนมา พอจบคาถา เปาลงขัน

นํ้ามนต แลวหยิบนํ้ามนต สงใหเมีย เฝาส่ังเสีย กับเมียตน เมื่อดูแลว ใหเอานํ้ามนต สาด

รางตน จะเปนคนคืนมา 

 พอส่ังเสียเมียเสร็จพลัน ชวนจอมขวัญ เดินไปตรงทา พอไปถึง จึงวาคาถา ตามตํารา 

ท่ีไดเรียนรู พอจบบท แกก็โดดลงนํ้า แหวกวายดํา จะโผลใหเมียดู ฝายภรรยา แกคอยอยู  

หวังจะดู ใหเต็มตา พอนํ้าพลุง รางจระเขก็โผล ตัวก็โต เห็นกับตา นางเมียเห็น ตกใจหาย 

รองหวีดวาย วิ่งหวาดผวา ขันนํ้ามนต ท่ีตนถือมา โออนิจจา เลยหกกระจาย สงสารตาจวง 

แกนํ้าตาตก เห็นนํ้ามนตหก แกก็ใจหาย แกชางอาภัพ รางตองกลับกลาย แกคงไมได 

กลับคืนเปนคน ตองเปนจระเข อยูอยางน้ี เพราะไมมี ใครทํานํ้ามนต แกนึกใจเสีย เคือง

เมียตน ทําขันนํ้ามนต แกหกกระจาย พอรุงเชา แกมาคอยหนาทา หยาดนํ้าตา แกรินไหล 

แกชางมีกรรม แกไมเคยทําใคร พวกเด็กเล้ียงควาย เคยขี่หลังเลนทุกวัน ชางเวรกรรม ทํา

ตัวแก กรรมแทแท ใครชวยแกไมทัน แกอยูมา ก็ชานาน แลวอันตระธาน มาหายไป ไมมี

ใครเห็น ไมรูวาเปนหรือตายแกมาสูยหายไมมีใครรู ยังเหลือแตชื่อ แกปรากฎอยู ทุกทานคง

รู เขาเรียกทาตาจวง  

 

   3.3.3 เพลงหนองตาง ๆ   

    เปนเพลงท่ีผูกข้ึน เพื่อกลาวถึงพื้นที่ลุมและวิถีชีวิตผูคน ในอดีตมีพื้นที่

หนองกระจายอยูในชุมชนหนองผักนาก และพื้นที่ใกลเคียงเปนจํานวนมาก ผูคนที่อาศัยบริเวณ

โดยรอบ ไดใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค และหนองน้ําเปนแหลงเพาะสัตวน้ําและพืชผักบางชนิด 

หนองน้ําแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของน้ํา ที่มีคุณคาตอชีวิตคนในชุมชนหนองผักนาก เนื่องจาก

ในขณะนั้นน้ําที่ใชทําการเกษตรและบริโภคตองพึ่งพาน้ําฝนเทานั้น บางทีที่ฝนแลงหนัก คนใน

ชุมชนหนองผักนากตองเดินไปหาบนํ้ากินจากน้ําบอออก (ตาน้ําที่มีน้ําไหลตลอดเวลา) เปน

ระยะทางไกลถึง 3 กิโลเมตร  ตอมาเมื่อการชลประทานดีข้ึน น้ํามีใหใชสอยเพียงพอตลอดป หนอง

น้ําจึงไมไดรับการดูแลเหมือนในอดีต สภาพหนองจึงเส่ือมโทรมและต้ืนเขิน หนองน้ําจํานวนมากได

เปล่ียนสภาพเปนผืนดิน เหลือไวแตเพียงช่ือใหคนรุนหลังไดรูจักเทานั้น  

    นายชอง คําหอม (ม.ป.ป.) ไดบันทึกเพลงหนองตางๆ ไวดังนี้ 
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เน้ือเพลงแหลหนองตางๆ  

 จะพาพี่นอง ไปชมหนองตาง ๆ หนองมีหลายอยาง มีท้ังหนองเล็ก หนองใหญ หนอง

มน หนองกะมาร หมูบานหนองกะเมาะ หนองจิกปากหล้ี ตองเดินเลาะ โผลหนองซังเหล็ก 

ชังลาย หนองหัวแรด หนองกนร่ัว เคยเก็บบัว ท่ีหนองเบ็ญ หนองพลับเคยนอนเลน เล้ียงวัว

เล้ียงควาย หนองปะเตียบ หนองเตา เขาหนองเข หนองขาม หนองปลาดุก อยูในงาม ถึง

หนองเกี่ยวแฝก ตองจุดไฟ หนองแขม หนองเรือ อยูเฉียงเหนือ หนองกะหนาก หนองโรง 

หนองผักนาก ท้ังฝงนอกฝงใน หนองกระทุมเคยเที่ยว หนองนาอันเดียว เคยเดินผาน หนอง

นายายเงิน 

 เมื่อกอนเดินกันไมงาย หนองโรง หนองเตา เขาหนองเปด หนองรัง หนองตาลคอหัก

อยูหาง ทางหนองทับยายทัย หนองกระเดาปุม ท่ีลุมท่ีเอียง หนองคาเอน  หนองนกเอี้ยง 

มาโผลเอาหนองขี้อาย หนองแกตาหร่ัง อยูในฝงคลอง หนองแมว หนองตะครอง หนองแรง 

หนองตับไถ หนองนํ้าเย็น หนองตาอุย เคยเดินลุย ไปทุงแค เหลียวหลัง กลับมาแล หมูบาน

แมหมาย สวนหนองไขเนา ผมเคยไปเอา ผักกระออม มาหนองตับเตา หนองกระตาย 

หนองกระหนวน หนองกระอาน หนองไอเอก ไรเจกตึง มีกงเต็ก สรางเมื่อเจ็กตึงตาย หนอง

คา หนองตะคิด ติดหนองจิก ลาดสะแก หนองนมงวง ยืนชะแง เห็นหนองแกผีตาย หนอง

ไอแนน หนองพลอก มีทางออก ไปหนองกะแหลบ ถาฟารองฟาแลบ อยาอยูใตตนไม มีแร

ดึงดูด ผมไมพูดโกหก เมื่อปไหนฝนตก ฟาผาวัวไอหอมตาย หนองกะหนากนํ้าอด จดหนอง

แกยางอึ่ง หนองหัวกลองดังตึง เขาฆาไอเสือกกตาย  

 หนองกะเรียน เคียนหนอง แกตักบาตร หนองตาฉํ่า เขาขายขาดหมด ตนหมากราก

ไม หนองกีบแรดท่ีลุม หนองกระทุมนาลาว หนองโก เปนหนองเกา อยูขาง หนองพุมไก 

หนองแอบบูชา มีคนมาขอหวย หนองกระสังขเฮงซวย ไปขอหวย แลวไมให เดินทางมา

กลางดอน ถึงหนองตะกอน หนองกรับ หนองเตาทอง หนองเตาคับ โผลหนองทับอาย 

หนองไอดวง หนองไมแดง ผมรูแหงกันท้ังนํ้า หนองคาง หนองสีฟน หนองปลาลอด หนอง

ปลาไหล หนองปลอง หนองเปลา หนองกระเถา หนองราชวัตร ทางเล้ียว ตองเดินลัด ไป

โผลเอา วัดหนองทรายหนองท่ีนากลัว คือหนองหัวไมมี หนองโพธิ์ทับมา หนองเสือทับหมี 

หนองอีพัง หนองหัวหาย หนองกระถิน หนองกะอิฐ ติดกับหนองคันซุง หนองทั้งสาม น้ีอยู

สูง กวาหนองหลวง หนองหญาไซ 

 หนองไมหอยกน หนองไอสองคน หนองนํ้าขุน หนองกระด่ี หนองอีนูน มาโผลเอา

หนองไมใต หนองตมดอนตาล หนองดาน หนองโสน หนองสะเดา หนองโพธิ์ มาโผลเอา

หนองไผ หนองนาตามี ชื่อดีกวา หนองปาถาน หนองกะเล เขาสรางลาน ตากขาวไดมาก
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หลาย ผมเดพาพี่นอง ไปชมหนอง มาต้ังนาน เด๋ียวจะรําคาญ ขุนเคืองระคาย กอนจะจบ

ลาจาก ผมขอฝากไวซักนิด ถากระผมวาผิด โปรดจงใหอภัย 

 

   3.3.4 เพลงตลาดรอยป  

    เปนเพลงที่ผูกข้ึนเพื่อพรรณนาสภาพตลาดสามชุก ซึ่งปจจุบันไดรับ

การอนุรักษและพัฒนาเปนแหลงเที่ยวทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงในนาม สามชุก ตลาดรอยป ในอดีต

ตลาดสามชุกเปนยานการคาที่สําคัญ คนในชุมชนหนองผักนากมักเดินทางเขามาซื้อขาย 

แลกเปล่ียนของกินของใชที่ตลาดสามชุก เชน นําขาวเปลือกมาแลกคันไถ แลกเกลือ หรือซื้อของใช

บางประเภท เชน ยาสมุนไพร เข็มเย็บผา ตลาดสามชุกเปนความเจริญที่อยูใกลชุมชนหนองผัก

นากที่สุด  

    การเดินทางไปตลาดแตละคร้ัง ไมไดเกิดข้ึนบอย สวนใหญนิยมไป

ตลาดสามชุกในยามจําเปน เชน เพื่อติดตอราชการ ซื้อสิ่งของบางชนิด ผลพลอยไดจากการไป

ตลาดก็คือ ไดพบความเจริญแปลกใหม ไดพบผูคนแตงกายสวยงาม ไดรับประทานบะหม่ีหรือ

อาหารจีนบางชนิด ใครที่ไดเดินทางไปตลาดสามชุก นับวาเปนเร่ืองสนุกและทันสมัย ประกอบกับ 

ผูมีฐานะมั่งค่ังหลายคนในตลาดสามชุก มีพื้นเพจากชุมชนหนองผักนาก มีการไปมาหาสูระหวาง

กันคอนขางบอย และคนในตลาดสามชุกหลายคนไดเขามาแตงงานกับคนในชุมชนหนองผักนาก 

ทั้งสองชุมชนจึงมีความผูกพันกันอยางแนนแฟน ผูแตงเพลงไดกลาวถึงส่ิงที่พบเห็นในตลาดรอยป

เทาที่จําไดถายทอดออกเปนเพลงแหลที่ใหความรูและความสนุกสนานเพลินเพลิน   

    นายชอง คําหอม (ม.ป.ป.) ไดบันทึกเพลงตลาดรอยปไวดังนี้  

 

เน้ือเพลงแหลตลาดรอย 

 ปชมตลาดรอยป มีอยูท่ีสามชุก อยูมาหลายยุค รุนปูรุนยา ตลาดสามชุก หลายยุค

หลายสมัย ท่ีผมจําความได ต้ังแตมีมา เน่ินชานาน นับประมาณรอยป จนเจาของท่ี ไดส้ิน 

เมื่อแตกอน เขาเรียกวาตลาดสําเพ็ง ปลูกเปนเหลาเต็ง ผมจําไดติดตา เขาเรียกเหลาเต็ง 

เถาแกเบี้ยว ขางลางขายกวยเต๋ียว กาแฟนํ้าชา สําหรับคนทํางาน บนสารอําเภอ มากินกัน

เสมอ ตามท่ีผมเห็นมา รสชาติไมกรอย อรอยทุกมื้อ เปนท่ีมีชื่อ รสชาติโอชา 

 แลวยังมีเหลาเต็ง ของขุนจํานง เด๋ียวน้ียังคง มีคนรักษา เขาอนุรักษ ไวเปนของเกา 

ถาใครจะเขา ก็ตองตามเวลา แลวก็มีเจ็กเน้ียม กับนางแหว สรางเปนหองแถว อยูริมชาย

ทา สรางเปนหองหับ สําหรับใหเขาเชา ตามท่ีผมเลา ไมไดกลาวมุสา มีแพทานํ้า ทําดวยไม
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ไผ จะขึ้นเหนือลองใต ไดทุกเวลา สําหรับลงเรือ ของบริษัท ถาจะไปจังหวัด ทาชางหันคา มี

เรือจํากัด ของบริษัทขนสง เรือวิ่งด่ิงตรง สงคนไปมา ไดรับความสะดวก หูหนวกตาบอด 

ยามเรือเขาจอด ดูแลรักษา แลวก็มีนางจู อยูทิศตะวันตก แกมีมรดก มากมายหนักหนา 

สรางเปนตลาดแผงลอย มีคนคอยดูแล ชีวิตของแก เมื่อเร่ิมแกชรา แกไดสรางเปนหอง ถา

ใครตองการ สรางเปนธนาคาร ตอนรับลูกคา กรุงเทพกรุงไทย ฝากไดทุกท่ี เอเชียก็ดี ไมมี

ปญหา มีโรงศาลเจา เปนของคนจีน เขาเอาของกิน มาเซนไหวบูชา มีทาวาการ เขาเรียกวา

ศาลอําเภอ ตามท่ีผมเสนอ มีมานานหนักหนา แลวก็มีโรงพัก ปลูกเปนหักมุม เปนทรงคลุม

คุลม เอาจากมุงหลังคา สําหรับเจาหนาท่ี สถานีตํารวจ มีหมูมีหมวด ชวยตรวจชวยตรา  

 ทางทิศใต มีโรงเรียนนิกร นรราษฎร ใหเด็กศึกษา มีโรงสี ของเต่ียเถาแกเฮง โรงสีนาย

เชง สะอาดบูรณา เมื่อกอนถึงป ถาจะสีขาวสาร ตองขับเกวียนขามสะพาน ผานตลาดมา 

วัวควายบางตัว เขาตลาดก็ต่ืน แตก็ตองฝน ขมขืนกันมา ทางทิศเหนือ ทานายเจริญ แหม

มันไวเหลือเกิน เจริญกาวหนา ถัดเหนือมา เขาเรียกทาตาผัน เปนพอลูกกัน ตาผันเปน

พอตา มีรานกวยเตี๋ยว ของเจ็กสู ลูกของแกยังอยู เจ็กสูแกซี้แลวหนา ลูกลูกจึงเลิกขาย

กวยเต๋ียว เขาไปยึดเหน่ียว ขายเส้ือขายผา มีรานเจ็กจุง แกขายตมเน้ือ กินทันไมเบื่อ 

แกลมกับสุรา มีรานครูหยุน ขายสมุนไพร รานวัฒนไกร ขายประเภทยา มีรานถายรูป ชื่อ

รานแสงศิลป ผมถายเปนอาจิณ ขาวดําธรรมดา 

 มีแมคากลวยทอด แกชื่อแมเมี้ยน ขายดีเห้ียนเตียน เหมือนเทนํ้าเททา แกเคยมาขาย 

ท่ีทานายเจริญ ผมเคยเดิน ผานไปผานมา ผมเคยไปซื้อกิน ของแกอรอยเหลือเกิน ท่ีทา

นายเจริญ ประจําอยูธรรมดา เชิญมาชิมอาหาร ของหวานคาว แมคาหนาขาวน่ังขาย ผัด

ขิงตมขา รสดีทีเด็ด ผัดเผ็ดปลาไหล กินแลวติดใจ ชิมไดนะจะ ผัดผักบุงไฟแดง มีท้ังแกง

เขียวหวาน หอหมกทอดมัน เรกันเขามา แกงเน้ือกับหนอไม แกงไกใสมะละกอ หอหมกใบ

ยอ ขนมจีนนํ้ายา มียําวุนเสน กุงเตนผัดตับ มีครบนะครับ โปะแตกกระเพาะปลา แกงหอย

ตมเห็ด แกงเผ็ดแกงค่ัว แกงบอนสายบัว ขายท่ัวตามมา 

 ของหวานก็มี สาล่ีบัวลอย ทองหยอดหวานหยดยอย ฝอยทองสังขยา ขนมปง ขนม

ชั้น ขนมตาล วุนเชื่อม ขนุนลองเม็ดเล่ือม มีตลอดเวลา ขนมครกสาคู ถวยฟูไขหวาน ถั่วดํา

