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ความเป็นมาของการวิจัย
การแสดงพื้นเมือง จัดเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่มีความสาคัญยิ่งในชุมชน เป็นการสั่งสมองค์
ความรู้ ภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นและได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องยาวนาน เป็นการแสดงออก
ถึงการสืบทอดทางศิลปะและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น การแสดงจะออกมาในรูปแบบใดนั้นขึ้นอยู่กับ
สภาพทางภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม อาชีพ และความจาเป็นทางเศรษฐกิจ ตลอดจนอุปนิสัยของประชาชน
ในท้องถิ่น ทาให้การแสดงพื้นเมือง มีลีลาท่าทางที่แตกต่างกันออกไป แต่ก็มีที่มาและจุดมุ่งหมายอย่าง
เดียวกัน คือ เพื่อความสนุกสนานรื่นเริง การพักผ่อนหย่อนใจจากการทางาน การดาเนินชีวิต การแสดง
พื้นเมือง จึงเกิดขึ้นในท้องถิ่น พื้นที่ต่าง ๆ ของแต่ละภูมิภาค ในรูปแบบที่แตกต่างกัน นอกจากเป็นการ
แสดงเพื่อก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน บันเทิง แล้วยังเป็นการแสดงเพื่อเคารพต่อบรรพบุรุษที่
ล่วงลับไปแล้ว การบูชาเซ่นสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และอื่น ๆ การแสดงพื้นเมืองจึงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอัน
ล้าค่า ที่บรรพบุรุษไทยได้ สร้างสรรค์ สั่งสม และสืบทอดไว้ ให้เป็นเอกลักษณ์ประจาชาติ เพื่อให้รุ่นลูกรุ่น
หลานได้เรียนรู้ จรรโลง และธารงไว้เป็นสมบัติของชาติ เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย การแสดง
พื้นเมืองจึงเกิดขึ้นในท้องถิ่นต่าง ๆ ดังที่ กิตติศักดิ์ ฉายรัตน์ (http://web.prateab. ac.th /~
pt152/peanmuang.htm) กล่าวถึงการแสดงพื้นเมืองว่าแบ่งออกได้เป็นภาคต่าง ๆ ซึ่งแต่ละภาคมี
ลักษณะการแสดงที่แตกต่างกันออกไป ภาคเหนือ ด้วยลักษณะสภาพภูมิประเทศที่อุดมไปด้วยป่า มี
ทรัพยากรมากมาย มีอากาศหนาวเย็น ประชากรมีอุปนิสัยเยือกเย็น นุ่มนวล งดงาม รวมทั้งกิริยา การ
พูดจา มีสาเนียงน่าฟัง จึงมีอิทธิพลทาให้เพลงดนตรีและการแสดง มีท่วงทานองช้า เนิบนาบ นุ่มนวล การ
แสดงของภาคเหนือเรียกว่า ฟ้อน เช่น ฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียน ฟ้อนเงี้ยว ฟ้อนสาวไหม เป็นต้น
ภาคกลาง ภูมิประเทศเป็นที่ราบ ประชาชนมีอาชีพทานา ทาไร่ ทาสวน การแสดงจึงออกมาในรูปแบบ
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ของขนบธรรมเนียมประเพณี และการประกอบอาชีพ เช่น เต้นการาเคียว เพลงเกี่ยวข้าว เพลงเรือ เพลง
ฉ่อย เพลงอีแซว ลิเก ลาตัด กลองยาว เถิดเทิง เป็นต้น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) ลักษณะ
พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง มีแหล่งน้าจากแม่น้าโขง สภาพความเป็นอยู่ ภาษาและขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่แตกต่างกัน ประชาชนมีความเชื่อในทางไสยศาสตร์มีพิธีกรรม บูชาภูติผีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การ
แสดงจึงเกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน และสะท้อนให้เห็นถึงการประกอบอาชีพและความเป็นอยู่ได้เป็นอย่าง
ดี การแสดงของภาคอีสานเรียกว่า เซิ้ง เป็นการแสดงที่ค่อนข้างเร็ว กระฉับกระเฉง สนุกสนาน เช่น เซิ้ง
กระติบข้าว เซิ้งโปงลาง เซิ้งกระหยัง เซิ้งสวิง เซิ้งดึงครกดึงสาก เป็นต้น นอกจากนี้ยัง มีฟ้อนที่เป็นการ
แสดงคล้ายกับภาคเหนือ เช่น ฟ้อนภูไท (ผู้ไท) เป็นต้น ภาคใต้ โดยทั่วไปภาคใต้มีอาณาเขตติดกับทะเล
และประเทศมาเลเซีย ประชากรจึงมีชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณีบางส่วนที่คล้ายคลึงกัน มี
อุปนิสัยรักพวกพ้อง รักถิ่นที่อยู่อาศัย และศิลปวัฒนธรรมของตนเอง จึงมีความพยายามในการอนุรักษ์ไว้
จนสืบมาจนถึงทุกวันนี้ การแสดงของภาคใต้มีลีลาท่าราคล้ายกับการเคลื่อนไหวของร่างกายมากกว่าการ
ฟ้อนรา ซึ่งจะออกมาในลักษณะกระตุ้นอารมณ์ให้มีชีวิตชีวาและสนุกสนาน เช่น โนรา หนังตะลุง รองเง็ง
เป็นต้น การแสดงพื้นเมืองในแต่ละภาคจึงมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันในเรื่องของมูลเหตุแห่งการแสดง คือ
แสดงเพื่อเซ่นสรวงหรือบูชาเทพเจ้า เป็นการแสดงเพื่อแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือเซ่น
บวงสรวงดวงวิญญาณที่ล่วงลับ รวมทั้งเป็นการแสดงเพื่อความสนุกสนานในเทศกาลต่าง ๆ เพื่อการ
รื่นเริงของกลุ่มชนตามหมู่บ้าน ในโอกาสต่าง ๆ หรือเพื่อความสนุกสนานระหว่าง ชาย – หญิง เป็น
การละเล่นในงานเทศกาลต่าง ๆ เป็นการแสดงเพื่อความเป็นสิริมงคล การแสดงความยินดีในโอกาสต่าง ๆ
หรือใช้การแสดงพื้นเมืองในโอกาสต้อนรับแขกผู้มาเยือน เป็นการแสดงที่สื่อถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอัน
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ และวัฒนธรรมประเพณีเพื่อสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จัก การแสดงพื้นเมือง เป็น
ผลงานสร้างสรรค์ที่เกิดจากความรู้สึกนึกคิดของชาวบ้าน มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ สังคม
และวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นสื่อที่ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมทุกระดับชั้น ตั้งแต่
หมู่บ้านถึงระดับชาติ (http://www.natasinthai.com/kansadan.html)
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คุณค่าของการแสดงพื้นเมือง การแสดงพื้นเมืองของไทยเป็นสิ่งที่แสดงถึงความมีอารยธรรมและ
ความเจริญงอกงามของคนในชาติ คุณค่าของการแสดงพื้นเมืองจึงมีหลากหลาย อาจจาแนกเป็นด้าน
ต่างๆ (http://www.natasinthai.com/kansadan.html ) ดังเช่น ด้านความบันเทิง การแสดงพื้นเมือง
ทาให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินทั้งจากลีลาท่าทางของผู้แสดง ความวิจิตรงดงามของเครื่องแต่งกาย
ความสวยงามของฉาก ภาษาที่ใช้ในการร้อง ท่าทางในการรา ด้านศิลปวัฒนธรรม การแสดงพื้นเมือง
เป็นศูนย์รวมของศิลปะหลากหลายสาขา เช่น นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ วรรณศิลป์ มัณฑนศิลป์ วิจิตรศิลป์
และขนบธรรมเนียมประเพณีอันงดงามของท้องถิ่น ด้านจริยธรรม เนื้อเรื่องของการแสดงพื้นเมืองส่วน
ใหญ่สะท้อน คติธรรม ค่านิยมทางพุทธศาสนา การทาดีได้ดี ทาชั่วได้ชั่ว เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
ของคนในท้องถิ่น ส่งเสริมความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ด้านความคิด การแสดงการละเล่นพื้นเมือง
หลายประเภท เป็นการแสดงความสามารถด้านคิดสร้างสรรค์ สร้างจินตนาการ สอดแทรกคติสอนใจ
รวมทั้งแนวคิดที่เป็นประโยชน์ และ ด้านการศึกษา การแสดงพื้นเมืองของภาคต่างๆ ก่อให้ประโยชน์
ต่อการศึกษาค้นคว้า ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ สังคม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อของผู้คนในแต่ละท้องถิ่น
สุพรรณบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางที่มีภูมิปัญญาการแสดงพื้นเมืองที่เกิดขึ้นจากวิถีชีวิต
อาชีพการทานามาแต่ดั้งเดิมของชาวสุพรรณบุรี มีประเพณี งานรื่นเริง เพลงพื้นบ้านที่ร้องเล่นกันมาแต่
สมัยโบราณ เช่น เพลงฉ่อย เพลงเกี่ยวข้าว เพลงเรือ เพลงอีแซว และด้วยสุพรรณบุรีเป็นเมืองเกษตรแต่
ดั้งเดิม อาชีพหลักคือการทานา และประเพณีสาคัญที่ชาวสุพรรณบุรีรู้จักดี ก็คือประเพณี "ลงแขกเกี่ยว
ข้าว" คนสุพรรณบุรีเป็นคนที่มีนิสัยรื่นเริงชอบความสนุกสนาน เมื่อออกแรงทานาเกี่ยวข้าว ก็หาอะไรที่
สนุกสนานเล่นแก้เหนื่อย ทาให้เกิดความคึกคัก ในระหว่างทางานร่วมกัน จึงเกิดเป็นเพลงพื้นบ้านขึ้น
มากมาย ดังเช่น เพลงเกี่ยวข้าว เพลงเต้นกา เพลงสงฟาง คนสุพรรณบุรีเล่นเพลงเหล่านี้มา ตั้งแต่สมัย
ปู่ย่าตาทวดสืบต่อกันมา และขยายเป็นแหล่งชุมเพลงใหญ่ของประเทศ การเล่นเพลงพื้นบ้านนั้น เล่นกัน
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เป็นหมู่คณะ คนไหนเก่งก็เป็นพ่อเพลง แม่เพลง คนที่ร้องเองไม่ได้ ก็เป็นลูกคู่คอยกระทุ้ง บางคนก็คอย
เคาะจังหวะ ตีเกราะ เคาะไม้ คนที่ร้องเล่นไม่ได้ ก็นั่งฟังหรือกระโดดโลดเต้นไปตามจังหวะ
การแสดงพื้นเมืองของสุพรรณบุรี เป็นการแสดงที่มีความสนุกสนาน ร้องเล่นกันทั่วไป เป็นที่นิยม
ชมชอบจนยอมรับเป็นเอกลักษณ์ของคนสุพรรณบุรี มีเพลงอีแซว เพลงฉ่อย เพลงลาตัด เพลงพวงมาลัย
เพลงขอทาน ปัจจุบันการแสดงเพลงพื้นเมืองเหล่านี้กาลังถูกละเลย และสูญหายไปตามกระแสโลกยุค
ปัจจุบัน ดังที่ ชาเลือง มณีวงษ์ (๒๕๕๗) และมนัส แก้วเขียว (๒๕๕๗) ได้กล่าวถึงปัญหาของเพลง
พื้นเมืองสุพรรณบุรีว่า กาลังจะหายไป เด็กและเยาวชนไม่เห็นความสาคัญ ไม่ให้ความสนใจในการแสดง
ท้องถิ่น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ผลักดันศิลปะพื้นเมืองสุพรรณบุรีให้โดดเด่น ประเพณีเพลงพื้นบ้านกาลังจะ
หายไป พร้อมกับพ่อเพลงแม่เพลง จึงเป็นการยากที่ลูกหลานจะสืบทอดหรืออนุรักษ์ประเพณีเหล่านี้เอาไว้
อีกทั้งในปัจจุบันนี้การจัดงานการแสดงพื้นเมืองในชุมชนไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ขาดการเชื่อมโยงถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์ความรู้การแสดงพื้นเมืองจากผู้รู้ ผู้อาวุโสใน
ท้องถิ่นสู่เยาวชน ทาให้การสืบทอดทางวัฒนธรรมกาลังจะขาดหายไป
ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้ เข้าใจถึงความสาคัญ เห็นคุณค่า
และได้มีโอกาสฝึกทักษะการแสดงพื้นเมืองให้สืบทอดคงอยู่ในชุมชน ให้หน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชน
ตระหนักเห็นความสาคัญของการจัดกิจกรรมการแสดงพื้นเมืองในชุมชน สนับสนุนให้มีการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาการแสดงพื้นเมืองจากรุ่นสู่รุ่นอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง คณะวัฒนธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงได้เสนอโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการอนุรักษ์ ส่งเสริม
และสืบทอดการแสดงพื้นเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ให้ชุมชนและองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
ได้ร่วมมือดาเนินปฏิบัติการสืบสานวัฒนธรรมการแสดงพื้นเมืองที่จังหวัดสุพรรณบุรีต้องการอนุรักษ์
ส่งเสริมและสืบทอด ให้คงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมเอกลักษณ์แห่งชาติสืบไป

๕

วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษา
๑. ภูมิปัญญาการแสดงพื้นเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านความเป็นมา ประเภทการแสดงพื้นเมือง
และครูภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการอนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบทอด การแสดง
พื้นเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
๓. การอนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบทอดการแสดงพื้นเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ชุมชนและองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ตระหนักในความสาคัญและเห็นคุณค่าการแสดง
พื้นเมือง รวมทั้งมีบทบาทหลักในการดาเนินปฏิบัติการอนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบทอดการแสดงพื้นเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี อย่างเป็นรูปธรรม
๒. เด็กและเยาวชนตระหนักในความสาคัญและเห็นคุณค่าของการแสดงพื้นเมือง รวมทั้งมี
โอกาสเรียนรู้ เข้าร่วมการแสดงพื้นเมืองเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอด การแสดงพื้นเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี อย่างต่อเนื่อง
๓. ผลการวิจัยจะเป็นแนวทางให้กับชุมชน และ จังหวัดอื่น ๆ นาไปใช้ในการสร้างสรรค์รูปแบบ
เพื่อการอนุรักษ์ สืบทอดการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่น
๔. ข้อค้นพบจากการวิจัยจะเป็นข้อมูล องค์ความรู้ให้กับชุมชน หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องใน
จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมในชุมชน ตลอดจนการวางแผน กาหนดนโยบาย รวมทั้งการจัดสรร
งบประมาณในการส่งเสริมกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมในชุมชนอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
๕. องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย รวมทั้งการนากระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม
ทางวัฒนธรรมมาดาเนินการร่วมกับชุมชน สามารถนามาใช้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การศึกษา
ในระดับต่าง ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม

๖

คาถามหลักในการวิจัย
๑. การแสดงพื้นเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี มีภูมิปัญญาการแสดงพื้นเมืองด้านความเป็นมา
อย่างไร มีการแสดงพื้นเมืองประเภทใดที่ชุมชนต้องการอนุรักษ์ รวมทั้งครูภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการ
แสดงพื้นเมืองเป็นอย่างไร
๒. สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบทอดการแสดงพื้นเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี เป็นอย่างไร
๓. การอนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบทอดการแสดงพื้นเมืองสุพรรณบุรีอย่างมีส่วนร่วม มีลักษณะ
อย่างไร
ขอบเขตของงานวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ดาเนินการในจังหวัดสุพรรณบุรี เน้นการให้
บุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม มีบทบาทในการปฏิบัติเพื่อการอนุรักษ์ ส่งเสริมและ
สืบทอดการแสดงพื้นเมืองในชุมชน
นิยามศัพท์เฉพาะ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม หมายถึงการใช้กระบวนการวิจัยในการร่วมวางแผน
ร่วมดาเนินการกาหนดรูปแบบการอนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบทอดการแสดงพื้นเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
ร่วมกับชุมชน รวมทั้งการปฏิบัติตามรูปแบบที่ร่วมกันกาหนด และประเมินผลการดาเนินการแสดง
พื้นเมือง
ชุมชน หมายถึงหน่วยงานหรือองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการแสดงพื้นเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด สถาบันการศึกษา
และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๗

การแสดงพื้นเมืองสุพรรณบุรี หมายถึง การแสดงพื้นเมืองหรือการแสดงพื้นบ้านที่เกิดขึ้นใน
ชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี และเป็นที่นิยมชมชอบได้รับการยอมรับให้เป็น
เอกลักษณ์ของชุมชน แต่ปัจจุบันได้รับความนิยมน้อยลง และชุมชนต้องการร่วมกันอนุรักษ์ ส่งเสริม และ
สืบทอดให้คงอยู่ต่อไป
การอนุรักษ์ หมายถึงการพิทักษ์รักษาและธารงไว้ซึ่ง การแสดงพื้นเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
อันจะก่อให้เกิดความรักความหวงแหนความเข้าใจและความภาคภูมิใจตลอดจนเพื่อประโยชน์ใน
การศึกษาค้นคว้าของคนรุ่นหลัง
การส่งเสริม หมายถึง การให้ความสาคัญตระหนักในคุณค่าและให้ความร่วมมือในการ
อนุรักษ์จัดการแสดงพื้นเมืองสุพรรณบุรีในชุมชน
การสืบทอด หมายถึงการจัดกิจกรรมการแสดงพื้นเมือง จังหวัดสุพรรณบุรีให้คงอยู่ โดย
การถ่ายทอดองค์ความรู้ การสอนจากภูมิปัญญาท้องถิ่น การอบรมให้เด็กและเยาวชนได้มีพื้นที่การแสดง
ในชุมชนอย่างต่อเนื่องจากความร่วมมือขององค์กรเครือข่าย
กรอบแนวความคิดของการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการนากระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมมาใช้ในการดาเนินการ
วิจัยร่วมกับชุมชน องค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อร่วมกันวางแผน หาแนวทางการ
อนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบทอดการแสดงพื้นเมือง จังหวัดสุพรรณบุรีโดยกาหนดบทบาท ความรับผิดชอบ
ขององค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดาเนินการปฏิบัติจัดให้มีพื้นที่การแสดงพื้นเมืองในชุมชนตาม
รูปแบบที่ชุมชน องค์กรเครือข่ายได้ร่วมกันวางแผน ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติการแสดงพื้นเมือง
ดังภาพประกอบ

๘

พื้นที่วิจัย : จังหวัดสุพรรณบุรี
ชุมชน องค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับ
การแสดงพื้นเมือง

ความเป็นมา ประเภท และครูภูมิปัญญา
ท้องถิ่นการแสดงพื้นเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี

-องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
-สานักวัฒนธรรมจังหวัด
-สถาบันการศึกษา
-อื่น ๆ
วิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม
Participatory Action Research: PAR
-ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
-การสร้างเครื่องมือ
-การเก็บรวบรวมข้อมูล
-การวิเคราะห์ข้อมูล
-การแปลผลข้อมูลและสรุปรายงาน

สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ
อนุรักษ์ ส่งเสริมและ สืบทอดการแสดง
พื้นเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
การอนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบทอดการแสดง
พื้นเมือง สุพรรณบุรี อย่างมีส่วนร่วม ๓
ขั้นตอน
- การวางแผน
- การปฏิบัติดาเนินการการอนุรักษ์
ส่งเสริมและสืบทอด การแสดงพื้นเมือง
- การประเมินผลการดาเนินการอนุรักษ์
ส่งเสริม และสืบทอดการแสดงพื้นเมือง

ภาพประกอบ ๑ กรอบแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อ การอนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบทอด
การแสดงพื้นเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

บทที่ ๒
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการวิจัยเชิงปฏิบัติ การแบบมีสํวนรํวมเพื่อการอนุรักษ์ สํงเสริม
และสืบทอดการแสดงพื้นเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี คณะวิจัยได๎ศึกษาและนาเสนอในประเด็นตํอไปนี้
๑) การแสดงพื้นเมือง
๒) การอนุรักษ์ สํงเสริม และสืบทอดวัฒนธรรม
๓) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวม (Participatory Action Research : PAR)
๔) ทฤษฎีที่เกี่ยวข๎อง
๕) งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง
การแสดงพื้นเมือง
๑. ความหมาย ความสาคัญของการแสดงพื้นเมือง
การแสดงพื้นเมือง หรือการแสดงพื้นบ๎านมีผู๎ให๎ความหมาย หรืออธิบายความไว๎ ดังนี้
พจนานุกรมราชบัณฑิตสถาน (๒๕๔๔ : ๗๙๔ ) อธิบายวํา คาวํา “พื้นบ๎าน” วํา เฉพาะถิ่น
เชํน ของพื้นบ๎าน มักใช๎เข๎าคูํกับคาวําพื้นเมือง เชํน พื้นบ๎าน พื้นเมือง และอธิบายคาวํา “พื้นเมือง” วํา
เฉพาะเมือง เฉพาะท๎องที่ ดังเชํน ของพื้นเมือง คนพื้นเมือง นิทานพื้นเมือง
เรณู โกศินานนท์ (๒๕๓๙ : ๑) ได๎ให๎คาอธิบายวํา การแสดงพื้นบ๎านหรือนาฏศิลป์พื้นบ๎านของ
ไทยมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานนับเนื่องมาตั้งแตํสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นอยํางน๎อย แบบอยํางหรือ
ลักษณะของการแสดงพื้นบ๎านนี้อาจเรียกได๎วําแบบกระบวนการท๎องถิ่น คานี้มีความหมายถึงรูปแบบ
ลักษณะโดยรวมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันสํงอิทธิพลตํอการเกิดหรือลักษณะความเป็นไปของการ

๑๐

แสดงพื้นบ๎านในแตํละท๎องถิ่นแตํละภาค ให๎มีการแสดงออกซึ่งคารมคมคายไหวพริบปฏิภาณ ความ
สนุกสนานเร๎าใจ ประณีตอํอนช๎อยที่แตกตํางกันไปตามลักษณะสภาพสังคมนั้น ๆ
บัวผัน สุพรรณยศ (๒๕๓๕ : ๓) ได๎ให๎คาอธิบายเพลงพื้นบ๎านไว๎วํา เพลงพื้นบ๎านเริ่มจาก
กลุํมคนที่คิดขึ้นเพื่อร๎อง เพื่อเลํน เพื่อหยุดพักจากการประกอบอาชีพ เป็นการผํอนคลายโดยอัตโนมัติ
ลักษณะเดํนของเพลงพื้นบ๎าน คือ ใช๎คาประพันธ์งําย ๆ ที่ฟังแล๎วเข๎าใจได๎ทันที เชํน เพลงปฏิพากย์ ซึ่งเป็น
เพลงที่ร๎องโต๎ตอบกันระหวํางผู๎ชายกับผู๎หญิง โดยใช๎ปฏิภานไหวพริบหรือที่เรียกวํา “ร๎องแก๎” ใช๎กลอน
หัวเดียวลง ๓ วรรค เป็นต๎น การเสนอเรื่องราวความรัก การสะท๎อนคํานิยมความเชื่อ และมีแบบแผน
(pattern) การดาเนินเรื่องคล๎ายกันคือ เริ่มจาก ไหว๎ครู ร๎องเพลงเกริ่น (เพลงออกตัว) เพลงแตํงตัว ไปสูํ
บทประ (การปะทะคารมกัน) โดยเนื้อเรื่องจะมี ๓ แนวหลัก คือ แนวรัก (จีบเกี้ยว) แนวลอง (ลองภูมิ)
และแนวเรื่อง (เก็บรวบรวมข๎อมูล)
โครงการสารานุกรมสาหรับเยาวชนไทยโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว
(๒๕๔๗ : ๑๙๓-๒๐๑) ได๎อธิบายการละเลํนพื้นเมือง วํา คือ การละเลํนที่แสดงเอกลักษณ์ของท๎องถิ่น ที่มี
อยูํทั่วทุกภาคของประเทศไทย เป็นกิจกรรมบันเทิงที่แฝงไว๎ด๎วยสัญลักษณ์ อันเนื่องด๎วยวัฒนธรรม และ
ประเพณี สะท๎อนวิถีชีวิต และความเชื่อของสังคม ที่สืบทอดมาแตํโบราณ โดยมักสอดแทรกความ
สนุกสนานบันเทิง ควบคูํไปกับการทางาน ทั้งในชีวิตประจาวัน ในเทศกาลงานบุญ และตามระยะเวลาแหํง
ฤดูกาล การละเลํนครอบคลุมการเลํนลักษณะตําง ๆ การแสดง การมหรสพ กีฬา และนันทนาการ
การละเลํนมีทั้งของเด็ก และของผู๎ใหญํ การละเลํนของเด็กจะเริ่มตั้งแตํเป็นทารกแบเบาะ จนกระทั่งเจริญ
วัย มีการเลํนงําย ๆ อยูํภายในบ๎าน การเลํนสนุกนอกบ๎าน และการเลํนที่นาอุปกรณ์การเลํนมาจากวัสดุ
ธรรมชาติ เป็นการเลํนที่มุํงเพื่อการพัฒนารํางกาย สมอง และจิตใจตามวัย การละเลํนของผู๎ใหญํ มีความ
ซับซ๎อนในวิธีการเลํนตามประเภทของการแสดง มีทั้งมุํงแสดงเพื่อบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นพิธีกรรม
การเฉลิมฉลอง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ การสมโภชในงานของพระศาสนา และการสังสรรค์

๑๑

สนุกสนานบันเทิงของชาวบ๎าน เพื่อความรื่นเริงในการชุมนุมกันเป็นหมูํคณะ เมื่อรํวมกันทางาน
โดยเฉพาะการทานา และเลํนเพื่อความครึกครื้นตามประเพณีเทศกาลตรุษสารท และยามวํางในฤดูกาล
การละเลํนพื้นเมืองเป็นวัฒนธรรมประจาชาติ ทุกภาคของประเทศจะมีการละเลํนที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะภาคหลายอยํางตําง ๆ กัน นับ ตั้งแตํภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือ
ภาคอีสาน ภาคตะวันออก และภาคใต๎ การละเลํนเกือบทุกชนิดมักจะมีอุปกรณ์ที่เกื้อกูลกัน ๓ อยําง คือ
ดนตรี เพลง และการฟูอนรา ซึ่งล๎วนแตํมีพื้นฐานมาจาก การละเลํนพื้นบ๎าน ผสมผสานกับอิทธิพลของ
หลวงหรือสํวนกลาง การละเลํนหลายอยําง เลํนแพรํหลายกันอยูํทั่วทุกภาค อาจผิดแปลกกันไปบ๎างใน
สํวนปลีกยํอยของลีลาการรํายรา สาเนียง ของบทร๎อง ขึ้นอยูํกับสิ่งแวดล๎อมเป็นเครื่องบังคับ การแสดง
อาจไมํเหมือนกันทีเดียว แตํในโครงสร๎างหลักอันเป็นองค์ประกอบของการละเลํนจะแสดงลักษณะของ
ความเป็นพื้นบ๎านพื้นเมือง และมีวิวัฒนาการตํอเนื่องกันตามยุคสมัย
ผะอบ โปษะกฤษณะ และคณะ (๒๕๒๒ : ๑๐-๑๑๐) ให๎อธิบายความหมายของ “การละเลํน”
ไว๎วําหมายถึง การกระทาหรือกิจกรรมใด ๆ ที่กํอให๎เกิดความสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจ ซึ่งมักมีกติกาการ
เลํนหรือการแขํงขันงําย ๆ ไมํสลับซับซ๎อนมากนัก จุดประสงค์สํวนใหญํ มุํงเพื่อให๎เกิดความสนุกสนาน
เพื่อออกกาลังกาย และกํอให๎เกิดความสามัคคีทั้งระหวํางผู๎เลํนและผู๎ชม การละเลํนพื้นบ๎านเป็นกิจกรรมที่
ประชาชนรํวมกันทาเพื่อให๎สนุกสนานในแตํละท๎องถิ่นหรือตาบลหมูํบ๎าน การละเลํนพื้นบ๎านเป็นการเลํน
แบบงําย ๆ เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน มากกวําหวังแพ๎ชนะเชํนการเลํนกีฬา การละเลํนเป็นการ
แสดงออกของการเชื่อมความสามัคคีทาให๎คนคบหากันได๎อยํางสนิทสนม จึงนับเป็นนันทนาการอยํางหนึ่ง
การละเลํนเมื่อมีการจัดเป็นระบบหรือแบบแผน มีกติกาให๎คนในกลุํมปฏิบัติ ยํอมเป็นการแสดงถึงความ
เจริญงอกงามของคนในกลุํมนั้น และเป็นเอกลักษณ์อยํางหนึ่งด๎วย จึงมีประโยชน์คือ
๑) ชํวยบริหารรํางกายให๎สมบูรณ์แข็งแรง รํางกายได๎เคลื่อนไหว ทาให๎จิตใจสบาย มีอารมณ์ดี
เป็นการชํวยรักษาสุขภาพจิตของผู๎แสดงการละเลํน และคลายความตึงเครียดของประสาทได๎เป็นอยํางดี
ด๎วย

๑๒

๒) สํงเสริมให๎เกิดความสามัคคี รักหมูํคณะ การละเลํนพื้นบ๎านแทบทุกอยําง จะมีคนรํวมกัน
เลํนคราวละหลาย ๆ คนมีผู๎รํวมชมและการสนับสนุนการแสดงการละเลํนด๎วย บุคคลเหลํานี้จะรํวม
กิจกรรมการแสดงหรือรํวมสนุกสนาน เกิดความรักใครํกลมเกลียว นับเป็นการสร๎างเสริมนิสัยที่ดีแกํคนใน
ชุมชน
๓) สํงเสริมการริเริ่มสร๎างสรรค์ โดยมีการปรึกษาหารือ และตกลงกันถึงวิธีการเลํนดัดแปลงวิธี
การละเลํนแปลก ๆ เป็นการฝึกให๎รู๎จักคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ในสิ่งที่ดีงาม ผลที่ได๎จากการแสดงการละเลํน
อาจนาไปใช๎ เป็นประโยชน์ในชีวิตประจาวันตํอไปด๎วย
๔) ฝึกปฏิญาณไหวพริบ ผู๎เลํนทุกคน ต๎องพยายามใช๎สมองหรือไหวพริบของตนเอง เมื่อมีการ
ฝึกใช๎สมองหรือไหวพริบบํอย ๆ ยํอมจะชํวยให๎ผู๎นั้นมีปฏิญาณไหวพริบดีขึ้น ชํวยฝึกการสังเกต และฝึก
ความจาด๎วย ฝึกระเบียบวินัย การเชื่อฟัง และรู๎จักหน๎าที่
๕) สร๎างเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของท๎องถิ่น ประชาชนได๎
นามาเลํนในงานประเพณี ชํวยให๎งานนั้นสนุกสนานยิ่งขึ้น การละเลํนมีสํวนสํงเสริมขนบธรรมเนียม
ประเพณีด๎วย การละเลํนยังเป็นมรดกตกทอด ลอกเลียนแบบตํอ ๆ กันมา นับเป็นสํวนหนึ่งของวัฒนธรรม
และเป็นเอกลักษณ์ของท๎องถิ่นด๎วย การละเลํนพื้นบ๎านนับวําเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เป็นอยํางมากควรจะได๎มี
การอนุรักษ์และสํงเสริมให๎คงมีอยูํตํอไป กํอนแสดงการละเลํน ควรจะได๎มีการเตรียมบางอยํางไว๎ให๎พร๎อม
เพื่อให๎การละเลํนเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย และเป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว๎ เป็นต๎นวําจัดสถานที่ที่
เหมาะสม เตรียมอุปกรณ์ในขณะดาเนินการละเลํน ผู๎ควบคุมหรือผู๎เป็นหัวหน๎าควรดูแลอยํางใกล๎ชิด
แก๎ปัญหาเมื่อเกิดขึ้น และพยายามดูแลการละเลํน ให๎ดาเนินไปตามกติการหรือข๎อตกลงให๎เป็นที่
สนุกสนานและพอใจของทุกฝุาย ภายหลังการละเลํน ควรเสนอแนะผู๎เลํนให๎มีใจกว๎าง รู๎แพ๎ รู๎ชนะ รู๎อภัย
รํวมมือกันด๎วยความยินดีสนุกสนาน หากมีข๎อบกพรํองก็แก๎ไข ให๎คิดวําการละเลํนเป็นมรดกของบรรพ
บุรุษที่ได๎สร๎างสรรค์ขึ้น ถือวําเป็นวัฒนธรรมที่มีคุณคํา ซึ่งอนุชนรุํนหลังควรจะต๎องอนุรักษ์ให๎คงมีอยูํตลอด
หาทางสนับสนุน ให๎มีการฟื้นฟูการละเลํนพื้นบ๎านขึ้น แนะนาคนอื่นให๎เป็นความสาคัญของการละเลํน

๑๓

และรํวมจัดกิจกรรมการละเลํนในโอกาสตํางๆ เชํน ในงานทาบุญตามประเพณี ได๎แกํ บุญตรุษสงกรานต์
บุญเข๎าพรรษา บุญข๎าวสาก บุญออกพรรษา เป็นต๎น สถานศึกษาหรือโรงเรียนควรเห็นความสาคัญของ
การละเลํนพื้นบ๎าน ครูอาจารย์ควรจะได๎สนใจศึกษา ไมํควรมองไปวํา การละเลํนพื้นบ๎านที่เรามีอยูํเป็น
ของล๎าสมัย และควรพยายามนาเอาการละเลํนพื้นบ๎านไปฝึกให๎เด็กได๎เลํนกัน การละเลํนบางอยํางครู
อาจารย์อาจนาไปใช๎ประกอบการเรียนการสอนให๎เกิดประโยชน์แกํเด็กให๎มากที่สุด
ในการแสดงพื้นบ๎าน การละเลํนพื้นบ๎าน เกือบทุกชนิดมักจะมีดนตรี และเพลง เป็นองค์ประกอบ
สาคัญ ซึ่งเรื่องนี้ ปรานี วงษ์เทศ (๒๕๓๓ : ๑๒) ได๎กลําวถึงบทบาทและหน๎าที่ของเพลงที่มีตํอสังคม
ดังนี้คือ ๑) เพลงจะทาหน๎าที่เป็นเสมือนกับตัวแทนของระบบสัญลักษณ์ในทางสังคมที่จะสะท๎อนออกมา
ให๎เห็นตามความเชื่อทางศาสนาและระบบชนชั้นในสังคม ๒) เพลงมีหน๎าที่กระตุ๎นให๎เกิดการตอบสนอง
ทางกายภาพ เชํน การรบ การทาสงคราม หรือการทางาน ๓) เพลงเป็นเสมือนเครื่องควบคุมทางสังคม
คอยรักษาบรรทัดฐานทางสังคมและชี้แนะระเบียบแบบแผน ที่สมควรรวมทั้งกาเนิดพฤติกรรมที่เหมาะสม
ทางสังคมอีกด๎วย ๔) เพลงมีบทบาทในการรักษาสถาบันที่สาคัญทางสังคม เชํน ศาสนาความเชื่อชํวยทา
ให๎การประกอบพิธีกรรมมีเหตุผลและรักษาสัญลักษณ์ทางพิธีกรรม ๕) ทาให๎เกิดความสืบเนื่องและความ
มั่นคงทางวัฒนธรรม นอกจากการทาหน๎าที่รับใช๎มนุษย์ในแงํของจิตใจและสังคมแล๎ว เพลงยังทาหน๎าที่รับ
ใช๎มนุษย์ในแงํของเศรษฐกิจและการเมืองด๎วย กลําวคือในด๎านเศรษฐกิจนั้น จะเห็นได๎วําผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง
กับการสร๎างสรรค์ผลงานเพลงไมํวําจะเป็นผู๎ลงทุน นักประพันธ์ นักร๎อง นักดนตรี ผู๎เรียบเรียบเสียง
ประสาน ผู๎จัดจาหนํายตลอดจนนักจัดรายการเพลงทางวิทยุและโทรทัศน์ ล๎วนได๎รับผลประโยชน์มากจาก
การสร๎างสรรค์ผลงานเพลง ในด๎านการเมืองนั้นจะเห็นได๎วําเพลงได๎ถูกนามาใช๎เป็นเครื่องมือในการโน๎ม
น๎าวใจปลุกใจปลุกระดมรวมไปถึงการเรียกร๎องสิทธิเสรีภาพของมนุษยชน
การแสดงพี้นเมือง การแสดงพื้นบ๎าน การละเลํนพื้นบ๎านเป็นสิ่งที่มีความสาคัญ มีบทบาท หน๎าที่
ในการสะท๎อนสังคมของแตํละพื้นที่ในด๎านตําง ๆ เป็นตัวแทน สัญลักษณ์ของระบบความเชื่อ ศาสนา
ระเบียบแบบแผนในสังคม รวมทั้งการแสดงออกทางด๎านศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง ความ

