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บทที่ ๑ 
บทน า 

  
๑.๑. หลักการและเหตุผล 

  
เพลงพื้นบ้านมีบทบาทหน้าท่ีต่อสังคมต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เดิมเพลงพื้นบ้านปรากฏอยู่ในวิถี

ชีวิตของคนไทยทุกเพศทุกวัย เรามีเพลงพื้นบ้านส าหรับเด็ก หนุ่มสาวและผู้ใหญ่ ต้ังแต่เกิดจนตายเราใช้เพลง
พื้นบ้านในการประกอบพิธีกรรม ประกอบการงานอาชีพ ใช้เป็นการละเล่นเพื่อความบันเทิง ระบายความทุกข์ 
ใช้เป็นส่ือในการวิพากษ์วิจารณ์และใช้ในการสอนใจ ปัจจุบันแม้เพลงพื้นบ้านหลายชนิดจะสูญหายไป และลด
บทบาทลงไปบ้าง แต่เพลงบางชนิด เช่น เพลงฉ่อย เพลงอีแซว เพลงแหล่และล าตัด ยังคงมีบทบาทต่อสังคม
ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน 

เพลงพื้นบ้านเป็นภูมิปัญญาของชาติไทยท่ีแสดงถึงความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาในเชิง
สร้างสรรค์และในเชิงสุนทรียศิลป์ เป็น “สมบัติ” และ “มรดก” อันล้ าค่า เป็นทรัพย์สินทางปัญญาท่ีแสดงถึง
ความเจริญมั่นคงของชาติ คนไทยสร้างสรรค์ ส่ังสมและสืบทอดเพลงพื้นบ้านด้วยความผูกพันและความภูมิใจ
มาช้านาน ความรู้ความคิดหรือจิตวิญญาณท่ีปรากฏอยู่ในเพลงพื้นบ้านผสมผสานกับความสามารถในการ
แสดงออกทางกาย วาจาหรือคารมเป็นสุนทรียศิลป์ท่ีสร้างความสะเทือนอารมณ์และกระตุ้นจิตส านึกอันดีงาม  
เพลงพื้นบ้านจึงเป็นผลงานสร้างสรรค์ท่ีให้ท้ังความสุขและความงามแก่ชีวิต เช่น เพลงโต้ตอบของภาคกลางท่ีมี
ความไพเราะอันเกิดจาก “งามค าและงามความ” งามค า หมายถึงการใช้ภาษาท่ีประณีต ก่อให้เกิดอารมณ์
ความรู้สึก เกิดจินตภาพ โดยอาศัยศิลปะของการเรียงร้อยถ้อยค า เช่น การใช้ถ้อยค าท่ีมีเสียงไพเราะรื่นหู การ
ใช้สัมผัสและจังหวะ ฯลฯ รวมท้ังอาศัยศิลปะในการแสดงของศิลปิน เช่น การใช้เสียงร้อง และท่าทางประกอบ  
ส่วนงามความนั้นหมายถึง การมีความงามจากความหมายในเนื้อหาท่ีประเทืองปัญญาผู้ฟัง เช่น การให้คติ
เตือนใจ ตามปกติเมื่อคนเราได้รับความสุข ความพอใจ มักจะมีจิตใจท่ีอ่อนโยน เยือกเย็น มองโลกในแง่ดี จึงลด
ความเครียดความหมกมุ่นในเรื่องของตนเอง ท าให้เราลืมความทุกข์ยากและปัญหาชีวิตได้ช่ัวคราว  และท าให้
เห็นคุณค่าของชีวิต เห็นความหมายในการด ารงชีวิต สามารถเผชิญกับความทุกข์ร้อนได้อย่างกล้าหาญ ท าให้มี
โอกาสเข้าใจคนอื่นได้มากยิ่งขึ้น จึงสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี    การเล่นและการฟังเพลงพื้นบ้านจึงเป็น
วิธีหนึ่งท่ีช่วยสร้างความสุขให้แก่จิตใจ เพลงพื้นบ้านจึงมีคุณค่าในเชิงสร้างสรรค์และในเชิงสุนทรียะ 

นอกจากจะเป็นภูมิปัญญาของชาติแล้ว เพลงพื้นบ้านไทยยัง “สร้างขึ้นด้วยภูมิปัญญา” ท าหน้าท่ี 
“บันทึกภูมิปัญญา” รวมท้ัง “ถ่ายทอด ปลูกฝังและอบรมเพื่อสร้างสรรค์ภูมิปัญญา” ให้แก่คนในสังคมด้วย 
เพราะเพลงพื้นบ้านไทยเป็นวรรณกรรมมุขปาฐะท่ีสืบทอดมาหลายช่ัวอายุคน เป็นสมบัติของกลุ่มชนซึ่งยอมรับ
และสืบทอดกันอย่างแพร่หลาย   เป็นผลงานสร้างสรรค์ท่ีเกิดจากความรู้สึกนึกคิดของชาวบ้านท่ีบันทึกความรู้
และประสบการณ์อันชาญฉลาดและดีงามของบรรพบุรุษหรือภูมิปัญญาของกลุ่มชนในท้องถิ่นมิให้สูญหาย จึงมี
ความสัมพันธ์กับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ สังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่น   และยังเป็นส่ือท่ีถ่ายทอดเรื่องราว
เกี่ยวกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในสังคมทุกระดับช้ัน ต้ังแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับชาติ เพลงพื้นบ้านจึงมีคุณค่า
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ต่อสังคม เป็นเสมือน “ ต าราหรือจารึกทางประวัติศาสตร์” หรือเป็น  “คันฉ่อง” ส่องชีวิตของผู้คนในแต่ละ
ท้องถิ่นและยุคสมัย 

เพลงพื้นบ้านยังมีบทบาทในการเสริมสร้างภูมิปัญญา เช่น การพัฒนาภาษาและความคิด 
เนื่องจากการเล่นเพลงพื้นบ้านเป็น การฝึกสมอง ประลองปัญญา ฝึกภาษาและไหวพริบปฏิภาณ  ผู้เล่นหรือผู้
ร้องได้พัฒนาภาษาและความคิดสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการเล่นเชิงภาษา ซึ่งนับว่าเป็นภูมิปัญญาในการ
พัฒนาคนท่ีมีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์อันน่าช่ืนชม  

นอกจากนั้นเพลงพื้นบ้านยังมีบทบาทในการจรรโลงวัฒนธรรมของชาติ เป็นเครื่องมือในการพยุง
รักษาหรือด ารงไว้ของแบบแผนความคิดและการกระท าท่ีแสดงออกถึงวิถีชีวิต ความเป็นระเบียบ ความกลม
เกลียวก้าวหน้าและความมีศีลธรรมอันดีงาม  เช่น เพลงพื้นบ้านท่ีเป็นการแสดงมีบทบาทเด่นเป็นพิเศษในการ
ควบคุมและรักษาบรรทัดฐานของสังคม  การช้ีแนะระเบียบแบบแผน  ตลอดจนการก าหนดพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมในสังคม  (สุกัญญา  สุจฉายา, ๒๕๒๓ : ๓๒๗)  เพลงพื้นบ้านจึงมีส่วนเสริมสร้างประโยชน์สุขในการ
ด ารงชีวิตและสันติสุขของสังคม 

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าเพลงพื้นบ้านไทยมีบทบาทท้ังในด้านการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา การ
ส่ังสมภูมิปัญญา การสืบทอดภูมิปัญญาและการส่ังสอนภูมิปัญญา จึงเป็น “สมบัติ” ของชาติอันมีค่าท่ีควรศึกษา
และรักษาอย่างยิ่ง 

ภาคกลางของไทยเป็นแหล่งขุมทรัพย์ภูมิปัญญาด้านเพลงพื้นบ้าน ดังจะเห็นได้จากผลการ
รวบรวมข้อมูลภาคสนามของ เอนก นาวิกมูล เมื่อประมาณปี ๒๕๒๑  พบว่ามีถึง ๔๕ ชนิด (เพลงนอกศตวรรษ
,๒๕๕๐, ค าน า) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพลงโต้ตอบของหนุ่มสาว  เดิมเพลงโต้ตอบมีลักษณะเป็น “การละเล่น” ของ
กลุ่มชน ต่อมาสภาพสังคมและวัฒนธรรมไทยเปล่ียนแปลงไป บางเพลงสูญหาย บางเพลงปรับตัวและพัฒนา
เป็น “การแสดง” หรือ “มหรสพ” โดยการปรับเปล่ียนรูปแบบและเนื้อหาให้เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิต
สังคมใหม่ 

ปัจจุบันเพลงพื้นบ้านภาคกลางยังคงเหลือเพียงไม่กี่ชนิด เช่น เพลงฉ่อย เพลงอีแซว ล าตัด และ
เพลงเรือ  เหตุท่ียังมีลมหายใจแผ่วรินอยู่ได้นั้นส่วนหนึ่งอาจเพราะการส่งเสริมสนับสนุนจากสังคมและจากกลุ่ม
ชาวบ้าน เช่น ปราชญ์ท้องถิ่น ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินพื้นบ้าน ครูเพลงและผู้ถ่ายทอดต่าง ๆ แต่นับวันบุคคล
เหล่านี้จะยิ่งลดจ านวนลงอย่างน่าใจหาย  หลายคนเสียชีวิตแล้ว เช่น แม่ประยูร ยมเยี่ยม และพ่อหวังเต๊ะ ท่ี
ยังคงเหลืออยู่ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงอายุ บางคนมีปัญหาต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคในการสืบสานเพลงพื้นบ้าน เช่น แม่
ขวัญใจ ศรีประจันต์ มีอาการเจ็บป่วยมาหลายปี บางคนก็ถูกพิษมหาอุทกภัย เมื่อปี ๒๕๕๔ เช่น แม่ขวัญจิต  
ศรีประจันต์ เป็นต้น 

ด้วยเหตุท่ีภาคกลางเป็นแหล่งภูมิปัญญาด้านเพลงพื้นบ้านท่ีส าคัญของประเทศ และนับวันผู้
ถ่ายทอดท่ีมีความรู้ความสามารถจะลดน้อยลง กอปรกับผลการศึกษารวบรวมข้อมูลในภาพรวมท่ีเคยท ามานับ
เวลาแล้วนานกว่า ๓๐ ปี ข้อมูลย่อมมีความเปล่ียนแปลงไปตามกาลและบุคคล คณะผู้ด าเนินโครงการจึงเห็น
ควรจะได้ศึกษารวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับเพลงพื้นบ้านภาคกลางเพื่อเป็นฐานข้อมูลปัจจุบันต่อไป 
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๑.๒ วัตถุประสงค์ 
  

๑. เพื่อรวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้เกี่ยวกับเพลงพื้นบ้านภาคกลางซึ่งชุมชนมีส่วนร่วม   
๒. เพื่อกระตุ้นจิตส านึกในการสร้างสรรค์ การสืบทอดและการพิทักษ์รักษาเพลงพื้นบ้าน       

ภาคกลาง ซึ่งจะท าให้เกิดความพยายามในการพัฒนาแนวคิดและการปฏิบัติเพื่อปกป้องคุ้มครองมรดก        
ภูมิปัญญาด้านเพลงพื้นบ้านภาคกลาง 

๓. เพื่อปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาด้านเพลงพื้นบ้านภาคกลาง  อันจะน าไปสู่การเสนอขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ และน าเสนอยูเนสโกให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ของมนุษยชาติในล าดับต่อไป 

 
๑.๓ ขอบเขตในการด าเนินการโครงการ 

 
๑.๓.๑ ขอบเขตข้อมูลที่รวบรวมและจัดเก็บ  

ก าหนดข้อมูล เพลงพื้นบ้านภาคกลางเฉพาะประเภทเพลงโต้ตอบของหนุ่มสาว ๕ ชนิด ได้แก่ 
เพลงฉ่อย เพลงอีแซว เพลงเรือ ล าตัด และเพลงทรงเครื่อง เฉพาะท่ีสืบทอดอยู่ในปัจจุบัน โดยครูเพลง ศิลปิน
พื้นบ้าน และเยาวชน ท้ังท่ีเป็น “คณะ” หรือ “เคยเป็นคณะ” ซึ่งทุกคณะแสดง “เป็นอาชีพ” 

 
๑.๓.๒ ขอบเขตพื้นที่ในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล  

ในการรวบรวบครั้งนี้ก าหนดพื้นท่ีรวบรวมข้อมูลครอบคลุมในเขตภาคกลาง ท้ังหมด ๓๕ 
จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ กาญจนบุรี ก าแพงเพชร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  ชัยนาท ตราด ตาก 
นครนายก นครปฐม นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานีประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา พิจิตร 
พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว 
สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี อ่างทอง อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี  

 ท้ังนี้ รายช่ือจังหวัดข้างต้นอาจไม่ตรงกับการแบ่งเขตพื้นท่ีตามภูมิศาสตร์ และการปกครอง 
คณะผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์แหล่งท่ีพบการแพร่กระจายของเพลงพื้นบ้านภาคกลางเป็นหลัก ดังนั้นจึงครอบคลุมท้ัง
ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคเหนือตอนล่าง ตามการแบ่งภูมิภาคท่ีเข้าใจกันในปัจจุบันด้วย 

 
๑.๓.๓ ขอบเขตวิธีการด าเนินการรวบรวมข้อมูลภาคสนาม  

การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีการทางคติชนวิทยา และรวบรวมข้อมูลภาคสนามจากครูเพลง ผู้สืบ
ทอดและผู้ส่งเสริมเพลงพื้นบ้านภาคกลางจ านวนเท่าท่ีมีการสืบทอดอยู่ในปัจจุบัน ด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้ 



๕ 

๓.๑ การสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth interview) เป็นการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ 
(informal interview) หรือพูดคุยอย่างเป็นกันเองกับผู้ให้ข้อมูล ท าให้เกิดความไว้วางใจและได้ข้อมูลในระดับ
ลึก  

๓.๒ การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม (Participant Observation) โดยผู้รวบรวมข้อมูลจะเข้าร่วม
สังเกตการณ์ ร่วมกิจกรรมกับชุมชนเพื่อให้ได้ข้อมูลจริงมากท่ีสุด  

๓.๓ การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) โดยเชิญบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญเข้าร่วมพูดคุยแลกเปล่ียน แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งถือว่าการประชุมกลุ่มย่อยเป็นการ
สร้างให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบข้อมูลร่วมกันอีกด้วย  

 ท้ังนี้เครื่องมือท่ีใช้ในการบันทึกข้อมูล ได้แก่ เครื่องเขียน เครื่องบันทึกเสียง  กล้องถ่าย
ภาพนิ่ง และกล้องถ่ายภาพเคล่ือนไหว  

 การวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ระหว่างเดือนมีนาคม-
กันยายน ๒๕๕๗ โดยการลงพื้นท่ีส ารวจและรวบรวมข้อมูล และจัดค่ายเพาะกล้าพันธุ์เก่งเพลงพื้นบ้านเพื่อ
รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมและตรวจสอบยืนยัน รวมจ านวนผู้ให้ข้อมูลท้ังหมด ๑๓๕ คน จากพื้นท่ี ๒๕ จังหวัด (ดัง
เอกสารรายนามวิทยากรท่ีแนบท้ายรายงานวิจัยฉบับนี้ ) เฉพาะผู้ให้ข้อมูลท่ีเป็นศิลปินอาชีพ มีท้ังหมด ๓๖ 
คณะ ในพื้นท่ี ๑๙ จังหวัด ( ดังเอกสารสรุปการรวบรวมและจัดเก็บเพลงพื้นบ้านภาคกลางท่ีแนบท้ายรายงาน
วิจัยฉบับนี้ ) 

 
๑.๓.๔ นิยามศัพท์เฉพาะ 

เพลงพื้นบ้าน หมายถึง เพลงพื้นบ้านภาคกลางชนิดเพลงโต้ตอบของหนุ่มสาว ได้แก่ เพลงอี
แซว เพลงฉ่อย เพลงเรือ เพลงทรงเครื่องและล าตัด เป็นต้น 

ภาคกล าง  หม าย ถึ ง  พื้ น ท่ี ใ น เ ข ต  ๓๕  จั ง หวั ด  ไ ด้ แ ก่  ก รุ ง เทพ ฯ  ก าญจนบุ รี 
ก าแพงเพชร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี ชัยนาท  ตราด   ตาก นครนายก  นครปฐม  นครสวรรค์  นนทบุรี 
ปทุมธานี  ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี  พระนครศรีอยุธยา พิจิตร  พิษณุโลก เพชรบุรี   เพชรบูรณ์   ระยอง 
ราชบุรี   ลพบุรี  สมุทรปราการ  สมุทรสงคราม สมุทรสาคร  สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี   สุโขทัย 
สุพรรณบุรี อ่างทอง  อุตรดิตถ์และอุทัยธานี  

การถ่ายทอด หมายถึง การบอกเล่า การฝึกฝน การส่ังสอนหรือการท าให้เห็นเป็นตัวอย่าง
เพื่อให้รู้หรือเข้าใจ 

การสืบทอด หมายถึง การรับช่วงต่อ 
การสงวนรักษาเพลงพื้นบ้าน หมายความรวมถึงการศึกษา การสร้างสรรค์ การสืบทอดและ

การส่งเสริมเพลงพื้นบ้าน 
กระบวนการถ่ายทอดเพลงพื้นบ้าน หมายถึง  กลวิธี ขั้นตอนและองค์ประกอบของการ

ถ่ายทอด การสืบทอดและการส่งเสริมเพลงพื้นบ้าน ท่ีด าเนินต่อเนื่องกันไปจนส าเร็จลงในระดับหนึ่ง 
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ศิลปินพื้นบ้าน หมายถึง ผู้แสดงเพลงพื้นบ้านท่ียึดเป็นอาชีพ 
คณะเพลง หมายถึง คณะบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีรวมตัวกันและยึดการแสดงเพลงพื้นบ้านภาค

กลางเป็นอาชีพ เดิมเรียกกันว่า “วง” เช่น วงพ่อไสวแม่บัวผัน เป็นต้น 
พ่อเพลงแม่เพลง หมายถึง ผู้ร้องหรือผู้เล่นเพลงพื้นบ้านท่ีมีความช านาญ ส่วนใหญ่เล่นเพื่อ

ความบันเทิงใจในลักษณะการละเล่นพื้นบ้านมากกว่าการแสดงพื้นบ้านท่ีเป็นอาชีพ 
ครูเพลง หมายถึงผู้ท่ีชาวเพลงเคารพนับถือในฐานะผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ในการเล่น

เพลง และได้รับการยกย่องว่ามีความรู้และความสามารถสูง เป็นผู้ท่ีมีคนมาฝากตัวเป็นศิษย์ เช่น แม่ขวัญจิต ศรี
ประจันต์ เป็นต้น 

ต่อเพลง หมายถึงการฝึกหัดเพลงโดยการจดจ าเนื้อร้องจากครูเพลงท่ีจะบอกให้ทีละบทหรือที
ละวรรค เมื่อศิษย์จ าได้แล้วก็จะบอกเนื้อร้องบทต่อไปเรื่อย ๆ เป็นการถ่ายทอดเพลงแบบมุขปาฐะหรือปากต่อ
ปาก 

พื้น หมายถึงนักกลองร ามะนา 
 

๑.๓.๕ ข้อตกลงเบื้องต้น 

  การอ้างอิงถึงบุคคลท่ีเป็นครูเพลง หรือศิลปินพื้นบ้าน ในงานวิจัยนี้จะใช้ “ช่ือในการแสดง” 
ซึ่งเป็นท่ีรู้จักแพร่หลายแล้ว และใช้ค าประกอบน าหน้าช่ือตามความนิยมของวงการเพลงพื้นบ้าน เช่น “นาง
เกลียว เสร็จกิจ” ใช้ว่า “แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์” เป็นต้น 

 
๑.๔ สถานภาพองค์ความรู้ งานวิจัย และทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

 
องค์ความรู้ด้านเพลงพื้นบ้านศึกษาในปัจจุบันมีค่อนข้างจ ากัด และกระจัดกระจายอยู่ในแหล่งพื้นท่ี

ศึกษาไม่แพร่หลาย จึงท าให้เป็นการยากท่ีจะเห็นภาพสมบูรณ์ขององค์ความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ความรู้
ด้านเพลงพื้นบ้านภาคกลาง อย่างไรก็ตามในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ส ารวจสถานภาพองค์ความรู้เพลงพื้นบ้าน
ภาคกลาง ตลอดจนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเพลงพื้นบ้านภาคกลางไว้ ดังนี้ 

 
๑.๔.๑ สถานภาพองค์ความรู้ 

ข้อมูลเกี่ยวกับเพลงพื้นบ้านภาคกลางท้ังท่ีเป็น “เพลงเก่า” ท้ังท่ีรวบรวมแล้วและยังไม่ได้
รวบรวม และ “เพลงใหม”่ ท่ียังไม่ได้รวบรวม ล้วนเป็นข้อมูลท่ีมีความส าคัญและน่าสนใจ โดยเฉพาะมีแนวโน้ม
อย่างยิ่งท่ีจะสูญหาย  

 ด้วยเหตุท่ีภาคกลางเป็น “แหล่งอู่ข้าวอู่น้ า” ท่ีสมบูรณ์เพียบพร้อม จึงเป็นท่ีท่ีรองรับผู้คนจาก
หลายท่ีหลายถ่ิน หลายชาติพันธุ์ และยังเป็น “ แอ่งน้ าใหญ่” ท่ีสายธารวัฒนธรรมอันหลากหลายไหลทะลักเข้า
มาหลอมรวมปะปนโดยง่าย เพลงส่วนใหญ่ต้านกระแสวัฒนธรรมข้ามชาติไม่ไหว เส่ือมและสูญไปอย่างน่า
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เสียดาย ดังหลักฐานจากผลการวิจัยเพลงพื้นบ้านภาคกลางหลายเรื่อง เช่น งานวิจัยเรื่อง “ เพลงร้องพื้นบ้านใน
พื้นท่ีจังหวัดปทุมธานี กรณีศึกษา : เพลงโนเน เพลงล าภาข้าวสาร และเพลงระบ าพื้นบ้าน” ของศรีจันทร์ น้อย
สอาด (๒๕๔๒ ) ท่ีระบุว่าเพลงพื้นบ้านในจังหวัดปทุมธานีมีสภาพเส่ือมหายไปมาก ปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
เปล่ียนแปลง ได้แก่ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ระบบการศึกษา ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี 
โดยเฉพาะด้านส่ือสารความบันเทิง และอิทธิพลของมหรสพและการแสดงอื่นๆ เช่นเดียวกับงานวิจัย เรื่อง “ 
เพลงพื้นบ้านกับวิถีชีวิตในการท านา” ของอมรา กล่ าเจริญ (  ๒๕๔๘ ) ท่ีระบุไว้ชัดเจนว่าเพลงพื้นบ้านสูญ
หายไปเพราะ“ ข้อส าคัญคือไม่มีการสืบทอดไว้เลย หมดไป ตายไปกับชีวิตของชาวเพลงพื้นบ้าน ...การท่ี
การละเล่นพื้นบ้านโดยเฉพาะเพลงพื้นบ้านเกิดการสูญสลายไปนั้นเกิดจากขาดการสืบทอดและความเป็นอยู่ของ
ชาวบ้านในปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเจริญทางเทคโนโลยี และมีรูปแบบการละเล่นท่ีทันสมัย
น่าสนใจกว่าเข้ามาแทนท่ี สามารถเข้าไปถึงท่ีพักอาศัยโดยส่ือต่างๆ จึงควรมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบช่วยกัน
สนับสนุนให้มีการวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์สืบไป” ( เรื่องเดิม,น. ๑๑๙ - ๑๒๐ )  

สุคนธ์ แสนหมื่น ( ๒๕๔๙ ) เสนอปริญญานิพนธ์ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (มานุษยดุริ
ยางควิทยา)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง “การศึกษาเพลงปรบไก่ดอนข่อย จังหวัดเพชรบุรี” รวบรวม
ข้อมูลภาคสนามเพลงปรบไก่ของหมู่บ้านดอนข่อย หมู่ท่ี ๒ ต าบลลาดโพธิ์ อ าเภอบ้านลาด ผลการวิจัยพบว่า
จังหวัดเพชรบุรีมีเพลงปรบไก่เหลืออยู่เพียงคณะเดียวเท่านั้นคือคณะของคุณลุงลิบ หอมหวล ซึ่งบรรดาพ่อเพลง
แม่เพลง ล้วนเป็นผู้สูงอายุ พ่อเพลงแม่เพลงรุ่นเก่า ๆ ก็เสียชีวิตไปมากแล้ว ท าให้เกิดปัญหาด้านการสืบทอด จึง
ควรให้มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา
ค้นคว้าต่อไป 

กฤษณะ  วรรณศิริ ( ๒๕๕๐ ) เสนอผลการวิจัย เรื่อง “เพลงพื้นบ้าน  อ าเภอพนมทวน 
จังหวัดกาญจนบุรี” พบว่า นักเพลงพื้นบ้านปัจจุบันเหลืออยู่น้อยมาก ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุกระจายอยู่ในพื้นท่ี
ต าบล ต่าง ๆ   

อภิลักษณ์ เกษมผลกูล ( ๒๕๕๐ ) ได้ศึกษาวิจัยเพลงพื้นบ้าน ล าตัด ของจังหวัดตราด พบว่า
คณะล าตัดในจังหวัดตราดเหลือเพียงคณะเดียวคือ คณะล าตัดของนายเหี้ยม จังคะพาณิชย์ ซึ่งปัจจุบันก็ไม่ค่อย
มีงานแสดงแล้ว ซึ่งถือเป็นวิกฤตของเพลงล าตัดในจังหวัดตราดอย่างยิ่ง เพราะฉะนั้นการสืบสานและการ
อนุรักษ์จึงจ าเป็นต้องศึกษาและท าความเข้าใจอย่างถ่องแท้  

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี สภาวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี ( ๒๕๕๑ ) โดยมี นาย
สมเกียรต ิพันธรรมเป็นหัวหน้าโครงการ เสนอรายงาน “การวิจัยแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรมและ
ชุมชนในการบริหารจัดการวัฒนธรรม : กรณีศึกษา เพลงระบ าพื้นบ้าน บ้านบางฟ้าผ่า ต าบลบางแตน อ าเภอ
บ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี” พบว่าส่ือพื้นบ้านก าลังจะสูญหาย กลยุทธ์การท างานท่ีส าคัญคือการรื้อฟื้นหรือ
ฟื้นฟู ต้องหาทางสืบทอดท้ังตัวผู้ส่งสารและผู้รับสาร ต้องเน้นการปรับประยุกต์ให้คุณค่าแท้จริงกลับคืนมา ต้อง
หาทางส่งเสริมเป็นระยะ ๆ เพื่อป้องกันความอ่อนแอในวันข้างหน้า และยังเสนอแนะว่า ภายในชุมชนยังมีส่ือ
พื้นบ้าน  อื่น ๆ ท่ีน่าสนใจ อาทิ พิธีกรรมการเล่นผีโรงและการร้องเพลงหัวไม้ ท่ีควรศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป  



๘ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ พระครูวินัยธรณรงค์ เขียวทอง เสนอวิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง “แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะ
การละเล่นเพลงพื้นบ้านของจังหวัดนครสวรรค์” พบว่า ปัจจุบันนี้ชาวบ้านในจังหวัดนครสวรรค์ยังสืบทอดการ
ร้องเพลงพื้นบ้านไว้หลายประเภท เช่น เพลงพิษฐาน เพลงชะเจ้าโลม เพลงฮินเลเล และมักจะร้องในโอกาสงาน
มงคลหรือเทศกาลทางศาสนา แต่มีแนวโน้มท่ีการละเล่นเพลงพื้นบ้านจะลดน้อยลงไป เพราะมีปัญหาและ
อุปสรรค ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านพ่อเพลงแม่เพลง ด้านผู้สนับสนุนและด้านเยาวชน ผู้วิจัยจึงได้เสนอแนวทางการ
อนุรักษ์และพัฒนาศิลปะการละเล่นเพลงพื้นบ้านของจังหวัดนครสวรรค์ไว้หลายประการ เช่น “ศิลปินเพลง
พื้นบ้านท่ีมีความรู้ความสามารถสูง ควรหาวิธีบันทึกความรู้เกี่ยวกับเพลงพื้นบ้านเพื่อเก็บองค์ความรู้ไว้ให้กับผู้ท่ี
สนใจได้ศึกษา เนื่องจากความรู้เพลงพื้นบ้านมีลักษณะเฉพาะตัวและอยู่คู่กับตัวบุคคล ถ้าบุคคลนั้นสูญไปความรู้
นั้นก็จะสูญหายไปด้วย และนอกจากการบันทึกความรู้ของตัวบุคคลแล้ว ในส่วนของประวัติความเป็นมาของ
เพลงพื้นบ้านในเฉพาะท้องถิ่นก็มีความส าคัญ ดังนั้นผู้ท่ีมีความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาประวัติด้านเพลงพื้นบ้านของ
ท้องถิ่นตนเองจึงควรเก็บเป็นบันทึกไว้ในฐานะเป็นประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นหลังได้สืบค้นและอ้างอิงถึงแหล่งท่ีมา
ของความรู้”และ “หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีส่งเสริมด้านวัฒนธรรมต้ังแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศควรให้
การส่งเสริมสนับสนุนเพลงพื้นบ้านด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ไม่เน้นเฉพาะการเผยแพร่ผลงานของศิลปินท่ีมี
ช่ือเสียงเท่านั้น เพราะศิลปินรุ่นใหม่นั้นก็มีความส าคัญต่อการสืบสานเพลงพื้นบ้านเช่นกัน จึงควรให้ความรู้และ
อนุรักษ์และพัฒนาทางการสร้างสรรค์และสืบทอดเพลงพื้นบ้านท่ีเหมาะสมอย่างท่ัวถึง  ในด้านการถ่ายทอด
ความรู้ การสร้างสรรค์รูปแบบและเนื้อหาท่ีถูกต้องและสอดคล้องกับยุคสมัยและเหตุการณ์ในปัจจุบัน  ( น. 
๑๓๘ – ๑๓๙ ) 

เลอพงศ์ กัณหา ( ๒๕๕๔ ) เสนอวิทยานิพนธ์ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (มานุษยดุริยางค
วิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง “ เพลงพื้นบ้าน : กรณีศึกษาเพลงร าวงพื้นบ้านดอนคา ต าบลดอน
คา อ าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์” พบว่าเพลงร าวงพื้นบ้านดอนคามีการสืบทอดมาหลายช่ัวอายุคน ด้วย
วิธีการเรียนรู้แบบธรรมชาติ ปัจจุบัน “เพลงค่อย ๆ หายไปพร้อมกับการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม การ
ด ารงชีวิตท่ีต้องเร่งรีบ การแทรกแซงของวัฒนธรรมตะวันตก ท่ีมาพร้อมกับส่ือต่างๆ ท าให้บทเพลงบางเพลงสูญ
หายไป เพราะไม่มีการสืบทอดให้กับลูกหลาน” ( เรื่องเดิม, น. ๑๐๖ ) 

ทิพย์สุดา พุฒจรและคณะ ( ๒๕๕๔ ) เสนอผลการวิจัยเรื่อง “การฟื้นฟูเพลงพื้นบ้านโนเนด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนหนองศาลา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี” ใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการซึ่งผล
การศึกษาพบว่าเพลงโนเน เดิมเรียกว่า เพลงสงกรานต์ ส่วนใหญ่เป็นเพลงเก่าท่ีจดจ ากันมา และมีเพลงใหม่ท่ี
แต่งขึ้นเองบ้างปัจจุบันมีเพียงผู้สูงอายุในชุมชนเท่านั้นท่ีร้องเพลงพื้นบ้านนี้ได้  และคาดว่าจะสูญหายไปใน
อนาคต (วารสารศิลปศาสตร์ ปีท่ี ๔ ฉบับท่ี ๒ เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๕ หน้า ๘๓ –๑๐๐ ) 

บทความเรื่อง “วัฒนธรรมพื้นบ้านของอ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง” ซึ่งเผยแพร่ใน 
facstaff.swu.ac.th. ( เข้าถึงเมื่อ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๖ )  กล่าวว่าปัจจุบันไม่มีการลงแขกเกี่ยวข้าวนวดข้าวกัน
แล้ว ท าให้เพลงพื้นบ้านเหล่านี้ไม่มีคนร้อง จึงน่าเสียดาย รวมท้ังเพลงระบ าบ้านไร่ เพลงพวงมาลัย เพลงยั่ว 
เพลงแห่นางแมว เพลงเรือ เพลงฉ่อย เพลงปรบไก่และเพลงอีแซวท่ีร้องในเทศกาลต่าง ๆ ก็ไม่มีคนร้องเช่นกัน 



๙ 

จะเห็นได้ว่าเพลงพื้นบ้านภาคกลางมีปรากฏแพร่หลายเกือบทุกพื้นท่ีในเขตภาคกลาง แต่
แนวโน้มเพลงส่วนใหญ่มีสภาพเส่ือมและสูญหาย การรวบรวมและศึกษาเพลงพื้นบ้านภาคกลางด าเนินมา
พอสมควรแต่ส่วนใหญ่จ ากัดเฉพาะชนิดหรือพื้นท่ีของแหล่งศึกษา  

 
๑.๔.๒ เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

นักวิชาการและผู้สนใจได้ส ารวจ รวบรวมและศึกษาวิจัยเพลงพื้นบ้านภาคกลางไว้จ านวนมาก 
ผลการการศึกษาวิจัยในยุคแรกเป็นงานบุกเบิกท่ีนักวิชาการรุ่นหลังใช้เป็นแนวทางการศึกษา ได้แก่  

พ.ศ. ๒๕๑๗ สุมามาลย์ เรืองเดช เขียนวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับเพลงพื้นบ้านภาคกลางเล่มแรก 
เรื่อง “ เพลงพื้นเมืองจากต าบลพนมทวน อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี”  โดยส ารวจ รวบรวมและศึกษา
วิเคราะห์เพลงพื้นบ้านประเภทเพลงเด็ก เพลงประกอบการเล่น และเพลงประกอบพิธีกรรม รวมท้ังเพลง
โต้ตอบ เช่น เพลงอีแซว เป็นต้น 

ผลงานซึ่งจัดเป็นต้นแบบของการศึกษาเพลงพื้นบ้านภาคกลางท่ีมีลักษณะการศึกษา ท้ัง “เชิง
กว้างและเชิงลึก” ได้แก่ การศึกษาของเอนก นาวิกมูลและสุกัญญา สุจฉายา ดังนี้ 

พ.ศ. ๒๕๒๑ เอนก นาวิกมูล ได้ส ารวจ รวบรวมและศึกษาเพลงพื้นบ้านภาคกลางเขตจังหวัด
กรุงเทพฯ อยุธยา อ่างทอง กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี นครนายกและจังหวัดใกล้เคียง ไว้ในหนังสือ เพลง
นอกศตวรรษ โดยรวบรวมเพลงพื้นบ้านในขณะนั้นได้ท้ังส้ิน ๒๒ ชนิด ( ต่อมาศึกษาเพิ่มเติมเป็น ๔๔ ชนิด ในปี 
๒๕๒๗ และ ๔๕ ชนิดในปี ๒๕๕๐ , เอนก นาวิกมูล, ๒๕๕๐, น.ค าน า ) และกล่าวถึงประวัติของครูเพลง ชีวิต
ชาวเพลง   การสืบทอด ความเป็นมาของเพลง ลักษณะการร้องการเล่น และตัวอย่างเพลงชนิดต่าง ๆ รวมท้ัง
วิเคราะห์คุณค่าของเพลงไว้อย่างน่าสนใจ นับเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเพลงพื้นบ้านภาคกลางท่ีละเอียด
และครอบคลุมพื้นท่ีภาคกลางมากท่ีสุด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเพลงพื้นบ้านในเวลาต่อมาอย่างยิ่ง  

พ.ศ. ๒๕๒๓ สุกัญญา สุจฉายา เสนองานวิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เรื่อง “ เพลงปฏิพากย์ : การศึกษาในเชิงวรรณคดีวิเคราะห์” ได้รวบรวมข้อมูลเพลงพื้นบ้านภาค
กลางได้ ๒๖ ชนิด ศึกษาวิเคราะห์พัฒนาการ ภาพสะท้อนของสังคมไทย และบทบาทหน้าท่ีของเพลงโดยใช้
แนวทางศึกษาเชิงประวัติ สังคมวิทยาและจิตวิเคราะห์ นับเป็นการศึกษาวิเคราะห์เพลงพื้นบ้านภาคกลางท่ี
ละเอียดลึกซึ้งถือเป็นต้นแบบในการศึกษาเพลงพื้นบ้านของชนรุ่นหลังต่อมา 

พ.ศ. ๒๕๒๘ เอนก นาวิกมูล ได้รวบรวมค าศัพท์เกี่ยวกับเพลงพื้นบ้านภาคกลางไว้ใน 
สารานุกรมเพลงพื้นบ้านภาคกลาง โดยจัดเรียงค าศัพท์ตามอักษรแบบพจนานุกรมและอธิบายความหมาย 
ประวัติความเป็นมา และลักษณะต่างๆ ค าท่ีเป็นช่ือเพลงพื้นบ้านจะยกตัวอย่างประกอบด้วย 

พ.ศ. ๒๕๓๑ เอนก นาวิกมูล ได้รวบรวมบทความเกี่ยวกับเกร็ดชีวิตของพ่อเพลงแม่เพลงและ
เพลงพื้นบ้านภาคกลาง ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๒๘ – ๒๕๓๑ ซึ่งได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารต่างๆ หลายฉบับไว้ใน
หนังสือคนเพลงและเพลงพื้นบ้านภาคกลาง  



๑๐ 

นอกจากผลงานดังกล่าวแล้ว เอนก นาวิกมูล ยังเสนอผลการศึกษาเพลงพื้นบ้านภาคกลางอีก
จ านวนมาก เช่น หนังสือคนเพลงและเพลงพื้นบ้านภาคกลาง ( ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 
๒๕๓๑) เพลงพื้นบ้านจากยายทองหล่อ ( ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, ๒๕๓๖ ) และเพลง
พื้นบ้านภาคกลาง จากแม่บัวผัน จันทร์ศรี ศิลปินแห่งชาติ  ( ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 
๒๕๔๙) เป็นต้น 

ผลงานเหล่านี้ล้วนเป็นองค์ความรู้ท่ีได้จากการส ารวจและรวบรวมข้อมูลภาคสนามต้ังแต่
ประมาณปี ๒๕๒๐ – ๒๕๓๐ จัดเป็นคลังข้อมูลด้านเพลงพื้นบ้านภาคกลางท่ีมีความสมบูรณ์และมีความส าคัญ
จนกระท่ังปัจจุบัน 

นักวิชาการรุ่นหลังได้ศึกษาเพลงพื้นบ้านภาคกลางต่อมา แต่ส่วนใหญ่ศึกษาในลักษณะ “เชิง
ลึก” คือ จ ากัดเฉพาะชนิดหรือจ ากัดพื้นท่ีของแหล่งข้อมูล ตัวอย่างเช่น 