ตมนํ้าตาล ขาวเหนียวนอยหนา ลอดชองเชิญชิม ขนมปลากริมไขเตา ขาวหลามเตาฝา 

ยามจะกินตองผา ขอเชิญพี่นอง หันมาทางน้ี มาชมตลาดรอยป ไมใชจะอยูในปา ถึงวัน

อาทิตย รถติดกันเปนแถว เต็มถนนตามแนว มากันมากหนา ขอเชิญนะครับ ตอนรับทุก

ทาน ไมใชเฉพาะสุพรรณ ตางจังหวัดก็มีมา ขอขอบคุณพี่นอง ท่ีทานมาอุดหนุน ใหกุศลผล

บุญ คอยอยูขางหนา เมื่อทานเดินทาง ในระหวางกลับบาน ปลอดภัยไปผาน สูบานเคหา 

กอนจะจบลาจาก ผมขอฝากญาติมิตร หากกระผมวาผิด ผมตองขอขมา   
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 4. เพลงประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับวิถีชีวิตทั่วไป 
  เปนเพลงที่ใชรองประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับประเพณีวิถีชีวิตทั่วไป โดยไมจํากดัเวลา 

ข้ึนอยูกับวาประเพณีวิถีชีวิตนั้นกําเนิดเมื่อใด ในชุมชนหนองผักนากพบเพลงประกอบพิธีกรรม

เกี่ยวกับวิถีชีวิตชนิดเดียว คือ บทถามตอบขันหมาก ซึ่งมีรูปแบบการใชดังนี้  
  รูปแบบการใชบทถาม-ตอบขันหมาก 

  เปนเพลงท่ีใชรองโตตอบในพิธีขันหมากในงานมงคลสมรส โดยเร่ิมจากการสมมติ

ใหพอเพลงแตงกายเปนเทวดา ถือพานดอกไมธูปเทียน มีคนกั้นรมเดินตามไปยังบริเวณที่จัด

ขันหมาก เพื่อบอกฤกษใหฝายเจาบาวยกขบวนสินสอดทองหมั้นมาสูขอเจาสาว บทถามตอบ

ขันหมากแสดงใหเห็นวา การเร่ิมตนชีวิตคูเปนส่ิงสําคัญ ข้ันตอนพิธีกรรมมีความละเอียดและส่ือถึง

ความสุข ความมั่งค่ัง ความมั่นคง ความเจริญในชีวิตคู ดังการเปรียบเทียบวาขบวนขันหมากมีเทพ

ยาดารวมยาตราออกไปเปนพยานสูขอเจาสาว ซึ่งเปนการกลาวอางเพื่อเพิ่มความศักสิทธิ์ความนา

เชื่อใหกับพิธีกรรม เมื่อขบวนหมากถึงบานเจาสาว จึงเร่ิมสวดบทชุมนุมเทวดาเพื่อเร่ิมบทถามตอบ

ขันหมาก  

  นายชอง คําหอม (มปป) ไดบันทึกบทถามตอบขันหมากไวดังนี้ 

  เน้ือหาบทถามตอบขันหมาก 

  ผูใหญฝายชาย ถามข้ึนวา “ขาพเจาชาวมนุษย สุดสงสัย วาไฉนเทวดา จึงเสด็จ

ลงมา ยังเมืองมนุษย ทานมีจุดประสงคอันส่ิงใด จงแถลง ใหแจงแกใจเถิดนะเจาขา” 

  ผูใหญฝายหญิง ซึ่งสมมติเปนเทวดา กลาววา “อันตัวขาพเจาน้ีหรือ ก็คือมนุษย 

แตถูกสมมติใหเปนเทวดา เปรียบเสมือนหน่ึงวา เสด็จลงมา จากดาวดึงษ ไตรตรึงษา วา

ทิพอาสนเคยออน แตกอนมา มันกระดางดังศิลาประหลาดใจ คงจะมีเหตุมั่นแมน ในแดน

มนุษย มันแสนสุดพะวง ใหสงสัย จึงสอดสองทิพยเนตร ดูเหตุภัย ก็รูแจงแกใจ ของเทวดา 

วาท่ีบาน พอเศรษฐี แมเศรษฐี ท้ังสองน้ี ไดจัดใหมี งานวิวาห อันตัวขาพเจาเปนเทวดา จึง

เสด็จลงมา บอกฤกษชัย หากทานท้ังสองขางน้ี เตรียมการเสร็จ ฤกษน้ันสําเร็จไดเจ็ดชั้น

ฉาย ไดเมื่อตา กับยายปลูกกลวย เงินเปนทอง”  

  “เดชะเปนบุญกุศล ของเจาท้ังสอง ใหเรงปอง ยกขันหมากมาได ในกาละบัดน้ี 

หากทานมี ขอสงสัย ก็จงไตถาม ตามประสงค หากขาพเจาตอบได ก็จะตอบพลัน โดย

มั่นคง หากไมมีก็ขอยุติลง คงไวแตเพียงเทาน้ีเจาขา” 

  เมื่อขบวนขันหมากมาถึงประตูนอกหรือประตูไมซึ่งฝายเจาสาวจะนําทอนไม

ขนาดยาวไปก้ันขบวนขันหมากเปนดานแรก  
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  ผูใหญฝายเจาสาว กลาวถามวา “ศรี ๆ สถาพร ฉันจะกลาวสุนทร ตามวาที ฉันจะ

ขอถาม ตามกระแสวาระ พระบาลี เสียงอึงมี่โห สน่ันหวั่นไหว โหรองกอง โกละนาด เห็นผิด

ประหลาด ดวยมีปน คาบหินศิลา เออทานปรารถนา จะมารบ พุงชิงชัย เอาสมบัติ พัสฐาน

บานเมือง หรือทานมา ดวยเร่ืองอันใด หรือทานมา ดวยเร่ืองไมตรี ทานท้ังหลาย ท่ีพากัน

มาน้ี มาจากบาน เมืองใด นามกรไซร ชื่อกระไรหนา จงบอกมา ใหฉันรู ฉันเปนผูเฝาทวาร 

บานประตู อยูนะเจาขา” 

   ผูใหญฝายเจาบาว กลาวตอบวา “ศรีศรี สถาพร ฉันจะตอบสุนทร ตามวาที ฉัน

ขอบอกตาม พระกระแสวาระ พระบาลี ตัวขาพเจาท้ังหลายน้ี เดิมจากเมืองกบิลพัสดุ ราช

ธานี ศรีมหานคร แตเจานายของขาพเจาน้ี มีนามกรชื่อวา ศรีหะนุราช เปนพระโอรส ของ

พระมหาอุปราช ชื่อเจากรุง ศิริสุทโธ แตตัวขาพเจา น้ีโสดชื่อมหาพราหมณ ตามนายมา 

ขาพเจามีความ ยินดีปรีดา พรอมใจกัน จึงไดนําเอา แกวแหวน เงินทอง ส่ิงของที่มีราคา 

เพชรนิลจินดา แกววิเชียรมุกดา หาคามิได”  

  “นายของขาพเจาน้ีไซร ทรงรองเทาทอง ฉลองพระบาท ของพระเจากรุงศรีหราช 

เทวลังกา มหานคร ท่ีนายขาพเจายกพล นิกรมาในวันน้ี ท่ีมีเคร่ืองศาสตราอาวุธ ประจุจุด

ปน คาบหินศิลา ก็เพื่อปรารถนา จะปองกันโจรผูราย ท่ีจะมาตีชิงวิ่งราว เอาดวงแกวมุกดา 

หาคามิได ขอใหทานน้ีไซร จงเปดเผยพระทวาร บานประตู ใหขาพเจาน้ีเถิด ขาพเจาจะได

เขาไปเฝา เจานายของทาน ใหทันตามฤกษชัย ขาพเจาจะขอถาม นามพระทวารน้ีไซร ชื่อ

กระไรหนา ท้ังซายแลขวา ท้ังหญิงและชาย จงบอกมา ใหฉันรู ในฐานะท่ีทานเฝาพระทวาร

บานประตู อยูนะเจาขา” 

  ผูใหญฝายเจาสาว กลาวตอบวา “เออน้ีทาน มาถามถึง นามพระทวาร บานประตู

น้ีไซร ชื่อโรหนา ท้ังซายและขวา ท้ังชายและหญิง ขาพเจาจะบอก ตามความจริง ณ บัดน้ี” 

  “ศรีศรี สถาพร ฉันจะตอบสุนทร ตามวาที ฉันขอบอกตาม พระกระแสวาระ พระ

บาลี อันตัวขาพเจาท้ังหลาย ท่ีเฝาทวาร บานประตูอยูน้ี มีนามชื่อวา พระพุทธมงคล พระ

ธรรมมงคล พระสังฆมงคล เรียกวามงคล สามประการ แตทานท่ีรักษา ทวารบานประตู 

เบื้องขวาน้ัน มีนามชื่อวา ขุนนทยัก ภรรยาชื่อนาง ธรรมรักษา แตทานท่ีรักษา อยูเบื้องซาย

น้ัน มีนามชื่อวา ขุนอินทยัก ภรรยาชื่อ นางอัคมุกขี แตทานจะให ขาพเจาเปดเผย พระ

ทวารบานประตู น้ันยังเปดมิได เพราะสลักล่ันใส จีมล่ิมกลอนไวชานาน จะเปดก็มิได จะไข

ก็ไมออก กลอนก็จีมสนิมก็พอก เปนหนักหนา ขอใหทาน เอานํ้าสุราอัมฤทธิ์ มาชําระลาง

ให หมดมลทิน ส้ินสนิมเสียกอน จึงจะเปดไดไขออก กลอนก็ไมมีจีม สนิมก็ไมมีพอก จะ
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เปดได จะไขก็ออก พวกทานท่ีพากันมา ก็จะไดเขาไป เฝาเจานาย ของขาพเจา ไดทันฤกษ

ชัย ตามความประสงค ของทาน ทุกประการ เถิดนะเจาขา”  

  เมื่อขบวนขันหมากฝายเจาบาวผานประตูเงิน-ประตูทอง และขึ้นบานเจาสาวได

แลว ผูอุมขันหมากเอก-ขันหมากโท จะวางขันหมากทีละคูจนครบ  

  ผูใหญฝายเจาสาว กลาววา “ศรีศรี เดโชชัย ขาพเจาจะขออภัย แกทานท้ังหลาย 

ท้ังหญิงและชาย ทุกคนถวนหนา ท่ีไดไหววานกันมา เปนมิ่งมงคล ขาพเจาจะขอถาม ตาม

ความตน ตามนิสัยประเพณี โดยคดีมีมา แตโบราณ ดวยวาเจาของงาน ยังมีความสงสัย 

อยูเปนหนักหนา จึงใชขาพเจา มาถามดูใหรูแน ตามกระแสเรื่องขันหมาก มาเทาไร ทุนสิน

เทาไรหนา เมื่อทานจะยาตรามานี้ กี่ชั้นฉาย ทานท้ังหลาย ท่ีพากันมาน้ี นางท่ีอุมขันท้ังส่ี 

น้ันชื่ออะไร ทานเปนผูใหญ นายขันหมาก จงวิสัจฉนา เสียใหแนใจ ตามกระแสวาระ พระ

บาลีมีมา ในคัมภีรใด ทานเปนผูใหญ นายขันหมาก จงวิสัจฉนามาเสีย ใหแนใจ อยาเชือน

แช นาบัดสี ถาตอบไมได ก็ตรองใหตรองเสียใหดี ขาพเจาไมแกลงอวด ถาอยูในหมวด ขา

ยินดีนะเจาขา” 

  ผูใหญฝายเจาบาว กลาวตอบวา “ศรีศรี สิทธิเดโชชัย ขาพเจาจะขออภัย แกทาน

ท้ังหลาย ท้ังหญิงและชาย ทุกถวนหนา ท่ีไดไหววานกันมา เปนมิ่งมงคล เออทานมาถาม 

ตามความตน เชียวหรือเจาขา ใหเปนมูลคดีมีมา แตโบราณ ดวยวาเจาของงาน ยังมีความ

สงสัย เปนหนักหนา ขาพเจาก็มาตรองตรึก ปรึกษากันมา ลวนแลวแตท่ีดีดี ไมมีมลทิน ส้ิน

ท้ังน้ัน เมื่อขาพเจาจะยาตรา ผายผันมาน้ี ก็สําเร็จ ไดเจ็ดชั้นฉาย ไดเมื่อตากับยาย ปลูก

กลวยเงินเปนทอง เดชะกุศล ของเจาท้ังสอง เคยไดครอบครองกันมา เคยเก็บดอกไม รวม

ตนกันมา เก็บดอกอัญชัญบุษบา ประทุมชาติ บัวขาวสวาท จงกลนี เจาไดเคยถวาย พระสิ

วลียไมตรี เดชะกุศล ของเจาท้ังสองน้ี เปนหนักหนา แตทุนสินมีมา สินสอดสิบตําลึง เปนท่ี

พึ่ง แกบิดามารดา ญาติกาพี่นอง ท่ีขาพเจาไดชวยกัน ประคับประคอง  มาในคร้ังน้ี แต

ขันหมากมีมา หาสิบขัน แตคําโบราณเรียกวา รอยเอ็ดทุนสินสอด เสร็จพรอมกัน เปน

สําคัญมาในวันน้ี” 

  “นางท่ีอุมขันหุม ท้ังส่ีน้ัน ชื่อนาง สุธรรมา นางสุนันทา นางสุจิตรตรา นางสุชาดา 

ท้ังส่ีน้ีเปน เอกอัครมเหสี ของพระอินทรา ท่ีเปนใหญ ในขันหมาก ในวันน้ี ขาพเจาจะวิ

สัจฉนา เสียใหแน ตามกระแสวาระ พระบาลี มีมาในคัมภีร มงคลสูตร แตทานสัปปุรุษ จะ

พึงเขาใจเอาเถิด มีมาแตคร้ังกําเนิด ต้ังแตคร้ัง เจากรุงสิริสุทโธธนะ กับพระนางสิริมหา

มายา สองกษัตริยตรา ไดราชาภิเษก กันในคร้ังน้ัน พระเพชรฉลูกัน ก็ชวนกันลงมา ชวยกัน

ทํา ปราสาทหอ ท้ังรอยเอ็ด เจ็ดหัวเมือง ก็มิไดยอทอ เชิญขันหมากมา ขาพเจาจะวิสัจฉนา 
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เสียใหแนใจ ตามกระแสวาระ พระบาลี จึงไดทําตามติด กันมาจน ทุกวันน้ี หากทานมี ขอ