๑๔

เป็นอยูํของผู๎คนในแตํละชุมชน ที่นาเสนอให๎เห็นสภาพของสังคมผํานการแสดง หรือการละเลํนในแตํละ
ยุคแตํละสมัย ที่เชื่อมโยง ถํายทอดสืบทอดตํอ ๆ กันมา ถือวําเป็นวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ
แตํละท๎องถิ่น ซึ่งมีสํวนสัมพันธ์ใกล๎ชิดกับการดาเนินชีวิตและสภาพแวดล๎อมเป็นสาคัญในอดีตถือวําเป็น
กิจกรรมผํอนคลายในยามวําง หรือเป็นการใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์ เป็นกุศโลบายสร๎างเสริมความ
สามัคคีและการเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน สาหรับการละเลํนพื้นบ๎านไทยมีรากฐานมาจากการเลํนของเด็กเพื่อ
พัฒนาทักษะความรู๎ จิตใจ สังคมและอารมณ์ เป็นกิจกรรมผํอนคลายความเครียดระหวํางงานหรือยาม
เสร็จสิ้นภารกิจการงาน ปัจจุบันยังมีการนาการละเลํนพื้นบ๎านไทย ไปจัดแสดงแกํนักทํองเที่ยวอีกด๎วย
การละเลํนพื้นบ๎านไทยที่อยูํในวิถีชีวิตถูกกลืนหายไปด๎วยนวัตกรรมสมัยใหมํและโลกแหํงเทคโนโลยี การ
สื่อสารเด็กยุคใหมํแทบจะไมํรู๎จักการละเลํนพื้นบ๎านไทยซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันดีงามควรจรรโลงไว๎ในสังคม
การแสดงพื้นบ๎าน การแสดงพื้นเมือง การละเลํนพื้นบ๎าน จึงหมายถึงการแสดงที่เกิดขึ้นตาม
ท๎องถิ่นและตามพื้นที่ตําง ๆ ของแตํละภูมิภาค อาจพัฒนา ดัดแปลงมาจากการละเลํนพื้นเมืองของท๎องถิ่น
นั้น ๆ การแสดงพื้นบ๎านเป็นการแสดงที่มีมาแตํสมัยโบราณ สะท๎อนวิถีชีวิตของผู๎คนในแตํละภูมิภาคถือวํา
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้าคํา ที่บรรพบุรุษไทยได๎สั่งสม สร๎างสรรค์ และสืบทอดไว๎เป็นเอกลักษณ์
ประจาชาติ และควรที่เด็กและเยาวชนในแตํละภูมิภาค แตํละจังหวัด หรือแตํละท๎องถิ่นจะชํวยกันอนุรักษ์
สืบสานกันตํอไป เพื่อสะท๎อนความเป็นไทยและคงไว๎ซึ่งอัตลักษณ์ของท๎องถิ่นตนการแสดงพื้นบ๎าน การ
แสดงพื้นเมือง การละเลํนพื้นบ๎าน นั้นมีความสาคัญ เพราะเป็นการแสดงเพื่อกํอให๎เกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน และความบันเทิงในรูปแบบตําง ๆ ซึ่งมีลักษณะแตกตํางกันตามสภาพภูมิประเทศ สังคม
วัฒนธรรม แตํละท๎องถิ่น การแสดงพื้นเมืองของไทยมีหลายประเภท โดยทั่วไปจะแบํงตามสํวนภูมิภาค
ได๎แกํ การแสดงพื้นเมืองของภาคเหนือ การแสดงพื้นเมืองของภาคกลาง การแสดงพื้นเมืองของอีสาน การ
แสดงพื้นเมืองทางใต๎ โดยการแสดงพื้นเมืองในแตํละภาคจะมีลักษณะที่คล๎ายคลึงกันในเรื่องของมูลเหตุ
แหํงการแสดง คือ แสดงเพื่อเซํนสรวงหรือบูชาเทพเจ๎า เป็นการแสดงเพื่อแสดงความเคารพตํอสิ่งศักดิ์สิทธิ์
หรือเซํนบวงสรวงดวงวิญญาณที่ลํวงลับ แสดงเพื่อความสนุกสนานในเทศกาลตําง ๆ เป็นการแสดงเพื่อ

๑๕

การรื่นเริง ของกลุํมชนตามหมูํบ๎าน ในโอกาสตําง ๆ หรือเพื่อเกี้ยวพาราสีกันระหวําง ชาย – หญิง แสดง
เพื่อความเป็นสิริมงคล เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสตําง ๆ หรือใช๎ในโอกาสต๎อนรับแขกผู๎มาเยือน แสดง
เพื่อสื่อถึงเอกลักษณ์ของท๎องถิ่นอันเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ และวัฒนธรรมประเพณีสร๎างชื่อเสียงให๎
เป็นที่รู๎จัก
๒. ประเภทของการแสดงพื้นเมือง
การแสดงพื้นเมือง แบํงได๎หลายประเภทขึ้นอยูํกับวิธีการแบํง ดังเชํน แบํงตามเขตพื้นที่ แบํง
ตามจุดมุํงหมายการร๎อง แบํงตามจานวนผู๎ร๎อง
๒.๑ แบํงตามเขตพื้นที่ เป็นการแบํงตามสถานที่ที่ปรากฏเพลง อาจแบํงเป็นภาค เชํน เพลง
พื้นบ๎านภาคกลาง เพลงพื้นบ๎านภาคเหนือ เพลงพื้นบ๎านภาคอีสาน เพลงพื้นบ๎านภาคใต๎ หรือแบํงยํอยเป็น
เขตจังหวัด อาเภอ ตาบล เชํน เพลงพื้นบ๎านตาบลเขาทอง อาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เพลง
พื้นบ๎านของอาเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

แบํงตามกลุํมวัฒนธรรมของผู๎เป็นเจ๎าของเพลง เป็น

การแบํงตามกลุํมชนท๎องถิ่นที่มีวัฒนธรรม หรือเชื้อชาติตํางกัน เชํน เพลงพื้นบ๎านกลุํมวัฒนธรรมไทย
โคราช เพลงพื้นบ๎านกลุํมวัฒนธรรมเขมร-สํวย เพลงพื้นบ๎านกลุํมวัฒนธรรมไทย-ลาว เพลงพื้นบ๎านกลุํม
ไทยมุสลิม
๒.๒ แบํงตามโอกาสที่ร๎อง เป็นเพลงที่ร๎องตามฤดูกาลหรือเทศกาล เชํน เพลงที่ร๎องใน
ฤดูกาลเก็บเกี่ยว ได๎แกํ เพลงเกี่ยวข๎าว เพลงสงฟาง เพลงนา เพลงที่ร๎องในเทศกาลสงกรานต์ ได๎แกํ เพลง
บอก เพลงรํอยพรรษา หรือเป็นเพลงที่ร๎องได๎ทั่วไปไมํจากัดโอกาส เชํน ซอ หมอลา เพลงโคราช เพลง
ลาตัด เพลงฉํอย เพลงอีแซว ในแตํละพื้นที่จะมีเพลงที่ร๎องตามเทศกาลตําง ๆ แตกตํางกันไป
๒.๓ แบํงตามจุดประสงค์ในการร๎อง เชํน เพลงกลํอมเด็ก เพลงปลอบเด็ก เพลงประกอบ
การละเลํนของเด็ก เพลงปฏิพากย์ เพลงร๎องราพัน เพลงประกอบการละเลํนของผู๎ใหญํ และเพลงประกอบ
พิธีกรรม ที่มีขึ้นตามวิถีชีวิต ความเชื่อของท๎องถิ่น
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๒.๔ แบํงตามจานวนผู๎ร๎อง เป็นเพลงร๎องเดี่ยวและเพลงร๎องหมูํ เชํน เพลงกลํอมเด็ก เพลง
พาดควาย เป็นเพลงร๎องเดี่ยว สํวนเพลงเกี่ยวข๎าว เพลงเรือ ล๎วนเป็นเพลงร๎องหมูํ
๒.๕ อื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีการแบํงประเภทเพลงพื้นบ๎านแบบอื่น ๆ เชํน ตามความสั้นยาว
ของเพลง แบํงตามเพศของผู๎ร๎อง แบํงตามวัยของผู๎ร๎อง แบํงตามเขตพื้นที่เป็นภาค ๔ ภาค คือ เพลง
พื้นบ๎านภาคกลาง เพลงพื้นบ๎านภาคเหนือเพลงพื้นบ๎านภาคอีสาน และเพลงพื้นบ๎านภาคใต๎
(http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=34&chap=2&page=t34-2infodetail04.html)
๓. การแสดงพื้นเมืองภาคกลาง
ดังได๎กลําวข๎างต๎น วําการแสดงพื้นบ๎านเมืองแบํงได๎หลายประเภท ประเภทหนึ่ง คือการแบํง
ตามภาคตําง ๆ เป็นการแสดงพื้นเมืองภาคเหนือ การแสดงพื้นเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การแสดง
พื้นเมืองภาคกลาง การแสดงพื้นเมืองภาคใต๎ ทั้งนี้การแสดงพื้นเมืองของแตํละภาค มีลักษณะแตกตําง
กันตามสภาพความเป็นอยูํ ภาษาและขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อในแตํละท๎องถิ่น ในที่นี้นาเสนอ
การแสดงพื้นเมืองภาคกลาง
ภาคกลางเป็นภาคที่มีความอุดมสมบูรณ์ ได๎ชื่อวําเป็นอูํข๎าวอูํน้าของไทย มีภูมิประเทศเป็นที่
ราบลุํม มีแมํน้าหลายสาย ประชาชนสํวนใหญํประกอบอาชีพด๎านกสิกรรมและเกษตรกรรม มีความ
เป็นอยูํสุขสบาย มีเวลาที่จะคิดประดิษฐ์หรือสร๎างสรรค์สิ่งที่สวยงามได๎มาก ภาคกลางเป็นที่รวมของ
ศิลปวัฒนธรรม การแสดงมีการถํายทอดสืบตํอกันและพัฒนาดัดแปลงขึ้นเรื่อย ๆ แสดงออกมาในรูปแบบ
ของขนบธรรมเนียมประเพณี และการประกอบอาชีพ เป็นการแสดงหรือการละเลํนที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล
ในลักษณะที่สนุกสนาน สอดคล๎องกับวิถีชีวิตและเพื่อความบันเทิง พักผํอนหยํอนใจจากการทางาน หรือ
เมื่อเสร็จจากเทศกาลฤดูเก็บเกี่ยว การแสดงพื้นเมืองภาคกลาง เชํน เต๎นการาเคียว เพลงเกี่ยวข๎าว เพลง
เรือ เพลงฉํอย เพลงอีแซว ลิเก ลาตัด กลองยาว เถิดเทิง เป็นต๎น บางอยํางกลายเป็นการแสดงนาฏศิลป์
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แบบฉบับไปก็มี เชํน ราวง และเนื่องจากเป็นที่รวมของศิลปะนี้เอง ทาให๎คนภาคกลางรับการแสดงของ
ท๎องถิ่นใกล๎เคียงเข๎าไว๎หมด แล๎วปรุงแตํงตามเอกลักษณ์ของภาคกลาง คือการรํายราที่ใช๎มือ แขนและ
ลาตัว เชํน โขน ละครชาตรี ละครนอก ละครใน ลิเก หุํน หนังใหญํ เป็นต๎น
(http://thaidance.wordpress.com)
เอนก นาวิกมูลและมนัส พูลผล (๒๕๓๑) ได๎กลําวถึงชนิดของเพลงพื้นเมืองในบริเวณภาค
กลางและโอกาสในการเลํนของเพลงเหลํานี้ สรุปความได๎วําชาวบ๎านได๎สร๎างเพลงขึ้นมากมายถึง ๔๐ กวํา
ชนิด หรือ ๔๐ กวําทานอง บางเพลงรู๎จักกันแตํเฉพาะในถิ่น เชํน เพลงรํอยพรรษา มีเฉพาะในกาญจนบุรี
บางเพลงรู๎จักเฉพาะในถิ่นจังหวัด เชํน เพลงระบาบ๎านนา มีในแถบนครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทราและ
บางเพลงก็รู๎จักและร๎องกันแพรํหลายในทุกจังหวัด เชํน เพลงแหํนางแมว เพลงฉํอยเป็นต๎น เพลงพื้นเมือง
เหลํานี้ บ๎างก็ใช๎ฉันทลักษณ์หรือรูปแบบกลอนที่เหมือนกันผิดกันแตํเพียงทานองและการร๎องรับของลูกคูํ
บ๎างก็ใช๎ฉันทลักษณ์ที่คล๎ายคลึง และบ๎างมีฉันทลักษณ์ที่ไมํคล๎ายเพลงใด ๆ เลยซึ่งแม๎แตํทานองเดียวกันแตํ
ละถิ่นก็อาจเรียกชื่อและร๎องผิดแผกไปบ๎างตามสาเนียงและการถํายทอด
สมบัติ สุขบรรจง (๒๕๔๔ : ๖๓) อธิบายวํา การแสดงพื้นเมืองของภาคกลางจะเน๎นในเรื่อง
การโต๎ตอบด๎วยคารมโวหารที่คมคาย เนื่องมาจากผู๎คนในท๎องถิ่นติดตํอไปมาหาสูํกันได๎โดยงํายการสื่อสาร
ถึงกัน สามารถทาได๎ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน การรวมกลุํมผู๎คนเพื่อรํวมกันประกอบกิจกรรมอยํางใด
อยํางหนึ่ง จึงสามารถทาได๎ไมํยาก เมื่อมารวมกลุํมกันแล๎วยํอมต๎องมีการพูดจาทักทายหรือหยอกล๎อกัน
บ๎างตามประสา ดังนั้นการละเลํนแบบโต๎ตอบคารมเป็นคากลอนจึงเกิดขึ้นเพื่อความเพลิดเพลินและ
สนุกสนานเพิ่มขึ้น ลีลาทําทางก็เริ่มมีขึ้นตามไปด๎วย คือเริ่มมีการขยับแขนขากรีดกรายรํายราไปตาม
จังหวะตามอารมณ์ความสนุกสนาน และเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให๎เกิดการคิดประดิษฐ์การละเลํนมากมาย
จึงทาให๎การแสดงพื้นเมืองของภาคกลางหนักไปในทางโต๎ตอบกันด๎วยคาพูดอันมีคารมคมคาย นักแสดงใน
ทุกวันนี้หลายคนอาจมองวําการเป็นนักแสดงนั้นเป็นเรื่องที่สามารถทาได๎ไมํยากเพียงมีรูปรํางหน๎าตาที่ดูดี
รํางกายที่สมบูรณ์พร๎อม และความอยากที่จะแสดงออกรวมทั้งแรงสนับสนุนจากแหลํงเงินทุนก็สามารถ
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นาพาให๎เข๎าสูํเวทีการแสดงได๎อยํางรวดเร็ว ซึ่งคงปฏิเสธไมํได๎วํามีคนจานวนไมํน๎อยที่เข๎าสูํวงการและ
เรียกขานตนเองวํานักแสดงโดยอาศัยคุณสมบัติดังที่กลําวมา แตํในจานวนคนเหลํานั้นคงมีไมํมากนักที่เข๎า
ใจความแตกตํางระหวํางคาวํา “แสดงได้” กับ “แสดงเป็น” การเป็นนักแสดงที่ดีหรือที่เรียกวําเป็น
นักแสดงที่แสดงเป็นนั้นยํอมมีความแตกตํางเป็นอยํางมากกับนักแสดงที่คิดวําตนสามารถแสดงได๎ เพราะ
นอกเหนือไปจากความอยากที่จะแสดงแล๎ว การแสดงที่ดีนั้นยังต๎องอาศัยทักษะและความสามารถอยํางสูง
เพื่อทาให๎การแสดงเต็มไปด๎วยศิลปะนักแสดงที่ดีจะต๎องรู๎จักตนเอง รู๎จักที่จะเรียนรู๎และฝึกฝนให๎ตนนั้นมี
ความพร๎อมอยูํเสมอ ความพร๎อมที่กลําวถึงนี้มิใชํความพร๎อมในเรื่องรูปรํางหน๎าตาเพียงอยํางเดียว แตํยัง
หมายรวมถึงความพร๎อมในด๎านรํางกายและจิตใจจนสามารถที่จะปฏิบัติงานด๎านการแสดงได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ และเป็นงานที่แสดงออกให๎เห็นถึงความงดงามในเชิงศิลปะอีกด๎วย
สาหรับเพลงพื้นเมืองภาคกลาง สํวนใหญํเป็นเพลงโต๎ตอบหรือเพลงปฏิพากย์ เป็นเพลงที่
หนุํมสาวใช๎ร๎องโต๎ตอบเกี้ยวพาราสีกัน มักร๎องกันเป็นกลุํมหรือเป็นวง ประกอบด๎วย ผู๎ร๎องนาเพลงฝุายชาย
และฝุายหญิงที่เรียกวํา พํอเพลง แมํเพลง สํวนคนอื่น ๆ เป็นลูกคูํร๎องรับ ให๎จังหวะด๎วยการปรบมือ หรือใช๎
เครื่องดนตรีประกอบจังหวะ เชํน กรับ ฉิ่ง พลงโต๎ตอบนี้ ชาวบ๎านภาคกลางนามาร๎องเลํนในโอกาส
ตําง ๆ ตามเทศกาล หรือในเวลาที่มารวมกลุํมกัน เพื่อทากิจกรรมอยํางใดอยํางหนึ่ง หรือบางเพลงก็ใช๎ร๎อง
เลํนไมํจากัดเทศกาล ในที่นี้แบํงเพลงพื้นบ๎านเป็น ๕ กลุํม คือ
๑) เพลงที่นิยมร๎องเลํนในฤดูน้าหลาก เทศกาลกฐินและผ๎าปุา ในชํวงเทศกาลออกพรรษา
ได๎แกํ
- เพลงเรือ ร๎องกันทั่วไปในลุํมแมํน้าเจ๎าพระยา โดยเฉพาะพระนครศรีอยุธยา
อํางทอง สิงห์บุรี สุพรรณบุรี ลพบุรี
- เพลงครึ่งทํอน เพลงไกํปุา ร๎องอยูํแถบพระนครศรีอยุธยา
- เพลงหน๎าใย เพลงยิ้มใย เพลงโซ๎ ร๎องในนครนายก
- เพลงราพาข๎าวสาร ปทุมธานี
- เพลงรํอยภาษา กาญจนบุรี
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๒) เพลงที่นิยมเลํนในเทศกาลเก็บเกี่ยว เป็นเพลงที่ร๎องเลํนในเวลาลงแขกเกี่ยวข๎าว และนวด
ข๎าว
- เพลงเกี่ยวข๎าว เพลงก๎ม อํางทอง สุพรรณบุรี
- เพลงเต๎นกา อํางทอง พระนครศรีอยุธยา
- เพลงเต๎นการาเคียว นครสวรรค์
- เพลงจากอาเภอพนมทวน กาญจนบุรี
- เพลงสงฟาง สุพรรณบุรี กาญจนบุรี อํางทอง สิงห์บุรี
- เพลงพานฟาง สุพรรณบุรี กาญจนบุรี
- เพลงสงคอลาพวน กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี
- เพลงชักกระดานกาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สิงห์บุรี อํางทอง
- เพลงโอก ราชบุรี ใช๎ร๎องเลํนเวลาหยุดพักระหวํางนวดข๎าว
๓) เพลงที่นิยมเลํนในเทศกาลสงกรานต์ เป็นเพลงที่ร๎องเพื่อความสนุกสนาน รื่นเริง และบาง
เพลงเป็นเพลงที่ใช๎ประกอบการละเลํนของหนุํมสาว ได๎แกํ
- เพลงพิษฐาน เลํนกันในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี อุทัยธานี นครสวรรค์
สุโขทัย กาแพงเพชร ตาก
- เพลงพวงมาลัย นครปฐม เพชรบุรี กาญจนบุรี อํางทอง นครสวรรค์
- เพลงระบา เพลงระบาบ๎านไรํ พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี อํางทอง สุพรรณบุรี
- เพลงฮินเลเล พระนครศรีอยุธยา นครสวรรค์ สุโขทัย พิษณุโลก
- เพลงคล๎องช๎าง สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม
- เพลงช๎าเจ๎าหงส์ พระนครศรีอยุธยา
- เพลงช๎าเจ๎าโลม นครสวรรค์ อุทัยธานี
- เพลงเหยํย กาญจนบุรี
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- เพลงกรุํน อุทัยธานี พิษณุโลก
- เพลงชักเยํอ อุทัยธานี
- เพลงเข๎าผี เกือบทุกจังหวัดของภาคกลาง
- เพลงสังกรานต์ เป็นเพลงใช๎ร๎องยั่วประกอบทํารา ไมํมีชื่อเรียกโดยตรง ในที่นี้
เรียกตามคาของยายทองหลํอ ทาเลทอง แมํเพลงอาวุโสชาวอยุธยา
๔) เพลงที่ใช๎ร๎องเวลามารวมกันทากิจกรรมอยํางหนึ่ง ได๎แกํ
- เพลงโขลกแปูง ร๎องโต๎ตอบกันเวลาลงแขกโขลกแปูงทาขนมจีน ในงานทาบุญ ของ
ชาวอํางทอง ชาวนครสวรรค์
- เพลงแหํนาคหรือสั่งนาค ร๎องกันทั่วไปในภาคกลาง ในงานบวชนาคขณะแหํนาคไป
วัดหรือรับไปทาขวัญนาค
๕) เพลงที่ร๎องเลํนไมํจากัดเทศกาล เป็นเพลงที่ร๎องเพื่อความสนุกสนานรื่นเริงในงานบุญ
ประเพณีตําง ๆ ร๎องราพันแสดงอารมณ์ความรู๎สึก ร๎องประกอบการละเลํน หรือร๎องโดยที่มีวัตถุประสงค์
อยํางใดอยํางหนึ่ง ได๎แกํ
- เพลงเทพทอง เป็นเพลงพื้นบ๎านที่เกําที่สุด ตามหลักฐานในวรรณคดีและหนังสือเกํา
บันทึกไว๎วํา นิยมเลํนตั้งแตํสมัยอยุธยา สมัยธนบุรี สมัยรัตนโกสินทร์ จนถึง รัชกาลที่ ๖
- เพลงลาตัด
- เพลงโนเนโนนาด
- เพลงแอํวเคล๎าซอ
- เพลงแหํเจ๎าบําว
- เพลงพาดควาย
- เพลงปรบไกํ
- เพลงขอทาน
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- เพลงฉํอย มีชื่อเรียกอื่นๆ เชํน เพลงวง เพลงเป๋ เพลงฉํา เพลงตะขาบ
- เพลงทรงเครื่อง
- เพลงระบาบ๎านนา
- เพลงอีแซว
- เพลงราโทน
- เพลงสาหรับเด็ก เพลงกลํอมเด็ก เพลงปลอบเด็ก เพลงประกอบการละเลํนเด็ก
เพลงพื้นเมืองภาคกลางที่แพรํหลายได๎ยินทั่วๆ ไป และมีพํอเพลงแมํเพลงที่ยังจดจาร๎องกันได๎
ยังคงมีจานวนไมํมากนัก (http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=
34&chap=2&page=t34-2-infodetail04.html) ในที่นี้จะนาเสนอเพลงอีแซว เพลงเรือ เพลงเต๎นกา
เพลงพิษฐาน เพลงระบาบ๎านไรํ เพลงพวงมาลัยซึ่งเป็นเพลงพื้นเมืองที่มีการแสดงกันอยํางแพรํหลายใน
ภาคกลาง
- เพลงอีแซว เป็นเพลงพื้นบ๎านประจาท๎องถิ่นของสุพรรณบุรี มีกาเนิดและแพรํหลายในเขต
จังหวัดสุพรรณบุรีและใกล๎เคียง เพลงอีแซวมีความเป็นมาที่ยาวนาน มากกวํา ๑๐๐ ปี โดยในชํวงแรก ๆ
นั้นมีลักษณะเป็นเพลงปฏิพากย์ คือเป็นเพลงโต๎ตอบ ที่หนุํมสาวใช๎ร๎องยั่วเย๎าเกี้ยวพาราสีกันอยํางงํายๆ
สั้นๆ กระทั่งเมื่อ ๖๐ - ๗๐ ปี ที่ผํานมาจึงได๎พัฒนาเป็นเพลงปฏิพากย์ยาว คือมีเนื้อเพลงที่ใช๎ร๎องในแตํละ
ครั้งยาวมากขึ้น พร๎อมกับมีการดัดแปลงทานองและลักษณะการร๎องรับของลูกคูํ นอกจากนั้นยังได๎มีการ
พัฒนาเสื้อผ๎าของผู๎แสดง โดยนุํงโจงกระเบนทั้งฝุายชายและหญิง สํวนเสื้อนั้นฝุายหญิงใสํเสื้อแขนสั้นคอ
กลมหรือ คอเหลี่ยมกว๎าง ฝุายชายมักใสํเสื้อแขนสั้นคอกลม สร๎างสรรค์ความสะดุดตาด๎วยสี ที่ฉูดฉาดเพื่อ
ดึงดูดใจผู๎ชม ด๎วยความนิยมในเพลงอีแซวทาให๎สามารถแสดงได๎เกือบทุกสถานที่และทุกโอกาสเพียงแตํ
จะไมํมีการแสดงในงานแตํงงาน
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- เพลงเรือ เป็นเพลงพื้นบ๎านที่เลํนกันมานานในสุพรรณบุรี (http://www. gotoknow.
org/posts/128738) เป็นเพลงที่ร๎องเลํนในฤดูน้าหลากราว ๆ เดือน ๑๑ – ๑๒ มีประเพณีทอดกฐิน
ทอดผ๎าปุา วัดตําง ๆ มักจัดงานไหว๎พระประจาปีขึ้น ชาวบ๎านก็ลงเรือไปทาบุญกัน ระหวํางนั้นคนที่
“เป็นเพลง” คือคนที่ร๎องเพลงเรือได๎ ก็นิยมลอยเรือเลํนเพลงกันไป พํอเพลงแมํเพลง มีทั้งระดับสมัครเลํน
และระดับมืออาชีพ ลักษณะเดํนของเพลงเรือที่ไมํเหมือนเพลงอื่นคือการร๎องรับวํา “ฮ๎า..ไฮ๎” วิธีร๎องเลํน
เป็นการลงไปร๎องกันในเรือ โต๎ตอบกันระหวํางฝุายชายและฝุายหญิง เนื้อหาสํวนใหญํเกี่ยวกับเรื่องความ
รัก เป็นการเกี้ยวพาราสี หรืออาจมีการร๎องเป็นชุดเป็นตับไป เชํน ตับตีหมากผัว คือหญิง ๒ คน เป็นเมีย
น๎อย เมียหลวง หรือตับชิงชู๎ คือเมียหนีตามชู๎ไป เนื้อร๎องมีทั้งเป็นบทที่ทํองจาสืบ ๆ กันมาและที่ด๎นเป็น
กลอนสด ๆ นิยมเลํนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อํางทอง สิงห์บุรี สุพรรณบุรี และลพบุรี ชํวงเทศกาล
กฐิน ผ๎าปุา หรืองานนมัสการ งานบุญประจาปีของวัด ซึ่งเป็นฤดูน้าหลาก ชาวนาวํางเว๎นจากการทานา รอ
น้าลด และรวงข๎าวสุก ก็จะพากันพายเรือมาทาบุญไหว๎พระและเลํนเพลง เรือที่ใช๎มีเรือมาดสี่แจว เรือ
พายม๎าทุกลาจุดตะเกียงเจ๎าพายุ หรือตะเกียงลานไว๎กลางลาเรือ ธรรมเนียมในการเลํนมีเรือฝุายชายและ
ฝุายหญิง จานวนผู๎เลํนขึ้นอยูํกับขนาดของเรือประมาณ ๙ - ๑๐ คน มีพํอเพลง แมํเพลง สํวนที่เหลือเป็น
ลูกคูํ ใช๎กลอนลงสระเสียงเดียวกันไปเรื่อยๆ
- เพลงเต๎นกา มีอยูํทั่วไปแถบลุํมแมํน้าเจ๎าพระยา นิยมเลํนในจังหวัดอํางทอง สิงห์บุรี
สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา และนครนายก สํวนมากจะร๎องเลํนระหวํางชํวงหยุดพักเมื่อเกี่ยวข๎าวไปถึง
อีกคันนาหนึ่ง หรือมักเลํนตอนเย็นหลังเลิกเกี่ยวข๎าวแล๎ว ผู๎เลํนจะยืนล๎อมเป็นวงกลม หรืออาจยืนเป็นแถว
หน๎ากระดาน หันหน๎าเข๎าหากัน มือซ๎ายถือรวงข๎าว มือขวาถือเคียว พํอเพลงแมํเพลงอาจมีหลายคน
ชํวยกันร๎องแก๎ หรือร๎องโต๎ตอบฝุายตรงข๎าม สํวนคนอื่นๆ เป็นลูกคูํรับวํา "เฮ๎ เอ๎า เฮ๎ เฮ๎"
- เพลงพิษฐาน เพลงพิษฐานนิยมเลํนในชํวงเทศกาลสงกรานต์ โดยเลํนในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อุทัยธานี นครสวรรค์ สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และสุโขทัย เมื่อหนุํมสาวทาบุญตักบาตร
ที่วัดแล๎ว ก็จะพากันเก็บดอกไม๎เข๎าไปไหว๎พระในโบสถ์ หญิงและชายนั่งคนละข๎าง มือถือพานดอกไม๎ เพลง

๒๓

ขึ้นต๎นด๎วยคาวํา "พิษฐาน" มาจากคาวํา อธิษฐาน เพื่อขอพรพระ ฝุายชายเริ่มวําเพลงกํอน ฝุายหญิงร๎อง
แก๎ เมื่อฝุายใดร๎อง ลูกคูํฝุายนั้นร๎องรับ ไมํต๎องปรบมือ เกี้ยวพาราสีกันไปในเนื้อเพลงซึ่งเป็นกลอนสั้นๆ
เพียง ๔ วรรค และมักยกเอาชื่อหมูํบ๎านมาสัมผัสกับชื่อดอกไม๎ เพลงพิษฐานนี้จุดประสงค์นอกจากเพื่อการ
ขอพรแล๎ว แกํนของเพลง คือ การทาให๎ผู๎อธิษฐาน ซึ่งเป็นหนุํมสาว จะได๎มีความสุขสนุกสนาน ได๎
แสดงออกเกี้ยวพาราสี กระเซ๎าเย๎าแหยํ สํวนมากจะไมํถือโกรธกัน ถ๎าร๎องเกินเลยไป
- เพลงระบาบ๎านไรํ เพลงระบามีอยูํ ๓ แบบ คือ เพลงระบาบ๎านไรํ เพลงระบาบ๎านนา และเพลง
ระบา เลํนในงานเทศกาลสงกรานต์ และงานนักขัตฤกษ์ตําง ๆ เป็นเพลงร๎องโต๎ตอบระหวํางชายหญิง เนื้อ
เพลงเกี่ยวเนื่องกับการเกี้ยวพาราสี นิยมเลํนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อํางทอง สิงห์บุรี สุพรรณบุรี
ลพบุรี นครสวรรค์ และอุทัยธานี โดยชายและหญิงจะยืนล๎อมวง ปรบมือเป็นจังหวะ และผลัดกันเป็นต๎น
เพลง สํวนที่เหลือจะเป็นลูกคูํร๎องรับ
- เพลงพวงมาลัย เป็นเพลงร๎องโต๎ตอบระหวํางชายและหญิง นิยมเลํนกันแถบภาคกลางทั่วไป
แทบทุกจังหวัด ในงานเทศกาลตําง ๆ เชํน วันสงกรานต์ งานโกนจุก งานบวชนาค งานมงคลตํางๆ โดย
เลือกสถานที่เลํนเพลง เป็นลานกว๎าง ๆ ยืนล๎อมเป็นวงกลม แบํงเป็นฝุายชายครึ่งวงฝุายหญิงครึ่งวง มี
พํอเพลง แมํเพลง ผลัดกันร๎อง สํวนที่เหลือจะเป็นลูกคูํปรบมือเป็นจังหวะ และร๎องรับฝุายของตน
๔. การแสดงพื้นเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางที่มีการแสดงพื้นเมืองหรือการแสดงพื้นบ๎านมากมาย
ด๎วยเหตุที่คนสุพรรณมีวิถีชีวิตใกล๎ชิดอยูํกับเพลงพื้นบ๎าน เพลงจึงเป็นสํวนหนึ่งของชีวิตจิตวิญญาณของ
คนสุพรรณบุรีเกือบทุกคน ทาให๎เกิดศิลปินพื้นบ๎าน ศิลปินแหํงชาติ และศิลปินที่มีชื่อเเสียงมากมายอาทิ
ครูมนตรี ตราโมท แมํบัวผัน จันทร์ศรี ค รูแจ๎ง คล๎ายสีทอง แมํขวัญจิต ศรีประจันต์ ครูไวพจน์
เพชรสุพรรณ เป็นต๎น เพลงพื้นบ๎านเป็นการแสดงที่สาคัญและมีชื่อเสียงของจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ร๎องเลํน
กันมาแตํสมัยโบราณ เพลงพื้นบ๎านของจังหวัดสุพรรณบุรีเชํน เพลงฉํอย เพลงเกี่ยวข๎าว เพลงเรือ เพลง
อีแซว เนื่องด๎วยสุพรรณบุรีเป็นเมืองเกษตรแตํดั้งเดิม อาชีพหลักคือการทานาและประเพณีสาคัญที่ชาว
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สุพรรณรู๎จักดี ก็คือประเพณี "ลงแขกเกี่ยวข๎าว" คนสุพรรณบุรีเป็นคนที่มีนิสัยรื่นเริง ชอบความสนุกสนาน
เมื่อออกแรงทานาเกี่ยวข๎าวก็หาอะไรที่สนุกเลํนแก๎เหนื่อย ทาให๎เกิดความคึกคักในระหวํางทางานรํวมกัน
ทาให๎เกิดเพลงพื้นบ๎านขึ้นมากมาย ไมํวําจะเป็น เพลงเกี่ยวข๎าว เพลงเต๎นกา เพลงสงฟาง คนสุพรรณบุรี
เลํนเพลงเหลํานี้มาตั้งแตํสมัยปูุยําตาทวดสืบตํอกันมาและขยายเป็นแหลํงชุมเพลงใหญํของประเทศ การ
เลํนเพลงพื้นบ๎านนั้นไมํได๎เลํนแคํคนสองคน แตํเลํนกันเป็นหมูํคณะ คนไหนเกํงก็เป็นพํอเพลง แมํเพลง เกํง
น๎อยร๎องเองไมํได๎ ก็เป็นลูกคูํคอยกระทุ๎ง บางคนก็คอยเคาะจังหวะ ตีเกราะเคาะไม๎ตามสนุก พวกที่ร๎องเลํน
ไมํได๎ก็นั่งฟังหรือกระโดดโลดเต๎นไปตามจังหวะ การแสดงพื้นเมืองสุพรรณบุรีจึงมีลักษณะเชํนเดียวกับการ
แสดงพื้นเมืองภาคกลาง ที่เป็นการแสดงที่เลํนสืบตํอกันมาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู๎จักกันทั่วไปและเป็น
เอกลักษณ์ของสุพรรณบุรี ประกอบด๎วยเพลงอีแซว เพลงฉํอย เพลงพวงมาลัย เพลงเต๎นการาเกียว
เป็นต๎น (http://www.suphan.biz/plengesaew.htm)
โดยสรุป การแสดงพื้นบ๎าน การแสดงพื้นเมือง การละเลํนพื้นบ๎าน หมายถึงการแสดงที่เกิดขึ้น
ตามท๎องถิ่นตําง ๆ ในแตํละภูมิภาค เป็นการแสดงที่มีมาแตํสมัยโบราณ สะท๎อนวิถีชีวิตของผู๎คนในท๎องถิ่น
นั้นถือวําเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได๎สั่งสม สร๎างสรรค์ และสืบทอดไว๎จนเป็นเอกลักษณ์ของ
ท๎องถิ่นมีลักษณะแตกตํางกันตามสภาพภูมิประเทศ สังคม วัฒนธรรม แตํละท๎องถิ่น การแสดงพื้นบ๎าน
การแสดงพื้นเมือง การละเลํนพื้นบ๎าน นั้นมีความสาคัญ เพราะกํอให๎เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน
มีประโยชน์ตํอรํางกาย จิตใจ สร๎างความรัก ความสามัคคี ของคนในชุมชน โดยทั่วไปแบํงประเภทการ
แสดงได๎ตามสํวนภูมิภาค ได๎แกํ การแสดงพื้นเมืองของภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต๎
โดยการแสดงพื้นเมืองในแตํละภาคจะมีลักษณะที่คล๎ายคลึงกันในเรื่องของมูลเหตุแหํงการแสดง คือ เพื่อ
เซํนสรวงหรือบูชาเทพเจ๎า เพื่อความสนุกสนานรื่นเริง ในเทศกาลตําง ๆ แสดงเพื่อความเป็นสิริมงคล
แสดงความยินดีในโอกาสตํางๆ หรือต๎อนรับผู๎มาเยือน สาหรับการแสดงพื้นเมือง จังหวัดสุพรรณบุรีที่มี
ชื่อเสียงและเป็นเอกลักษณ์ของสุพรรณบุรี ได๎แกํเพลงอีแซว เพลงฉํอย เพลงพวงมาลัย และเพลงเต๎นกา
ราเคียว