สมทรง จันทรสุเทพ ดุษฎี สีตลวรางค์และด ารง ปิ่นทอง (๒๕๒๕) ศึกษาวิจัยเรื่อง “ 
วรรณกรรมพื้นบ้านของไทย : คติธรรมจากเพลงพื้นบ้านจังหวัดสิงห์บุรี” ได้รวบรวมและจัดหมวดหมู่เพลง
พื้นบ้าน ได้ท้ังหมด ๖๐ ส านวน ( http://www.culture.go.th ) บัวผัน สุพรรณยศ  ( ๒๕๓๕ ) ศึกษาเรื่อง 
“วิเคราะห์เพลงอีแซวของจังหวัดสุพรรณบุรี” โดยรวบรวมข้อมูลภาคสนามได้เพลงท้ังส้ิน ๓๐๐ เพลงหรือบท 
และได้ศึกษาความเป็นมาและลักษณะท่ัวไปของเพลงอีแซว วิเคราะห์การสร้างสรรค์ในด้านเนื้อหาและด้าน
ภาษา วิเคราะห์บทบาทหน้าท่ีของเพลงต่อสังคม ตลอดจนวิเคราะห์สถานภาพของเพลงในปัจจุบัน รวมท้ัง
เสนอแนะแนวทางการอนุรักษ์และการส่งเสริม  วิบูลย์ ศรีค าจันทร์  ( ๒๕๓๗ ) ศึกษาเรื่อง “เพลงพวงมาลัย : 
การศึกษาวิเคราะห์” ได้รวบรวมและศึกษาเฉพาะเพลงพวงมาลัยจากวิทยากรท้องถิ่น ต าบลจระเข้สามพัน 
อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และต าบลพนมทวน ต าบลรางหวาย ต าบลแสลบ ต าบลห้วยกระเจา อ าเภอ
พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน ๔๐ คน ศึกษาความเป็นมาและลักษณะของเพลง วิเคราะห์บทบาทและ
วิถีชีวิตของชาวบ้านท่ีปรากฏในบทเพลง คมสันต์วรรณวัฒน์   สุทนต์ (๒๕๔๑ ) เสนอผลการวิจัยเรื่อง 
“การศึกษาเพลงร าโทนบ้านหน้าวัดโบสถ์ อ าเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง” โดยรวบรวมข้อมูลจากวิทยากรพ่อ
เ พ ล ง แ ม่ เ พ ล ง ท้ อ ง ถิ่ น จ า น ว น  ๗  ท่ า น  ร ว บ ร ว ม เ พ ล ง ร า โ ท น ไ ด้ ท้ั ง ห ม ด  ๑ ๐ ๒  เ พ ล ง  ( 
http://www.culture.go.th ) ปีเดียวกัน ชูชาติ พิณพาทย์และคณะ ศึกษาวิจัยเรื่อง “ ส ารวจเพลงพื้นบ้าน
ภาคตะวันออก” ส ารวจข้อมูลในเขตภาคตะวันออก ๘ จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว 
ปราจีนบุรี นครนายกและฉะเชิงเทรา และสรุปผลวิจัยว่าพบเพลงพื้นบ้านเพียง ๘ ชนิดและพบเพียงบางจังหวัด
เท่านั้น คือ เพลงไอ้เป๋ เพลงเอ่ยและเพลงวง ในจังหวัดระยอง เพลงหงส์ และเพลงระบ า ในจังหวัดปราจีนบุรี 
เพลงระบ าบ้านนา ในจังหวัดนครนายก เพลงระบ าเหนือและเพลงชางชักในจังหวัดฉะเชิงเทรา ” ( 
http://www.culture.go.th ) วิชา เชาว์ศิลป์ ( ๒๕๔๒ ) ศึกษาวิจัย เรื่อง “ล าตัด” โดยรวบรวมเพลงล าตัด
และเพลงอื่นๆ ท่ีปรากฏในล าตัดจากศิลปินแห่งชาติและศิลปินพื้นบ้านในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เลือก
ข้อมูลเพลงท่ีปรากฏเป็นท่ีนิยมร้องในการละเล่นล าตัดท่ัวไปซึ่งบันทึกเสียงและภาพในแถบบันทึกเสียงและวีดิ
ทัศน์  ได้บันทึกท านองเป็นระบบสากล และเสนอแนวทางในการศึกษา การสืบสานและการอนุรักษ์  ( สถาบัน
ราชภัฏจันทรเกษม, ๒๕๔๒) ปีเดียวกัน ศศิธร นักปี เสนอวิทยานิพนธ์ เรื่อง “เพลงพื้นบ้านต าบลวังลึก อ าเภอ
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ศรีส า โรง จังหวัดสุโขทัย”  รวบรวมข้อมูลภาคสนามไ ด้เพลงพื้นบ้าน จ านวน ๖๗ เพลง ( ใน 
http://www.thaithesis.org ) และมานพ ช่ืนภักดิ์ ( ๒๕๕๔ ) เสนองานวิจัยเรื่อง “เพลงฉ่อยโบราณบ้านตลุก
กลางทุ่ง ต าบลตลุกกลางทุ่ง อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก” สรุปได้ว่า เพลงฉ่อยโบราณเป็นเพลงปฏิพากย์ท่ีมี
ความเป็นมายาวนานกว่า ๑๐๐ ปี มีขนบธรรมเนียมแบบแผนในการแสดงท่ีแตกต่างจากการแสดงเพลงฉ่อยใน
ปัจจุบัน คือมีโครงสร้างและล าดับข้ันตอนในการแสดง มีแบบแผนเฉพาะท่ีควรอนุรักษ์ไว้  

งานวิจัยในช่วง ๖-๗ ปีมานี้ปรากฏว่านอกจากจะมีการรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ศึกษา
ลักษณะท่ัวไปของเพลงแล้ว ยังมีการวิเคราะห์กระบวนการถ่ายทอด รวมท้ังเสนอแนะวิธีการอนุรักษ์ด้วย เช่น 
จามร พงษ์ไพบูลย์ (๒๕๕๐) วิจัย เรื่อง “ กระบวนการเรียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น : กรณีศึกษา 
“เพลงโหงฟาง” ของจังหวัดตราด” ได้รวบรวมและศึกษาข้อมูลจากศิลปินพื้นบ้านหรือผู้ทรงภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่น จ านวน ๓๑ คน ผลการวิจัยพบว่าการเรียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น มีท้ังแบบทางตรง และแบบ
ทางอ้อม มีการสืบทอดโดยวิธีครูพักลักจ า และฝึกปฏิบัติจริง ในด้านกระบวนการเรียนรู้และสืบทอด มี ๔ 
ขั้นตอนส าคัญคือ ขั้นตอนท่ี ๑ สร้างความรู้ความเข้าใจ ขั้นตอนท่ี ๒ ฝึกปฏิบัติจริง ขั้นตอนท่ี ๓ ปรับปรุงแก้ไข 
และขั้นตอนท่ี ๔ น าไปประยุกต์ใช้  ส าหรับแนวทางในการธ ารงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น “เพลงโหงฟาง” ท าได้
โดยการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและสถานศึกษาและจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นและผลิตส่ือเพื่อเผยแพร่  ผู้วิจัยยัง
กล่าวว่าผลของการวิจัยท าให้ทราบว่ามีความรักผูกพันกับวิถีชีวิตชนบทของชาวนา  มีความทรงจ าท่ีประทับใจ
ปัญญาในกระบวนการท านาจนถึงขั้นตอนการร้องเพลงโหงฟาง เกิดความรู้สึก หวงแหนในเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่น มีความต้องการท่ีจะให้มีการฟื้นฟูสืบทอดกระบวนการเรียนรู้ รวมท้ังเผยแพร่องค์ความรู้ให้ส่งต่อแก่คน
รุ่นต่อไป และพบว่าผู้ทรงภูมิปัญญาเพลงโหงฟางยังขาดทักษะด้านการสอน และครูผู้สอนยังไม่มีความรู้ในเรื่อง
เพลงโหงฟาง สถานศึกษายังไม่ได้ให้ความส าคัญในภูมิปัญญาสาขาเพลงพื้นบ้าน  และจุฑามณี บ้านมอญ วิจัย
เรื่อง  “การศึกษาเพลงพื้นบ้านท่าโพ ต าบลท่าโพ อ าเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี” ได้ศึกษา รวบรวม 
ประวัติและวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวข้องของเพลงพื้นบ้านท่าโพ ต าบลท่าโพ อ าเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 
พบว่ามีการถ่ายทอดด้วยวิธีมุขปาฐะ ตามวิธีของชาวบ้าน เพลงพื้นบ้านท่าโพถูกท้าทายจากความเปล่ียนแปลง
ทางสังคมอย่างรุนแรง ถึงขั้นวิกฤติท่ีเส่ียงต่อการส้ินสูญ แต่ชุมชนได้ใช้วิธีลดผลกระทบนั้นด้วยการส่งต่อการขับ
ร้องเพลงพื้นบ้าน ด้วยการรวมกลุ่มของคนในชุมชนท่ีหลากหลายวัย  เพื่อให้เกิดการขับเคล่ือนพร้อมกันท้ัง
ชุมชนในการปลุกจิตส านึก การอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านท่าโพให้คงอยู่สืบต่อไป ผู้วิจัยเสนอแนะว่าควรมีการ
ถ่ายทอดเพลงพื้นบ้านท่าโพอย่างเป็นระบบ โดยมีหน่วยงานท้ังในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศให้การ
สนับสนุน และควรมีการจดบันทึก รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเพลงพื้นบ้านท่าโพให้ครบทุกเพลงเพื่อเป็นการ
อนุรักษ์เพลงพื้นบ้านไว้ให้อนุชนรุ่นหลัง เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยท่ีศึกษาผลงานเฉพาะบุคคล เช่น  ดวงเดือน สดแสงจันทร์ ( ๒๕๔๔ ) 
ศึกษาเรื่อง “ การศึกษาเพลงพื้นบ้านของคณะขวัญจิต ศรีประจันต์” ได้ศึกษาชีวประวัติของขวัญจิต ศรี
ประจันต์ในด้านการแสดง ประวัติและพัฒนาการของเพลงพื้นบ้านของคณะ ๕ ชนิด ได้แก่ เพลงพวงมาลัย 
เพลงเรือ เพลงฉ่อย เพลงเกี่ยวข้าวและเพลงอีแซว  และวิเคราะห์องค์ประกอบและรูปแบบในการเล่นเพลง  
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นอกเหนือจากหนังสือและงานวิจัยดังกล่าวแล้ว ยังมีบทความและเอกสารงานเขียนท่ีเผยแพร่
เพลงพื้นบ้านภาคกลางต่างๆ ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์อีกจ านวนมาก ตัวอย่างเช่น  

ณรงค์ชัย  ปิฎกรัชต์ เสนอบทความ “เพลงพื้นบ้านบางเลน นครปฐม :  พ่อเฒ่าบุญช่วง  ศรี
ร างวั ล”    (  ใน   http://www.smusichome.com )  ก ล่าวถึ งก ารร วบรวมข้ อมู ลภาคสนามเมื่ อ
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน๒๕๔๙ ได้พบเพลงขอทาน ของพ่อเฒ่าบุญช่วง ศรีรางวัล ชาวบ้านบางระก า อ าเภอบาง
เลน จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาของ มนัส  แก้วบูชาและสมชาย เอี่ยมบางยุง  บทความนี้
ได้กล่าวว่าบ้านบางระก า อ าเภอบางเลน มีเพลงพื้นบ้านหลายชนิด เช่น เพลงเรือ เพลงพวงมาลัย  เพลงอี
แซว เพลงฉ่อย เพลงทรงเครื่อง  รวมไปถึงลิเก  และวงกลองยาวด้วย ท่ีส าคัญยังมีพ่อเพลงแม่เพลงและศิลปิน
ตลอดจนนักเทศน์นักแหล่หลายท่าน เช่น พ่อเฒ่าชเอม สุนทรอ าไพ หมอเหลือง บัวบ าเพ็ญและหมอวิไล  แก้ว
ภารา   เป็นต้น    

สลิด ชูช่ืน เผยแพร่บทความ “ความรู้เกี่ยวกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ตอนท่ี ๖) วัฒนธรรม 
ขนบ ธรรมเนียม ประเพณี” ( ใน http://www.gotoknow.org ) กล่าวว่าประจวบคีรีขันธ์มีเพลงพื้นบ้านอยู่
บ้าง ได้แก่ เพลงกล่อมเด็กและเพลงประกอบพิธีกรรมคือเพลงแหล่เท่านั้น  

จากบทความ เรื่อง  “การแสดงพื้น เมืองของ จังหวัดเพชรบูรณ์ ”  ซึ่ ง เผยแพร่ทาง 
http://www.didnalwop.com เมื่อวันท่ี ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ กล่าวว่าจากการศึกษาค้นคว้าของคมคาย 
หมื่นสาย   ยืนยันว่าศูนย์วัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ด าเนินการอนุรักษ์และส่งเสริมเพลงพื้นบ้านของ
จังหวัดเพชรบูรณ์ท่ีได้รับมาอิทธิพลวัฒนธรรมมาจากภาคกลาง ได้แก่ เพลงฉ่อย  เพลงโลมหางเชือก เพลงฉ่อย
ทรงเครื่องและเพลงชักคะเย่อไว้จนปัจจุบัน 

บทความเรื่อง “วัฒนธรรมพื้นบ้านของอ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง” ซึ่งเผยแพร่ใน 
facstaff.swu.ac.th. ( เข้าถึงเมื่อ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๖ )  กล่าวว่าเดิมชาวอ าเภอโพธิ์ทองร้องเพลงพื้นบ้านได้ 
โดยเฉพาะเพลงกล่อมเด็ก เพลงเกี่ยวข้าว หรือเพลงเต้นก า เพลงสงฟาง เพลงสงคอล าพวน เพลงชักกระดาน 
ซึ่งร้องกันในลานนวดข้าว แต่ปัจจุบันไม่มีการลงแขกเกี่ยวข้าวนวดข้าวกันแล้ว ท าให้เพลงพื้นบ้านเหล่านี้ไม่มี 
คนร้องจึงน่าเสียดาย รวมท้ังเพลงระบ าบ้านไร่ เพลงพวงมาลัย เพลงยั่ว เพลงแห่นางแมว เพลงเรือ เพลงฉ่อย 
เพลงปรบไก่และเพลงอีแซวท่ีร้องในเทศกาลต่าง ๆ ก็ไม่มีคนร้องเช่นกัน 

จากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยดังกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า
เพลงพื้นบ้านภาคกลางมีปรากฏแพร่หลายเกือบทุกพื้นท่ีในเขตภาคกลาง แต่แนวโน้มเพลงส่วนใหญ่มีสภาพ
เส่ือมและสูญหาย การรวบรวมและศึกษาเพลงพื้นบ้านภาคกลางด าเนินมาอย่างต่อเนื่องแต่ส่วนใหญ่จ ากัด
เฉพาะชนิดหรือพื้นท่ีของแหล่งศึกษา อย่างไรก็ดีการรวบรวม ศึกษาและวิเคราะห์ของนักวิชาการท้ังเชิงภาษา
และวรรณคดีไทย เชิงคติชนวิทยา เชิงมานุษยวิทยา เชิงดนตรี เชิงศาสนาและวัฒนธรรมดังกล่าวนับเป็นองค์
ความรู้ท่ีมีประโยชน์และจะเป็นแนวทางให้คณะผู้วิจัยได้น ามาศึกษาเพลงพื้นบ้านภาคกลางได้ครบถ้วนสมบูรณ์
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

 

http://www.gotoknow.org/blog/salid
http://www.didnalwop.com/


๑๓ 

๑.๔.๓ แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง  

การวิจัยเรื่องเพลงพื้นบ้านภาคกลางครั้งนี้จะใช้ทฤษฎีทางด้านคติชนวิทยาและแนวคิดต่างๆ 
ดังนี้ 

 
ก. ทฤษฎีบทบาทหน้าที่ของคติชน 
ศิราพร ณ ถลาง ( ๒๕๕๒, น. ๓๑๗ – ๓๑๘ ) อธิบายว่า “ทฤษฎีบทบาทหน้าท่ีนิยมมองว่า 

วัฒนธรรมส่วนต่าง ๆ ในสังคมมีหน้าท่ีตอบสนองความต้องการของมนุษย์ท้ังทางด้านปัจจัยพื้นฐาน ด้านความ
มั่นคงของสังคม และความมั่นคงทางด้านจิตใจ  วัฒนธรรมในส่วนท่ีเป็นคติชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่ องเล่า เพลง 
การละเล่น การแสดง ความเช่ือ หรือพิธีกรรม ล้วนมีหน้าท่ีตอบสนองความต้องการของมนุษย์ทางด้านจิตใจและ
ช่วยสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงทางวัฒนธรรมให้แต่ละสังคม ดังนั้นการศึกษาวัฒนธรรมท่ีเป็นคติชนจึง
ควรศึกษาในบริบทสังคมนั้น ๆ เพื่อให้เห็นความส าคัญของข้อมูลประเภทคติชนท่ีช่วยให้สังคมด ารงอยู่ได้อย่าง
มั่นคง” 

มาลินอฟสกี้ ( Bronislaw Malinowski, ๑๙๕๔, p. ๑๐๔ ในเรื่องเดิม, น. ๓๑๘ ) กล่าวไว้ว่า 
“ตัวบทก็เป็นส่ิงส าคัญอย่างมาก แต่ถ้าปราศจากบริบท ตัวบทนั้นก็ดูจะเป็นส่ิงท่ีไม่มีชีวิต” 

วิลเลียม บาสคอม ( William Bascom, ๑๙๖๕, p. ๒๘๑ – ๒๙๘ ในเรื่องเดิม, น. ๓๑๙ - 
๓๒๐ ) นักคติชนวิทยาได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีของคติชนไว้ในบทความช่ือว่า " Four Functions 
of Folklore" และจ าแนกบทบาทหน้าท่ีของคติชนในภาพรวมไว้ ๔ ประการ คือ ประการแรก ใช้อธิบายที่มา
และเหตุผลในการท าพิธีกรรม ประการท่ี ๒ ท าหน้าท่ีให้การศึกษาในสังคมท่ีใช้ประเพณีบอกเล่า ประการท่ี ๓ 
รักษามาตรฐานทางพฤติกรรมท่ีเป็นแบบแผนของสังคม และประการท่ี ๔ ให้ความเพลิดเพลินและเป็นทางออก
ให้แก่ความคับข้องใจของบุคคล  

การศึกษาบทบาทหน้าท่ีของเพลงพื้นบ้าน จะช่วยท าให้เห็นถึงความส าคัญของข้อมูลคติชนท่ี
จะเน้นย้ าให้เห็นว่าสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของคนในสังคมในแง่มุมต่างๆ ท่ีอาจแตกต่างกัน
ไปตามแต่ละท้องถิ่นหรือสถานการณ์ ( สุกัญญา สุจฉาย, ๒๕๔๘, น. ๒ ) ดังนั้นการศึกษาสถานภาพของเพลง
พื้นบ้านภาคกลางในงานวิจัยนี้จึงจะได้น าแนวคิดทฤษฎีบทบาทหน้าท่ีนิยม  (Functionalism) มาประยุกต์ใช้
เป็นกรอบความคิดในการศึกษา           

                                                       
ข. แนวคิดเร่ืองการอนุรักษ์ข้อมูลทางคติชนวิทยา 
กุหลาบ มัลลิกะมาส (๒๕๒๘: ๔๔-๔๕ ) กล่าวว่าการอนุรักษ์ข้อมูลทางคติชนวิทยาได้เริ่ม

อย่างจริงจังเพราะหลายฝ่ายตระหนักว่าคติชนเป็น “สมบัติแห่งภูมิปัญญา” ท่ีส่ังสมมาท้ังในระดับกลุ่มชนและ
ในระดับชาติ คติชนเป็นงานสร้างสรรค์ของกลุ่มชนหรือของปัจเจกชนท่ีมีลักษณะสัมพันธ์สอดคล้องกับวิถีชีวิต
และถิ่นฐานท่ีอยู่ของชนในกลุ่ม  เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของสังคม  แสดงบรรทัดฐานและค่านิยมของ



๑๔ 

สังคม  คติชนจึงมีส่วนช่วยให้วัฒนธรรมเข้มแข็งและความเข้มแข็งของวัฒนธรรมย่อมท าให้สังคมท้องถิ่นและ
ประเทศชาติมั่นคงอยู่ได้ ฉะนั้นการพิทักษ์คติชนให้คงอยู่ด้วยวิธีการต่าง ๆ จึงเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่ง 

การบันทึกและการศึกษาข้อมูลเป็นวิธีเบื้องต้นของการอนุรักษ์คติชน การบันทึกข้อมูล 
หมายถึงการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคติชนประเภทต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่รวบรวมโดยวิธีการเก็บข้อมูลสนาม 
ปัจจุบันเทคโนโลยีในด้านการเก็บรักษาคติชนในรูปลายลักษณ์อักษรหรือการบันทึกภาพ หรือการบันทึกเสียง 
เหล่านี้ท าได้สะดวกขึ้น จึงเป็นโอกาสให้การเก็บข้อมูลเป็นไปโดยสมบูรณ์ยิ่งขึ้น บุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ จึง
ร่วมกันรวบรวมข้อมูลสนามจากท้องถิ่นต่าง ๆ บันทึกและจัดหมวดหมู่ไว้จ านวนมาก 

จุดประสงค์ส าคัญของการเก็บข้อมูลสนามก็คือรักษาข้อมูลไว้ไม่ให้สูญหายเพื่อการศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นในเชิงวิชาการต่อไปการเก็บรวบรวมจึงจ าเป็นต้องท าอย่างมีระบบ  ตามระเบียบวิธีการ
ของการศึกษาคติชนวิทยา  เพื่อให้นักวิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์ต่อไปภายหน้าได้สะดวก ส่วนผู้สืบทอดวัฒนธรรม
หรือผู้สนใจก็จะได้ใช้ข้อมูลนั้นในการศึกษาให้เข้าใจกระบวนการของคติชนอย่างถ่องแท้ และถ่ายทอดได้อย่าง
ถูกต้อง  ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสนามเพื่อการเก็บรักษาและเพื่อการศึกษา  เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานจึงต้องมี
ความเข้าใจวิธีรวบรวม วิธีถอดข้อมูล การเก็บรักษาข้อมูลและการจัดหมวดหมู่ข้อมูล  

  
ค. ระเบียบวิธีการรวบรวมข้อมูลภาคสนามทางคติชนวิทยา 
 นักคติชนวิทยามีแหล่งข้อมูลส าคัญ ๓ แหล่งใหญ่ คือ  ๑. การเก็บข้อมูลสนาม  ๒. เอกสารท่ี

บันทึกไว้ และ ๓. พิพิธภัณฑ์คติชน   การศึกษาคติชนจากแหล่งต่าง ๆ ดังกล่าวมีลักษณะต่างกัน  (กุหลาบ มัล
ลิกะมาส ๒๕๒๘ : ๑๐๖๘-๑๑๒๔ )  

 การศึกษาคติชนจากการเก็บข้อมูลสนามเป็นวิธีท่ีนักคติชนวิทยานิยมศึกษากันอย่างยิ่ง  
เพราะแหล่งข้อมูลส าคัญของคติชนคือข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมจากประชาชนผู้ให้ข้อมูลโดยตรง ส่วนข้อมูลท่ีเป็น
เอกสารและพิพิธภัณฑ์คติชนนั้น  กิ่งแก้ว  อัตถากร (๒๕๒๗ : ๑๔ ) กล่าวว่า “ ไม่สู้เป็นปัญหาหรือมี
ความส าคัญมากนัก เพราะมีวัสดุเพื่อการศึกษาอยู่แล้ว ถ้าหากยังขาดตกบกพร่องประการใดก็อาจใช้วิธีเก็บ
ข้อมูลสนามเสริมส่วนท่ีขาดอยู่ได้ ”  

 การเก็บรวบรวมข้อมูลสนามเป็นวิธีการศึกษา ค้นคว้าและวิจัยคติชนท่ีส าคัญมาก   
ผู้ปฏิบัติงานจึงจ าเป็นต้องศึกษาระเบียบวิธีการเก็บข้อมูลสนามอย่างรอบคอบและแม่นย า เพื่อให้ข้อมูลนั้นมี
คุณภาพ คือ มีความถูกต้อง มีความน่าเช่ือถือและมีรายละเอียดครบถ้วน การเก็บข้อมูลสนามจึงต้องท าอย่างมี
ระบบและมีวิธีการเก็บท่ีเป็นวิทยาศาสตร์ 

 นักคติชนวิทยาหลายคน เช่น  เฮอร์เบอร์ต ฮัลเพอร์ต  (Herbert Halpert) อลัน โลแมกซ์ 
(Alan Lomax) แมคเอดเวอร์ด ลีช (Mac Edward Leach) ริชาร์ด ดอร์สัน (Richard Dorson) และวิลเล่ียม 
อาร์. บาสคอม (William R. Bascom) ได้น าเอาระเบียบวิธีทางมานุษยวิทยามาใช้ในการปฏิบัติงานสนาม    
คติชนวิทยา การปฏิบัติงานสนามเพื่อรวบรวมข้อมูลดังกล่าวมีล าดับขั้นตอน ๕ ขั้น ได้แก่ การต้ังปัญหา การ
วิเคราะห์ปัญหา การรวบรวมข้อมูล  การเสนอส่ิงท่ีค้นพบและการยืนยันสมมุติฐานโดยอาศัยพื้นฐานจากการ
วิเคราะห์และการแปลข้อมูล  (ผ่องพันธ์ มณีรัตน์ ๒๕๒๙ : ๑๘๙-๑๙๐) 



๑๕ 

การวิจัยเรื่องสถานภาพและการสืบสานเพลงพื้นบ้านภาคกลางครั้งนี้จะยึดระเบียบวิธีในการ
รวบรวมข้อมูลภาคสนามดังกล่าว เพื่อให้สามารถรวบรวมข้อมูลได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ท่ีสุดภายในกรอบ
ของปัจจัยส่งเสริมการท าวิจัยต่างๆ  

 
ง. แนวคิดเร่ืองภูมิปัญญาไทย 
สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่ม ๑๙ 

( ๒๕๓๙, น. ๒๔๕ – ๒๖๔ ) กล่าวถึง “ภูมิปัญญา” ว่าหมายถึง “ความรู้ขั้นสูงส่งอันเป็นความรู้แจ้งในความ
จริงแห่งชีวิต”  ส่วนค าว่า “ ภูมิปัญญาชาวบ้าน” หมายถึง “ความรู้ของชาวบ้าน ซึ่งได้มาจากประสบการณ์ 
และความเฉลียวฉลาดของชาวบ้าน รวมท้ังความรู้ที่ส่ังสมมาแต่บรรพบุรุษ สืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง 
ระหว่างการสืบทอดมีการปรับประยุกต์และเปล่ียนแปลง จนเกิดเป็นความรู้ใหม่ตามสภาพการณ์ทางสังคม 
วัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อม”  

ความต่างกันของภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ  “ภูมิปัญญาไทย เป็นองค์ความรู้
และความสามารถโดยส่วนรวม เป็นท่ียอมรับในระดับชาติ ส่วนภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นองค์ความรู้และ
ความสามารถในระดับท้องถิ่นซึ่งมีขอบเขตจ ากัดในแต่ละท้องถิ่น เช่น ภาษาไทยเป็นภูมิปัญญาไทย ในขณะท่ี
ภาษาอีสานเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น” ( สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่ม ๒๓ ใน http://kanchanapisek.or.th ) 

ภูมิปัญญาไทยมีคุณค่าและความส าคัญ เนื่องจากช่วยสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่น สร้างความ
ภาคภูมิใจ และศักดิ์ศรี เกียรติภูมิแก่คนไทย  สามารถปรับประยุกต์หลักธรรมค าสอนทางศาสนาใช้กับวิถีชีวิตได้
อย่างเหมาะสม  สร้างความสมดุลระหว่างคนในสังคมและธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน  และเปล่ียนแปลงปรับปรุง                                
ได้ตามยุคสมัย ( เรื่องเดิม ) 

  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “มรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมกับความมั่นคงของชาติ” ในการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมระดับชาติ “วิจัยวัฒนธรรม ครั้งท่ี ๒” 
เมื่อวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมบางกอก ชฎา กรุงเทพมหานคร สรุปได้ว่าเรื่องมรดกทางวัฒนธรรม
เป็นเรื่องท่ีลึกซึ้ง และเป็นเรื่องจริงท่ีถูกละเลย และไม่เข้าใจกันมากว่า ๑๐๐ ปี เป็นสาเหตุให้สังคมไทยมีความ
อ่อนแอ โดยเฉพาะด้านการศึกษาท่ีท้ิงฐานทางวัฒนธรรม ท าให้คนไทยท่ีเกิดมาในราว ๔ – ๕ ช่ัวอายุคน 
(ประมาณ ๑๐๐ ปีท่ีผ่านมา) ไม่เข้าใจรากเหง้าของสังคมไทย วัฒนธรรมถือเป็นเรื่องลึกซึ้งและกว้างขวาง 
วัฒนธรรมเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับทุกๆ ด้าน ต้นไม้ต้องมีรากฉันใด สังคมก็ต้องมีรากฉันนั้น เราพัฒนาโดย
ท าลายฐาน ท้ิงฐานทางวัฒนธรรมจึงเกิดวิกฤติต่างๆ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องเข้าใจในเรื่องต่างๆ ได้แก่ ๑. ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ๒. ภูมิปัญญา ภูมิปัญญาคือปัญญาท่ีติดอยู่กับแผ่นดิน ซึ่งต้องเห็นคุณค่า ถ้าไม่เห็น
คุณค่าก็ท าลายส่ิงนั้นได้ง่าย ภูมิปัญญาท่ีเกิดจากวิถีชีวิตมาจากการเห็นคุณค่า จึงไม่ควรไปดูถูกภูมิปัญญา
เหล่านั้น ๓. มีศักดิ์ศรีและเกียรติเสมอกัน ปัจจุบันมีปัญหาสังคมเกิดขึ้นมากมาย เนื่องจากสังคมมีความเหล่ือม
ล้ ากันมาก แต่หากน าวัฒนธรรมมาเป็นตัวตั้ง (มีเกียรติเสมอกัน) จะลดความเครียดในสังคม ลดความรุนแรง ไม่
เกิดความเหล่ือมล้ า ถือเป็นความส าคัญของวัฒนธรรม ๔. การเคารพความรู้ในตัวคน ความรู้มี ๒ ประเภท 

http://kanchanapisek.or.th/


๑๖ 

ได้แก่  ความรู้ในต าราและความรู้ในตัวคน อันเป็นความรู้ท่ีได้จากประสบการณ์ และการท างาน ความรู้ท้ัง ๒ 
ประเภทนั้นล้วนมีความส าคัญ ความรู้ในต าราเป็นความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ท่ีมาจากการทดลองวิจัย ส่วนความรู้
ในตัวคนนั้น มีฐานอยู่ในวัฒนธรรม อยู่ในวิถีชีวิต ทุกคน ทุกอาชีพ จึงล้วนมีความรู้ท่ีแตกต่างกันไปกล่าวได้ว่า 
หากเราเคารพความรู้ในตัวคน ทุกคนจะมีเกียรติ แต่ถ้าเราเคารพแต่ความรู้ในต าราจึงมีเพียงคนส่วนน้อยเท่านั้น
ท่ีมีเกียรต ิท าให้คนขาดความมั่นใจในตนเอง น าไปสู่การขาดความมั่นใจแห่งชาติ ( www.culture.go.th ) 

 
จ. แนวคิดเร่ืองการอนุรักษ์เพลงพื้นบ้าน 
สุกัญญา สุจฉายา ( ๒๕๒๘  : ๒๗๕ )  กล่าวว่า การอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านให้คงอยู่อย่างมีชีวิต

และมีบทบาทเหมือนเดิมคงเป็นส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได้  แต่ส่ิงท่ีอาจท าได้ในขณะนี้ก็คือการอนุรักษ์ เพื่อช่วยให้
วัฒนธรรมของชาวบ้านซึ่งถูกละเลยมานานปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ของสังคมไทยเช่นเดียววัฒนธรรมท่ีเรา
ถือเป็นแบบฉบับ  การอนุรักษ์มี ๒ วิธีการ ได้แก่ การอนุรักษ์ตามสภาพด้ังเดิมท่ีเคยปรากฏ และการอนุรักษ์
โดยการประยุกต์ การอนุรักษ์ตามสภาพด้ังเดิมท่ีเคยปรากฏ หมายถึงการสืบทอดรูปแบบเนื้อหา วิธีการร้อง 
เล่น เหมือนเดิมทุกประการ เพื่อประโยชน์ในการศึกษา  ส่วนการอนุรักษ์โดยการประยุกต์  หมายถึงการ
เปล่ียนแปลงรูปแบบและเนื้อหาให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบันเพื่อให้คงอยู่และมีบทบาทในสังคมต่อไป 

การอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านตามสภาพดั้งเดิมท่ีปรากฏอยู่ท่ัวไปคือการบันทึกและการศึกษาข้อมูล 
ซึ่งเป็นวิธีท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ดังท่ี เอนก นาวิกมูล ( ๒๕๓๒ : ๒๔๐ ) ผู้บุกเบิกในการอนุรักษ์เพลงพื้นบ้าน
ภาคกลางอย่างจริงจังได้กล่าวไว้ว่า “( การบันทึกและการศึกษา ) เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์หาคุณค่าเบื้อง
หน้า ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้คนรุ่นหลังสามารถน าไปปรับใช้เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยของตน หรือคัดเลือกไปเฉพาะ
ส่วนหนึ่งท่ีเขาสนใจ ท าให้วิญญาณแห่งประเทศชาติยังคงสืบสานอยู่ต่อไปได้ หากไม่มีการท างานในส่วนนี้    
แล้วไซร้คนในชาติก็หาความมั่นคงมั่นใจในตัวเองไม่ได้ ด้วยไม่รู้จักก าพืดแห่งตนไม่รู้จักข้อดีข้อเสียของตน งาน
บันทึกศึกษาเป็นงานท่ีขาดไม่ได้”  

 
๑.๕ ค าถามในการด าเนินโครงการ 

 
๑. สถานภาพของเพลงพื้นบ้านภาคกลางในปัจจุบันเป็นอย่างไร 
๒. การถ่ายทอดเพลงพื้นบ้านภาคกลางมีกระบวนการถ่ายทอดอย่างไรบ้าง 
๓. ปัจจัยใดบ้างท่ีมีผลคุกคามต่อเพลงพื้นบ้านภาคกลางปัจจุบัน 
๔. การสงวนรักษาเพลงพื้นบ้านภาคกลางมีแนวทางอย่างไรบ้าง 

 
๑.๖ ชุมชนที่เก่ียวข้อง 

       
 “ชุมชน” ในท่ีนี้คือ ประชาคมหรือผู้แทนกลุ่มชนท่ีสืบทอดเพลงพื้นบ้านภาคกลางในเขต ๓๕ จังหวัด 

รวมท้ังส้ินไม่ต่ ากว่า ๗๐ คน ได้แก่  ครูเพลง ศิลปินแห่งชาติ ปราชญ์ชาวบ้าน ครูภูมิปัญญา ศิลปินพื้นบ้าน ครู

http://www.culture.go.th/


๑๗ 

อาจารย์ผู้เช่ียวชาญในด้านการสร้างสรรค์และสืบทอดเพลงพื้นบ้านภาคกลาง  รวมท้ังคณะเพลงพื้นบ้านอาชีพ 
และคณะเพลงพื้นบ้านเยาวชนหรือสถาบันการศึกษาท่ีสืบทอดมาจากครูเพลงพื้นบ้าน ตลอดจนผู้ส่งเสริมและ
สนับสนุนเพลงพื้นบ้านภาคกลางกลุ่มต่าง ๆ เช่น  นักวิชาการ บุคคลท่ัวไปและส่ือมวลชน 

 
๑.๗ การกระจายตัวของมรดกภูมิปัญญาเพลงพื้นบ้านภาคกลาง 

 
 การวิจัยครั้งนี้พบว่าปัจจุบันมีคณะเพลงพื้นบ้านอาชีพเท่าท่ีสามารถรวบรวมข้อมูลภาคสนาม

ได้ในเขตพื้นท่ีภาคกลาง ๒๐ จังหวัด รวมจ านวน  ๓๗ คณะ ดังตารางต่อไปนี้ 
 

จังหวัด เพลงฉ่อย 
เพลง

ทรงเคร่ือง 
เพลงเรือ ล าตัด เพลงอีแซว รวม 

กรุงเทพฯ คณะ
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย   
 

๑. คณะ
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย   
๒. คณะชมรม
รักษ์เพลง
พื้นบ้าน  
๓. คณะเพาะ
กล้าพันธุ์เก่ง
เพลงพื้นบ้าน 

คณะมหา 
วิทยาลัย
หอการค้า
ไทย   
 

๑. คณะ 
หงษ์ทอง  
เสียงทอง 
๒. คณะเด่น 
หลานหวังเต๊ะ 

คณะ 
มหาวิทยาลัย
หอการค้า
ไทย   
 

๕ 

ก าแพง 
เพชร  

คณะเพลง
พื้นบ้าน
วัฒนธรรมไทย
สายใยชุมชน
ต าบลวังแขม 

    ๑ 

ชลบุรี    ๑.คณะพ่อผูก 
เอกพจน์  
(แม่ประพิมพ์ 
เอกพจน์ ) 
๒. คณะยุคล 
เพียรเสมอ 
 

 ๒ 

ชัยนาท  คณะพ่อสวิง     ๑ 



๑๘ 

จังหวัด เพลงฉ่อย 
เพลง

ทรงเคร่ือง 
เพลงเรือ ล าตัด เพลงอีแซว รวม 

บรรเด็จ  
ตราด     ๑.คณะก านัน

ทวีวัฒน์  
ระลึกชอบ  
๒.คณะพ่อ
ประสูตร  
ช่วงเวฬุ 

 ๒ 

ตาก  คณะ 
พ่อหรัด  
แม่ประทวย 

    ๑ 

นครนายก      คณะ  
ส. รวมศิลป์  
ลูกศรีจุฬา 

 ๑ 

นครปฐม   คณะชมรม
รักษ์เพลง
พื้นบ้าน  
ม.มหิดล 

๑. คณะแม่
ประยูร  
ยมเยี่ยม  
(แม่อุ่นเรือน) 
๒. คณะ 
รุ่งลิขิต  
ไทรนิ่มนวล 
๓. คณะชมรม
รักษ์เพลง
พื้นบ้าน  
ม.มหิดล 

 ๓ 

นคร 
สวรรค์   

คณะแม่ 
ทองใบ จินดา 

    ๑ 

นนทบุรี    คณะแม่ชูรัก-
สุภาพร 
 

 ๑ 

ปทุมธานี    คณะหวังเต๊ะ 
น าโดยแม่ 

 ๑ 



๑๙ 

จังหวัด เพลงฉ่อย 
เพลง

ทรงเคร่ือง 
เพลงเรือ ล าตัด เพลงอีแซว รวม 

ศรีนวล 
พระนคร 
ศรี 
อยุธยา 

   คณะไพรัช  
บ่อตาโล่ 

 ๑ 

พิจิตร     คณะบ้าน 
วังกร่าง 

 ๑ 

พิษณุโลก  
 

๑. คณะแม่
สมปอง  
พลอยบุตร 
๒. คณะพันโล 
ม.นเรศวร   

  คณะพันโล  
ม.นเรศวร   

 ๒ 

เพชรบูรณ์  คณะเพลง
ฉ่อยวง 
คนสะเดียง 

    ๑ 

ระยอง     คณะก านัน
ส าเริง คนฑา 

 ๑ 

สิงห์บุรี คณะแม่ 
ล าจวน  
ศรีจันทร์  

ครูจ ารัส  
อยู่สุข 

ครูจ ารัส อยู่
สุข  

  ๒ 

สุพรรณบุรี ๑. คณะแม่
ขวัญจิต  
ศรีประจันต์  
๒. คณะ
วิทยาลัย 
นาฏศิลป
สุพรรณบุรี  
๓. คณะอนันต์
ศิษย์ขวัญจิต 
๔. คณะ 
สุจินต์  
ศรีประจันต์ 

๑. คณะแม่
ขวัญจิต  
ศรีประจันต์  
๒. คณะ
วิทยาลัย 
นาฏศิลป
สุพรรณบุรี  
๓. คณะอนันต์
ศิษย์ขวัญจิต 

๑. คณะแม่
ขวัญจิต  
ศรีประจันต์  
๒. คณะ
วิทยาลัย 
นาฏศิลป
สุพรรณบุรี  
๓. คณะ
อนันต์ศิษย์
ขวัญจิต 
๔. คณะ
ส าเนียง  

๑. คณะแม่
ขวัญจิต  
ศรีประจันต์  
๒. คณะ
วิทยาลัย 
นาฏศิลป
สุพรรณบุรี  
๓. คณะอนันต์
ศิษย์ขวัญจิต 

๑. คณะแม่
ขวัญจิต  
ศรีประจันต์  
๒. คณะ
วิทยาลัย 
นาฏศิลป
สุพรรณบุรี  
๓. คณะ
อนันต์ศิษย์
ขวัญจิต 
๔. คณะ 
สุจินต์  

๘ 



๒๐ 

จังหวัด เพลงฉ่อย 
เพลง

ทรงเคร่ือง 
เพลงเรือ ล าตัด เพลงอีแซว รวม 

๕. คณะ
ส าเนียง  
เสียงสุพรรณ 
 
 

เสียงสุพรรณ 
๕. คณะ 
สุจินต์  
ศรีประจันต์ 
 

ศรีประจันต์ 
๕. คณะ 
ล าจวน 
สวนแตง 
๖. คณะ 
นกเอี้ยง เสียง
ทอง 
๗. คณะนก
เล็ก ดาวรุ่ง 
๘. คณะ
ส าเนียง  
เสียงสุพรรณ 

อ่างทอง   คณะ 
พ่อมังกร  
บุญเสริม 

  ๑ 

จันทบุรี    คณะวิชัย 
ราชันย์ 

 ๑ 

รวม ๒๐ 
จังหวัด 

รวม ๑๔ 
คณะ 

รวม ๗ 
คณะ 

รวม ๙ คณะ 
รวม ๑๙ 

คณะ 
รวม ๙ คณะ 

รวม 
๓๗ 
คณะ 

 

    
อนึ่ง จังหวัดท่ีเดิมเคยมีคณะเพลงพื้นบ้านภาคกลาง ๕ ชนิดนี้ แต่จากการส ารวจและรวบรวม

ข้อมูลภาคสนามพบว่าปัจจุบันไม่มีคณะสืบต่ออีกแล้ว ได้แก่ เพลงพื้นบ้าน ๕ ชนิดในจังหวัดอุทัยธานี (นาย     
สุรพงษ์ ทิพย์ศิริและนางสมจิตร ทิพย์ศิริ สัมภาษณ์ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗  ) เพลงเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
( ยุทธนา จันทร์เทศนา สัมภาษณ์ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ) 
                                 



๒๑ 

 
 
ภาพที่ ๑ แผนที่แสดงการกระจายตัวของเพลงพ้ืนบ้านภาคกลาง ในพ้ืนที่ ๒๐ จังหวัด (พ้ืนที่สีส้ม) 