สงสัย ก็จงไตถาม ตามประสงค ถาขาพเจาตอบได ก็จะตอบพลัน โดยมั่นคง ถาไมมี ก็ขอ

ยุติ ลงคงไว แตเพียงเทาน้ี นะเจาขา” 

  

สภาพเพลงพื้นบานชุมชนหนองผักนากชวงหลังปพ.ศ.2520-พ.ศ.2556 

 การเขามาของระบบชลประทานเปนสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงในชุมชนหนอง

ผักนาก ความอุดมสมบูรณของน้ําที่มีตลอดป เปนผลใหวิถีชีวิตของคนในชุมชนหนองผักนาก 

วนเวียนอยูกับการทํานา จนไมมีเวลาวางเหมือนในอดีต วิถีชีวิตที่เคยพ่ึงพาอาศัย ถูกเทคโนโลยี

เขามาแทนที่ เพื่อลดทอนเวลาใหส้ันที่สุด แรงงานที่อาจจําเปนตองใชเงินแลกเปล่ียนหรือที่เรียกวา

อาชีพรับจาง 

 เทคโนโลยีสมัยใหมที่เขามาไดรับความนิยมอยางสูง เชน วิทยุ พัฒนาเปนโทรทัศน 

เคร่ืองเลนเสียง อินเตอรเนต คอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ ซึ่งนําความบันเทิงรูปแบบใหม เชน เพลง

ลูกทุง ละคร ภาพยนตร รายการตลก ไดเขามาเปล่ียนเพลงพื้นบานใหกลายเปนส่ิงลาสมัย และ

คอยๆเลือนหายไปจากวิถีชีวิตของคนในชุมชนหนองผักนากและวิถีชีวิตในอดีตที่เกี่ยวเนื่องกับ

เพลงพื้นบานไมมีการปฏิบัติอีกแลว จึงเหลือเพียงเพลงบางชนิดที่พอเพลง แมเพลงรุนเกาพยายาม

จะอนุรักษสืบทอดมิใหสูญหาย ดังนี้ 

 

ตารางที่ 5 แสดงเพลงพืน้บานที่พบในชมุชนหนองผักนากต้ังแตปพ.ศ.2520-พ.ศ.2556 

 

ชวงเวลาในการเลนเพลงพื้นบาน เพลงพื้นบานที่พบ 

1. เพลงพื้นบานในเทศกาลตรุษสงกรานต 1.1  เพลงประกอบพิธีกรรม ไดแก เพลงพิษฐาน 

1.2  เพลงประกอบการละเลนกึ่งพิธีกรรม    - 

1.3  เพลงประกอบการละเลนทั่วไป     - 

2. เพลงพื้นบานในฤดูทาํนา 2.1  เพลงประกอบพิธีกรรม ไดแก บททาํ      

ขวัญขาว  

2.2  เพลงพื้นบานประกอบการทาํงาน - 
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ตารางที่ 5 แสดงเพลงพืน้บานที่พบในชุมชนหนองผักนากต้ังแตปพ.ศ.2520-พ.ศ.2556 (ตอ) 

 

ชวงเวลาในการเลนเพลงพื้นบาน เพลงพื้นบานที่พบ 

3. เพลงพื้นบานรองเลนทั่วไปไมจํากัด

เวลา 

3.1  เพลงกลอมเด็ก ไดแก เพลงนกขม้ิน เพลง 

นกกาเหวา เพลงนกเขา เพลงนกเขาเถื่อน 

เพลงแมเนื้อเย็น เพลงแมเนื้อละเอียด เพลง

วัดโบสถ เพลงโยกเยก 

3.2  เพลงรองเลน  - 

3.3  เพลงแหล  -   

4. เพลงพื้นบานประกอบพิธกีรรม

เกี่ยวกับวถิีชีวติ 

บทถามตอบขันหมาก 

 

 จากตารางพบวา เพลงพื้นบานในอดีตสวนใหญไมมีการรองการเลนอีกตอไปแลว 

โดยเฉพาะกลุมเพลงประกอบการละเลนในชวงสงกรานต เพลงประกอบการทํางานในชวงฤดูกาล

ทํานา และเพลงรองเลนทั่วไป เนื่องจากเพลงพื้นบานเหลานี้ไมไดสอดคลองกับวิถีชิวิตความ

เปนอยูในปจจุบัน คงเหลือเพียงบทเพลงประกอบพิธีกรรมบางชนิด และบทเพลงกลอมเด็กซ่ึงยังมี

ผูนํามารองในโอกาสตางๆอยูบาง ซึ่งเพลงพื้นบานที่หลงเหลืออยูมีสภาพดังนี้ 

 1. เพลงประกอบพิธีกรรมในเทศกาลสงกรานต  หรือเพลงพิษฐานยังพบการรอง

เปนประจําเกือบทุกปในชวงวันสงกรานต ไมพบการรองในชวงวันตรุษสิ้น อยางไรก็ตามเพลง

พิษฐาน เปนเพลงพอเพลง แมเพลงตลอดจนหลักผูใหญในชุมชนยังคงใหความสําคัญ จึงมีการ

นําไปเผยแพรประยุกตใชในการตามที่ตาง ๆ อยูบาง  

 2. เพลงประกอบพิธีกรรมในฤดูทํานา พบวา มีพิธีทําขวัญขาว หรือพิธีรับทองขาว 

มีเพียงไมครัวเรือนที่ยังทําพิธีกรรมนี้ บททําขวัญขาวจึงมีแนวโนมที่จะสูญหายไปกับตัวพิธีกรรมซ่ึง

อาจหยุดปฏิบัติสืบตอในเวลาใดก็ได เนื่องจากการทํานาในปจจุบันไมไดข้ึนอยูกับธรรมชาติ แต

ข้ึนอยูกับความพรอมของน้ําที่มาจากชลประทาน และเทคโนโลยีไดเขามาแทนที่ความเชื่อความ

เช่ือแบบด้ังเดิม ซึ่งเปนไปในลักษณะเดียวกับเพลงพื้นบานชนิดอ่ืนที่สูญหายไปเพราะประเพณีวิถี

ชีวิตที่เกี่ยวของไมมีการปฏิบัติสืบทอดอีกแลว 
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 3. เพลงพื้นบานรองเลนทั่วไปไมจํากัดเวลา พบวา เพลงกลอมลูก ยังแมหรือญาติ

ผูใหญในชุมชนหนองผักนากนิยมรองเพลงขับกลอมเพื่อใหหลับหรือใหเกิดความเพลิดเพลิน 

อยางไรก็ตามเพลงกลอมเด็กก็มีแนวโนมเส่ียงตอการสูญหายเชนกัน เนื่องจากผูเปนแมสมัยใหม

มกัรองเพลงกลอมเด็กไมไดแลว  

 4. เพลงพื้นบานประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับวิถีชีวิต พบวา บทถามตอบขันหมาก 

ไมคอยไดความนิยมเหมือนเชนในอดีต สวนใหญไมมีการถามตอบขันหมากแลว เนื่องจากเห็นวา

เปนการยืดเยื้อ จึงตัดพิธีนี้ออกไปเพื่อใหข้ันตอนตางๆในงานมงคลสมรสกระชับข้ึน ดวยเนื้อหา

ขนาดยาว หากปราศจากผูใหญที่สามารถทองจําไดข้ึนใจ บทถามตอบขันหมากก็ตองถึงคราว   

สูญหาย 

 จากการศึกษาพบวาชุมชนหนองผักนากยังมีกลุมพอเพลง แมเพลง ซึ่งเปนคนในชุมชน

โดยกําเนิด เปนผูมีประสบการณใกลชิดกับเพลงพื้นบานมาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ดังนี้ 

 1. กลุมพอเพลง-แมเพลงหลัก 

  นายงวน  สวางศรี อายุ 80 ป 

  นายทวี อรชร อายุ 50 ป 

  นางถุงเงิน สวางศรี อายุ 83 ป 

  นางบัวเผ่ือน สวางศรี อายุ 72 ป 

  นางบุญชู วงษสายัณห อายุ 50 ป 

  พอเพลง แมเพลงทั้ง 5 คนถือเปนทรัพยากรบุคคลดานเพลงพื้นบานที่สําคัญที่สุด

ของชุมชนหนองผักนาก โดยเฉพาะคูสามีภรรยา คือ นายงวน-นางบัวเผ่ือน สวางศรี และนางถุง

เงิน สวางศรี ทั้ง 3 คนมีประสบการณการและความรูทั้งหมดที่เกี่ยวกับเพลงพ้ืนบานชุมชนหนอง

ผักนาก โดยสังเกตุไดจากการใชนามสกุล สวางศรี ซึ่งเปนตระกูลเกาแกในชุมชนหนองผักนาก  

  นายทวี อรชร มีภูมิลําเนาเดิมอยูในจังหวัดอางทอง โดยไดเขามาแตงงานและต้ัง

ครอบครัวอยูอยูในชุมชนหนองผักนากเปนเวลามากกวา 20 ป นายทวี อรชร เปนผูมีความรู

พื้นฐานเกี่ยวกับเพลงพ้ืนบานมาบาง ดวยความใฝรูเม่ือเขามาอยูในชุมชนหนองผักนาก ได

พยายามเรียนรูสอบถามและฝกหัดเพลงพ้ืนบานจากพอเพลง แมเพลงในชุมชน จนมีความ

เช่ียวชาญ นางบุญชู วงสายัณห เปนบุตรหลานของคนในชุมชนหนองผักนากโดยกําเนิด แตได

เปล่ียนนามสกุลตามสามีซึ่งเปนคนตางถิ่น นางบุญชู วงสายันหเปนแมเพลงอีกคน ที่มีความ

เชี่ยวชาญในการเลนเพลงพื้นบาน เพราะมีความเพียรหม่ันฝกฝนเรียนรูจากพอเพลง แมเพลงรุน

ใหญอยางสม่ําเสมอ 
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 2. กลุมพอเพลง แมเพลงที่ไดรับการฝกหัดขึ้นมาใหม  

  พอเพลง-แมเพลงกลุมนี้เปนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหนองผักนาก ซึ่งไดรับ

การฝกหัดจนสามารถรองและเลนเพลงพื้นบานชุมชนหนองผักนากได 

  นางจิตติมา หงษทอง อายุ 55 ป 

  นางปราณี แกวนอย อายุ 54 ป 

  นางศิริวรรณ มงคลคูณ อายุ 54 ป 

  นางสุนันทา สถาปตานนท อายุ 59 ป 

  เด็กชายบุญพิทักษ  สุสุขศักดิ์ อายุ 14 ป 

  นายบุรพล ภมรพล อายุ 15 ป 

  นางสาวชลธิชา ต็อดแกว อายุ 15 ป 

  นางสาวสรัญญา พัดสุวรรณ อายุ 15 ป 

  พอเพลง แมเพลงฝกหัดทั้ง 8 คนนี้ เปนคนในชุมชนหนองผักนากโดยกําเนิด แตได

เปล่ียนนามสกุลตามสามีและบิดาซ่ึงเปนคนตางถิ่น ดวยความตระหนักและเห็นคุณคาเพลง

พื้นบานในชุมชนหนองผักนาก คณะครูและนักเรียนเหลาจึงไดฝกหัดการรองเพลงพื้นบานจากพอ

เพลง  แมเพลงหลัก ซึ่งไดรับเชิญมาเปนวิทยากรพิเศษในรายวิชาภูมิปญญาทองถิ่น ดวยความ

ต้ังใจและความเพียรในการฝกฝนเพลงพื้นบาน พอเพลง แมเพลงฝกหัดจึงมักไดเปนตัวแทนของ

โรงเรียนหรือชุมชนไปแสดงการรองเพลงพื้นบานในตางถิ่น 

 
 

   
 

 

ภาพที ่4 การวาเพลงพษิฐานบนศาลาการเปรียญวดัหนองผักนาก ในวันที่ 15 เมษายน 2554 
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ภาพที ่5 การสาธิตการวาเพลงพิษฐาน โดยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหนองผักนาก 

 
สภาพปญหาการอนุรักษและฟนฟูเพลงพื้นบานชุมชนหนองผักนาก 
 ในการศึกษาแนวทางการอนุรักษและฟนฟูเพลงพื้นบานชุมชนหนองผักนากคร้ังนี้ผู

ศึกษาไดพบสภาพปญหาดังนี้ 
 1. ดานวิถีชีวิตวัฒนธรรม 
  เพลงพื้นบานในชุมชนหนองผักนากมีความเก่ียวเนื่องกับวิถีชีวิตของผูคน เมื่อวิถี

ชีวิตเปล่ียนแปลงเพลงพื้นบานจึงไดรับผลกระทบโดยไมสามารถหลีกเล่ียงได สภาพปญหาการ

อนุรักษและฟนฟูเพลงพื้นบานที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตมีดังนี้ 
  1.1 การประกอบอาชีพ   
   ระบบชลประทานดีข้ึน สามารถทําการเกษตรไดตลอดป สงผลใหคนในชุมชน

หนองผักนากไมมีเวลาวางเหมือนในอดีต ประกอบกับเทคโนโลยีดานการเกษตรที่ทันสมัย วิถี

การเกษตรแบบเดิมที่ใชแรงงานคนและสัตวไดส้ินสุดลง ทุกบานตองใชเวลาเพื่อทํานามากข้ึน 

ประเพณีและธรรมเนียมปฎิบัติแบบเกาจึงถูกละเลยในสวนที่เหลืออยูก็ถูกปรับปรุงใหเหมาะสมกับ

สภาพเวลาที่จํากัด จึงไมเอ้ืออํานวยตอการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับเพลงพื้นบาน 

 
  จะใหระบบวิธีการทํานากลับไปเปนอยางเกา เปนไปไดยาก เมื่อกอนทํากันป

ละครั้ง ใชควาย ชวยกันเอาแรง ตกกลา ดํานา เกี่ยวขาว นวดขาว ใชแรงคนทั้งสิ้น 

ลําบาก แตก็อยูกันมาได เมื่อกอนคนมารวมกันมาก ก็วาเพลง เลนเพลงกันได สนุก

กัน แดดรอนก็ไมกลัว เดี๋ยวนี้คนไมมี ไปเรียน ไปทํางานกันหมด เทคโนโลยีก็ดีขึ้น ทุก
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อยางตองใชเงินจางมา เพราะคนรับจางเขาก็ทําเปนอาชีพ เรื่องไหววานเอาแรง ไมมี

แลว จะใหไปเปนแบบเกาน่ี เปนไปไมไดเลย  (ดอกรัก ชาวบานกราง, 2555) 

 
  1.2 ความสัมพันธของผูคน   
   ความสนิทสนมของคนในชุมชนไมแนบแนนเหมือนในอดีต การดําเนินชีวิต

เปนแบบปจเจกมากข้ึน วิถีชีวิตที่เปล่ียนไปความสําคัญในการประกอบอาชีพมีมากข้ึน ผูคนสวน

ใหญไมไดรูจักกันทั่วถึงเหมือนในอดีต การรวมตัวของผูคนพบไดในงานบางประเภท เชน งาน

อุปสมบท งานมงคลสามรส งานศพ ในการรวมตัวเพื่อทํากิจกรรมเกี่ยวกับเพลงพื้นบานเปนไปได

ยาก เนื่องจากผูคนสวนใหญมีเวลานอยลง เพราะตองทุมเทเวลากับการทํานา จึงอาจไมคอยไดรับ

ความรวมมือ  
  1.3 วิถีการใชชีวิต  
   ความเจริญและวัฒธรรมสมัยใหมไดเขามาทดแทนวิถีชีวิตแบบเกาซึ่งถูกมอง