๒๕

การอนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบทอดวัฒนธรรม
๑. ความหมาย ความสาคัญ
คาวําการอนุรักษ์ (conservation) หมายถึง การเก็บรักษา สงวน ซํอมแซม ปรับปรุง และใช๎
ประโยชน์ตามความต๎องการอยํางมีเหตุผลตํอสิ่งแวดล๎อม เพื่อเอื้ออานวยให๎เกิดคุณภาพสูงสุดในการสนอง
ความเป็นอยูํของมนุษย์อยํางถาวรตํอไป (http://th49.ilovetranslation.com/IDiKNMTZq7A=d/)
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหํงชาติ (๒๕๕๐ : ๖๘) อธิบายงานอนุรักษ์วัฒนธรรมวําหมายถึง
การพิทักษ์รักษาและธารงไว๎ซึ่งวัฒนธรรมทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม เพื่อกํอให๎เกิดความรักความหวง
แหน ความเข๎าใจและความภาคภูมิใจในความเป็นท๎องถิ่นและความเป็นชาติ ตลอดจนเพื่อประโยชน์ใน
การศึกษาค๎นคว๎าของคนรุํนหลัง กิจกรรมหลักที่ควรดาเนินการ คือ การศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา
เกี่ยวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมของท๎องถิ่น การจัดทาทะเบียนผลิตผลทางวัฒนธรรมเพื่องานอนุรักษ์ การ
จัดหางบประมาณสนับสนุนอนุรักษ์วัฒนธรรม การรณรงค์ให๎เกิดความตื่นตัวตระหนักในคุณคําและให๎
ความรํวมมือในงานอนุรักษ์วัฒนธรรม การออกข๎อบัญญัติขององค์การบริหารสํวนตาบลให๎เอื้อตํองาน
อนุรักษ์วัฒนธรรม การจัดสร๎างเครือขํายเพื่อสนับสนุนงานอนุรักษ์วัฒนธรรมการประชาสัมพันธ์งาน
อนุรักษ์วัฒนธรรม การยกยํองและเชิดชูเกียรติบุคคลหรือหนํวยงานที่ประสบความสาเร็จในงานอนุรักษ์
วัฒนธรรมและการติดตามประเมินผล
จันทิรา ธนสงวนวงศ์ (http://e-learning.e-tech.ac.th/learninghtml/s1301/
unit012.html) ได๎กลําวถึงความสาคัญของวัฒนธรรมและการสืบทอดวัฒนธรรม ไว๎วําวัฒนธรรมไทย
เป็นตัวกาหนดวิถีชีวิตของคนในสังคมไทย เป็นเครื่องวัดความเจริญ หรือความเสื่อมของสังคมซึ่งมีผลตํอ
ความก๎าวหน๎าของประเทศ การสืบทอดวัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งจาเป็นและมีความสาคัญตํอการพัฒนาคน
และสังคมไทยอยูํหลายประการ คือ ทาให๎มองเห็นวิถีความเป็นไทย ความคิดสร๎างสรรค์ ทั้งทางด๎าน
ศาสนา สังคม วัฒนธรรม การปกครอง ทาให๎คนไทยเป็นผู๎มีความรับผิดชอบ รู๎จักรักษาระเบียบวินัย มี
ความรักชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ รู๎จักพัฒนาตนเอง ซึ่งเป็นการเสริมสร๎างในการปลูกจิตสานึกที่ดีงาม
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เหมาะสมกับสภาพของสังคมไทยสืบไป ทาให๎คนไทยทั้งชุมชนเมืองและชุมชนชนบท เกิดความรํวมมือรํวม
ใจสํงเสริมขนบธรรมเนียมที่ดีงามนาภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาใช๎ให๎เกิดประโยชน์แกํคนในชาติเป็นที่รู๎จักของ
ชาวโลกทาให๎เกิดการถํายทอดจากคนรุํนหนึ่งไปสูํอีกรุํนหนึ่งซึ่งนับวําเป็นการสืบทอดเอกลักษณ์ไทยเพื่อให๎
คงอยูํในสังคมสืบตํอไป
วิชัย ภูํโยธิน (๒๕๕๖) ได๎เขียนเกี่ยวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยไว๎วําการอนุรักษ์วัฒธรรม
ไทยนั้นต๎องอาศัยความรํวมมือกันของคนไทยทุกคนมีวิธีการหลายวิธี ได๎แกํ ๑)การศึกษาค๎นคว๎า และการ
วิจัยวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท๎องถิ่นทั้งที่มีการรวบรวมไว๎แล๎วและยังไมํได๎ศึกษา เพื่อทราบ
ความหมาย และความสาคัญของวัฒนธรรมในฐานะที่เป็นมรดกของไทยอยํางถํองแท๎ ๒) สํงเสริมให๎ทุกคน
เห็นคุณคํารํวมกันรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติและของท๎องถิ่นเพื่อสร๎างความเข๎าใจและมั่นใจ
แกํประชาชนในการปรับเปลี่ยนและตอบสนองกระแสวัฒนธรรมอื่นๆ อยํางเหมาะสม ๓) รณรงค์ให๎
ประชาชนและภาคเอกชน ตระหนักในความสาคัญของวัฒนธรรมวําเป็นเรื่องที่ทุกคนต๎องให๎การ
รับผิดชอบรํวมกันในการสํงเสริมสนับสนุนประสานงานการบริการความรู๎วิชาการ และทุนทรัพย์สาหรับจัด
กิจกรรมทางวัฒนธรรม ๔) สํงเสริมและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภายในประเทศและระหวํางประเทศโดยการ
ใช๎ศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นสื่อสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางกัน ๕) สร๎างทัศนคติความรู๎และความเข๎าใจวําทุก
คนมีหน๎าที่เสริมสร๎างฟื้นฟูและการดูแลรักษาสภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมที่เป็นสมบัติ
ของชาติและมีผลโดยตรงของความเป็นอยูํของทุกคนและ ๖) จัดทาระบบเครือขํายสารสนเทศทางด๎าน
วัฒนธรรมเพื่อเป็นศูนย์กลางเผยแพรํประชาสัมพันธ์ผลงานให๎ประชาชนเข๎าใจสามารถเลือกสรรตัดสินใจ
และปรับเปลี่ยนให๎เหมาะสมกับการดาเนินชีวิตทั้งนี้สื่อมวลชนควรมีบทบาทในการสํงเสริม และสนับสนุน
งานด๎านวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้นด๎วย
สาหรับการสํงเสริมและสืบทอดวัฒนธรรมนั้นก็เป็นสิ่งที่สาคัญ ซึ่งเรื่องนี้ได๎มีการอธิบายไว๎วํา
(http://nittayajantam.blogspot.com/p/1_9385.html) การพัฒนาและสืบทอดวัฒนธรรมไทย เป็น
กระบวนการที่สาคัญยิ่ง ที่จะดารงไว๎ซึ่งสิ่งที่ดีงามสืบไป การเรียนรู๎และฝึกตนเองให๎เห็นคุณคําจึงเป็น

๒๗

วิธีการที่ดี และควรทาตั้งแตํวัยเด็ก ด๎วยการปลูกจิตสานึก โดยสถาบันที่สาคัญของชาติต๎องให๎ความสาคัญ
ไมํวําจะเป็นในลักษณะการอบรมสั่งสอน หรือการปฏิบัติเป็นแบบอยํางที่ดี การสืบทอดวัฒนธรรมไทยที่
สาคัญ ได๎แกํ
๑) การปลูกฝังคํานิยมที่ดี ซึ่งต๎องเริ่มที่พํอ - แมํ ควรเป็นตัวอยํางที่ดี อบรมสั่งสอนลูกให๎เป็น
คนดีของสังคม
๒) การจัดวิชาที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีไว๎ในหลักสูตรทุกระดับชั้น เพื่อเป็นการปลูกฝัง
และสั่งสมความรู๎ ประสบการณ์ตั้งแตํเด็ก ซึ่งต๎องอาศัยความรํวมมือจากสถาบันการศึกษา ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ได๎แกํกระทรวงศึกษา และภาคเอกชน ได๎แกํสถาบันการศึกษาตําง ๆ
๓) การสนับสนุนสํงเสริมวัฒนธรรมประเพณีอยํางจริงจัง โดยประสานงานกับหนํวยงานของ
จังหวัดหรือท๎องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน ชํวยจัดงานฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีให๎เป็นที่รู๎จัก
๔) การจัดกิจกรรมสํงเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทย โดยใช๎การทํองเที่ยว เชํนโครงการ
Unseen Thailand เที่ยวเมืองไทยไมํไปไมํรู๎ เป็นต๎น
๕) การจัดงานเที่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค๎าไทย เชํนงานเกี่ยวกับ OTOP (One Tambol One
Product) หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภันฑ์ มีการสาธิตเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณีไทย เรื่องของอาชีพ การ
แสดงพื้นบ๎านตําง ๆ อาจจัดงานใหญํ เชํน ที่ศูนย์การประชุมแหํงชาติ หรือหนํวยงานของเอกชน
๖) การเสนอขําวประกาศเกียรติคุณบุคคลที่ประพฤติตนเป็นประโยชน์ตํอสังคม โดยไมํหวัง
ผลตอบแทนเป็นตัวอยํางที่ดีแกํคนทั่วไป เชํน แมํดีเดํน ลูกกตัญญู หรือผู๎ที่มีผลงานหรืออนุรักษ์ผลงาน
เกี่ยวกับ
๗) การสํงเสริมให๎สถาบันทางศาสนาเป็นศูนย์รวมแหลํงความรู๎แขนงตําง ๆ เชํนวัด หรือ
พระสงฆ์ มีสํวนในการชํวยปลูกฝังสํงเสริมประเพณี วัฒนธรรมในรูปแบบตําง ๆ เชํนการเทศน์ การอบรม
การเรียนการสอน

๒๘

โดยสรุป การอนุรักษ์คือการใช๎ให๎เกิดประโยชน์มากที่สุดและยังคงรักษาศักยภาพสาหรับการใช๎
ประโยชน์ของลูกหลานตํอไป โดยเฉพาะอยํางยิ่งแนวทางอนุรักษ์เหลํานี้ นามาใช๎ในการอนุรักษ์การแสดง
พื้นเมืองให๎คงอยูํอยํางยั่งยืนตลอดไป สาหรับการสํงเสริมและสืบทอดวัฒนธรรมนั้นเป็นกระบวนการ
พัฒนาและสืบทอดวัฒนธรรมไทยเพื่อที่จะดารงไว๎ซึ่งสิ่งที่ดีงาม เป็นการเรียนรู๎และฝึกให๎เห็นคุณคํา
สมควรทาตั้งแตํวัยเด็ก ด๎วยการปลูกจิตสานึก โดยสถาบันที่สาคัญ ๆ ควรให๎ความสาคัญ ไมํวําจะเป็นใน
ลักษณะการอบรมสั่งสอน หรือการปฏิบัติเป็นแบบอยํางที่ดี
๒ การอนุรักษ์ สํงเสริม และสืบทอดการแสดงพื้นเมือง
การแสดงพื้นเมืองถือวําเป็นมรดกทางวัฒนธรรม จึงเป็นเรื่องที่ต๎องมีการอนุรักษ์ สํงเสริม และ
สืบทอดให๎อยูํควบคูํกับสังคมไทยให๎คงอยูํเป็นมรดกของชนรุํนหลังตํอไป ทั้งนี้โดยการปลุกจิตสานึกให๎คน
ในท๎องถิ่นตระหนักถึงคุณคําแกํนสาระและความสาคัญ สํงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม ตลอดจนการ
แสดง ปรับปรุงรูปแบบ หรือประยุกต์บางอยํางให๎มีความเหมาะสมกับยุคสมัยยิ่งขึ้น สํงเสริม สนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพของชาวบ๎าน ผู๎ดาเนินงานให๎มีโอกาสแสดงศักยภาพ มีการยกยํองประกาศเกียรติคุณผู๎
แสดงในลักษณะตํางๆ และเผยแพรํในโอกาสและสถานที่ตําง ๆ
การอนุรักษ์ สํงเสริมและสืบทอดเพลงพื้นบ๎านนั้นสิ่งสาคัญก็คือ การศึกษาซึ่งสาระสาคัญ ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได๎กลําวถึงจุดหมายหลักการของการศึกษาไว๎ในมาตรา ๖
วําการจัดการศึกษาต๎องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โดยแนวการจัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กลําวถึงการจัดการศึกษาวําผู๎เรียนมีความสาคัญที่สุด
ผู๎เรียนทุกคนสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎ การสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ การจัดการศึกษาสามารถดาเนินการได๎ ใน ๓ รูปแบบคือการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยโดยต๎องเน๎นทั้งความรู๎คุณธรรมและกระบวนการเรียนรู๎ (สานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาแหํงชาติ. ๒๕๔๒ : ๓)

๒๙

กลําวโดยสรุปได๎วํา วัฒนธรรมเป็นผลผลิตของมนุษย์โดยรวมที่เกิดจากการเรียนรู๎มาจากคน
รุํนกํอนและมีการสืบตํอเป็นประเพณีกันมา ซึ่งสะท๎อนให๎เห็นถึงวิถีชีวิตหรือการดาเนินชีวิตของคนใน
สังคมที่ครอบคลุมถึงความคิด ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะการละเลํน วรรณคดี ดนตรี
ศีลธรรม ภาษา กฎหมายและสิ่งเหลํานี้ที่มนุษย์สร๎างขึ้นมีการถํายทอดให๎กับคนรุํนตํอ ๆ มาเป็น
กระบวนการเรียนรู๎ที่ตํอเนื่องยาวนานมาจากคนรุํนหนึ่งสูํคนอีกรุํนหนึ่ง ทาให๎มีการสืบสานวัฒนธรรม
นั้น ๆ การสืบสานจึงเป็นการทาให๎มีความตํอเนื่องสืบตํอกันไปและเชื่อมตํอไมํให๎ขาดหายไป
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรม หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๔๔ เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศที่มีจุดประสงค์ที่จะพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียนให๎
เป็นคนดีมีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขีดความสามารถในการแขํงขัน โดยเฉพาะอยํางยิ่งการเพิ่มศักยภาพ
ของผู๎เรียนให๎สูงขึ้น สามารถดารงชีวิตอยํางมีความสุขได๎บนพื้นฐานของความเป็นไทยและความเป็นสากล
รวมทั้งมีความสามารถในการประกอบอาชีพหรือศึกษาตํอตามความถนัดและความสามารถของแตํละ
บุคคล โดยมีหลักสูตรแกนกลางของประเทศเป็นกรอบทิศทางในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาตั้งแตํชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สามารถนาไปใช๎จัดการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยรวมทั้งสาหรับการจัดการศึกษาทุกกลุํมโดยมีมาตรฐานการเรียนรู๎เป็นข๎อกาหนด
คุณภาพของผู๎เรียนสถานศึกษาต๎องนาสาระและมาตรฐานการเรียนรู๎ทั้ง ๘ กลุํมที่กาหนดในหลักสูตรไป
จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาในสํวนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคมภูมิปัญญาท๎องถิ่นและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให๎ผู๎เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวชุมชนสังคมประเทศชาติและพลโลก
(กระทรวงศึกษาธิการ. ๒๕๔๕ : ๑-๕)
เสรี พงศ์พิศ (๒๕๓๖ : ๔๖ – ๕๖) ได๎ให๎แนวทางการดาเนินงานการอนุรักษ์ ศิลปะการแสดง
พื้นบ๎าน ไว๎วํา การอนุรักษ์เป็นการเก็บรักษาศิลปะการแสดงพื้นบ๎าน ควรให๎ความสาคัญและเห็นคุณคํา
สนับสนุนให๎สิ่งเหลํานี้สามารถอยูํในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของชาวบ๎าน โดยหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องต๎องค๎นหาภูมิปัญญาชาวบ๎าน และปราชญ์ชาวบ๎าน ให๎บุคคลเหลํานี้ได๎ทาในสิ่งที่เขารักและมี

๓๐

ความสามารถ ทาให๎ชาวบ๎านเกิดความภาคภูมิใจ กระบวนการถํายทอดศิลปะการแสดงพื้นบ๎าน
เริ่มต๎นจากการที่มนุษย์มีการเรียนรู๎อยูํตลอดเวลา มนุษย์มีความสามารถด๎านการติดตํอสื่อสาร การ
เคลื่อนไหวทางสรีระในลักษณะตําง ๆ การใช๎ความสามารถทางสติปัญญา ความรู๎สึกนึกคิด ซึ่งชํวยให๎
มนุษย์มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล๎อมมากที่สุด และยังชํวยให๎มนุษย์สามารถถํายทอดคํานิยมทางสังคม
หรือคํานิยมของตนเองจากรุํนหนึ่งไปสูํอีกรุํนหนึ่งได๎ จึงเกิดเป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหวํางบุคคลกับ
สิ่งแวดล๎อม ซึ่งเรียกวําการเรียนรู๎ (learning) ซึ่งวิกร ตันฑวุฒโฒ (๒๕๓๖ : ๑๐๖ - ๑๐๗) ได๎จาแนก
การเรียนรู๎ทางวัฒนธรรมออกเป็น ๒ ประเภท คือ การเรียนรู๎ที่มีรูปแบบเป็นกระบวนการที่บุคคลมีการ
ปฏิสัมพันธ์กับระบบสังคม และวัฒนธรรม บุคคลสามารถพัฒนาทักษะพื้นฐานในการดารงชีวิต คํานิยม
เจตคติ ประเพณีอันเหมาะสมในวัฒนธรรมหนึ่ง โดยอาศัยกระบวนการทางสังคม ซึ่งเป็นกระบวนการ
เรียนรู๎อยํางไมํเป็นรูปแบบ เป็นการเรียนรู๎สิ่งตําง ๆ ในชีวิตประจาวัน และการเรียนรู๎ที่มีรูปแบบที่แนํนอน
เกิดขึ้นภายในสถาบันที่เป็นสํวนหนึ่งของระบบสังคม ที่เรียกวํา สถาบันทางการศึกษา เชํน โรงเรียน
มหาวิทยาลัย เป็นต๎น ขณะที่ ประเวศ วะสี (๒๕๓๖ : ๑๑-๑๘) ได๎เสนอแนวทางสาหรับสํงเสริม
วัฒนธรรม ไว๎ดังนี้ ๑) การสร๎างความเข๎าใจที่ถูกต๎องวําวัฒนธรรมคืออะไร และวัฒนธรรมสาคัญสาหรับ
การพัฒนาอยํางไร เมื่อประชาชนเกิดความเข๎าใจที่ถูกต๎องแล๎วสังคมก็จะปฏิบัติถูกต๎องได๎เอง กิจกรรม
ในการสร๎างความเข๎าใจอาจจัดเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดอยํางสม่าเสมอ การรวบรวมข๎อมูล ขําวสาร
ความรู๎ การสํงเสริมการวิจัย การสังเคราะห์ข๎อมูลขําวสาร การสร๎างสื่อประเภทตําง ๆ การแสวงหา
ความรํวมมือจากฝุายตําง ๆรวมทั้งภาคธุรกิจการเงิน ๒) การประชุมสัมมนากับกลุํมตําง ๆ ของแตํละ
ภาค เป็นประจา การสนับสนุนเวทีทางวัฒนธรรมในชุมชนท๎องถิ่น ในรูปแบบที่หลากหลาย รวมทั้งการ
ให๎งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ริเริ่มโดยท๎องถิ่น

๓) สํงเสริมองค์กรชุมชนและ

กระบวนการเรียนรู๎วัฒนธรรมในชุมชน ให๎องค์กรในชุมชนมีบทบาทในการสนับสนุน เชื่อมโยงงานด๎าน
วัฒนธรรมรํวมกับท๎องถิ่น ๔) ปรับการศึกษาให๎เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมไทย การศึกษาของไทยในปัจจุบัน
ตัดขาดจากรากทางวัฒนธรรมของตนเอง ซึ่งเป็นเหตุสาคัญของความเสื่อมสูญทางวัฒนธรรมและเกิด
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ปัญหาตําง ๆ ควรปรับการศึกษาให๎เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมไทยเน๎นเรื่องของการปฏิบัติและการซึมซับ
ตั้งแตํเด็ก ๕) วัฒนธรรมกับเศรษฐกิจ เนื่องจากวัฒนธรรมมีความสาคัญตํอการสร๎างความเข๎มแข็งทาง
เศรษฐกิจ การกระจายรายได๎ ควรกาหนดยุทธศาสตร์ในการนามิติทางวัฒนธรรมเข๎ามาพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน นอกจากนั้นกระทรวงวัฒนธรรมและสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
มหาวิทยาลัยมหิดล (๒๕๔๘ : ๑๔๕ – ๑๔๖ ) ได๎ให๎ข๎อเสนอยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศประการ
ที่หนึ่งคือ ทาให๎ผู๎มีบทบาทในสังคมเข๎าใจความสาคัญของวัฒนธรรม ประการที่สอง ปรับเปลี่ยน
แนวความคิดวําด๎วยการพัฒนาวัฒนธรรมเสียใหมํ แตํเดิมสาระของนโยบายทางวัฒนธรรม จะเน๎นการ
สํงเสริมศิลปกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม เชํน พิพิธภัณฑ์ศูนย์
วัฒนธรรม สถาบันศิลปะ ควรขยายขอบเขตของนโยบายวัฒนธรรมออกไปเป็นการอนุรักษ์และสํงเสริม
วิถีการดาเนินชีวิตของชาวบ๎าน อันเป็นหัวใจสาคัญในการสร๎างสรรค์ความมั่นใจและภาคภูมิใจในตนเอง
ดังนั้นนโยบายในการดาเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ เพื่อการอนุรักษ์สืบทอด วัฒนธรรมพื้นบ๎าน จึงควร
สํงเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรม ยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมของภูมิภาคตําง ๆ ของประเทศ
โดยไมํยึดเอาวัฒนธรรมของภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งเป็นพื้นฐาน กาหนดนโยบายและความสาคัญที่
ชัดเจน ให๎ท๎องถิ่นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสนับสนุนการทํองเที่ยวในชุมชน การแสดงออกทาง
วัฒนธรรมในทุก ๆ รูปแบบ ไมํควรถูกลดทอนคุณคําลง จนเหลือเพียงคุณคําในเชิงพาณิชย์เทํานั้น ไมํ
ควรแยกวัฒนธรรมออกจากบริบทของชุมชน ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของชุมชนและท๎องถิ่น รวมทั้งสํงเสริมให๎
เกิดความรํวมมือระหวํางสถาบันทางวัฒนธรรม ปัจเจกชน และกลุํมบุคคล
ในสํวนของการสืบทอดทางวัฒนธรรมนั้น เป็นการถํายทอดวัฒนธรรมจากคนรุํนหนึ่งไปสูํ
คนอีกรุํนหนึ่ง มีความเป็นพลวัตร (dynamic) มีการเปลี่ยนแปลง (change) ที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู๎
(learning) การปรับแตํง (adaptation) การพัฒนา (develop) รวมทั้งการสร๎างสรรค์ใหมํ (recreation) เพราะวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่เกิดมาจากการเรียนรู๎ของมนุษย์ มีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย
ตามกาลเวลา รวมทั้งการประยุกต์ให๎เหมาะสมสอดคล๎องกับสภาพสิ่งแวดล๎อมในแตํละพื้นที่ การสืบทอด
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ทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นในหลายลักษณะจากบุคคลที่ถํายทอดตํอกันมาจากรุํนสูํรุํน จากสถานที่หนึ่งไปอีก
สถานที่หนึ่ง หรือในชํวงเวลาที่เปลี่ยนไปอาจกํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในสํวนของแนวคิด (concept)
รูปแบบ (form) และเนื้อหา (content) รวมทั้ง วิธีการ (method) (http://nattawats.blogspot.com/
2013/04/cultural-inheritance.html)
โดยสรุปการอนุรักษ์การแสดงพื้นเมือง เป็นการทาให๎การแสดงพื้นเมืองได๎เกิดประโยชน์
มากที่สุดและยังคงรักษาศักยภาพสืบทอดให๎ลูกหลานตํอไป ด๎วยวิธีการตําง ๆ ตั้งแตํการกาหนดเป็น
นโยบาย การให๎การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ รวมทั้งการศึกษาตามอัธยาศัย การจัดให๎มีเวทีการ
แสดงในชุมชน มีความรํวมมือระหวํางบุคคล องค์กร สถาบันตําง ๆ ในการแสดงออกทางวัฒนธรรม
ทุก ๆ รูปแบบ โดยไมํควรแยกวัฒนธรรมออกจากบริบทของชุมชน
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR)
การวิจัยคืออะไร Kerlinger (๑๙๘๘) กลําววํา การวิจัยเป็นรูปแบบหนึ่งของการแสวงหาความรู๎
ความจริงที่ถูกต๎อง เชื่อถือ ตรวจสอบได๎ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ตําง ๆ ในสังคมด๎วยวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ สํวนคาวําเชิงปฏิบัติการ หมายถึง การปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนาที่ควบคูํไปกับ
การวิจัย และคาวํา การมีสํวนรํวม หมายถึง การเข๎ารํวมอยํางแข็งขันของกลุํมบุคคลในขั้นตอนตําง ๆ
ของการดาเนินกิจกรรมอยํางใดอยํางหนึ่ง จากนิยามดังกลําวสรุปได๎วําการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวน
รํวม ก็คือ การแสวงหาความรู๎ ความจริงที่ถูกต๎อง เชื่อถือได๎ ตรวจสอบได๎ โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่ง
มีกลุํมบุคคลเข๎ามารํวมกันเรียนรู๎เพื่อรู๎จักตัวเอง ชุมชน สิ่งแวดล๎อม ให๎เห็นปัญหาของตัวเอง และเห็นทาง
แก๎หรือทางออกจากปัญหา โดยลงมือปฏิบัติ ดาเนินการรํวมกันจริง ได๎ผลจริง แก๎ปัญหาได๎จริง
กมล สุดประเสริฐ (๒๕๔๐ : ๘) ได๎ให๎ความหมายไว๎วํา การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวม
(PAR) คือ การวิจัย ค๎นคว๎า และหาความรู๎ตามหลักการของการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์แบบเดิม ๆ ตํางกัน
เพียงแตํวํา PAR นั้นมีวัตถุประสงค์มุํงไปที่การแก๎ปัญหาในการพัฒนา และเป็นการวิจัยที่ดาเนินไปด๎วยการ
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มีสํวนรํวมของชุมชน เป็นผู๎รํวมงานทั้งในกระบวนการวิจัย และในการมีหุ๎นสํวนใช๎ประโยชน์ของการวิจัย
คาอธิบายนี้สอดคล๎องกับ สุภางค์ จันทวานิช (๒๕๔๗ : ๖๗) ที่วํา การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวม
หมายถึง วิธีการที่ให๎ชาวบ๎านเข๎ามามีสํวนรํวมวิจัย เป็นการเรียนรู๎จากประสบการณ์ โดยอาศัยการมีสํวน
รํวมอยํางแข็งขันจากทุกฝุายที่เกี่ยวข๎องกับกิจกรรมการวิจัย นับตั้งแตํการกาหนดปัญหา การดาเนินการ
การวิเคราะห์ข๎อมูล ตลอดจนหาแนวทางในการแก๎ปัญหาหรือสํงเสริมกิจกรรม
Kemmis and Wilkinson (๑๙๙๘) ได๎สรุปลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวมไว๎
วํา การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวมเป็นกระบวนการทางสังคม โดยอาศัยการมีสํวนรํวมของบุคคล
และฝุายตําง ๆ ในการดาเนินการ เป็นการลงมือปฏิบัติและทางานรํวมกันตามความสัมพันธ์และบทบาท
หน๎าที่ของแตํละฝุาย พันธุ์ทิพย์ รามสูต (๒๕๔๐) กลําววําวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวม มีหลักการ
สาคัญที่ให๎ความเคารพตํอภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท๎องถิ่น ตลอดจนระบบการสร๎างความรู๎ในชุมชน
ประกอบด๎วยการพัฒนาศักยภาพของชาวบ๎าน ให๎เกิดความเข๎าใจในสถานการณ์ปัญหาในชุมชน การให๎
ความรู๎ที่เหมาะสมแกํชาวบ๎าน ตลอดจนมีการนาไปใช๎ในการแก๎ปัญหาอยํางเหมาะสม ในด๎านเปูาหมาย
ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวมนั้น อรุณรุํง บุณธนันตพงศ์ (๒๕๔๙) กลําววําทาให๎ ชาวบ๎าน
ชุมชน ตื่นตัว ให๎ความสนใจวิเคราะห์เหตุการณ์ตําง ๆ ในชุมชน ให๎ความรํวมมือหรือมีสํวนรํวมในการ
ดาเนินกิจกรรม เพื่อกํอประโยชน์สูงสุดแกํตนเองและชุมชน

ชุมชนได๎รับการแก๎ไขปัญหา มีการ

พัฒนาเรียนรู๎การทางานรํวมกันในชุมชนอันกํอให๎เกิดความเข๎าใจอันดี และ ผลงานวิจัยสามารถนาไปใช๎
ประโยชน์ได๎ทันที เนื่องจากได๎ลงมือทากิจกรรมโดยอาศัยหลักการมีสํวนรํวมจากทุกฝุายในชุมชน และ
หนํวยงานตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง เกิดการผนึกกาลังรํวมกัน
ในสํวนของขั้นตอนในการดาเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวม
(๒๕๔๘) ได๎ระบุขั้นตอน ไว๎ดังนี้

ไพโรจน์ ชลารักษ์
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๑) ขั้นการศึกษาบริบท ในขั้นนี้ นักวิจัยทาการกาหนดพื้นที่ศึกษาวิจัยโดยชาวบ๎านมีสํวนรํวมใน
กิจกรรมการวิจัย
๒) ขั้นกาหนดปัญหา เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญญา กาหนดวัตถุประสงค์ของการแก๎ไขปัญหา
โดยทุกฝุายที่เกี่ยวข๎องได๎ให๎ข๎อมูลและเกิดความเข๎าใจตรงกันในปัญหาที่กาลังศึกษา
๓) ขั้นการวางแผนปฏิบัติงานวิจัย เป็นการจัดทาขั้นตอนการปฏิบัติงานวิจัยให๎ชัดเจน ระบุผู๎มี
สํวนเกี่ยวข๎องแตํละฝุายวํามีสํวนรํวมอะไร อยํางไร เมื่อใดบ๎าง โดยชาวบ๎านเข๎ามีสํวนรํวมลงมือในการ
ปฏิบัติงานวิจัยตามแผน
๔) ขั้นการปฏิบัติการตามแผนที่กาหนดไว๎ เป็นการดาเนินการวิจัยตามที่กาหนดไว๎ รวมทั้งการ
แก๎ไขระหวํางการปฏิบัติการวิจัยแบบมีสํวนรํวม โดยอาศัยข๎อมูลจากทุกฝุาย
๕) ขั้นการสรุปผลการวิจัย ในขั้นตอนนี้ นักวิจัยทาการสรุปผลการวิจัย และเรียบเรียงเป็น
รายงานการวิจัยออกเผยแพรํ โดยชาวบ๎านเข๎ามีสํวนรํวมด๎วยการให๎ข๎อมูลย๎อนกลับผลของการวิจัยวําพึง
พอใจและได๎ผลตามที่คาดหวังไว๎หรือไมํ และแสดงความคิดเห็นอื่นประกอบข๎อมูลด๎วยวําเพราะเหตุใด
สาหรับโครงการวิจัยครั้งนี้ ใช๎ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวม แทนการวิจัย
แบบเดิม ทั้งนี้เพราะการวิจัยแบบเดิม (tradition research) เป็นการวิจัยที่ใช๎ผู๎วิจัยเป็นศูนย์กลาง องค์
ความรู๎ อยูํที่นักวิจัยที่เป็นคนนอกชุมชน วิจัยเพื่อรู๎ปัญหาของคนอื่น ผลการวิจัยจึงไมํได๎นาไปใช๎แก๎ปัญหา
สํวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวม เป็นการวิจัยโดยคนในชุมชน (community center) รํวมกัน
เรียนรู๎เรื่องชุมชนของตนเอง เห็นปัญหาของตัวเอง เห็นทางออก หรือทางแก๎ปัญหาของชุมชนรํวมกัน และ
ทุกคนในชุมชนรํวมกันแก๎ปัญหาและรับผลของการแก๎ปัญหารํวมกัน นอกจากนี้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
เป็นกระบวนการวิจัยที่ผู๎วิจัยและชุมชนจะเลือกหรือกาหนดกิจกรรมรํวมกัน โดยพิจารณาวําดีและ
เหมาะสมแล๎ว จากนั้นก็นากิจกรรมนั้น ๆ มาทดลองปฏิบัติการวําใช๎ได๎หรือไมํตามสมมติฐาน และรํวมกัน
กาหนดเกณฑ์ในการติดตามและประเมินผล ตลอดจนควบคุมแนวทางการปฏิบัติและนาผลนั้นมาปรับปรุง
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รูปแบบกิจกรรมการดาเนินงาน แล๎วนาไปทดลองใช๎ใหมํจนกวําจะได๎ผลที่พึงพอใจ จากนั้นก็นาไปใช๎และ
เผยแพรํตํอไป ตามขั้นตอนดังตํอไปนี้
๑) ระยะเตรียมการวิจัย (pre-research phase)
ในระยะนี้ เป็นการสารวจศึกษาชุมชน (surveying and studying community) เป็น
การศึกษาข๎อมูลเอกสาร การสัมภาษณ์ชุมชน เกี่ยวกับความเป็นมาปัญหาในเรื่องทึ่ศึกษา การคัดเลือก
ชุมชนแหลํงข๎อมูลบุคคลที่เป็นปราชญ์ชาวบ๎าน หรือครูภูมิปัญญาท๎องถิ่น รวมทั้งการเตรียมนักวิจัย
เครือขํายความรํวมมือ ด๎วยการประชุมปรึกษากันเพื่อให๎เกิดความรู๎และความเข๎าใจตรงกันในบทบาท
หน๎าที่ของแตํละฝุายในการทางานวิจัย
๒) ระยะดาเนินการวิจัย (research phase)
ประกอบด๎วย การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาชุมชน

(problem identification and

diagnosis) โดยใช๎การสนทนากลุํมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู๎รู๎ที่เกี่ยวข๎อง เพื่อกาหนดปัญหาและ
แผนการดาเนินการวิจัยตํอไป รวมทั้งการการปฏิบัติตามแผน (implementation phase) ที่ได๎รํวมกัน
กาหนด
๓) ระยะการติดตามและประเมินผลโครงการ (monitoring and evaluation phase)
เป็นขั้นตอนเกี่ยวกับการการวัดผลสาเร็จของโครงการ วําดาเนินการได๎อยํางเหมาะสมหรือไมํ
อยํางไร คณะผู๎วิจัยรํวมกับชาวบ๎านที่เป็นผู๎รํวมงานวิจัย ทาการตรวจสอบข๎อมูลที่เป็นผลของการวิจัย
นาเสนอผลการวิจัยเพื่อเรียนรู๎รํวมกันระหวํางคณะผู๎วิจัยกับชุมชน รวมถึงการสานตํอให๎ชาวบ๎านนาผล
ของการวิจัยไปดาเนินการแก๎ไขปัญหาหรือพัฒนาชุมชนตํอไป
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ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๑. ทฤษฎีที่เกี่ยวข๎อง
การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ นอกจากผู๎วิจัยได๎ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องแล๎วยังได๎ศึกษา
และนาทฤษฎีตําง ๆ ทางสังคมวิทยาประกอบการวิจัยเพื่อให๎การวิจัยมีคุณคํามากขึ้น ทฤษฎีที่นามาใช๎ใน
โครงการวิจัย ประกอบด๎วย ทฤษฎีโครงสร๎างหน๎าที่นิยม ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ และทฤษฎีการ
แพรํกระจายทางวัฒนธรรม
๑) ทฤษฎีโครงสร๎างหน๎าที่นิยม (structural–functional theory) การพัฒนาทฤษฎี
โครงสร๎างหน๎าที่นิยม เป็นผลมาจากการนาเอาแนวความคิดทางด๎านชีววิทยามาใช๎ โดยอุปมาวํา
โครงสร๎างของสังคมเป็นเสมือนรํางกายที่ประกอบไปด๎วยเซลล์ตําง ๆ และมองวําหน๎าที่ของสังคมก็คือ
การทาหน๎าที่ของอวัยวะสํวนตําง ๆ ของรํางกาย โดยแตํละสํวนทางานชํวยเหลือและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
เพื่อให๎ระบบทั้งระบบมีชีวิตดารงอยูํได๎ Robert K. Merton (ค.ศ. ๑๙๑๐ – ๒๐๐๓) ได๎จาแนกหน๎าที่ทาง
สังคมไว๎ดังนี้คือ หน๎าที่หลัก (manifest) หน๎าที่รอง (latent) หน๎าที่ที่ไมํพึงปรารถนา (dysfunctional)
หน๎าที่ของบางโครงสร๎างของสังคมอาจมีประโยชน์ตํอคนสํวนใหญํ แตํขณะเดียวกันคนบางสํวนอาจได๎รับ
ประโยชน์เพียงน๎อยนิดหรืออาจไมํได๎รับผลประโยชน์เลย ซึ่งรวมไปถึงอาจจะมีคนบางกลุํมหรือบางสํวน
ของสังคมได๎รับผลเสียจากการทางานของโครงสร๎างสังคมนั้นก็ได๎ สํวน Emile Durkheim (ค.ศ. ๑๘๕๘ –
๑๙๑๗) มีแนวความคิดวํา หน๎าที่ของสังคม คือ สํวนที่สนับสนุนให๎สังคมสามารถดารงอยูํได๎ ซึ่งสอดคล๎อง
กับ Alfred Reginald, Radcliffe – Brown (ค.ศ. ๑๘๘๑ – ๑๙๕๑) และ Bronislaw Malinowski (ค.ศ.
๑๘๘๔ – ๑๙๔๒) ที่มองวําหน๎าที่ทางสังคม เป็นสํวนสนับสนุนให๎โครงสร๎างสังคมคงอยูํอยํางตํอเนื่อง
เพราะสังคมมีกระบวนการทางสังคมที่ทาให๎สังคมเกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เชํน บรรทัดฐาน
คํานิยม ความเชื่อ วัฒนธรรม และประเพณี เป็นต๎น Talcott Parsons (ค.ศ. ๑๙๐๒ – ๑๙๗๙) มี
แนวความคิดวํา สังคมเป็นระบบหนึ่งที่มีสํวนตําง ๆ (part) มีความสัมพันธ์และสนับสนุนซึ่งกันและกัน
ความสัมพันธ์ที่คงที่ของแตํละสํวนจะเป็นปัจจัยทาให๎ระบบสังคมเกิดความสมดุล (equilibrium) สํวนใน
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ด๎านการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เกิดจากความสมดุลถูกทาลายลง เพราะองค์ประกอบของสังคมคือ
บุคลิกภาพ (personality) อินทรีย์ (organism) และวัฒนธรรม (culture) เกิดความแตกร๎าว โดยมีสาเหตุ
มาจากทั้งสาเหตุภายนอกระบบสังคม (http://www.baanjomyut.com/library_๒/extension/social_change/๐๓.html)
สุภางค์ จันทวานิช (๒๕๕๑: ๑๖๔-๑๗๑) ได๎ให๎รายละเอียดเกี่ยวกับทฤษฎีโครงสร๎าง
หน๎าที่ตามแนวคิดของพาร์สันวํา พาร์สันกลําวถึง “ระบบสังคม” และ “หน๎าที่” ในสังคม วํา หน๎าที่คือ
กลุํมของกิจกรรมที่ดาเนินไปเพื่อสนองความต๎องการของระบบสังคม ในเบื้องต๎นพาร์สันเห็นวําสังคมเป็น
ระบบ ในระบบสังคมนี้มีหน๎าที่ คือมีการกระทากิจกรรม แตํกิจกรรมนี้ต๎องกระทาเป็นกลุํม ๆ และทาเพื่อ
มาสนองความต๎องการของระบบ เชํน ระบบสังคมมีความต๎องการให๎ใครมาเลี้ยงดูเด็ก ก็ต๎องมีกลุํม
กิจกรรมหนึ่งสาหรับดูแลเด็ก เราเรียกสิ่งนี้วํา “หน๎าที่” กลุํมกิจกรรมก็ได๎แกํสถานดูแลเด็กเล็กและ
โรงเรียน เป็นต๎น ระบบสังคมต๎องการคนดูแลสุขภาพ ก็จะมีกลุํมกิจกรรมหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นโรงพยาบาลหรือ
คลินิกซึ่งตํางก็มีหน๎าที่ของกลุํม เราจะเข๎าใจระบบสังคมได๎โดยพิจารณาจากหน๎าที่พื้นฐาน ๔ ประการ ที่
เรียกวํา AGILประกอบด๎วย การปรับตัว (adaptation) การบรรลุเปูาหมายน (goal attainment) การบูร
ณาการ(integration) และการรักษาแบบแผน (latency)
ทรงคุณ จันทจร (๒๕๕๓: ๓๑-๓๒) ได๎กลําวถึงทฤษฎีโครงสร๎างหน๎าที่นิยมวําเป็น
ประโยชน์แกํการดาเนินชีวิตทั้งในงานอาชีพและนอกงานอาชีพ ในด๎านตําง ๆ ดังเชํน ๑) สถานภาพและ
บทบาทเริ่มจากการที่คนต๎องมีสถานภาพและบทบาท ถ๎าเป็นชีวิตนอกอาชีพก็จะมีสถานภาพและบทบาท
หน๎าที่ในกลุํมเพื่อน สถานภาพในครอบครัว และในชุมชน หรือสถานภาพเป็นชนชั้นสูงเป็นต๎น ซึ่งหาก
การแสดงของแตํละบทบาทสอดคล๎องกับสถานภาพ ชีวิตก็จะราบรื่นเรียบร๎อย ๒) การขัดเกลาทางสังคม
โดยที่สมาชิกของสังคมทุกคนจะต๎องเรียนรู๎วัฒนธรรมของสังคมจากคนชั่วอายุหนึ่งไปยังอีกชั่วอายุหนึ่ง
การขัดเกลาทางสังคมจะทาให๎สมาชิกของสังคมรู๎จักสถานภาพและบทบาทตําง ๆ ของตนในสังคม เชํน
ในกลุํมเพื่อน ในครอบครัว ในชุมชน ในชนชั้น และองค์การแบบราชการ เป็นต๎น ๓) องค์การทางสังคม
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เป็นเรื่องของกระบวนการจัดระเบียบสังคม (process) และกลุํมเป็นระบียบ (organized group) กลุํม
ตําง ๆ มีกิจกรรมหลายอยํางในกระบวนการจัดระเบียบ เชํน การสร๎างกฎระเบียบสังคมประเภทตําง ๆ ที่
รวมกันเข๎าเป็นวัฒนธรรม การถํายทอดวัฒนธรรม การสร๎างและสอนให๎รู๎สถานภาพและบทบาท ๔)
สถาบันสังคมเป็นเรื่องของกฎระเบียบสังคมที่มนุษย์ได๎สร๎างขึ้น กฎระเบียบสังคมเหลํานี้ถูกจัดเป็นกลุํม ๆ
หรือเป็นหมวดหมูํตามหน๎าที่ เรียกวําสถาบันสังคม กลุํมระเบียบเหลํานี้หากจัดรวมเข๎าก็เป็นวัฒนธรรม
ของสังคมนั้นนั่นเอง เชํน วัฒนธรรมทางครอบครัว วัฒนธรรมทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรมทางนันทนาการ
วัฒนธรรมทางอนามัยของสังคม เป็นต๎น
ทฤษฏีโครงสร๎างหน๎าที่ เป็นพื้นฐานทางสังคม ที่แตํละสํวนของสังคมมีบทบาทหน๎าที่
ตํางกันตามโครงสร๎างที่ถูกกาหนดในสังคม การอนุรักษ์ สํงเสริม สืบทอดการแสดงพื้นเมืองให๎คงอยูํใน
สังคมได๎นั้น จะต๎องมาจากความรํวมมือของบุคคล หนํวยงานตําง ๆ ในสังคมที่มีบทบาทและหน๎าที่
แตกตํางกันตามโครงสร๎างของสังคม
๒) ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์
การเข๎าใจถึงธรรมชาติและความหมายของความสวยงามนั้น จาเป็นที่ต๎องเข๎าใจหลักปรัชญา
ของสุนทรียศาสตร์ ในสุนทรียศาสตร์นั้นมีนักปรัชญาหลายกลุํม กลุํมที่เชื่อวําความสวยงามนั้นเป็นสิ่งที่
ขึ้นอยูํกับผู๎รับรู๎ (subjective) และอีกกลุํมที่เชื่อวําความสวยงามนั้นมีคําที่เที่ยงแท๎ (absolute,
objective) นอกจากนั้นยังมีนักปรัชญา เชํน Robert Schumann คีตกวีและนักวิจารณ์ มีความเห็นวํา
ความสวยงามนั้นจัดได๎เป็นสองประเภท คือความงามโดยธรรมชาติ และความงามที่เกิดโดยมนุษย์ ความ
งามที่เกิดโดยธรรมชาติคือการสัมผัสและรับรู๎ถึงสิ่งสวยงามที่ปรากฏในธรรมชาติ แตํความงามที่เกิดโดย
มนุษย์คือสิ่งที่มนุษย์สร๎างสรรค์และเข๎าไปเกี่ยวข๎องในธรรมชาติ ชูมันน์บอกวําในศิลปะ มีความงามทั้งสอง
ชนิดปรากฏอยูํ เพียงแตํความงามโดยธรรมชาติคือความสุนทรีย์ทางอารมณ์ และความงามที่เกิดโดย
มนุษย์คือความเข๎าใจในผลงานศิลปะชิ้นนั้น (http://th.wikipedia.org/wiki)
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ทฤษฎีนี้ นามาใช๎เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยนี้ จากเหตุผลที่วําการแสดงพื้นเมืองเป็น
ความงามที่เกิดขึ้นจากการสร๎างสรรค์ของมนุษย์จากความเกี่ยวข๎องกับธรรมชาติที่เกิดขึ้นในสังคม มีผู๎ชื่น
ชมตํอความงามนั้นและรํวมกันสร๎างสรรค์การแสดงตํอ ๆ กันมา
๓) ทฤษฎีการแพรํกระจายทางวัฒนธรรม (cultural diffusion theory) Franz Boas เป็น นัก
มานุษยวิทยาชาวเยอรมันได๎ให๎หลักการวํา การแพรํกระจายทางวัฒนธรรมเป็นกระบวนการที่มีลักษณะ
สาคัญของวัฒนธรรมหนึ่งแพรํกระจายไปสูํอีกวัฒนธรรมหนึ่ง โดยปรับเปลี่ยนให๎สอดคล๎องกับวัฒนธรรม
ใหมํ Everett M. Rogers ได๎กลําววํา การเปลี่ยนแปลงสังคมสํวนใหญํเกิดจากการแพรํกระจายทาง
วัฒนธรรมจากภายนอกเข๎ามามากกวําเกิดจากการประดิษฐ์คิดค๎นภายในสังคม และนวัตกรรม
(innovation) ที่ถํายทอดกันนั้นอาจเป็นความคิด (idea) ซึ่งรับมาในรูปสัญลักษณ์ (symbolic adoption)
ถํายทอดได๎ยาก หรืออาจเป็นวัตถุ (object) ที่รับมาในรูปการกระทา (action adoption) ซึ่งจะเห็นได๎
งํายกวํา นอกจากนั้น Rogers ได๎กลําวถึง นวัตกรรมที่ทาให๎เกิดการยอมรับกันได๎งําย ต๎องมีลักษณะ ๕
ประการ ได๎แกํ ๑) มีประโยชน์มากกวําของเดิม (relative advantage) ๒) สอดคล๎องกับวัฒนธรรมของ
สังคมที่รับ (compatibility) ๓) ไมํยุํงยากไมํสลับซับซ๎อนมาก (less complexity) ๔) สามารถแบํง
ทดลองรับมาปฏิบัติเป็นครั้งคราวได๎ (divisibility) และ ๕) สามารถมองเห็นเข๎าใจงําย (visibility)
นอกจากนั้นยังได๎นาเสนอขั้นตอนการตัดสินใจรับเอานวัตกรรมใหมํอีก ๕ ขั้นตอนได๎แกํ ๑) ขั้นตอนใน
การรับรู๎นวัตกรรม (awareness) ๒) ขั้นความสนใจในนวัตกรรมนั้นๆ (interest) ๓) ขั้นประเมินคํา
นวัตกรรม (evaluation)4) ขั้นทดลองใช๎นวัตกรรม (trial) และ ๕) การรับหรือไมํรับเอานวัตกรรม
(adoption or refection) โดยผู๎รับนวัตกรรมอาจมีทั้งผู๎รับเร็วหรือช๎าแตกตํางกั นไป (http://www.
baanjomyut. com/library_2/anthropology/09.html)
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โดยสรุปทฤษฎีการแพรํกระจายทางวัฒนธรรมนี้จะชํวยอธิบายวิธีการขั้นตอน ของการเผยแพรํ
วัฒนธรรมหนึ่งไปสูํอีกวัฒนธรรมหนึ่งซึ่งต๎องคานึงถึงข๎อเหมือนและข๎อตํางของวัฒนธรรมทั้งสองเป็นสาคัญ
ทฤษฎีที่กลําวมาข๎างต๎น ทฤษฎีโครงสร๎างหน๎าที่นิยม ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ และ ทฤษฎีการ
แพรํกระจายทางวัฒนธรรม จะนามาใช๎วิเคราะห์และเป็นแนวในการดาเนินการวิจัย เชิงปฏิบัติการแบบมี
สํวนรํวมนี้รํวมกับแนวคิดจากงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง
๒. งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง
บัวผัน สุพรรณยศ (๒๕๓๕ : ไมํมีเลขหน๎า) ได๎วิเคราะห์เพลงอีแซว มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความเป็นมาและลักษณะทั่วไปของเพลงอีแซว วิเคราะห์บทบาทของเพลงอีแซวที่มีตํอสังคมไทยโดย
ดาเนินการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง สัมภาษณ์ศิลปินเพลงอีแซวจานวน ๒๗ คน เพื่อนาข๎อมูล
เกี่ยวกับเพลงอีแซวมาวิเคราะห์ทางวรรณคดีและคติชนวิทยา ผลการวิจัยพบวําเพลงอีแซวเป็นเพลง
พื้นบ๎านประจาถิ่นของสุพรรณบุรี มีการใช๎ถ๎อยคาสานวนโวหาร มีการใช๎ภาษาที่เดํนในการเลํนสัมผัส
อักษร ปัญหาและอุปสรรคในการสร๎างสรรค์และสืบทอด เพลงอีแซวสํวนใหญํเกิดจากตัวศิลปินและ
คํานิยมของคนในสังคมดังนั้นควรมีการอนุรักษ์และสํงเสริมเพลงอีแซวเผยแพรํความรู๎และความเข๎าใจ
เกี่ยวกับเพลงอีแซว
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติ (๒๕๔๑ : ๙๑ - ๙๖) ได๎ศึกษาการถํายทอด
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น กรณีศึกษาชุมชนภาคกลาง พบวําการถํายทอดเกิดขึ้นได๎ตลอดเวลาโดยมีกระบวนการ
ถํายทอดภูมิปัญญาท๎องถิ่นทั้งในด๎านสังคมวัฒนธรรมและด๎านเศรษฐกิจของชุมชน วิธีการถํายทอดมี
รูปแบบดังนี้ ๑) การถํายทอดแบบตัวตํอตัวเป็นวิธีการถํายทอดโดยบอกกลําวกับบุคคลที่เป็นญาติสนิทกัน
เพื่อนสนิทหรือเป็นลูกหลานที่อยูํในครอบครัวเดียวกัน จะไมํยอมถํายทอดให๎กับคนอื่นที่ไมํใชํญาติหรือ
เพื่อนสนิท ความรู๎ตําง ๆ ชาวบ๎านถือวําเป็นความลับที่คนอื่นจะรู๎ไมํได๎ เชํนความรู๎เรื่องการเกษตร การ
ปลูกพืชพันธุ์ใหมํ เทคนิคการดูแลรักษาให๎ได๎ผลผลิตดีราคาสูง เป็นต๎น ๒) การถํายทอดโดยวิธีการรวมกลุํม
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กันเป็นวิธีที่ขยายผลได๎ดีและแพรํหลายทั่วไป เป็นวิธีการถํายทอดที่ทาให๎ทุกคนมีสํวนรํวม โดยเฉพาะใน
ชุมชนหนองบัวหลวงประสบผลสาเร็จเป็นอยํางดี ทั้งนี้เพราะมีผู๎นาดี ชาวบ๎านสามัคคีกัน กิจกรรมตําง ๆ
ที่เกิดขึ้นจึงประสบผลสาเร็จ ๓) การทดลองปฏิบัติโดยซักถามคนอื่นเป็นการถํายทอดความรู๎และมีความ
เสี่ยงสูงเนื่องจากผู๎ทดลองต๎องลองผิดลองถูกและทาให๎ไมํประสบผลสาเร็จ ๔) การทดลองปฏิบัติโดยการ
พูดคุยแลกเปลี่ยนค๎นคว๎าจากเอกสาร ซึ่งพบวําวิธีนี้ประสบผลสาเร็จดีกวําทดลองทาตามคนอื่นโดยขาด
ความรู๎และประสบการณ์
กนกวรรณ ชูโชติ (๒๕๔๒) ได๎วิจัยเชิงทดลองเรื่อง บทบาทของพัฒนากรในการสํงเสริม
วัฒนธรรมพื้นบ๎านในจังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการวิจัยพบวํา วัฒนธรรมพื้นบ๎านสํงผลให๎แตํละชุมชนมี
ลักษณะเฉพาะที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ชํวยผดุงเสถียรภาพและเป็นพลังสนับสนุนการแผํขยายของ
แบบอยํางการดาเนินชีวิต เป็นแบบฉบับควบคุมความประพฤติเป็นเครื่องกระตุ๎นให๎มวลชนรวมพลังอัน
อาจกํอให๎สังคมเพิ่มความมั่นคงยิ่งขึ้น ปัจจุบันสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในแทบทุกด๎าน ไมํวําด๎าน
การเมือง การศึกษา เศรษฐกิจและศิลปวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงดังกลําวมีผลตํอระบบโครงสร๎างทาง
สังคมและวัฒนธรรมของชาติ จากสภาพสังคมที่สํงผลตํอการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมดังกลําว หาก
ปลํอยปละละเลยตํอการดารงรักษาไว๎ก็เทํากับทาให๎สูญเสียความเป็นไทยจึงสมควรที่จะอนุรักษ์ สํงเสริม
เผยแพรํและพัฒนาวัฒนธรรมพื้นบ๎านให๎คงอยูํกับท๎องถิ่น เพราะฉะนั้นพัฒนากรคือบุคคลซึ่งเป็นตัวนา
ความเปลี่ยนแปลงมาสูํชุมชนทั้งทางด๎านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ดังนั้นพัฒนากรมีหน๎าที่สํงเสริม
วัฒนธรรมพื้นบ๎านของแตํละท๎องถิ่น เพื่อให๎ชาวบ๎านเกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตน
ทรงศิริ สาประเสริฐ (๒๕๔๒ : ๘๔ - ๘๕) ได๎วิจัยลักษณะการถํายทอดความรู๎ของภูมิ
ปัญญาชาวบ๎าน ผลการวิจัยพบวําภูมิปัญญาชาวบ๎านมีวิธีการถํายทอดความรู๎ให๎กับผู๎เรียนโดยใช๎วิธีบอก
ทาให๎ดูและปฏิบัติด๎วยตนเอง วิธีการถํายทอดความรู๎ที่ใช๎เป็นประจา คือ การบอก ผู๎เรียนเป็นผู๎ถามและมี
ความเห็นวําวิธีการที่ดีที่สุดในการถํายทอดความรู๎ให๎กับผู๎เรียน คือการให๎ผู๎เรียนลงมือปฏิบัติด๎วยตนเอง
การได๎รับการยอมรับและยกยํองจากสังคม คือสิ่งที่ภูมิปัญญาชาวบ๎านภูมิใจมากที่สุดในชีวิตและเป็นเหตุ
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จูงใจให๎ภูมิปัญญาชาวบ๎านถํายทอดความรู๎ให๎กับผู๎เรียน สํวนปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับการถํายทอดความรู๎ของ
ภูมิปัญญาชาวบ๎านคือ แหลํงความรู๎ในการถํายทอดมาจากตัวของภูมิปัญญาชาวบ๎าน เนื้อหาสาระคือ
ความรู๎ในงาน ลักษณะของคนซึ่งภูมิปัญญาชาวบ๎านอยากถํายทอดความรู๎ให๎ เป็นบุคคลซึ่งมีความสนใจ
อยากรู๎ มีความอดทน ตั้งใจ สนใจและขยัน เมื่อทาการถํายทอดความรู๎ให๎กับผู๎เรียน ภูมิปัญญาชาวบ๎าน
ไมํมีการวางแผนลํวงหน๎าในการถํายทอดความรู๎ระยะเวลาในการถํายทอดความรู๎ในแตํละเรื่องไมํเทํากัน
วิธีประเมินผลการถํายทอดความรู๎จะใช๎การสังเกตและสื่อในการถํายทอดความรู๎สึกคือสื่อของจริง
ดวงเดือน สดแสงจันทร์ (๒๕๔๔ : ๑) ศึกษาเพลงพื้นบ๎านคณะขวัญจิต ศรีประจันต์
ผลการวิจัยพบวํา ขวัญจิต ศรีประจันต์ มีความสามารถในการร๎องด๎นกลอนสด มีความพิถีพิถันในการ
เลือกใช๎ถ๎อยคาเพลงพื้นบ๎าน คณะขวัญจิต ศรีประจันต์ มีลักษณะเดํนอยูํหลายประการ คือเพลงพวงมาลัย
มีจังหวะคํอนข๎างช๎า ใสํลีลาการร๎องมาก เพลงเรือจะร๎องยากกวําเพลงอื่น เพราะทานองตอนท๎ายของวรรค
หลังเป็นทานองบังคับ เพลงฉํอยฝุายหญิงกับฝุายชายจะร๎องทานองสัมผัสในมากกวําทุกเพลง หากร๎องด๎น
กลอนสด ต๎องรีบคิดคาให๎เร็วและร๎องให๎ทันจังหวะ บทร๎องที่แตํงโดยขวัญจิต ศรีประจันต์มีถ๎อยคาที่
ไพเราะเหมาะสมกับโอกาสตําง ๆ เสียงร๎องของ ขวัญจิต ศรีประจันต์ มีความก๎องกังวานในตัวเอง
ชํวงเสียงกว๎าง สามารถขึ้นสูงและลงต่าได๎มาก ทํวงทานองในการร๎องจะออกเสียงภาษาถิ่นสุพรรณ มีการ
ใช๎เทคนิคและลีลาการร๎องมาก ทั้งการเอื้อนและการออกเสียง มีศิลปะในการใช๎มุขตลก เพลงพื้นบ๎านมี
องค์ประกอบด๎านทานองเพลงคล๎ายคลึงกับดนตรีไทย ทานองเพลงพื้นบ๎านแตํละเพลงจะมีรูปแบบที่
แตกตํางกันในการร๎องเพลงพื้นบ๎าน ผู๎ร๎องจะต๎องยึดทานองหลักของเพลงนั้น ๆ และจะต๎องคานึงถึงเสียง
ของวรรณยุกต์ที่บังคับ ในคาร๎องแตํละคาใช๎เทคนิคตําง ๆ มาชํวยในการออกเสียงคาร๎องเพื่อให๎ได๎ตรงตาม
ทานองเพลงนั้น ๆ
อุบลรัตน์ กิจไมตรี (๒๕๔๔ : ๑๓๔-๑๓๙) ได๎ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรเพื่อถํายทอดเพลง
อีแซวภูมิปัญญาท๎องถิ่นสุพรรณบุรีสาหรับนักเรียนประถมศึกษา พบวํานักเรียนและบุคคลที่มีสํวน
เกี่ยวข๎องมีความต๎องการในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อถํายทอดเพลงอีแซวภูมิปัญญาท๎องถิ่นสุพรรณบุรี โดย
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หลักสูตรนั้นประกอบด๎วยหลักการ คาอธิบายรายวิชา จุดหมาย โครงสร๎าง ขอบขําย เนื้อหา เวลาเรียน
แนวทางการจัดการเรียนการสอน สื่อ การประเมินผลและแผนการสอน ขอบขํายเนื้อหาประกอบด๎วย
ประวัติความเป็นมา ลักษณะทั่วไปของเพลงอีแซว และขั้นตอนการแสดงเพลงอีแซว ผู๎เชี่ยวชาญประเมิน
องค์ประกอบของหลักสูตรวํา มีความสอดคล๎องและเหมาะสม โดยมีผลการทดลองใช๎หลักสูตร ผลการ
ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร พบวํานักเรียนมีความรู๎เกี่ยวกับเรื่องเพลงอีแซว สามารถแสดงเพลง
อีแซวได๎ และมีเจตคติที่ดีตํอหลักสูตร สํวนที่หลักสูตรควรปรับปรุง เป็นเรื่องระยะเวลาให๎มีความยืดหยุํน
ใบงานให๎มีความนําสนใจ และคาอธิบายรายวิชาให๎เหมาะสมกับสภาพของนักเรียน
วาสนา หนองเพียน (๒๕๔๗ : ๑) ศึกษาเพลงอีแซวจังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบวํา
เพลงอีแซวมีมาประมาณ ๖๗ ปี ในสมัยแรกเริ่มเพลงอีแซวแสดงกับพื้นไมํยกโรง การเลํนกลางคืนจะจุด
ตะเกียงเจ๎าพายุ เพื่อให๎แสงสวําง ปัจจุบันมีการสร๎างเวทียกพื้น การแสดงเพลงอีแซวในอดีตเลํนเพื่อความ
สนุกสนานในงานบุญ งานรื่นเริงตําง ๆ โดยไมํคิดคําแสดง องค์ประกอบของการแสดงเพลงอีแซวมี
องค์ประกอบตําง ๆ คือ ผู๎แสดง การแตํงกาย เครื่องดนตรี บทร๎อง ทํารา ในอดีตแตํงกายแบบธรรมดาคือ
ใสํกางเกงสวมเสื้อมํอฮํอม ผ๎าขาวม๎าคาดเอว ไมํมีการแตํงหน๎า เครื่องดนตรีคือกรับ ฉิ่ง ตะโพน บางคณะ
ใช๎รามะนาเหมือนการแสดงลาตัดแบบผสมผสาน บทร๎องได๎แกํบทไหว๎ครู บทเกริ่น บทประ บทอวยพร
และบทลา ทํารามี ๒ ทํา คือทําราของพํอเพลงแมํเพลงและทําราของลูกคูํลักษณะคาประพันธ์เป็นกลอน
หัวเดียว
อภิชาต ประทุมนันท์ (๒๕๔๙) ได๎พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบบูรณาการสาหรับ
ชุมนุมเพลงพื้นบ๎าน นาไปใช๎ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนในระดับชํวงชั้นที่ ๒ ของโรงเรียนสุพรรณภูมิ
โดยได๎ดาเนินการตามกระบวนการของการวิจัยและพัฒนา (research and development) ใน ๓
ขั้นตอนดังนี้ การสร๎างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบบูรณาการสาหรับชุมชนเพลง
พื้นบ๎าน ในกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน การทดลองใช๎ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบบูรณาการ สาหรับชุมนุมเพลง
พื้นบ๎านในกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการทดลอง ได๎แกํ สมาชิกชุมนุมเพลงพื้นบ๎าน ระดับ
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ชํวงชั้นที่ ๒ ของโรงเรียนสุพรรณภูมิ และศึกษาระดับความพึงพอใจของผู๎เรียนที่มีตํอการเรียนด๎วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู๎แบบบูรณาการสาหรับชุมนุมเพลงพื้นบ๎าน ด๎านความรู๎ ผู๎เรียนมีความรู๎เรื่องเพลง
พื้นบ๎านที่ลึกซึ้งขึ้น