                        



๒๒ 

บทที่ ๒ 
ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของภาคกลางและเพลงพื้นบ้านภาคกลาง 

 

 ภาคกลาง หรือ ภูมิภาคตอนกลางของประเทศไทย อยู่กึ่งกลางระหว่างภาคเหนือ ภาคอีสาน และ
ภาคใต้  ครอบคลุมท่ีราบลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยาเป็นหลัก ส้าหรับการจัดแบ่งกลุ่มจังหวัดออกเป็นภาคต่าง ๆ นั น 
มีการใช้เกณฑ์ท่ีแตกต่างกัน มีทั งการแบ่งอย่างเป็นทางการโดยราชบัณฑิตยสถานส้าหรับใช้ในแบบเรียน และ
การแบ่งขององค์กรต่าง ๆ ตามแต่การใช้ประโยชน์  ในงานวิจัยชิ นนี  ใช้เกณฑ์การแบ่ง เขตภูมิภาคตาม
สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคกลาง ซึ่งครอบคลุมพื นท่ีรวมทั งสิ น ๓๕ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 
กาญจนบุรี ก้าแพงเพชร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี ชัยนาท ตราด ตาก นครนายก  นครปฐม 
นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี 
เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุร ีลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย
สุพรรณบุรี อ่างทอง อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี รวมเนื อท่ีประมาณ ๑๘๗,๖๘๖.๗ ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขต
ติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพื่อนบ้าน ดังนี  

ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ล้าพูน ล้าปาง แพร่ น่าน และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดชุมพร 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดเลย ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว (ทางจังหวัดพิษณุโลก) และราชอาณาจักรกัมพูชา (ทางจังหวัด
สระแก้ว จันทบุรี ตราด) 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89


๒๓ 

 
 

ภาพที่ ๒ แผนที่แสดงที่ตั งและอาณาเขตภาคกลางที่ใช้ในการด้าเนินโครงการ 



๒๔ 

๒.๑ ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมในพื้นที่ภาคกลาง 
 
 พื นท่ีบริเวณภาคกลางของประเทศไทย มีลักษณะทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม
ท่ีเฉพาะ จึงส่งผลต่อการสร้างสรรค์เพลงพื นบ้านท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะ และแตกต่างไปจากภูมิภาคอื่นๆ ด้วย
เหตุนี ผู้วิจัยจึงจะได้น้าเสนอข้อมูลเบื องต้นทั งในเชิงภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม เพื่อให้เป็น
พื นฐานความรู้ดังนี  

 

๒.๑.๑ ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 

พื นท่ีในเขตภาคกลางส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยที่ราบ ซึ่งเกิดจากการที่แม่น ้าพัดพาเอาเศษหิน 
เศษดิน กรวดทราย และตะกอนมาทับถมพอกพูนนับเป็นเวลาหลายล้านปี มีลักษณะเป็นแอ่งท่ีมีความสมบูรณ์
ทางธรรมชาติ เรียกได้ว่าเป็น “อู่ข้าวอู่น ้า” ของประเทศ บริเวณท่ีราบของภาคกลางครอบคลุมอาณาบริเวณ
ตั งแต่ทางใต้ของจังหวัดอุตรดิตถ์ลงไปจนจรดอ่าวไทย นับเป็นพื นท่ีราบท่ีมีขนาดกว้างใหญ่กว่าภูมิภาคอื่นๆ 
ของประเทศ อย่างไรก็ตาม บางบริเวณของภาคกลาง มีภูเขาโดดๆ ทางจังหวัดนครสวรรค์และด้านตะวันตก
ของจังหวัดพิษณุโลก จากหลักฐานทางธรณีวิทยา สันนิษฐานว่าภูเขาโดดเหล่านี เดิมเคยเป็นเกาะ เพราะน ้า
ทะเลท่วมขึ นไปถึงจังหวัดอุตรดิตถ์ในหลายยุค พื นดินยกตัวสูงขึ น รวมทั งการกระท้าของแม่น ้าหลายสายซึ่งมี
การกัดเซาะสึกกร่อนและการทับถมพอกพูน ท้าให้บริเวณดังกล่าวเป็นท่ีราบอันกว้างใหญ่ของประเทศ ทั งนี เมื่อ
พิจารณาตามลักษณะโครงสร้าง บริเวณภาคกลางสามารถแบ่งได้เป็น ๓ เขต คือ 

๑. ภาคกลางตอนบน ได้แก่ บริเวณตั งแต่จังหวัดนครสวรรค์ขึ นไปทางตอนบน ครอบคลุม
พื นท่ีในเขตจังหวัดก้าแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย รวมทั งบางบริเวณของจังหวัดเพชรบูรณ์ สุโขทัย และ
ตาก ภูมิประเทศโดยท่ัวไปในบริเวณตอนบนนี  ประมาณ ๒ ใน ๓ ของพื นท่ีเป็นท่ีราบลุ่มแม่น ้าและท่ีราบลูกฟูก 
ซึ่งเกิดจากการกระท้าของแม่น ้าสายส้าคัญ ๆ คือ แม่น ้าปิง แม่น ้าวัง แม่น ้ายม แม่น ้าน่าน และล้าน ้าสาขา ภูมิ
ประเทศท่ีเป็นลูกฟูกนั นอาจเกิดจากการท่ีแม่น ้าพัดพาเอาเศษหิน กรวด ทรายท่ีมีขนาดใหญ่และตกตะกอน 
ก่อนทับถมพอกพูน ถ้าหากเทียบกับดินตะกอนแล้ว ชนิดแรกสามารถต้านทานต่อการสึกกร่อนได้มากกว่าชนิด
หลัง ท้าให้กลายเป็นภูมิประเทศคล้ายลูกคล่ืน มีลูกเนินเตี ย ๆ สลับกับบริเวณท่ีง่ายแก่การสึกกร่อน ซึ่ง
กลายเป็นร่องลึกมีลักษณะเป็นท่ีราบลูกฟูก นอกจากนี การกระท้าของแม่น ้ายังท้าให้เกิดท่ีราบขั นบันได ท่ีราบ
ลุ่มแม่น ้าหรือท่ีราบน ้าท่วมถึงของแม่น ้าปิง แม่น ้ายม และแม่น ้าน่านอีกด้วย ภูมิประเทศทางด้านตะวันออก
ของเขตนี เป็นภูเขาและทิวเขาจรดขอบเขตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แนวทิวเขาดังกล่าวได้แก่ ทิวเขา
เพชรบูรณ์ ซึ่งต่อเนื่องมาจากทิวเขาหลวงพระบาง ระหว่างทิวเขาเพชรบูรณ์นี มีท่ีราบแคบ ๆ ในเขตอ้าเภอหล่ม
สักและจังหวัดเพชรบูรณ์ ท่ีราบนี มีแม่น ้าป่าสักไหลผ่านลงไปทางใต้ ทางด้านตะวันตกของทิวเขาสูงนี เป็นท่ีราบ
เชิงเขาสลับลูกเนินเตี ย ๆ ไปจนจรดท่ีราบลุ่มแม่น ้า 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C_2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C_2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C_2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%81


๒๕ 

๒. ภาคกลางตอนล่าง เป็นท่ีราบลุ่มซึ่งเริ่มตั งแต่ทางตอนใต้ของจังหวัดนครสวรรค์ลงไปจน
จรดอ่าวไทย ภูมิประเทศภาคกลางตอนล่างบริเวณดินดอนสามเหล่ียมแม่น ้าเจ้าพระยา พื นท่ีส่วนใหญ่เป็นดิน
ตะกอนท่ีแม่น ้าเจ้าพระยา แม่น ้าท่าจีน แม่น ้าแม่กลอง และแม่น ้าบางปะกงพัดพามา แม่น ้าเหล่านี เมื่อไหลผ่าน
บริเวณท่ีเป็นท่ีราบ ความเร็วของกระแสน ้าจะลดลง วัตถุต่าง ๆ ท่ีละลายปนมากับน ้าจะตกตะกอนทับถมพอก
พูน ซึ่งตะกอนเหล่านี ส่วนใหญ่ประกอบด้วยทรายละเอียด ดินเหนียว และดินตะกอน ดินตะกอนท่ีแม่น ้าพัดพา
มามีประโยชน์ในการปลูกข้าวซึ่งเป็นพืชหลักของประเทศ ทั งนี เพราะดินตะกอนสามารถอุ้มน ้าได้  

๓. บริเวณขอบท่ีราบ ได้แก่ บริเวณภูมิประเทศท่ีมีลักษณะเป็นท่ีราบแคบ ๆ ทางด้าน
ตะวันตกของจังหวัดอุทัยธานี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี และนครปฐม และบางบริเวณทางด้านตะวันออกของจังหวัด
สระบุรีและลพบุรี ซึ่งลักษณะภูมิประเทศดังกล่าวมีความแตกต่างจากท่ีราบลุ่มแม่น ้าในทางธรณีสัณฐานวิทยา 
ทั งนี เพราะหินท่ีสึกกร่อนกลายเป็นดินรวมทั งน ้าเป็นตัวการท้าให้เศษดินเศษหินเหล่านี มาทับถมในบริเวณเชิง
เขา และส่วนท่ีต่อแนวของท่ีราบลุ่มแม่น ้า พื นท่ีบริเวณขอบท่ีราบทั ง ๒ ด้าน ปัจจุบันเป็นแหล่งท่ีมีความส้าคัญ
ในการปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีส้าคัญของประเทศเช่น ข้าวโพด อ้อย ข้าวฟ่าง มันส้าปะหลัง และอื่น ๆ  

 
 นอกจากนี ในพื นท่ีภาคกลางยังมีแม่น ้าสายส้าคัญในภาคกลาง ได้แก่ 
 

๑. แม่น ้าเจ้าพระยา เป็นแม่น ้าสายหลักของประเทศ เกิดจากการรวมตัวของแควใหญ่ ๆ 
จ้านวน ๔ สาย คือ แม่น ้าปิง วัง ยม และน่าน โดยท่ีแม่น ้าปิงและน่านไหลมารวมกันท่ีปากน ้าโพ และต้าบล
แควใหญ่ อ้าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เป็นแม่น ้าเจ้าพระยา แล้วไหลลงทางใต้ผ่านจังหวัดต่าง ๆ ดังนี คือ 
อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร จากนั นไหลลงสู่
อ่าวไทยท่ีอ้าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ รวมระยะความยาวประมาณ ๓๗๐ กิโลเมตร นอกจากนี แม่น ้า
เจ้าพระยายังแยกสาขาออกเป็นแม่น ้า ๓ สาย คือ 
   ก. แม่น ้าท่าจีน เป็นแม่น ้าท่ีแยกตัวออกจากแม่น ้าเจ้าพระยาท่ีต้าบลท่าซุง อ้าเภอ
เมือง จังหวัดอุทัยธานี กับต้าบลหาดท่าเสา อ้าเภอเมือง จังหวัดชัยนาท แม่น ้าท่าจีนมีช่ือเรียกหลายช่ือดังนี  
ตอนท่ีไหลผ่านจังหวัดชัยนาทเรียกว่า "แม่น ้ามะขามเฒ่า" ตอนท่ีผ่านจังหวัดสุพรรณบุรีเรียกว่า "แม่น ้า
สุพรรณบุรี" ตอนท่ีผ่านจังหวัดนครปฐมเรียกว่า "แม่น ้านครชัยศรี" ส่วนตอนท่ีไหลผ่านจังหวัดสมุทรสาครและ
ไหลลงสู่อ่าวไทยเรียกว่า "แม่น ้าท่าจีน" แม่น ้าสายนี มีความยาวประมาณ ๓๑๕ กิโลเมตร 
   ข. แม่น ้าน้อย เป็นแม่น ้าท่ีแยกจากแม่น ้าเจ้าพระยาท่ีต้าบลชัยนาท อ้าเภอเมือง 
จังหวัดชัยนาท ไหลผ่านจังหวัดต่าง ๆ คือ จังหวัดสิงห์บุรี อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา โดยไหลมาบรรจบ
กับคลองบางบาลท่ีบ้านสีกุก (แม่น ้าเจ้าพระยาสายเดิม) แล้วไหลบรรจบกับแม่น ้าเจ้าพระยาท่ีอ้าเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความยาวประมาณ ๑๕๕ กิโลเมตร 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9F%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87


๒๖ 

   ค. แม่น ้าลพบุรี เป็นแม่น ้าท่ีแยกจากแม่น ้าเจ้าพระยาท่ีต้าบลม่วงหมู่ อ้าเภอเมือง 
จังหวัดสิงห์บุรีไหลผ่านจังหวัดลพบุรีมาบรรจบกับแม่น ้าป่าสักท่ีอ้าเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความ
ยาวประมาณ ๘๕ กิโลเมตร  

๒. แม่น ้าป่าสัก มีต้นก้าเนิดจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ ในเขตอ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ไหล
ผ่านจังหวัดเพชรบูรณ์ ลพบุรี  สระบุรี  ไปบรรจบกับแม่น ้ าเ จ้าพระยาในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีความยาวประมาณ ๕๗๐ กิโลเมตร 

๓. แม่น ้าสะแกกรัง มีต้นก้าเนิดอยู่ในเขตเทือกเขาโมโกจู ในเขตจังหวัดก้าแพงเพชร ไหลไป
บรรจบกับแม่น ้าเจ้าพระยาท่ีบ้านท่าซุง ต้าบลท่าซุง อ้าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี มีความยาวประมาณ ๒๒๕ 
กิโลเมตร 

๔. แม่น ้าแม่กลอง เป็นแม่น ้าสายใหญ่ เกิดจากภูเขาในอ้าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ไหลผ่าน
ช่องสะเดา วังด้ง ลาดหญ้า หนองบัว ท่ามะขาม เรียกแม่น ้าตอนนี ว่า “แควใหญ่” หรือ “ศรีสวัสด์ิ” เมื่อไหล
มาถึงต้าบลบ้านเหนือ อ้าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มีแม่น ้าแควน้อยมารวมทางฝ่ังขวา เรียกว่า  “ปาก
แพรก” และจากจุดนี จะเรียกว่าแม่น ้าแม่กลอง ไหลผ่านจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และไหลลงสู่ทะเลท่ีอ้าเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม รวมระยะทางยาวประมาณ ๑๔๐ กิโลเมตร 

๕. แม่น ้าบางปะกง เกิดจากเทือกเขาสันก้าแพง ไหลผ่านจังหวัดปราจีนบุรี  เรียกว่า “แม่น ้า
ปราจีนบุรี” จากนั นไหลผ่านชลบุรี ฉะเชิงเทรา ลงสู่อ่าวไทยท่ีอ้าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความยาว
ประมาณ ๒๓๐ กิโลเมตร 

 
 ในท่ีนี  จะให้ข้อมูลสังเขปทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดท่ียังคงเหลือชุมชุนผู้สืบทอดเพลงพื นบ้านภาคกลาง 
ซึ่งได้เก็บรวบรวมข้อมูลไว้ในงานชิ นนี  ดังต่อไปนี  

  ๒.๑.๑.๑ กรุงเทพมหานคร 

 กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงและนครท่ีมีประชากรมากท่ีสุดของประเทศ
ไทย เป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง  การเงินการธนาคาร การพาณิชย์ การ
ส่ือสาร และความเจริญของประเทศ มีแม่น ้าเจ้าพระยาไหลผ่านและแบ่งเมืองออกเป็น ๒ ฝ่ัง คือ ฝ่ังพระนคร
และฝ่ังธนบุรี โดยกรุงเทพมหานครมีพื นท่ีทั งหมด ๑,๕๖๘.๗๓๗ ตารางกิโลเมตร มีประชากรตามทะเบียน
ราษฎรกว่าห้าล้านคน เป็นจังหวัดท่ีใหญ่เป็นอันดับท่ี ๖๘ ของไทย และเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอันดับท่ี ๗๓ ของ
โลก   

พื นท่ีส่วนมากในกรุงเทพมหานครเป็นท่ีราบลุ่ม เป็นส่วนหนึ่งของท่ีราบลุ่มภาคกลาง
ตอนล่างของประเทศไทย ซึ่งเป็นพื นท่ีอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก  ตั งอยู่บนพื นท่ีบริเวณดินดอน
สามเหล่ียมปากแม่น ้า ซึ่งเกิดจากตะกอนน ้าพา มีระดับความสูงจากระดับน ้าทะเลปานกลางประมาณ ๑.๕๐-๒ 
เมตร โดยมีความลาดเอียงจากทิศเหนือสู่อ่าวไทยทางทิศใต้ และเฉพาะลุ่มแม้น ้าเจ้าพระยาตอนล่างจะอยู่สูง
กว่าระดับน ้าทะเลไม่เกิน ๑.๕๐ เมตร ท้าให้เกิดปัญหาน ้าท่วมบ่อยครั งในช่วงฤดูมรสุม 



๒๗ 

กรุ ง เทพมหานครมีอาณาเขตทางบกติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาคร  จั งหวั ด
นครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสมุทรปราการ ส่วนอาณาเขตทาง
ทะเลอ่าวไทยตอนใน ติดต่อจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดชลบุรี โดยมี
รายละเอียดดังนี  

ทิศเหนือ  ติดต่อกับจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานี 
ทิศใต้  ติดต่อกับจังหวัดสมุทรปราการ และอ่าวไทย (ส่วนท่ีเป็นอ่าวไทยท่ีเป็น

พื นท่ีเดิมของจังหวัดธนบุรี ปัจจุบันคือเขตบางขุนเทียน ซึ่งมีอาณาเขต
ทางทะเลติดต่อทางอ่าวไทยกับจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดเพชรบุรี 
จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ) 

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐม 

กรุงเทพมหานครมีสถานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ แบ่งการ
ปกครองออกเป็น ๕๐ เขต ได้แก่ พระนคร ดุสิต หนองจอก บางรัก บางเขน บางกะปิ ปทุมวัน ป้อมปราบศัตรู
พ่าย พระโขนง มีนบุรี ลาดกระบัง ยานนาวา สัมพันธวงศ์ พญาไท ธนบุรี บางกอกใหญ่ ห้วยขวาง คลองสาน 
ตล่ิงชัน บางกอกน้อย บางขุนเทียน ภาษีเจริญ หนองแขม ราษฎร์บูรณะ บางพลัด ดินแดง บึงกุ่ม สาทร บาง
ซื่อ จตุจักร บางคอแหลม ประเวศ คลองเตย สวนหลวง จอมทอง ดอนเมือง ราชเทวี ลาดพร้าว วัฒนา บางแค 
หลักส่ี สายไหม คันนายาว สะพานสูง วังทองหลาง คลองสามวา บางนา ทวีวัฒนา ทุ่งครุ และบางบอน (เรียง
ตามรหัสเขตการปกครองท่ีใช้ในราชการ)  

  

 
ภาพที่ ๓ แผนที่แสดงอาณาเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

(ที่มา: http://th.wikipedia.org/wiki/รายชื่อเขตของกรุงเทพมหานคร) 



๒๘ 

   ๒.๑.๑.๒ ก าแพงเพชร 

จังหวัดก้าแพงเพชรเป็นจังหวัดท่ีตั งอยู่ริมแม่น ้าปิง และอยู่ทางตอนเหนือของภาค
กลาง มีเนื อที่ประมาณ ๘,๖๐๗.๕ ตารางกิโลเมตร เป็นพื นท่ีการเกษตรประมาณ ๕,๓๕๘.๑๕ ตารางกิโลเมตร 
พื นท่ีป่าไม้ ๒,๑๘๔.๗ ตารางกิโลเมตร พื นท่ีอยู่อาศัยและอื่น ๆ อีกประมาณ ๑,๐๖๔.๖๕ ตารางกิโลเมตร      
มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ ดังนี  

ทิศเหนือ  ติดต่อกับกิ่งอ้าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก และอ้าเภอคีรีมาศ จังหวัด
สุโขทัย 

ทิศใต้  ติดต่อกับอ้าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอ้าเภอบางระก้า จังหวัดพิษณุโลก และอ้าเภอโพธิ์ทะเล 

อ้าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอ้าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 

 
ภูมิประเทศของจังหวัดก้าแพงเพชรแบ่งเป็น ๓ ลักษณะ คือ 

ลักษณะท่ี ๑ เป็นท่ีราบลุ่มแม่น ้าปิงตอนล่างแบบตะพักลุ่มน ้า มีระดับความสูง
ประมาณ ๔๓ – ๑๐๗ เมตรจากระดับน ้าทะเลปานกลาง อยู่บริเวณทางด้านทิศตะวันออกและใต้ของจังหวัด 

ลักษณะท่ี ๒ เป็นเนินเขาเตี ยๆ สลับท่ีราบ พบเห็นบริเวณด้านเหนือ และตอนกลาง
ของจังหวัด 

ลักษณะท่ี ๓ เป็นภูเขาสลับซับซ้อน เป็นแหล่งแร่ธาตุ และต้นน ้าล้าธารต่างๆ ท่ีส้าคัญ 
เช่น คลองวังเจ้า คลองสวนหมาก คลองขลุง และคลองวังไทร ไหลลงสู่แม่น ้าปิง 

โดยสรุป ลักษณะพื นท่ีของจังหวัดก้าแพงเพชร ด้านตะวันตกเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน 
อุดมด้วยธรรมชาติ ป่าไม้ และน ้าตก ทางด้านตะวันออกเป็นท่ีราบ ลักษณะดินเป็นดินปนทรายเหมาะแก่การ
ท้านา และปลูกพืชไร่  

 
การปกครองของจังหวัดก้ าแพงเพชรแบ่งออกเป็น  ๙ อ้ าเภอ ๒ กิ่ งอ้า เภอ 

ประกอบด้วย ๗๘ ต้าบล ๘๒๓ หมู่บ้าน ได้แก่ อ้าเภอเมืองก้าแพงเพชร อ้าเภอไทรงาม อ้าเภอคลองลาน  

อ้าเภอขาณุวรลักษบุรี อ้าเภอคลองขลุง อ้าเภอพรานกระต่าย อ้าเภอลานกระบือ อ้าเภอทรายทองวัฒนา 
อ้าเภอปางศิลาทอง กิ่งอ้าเภอบึงสามัคคี และกิ่งอ้าเภอโกสัมพีนคร 



๒๙ 

 
ภาพที่ ๔ แผนที่แสดงอาณาเขตจังหวัดก้าแพงเพชร 

(ที่มา: http://www.kamphaengphet.go.th/new_web/New_web/his_03.htm) 

 

   ๒.๑.๑.๓ ชลบุรี 

จังหวัดชลบุรีตั งอยู่ริมฝ่ังทะเลตะวันออกของอ่าวไทย มีเนื อที่ประมาณ ๔,๓๖๓ ตาราง
กิโลเมตร มีความส้าคัญต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศ เนื่องจากมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง
หลายแห่ง ด้วยท้าเลท่ีตั งอันเหมาะสมส้าหรับการค้าขายทางทะเล ส่งผลให้ปัจจุบัน ชลบุรีได้รับการวางแผนให้
เป็นเมืองหลักทางด้านอุตสาหกรรมและการค้าขาย  มีท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือพาณิชย์ส้าคัญแห่งหนึ่งของ
ประเทศ นอกจากนี ยังมีโรงงานอุตสาหกรรมมากมาย เช่น โรงกล่ันน ้ามัน โรงงานประกอบรถยนต์ โรงงาน
น ้าตาลทราย โรงงานมันส้าปะหลังอัดเส้นและอัดเม็ด และโรงงานผลิตชิ นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ นับว่า
เป็นจังหวัดท่ีมีความส้าคัญทางเศรษฐกิจอย่างมาก จังหวัดชลบุรีมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ ดังนี  

ทิศเหนือ           ติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ทิศใต้               ติดต่อกับจังหวัดระยอง 
ทิศตะวันออก       ติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับชายฝ่ังทะเลตะวันออกของอ่าวไทย 
 
ภูมิประเทศของจังหวัดชลบุรีมีลักษณะผสมผสานกันมากถึง ๕ แบบ ได้แก่ ท่ีราบลูก

คล่ืนและเนินเขา  ท่ีราบชายฝ่ังทะเล  ท่ีราบลุ่มแม่น ้าบางปะกง  พื นท่ีสูงชันและภูเขา  รวมถึงเกาะน้อยใหญ่



๓๐ 

อีกจ้านวนมากท่ีราบลูกคล่ืนและเนินเขาพบได้ทางด้านตะวันออกของจังหวัดในเขตอ้าเภอบ้านบึง  พนัสนิคม 
หนองใหญ่ ศรีราชา บางละมุง สัตหีบ และบ่อทอง พื นท่ีนี มีลักษณะสูง ๆ ต้่า ๆ คล้ายลูกระนาด ปัจจุบันพื นท่ี
นี ส่วนใหญ่ถูกใช้เป็นพื นท่ีเพาะปลูกมันส้าปะหลัง ส้าหรับท่ีราบชายฝ่ังทะเลนั นพบตั งแต่ปากแม่น ้าบางปะกงถึง
อ้าเภอสัตหีบ เป็นท่ีราบแคบๆชายฝ่ังทะเล มีภูเขาลูกเล็ก ๆ สลับเป็นบางตอน ถัดมาคือ พื นท่ีราบลุ่มแม่น ้าบาง
ปะกง มีล้าน ้าคลองหลวงยาว ๑๓๐ กิโลเมตร  ต้นน ้าอยู่ท่ีอ้าเภอบ่อทองและอ้าเภอบ้านบึง ผ่านพนัสนิคมไป
บรรจบเป็นคลองพานทองไหลลงสู่แม่น ้าบางปะกง โดยดินตะกอนอันอุดมสมบูรณ์จากการพัดพาของแม่น ้าบาง
ปะกงนี เอง ได้ก่อให้เกิดท่ีราบลุ่มเหมาะสมต่อการเกษตรกรรม  ส่วนพื นท่ีสูงชันและภูเขานั น อยู่ตอนกลางและ
ด้านตะวันออกของจังหวัดตั งแต่อ้าเภอเมืองชลบุร ีบ้านบึง ศรีราชา หนองใหญ่ และบ่อทอง   

จังหวัดชลบุรีมีชายฝ่ังทะเลยาวประมาณ ๑๖๐ กิโลเมตร มีความเว้าโค้งสวยงาม ซึ่ง
อ่าวหลายแห่งสามารถพัฒนาไปเป็นท่าจอดเรือก้าบังคล่ืนลมได้เป็นอย่างดี นอกจากนี  ยังมีเกาะส้าคัญ ๆ อยู่ไม่
น้อยกว่า ๔๖ เกาะ เช่น เกาะสีชัง เกาะค้างคาว เกาะริ น เกาะไผ่ เกาะลอย เกาะล้าน เกาะครก เกาะสาก 
เกาะขาม เกาะแสมสาร และเกาะครามท่ีอยู่ในเขตทหารเรือของอ้าเภอสัตหีบ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และอนุบาล
เต่าทะเลท่ีหายากและใกล้สูญพันธุ์ของไทย เป็นต้น โดยเกาะเหล่านี ท้าหน้าท่ีเป็นปราการธรรมชาติ ช่วย
ป้องกันคล่ืนลม ท้าให้ชลบุรีไม่ค่อยมีคล่ืนขนาดใหญ่ ภูมิประเทศท่ีมีความหลากหลายนี ส่งผลให้จังหวัดชลบุรี
สามารถพัฒนากิจกรรมต่างๆ ได้อย่างต่เนื่อง ทั งด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การพาณิชย์ และการท่องเท่ียว   

การปกครองของจังหวัดชลบุรีแบ่งเป็น ๑๑ อ้าเภอ ประกอบด้วย ๙๒ ต้าบล ๖๘๗ 
หมู่บ้าน ได้แก่ อ้าเภอเมืองชลบุรี อ้าเภอบ้านบึง อ้าเภอหนองใหญ่ อ้าเภอบางละมุง อ้าเภอพานทอง อ้าเภอ
พนัสนิคม อ้าเภอศรีราชา อ้าเภอเกาะสีชัง อ้าเภอสัตหีบ อ้าเภอบ่อทอง และอ้าเภอเกาะจันทร์ 

 
ภาพที่ ๕ แผนที่แสดงอาณาเขตจังหวัดชลบุรี 

(ที่มา: http://www.chonburi.go.th) 

 



๓๑ 

 ๒.๑.๑.๔ ชัยนาท 

 จังหวัดชัยนาทตั งอยู่บริเวณท่ีราบลุ่มภาคกลางตอนบน บริเวณริมฝ่ังซ้ายของแม่น ้า
เจ้าพระยา ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื นท่ีราบ มีเนินเขาเล็ก ๆ กระจายอยู่ ท่ัวไป  จังหวัดชัยนาทมีเนื อท่ี
ประมาณ ๒,๔๖๙.๗๕ ตารางกิโลเมตร มีแม่น ้าหลายสายไหลผ่าน ได้แก่ แม่น ้าเจ้าพระยา แม่น ้าท่าจีน และ
แม่น ้าน้อย ท้าให้มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเกษตรกรรม พื นท่ีการเกษตรส่วนใหญ่เป็นพื นท่ีใช้
ประโยชน์ในการท้านา ปลูกพืชไร่ นอกนั นเป็นพื นท่ีท้าสวน ปลูกผัก ไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดชัยนาทมีอาณา
เขตติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ ดังนี  

ทิศเหนือ           ติดต่อกับจังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดนครสวรรค์ 
ทิศใต้               ติดต่อกับจังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี 
ทิศตะวันออก    ติดต่อกับจังหวัดนครสวรรค ์และจังหวัดสิงห์บุรี 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
จังหวัดชัยนาทแบ่งการปกครองออกเป็น ๘ อ้าเภอ ๕๓ ต้าบล ๔๖๐ หมู่บ้าน 

ประกอบด้วย อ้าเภอเมืองชัยนาท อ้าเภอมโนรมย์ อ้าเภอวัดสิงห์ อ้าเภอสรรพยา อ้าเภอสรรคบุรี อ้าเภอหันคา 
อ้าเภอหนองมะโมง และอ้าเภอเนินขาม 

 
 

ภาพที่ ๖ แผนที่แสดงอาณาเขตจังหวัดชัยนาท 
(ที่มา: http://www.chainat.go.th) 

 
 

 



๓๒ 

๒.๑.๑.๕ ตราด 

จังหวัดตราดเป็นจังหวัดชายแดนทางทะเล ด้านทิศตะวันออกของประเทศไทย มีเนื อท่ี
ประมาณ ๒,๘๖๒.๖ ตารางกิโลเมตร และพื นท่ีตามเขตการปกครองทางทะเลประมาณ ๗,๒๕๗.๖ ตาราง
กิโลเมตร  ฝ่ังทะเลยาวประมาณ ๑๖๕ กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพื่อนบ้าน
ดังนี  

ทิศเหนือ   ติดต่อกับอ้าเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีและประเทศกัมพูชา 
ทิศใต้  ติดต่อกับอ่าวไทยและน่านน ้าทะเลประเทศกัมพูชา 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับประเทศกัมพูชามีทิวเขาบรรทัดเป็นแนวกั นเขตแดน 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ้าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 
 
ภูมิประเทศของจังหวัดตราด  มีอาณาบริเวณทั งท่ีเป็นแผ่นดินและพื นน ้าประกอบด้วย

เทือกเขาสูงอุดมด้วยป่าเบญจพรรณและป่าดิบทางด้านตะวันออก  ส่วนบริเวณหมู่เกาะต่าง ๆ ทางด้านใต้มีภูมิ
ประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงเช่นเดียวกัน ตอนเหนือเป็นท่ีราบบริเวณภูเขา ตอนกลางจะเป็นท่ีราบลุ่มน ้าท่ี
อุดมสมบูรณ์แล้วลาดลงเป็นท่ีราบต้่าชายฝ่ังทะเล กล่าวได้ว่าลักษณะของภูมิประเทศท่ีปรากฏเด่นชัด คือ ท่ี
ราบบริเวณลุ่มน ้า ท่ีราบต้่าชายฝ่ังทะเล ท่ีราบบริเวณภูเขาและท่ีสูงบริเวณภูเขา  

ส้าหรับหมู่เกาะช้างมีภูเขาครอบคลุมอยู่เกือบตลอดพื นท่ี ได้แก่เกาะต่าง ๆ เช่น เกาะ
กูด  เกาะช้าง เกาะเหล่านี มีท่ีราบเฉพาะชายฝ่ังทะเลเท่านั น ภูมิประเทศของเกาะเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส้าคัญ
ของจังหวัด หมู่เกาะทะเลในจังหวัดตราดตั งอยู่ห่างจากฝ่ังจึงได้รับผลกระทบจากตะกอนปากแม่น ้าบนแผ่นดิน
น้อย ส่งผลให้น ้าทะเลใส เป็นแหล่งป่าต้นน ้า มีน ้าตก พืชพันธุ์ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ซึ่งยังคงความสมบูรณ์ของ
ระบบนิเวศอยู่มาก 

จังหวัดตราดแบ่งการปกครองออกเป็น ๗  อ้าเภอ  ๓๘ ต้าบล ๒๖๑  หมู่บ้าน 
ประกอบด้วย อ้าเภอเมืองตราด อ้าเภอคลองใหญ่ อ้าเภอเขาสมิง อ้าเภอบ่อไร่ อ้าเภอแหลมงอบ อ้าเภอเกาะ
กูด และอ้าเภอเกาะช้าง 

 
ภาพที่ ๗ แผนที่แสดงอาณาเขตจังหวัดตราด 

(ที่มา: http://www.th.wikipedia.org) 



๓๓ 

 ๒.๑.๑.๖ ตาก 

จังหวัดตากตั งอยู่ค่อนไปทางตะวันตกของประเทศไทย มีเนื อที่ประมาณ ๑๖,๔๐๖.๖๕ 
ตารางกิโลเมตร มีพื นท่ีมากเป็นอันดับ ๔ ของประเทศ นับเป็นจังหวัดชายแดนท่ีส้าคัญอีกจังหวัดหนึ่งของไทย 
มีประวัติศาสตร์เก่าแก่นับแต่สมัยกรุงสุโขทัย ทั งยังมีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมท่ีงดงามหลาย
แห่งด้วย สภาพภูมิประเทศโดยท่ัวไป เป็นป่าไม้และภูเขาสูง มีพื นท่ีส้าหรับการเกษตรน้อย มีทิวเขาถนนธงชัย
เป็นตัวแบ่งพื นท่ีออกเป็น ๒ ฝ่ัง ตากฝ่ังตะวันออก คือ อ้าเภอเมืองตาก อ้าเภอบ้านตาก อ้าเภอสามเงา กิ่ง
อ้าเภอวังเจ้า และตากฝ่ังตะวันตก คือ อ้าเภอแม่สอด อ้าเภอแม่ระมาด อ้าเภอพบพระ อ้าเภอท่าสองยาง 
อ้าเภออุ้มผาง มีอาณาเขตติดต่อกับพื นท่ีอื่นดังนี    

ทิศเหนือ  ติดต่อกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดล้าพูน และ
จังหวัดล้าปาง 

ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดกาญจนบุรี 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดสุโขทัย จังหวัดก้าแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ และ

จังหวัดอุทัยธานี 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
 
จังหวัดตากแบ่งการปกครองออกเป็น ๘ อ้าเภอ ๑ กิ่งอ้าเภอ คือ อ้าเภอเมืองตาก 

อ้าเภอบ้านตาก อ้าเภอสามเงา อ้าเภอแม่สอด อ้าเภอแม่ระมาด อ้าเภอพบพระ อ้าเภอท่าสองยาง อ้าเภออุ้ง
ผาง และกิ่งอ้าเภอวังเจ้า 

 

ภาพที่ ๘ แผนที่แสดงอาณาเขตจังหวัดตาก 
(ที่มา: http://www.tak.go.th/general.htm) 



๓๔ 

 ๒.๑.๑.๗ นครนายก 

จังหวัดนครนายกมีเนื อท่ีประมาณ ๒,๑๒๒ ตารางกิโลเมตร ลักษณธภูมิประเทศ
โดยท่ัวไปเป็นที่ราบ ทางตอนเหนือและตะวันออกเป็นภูเขาสูงชันในเขตอ้าเภอบ้านนา อ้าเภอเมืองนครนายก 
และอ้าเภอปากพลี ส่วนหนึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งเป็นเขตรอยต่อกับอีก ๓ จังหวัด ได้แก่ 
สระบุรี นครราชสีมา และปราจีนบุรี ซึ่งมีเทือกเขาติดต่อกับเทือกเขาดงพญาเย็น มียอดเขาสูงท่ีสุดของจังหวัด
คือ ยอดเขาเขียว มีความสูงจากระดับน ้าทะเล ๑,๓๕๑ เมตร ส่วนทางตอนกลางและตอนใต้เป็นท่ีราบอันกว้าง
ใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของท่ีราบลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา ลักษณะดินเป็นดินปนทรายและดินเหนียวเหมาะแก่การ ท้า
นา ท้าสวนผลไม้ และการอยู่อาศัย มีอาณาเขตติดต่อกับพื นท่ีอื่นดังนี  

ทิศเหนือ   ติดต่อกับจังหวัดสระบุรี และจังหวัดนครราชสีมา  
ทิศใต้   ติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดปราจีนบุรี  
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดปราจีนบุรี  
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับจังหวัดปทุมธานี 
 
จังหวัดนครนายกแบ่งการปกครองออกเป็น ๔ อ้าเภอ ๔๑ ต้าบล ๔๐๓ หมู่บ้าน ได้แก่ 

อ้าเภอเมืองนครนายก อ้าเภอปากพลี อ้าเภอบ้านนา และอ้าเภอองครักษ์ 

 
ภาพที่ ๙ แผนที่แสดงอาณาเขตจังหวัดนครนายก 
(ที่มา: http://nakhonnayok.go.th/index.php) 

 
 ๒.๑.๑.๘ นครปฐม 

 จังหวัดนครปฐมตั งอยู่บริเวณลุ่มแม่น ้าท่าจีน ซึ่งเป็นพื นท่ีบริเวณท่ีราบลุ่มภาคกลาง 
เป็นพื นท่ีเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร มีเนื อท่ีประมาณ ๒,๑๖๘.๓๒๗ ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิ
ประเทศโดยท่ัวไปเป็นท่ีราบถึงค่อนข้างราบเรียบ ไม่มีภูเขาและป่าไม้ ระดับความแตกต่างของความสูงของ
พื นท่ีอยู่ระหว่าง ๒ – ๑๐ เมตรเหนือระดับน ้าทะเลปานกลาง สภาพพื นท่ีโดยท่ัวไปลาดจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ 
และตะวันตกสู่ตะวันออก มีแม่น ้าท่าจีนไหลผ่านจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้  พื นท่ีทางตอนเหนือและทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่เป็นท่ีดอน ส่วนพื นท่ีทางตอนกลางของจังหวัดเป็นท่ีราบลุ่ม มีท่ีดอนกระจาย



๓๕ 

เป็นแห่ง ๆ และมีแหล่งน ้ากระจาย ส้าหรับพื นท่ีด้านตะวันออกและด้านใต้เป็นท่ีราบลุ่มริมฝ่ังแม่น ้าท่าจีน มี
คลองธรรมชาติและคลองซอยท่ีขุดขึ นเพื่อการเกษตรและคมนาคมอยู่มาก พื นท่ีสูงจากระดับน ้าทะเล ๒ – ๔ 
เมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื นท่ีอื่นดังนี  

ทิศเหนือ  ติดต่อกับอ้าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ทิศใต้  ติดต่อกับอ้าเภอกระทุ่มแบน อ้าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร และ

อ้าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอ้าเภอไทรน้อย อ้าเภอบางใหญ่ อ้าเภอบางกรวย จังหวัด

นนทบุรี เขตทวีวัฒนา เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร และอ้าเภอ
บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอ้าเภอบ้านโป่ง อ้าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และอ้าเภอ
ท่ามะกา อ้าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 

 
จังหวัดนครปฐมแบ่งการปกครองออกเป็น ๗ อ้าเภอ ประกอบด้วย ๑๐๖ ต้าบล ๙๓๐ 

หมู่บ้าน ได้แก่ อ้าเภอเมืองนครปฐม อ้าเภอก้าแพงแสน อ้าเภอนครชัยศรี อ้าเภอดอนตูม อ้าเภอบางเลน 
อ้าเภอสามพราน อ้าเภอพุทธมณฑล 

 

 
ภาพที่ ๑๐ แผนที่แสดงอาณาเขตจังหวัดนครปฐม 

(ที่มา: http://www.nakhonpathom.go.th/npt/index.php/) 

  

 
 