เปนส่ิงลาสมัย ผูคนในชุมชนหนองผักนากสวนใหญโดยเฉพาะเยาวชนมักเลือกรับเทคโนโลยีความ

บันเทิงรูปใหมที่มีเขามาจํานวนมาก เพลงพื้นบานจึงไมไดรับความสนใจ เปนที่เชื่องชา นาเบ่ือไม

รวดเร็วเหมือนกับเพลงสมัยใหม 

  “ความเจริญมีมาก บานเมืองเปล่ียนแปลงไป มีความเจริญข้ึน คนรูจักเพลง

พื้นบานนอยลง เด็กรุนใหมมองวาเพลงพื้นบานเชย”  (เกลียว เสร็จกิจ, 2556)  

 2. ดานบทบาทหนาที่ 

  เพลงพื้นบานในชุมชนหนองผักนากที่พบประกอบไปเพลง 4 ประเภท คือ เพลงพื้น

ในเทศกาลสงกรานต เพลงพื้นบานในฤดูทํานา เพลงพื้นบานรองทั่วไปไมใชจํากัดเวลา และเพลง

พื้นบานประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับวิถีชิวิต เพลงพื้นบานทั้งหมดเคยมีบทบาทหนาที่ตอชุมชนหนอง

ผักนาก จนกระทั่งเพลงพื้นบานเร่ิมสูญหายหายไป เปนผลใหบทบาทหนาที่ของเพลงพื้นบานตอง

หยุดลงดวย  สุกัญญา สุจฉายา (2545: 80) ไดจําแนกบทบาทหนาที่ของเพลงพ้ืนบานในชวงเวลา

ที่เพลงพื้นบานมีการรองการเลนแทบทุกทองถิ่น จนเพลงพื้นบานเสื่อมความนิยมลงบทบทหนาที่

ดานตางๆ เชน ความสนุกสนาน การศึกษา การควบคุมสังคม เปนส่ือกลางระบายความคับของใจ 

ส่ือมวลชน จึงไมมีความหมายตอสังคมอีกตอไป เนื่องจากสภาพสังคมสมัยใหม มีความบันเทิง มี

ชองทางการส่ือสาร มีการศึกษา และรูปแบบกิจกรรมที่ทันสมัยเขาถึงไดงายกวาและตอบสนอง

ความตองการไดดีกวาเพลงพื้นบาน 

  “เพลงเมื่อกอน ที่วากันเปนเร่ืองราวเปนขาวคราวก็มี อยางกลอนกึ่งพทุธกาล กลอน

บอกเร่ืองการเมือง ก็ทําใหไดรูวาโลกขางนอกเปนอยางไร” (ชม สวางศรี, 2554) 
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 3. ดานเอกลักษณและการถายทอด 

  เพลงพื้นบานที่พบในชุมชนหนองผักนาก มีลักษณะที่คลายคลึงกับเพลงพื้นบาน

ทั่วไปในภาคกลาง ในปจจุบันหลายพื้นที่ไมมีการรองการเลนเพลงพื้นบานอีกแลว ในขณะที่ชุมชน

หนองผักนาก ยังพอมีพื้นที่ใหเพลงพื้นบานดํารงอยูได อยางไรก็ตามในดานเอกลักษณและการ

ถายทอดเพลงพื้นบานชุมชนหนองผักนากไดพบปญหาดานการอนุรักษและฟนฟู ดังนี้ 

  3.1 ขาดการสงเสริมดานเอกลักษณ  

   เพลงพื้นบานในชุมชนหนองผักนากสวนใหญเปนเพลงที่มีเนื้อหาขนาดสั้น 

งายตอการจดจํา ซึ่งถือเปนจุดเดน แตในปจจุบันมีการนําเพลงพื้นบานไปแตงเติมเนื้อหาใหม ใหมี

ขนาดยาว ซึ่งยากตอการจดจํา และมักไมคอยมีการนําเสนอใหเห็นถึงเอกลักษณของเพลงพ้ืนบาน

ชุมชนหนองผักนาก      

  3.2 เวลาในการถายทอดเพลงพื้นบาน  

   แมวามีพอเพลง แมเพลงมีการถายทอดเพลงพื้นบานใหกับเยาวชนรุนใหมบาง

กลุม แตก็มิไดมีการฝกฝนอยางอยางตอเนื่องอาศัยการฝกฝนชั้นเรียน และนอกชั้นเรียนในบาง

โอกาส และเมื่อเด็กสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนวัดหนองผักนาก ก็ตองไปศึกษาตอที่อ่ืน การ

ถายทอดจึงมักขาดตอน ตัวเด็กเองก็มีสังคมใหมๆ ซึ่งเปนผลใหความสนใจดานเพลงพื้นบานที่เคย

มีลดลงจนกระทั่งหายไป 

   “เด็กเด๋ียวนี้จะหาที่รักชอบเพลงจริง ๆ ก็นอย แตถาใครอยากเรียนอยาก

ถาม ยินดีจะบอกจะสอน แตติดที่เด็กไมคอยสนใจ เพราะมันเชยมันลาสมัยไปแลว”  (บัวเผ่ือน 

สวางศรี, 2554) 

  

 เด็กเด๋ียวน้ีท่ีมาหัดเพลง เสียงที่รองออกมามักไมคอยเต็มเสียง มันใกลเคียงไปทาง

เพลงสมัยใหมที่ฟงกันทุกวัน และเด็กบางกลุมพากันมาหัดทีละหลาย ๆ คน พอนาน ๆ 

ไปเด็กชักเริ่มเบื่อ เพราะไมไดสนใจจริง ๆ และเวลาก็มีนอย มีเวลาหนึ่งจะหัดใหเปนให

เชี ่ยวชาญ มันไมสําเร็จแน ตัวแมเองกวาจะรองเปนยังใชเวลานาน (เกลียว เสร็จกิจ, 

2556) 

  

   จากสภาพปญญาดานการอนุรักษและฟนฟูเพลงพื้นบานชุมชนหนองผักนาก 

สรุปไดวา การเปลี่ยนแปลงดานวิถีชีวิตเปนประเด็นที่ผลสําคัญตอการอนุรักษฟนฟูเพลงพื้นบาน 

ดวยเพลงพื้นบานเปนทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่สําคัญ คนในชุมชนไมไดใหความสําคัญกับเพลง
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พื้นบานเหมือนในอดีต ความเจริญที่เกิดขึ้นยังสงผลใหบทบาทหนาที่ของเพลงพื้นบานถูกลด

ความสําคัญลง ตลอดจนการขาดผูสืบทอดเพลงพื้นบาน การถายทอดเพลงพื้นบานในแตละครั้ง

จึงเปนเรื่องคอนขางยาก เปนผลใหกระบวนการถายทอดไมคอยประสบผลสําเร็จ เพลงพื้นบาน

ชุมชนหนองผักนากจึงตกอยูในภาวะเสี่ยงตอการสูญหาย หากยังไมมีแนวทางการอนุรักษและ

ฟนฟูที่ชัดเจน 

 
แนวทางการอนุรักษและฟนฟูเพลงพื้นบานชุมชนหนองผักนาก  

 1. แนวทางการอนุรักษเพลงพื้นบานชุมชนหนองผักนาก 

  ชุมชนหนองผักนากมีเพลงพื้นบาน ที่เคยเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตผูคน ซึ่งได

สะทอนความคิด ความเชื่อ ปฏิภาณไหวพริบอันชาญฉลาดของบรรพชนใหคนสมัยปจจุบันไดเห็น 

แมวาเพลงพื้นบานชุมชนหนองผักนากไมมีการรองไมมีการเลนอยางดาษด่ืนเหมือนในอดีต แต

คุณคาของเพลงพื้นบานยังคงอยูในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมประจําถิ่น จึงจําเปนอยางยิ่งสําหรับ

การศึกษาเพื่อคนหาแนวทางการอนุรักษที่ชัดเจน โดยผูศึกษาจึงขอนําผลการศึกษาที่ไดรวบรวม 

จากแนวคิดของคนในชุมชนเขามาเปนตัวอยางประกอบการเสนอแนวทางการอนุรักษเพลง

พื้นบานชุมชนหนองผักนากเปนสําคัญดังนี้  

  1.1 ดานวิถีชีวิตวัฒนธรรม 
   1.1.1 ศึกษารวบรวมวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเพลงพื้นบาน  

    คนในชุมชน เชน พอเพลง แมเพลง ผูสูงอายุ คณะครูโรงเรียนวัดหนอง

ผักนาก เจาอาวาสวัดหนองผักนาก เห็นพองกันวา การศึกษาความเปนมาของวถิวีฒันธรรมทีเ่คยมี

อยูเปนการจัดระเบียบความเปนมาของชุมชน ซึ่งอาจมีนักวิชาการทางดานวัฒนธรรม หรือผูมี

ประสบการณการทํางานเก่ียวกับประวัติศาสตรและวัฒนธรรมทองถิ่นจากภายนอกเขามาให

ความรู เสนอแนะแนวทางการอนุรักษ ทําใหการดําเนินงานมีความเปนระบบและมีทิศทางที่ชัดเจน

มากข้ึน  

     “การรวบรวมประวัติความเปนมาของชุมชนหนองผักนาก ชวยใหคน

ในชุมชนไดตระหนักถึงความสําคัญเกี่ยวกับรากเหงาในอดีต และวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่สูญหายไป

หมดแลว (พระครูสุวรรณธีรวัตร, 2554) 

    “ถาสามารถบันทึกเร่ืองราวในอดีตไวไดก็ดี เพราะคนรุนใหมควรได

ทราบวาปูยาตาทวด อยูกันอยางไร มีประเพณีปฏิบัติอะไรบาง” (คอม วงษละคร, 2554) 
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   1.1.2 บันทึกเน้ือหา วิธีการรอง การเลนเพลงพื้นบานในรูปแบบ
ตัวอักษร  เทปบันทึกเสียง และ วิดิทัศน   

    พอเพลง แมเพลง คณะครูโรงเรียนวัดหนองผันนาก และผูมีสวนของ 

เห็นดวยกับการก็บขอมูลเพลงพื้นบานในชุมชนหนองผักนากที่มีอยูทั้งหมดเพื่อการอนุรักษ โดย

การจัดสาธิตการรองการเลนเพลงพื้นบานแบบด้ังเดิม ในรูปแบบการบันทึกเสียง การบันทึกวิดิ

ทัศน การบันทึกดวยตัวอักษร เพื่อรวบรวมไวในรูปแบบนิทรรศการหรือพิพิธภัณฑ 

    “การบันทึกขอมูลเกี่ยวกับเพลงพื้นบาน เปนเร่ืองเรงดวนที่ตองทํา 

เพราะพอเพลง แมเพลง ที่มีความรู ลวนสูงอายุ หากไมทําบันทึกไว ในอนาคตจะหาผูรูไดยาก 

(งวน สวางศรี, 2554) 

   1.1.3 การปลูกฝงและสงเสริมใหคนในชุมชนเห็นคุณคาและมีทัศคติที่
ดีตอเพลงพื้นบาน  

    พอเพลงเพลง แมเพลง และครูโรงเรียนวัดหนองผักนาก เห็นวาการให

ความรูกับคนในชุมชนเร่ืองเพลงพื้นบาน โดยเนนถึงคุณคาของเพลงพ้ืนบานในฐานะมรดกทาง

วัฒนธรรมที่สําคัญประจําชุมชน โดยเฉพาะดานความสัมพันธระหวางเพลงพื้นบานกับประเพณี

ตาง ๆ ในรอบป มีสวนชวยใหคนในชุมชนรูจักเพลงพื้นบานมากข้ึน โดยวิธีจัดกิจกรรมหมุนเวียน

เพื่อใหคนในชุมชนเขาใจรูปแบบวิถีชีวิตวัฒนธรรมและตัวบทเพลงพื้นบานมากข้ึน ซึ่งนําไปสูการ

ตระหนักถึงความสําคัญและความเต็มใจในการมีสวนรวมของคนในชุมชนดานการอนุรักษเพลง

พื้นบาน 

     “คนหนองผักนากในปจจุบันไมคอยรูจักเพลงพื้นบาน ถามีกิจกรรม

เกี่ยวกับเพลงพื้นบานเปนประจํา ก็เหมือนกับการประชาสัมพันธทําใหคนสนใจและใสใจเพลง

พื้นบานมากข้ึน”  (ทวี อรชร, 2555) 

    “กิจกรรมทีห่ลากหลายดานเพลงพื้นบาน เปนสวนชวยปลูกฝงใหคนใน

ชุมชนหนองผักนากเขาใจและเหน็คุณคาเพลงพื้นบานมากข้ึน”  (ปราณี แกวนอย, 2555) 

  1.2 ดานหนาที่ 

   แมวาเพลงพ้ืนบานในชุมชนหนองผักนากอาจปรากฏบทบาทหนาที่ตอสังคม

คอนขางนอย แตพอเพลง แมพลง และผูสูงอายุในชุมชนหนองผักนาก เห็นวาคนในชุมชนตอง

รวมกันรักษาหนาที่ของเพลงพื้นบานที่เหลืออยูในปจจุบัน โดยสงเสริมใหมีการสืบทอดเพลง

พื้นบานที่เหลืออยูตามโอกาสที่เคยปฏิบัติ เชน การรองเพลงพิษฐานในเทศกาลสงกรานต การรอง
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เพลงกลอมลูก หากเพลงพื้นบานยังมีการรองการเลนก็เทากับวาเพลงพ้ืนบานยังมีบทบาทและ

หนาที่ตอชุมชนหนองผักนาก 

    “ถารวมมือกันสืบทอดเพลงพื้นบาน ก็เทากับวาไดรักษาหนาที่ของเพลง

พื้นบานเอาไวดวย”  (เฟอง พวงมาลี, 2554) 

  1.3 ดานเอกลักษณและการถายทอด 
   1.3.1 รักษาเอกลักษณของเพลงพื้นบาน   

    พอเพลง แมเพลง และคณะครูโรงเรียนวัดหนองผักนากไดกลาวถึง

เอกลักษณเพลงพื้นบานในชุมชนหนองผักนากไววา  

 

 สวนใหญนิยมรองนิยมเลนเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินตามโอกาสและใชเพื่อ

ประกอบพิธีกรรมบางอยาง ลักษณะของเพลงจึงมีความยาวไมมากนัก ไมเหมือนเพลงเรือ 

เพลงอีแซว เพลงฉอย ท่ีมีรูปแบบการรองโตตอบท่ีตองใชเวลา เพลงพื้นบานชุมชนหนอง

ผักนากมีจุดเดนท่ีนาประทับใจ คือจดจําไดงาย การโตตอบระหวางพอเพลงแมเพลง 

รวดเร็ว สนุกสนาน  และยังไดแสดงความเห็นตอไปวา “ตองสงเสริมใหการมีรักษา

เอกลักษณของเพลงพื้นบานชุมชนหนองผักนาก ไมใหมีการประยุกตเน้ือหาจนยืดยาวมาก

เกินไป และหมั่นเผยแพรใหเกิดเปนจุดเดนท่ีนาสนใจตอไป 

 