ด๎านทักษะ ผู๎เรียนร๎องเพลงพื้นบ๎าน ประพันธ์เพลงพื้นบ๎านได๎อยํางมีคุณภาพ

สามารถรํวมวงแสดงเพลงพื้นบ๎านได๎อยํางเหมาะสม ด๎านเจตคติ ผู๎เรียนมีเจตคติ มีคุณธรรม จริยธรรม
คํานิยมที่ดีงามในเรื่องเพลงพื้นบ๎านอยํางเดํนชัด ทั้งนี้เพราะการเรียนรู๎เรื่องเพลงพื้นบ๎านจะต๎องไหว๎ครู
ยึดถือคุณธรรม จริยธรรม ในการอนุรักษ์สืบสารอยํางเครํงครัด ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของการแสดงพื้นบ๎านที่
สืบตํอกันมาช๎านาน
จีรพันธ์ อํอนเถื่อน (๒๕๔๙) ศึกษาเรื่องการดารงอยูํของเพลงอีแซวและคุณลักษณะตํอ
การเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน ผลการศึกษาพบวําปัจจัยที่มีผลตํอการดารงอยูํของเพลงอีแซว
ประกอบด๎วย ๑) กระบวนการถํายทอดและเรียนรู๎มีรูปแบบที่หลากหลาย ชํวยเสริมสร๎างการเรียนรู๎และ
สืบทอดเพลงอีแซว ๒) การเห็นคุณประโยชน์เป็นแรงจูงใจให๎ชาวบ๎านสนใจเรียนรู๎เพลงอีแซว ๓) การ
ประยุกต์รูปแบบและเนื้อหาให๎สอดคล๎องกับสังคม ปัจจุบันเพลงอีแซวได๎ปรับให๎สอดคล๎องกับสภาพของ
สังคม จึงยังคงได๎รับความสนใจจากผู๎ชม ๔) การสํงเสริมสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนเป็นไปอยําง
กว๎างขวาง เพลงอีแซวได๎รับการเผยแพรํอยํางทั่วถึง ๕) การยอมรับจากสังคมภายนอก การพัฒนาตาม
แนวทางที่ถูกต๎องและศิลปินของชุมชนมีความสามารถสูงจึงเป็นที่ยอมรับจากสังคม ๖) การที่
สถานศึกษานาไปใช๎ในหลักสูตรท๎องถิ่น ทาให๎เยาวชนในชุมชนมีโอกาสเรียนรู๎เพลงอีแซวมากขึ้น สาหรับ
คุณลักษณะของเพลงอีแซวตํอการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนด๎านตําง ๆ เป็นดังนี้ ๑) ด๎านสังคม
การเลํนเพลงอีแซวชํวยเสริมสร๎างความแนํนแฟูนในชุมชน ศิลปินเพลงอีแซวถํายทอดความเชื่อและวิถี
การดาเนินชีวิตของชุมชนผํานเนื้อร๎อง ๒) ด๎านวัฒนธรรม เพลงอีแซวสํงเสริมให๎ผู๎คนเห็นคุณคําของ
วัฒนธรรมท๎องถิ่น ด๎วยการสร๎างสรรค์เนื้อร๎องที่เชื่อมโยงกับชุมชน ๓) ด๎านเศรษฐกิจ การรวมกลุํมเป็น
คณะเพลงกํอให๎เกิดการสร๎างงานและกระจายรายได๎สูํชุมชน ๔) ด๎านการศึกษาเพลงอีแซวเสริมสร๎างการ
เรียนรู๎ในชุมชน การให๎ความรู๎ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู๎ การสร๎างเครือขําย
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วําที่ร.ต.ไฉน เลาะเงิน (๒๕๕๒: บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาเรื่อง ลาตัดภาคกลาง : การ
ประยุกต์ใช๎ภูมิปัญญาพื้นบ๎านศิลปะการแสดงเชิงพาณิชย์ พบวํารูปแบบการประยุกต์ลาตัดภาคกลางซึ่ง
เป็นภูมิปัญญาพื้นบ๎านเพื่อนาไปสูํการสร๎างมูลคําเพิ่มเชิงพาณิชย์นั้น องค์กรของรัฐควรมีบทบาทชํวยด๎าน
การอนุรักษ์ลาตัดภาคกลาง โดยการจัดให๎มีการแสดงลาตัดในงานประเพณีตําง ๆ เพื่อให๎คนทั่วไปได๎ชม
ต๎องมีการประยุกต์สิ่งตํอไปนี้ คือ แสดงลาตัดเป็นภาษาตําง ๆ เครื่องแตํงกาย เครื่องดนตรีพื้นบ๎านของ
ภาคตําง ๆ คาร๎องทานองและเวลาการแสดงให๎กระชับ นอกจากนี้ควรมีการปรับเปลี่ยนด๎านเนื้อหาคาร๎อง
และทานองให๎สอดคล๎องกับกิจกรรมของงานตําง ๆ เชํนงานตํอต๎านยาเสพติด งานด๎านการเมือง การ
รณรงค์การเลือกตั้งงานประเพณีและงานเทศกาล ควรประยุกต์เนื้อหาให๎ใช๎เป็นสื่อจากการแสดงที่สามารถ
สนองความต๎องการของตลาดและของกลุํมเปูาหมายได๎ โดยปรับบทร๎องลาตัดให๎มีความทันสมัยทัน
เหตุการณ์และเข๎ากับสถานการณ์ปัจจุบันนักแสดงต๎องทราบความต๎องการของกลุํมเปูาหมายและต๎อง
เข๎าใจธรรมชาติของผู๎ชมในวัยตําง ๆ วัยรุํนต๎องการจังหวะเร็วและเนื้อหาไมํเยิ่นเย๎อ สํวนวัยผู๎ใหญํต๎องการ
ฟังเพลงช๎าที่มีเนื้อหาลึกซึ้ง
บุปผาชาติ อุปถัมภ์นรากร (๒๕๕๒ : ๓๔๘) ได๎ศึกษารูปแบบในการอนุรักษ์และการสืบสาน
ศิลปะการแสดงโนราภาคใต๎ พบวําการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการแสดงโนราควรจัดเป็นหลักสูตร
ท๎องถิ่น โดยบรรจุไว๎ในหลักสูตรของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยที่อยูํในจังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา และจังหวัดนครศรีธรรมราช ควรจัดทาข๎อมูลการสืบค๎น
ลงในเว็บไซด์ของวัฒนธรรมจังหวัดและกระทรวงวัฒนธรรม ควรสํงเสริมและให๎ความรู๎เรื่องการแสดงโนรา
โดยจัดทาเป็นเทปบันทึกการแสดงลงบนแผํนซีดี มีเนื้อหาสมบูรณ์ในเรื่ององค์ประกอบสํงไปให๎สถานศึกษา
เพื่อใช๎ประกอบการเรียนการสอน และให๎สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศเพื่อเป็นแหลํงค๎นคว๎าของ
ผู๎สนใจควรต๎องมีการรวบรวมข๎อมูลจัดทาเป็นรูปเลํมจาหนํายและสํงไปให๎สถานศึกษาและสานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด ปราชญ์และผู๎มีทักษะการแสดงโนราต๎องการถํายทอดด๎วยความเต็มใจจึงจะถือได๎วํามี
การอนุรักษ์อยํางแท๎จริงและประสบผลสาเร็จ
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ประจักษ์ ไม๎เจริญ (๒๕๕๒ : ๔๖๗) ได๎ศึกษาการอนุรักษ์และพัฒนารูปแบบการแสดงหุํน
กระบอกพื้นบ๎านภาคกลางเพื่อเพิ่มมูลคําทางศิลปะการแสดงพื้นบ๎าน พบวําการอนุรักษ์การแสดงหุํน
กระบอกรัฐควรจัดให๎มีการเรียนการสอนด๎านศิลปวัฒนธรรมการแสดงหุํนกระบอก บรรจุไว๎ในหลักสูตร
ของสถานศึกษาและมหาวิทยาลัยต๎องสํงเสริมและสนับสนุนให๎ความรู๎เรื่องการแสดงหุํนกระบอก โดย
จัดทาเป็นเทปบันทึกภาพการแสดงหุํนกระบอกอยํางถูกต๎องและมีเนื้อหาสาระครบถ๎วนตามรูปแบบ
บันทึกการแสดงหุํนกระบอกอยํางสมบูรณ์ลงบนแผํนซีดีศึกษาค๎นคว๎า และรวบรวมข๎อมูลด๎านการแสดง
หุํนกระบอก พร๎อมกับจัดทาเป็นหนังสือและข๎อมูลทางวิชาการออกเผยแพรํตํอสาธารณะชน และมอบให๎
สถาบันการศึกษาทุกระดับ เพื่อนาไปใช๎ประกอบการเรียนการสอน และมอบให๎สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดทั่วประเทศเป็นแหลํงค๎นคว๎าของผู๎สนใจ ควรจัดนิทรรศการหรือการเสวนาให๎ความรู๎เรื่องการแสดง
หุํนกระบอกในงานวันสาคัญ ๆ โดยจัดอยํางตํอเนื่องตลอดปี และจัดทาเว็บไซด์ข๎อมูลด๎านการแสดงหุํน
กระบอกเป็นภาษาไทยภาษาตํางประเทศเผยแพรํให๎ผู๎สนใจได๎ศึกษา
ทรงฤทธิ์ ระดมจินดา (๒๕๕๕: บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาเรื่อง ออร์เคสตร๎า : การประยุกต์การ
แสดงดนตรีเพื่อสํงเสริมเพลงโคราช พบวําเพลงโคราชได๎ รับความนิยมอยํางแพรํหลายตํอมาความเจริญ
ทางเทคโนโลยีด๎านการสื่อสารบันเทิงและคมนาคมเติบโตอยํางรวดเร็วการแสดงดนตรีตําง ๆ แพรํกระจาย
สูํจังหวัดนครราชสีมาสํงผลให๎วิถีชีวิตและคํานิยมของผู๎คนเปลี่ยนแปลงไป ขณะที่การแสดงเพลงโคราช
ยังคงมีเอกลักษณ์การแสดงดั้งเดิม คือหมอเพลง บทร๎อง ทานอง จังหวะ ทํารา เครื่องแตํงกาย เวที แสง
เสียงและไมํมีเครื่องดนตรีประกอบการแสดง จึงทาให๎ความนิยมการแสดงเพลงโคราชในจังหวัด
นครราชสีมาลดน๎อยลง การประยุกต์การแสดงดนตรีออร์เคสตร๎าเพื่อสํงเสริมเพลงโคราช พบวําการแสดง
ดนตรีออร์เคสตร๎าสามารถสํงเสริมองค์ประกอบของการแสดงเพลงโคราช ด๎านหมอเพลงให๎มีความรู๎ด๎าน
ดนตรีสากลเพิ่มขึ้น ทาให๎ผู๎ชมรู๎สึกวําหมอเพลงมีความสามารถเทียบได๎กับนักดนตรีและวาทยกร ด๎านบท
ร๎องมีโครงสร๎างแบบสากลเกิดความคุ๎นเคยนําสนใจและทาให๎ทานองไมํกระด๎างด๎วยคอร์ดและเสียง
ประสานด๎านจังหวะมีรูปแบบชัดเจนสม่าเสมอ ทาให๎อารมณ์ไมํสะดุด ด๎านทําราให๎ดูมีชีวิตชีวา มีทํวงทําที่
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มีเสียงดนตรีมารองรับด๎านเครื่องแตํงกายของหมอเพลงให๎ดูดีมีลักษณะของคนในสังคมชั้นสูง หรือสังคม
เมืองด๎านเวทีให๎ดูสงํางามนําสนใจด๎านแสงเสียงให๎มีการนาประโยชน์ของแสงเสียงมาใช๎เพื่อเพิ่มอารมณ์
ความรู๎สึกของผู๎ชมได๎ดีสอดคล๎องกับอรรถรสของความเป็นออร์เคสตร๎าด๎วยการบรรเลงดนตรีประกอบ
พร๎อมๆกับอรรถรสของเพลงโคราชที่มีจุดเดํนของภาษาถิ่นและเพลงปฏิพากย์อยํางครบถ๎วนให๎ความรู๎สึก
สนุกนานเพลิดเพลิน
ทิพย์สุดา อิ่มใจ (๒๕๕๕: ๒๔๔-๒๔๖ ) ศึกษาการอนุรักษ์และพัฒนาเพลงพื้นบ๎านภาค
กลางเพื่อการสืบสานวัฒนธรรม พบวํา เพลงพื้นบ๎านภาคกลาง ๕ คณะ มีทั้งที่เป็นวิถีชีวิตในชุมชน ได๎รับ
การถํายทอดจากผู๎เชี่ยวชาญแบบครูพักลักจา การสืบทอดการแสดงจากรุํนสูํรุํน การรวมกลุํมของคนใน
ชุมชน และการสืบทอดในระบบการศึกษา องค์ประกอบการแสดงของทั้ง ๕ คณะ มีลักษณะที่คล๎ายคลึง
กัน ประกอบด๎วย ๑) เวทีการแสดง มีทั้งแบบตั้งเวทียกพื้นคล๎ายโรงละคร การเลํนในลานกว๎าง และการ
เลํนบนเวทีในอาคาร ๒) เครื่องแตํงกาย มักแตํงกายตามแบบพื้นบ๎านในแตํละท๎องถิ่น ๓) เครื่องดนตรี
ประกอบด๎วย ฉิ่ง กรับ ตะโพน ๔) แสง สี เสียง มีทั้งแบบงําย และแบบชุดใหญํ ขึ้นอยูํกับงบประมาณ ๕)
นักแสดงแล๎วแตํความเหมาะสม สํวนใหญํ ชาย ๔ หญิง ๔ สภาพปัญหาของการแสดงเพลงพื้นบ๎านภาค
กลางในปัจจุบันได๎แกํ ๑) ปัญหาเกี่ยวกับความนิยมของคนดู ๒) ปัญหาเกี่ยวกับสภาพสังคมและ
สิ่งแวดล๎อม ได๎แกํด๎านการเข๎ามาของสื่อสมัยใหมํ ๓) ปัญหาเกี่ยวกับตัวศิลปิน ได๎แกํ รายได๎จากการแสดง
ไมํเพียงพอตํอการดารงชีพ ศิลปินไมํมีผู๎สืบทอดและขาดการประชาสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ ๔) ปัญหาเกี่ยวกับ
ผู๎ปฏิบัติงานด๎านวัฒนธรรม ได๎แกํขาดการสํงเสริมจากหนํวยงานราชการและองค์กรที่เกี่ยวข๎อง การ
อนุรักษ์เพลงพื้นบ๎านภาคกลาง การสร๎างคุณคําและการพัฒนาความรู๎ความสามารถของศิลปินการ
อนุรักษ์โดยชุมชน ได๎แกํ การทาให๎เป็นสํวนหนึ่งของวิถีชีวิตการสร๎างกระแสในชุมชน และการสร๎าง
เครือขํายทางวัฒนธรรมการอนุรักษ์โดยหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ จัดระบบสวัสดิการของผู๎สร๎างสรรค์
ผลงานทางวัฒนธรรม กระจายอานาจและบทบาทการดาเนินงานด๎านวัฒนธรรมของรัฐให๎แกํหนํวยงาน
สํวนท๎องถิ่น การรวบรวมข๎อมูลองค์ความรู๎ด๎านการแสดงเพลงพื้นบ๎านภาคกลาง จัดทาเป็นรูปเลํมหนังสือ
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และซีดี รวมทั้งการปลุกจิตสานึกของคนในท๎องถิ่น ในด๎านการพัฒนาเพลงพื้นบ๎านภาคกลาง ได๎แกํ การ
พัฒนาองค์ประกอบการแสดง และการพัฒนารูปแบบการแสดงให๎มีทั้งแบบดั้งเดิมและแบบประยุกต์ การ
สืบสานวัฒนธรรมเพลงพื้นบ๎านภาคกลาง ได๎แกํ การสืบสานในระบบการศึกษา โดยจัดการเรียนการสอน
โดยจัดเป็นหลักสูตรท๎องถิ่น การสนับสนุนการค๎นคว๎าวิจัย การสืบสานนอกระบบการศึกษา ได๎แกํ ศิลปิน
เพลงพื้นบ๎านภาคกลางดาเนินการถํายทอดด๎วยความเต็มใจ
ภิญโญ ภูํเทศ (๒๕๕๖) ได๎วิเคราะห์องค์ประกอบของเพลงพื้นบ๎านในจังหวัดนครสวรรค์
รวบรวมเพลงพื้นบ๎านแบํงออกเป็น ๔ ประเภท ได๎แกํ ๑) เพลงในชํวงเทศกาลงานบุญ ๒) เพลงในชํวง
เทศกาลเพาะปลูก ๓) เพลงในชํวงเทศกาลเก็บเกี่ยว และ ๔) เพลงร๎องหรือเลํนทั่วไปไมํจากัดเทศกาล
เพลงพื้นบ๎านเป็นผลงานเพลงของชาวบ๎านที่ไมํมีการฝึกฝนเพื่อความเป็นเลิศทางศิลปะแตํอยํางใด มุํงเน๎น
ที่ความสนุกเป็นหลัก เนื้อร๎องของเพลงพื้นบ๎านเกี่ยวข๎องกับชีวิตการงาน ความรัก ความสนุกสนาน เฮฮา
การดื่มกินสังสรรค์ การเกี้ยวพาราสี
อาจารี รุํงเจริญ (๒๕๕๖) ได๎ศึกษาการใช๎เอกลักษณ์จากศิลปะการแสดงพื้นบ๎านเพื่อการ
สํงเสริมการทํองเที่ยวทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาหาแนว
ทางการใช๎เอกลักษณ์จากศิลปะการแสดงพื้นบ๎านในจังหวัดสุพรรณบุรี สํงเสริมการทํองเที่ยวทาง
วัฒนธรรมแกํจังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบวํา การใช๎เอกลักษณ์จากศิลปะการแสดงพื้นบ๎าน ในการ
สํงเสริมกิจกรรมของการทํองเที่ยวทางวัฒนธรรม จะชํวยเพิ่มศักยภาพทางการทํองเที่ยวให๎แกํการ
ทํองเที่ยวทางวัฒนธรรมประจาจังหวัดสุพรรณบุรีได๎ ผลสรุปเป็นไปในทิศทางเดียวกันวําการแสดงที่
เหมาะสมในการนามาสํงเสริมการทํองเที่ยว คือ “เพลงอีแซว” ที่สามารถนามาสร๎างสรรค์ โดยการจัดการ
องค์ประกอบการแสดงตํางๆ ให๎สามารถเข๎ามามีบทบาทชํวยเพิ่มคุณคําให๎กับการทํองเที่ยว
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องดังกลําว ผู๎วิจัยได๎ศึกษานามาใช๎เป็นกรอบแนวคิดในการ
วิจัยเรื่อง “การวิจัยเชิงปฏิบัติการอยํางมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์ สํงเสริมและสืบทอดการแสดงพื้น เมือง
สุพรรณบุรี” โดยศึกษาถึงความเป็นมา สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต๎องการอนุรักษ์ สํงเสริม และ
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สืบทอดการแสดงพื้นเมือง สุพรรณบุรี รวมทั้งการรํวมกันวางแผน ดาเนินการจัดกิจกรรม การอนุรักษ์
สํงเสริมและสืบทอดการแสดงพื้นบ๎าน และประเมินผลภายหลังการดาเนินการปฏิบัติ เพื่อให๎ข๎อค๎นพบ
จากงานวิจัยนี้นาไปสูํการอนุรักษ์ สํงเสริม สืบทอดการแสดงพื้น เมือง อยํางเป็นรูปธรรมและยั่งยืนตํอไป

บทที่ ๓
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจัยเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบทอดการแสดง
พื้นเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน ผู้วิจัยได้กาหนด
ขอบเขตดังนี้
๑. ขอบเขตการวิจัย
๑.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา
๑.๒ ขอบเขตด้านวิธีการวิจัย
๑.๓ ขอบเขตด้านพื้นที่วิจัย
๑.๔ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
๒. วิธีดาเนินการวิจัย
๒.๑ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
๒.๒ การเก็บรวบรวมข้อมูล
๒.๓ การจัดกระทาข้อมูล
๒๔ การวิเคราะห์ข้อมูลและนาเสนอข้อมูล
ขอบเขตกำรวิจัย
๑. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผู้วิจัย
กาหนดขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาในประเด็นดังต่อไปนี้
๑.๑ ภูมิปัญญาการแสดงพื้นเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
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๑.๒ สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของชุมชนในการอนุรักษ์ ส่งเสริมละสืบทอด
การแสดงพื้นเมืองสุพรรณบุรี
๑.๓ การอนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบทอดการแสดงพื้นเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
๒. ขอบเขตด้านวิธีการวิจัย
การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม ตามขั้นตอน
ดังนี้
๒.๑ ระยะเตรียมการวิจัย เป็นการศึกษาบริบทสารวจชุมชน คัดเลือกชุมชน เตรียมชุมชน
ให้มีความพร้อม มีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัย
๒.๒ ระยะดาเนินการวิจัย (research phase) เป็นการสารวจสภาพปัจจุบันและปัญหาของ
การแสดงพื้นเมือง และความต้องการของชุมชนในการอนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบทอด การแสดงพื้นบ้านเน้น
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนทุกขั้นตอน คือ
๑) ขั้นวางแผนกาหนดกิจกรรม (planning phase) เป็นขั้นตอนดาเนินการวางแผน
ร่วมกับชุมชนในการกาหนดกิจกรรมการอนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบทอด การแสดงพื้น เมือง กาหนดกิจกรรม
และบทบาทหลักของชุมชนแต่ละหน่วยงานหรือองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้องที่ในการดาเนินกิจกรรม
๒) ขั้นปฏิบัติกิจกรรม (implementation phase) เป็นการปฏิบัติกิจกรรมการ
อนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบทอดการแสดงพื้นเมือง บนความร่วมมือดาเนินการปฏิบัติของหน่วยงานและ
องค์กรเครือข่ายตามบทบาทที่ได้วางแผนร่วมกัน
๓) ขั้นประเมินผล (evaluation phase) เป็นขั้นตอนการวัดความสาเร็จของการปฏิบัติ
กิจกรรมการอนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบทอดการแสดงพื้นเมือง การดาเนินงานตามบทบาทขององค์กร
เครือข่าย ความพึงพอใจของหน่วยงาน องค์กรเครือข่ายและผู้ชมทั่วไป

๕๒

๓. ขอบเขตด้านพื้นที่วิจัย
คณะผู้วิจัยได้กาหนดพื้นที่วิจัย คือ จังหวัดสุพรรณบุรี เพราะเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการแสดง
พื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นที่รู้จักกันดีในสังคม ดังเช่น เพลงฉ่อย เพลงอีแซว เพลงเต้นการาเกียว
เพลงพวงมาลัย เป็นต้น การแสดงพื้นเมืองสุพรรณบุรีนี้ เป็นการแสดงที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของ
สังคม มาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง และกาหนดเลือกหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงพื้นเมือง
เป็นหน่วยศึกษา ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด สานักวัฒนธรรมจังหวัด สถาบันการศึกษา
๔. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร เป็นประชาชน ในจังหวัดสุพรรณบุรี
กลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) จากผู้ที่มี
บทบาทในการแสดงพื้นเมือง สุพรรณบุรี แบ่งเป็น กลุ่มผู้รู้ (key informant) กลุ่มผู้ปฏิบัติ (casual
informant) และกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง (general informant) กับการแสดงพื้นเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
จานวน ๔๕ คน ประกอบด้วย
- กลุ่มผู้รู้ (key informant) เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับในชุมชนว่าเป็นผู้รู้ที่สามารถให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงพื้นเมืองสุพรรณบุรี สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการ รวมทั้งการอนุรักษ์
ส่งเสริม สืบทอดการแสดงพื้นเมืองสุพรรณบุรี ประกอบด้วย ปราชญ์ท้องถิ่นด้านการแสดงพื้นบ้าน
จังหวัดสุพรรณบุรี ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินด้านการแสดงพื้นบ้าน สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด กรรมการจัดงานเทศกาลประจาปีวัดป่าเลไลย์ รวมจานวน ๕ คน
- กลุ่มผู้ปฏิบัติ (casual informant) เป็นผู้ที่ประสบการณ์ในการปฏิบัติการแสดง
พื้นเมือง ประกอบด้วย ศิลปินดีเด่นพื้นบ้านด้านการแสดง แม่เพลงพื้นบ้านสุพรรณบุรี นักเรียน
นักศึกษาที่ร่วมการแสดงพื้นบ้านและครูผู้ควบคุมการแสดง จานวน ๒๐ คน
- กลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั่วไป ได้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงพื้นเมือง สุพรรณบุรี ประชาชน
ทั่วไปที่ชมการแสดงพื้นเมือง ผู้ปกครอง นักเรียนนักศึกษา ครูอาจารย์ จานวน ๒๐ คน

๕๓

วิธีดำเนินกำรวิจัย
๑. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการวิจัย ประกอบด้วย
๑.๑ แบบสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง ผู้วิจัยกาหนดข้อคาถามเป็น
แนวทางในการสัมภาษณ์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างในประเด็น
เพิ่มเติมที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้างประกอบด้วยข้อถาม
เกี่ยวกับความเป็นมาของการแสดงพื้นเมือง สุพรรณบุรี ประเภทการแสดงพื้นเมือง สุพรรณบุรี ภูมิ
ปัญญาการแสดงพื้นเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการอนุรักษ์ ส่งเสริม
และสืบทอดการแสดงพื้นเมือง สุพรรณบุรี รวมทั้งการอนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบทอดการแสดงพื้นเมือง
สุพรรณบุรี
๑.๒ ประเด็นการสนทนากลุ่ม ประกอบด้วยแนวคาถามปลายเปิดเกี่ยวกับ ความเป็นมาของ
การแสดงพื้นเมือง สุพรรณบุรี ประเภทการแสดงพื้นเมือง สุพรรณบุรี ภูมิปัญญาการแสดงพื้นเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการอนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบทอดการแสดง
พื้นเมือง สุพรรณบุรีรวมทั้งการอนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบทอดการแสดงพื้นเมือง สุพรรณบุรี
๒. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยกาหนดการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
๒.๑ เก็บข้อมูลจากผู้รู้ โดยการสัมภาษณ์ตามแนวคาถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
๒.๒ เก็บข้อมูลจากผู้ปฏิบัติ ด้วยการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม ตามประเด็นคาถามที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ในประเด็นที่เกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความ
ต้องการรวมทั้งการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบทอดการแสดงพื้นบ้าน
๒.๓ เก็บข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม ในประเด็นเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบทอดการแสดงพื้นบ้าน สุพรรณบุรี

๕๔

๓. การจัดกระทาข้อมูล
ในการจัดกระทาข้อมูล ผู้วิจัยดาเนินการนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม
รวมทั้งที่จากการศึกษาข้อมูลเอกสารเพิ่มเติม มาตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของข้อมูลและ
ความน่าเชื่อถือ โดยการตรวจสอบแบบสามเส้า (triangulation method) รวมทั้งการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพิ่มเติมจากกลุ่มตัวอย่างและจากการศึกษาเอกสารในกรณีที่ข้อมูลที่ได้มายังไม่สมบูรณ์ มาจัด
หมวดหมู่ตามประเด็นการวิเคราะห์
๔. การวิเคราะห์ข้อมูลและการนาเสนอผลการวิเคราะห์
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาภาคสนาม สัมภาษณ์ สนทนากลุ่มกับผู้รู้ ผู้ปฏิบัติและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารเพิ่มเติม ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (content
analysis) และการจาแนกแยกประเภท (typology) ข้อมูลที่วิเคราะห์เนื้อหาแล้วตามประเด็นการวิจัย
นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะของการพรรณนาวิเคราะห์ (descriptive analysis) ให้มีความ
สอดคล้องกับความมุ่งหมายของการวิจัย

บทที่ ๔
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการอนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบทอดการแสดงพื้นเมือง
สุพรรณบุรี มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาภูมิปัญญาการแสดงพื้นเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี สภาพปัจจุบัน
และปัญหาในการอนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบทอด การแสดงพื้นเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

การอนุรักษ์

ส่งเสริมและสืบทอดการแสดงพื้นเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เก็บข้อมูลจากผู้รู้และผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการแสดงพื้นเมืองสุพรรณบุรี
โดยการสัมภาษณ์ปราชญ์ท้องถิ่น ศิลปินพื้นเมือง ครูเพลง ครูควบคุมการแสดงพื้นเมืองในสถานศึกษา
และประชาชนทั่วไปที่ชมการแสดงพื้นเมือง สนทนากลุ่มกับนักเรียนผู้แสดงการแสดงพื้นเมืองรวมทั้ง
การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) และการ
จําแนกแยกประเภท (typology) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลนําเสนอตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. ภูมิปัญญาการแสดงพื้นเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
๒. สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการอนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบทอดการแสดงพื้นเมือง
สุพรรณบุรี
๓. การอนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบทอดการแสดงพื้นเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
ภูมิปัญญาการแสดงพื้นเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
จากการวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้รู้ ปราชญ์ท้องถิ่น
ศิลปินพื้นบ้านดีเด่น ครูเพลงพื้นบ้าน และครูผู้ควบคุมการแสดงพื้นบ้านของนักเรียนเกี่ยวกับภูมิปัญญา
การแสดงพื้นเมือง จังหวัดสุพรรรณบุรี ในด้านความเป็นมาการแสดงพื้นเมืองสุพรรณบุรี ประเภทการ
แสดงพื้นเมือง และครูภูมิปัญญาพื้นเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี นําเสนอผลการวิจัยดังนี้

๕๖

๑. ความเป็นมาการแสดงพื้นเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จากการสัมภาษณ์ปราชญ์ท้องถิ่น ศิลปิน
พื้นบ้าน และครูเพลงรวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารเพิ่มเติม พบว่าการแสดงหรือเพลงพื้นเมือง
สุพรรณบุรีเกิดขึ้นมานานกว่าร้อยปีการแสดงนี้มีการละเล่นอย่างต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่นตามวิถีการดําเนิน
ชีวิต มีการสืบทอด ถ่ายทอดอย่างไม่เป็นทางการ ร้องเล่น เรียนรู้ในครอบครัว เครือญาติ ในชุมชน
รวมกลุ่มละเล่นร่วมแสดงกันทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ในงานเทศกาล ประเพณี เช่นงาน
ลงแขกเกี่ยวข้าว งานบุญเทศกาลตามประเพณีที่จัดขึ้นในชุมชน การแสดงพื้นเมืองสุพรรณบุรีเกิดขึ้นจาก
สภาพความเป็นอยู่ วิถีชีวิตในอดีตของชาวสุพรรณบุรี ซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพทํานา ส่วนหนึ่งค้าขาย
แลกเปลี่ยนสินค้ากันทางเรือจากการที่บ้านเรือนอยู่ริมน้ํา มีการสัญจรทางน้ํา ในระหว่างการดําเนินชีวิต
การทํางานร่วมกันทําให้เกิดกิจกรรมที่ช่วยให้ผ่อนคลาย เพิ่มความสนุกสนานในการทํางานร่วมกันมีการ
ร้องรําทําเพลงเป็นหมู่คณะในโอกาสต่าง ๆ เช่นในช่วงการลงแขกเก็บเกี่ยวข้าว ระหว่างพักจากการ
ทํางาน ชวนกันร้องเล่นสร้างความสนุกสนานผ่อนคลาย จนเกิดเป็น “เพลงเกี่ยวข้าว” ในระหว่าง
การค้าขาย แลกเปลี่ยนสินค้า การเดินทางกันทางเรือ มีการร้องรําเกิดขึ้นเพิ่มความสนุกสนานในระหว่าง
การดําเนินชีวิตจนเกิดเป็น “เพลงเรือ” ขึ้น เป็นต้น
กิจกรรมดังกล่าวนอกจากเพิ่มความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้ว ยังทําให้เกิดความสามัคคีใน
ชุมชน ชาวบ้านจึงได้มีการนัดแนะกันในช่วงว่างจากหน้าทํานาเพื่อร่วมร้องรําละเล่นเพลงพื้นบ้านกันใน
ชุมชน การละเล่นร้องรําเพลงพื้นบ้านในชุมชนจึงเกิดขึ้น และมีการปฏิบัติต่อเนื่องกันมาตามเทศกาล
ต่าง ๆ ทั้งในระหว่างการทํางาน ในงานบุญประเพณีต่าง ๆ การละเล่นหรือการแสดงพื้นบ้านสุพรรณบุรี
จึงเป็นการการละเล่นสืบต่อกันมาในวิถีการดําเนินชีวิต เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกิดขึ้นจากความรู้
ความสามารถ การปฏิบัติของบรรพบุรุษ สืบทอดและส่งต่อกันมาเป็นระยะเวลานาน สืบเนื่องมาจนถึง
ปัจจุบัน เกิดเป็นเพลงหรือการแสดงพื้นเมืองที่เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นการแสดงพื้นเมืองของคนสุพรรณบุรี
ดังเช่น “เพลงอีแซว” “เพลงฉ่อย” “เพลงพวงมาลัย” “เพลงขอทาน” และอื่น ๆ

๕๗

เพลงพื้นเมืองสุพรรณบุรีเช่นเดียวกับเพลงพื้นเมืองภาคกลางทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นเพลงร้อง
โต้ตอบ มักร้องกันเป็นกลุ่มประกอบด้วยผู้ร้องนํา ฝุายชาย และผู้ร้องนําฝุายหญิงที่เรียกว่าพ่อเพลง
แม่เพลง มีลูกคู่ร้องรับ ให้จังหวะด้วยการปรบมือ หรือใช้เครื่องดนตรีประกอบจังหวะ เช่น กรับ ฉิ่ง ร้อง
เล่นกันในเทศกาลต่าง ๆ หรือในเวลาที่มารวมกลุ่มกันเพื่อทํากิจกรรม บางเพลงใช้ร้องเล่นกันทั่วไปได้ยิน
บ่อย ๆ ไม่จํากัดเทศกาล เช่น เพลงอีแซวเป็นการร้องตอบโต้ระหว่างหนุ่มสาว ร้องเป็นกลุ่ม มีฝุาย
หญิงและฝุายชาย สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินทั้งคนร้องและผู้ฟัง ละเล่นในงานบุญงานประเพณี
เพลงพวงมาลัย เป็นเพลงร้องคู่ระหว่างหญิงชาย เพลงพิษฐานใช้ร้องในโบสถ์เพื่ออธิษฐานขอพร เพลง
เกี่ยวข้าวละเล่นในฤดูเก็บเกี่ยวข้าว
๒. ประเภทเพลงพื้นเมืองสุพรรณบุรี จากการสัมภาษณ์ปราชญ์ท้องถิ่น นายบุญครอง คันธฐากร
ครูสุจินต์ ศรีประจันต์และสนทนากลุ่มกับผู้รู้เกี่ยวกับการแสดงพื้นเมืองสุพรรณบุรี พบว่า เพลง
พื้นเมืองที่นับได้ว่าเป็นเพลง ที่ร้องละเล่นต่อ ๆ กันมานานในสุพรรณบุรี ประกอบด้วย
๒.๑ เพลงอีแซว เป็นเพลงพื้นเมืองประจําจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นที่รู้จักและนําไปร้องเล่นกัน
อย่างกว้างขวางในปัจจุบัน ส่วนมากนิยมเล่นในงานเทศกาลสงกรานต์ งานบุญ งานวัดต่าง ๆ เป็นเพลง
ร้องโต้ตอบ บอกเล่าถึงประสบการณ์ในชีวิตประจําวัน เป็นการแซวหยอก หรือคุยทักทายโต้ตอบ สร้าง
ความสนุกสนาน ครึกครื้น ผู้ร้องมีความสามารถในการเลือกถ้อยคํามาร้อยเรียง เรียกกันว่า “ด้นเพลง”
ให้ทันจังหวะ เป็นที่นิยมร้องกันแพร่หลาย นิยมเล่นในงานเทศกาลต่าง ๆ ภายในชุมชนและในระดับ
จังหวัด มีลักษณะของการร้องเป็นการบอกเล่าถึงประสบการณ์ในชีวิตประจําวันมีการแซวหยอก หรือคุย
ทักทายในทํานองอวดกัน การตั้งวงอีแซวต้องมีบุคลากรที่สามารถเล่นเครื่องดนตรีตะโพน กรับ และฉิ่ง
รวมไปถึงการแต่งกลอนได้ ส่วนเนื้อร้องที่นํามาร้องจะเรียกว่า “ตับ” หมายถึงชุดต่างๆ บทต่างๆ ซึ่งตับนั้น
ก็จะมีมากกว่า ๙๐ ตับ
๒.๒ เพลงฉ่อย เป็นเพลงที่ร้องกันมาก ในจังหวัดสุพรรณบุรี และมีร้องกันทั่วไป นิยมเล่น
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เป็นเพลงร้องโต้ตอบชายหญิง มีลูกคู่ร้องรับ และปรบมือให้จังหวะ เพื่อความ

๕๘

สนุกสนาน เป็นเพลงพื้นเมืองที่มีการแสดงท่าทาง และการร้องคล้ายกับลําตัด โดยมีผู้แสดงประกอบด้วย
ฝุายชายและฝุายหญิง ฝุายละประมาณสองถึงสามคน ในขณะที่พ่อเพลงแม่เพลงร้องโต้ตอบกัน ผู้เล่นคน
อื่น ๆ ทําหน้าที่เป็นลูกคู่ เนื้อหาที่ร้องส่วนใหญ่มีทั้งเรื่อง ทางโลก ทางธรรม เพลงฉ่อยไม่มีเครื่องดนตรี
ประกอบจังหวะ แต่ใช้การตบมือเป็นจังหวะแทน
๒.๓ เพลงเกี่ยวข้าว หรือ เต้นกํารําเกียว เป็นเพลงที่ร้องเล่นกันในเวลาลงแขกเกี่ยวข้าว
ร้องกันเล่นกันในช่วงพักเกี่ยวข้าว และตอนเย็นหลังเลิกเกี่ยวข้าว มีถิ่นกําเนิดอยู่ภาคกลาง เป็นเพลงที่คน
สุพรรณบุรีนิยมเล่นตอนที่เหน็ดเหนื่อยหลังจากการเกี่ยวข้าว การละเล่นและการร้องมากกว่า ๑ คน ส่วน
ทํานองจังหวะ และการร้องมีเนื้อร้องที่เป็นเฉพาะ มีลักษณะของการร้องที่คล้ายคลึงกับเพลงเรือ มี
ลักษณะการร้องเกี้ยวกันมีเอกลักษณ์ของคําคือ อ้าว เฮ อ้าว เฮ เฮ้ว
๒.๔ เพลงเรือ เป็นเพลงที่นิยมร้องเล่นกันในฤดูน้ําหลาก ช่วงเทศกาลกฐิน ผ้าปุา
ออกพรรษา งานบุญประจําปีของวัด ร้องกันในจังหวัดสุพรรณบุรี ช่วงที่ชาวนาว่างเว้นจากการทํานา รอ
น้ําลดและรวงข้าวสุก ชาวบ้านพากันแจวเรือมาทําบุญไหว้พระและเล่นเพลงสนุกสนาน เรือที่ใช้มีเรือ
มาดสี่แจว เรือพายม้าทุกลําจุดตะเกียงเจ้าพายุ หรือตะเกียงลานไว้กลางลําเรือ ธรรมเนียมในการเล่นมีเรือ
ฝุายชายและฝุายหญิง จํานวนผู้เล่นขึ้นอยู่กับขนาดของเรือประมาณ ๙ - ๑๐ คน มีพ่อเพลง แม่เพลง ส่วน
ที่เหลือเป็นลูกคู่ ใช้กลอนลงสระเสียงเดียวกันไปเรื่อยๆ ที่เรียกว่า "กลอนหัวเดียว" นิยมร้องกลอนลา และ
กลอนไล เพราะคิดหาคําได้ง่ายกว่าสระเสียงอื่น มีเครื่องประกอบจังหวะ ได้แก่ ฉิ่ง และกรับ พ่อเพลงที่นั่ง
กลางลําเรือ จะเป็นคนตีฉิ่งดังฉับๆ ไปเรื่อยๆ ที่เหลือก็เป็นลูกคู่คอยร้องรับหรือร้องยั่วด้วยคํา ว่า
"ฮ้า ไฮ้" และคอยกระทุ้งว่า "ชะ ชะ" เป็นจังหวะ ๆ
๒.๕ เพลงลําตัด เป็นเพลงที่ร้องกันในจังหวัดสุพรรณบุรี และมีร้องกันทั่วไปในจังหวัดต่างๆ
เป็นเพลงที่ชายหญิงร้องโต้ตอบกันด้วยถ้อยคํา ชวนคิด ชวนขัน มีรํามะนาเป็นดนตรีประกอบ การแสดง
เริ่มต้นด้วยการโหมโรงรํามะนา แล้วชายหญิงว่ากลอนโต้ตอบกัน

๕๙

๒.๖ เพลงพวงมาลัย เป็นเพลงพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของสุพรรณบุรี เป็นเพลงร้องโต้ตอบ
ระหว่างชายและหญิง ในงานเทศกาลต่าง ๆ เช่น สงกรานต์ โกนจุก บวชนาค งานมงคลต่าง ๆ มี
หลักเกณฑ์ในการร้องเฉพาะ เป็นเพลงที่มีทํานองช้าไม่มีเครื่องดนตรี ใช้การปรบมือเป็นจังหวะ บทร้องมี
ผู้ร้องนําฝุายชาย และฝุายหญิง การแต่งกายไม่มีลักษณะเฉพาะ ดูตามความเหมาะสมว่าไปเล่นสถานที่ใด
สามารถเล่นได้ทุกเทศกาล มีลักษณะของการร้องด้วยการขึ้นคําว่า เอ้อ ละ เหย และลงท้ายประโยคร้อง
ด้วยคําว่า เอย ปัจจุบันมีผู้ร้องน้อยลง
๒.๗ เพลงสงลําพวน เป็นเพลงพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงของสุพรรณบุรี เป็นการเล่นเพลงของ
ชุมชนเกี่ยวกับอาชีพการทํานา เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต เล่นเพลงเหล่านี้เพื่อเป็นการผ่อนคลายความ
เหน็ดเหนื่อยจากการทํานาเป็นเพลงที่เล่นต่อจากเพลงพานฟาง เมื่อแยกฟางออกไปยังขอบลาน ชาวนาจึง
เอาตะแกรงมาร่อนเศษฟางออก ระหว่างช่วยกันร่อนนี้เองจึงมีการร้องเพลงสงลําพวน เริ่มร้องด้วยคนที่มี
เสียงดีก่อน ชายหรือหญิงโห่ก่อนจนครบฝุายละ ๓ ลา แล้วฝุายชายเริ่มร้องเกริ่นเมื่อร้องเกริ่นกัน
พอสมควรแล้ว ฝุายชายจึงร้องเป็นทํานองเชิญชวนขึ้นก่อนจากนั้นฝุายหญิงและชายจะร้องแก้กันไป
ปัจจุบันมีผู้ร้องน้อยลง
๒.๘ เพลงขอทาน ซึ่งมีต้นกําเนิดจาก แม่สําอางค์ คนตาบอดในสุพรรณบุรี ร้องเพื่อขอรับ
บริจาคเงินจากคนทั่วไป และเป็นตํานานเพลงของสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นที่มาของเพลง “วณิพก” ร้องโดย
แอ๊ด คาราบาว ศิลปินเพลงคนสุพรรณบุรี ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง และเป็นศิลปินแห่งชาติประจําปี ๒๕๕๖
๒.๙ เพลงพานฟาง เป็นเพลงที่ร้องในการนวดข้าว โต้ตอบกันระหว่างชาย-หญิง ขณะ
พานฟางในลานนวดข้าว เมื่อข้าวหลุดออกจากรวงหมดแล้ว จึงช่วยกันแยกฟางออกไปไว้บริเวณขอบลาน
ให้เหลือเมล็ดข้าวในลาน การเขี่ยฟางออกนี้เรียกว่า พานฟาง เพลงพานฟางมีทํานองคล้ายกับเพลง
สงฟาง แต่มีฉันทลักษณ์ง่าย ๆ ที่ใช้เป็นกลอนสั้น ๆ ปัจจุบันได้หายไป ไม่มีการร้องแล้ว
๒.๑๐ เพลงพิษฐาน เป็นเพลงพื้นบ้านสุพรรณบุรี ที่นิยมร้องเล่นเพื่อความสนุกสนานรื่นเริง
ในเทศกาลสงกรานต์ เข้าวัด เมื่อหนุ่มสาวทําบุญตักบาตรที่วัดแล้ว ก็จะพากันเก็บดอกไม้เข้าไปไหว้