๓๖ 

๒.๑.๑.๙ นครสวรรค ์

 จังหวัดนครสวรรค์ตั งอยู่บริเวณภาคกลางตอนบน มีเนื อท่ีประมาณ ๙,๕๙๗ ตาราง
กิโลเมตร ลักษณะทางภูมิศาสตร์โดยท่ัวไป ส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่มเหมาะแก่การเกษตร เป็นท่ีราบประมาณ ๓ 
ใน ๔ ของพื นท่ีจังหวัด มีแม่น ้าสายส้าคัญคือ แม่น ้าปิง แม่น ้ายม และแม่น ้าน่าน ไหลมารวมกันเป็นแม่น ้า
เจ้าพระยา ไหลผ่านช่วงกลางของจังหวัด แม่น ้าท่ีกล่าวได้แบ่งพื นท่ีของจังหวัดออกเป็นด้านตะวันออกและ
ตะวันตก และมีเพียง ๖ อ้าเภอท่ีตั งอยู่บนแม่น ้าสายหลัก สภาพภูมิประเทศทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดมี
ภูเขาสลับซับซ้อนและเป็นป่าทึบในเขตอ้าเภอลาดยาว อ้าเภอแม่วงก์ อ้าเภอแม่เปิน และอ้าเภอชุมตาบง พื นท่ี
ป่าของจังหวัดเป็นสภาพป่าท่ีเช่ือมโยงติดต่อกับป่าห้วยขาแข้งของจังหวัดอุทัยธานีในส่วนทางใต้ของอ้าเภอแม่
วงก์ ส่วนบนของอ้าเภอแม่วงก์และอ้าเภอลาดยาวเป็นส่วนติดต่อกับป่าทึบของจังหวัดตาก ท่ีเช่ือมโยงไปถึงป่า
ทุ่งใหญ่นเรศวรของจังหวัดกาญจนบุรี สภาพพื นท่ีส่วนใหญ่โดยเฉพาะตอนกลางของจังหวัดเป็นท่ีราบลุ่มแม่น ้า
ค่อนข้างเรียบ ซึ่งอยู่ในเขตอ้าเภอเมืองนครสวรรค์ อ้าเภอบรรพตพิสัย อ้าเภอชุมแสง อ้าเภอท่าตะโก อ้าเภอ
โกรกพระ และอ้าเภอพยุหะคีรี สภาพพื นท่ีทางทิศตะวันตก (เขตอ้าเภอลาดยาว อ้าเภอแม่วงก์ อ้าเภอแม่เปิน 
และอ้าเภอชุมตาบง) และทิศตะวันออก (เขตอ้าเภอหนองบัว อ้าเภอไพศาลี อ้าเภอตากฟ้า และอ้าเภอตาคลี) 
มีลักษณะเป็นแบบลอนลูกคล่ืน ยกตัวขึ นจากตอนกลางของจังหวัด สูงจากระดับน ้าทะเลปานกลาง ๕๐ – 
๑๕๐ เมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื นท่ีอื่นดังนี  

ทิศเหนือ   ติดต่อกับจังหวัดพิจิตร และก้าแพงเพชร 
ทิศใต้   ติดต่อกับจังหวัดลพบุรี อุทัยธานี ชัยนาท และสิงห์บุรี 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับจังหวัดตาก 
จังหวัดนครสวรรค์แบ่งการปกครองออกเป็น ๑๕ อ้าเภอ ประกอบด้วย ๑๒๘ ต้าบล 

๑,๔๓๑ หมู่บ้าน ได้แก่ อ้าเภอเมืองนครสวรรค ์อ้าเภอโกรกพระ อ้าเภอชุมแสง อ้าเภอลาดยาว อ้าเภอบรรพต
พิสัย อ้าเภอหนองบัว อ้าเภอตาคลี อ้าเภอเก้าเลี ยว อ้าเภอท่าตะโก อ้าเภอตากฟ้า อ้าเภอไพศาลี อ้าเภอพยุหะ
คีรี อ้าเภอแม่วงก์ อ้าเภอแม่เปิน และอ้าเภอชุมตาบง 

 
ภาพที่ ๑๑ แผนที่แสดงอาณาเขตจังหวัดนครสวรรค์ 

(ที่มา: http://www.nakhonsawan.go.th) 



๓๗ 

 ๒.๑.๑.๑๐ นนทบุรี 

 จังหวัดนนทบุรีจัดเป็นพื นท่ีในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร ตั งอยู่ริมแม่น ้า
เจ้าพระยาในเขตภาคกลาง เป็นหนึ่งในห้าจังหวัดปริมณฑลท่ีมีความเจริญเทียบเท่ากรุงเทพมหานครในแทบทุก
ด้าน และเป็นจังหวัดท่ีมีผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่นอีกจังหวัดหนึ่งในประเทศไทย มีเนื อท่ีประมาณ  ๖๒๒.๓๘ 
ตารางกิโลเมตร มีแม่น ้าไหลผ่านแบ่งพื นท่ีออกเป็น ๒ ฝ่ัง คือ ฝ่ังตะวันตก มีขนาดพื นท่ี ๓ ใน ๔ ของจังหวัด 
พื นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่มน ้าท่วมถึง มีคูคลองขนาดต่าง ๆ เช่ือมโยงกันหลายสายเหมือนใยแมงมุม มีการท้า
เรือกสวนไร่นา และฝ่ังตะวันออกมีพื นท่ี ๑ ใน ๓ ของจังหวัด ได้แก่พื นท่ีในเขตเทศบาลนครนนทบุรีและ
เทศบาลนครปากเกร็ด เป็นเขตเมืองมีประชากรอยู่อย่างหนาแน่น อาจถือได้ว่าส่วนนี เป็นส่วนหนึ่งของเมือง
หลวง เพราะเขตแดนระหว่างนนทบุรีกับกรุงเทพมหานครนั นแทบจะกลายเป็นส่วนเดียวกัน จนไม่เป็นท่ีรู้จัก มี
อาณาเขตติดต่อกับพื นท่ีอื่นดังนี  

ทิศเหนือ  ติดต่อกับอ้าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ้าเภอลาด
หลุมแก้ว และอ้าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

ทิศใต้  ติดต่อกับเขตบางพลัด เขตตล่ิงชัน และเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับเขตดอนเมือง เขตหลักส่ี เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร  
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอ้าเภอพุทธมณฑล และอ้าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
 
จังหวัดนนทบุรีแบ่งการปกครองออกเป็น ๖ อ้าเภอ ประกอบด้วย ๕๒ ต้าบล ๔๓๓ 

หมู่บ้าน ได้แก่ อ้าเภอเมืองนนทบุรี อ้าเภอบางกรวย อ้าเภอบางใหญ่ อ้าเภอบางบัวทอง อ้าเภอไทรน้อย และ
อ้าเภอปากเกร็ด  

 
 

ภาพที่ ๑๒ แผนที่แสดงอาณาเขตจังหวัดนนทบุรี 

(ที่มา: http://nonthaburi.go.th/) 
 
 



๓๘ 

 ๒.๑.๑.๑๑ ปทุมธานี 

จังหวัดปทุมธานีตั งอยู่บริเวณท่ีราบลุ่ม โดยมีแม่น ้าเจ้าพระยาไหลผ่านใจกลางจังหวัด
ในเขตอ้าเภอเมืองปทุมธานีและอ้าเภอสามโคก มีเนื อที่ประมาณ ๑,๕๒๕.๘๕๖ ตารางกิโลเมตร จากข้อมูลเมื่อ
ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ จังหวัดปทุมธานีมีพื นท่ีการเกษตรร้อยละ ๕๓.๐๓ ของจังหวัด และมีนิคมอุตสาหกรรมกระจาย
อยู่ทั งจังหวัด จึงนับเป็นจังหวัดท่ีมีความส้าคัญต่อการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมของประเทศ มีอาณาเขต
ติดต่อกับพื นท่ีอื่นดังนี  

ทิศเหนือ  ติดต่อกับอ้าเภอบางไทร อ้าเภอบางปะอิน อ้าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อ้าเภอหนองแค และอ้าเภอวิหารแดง จังหวัด
สระบุรี 

ทิศใต้  ติดต่อกับเขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตสายไหม เขตบางเขน 
และเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร อ้าเภอปากเกร็ด และอ้าเภอบาง
บัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอ้าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และอ้าเภอบางน ้าเปรี ยว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา  

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอ้าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ้าเภอบาง
เลน จังหวัดนครปฐม และอ้าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 

 
จังหวัดปทุมธานีแบ่งการปกครองออกเป็น ๗ อ้าเภอ ประกอบด้วย ๖๐ ต้าบล ๕๒๙ 

หมู่บ้าน ได้แก่ อ้าเภอเมืองปทุมธานี อ้าเภอคลองหลวง อ้าเภอธัญบุรี อ้าเภอหนองเสือ อ้าเภอลาดหลุมแก้ว 
อ้าเภอล้าลูกกา และอ้าเภอสามโคก 

 
ภาพที่ ๑๓ แผนที่แสดงอาณาเขตจังหวัดปทุมธานี 

(ที่มา: http://www2.pathumthani.go.th/index.php) 

  



๓๙ 

๒.๑.๑.๑๒ ปราจีนบุรี 

จังหวัดปราจีนบุรีมีเนื อท่ีประมาณ ๔,๗๖๒.๓๖๒ ตารางกิโลเมตร จัดเป็นจังหวัดแห่ง
มรดกโลก เนื่องจากมีอุทยานแห่งชาติท่ีเป็นมรดกโลกถึง ๓ แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยาน
แห่งชาติทับลาน และอุทยานแห่งชาติปางสีดา เป็นเมืองท่ีมีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีการพบซากโบราณสถาน
ในหลายพื นท่ีของจังหวัด นอกจากนี ยังมีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติหลายแห่ง  

แต่เดิมจังหวัดปราจีนบุรีมีพื นท่ีกว้างใหญ่มาก เนื่องจากในอดีตเคยมีการยุบรวมจังหวัด
นครนายกเข้ากับจังหวัดปราจีนบุรีในปี พ.ศ. ๒๔๘๕ เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณในสภาวะท่ีเศรษฐกิจ
ของประเทศตกต่้าระหว่างสงคราม  ต่อมาในปีพ.ศ. ๒๔๘๙ จึงมีพระราชบัญญัติจัดตั งจังหวัดนครนายกขึ นอีก
ครั ง อย่างไรก็ตามพื นท่ีของจังหวัดปราจีนบุรีก็ยังคงมีความกว้างใหญ่ ท้าให้เกิดปัญหาในการปกครองและ
ให้บริการประชาชนเนื่องจากบางอ้าเภออยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัดมาก จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติฯ ให้แยก
บางอ้าเภอทางด้านทิศตะวันออกของจังหวัดปราจีนบุรีแล้วรวมกันจัดตั งเป็น จังหวัดสระแก้ว ในปีพ.ศ. 
๒๕๓๖ จนถึงปัจจุบัน 

ปัจจุบัน จังหวัดปราจีนบุรีถูกพัฒนาจนกลายเป็นจังหวัดท่ีมีความส้าคัญทางด้าน
เศรษฐกิจ มีการลงทุนจากต่างประเทศ ท้าให้มีนิคมอุตสาหกรรมเกิดขึ นใหม่มากมาย ท้าให้ภาพรวมเศรษฐกิจ
ของจังหวัดดีขึ น  

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดปราจีนบุรีแบ่งออกได้เป็น ๒ ลักษณะ คือ ตอนบน 
บริเวณเขตอ้าเภอท่ีอยู่ลึกเข้าไปจากพื นท่ีจังหวัดตอนล่าง มีลักษณะเป็นภูเขาสูงท่ีราบสูง และป่าทึบซับซ้อน มี
เขตติดต่อกับเทือกเขาดงพญาเย็น บริเวณยอดเขาสูงถึง ๑,๓๒๖ เมตร บริเวณเชิงเขาสูง ๔๗๔ เมตร ลักษณะ
เป็นท่ีราบสูงคล้ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นแหล่งก้าเนิดแม่น ้าหลายสาย ได้แก่พื นท่ีอ้าเภอประจันต
คาม อ้าเภอนาดี และบางส่วนของอ้าเภอกบินทร์บุรี ตอนล่าง พื นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่มแม่น ้าเหมาะแก่การ
เพาะปลูก ได้แก่ ท่ีราบลุ่มแม่น ้าปราจีนบุรี สูงกว่าระดับน ้าทะเล ๕ เมตร ซึ่งเกิดจากแควหนุมานและแควพระ
ปรงไหลมาบรรจบกันท่ีอ้าเภอกบินทร์บุรี ไหลผ่านอ้าเภอประจันตคาม อ้าเภอศรีมหาโพธิ อ้าเภอเมือง
ปราจีนบุรี และอ้าเภอบ้านสร้าง ไหลเข้าสู่จังหวัดฉะเชิงเทรา เรียกว่าแม่น ้าบางปะกง ไหลลงสู่อ่าวไทยท่ีอ้าเภอ
บางปะกง จังหวัดปราจีนบุรีมีอาณาเขตติดต่อกับพื นท่ีอื่นดังนี  

ทิศเหนือ   ติดต่อกับจังหวัดนครนายก และจังหวัดนครราชสีมา 
ทิศใต้   ติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับจังหวัดสระแก้ว   
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับจังหวัดนครนายก และจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
จังหวัดปราจีนบุรีแบ่งการปกครองออกเป็น ๗ อ้าเภอ ประกอบด้วย ๖๕ ต้าบล ๖๕๘ 

หมู่บ้าน ได้แก่ อ้าเภอเมืองปราจีนบุรี อ้าเภอกบินทร์บุรี อ้าเภอนาดี อ้าเภอบ้านสร้าง อ้าเภอประจันตคาม 
อ้าเภอศรีมหาโพธิ และอ้าเภอศรีมโหสถ 



๔๐ 

 
ภาพที่ ๑๔ แผนที่แสดงอาณาเขตจังหวัดปราจีนบุรี 

(ที่มา: http://www.sea-cr.com)  

 
 ๒.๑.๑.๑๓ พระนครศรีอยุธยา 

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นอดีตราชธานีของไทยมีหลักฐานของการเป็นเมืองใน
ลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา ตั งแต่ประมาณพุทธศตวรรษท่ี ๑๖ – ๑๘ โดยมีร่องรอยของท่ีตั งเมือง โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ และเรื่องราวเหตุการณ์ในลักษณะต้านานพงศาวดาร ไปจนถึงหลักศิลาจารึก ซึ่งถือว่าเป็นหลักฐาน
ร่วมสมัยท่ีใกล้เคียงเหตุการณ์มากท่ีสุด ซึ่งเมืองอโยธยาหรืออโยธยาศรีรามเทพนคร หรือเมืองพระราม มีท่ีตั ง
อยู่บริเวณด้านตะวันออกของเกาะเมืองอยุธยา มีบ้านเมืองท่ีมีความเจริญทางการเมือง การปกครอง และมี
วัฒนธรรมท่ีรุ่งเรืองแห่งหนึ่ง มีการใช้กฎหมายในการปกครองบ้านเมือง ๓ ฉบับ คือ พระอัยการลักษณะ
เบ็ดเสร็จ พระอัยการลักษณะทาส พระอัยการลักษณะกู้หนี  

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั งอยู่บริเวณท่ีราบลุ่มภาคกลางตอนล่าง  มีเนื อ ท่ี
ประมาณ ๒,๕๕๖.๖๔ ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศ เป็นท่ีราบลุ่มน ้าท่วมถึง พื นท่ีส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา 
ไม่มีภูเขา ไม่มีป่าไม้ มีแม่น ้าไหลผ่าน ๔ สาย ได้แก่ แม่น ้าเจ้าพระยา แม่น ้าป่าสัก แม่น ้าลพบุรี และแม่น ้าน้อย 
มีล้าคลองใหญ่น้อย ประมาณ ๑,๒๕๔ คลอง เช่ือมต่อกับแม่น ้าเกือบท่ัวบริเวณพื นท่ีจังหวัด จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดท่ีมีศักยภาพทางด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเท่ียว ซึ่งมีการเติบโต
ทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง พื นท่ีการเกษตรคิดเป็นร้อยละ ๗๑.๗๕ ของพื นท่ีจังหวัด มีนิคมอุตสาหกรรม ๓ 
แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) และนิคมอุตสาหกรรมสห
รัตนนคร มีเขตประกอบการอุตสาหกรรม ๒ แห่ง ได้แก่ เขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคเตอรี่แลนด์วังน้อย 
และเขตประกอบการอุตสาหกรรมบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ้ากัด พื นท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยามี
อาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี  

ทิศเหนือ   ติดต่อกับจังหวัดอ่างทอง และจังหวัดลพบุรี 
ทิศใต้   ติดต่อกับจังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับจังหวัดสระบุรี   



๔๑ 

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแบ่งการปกครองออกเป็น ๑๖ อ้าเภอ ประกอบด้วย ๒๐๙ 

ต้าบล ๑๔๕๙ หมู่บ้าน ได้แก่ อ้าเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา อ้าเภอท่าเรือ อ้าเภอนครหลวง อ้าเภอบางไทร 
อ้าเภอบางบาล อ้าเภอบางปะอิน อ้าเภอบางปะหัน อ้าเภอผักไห่ อ้าเภอภาชี อ้าเภอลาดบัวหลวง อ้าเภอวัง
น้อย อ้าเภอเสนา อ้าเภอบางซ้าย อ้าเภออุทัย อ้าเภอมหาราช และอ้าเภอบ้านแพรก 

 

 
ภาพที่ ๑๕ แผนที่แสดงอาณาเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

(ที่มา: http://www.ayutthaya.go.th/Ayu/Landscape.html) 

 
 ๒.๑.๑.๑๔ พิจิตร 

 จังหวัดพิจิตรมีเนื อท่ีประมาณ ๔,๕๓๑.๐๑๓ ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศ
โดยท่ัวไปเป็นท่ีราบลุ่ม มีแม่น ้ายมและแม่น ้าน่านไหลผ่าน แม่น ้าทั งสองสายนี ไหลผ่านจังหวัดเกือบเป็นลักษณะ
เส้นขนานจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ โดยมีแม่น ้าพิจิตร (แม่น ้าเดิม) อยู่ระหว่างกลาง ความยาวของแม่น ้าน่านท่ีไหล
ผ่านจังหวัดมีระยะทาง ๙๗ กิโลเมตร และความยาวของแม่น ้ายมท่ีไหลผ่านจังหวัดมีระยะประมาณ ๑๒๘ 
กิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรเป็นหลัก มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี  

ทิศเหนือ   ติดต่อกับจังหวัดพิษณุโลก 
ทิศใต้   ติดต่อกับจังหวัดนครสวรรค์ 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับจังหวัดเพชรบูรณ์   



๔๒ 

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับจังหวัดก้าแพงเพชร 
 
จังหวัดพิจิตรแบ่งการปกครองออกเป็น ๑๒ อ้าเภอ ประกอบด้วย ๘๙ ต้าบล ๘๘๘ 

หมู่บ้าน ได้แก่ อ้าเภอเมืองพิจิตร อ้าเภอวังทรายพูน อ้าเภอโพธิ์ประทับช้าง อ้าเภอตะพานหิน อ้าเภอบางมูล
นาก อ้าเภอโพทะเล อ้าเภอสามง่าม อ้าเภอทับคล้อ อ้าเภอสากเหล็ก อ้าเภอบึงนาราง อ้าเภอดงเจริญ และ
อ้าเภอวชิรบารมี 

 
 

ภาพที่ ๑๖ แผนที่แสดงอาณาเขตจังหวัดนครสวรรค์ 
(ที่มา: http://www.phichit.go.th/) 

 
 ๒.๑.๑.๑๕ พิษณุโลก 

จังหวัดพิษณุโลกเป็นเมืองท่ีมีความส้าคัญทางประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน เดิม
เรียกว่า เมืองสองแคว เนื่องจากตั งอยู่ระหว่างแม่น ้าสองสาย คือ แม่น ้าน่านกับแม่น ้าแควน้อย มีเนื อท่ี
ประมาณ ๑๐,๘๑๕ ตารางกิโลเมตร ทางตอนเหนือและตอนกลางเป็นเขตเทือกเขาสูงและท่ีราบสูง โดยมีเขต
ภูเขาสูงด้านตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งอยู่ในเขตอ้าเภอวังทอง อ้าเภอวัดโบสถ์ อ้าเภอเนินมะปราง อ้าเภอนคร
ไทย และอ้าเภอชาติตระการ พื นท่ีตอนกลางมาทางใต้เป็นท่ีราบ และตอนใต้เป็นท่ีราบลุ่ม โดยเฉพาะบริเวณ
ลุ่มแม่น ้าน่านและแม่น ้ายม ซึ่งเป็นแหล่งการเกษตรท่ีส้าคัญท่ีสุดของจังหวัดพิษณุโลก อยู่ในเขตอ้าเภอบาง
ระก้า อ้าเภอเมืองพิษณุโลก อ้าเภอพรหมพิราม อ้าเภอเนินมะปราง และบางส่วนของอ้าเภอวังทอง มีอาณา
เขตติดต่อกับพื นท่ีอื่นดังนี  

ทิศเหนือ  ติดต่อกับอ้าเภอพิชัย อ้าเภอทองแสนขัน และอ้าเภอน ้าปาด จังหวัด
อุตรดิตถ ์และแขวงไชยบุรี ประเทศลาว  

ทิศใต้  ติดต่อกับอ้าเภอเมืองพิจิตร อ้าเภอวชิรบารมี อ้าเภอสามง่าม และ
อ้าเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 



๔๓ 

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอ้าเภอหล่มสัก อ้าเภอเขาค้อ และอ้าเภอวังโป่ง จังหวัด
เพชรบูรณ์ อ้าเภอด่านซ้าย และอ้าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย   

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอ้าเภอกงไกรลาศ และอ้าเภอศรีส้าโรง จังหวัดสุโขทัย อ้าเภอ
ลานกระบือ จังหวัดก้าแพงเพชร 

 
ท่ีตั งของจังหวัดพิษณุโลกมีความส้าคัญในเชิงยุทธศาสตร์เศรษฐกิจของภูมิภาคอินโด

จีนเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นจุดศูนย์กลางด้านการคมนาคมของภูมิภาคอินโดจีน เป็นจุดเช่ือมต่อระหว่างภาค
กลางกับภาคเหนือ และภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั งเช่ือมต่อไปยังประเทศต่ าง ๆ ของ
ภูมิภาคอินโดจีน ท้าให้ได้รับการขนานนามว่าเป็น “เมืองบริการส่ีแยกอินโดจีน”   

จังหวัดพิษณุโลกแบ่งการปกครองออกเป็น ๙ อ้าเภอ ประกอบด้วย ๙๓ ต้าบล 
๑,๐๓๒ หมู่บ้าน ได้แก่ อ้าเภอเมืองพิษณุโลก อ้าเภอนครไทย อ้าเภอชาติตระการ อ้าเภอบางระก้า อ้าเภอบาง
กระทุ่ม อ้าเภอพรหมพิราม อ้าเภอวัดโบสถ์ อ้าเภอวังทอง และอ้าเภอเนินมะปราง 

 

 
ภาพที่ ๑๗ แผนที่แสดงอาณาเขตจังหวัดพิษณุโลก 

(ที่มา: http://ipc2.dip.go.th/) 

 
 ๒.๑.๑.๑๖ เพชรบุรี 

 จังหวัดเพชรบุรีตั งอยู่บริเวณภาคกลางตอนล่าง มีเนื อท่ีประมาณ ๖,๒๒๕.๑๓๘ 
ตารางกิโลเมตร มีภูมิประเทศทั งเป็นท่ีสูงติดเทือกเขาและท่ีราบชายฝ่ังทะเล มักเรียกช่ือสั น ๆ ว่า เมืองเพชร 
เดิมเรียก พริบพรี และจากหลักฐานในสมัยพระเจ้าชัยวรมันท่ี ๗ ปรากฏช่ือว่า ศรีชัยวัชรปุระ ปัจจุบันเป็นเมือง



๔๔ 

ด่านส้าคัญท่ีเช่ือมต่อระหว่างภาคกลางกับภาคใต้ ลักษณะภูมิประเทศทางด้านทิศตะวันตกในเขตอ้าเภอแก่ง
กระจานและอ้าเภอหนองหญ้าปล้อง มีลักษณะเป็นท่ีราบสูงและ ภูเขาสูงชัน แล้วค่อย ๆ ลาดต้่ามาทางทิศ
ตะวันออกเกิดเป็นสันปันน ้า แบ่งน ้าส่วนหนึ่งให้ไหลลงสู่ประเทศพม่าและอีกส่วนหนึ่งไหลมาทางทิศตะวันออก
เป็นต้นน ้าของแม่น ้าเพชรบุรีและแม่น ้าปราณบุรี สภาพเช่นนี ท้าให้ทางทิศตะวันตกของจังหวัดเพชรบุรีอุดม
สมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และแร่ธาตุ แต่มีประชากรอาศัยอยู่น้อยเนื่องจากเป็นดินแดนกันดาร 
จะมีเพียงชาวกะเหรี่ยงและชาวกะหร่างท่ีอพยพข้ามแดนมาจากพม่าเข้ามาอาศัยเท่านั น  มีอาณาเขตติดต่อ
จังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพื่อนบ้านดังนี    

ทิศเหนือ  ติดต่อกับอ้าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี และอ้าเภออัมพวาจังหวัด
สมุทรสงคราม 

ทิศใต้  ติดต่อกับอ้าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอ่าวไทย   
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
 
จังหวัดเพชรบุรีแบ่งการปกครองออกเป็น ๘ อ้าเภอ ประกอบด้วย ๙๓ ต้าบล ๖๙๘ 

หมู่บ้าน ได้แก่ อ้าเภอเมืองเพชรบุรี อ้าเภอเขาย้อย อ้าเภอหนองหญ้าปล้อง อ้าเภอชะอ้า อ้าเภอท่ายาง อ้าเภอ
บ้านลาด อ้าเภอบ้านแหลม และอ้าเภอแก่งกระจาน 

 
ภาพที่ ๑๘ แผนที่แสดงอาณาเขตจังหวัดเพชรบุร ี

(ที่มา: http://phetchaburi.go.th/) 
 

  
 



๔๕ 

๒.๑.๑.๑๗ เพชรบูรณ์ 

 จังหวัดเพชรบูร ณ์ เป็น จั งหวัด ท่ีมี แนวเขตติดต่อระหว่ างภาคเหนือ  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง มีเนื อท่ีประมาณ ๑๒,๖๖๘.๔๑๖ ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิประเทศท่ัวไป
ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วยภูเขาเพชรบูรณ์ เป็นรูปเกือกม้า รอบพื นท่ีด้านเหนือของจังหวัด เป็น
แนวขนานกันไปทั งสองข้าง ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก คิดเป็นเนื อที่ประมาณร้อยละ ๔๐ ของพื นท่ีทั งหมด 
มีพื นท่ีราบอยู่ตอนกลางและทางด้านใต้ของจังหวัด เป็นพื นท่ีลาดชันจากเหนือลงใต้ มีพื นท่ีป่าไม้คิดเป็นร้อยละ 
๔๕.๗๘ มีแม่น ้าป่าสัก เป็นแม่น ้าสายส้าคัญท่ีสุดของจังหวัด ไหลผ่านตอนกลางของจังหวัดจากทิศเหนือไปทิศ
ใต้ ยาวประมาณ ๓๕๐ กิโลเมตร ต้นน ้าเกิดจากภูเขาผาลาในจังหวัดเลย มีห้วยล้าธารหลายสายเกิดจากภูเขา
เพชรบูรณ์ แม่น ้าป่าสักไหลผ่านอ้าเภอหล่มเก่า หล่มสัก เมืองเพชรบูรณ์ หนองไผ่ บึงสามพัน วิเชียรบุรี และศรี
เทพ มีอาณาเขตติดต่อกับพื นท่ีอื่นดังนี  

ทิศเหนือ   ติดต่อกับจังหวัดเลย  
ทิศใต้   ติดต่อกับจังหวัดลพบุรี 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดชัยภูมิ   
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดนครสวรรค ์และจังหวัดพิจิตร 
จังหวัดเพชรบูรณ์แบ่งการปกครองออกเป็น ๑๑ อ้าเภอ ประกอบด้วย ๑๑๗ ต้าบล 

๑,๒๖๑ หมู่บ้าน ได้แก่ อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์ อ้าเภอชนแดน อ้าเภอหล่มสัก อ้าเภอหล่มเก่า อ้าเภอวิเชียรบุรี 
อ้าเภอศรีเทพ อ้าเภอหนองไผ่ อ้าเภอบึงสามพัน อ้าเภอน ้าหนาว อ้าเภอวังโป่ง และอ้าเภอเขาค้อ 
 

 
ภาพที่ ๑๙ แผนที่แสดงอาณาเขตจังหวัดเพชรบูรณ ์

(ที่มา: http://www.phetchabun.go.th/) 



๔๖ 

๒.๑.๑.๑๘ ระยอง 

 จังหวัดระยองเป็นจังหวัดชายฝ่ังทะเลทางด้านทิศตะวันออกของอ่าวไทย มีเนื อท่ี
ประมาณ ๓,๕๕๒ ตารางกิโลเมตร ลักษณะทางภูมิศาสตร์โดยท่ัวไปของพื นท่ีด้านริมชายฝ่ังทะเล เป็นลูกคล่ืน
ดินปนทราย มีท่ีราบสูง บางตอนเป็นป่าและเขา ตามพื นท่ีแนวชายฝ่ังทะเลกับพื นท่ีทางฝ่ังถนนสุขุมวิท 
ตลอดจนเขตพื นท่ีของอ้าเภอเมืองระยอง เหมาะส้าหรับท้าการเพาะปลูกพืชไร่ ท้าสวนผลไม้และยางพาร า 
แม่น ้ามีแม่น ้าส้าคัญสายเดียวคือ แม่น ้าระยอง ต้นน ้าเกิดจากล้าธารและภูเขาใหญ่ในท้องท่ีอ้าเภอบ้านค่าย ไหล
ลงสู่ทะเลท่ีต้าบลปากน ้า มีความยาวท่ีผ่านท้องท่ีอ้าเภอเมืองระยองประมาณ ๘ กิโลเมตร ปัจจุบัน จังหวัด
ระยองได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรม ท้าให้มีการอพยพโยกย้ายถ่ินฐานเข้ามาท้างานกันเป็นจ้านวน
มาก จังหวัดระยองมีอาณาเขตติดต่อกับพื นท่ีอื่นดังนี  

ทิศเหนือ  ติดต่อกับอ้าเภอหนองใหญ่ อ้าเภอบ่อทอง และอ้าเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุร ี 

ทิศใต้  ติดต่อกับอ่าวไทย 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอ้าเภอนายายอาม และอ้าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 

  
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอ้าเภอสัตหีบ และอ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
   
จังหวัดระยองแบ่งการปกครองออกเป็น ๘ อ้าเภอ ประกอบด้วย ๕๔ ต้าบล ๔๓๙ 

หมู่บ้าน ได้แก่ อ้าเภอเมืองระยอง อ้าเภอบ้านฉาง อ้าเภอแกลง อ้าเภอวังจันทร์ อ้าเภอบ้านค่าย อ้าเภอปลวก
แดง อ้าเภอเขาชะเมา และอ้าเภอนิคมพัฒนา 

 

 
ภาพที่ ๒๐ แผนที่แสดงอาณาเขตจังหวัดระยอง 

(ที่มา: http://www.reo13.go.th/) 
 



๔๗ 

 ๒.๑.๑.๑๙ สิงห์บุรี 

 จังหวัดสิงห์บุรีตั งอยู่บริเวณท่ีราบภาคกลาง มีเนื อท่ีทั งหมดประมาณ ๘๒๒.๔๗๘ 
ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไป เป็นท่ีราบลุ่มและพื นท่ีลูกคล่ืนลอนตื น  ซึ่งเกิดจากการทับถม
ของตะกอนริมแม่น ้าเป็นเวลานาน จึงมีความอุดมสมบูรณของทรัพยากรดินและน ้าเปนอยางมาก ส่งผลให
สามารถท้าการเกษตรในลักษณะกาวหนาได้ มีแม่น ้าส้าคัญไหลผ่าน ๓ สาย คือแม่น ้าเจ้าพระยา แม่น ้า
น้อย และแม่น ้าลพบุรี นอกจากนี ยังมีล้าน ้าสายอื่น ๆ คือ ล้าแม่ลา ล้าการ้อง ล้าเชียงราก และล้าโพธิ์ชัย ไม่มี
พื นท่ีเป็นภูเขาและป่าไม้และไม่มีแร่ธาตุท่ีส้าคัญ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี  

ทิศเหนือ  ติดต่อกับอ้าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท และอ้าเภอตาคลี จังหวัด
นครสวรรค์  

ทิศใต้  ติดต่อกับอ้าเภอไชโย อ้าเภอโพธิ์ทอง และอ้าเภอแสวงหา จังหวัด
อ่างทอง 

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอ้าเภอบ้านหมี่ และอ้าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอ้าเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท และอ้าเภอเดิมบางนาง

บวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
จังหวัดสิงห์บุรีแบ่งการปกครองออกเป็น ๖ อ้าเภอ ประกอบด้วย ๔๓ ต้าบล ๓๖๔ 

หมู่บ้าน ได้แก่ อ้าเภอเมืองสิงห์บุรี อ้าเภอบางระจัน อ้าเภอค่ายบางระจัน อ้าเภอพรหมบุรี อ้าเภอท่าช้าง และ
อ้าเภออินทร์บุรี 

 
ภาพที่ ๒๑ แผนที่แสดงอาณาเขตจังหวัดสิงห์บุรี 

(ที่มา: http://www.singburi.go.th/) 



๔๘ 

 ๒.๑.๑.๒๐ สุพรรณบุรี 

 จังหวัดสุพรรณบุรีตั งอยู่บนพื นท่ีราบลุ่มแม่น ้าท่าจีน มีเนื อท่ีประมาณ ๕,๓๕๘.๐๑ 
ตารางกิโลเมตร เป็นเมืองโบราณ พบหลักฐานทางโบราณคดีมีอายุไม่ต้่ากว่า ๓,๕๐๐ – ๓,๘๐๐ ปี โบราณวัตถุ
ท่ีขุดพบมีทั งยุคหินใหม่ ยุคส้าริด ยุคเหล็ก และสืบทอดวัฒนธรรมต่อเนื่องมาตั งแต่สมัยสุวรรณภูมิ ลักษณะภูมิ
ประเทศโดยส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม มีพื นท่ีบางส่วนเป็นท่ีราบสูง ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกของจังหวัด ตลอด
แนวตั งแต่เหนือจรดใต้ บริเวณพื นท่ีต้่าสุดอยู่ทางด้านตะวันออก สูงจากระดับน ้าทะเลปานกลางประมาณ ๓ 
เมตร พื นท่ีส่วนใหญ่ใช้ท้านาข้าว มีแม่น ้าล้าคลองหนองบึงอยู่ท่ัวไป แม่น ้าสายส้าคัญคือ แม่น ้าท่าจีน หรือเรียก
กันในช่วงท่ีไหลผ่านจังหวัดนี ว่า แม่น ้าสุพรรณบุรี มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี  

ทิศเหนือ  ติดต่อกับจังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดชัยนาท  
ทิศใต้  ติดต่อกับจังหวัดนครปฐม และจังหวัดกาญจนบุรี 
ทิศตะวันออก  ติ ด ต่ อ กั บ จั ง ห วั ด สิ ง ห์ บุ รี  จั ง ห วั ด อ่ า ง ท อ ง  แ ล ะ จั ง ห วั ด

พระนครศรีอยุธยา  
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดอุทัยธานี  
จังหวัดสุพรรณบุรีแบ่งการปกครองออกเป็น ๑๐ อ้าเภอ ประกอบด้วย ๑๑๐ ต้าบล 

๙๗๗ หมู่บ้าน ได้แก่ อ้าเภอเมืองสุพรรณบุรี อ้าเภอเดิมบางนางบวช อ้าเภอด่านช้าง อ้าเภอบางปลาม้า อ้าเภอ
ศรีประจันต์ อ้าเภอดอนเจดีย์ อ้าเภอสองพี่น้อง อ้าเภอสามชุก อ้าเภออู่ทอง และอ้าเภอหนองหญ้าไซ 

 

 
ภาพที่ ๒๒ แผนที่แสดงอาณาเขตจังหวัดสุพรรณบุรี 

(ที่มา: http://www.suphanburi.go.th/) 

 
 



๔๙ 

 ๒.๑.๑.๒๑ อ่างทอง 

จังหวัดอ่างทองตั งอยู่บนพื นท่ีราบลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา มีเนื อท่ีประมาณ ๙๖๘.๓๗๒ 
ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปเป็นที่ราบลุ่ม ลักษณะคล้ายอ่าง ไม่มีภูเขา ดินเป็นดินเหนียวปน
ทราย พื นท่ีส่วนใหญ่เหมาะแก่การปลูกข้าว ท้าไร่ ท้านา และท้าสวน และมีแม่น ้าสายส้าคัญไหลผ่าน 2 สาย 
คือแม่น ้าเจ้าพระยาและแม่น ้าน้อย แม่น ้าเจ้าพระยาเป็นแม่น ้าสายแขนงท่ีไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัด
ชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง ซึ่งไหลผ่านอ้าเภอไชโย อ้าเภอเมืองอ่างทอง อ้าเภอป่าโมก รวม
ระยะทางท่ีไหลผ่านจังหวัดอ่างทองประมาณ ๔๐ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื นท่ีใกล้เคียงดังนี  

ทิศเหนือ  ติดต่อกับอ้าเภอค่ายบางระจัน อ้าเภอพรหมบุรี อ้าเภอท่าช้าง จังหวัด
สิงห์บุรี และ อ้าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 

ทิศใต้  ติดต่อกับอ้าเภอผักไห่และอ้าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอ้ าเภอบางปะหัน  อ้า เภอมหาราช  และ  อ้า เภอบ้าน

แพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอ้ า เภอเมือง สุพรรณบุรี  อ้า เภอศรีประ จันต์  อ้ า เภอ

สามชุก และอ้าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
จังหวัดอ่างทองแบ่งการปกครองออกเป็น ๗ อ้าเภอ ประกอบด้วย ๗๓ ต้าบล ๕๑๓ 

หมู่บ้าน ได้แก่ อ้าเภอเมืองอ่างทอง อ้าเภอไชโย อ้าเภอป่าโมก อ้าเภอโพธิ์ทอง อ้าเภอแสวงหา อ้าเภอวิเศษชัย
ชาญ และอ้าเภอสามโก้ 

 

 
ภาพที่ ๒๓ แผนที่แสดงอาณาเขตจังหวัดอ่างทอง 

(ที่มา: http://www.angthong.go.th/) 

 



๕๐ 

๒.๑.๑.๒๒ อุทัยธานี 

จังหวัดอุทัยธานีตั งอยู่บริเวณลุ่มแม่น ้าสะแกกรัง ซึ่งไหลสูแมน ้าเจาพระยาท่ีอ้าเภอมโน
รมย จังหวัดชัยนาท มีเนื อท่ีประมาณ ๖,๗๓๐ ตารางกิโลเมตร พื นท่ีส่วนใหญ่เปนพื นท่ีทางการเกษตรและ
พื นท่ีปาท่ีมีสภาพเปนพื นท่ีคุมครอง ไดแก ปาสงวนแหงชาติ ๙ แหง วนอุทยาน ๒ แหง เขตรักษาพันธุสัตวปา 
๑ แหง และเขตหามลาสัตวปา ๑ แหง มีอาณาเขตติดต่อกับพื นท่ีใกล้เคียงดังนี  

ทิศเหนือ  ติดต่อกับอ้าเภอชุมตาบง อ้าเภอลาดยาว อ้าเภอโกรกพระ อ้าเภอ
พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 

ทิศใต้  ติดต่อกับอ้าเภอวัดสิงห อ้าเภอหนองมะโมง อ้าเภอเนินขาม จังหวัด
ชัยนาท อ้าเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี และอ้าเภอศรีสวัสด์ิ 
จังหวัดกาญจนบุรี 

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอ้าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค และอ้าเภอมโนรมย
จังหวัดชัยนาท 

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอ้าเภอศรีสวัสด์ิ อ้าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี และ
อ้าเภออุมผาง จังหวัดตาก 

จังหวัดอุทัยธานีแบ่งการปกครองออกเป็น ๘ อ้าเภอ ประกอบด้วย ๖๘ ต้าบล ๖๓๒ 
หมู่บ้าน ได้แก่ อ้าเภอเมืองอุทัยธานี อ้าเภอทัพทัน อ้าเภอสว่างอารมณ์ อ้าเภอหนองฉาง อ้าเภอหนองขาหย่าง 
อ้าเภอบ้านไร่ อ้าเภอลานสัก และอ้าเภอห้วยคต 

 

 
ภาพที่ ๒๔ แผนที่แสดงอาณาเขตจังหวัดอุทัยธานี 

(ที่มา: http://www.uthaithani.go.th/) 

 