   “เพลงพื้นบานหนองผักนาก สวนใหญมีเนื้อหาไมมาก ความโดดเดนคือสนุกสาน 

ทันใจผูฟง” (ถุงเงิน สวางศรี, 2554) 

 เพลงพื้นบานหนองผักนากท่ีมีจุดเดน คือเพลงพื้นบานท่ีใชประกอบพิธีกรรม และ

เพลงประกอบการละเลนท่ีรองโตตอบไปมา แตไมทราบวาเหมือนหรือตางกันทองถิ่นอื่น

มากนอยเพียงใด การศึกษาวิเคราะหเพลงพื้นบานหนองผักนาก สามารถนําไปสูขอสรุป

เก่ียวกับการรักษาเอกลักษณของเพลงพื้นบานได (สุนันทา สถาปตานนท, 2555) 

 

   1.3.2  จัดทําแหลงเรียนรูเพลงพื้นบานประจําชุมชน  

    เจาอาวาสวัดหนองผักนาก และผูนําชุมชนหนองผักนาก มีแนวคิดใน

การนําผลการศึกษาที่เกี่ยวเนื่องกับเพลงพ้ืนบานมาจัดหมวดหมู และจัดทําเปนนิทรรศการถาวร 

เพื่อแสดงถึงความเปนมา ความสําคัญของเพลงพื้นบานชุมชนหนองผักนาก ตลอดจนแยกประเภท

ของเพลง โอกาสในการเลนเพลง วิธีการรองการเลน นิทรรศการดังกลาวอาจนําไปติดต้ัง ณ วัด
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หนองผักนาก ซึ่งเปนศูนยกลางของชุมชน เพื่อใหเปนแหลงเรียนรูสําหรับคนในชุมชนและ

บุคคลภายนอกที่มีความสนใจเร่ืองเพลงพื้นบานชุมชนหนองผักนาก 

    ลเกี่ยวกับเพลงพ้ืนบานชุมชนหนองผักนากทั้งหมด เม่ือไดเรียบเรียง

เรียบรอยก็นํามาไวที่อาคารพิพิธภัณฑหลังใหมของวัดหนองผักนาก เผ่ือมีใครสนใจก็สามารถเขา

มาศึกษาคนควาได” (พระครูสุวรรณธีรวัตร, 2554) 

   1.3.3 จัดต้ังชมรมเพลงพื้นบานในโรงเรียนวัดหนองผักนาก  

    แมวาหลักสูตรการเรียนการสอนรายวิชาภูมิปญญาทองถิ่นในโรงเรียน

วัดหนองผักนากไดมีบรรจุเร่ืองเพลงพื้นบานไวแลว แตกระบวนการเรียนการสอนก็ยังไมสามรถ

ปฏิบัติไดเต็มที่ เนื่องจากระยะเวลาท่ีจํากัด คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหนองผักนาก จึง

เห็นชอบในการต้ังชมรมเพลงพื้นบาน เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนที่สนใจไดมีโอกาสฝกฝน ดานการ

รองและเลนเพลงพื้นบาน โดยพอเพลง แมเพลงผูชํานาญ และยังเปนโอกาสใหนักเรียนรุนใหมได

ใกลชิดกับพอเพลง-แมเพลงผูมีประสบการณดานเพลงพื้นบาน ซึ่งเปนการปลูกฝงใหนักเรียนเกิด

ความตระหนักในคุณคาของเพลงพื้นบานดวย 

    “การฝกรองเพลงพื้นบานในหองเรียนทําไดไมเต็มที่ ถามีชมรมเพลง

พื้นบาน คนที่สนใจจะไดเรียนรูฝกฝนเพลงพื้นบานไดมากข้ึน” (บุรพล ภมรพล, 2555) 

    “ชมรมเพลงพื้นบานในโรงเรียน เปนตัวเลือกใหมสําหรับการรองเพลง

พื้นบาน เพราะไดใกลชิดกับพอเพลง แมเพลงหากมีปญหาติดขัดก็สอบถามไดทันที” (สรัญญา   

พัดสุวรรณ, 2555)  

  

 2. แนวทางการฟนฟูเพลงพื้นบานชุมชนหนองผักนาก 
  จากสภาพปญหาในการอนุรักษและฟนฟูเพลงพื้นบาน  ตลอดจนแนวทางดานการ

อนุรักษเพลงพื้นบาน ไดนําไปสูแนวทางการฟนฟูเพลงพื้นบานชุมชนหนองผักนาก ซึ่งมีความ

เกี่ยวของกันดังนี้  
  2.1 ดานวิถีชีวิตวัฒนธรรม 
   2.1.1 สงเสริมใหเกิดการเลนเพลงพ้ืนบานตามวิถีวัฒนธรรมใน
ปจจุบัน  
    การฟนฟูวิถีชีวิตวัฒนธรรมแบบเดิม นับเปนเร่ืองยาก เพราะสังคมโลก

ในขณะนี้ไดเจริญรุดหนาไปไกล  คนในชุมชนหนองผักนาก มีความเห็นวาวิถีชีวิตวัฒนธรรมของ

ผูคนจึงจําเปนตองปรับเปล่ียนใหสอดคลองกับความเจริญในปจุบัน  เชน วิถีการเกษตร ที่มีการทํา
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นาตลอดทั้งป  แตสามารถสงเสริมใหมีการรองและเลนเพลงพ้ืนบานไดตลอดเวลาที่มีการทํานา 

การทําขวัญขาวจากเดิมที่ทําปละคร้ัง สามารถทําไดสองหรือสามครั้งตามวิถีการทํานาในขณะนี้  

หรือการเก่ียวขาวที่ใชเคร่ืองจักรเขามาแทนที่คน ก็อาจสงเสริมใหพอเพลง แมเพลงหรือเยาวชน

ผูสนใจ รวมตัวกันไปเลนเพลงเตนกํา เพลงแขกอาสา ในขณะเกี่ยวขาว และอาจนําเพลงสงฟาง 

เพลงชักกระดาน มาเลนในโอกาสเดียวกันดวย ในชวงเทศกาลสงกรานต อาจกําหนดวันที่แนนอน 

โดยเชิญชวนผูคนเขามาในวัดเพื่อรวมทําบุญ และชมการแขงขันกีฬาพื้นบาน การเลนเพลงเขาผี ที่

ไมใชการฟนฟูเพลงพื้นบานประการเดียว แตยังเปนผลใหคนในชุมชนหนองผักนากรูจักและได

สัมผัสเพลงพื้นบานอยางใกลชิด  
   2.1.2 การรวมกลุมของพอเพลง-แมเพลง เพื่อแสดงเพลงพื้นบานตาม
โอกาสที่เหมาะสม  
    พอเพลง แมเพลงและคนในชุมชนหนองผักนาก เสนอใหมีการเลน

เพลงพื้นบานในโอกาสตาง ๆ เพื่อเชื่อมความสัมพันธระหวางประเพณีวิถีชีวิตและเพลงพื้นบาน

ข้ึนมาใหม เชน การละเลนเพลงพื้นบานในชวงเทศกาลตรุษสงกรานต การทําขวัญขาวชวงขาวต้ัง

ทอง กิจกรรมที่เกิดข้ึนสามารถสงเสริมใหเปนวาระสําคัญของชุมชนของชุมชนหนองผักนาก โดย

เนนใหคนในชุมชนสวนใหญไดมีสวนรวม โดยในชวงแรกอาจเชิญพอเพลง แมเพลงที่มีชื่อเสียงใน

จังหวัดสุพรรณบุรี เชน แมสําเนียง ชาวปลายนา แมขวัญจิต ศรีประจันต มาเปนผูนําในการเลน

เพลงพื้นบาน เพื่อเปดตัวเพลงพื้นบานใหนาประทับใจ ซึ่งนําไปสูความสนใจของคนในชุมชนหนอง

ผักนากมากข้ึน  
  2.2 ดานหนาที่ 
    2.2.1 การสรางหนาบทบาทหนาท่ีใหกับเพลงพื้นบาน  
     พอเพลง แมเพลง และคณะครูโรงเรียนวัดหนองผักนาก เสนอใหมีการ

ใชเพลงพื้นบานในกิจกรรมตาง ๆของชุมชน เนื่องจากปจจุบันเพลงพ้ืนบานไมไดมีบทบาทหนา

สําคัญเหมือนเชนในอดีต จึงตองเร่ิมดวยการนําเพลงพื้นบานมาทําหนาที่ดานการประชาสัมพันธ

ผานส่ือตาง ๆ เชน วิทยุกระจายเสียงชุมชน การทําจุลสาร การติดปายโฆษณา นอกจากการใช

เพลงพื้นบานเปนส่ือในการใหขอมูลตาง ๆ แลว กิจกรรมนันทนาการจัดเปนกิจกรรมหนึ่งที่สามารถ

นําเพลงพ้ืนบานไปสอดแทรกเพื่อใหเกิดความบันเทิงได เชน การแขงขันกีฬาประจําชุมชน การ

แขงขันกีฬาระหวางโรงเรียนในตําบลหนองผักนาก ที่เปนโอกาสดีในการนําเอาเพลงพื้นบานที่มี

จังหวะสนุกสนานไปรองไปเลนระหวางเชียรกีฬา ซึ่งเปนผลใหเพลงพื้นบานเปนที่รูจักมากข้ึน ยัง

เปนแบบแผนในการใชเพลงพื้นบานในกิจกรรมอ่ืน อันเปนการสรางความยั่งยืนใหกับเพลงพื้นบาน 

ที่ไมฉาบฉวยเพราะเปนการใชประโยชนจริง 
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  2.3 ดานการรักษาเอกลักษณและเวลาในการถายทอด 
   2.3.1 การรักษาเนื ้อหาเพลงพื ้นบานดั้งเดิมควบคูไปกับการสราง
เนื้อหาใหม  
    พอเพลง แมเพลง มีความเห็นวา เนื้อหาเพลงพื้นบานชุมชนหนองผัก

นากแบบเกา เปนแบบแผนด้ังเดิมที่แฝงไปดวยความรูในดานตางๆ ที่เปนคุณคาทางสังคม การรอง

การเลนเพลงพ้ืนบานจึงไมควรต้ังใจประยุกตเนื้อหาของเพลงใหเปนรูปแบบใหม  เชน เพลง

พิษฐาน ที่นิยมนําไปแตงเนื้อรองใหม จนไมเหลือเคาของเนื้อเพลงเดิม ทุกคร้ังที่มีการเลนเพลง

พื้นบาน จึงควรอธิบายประกอบอยางส้ัน ๆ ใหผูชมไดเขาใจลักษณะของเพลงพื้นบานดวยวาเปน

แบบเดิมอันเปนเอกลักษณประจําทองถิ่น หรือไดประยุกตเนื้อหาเพลงข้ึนมาใหม การทําความ

เขาใจกับผูสืบทอดเพลงพื้นบานรุนใหมเปนวิธีเนนย้ําใหเห็นความสําคัญและคุณคาของเพลง

พื้นบานในรูปแบบด้ังเดิม และการเลนเพลงทุกคร้ังตองมีเพลงรูปแบบด้ังเดิมประกอบอยูดวย 
   2.3.2 เวลาในการถายทอดเพลงพื้นบาน   
    พอเพลง แมเพลง และคณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดหนองผักนากมี

ความเห็นวา การถายทอดและฝกหัดเพลงพื้นบานใหกับเยาวชนรุนใหมควรมีข้ันตอนตอเนื่อง ไม

ทิ้งระยะเวลานาน กระบวนการถายทอดและฝกหัดเพลงพื้นบานตองอาศัยความอดทนทั้งสองฝาย 

คือพอเพลง-แมเพลง และตัวเยาวชน เพราะการฝกเพลงพื้นบานจําเปนตองใชเวลาคอนขางนาน 

ตัวพอเพลง-แมเพลงตองเสียสละเวลาสวนตัวและไมปดบังหรือหวงแหนในวิชาความรู ตอง

พยายามสรางแรงบันดาลใจมิใหผูเรียนเกิดความทอ 

    “อยากใหเด็กสนใจมาเรียนเพลงพื้นบานกันมาก ๆ พรอมที่จะถายทอด

ใหอยางเต็มที่ โดยไมปดบัง” (ทวี อรชร, 2555) 

 

 เมื่อกอนตอนหัดเพลง บางทีก็อาศัยครูพักลักจําบาง มาเด๋ียวน้ีใครอยากรูอะไรแม

บอกหมด เวนแตบุคลิกสวนตัวตองไปฝกเอาเอง เพราะถาแมหวงแทนท่ีจะมีคนรูเพิ่มซักคน

สองคน ก็จะตองเปนอันหมดไป  (เกลียว เสร็จกิจ, 2556) 
 
   2.3.3 หนวยงานภาครัฐในทองถ่ินเขามามีบทบาทในการสงเสริมเพลง
พื้นบานในฐานะวัฒนธรรมประจําทองถ่ิน  
    พอเพลง แมเพลง และคนในชุมชนหนองผักนากเสนอใหมกีารรวมกลุม

ในชุมชนทุกภาคสวน เพื่อเลือกคณะกรรมการดําเนินงานดานการฟนฟูเพลงพื้นบาน โดยใหมี

บุคคลระดับแกนนําในการทํากิจกรรมที่เกี่ยวกับเพลงพื้นบานในโอกาสตาง ๆ  



 108 

    คนในชุมชนหนองผักนาก เห็นวาหนวยงานภาครัฐในทองถิ่นตอง

สนับสนุนใหเพลงพื้นบานไดเขารวมในกิจกรรมของภาครัฐที่จัดข้ึนในระดับอําเภอ และระดับ

จังหวัด เชน งานสงกรานต งานเฉลิมพระชนมพรรษา งานพระบรมราชานุสรณดอนเจดีย ไมใชเนน

เฉพาะการอนุรักษและศึกษาคนควา แตตองเผยแพรเพลงพื้นบานใหถึงประชาชนดวย   

   2.3.4 สนับสนุนใหผูสืบทอดเพลงพื้นบานรุนใหมไปศึกษาดูงาน  

    จังหวัดสุพรรณบุรีมีพื้นที่ประสบผลสําเร็จในการฟนฟูเพลงพื้นบาน 

เชน กลุมเพลงอีแซว ในอําเภอศรีประจันต พอเพลง แมเพลงเห็นวาการศึกษาดูงานเปนไปเพื่อให

เกิดการแลกเปล่ียนความรูที่เปนประโยชน ซึ่งสามารถนํามาใชในการอนุรักษและฟนฟูเพลง

พื้นบานได  

   2.3.5 การจัดสรรทุนอุดหนุนสําหรับเยาวชนรุนใหมที่มีความสนใจใน
เพลงพื้นบาน ตลอดจนกลุมพอเพลง แมเพลง  

    การอนุรักษและฟนฟูเพลงพื้นบานโดยเฉพาะการฝกหัดเพลงพ้ืนบาน

สําหรับเยาวชนรุนใหม  มีคาเส้ือผาที่เหมาะสมสําหรับการออกแสดงในโอกาสตาง ๆ  พระครู

สุวรรณธีรวัตร พอเพลง แมเพลง และคณะครูโรงเรียนวัดหนองผักนาก เสนอใหมีในทองถิ่นจัด

งบประมาณอุดหนุนกิจกรรมเกี่ยวกับเพลงพื้นบาน เงินสนับสนุนหรือรายไดถือเปนกําลังใจในการ