๖๐

พระในโบสถ์ หญิงและชายนั่งคนละข้าง มือถือพานดอกไม้ เพลงขึ้นต้นด้วยคําว่า "พิษฐาน" มาจากคําว่า
อธิษฐาน เพื่อขอพรพระ ฝุายชายเริ่มว่าเพลงก่อน ฝุายหญิงร้องแก้ เมื่อฝุายใดร้อง ลูกคู่ฝุายนั้นร้องรับ ไม่
ต้องปรบมือ เนื้อเพลงเป็นกลอนสั้น ๆ เพียง ๔ วรรค และมักยกเอาชื่อหมู่บ้านมาสัมผัสกับชื่อดอกไม้
๒.๑๑ เพลงทรงเครื่อง เป็นเพลงที่ร้องกันสนุกสนาน ไม่ได้ร้องเฉพาะในเทศกาลใด เป็น
เพลงฉ่อยที่ดัดแปลงการแสดง มีการไหว้ครูแล้วก็แสดงเรื่องราวอย่างละคร การดําเนินเรื่องใช้เพลงฉ่อย
เป็นพื้น เพลงทรงเครื่องเป็นเพลงที่กําลังจะหายไป
๒.๑๒ ลิเกโพธิ์พระยา เป็นลิเกที่เกิดขึ้นในตําบลโพธิ์พระยา อําเภอศรีประจันต์ แสดงที่
วัดวรจันทร์ ซึ่งมีท่าน้ําสําหรับการสัญจรไปมาให้ประชาชนที่รอเรือได้ชม ปัจจุบันกําลังจะหายไป
การแสดงพื้นเมืองที่มีการละเล่นกันในสุพรรณบุรี ผู้รู้ในชุมชนได้ให้ข้อมูลว่าประกอบด้วยเพลง
อีแซว เพลงฉ่อย เพลงเกี่ยวข้าว เพลงเรือ เพลงลําตัด เพลงพวงมาลัย เพลงสงลําพวน เพลงขอทาน
เพลงพานฟาง เพลงพิษฐาน เพลงทรงเครื่อง และ ลิเกโพธิ์พระยา
๓. ครูภูมิปัญญาพื้นเมืองสุพรรณบุรี จากความเป็นมาของการแสดงพื้นบ้านสุพรรณบุรี ที่นิยม
ร้องละเล่นกันในวิถีชีวิตอย่างต่อเนื่อง เป็นประจําสืบทอดส่งต่อ เรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่นสืบต่อกันมา ด้วยเหตุ
ที่คนสุพรรณมีวิถีชีวิตใกล้ชิดอยู่กับเพลงพื้นบ้าน ทําให้เพลงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจิตวิญญาณของคน
สุพรรณบุรี จนทําให้สุพรรณบุรี มีศิลปินพื้นบ้าน ศิลปินแห่งชาติ และศิลปินที่มีชื่อเเสียงมากมาย ผู้รู้ใน
ชุมชนได้ให้ตัวอย่างพ่อเพลง แม่เพลงการแสดงพื้นบ้านสุพรรณบุรี ที่มีความเชี่ยวชาญความสามารถในการ
แสดงจนเป็นที่ยอมรับ และได้รับเกียรติได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่าง ๆ และผู้วิจัยได้ศึกษาเพิ่มเติมจาก
เว็บไซด์ (https://www.gotoknow.org) นําเสนอศิลปินพื้นบ้านที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่าง ๆ และ
ครูเพลงพื้นบ้านที่ถ่ายทอดและควบคุมการแสดงพื้นบ้านของนักเรียนโรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้
๓.๑ ศิลปินเพลงพื้นเมืองสุพรรณบุรี ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประกอบด้วยให้เป็น
ศิลปินพื้นบ้านจากหน่วยงานต่าง ๆ นําเสนอเป็นบางส่วนดังนี้

๖๑

๑) นายไสว วงษ์งาม หรือ ครูไสว สุวรรณประทีปได้รับโล่เกียรติยศ อําเภอ
ศรีประจันต์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินพื้นบ้าน (สาขาเพลงพื้นบ้านภาคกลาง) จาก
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นพ่อเพลงที่รู้เพลงมาก ฝึกหัดเพลงมา
ตั้งแต่เด็กๆ และจดจําเพลงเก่า ๆ เอาไว้เป็นทุน เมื่อแสดงหน้าเวทีจึงเล่นได้ทั้งคืน เป็นศิลปินเพลงอีแซว
จนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต
๒) นางบัวผัน จันทร์ศรี อําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นแม่เพลงคนสําคัญ
ของจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ (สาขาเพลงพื้นบ้านภาคกลาง) ปี พ.ศ.
๒๕๓๓ แม่บัวผันเป็นผู้ที่หัดเพลงตั้งแต่อายุประมาณ ๑๓ ปี และฝึกฝนอย่างจริงจัง แม่บัวผันเป็นกําลัง
สําคัญคนหนึ่งในการอนุรักษ์เพลงพื้นบ้าน ได้รับโล่เชิดชูเกียรติจากสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติและศูนย์สังคีตศิลป์ ในพิธีเชิดชูเกียรติศิลปินเพลงพื้นบ้าน ครั้งที่ ๒ (สาขาเพลงพื้นบ้านภาคกลาง)
และได้รับโล่เชิดชูเกียรติจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ ในปีถัดมา
๓) แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปิน
แห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงพื้นบ้าน - อีแซว) ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นผู้ที่มีความสนใจทางด้านการ
ร้องเพลงพื้นบ้านมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ ขณะที่อายุประมาณ ๑๕ ปี โดยมีความชื่นชม และเฝูาติดตาม
การขับร้องเพลงของแม่บัวผัน จันทร์ศรี (ศิลปินแห่งชาติ) และครูไสว วงษ์งาม อย่างใกล้ชิด ด้วยความเป็น
ผู้ที่มีพรสวรรค์ในทางการขับร้อง กอปรด้วยความมีไหวพริบปฏิภาณ และน้ําเสียงอันเป็นเลิศ อีกทั้งมี
ความมานะพยายามไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ทําให้แม่ขวัญจิตสามารถเรียนรู้วิธีการขับร้องเพลงพื้นบ้าน
ประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพลงอีแซว จากแม่บัวผัน และเพลงแนวผู้ชายจากครูไสวได้เป็นอย่างดี
ท่านได้ตั้งใจ อย่างแน่วแน่ที่จะอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ศิลปะพื้นบ้านแขนงนี้อย่างจริงจัง โดยนอกจาก
การแสดงแล้ว ท่านยังอุทิศตนในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจ โดยได้ไปบรรยายและสาธิตการแสดง
เพลงพื้นบ้านในสถานศึกษาต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับโรงเรียนจนถึงมหาวิทยาลัย และยังคงปฏิบัติเช่นนี้สืบเนื่อง
มาจนถึงปัจจุบัน

๖๒

๔) นายสุจินต์ ศรีประจันต์ ได้รับรางวัลศิลปินดีเด่น ของจังหวัดสุพรรณบุรีในสาขา
ศิลปะการแสดง ด้านการแสดงพื้นบ้าน ประจําปี ๒๕๔๒ ฝึกหัดเพลงอีแซวและเพลงพื้นบ้านมาจากครู
เพลงกลุ่มเดียวกับที่แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ฝึกหัดจากปฏิภาณ ไหวพริบ

และความสามารถทําให้นาย

สุจินต์ ศรีประจันต์ เริ่มประกอบอาชีพด้วยการแสดงเพลงอีแซวมาตั้งแต่อายุ ๑๓ ปี และแสดงติดต่อกัน
มาจนถึงปัจจุบัน นอกจากการแสดงแล้ว นายสุจินต์ ศรีประจันต์ ได้อุทิศเวลาให้กับการสอน การ
ถ่ายทอดการแสดงพื้นบ้านให้กับเยาวชนอยู่เสมอ
๓.๒ ครูการแสดงพื้นบ้านสุพรรณบุรี นอกจากภูมิปัญญาการแสดงพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงได้รับ
รางวัลดังกล่าวแล้ว สุพรรณบุรียังมีพ่อเพลง แม่เพลงที่มีความชํานาญ เชี่ยวชาญหลายท่าน รวมทั้งครูที่
ควบคุมดูแลการแสดงพื้นบ้านในโรงเรียน เป็นผู้ถ่ายทอดและส่งเสริมการแสดงพื้นบ้านให้กับนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง ผู้รู้ได้ยกตัวอย่างครูการแสดงพื้นบ้านในโรงเรียนและผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บ
ไซด์ (https://www.gotoknow.org) ดังนี้
๑) ครูชําเลือง มณีวงษ์ เป็นครูที่ปรึกษาชุมนุมศิลปะการแสดงท้องถิ่นโรงเรียน
บรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ที่มีความรู้ความสามารถ ความชํานาญใน ด้านศิลปะพื้นบ้าน การแสดงเพลง
พื้นบ้าน และถ่ายทอดการแสดงพื้นบ้านให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง จนสามารถแสดงและประกวดการ
แสดงพื้นบ้านได้รับรางวัลต่าง ๆ อาทิ ถ้วยรางวัลชนะเลิศประกวดเพลงอีแซวของจังหวัด
สุพรรณบุรี รางวัลครูผู้ฝึกสอนเพลงอีแซวดีเด่นงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ผลงานการแสดงเพลงพื้นบ้าน
“เพลงอีแซว ฉ่อย ลําตัด ทําขวัญนาค” ได้รับการเผยแพร่ผลงาน ผ่านสื่อโทรทัศน์ สถานีฟรีทีวีและ
สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม จํานวนมากอย่างต่อเนื่อง และได้ผลิตสื่อการสอนด้านการแสดงพื้นบ้านใน
การสอน ดังเช่น ชุดฝึกทักษะเพลงอีแซว ๙ ขั้น ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ พัฒนาชุดฝึกทักษะเพลงอีแซวในการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปี ๒๕๔๗ จัดกิจกรรม จัดการแสดงเพลงพื้นบ้าน โดยเน้นที่เพลงอีแซว และอุทิศตนใน
การฝึกปฏิบัติให้กับนักเรียนทั้งในและนอกเวลาเรียน ให้นักเรียนทําโครงงานศิลปะ เพลงพื้นบ้านเพลงอี
แซว จัดหาเวทีให้นักเรียนได้แสดงในงานต่าง ๆ ของโรงเรียนและในจังหวัด มีหน่วยงานต่าง ๆ มาจ้างให้

๖๓

ไปแสดง รวมทั้งการประกวดการแสดงพื้นบ้าน จนได้รับรางวัลต่าง ๆ นักเรียนสามารถนําไปเป็นอาชีพ
เสริมหา รายได้พิเศษ
๒) ครูพิสูจน์ ใจเที่ยงกุล ครูผู้เชี่ยวชาญด้านร้อยกรองและสนใจเพลงพื้นบ้านครูที่
ปรึกษา คณะเพลงเพลงพื้นบ้านโรงเรียนบางลี่วิทยา เป็นผู้ก่อตั้ งชุมนุมเพลงพื้นบ้านโรงเรียนบางลี่วิทยา
ครูพิสูจน์ ดําเนินการสอนเพลงพื้นบ้านในโรงเรียน โดยสอนในหลักสูตรเป็น รายวิชาเพิ่มเติม จัดทํา
หลักสูตรท้องถิ่น วิชาเพิ่มเติมขึ้นในหลักสูตรสถานศึกษา เป็นการแสดงเพลงอีแซว ในช่วงชั้นที่ ๓ และการ
อนุรักษ์เพลงพื้นบ้านในท้องถิ่น ในช่วงชั้นที่ ๔ เปิดให้นักเรียนเลือกเรียน มีนักเรียนเลือกเรียนมาหลายรุ่น
จนถึงปัจจุบัน

สอนเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชุมนุมอนุรักษ์เพลงพื้นบ้าน มีนักเรียนทั้งในช่วงชั้นที่ ๓

และ ๔ มาร่วมกันตั้งชุมนุม ทํากิจกรรม ฝึกฝนเพลงพื้นบ้าน เรียนรู้ปฏิบัติและเผยแพร่ผลงาน สอนกลุ่ม
สนใจเพลงพื้นบ้านและตั้งเป็นคณะเพลงอีแซวเพลงพื้นบ้านนักเรียนโรงเรียนบางลี่วิทยา รวมทั้งได้จัดหา
เวทีการแสดงให้กับนักเรียนได้มีโอกาสแสดงในเวทีต่าง ๆ ทั้งในโรงเรียน นอกโรงเรียน ในงานต่าง ๆ ทั้ง
สุพรรณบุรีและจังหวัดอื่น ๆ ส่งประกวดการแสดงพื้นบ้าน จนนักเรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ ผู้แสดงสามารถ
นําไปเป็นอาชีพเสริม รายได้พิเศษ
๓) ครูวรรณวิไล นาคขําพันธ์ ครูที่ปรึกษาชุมนุมการแสดงพื้นบ้าน โรงเรียนอนุบาล
ศรีประจันต์ เป็นผู้ควบคุม ฝึกสอนนักเรียนที่สนใจการแสดงพื้นบ้าน โดยเฉพาะเพลงอีแซว ซึ่งเป็น
พื้นฐานการร้องการแสดงของเพลงพื้นบ้านอื่น ๆ โดยรับสมัครนักเรียนที่สนใจฝึกสอนในชั่วโมงชุมนุม
และนอกเวลา มีนักเรียนสนใจประมาณ ๑๕ - ๒๐ คนในแต่ละปี นอกจากนั้นครูได้หาเวทีให้นักเรียนได้
แสดงอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันได้นํานักเรียนแสดงการละเล่นพื้นบ้าน ให้แม่เพลงร้องบทเกริ่นของเพลงอี
แซว เป็นประจําในวันเสาร์ อาทิตย์ (สัมภาษณ์วรรณวิไล นาคขําพันธ์. ๒๕๕๗)

๖๔

ภาพประกอบ ๒ การสนทนากลุ่ม กับผู้รู้ด้านการแสดงพื้นเมือง สุพรรณบุรี

ภาพประกอบ ๓ การสัมภาษณ์ นายบุญครอง คันธฐากร ปราชญ์ท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี

๖๕

ภาพประกอบ ๔ การสัมภาษณ์ นายสุจินต์ ศรีประจันต์ ศิลปินการแสดงพื้นบ้านดีเด่น
จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาพประกอบ ๕ การสัมภาษณ์ นางวรรณวิไล นาคขําพันธ์ ครูผู้สอนการแสดงพื้นบ้าน
โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

๖๖

สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบทอดการแสดงพื้นเมืองสุพรรณบุรี
๑. สภาพปัจจุบัน การแสดงพื้นเมืองสุพรรณบุรีประเภทต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น เป็น
ศิลปะการแสดงที่เกิดขึ้นที่สุพรรณบุรีมานาน จนเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีของสังคม เป็นเอกลักษณ์ของ
คนสุพรรณบุรี ปัจจุบันมีศิลปินแห่งชาติที่มีชื่อเสียงด้านเพลงพื้นบ้าน–เพลงอีแซว คือ แม่ขวัญจิต
ศรีประจันต์ ศิลปินพื้นบ้านดีเด่นของสุพรรณบุรี คือ ครูสุจินต์ ศรีประจันต์ แม่เพลงที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้านเพลงพื้นบ้าน คือ ครูสําเนียง ชาวปลายนา และครูเพลงพื้นเมือง ที่ให้ความรู้ ถ่ายทอดให้กับ
เยาวชนในโรงเรียน จํานวนหนึ่ง คือ ครูชําเลือง มณีวงษ์ ครูพิสูจน์ ใจเที่ยงกุล ครูวรรณวิไล นาคขําพันธ์
รวมทั้งครูเพลงอื่น ๆ ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ การส่งเสริม การถ่ายทอดสู่เยาวชนมีไม่มาก การแสดง
พื้นบ้านเหล่านี้จึงกําลังจะหายไป มีผู้สืบทอดน้อยลง รวมทั้ง การสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ มีน้อย
หน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม จัดการแสดงต่าง ๆ ไม่เห็นความสําคัญของการแสดง
พื้นเมือง ไม่ได้จัดให้การแสดงพื้นเมืองเป็นส่วนหนึ่งของงานประจําปี งานเทศกาลต่าง ๆ ในขณะที่ศิลปิน
พื้นบ้านสุพรรณบุรีนี้ ได้รับการว่าจ้างให้ไปแสดงเพลงพื้นบ้าน ทีจ่ ังหวัดอื่น ๆ ในงานต่าง ๆ อาทิ ใน
เทศกาลวันพ่อ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ที่จังหวัดนครราชสีมา และงานอื่น ๆ ในจังหวัดต่าง ๆ เช่นลพบุรี
สระบุรี เป็นต้น และเมื่อมีการจัดแสดงเพลงพื้นบ้านก็ให้ค่าตอบแทนน้อยมาก การแสดงที่เป็นเอกลักษณ์
ของเมืองสุพรรณบุรี กําลังถูกแทนที่ด้วยการแสดงต่างถิ่นในรูปแบบสมัยใหม่ จึงมีผลทําให้ การแสดง
พื้นเมือง สุพรรณบุรีลดน้อยลงเรื่อย ๆ
๒. สภาพปัญหา จากการสัมภาษณ์ผู้รู้ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงพื้นเมือง

พบว่าปัญหาต่าง ๆ

ที่เกิดขึ้นกับการแสดงพื้นบ้านสุพรรณบุรี เป็นดังนี้
๒.๑ ศิลปินเพลงพื้นเมือง รวมทั้งครูเพลงที่มีชื่อเสียง พ่อเพลง แม่เพลงที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการแสดงพื้นเมืองมีน้อย อีกทั้งเป็นผู้ที่อยู่ในวัยสูงอายุ ดังเช่น แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ปัจจุบันอายุ
๖๗ ปี (เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐) ครูสุจินต์ ศรีประจันต์ อายุ ๖๕ ปี (เกิดเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๒) ครู
ชําเลือง มณีวงษ์ อายุ ๖๓ ปี (เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๒) ครูพิสูจน์ ใจเที่ยงกุล อายุ ๕๗ ปี (เกิดเมื่อ

๖๗

พ.ศ. ๒๕๐๐) ทําให้การถ่ายทอดเพลงพื้นเมืองมีข้อจํากัด และทําให้ช่วงการสืบทอดให้กับเยาวชนมีการ
ขาดช่วง
๒.๒ การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดการแสดงพื้นเมืองในชุมชนมีน้อยลง หน่วยงาน
ท้องถิ่นไม่ให้ความสําคัญในบทบาทของการส่งเสริมการแสดงพื้นบ้าน ไม่ได้กําหนดเป็นนโยบาย
แผนงานในการนําไปปฏิบัติเพื่อการส่งเสริม สนับสนุนการแสดงพื้นเมือง รวมทั้งไม่มีการจัดสรร
งบประมาณให้กับการส่งเสริมการแสดงพื้นบ้าน ทําให้ศิลปินพื้นบ้านมีเวทีการแสดงน้อยลง หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องไม่ได้ส่งเสริมจัดให้การแสดงพื้นเมืองเป็นส่วนหนึ่งในงานการแสดงที่จัดขึ้นในสุพรรณบุรี ในกรณี
ที่จัดให้มีการแสดงพื้นเมืองในงานเทศกาลต่าง ๆ ก็ให้ค่าตอบแทนน้อยกว่าการแสดงในรูปแบบสมัยใหม่
อย่างเช่นการจัดงานเทศกาลประจําปีดอนเจดีย์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจําทุกปี ซึ่งในระยะแรก ๆ จะมีเวที
ให้กับการแสดงพื้นเมืองอย่างต่อเนื่อง แต่ ในปีที่ผ่านมาไม่มีการแสดงพื้นเมืองในงานเป็นการจัดส่งเสริม
การประกวดเพลงลูกทุ่ง สําหรับงานเทศกาลประจําปี วัดปุาเลไลย์ ซึ่งเป็นงานที่มีผู้เข้าร่วมงานจํานวน
มาก และจัดเป็นประจําต่อเนื่องกันมานาน ในระยะหลังจัดให้การแสดงพื้นเมืองแสดงในช่วงดึก ซึ่งเป็น
เวลาที่มีผู้เข้าร่วมงานน้อยกว่าเวลากลางวัน และไม่ได้จัดเวทีการแสดงพื้นเมืองสําหรับเยาวชน
๒.๓ การถ่ายทอดการแสดงพื้นเมืองให้กับเยาวชนในสถานศึกษามีน้อย การสอนการแสดง
พื้นบ้านในโรงเรียน ส่วนใหญ่จัดเป็นชุมนุมการแสดงพื้นบ้านในโรงเรียนที่มีครูที่มีทักษะทางการแสดง
พื้นบ้าน เป็นที่ปรึกษาและฝึกให้กับเยาวชน ส่วนโรงเรียนที่ครูไม่มีความรู้ความชํานาญในการแสดง
พื้นบ้านจะไม่มีการส่งเสริมการถ่ายทอดให้กับเยาวชนในโรงเรียน และไม่ได้จัดให้มีชุมนุมการแสดงพื้นบ้าน
ในโรงเรียนสําหรับนักเรียน การจัดการเรียนการสอนการแสดงพื้นบ้านในโรงเรียน สุพรรณบุรี ไม่ได้ถูก
กําหนดเป็นนโยบายของโรงเรียน หรือจัดทําเป็นหลักสูตรท้องถิ่น มีบางสถานศึกษาเท่านั้นที่จัดทําเป็น
หลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมการเรียนการสอนในรายวิชา ดังที่ครูชําเลือง มณีวงษ์โรงเรียนบรรหาร
แจ่มใสวิทยา ๑ จัดสอนอยู่ในรายวิชา เพิ่มเติมเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น วิชาโครงงาน วิชากิจกรรม
ชุมนุมศิลปะการแสดงท้องถิ่น ครูพิสุทธิ์ ใจเที่ยงกุล โรงเรียนบางลี่วิทยา สอนในหลักสูตรเป็นวิชา
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เพิ่มเติมการแสดงเพลงอีแซว รายวิชา การอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านในท้องถิ่น ให้นักเรียนเลือกเรียน และ
สอนเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชุมนุมอนุรักษ์เพลงพื้นบ้าน และสอนให้กับกลุ่มสนใจเพลงพื้นบ้าน ตั้ง
เป็นคณะเพลงอีแซวหรือคณะเพลงพื้นบ้านนักเรียนโรงเรียนบางลี่วิทยา การสอนในโรงเรียนขึ้นอยู่กับครู
ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการแสดงพื้นบ้านสามารถสอนได้ และมีการส่งเสริมในลักษณะของการจัดตั้ง
ชุมนุมการแสดงพื้นบ้าน แต่ละโรงเรียนขึ้นกับครูที่ปรึกษาชุมนุมที่มีความสามารถในการสอนและฝึก
ปฏิบัติให้กับนักเรียน ทําให้มีการถ่ายทอดการแสดงพื้นบ้านสู่เยาวชนในระบบในโรงเรียนมีน้อย
สําหรับการถ่ายทอดการแสดงพื้นบ้าน ในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยมีน้อย

ผู้รู้ให้ข้อมูลว่าการสอนแบบไม่เป็นทางการนี้มีศิลปินแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ จัดเป็น

ศูนย์เรียนรู้ในบ้าน เปิดอบรมการแสดงพื้นบ้านให้กับนักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ ที่สนใจรวมทั้งจัดกิจกรรม
ฝึกสอนการแสดงพื้นบ้าน ตามที่มีหน่วยงานต่าง ๆ ติดต่อมา
๒.๔ การจัดการแสดงพื้นเมืองในเวทีสาธารณะต่าง ๆ มีน้อยลง ทําให้ประชาชนได้รับฟัง
รับชมการแสดงพื้นบ้านน้อยลง ปัจจุบันเวทีหรือพื้นที่ ในการแสดงพื้นบ้าน มีน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การจัดให้ประชาชนได้ชมการแสดงพื้นบ้านในงานเทศกาลต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในจังหวัด งานเทศกาลที่จัดเป็น
ประจําทุกปีและเป็นงานที่มีผู้สนใจมาเที่ยวงานเป็นจํานวนมาก มี งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ งานกาชาด
ประจําปี และงานนมัสการหลวงพ่อโตวัดปุาเลไลย์ การจัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ และงานกาชาด
ประจําปี ช่วงการจัดงานจะอยู่ในระหว่างวันที่ ๑๘ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ ของทุกปี ณ บริเวณพระ
บรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อําเภอดอนเจดีย์ในปีที่ผ่านมา มีการจัดแสดงยุทธหัตถีชนช้างเทิดพระเกียรติ
ประกอบแสง สี เสียง การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ การออกร้านกาชาดของ
จังหวัด การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การประกวดธิดาดอนเจดีย์ การออกร้านจําหน่ายสินค้าของแต่ละ
อําเภอ การจัดนิทรรศการของหน่วยงานราชการ และภาคเอกชน ชมการแสดงมหรสพ การจัดแสดง
คอนเสิร์ต จะเห็นว่าไม่มีรายการของการแสดงพื้นบ้าน สําหรับงานงานนมัสการหลวงพ่อโต ณ วัด

๖๙

ปุาเลไลย์วรวิหาร เป็นงานประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณกาล จัดขึ้นปีละ ๒ ครั้ง ในวันขึ้น ๕ ค่ํา ถึง
๙ ค่ํา เดือน ๑๒ มีการจัดจําหน่ายสินค้า OTOP ชมมหรสพ การเทศน์มหาชาติ และนมัสการขอพรจาก
หลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวสุพรรณบุรี และบริเวณใกล้เคียง จัดให้มี
การแสดงพื้นบ้าน ในช่วงดึก (http://www.tatsuphan.net/Stradition.html) จะเห็นได้ว่าท้องถิ่นให้
ความสําคัญกับการแสดงพื้นเมืองลดลงมาก
๒.๕ เยาวชนไม่สนใจการแสดงพื้นเมือง จากกระแสสังคมที่เปลี่ยนไปและการพัฒนา
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ทําให้เกิดการไหลบ่าทางวัฒนธรรมข้ามพรมแดนระหว่างประเทศนําพา
วัฒนธรรมต่างชาติในวิถีชีวิตชุมชน ทําให้เยาวชนส่วนใหญ่ไม่ให้ความสนใจกับวัฒนธรรมดั้งเดิม การ
แสดงศิลปะพื้นเมืองถูกละเลย อีกทั้งเยาวชนไม่ได้รับการปลูกฝังด้านการแสดงพื้นเมืองอย่างจริงจังใน
สถานศึกษา จึงขาดการเชื่อมโยงต่อยอดการเรียนรู้จากการเรียน เยาวชนส่วนหนึ่งทีไ่ ด้ฝึกฝนแสดง
พื้นเมืองในโรงเรียน เมื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัยไม่สามารถแสดงต่อได้ ไม่มีเวที ไม่มีชมรมหรือกลุ่มให้แสดง
ต่อไป
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับการแสดงพื้นเมือง จังงหวัดสุพรรณบุรี มีหลายประการทั้ง
ด้านผู้ถ่ายทอดคือศิลปินพื้นบ้านที่มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญในการแสดงพื้นบ้าน ปัจจุบันมี
จํานวนน้อย และเป็นผู้ที่มีอายุมาก ส่วนใหญ่มากกว่า ๖๐ ปี ด้านการส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดการ
แสดงพื้นเมืองมีน้อย หน่วยงานที่มีบทบาทในการส่งเสริม ไม่ได้กําหนดเป็นนโยบาย เป็นแผนปฏิบัติในการ
ส่งเสริมการแสดงพื้นเมืองอย่างเป็นรูปธรรม หน่วยงานองค์กรท้องถิ่น ไม่ได้สนับสนุนอย่างจริงจัง การ
จัดแสดงเทศกาลประจําปีก็ไม่ได้ให้บทบาทหรือพื้นที่ เวทีกับการแสดงพื้น เมือง การจัดงานเทศกาลให้
ความสําคัญกับการส่งเสริมศิลปะการแสดงสมัยใหม่มากกว่าการแสดงพื้น เมือง นอกจากนี้แล้วสถานศึกษา
ก็ไม่มีการพัฒนาให้การแสดงพื้น เมืองเป็นหลักสูตรท้องถิ่นหรือหลักสูตรสถานศึกษาที่นําไปจัดการเรียน
การสอนที่ชัดเจน ส่วนใหญ่เป็นชุมนุมศิลปะการแสดงพื้นบ้านเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนอกเวลาเรียน
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นอกจากนั้นพบว่าปัญหาเกิดจากด้านเยาวชนเองก็ไม่ได้ให้ความสนใจการแสดงพื้น เมืองเท่าที่ควร
สาเหตุเหล่านี้ทําให้ศิลปะการแสดงพื้นเมืองสุพรรณบุรี กําลังขาดหายไป
๓ ความต้องการในการอนุรักษ์ ส่งเสริมให้มีการสืบทอดต่อไป ผู้รู้ทางด้านการแสดงพื้น เมือง
มีความต้องการให้มีการอนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบทอดการแสดงพื้นเมืองสุพรรณบุรีให้คงอยู่ต่อไป เป็นการ
สืบทอดอัตลักษณ์การแสดงที่เกิดจากูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ด้วยการจัดให้มีการแสดงพื้นเมือง
สุพรรณบุรีอย่างต่อเนื่อง ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงเพลงพื้นเมืองเหล่านี้ ให้เยาวชนได้เข้ามาสืบทอด
ไม่ให้หายขาดไป ด้วยการจัดให้มีการแสดงพื้นเมืองในงานเทศกาลต่าง ๆ ของจังหวัดสุพรรณบุรีอย่าง
ต่อเนื่อง สม่ําเสมอ ลักษณะการจัดแสดงควรเป็นการแสดงโดยศิลปินพื้นบ้านและเยาวชน ให้เยาวชนรุ่น
ใหม่ได้รับการอบรม ถ่ายทอด เรียนรู้การแสดงจากศิลปินพื้นบ้านที่มีชื่อเสียง มีทักษะความรู้ความสามารถ
ในการแสดงพื้นเมืองรูปแบบดั้งเดิมที่เรียนรู้สืบต่อมาจากบรรพบุรุษ การที่เยาวชนได้เรียนรู้การแสดงที่
ถูกต้องจะเป็นการอนุรักษ์ให้การแสดงพื้นเมืองคงอยู่ตามรูปแบบเดิม ไม่ผิดเพี้ยนไปจากเดิม และการจัด
แสดงนี้จะเกิดขึ้นได้ ต้องได้รับการส่งเสริม สนับสนุนจัดสรรงบประมาณการแสดงจากหน่วยงานภาครัฐ
หรือภาคเอกชน การแสดงจึงจะเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง การแสดงพื้น เมืองที่ชุมชนสุพรรณบุรีต้องการ
อนุรักษ์ ส่งเสริมให้มีการสืบทอด มีลักษณะดังนี้
๓.๑ การแสดงพื้นเมืองที่ชุมชนต้องการให้มีการอนุรักษ์ ส่งเสริมให้เยาวชนสุพรรณบุรีได้
เรียนรู้และสามารถแสดงได้ เป็นการสืบทอดการแสดงพื้นเมืองสุพรรณบุรี ให้คงอยู่ ผู้รู้ด้านการแสดง
พื้นเมืองสุพรรณบุรี ต้องการให้มีการอนุรักษ์ ถ่ายทอดให้เยาวชนมีความรู้ ทักษะและสามารถแสดงได้คือ
เพลงอีแซว ซึ่งเป็นเพลงที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของสุพรรณบุรี จึงเป็นเพลงทีช่ ุมชนต้องการให้เยาวชนได้
เรียนรู้ ในแบบอย่างที่ถูกต้องจากศิลปินที่มีชื่อเสียง ให้เยาวชนมีความสามารถถ่ายทอดเพลงอีแซวได้
ต่อไป
๓.๒ ด้านการถ่ายทอดความรู้ทักษะการแสดงเพลงพื้น เมืองอย่างเป็นรูปธรรม ควรเป็น
การถ่ายทอดให้กับเยาวชนโดยผู้เชี่ยวชาญ ให้ครูเพลง พ่อเพลง แม่เพลง ที่มีความเชี่ยวชาญในการแสดง
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พื้นบ้าน เช่นแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ครูสุจินต์ ศรีประจันต์ แม่สําเนียง ชาวปลายนา ฝึกอบรม
เยาวชนในโรงเรียนโดยเริ่มจากนักเรียนที่มีพื้นฐานอยู่แล้ว รวมทั้งรับนักเรียนที่สนใจจากโรงเรียนต่าง ๆ
ในสุพรรณบุรีเข้ารับการฝึกอบรมจากครูเพลง เป็นการถ่ายทอดเพื่อให้เกิดการสืบทอดวัฒนธรรมเพลง
พื้นเมืองให้เยาวชนได้เรียนรู้ ฝึกฝนให้เกิดวามเชี่ยวชาญ สามารถนําไปแสดงได้อย่างถูกต้อง การถ่ายทอด
โดยการจัดฝึกอบรมให้กับนักเรียนที่มีพื้นฐานมีประสบการณ์จากชุมนุมการแสดงพื้นบ้านในโรงเรียน
จังหวัดสุพรรณบุรี ๖ โรงเรียน คือนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์ โรงเรียนบางลี่วิทยา
โรงเรียนวัดบ้านกล้วย โรงเรียนบรรหารแจ่มใส ๑ โรงเรียนวัดวังกุ่ม และโรงเรียนวัดวรจันทร์
๓.๓ ด้านการสืบทอดการแสดงพื้นเมือง ต้องมีการจัดหาเวทีหรือพื้นที่การแสดงให้กับ
เยาวชนนักเรียนที่ได้รับการถ่ายทอด ฝึกฝนการแสดงพื้นเมือง ให้ได้แสดงจริงต่อสาธารณชนให้ประชาชน
ทั่วไปได้ชม เป็นการสร้างความภาคภูมิใจ ความรักในการแสดงพื้นเมืองให้กับยาวชนผู้แสดง โดยผู้รู้ได้ ให้
ความเห็นว่าในระยะแรกไม่ควรจัดเป็นการประกวดให้เป็นการถ่ายทอดความรู้ เปิดโอกาสให้เยาวชน
นักเรียนที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หากเป็นการประกวดเยาวชนนักเรียนที่มีประสบการณ์แล้ว
เท่านั้นที่จะสมัครเข้ารับการอบรม ผู้ไม่มีประสบการณ์แม้สนใจแต่จะไม่กล้าประกวด จึงควรจัดเป็นการ
ฝึกอบรมแล้วให้นักเรียนที่ได้เรียนรู้ ฝึกฝนเข้าร่วมแสดงในงานเทศกาลของจังหวัด
๓.๔ ด้านการส่งเสริมการแสดงพื้นเมืองสุพรรณบุรี ในการอนุรักษ์ สืบทอดการแสดง
พื้นเมืองนั้น จะต้องมีผู้ให้การสนับสนุนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้งในการจัดพื้นที่ให้ครูเพลง พ่อเพลง
แม่เพลงและเยาวชนได้แสดงร่วมกัน การส่งเสริมให้เยาวชนได้ฝึกฝน ได้แสดง รวมทั้งมีการสนับสนุน
ส่งเสริมการฝึกอบรม ด้านงบประมาณ สถานที่การฝึกอบรมและด้านวิทยากร จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่มี
บทบาทในการส่งเสริมการแสดงพื้นเมือง เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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การอนุรักษ์ ส่งเสริมและถ่ายทอดการแสดงพื้นบ้าน
จากสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของผู้รู้ ผู้ปฏิบัติในชุมชน ผู้วิจัยได้นําข้อมูลที่ได้มา
ดําเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการอนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบทอดการ
แสดงพื้นเมืองสุพรรณบุรี โดยการประชุมวางแผนให้มีการดําเนินกิจกรรมอย่างมีส่วนร่วมจากทุกฝุายที่
เกี่ยวข้องประกอบด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ศิลปินพื้นบ้านดีเด่น จังหวัดสุพรรณบุรี แม่เพลงสําเนียง ชาวปลายนา ปราชญ์ท้องถิ่น ครูที่ปรึกษา
ชุมนุมการแสดงพื้นบ้าน โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์ ผู้แทนกรรมการจัดงานเทศกาลประจําปีวัดปุา
เลไลย์ และนักวิจัย ได้ข้อสรุปว่า รูปแบบการอนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบทอดการแสดงพื้นบ้านเป็นการนํา
ทุนทางวัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่า โดยให้เยาวชนในสุพรรณบุรีได้รับการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็น
ทุนทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นและเพื่อเป็นการประกอบอาชีพต่อไป อีกทั้งเป็นการสร้างความ
ภาคภูมิใจ เป็นพลังทางวัฒนธรรมแก่ชุมชนต่อไป การปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม ดําเนินการใน ๓
ขั้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม คือขั้นการวางแผน ขั้นปฏิบัติการ และขั้นประเมินผล
ดังนี้
๑ ขั้นการวางแผนเพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบทอดการแสดงพื้นบ้านสุพรรณบุรี ผลการ
ประชุมวางแผน จัดการแสดงเพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริมและถ่ายทอดการแสดงพื้นบ้าน มีลักษณะดังนี้คือ
๑.๑ จัดให้มีการแสดงพื้นบ้าน “ เพลงอีแซว”