๕๑ 

๒.๑.๒ พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมภาคกลาง 

ภาคกลางเป็นดินแดนท่ีมีมนุษย์อาศัยอยู่ตั งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ดังท่ีมีการขุดค้นพบ
หลักฐานทางโบราณคดีเป็นเครื่องมือหินท่ีเป็นเครื่องมือขุด เครื่องมือสับตัด และขวานขนาดใหญ่ ท่ีถ ้าพระ 
อ้าเภอไทรโยค ถ ้าเขาทะลุ และถ ้าเม่น อ้าเภอบ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งสืบย้อนไปได้ถึงยุคหินเก่า (ดู  
ณรงค์ พ่วงพิศ และคณะ ๒๕๔๙, ๕๐ – ๕๒) ดินแดนแถบภาคกลางนี ได้มีพัฒนาการมาจนกลายเป็นชุมชนท่ีมี
ความเจริญทางการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งเป็นพื นฐานของอารยธรรมไทย หลักฐาน
เกี่ยวกับการเริ่มสมัยประวัติศาสตร์ในดินแดนภาคกลางประเทศไทยท่ีเก่าแก่ท่ีสุดคือ ศิลาจารึก ซึ่งพบในหลาย
แห่งท่ีมีอายุในช่วงเวลาเดียวกัน เช่น ท่ีศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ท่ีซับจ้าปา จังหวัดลพบุรี แต่จารึกท่ีปรากฏ
ศักราชชัดเจนท่ีสุดพบท่ีปราสาทเขาน้อย จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งระบุมหาศักราช ๕๕๙ ไว้ (ตรงกับพุทธศักราช 
๑๑๘๐) จารึกด้วยอักษรปัลลวะ เป็นภาษาสันสกฤตและขอม 

 จากหลักฐานทางโบราณคดีสันนิษฐานได้ว่า พัฒนาการของชุมชนท่ีขยายตัวเป็นบ้านเมืองเริ่ม
ชัดเจนขึ นตั งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ ๗ – ๘ โดยส่วนใหญ่พบบริเวณท่ีอยู่ใกล้ทะเลและท่ีราบลุ่มแม่น ้ามากกว่าท่ี
สูง เช่น ท่ีราบลุ่มแม่น ้าท่าจีน แม่กลอง บางปะกง ป่าสัก เจ้าพระยา มีเมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เมืองนคร
ชัยศรี จังหวัดนครปฐม เมืองละโว้ จังหวัดลพบุรี เมืองศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี เมืองพระรถ จังหวัดชลบุรี 
ปัจจัยส้าคัญประการหนึ่งท่ีท้าให้เกิดพัฒนาการจากชุมชนเป็นบ้านเมืองคือ การติดต่อและรับอารยธรรมจาก
ต่างชาติ หลักฐานทางโบราณคดีและบันทึกของต่างชาติแสดงให้เห็นว่า ชุมชนหลายแห่งได้ติดต่อกับต่างชาติ 
ทั งจีน อินเดีย โรมัน เปอร์เซีย และรับอารยธรรมจากต่างชาติโดยเฉพาะอินเดียมาใช้ ท้าให้เกิดชนชั นปกครอง
ท่ีมีฐานะทางสังคมสูงขึ น เช่น เป็นผู้น้าท่ีมีความศักด์ิสิทธิ์ดุจเทพเจ้า ท้าให้ชุมชนท่ีรับนับถือศาสนาเดียวกันมี
วัฒนธรรมร่วมกัน มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สามารถรวมกันได้โดยมีผู้ปกครองคนเดียวกัน  (เรื่องเดิม, 
๕๗–๕๘)  

 แว่นแคว้นโบราณท่ีมีศูนย์กลางตั งอยู่บริเวณภาคกลางท่ีมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชัดเจน
คือ อาณาจักรทวารวดี (พุทธศตวรรษท่ี ๑๑ – ๑๖) ซึ่งในบันทึกของจีนเรียกว่า โถโลโปตี สันนิษฐานว่า
อาณาจักรนี ตั งอยู่บริเวณลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยาและอาจมีศูนย์กลางอยู่ท่ีจังหวัดนครปฐม เพราะพบเหรียญเงินท่ี
จังหวัดนครปฐม มีอักษรสันสกฤตจารึกข้อความว่า “ศรีทวาราวดศีวรปุณย” แปลว่า “บุญของผู้เป็นเจ้าแห่งศรี
ทวารวดี” หรือ “บุญกุศลแห่งพระเจ้าศรีทวาราวด”ี หรือ “พระเจ้าศรีทวารวดีผู้มีบุญอันประเสริฐ” ในการขุด
ค้นทางโบราณคดีท่ีเมืองนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ยังได้พบหลักฐานสมัยทวารวดีจ้านวนมากเช่น ธรรมจักร
ศิลา พระพุทธรูปศิลาขนาดใหญ่ประทับนั่งห้อยพระบาทปางแสดงธรรม รวมถึงโบราณสถานขนาดใหญ่ เช่น 
เจดีย์จุลประโทน และฐานอาคารที่วัดพระเมรุ หลักฐานเหล่านี แสดงถึงการเป็นเมืองส้าคัญของนครปฐมในสมัย
นั น และท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี สิงห์บุรี และชัยนาท ยังได้พบเหรียญเงินท่ีจารึกช่ือ “ทวารวดี” ไว้อีกด้วย 

อาณาจักรทวารวดีได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมอินเดีย ทั งในด้านพระพุทธศาสนานิกายเถร
วาท ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนแบบแผนการปกครอง น้ามาผสมผสานกับวัฒนธรรมดั งเดิมแล้วแพร่หลายไปยัง
ภูมิภาคต่าง ๆ ของไทย ดังจะพบได้จากโบราณสถานโบราณวัตถุท่ีแพร่กระจายอยู่ท่ัวไป  



๕๒ 

สภาพสังคมทวารวดีน่าจะมีลักษณะเป็นเมืองขนาดต่าง ๆ ซึ่งพัฒนาขยายตัวจากสังคม
ครอบครัว และสังคมหมู่บ้านมาเป็นสังคมเมืองท่ีมีชุมชนเล็ก ๆ ล้อมรอบ มีหัวหน้าปกครอง มีการแบ่งชนชั น
ทางสังคม นอกจากนี  ยังมีการใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือในการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองต่อเมืองหรือ
รัฐต่อรัฐ ไม่ใช่ความสัมพันธ์โดยการเมือง แต่โดยการค้า ศาสนา และความเหมือนกันทางวัฒนธรรม 

เศรษฐกิจของชุมชนทวารวดีคงจะมีพื นฐานทางการเกษตรกรรม มีการค้าขายแลกเปล่ียน
ระหว่างเมือง หรือการค้าขายแลกเปล่ียนกับชุนชนภายนอก ชุมชนทวารวดีเ ริ่มต้นแนวความเช่ือแบบพุทธ
ศาสนานิกายเถรวาท ควบคู่ไปกับการนับถือศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู ทั งลัทธิไศวนิกาย และลัทธิไวษณพ
นิกาย โดยศาสนาพราหมณ์-ฮินดูจะแพร่หลายในหมู่ชมชนชั นปกครอง ในระยะหลังเมื่อขอมเข้าสู่สมัยเมือง
นคร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมทวารวดีก็ถูกครอบง้าโดยขอม และในตอนท้ายคติความเช่ือได้
เปล่ียนแปลงไป 

ชาวทวารวดีได้มีการพัฒนาการทางเทคโนโลยีอันก้าวหน้า ดังจะเห็นได้จากการจัดระบบ
ชลประทานทั งภายในและภายนอกเมือง มีการขุดคลอง สระน ้า การท้าคันบังคับน ้าหรือท้านบ ซึ่งส่ิงต่าง ๆ 
เหล่านี ได้ถ่ายทอดสู่ชนรุ่นหลังในสมัยลพบุรี และสมัยอาณาจักรสุโขทัย ทางด้านการคมนาคม คนในสมัยทวาร
วดีมีการสัญจรทางน ้าและทางบก นอกเหนือจากการติดต่อกับชาวเรือท่ีเดินทางค้าขายแล้วยังปรากฏร่องรอย
ของคันดินซึ่งสันนิษฐานว่าอาจเป็นถนนเช่ือมระหว่างเมือง นอกจากนี หลักฐานทางโบราณคดีท่ีพบไม่ว่าจะเป็น
สถาปัตยกรรมหรือประติมากรรมล้วนแล้วแต่แสดงความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และศิลปกรรม เช่น 
เทคนิคตัดศิลาแลง การสกัดหินการท้าประติมากรรม การหล่อส้าริด การหลอมแก้ว ฯลฯ 

อาณาจักรละโว้ (พุทธศตวรรษท่ี ๑๒ – ๑๘) เป็นแว่นแคว้นโบราณอีกแห่งหนึ่ง ท่ีมี
ความส้าคัญในดินแดนภาคกลาง ตั งอยู่บริเวณลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยาฝ่ังตะวันออก มีศูนย์กลางอยู่ท่ีเมืองละโว้หรือ
ลพบุรีในปัจจุบัน ละโว้เป็นเมืองส้าคัญหนึ่งในสมัยทวารวดี ตั งอยู่ในบริเวณท่ีมีแม่น ้าส้าคัญ ๓ สายไหลผ่านคือ 
แม่น ้าเจ้าพระยา แม่น ้าป่าสัก และแม่น ้าลพบุรี ท้าให้มีความอุดมสมบูรณ์ และมีเส้นทางติดต่อกับเมืองในลุ่ม
แม่น ้าป่าสัก ท่ีราบสูงโคราช และเขตติดต่อกับทะเลสาบเขมร เป็นศูนย์กลางการติดต่อระหว่างชุมชนโดยรอบ 
ส่งผลให้ละโว้กลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ท่ีมีเศรษฐกิจดี เมื่อพวกขอมหรือเขมรขยายอิทธิพลเข้ามาในลุ่มแม่น ้า
เจ้าพระยา ละโว้ได้กลายเป็นเมืองประเทศราชของขอมและได้รับอารยธรรมของขอมด้วย 

อาชีพส้าคัญของชาวละโว้คือการเกษตร เพราะมีพื นท่ีอุดมสมบูรณ์ และมีการติดต่อค้าขาย
กับชุมชนต่างถิ่น เช่น จีน อินเดีย หลักฐานท่ีแสดงถึงการติดต่อค้าขาย เช่น เครื่องถ้วยจีน และละโว้ยังได้ส่งทูต
ไปยั ง เมื อง จีน  โดยจดหมาย เห ตุ จีนในพุทธศตวรรษ ท่ี  ๑๗ – ๑๙  เ รี ยกละโว้ ว่ า  “หลอหู” 
หลังจากท่ีละโว้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลขอม พระพุทธศาสนานิกายมหายานและศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ได้เข้ามามี
บทบาทแทนพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท โดยเฉพาะในสมัยพระเจ้าชัยวรมันท่ี ๗ (พ.ศ. ๑๗๒๔ – ๑๘๖๑) มี
การสร้างสถาปัตยกรรม และประติมากรรมตามความเช่ือในศาสนาเหล่านี  เช่น พระปรางค์สามยอด ปรางค์
แขก เทวรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร เทวรูปพระนารายณ์ หลังจากสมัยพระเจ้าชัยวรมันท่ี ๗ แล้ว อาณาจักร
ขอมเริ่มเส่ือมอ้านาจลง ท้าให้อิทธิพลขอมในละโว้ค่อย ๆ หมดตามไปด้วย 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1


๕๓ 

หลังจากท่ีอาณาจักรขอมเริ่มเส่ือมอ้านาจลงในดินแดนภาคกลาง รัฐต่าง ๆ เริ่มตั งตนเป็น
อิสระ รัฐหรืออาณาจักรท่ีมีความส้าคัญและแผ่อิทธิพลการปกครองลงมายังบริเวณดินแดนภาคกลางคือ 
อาณาจักรสุโขทัย (พ.ศ. ๑๗๙๒ – ๒๐๐๖) ซึ่งเป็นรัฐโบราณท่ีมีศูนย์กลางอยู่ท่ีเมืองสุโขทัย บริเวณลุ่มแม่น ้ายม 
เป็นชุมชนโบราณมาตั งแต่ยุคเหล็กตอนปลาย จนกระท่ังสถาปนาขึ นราวพุทธศตวรรษท่ี ๑๘ ในฐานะสถานี
การค้าของอาณาจักรละโว้ หลังจากนั นราวปี พ.ศ. ๑๘๐๐ พ่อขุนบางกลางหาวและพ่อขุนผาเมืองได้ร่วมกันยึด
อ้านาจจากขอมสบาดโขลญล้าพงเป็นผลส้าเร็จ และได้สถาปนาเอกราชให้สุโขทัยเป็นรัฐอิสระ มีความ
เจริญรุ่งเรืองตามล้าดับและเพิ่มถึงขีดสุดในสมัยพ่อขุนรามค้าแหงมหาราช ก่อนจะค่อย ๆ ตกต้่า ประสบปัญหา
ทั งจากปัญหาภายนอกและภายใน จนต่อมาถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาไปในท่ีสุด 

ส่วนในแถบลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา มีอาณาจักรส้าคัญอีกอาณาจักรหนึ่งคือ อาณาจักรอยุธยา 
(พ.ศ. ๑๘๙๓ – ๒๓๑๐) มีกรุงศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยาในปัจจุบัน) เป็นศูนย์กลางอ้านาจหรือราชธานี 
อาณาจักรอยุธยานับว่าเจริญรุ่งเรืองจนอาจถือได้ว่าเป็นอาณาจักรท่ีรุ่งเรืองมั่งค่ังท่ีสุดในภูมิภาคสุวรรณภูมิ ทั ง
ยังมีความสัมพันธ์ทางการค้ากับหลายชาติ จนถือได้ว่า เป็นศูนย์กลางการค้าในระดับนานาชาติ
เช่น จีน เวียดนาม อินเดีย ญี่ปุ่น เปอร์เซีย รวมทั งชาติตะวันตกเช่น โปรตุเกส สเปน ดัตช์ (ฮอลันดา) และ
ฝรั่งเศส ซึ่ง ในช่วงเวลาหนึ่งเคยสามารถขยายอาณาเขตประเทศราชถึง รัฐฉานของพม่า อาณาจักร
ล้านนา มณฑลยูนนาน อาณาจักรล้านช้าง อาณาจักรขอม และคาบสมุทรมลายูในปัจจุบัน 

ในปี พ.ศ. ๑๘๙๓ สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๑ หรือพระเจ้าอู่ทองทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ น
ท่ีหนองโสน หรือบึงพระราม เพราะเห็นว่าอยู่ในท้าเลท่ีเหมาะสมเป็นราชธานี ทั งในด้านเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์
และการเมือง มีล้าน ้าล้อมอยู่เป็นคูเมือง ได้แก่  ล้าน ้าป่าสัก ล้าน ้าลพบุรี ล้าน ้าเจ้าพระยา ลักษณะชัยภูมิ
ดังกล่าวนี มีความส้าคัญยิ่งทางยุทธวิธีท้าให้ปลอดภัยจากศัตรูผู้รุกราน สะดวกในการป้องกันเมืองและเหมาะ
ส้าหรับเป็นที่ตั งมั่นรับข้าศึก เมื่อถึงฤดูน ้าหลากบริเวณนอกพระนครจะเจ่ิงไปด้วยน ้า ข้าศึกไม่สามารถจะตั งทัพ
ได้สะดวกต้องล่าถอยกลับไป ทรงรวมแคว้นสุพรรณบุรีกับแคว้นละโว้เข้าด้วยกัน โดยทรงเลือกตั งศูนย์กลาง
ทางการเมืองการปกครองท่ีกรุงศรีอยุธยา ซึ่งอยู่ระหว่างทั งสองแคว้นนั น การมีพื นฐานท่ีดีทางด้านวัฒนธรรม
และการสนับสนุนทางการทหารจากละโว้และสุพรรณบุรี ประกอบกับท้าเลท่ีตั งของเมืองหลวงตั งอยู่บริเวณท่ีมี
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ท่ีเอื อประโยชน์ต่อความมั่นคง การท้ามาหากินและทางการค้า ท้าให้อยุธยาเติบโตเป็น
เมืองใหญ่ ผู้คนอาศัยอย่างมากมาย และการมีความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้อยุธยาเป็นอาณาจักรท่ี
เข้มแข็ง สามารถขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวาง 

เศรษฐกิจของอยุธยาเติบโตจากการท้าเกษตรกรรมและการค้าภายใน ต่อมาจึงพัฒนาเป็น
การค้ากับนานาชาติ อยุธยาเป็นแหล่งเพาะปลูก โดยเฉพาะการปลูกข้าวถือเป็นภูมิปัญญาส้าคัญของ ผู้คนใน
สมัยอยุธยาท่ีรู้จักคัดเลือกพันธุ์ข้าวให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศท่ีน ้าท่วมถึง คือ ข้าวพันธุ์ขึ นน ้า (Floating 
Rice) ซึ่งพ่อค้าจีนท่ีเดินทางมาค้าขายยังอยุธยาเรียกว่าเป็น “ข้าวพันธุ์วิเศษ” (พลับพลึง คงชนะ ๒๕๔๗, 
๑๙๒) นอกจากนี  ยังรู้จักปลูกต้นไม้ผลไม้ตามบริเวณคันดินธรรมชาติท่ีขนานไปกับแม่น ้าล้าคลอง ท้าให้ได้รับ
ปุ๋ยธรรมชาติจนมีรสชาติอร่อย ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์และภูมิปัญญาของผู้คน อยุธยาจึงมีปริมาณอาหาร



๕๔ 

พอเพียงกับความต้องการของพลเมือง สามารถพึ่งตนเองได้ เพราะอาหารหลักคือ ข้าว สามารถปลูกได้เอง 
ส้าหรับพืชผักและอาหารจ้าพวกกุ้ง หอย ปู ปลา ก็หาได้จากแหล่งน ้าธรรมชาติท่ัวไป 

สภาพภูมิประเทศของอยุธยาประกอบด้วยคูคลองเป็นจ้านวนมาก ชาวอยุธยาใช้ประโยชน์
จากคูคลองเหล่านี เป็นเส้นทางสัญจรคมนาคม ยิ่งกว่านั น ยังมีการขุดคูคลองลัดย่นระยะทางจากปากแม่น ้า
เจ้าพระยาเพื่อความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง ความเหมาะสมด้านท้าเลท่ีตั งของอยุธยา รวมทั งการมีสินค้า
หลากหลายชนิด ท้าให้มีพ่อค้าต่างชาติเดินทางเข้ามาติดต่อค้าขายกับอยุธยา จนอยุธยากลายเป็นเมืองท่า
นานาชาติ มีผู้คนต่างชาติต่างวัฒนธรรมเข้ามาติดต่อปะทะสังสรรค์ เกิดการรับวัฒนธรรมอื่นเข้ามาปรับใช้ใน
สังคมของตน 

ด้านวัฒนธรรมและความเช่ือของผู้คนสมัยอยุธยา พระพุทธศาสนาได้หยั่งรากลึกอยู่ในสังคม 
ความเช่ือและค้าสอนต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนา เป็นต้นว่า กฎแห่งกรรม นรกสวรรค์ ไตรลักษณ์ ได้หล่อ
หลอมให้ผุ้คนอยุธยาสามารถเผชิญความทุกข์ยากจากปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยความอดทน นอกจากนี  การท่ีสังคม
อยุธยาเป็นสังคมนานาชาติ มีผู้คนต่างชาติต่างศาสนาเข้ามาตั งถิ่นฐาน โดยพระมหากษัตริย์ทรงมีพระบรมรา
ชานุญาตให้ประกอบพิธีกรรมและเผยแผ่ศาสนาได้โดยเสรี ท้าให้ผู้คนอยุธยาได้เรียนรู้ท่ีจะอยู่ร่วมกับผู้อื่นท่ีมี
ความแตกต่างจากตนเพื่อความสงบสุขของสังคม    

ในสงครามระหว่างกรุงศรีอยุธยากับพม่าเมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๐ กรุงศรีอยุธยาได้ถูกพม่าท้าลายลง
จนเกือบหมดสิ น อาณาจักรอยุธยาแตกออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ต่อมาพระยาตากได้รวบรวมก้าลังผู้คนจากหัวเมือง
ต่าง ๆ ขับไล่พม่า กอบกู้เอกราช แล้วสถาปนากรุงธนบุรีขึ นเป็นราชธานีแทนกรุงศรีอยุธยาท่ีย่ อยยับไปใน
สงคราม พระยาตากได้ปราบดาภิเษกขึ นเป็นพระมหากษัตริย์ปกครองอาณาจักร  และปราบปรามกลุ่มชุมนุม
อื่น ๆ ให้เข้ามาอยู่ในอาณัติของตนเป็นผลส้าเร็จ อย่างไรก็ตาม สภาพสังคมในสมัยนี ยังอยู่ในภาวะสงคราม มี
การศึกกับพม่าอยู่ตลอดรัชสมัย ในตอนปลายรัชสมัย เกิดเหตุการณ์จลาจลขึ น สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์
ศึกได้เข้ามาระงับเหตุ สอบสวนเรื่องราวความไม่สงบท่ีเกิดขึ น และท่ีประชุมขุนนางได้ลงความเห็นให้
ปราบดาภิเษกขึ นเป็นผู้ปกครองแทน เป็นอันสิ นสุดสมัยธนบุรี 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงขึ นครองราชย์ในปี พ.ศ. ๒๓๒๕ ได้ทรงย้าย
ราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังฝ่ังตรงข้ามหรือทางฝ่ังตะวันออกของแม่น ้าเจ้าพระยา เพื่อชัยภูมิอันเป็นจุด
ยุทธศาสตร์ท่ีดีกว่า และสามารถขยายพื นท่ีเพื่อการต่าง ๆ ของพระนครได้มากกว่าด้วย  ทรงสถาปนา
กรุงเทพมหานครขึ นเป็นศูนย์กลางการปกครองของราชวงศ์จักรี และทรงสร้างส่ิงต่าง ๆ คล้ายกับการสร้างกรุง
ศรีอยุธยาขึ นมาใหม่ เพื่อเป็นการเรียกขวัญประชาราษฎร์ชาวสยามให้กลับคืนมา ทั งนี นับว่าประสบ
ความส้าเร็จไม่น้อย เพราะกรุงเทพมหานครเป็นทั งเมืองหลวงและเมืองท่าท่ีมีการค้าขายทางทะเลเช่นเดียวกับ
กรุงศรีอยุธยา ทว่าดีกว่ากรุงศรีอยุธยา เนื่องจากอยู่ใกล้ทะเลกว่า (ศรีศักร วัลลิโภดม ๒๕๔๔, ๑๑๗) ส่วนการ
ศึกกับพม่า ทรงต่อต้านพม่าได้ส้าเร็จ อีกทั งยังทรงสามารถขยายพระราชอาณาจักรให้มีอาณาเขตและ
ประชากรเพิ่มขึ น และประชากรเหล่านี ก็มีหลากหลายชาติพันธุ์  

พระราโชบายส้าคัญประการหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกคือ การรื อฟื้น
แบบแผนโบราณราชประเพณีขึ นมาใหม่ โดยเฉพาะแบบแผนประเพณีท่ีเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 



๕๕ 

ราชอาณาจักร และศาสนา จนกลายเป็นแบบแผนท่ีสืบต่อกันมาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เช่น พระราชพิธี
บรมราชาภิเษก พระราชพิธีโสกันต์ พระราชพิธีถือน ้าพระพิพัฒน์สัตยา ฯลฯ ภายหลังเมื่อราชอาณาจักรสยาม
ถูกภัยคุกคามจากลัทธิล่าอาณานิคมของตะวันตก พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๔ ทรง
ปรับปรุงแก้ไขแบบแผนประเพณีให้ทันสมัยขึ น เป็นต้นว่า ในเวลาเข้าเฝ้า ข้าราชการต้องสวมเสื อให้เรียบร้อย 
ส้าหรับชาวตะวันตกก็ได้รับอนุญาตให้แสดงความเคารพโดยการถวายค้านับและนั่งเก้าอี ได้ ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๕ ความเปล่ียนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ น ภายหลังการเสด็จประพาสต่างประเทศทั งในเอเชียและยุโรป ทรง
ปรับประเพณีการไว้ทรงผมและการแต่งกายของคนไทยให้เป็นแบบสากล ทรงยกเลิกประเพณีหมอบคลานใน
การเข้าเฝ้า และท่ีส้าคัญคือ ทรงยกเลิกระบบไพร่และทาส 

สภาพสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีลักษณะโครงสร้างไม่แตกต่างจากสมัยอยุธยาและ
ธนบุรี กล่าวคือ มีการแบ่งเป็นชนชั นต่าง ๆ ได้แก่ ชนชั นเจ้านาย (พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์) 
ชนชั นขุนนาง ชนชั นไพร่ซึ่งมักประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก และชนชั นทาส ตั งแต่สมัยรัชกาลท่ี ๕ เป็น
ต้นมา โครงสร้างสังคมไทยเกิดชนชั นใหม่ท่ีเด่นชัดขึ น คือ ชนชั นกลาง ได้แก่ พวกข้าราชการ นักเรียนนอก 
พ่อค้า ชนชั นกลางได้พัฒนาแยกตัวเองออกจากชนชั นปกครองมาเป็นชนชั นอิสระท่ีมีโอกาสหลาย ๆ อย่างใน
สังคม ขณะท่ีชนชั นไพร่ทาสเดิมท่ีเป็นคนธรรมดาสามัญนั นยังด้อยโอกาสเหมือนเดิม  จนกระท่ังการศึกษา
แพร่หลายมากขึ น ท้าให้คนธรรมดาสามัญสามารถเขยิบฐานะทางชนชั นได้ ภายหลังเมื่อเกิดการเปล่ียนแปลง
การปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ โดยคณะราษฎร พระมหากษัตริย์จึงทรงด้ารงอยู่ใน
ฐานะประมุขของประเทศภายใต้รัฐธรรมนูญ อ้านาจอธิปไตยอันได้แก่ นิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ มาจาก
ปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ทรงใช้อ้านาจนิติบัญญัติผ่านค้าแนะน้าและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร ทรง
ใช้อ้านาจบริหารผ่านคณะรัฐมนตรี และทรงใช้อ้านาจตุลาการทางการศาล ซึ่งจัดตั งตามกฎหมาย ราษฎรมี
ความเสมอภาคกันตามรัฐธรรมนูญ 

หลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ มีความพยายามท่ีจะปรับปรุงโครงสร้าง
เศรษฐกิจด้วยการส่งเสริมพาณิชยกรรมและการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมของประเทศโดยตั งอยู่บนพื นฐานของ
ระบบทุนนิยมเสรี จนกระท่ังเกิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั งแต่ พ .ศ. ๒๕๐๔ จนปัจจุบัน 
รัฐบาลส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ท้าให้สภาพสังคมและเศรษฐกิจไทยเกิดการเปล่ียนแปลงทั งในด้าน
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม เกิดโรงงานและนิคมอุตสาหกรรมขึ นเป็นจ้านวนมากในหลาย
พื นท่ีของภาคกลาง ประชากรวัยหนุ่มสาวบางส่วนเลิกประกอบอาชีพเกษตรกรรมหันมาท้างานใน
ภาคอุตสาหกรรมแทน มีการอพยพย้ายถิ่นฐาน ท้าให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อการด้าเนินชีวิตของผู้คน 
ครอบครัวใหญ่ในชนบทท่ีเคยมีคนหลายรุ่นอาศัยอยู่ด้วยกันก็เหลือเพียงคนเฒ่าคนแก่กับเด็กอาศัยอยู่ ส่วนคน
หนุ่มสาวเข้ามาท้างานในเมือง ในสังคมเมือง ครอบครัวขยายก็กลายเป็นครอบครัวเด่ียว ผู้คนต่างคนต่างอยู่ จึง
ไม่ค่อยมีการพึ่งพาอาศัยกันเหมือนในอดีต ประเพณีท่ีเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตการเกษตรก็ก้าลังจะสูญหายไป 

 
 



๕๖ 

๒.๑.๓ กลุ่มชาติพันธุ์ในภาคกลาง 

 นอกจากคนไทยแล้ว บริเวณภาคกลางยังเป็นดินแดนท่ีมีผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์อาศัยอยู่ 
เป็นต้นว่า มอญ กะเหรี่ยง จีน ลาวพวน ลาวโซ่ง (ไทยทรงด้า) ลาวครั่ง ลาวเวียง (ลาวตี ) ลาวแง้ว ญ้อ ญวน 
เขมร ลัวะ ไทยมุสลิม (มลายู / จาม / ชวา) ไทยวน ไทยเบิ ง ชอง ฯลฯ ซึ่งสามารถแบ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีพูด
ภาษาตระกูลไท และภาษาตระกูลอื่น (ดูรายละเอียดใน ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ, ๒๕๔๙) แม้ว่าแต่ละกลุ่มจะ
มีลักษณะเฉพาะตัว แต่มักมีคุณลักษณะบางอย่างท่ีเหมือนกัน เช่น ความเช่ือ ค่านิยม ประเพณีต่าง ๆ โดย
เฉพาะท่ีเกี่ยวข้องกับศาสนา กลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี ส่วนใหญ่อพยพหรือถูกกวาดต้อนมาเนื่องจากสงคราม 
รวมทั งการติดต่อค้าขาย และต่างก็น้าภาษาพูด วิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม และประเพณีบางประการท่ีตก
ทอดมาจากบรรพบุรุษติดตัวเข้ามาด้วย ในท่ีนี  จะกล่าวถึงกลุ่มชาติพันธุ์อื่นนอกเหนือจากคนไทยท่ีอาศัยอยู่
บริเวณภาคกลางชุมชุนผู้สืบทอดเพลงพื นบ้านภาคกลาง ซึ่งได้เก็บรวบรวมข้อมูลไว้ในงานชิ นนี ดังนี  

 
๒.๑.๓.๑ กลุ่มชาติพันธุ์อื่นที่ใช้ภาษาตระกูลไท 

๑) ลาวพวนหรือไทพวน เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไท ใช้ภาษาพวน ซึ่งเป็นภาษาตระกูลไท-
กะได มีส้าเนียงคล้ายภาษาไทถิ่นเหนือ เดิมเป็นประชากรของเมืองพวน ซึ่งอยู่ทางเหนือของแขวงเชียงขวาง
ของประเทศลาว ก่อนจะอพยพเข้ามาสู่ประเทศสยามหลายช่วงในประวัติศาสตร์ ซึ่งอพยพเข้ามามากท่ีสุดครั ง
สงครามปราบฮ่อในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มาพ้านักอยู่ในหลายจังหวัดของประเทศ
ไทย ซึ่งในบริเวณภาคกลางมีถิ่นฐานอยู่ท่ีจังหวัดสุโขทัย สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ลพบุรี 
เพชรบุรี ราชบุรี สิงห์บุรี พิจิตร และสุพรรณบุรี ชาวไทพวนมีความเช่ือเรื่องผี มีศาลประจ้าหมู่บ้านเรียกว่า 
ศาลตาปู่ หรือศาลเจ้าปู่บ้าน รวมทั งการละเล่นก็มีผีนางด้ง ผีนางกวัก มีประเพณีใส่กระจาด (เส่อกระจาด) 
ประเพณีก้าฟ้า(ก้าฟ้าพาแลง) เป็นประเพณีเอกลักษณ์ ซึ่งเป็นการสักการะต่อธรรมชาติและผี 

๒) ลาวโซ่งหรือไททรงด า เป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งท่ีพูดภาษาตระกูลไท คือ ภาษาไทด้า 
มีถ่ินฐานเดิมอยู่ในเขตสิบสองจุไทเดิม ซึ่งอยู่บริเวณลุ่มแม่น ้าด้า และแม่น ้าแดงในเวียดนามเหนือ เป็นชนชาติ
ไทสาขาหนึ่ง เรียกว่า พวกผู้ไท ซึ่งแบ่งออกตามลักษณะสีของเครื่องแต่งกาย เช่น ผู้ไทขาว , ผู้ไทแดง และผู้ไท
ด้า เป็นต้น ผู้ไทด้านิยมแต่งกายด้วยสีด้า จึงเรียกว่า ไททรงด้า หรือเรียกได้หลายช่ือเช่น โซ่ง, ซ่ง, ไทโซ่ง, ไทซ่ง
, ลาวโซ่ง, ลาวซ่ง, ลาวทรงด้า และ ลาวพุงด้า เหตุท่ีเรียกไททรงด้าว่า ลาวโซ่ง เพราะอพยพผ่านลาว แต่ชาวไท
ทรงด้าถือตนเองว่าเป็นชนชาติไทย จึงนิยมเรียกตนเองว่า ไทโซ่ง หรือ ไททรงด้า 

ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระองค์ทรงไปตีกรุงเวียงจันทน์ ในปี พ.ศ. 
๒๓๒๒ พระองค์ทรงได้กวาดต้อนชาวไททรงด้าท่ีอพยพมาจากสิบสองจุไท ส่งไปตั งถิ่นฐานท่ีเมืองเพชรบุรี และ
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๓๓๕ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และในปี พ.ศ. ๒๓๘๑ รัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการยกทัพไปตีล้านช้าง และกวาดต้อนมาอีก ในปัจจุบัน ชาวไท
ทรงด้าตั งถิ่นฐานกระจายกันอยู่ในพื นท่ีหลายจังหวัดทั งในเขตภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ รวมทั งภาคกลาง  
ได้แก่ จังหวัดราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี พิจิตร พิษณุโลก กาญจนบุรี ลพบุรี และสระบุรี ชาวไททรงด้ามี



๕๗ 

ความเช่ือเรื่องผี มีพิธีกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับความเช่ือดังกล่าว เช่น พิธีเสนมด (พิธีการเลี ยงผีมดผีมนต์) พิธีเสนฆ่า
เกือด (พิธีตัดขาดระหว่างผีกับคน หรือเด็กท่ีเกิดใหม่กับพ่อแม่ในอดีตชาติ) หรือพิธีเสนเตง (พิธีไถ่ถอนขวัญจาก
แถน) เป็นต้น 

๓) ลาวคร่ัง หรือลาวภูครัง เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ในตระกูลภาษาไท-กะได ชาวลาวครั่งมี
ถิ่นฐานเดิมอยู่ในเมืองภูครัง ซึ่งปรากฏหลักฐานแต่เพียงว่าเมืองดังกล่าวตั งอยู่ทางฝ่ังซ้ายของลุ่มแม่น ้าโขง  เมื่อ
ครั งท่ีกองทัพไทยเคยยกทัพไปตั งมั่นช่ัวคราวเพื่อท้าสงครามกับเวียดนามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว ได้กวาดต้อนชาวลาวเมืองภูครังเข้ามา แล้วส่งไปยังเมืองสุพรรณบุรี และเมืองนครชัยศรี โดยใน
เอกสารสมัยนั นเรียกว่า ลาวภูครัง และลาวครัง 

๔) ลาวเวียง เป็นช่ือเรียกกลุ่มคนเชื อสายลาวจากเมืองเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว แต่บางคนเรียกว่า “ลาวตี ” เนื่องจากคนกลุ่มนี จะมีค้าลงท้ายประโยคว่า “ตี ” 
เสมอ ลาวเวียงถูกกวาดต้อนครัวมาตั งแต่สมัยกรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นในการศึกสงคราม มาตั ง
ถิ่นฐานอยู่ในจังหวัดราชบุรี ปัจจุบันนี ชาวลาวที่ถูกกวาดต้อนหรืออพยพมาจากนครเวียงจันทน์ได้ตั งรกรากถิ่น
ฐานอยู่ในแผ่นดินไทย มีลูกหลานสืบสายเลือดกันมาหลายช่วงอายุคน จึงเรียกชนเผ่านี ว่า “ไทยเวียง” ชาวลาว
เวียงมีความเช่ือเกี่ยวกับผีท่ีสัมพันธ์กับการท้ามาหากิน โดยเช่ือว่าพื นท่ีท้ากินทุกแห่งในหมู่บ้าน เป็นท่ีสิงสถิต
ของผีบรรพบุรุษ ดังนั น จึงมีพิธีขอพื นท่ีท้ากินจากผีบรรพบุรุษ นอกจากนี ยังมีประเพณีท่ีเกี่ยวข้องกับการท้ามา
หากินอีกหลายอย่าง เช่น พิธีท้าขวัญแม่โพสพ พิธีท้าบุญคูนลานข้าว พิธีเอาฝุ่นเข้านา พิธีแฮกนา พิธีแฮกด้า 
พิธีสู่ขวัญควาย เป็นต้น 

๕) ลาวแง้ว  เป็นกลุ่มคนเชื อสายลาว มีถิ่นฐานเดิมอยู่ในชนบทนอกเมืองหรือชาน
เมืองเวียงจันทน์ อพยพมาเพราะถูกกวาดต้อนในสงครามเช่นเดียวกับกลุ่มชนลาวกลุ่มอื่น  โดยเฉพาะครั ง
สงครามกับเจ้าอนุวงศ์ของลาวในปี พ.ศ. ๒๓๖๙ – ๒๓๗๑ ซึ่งได้กวาดต้อนชาวลาวจากหัวเมืองพวน เมืองเชียง
ขวาง เมืองเวียงจันทน์ และเมืองหลวงพระบาง มาตั งถิ่นฐานท่ีลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี และ
จังหวัดอื่น ๆ มากมาย ปัจจุบัน ถ่ินฐานส้าคัญของลาวแง้วอยู่ท่ีจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี 

๖) ไทยวน  เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตระกูลภาษาไท-กะไดกลุ่มหนึ่งท่ีตั งถิ่นฐานทางตอน
เหนือของประเทศไทยท่ีเคยเป็นที่ตั งของอาณาจักรล้านนา ในอดีตคนล้านนามีหลายกลุ่มชาติพันธุ์ แต่กลุ่มใหญ่
ท่ีสุดคือ “ไทยวน” ค้าว่า “ยวน” น่าจะมาจากค้าว่า “โยนก” อันเป็นช่ือเมือง ซึ่งอยู่บริเวณเชียงแสน และ
ถึงแม้ในปัจจุบัน ชาวล้านนาจะกลายเป็นพลเมืองของประเทศไทยแล้วก็ตาม แต่ก็มักเรียกตนเองว่า “คน
เมือง” ซึ่งเป็นค้าเรียกท่ีเกิดขึ นในภายหลัง ในยุคเก็บผักใส่ซ้าเก็บข้าใส่เมือง เพื่อฟื้นฟูประชากรในล้านนาหลัง
สงคราม โดยการกวาดต้อนกลุ่มคนจากท่ีต่าง ๆ เข้ามายังเมืองของตน ในปีพ.ศ. ๒๓๔๗ พระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดฯ ให้ทัพหลวงไปตีพม่าออกจากเชียงแสน หลังชนะศึกได้ทรงรวบรวมผู้คนชาวเมือง
เชียงแสนได้ ๒๓,๐๐๐ คน แบ่งคนเหล่านี ออกเป็น ๕ ส่วนให้ไปอยู่เชียงใหม่ ล้าปาง น่าน เวียงจันทน์ และส่วน
หนึ่งน้ามาใต้โดยแบ่งให้คนยวนกลุ่มหนึ่งอยู่ท่ีสระบุรี อีกกลุ่มหนึ่งให้ไปตั งบ้านเรือนอยู่ท่ีราชบุรี  

ชาวไทยวนใช้ภาษาไทยถ่ินเหนือ หรือภาษาค้าเมือง ซึ่งเป็นภาษาในอาณาจักรล้านนา
หรือโยนกในอดีต เนื่องจากคนไทยวน ได้เดินทางมาด้วยกันและตั งบ้านเรือนอยู่รวมกัน จึงต้องพึ่งพากันตลอด 



๕๘ 

คนไทยวนจึงเคารพนับถือเครือญาติเป็นส้าคัญ ดังเช่นค้ากล่าวที่ว่า “หนีจากเมืองพี่น้องจักไปเปิ้ง (พึ่ง) ไผ หนี
จากไปเปิ้ง (พึ่ง) หึ่งห้อย” คนไท ยวนจึงเคารพเครือญาติและอาวุโสเป็นส้าคัญ นอกจากชาวไทยวนจะนับถือ
พระพุทธศาสนาแล้ว ยังนับถือผีอีกด้วย ชาวไทยวนมีความเช่ือในเรื่องผีซึ่งอาจให้คุณหรือโทษได้ ผีท่ีชาวไทย
วนให้ความส้าคัญได้แก่ ผีเรือน หรือ ผีประจ้าตระกูล หรือ ผีบรรพบุรุษ คนยวนเรียก ผีปู่ย่า คนยวนแต่ละ
ตระกูลจะมีศาลผีหรือหิ งผีอยู่ท่ีบ้านของคนใดคนหนึ่ง เมื่อลูกหลานในตระกูลคนใดแต่งงานก็จะพากันมาไหว้ผี
ปู่ย่าท่ีบ้านนี  หรือในช่วง เทศกาลสงกรานต์ก็จะพากันมาไหว้ผีปู่ย่าเช่นกัน มีผีประจ้าหมู่บ้านซึ่งทุกหมู่บ้านจะมี
ศาลผีประจ้าอยู่ บางหมู่บ้านอาจมีศาลผีมากกว่าหนึ่งศาล มีผีประจ้าวัด เรียกว่า เสื อวัด มีผีประจ้าทุ่งนา 
เรียกว่า เสื อนา ฯลฯ คนยวนจึงมีกิจกรรมเกี่ยวกับผีในชีวิตของตนเอง 