ฝกซอมซ่ึงนําไปสูความต้ังใจถายทอดเพลงพื้นบานดวย  

   2.3.6 การสรางเครือขายเพลงพื้นบาน  

    พอเพลง แมเพลง และคนในชุมชนหนองผักนาก เสนอใหมีการเชิญพอ

เพลง-แมเพลงพื้นบานผูมีชื่อเสียงของจังหวัดสุพรรณมาเปนแกนนําเพื่อแลกเปลี่ยนความรูและ

ปญหาเกี่ยวกับการอนุรักษและฟนฟูเพลงพื้นบานในแตละทองที่ โดยจัดเปนกิจกรรมหมุนเวียนใน

แตละทองถิ่น เพื่อใหกลุมพอเพลงแมเพลงไดรูจักกันมากข้ึน และนําไปสูความรวมมือในการแสดง

เพลงพื้นบานซ่ึงไมไดจํากัดเฉพาะพอเพลงแมเพลงในทองถิ่นนั้น ๆ แตยังมีการดึงพอเพลง-แมเพลง

จากทองถิ่นใกลเคียงมารวมกิจกรรม ซึ่งเปนผลใหผูชมมีความรูสึกสนุกและต่ืนเตนไปกับปฏิภาณ

ไหวพริบของพอเพลง แมเพลงจากตางถิ่น และยังสงเสริมความสามัคคีที่นําไปสูแนวทางปฏิบัติใน

การอนุรักษและฟนฟูเพลงพื้นบานใหดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน  

   2.3.7 จัดทําเอกสารประกอบและใชเทคโนโลยีในการเรียนการสอน  

    นักเรียนโรงเรียนวัดหนองผักนาก เห็นวาเอกสารประกอบการเรียนการ

สอนเปนสวนหนึ่งที่ชวยใหผูเรียนมีขอมูลที่สามารถนํากลับไปทบทวนที่บานได แตเทคโนโลยี

สมัยใหม เชน การบันทึกวิดิทัศน การบันทึกเสียง การบันทึกภาพ เปนเคร่ืองมือที่สามารถนํามาใช



 109 

ในการสอน เพื่อใหเกิดความนาสนใจ เพราะผูเรียนไดรับภาพเคล่ือนไหวและเสียงครบถวน ซึ่งชวย

สงเสริมใหเกิดความเขาใจมากกวาการเรียนจากเอกสารเพียงอยางเดียว 

    “ภาพและเสียงจากวิดิทัศน ชวยใหการรูเพลงพื้นบานสนุกสนาน และ

เขาใจมากกวาเรียนจากตําราเพียงอยางเดียว” (บุญพิทักษ สุสุขศักดิ์, 2555) 

 

 จากผลการศึกษาพบวา แนวทางการอนุรักษและฟนฟูเพลงพื้นบานชุมชนหนองผัก

นาก มีผูเกี่ยวของดังนี้ คือ 

 ชุมชนและบุคคลผูทรงความรูจากภายนอกชุมชน  

 กิจกรรมทุกชนิดตองเกิดจากความตองการและแรงขับเคลื่อนของคนในชุมชน การ

รวมมือรวมใจของคนในชุมชนถือเปนสวนสําคัญที่ทําใหกิจกรรมทุกอยางดําเนินไปอยางสะดวก 

แตดวยทรัพยากรบุคคลภายในชุมชนที่มีอยูจํากัด พอเพลง แมเพลงและคนในชุมชนหนองผักนาก 

เห็นวาจําเปนตองขอความรวมมือจากพอเพลง แมเพลงผูเช่ียวชาญและประสบความสําเร็จในการ

ทํางานเชิงอนุรักษและฟนฟูเพลงพื้นบานจากตางถิ่น เชน แมสําเนียง ชาวปลายนาและคณะ แม

ขวัญจิต ศรีประจันตและคณะ ใหเขามาชวยเสนอแนะและเปนแกนนําในการจัดกิจกรรมเพลง

พื้นบาน เพื่อใหกิจกรรมมีความนาสนใจและสามารถดึงดูดใหคนในทองถิ่นเขามารวมกิจกรรมมาก

ข้ึน ดวยศักยภาพของผูเชี่ยวชาญดานเพลงพื้นบาน จะเปนแนวทางใหพอเพลง แมเพลงและคนใน

ชุมชนหนองผักนากไดเรียนรูแนวคิดและวิธีการจัดกิจกรรมเพลงพื้นบานในเบ้ืองตน ที่นําไปสูการ

จัดกิจกรรมคร้ังตอไป เพราะลําพังการดําเนินงานเฉพาะคนในชุมชนมักเปนไปอยางชา ๆ เนื่องจาก

ยังไมมีประสบการณ การไดผูทรงความรูเขามาชวยเปนพี่เล้ียง จึงเเปนผลที่ชวยใหแนวทางการ

อนุรักษและฟนฟูเพลงพื้นบานเปนไปตามเปาหมายที่คนในชุมชนวางไวมากข้ึน 

 ภาครัฐ  

 พระครูสุวรรณธีรวัตร พอเพลง แมเพลง คณะครูนักเรียนและคนในชุมชนหนองผักนาก 

เสนอวาแนวทางการอนุรักษและฟนฟูเพลงพื้นบานชุมชนหนองผักนาก ตองไดรับการสนับสนุน

จากภาครัฐ ต้ังแตระดับองคการบริหารสวนตําบลหนองผักนาก ระดับสภาวัฒนธรรมอําเภอ

สามชุก และระดับสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี เขามาใหการสนับสนุนดานงบประมาณ พรอม

กับแนะนําองคความรูเกี่ยวกับการอนุรักษและฟนฟู ใหกับคนในชุมชนหนองผักนาก เนื่องจาก

ชุมชนหนองผักนากยังมีศักยภาพ ในการธํารงครักษาเพลงพ้ืนบานอันเปนมรดกของทองถิ่นไวได 

ซึ่งอาจปนแบบอยางใหชุมชนอ่ืน ๆ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของทรัพยากรวัฒนธรรมในทองถิ่น 

และเปนแรงผลักดันใหเกิดการอนุรักษและฟนฟูตอไป 
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 สถานศึกษาในทองถ่ิน  

 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหนองผักนาก เสนอวา มีความพรอมในการอนุรักษ

และฟนฟูเพลงพื้นบาน ทั้งในดานการจัดการเรียนสอนเกี่ยวกับความรูทองถิ่นเร่ืองเพลงพื้นบาน 

การรวมกับชุมชนในการศึกษาความเปนมาของเพลงพื้นบาน ตลอดจนการถายทอดและฝกหัดการ

เลนเพลงพื้นบานใหกับนักเรียนโรงเรียนวัดหนองผักนาก นอกจากนี้แลวคณะครูโรงเรียนวัดหนอง

ผักนากยังมีสวนชวยในการเผยแพรเพลงพื้นบาน โดยการนําเอาเพลงพื้นบานไปแสดงในกิจกรรม

ระหวางโรงเรียน เปนการประชาสัมพันธใหบุคคลภายนอกรูจักเพลงพื้นบานชุมชนหนองผักนาก

มากข้ึน ซึ่งในลําดับตอไปอาจเกิดการรวมกลุมระหวางโรงเรียนตางทองถิ่นที่มีสวนรวมกับชุมชนใน

การอนุรักษและฟนฟูเพลงพื้นบาน เพื่อแลกเปล่ียนความรูและประสบการณที่นําไปสูความเขมแข็ง

และย่ังยืนตอไป     
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บทที่ 5 
 

สรุปผลการศกึษา อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

 การศึกษาแนวทางการอนุรักษและฟนฟูเพลงพื้นบาน : กรณีศึกษา เพลงพื้นบานชุมชน

หนองผักนาก ตําบลหนองผักนาก อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ผูศึกษาไดสรุปผลการศึกษา 

อภิปรายผลการศึกษา พรอมทั้งขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใชในการศึกษาวิจัยคร้ังตอไป โดยมี

ลําดับการนําเสนอ ดังตอไปนี้ 

 1. วัตถุประสงคของการศึกษา 

 2. สรุปผลการศึกษา 

 3. อภิปรายผลการศึกษา 

 4. ขอเสนอแนะ 

 
วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาสภาพเพลงพ้ืนบานชุมชนหนองผักนาก 

 2. เพื่อศึกษารวบรวมและจําแนกประเภทเพลงพื้นบานชุมชนหนองผักนากที่พบใน

โอกาสตางๆ 

 3. ศึกษาเพื่อหาแนวทางอนุรักษและฟนฟูเพลงพื้นบานชุมชนหนองผักนากตามความ

คิดเห็นที่มาจากคนในชุมชน 

 
สรุปผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาแนวทางการอนุรักษและฟนฟูเพลงพื้นบาน : กรณีศึกษา เพลงพื้นบาน

ชุมชนหนองผักนาก ตําบลหนองผักนาก อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี สรุปไดตามวตัถปุระสงค

ของการศึกษา ดังนี้ 
 1. ลักษณะเพลงพื้นบานชุมชนหนองผักนาก  
  ชุมชนหนองผักนาก เปนชุมชนเกาแก จากหลักฐานประเภทซากโบราณสถาน 

โบราณวัตถุที่พบในชุมชนและจารึกโคลงนิราศสุพรรณทําใหทราบวา ชุมชนแหงนี้มีอายุในสมัย

อยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร การเปนแหลงที่อยูอาศัยของผูคนมาชานาน ทําใหชุมชนหนองผัก
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นากมีมรกดทางวัฒนธรรมที่นาสนใจหลายอยาง โดยเฉพาะเพลงพ้ืนบานวัฒนธรรมทางภาษาที่

เกิดข้ึน โดยการประดิษฐถอยคําอันสละสลวยหรือขบขันเพื่อเปนส่ือกลางในการถายทอดความรูสึก

นึกคิดของคนในชุมชน  

  ไมปรากฏหลักฐานวาเพลงพื้นบานในชุมชนหนองผักนากเกิดข้ึนเมื่อใด มีเพียงการ

ถายทอดดวยการจดจํา และนํามาหัดรองหัดเลนสืบตอกันมา การรองเพลงพื้นบานในชุมชนหนอง

ผักนากพบวามีอยูสองลักษณะ คือ เพลงพื้นบานที่มีผูรองคนเดียว เชน เพลงกลอมเด็ก และเพลง

พื้นบานชนิดกลุม ประกอบไปดวยพอเพลง แมเพลง รองโตตอบดวยโวหาร มีลูกคูคอยรองรับ 

รูปแบบของเพลงสวนใหญเปนเพลงปฏิพากษชนิดส้ัน มีเนื้อรองไมยาว สภาพเพลงพื้นบานชุมชน

หนองผักนากสามารถแบงตามชวงเวลาไดดังนี้ 
 2. สภาพเพลงพื้นบานชุมชนหนองผักนากชวงกอนป พ.ศ.2500-พ.ศ.2520  
  พบวามีลักษณะสังคมแบบชนบท ที่ยังไมมีการเปล่ียน วิถีการการคมนาคม

คอนขางลําบาก  มีอาชีพหลักคือการทํานาปละครั้ง อาศัยแรงงานจากคนและสัตวเปนหลัก 

ระบอบวัฒนธรรมประเพณีในชุมชนมีความเหนียวแนนไดรับการปฏิบัติอยางเครงครัด เพลง

พื้นบานเปนที่นิยมรองและเลนตามโอกาสตางๆ  เชน เทศกาลสงกรานตรองเพลงพิษฐาน ชวงเกีย่ว

ขาวรองเพลงเตนกํา ชวงเวลานี้ถือเปนยุคทองของเพลงพื้นบานชุมชนหนองผักนาก พอเพลง แม

เพลง มีจํานวนหลายคน เพลงพื้นบานมีบทบาทหนาที่ตอสังคมอยางเห็นไดชัด  
 3. สภาพเพลงพื้นบานชุมชนหนองผักนากชวงหลังป พ.ศ.2520-พ.ศ.2556  
  ดวยระบบการชลประทาน และการคมนาคมดีข้ึน ประกอบกับความเจริญทางดาน

เทคโนโลยีอันกาวหนา สงผลใหวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในชุมชนหนองผักนากเปล่ียนแปลง

ไป จากเดิมที่ทํานาเพียงปละคร้ัง สามารถทํานาเพิ่มข้ึนเปนปละสองหรือสามคร้ัง  ผูคนสวนใหญ

ไมมีเวลาวางเหมือนในอดีต วัฒนธรรมประเพณีหลายอยางสูญหายไปหรือถูกปรับปรุงใหสอดรับ

กับวิถีชีวิตสมัยใหม เปนผลใหเพลงพื้นบานสูญหายไปหลายชนิด ความบันเทิงมีมากข้ึน เพลง

พื้นบานมักถูกมองเปนส่ิงลาสมัยจึงไมไดรับความนิยมเฉกเชนในอดีต สภาพเพลงพื้นบานที่

เหลืออยูเส่ียงตอการสูญหาย มีเพียงพอเพลง แมเพลง สูงวัยและผูสนใจจํานวนไมมากที่ยัง

พยายามอนุรักษและสืบทอดเพลงพื้นบานบางชนิด  
  3.1 จํานวนและประเภทเพลงพื้นบานชุมชนหนองผักนากที่พบในโอกาส
ตางๆ 
  เพลงพื้นบานที่พบในชุมชนหนองผักนากมักเปนที่มีเนื้อหาไมยาว หรือที่เรียกกันวา

เพลงปฎิพากษชนิดสั้น สามารถรวบรวมและจําแนกประเภทเพลงพื้นบานที่พบในชุมชนหนองผัก

นากตามชวงเวลาดังนี้ 
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  3.2 จํานวนและประเภทเพลงพ้ืนบานชุมชนหนองผักนากท่ีพบชวงกอนป 
พ.ศ.2500-พ.ศ.2520  
   เพลงพื้นบานในเทศกาลตรุษสงกรานต มีดังนี้ เพลงประกอบพิธีกรรม ไดแก 

เพลงพิษฐาน เพลงประกอบการละเลนเกี่ยวกับความเช่ือ พิธีกรรม หรือเพลงเขาผี ไดแก เพลงเแม

ศรี เพลงผีลิงลม เพลงผีกระดง เพลงผีสุม และเพลงประกอบการละเลนทั่วไป ไดแก เพลงประกอบ

การละเลนชักกะเยอ ลูกชวง ไมหึ่ง และมอญซอนผา 

   เพลงพื้นบานในฤดูทํานา มีดังนี้ เพลงประกอบพิธีกรรม ไดแก บทรับขวัญขาว 

บททําขวัญขาว และเพลงประกอบการเก็บเกี่ยว ไดแก เพลงเตนกํา เพลงแขกอาสา เพลงสงฟาง 

เพลงชักกระดาน เพลงพานฟาง  

   เพลงพื้นบานรองเลนทั่วไปไมจํากัดเวลา มีดังนี้ เพลงกลอมเด็ก ไดแก เพลง

นกขมิ้น เพลงนกกาเหวา เพลงนกเขา เพลงนกเขาเถ่ือน เพลงนกขม้ิน เพลงแมเนื้อเย็น เพลงแม