ในงานเทศกาลประจําปีในงานนมัสการ

หลวงพ่อโต วัดปุาเลไลย์ สุพรรณบุรี ซึ่งจัดเป็นประจําทุกปี ปีละ ๒ ครั้ง ในเดือน ๕ คือเดือนเมษายน
ช่วงวันสงกรานต์ และ เดือน ๑๒ ในช่วงวันลอยกระทง สําหรับการแสดงในครั้งนี้ กําหนดจัดแสดงใน
งานเทศกาล เดือน ๕ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยก่อนการจัดแสดงมีการประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุท้องถิ่น
Cable TV และสื่ออื่น ๆ เชิญชวนนักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมการแสดงพื้นบ้าน
ในงานเทศกาลประจําปีวัดปุาเลไลย์ รับสมัครนักเรียนในสถานศึกษาทั้งระดับประถมศึกษาและ
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มัธยมศึกษาในอําเภอบางปลาม้า อําเภอดอนเจดีย์ อําเภอศรีประจันต์ อําเภอเมือง อําเภอสองพี่น้อง
อําเภออู่ทองและอําเภอสามชุก โรงเรียนละ ๑๕ คน รวมเป็น ๙๐ คน
๑.๒ จัดการฝึกอบรมให้กับนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมการแสดง สถานที่ในการฝึกอบรม
ได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ดําเนินการ ฝึกอบรมการแสดงโดยศิลปินดีเด่น
พื้นบ้านครูสุจินต์ ศรีประจันต์และแม่เพลงสําเนียง ชาวปลายนา เป็นเวลา ๕ วัน กําหนดฝึกอบรมวันที่
๒๔ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗
๑.๓ ให้นักเรียนที่เข้ารับการอบรมแสดงเพลงอีแซว ในช่วงงานเทศกาลประจําปีวัดปุา
เลไลย์ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๗ ในช่วงเวลา ๑๐ – ๑๒ น.
๑.๔ ในการช่วงการแสดงพื้นเมือง “เพลงอีแซว” มีการเสวนาให้ความรู้กับผู้ชมเกี่ยวกับ
ความเป็นมาของการแสดงพื้นเมือง สุพรรณบุรี การสาธิตการแสดงเพลงพื้นเมืองประเภทต่าง ๆ โดย
ศิลปินแห่งชาติแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ และศิลปินดีเด่นด้านการแสดงพื้นบ้าน จังหวัดสุพรรณบุรี
ครูสุจินต์ ชาวปลายนา
จากการวางแผนจัดการแสดงพื้นเมือง”เพลงอีแซว” ในงานเทศกาลประจําปีวัด
ปุาเลไลย์นี้ เป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม และถ่ายทอดการแสดงพื้นบ้านอย่างมีส่วนร่วม ดังนี้
๑) การอนุรักษ์ โดยศิลปินพื้นบ้านสุพรรณบุรีที่มีความรู้ความสามารถ มีผลงาน
การแสดงพื้นเมือง เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการแสดง เข้าใจลักษณะ
สําคัญ เอกลักษณ์ของการแสดงพื้น เมืองสุพรรณบุรี เป็นผู้มีบทบาทในการถ่ายทอด โดยรักษาไว้ซึ่ง
เอกลักษณ์ของการแสดง และการเสวนาให้ความรู้ เกี่ยวกับการแสดงพื้น เมือง สุพรรณบุรี โดยปราชญ์
ท้องถิ่น คือ นายบุญครอง คันธฐากร ศิลปินดีเด่น ครูสุจินต์ ชาวบางงาม แม่เพลงที่มีชื่อเสียงคือ
แม่สําเนียง ชาวปลายนา และครูที่ปรึกษาชุมนุมการแสดงพื้นบ้าน โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์
ครูวรรณวิไล นาคขําพันธุ์มีส่วนร่วมในการเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับการแสดงพื้นเมืองแก่ประชาชนที่
รับชมการแสดง

๗๔

๒) การส่งเสริม การแสดงที่วัดปุาเลไลย์และการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ ทักษะ
การแสดงพื้นบ้านให้แก่เยาวชน ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณในการฝึกอบรมเยาวชน และการ
แสดงของเยาวชนในวัดงานเทศกาล จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสนับสนุนสถานที่ฝึกอบรมจาก
วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีและวัดปุาเลไลย์ที่สนับสนุนให้เยาวชนมีเวทีการแสดงพื้นเมืองร่วมกับครูเพลง
ที่มีชื่อเสียงในงานเทศกาลประจําปี
๓) การสืบทอดการแสดงพื้นบ้าน โดยเยาวชนจากโรงเรียนที่สนใจ ๖ แห่ง เป็นผู้
สืบทอด แสดงให้ประชาชนได้รับชมและให้เกิดความซาบซึ้งกับการแสดงพื้น เมือง
๔) การมีส่วนร่วม การจัดแสดงครั้งนี้ เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน
และบุคคลต่าง ๆ ดังนี้
(๑) วัดปุาเลไลย์ ซึ่งจัดเทศกาลประจําปีในสุพรรณบุรีมาอย่างต่อเนื่องมาเป็น
เวลานาน ได้ส่งเสริม สนับสนุนให้การแสดงพื้นเมืองเป็นส่วนหนึ่งของงานเทศกาลประจําปีนี้
(๒) องค์การบริหารส่วนจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีบทบาทในการ
ประชาสัมพันธ์การแสดงพื้นบ้านนี้ต่อชุมชน ผ่านสื่อต่าง ๆ ของหน่วยงาน รวมทั้งให้การสนับสนุนส่งเสริม
การฝึกอบรม เตรียมนักเรียนให้มีความสามารถในการแสดงพื้นบ้าน
(๓) สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด สนับสนุนและร่วมจัดการแสดง
(๔) ปราชญ์ท้องถิ่น มีบทบาทในการอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับ
ประวัติ ความเป็นมา เอกลักษณ์สําคัญของการแสดงพื้นบ้าน
(๕) ศิลปินพื้นบ้านดีเด่นสุพรรณบุรี ครูสุจินต์ ศรีประจันต์ แม่เพลงพื้นบ้าน
แม่สําเนียง ชาวปลายนา และครูที่ปรึกษาสอนการแสดงพื้นบ้านโรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์ ร่วมเป็น
วิทยากร สอน ฝึกอบรมเยาวชนในการแสดงพื้นบ้าน

๗๕

(๖) วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีและโรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์ ส่งเสริม
การแสดงพื้นบ้านโดยประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นสถานที่ในการฝึกอบรมการ
แสดงพื้นบ้านให้กับเยาวชน
๒ ขั้นดําเนินการปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบทอดการแสดง
พื้นบ้าน เป็นดังนี้๒.๑ ดําเนินการฝึกอบรมเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ และสืบทอดการแสดงพื้นบ้าน”เพลงอี
แซว” เยาวชนที่เข้ารับการฝึกอบรม เป็นเยาวชนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จํานวน ๑๐๐ คน
จาก ๖ โรงเรียน คือโรงเรียนวัดวังกุ่ม โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใส ๑ โรงเรียน
บางลี่วิทยา โรงเรียนวัดบ้านกล้วยและโรงเรียนวัดวรจันทร์ โดยวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี และ
โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์ เป็นผู้ประสาน รับสมัครนักเรียนจากโรงเรียนในอําเภอต่าง ๆ ของจังหวัด
สุพรรณบุรี เข้ารับการฝึกอบรมการแสดงพื้น เมือง วิทยากรฝึกอบรมคือปราชญ์ท้องถิ่น ศิลปินดีเด่น
เพลงพื้นบ้าน จังหวัดสุพรรณบุรี ครูเพลงพื้นบ้านสุพรรณบุรี ร่วมกันฝึกอบรมการแสดงพื้นบ้าน โดยการ
อนุรักษ์รูปแบบเดิม รวมทั้งการถ่ายทอดประวัติความเป็นมาของการแสดงแต่ละประเภทให้แก่เยาวชน
ระยะเวลาอบรม ๕ วัน ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ พร้อมทั้งฝึกซ้อม เตรียมการแสดงในวัน
เทศกาลงานวัดปุาเลไลย์
การฝึกอบรมนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี การฝึกอบรมประกอบด้วยการถ่ายทอดการแสดงจากศิลปินพื้นบ้าน
ดีเด่น ครูเพลงพื้นบ้านร่วมกับครูผู้ควบคุมการแสดงในโรงเรียนประกอบด้วยครูวรรณวิไล นาคขําพันธ์
โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์ ครูสุรินทร์ ภู่แก้ว โรงเรียนวัดวังกุ่ม ครูพิสูจน์ ใจเที่ยงกุล โรงเรียน
วัดบ้านกล้วย ร่วมกันเป็นวิทยากร ให้การฝึกซ้อมนักเรียนในกิจกรรม ดังนี้
วันแรกของการฝึกอบรม กิจกรรมประกอบด้วยพิธีเปิดการฝึกอบรม โดย
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และการถ่ายทอดจากวิทยากร ลักษณะการถ่ายทอดและฝึกซ้อมแบ่งเป็น

๗๖

๔ ฐาน คือฐานเพลงอีแซว ฐานเพลงฉ่อย ฐานเพลงพวงมาลัย และฐานเพลงเกี่ยวข้าว เพื่อให้นักเรียน
ได้เรียนรู้การแสดงพื้นเมืองของสุพรรณบุรี ให้นักเรียนทุกคนได้หมุนเวียนเรียนรู้ให้ครบทั้ง ๔ ฐาน

ภาพประกอบ ๖ พิธีเปิดการฝึกอบรม โดยผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

วันที่ ๒ – ๔ ของการฝึกอบรม เป็นการถ่ายทอดให้นักเรียนได้เรียนรู้การแสดง
พื้นเมืองทั้ง ๔ ฐาน ในด้านการร้อง การรํา รวมทั้งเทคนิคการด้นกลอน เพื่อให้เข้าใจการแสดงพื้นเมือง
และเป็นพื้นฐานให้สามารถนําไปต่อยอดเรียนรุ้เพิ่มเติมต่อไป
วันที่ ๕ หลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้จากฐานต่าง ๆ แล้ว ให้นักเรียนแต่ละฐาน
ได้ร่วมกันคิดการแสดงเพลงอีแซว สําหรับการแสดงในวันเทศกาลวัดปุาเลไลย์ และนําเสนอผลงานที่
ร่วมกันคิดแสดงในวันที่ ๕ ของการฝึกอบรม

๗๗

ภาพประกอบ ๗ ศิลปินพื้นบ้านดีเด่นและครูเพลงถ่ายทอดการแสดงพื้นบ้านให้กับนักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการ ณ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี

ภาพประกอบ ๘ วิทยากรร่วมถ่ายทอดการแสดงพื้นบ้านให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

๗๘

ผลการประเมินการฝึกอบรม วิทยากรมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
ทั้ง ๔ ฐานเพลงและได้ร่วมกันนําเสนอผลงานได้เป็นที่พอใจ ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากนักเรียนเหล่านี้มี
พื้นฐานการแสดงพื้นเมืองจากการเรียนรู้ในชุมนุมการแสดงพื้นบ้านของโรงเรียนมาก่อน และได้เรียนรู้
เพิ่มเติมจากศิลปินเพลงพื้นบ้าน และครูเพลงอื่น ๆ สําหรับผู้เรียนให้ข้อมูลว่ามีความสุขที่ได้มาเรียนและ
ฝึกร่วมกับนักเรียนจากโรงเรียนอื่น รวมทั้งชอบที่ได้ฝึกจากครูหลายคน มีความตั้งใจเรียนรู้และต้องการ
แสดงในงานเทศกาลวัดปุาเลไลย์ ได้แสดงออกต่อผู้ชมในสิ่งที่ชอบ อยากให้มีการอบรม ฝึกซ้อมลได้แสดง
บ่อย ๆ
๒.๒ การจัดแสดงในงานเทศกาลประจําปีวัดปุาเลไลย์ ซึ่งเป็นงานประจําปีของ
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยกําหนดให้เยาวชน ที่ได้รับการฝึกอบรมได้แสดงจริงในวันขึ้น ๘ ค่ํา เดือน ๕ ซึง่
ตรงกับวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๗ ในช่วงเวลา ๑๐ - ๑๒ น. การแสดงแบ่งเป็น ๒ ช่วง ช่วงแรก
ประมาณ ๑ ชั่วโมง เป็นการเสวนาบอกเล่าความเป็นมาของการแสดงพื้นบ้าน สุพรรณบุรี โดยปราชญ์
ท้องถิ่น พร้อมทั้งสาธิตการแสดงแต่ละประเภท โดยศิลปินพื้นบ้านดีเด่นสุพรรณบุรี และครูเพลงพื้นบ้าน
ช่วงที่ ๒ ประมาณ ๑ ชั่วโมง เป็นการแสดงพื้นบ้านของเยาวชนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ทั้งนี้ช่วงบ่ายเป็นงานเทศมหาชาติ ซึง่ ในวันนี้มีประชาชนทั้งในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียง
เข้าร่วมงานเป็นจํานวนมาก

๗๙

ภาพประกอบ ๙ การเตรียมตัวรอขึ้นแสดงเพลงพื้นบ้านของนักเรียนประถมศึกษา

ภาพประกอบ ๑๐ การเตรียมตัวแต่งกายก่อนขึ้นเวทีการแสดงของนักเรียนมัธยมมศึกษา

๘๐

ภาพประกอบ ๑๑ ศิลปินแห่งชาติและศิลปินดีเด่นพื้นบ้าน บนเวทีการแสดง “เพลงอีแซว” ในงาน
เทศกาลวัดปุาเลไลย์ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๗

ภาพประกอบ ๑๒ ศิลปินดีเด่นพื้นบ้าน และเยาวชนนักเรียนบนเวทีการแสดง “เพลงอีแซว”
ในงานเทศกาลวัดปุาเลไลย์ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๗

๘๑

ภาพประกอบ ๑๓ การแสดงของเยาวชนนักเรียนระดับประถมศึกษาบนเวทีการแสดง “เพลงอีแซว” ใน
งานเทศกาลวัดปุาเลไลย์ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๗

ภาพประกอบ ๑๔ การแสดงของเยาวชนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาบนเวทีการแสดง “เพลงอีแซว” ใน
งานเทศกาลวัดปุาเลไลย์ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๗

๘๒

ภาพประกอบ ๑๕ ศิลปิน
แห่งชาติเพลงพื้นบ้าน กรรมการจัดการแสดงและครูเพลง ชมการแสดงพื้นบ้านของเยาวชนในงาน
เทศกาลวัดปุาเลไลย์
๓. ขั้นประเมินผลการดําเนินงานการแสดงพื้นเมืองอย่างมีส่วนร่วม คณะผู้วิจัยได้
ประเมินผลโดยการสังเกตการแสดงพื้นเมืองในงานเทศกาลวัดปุาเลไลย์ การสัมภาษณ์ประชาชนผู้ชม
การแสดง การสัมภาษณ์นักเรียนที่ร่วมแสดง รวมทั้งสัมภาษณ์ศิลปินแห่งชาติและกรรมการผู้จัดงาน
เทศกาลวัดปุาเลไลย์ จากการสังเกตและสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง พบว่า คณะผู้จัดได้ให้ความสําคัญกับการ
จัดการแสดงพื้นเมืองรอบพิเศษในช่วงกลางวัน เพิ่มเติมจากรอบดึกที่เคยจัดเป็นประจําในปีที่ผ่านมา ผู้
จัดได้จัดตรียมเวทีการแสดง เครื่องเสียง พร้อมเต้นท์ สําหรับผู้ชม และได้มาให้กําลังใจกับนักเรียน
นักแสดง ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินพื้นบ้าน ปราชญ์ท้องถิ่น คณะครูนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ เดินทาง
มาแสดง เตรียมพร้อมก่อนการแสดงอย่างสนุกสนาน ทุกฝุายต้องการให้มีการจัดแสดงในลักษณะนี้อย่าง
ต่อเนื่อง นักเรียนมีความพึงพอใจที่ได้มาแสดงในครั้งนี้ดังคําให้สัมภาษณ์ส่วนหนึ่งของนักเรียน
“การได้แสดงเพลงอีแซว เป็นสิ่งที่ภูมิใจมาก”

๘๓

“ ได้ฝึก ได้เล่นเพลงอีแซว ไม่มีเหนื่อย ถึงเป็นวันหยุดก็อยากมาแสดง”
“ หนูชอบแสดงแบบนี้ อยากมาแสดงบ่อยๆ พ่อแม่ให้มา”
“ ผู้ปกครองมาส่งที่โรงเรียน ให้มาแสดงกับโรงเรียนแล้วค่อยไปรับที่โรงเรียนเมื่อแสดง
เสร็จ”
ในด้านกรรมการผู้จัดการแสดงของวัด นายจําลอง การุญกิจ มีความรู้สึกที่ดีที่ได้
จัดให้เยาวชนนักเรียนได้แสดงในวันสําคัญของวัด มีความสุขที่ได้เห็นเยาวชนมาสืบสานร้องเพลงพื้น เมือง
อย่างสนุกสนาน เช่นวันนี้ ต้องการจัดให้มีการแสดงพื้น เมืองแบบนี้ทุกครั้งที่มีงานเทศกาล แต่ต้องมี
ผู้สนับสนุน ในช่วงหลังการสนับสนุนมีน้อย ทําให้จัดเวทีไม่ได้
“ในหลายปีที่ผ่านมา ไม่มีการแสดงของนักเรียน มีแต่ศิลปิน
มาแสดงในช่วงดึก ค่าเหนื่อยบางที่ก็ไม่มี”
“การแสดงของนักเรียนต้องมีผู้สนับสนุน ค่ารถรับส่งจากโรงเรียน
มาแสดง ส่วนอาหารมาทานที่วัดได้”
“ต้องการเห็นการแสดงพื้นบ้านของนักเรียน ในงานประจําปีของ
สุพรรณบุรีทุกปี จะได้เป็น การสืบสานให้คงอยู่ต่อไป”

๘๔

ภาพประกอบ ๑๖ กรรมการผู้จัดการแสดงของวัดปุาเลไลย์ให้สัมภาษณ์ประเมินผลการแสดง
ในส่วนของศิลปินแห่งชาติเพลงพื้นบ้าน - เพลงอีแซว ให้ความเห็นต่อการแสดงพื้น เมืองของ
นักเรียนในงานประจําปีของสุพรรณบุรีว่า เต็มใจและยินดีที่ได้ที่จะมาสอนนักเรียนและแสดงร่วมกับ
นักเรียนในการแสดงพื้นเมืองในลักษณะนี้
“ การแสดงเช่นวันนี้อยากให้มีตลอด จะได้สืบสานให้คนทั่วไปได้ชม”
“ให้เยาวชนได้มีการฝึก มีการแสดงเป็นการทําให้การแสดงพื้นบ้านได้สืบต่อไป”
“นักเรียนคนสุพรรณ มีพื้นฐานการแสดงอยู่แล้วจากที่ได้ยินได้เห็นมาตั้งแต่เด็ก
มาฝึกเรียนรู้และได้แสดง ทําให้เก่งขึ้น”

๘๕

ภาพประกอบ ๑๗ แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ให้สัมภาษณ์ประเมินการแสดงพื้นเมืองของเยาวชน
สําหรับผู้ชมในช่วงแรกมีไม่มากนัก ส่วนใหญ่ไม่ทราบว่ามีการแสดงพื้นเมือง ชาวบ้านเข้ามาใน
วัดเพราะต้องการทําบุญในงาน เมื่อได้เห็นการแสดงจึงเข้ามารับชม โดยใช้เวลาในการฟังจนจบการแสดง
อย่างสนใจ และเมื่อนักเรียนแสดงเสร็จผู้ชมส่วนหนึ่งได้ให้รางวัลกับนักการแสดงเยาวชนนักเรียนอย่าง
ชื่นชมในความสามารถ
“เดี๋ยวนี้ เด็ก ๆ ไม่ค่อยมีเวทีการแสดงสาธารณะเช่นนี้ ที่ผ่านมาเป็นการแสดง
ในโรงเรียนบ้าง”
“ไม่ค่อยเห็นการแสดงแบบนี้ มีบ้างดูจากทีวี แต่ไม่เหมือนแสดงสด
การร้องการรําไม่ค่อยเหมือนแบบดั้งเดิม”
“มาทําบุญ ได้ยินเสียงเพลงอีแซว ต้องมาดูค่ะ เมื่อก่อนไม่มีตอนกลางวัน
ให้เด็กมาแสดงก็ดีค่ะ”
“คิดว่าจะแวะเข้าดูสักนิด ดูแล้วก็ชอบ อยู่ดูจนแสดงเสร็จ แล้วให้รางวัลกับเด็ก ๆ”
“ชอบค่ะ ดูเด็ก ๆ แสดงเพลงพื้นบ้าน แล้วดี เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ดูการแสดง

๘๖

บนเวทีแบบนี้ ดูในทีวี ก็ไม่เหมือนแบบนี้”

ภาพประกอบ ๑๘ ผู้ชมการแสดงพื้นเมืองในงานเทศกาลวัดปุาเลไลย์ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๗
นอกจากนั้น คณะผู้วิจัยได้ดําเนินการประเมินในส่วนโรงเรียนที่สนับสนุนการแสดง
พื้นเมืองให้นักเรียนได้เข้าร่วมฝึกอบรมและร่วมแสดงในงานเทศกาลวัดปุาเลไลย์ หลังจากการแสดงเสร็จ
สิ้นลงแล้ว ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนวัดวัง
กุ่ม ครูดวงแข สุขเกษม ผู้ควบคุมการแสดงพื้นบ้านของนักเรียน โรงเรียนวัดวังกุ่ม และครูวรรณวิไล
นาคขําพันธ์ ผู้ควบคุมการแสดงพื้นบ้านของนักเรียน โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์ พบว่า การให้โอกาส
นักเรียนในโรงเรียนได้แสดงความสามารถในการแสดงพื้นบ้านเป็นเรื่องที่ดี เด็กสุพรรณบุรีโดยมากมี
ความสามารถในการแสดงพื้นเมืองเป็นพื้นฐาน จากการได้เห็นได้ยินพ่อ แม่ ผู้ใหญ่ ร้องเล่นในบ้าน แต่ก็
ไม่ได้ฝึกฝนจริงจัง ส่วนในโรงเรียนนั้น การส่งเสริมการแสดงพื้นเมืองของนักเรียนขึ้นอยู่กับนโยบายของ
ผู้บริหารและการที่โรงเรียนมีครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุมการแสดง บางโรงเรียนไม่มีครูฝึกซ้อมก็สนับสนุนให้
การฝึกฝนนักเรียนไม่ได้ และปัจจุบันพบว่าครูผู้ฝึกซ้อมการแสดงพื้น เมืองในโรงเรียนมีน้อยลง รวมทั้ง
การได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานท้องถิ่นมีน้อยมาก เมื่อก่อนนี้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจะ
จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งให้กับโรงเรียนเพื่อให้จัดการเรียนการสอน ฝึกซ้อมการแสดงพื้นเมืองให้กับ
นักเรียน แต่ปัจจุบันนี้ไม่มีการให้งบประมาณสนับสนุนโรงเรียน มีให้บ้างกรณีที่ทางโรงเรียนจัดทํา
โครงการเสนอขอรับการสนับสนุนเท่านั้น การที่นักเรียนได้ไปแสดงในเวทีต่าง ๆ ของจังหวัดนั้น

๘๗

ผู้ปกครองส่วนใหญ่สนับสนุนให้นักเรียนได้ไปแสดง เพราะการแสดงในงานเทศกาลมีน้อยลง โรงเรียน
พยายามหาเวทีให้กับการแสดงพื้นเมืองของนักเรียนในโรงเรียน ด้วยการจัดให้มีการแสดงในวันภาษาไทย
บ้าง วันสงกรานต์ที่จัดในโรงเรียนและชุมชนบ้าง รวมทั้งการให้นักเรียนได้แสดงในแหล่งท่องเที่ยว
ดังเช่น โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์ ได้จัดให้นักเรียนการแสดงพื้นบ้าน มีเวทีการแสดงที่หมู่บ้านควาย ใน
วันหยุดสุดสัปดาห์ โดยแสดงการละเล่นพื้นเมือง ร้องเพลงอีแซว
“นักเรียนได้ไปแสดงในงานเทศกาลวัดปุาเลไลย์ ที่ผ่านมา เด็กๆ มีความสุข
ได้ร่วมร้องแสดงเป็นคณะ มีทั้งเด็กโตและเด็กเล็ก “
“การแสดงในวันเทศกาลวัดปุาเลไลย์ นักเรียนชอบ มีผู้ให้ความสนใจ
เข้ามาชมจํานวนไม่น้อย และอยู่ชมจนจบการแสดง”

ภาพประกอบ ๑๙ การสัมภาษณ์ ครูที่ปรึกษาและควบคุมการแสดงพื้นบ้านโรงเรียนวัดวังกุ่ม ในการ
ประเมินการแสดงพื้นเมืองที่วัดปุาเลไลย์

๘๘

ภาพประกอบ ๒๐ การสัมภาษณ์ผู้อํานวยการโรงเรียน และครูวรรณวิไล นาคขําพันธ์ โรงเรียน
อนุบาลศรีประจันต์ ในการประเมินการแสดงพื้น เมือง

ในส่วนของการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มกับนักเรียนผู้แสดงการแสดงพื้น เมืองในงานเทศกาลที่
วัดปุาเลไลย์ ของนักเรียนโรงเรียนวัดวังกุ่มและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์ พบว่า นักเรียนชอบ
การแสดงในเทศกาลเช่นนี้ อยากให้มีการแสดงแบบนี้บ่อย ๆ อยากไปแสดงทุกที่ แม้เป็นวันหยุดก็ไป
ผู้ปกครองก็อยากให้ไป แม้ว่าจะไม่มีเงินค่าตอบแทนการแสดงให้ ก็อยากไปเพราะรักการแสดงมาก
“ได้เล่นแบบนี้มีความสุข สนุกมาก”
“ชอบแสดงเพราะเป็นการรักษาวัฒนธรรมไทย ได้แสดงให้คนอื่นดู ภูมิใจมาก”
“ชอบอยากแสดงบ่อย ๆ ได้แต่งตัว ได้ร้องให้คนดู สนุกด้วย”

๘๙

“ผม เห็นพี่ร้องก็อยากร้องบ้าง มาสมัครหัดร้องหัดแสดงในชุนุมอนุรักษ์เพลง
พื้นบ้านของโรงเรียน”
“ได้ไปแสดง ก็ดีใจมาก”

ภาพประกอบ ๒๑ สนทนากลุ่มกับนักเรียนการแสดงพื้นเมืองโรงเรียนวัดวังกุ่ม ในการประเมินผล
การแสดงพื้นบ้านเทศกาลวัดปุาเลไลย์

๙๐

ภาพประกอบ ๒๒ สนทนากลุ่มกับนักเรียนการแสดงพื้นเมืองและผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาล
ศรีประจันต์ ในการประเมินผลการแสดงพื้นเมืองในเทศกาลวัดปุาเลไลย์

โดยสรุปการอนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบทอดการแสดงพื้นเมือง สุพรรณบุรี มีรูปแบบการ
ดําเนินการอย่างมีส่วนร่วมจากหน่วยงานต่าง ๆ ของจังหวัดสุพรรณบุรี คือ คณะกรรมการจัดงานเทศกาล
วัดปุาเลไลย์ จัดให้มีการแสดงเพลงพื้นเมืองโดยมีศิลปินแห่งชาติ”เพลงอีแซว” ศิลปินดีเด่นการแสดง
พื้นบ้าน จังหวัดสุพรรณบุรี แม่เพลง ปราชญ์ท้องถิ่น และนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ร่วมการแสดงเพลง
อีแซว ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๗ ในช่วง ๑๐ – ๑๒ น. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีและฝุาย
การศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สนับสนุนการฝึกอบรมการแสดงพื้นเมือง ครูสุจินต์ ศรีประจันต์
และแม่เพลงสําเนียง ชาวปลายนา เป็นผู้ถ่ายทอดการแสดงพื้นเมืองให้กับนักเรียนที่สนใจเข้าแสดงและ
รับการฝึกอบรม ร่วมกับครูผู้ควบคุมการแสดงพื้นเมืองในโรงเรียนร่วมฝึกอบรมให้นักเรียนก่อนการแสดง
จริง ให้นักเรียนได้มีเวทีแสดงเป็นการสืบสานสืบทอดวัฒนธรรมการแสดงพื้นเมืองให้คงอยู่ต่อไป ในส่วน
ของการประเมินการแสดงพื้น เมืองของนักเรียนในงานเทศกาลวัดปุาเลไลย์ ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัด
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แสดงรวมทั้งผู้ชมที่ได้เข้ามาชมในเวที ต่างก็ชื่นชม สนับสนุน ต้องการให้มีการแสดงพื้น เมืองในลักษณะนี้
คือเป็นการแสดงร่วมกันระหว่างศิลปินพื้นบ้านและเยาวชน รวมทั้งการจัดในงานเทศกาลอื่น ๆ ของ
จังหวัดสุพรรณบุรี ควรให้การสนับสนุนการจัดแสดง เป็นความภาคภูมิใจของคนสุพรรณบุรีที่ได้เห็นการ
แสดงที่เป็นวัฒนธรรมที่เกิดจากภูมิปัญญาของท้องถิ่น การส่งต่อให้รุ่นต่อ ๆ ไปได้สืบทอดการแสดงอย่าง
ต่อเนื่อง

บทที่ ๕
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบทอดการแสดงพื้นเมือง
สุพรรณบุรี มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา ภูมิปัญญาการแสดงพื้นเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

สภาพปัจจุบัน

ปัญหาและความต้องการในการอนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบทอด การแสดงพื้นเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
รวมทั้งการอนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบทอดการแสดงพื้นเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี การวิจัยนี้ใช้วิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ ระเบียบวิธีวิจยั เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ๓ ขั้นตอน คือการวางแผนร่วมกัน การปฏิบัติตาม
แผนที่กาหนดไว้ และการประเมินผลการดาเนินการ เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้รู้และผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
กับการแสดงพื้นเมืองสุพรรณบุรี โดยการสัมภาษณ์ปราชญ์ท้องถิ่นด้านการแสดงพื้นเมือง สุพรรณบุรี
ศิลปินดีเด่นด้านการแสดงพื้นบ้านจังหวัดสุพรรณบุรี แม่เพลงพื้นบ้าน ครูที่ปรึกษาชุมนุมการแสดง
พื้นบ้านในโรงเรียน สนทนากลุ่มกับผู้ปฏิบัติศิลปินพื้นบ้าน ครูควบคุมการแสดงพื้นบ้านในโรงเรียน และ
นักเรียนการแสดงพื้นบ้าน รวมทั้งการประชุมเชิงปฏิบัติการในการสร้างความร่วมมืออนุรักษ์ ส่งเสริมและ
สืบทอดการแสดงพื้นเมือง สุพรรณบุรี ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (content
analysis) และการจาแนกแยกประเภท (typology) สรุปการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ดังนี้
สรุป
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้รู้ ผู้ปฏิบัติและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยการสัมภาษณ์ สนทนากลุ่ม
และประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมกันวางแผนดาเนินงานในการปฏิบัติอนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบทอดการแสดง
พื้นเมือง สุพรรณบุรีอย่างมีส่วนร่วม สรุปการวิจัยเป็นดังนี้
๑. ภูมิปัญญาการแสดงพื้นเมืองสุพรรณบุรี ผู้วิจัยได้ศึกษาในด้านความเป็นมา ประเภทการแสดง
พื้นเมือง และครูภูมิปัญญาพื้นบ้าน จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า ในด้านความเป็นมา การแสดงพื้นบ้าน
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สุพรรณบุรีเป็นการละเล่นที่เกิดขึ้นมานานกว่าร้อยปี เกิดขึ้นจากวิถีชีวิต จากอาชีพหลักคือการทานา
จากลักษณะภูมิประเทศทีม่ ีลาคลอง แม่น้า ไหลผ่าน ทาให้เกิดการสัญจร ค้าขายกันทางเรือ ในระหว่าง
การดาเนินชีวิต การพักผ่อนระหว่างทางาน สร้างความสนุกสนานในการทางานร่วมกัน จึงมีการละเล่น
การร้อง การราเป็นหมู่คณะ เพื่อเป็นการผ่อนคลาย จนเกิดเป็นการแสดงการละเล่นต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับ
การดาเนินชีวิต มีการสืบทอดการละเล่นนี้จากรุ่นสู่รุ่น มีการร้อง รา ต่อเนื่อง สืบต่อกันมา จนเป็นอัต
ลักษณ์ของคนสุพรรณบุรี เพลงที่ร้องเล่นกัน ประกอบด้วยเพลงต่าง ๆ ซึ่งบางเพลงในปัจจุบันนี้ แทบ
จะไม่มีการร้องการเล่นกันให้ได้ยิน แล้ว ที่ยังพอจะร้องได้เป็นผู้ที่อาวุโสมาก คือ เพลงพานฟาง เพลง
พิษฐาน บางเพลงยังมีการร้องเล่นอยู่แต่มีผู้ร้องได้น้อย คือเพลงพวงมาลัย เพลงเรือ เพลงสงลาพวน
เพลงขอทาน ลิเกโพธิ์พระยา และเพลงที่ยังคงเป็นที่รู้จักกันดี มีการร้อง การแสดงกันอยู่ในปัจจุบันแต่
รูปแบบการละเล่นอาจเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากที่เคยเล่นเดิม ๆ เช่นเพลงอีแซว เพลงฉ่อย เพลงลา
ตัด เพลงเกี่ยวข้าว หรือ เต้นการาเกียว ทั้งนี้เพลงอีแซว เป็นเพลงพื้นฐานของการร้องเพลงพื้นเมือง
อื่น ๆ และจากการที่สุพรรณบุรีมีการแสดงพื้นเมืองที่สืบต่อกันมายาวนาน มีพ่อเพลง แม่เพลงที่มี
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการร้องการแสดง เป็นที่รู้จักและยอมรับของสังคมเป็นครูภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่มีชื่อสียงจานวนมากได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานต่าง ๆ ศิลปินที่ยังมีบทบาทใน
การแสดงพื้นเมือง สุพรรณบุรี ในปัจจุบัน ประกอบด้วย แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ได้รับการยกย่องเป็น
ศิลปินแห่งชาติด้านการแสดงพื้นบ้าน – เพลงอีแซวในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ครูสุจินต์ ศรีประจันต์ เป็น
ศิลปินพื้นบ้านดีเด่น จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากนั้นยังมีครูเพลงในโรงเรียนที่ฝึกสอน
นักเรียนจนมีความรู้ความสามารถด้านการแสดงพื้นบ้าน ได้รับรางวัลต่าง ๆ จากการประกวดแข่งขัน เช่น
ครูชาเลือง มณีวงษ์ ครูที่ปรึกษาชุมนุมการแสดงพื้นบ้าน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ครูพิ สูจน์
ใจเที่ยงกุล ครูที่ปรึกษาชุมนุมการแสดงพื้นบ้าน โรงเรียนบางลี่วิทยา ครูวรรณวิไล นาคขาพันธ์ ครูที่
ปรึกษาชุมนุมการแสดงพื้นบ้าน โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์
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๒. สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการอนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบทอดของการแสดง
พื้นเมือง สุพรรณบุรีพบว่า ปัจจุบันครูเพลงการแสดงพื้นเมืองมีน้อย และส่วนใหญ่เป็นเป็นผู้สูงอายุ
ดังเช่นแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติที่มีชื่อเสียงจากเพลงพื้นบ้าน โดยเฉพาะเพลงอีแซว
ปัจจุบันอายุ ๖๗ ปี ครูสุจินต์ ศรีประจันต์ อายุ ๖๕ ปี ครู ชาเลือง มณีวงษ์ อายุ ๖๓ ปี การ
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการสืบทอดการแสดงพื้นเมืองสุพรรณบุรีมีน้อย หน่วยงานที่มีบทบาทในการส่งเสริม
การแสดงพื้นเมืองไม่เห็นความสาคัญ ไม่ให้การสนับสนุนการแสดงพื้น เมืองอย่างจริงจัง การส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการแสดงพื้นเมืองในงานต่าง ๆ ของจังหวัด ของชุมชน มีน้อยมาก การจัดงานเทศกาล
ประจาปีของสุพรรณบุรีในปัจจุบันให้ความสาคัญกับการแสดงพื้นเมืองน้อย ดังเช่น งานดอนเจดีย์ ในปีที่
ผ่านมา ไม่มีเวทีของการแสดงพื้นเมือง ส่วนงานเทศกาลประจาปีที่วัดป่าเลไลย์ได้จัดให้มีการแสดง
พื้นเมืองแต่จัดในช่วงเวลาที่ค่อนข้างดึกมากและเป็นการแสดงของพ่อเพลง แม่เพลงอาวุโส ไม่มีการแสดง
เพลงพื้นเมืองของเยาวชน ในด้านการส่งเสริมในโรงเรียน มีการจัดทาการแสดงพื้นเมืองเป็นหลักสูตร
ท้องถิ่นหรือหลักสูตรสถานศึกษาน้อยมาก รวมทั้งไม่ได้จัด ให้มีการเรียนการสอนด้านการแสดงพื้นเมืองใน
รายวิชาหลัก โรงเรียนที่มีการสอนการฝึกการแสดงพื้นเมืองก็จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือ รายวิชา
เลือก โรงเรียนที่ครูมีทักษะการแสดงพื้นบ้าน จะจัดเป็นชุมนุมการแสดงพื้นบ้านให้นักเรียนที่สนใจสมัคร
เข้าร่วม มีการสอนในชั่วโมงชุมนุมและนอกเวลาบ้าง ในบางโรงเรียนเท่านั้น
นอกจากการถ่ายทอดในโรงเรียนมีน้อยแล้ว การเรียนการสอนนอกระบบโรงเรียนและตาม
อัธยาศัยก็มีน้อย