๗) ไทยเบิ้ง หรือไทยเด้ิง หรือไทยโคราช  เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีอพยพมาจากเมือง
เวียงจันทน์ตั งแต่สมัยอยุธยาราวพุทธศตวรรษที่ ๒๒ – ๒๓ มีเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชนไทยเบิ ง ซึ่งมีลักษณะ
ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมไทยลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยาและวัฒนธรรมไทยโคราช คือ มีประเพณีชีวิตท่ีสอดแทรก
วัฒนธรรมอันดีงาม เช่น ความกตัญญู ความสามัคคี ความมีน ้าใจเสียสละ ความเอื อเฟื้อเผ่ือแผ่ ความเห็นอก
เห็นใจ มีประเพณีท้องถิ่นเนื่องในพุทธศาสนา ตรุษสารท และประเพณีเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพและ
ประเพณี เกี่ยวข้องกับความความเช่ือ ส้าหรับความเช่ือนั นมีความเช่ือโชคลาง โหราศาสตร์ ภูตผีปีศาจ และ
ไสยศาสตร์ ชาวไทยเบิ งไม่นิยมตั งศาลบูชาผีบ้านผีเรือน ผีปู่ย่าตายาย หรือศาลเจ้าท่ี แต่เช่ือว่ามีผีประจ้าอยู่ ใน
บ้านเรือน 

 
๒.๑.๓.๒ กลุ่มชาติพันธุ์ที่ใช้ภาษาตระกูลอื่น 

๑) จีน ชาวจีนเดินทางมาค้าขายกับไทยตั งแต่ก่อนสมัยสุโขทัย ในสมัยอยุธยามี
หลักฐานการตั งถิ่นฐานของชาวจีนในกรุงศรีอยุธยา ชุมชนจีนในสังคมอาจจ้าแนกได้ตามกลุ่มภาษาถิ่นท่ีพูดเป็น 
๕ กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีพูดส้าเนียงภาษาจีนแต้จ๋ิว ฮกเกี ยน แคะ กวางตุ้ง และไหหล้า ใน ๕ กลุ่มนี  กลุ่มท่ีเดิน
ทางเข้ามาระยะแรกในสมัยอยุธยาคือ ชาวจีนฮกเกี ยนและกวางตุ้ง แต่หลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาจนถึงสมั ย
รัตนโกสินทร์ตอนต้นชาวจีนแต้จ๋ิวได้อพยพเข้ามาเป็นจ้านวนมาก จนเป็นกลุ่มท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรุงเทพฯ ตามด้วย
ชาวจีนไหหล้าและแคะ (ประพิณ มโนมัยพิบูลย์ ๒๕๕๔, ๕๓๙ – ๕๕๒)  

๒) มอญ หรือ รามัญ ใช้ภาษามอญ ซึ่งเป็นภาษาในตระกูลออสโตรเอเชียติก ชาว
มอญเป็นกลุ่มชาติพันธุ์แรก ๆ ท่ีมาตั งถิ่นฐานในบริเวณดินแดนประเทศพม่าและภาคกลางของประเทศไทย
ปัจจุบัน เช่ือได้ว่าชาวมอญเป็นผู้ก่อตั งอาณาจักรทวารวดีขึ นในภาคกลางของดินแดนสุวรรณภูมิ ทุกวันนี  ชน
ชาติมอญ ไม่มีประเทศของตนเอง เนื่องจากอยู่ในภาวะสงคราม การแย่งชิงราชสมบัติกันเอง และการรุกราน
ของพม่า ชาวมอญอยู่อย่างแสนสาหัส ถูกกดขี่รีดไถ การเกณฑ์แรงงานก่อสร้าง ท้าไร่นาหาเสบียงเพื่อการ
สงคราม และเกณฑ์เข้ากองทัพ โดยเฉพาะสงครามในปี พ.ศ. ๒๓๐๐ เป็นสงครามครั งสุดท้าย ท่ีคนมอญพ่าย
แพ้แก่พม่าอย่างราบคาบ ชาวมอญส่วนหนึ่งจึงอพยพโยกย้ายเข้ามาตั งถิ่นฐานบ้านเรือนในเมืองไทยหลายต่อ
หลายครั งตั งแต่สมัยอยุธยา ปัจจุบัน มีชุมชนชาวมอญและกลุ่มวัฒนธรรมมอญกระจายอยู่ท่ัวไปบริเวณดินแดน



๕๙ 

ท่ีราบลุ่มภาคกลางหลายจังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรี สระบุรี อยุธยา สระบุรี อยุธยา นครปฐม กาญจนบุรี 
ราชบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง นครนายก ปทุมธานี กรุงเทพฯ ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ รวมถึง
ภาคอื่น ๆ ของประเทศอีกด้วย 

๓) กะเหรี่ยง ชาวกะเหรี่ยงเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่จัดได้ว่ามีหลายกลุ่ม ภาษากะเหรี่ยงจัด
อยู่ในตระกูลภาษาจีน–ธิเบต (ตระกูลภาษาย่อยธิเบต-พม่า) ชาวกะเหรี่ยงตั งถิ่นฐานอยู่ในประเทศพม่า แต่
ภายหลังถูกรุกรานจากสงคราม จึงอพยพโยกย้ายเข้ามาในประเทศไทย กะเหรี่ยงท่ีอาศัยในประเทศไทยแบ่ง
ออกได้เป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่ กะเหรี่ยงสะกอ หรือปกาเกอะญอ เป็นกลุ่มท่ีมีประชากรมากท่ีสุด กะเหรี่ยงโป หรือ
โพล่ง อาศัยอยู่ทางภาคเหนือและจังหวัดภาคกลาง เช่น กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี และเพชรบุรี กะเหรี่ยง
ปะโอ หรือตองสู อยู่ในเขตจังหวัดภาคเหนือ และกะเหรี่ยงแดง หรือบเว อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน มี
เพียง ๑ – ๒ หมู่บ้าน (http://karenthai.wordpress.com) เดิมชาวกะเหรี่ยงนับถือผี มีการบวงสรวงและ
เซ่นสังเวยอย่างเคร่งครัด ภายหลังหันมานับถือศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต์มากขึ น แต่ก็ยังคงความเช่ือเดิม
อยู่ไม่น้อย เช่น ความเช่ือเรื่องขวัญหรือการท้ากิจกรรมต่างๆ จะต้องมีการเซ่นเจ้าท่ีเจ้าทาง และบอกกล่าว
บรรพชนให้อุดหนุนค ้าจุน ช่วยให้กิจการงานนั นๆ เจริญก้าวหน้า ท้าเกษตรกรรมได้ผลผลิตดี ให้อยู่เย็นเป็นสุข 
ปกป้องคุ้มครองดูแล และยังเป็นการขอขมาอีกด้วย  

๔) ญวน ชาวญวน คือคนเชื อสายเวียดนามท่ีถูกกวาดต้อนมายังกรุงเทพฯ ตั งแต่สมัย
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวในคราวศึกระหว่างไทยกับเวียดนาม ชาวญวนในประเทศไทย
สามารถแบ่งได้เป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มญวนเก่า ซึ่งโยกย้ายถิ่นฐานมาแต่ครั งอดีต กับกลุ่มญวนใหม่ ซึ่งอพยพลี 
ภัยการเมืองในเวียดนามมาตั งแต่ปลายทศวรรษ ๒๔๘๐ ถิ่นพ้านักของชาวญวนเก่าคือ กรุงเทพฯ และจันทบุรี 
ปัจจุบัน ได้ถูกกลืนกลายเป็นคนไทยไปแล้ว 

๕) เขมร ชาวเขมร เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งในประเทศไทย ท่ีมีความสัมพันธ์กับชน
ชาติไทยมาช้านาน โดยแบ่งชาวไทยเชื อสายเขมรออกเป็นสองกลุ่มใหญ่คือ ชาวเขมรบน หรือเขมรสูง  ซึ่งส่วน
ใหญ่อาศัยอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง หรือท่ีเรียกว่า อีสานใต้ โดยเช่ือว่าอพยพเข้ามาในดินแดน
ไทยในช่วง พ.ศ. ๒๓๒๔ – ๒๓๒๕ และกลุ่มชาวไทยเชื อสายเขมรอีกกลุ่มหนึ่งคือ กลุ่มท่ีถูกกวาดต้อนจาก
ประเทศกัมพูชาในสมัยอดีต ซึ่งปัจจุบันกลุ่มหลังนี จะกลมกลืนไปกับชาวไทยในปัจจุบันไปเสียแล้ว นอกจากนี 
ยังมีชาวกัมพูชาอพยพซึ่งเข้ามาในช่วงสงครามภายในกัมพูชา โดยบางส่วนได้อพยพกลับภูมิล้าเนาเดิมแล้ว 
ขณะท่ีบางส่วนยังคงปักหลักอยู่ในดินแดนไทยต่อไป ถิ่นฐานในภาคกลางท่ีพบกลุ่มชาติพันธุ์เขมร ได้แก่ จังหวัด
สระแก้ว จันทบุรี และตราด 

๖) ชอง เป็นชนเผ่าโบราณอีกเผ่าหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์ออสโตรเอเชียติก ตระกูล มอญ 
- เขมร มีภาษาพูดของตนเองแต่ไม่มีภาษาเขียน คือภาษาชอง  นับถือศาสนาพุทธควบคู่กับการนับถือผี มี
วัฒนธรรมประเพณีเป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่า ซึ่งอาจมีมาแต่ก่อนสมัยสุโขทัยสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ชาวชอง
มีภูมิล้าเนาอยู่ตามชายแดนและเชิงเขาของจังหวัดจันทบุรีและตราด 

 
  



๖๐ 

๒.๑.๔ ขนบธรรมเนียมประเพณีภาคกลาง 

 ชาวไทยภาคกลางส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักมาแต่ดั งเดิม 
ดังนั น ขนบธรรมเนียมประเพณีจึงมักเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาและการท้ามาหากิน ประเพณีเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา อย่างเช่น ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประเพณีบวชนาค ประเพณีตักบาตรเทโว ประเพณี
ทอดกฐิน ประเพณีเทศน์มหาชาติ เป็นต้น ส่วนประเพณีท่ีเกี่ยวกับการท้ามาหากิน เช่น ประเพณีลงแขกเกี่ยว
ข้าว ประเพณีท้าขวัญข้าว เป็นต้น ในท่ีนี  จะกล่าวถึงประเพณีส้าคัญของภาคกลางดังนี  

๑) ประเพณีสงกรานต์ เป็นเทศกาลวันสิ นปีเก่าขึ นปีใหม่ของคนไทย ซึ่งยึดถือสืบเนื่องมาแต่
โบราณ เป็นระยะเวลาเข้าฤดูร้อนที่เสร็จจากการเก็บเกี ่ยวข้าว จึงว่างจากการงานประจ้า มีการละเล่น
สนุกสนานรื่นเริงร่วมกันในแต่ละหมู่บ้าน ต้าบลหรือเมืองหนึ่ง ๆ แม้ปัจจุบันทางราชการประกาศวันที่ ๓๑ 
ธันวาคม เป็นวันสิ นปี และวันท่ี ๑ มกราคม ของทุกปี เป็นวันขึ นปีใหม่ แต่ประเพณีการท้าบุญและการรื่นเริง
ในวันตรุษและสงกรานต์ก็ยังคงมีอยู่ท่ัวไปทุกภาคของประเทศไทย มีการท้าบุญในตรุษสงกรานต์ทั งพิธีหลวง
และพิธีราษฎร์ เช่น การก่อพระเจดีย์ทราย การปล่อยนกปล่อยปลา การสรงน ้าพระ การรดน ้าด้าหัวผู้ใหญ่ 
การท้าบุญอัฐิ การสาดน ้า การแห่นางแมว 

๒) ประเพณีทอดกฐิน การทอดกฐินเป็นประเพณีท้าบุญอย่างหนึ่งของไทยท่ีท้าในระยะเวลา
ท่ีก้าหนดให้ในปีหนึ่ง ๆ เรียกว่ากฐินกาล โดยมีก้าหนดระหว่างวันแรม ๑ ค้่า เดือน ๑๑ ถึงวันขึ น ๑๕ ค้่า 
เดือน ๑๒ จะท้าก่อนหรือหลังจากนี ไม่ได้ เป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนจะได้ถวายเครื่องนุ่งห่ม และไทย
ธรรมเป็นเครื่องบูชาแด่พระสงฆ์  

ค้าว่า กฐิน ตามภาษาบาลีแปลว่า ไม้สะดึง คือ กรอบไม้ส้าหรับขึงผ้าเพื่อเย็บของพระภิกษุ
ให้สะดวกขึ น เนื่องจากสมัยก่อนเครื่องมือท่ีจะใช้เย็บได้สะดวกไม่มีเหมือนในปัจจุบัน การเย็บจีวรต้องเย็บ
หลาย ๆ  ชิ นต่อกัน และประสานกันให้มีรูปเหมือนคันนาจึงต้องอาศัยไม้สะดึงช่วยในการขึงผ้า ฉะนั น ผ้าท่ีท้า
ด้วยไม้สะดึงเพื่อการนี โดยเฉพาะจึงเรียกว่า ผ้าเพื่อกฐิน และยังเรียกผ้ากฐินตามความหมายเดิมเรื่อยมาจน
ปัจจุบัน แม้ว่ามีผ้าส้าเร็จรูปท้าเพื่อทอดกฐินโดยไม่ได้อาศัยไม้สะดึงก็ตาม  แต่เดิมกฐินเป็นเรื่องของสงฆ์
โดยเฉพาะ ภิกษุสงฆ์ต้องไปหาผ้ามาเองจากท่ีต่าง ๆ  ท่ีไม่มีใครเป็นเจ้าของด้วยวิธีบังสุกุลและน้าผ้านั นมาเย็บ
ย้อมเอง ต่อมาราษฎรมีจิตศรัทธาน้าผ้ามาถวาย ในที่สุดพระพุทธเจ้าจึงทรงอนุญาตให้รับผ้าจากราษฎรได้
และเมื่อทรงอนุญาตให้กรานกฐิน จึงเป็นสาเหตุให้ราษฎรบ้าเพ็ญกุศลด้วยการทอดกฐิน ค้าว่า ทอด คือ เอา
ไปวางไว้ การทอดกฐิน จึงหมายถึงการน้าเอาผ้ากฐินไปวางไว้ต่อหน้าพระสงฆ์ซึ่งมีจ้านวนอย่างน้อย ๕ รูป
โดยมิได้ตั งใจว่าจะถวายแก่พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งโดยเฉพาะ ประเพณีการทอดกฐินของไทยมีหลักฐาน
ปรากฏว่ามีมาตั งแต่สมัยสุโขทัย ดังปรากฏในศิลาจารึกพ่อขุนรามค้าแหงหลักท่ี ๑ และได้ถือเป็นประเพณีสืบ
ต่อมาจนถึงปัจจุบันซึ่งมีทั งกฐินท่ีพระมหากษัตริย์ทรงบ้าเพ็ญพระราชกุศลลงไปจนถึงกฐินของราษฎร  

 ๓) ประเพณีสู่ขวัญข้าว เป็นประเพณีท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการบ้ารุงขวัญและความเช่ือ
ของชาวนา รวมถึงการแสดงความกตัญญูต่อพระแม่โพสพ เพื่อบันดาลให้ข้าวในปีหน้าได้ผลผลิตดียิ่งขึ น  
โดยท่ัวไปชาวนาต่างก็ท้าพิธีโดยให้เจ้าของนาฝ่ายหญิงนุ่งขาว ห่มขาวเป็นผู้ท้าพิธีตอนเช้าตรู่โดยเตรียมอุปกรณ์ 



๖๑ 

ได้แก่ ข้าวต้ม เผือก มัน ไข่ ขันธ์ ๕ ขวดน ้า แก้วแหวนเงินทอง แป้ง หวี กระจก ผ้าสไบ (อาจมีเพิ่มเติมหรือ
แตกต่างตามท้องถิ่น) น้าส่ิงของเหล่านี ห่อด้วยผ้าขาว ใส่กระบุงหรือบางท้องท่ีปิดกระบุงด้วยผ้าขาว น้าขอฉาย
คอนกระบุง (บางหมู่บ้านใช้ผ้าสีผูกให้สวยงาม) เดินไปตามท้องนา เจตนาของตน ร้องเรียกแม่โพสพ ใจความ
คือเชิญแม่โพสพที่ตกหล่นอยู่ให้มาอยู่ในยุ้ง ฉาง บางหมู่บ้าน เพื่อนบ้านขานรับจนถึงบ้าน น้ากระบุงไปไว้ในยุ้ง
ข้าว บางหมู่บ้านมีพราหมณ์ท้าพิธีเรียกขวัญเข้ายุ้ง โดยมีการตั งบายศรี และเครื่องไหว้ในยุ้ง การสู่ขวัญด้วย
ส้านวนหรือภาษาถิ่นที่แตกต่างกันออกไป 

 ๔) ประเพณีตักบาตรน้ าผึ้ง จัดขึ นกลางเดือน ๙ ของทุกปี เป็นการถวายน ้าผึ งแก่ภิกษุและ
สามเณรของชาวรามัญท่ีวัดพิมพาวาส อ้าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา สืบเนื่องมาจากความเช่ือว่าในสมัย
พุทธกาล พระพุทธเจ้าเสด็จประทับท่ีป่าเลไลย์ มีช้างและลิงคอยอุปัฏฐากโดยการน้าเอาอ้อยและน ้าผึ งคอย
ถวาย ต่อมาจึงทรงมีพุทธานุญาตให้ภิกษุสามเณรรับน ้าผึ งและน ้าอ้อยมาบริโภคเป็นยาได้ 

 ๕) ประเพณีกวนข้าวทิพย์ เป็นพระราชพิธีกระท้าในเดือน ๑๐ ซึ่งมีมาตั งแต่สมัยสุโขทัยและ
กรุงศรีอยุธยา เป็นราชธานี ในปัจจุบันนี ส่วนใหญ่จะจัดในเดือน ๑๒ บางแห่งจะจัดในเดือน ๑ ซึ่งเป็นช่วงท่ีข้าว
กล้าในท้องนามีรวงข้าว และเครื่องกวนข้าวทิพย์ประกอบด้วยถั่ว นม น ้าตาล น ้าผึ ง น ้าอ้อย งา เนย น ้ากะทิ 
และนมท่ีคั นจากรวงข้าว ประเพณีกวนข้าวทิพย์เป็นพิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์ ท่ีสอดแทรกในพิธีกรรมทาง
พุทธศาสนา เพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ บูชาพระรัตนตรัย และอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ตาย จังหวัดสิงห์บุรียังคง
รักษาประเพณีกวนข้าวทิพย์ โดยมีเหลืออยู่เพียง ๓ หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านพัฒนาโภคาภิวัฒน์ หมู่บ้านวัดกุฎีทอง 
และหมู่บ้านในอ้าเภอพรหมบุรี ซึ่งยังคงรักษาประเพณี และมีความเช่ือถืออย่างมั่นคง เป็นแบบอย่างท่ีดี แฝง
ด้วยจริยธรรมและคติธรรมอยู่มาก และมีความพร้อมเพรียงของชาวบ้านท่ีท้านา โดยเมื่อถึงเวลาจะมาร่วมกัน
กวนข้าวทิพย์  

๖) ประเพณีตักบาตรเทโว จัดขึ นในวันออกพรรษาของหลายจังหวัดในภาคกลาง เช่น 
อุทัยธานี สระบุรี เป็นต้น เป็นประเพณีท่ีสืบเนื่องจากพุทธประวัติ ระลึกถึงการเสด็จลงจากสวรรค์ชั นดาวดึงส์
ของพระพุทธเจ้าหลังจากท่ีเสด็จโปรดพระมารดาในช่วงเข้าพรรษาเป็นเวลา ๓ เดือน ครั นครบก้าหนด ๓ เดือน 
ตรงกับวันปวารณาออกพรรษา วันแรม ๑ ค้่า เดือน ๑๑ พระพุทธเจ้าจึงเสด็จลงจากสวรรค์ชั นดาวดึงส์ทาง
บันไดสวรรค์ท่ีเทวดาได้นิรมิตบันไดขึ นมาคือ บันไดทองอยู่ทางด้านขวาส้าหรับพวกเทพยดาลง บันไดแก้วอยู่
ตรงกลางส้าหรับพระพุทธเจ้าเสด็จลง และบันไดเงินอยู่ทางด้านซ้ายส้าหรับพวกพรหมลง แต่ก่อนท่ีพระองค์จะ
เสด็จลงนั น พระองค์ทรงแสดงปาฏิหาริย์บันดาลให้โลกทั ง ๓ โลก คือ เทวโลก มนุษย์โลก และสัตว์นรก
มองเห็นกันหมด เรียกว่า “วันพระเจ้าเปิดโลก” แล้วทรงแสดงโปรดสัตว์ทั ง ๓ โลก จึงท้าให้มีผู้บรรลุมรรคผล
นับไม่ถ้วน ฝ่ายชาวเมืองในโลกมนุษย์ต่างดีใจและเฝ้ารอพระพุทธองค์ ต่างตระเตรียมอาหารมารอใส่บาตร แต่
ด้วยมีคนเป็นจ้านวนมากท้าให้หลาย ๆ คนใส่บาตรกับพระพุทธองค์ไม่ถึง จึงต้องใช้วิธีโยนอาหารใส่บาตร ซึ่งใน
ปัจจุบันคือการท้าข้าวต้มลูกโยนใส่บาตรนั่นเอง 

 ๗) ประเพณีว่ิงควาย เป็นประเพณีเกี่ยวกับอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งตกทอดมาจากบรรพบุรุษ
จนถึงปัจจุบัน จัดขึ นในวันขึ น ๑๔ ค้่า เดือน ๑๑ ก่อนออกพรรษา จุดมุ่งหมายเพื่อให้ชาวบ้านได้เตรียมของไป
ถวายวัด ปัจจัยไทยธรรมได้พักผ่อนและได้สังสรรค์กันระหว่างชาวบ้านซึ่งเหนื่อยจากงานและให้ควายได้พัก



๖๒ 

เนื่องจากต้องตรากตร้าในการท้านา ปัจจุบันประเพณีวิ่งควายเป็นประเพณีของจังหวัดชลบุรี โด่งดังเป็นท่ีรู้จัก
ของชาวไทยและต่างประเทศ แสดงถึงความสามัคคีของชาวไร่ชาวนาได้มีโอกาสพบปะกัน และแสดงเมตตาต่อ
ผู้มีบุญคุณ คือควาย เพื่อให้ควายได้พักผ่อน  

 
 

 ๒.๒ ภูมิหลังเพลงพื้นบ้านภาคกลาง 
 
 ในส่วนนี ผู้วิจัยจะได้กล่าวถึงองค์ความรู้ของเพลงพื นบ้านภาคกลางในฐานมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม ทั งในด้านประวัติความเป็นมาของเพลง ลักษณะการเล่นเพลง พิธีกรรม ความเช่ือ เครื่องดนตรี 
ตลอดจนการแต่งกายของเพลงพื นบ้านภาคกลาง ดังนี   
 

๒.๒.๑ เพลงฉ่อย 

เพลงฉ่อยเป็นเพลงพื นบ้านภาคกลางเก่าแก่ของไทย แต่เดิมเพลงฉ่อยถือเป็นการละเล่นของ
หนุ่มสาว ผู้เล่นยืนล้อมวงและผลัดกันร้องโต้ตอบ ตามจังหวะท้านอง ไม่มีเครื่องดนตรีมีแต่การปรบมือประกอบ
จังหวะ ลักษณะและรูปแบบการเล่นจึงมีความเรียบง่าย ต่อมาเพลงฉ่อยพัฒนาเป็นการแสดงพื นบ้านหรือ
มหรสพพื นบ้าน มีคณะเพลงและศิลปินพื นบ้าน ท่ียังคงน้าเอาเพลงฉ่อยมาใช้ในการแสดงอันเป็นปัจจัยส้าคัญท่ี
ท้าให้เพลงฉ่อยเป็นท่ีรู้จักแพร่หลายไปท่ัวประเทศ 
   
  ๒.๒.๑.๑ ประวัติความเป็นมาของเพลงฉ่อย 

เอนก  นาวิกมูล (๒๕๕๐, ๕๒๗)  กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของเพลงฉ่อยไว้ว่า      

“เพลงฉ่อยเกิดขึ้นได้อย่างไรไม่มีใครทราบแน่นอน ท้ังๆ ท่ีเป็นเพลงพื้นเมืองชนิดท่ีแพร่หลายมากท่ีสุดเพลง

หนึ่ง มีคนรู้จักร้องเล่นกันกว้างขวาง” เนื่องจากไม่มีผู้ใดทราบก้าเนิดท่ีแน่นอนของเพลงฉ่อย (เรื่องเดียวกัน, 

๕๒๘) อย่างไรก็ตาม เอนก กล่าวถึงช่วงสมัยท่ีค้นพบหลักฐานท่ีเก่าท่ีสุดเกี่ยวกับเพลงฉ่อยและอายุของเพลง

ฉ่อย ว่า “หลักฐานเก่าสุดเกี่ยวกับเพลงฉ่อยท่ีค้นพบได้ถึงปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๒๗ นี้ค้นไปได้แค่สมัยรัชกาลท่ี ๕ 

พ.ศ. ๒๔๓๒ ซึ่งเพลงฉ่อยต้องเกิดก่อนนั้นแล้ว ...เพลงฉ่อยมีอายุไม่ต่่ากว่า ๑๐๐ ปี” (เรื่องเดียวกัน, ๕๒๙)  

ส้าหรับหลักฐานลายลักษณ์ท่ีสืบค้นได้คือเรื่องขับร้อง ในหนังสือวชิรญาณวิเศษ ปีท่ี ๔ 

หน้า ๒๖๕ พระนิพนธ์กรมหมื่นสถิตยธ้ารงสวัสด์ิ ท่ีทรงพระนิพนธ์เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๒ สมัยรัชกาลท่ี ๕ กล่าวว่า 

“ยังมีเพลงร้องตามหัวเมือง แลเข้ามาร้องในกรุงก็มีบ้าง คือเพลงฝ่ายเหนือ เรียกว่า เพลงฉ่อย ฤาเพลงตะขาบ 

อย่าง ๑...” ท้าให้ทราบได้ว่าในสมัยรัชกาลท่ี ๕ เพลงฉ่อยนั นมีอีกช่ือหนึ่งว่าเพลงตะขาบ นอกจากนี พบว่ามี

การเรียก “เพลงฉ่อย” แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาและท้องถิ่น โดยผู้เล่นเพลงสมัยก่อนบางคนเรียกเพลง

ฉ่อยว่า “เพลงวง” เพราะเดิมยืนร้องเล่นกันเป็นวง  บนลานดิน แต่บางคนก็เรียกว่า “เพลงฉ่า” เพราะลูกคู่จะ



๖๓ 

รับเพลงว่า เอ่ชา ฉ่า ฉ่า ฉ่า ชาวโพหัก อ้าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรีเรียกว่า “เพลงทอดมัน” เพราะเสียงรับเอ่

ชานั นดังราวกับเสียงฉ่าๆ ตอนทอดทอดมัน ส่วนชาวกรุงเทพฯ หรือบางถิ่นของระยอง เรียกว่า เพลงเป๋ (เรื่อง

เดียวกัน, ๕๒๙)  

อนึ่ง ในสมัยรัชกาลท่ี ๕ เพลงฉ่อยยังเป็นท่ีนิยมและร้องเล่นกันอย่างกว้างขวาง

แพร่หลายมากท่ีสุด เห็นได้จากหลักฐานต่างๆ ได้แก่ แผ่นเสียงเพลงฉ่อยของนายเป๋ เช่น “เพลงเป๋เรื่องโค

บุตร์ นายพัน แม่อิน แม่ผิว” และ “เพลงฉ่อยตับเช่านาวา ๕ นายพัน แม่อิน” และจากค าเล่าของนาย ต.    

เง๊กชวน  (ในหนังสืองานศพ) ว่าเมื่อตนเด็กๆ เพลงฉ่อยโด่งดังมากจนชาวบ้านเรียกเพลงฉ่อยว่าเพลงเป๋ หรือ

เพลงไอ้เป๋  ส่วนในหนังสือ จดหมายระยะทางไปพิษณุโลก ของสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ 

ทรงจดบันทึกการเดินทางปี พ.ศ. ๒๔๔๔ ไว้ว่าได้ทอดพระเนตรเพลงเป๋ท่ีสุโขทัยและสวรรคโลก รวมถึง

กาญจนาคพันธุ์ หรือขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์) ยังเคยกล่าวว่าเมื่อเป็นเด็กก็ติดตามฟังเพลงเป๋

เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม แม้ว่านายเป๋จะมีช่ือเสียงโด่งดังแต่ก็ไม่มีผู้ใดทราบประวัติและผลงาน คงมีแต่เพลง 

ท่ีกล่าวถึงว่านายเป๋เล่นเพลงคู่กับนางมา ท่ีว่า “เป๋อยากกัญชา ขออัฐอีมาสองไพ”  

 
ภาพที ่๒๕ แผ่นเสียงเพลงเป๋ หรือเพลงฉ่อย สมัยรัชกาลที่ ๕ – ๖  

ที่มา: https://www.google.co.th 
 

ครูเพลงท่ีกล่าวถึงในข้างต้นนั นพบเพียงช่ือและเรื่องเล่า ส่วนประวัติไม่มีผู้ใดค้นพบ 

พ่อเพลงแม่เพลงฉ่อยรุ่นเก่าคนอื่น ๆ ก็ปรากฏช่ือเฉพาะในบทไหว้ครูท่ีร้องสืบต่อกันมาเท่านั นและปัจจุบันได้

เสียชีวิตทั งหมดแล้ว เช่น ครูเปล่ียน ครูเป๋  ครูบุญมี ครูบุญมา ครูฉิมและครูศรี  เป็นต้น นอกจากนี ยังมี 

“ตาอ๊อด (อ๊อด ตามประหาส) หรือขุนส้าราญสมิตรมุข” ซึ่งเป็นพ่อเพลงมาจากบ้านคลองตาคต อ้าเภอ       

โพธาราม จังหวัดราชบุรี ต่อมาได้แสดงลิเกเฉพาะพระพักตร์รัชกาลท่ี ๖ ได้ตามเสด็จเข้าไปเล่นโขนเป็นจ้าอวด 

จึงได้รับพระราชทานบรรดาศักด์ิเป็นขุนส้าราญสมิตรมุข รวมถึงแม่เพลงรุ่นขุนส้าราญฯ ได้แก่ แม่อิน ทั ง     



๖๔ 

อินเล็กอินใหญ่ ส่วนศิลปินเพลงฉ่อยรุ่นถัดมา ได้แก่ แม่ต่วน แม่ทองอยู่ แม่ทองหล่อ ตาพรหม จากนั นจึงเป็น

ยุคของ พ่อกร่าย พ่อบัวเผ่ือน พ่อไสว แม่บัวผัน แม่บุญมา เป็นต้น  

ศิลปินเพลงพื นบ้านในปัจจุบัน ซึ่งแสดงเป็นอาชีพและมีคณะเพลงพื นบ้านของตน ทั ง

คณะ ล้าตัด เช่น คณะพ่อหวังเต๊ะแม่ศรีนวล หรือคณะเพลงอีแซว เช่น คณะแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ เป็นต้น      

ต่างยังคงร้องและแสดงเพลงฉ่อยอยู่เสมอตลอดมา รวมถึงคณะอื่นๆ ทั งสิ น ๗ คณะ เช่น คณะพ่อหรัดแม่ประ

ทวย คณะเพลงฉ่อยวงคนสะเดียง จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะพ่อสวิง บรรเด็จ จังหวัดชัยนาท เป็นต้น ดัง

รายละเอียดในหัวข้อท่ีว่าด้วยภูมิหลังของคณะเพลงฉ่อยในปัจจุบัน  

นอกจากนี ยังมีการบันทึกแถบเสียงและแถบบันทึกภาพการแสดง และน้าเพลงฉ่อยมา

ดัดแปลงเป็นเพลงลูกทุ่งจ้านวนมาก เช่น หนุ่มสุพรรณสาวนครปฐม ของ เมืองมนต์ สมบัติเจริญ เพลงกับข้าว

เพชฌฆาต ของขวัญจิต ศรีประจันต์  เพลงลูกทุ่งชุดหมากัด ของเอกชัย ศรีวิชัย เป็นต้น 

 

 
ภาพที ่๒๖  ปกแถบบันทึกเสียงเพลงฉ่อยลูกทุ่ง “หนุ่มสุพรรณ” และ “สาวนครปฐม” 

ของเมืองมนต์ สมบัติเจริญ 

(ที่มา : https://www.google.co.th) 

 



๖๕ 

 
ภาพที่  ๒๗ ปกแถบบันทึกเสียงเพลงฉ่อยลูกทุ่ง “กับข้าวเพชฌฆาต” ของขวัญจิต ศรีประจันต์ 

(ที่มา : https://www.google.co.th) 
 

 
ภาพที ่๒๘  ปกแถบบันทึกเสียงเพลงฉ่อย ชุด แข่งบุญวาสนา ของขวัญจิต ศรีประจันต์ 

(ที่มา : https://www.google.co.th) 
 

 เมื่อสภาพสังคมไทยเปล่ียนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัติท้าให้เกิดทุนนิยมและวัฒนธรรม 

ต่างชาตินิยม ท้าใหเ้พลงฉ่อยได้รับผลกระทบและถูกลดบทบาทลงเช่นเดียวกับวัฒนธรรมไทยชนิดอื่นๆ อย่างไร   

ก็ตาม ราว ๔-๕ ปีท่ีผ่านมา เพลงพื นบ้านรวมทั งเพลงฉ่อยเริ่มได้รับการฟื้นฟูจากองค์กรและส่ือมวลชน      



๖๖ 

เช่น โครงการประกวดเพลงพื นบ้าน โครงการเดินตามรอยครูเชิดชูเพลงเก่า น้อมเกล้าฯ พระบาทสมเด็จ          

พระเจ้าอยู่หัว และโครงการเพาะกล้าพันธุ์เก่งเพลงพื นบ้าน ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ด้าเนินงานติดต่อ

ตั งปี พ.ศ. ๒๕๔๗ – ปัจจุบัน) รายการไทยมุง รายการไทยโชว์  รายการศิลป์สโมสร ของสถานีโทรทัศน์ไทย   

พีบีเอส (ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๐- ๒๕๕๕) เป็นต้น 

การสนับสนุนส่งเสริมเพลงฉ่อยอย่างต่อเนื่องดังกล่าวนั น ท้าให้เพลงฉ่อยกลับมาสู่ความนิยมของ
สังคมอีกครั ง โดยเฉพาะการน้าเพลงฉ่อยมาแสดงเป็นจ้าอวดหน้าม่าน โดยนักแสดงตลก ได้แก่ นายพิเชษฐ์ 
เอี่ยมชาวนา (น้าโย่ง) นายพวง แก้วประเสริฐ (น้าพวง) และ นายนงค์ ปิยะโชติ (น้านงค์) ในรายการคุณพระ
ช่วย ของบริษัทเวิร์คพอยท์เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๙ โดยน้าเอาวิถีชีวิตประจ้าวันในแง่มุม
ต่างๆ มาผูกร้อยเรื่องราว แล้วน้าเสนอในรูปแบบเพลงฉ่อย เช่น เพลงฉ่อย เรื่องหวย เรื่องเพศสมัยใหม่ เรื่อง
หนุ่มสาวจีบกัน เรื่องน ้าใจ เรื่องประหยัด เรื่องโรงพักต้ารวจ เรื่องร้านตัดผม เรื่องภรรยา เรื่องภาษาพาสนุก 
และเรื่องหญิงชายใครสบายกว่ากัน เป็นต้น นอกจากจะท้าให้ผู้ชมได้รับควมเพลิดเพลิน และสาระจากการ
แสดงแล้ว ยังเป็นปัจจัยส้าคัญท่ีท้าให้เพลงฉ่อยมีความแพร่หลายในกลุ่มผู้ชมผู้ฟังทุกเพศทุกวัยมากยิ่งขึ น แต่
กระแสนิยมเพลงฉ่อยท่ีมีเพิ่มมากขึ นในกลุ่มผู้ฟังหรือผู้ชม กลับไม่ส่งผลให้คณะเพลงหรือผู้แสดงมีจ้านวน
เพิ่มขึ นตามกระแสนิยม ซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อการด้ารงอยู่ การถ่ายทอด และการสืบทอดเพลงฉ่อยในอนาคต
ด้วย 

 

 
ภาพที ่๒๙ การแสดงเพลงฉ่อย เรื่องพัดลม ของนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ในรายการโรงรับจ้านรรจ์ สถานีโทรทัศน์ NBT เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
ที่มา : บัวผัน สุพรรณยศ 

 

http://www.vdopart.com/watch.php?id=eKQ6dlRvAbU
http://www.vdopart.com/watch.php?id=eKQ6dlRvAbU
http://www.vdopart.com/watch.php?id=1IOpGD5U4SY


๖๗ 

 
ภาพที่ ๓๐  ปกแถบบันทึกภาพการแสดงเพลงฉ่อย จ้าอวดหน้าม่าน รายการคุณพระช่วย 

ที่มา : https://www.google.co.th 

 
 ๒.๒.๑.๒ ลักษณะและรูปแบบการจัดการแสดง 

เพลงฉ่อยมีลักษณะและรูปแบบการแสดงคล้ายกับมหรสพพื นบ้านของไทย อาทิ ละคร

ชาตรี หรือลิเก  กระบวนการก่อนประกอบการแสดงมีทั งสิ น ๓ ขั นตอน ได้แก่ การเลือกบทแสดง การก้าหนด

จ้านวนผู้แสดงและบทบาทการแสดงของแต่ละคน  และการจัดรูปแบบการแสดง 

การเลือกบทแสดง คือการเลือกสรรเนื อเพลงท่ีจะใช้แสดงในแต่ละงาน โดยค้านึงถึง

โอกาสท่ีแสดงเป็นหลัก ต้องพิจารณาบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง จ้านวนผู้ชม  ระยะเวลาท่ีแสดง และสภาพของสังคม

และวัฒนธรรมของท้องถิ่น บางโอกาสผู้ว่าจ้างขอให้ร้องเพลงท่ีมีเนื อหาเฉพาะเรื่อง ซึ่งหัวหน้าคณะหรือครู

เพลงจะต้องแต่งเนื อเพลงขึ นใหม่ให้เหมาะสมแก่งานตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้างด้วย  นอกจากนี ยังต้อง

ค้านึงถึงจ้านวนและคุณภาพของนักแสดงในคณะเป็นส้าคัญ เพราะเพลงบางตับบางเรื่องนักแสดงบางคนไม่

สามารถร้องได้ การเลือกบทแสดงหรือบทร้องนี พบว่ามีทั งก่อนแสดงและขณะแสดง  หากผู้แสดงสังเกตว่าผู้ชม

ไม่พึงพอใจ ก็จะเปล่ียนบทร้องเรื่องอื่นหรือตับอื่นทันที ซึ่งถือเป็นปฏิภาณไหวพริบท่ีสังเกตได้ชัดเจนของผู้

แสดงเพลงพื นบ้าน ผู้แสดงท่ีมีความเช่ียวชาญสูง เช่น นางเกลียว เสร็จกิจ ยังสามารถด้นเพลงหรือคิดแต่งเนื อ

เพลงและร้องได้ทันทีอีกด้วย 

การก่าหนดจ่านวนผู้แสดงและบทบาทการแสดงของแต่ละคน  หัวหน้าคณะจะเป็นผู้

ก้าหนดว่างานหนึ่ง ๆ ควรมีผู้แสดงจ้านวนเท่าใด เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับระยะเวลาการแสดง และ

งบประมาณหรือค่าตอบแทนท่ีได้รับ โดยท่ัวไปคณะเพลงฉ่อยจะมีผู้แสดงประมาณ ๖ – ๑๕ คน ส้าหรับการ

ก้าหนดบทบาทการแสดงของแต่ละคนนั นหัวหน้าคณะจะเป็นผู้ก้าหนดตามความเหมาะสมของลักษณะงาน

และคุณภาพของผู้แสดง ปกติผู้มีความช้านาญน้อยจะเป็นลูกคู่และผู้ร้องเพลงสั น ๆ เช่น เพลงออกตัว เพลง

แต่งตัวและเพลงอวยพร ส่วนผู้แสดงท่ีมีความช้านาญแล้วมักจะร้องเพลงบทประซึ่งหัวหน้าคณะมักเป็นผู้เลือก

ว่าจะเลือกเรื่องใดหรือตับใด  



๖๘ 

การจัดรูปแบบการแสดง เนื่องจากเพลงฉ่อยเป็นการแสดงการร้องเพลงโต้ตอบกัน

ระหว่างฝ่ายชายและฝ่ายหญิง โดยมี ต้นเสียงร้อง แล้วมีลูกคู่รับ สลับกันไปทีละ “ลง” หรือท่อนของเพลง

โดยท่ัวไป ผู้ว่าจ้างจะต้องจัดสถานท่ีส้าหรับแสดงไว้เป็นการเฉพาะ อาจอยู่กลางแจ้งหรือในอาคาร โดยจัดเป็น

โรงปะร้าหรือเวทีการแสดง ซึ่งจะแบ่งพื นท่ีเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ส่วนเวทีส้าหรับแสดง และส่วนห้องเตรียมตัว

นักแสดง  หากเป็นโรงมหรสพ ส่วนใหญ่เป็นโรงยกพื น บางแห่งมีหลังคาและฝากั น บริเวณด้านหลังผู้แสดงมี