เนื้อละเอียด เพลงวัดโบสถ เพลงโยกเยก เพลงลอเลียน ไดแก เพลงนายแตง เพลงเจกโคง เพลง

แหล ไดแก เพลงแหลเสือพล เพลงแหลหนองตาง ๆ เพลงแหลทาตาจวง เพลงแหลชมตลาดสามชุก

และเพลงประกอบพิธีกรรมเก่ียวกับวิถีชีวิตทั่วไป ไดแก บทถามตอบขันหมาก 
  3.3 จํานวนและประเภทเพลงพื้นบานชุมชนหนองผักนากที่พบชวงหลังป 
พ.ศ.2520-พ.ศ.2556   
   เพลงพื้นบานในเทศกาลตรุษสงกรานต พบเพลงประกอบพิธีกรรม ไดแกเพลง

พิษฐาน เพลงพื้นบานในฤดูทํานา พบเพลงประกอบพิธีกรรม ไดแก บททําขวัญขาวเพลงพื้นบาน

รองเลนทั่วไปไมจํากัดเวลา พบเพลงกลอมเด็ก ไดแก เพลงนกขมิ้น เพลงนกกาเหวา เพลงนกเขา 

เพลงนกเขาเถื่อน เพลงนกขมิ้น เพลงแมเนื้อเย็น เพลงแมเนื้อละเอียด เพลงวัดโบสถ เพลงโยกเยก 

และเพลงประกอบพิธีกรรมเก่ียวกับวิถีชีวิตทั่วไป พบบทถามตอบขันหมาก 
 4. สภาพปญหาการอนุรักษและฟนฟูเพลงพื้นบานชุมชนหนองผักนาก 
  4.1 ดานวิถีชีวิตวัฒนธรรม พบวา การประกอบอาชีพ เปล่ียนเปนการเกษตรที่

ทันสมัยทําใหคนทํานาไดตลอดป จนไมมีเวลาวางเหมือนในอดีต เนื่องจากเทคโนโลยีไดเขามา

แทนที่การพึ่งพิงแรงงาน การทํานาจึงมีข้ันตอนสั้นข้ึน ดวยสภาพเวลาที่จํากัด จึงไมเอ้ืออํานวยตอ

การประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับเพลงพื้นบาน ดานความสัมพันธพบวาคนในชุมชนหนองผักนาก ไม

คอยสนิทสนมกัน ผูคนสวนใหญใชเวลาไปกับการประกอบอาชีพ เวลาวางเพื่อรรวมตัวประกอบ

กิจกรรมเก่ียวเพลงพื้นบานเปนไปไดยาก และอาจไมไดรับความรวมมือ ดานวิถีการใชชีวิต มีความ

บันเทิงรูปแบบใหมที่หลากหลายเขามาแทนที่ เพลงพื้นบานถูกมองเปนส่ิงลาสมัย และไมไดรับ

ความสนใจเหมือนในอดีต 
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  4.2 ดานบทบาทหนาท่ี พบวา เพลงพื้นบานไมไดมีบทบาทหนาที่เขมขน จากที่

เคยใหความสนุกสนาน ก็มีความบันเทิงอ่ืนเขามาแทนที่ จากที่เคยใหการศึกษา ก็มีเทคโนโลยี

สมัยใหมทําใหสามารถเขาถึงขอมูลดานการศึกษาไดรวดเร็วข้ึน จากที่เคยชวยควบคุมสังคม ก็

ไมไดมีบทบาทหรือเปนบรรทัดฐานใหผูคนในสังคมปจจุบัน จากที่เคยชวยระบายความคับของใจ ก็

มีกิจกรรมประเภทอ่ืนซ่ึงเปนตัวเลือกที่ครอบคลุมและเขาถึงไดงายกวา และจากที่เคยเปน

ส่ือมวลชน ก็มีเทคโนโลยีดานการสื่อสารที่สะดวกชัดเจนยิ่งกวามาแทนที่ 

  4.3 ดานเอกลักษณและการถายทอด พบวา เพลงพื้นบานชุมชนหนองผักนาก

มีเนื้อหาขนาดสั้น กอเกิดเปนเอกลักษณที่งายตอการจดจําและถายทอด เนื้อเพลงมีความ

หลากหลายนาสนใจ แตยังขาดการนําเสนอความเปนเอกลักษณของเพลงพื้นบานตอพื้นที่

สาธารณะ รวทั้งระยะเวลาในการถายทอดเพลงพื้นบานไมตอเนื่อง การเรียนรูเพลงพื้นบานจึงมัก

ไมคอยสมบูรณ  
 5. แนวทางการอนุรักษและฟนฟูเพลงพืน้บานชุมชนหนองผักนาก  
  พอเพลง แมเพลง คณะครูนักเรียน พระครูสุวรรณธีรวัตรและคนในชุมชนหนองผัก

นาก ไดเสนอแนวทางการอนุรักษเพลงพื้นบานชุมชนหนองผักนาก ดังนี้  

  ดานวิถีชีวิตวัฒนธรรม เสนอใหศึกษารวบรวมวิถีชีวิตวัฒนธรรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับ

เพลงพื้นบานเพื่อเปนแหลงขอมูล โดยอาศัยความรวมมือจากคนทุกภาคสวนในชุมชน เชน พอ

เพลง แมเพลง คณะครูจากโรงเรียนวัดหนองผักนาก โดยอาจเชิญผูมีความรูดานวัฒนธรรมจาก

ภายนอกชุมชนเขามาใหคําแนะนําเพื่อใหไดแนวทางดานการอนุรักษที่เหมาะสม ลําดับตอมาจึง

เปนการเก็บขอมูลเกี่ยวกับเพลงพื้นบาน โดยบันทึกเนื้อหา วิธีการรอง การเลนเพลงพื้นบานใน

รูปแบบตัวอักษร เทปบันทึกเสียง วิดิทัศนเพื่ออรวบรวมในรูปแบบนิทรรศการหรือพิพิธภัณฑ 

จากนั้นจึงหาแนวทางปลูกฝงและสงเสริมใหคนในชุมชนเห็นคุณคาและมีทัศคติที่ดีตอเพลง

พื้นบาน โดยการใหความรู และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับความสัมพันธของเพลงพ้ืนบานกับประเพณีใน

รอบป เพื่อเนนย้ําใหคนในชุมชนเห็นคุณคาเพลงพื้นบาน 

  ดานหนาที่ รวมมือกันสงเสริมใหคนในชุมชนชวยกันรักษาหนาที่ของเพลงพ้ืนบาน

ที่เหลืออยูในปจจุบัน โดยพยายามสืบทอดเพลงพื้นบานที่เหลืออยูตามโอกาสที่เคยปฏิบัติ เชน การ

รองเพลงพิษฐานในเทศกาลสงกรานต เพราะตราบใดที่ยังมีการรองเพลงพื้นบาน ก็เทากับวาเพลง

พื้นบานยังคงมีบทบาทและหนาที่ตอสังคม 

  ดานเอกลักษณและการถายทอด เสนอใหมีการศึกษาคนควาเพื่อทําการศึกษา

รวบรวมเอกลักษณของเพลงพ้ืนบานชุมชนหนองผักนาก เพื่อสงเสริมจุดเดนที่นาสนใจ ลําดับ
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ตอมาคือการจัดทําแหลงรูเร่ืองราวเกี่ยวเพลงพื้นบานประจําชุมชน สําหรับคนในชุมชนและ

บุคคลภายนอกที่มีความสนใจเร่ืองเพลงพื้นบานชุมชนหนองผักนาก จากนั้นจึงสงเสริมใหมีการ

จัดต้ังชมรมเพลงพื้นบาน เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนที่สนใจไดตอยอดจากเรียนการสอนในรายวิชา

ภูมิปญญาทองถิ่นในโรงเรียนวัดหนองผักนาก 

  พอเพลง แมเพลง คณะครูนักเรียน พระครูสุวรรณธีรวัตรและคนในชุมชนหนองผัก

นาก ไดเสนอแนวทางการฟนฟูเพลงพื้นบานชุมชนหนองผักนาก ดังนี้ 

  ดานวิถีชีวิต เสนอใหใหมีการจัดกิจกรรมการรองและเลนเพลงพ้ืนบานให

สอดคลองกับวิถีชีวิตในปจจุบัน เนื่องจากไมสามารถร้ือฟนวิถีชีวิตแบบเกาได เชน ชักชวนใหมีการ

ทําขวัญขาว ทุกคร้ังที่มีการนํานา เพื่อเปนการเผยแพรใหคนในชุมชนหนองผักนากรูจักและได

สัมผัสเพลงพื้นบานอยางใกลชิด ซึ่งตองอาศัยการรวมกลุมของพอเพลง แมเพลง จัดกิจกรรม

เกี่ยวกับเพลงพ้ืนบานในโอกาสตางๆ เพื่อยกระดับกิจกรรมเกี่ยวกับเพลงพื้นบานใหเปนวาระ

สําคัญของชุมชน 

  ดานหนาที่ รวมมือกันนําเพลงพื้นบานมาใชในกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนใหมากขึน้ 

เชน การแจงขอมูลขาวสาร การรอง-การเลนเพลงพื้นบานประกอบกิจกรรมนันทนาการ เพื่อเปน

การสรางเสริมบทบาทหนาที่ใหเพลงพื้นบานอีกคร้ัง 

  ดานเอกลักษณและการถายทอด เนื้อหาเพลงพื้นบานแบบเกาเปนส่ิงที่มีคุณคา

ตอสังคม ไมเนนการประยุกตเนื้อหาเพลงพื้นบานใหเปนแบบสมัยใหม พอเพลง แมเพลงตองทํา

ความเขาใจกับผูสืบทอดเพลงพื้นบานรุนใหม  ใหเห็นความสําคัญและคุณคาของเพลงพื้นบานใน

รูปแบบด้ังเดิม  นอกจากนี้แลวความตอเนื่องในการถายทอดยังเปนส่ิงสําคัญ การฝกหัดเพลง

พื้นบานตองใชระยะเวลา พอเพลง แมเพลง ตองพยายามสรางแรงบันดาลใจใหกับผูเรียน เสนอให

หนวยงานในทองถิ่นมีการวางแผน เลือกคณะกรรมการดําเนินงานดานอนุรักษและฟนฟูเพลง

พื้นบาน พรอมทั้งใหงบประมาณเพื่อดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับเพลงพื้นบาน และกระตุนใหมีการนํา

เพลงพื้นบานไปแสดงในงานกิจกรรมระดับอําเภอ ระดับจังหวัดที่ทางภาครัฐหรือเอกชนเปนผูจัด

ข้ึน เพื่อเปนการยกระดับเพลงพื้นบานใหเปนที่ยอมรับในระดับที่กวางข้ึน 

  ผลักดันใหเกิดการสรางเครือขายเพลงพื้นบาน จัดใหมีกิจกรรมศึกษาดูงาน

หมุนเวียนไปตามกลุมเพลงพื้นบานทองถิ่นตาง ๆ เพื่อแลกเปล่ียนองคความรูดานการอนุรักษและ

ฟนฟูตลอดจนสภาพปญหาที่เกิดข้ึนระหวางกลุมพอเพลง แมเพลงพื้นบาน โดยมีวัตถุประสงค   

เพื่อนําความรูที่ไดมาปรับใชในกระบวนการอนุรักษและฟนฟูเพลงพื้นบานใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน

เสนอใหมีการจัดทําบทเรียนเกี่ยวกับเพลงพื้นบาน และสื่อการเรียนการสอนประเภทวิดิทัศน     



  116 

เทปบันทึกเสียง เพื่อใชในการเรียนการสอนในโรงเรียนวัดหนองผักนาก และเปดโอกาสใหนักเรียน

และผูสนใจไดฝกหัดเพลงพ้ืนบาน เพื่อสรางพอเพลง แมเพลงรุนใหม สําหรับการสืบสานเพลง

พื้นบานในอนาคตตอไป       
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาวิจัยแนวทางการอนุรักษและฟนฟูเพลงพื้นบาน: กรณีศึกษา เพลงพื้นบาน

ชุมชนหนองผักนาก ตําบลหนองผักนาก อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ไดขอมูลจากการศึกษา

ซึ่งสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้ 

 เพลงพื้นบานชุมชนหนองผักนาก ตําบลหนองผักนาก อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 

แบงได 4 ประเภท ตามลักษณะโอกาสและวัตถุประสงคซึ่งเปนการใชจริงตามที่พอเพลง แมเพลง

ไดกลาวไว สภาพเพลงพื้นบานชุมชนหนองผักนากไดเปล่ียนแปลงไป ดวยสาเหตุจากวิถีวัฒนธรรม

ที่เกี่ยวเนื่องกับเพลงพื้นบานไมไดรับการสืบทอด อันเนื่องมาจากความเจริญที่เขามา เปนผลให

ชุมชนหนองผักนากไมสามารถหลีกเล่ียงผลกระทบที่เกิดข้ึนได  

 พัทยา สายหู (2540) ไดกลาววา การเปลี่ยนแปลงขนบธรรมเนียมประเพณีเปนการ

เปลี่ยนแปลงอยางหนึ่งทางสังคม การเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนถือเปนเร่ืองปกติ เพราะทุกสังคมตองมี

การเปล่ียนแปลง  และกฤษณะ วรรณศิริ (2551: 263-267) ไดศึกษาวิจัยเพลงพื้นบาน อําเภอพนม

ทวน จังหวัดกาญจนบุรี พบวา บริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่เปล่ียนไป เพลงพื้นบานพนมทวน

จึงไดรับผลกระทบเชนเดียวกับเพลงในทองถิ่นอ่ืนๆ เชนเดียวกับชุมชนหนองผักนากที่เกิดภาวะการ

เปล่ียนแปลงไปจากแบบแผนท่ีเคยยึดถือกันมา ปรากฏการณดานการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึน เปน

เพราะภาวะแวดลอมที่ไดรับอิทธิพลจากวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนสําคัญ 

 ปจจุบันชุมชนหนองผักนากยังมีพอเพลง แมเพลง ซึ่งเห็นคุณคาความสําคัญของเพลง

พื้นบาน และไดพยายามอนุรักษตลอดจนถายทอดเพลงพื้นบานใหกับคนในทองถิ่นที่มีความสนใจ 

แตก็ยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร จาการศึกษาสภาพปญหาของเพลงพื้นบานในชุมชนหนองผัก

นาก ผูวิจัยพบวา นอกจากวิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนในชุมชนหนองผักนาก ไมสอดคลองกับ

กิจกรรมดานเพลงพื้นบานแลว บทบาทหนาที่ของเพลงพ้ืนบานในชุมชนหนองผักนากยังไมเขมขน

เหมือนในอดีต ปรานี วงษเทศ (2525) ไดกลาวถึง บทบาทของเพลงพื้นบานเมืองเกา ที่ไมไดมี

บทบาทตอชุมชุนเมืองเกา ซึ่งเปนลักษณะเดียวกันกับชุมชนหนองผักนากและชุมชนในภูมิภาคอื่น

ของประเทศไทย 
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  เพลงพื้นบานชุมชนหนองผักนากเปนทรัพยากรวัฒนธรรมที่จับตองไมได ดังที่พิสิฐ

เจริญวงศ (2552) ไดกลาววา ทรัพยากรวัฒนธรรม คือผลผลิตที่เกิดข้ึนจากอดีตและสงผานมายัง