ในสุพรรณบุรีมีศูนย์การเรียนรู้ของ

แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ที่เปิดให้ผู้สนใจ

เข้าศึกษาได้ แต่ก็ไม่ได้เป็นการถ่ายทอดอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง อีกทั้งไม่มีงบประมาณจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในการสนับสนุนการเผยแพร่ การถ่ายทอดการแสดงพื้นบ้านของศูนย์เรียนรู้แม่ขวัญจิต ศรี
ประจันต์ อย่างต่อเนื่อง
จากปัญหาดังกล่าวส่งผลให้มีผู้สืบทอดน้อยลง เยาวชนให้ความสนใจในการแสดงพื้นเมืองลดลง
เวทีให้เยาวชนที่สนใจได้แสดงมีน้อย รวมทั้งการจัดประกวดแข่ขันการแสดงพื้นเมืองลดลง ทาให้เยาวชน
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ที่สนใจไม่มีเวทีให้แสดงเท่าที่ควร เมื่อสาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเข้าเรียนในอุดมศึกษาก็ไม่ได้ฝึก
ต่อเนื่อง ปัญหาเหล่านี้ส่งผลทาให้ประชาชนมีโอกาสได้รับฟังการแสดงพื้นเมืองลดลงด้วย
ความต้องการอนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบทอดการแสดงพื้นเมือง สุพรรณบุรี ผู้รู้ในชุมชนต้องการ
ให้มีการอนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบทอดให้การแสดงพื้นเมืองสุพรรณบุรี ให้คงอยู่ต่อไป โดยต้องการให้
เยาวชนได้รับการถ่ายทอดจากครูเพลงที่มีความรู้ความสามารถในเพลงพื้นเมืองสุพรรณบุรี เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์การแสดงพื้นเมืองในรูปแบบที่บรรพบุรุษได้ร้องเล่นสืบต่อกันมา และเมื่อเยาวชนที่สนใจได้รับ
การฝึกอบรมจากครูเพลงแล้ว จัดให้เยาวชนเหล่านี้ได้มีเวทีแสดงต่อสาธารณชนเพื่อเป็นการสืบทอดให้คง
อยู่ และให้ประชาชนได้รับชมการแสดงพื้นเมืองอย่างต่อเนื่อง ชุมชนต้องการให้มีการจัดแสดงพื้นเมืองใน
งานเทศกาลประจาปีที่มีผู้เข้าร่วมงานจานวนมากทั้งที่มาจากสุพรรณบุรีและจังหวัดอื่น ๆ คืองานนมัสการ
หลวงพ่อโตวัดป่าเลไลย์ ซึ่งจัดเป็นประจาปีละ ๒ ครั้ง ครั้งละ ๗ วัน ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ และ
เทศกาลลอยกระทง ในการจัดแสดงและการฝึกอบรมเยาวชนจะต้องได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ผู้รู้ได้เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้สนับสนุนการ
ฝึกอบรมให้กับเยาวชนและสนับสนุนการแสดงของเยาวชนในงานเทศกาลประจาปีวัดป่าเลไลย์
๓. การอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบทอดการแสดงพื้นเมือง จากความต้องการในการอนุรักษ์ ส่งเสริม
และสืบทอดการแสดงพื้นเมืองดังกล่าวข้างต้น คณะผู้วิจัยและผู้รู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมร่วมกันในการ
ดาเนินการปฏิบัติให้มีการแสดงพื้นเมืองในงานเทศกาลประจาปีอย่างเป็นรูปธรรม ใน ๓ ขั้นตอนคือการ
วางแผน การดาเนินการปฏิบัติ และการประเมินผล ผลการประชุมในแต่ละขั้นตอนเป็นดังนี้
๓.๑ ขั้นการวางแผน ผู้รู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันวางแผนในการปฏิบัติดาเนินการอนุรักษ์
ส่งเสริมและสืบทอดการแสดงพื้นบ้าน มีลักษณะดังนี้ ๑) จัดให้มีการแสดง “เพลงอีแซว” ในงาน
เทศกาลประจาปีวัดป่าเลไลย์ของจังหวัดสุพรรณบุรี ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ๒) การแสดง
ประกอบด้วยการแสดง “ต้นแบบ” จากศิลปินแห่งชาติ “แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์” และ ครูเพลงศิลปิน
พื้นบ้านดีเด่น “ครูสุจินต์ ศรีประจันต์” เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และให้มีการแสดงของเยาวชน เพื่อเป็น
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การสืบทอด ๓) ให้เยาวชนที่สนใจเข้าร่วมการแสดงพื้นเมืองได้รับการฝึกอบรมการแสดงพื้นเมือง จากพ่อ
เพลง แม่เพลงที่มีชื่อเสียง คือ “ครูสุจินต์ ศรีประจันต์”และ “แม่สาเนียง ชาวปลายนา” เป็นผู้ถ่ายทอด
ฝึกสอนการแสดงเพลงอีแซว ให้กับเยาวชนที่จะแสดงในงานเทศกาล ๔) หน่วยงานที่มีบทบาทในการ
ส่งเสริมการแสดง คือองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้การสนับสนุนงบประมาณในการฝึกอบรมและการ
แสดงของเยาวชนในงานเทศกาลวัดป่าเลไลย์ และ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีให้การสนับสนุนสถานที่
ในการฝึกอบรมเยาวชนในการแสดงพื้นบ้าน
๓.๒ ขั้นดาเนินการตามที่ได้วางแผนไว้ ผู้วิจัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดาเนินการปฏิบัติ
อย่างมีส่วนร่วมตามแผนที่ได้ร่วมกันวางแผนไว้ดังนี้
๓.๒.๑ การจัดอบรมเยาวชน เป็นเวลา ๕ วัน ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ มีนาคม
๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี วิทยากรคือ ครูสุจินต์ ศรีประจันต์ และ แม่เพลงสาเนียง
ชาวปลายนา ผู้สนับสนุนงบประมาณการฝึกอบรมคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดและวิทยาลัยนาฏศิลป์
สุพรรณบุรีให้การสนับสนุนสถานที่ในการฝึกอบรม มีโรงเรียนให้ความสนใจนานักเรียนเข้ารับการอบรม
จานวน ๑๐๐ คน จาก ๖ โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนวัดวรจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์
โรงเรียนบรรหารแจ่มใส ๑ โรงเรียนวัดวังกุ่ม โรงเรียนบางลี่วิทยา และ โรงเรียนวัดบ้านกล้วย
๓.๒.๒ การจัดการแสดงพื้นเมือง ในงานเทศกาลนมัสการหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลย์ ใน
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๗ ในช่วง เวลา ๑๐–๑๒ น. การแสดงในช่วงแรกเป็นการให้ความรู้กับผู้ชมเกี่ยวกับ
ความเป็นมา ประเภทการแสดงพื้นเมืองของสุพรรณบุรี โดยการเสวนาของปราชญ์ท้องถิ่น”นายฐากูร
คันธราษฎร์” และครูเพลง จากนั้นเป็นการสาธิตการแสดงพื้นเมือง “อีแซว” โดยศิลปินแห่งชาติ “แม่
ขวัญจิต ศรีประจันต์ และครูศิลปินพื้นบ้านดีเด่น “ครูสุจินต์ ศรีประจันต์” แล้วต่อด้วยเป็นการแสดง
ของเยาวชนนักเรียนจาก ๖ โรงเรียนที่สนใจร่วมแสดงและได้รับการฝึกอบรม
๓.๓ การประเมินผลการแสดงเพลงพื้นเมือง อีแซวในงานเทศกาลวัดป่าเลไลย์ พบว่า
ประชาชนที่มาทาบุญในวัด ให้ความสนใจเข้ามาชมการแสดงในเต้นท์ที่ทางวัดจัดให้ไว้ เป็นจานวนมาก
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พอสมควร จากการสัมภาษณ์ผู้ชม ให้ความเห็นว่าชื่นชอบการแสดงพื้นเมือง อยากเห็นการแสดงเช่นนี้
ในงานต่าง ๆ ของสุพรรณบุรี เมื่อก่อนเป็นการแสดงของผู้ใหญ่และมีช่วงกลางคืน ปีนี้เป็นการแสดงของ
เยาวชน อยากให้มีการจัดเช่นนี้บ่อย ๆ ในด้านนักเรียนต้องการให้มีเวทีการแสดงบ่อย ๆ แม้จะเป็น
วันหยุดก็เต็มใจมาแสดง ไม่เบื่อเลย ผู้ปกครองก็สนับสนุนให้แสดง สาหรับผู้จัดมีความพึงพอใจที่มีการ
แสดงในลักษณะนี้ ปีต่อ ๆ ไปจะจัดเวทีให้แสดงโดยนักเรียนและครูเพลง เป็นสิ่งที่ดี และได้รับความสนใจ
จากประชาชนที่มาทาบุญเป็นจานวนมาก แม้จะเป็นช่วงเวลากลางวัน
การอภิปรายผล
ผู้วิจัยได้นาเสนอขอค้นพบจากการวิจัยที่น่าสนใจและนามาอภิปรายผลในประเด็นตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
๑. ภูมิปัญญาการแสดงพื้นเมืองสุพรรณบุรี จากข้อค้นพบในงานวิจัยพบว่าภูมิปัญญาการแสดง
พื้นเมืองสุพรรณบุรี มีที่มาจากการดาเนินชีวิตประจาวันของคนสุพรรณบุรี ซึ่งมีอาชีพทานาเป็นส่วนใหญ่
รวมทั้งจากลักษณะความเป็นอยู่ บ้านเรือนอยู่ริมน้าซึ่งมีแม่น้าท่าจีนไหลผ่าน ประชาชนมีการสัญจรและ
ค้าขายทางเรือ ในระหว่างดาเนินกิจกรรมในชีวิตประจาวัน มีการละเล่น ร้องรากันเป็นหมู่คณะเพื่อความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน คนเกิดเป็นเพลงต่าง ๆ ดังเช่นระหว่างการทางาน เกี่ยวข้าว การกระเซ้าเย้าแหย่
ระหว่างหนุ่มสาว จนเกิดเป็นเพลงอีแซว เพลงฉ่อย เพลงเกี่ยวข้าว เพลงพานฟาง เพลงสงฟาง ใน
ระหว่างการเดินทางค้าขายทางน้า เกิดเป็นเพลงเรือ ระหว่างรอโดยสารเรือเกิดเป็นลิเกโพธิ์พระยาขึ้นที่
ท่าเรือโพธิ์พระยา และมีการร้องราต่อ ๆ กันมา จนเป็นอัตลักษณ์ของคนสุพรรณบุรี การแสดงพื้นเมือง
เหล่านี้เป็นภูมิปัญญาของคนสุพรรณบุรี เป็นการแสดงที่สร้างความสนุกสนาน เพลิดเพลิน มีการสั่งสม
สืบทอดส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น เช่นเดียวกับการแสดงพื้นเมืองในจังหวัดอื่น ๆ ซึ่งมี การร้อง การแสดง
ต่าง ๆ เกิดขึ้นในระหว่างการดาเนินชีวิต การทางานเกิดการสั่งสม การถ่ายทอดภูมิปัญญาเหล่านี้สืบต่อ
กันกันมา อย่างสอดคล้องกับความเป็นอยู่ วิถีชีวิต การทางานของชุมชน ดังทีบ่ ัวผัน สุพรรณยศ
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(๒๕๓๕) ได้ให้คาอธิบายเพลงพื้นบ้านไว้ว่า เพลงพื้นบ้านเริ่มจากกลุ่มคนที่คิดขึ้นเพื่อร้อง เพื่อเล่น เพื่อ
หยุดพักจากการประกอบอาชีพ เป็นการผ่อนคลายโดยอัตโนมัติ และ สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ (๒๕๔๑) ได้ศึกษาการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นพบว่าเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยมีกระบวนการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในด้านสังคมวัฒนธรรมและด้านเศรษฐกิจของชุมชน และสอดคล้องกับ
งานวิจัยหลายเรื่อง ดังเช่น ทิพย์สุดา อิ่มใจ (๒๕๕๕) ศึกษาการอนุรักษ์และพัฒนาเพลงพื้นบ้านภาคกลาง
เพื่อการสืบสานวัฒนธรรมพบว่า เพลงพื้นบ้านภาคกลาง มีทั้งที่มีความเป็นมาจากวิถีชีวิตในชุมชน ได้รับ
การถ่ายทอดจากผู้เชี่ยวชาญแบบครูพักลักจา การสืบทอดการแสดงจากรุ่นสู่รุ่นการรวมกลุ่มของคนใน
ชุมชน และการสืบทอดในระบบการศึกษา
ในด้านประเภทของการแสดงพื้นเมือง สุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบว่าสุพรรณบุรีมีเพลงพื้นเมืองที่
ร้องละเล่นกันในวิถีชีวิต เทศกาลงานบุญต่าง ๆ ดังเช่น เพลงเกี่ยวข้าว เพลงพานฟาง เพลงสงฟาน ร้อง
เล่นกันในช่วงการทานาลงแขกเกี่ยวข้าว เพลงพิษฐาน เป็นเพลงที่หนุ่มสาวร้องกันในช่วงเข้าวัดทาบุญ
เพลงเรือ เป็นเพลงที่ร้องเล่นกันในระหว่างการสัญจร การค้าขายทางน้า การแสดงพื้นเมืองสุพรรณบุรี
ประเภทต่าง ๆ นี้ มีลักษณะเดียวกับการแสดงพื้นเมืองจังหวัดอื่น ๆ ในภาคกลาง จากการที่วิถีชีวิต การ
ทางาน ความเป็นอยู่ใกล้เคียงกัน ดังที่ภิญโญ ภู่เทศ (๒๕๕๖) ได้วิเคราะห์องค์ประกอบของเพลงพื้นบ้าน
ในจังหวัดนครสวรรค์ พบว่าเพลงพื้นบ้านแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ ๑) เพลงในช่วงเทศกาลงาน
บุญ ๒) เพลงในช่วงเทศกาลเพาะปลูก ๓) เพลงในช่วงเทศกาลเก็บเกี่ยว และ ๔) เพลงร้องหรือเล่น
ทั่วไปไม่จากัดเทศกาล มุ่งเน้นที่ความสนุกสนานเป็นหลัก เนื้อร้องของเพลงพื้นบ้านเกี่ยวข้องกับชีวิต
การงาน ความรัก ความสนุกสนาน เฮฮา เป็นต้น
นอกจากนี้จากงานวิจัยยังพบว่า ประเภทของการแสดงพื้นเมืองสุพรรณบุรี

ประกอบด้วย

ประเภทต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งที่ไม่มีการร้องการเล่นกันแล้วในปัจจุบัน คือ เพลงพานฟาง และเพลงที่กาลังจะ
สูญหายไปปัจจุบันได้ยินกันน้อยมาก เช่นเพลง เพลงสงลาพวน เพลงพวงมาลัย เพลงเรือ และเพลงที่
ยังคงได้ยิน มีการร้อง การแสดงอยู่ทั่วไปบ้าง แต่ความนิยมการแสดงในชุมชนลดน้อยลง คือ เพลงอีแซว
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เพลงฉ่อย เพลงเกี่ยวข้าว ซึ่งสอดคล้องกับที่ ชาเลือง มณีวงษ์ (๒๕๕๗) ได้กล่าวถึงเพลงพื้นบ้าน
สุพรรณบุรี ๓ ประเภท คือ เพลงฉ่อย เพลงลาตัด เพลงอีแซว ว่ายังได้รับความนิยมในการจัด
กิจกรรมการแสดง นอกจากนี้ ยังมีเพลงพวงมาลัย เป็นเพลงร้องพื้นบ้านชนิดหนึ่งที่เคยนิยมเล่นกันใน
บริเวณภาคกลาง เกิดขึ้นมาพร้อมกับวิถีวัฒนธรรมของชุมชน คือ ประเพณีตรุษสงกรานต์ ใช้เพลง
พวงมาลัยเป็นเพลงปรับในการเล่นกีฬาพื้นบ้านหลายชนิด เช่น ในการเล่นลูกช่วงเมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดรับลูก
ช่วงไม่ได้จนมีสานวนพูดติดปากว่า “เล่นลูกช่วงพวงมาลัย” นิยมขับร้องกันในนาข้าวไม่ว่าจะเป็นตอน
เริ่มหว่านไถ จนถึงการเก็บเกี่ยว นิยมขับร้องเพลงพวงมาลัยกันเพื่อเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดจาก
การทางาน ปัจจุบันยังมีการเล่นเพลงชนิดนี้อยู่ เช่นที่ตาบลจรเข้สามพัน อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
(http://ich.culture.go.th/index.php /th/ich/performing-arts/236-performance/272-----m-s)
๒. สภาพปัญหาการแสดงพื้นเมืองสุพรรณบุรี จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าการแสดงพื้นเมือง
สุพรรณบุรี ปัจจุบันกาลังจะขาดหายไป เนื่องจากครูเพลงการแสดงพื้นบ้านมีจานวนน้อย และทั้งหมด
เป็นผู้อาวุโส การส่งเสริมให้มีการสืบทอดการแสดงพื้นบ้านมีน้อย หน่วยงานที่มีบทบาทในการส่งเสริม
วัฒนธรรมไม่ได้ให้ความสาคัญกับการจัดให้มีแสดงพื้นเมืองในงานเทศกาลและงานอื่น ๆ ของจังหวัด
ไม่ได้กาหนดเป็นนโยบายในการส่งเสริมที่ชัดเจน รวมทั้งไม่ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดาเนินงาน
ด้านการแสดงพื้นเมือง นอกจากนี้โรงเรียนไม่ได้จัดให้มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการแสดงพื้นเมืองใน
หลักสูตรหรือรายวิชาหลัก โรงเรียนที่มีการสอนการแสดงพื้นเมือง จัดเป็นรายวิชาเสริมให้นักเรียนเลือก
เรียน หรือจัดเป็นกิจกรรมเสริมในชุมนุมการแสดงพื้นบ้าน แต่ละปีมีนักเรียนเข้าร่วมชุมนุมไม่มาก ปัญหา
สาคัญอีกประการคือ เยาวชน ไม่ได้ให้ความสนใจในการเรียนรู้ฝึกฝนการแสดงพื้นเมือง ทาให้ขาดผู้สืบ
ทอด ซึ่งปัญหาในลักษณะนี้เกิดขึ้นกับการแสดงพื้นเมืองในที่อื่น ๆ เช่นกันตามการเปลี่ยนแปลงของ
กระแสโลก การพัฒนาทางเทคโนโลยีที่เข้ามาแทนที่การดาเนินชีวิตแบบดั้งเดิม ในปัจจุบันวัฒนธรรมทาง
ตะวันตก วัฒนธรรมทางเทคโนโลยีได้เข้ามากระทบต่อการดาเนินชีวิตอย่างรวดเร็ว ทาให้ค่านิยมของ
เยาวชนและสังคมเปลี่ยนไป ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒนาธรรมที่ Franz Boas ได้
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เน้นว่า “การแพร่กระจายทางวัฒนธรรมเป็นกระบวนการที่มีลักษณะสาคัญของวัฒนธรรมหนึ่ง
แพร่กระจายไปสู่อีกวัฒนธรรมหนึ่ง โดยปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมใหม่ และ Everett M.
Rogers ได้กล่าวว่า “การเปลี่ยนแปลงสังคมส่วนใหญ่เกิดจากการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมจาก
ภายนอกเข้ามามากกว่าเกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นภายในสังคม และนวัตกรรม (Innovation) ที่ถ่ายทอด
กันนั้นอาจเป็นความคิด (idea) ซึ่งรับมาในรูปสัญลักษณ์ (symbolic adoption) ถ่ายทอดได้ยาก หรือ
อาจเป็นวัตถุ (object) ที่รับมาในรูปการกระทา (action adoption) ซึ่งจะเห็นได้ง่ายกว่า”
(http://www.baanjomyut.com/library_2/anthropology/09.html) และพบว่าสภาพปัญหานี้
สอดคล้องกับงานวิจัยของบัวผัน สุพรรณยศ (๒๕๓๕) ซึ่งศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการสร้างสรรค์และ
สืบทอดเพลงอีแซว ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากตัวศิลปินและค่านิยมของคนในสังคม นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพย์สุดา อิ่มใจ (๒๕๕๕) ที่พบว่าปัญหาการอนุรักษ์และพัฒนาเพลงพื้นบ้าน
ภาคกลางเกิดจากปัญหาเกี่ยวกับความนิยมของคนดู ปัญหาจากสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้แก่การเข้า
มาของสื่อสมัยใหม่ ปัญหาเกี่ยวกับตัวศิลปิน ได้แก่ รายได้จากการแสดง ไม่เพียงพอต่อการดารงชีพ ศิลปิน
ไม่มีผู้สืบทอด และปัญหา เกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงานด้านวัฒนธรรมได้แก่ขาดการส่งเสริมจากหน่วยงานราชการ
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
๓. ด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบทอดการแสดงพื้นเมือง จากข้อค้นงานวิจัย พบว่าผู้รู้ในชุมชน
ต้องการให้มีการอนุรักษ์การแสดงพื้นเมืองสุพรรณบุรีโดยให้ครูเพลงที่มีความเชี่ยวชาญ เป็นผู้มีชื่อเสียง
ของสุพรรณบุรีเป็นผู้ถ่ายทอดการแสดงให้แก่เยาวชน ด้วยการให้ความรู้ การฝึกฝนเพลงอีแซว ตามแบบ
ฉบับดั้งเดิมที่ร้องสืบต่อกันมา รวมทั้งการอนุรักษ์ในเรื่องการแต่งกายตามรูปแบบเดิม การร้องของผู้แสดง
มีทั้งชายและหญิง ที่ร้องและรับกันได้อย่างสนุกสนาน การอนุรักษ์นี้ดาเนินการในรูปแบบการฝึกอบรม
ให้กับนักเรียนในโรงเรียนที่สนใจและจัดเวทีให้นักเรียนได้แสดงต่อสาธารณชน การฝึกอบรมนี้ได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุนจากวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ในด้านสถานที่ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
การฝึกอบรมจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในด้านการสืบทอดเป็นการถ่ายทอดสู่เยาวชนและให้
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เยาวชนมีการแสดงในเวทีงานเทศกาลของจังหวัดให้ประชาชนได้ชมเป็นการสืบทอดการแสดงพื้นเมือง
สุพรรณบุรีนี้ได้คงอยู่ต่อไป
ข้อค้นพบ ด้านการอนุรักษ์ส่งเสริมและสืบทอดให้การแสดงพื้นบ้านคงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปนั้น
ต้องมาจากการมีส่วนร่วมจากหลายฝ่ายที่มีบทบาทหน้าที่ต่างกัน ตามทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ที่ให้
ความสาคัญกับ “ระบบสังคม” และ “หน้าที่” ที่กล่าวว่าในแต่ละสังคมมีกลุ่มของกิจกรรมที่ดาเนินไปเพื่อ
สนองความต้องการของระบบสังคมระบบสังคมนี้มีหน้าที่ คือมีการกระทากิจกรรม แต่กิจกรรมนี้ต้อง
กระทาเป็นกลุ่ม ๆ ตามหน้าที่ของสังคม คือ ส่วนที่สนับสนุนให้สังคมสามารถดารงอยู่ได้
(http://www.baanjomyut.com/library_๒/extension-/social_change/๐๓.html) และลักษณะ
การอนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบทอดการแสดงพื้นเมือง จากข้อค้นพบนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ว่าที่ร.ต.
ไฉนเลาะเงิน (๒๕๕๒) ศึกษาเรื่อง ลาตัดภาคกลาง : การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านศิลปะการแสดง
เชิงพาณิชย์ พบว่าองค์กรของรัฐควรมีบทบาทช่วยด้านการอนุรักษ์โดยการจัดให้มีการแสดงลาตัดในงาน
ประเพณีต่าง ๆ เพื่อให้คนทั่วไปได้ชม และงานวิจัยของบุปผาชาติ อุปถัมภ์นรากร (๒๕๕๒) ซึง่ ดาเนินการ
วิจัยเรื่องรูปแบบในการอนุรักษ์และการสืบสานศิลปะการแสดงโนราภาคใต้ พบว่าการจัดการเรียนการ
สอนเกี่ยวกับการแสดงโนราควรจัดเป็นหลักสูตรท้องถิ่น โดยบรรจุไว้ในหลักสูตรของสถานศึกษา
วัฒนธรรมจังหวัดและกระทรวงวัฒนธรรมควรส่งเสริมและให้ความรู้เรื่องการแสดงโนราให้สถานศึกษาเพื่อ
ใช้ประกอบการเรียนการสอนและให้สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศเพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าของ
ผู้สนใจ รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของประจักษ์ ไม้เจริญ (๒๕๕๖) ซึ่งศึกษาการอนุรักษ์และพัฒนา
รูปแบบการแสดงหุ่นกระบอกพื้นบ้านภาคกลางเพื่อเพิ่มมูลค่าทางศิลปะการแสดงพื้นบ้านพบว่าการ
อนุรักษ์การแสดงหุ่นกระบอกรัฐควรจัดให้มีการเรียนการสอนการแสดงหุ่นกระบอกโดยบรรจุไว้ใน
หลักสูตรของสถานศึกษาและส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้เรื่องการแสดงหุ่นกระบอกโดยจัดทาเป็นเทป
บันทึกภาพการแสดงหุ่นกระบอกอย่างถูกต้องมีเนื้อหาสาระครบถ้วนตามรูปแบบ และรวบรวมข้อมูลด้าน
การแสดงหุ่นกระบอกพร้อมกับจัดทาเป็นหนังสือและข้อมูลทางวิชาการออกเผยแพร่ต่อสาธารณะชนและ
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มอบให้สถาบันการศึกษาเพื่อนาไปใช้ประกอบการเรียนการสอน รวมทั้งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
แสดงพื้นเมือง เช่นสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศนาไปเผยแพร่เป็นแหล่งค้นคว้า
ในด้านการส่งเสริม การแสดงพื้นเมืองควรจะต้องได้รับการสนับสนุนการแสดงจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในชุมชน ทั้งในระดับนโยบาย การสนับสนุนด้านงบประมาณ การฝึกอบรมให้เยาวชนมี
ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและความรักในการแสดงพื้นเมือง รวมทั้งส่งเสริมให้มีเวทีการแสดง
ต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่องในงานต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในชุมชน ข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับว่าที่ ร.ต.ไฉน เลาะ
เงิน (๒๕๕๒: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ลาตัดภาคกลาง : การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
ศิลปะการแสดงเชิงพาณิชย์ พบว่ารูปแบบการประยุกต์ลาตัดภาคกลางซึ่งเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อ
นาไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์นั้น องค์กรของรัฐควรมีบทบาทช่วยด้านการอนุรักษ์ลาตัดภาคกลาง
โดยการจัดให้มีการแสดงลาตัดในงานประเพณีต่างๆเพื่อให้คนทั่วไปได้ชม และผลการวิจัยของบุปผาชาติ
อุปถัมภ์นรากร (๒๕๕๒ : ๓๔๘) ได้ศึกษารูปแบบในการอนุรักษ์และการสืบสานศิลปะการแสดงโนรา
ภาคใต้ ที่พบว่ากระทรวงวัฒนธรรมควรส่งเสริมและให้ความรู้เรื่องการแสดงโนรา โดยจัดทาเป็นเทป
บันทึกการแสดงลงบนแผ่นซีดี มีเนื้อหาสมบูรณ์ในเรื่ององค์ประกอบส่งไปให้สถานศึกษาเพื่อใช้
ประกอบการเรียนการสอน และให้สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศเพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าของ
ผู้สนใจควรต้องมีการรวบรวมข้อมูลจัดทาเป็นรูปเล่มจาหน่ายและส่งไปให้สถานศึกษาและสานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
นอกจากนี้จากงานวิจัยพบว่า การสืบทอดวัฒนธรรมพื้นเมือง สุพรรณบุรีจะต้องดาเนินการ
ฝึกอบรมการแสดงพื้นเมืองสู่เยาวชนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ให้เยาวชนได้รับการเรียนรู้จากศิลปิน ครู
เพลง พ่อเพลง แม่เพลงที่มีชื่อสียง มีความรู้ ความชานาญ รวมทั้งการเรียนในโรงเรียน จัดเป็นหลักสูตรให้
นักเรียนที่สนใจได้มีโอกาสเรียนรู้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง รวมทั้งเมื่อเยาวชนได้เรียนรู้ มีความสามารถ
ความเชี่ยวชาญแล้วควรให้เยาวชนได้มีโอกาสในการแสดงในเวทีต่าง ๆ โดยเฉพาะในงานเทศกาลประจาปี
ของจังหวัด เป็นการสร้างความภาคภูมิใจและให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสรับชมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็น

๑๐๓

การสืบทอดการแสดงพื้นเมืองให้คงอยู่ต่อไป เช่นเดียวกับงานวิจัยของบุปผาชาติ อุปถัมภ์นรากร
(๒๕๕๒ : ๓๔๘) ที่ศึกษาการแสดงโนรา ภาคใต้ พบว่าการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการแสดงโนรา
ควรจัดเป็นหลักสูตรท้องถิ่น โดยบรรจุไว้ในหลักสูตรของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี และประจักษ์ ไม้เจริญ (๒๕๕๒ : ๔๖๗) ได้ศึกษาการอนุรักษ์และพัฒนารูปแบบการแสดงหุ่น
กระบอกพื้นบ้านภาคกลางเพื่อเพิ่มมูลค่าทางศิลปะการแสดงพื้นบ้าน พบว่าควรบรรจุไว้ในหลักสูตรของ
สถานศึกษาและมหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้เรื่องการแสดงหุ่นกระบอก โดยจัดทา
เป็นเทปบันทึกภาพการแสดงหุ่นกระบอกอย่างถูกต้องและมีเนื้อหาสาระครบถ้วนตามรูปแบบ บันทึกการ
แสดงหุ่นกระบอกอย่างสมบูรณ์ลงบนแผ่นซีดีศึกษาค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลด้านการแสดงหุ่นกระบอก
พร้อมกับจัดทาเป็นหนังสือและข้อมูลทางวิชาการออกเผยแพร่ต่อสาธารณะชน
ข้อเสนอแนะ
จากข้อค้นพบของการวิจัย ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อให้นาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
และข้อเสนอเพื่อการวิจัยต่อไป ดังนี้
๑. จากข้อค้นพบงานวิจัย พบว่าปัญหาของการแสดงพื้นเมืองสุพรรณบุรี ประการหนึ่งคือ
เยาวชนไม่เห็นความสาคัญของการแสดงพื้นเมือง จึงไม่ให้ความสนใจในการเรียนรู้ การฝึกฝนการแสดง
เพื่อสืบทอดให้คงอยู่ต่อไป ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังเช่นสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ควรจัด
โครงการในชุมชนที่ให้ความสาคัญกับการแสดงพื้นเมือง เช่นให้มีการประกวดแข่งขันการแสดงพื้นเมือง
และประชาสัมพันธ์ให้กับเยาวชนทั้งในโรงเรียนและเยาวชนการศึกษานอกระบบได้เข้าถึงข้อมูล มีส่วน
ร่วมในการเข้าประกวด การจัดประกวดควรจัดในหลายระดับ อาจจัดแบ่งการประกวดตามช่วงอายุ
ประกวดตามช่วงชั้นระดับการศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค รวมทั้งระดับประเทศ นอกจากการจัด
ประกวดแข่งขันแล้ว ควรสนับสนุนส่งเสริมการให้ความรู้ จัดการอบรม ฝึกฝนให้เยาวชนได้เรียนรู้การ

๑๐๔

แสดงพื้นเมืองตามแบบฉบับดั้งเดิมจากครูเพลง พ่อเพลง แม่เพลงที่มีชื่อเสียงของจังหวัด เพื่อให้มกี าร
อนุรักษ์ ถ่ายทอดและสืบทอดอย่างต่อเนื่อง เป็นประจาทุกปี
นอกจากนี้แล้ว สานักงานการท่องเที่ยวจังหวัด ควรให้ความสาคัญกับการแสดงพื้นเมือง
และเชื่อมโยงกับสถานที่ท่องเที่ยว จัดให้การแสดงพื้นเมืองของเยาวชนเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ส่งเสริมการแสดงพื้นเมือง ให้เป็นอัตลักษณ์ของคนสุพรรณบุรี ให้เยาวชนนักแสดงพื้นเมืองเกิด
ความภาคภูมิใจต่อวัฒนธรรมการแสดงพื้นเมือง และสามารถนาวัฒนธรรมนั้นสร้างอาชีพ สร้างรายได้
๒. จากผลการวิจัย พบว่าเวทีหรือพื้นที่การแสดงพื้นเมืองมีน้อย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น สานักงานการท่องเที่ยวและการกีฬา จังหวัดสุพรรณบุรี ควรส่งเสริมให้การแสดงพื้นบ้านเป็นส่วน
หนึ่งของการท่องเที่ยว จัดเวทีการแสดงพื้นเมืองอยู่ในโปรแกรมการท่องเที่ยว มีเวทีให้กับการแสดง
พื้นบ้านในสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัด เช่นตลาดร้อยปีสามชุก ตลาดอื่น ๆ
๓. หน่วยงานในระดับนโยบาย กระทรวงวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ควร
กาหนดนโยบายและจัดสรรงบประมาณสาหรับท้องถิ่น ในการส่งเสริมสนับสนุนการแสดงพื้นบ้านใน
หลายๆ รูปแบบ เชื่อมโยงกับสถานศึกษาให้การสนับสนุนเยาวชนทั้งในด้านการฝึกอบรมและการมีเวที
แสดงต่อสาธารณชน
๔. การอนุรักษ์และการสืบทอดการแสดงพื้นบ้านให้ยั่งยืนนั้น สถานศึกษาควรมีนโยบาย
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเรียนการสอน การแสดงพื้นเมืองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ในการเรียนแต่
ละช่วงชั้น ควรจัดทาเป็นหลักสูตรท้องถิ่น หลักสูตรสถานศึกษา เชื่อมโยงการเรียนรู้กับครูภูมิปัญญา
พื้นบ้านให้เป็นผู้ถ่ายทอดให้กับนักเรียน รวมทั้งจัดทาสื่อการสอนในรูปอีเล็คทรอนิกส์ สื่อการสอน
ออนไลน์ให้นักเรียนสามารถนาไปฝึกหัดเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง นอกจากนั้นแล้วโรงเรียนควรจัดเวทีให้
เยาวชนได้แสดงร่วมกับครูเพลงอย่างต่อเนื่อง