ม่านหรือฉากกั น มักจัดท้าขึ นโดยเฉพาะ ส่วนใหญ่เป็นผ้า หรือไวนิล มีสีสันสดใส ข้อความต่างๆ ประกอบด้วย

ช่ือวงหรือช่ือคณะ มักมีท่ีอยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์เพื่อประชาสัมพันธ์ด้วย ส่วนพื นท่ีด้านหน้าซึ่งเป็นเวทีแสดง

จะแบ่งพื นท่ีออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ ส่วนของฝ่ายชาย ส่วนของฝ่ายหญิง และส่วนนักดนตรี ฝ่ายชายและฝ่าย

หญิงอยู่ทางด้านซ้ายและด้านขวา นักดนตรีและลูกคู่อาจอยู่ด้านข้างหรือด้านหลังก็ได้ ในการแสดงนั นผู้แสดง

จะยืนเรียงแถวหน้ากระดาน  ผู้ร้องของทั งสองฝ่ายจะออกมายืนตรงกลาง ด้านหน้า ส่วนนักแสดงคนอื่นๆ ซึ่ง

ท้าหน้าท่ีเป็นลูกคู่ด้วยจะยืนหรือนั่งด้านข้างหรือด้านหลังก็ได้ ดังแผนผังและภาพประกอบ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๓๑  รูปแบบการจัดการแสดงเพลงฉ่อย 

 

 

 

 

 

 

 

เวที 

นกั

ดนตรี 

ฝ่ายชาย 

คนอ่ืน ๆ  

ฝ่ายหญิง 

คนอ่ืน ๆ 

ผู้ชม 

ด้านหลงัเวที พืน้ท่ีเตรียมตวัแสดง เช่น แตง่ตวั เก็บสมัภาระและวางอปุกรณ์ เป็นต้น 

มา่น หรือ ฉาก 

ผู้ ร้อง 

ฝ่ายชาย 

ผู้ ร้อง 

ฝ่ายหญิง 



๖๙ 

 
ภาพที่ ๓๒  การจัดรูปแบบการแสดงของคณะขวัญจิต ศรีประจันต์ 

ที่มา : คณะขวัญจิต ศรีประจันต์ 

 

 
ภาพที่ ๓๓ การจัดรูปแบบสถานที่ส้าหรับแสดงเพลงฉ่อยในปัจจุบัน เวทียกพื น 

 มีหลังคาและฉากหลังค่อนข้างแข็งแรงสวยงาม เขียนชื่องาน ก้าหนดงานและชื่อเจ้าภาพ  

วางเก้าอี ส้าหรับให้ผู้ชมน่ังได้อย่างสะดวกสบาย 

ที่มา : คณะส้าเนียง เสียงสุพรรณ 

 

อย่างไรก็ตามการจัดรูปแบบการแสดงเพลงฉ่อยดังกล่าวนี ไม่มีความเคร่งครัดและก้าหนดแน่นอน

ตายตัว บางครั งผู้แสดงก็ปรับเปล่ียนไปตามสภาพพื นท่ีและความพร้อมของเจ้าภาพ เช่น เวทีแสดงก็ใช้การ    

ปูเส่ือบนลานวัดหรือลานบ้าน ไม่ต้องมีเวทียกพื น หรือบางคณะก็ไม่มีฉากเขียนช่ือคณะ เป็นต้น 



๗๐ 

 
ภาพที ่๓๔  การจัดรูปแบบสถานที่แสดงในลักษณะเวทีไม่ยกพื น มีฉากกั น หลังคาผ้าใบชั่วคราว 

ที่มา : คณะส้าเนียง เสียงสุพรรณ 

 

 
ภาพที่ ๓๕ ลักษณะและรูปแบบการแสดงเพลงฉ่อยคณะพ่อหรัดแม่ประทวย 

ที่มา : นายหรัด นางประทวย เขน่วม 

 

๒.๒.๑.๓ ล าดับขั้นตอนการแสดง 

โดยท่ัวไปเพลงฉ่อยมีล้าดับขั นตอนการแสดง ๕ ขั นตอน ได้แก่ การไหว้ครู การร้องบท

เกริ่น การร้องบทประ การร้องบทลา และการร้องอวยพรหรือขอบคุณเจ้าภาพ ดังนี  

ก. การไหว้ครู  เป็นการกราบไหว้บูชาส่ิงศักด์ิสิทธิ์และผู้มีพระคุณ เริ่มจากไหว้พระ
รัตนตรัย  เทวดาในศาสนาพุทธ  เทพในศาสนาพราหมณ์  ภูตผีต่างๆ จากนั นจะไหว้พ่อแม่และครูบาอาจารย์ 
โดยเฉพาะครูเพลงทั งท่ีมีชีวิตและเสียชีวิตแล้ว  การไหว้ครูจะต้องมีพานก้านล คือพานใส่ส่ิงของเครื่องบูชาครู 
เช่น ธูป เทียน ดอกไม้ และเงินก้านล ซึ่งส่ิงของต่างๆ ในพานก้านลอาจแตกต่างกันตามท่ีครูเพลงแต่ละคณะ
ก้าหนด อาทิ นางล้าจวน ศรีจันทร์ ( สัมภาษณ์ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ) ต้องมีหมาก พลู บุหรี่ และเหล้า เป็น
ต้น 



๗๑ 

 
การไหว้ครูในการแสดงเพลงฉ่อยมี ๒ ลักษณะ ได้แก่ การท้าพิธีไหว้ครูก่อนแสดง และ

การร้องเพลงไหว้ครูในล้าดับแรกของการแสดง  
๑) การท าพิธีไหว้ครูก่อนแสดง ส่วนใหญ่หัวหน้าคณะเป็นผู้ประกอบพิธี โดยจุดธูป

เทียน ยกพานก้านลหรือพานไหว้ครู (ซึ่งอาจใช้จานหรือขันแทนพานก็ได้) ขึ นจบท่ีหน้าผาก กล่าวค้าบูชาครู ซึ่ง
อาจท้าด้านหลังของฉาก หรือด้านหน้าก่อนร้องเพลงไหว้ครูก็ได้ บางคณะ เช่น คณะขวัญจิต ศรีประจันต์ 
มักจะจัดตั งโต๊ะหมู่บูชา (บางครั งใช้โต๊ะหรือเก้าอี แทน) วางเศียรครู “พ่อแก่”  ผู้แสดงทุกคนก็จะท้าพิธีไหว้ครูท่ี
โต๊ะหมู่นี พร้อมกัน ถ้ามีเวลาในการแสดงมากพอก็จะน้าพานก้านลออกไปประกอบการร้องไหว้ครูหน้าเวทีอีก
ครั ง ถ้าไม่มีเวลาและไม่ร้องไหว้ครู หัวหน้าคณะจะวางพานก้านลนั นไว้ที่โต๊ะหมู่บูชาหน้าเศียรครูตลอดเวลาจน
แสดงจบ จึงจะมากล่าวลาครูและไหว้ครูอีกครั ง การท้าพิธีไหว้ครูก่อนการแสดงหลังเวทีนี บางครั งก็ท้ารวมกัน
กับการร้องบทไหว้ครูด้านหน้าเวที   

๒) การร้องเพลงไหว้ครูในล าดับแรกของการแสดง  ผู้แสดงทุกคนนั่งเรียงกัน
ด้านหน้าเวที แบ่งฝ่ังแบ่งฝ่าย ผู้ร้องจะนั่งตรงกลางและต้องมีพานก้านลวางไว้ด้านหน้า และมักจะยกขึ นถือไว้
ในขณะท่ีร้อง  พ่อเพลงซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายชายจะร้องก่อน แล้วแม่เพลงท่ีเป็นหัวหน้าฝ่ายหญิงจะร้องใน
ภายหลัง  เมื่อร้องจบแล้วก็น้าพานก้านลไปวางไว้ในท่ีสูง อาจวางมุมใดมุมหนึ่งของเวที เช่น คณะส้าเนียง เสียง
สุพรรณ  คณะพ่อหรัดแม่ประทวยวางไว้ด้านหน้าเวที เป็นต้น 

 
 

  
ภาพที่ ๓๖ การท้าพิธีไหว้ครูด้านหน้าเวที และการร้องเพลงไหว้ครูของคณะส้าเนียง เสียงสุพรรณ 

 

 
  
 



๗๒ 

 
ภาพที่ ๓๗ การวางพานก้านล ไว้ด้านหน้าเวที ของคณะพ่อหรัดแม่ประทวย 

ที่มา : นายหรัด นางประทวย เข่น่วม 

 
 

ตัวอย่างเพลงไหว้ครู 

สาธุสะสิบนิ วพนมกรก้มขึ นเหนือเกล้า  ลูกจะไหว้คุณครูผู้เฒ่าไปทั งสองชมพูท่าเพ 

เมื่อลูกจะเอ่ยอ้าว่าเพลง   ก็ขอให้เสียงลูกเร่งปานเร...เอ๋ย..ไร 

(ประทวย เขน่วม, สัมภาษณ์  ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗) 

 

ข. การร้องบทเกร่ิน  เป็นบทร้องของฝ่ายชายและฝ่ายหญิงก่อนท่ีจะมาพบกันตาม

เหตุการณ์ท่ีสมมุติไว้  ประกอบด้วยการร้องเพลงออกตัว เพลงแต่งตัวและเพลงปลอบ  เมื่อไหว้ครูจบแล้ว ฝ่าย

ชายจะลุกขึ นยืนร้องเพลงออกตัว มีเนื อหาเกี่ยวกับการทักทาย แนะน้าตัวและฝากตัวกับผู้ชม  จากนั นจึงจะ

สมมติุเหตุการณ์ว่าจะต้องแต่งกายเพื่อไปชักชวนเพื่อนฝูงไปเท่ียวงานหรือเท่ียวบ้านหญิงสาว  แล้วจะร้องเพลง

แต่งตัว   เมื่อแต่งตัวเสร็จก็จะช่วยกันร้องเพลงซึ่งมักมีเนื อเรื่องกล่าวถึงการเดินทางไปหาหญิงสาว และสมมุติ

ว่ามาถึงบ้านสาวหรือมาพบสาวแล้วก็ร้องเรียกอยู่ท่ีหน้าบ้าน จากนั นจึงร้องเพลงปลอบ เพื่อเชิญชวนให้สาว ๆ 

ออกมาหาหรือมาเล่นเพลงด้วยกัน  ลีลาการร้องจะมีทั งอ้อนวอนและท้าทาย  เมื่อร้องจบแล้วฝ่ายชายก็จะ

หลบไปอยู่มุมใดมุมหนึ่งของเวที  เปิดโอกาสให้ฝ่ายหญิงได้ลุกขึ นร้องบ้าง  ฝ่ายหญิงจะร้องเพลงบทเกริ่น

เช่นเดียวกับฝ่ายชาย  โดยจะสมมุติเหตุการณ์ว่าได้ยินเสียงคนมาเรียกหา  จะต้องแต่งกายให้สวยงามออกไปดู  

เมื่อแต่งตัวเสร็จก็ชักชวนเพื่อนๆ ออกมานอกบ้าน ต่อจากนั นก็จะเริ่มเข้าสู่ขั นตอนการร้องเพลงประต่อไป  

การร้องบทเกริ่นดังกล่าวนี หากมีเวลาในการแสดงจ้ากัดผู้แสดงก็จะตัดทอนจ้านวนผู้ร้องและลดเนื อหาลง อาจ

เหลือเพียงการร้องเพลงออกตัวเพียงฝ่ายละหนึ่งหรือสองคนเท่านั น ตัวอย่างบทเกริ่น เพลงฉ่อยจังหวัดชัยนาท 

ของพ่อสวิง บรรเด็จ 

 

 



๗๓ 

     เสียงผู้ใดไหนเล่ามาเรียกสาวเซ็งแซ่  เสียงผู้ใดใครแน่อยู่ท่ีไหน 

ครั นจะออกไปหาหนุ่มแต่งตัวไม่สวย  ถ้าเช่นนั นหนอเราก็ป่วยการไป 

จึงหันหน้าเข้าห้องตามองกระจก   ผมยาวหวียกผมยุ่งต้องสยาย 

ผมซอยรากไทรเราต้องหวีเสยเสย   ผมยาวก็หวีเลยให้ตลอดหัวไหล่ 

แล้วเขียนคิ วทาปากหยิบหวีสักขึ นมาเหน็บ  แล้วก็รีบทาเล็บมิได้ร่้าพิไร 

ยุคพัฒนาของไทยต้องแต่งกายแข่งกัน  ตามรัฐบาลท่ีท่านวางนโยบาย 

ถึงจะนุ่งสั นเขินกไ็ม่ให้เกินหัวเข่า   หญิงไทยของเรามันต้องแต่งลวดลาย 

แล้วหยิบเอาแป้งมาหนึ่งเม็ดมานั่งเช็ดห่มสี  หยิบน ้ามันราตรีส่งกล่ินหอมไกล 

แล้วว่านะจังงังชายเห็นให้งวยงง   ถึงคิดร้ายก็ท้าไม่ลงให้ยืนน ้าลายไหล 

พอเห็นหน้าแล้วจังงังขอให้มานั่งราบราบ  มานั่งไหว้สองกาบท่ีติดอยู่ในร่างกาย ( ลูกคู่รับ ) 

      (คมคาย  ชุนตาล. สัมภาษณ์. ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗) 

 

ค. การร้องบทประ  บทประคือบทปะทะคารมประลองฝีปากของฝ่ายชายและฝ่าย

หญิง  เมื่อเพิ่งจะพบกันหรือพบกันแล้ว  บทประมีความส้าคัญเพราะถือเป็นหัวใจของการเล่นเพลงโต้ตอบ ใน

การร้องบทประจะประกอบด้วยเพลงตับต่างๆ จ้านวนมากตามแต่ผู้ร้องจะเลือกมาร้องเล่น  เดิมนิยมเริ่มร้อง

เมื่อฝ่ายหญิงสมมุติว่าออกมาจากบ้าน  อาจจะลงบันไดแล้วหยุดรออยู่เพื่อให้ฝ่ายชายร้องทักขึ น  เมื่อฝ่ายชาย

ร้องทักแล้วฝ่ายหญิงก็จะร้องแก้กันในเรื่องของบันได  ต่อจากนั นก็อาจจะสมมุติว่าฝ่ายหญิงยังไม่ทันเห็นฝ่าย

ชายก็นึกว่าเป็นสัตว์หรือส่ิงของต่างๆ  เช่น หมา แมว ตอไม้  ฯลฯ แล้วก็จะร้องเปรียบเปรยว่าเป็นสัตว์หรือ

ส่ิงของนั น ๆ  

เมื่อฝ่ายชายมาพบหน้ากับฝ่ายหญิงแล้วจะเป็นช่วงหัวเลี ยวหัวต่อของการเล่นเพลง  

ซึ่งผู้เล่นจะเลือกว่าจะเล่นไปในแนวใด  ได้แก่  แนวรัก  ซึ่งจะเริ่มต้นด้วยการเกี ยวพาราสี  เช่น ตับผูกรัก ตับ  

สู่ขอหรือตับลักหาพาหนี  ตับชิงชู้หรือตับตีหมากผัว   แนวลองภูมิ  ซึ่งอาจจะโต้เถียง เสียดสี หรือถามปัญหา 

ทดสอบเชาว์ไวไหวพริบ  เป็นการประลองฝีปากและภูมิปัญญา เช่น เพลงตับถามบาลี ตับถามบวชนาค ตับ

ถามพระคุณพ่อแม่  และแนวเร่ือง ซึ่งได้แก่ นิทาน นิยาย หรือวรรณกรรมท้องถิ่น  เช่น สังข์ทอง กากี ไกรทอง 

จันทโครพ ลักษณวงศ์ พระเวสสันดร เป็นต้น ตัวอย่างบทประ เพลงตับพระสงฆ์ 

 

( พ่อหรัด ) พี่เป็นพระสงฆ์ถือศีลก็เท่ียวได้วิ่งอุ้มบาตร ก็เท่ียวไล่โปรดหมู่ญาติน้องหนอโยมยาย 

ให้เอ็งขัดกงขันไว้เป็นมันเข้า แล้วชักชวนซิกันเอาข้าวมาคอยใส่ 

พี่มายืนโปรดสัตว์จนองคชาติแข็งชี  ให้มาคอยรับสารพีท่ีเอ็งใส่ 

( แม่ประทวย ) แกไม่ใช่พระสงฆ์แกเป็นแต่พวกพสก ชาติกายาจกคนเข็ญใจ 



๗๔ 

ชาติกายาจกหน้าลิงจ๋อ  มึงเดินเท่ียวไม่ท้อในจังหวัดเมืองไทย 

ชาติไอ้พระหัวด้าถึงมีช่ือก็ไม่ดัง  แม่ไม่ให้แทะข้าวตังก้นไห 

                (หรัด เขน่วม และประทวย  เขน่วม, สัมภาษณ์, ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗) 

 

แบบแผนการร้องเพลงฉ่อยแต่เดิมมามีลักษณะเป็น “เพลงโต้” คือมีการโต้ตอบกัน

ระหว่างฝ่ายชายและฝ่ายหญิง  มีบ้างท่ีผู้โต้เป็นเพศเดียวกัน ได้แก่ ฝ่ายชายโต้กับฝ่ายชาย เช่น เพลงตับชิงชู้  

ฝ่ายหญิงโต้กับฝ่ายหญิง เช่นเพลงตับตีหมากผัวหมากเมีย ( เมียน้อยโต้กับเมียหลวง ) หรือเพลงท่ีเล่นเป็นเรื่อง 

เช่น ขุนช้างขุนแผน  

 

( พ่อหรัด ) จะกล่าวถึงพลายแก้วแววสุวรรณ  พระเป็นยอดทหารอยู่เมืองใต้ 

(เอ่ชา เอ้ช้า เอ้ชา ชา ฉ่า ชา) 

แต่เด๋ียวนี ทรงธรรม์องค์พระพันวษา       ได้มีท้องตราขึ นมาติดตามว่าข้างหลังเกิดความร้อนใจ 

( เอ่ชา เอ้ช้า เอ้ชา ชา ฉ่า ชา ) 

จ้าจะเรียกลาวทองออกมาถามดูที  เจ้าจะไปกับพี่หรือไม่ไป 

( เอ่ชา เอ้ช้า เอ้ชา ชา ฉ่า ชา ) 

(แม่ประทวย)   

เจ้าลาวทองหันหลังกลับมานั่งกรอง  กรองกรองนะก็สองสามใจ 

ครั นจะอยู่ก็ใช่ครั นจะไปก็ช่ัว  ลาวทองกลัวตัวจะเป็นหม้าย 

ถ้าเราเป็นหม้ายอยู่ท่ีในเวียง  ใครเขาจะชุบจะเลี ยงเราได้ 

( เอ่ชา เอ้ช้า เอ้ชา ชา ฉ่า ชา ) 

               (หรัด เขน่วม และประทวย เขน่วม, สัมภาษณ์, ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗) 

 

ปัจจุบันคณะเพลงฉ่อยบางคณะสามารถแต่งเพลงท่ีมีเนื อหาสอดคล้องกับบริบทของ

งานท่ีแสดงหรือสภาพสังคม ตัวอย่างเช่น เพลงแนะน้าการท่องเท่ียวเมืองก้าแพงเพชร  

 

จะขอกล่าวค้ากลอนเป็นสุนทรค้าถ้อย ในท้านองเพลงฉ่อย ของไทย  

จากพวกเราชุมชนต้าบลวังยางวังแขม จะไม่ขออ้อมแอ้ม มันน่าอาย  

ต้าบลวังยางวังแขมอยู่อ้าเภอคลองขลุง เป็นดินแดนเรืองรุ่ง มานานหลาย  

ก็อ้าเภอคลองขลุงอยู่จังหวัดก้าแพงเพชร เมืองกล้วยไข่รสเด็ด นี่ยังไง  

อยู่ภาคเหนือตอนล่างอยู่ภาคกลางตอนบน   เป็นเมืองท่ีมีแต่คน มีน ้าใจ  



๗๕ 

เป็นเมืองแห่งการเกษตรเป็นเขตแห่งการพัฒนา เป็นเมืองท่ีมีคุณค่าอย่างมากมาย   

เป็นเมืองแห่งการท่องเท่ียวท่ีเกี่ยวกับทุกเรื่อง แม้แต่เรื่องการเมือง นั่นก็ใช่ 

แต่วันนี ขอเรื่องเดียวเอาเรื่องท่องเท่ียวเท่านั น เมืองก้าแพงเพชรก็ส้าคัญไม่แพ้เมืองใดใด  

(เอ่ชา...) 

   ( สกุล ต๊ะปินตา สัมภาษณ์ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ ) 

 

ตัวอย่างเพลงต้านานแม่นางผมหอม ของนางสวาท ภาสประหาส จังหวัดเพชรบูรณ์ 

เอ่อ เอิง เอิง เอย เอ่อ เอิง เอย 

สายวารีศรีป่าสัก  เป็นแม่น ้าสายหลัก ตั งแต่เหนือจดใต้  

จดใต้วารี ไหลริน  ผู้คนท้ากินสุขสบาย  

มีประเพณีท่ีงามล ้า  คืออุ้มพระด้าน ้าขจรไกล 

ยังมีเรื่องเล่าอีกมากหลาย  สุดท่ีจะบรรยายให้หมดได้ 

จะหยิบยกมาซักหนึ่งเรื่อง  พอใหท่้านประเทืองจิตใจ 

มีพระนครท่ีเรืองรุง่   ใครใครก็มุ่งอยากจะไป 

เพราะมีธิดาท่ีงามสม  พระนางมีผมหอมยวนใจ 

หนุ่มหนุ่มทั งหลายต่างหมายปอง อยากได้นางเป็นผู้คู่ครองใจ   

จึงเกิดเป็นโศฏนาฏกรรม ท่ีแม่น ้าป่าสักนี่ยังไง    

เอ ชา เอ ชา ชา ชา ช่า ชาน้อยแน่ 

           (สวาท ภาสประหาส สัมภาษณ์ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗) 

 

ส่วนการร้องเพลงฉ่อยท่ีปรากฏในรายการต่างๆ ทางสถานีโทรทัศน์ เช่น รายการโรง

รับจ้านรรจ์ ช่อง ๑๑ และรายการคุณพระช่วยช่อง ๙ นั น ส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็น “เพลงต่อ” คือร้องต่อกัน 

หรือร้องเพื่อส่ง หรือเสริมมุกตลกให้แก่กัน เป็นการร้องไปในทางเดียวกันไม่ใช่โต้แย้งหรือหักล้างกันเช่นเพลง

โต้ตอบท่ัวไป และมักร้องสั นๆ ประมาณ ๑๐ – ๒๐ นาทีเท่านั น ซึ่งลักษณะเช่นนี ถือเป็นการสร้างสรรค์รูปแบบ

ใหม่ให้เหมาะแก่ส่ือและแก่สังคมยุคใหม่ ท้าให้เพลงฉ่อยเป็นที่ถูกใจคนไทยมากขึ น 

 



๗๖ 

 
ภาพที่ ๓๘ การแสดงเพลงฉ่อย เรื่องแฟชั่น ในช่วงจ้าอวดหน้าม่าน รายการคุณพระช่วย 

ที่มา : ซีดีบันทึกการแสดงรายการคุณพระช่วย 

 

ง.  การร้องบทลา   เดิมการเล่นเพลงฉ่อยเมื่อพ่อเพลงแม่เพลงเล่นเพลงใกล้จบและ

จากกันไปก็จะร้องเพลงลาซึ่งมีเนื อหาส่ังเสียคู่เล่นเพลงของตน เป็นการอ้าลาอย่างอาลัยอาวรณ์รวมทั งขอให้

จดจ้าซึ่งกันและกัน  รวมทั งแสดงความคาดหวังว่าจะได้พบและเล่นเพลงร่วมกันอีก  ปัจจุบันเพลงฉ่อยเป็นการ

แสดงผู้แสดงจะร้องเพลงลาผู้ชมและเจ้าภาพ ซึ่งมีเนื อหาแสดงความอาลัยและหวังว่าจะได้รับการว่าจ้างให้มา

แสดงอีกครั ง ตัวอย่างบทลา 

  

วันนี จะว่าเพลงฉ่อยกันให้อร่อยเหาะ   มาช่วยกันหัวเราะก็อย่าเพิ่งร้องไห้ 

มีงานวันหน้าไปหาผมมาอีกที   ตัวของผมนี จะร้องให้ฟังใหม่ 

เสียดายแต่นาฬิกานี่ให้เวลาไม่มาก  ผมต้องจบลาจากนึกเสียใจ 

(หรัด เขน่วม สัมภาษณ์, ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗) 

 

จ. การร้องขอบคุณและอวยพร การร้องบทขอบคุณและบทอวยพรโดยปกติผู้แสดง

จะร้องบทขอบคุณและอวยพรแก่เจ้าภาพและผู้ชมในตอนท้ายก่อนจะร้องบทลา แต่หากผู้แสดงได้รับเงินหรือ

ของรางวัลก็มักร้องบทนี ทันทีเพื่อแสดงความขอบคุณแก่ผู้ให้ของรางวัลและอวยพรประการต่างๆ แก่ผู้นั น    

ดังตัวอย่าง 

  
เมื่อท่านตบรางวัลมาให้ฉันก่อน นี่ฉันจะขออวยพรท่านไป 

ขอให้ท่านสุขโขสโมสร ดังท่ีฉันอวยพรขอให้ทุกคนปลอดภัย 

ขอให้ยุง้ข้าวเหนียวสูงแค่ยอดมะพร้าว ขอให้ยุ้งข้าวเจ้าสูงแค่ยอดไผ่ 

ถ้าเป็นข้าราชการขอให้ท่านได้เล่ือนยศ ให้มีเกียรติปรากฏให้ช่ือเสียงเด่นไกล 

ขอให้มีคนใช้อยู่ทั งซ้ายทั งขวา ล้อมหลังล้อมหน้าไม่ว่าจะไปทางไหน 



๗๗ 

ถ้านึกเงินให้เงินกองนึกทองให้ทองกอบ ของท่ีดีท่ีชอบขอให้มีไว้ใช้ 

ขอให้ท่านร่้ารวยถูกหวยเป็นนายห้าง ขอแบ่งแบงก์ใบบางบางให้แม่คมคายสักคนละใบ 

    (คมคาย ชุนตาล.สัมภาษณ์ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗) 

 

การด้าเนินเรื่องทั งห้าขั นตอนดังกล่าวนี  เป็นขั นตอนหลักท่ีคณะเพลงพื นบ้านส่วนใหญ่

ยึดถือปฏิบัติกันตามปกติ  แต่บางครั งผู้เล่นก็ปรับเปล่ียนไปตามสถานการณ์  เช่น  ถ้ามีเวลาน้อยก็ไม่ร้องบท

ไหว้ครู หรือบทลา เป็นต้น  

 

๒.๒.๑.๔ เคร่ืองดนตรี เคร่ืองแต่งกายและอุปกรณ์ประกอบการแสดง     

เดิมการแสดงเพลงฉ่อยของคณะต่างๆ มีรูปแบบเรียบง่ายท่ีคล้ายคลึงกัน เช่น ใช้การ

ตบมือให้จังหวะเพียงอย่างเดียว หรือใช้เครื่องดนตรีประกอบจังหวะเพียงหนึ่งหรือสองชนิด เช่น ฉิ่งและกรับ 

ส้าหรับเครื่องแต่งกายก็เรียบง่ายตามแบบชาวบ้าน และส่วนใหญ่ไม่มีอุปกรณ์ประกอบการแสดงใดๆ  

ปัจจุบันรูปแบบการเล่นเพลงฉ่อยมีการปรับเปล่ียนเพื่อประโยชน์ในการสร้าง

เอกลักษณ์ของคณะ หรือดึงดูดความสนใจจากผู้ชม เช่น มีฉากกั น มีเครื่องขยายเสียง บางคณะเพิ่มดนตรี

ประกอบ ตลอดจนการแต่งกายท่ีสวยงามมีสีสันฉูดฉาดสะดุดตา แต่ส่วนใหญ่ยังคงรักษารูปแบบเดิม เช่น นุ่ง

โจงกระเบน เป็นต้น ดังความจากการสัมภาษณ์คณะเพลงฉ่อยของแม่ทองใบ จินดา ว่า 

 

“เส้ือผ้าส่าหรับการแสดงเพลงฉ่อยนั้นพ่อเพลงแม่เพลงแต่ละคนจะหากันเอง แต่จะ

เน้นให้เหมือนสมัยโบราณ คือ ผู้ชายนุ่งโจงกระเบนเส้ือลายดอกมีผ้าคาดเอว แม่เพลงก็จะใส่

โจงกระเบนและเส้ือสีสันสดใส อาจใช้ผ้าท่ีมีความแวววาวเพื่อให้เกิดความสวยงาม ส่วนเครื่อง

ดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงโบราณใช้แต่กรับร่วมกับการตบมือให้จังหวะเท่านั้น แต่ถ้ามีเพลง

อื่น ๆ เช่น อีแซว ก็จะใช้ตะโพนด้วย และอาจมีปี่พาทย์ไปด้วยเพื่อใช้ร่าหน้าวง และใช้เวลาเล่น

เข้าเรื่อง”  

  (ทองใบ  จินดา. สัมภาษณ์ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗) 

 



๗๘ 

 
ภาพที่ ๓๙  ลักษณะและรูปแบบการแสดงเพลงฉ่อยของคณะแม่ทองใบ จินดา จังหวัดนครสวรรค ์

 

คณะเพลงฉ่อยคนบ้านสะเดียง จังหวัดเพชรบูรณ์ ของนางสวาท ภาสประหาส นิยม

แต่งกายประยุกต์ คือการสวมโจงกระเบนและเสื อแบบไทย สีสันสดใส ผูกผ้าคาดเอว เป็นต้น 

 

 
ภาพที่ ๔๐  การแสดงเพลงฉ่อยคณะคนบ้านสะเดียง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

๒.๒.๑.๕ การร้อง ท านอง โน้ตเพลงและตัวอย่างบทเพลง 

จากการส้ารวจและรวบรวมข้อมูลภาคสนามในพื นท่ีวัฒนธรรมภาคกลาง ๓๕ จังหวัด 

และการจัดค่ายเพาะกล้าพันธุ์เก่งเพลงพื นบ้าน ระหว่างวันท่ี ๑๕ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ พบว่าการร้องเพลง

ฉ่อยมีลักษณะเป็นการร้องโต้ตอบระหว่างฝ่ายชายและฝ่ายหญิง สลับกันฝ่ายละ ๑ ลง  แต่ละฝ่ายมีผู้น้าหรือ

ต้นเสียงร้อง แล้วผู้เล่นอื่นๆ เป็นลูกคู่ร้องรับและร้องกระทุ้ง เพื่อสร้างความสนุกสนาน ปกติฝ่ายชายร้องก่อน

ฝ่ายหญิงจึงร้อง เข้าท้านองว่า “ชายเกี ยว หญิงแก้”  



๗๙ 

เพลงฉ่อยมีท้านองหลัก ๒ ท้านอง ได้แก่ ท้านองเพลงเกริ่น หรือเพลงกระทู้ หรือเพลง

ด้าเนิน ซึ่งในท่ีนี จะเรียกว่า “ท้านองโบราณ” และท้านองเพลงฉ่อยท่ีร้องธรรมดากันอยู่ท่ัวไป ซึ่งในท่ีนี จะ

เรียกว่า “ท้านองท่ัวไป” บทเพลงท่ีร้องในแต่ละท้านองจะมีรูปแบบค้าประพันธ์ต่างกัน รายละเอียดดังต่อไปนี  

ก. ท านองโบราณ คือ ท้านองการร้องเพลงฉ่อยแบบโบราณ มีรูปแบบค้าประพันธ์เป็น

กลอนหัวเดียวที่ค้าสัมผัสระหว่างวรรคแบบเฉพาะ กลอน ๑ บทมี ๖ วรรค  แต่ละวรรคมีจ้านวนค้าประมาณ ๖ 

– ๘ ค้า ส่วนใหญ่ไม่เกิน ๑๐ ค้า มีสัมผัสระหว่างวรรคและระหว่างบท ดังแผนผังต่อไปนี  

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

ตัวอย่าง บทเพลงตับมัทรี ท้านองโบราณ ของแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์  

      น้องไม่อวดหนอยิงช้าง   สวยน้องไม่อ้างยิงโค 

ดูแต่องค์สัมมาสัมพุทโธ    ยังยกเอาลูกท้าทาน 

พระชลนัยน์พ่อไหลนอง    ตาชูชกจูงสองกุมาร เอ๋ย..ไป 

     พระชลนัยน์ของพ่อไหลนอง  ตาชูชกจูงสองกมุาร 

ท่านมาตัดบ่วงห่วงสงสาร   เพื่อจะให้ส่องโลกให้สว่าง 

เรียกลูกกัณหาหนอว่าลูกชาลี   โปรดบิดาซักทีนึกว่าน้าหนทาง เอ๋ย..ไป 

           (ส้าเนียง ชาวปลายนา. สัมภาษณ์ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗) 

 

อนึ่ง การร้องเพลงฉ่อยท้านองโบราณ ชายและหญิงจะร้องต่างกัน โดยเฉพาะการขึ น

เพลงและการรับของลูกคู่ การขึ นเพลงนั นโดยท่ัวไปผู้ร้องฝ่ายชายมักเอื อนเสียงยาวๆ ว่า “เอิง เออ เห่อ เอิง 

เอ๊ย..” หรือร้องสั นๆ ว่า “เอ๊ย...”  ส่วนการขึ นเพลงของฝ่ายหญิง มีทั งการเอื อนเสียงยาว เช่น “เอ๊อ เอ่อ เอ๋อ 

เออ เอ่อ.....เอย่...เอ่อ..เอ๊ย..”  และขึ นสั นๆ ว่า “เอ๊ย...”  



๘๐ 

การร้องเนื อเพลง เพลงฉ่อยมีท้านองหลักท้านองเดียวและมีจังหวะหยุดท่ีแน่นอน การ

ร้องเนื อเพลงนี มีท้านองท่ีเหมือนกันทั งชายและหญิง หากตีฉ่ิงตีกรับก็เทียบได้กับจังหวะสองชั น เดิมมักร้องช้าๆ 

และมีเฉพาะการตบมือเป็นจังหวะ ปัจจุบันบางคณะ เช่น คณะขวัญจิต ศรีประจันต์ ใช้เครื่องดนตรีประกอบ 

เช่น ฉิ่งและกรับด้วย ส่วนการลงเพลงและการรับเพลง  เมื่อร้องเพลงแต่ละลงหรือแต่ละท่อนจบแล้ว ผู้ร้องจะ

ทอดเสียงหรือหยอดเสียงในตอนท้าย เพื่อให้ลูกคู่รับเพลง การรับเพลงฉ่อยมี ๒ ช่วง ๒ แบบ คือแบบแรกร้อง

รับขณะก้าลังร้องเนื อเพลง มีลักษณะเป็นการร้องแทรกหรือกระทุ้งตรงวรรคท่ีสองว่า “ช้าแม่หรือหนอยแม่” 

และการรับแบบท่ีสองคือการรับตอนท้ายสุดของเพลงแต่ละลง หรือแต่ละท่อน ซึ่งลูกคู่จะเป็นผู้ร้อง แต่การรับ

เพลงฝ่ายชายและฝ่ายหญิงจะรับต่างกัน  

 

ข. ท านองทั่วไป มีรูปแบบค้าประพันธ์ เป็นกลอนหัวเดียว กลอน ๑ บท มี ๒ วรรค  

แต่ละวรรคมีจ้านวนค้าประมาณ ๖ – ๑๐ ค้า มีสัมผัสระหว่างวรรคและระหว่างบท ดังแผนผังต่อไปนี  

 

 

 

       

 

 

การร้องเพลงฉ่อยท้านองท่ัวไปมี การขึ้นเพลงของฝ่ายชายและฝ่ายหญิงท่ีต่างกัน 

โดยท่ัวไปผู้ร้องฝ่ายชายมักเอื อนเสียงว่า “เอิง เออ เห่อ เอิง เอ๊ย..” หรือ “เฮิง เฮิง เออ เอ่อ เอิง เอ๊ย” หรือ 

“โฮง โฮง โงว โห่ โฮง โฮ้ย” ซึ่งเป็นการออกเสียง ฮ ง และ อ สับเสียงกันได้ บางทีก็ร้องสั นๆ ว่า “ เอ๊ย...”  

ส่วนการขึ นเพลงของฝ่ายหญิง มีทั งการเอื อนเสียงยาว เช่น “ เอ๊อ เอ่อ เอ๋อ เออ เอ่อ เอิ๋ง เอย... “ และขึ นสั นๆ 

ว่า “เอ๊ย...”  การร้องเนื้อเพลง มีท้านองหลักท้านองเดียวและมีลักษณะเหมือนกับท้านองโบราณ ต่างกันตรง

จังหวะอาจเร็วกว่าเล็กน้อย หากตีฉ่ิงตีกรับก็เทียบได้กับจังหวะหนึ่งชั นครึ่ง การร้องเพลงฉ่อยคล้ายกับการร้อง

เพลงเรือ ต่างกันท่ีวรรคหลังของเพลงฉ่อย มักร้องหลบเสียงต้่า ซึ่งเป็นเสียงระดับเดียวกับเสียงกระทุ้งของลูกคู่

ท่ีรับว่า “ช้าแม่” หรือ “หนอยแม่” และ “ฉ่า ฉ่า ฉ่า” ส่วนการลงเพลงและการรับเพลง ลูกคู่จะรับเพลง ๒ 

แบบเช่นเดียวกับการร้องท้านองโบราณ คือแบบแรกร้องรับหรือกระทุ้งตรงวรรคท่ีสองว่า “ช้าแม่” หรือ 

“หนอยแม่” และ “ฉ่า ฉ่า ฉ่า”  และการรับแบบท่ีสองคือการรับตอนลงเพลงในแต่ละลงหรือแต่ละท่อน ว่า   

“เอ่ชา เอชา ชาชาฉ่าชา หนอยแม่”  

 



๘๑ 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีท้านองหลักเหมือนกัน แต่การร้องและการรับเพลงในแต่ละ

คณะมีความแตกต่างกันบ้าง ท้าให้แต่ละท้านองมีลีลาท่ีหลากหลายไปตามท้องถิ่น ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มตามลีลา

การร้องได้ ๒ กลุ่ม ดังนี  

เพลงฉ่อยทางเหนือ ได้แก่ เพลงฉ่อยของกลุ่มจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์และ

พิจิตร และกลุ่มจังหวัดตาก ก้าแพงเพชรและอุทัยธานี 

  

ตัวอย่างเพลงฉ่อยจังหวัดพิษณุโลก บทไหว้ครู ท้านองโบราณ  

เอย...น้อมหัตถเ์บื องซ้าย    ใช้ด้วยต่างดอกไม้บูชา  

ลูกน้อมหัตถ์เบื องขวา   ใช้ด้วยต่างมาลาเทียนงาม 

ธูปสามเทียนหนึ่ง     แล้วน้อมระลึกถึงพระคุณของครูบา 

เอิ งเงอ เฮ้อ เออ เอย (ลูกคู่ชายรับโนมโนม) เอ่อ เอย ไหว้  

(หญิง ลูกคู่รับ) ธูปสาม เอ่อ เฮ้ย เทียนหนึ่ง เอย ธูปสาม เอ่อ เอ๊ย เทียนหนึ่ง แล้วน้อม

ระลึกถึงพระคุณของครูบา เอิ งเงอเอ้อเอย เอ่อ เอ๋ยไหว้ เอ่ชา เอ้ช้า ช่าช้าฉ่าชาน้อยแม่ 

  

บทไหว้ครู ท้านองท่ัวไป 

ไหว้คุณพระบิดรมารดาเชียวหนาเสร็จสรรพ   คราวนี จะขอค้านับครูไทย                                     

ทั งครูสอนให้เล่นเป็นนักเลง   จะไหว้ครูเพลงตบไก่ 

สามสิบสองครูเพชรฉลูกรรณ   ขอใหม้าบันดาลดลใจ เอ่ชา ชาชาช่าชา หน่อยแม่ 

 ( สมปอง พลอยบุตร.สัมภาษณ์ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ) 

 

ตัวอย่างเพลงฉ่อยสุโขทัย ของนายวาง ทองกรณ์  เพลงเกริ่น ท้านองโบราณ 

ช.    แต่พอจบส่งร้องส่ัง ส่ังเจ้าแม่ดอกรังบัวหลวง 

พี่จะขอจูบแก้มทรามแก้ว วันนี จะขอรักแล้วโอ้แม่นมเป็นพวง 

ช. พี่เปรียบเหมือนแมลงภู่น้องเอ๋ยบินวู่ว่อน พี่อยากจะมาร่วมคอนคู่เคียง 

พี่มายืนฟังน ้าเสียงแม่คุณช่างหวานเย็น เปรียบเหมือนน ้าตาลดอง 

เจ้าแม่ผมดัดอย่าสลัดหน้าหนี มารักกับพี่เสียเถิดแม่ฟันเล่ียมทอง เอย.. 