ปจจุบัน รวมทั้งผลผลิตที่เกิดข้ึนใหมทั้งที่อยูในรูปของวัตถุและรูปความคิด เพลงพื้นบานจึงจัดเปน

ทรัพยากรวัฒนธรรมที่เปนความคิดและมีการสืบทอดจากรุนสูรุน แตกําลังอยูในชวงเสื่อมความ

นิยมลงจนเกือบสูญหาย หากยังไมมีการจัดการดานอนุรักษและฟนฟูที่ชัดเจน เพลงพื้นบานจะสูญ

หายไปอยางแนนอน  

 การอนุรักษและฟนฟูเปนกระบวนการที่สําคัญในการรักษาและสืบทอดเพลงพื้นบาน 

เสรี พงศพิศ (2536) ไดกลาววา การอนุรักษงานวัฒนธรรมพื้นบานไมใชรักษาไวโดยไมแตะตอง 

ตองมีการเพิ่มคุณคา เชน การใชวัฒนธรรมพื้นบานเพื่อการทองเที่ยว อยางไรก็ตามเพลงพื้นบาน

ชุมชนหนองผักนาก มีขนาดและจํานวนเพลงไมมาก สวนใหญเปนเพลงปฏิพากษชนิดส้ัน และเปน

เพลงที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิต ซึ่งไมคอยไดรับความนิยมในปจจุบัน ธนาวุฒิ ต้ังสอนบุญ (2548) ได

ศึกษาวิจัย เพลงพื้นบานชุมชนนครชุม จังหวัดกําแพงเพชร พบวาไมไดรับความนิยมมากนัก การ

รองสวนใหญเปนไปเพื่อการอนุรักษ ซึ่งเปนลักษณะเดียวกับเพลงพื้นบานชุมชนหนองผักนาก จึง

ไมสามารถนําเพลงพื้นบานมาใชเพื่อการทองเที่ยวได  

 การอนุรักษและฟนฟูเพลงพื้นบานชุมชนหนองผักนากที่เหมาะสมคือการรักษาวิธีการ

รองการเลนและคุณคาของเพลงพ้ืนบานพรอมทั้งการฟนฟูเพลงพื้นบานใหสอดคลองกับวิถีชีวิต

ของผูในปจจุบัน พิสิฐ เจริญวงศ และทรรศนียา กัลยาณมิตร (2545: 25-27) ไดกลาววาการ

อนุรักษคือการรักษาทรัพยากรที่มีอยู ใหคงคุณคาไว และตองมีกระบวนการร้ือฟนหรือฟนฟูให

เหมาะสมกับยุคโดยไมทําลายคุณคาเดิม แนวทางการอนุรักษและฟนฟูจึงเปนวิถีทางสําคัญในการ

ชวยธํารงรักษาและพัฒนาเพลงพื้นบานใหเปนมรดกวัฒนธรรมที่มีความยั่งยืนตอไป 

 ผูศึกษาขอนําตัวอยางงานวิจัยเกี่ยวแนวทางดานการอนุรักษเพลงพื้นบานมาเปรียบ 

เทียบกับแนวทางการอนุรักษและฟนฟูเพลงพื้นบานชุมชนหนองผักนาก ดังนี้  

 พระครูวินัยธรณรงค เขียวทอง (2552: 131-136) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง แนวทางการ

อนุรักษและพัฒนาศิลปะการละเลนเพลงพื้นบานของจังหวัดนครสวรรคซึ่งเปนเร่ืองที่เกี่ยวเนื่องกับ

การอนุรักษและฟนฟูเพลงพื้นบาน  พบวา การละเลนเพลงพ้ืนบานในทองถิ่นจังหวัดนครสวรรค 

อยูในภาวะที่คอนขางนาเปนหวง ดวยสังคมที่ เปล่ียนไปรวดเร็ว พอเพลง-แมเพลงมีอายุ

คอนขางมาก ประกอบกับการตองประกอบอาชีพจึงไมคอยมีเวลาในการถายทอดเพลงพื้นบาน

ใหกับเยาวชนมากนัก อยางไรก็ตามเพลงพื้นบานยังคงมีบทบาทตอผูคนในสังคม เนื่องจากยังคงมี

การรองเพลงพื้นบานในโอกาสตาง ๆ หากยังมิไดมีการอนุรักษและสงเสริมอยางจริงจังแลว ใน
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อนาคตการละเลนเพลงพื้นบานคงตองยุติลง แนวทางการอนุรักษและพัฒนาศิลปะการละเลน

เพลงพื้นบานของจังหวัดนครสวรรคที่เหมาะสม ประกอบดวย การพัฒนาใหการละเลนเพลง

พื้นบานเปนหลักสูตรกิจกรรมดนตรีและนาฏศิลป โดยผสมผสานเคร่ืองดนตรีและเทคโนโลยี

สมัยใหมเขามาประกอบการแสดง พรอมกับประยุกตเคร่ืองแตงกาย พัฒนาเนื้อรองทํานองเพลง มี

กระบวนการถายทอดเรียนรูและเผยแพรเพลงพื้นบานเพื่อใหคนในชุมชนคุนเคย 

 ผูศึกษามีความเห็นวางานวิจัยขางตนไมสามารถนํามาใชกับชุมชนหนองผักนากได 

เนื่องจากเพลงพื้นบานในจังหวัดนครสวรรคมีความหลากหลาย และมีแนวทางการอนุรักษและ

ฟนฟูมานานจนคอนขางเปนที่รูจักในแวดวงเพลงพื้นบาน ในขณะที่ชุมชนหนองผักนากมทีรัพยากร

ที่เกี่ยวกับเพลงพื้นบานอยางจํากัด ทั้งในสวนของจํานวนเพลงพื้นบาน พอเพลง แมเพลงที่สูงอายุ 

ซึ่งเหลือเพียงไมกี่คน จุฑามณี บานมอญ (2550: 96-100) ไดศึกษาวิจัย เพลงพื้นบานทาโพ ตําบล

ทาโพ อําเภอหนองขาหยาง จังหวัดอุทัยธานี พบวาชุมชนทาโพมีเพลงพื้นบานจํานวน 5 เพลง มี

พอเพลง แมเพลง จํานวน 14 คนซึ่งมากกวาพอเพลง แมเพลงในชุมชนหนองผักนาก ประกอบกับ

วิถีชีวิตที่ไมเอ้ืออํานวยตอเพลงพื้นบาน และคนรุนใหมที่จะเขามาสืบทอดเพลงพื้นบานมีจํานวนไม

มาก เพลงพื้นบานชุมชนหนองผักนากจึงตองเร่ิมกระบวนการอนุรักษและฟนฟูเพื่อรักษาและฟนฟู

เพลงพื้นบานใหกลับมามีบทบาทที่สอดคลองตอชุมชน ไมใชกระบวนการพัฒนาที่เนนไปใน

รูปแบบการแสดงในลักษณะการละเลนที่สอดคลองกับดนตรีและนาฏศิลป  

 แนวทางการอนุรักษและฟนฟูเพลงพื้นบานศาลายา เปนงานวิจัยที่ผูศึกษาเห็นวา

สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้  

 อภิลักษณ เกษมผลกูล และนิภัทรา เทพนิมิตร (2552: 170-175) ไดศึกษาวิจัยเร่ืองลํา

นําคําหวาน เร่ืองเลาผานเพลงพื้นบานศาลายา พบวา ผูคนสวนมากใหความสําคัญกับเพลง

พื้นบานตามที่สวนกลางคัดเลือก และยังขาดความรูเกี่ยวกับเพลงพื้นบานประจําถิ่น เปนผลใหการ

เผยแพรความรูความเขาใจ เพื่อกระบวนการสืบทอดและสรางสรรคเพลงพื้นบานในสังคมทองถิ่น

ยังมีนอย โดยเฉพาะการอนุรักษเพลงพื้นบานซึ่งไมใชแคการสงวนรักษาไวในพิพิธภัณฑ หอ

วัฒนธรรมประจําจังหวัดเพียงอยางเดียว ควรมีการเผยแพรใหเกิดการรับรูในวงกวาง เชน การจัด

กิจกรรมเก่ียวกับเพลงพื้นบานตามหนาเทศกาลตางๆ เพื่อใหประชาชนทั่วไปรูจักเพลงพื้นบานมาก

ข้ึน แนวทางการอนุรักษและฟนฟูเพลงพื้นบานจะสําเร็จไดตองอาศัยบทบาทของบุคคลหนวยงาน

ของรัฐและภาคเอกชนรวมกันศึกษารวบรวมและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเพลงพื้นบานในรูปแบบตางๆ

เพื่อการเผยแพรใหคนทั่วไปรูจักเพลงพื้นบานมากข้ึน 
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 ผูวิจัยมีความเห็นวา แนวทางการอนุรักษและฟนฟูเพลงพื้นบานชุมชนหนองผักนาก 

จะสําเร็จได ตองอาศัยความรวมมือจากคนทุกภาคสวน ผลจากการศึกษาเพลงพื้นบานศาลายา มี

ความเหมาะสมสําหรับชุมชนที่ยังไมเคยมีการศึกษารวบรวมตลอดจนบันทึกเพลงพ้ืนบานมากอน

และชุมชนศาลายามีสถาบันการศึกษาหลายแหง ซึ่งมีความเต็มใจในการสนับสนุนใหเกิดการ

อนุรักษและฟนฟูเพลงพื้นบาน ในขณะที่ชุมชนหนองผักนากมีเพียงโรงเรียนและวัดประจําชุมชน 

จึงตองใชเวลาในการศึกษาและทําความเขาใจกับคนในชุมชนคอนขางมาก แนวทางการอนุรักษ

และฟนฟูเพลงพื้นบานชุมชนหนองผักนากจึงมีความลาชากวากวาแนวทางการอนุรักษและฟนฟู

เพลงพื้นบานศาลายา ซึ่งมีความพรอมมากกวา  

 อยางไรก็ตามกระบวนการอนุรักษและฟนฟูจะเกิดข้ึนไดตองมาจากคนในทองถิ่นเปน

ลําดับแรก ในลําดับตอมาจึงเปนหนาที่ของภาคสวนตางๆ เขามาชวยจรรโลงศิลปะวัฒนธรรมมิให

ตกอยูในภาวะเส่ือมโทรมหรือสูญหายดังที่ เสรี พงศพิศ (2536: 35-36) ไดศึกษาแนวทางอนุรักษ

การอนุรักษและฟนฟูไววา ตองเกิดข้ึนจากเจาของวัฒนธรรมเดิม โดยเร่ิมตนจากคนในชุมชนสราง

จิตสํานึกใหเกิดข้ึน แนวทางการอนุรักษและฟนฟูที่เกิดข้ึนในชุมชนหนองผักนากเปนแนวทางที่มา

จากความตองการของคนในชุมชนอยางแทจริง การศึกษาการจัดการทุกข้ันตอนเกิดข้ึนจากความ

รักความหวงแหนในตัวเพลงพื้นบาน  ซึ่ งมีความยั่ งยืนมากกวาแนวทางที่ถูกชี้นําโดย

บุคคลภายนอก 

 การอนุรักษและพัฒนาเพื่อเนนจุดขายใหเพลงพื้นบาน ไมใชแนวทางการอนุรักษและ

ฟนฟูเพลงพื้นบานชุมชนหนองผักนาก การอนุรักษและฟนฟูที่สอดคลองกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมใน

ปจจุบัน เปนเร่ืองที่คนในชุมชนหนองผักนากเห็นพองตองกัน เนื่องจากการหวนกลับไปใชวิถี

วัฒนธรรมด้ังเดิม เปนเร่ืองที่เปนไปไมได เพราะสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงรุดหนาไปมาก   แนว

ทางการอนุรักษและฟนฟูเพลงพื้นบานชุมชนหนองผักนากตองอาศัยคนในชุมชนรวมแรงรวมใจ

เพื่อหาวิธีที่เหมาะสม จึงคอยขยับขยายขอความรวมมือไปยังหนวยงานในระดับอําเภอและจังหวัด

ใหเขามาชวยสนับสนุนใหเกิดความมั่นคงสืบไป 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะทั่วไป 
  เพลงพื้นบานชุมชนหนองผักนากที่พบหลายเพลง มีเนื้อรองตางไปจากทองถิ่นอ่ืน 

ทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี หรือหนวยงานดานวัฒนธรรมที่เกี่ยวของ ควรเสนอใหมีการ

จําลองรูปแบบการรองการเลนเพลงพื้นบานที่พบในชุมชนหนองผักนาก เพื่อเก็บเปนหลักฐานดาน
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การเรียนรู เนื่องจากพอ แมเพลงที่มีความรูลวนสูงวัยทุกคน หากไมเรงดําเนินการ ในอนาคตเพลง

พื้นบานเหลานี้จะสูญหายไปอยางถาวร 
 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอไป 
  ศึกษาแนวทางในการอนุรักษและฟนฟูเพลงพื้นบานชุมชนหนองผักนาก เพื่อ

นําไปสูรูปแบบการอนุรักษและฟนฟูเพลงพื้นบานชุมชนหนองผักนากที่เปนรูปธรรม  
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แนวคําถามสมัภาษณเรื่องแนวทางการอนุรักษฟนฟเูพลงพื้นบาน :  
กรณศีึกษาเพลงพืน้บาน ชุมชนหนองผักนาก ตําบลหนองผักนาก 

อําเภอสามชกุ จังหวัดสพุรรณบุร ี
 

แบบสัมภาษณสาํหรับปราชญผูรู พอเพลง แมเพลง/ นักเรียนโรงเรียนวัดหนองผักนาก 
 

วันท.ี................เดือน....................................พ.ศ. ........................... ของการเก็บขอมูล 
 

ชื่อ............................................................นามสกุล ...............................................................  
 

ที่อยูปจจุบนั..................หมูท.ี.............. ตําบล ........................................................................  
 

อําเภอ...........................................................จังหวัด .............................................................  
 

อาชีพปจจุบนั........................................................................................................................  
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ตอนที 1 ขอมูลเกยีวกับผูใหสัมภาษณ 
 1.1 เพศ 

  (   ) ชาย (   )  หญิง 

 1.2 อาย ุ

  (   )  ตํ่ากวา 15 ป  (   )  15 - 20 ป 

  (   )  35 - 44 ป  (   )  45 - 60 ป 

  (   )  60 ป ข้ึนไป 

 1.3 วุฒิการศึกษา 

  (   )  ตํ่ากวา ป.4 (   )  ป. 4 

  (   )  ป. 5- 6 (   )  ม.ตน – ม. ปลาย 

  (   )  อนุปริญญาหรือเทยีบเทา  (   )  ปริญญาตรี 

  (   )  สูงกวาปริญญาตรี 

 1.4  อาชีพ 

  (   )  เกษตรกร  (   )  ครู 

  (   )  รับราชการ  (   )  คาขาย / ธุรกิจ 

  อ่ืน ๆ ........................................................................ 
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ตอนที 2 ประวัติความเปนมาของเพลงพืน้บานชุมชนหนองผักนาก 
 2.1 ประวัติมีความเปนมาอยางไร? 

......................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

 2.2  เขามาสูชมุชนนี้ไดอยางไร? 

......................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

 2.3 มีความสําคัญ ตอชุมชนอยางไร 

......................................................................................................................  
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