 

เพลงออกตัว ท้านองท่ัวไป 

ญ. ยกแขนงองอขึ นไปขอสมา พ่อจ๊ะแม่จ๋าลูกมาขออภัย 

ลูกมาเล่นงานนี เห็นดีไปงานหน้า ชอบหูตามหาเอาเงินมาให้  



๘๒ 

     ( 

วาง ทองกรณ์ สาธิต ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ) 

 

ตัวอย่างเพลงฉ่อยจังหวัดเพชรบูรณ์ ท้านองท่ัวไป 

 

ฉันถามว่าจริงแล้วหรือพ่อหรือ พ่อลมพัดกระพือใบไผ่ 

ถ้าพ่อดีจริงเหมือนดังค้าเขาว่า คงไม่ตกมาถึงหญิงบ้านไกล 

ฉันกลัวจะเป็นมะเขือไอ้ท่ีเหลือเดนเด็ด เขาจึงได้เนรเทศแกมาไกล   

(เอ่ชา เอ เอ้ชา ชาฉ่าชา)         

  (คมคาย ชุนตาล. สัมภาษณ์. ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗) 

 

ตัวอย่างเพลงฉ่อยจังหวัดตาก ท้านองโบราณ ซึ่งชาวคณะเรียกว่า เพลงกระทู้  

ช. เอ่อ..รักใครรักเขา ก็รักแต่เบาเบาพอแบ่ง 

ถึงแม่ยายจะด่าถึงพ่อตาจะแช่ง แช่งเถิดพวกพี่ก็ท้าหน้าช่ืน  

รักแม่นมเกลี ยงปานกับหน้ากลอง มาทุกวันรักน้องแทบกลืน....ได้ 

ช. เอ่อ..พี่เท่ียวโลเลน้องเอ๋ยหารู พี่เปรียบเหมือนกับงูขว้างค้อน 

พี่เท่ียวบุกดงน้องเอ๋ยฝ่าดอน วันนี มาเจอแม่ดอกแคด้า 

พี่ไม่ปลงใจจะเด็ด แม่จะเนรเทศมาท้า เอ๋ย..ไม 

(นายหรัด เขน่วม การสาธิต ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗) 

 

ตัวอย่างท้านองท่ัวไป 

 

(ช. ) เอ็งเป็นหญิงดีช่างมีกิริยา จะให้ดูหลังดูหน้าดูนอกดูใน 

ตัวเองมายืนกระดกอยู่ท่ีกกมะดัน  อยู่ใต้ช่องนอกชานน้องช่างไม่แลเห็นชาย 

พี่ไม่ใช่คนอื่นเป็นแต่พื นบ้านเรา ถ้าเป็นขโมยคงจะเอาวัวควาย 

(เอ่ชา เอ้ช้า เอ้ชา ชา ฉ่า ชา) 

 (ญ.) ถ้าเป็นขโมยนั นคงจะเอาวัวควาย 

อ๋อพี่เป็นคนรู้จักให้ถามทักนับถือ พ่อขวัญเมืองคู่มือจะหมอบมองกันอยู่ท้าไม 

เธอมุดมอดคะม้าเห็นหัวด้าด้าฉันแลดู มาหลงเลียรางดมรูอ๋อนี่พี่มากันแต่เมื่อไร 

(เอ่ชา เอ้ช้า เอ้ชา ชา ฉ่า ชา) 



๘๓ 

เพลงฉ่อยทางใต้ ได้แก่ เพลงฉ่อยของกลุ่มจังหวัดนครสวรรค์ สิงห์บุรีและชัยนาท 

และกลุ่มจังหวัดสุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยาและอ่างทอง 

 

ตัวอย่างเพลงฉ่อยจังหวัดสิงห์บุรี เพลงลาย ท้านองโบราณ 

จะพิศดูแม่คนหน้า สวยเหมือนอย่างเทวดาออกมาจากวัง 

จะพิศดูแม่คนหลัง คล้ายคล้ายเหมือนนางกินนร 

ดูคิ วหล่อนตกไปถึงหางตา สวยดังดาราดัดลอน เอย….ไว้…… 

 

ตัวอย่างเพลงชม ท้านองท่ัวไป 

เราจะว่ากันไปนักมันชักเนิ่นช้า   ผมแหงนดูเวลามันจะดึกหลาย 

นิสัยเราเป็นเพลงเราเก่งชมโฉม   มันต้องเล้าพิโลมกันเข้าไป 

ชักชวนเพื่อนชายอย่าได้อยู่ช้า   วันนี เขาว่าสาวมาเราจะไปดูสาวใหม่ 

ประสบเนตรเจอหน้าท้ากิริยาหยิบหย่ง  เหมือนช้างเผือกออกมาจากโรงวังใน เอ่ชา.. 

  (ล้าจวน ศรีจันทร์และวีรวัฒน์ พึ่งลออ การสาธิต ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗) 

 

ตัวอย่างเพลงฉ่อยจังหวัดชัยนาท เพลงรับ ท้านองโบราณ  

ทุกวันนี น้องไม่อวดตัวตั ง    ทุกวันนี น้องไม่อ้างตัวดี 

ดูแต่แม่กัณหาพ่อชาลี    ก็ยังต้องจากพระเวสสันดร 

เฒ่าชราเจียวหนอสาหัส    เอาเครือเขาเข้ามามัดจูงกร...ไป 

(ลูกคู่รับ – เฒ่าชราสาหัส เฒ่าชรา (เอ่อเอ้ย) สาหัส เอาเครือเขาเข้ามามัด (เอ้ย) จูงกร (เอ่อเอ้ย) ไป 

ช้า โอ้ละชา โอ้ละชา ชา ทิงนอ ละนอ ละนอ ละนอ ละนอ นอดน้อ ละนอย) 

 

เพลงแต่งตัว ท้านองท่ัวไป 

แล้วหยิบเอาแป้งมาหนึ่งเม็ดมานั่งเช็ดห่มสี หยิบน ้ามันราตรีส่งกล่ินหอมไกล 

แล้วว่านะจังงังชายเห็นให้งวยงง   ถึงคิดร้ายก็ท้าไม่ลงให้ยืนน ้าลายไหล 

พอเห็นหน้าแล้วจังงังขอให้มานั่งราบราบ  มานั่งไหว้สองกาบท่ีติดอยู่ในร่างกาย  

(เอ่ชา เอ เอ้ชา ชาฉ่าชา) 

     (คมคาย  ชุนตาล. สัมภาษณ์. ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗) 

 

ตัวอย่างเพลงฉ่อยจังหวัดสุพรรณบุรี และอ่างทอง เพลงเกริ่น ท้านองโบราณ 



๘๔ 

ช. เอิ๋ง...เออ..เอ่อ..เฮ่อ..เอิง...เอ๊ย... 

พี่เปรียบเหมือนควายเขาเล่ียม   ไม่อาจจะเสี ยมควายเขา 

ตัวน้องจะเอาก็เอา    พี่ไม่พูดโอ้อวด 

ดูแต่แมงป่องไอ้ท่ีตูดปอด   มันยังรู้จักตอดคนปวด เออ..เฮ่อ..เอ๊ย..ได้ 

( ลูกคู่รับ ) ดูแต่แมงป่องไอ้ท่ีตูดปอดปอด   ดูแต่แมงป่องไอ้ท่ีตูดปอดปอด 

มันยังรู้จักตอดคนปวด    มันยังรู้จักตอดคนปวด เออ..เฮ่อ..เอ๊ยได้ ชาชะช้า 

   ( สุจินต์ ชาวบางงามและคณะ การสาธิต ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ) 

( ไฟล์ ๑๕ ก.ค. ๕๗  MOV๐๓C ๑๙.๓๕- ๒๐.๓๕ ) 

  

ญ. เอิ๋ง..เออ..เอ่อ..เอิ๋ง.เอ่อ เอ่อ เอ่อ.เอย..เอ๊ย.. 

 เสียงชู้เชียวหนอร้องกร่าย   พอได้ยินเสียงชายร้องเกริ่น 

มันให้เผลอพลั งเชียวหนอฟังเพลิน  ฟังฟังไปด้วยน ้า ( ช้าแม่ ) เสียงเพลง 

มันให้เสียวทรวงจิตซาบซ่าน   ได้ยินพ่อน ้าเสียงหวานวังเวง..เอิ๋ง เออ..เอ๊ย..ใจ 

(ลูกคู่รับ ) มันให้เสียวทรวงซาบซ่าน  เสียวทรวงเอิงเอ๊ย..ซาบซ่าน 

ได้ยินพ่อน ้าเสียงหวานเอ๊ยวังเวง เอิ๋ง เออ..เอ๊ย..ใจ โอยแม่ โอ้ละฉ่า โอ้ละฉ่า ฉ่า ฉ่า ชา ทิงละนอ ละ

นอ ละนอ ละหน่อ ละหน่อ ละนอ ละน้อ ละนอย หนอยแม่ หนอยแม่ ฉ่า ชา เอ่อ..เอย.. 

  ( ส้าเนียง ชาวปลายนา และคณะ การสาธิต ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ) 

( ไฟล์ ๑๕ ก.ค. ๕๗  MOV๐๓C  ๒๒.๓๒- ๒๔.๑๒ ) 

 

๒.๒.๑.๖ ขนบธรรมเนียม ประเพณีและความเชื่อ 

การแสดงเพลงฉ่อยของศิลปินแต่ละท่านท้าให้เห็นรูปแบบของพฤติกรรม หรือการใช้

ค้าท่ีได้รับการยอมรับว่าเป็นส่ิงท่ีดี ท่ีเหมาะสม และปฏิบัติสืบทอดกันต่อมาจนกลายเป็น “ขนบธรรมเนียม” 

ในการแสดงเพลงฉ่อย ขณะเดียวกันศิลปะทุกชนิดย่อมมีครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา จึงน้าไปสู่การ

สร้างสรรค์และสืบทอด “ประเพณี” รวมถึง “พิธีกรรม” เพื่อแสดงความเคารพและขอพรต่อส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท่ีตน

นับถือ ดังรายละเอียดต่อไปนี  

 

๒.๒.๑.๖.๑ ขนบธรรมเนียม  

แนวปฏิบัติท่ีนิยมสืบต่อกันมาในการแสดงเพลงฉ่อยมีทั งสิ น ๑๒ ประการ ได้แก่   



๘๕ 

๑) ธรรมเนียม “ออกตัว” หมายถึงการพูด การร้องและการกระท้าท่ีแสดง

ความอ่อนน้อมถ่อมตน ตามแบบธรรมเนียมนิยมของไทย เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ชม และผู้ร่วมแสดง

ด้วย 

 ๒) ธรรมเนียม “ปฏิสัมพันธ์กับเจ้าภาพและผู้ชม” ได้แก่ การทักทาย การ

ขอบคุณ การสรรเสริญหรือช่ืนชม ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในการร้อง บทท่ีน้ามาร้องอาจแต่งใหม่ให้สอดคล้องกับงานแต่

ละโอกาส หรืออาจใช้บทเก่า “กลอนครู” ท่ีท่องจ้ากันมาก็ได้ ผู้แสดงท่ีมีความเช่ียวชาญบางคน เช่น แม่ขวัญ

จิต ศรีประจันต์และพ่อสุจินต์ ชาวบางงาม สามารถร้องด้น “กลอนสด” เพื่อปฏิสัมพันธ์กับเจ้าภาพและผู้ชมได้

อย่างน่าประทับใจ ถือเป็นเสน่ห์เฉพาะของเพลงพื นบ้านท่ีแสดงให้เห็นความฉลาดหลักแหลม มีปฏิภาณไหว

พริบดี 

๓) ธรรมเนียม “ไปลามาไหว้” “ขออภัย” และ “ขอขมา” ได้แก่ การทักทาย

และการอ้าลา ด้วยการพูดและการไหว้ ทั งก่อนและหลังแสดงบนเวที รวมไปถึงการขอขมาอภัยในกรณีท่ี

ล่วงเกินหรือพลั งพลาดไปบ้างทั งทางวาจาและการแสดง โดยเฉพาะธรรมเนียม ขอขมา นั น หลังจากท่ีแสดงจบ

แล้ว ผู้แสดงทั งชายและหญิงจะต้องไหว้และกล่าวค้าขอขมาอภัยซึ่งกันและกัน ผู้อาวุโสน้อยกว่ามักต้องเข้าไป

กราบไหว้ผู้อาวุโสกว่าก่อนเสมอ เพราะถือว่าขณะท่ีแสดงอาจพูดจาพลั งพลาดหรือแสดงกิริยาอาการใด ๆ 

ล่วงเกินผู้ใดผู้หนึ่งไป การขอขมาก็เพื่อให้ผู้ท่ีอาจถูกล่วงเกินนั นได้ให้อภัย ไม่ถือสา และไม่เจ็บแค้นทุกข์ใจ 

คล้ายกับการอโหสิกรรมแก่กันนั่นเอง พิธีขอขมาจะท้าง่าย ๆ เพียงการพนมมือไหว้และอาจกล่าวค้าพูดสั นๆ 

ว่า “ขอขมาอภัยนะครับ” บางคนแม้ไม่ได้ล่วงเกินผู้ใดเลยแต่ก็ไหว้ และอาจกล่าวว่า “ขอบคุณนะคะ”  ทั งขอ

ขมาและขอขอบคุณเป็นธรรมเนียมนิยมในหมู่ชาวเพลงพื นบ้านภาคกลางเกือบทุกคณะ ซึ่งการกระท้าเช่นนี 

แสดงให้เห็นถึงการมีวัฒนธรรมทางจิตใจในการให้อภัยผู้ท่ีรู้ดีรู้ช่ัวรู้ถูกรู้ผิด  และยังช่วยย ้าว่า การโต้ตอบกัน

อย่างเผ็ดร้อนของผู้แสดงเพลงฉ่อยท่ีได้ชมไปนั นเป็นเพียง “การแสดง” ท่ีต้องสวมบทบาทเพื่อสร้างความ

บันเทิงเท่านั น  

๔) ธรรมเนียม “ง่ายงาม” ยึด “ความสนุกเป็นหลัก มุ่งรักสามัคคี” ได้แก่ การ

นิยมใช้ถ้อยค้าง่าย ๆ แต่ไพเราะกินใจ ใช้มุกตลกต่าง ๆ ทั งค้าร้อง การเจรจา กิริยาอาการ การแต่งกายและใช้

อุปกรณ์ต่าง ๆ สร้างความสนุกครื นเครง แม้มีการยั่วเย้ากระเซ้าแหย่กัน แต่ก็ระมัดระวังเรื่องความสุภาพและ

ให้เกียรติ ไม่เกินเลยสตรีจนเกินงามและไม่ล่วงเกินผู้อาวุโส โดยเฉพาะผู้ชมทั งหลาย 

๕) ธรรมเนียม “แสดงเป็นคณะเดียวกัน” ผู้แสดงแม้มาต่างถิ่นต่างท่ีต่างวงต่าง

คณะกันเมื่อต้องมารวมกันแสดงก็มักจะถือว่าเป็นคณะเดียวกัน คือแสดงให้เห็นว่าโต้กัน แต่ไม่ได้ประชันกัน

จริงจัง ส่วนใหญ่จะฝึกซ้อมหรือซักซ้อมการแสดงล่วงหน้า การเดินทางก็นิยมนั่งรถยนต์คันเดียวกันไป การ

ออกแบบการแต่งกายหรืออื่น ๆ ก็มีวางแผนร่วมกันล่วงหน้า 



๘๖ 

๖) ธรรมเนียม “ตั งฉายาหรือช่ือในการแสดง” เช่น สุธาทิพย์ ธราพร มีฉายาว่า 

“ สมหญิง ศรีประจันต์”  เป็นต้น 

๗) ธรรมเนียม “ติดต่อว่าจ้าง ท้าสัญญาและวางค่ามัดจ้า” คณะเพลงพื นบ้าน

หลายคณะ เช่น คณะขวัญจิต ศรีประจันต์ ฯลฯ มีงานหาว่าจ้างจ้านวนมาก ส่วนใหญ่เจ้าภาพมักติดต่อ

ทาบทามทางโทรศัพท์หรือด้วยวาจา บางเจ้าภาพก็ท้าสัญญาและวางค่ามัดจ้าด้วยเพื่อความมั่นใจ 

๘) ธรรมเนียม “นักแสดงรับเชิญ” ปัจจุบันผู้สืบทอดเพลงพื นบ้านท่ีมีความ

ช้านาญมีจ้านวนลดลง วงการเพลงพื นบ้านก็นับวันจะแคบลงอีก อย่างไรก็ตามผู้แสดงส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์

ใกล้ชิดกัน เช่น เป็นศิษย์ครูเดียวกัน เป็นครูและศิษย์กัน เมื่อนักแสดงไม่พอ ก็จะยืมตัวนักแสดงจากคณะอื่น 

จึงเกิดนักแสดงรับเชิญขึ น บางครั งบางงานเจ้าภาพก็เจาะจงนักแสดงรับเชิญด้วย ผลดีคือมีงานแสดงอยู่เสมอ 

และได้ฝึกฝนจดจ้าองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มขึ น เป็นการพัฒนาฝีมือให้มีความช้านาญยิ่งขึ น 

๙) ธรรมเนียม “แต่งกายไทย นุ่งผ้าโจงกระเบน คาดเข็มขัดหรือผ้าเคียนพุง” 

คณะเพลงทุกคณะนุ่งผ้าโจงกระเบนตามแบบธรรมเนียมไทยสมัยเก่า บางคณะท่ีเป็นเยาวชน อาจประยุกต์ใช้

ผ้าโจงกระเบนส้าเร็จรูปบ้างตามความสะดวก ส่วนเสื อและการประดับตกแต่งร่างกายก็นิยมแบบไทย เช่น ผ้า

ไหมคอกลม ผ้าลายดอก ผ้าลูกไม้ คอกว้าง เป็นต้น ปกติแสดงบนเวทีส่วนใหญ่จะนิยมถอดรองเท้า บางคนบาง

คณะอาจใส่ถุงเท้า สั นบ้าง ยาวบ้าง นอกจากนั นนิยมแต่งหน้าท้าผมให้สวยงามเพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้ชม

และสร้างความมั่นใจให้แก่ตนเอง 

๑๐) ธรรมเนียม “ภาษาเพลง” ในวงการเพลงพื นบ้านมีการใช้ค้าศัพท์เฉพาะ
กลุ่ม จ้านวนมาก เช่น เพลงตับ หมายถึง เพลงท่ีผูกขึ นเป็นเรื่อง ค้าว่า “ตับ” หมายถึง บทหรือชุด เช่น เพลง
ตับตอ เพลงตับชิงชู้ เพลงตับถามบาลี  เพลงตับตีหมากผัว  เพลงตับหมา  เพลงตับรถเครื่อง เพลงตับเช่านา 
เพลงตับกัดปลาตีไก่  เพลงตับจู๋  เพลงตับผูกรัก  เพลงตับบวชนาค  เพลงตับเผาศพ  เป็นต้น กลอนหัวเดียว 
หมายถึง กลอนท่ีมีค้าสุดท้ายของวรรคหลังลงด้วยเสียงสระและเสียงพยัญชนะตัวสะกดเสียงเดียวกันทุกค้า
กลอน เช่น ลงด้วยเสียงสระไอ เรียกว่า กลอนไล เป็นต้น กลอนแดง หมายถึง กลอนท่ีมีค้ากล่าวถึงอวัยวะเพศ
และพฤติกรรมทางเพศอย่างตรงไปตรงมา ไม่มีการเล่ียง  หักข้อรอ หมายถึง การหยุดและร้องข้ามค้าท่ี
กล่าวถึงอวัยวะเพศและพฤติกรรมทางเพศอย่างตรงไปตรงมา เป็นการเว้นวรรคให้ผู้ฟังเติมค้านั นเองในใจ เพื่อ
หลีกเล่ียงความหยาบคายและสร้างความตลกขบขัน ขึ้นเพลง หมายถึง การเริ่มร้องเพลงโดยการเอื อนเสียงใน
ลักษณะต่าง ๆ ลงเพลง หมายถึง การทอดเสียงหรือหยอดเสียงในตอนท้ายหรือเมื่อร้องเพลงแต่ละบทหรือแต่
ละท่อนจบลง รับเพลง หมายถึง การร้องต่อหรือร้องซ ้าของลูกคู่ พานก านล หมายถึง พานไหว้ครู ยกครู 
หมายถึง การประกอบพิธีบูชาครูเพื่อมอบตัวเป็นศิษย์อย่างเป็นทางการ ด้นเพลง  หมายถึง การแต่งเนื อเพลง
แล้วร้องทันทีขณะท่ีเล่นหรือแสดงเป็นการคิดหาถ้อยค้าอย่างฉับพลัน ซึ่งต้องอาศัยความเช่ียวชาญและปฏิภาณ
ไหวพริบอย่างสูงของผู้ร้อง และต่อเพลง หมายถึง การฝึกหัดเพลงโดยการจดจ้าเนื อร้องจากครูเพลงท่ีจะบอก
ให้ทีละบทหรือทีละวรรค เมื่อศิษย์จ้าได้แล้วก็จะบอกเนื อร้องบทต่อไปเรื่อย ๆ มีทั งแบบมุขปาฐะหรือปากต่อ
ปากและบอกให้จดเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นต้น ( บัวผัน สุพรรณยศ ๒๕๕๔ : ๘๕-๘๖ ) 



๘๗ 

๑๑) ธรรมเนียม “ร้อยเนื อท้านองเดียว” หมายถึงการน้าเนื อเพลงชนิดอื่น ๆ 
มาร้องท้านองใดท้านองหนึ่งได้ เช่น น้าบทร้องเพลงฉ่อย มาร้องเป็นท้านองเพลงอีแซว หรือน้าเพลงเกี่ยวข้าว 
มาร้องเป็นท้านองเพลงเรือ เป็นต้น เพราะเพลงพื นบ้านเหล่านี มีฉันทลักษณ์เป็นกลอนหัวเดียวเหมือนกัน ผู้ท่ีมี
ความช้านาญก็สามารถยักย้าย “เนื อ” เพลงท่ีมีอยู่เป็น “ร้อย”มาร้องเป็น “ท้านองเดียว” ได้ 

๑๒) ธรรมเนียม “ร้องสุดค้า ร้าสุดแขน” ครูเพลงเกือบทุกท่านกล่าวตรงกันว่า
ต้องร้องให้สุดค้า ต้องร้าให้สุดแขน คือร้องชัดถ้อยชัดค้า ร้าหรือท้าท่าทาง แสดงสีหน้าอารมณ์ให้เหมาะสม
สอดคล้องกับเพลงท่ีร้องหรือบทบาทท่ีแสดง  

 
๒.๒.๑.๖.๒ ประเพณีพิธีกรรม  

คณะเพลงต่างๆ จะมีประเพณีพิธีกรรมท่ีส้าคัญคือการไหว้ครู การแสดงความ

เคารพครูท่ีต้องท้าประจ้า คือ การไหว้ครูก่อนแสดง ดังค้ากล่าวของนาย หรัด      เขน่วม และนางประทวย  

เขน่วม (  สัมภาษณ์, ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ ) ท่ีว่า “ก่อนแสดงทุกครั งจะต้องมีการไหว้ครู โดยมีการยกพานไหว้

ครู ในพานประกอบด้วยเหล้า ๑ ขวด  บุหรี่ ๑ ซอง  เงิน ๑๒ บาท กรวยดอกไม้ ๑ คู่ และธูปเทียน เมื่อเริ่ม

เล่นจะร้องบทไหว้ครูก่อน”  

คณะเพลงฉ่อยบางคณะ เช่น คณะพ่อสวิง บรรเด็จ จะมีบทร้องเพลงค้านับครู 

ตอนจะลงจบด้วย เช่น “ เอ่อเฮอเอย...ถึงเวลา บังคมคัลวันทา เอ่อเออเอย บูชาครู” ( คมคาย  ชุนตาล. 

สัมภาษณ์. ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗) 

นอกจากนี ยังมีการประกอบพิธีไหว้ครูประจ้าปี เป็นพิธีใหญ่ท่ีต้องจัดเตรียม

เครื่องไหว้เครื่องบูชาอย่างครบครัน แต่การจัดพิธีขึ นอยู่กับความพร้อมของหัวหน้าคณะ ไม่มีการบังคับว่าต้อง

กระท้าทุกปี  ตัวอย่างคณะพ่อหรัดแม่ประทวย  “ในช่วงเวลาเดือน ๖ ของทุกปีจะมีพิธีเลี ยงครู ทั งนี ในกรณีท่ีมี

การออกแสดงอย่างสม่้าเสมอก็จะต้องเลี ยง พิธีจะท้าในช่วงเช้าโดยน้าเครื่องเซ่นท่ีจะใช้เลี ยงครู ประกอบด้วย

บายศรี ขนมต้มขาว ขนมต้มแดง ข้าวเหนียวแดง ข้าวเหนียวขาว เครื่องกระยาบวช และของกินต่าง ๆ เมื่อเริ่ม

พิธีก็จะร้องบทไหว้ครู หลังจากท่ีเลี ยงครูก็จะต้องมีการเล่นเพลงเล็กน้อยเพื่อบูชาครู เป็นอันเสร็จพิธี แต่ถ้าปี

นั นไม่ได้ออกแสดงก็ไม่ต้องเลี ยง” เช่นเดียวกับคณะเพลงฉ่อยพ่อพ่อสวิง บรรเด็จ ท่ีเล่าว่า “พิธีไหว้ครูประจ้าปี

นั นเคยท้าเมื่อพ่อสวิง บรรเด็จยังมีชีวิตอยู่ โดยทุกคนท่ีเป็นลูกศิษย์ก็จะไปร่วมงาน มีเครื่องเซ่นไหว้ เช่น ไก่ หัว

หมู ไข่ต้ม ขมต้มแดงต้มขาว เป็นต้น พ่อสวิงจะบอกกล่าวแก่ครูบาอาจารย์ เพื่อเป็นการเชิญมารับเครื่องเซ่น

สังเวย ไม่มีพิธีสงฆ์ แต่หลังจากพ่อสวิงเสียไปก็ไม่ได้ท้าพิธีอีกเลย” 

นอกจากนี ครูเพลงบางท่านเช่น แม่ล้าจวน ศรีจันทร์ยังท้าพิธีไหว้ครูก่อนท่ีจะ

สอนร้องเพลงให้แก่ลูกศิษย์ด้วย 

  



๘๘ 

  
ภาพที่ ๔๑ การไหว้ครูของแม่ล้าจวน ศรีจันทร์ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗  

ณ ศูนย์เรียนรู้เพลงพื นบ้านแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

ที่มา : ค่ายเพาะกล้าพันธ์ุเก่งเพลงพื นบ้าน โครงการวิจัยเพลงพื นบ้านภาคกลาง 

 

๒.๒.๑.๖.๓ ความเชื่อ  

ความเช่ือในการแสดงเพลงฉ่อย ประกอบด้วยความเช่ือในหลักศาสนา ความ

เช่ือในส่ิงศักดิ์สิทธิ์ เช่น เทพเจ้า เจ้าท่ี เจ้าป่า ฯลฯ และความเช่ือเรื่องครูบาอาจารย์ ท่ีฝังลึกในจิตวิญญาณของ

ชาวเพลงพื นบ้านมาช้านาน ปัจจุบันคณะเพลงฉ่อยทุกคณะยังคงสืบทอดคติความเช่ือนี และยังปฏิบัติตนตาม

ขนบธรรมเนียมท่ีบรรดาครูบาอาจารย์และบรรพชนได้ส่ังสอนไว้  

จากการประชุมกลุ่มย่อย เยาวชนและครูเพลงท่ีร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
เล่าสู่เพลงฉ่อย ในค่ายเพาะกล้าพันธุ์เก่งเพลงพื นบ้านพบว่าครูเพลงหลายท่านต่างจดจ้าค้าสอนและข้อห้ามของ
ครูสืบต่อกันมา ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการยึดมั่นในศีลธรรม เช่น “ห้ามด่ืมสุรา” ( คมคาย ชุ) “ห้ามศิษย์ครู
เดียวกันชอบพอกัน  และให้ใช้แต่วาจาไม่ใช้อวัยวะ” ( วาง ทองกรณ์ ) นอกจากนี ยังมีข้อห้ามเพื่อสอนให้รู้จัก
ใช้วาจากิริยาท่ีเหมาะสมกับบุคคล โอกาสและกาลเทศะในการร้องหรือแสดง  เช่น  “ไม่ร้องหยาบคาย ไม่ใช่มึง
กู ใช้พ่อแม”่ (สมปอง พลอยบุตร ...) “ไม่อยากให้หยาบคาย” ( สวาท )  “ในฉ่อยวิชาการจะไม่มีค้าสัปดน” ( 
สกุล ต๊ะปินตา ...)  จะเห็นได้ว่าครูเพลงมิได้สอนเฉพาะความรู้และทักษะการร้องเพลงฉ่อยเท่านั น ยังสอนเรื่อง
การครองชีวิตให้มีความรอบคอบและตั งมั่นในคุณธรรมความดีงามด้วย 

 
 
 
 
 
 
 



๘๙ 

๒.๒.๒ เพลงทรงเคร่ือง 

 

 ๒.๒.๒.๑ ประวัติความเป็นมาของเพลงทรงเคร่ือง 

เพลงทรงเครื่องเกิดขึ นในสมัยใดไม่มีหลักฐานท่ีปรากฏแน่ชัด ผู้เช่ียวชาญด้านเพลง

พื นบ้านภาคกลาง ได้แก่ เอนก นาวิกมูล และสุกัญญา สุจฉายากล่าวตรงกันว่าเพลงนี สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดใน

ราวรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

เอนก นาวิกมูล ( ๒๕๕๐ : ๕๗๒ –๕๗๓ ) กล่าวว่า “ตามหลักฐานตัวหนังสือและค่า

บอกเล่า เข้าใจว่าเพลงชนิดนี้คงเกิดในราวสมัยรัชกาลท่ี ๕ หรือก่อนนั้นไม่นาน” ส่วนหลักฐานเรื่องช่ือเพลง

ทรงเครื่องนั นเท่าท่ีพบก็เช่นในหนังสือ “เมืองในภาคอีสาน” ซึ่งพิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพของพระยา

อุดรธานี (จิตร จิตตะยโศธร) พระยาอุดรธานีได้เล่าประวัติของท่านให้ลูกหลานฟังว่า  เมื่อเมื่อท่านอายุได้ ๑๘  

ปี คือ พ.ศ. ๒๔๔๓  ท่านได้พักอยู่ท่ีกรุงเทพมหานคร “ท่ีใกล้ๆ วัดโสมนัสวรวิหาร  คนละฝ่ังคลองเวลานั้นมี

ตลาดอยู่แห่งหนึ่งช่ือว่าตลาดนางเล้ิง ตลาดแห่งนี้นอกจากขายอาหารเครื่องบริโภค ในเวลากลางคืนยังมีการ

เล่นเพลงฉ่อย  เรียกว่า เพลงยายแจ่ม” (เอนก นาวิกมูล, ๒๕๕๐ : ๕๗๒) ยายแจ่มท่ีพระยาอุดรธานีกล่าวถึงนี 

เป็นคนเล่นเพลงทรงเครื่องท่ีมีช่ือเสียงในสมัยนั น แม้แต่นางทองอยู่  รักษาพล (เกิดปี พ.ศ. ๒๔๓๖) ซึ่งเป็นแม่

เพลงท่ีมีช่ือเสียงเช่นเดียวกันและเกิดหลังพระยาอุดรธานีไม่นาน ก็ยังพูดถึงเพลงยายแจ่ม  จึงเป็นอันยอมรับได้

ว่าเพลงทรงเครื่องมีมาแต่ประมาณรัชสมัยนั นเป็นอย่างน้อย  (เรื่องเดียวกัน : ๕๗๒ - ๕๗๓)  

ช่ือเพลงทรงเครื่องยังปรากฏอยู่ ในหลักฐานท่ีน่าสนใจมากในหนังสือพิมพ์บางกอก

ไตมส์ ฉบับวันจันทร์ที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๖ ซึ่งลงข่าวเกี่ยวกับ “การสโมสรพระชนมพรรษาครบ  ๕๐ 

ปี” ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๕ ว่า “งานนี จะเริ่มในวันอาทิตย์ท่ี ๑ พฤศจิกายน 

มีเลี ยงเด็กแจกเสมา มีมหรสพ เช่น งิ ว ละคร โขน พิณพาทย์ หุ่นกระบอก เพลงวงและเทพทอง เพลงส่งเครื่อง 

ลาวแพน ละครกลันตัน มะโย่งเมืองตานี ลิเก มโนรา” ( เรื่องเดียวกัน : ๕๗๓ )  

นอกจากนี เพลงทรงเครื่องยังเป็นมหรสพในงาน “ไหว้พระพุทธชินราชประจ้าปี ณ วัด

เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ร.ศ. ๑๒๓ หรือ พ.ศ. ๒๔๔๗ ปรากฏอยู่ในหนังสือรายการพระราชกุศลสถาปนาวัด

เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ภาคท่ี ๑๑ หน้า ๘ ท่ีกล่าวว่ามี “เพลงทรงเครื่อง แจ่ม” ด้วย 

นอกจากข้อมูลลายลักษณ์แล้วยังมีข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลคือนางทองอยู่ รักษา

พล ท่ีเล่าว่า “สมัยนั้นคนนิยมเพลงทรงเครื่องกันมาก พวกเพลงเล่นกันแทบไม่ได้อยู่บ้าน ...แม่เพลงอายุรุ่นราว

คราวเดียวกันอย่างยายทองหล่อ ยายต่วน หรือยายตะเคียน ยายเหล่ือม ฯลฯ เหล่านี้เคยเล่นเพลงทรงเครื่อง

กันมาแล้วทั้งส้ิน” ( เอนก นาวิกมูล, เรื่องเดียวกัน : ๕๗๓ - ๕๗๔ ) 

ข้อสันนิษฐานดังกล่าวสอดคล้องกับสุกัญญา สุจฉายา ( ๒๕๕๕: ๑๒ ) ท่ีกล่าวว่า  
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เพลงทรงเครื่องมีก่าเนิดขึ้นราวสมัยรัชกาลท่ี ๕ เป็นพัฒนาการอีกขั้นหนึ่งของ

เพลงฉ่อย คือเป็นเพลงฉ่อยท่ีเล่นเป็นเรื่อง ...พบว่าเคยมีแสดงในกรุงเทพฯ ราชบุรี 

สุพรรณบุรี อ่างทอง นครนายก อยุธยา แต่ต้นก่าเนิดน่าจะมีท่ีมาจากกรุงเทพฯ เนื่องจาก

การสัมภาษณ์พ่อเพลงแม่เพลงทรงเครื่องหลายคนได้เค้าเงื่อนว่า เพลงทรงเครื่องเคยเป็น

มหรสพที่แสดงหน้าบ่อนเพื่อเรียกความสนใจจากคนท่ีสัญจรไปมาเหมือนลิเกหน้าตลาดใน

ปัจจุบัน (บ่อนดังในยุคนั้นคือบ่อนนางเล้ิง ขุนพัฒน์เป็นเจ้าของบ่อน มีภรรยาเป็นแม่เพลง

ฉ่อยมีช่ือ คือ แม่อิน บ้านน้่าตาล เมืองนนทบุรี แม่เพลงท่ีมีช่ืออีกคน คือ แม่แจ่ม เป็นแม่

เพลง ท่ีร้องเล่นประจ่าอยู่ท่ีบ่อนนางเล้ิง หม่อมพุก ขุนส่าราญสมิตมุข หรือ นายอ๊อด ตาม

ประหาส พ่อเพลงฉ่อยคนดัง ชาวราชบุรี ล้วนเป็นเพลงหน้าบ่อนทั้งส้ิน) 

 

“เมื่อเป็นที่นิยม พ่อเพลงแม่เพลงตามท้องถิ่นต่าง ๆ จึงฝึกหัดเพลงทรงเครื่องมากขึ้น”    

(สุกัญญา สุจฉายา, ๒๕๕๔ : ๖๙)  

ในหนังสือ ๘๐ ปีในชีวิตข้าพเจ้า ของขุนวิจิตรมาตรา (อ้างถึงใน วรรณา แก้วกว้าง, 

๒๕๕๕: ๒๔)  ยังได้มีกล่าวถึงเพลงทรงเครื่องเช่นเดียวกันว่า “คณะเพลงทรงเครื่องท่ีมีช่ือเสียงในสมัยนั้นมีสอง

คณะ คือ คณะหม่อมพุกและคณะยายแจ่ม คนท่ัวไปเรียกว่า เพลงหม่อมพุกและเพลงยายแจ่ม  คณะหม่อมพุก

มีโรงแสดงประจ่าท่ีถนนอุณากรรณ  ส่วนคณะยายแจ่มมีแสดงท่ัวไป เขาไปเช่าโรงลิเกพระยาเพชรปราณี

แสดง” นางเหม อินทร์สวาท แม่เพลงท่ีมีช่ือเสียงคนหนึ่งได้เคยกล่าวในหนังสือคนเพลงและเพลงพื นบ้านภาค

กลาง ของเอนก นาวิกมูล ( เรื่องเดียวกัน ๒๕๕๕: ๒๔ ) ถึงเพลงของหม่อมพุกว่า “ส่าหรับเพลงทรงเครื่องนั้น 

สาเหตุท่ีเกิดขึ้นทางอู่เรือก็เพราะป้าของแม่เหมท่ีช่ือว่าแม่ทองดี เป็นคนไปฝึกหัดเป็นคนแรก แต่ก่อนนี้แม่ครู

ทองดี มาเล่นเพลงกับหม่อมพุก ท่ีกรุงเทพฯ สมัยนั้นเล่นตามโรงบ่อนหรือวิก”  

จากหลักฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเพลงทรงเครื่องถือก้าเนิดขึ นมาในรัชสมัยรัชกาลท่ี 

๕ หรืออาจก่อนหน้านั นไม่นานในเขตกรุงเทพมหานครและเป็นท่ีนิยมอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นมหรสพท่ีมีตาม

งานวัด งานเทศกาลเฉลิมฉลอง หรือแม้แต่การเป็นมหรสพหน้าโรงบ่อนท่ีใช้แสดงเพื่อดึงดูดวามสนใจ คณะ

เพลงทรงเครื่องท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในสมัยรัชกาลท่ี ๕ คือหม่อมพุกและยายแจ่ม 

ขุนวิจิตรมาตรา (อ้างถึงใน เอนก นาวิกมูล.๒๕๕๐:๔๓) ได้เล่าไว้ในหนังสือ ๘๐ ปี 

ชีวิตข้าพเจ้า ว่าเคยชมการแสดงเพลงทรงเครื่องของคณะหม่อมพุก นอกจากนี ยังกล่าวถึงขั นตอนการแสดง 

กลุ่มผู้แสดง และเรื่องท่ีนิยมเล่นในการแสดงเพลงทรงเครื่อง ดังความว่า   

เพลงหม่อมพุกต้ังโรงเล่นท่ีถนนอุณากรรณ  ตอนใกล้จะถึงถนนเจริญกรุง 

ข้าพเจ้าได้ดู ๒-๓ ครั้ง เวลาปี่พาทย์โหมโรงแล้วจะเริ่มเล่น  มีพวกเพลงฝ่ายชายฝ่ายหนึ่ง  

หญิงฝ่ายหนึ่ง แต่งตัวอย่างธรรมดาออกมาต้ังวงเล่นกลางเวทีก่อน  ร้องไหว้ครูฝ่ายละ
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เล็กน้อย  สักครู่หนึ่งเข้าโรง ปี่พาทย์ท่าเพลงเสมอ  ตัวเพลงแต่งเครื่องละครร่า  ออกร่านั่ง

เตียง  ร้องแบบเพลงฉ่อย  ตัวเพลงแต่งเครื่องทุกคน และร้องอย่างเพลงฉ่อย....เพลงท่ีเล่น

เป็นเรื่องในโรง เห็นจะนิยมเล่นเรื่องขุนช้าง-ขุนแผนมาก แต่เรื่องอื่นก็มี เช่น เคยดูเล่น

เรื่องโคบุตร    

 

จากหลักฐานต่างๆ แสดงให้เห็นว่าเพลงทรงเครื่องเป็นมหรสพท่ีนิยมแพร่หลาย

ต่อเนื่องมาจนรัชกาลท่ี ๖  ท่ีส้าคัญอีกอย่างหนึ่งคือการพิมพ์บทเล่นเพลงทรงเครื่องจ้าหน่ายโดยโรงพิมพ์

ราษฎร์เจริญ หรือโรงพิมพ์วัดเกาะ อภิลักษณ์ เกษมผลกูล (๒๕๕๕: ๔๗ – ๔๘, ๕๒ - ๖๕) เล่าไว้ในบทความ

เรื่อง “เพลงพื นบ้านใน หนังสือวัดเกาะ: จุดเปล่ียนของมุขปาฐะสู่ลายลักษณ์ในสมัยรัชกาลท่ี ๖” ว่า โรงพิมพ์

วัดเกาะเป็นของนายสิน  ลมุนทรัพย์ เป็นชาวสิงห์บุรี เดินทางเข้ามากรุงเทพฯ และตั งโรงพิมพ์แห่งนี ขึ นเมื่อ 

พ.ศ. ๒๔๓๒ และด้าเนินกิจการมายาวนานจนปิดกิจการลงใน พ.ศ. ๒๕๒๐  “หนังสือวัดเกาะ”มีลักษณะเป็น

หนังสือแบบหนังสือฝรั่ง เรื่องท่ีน้ามาพิมพ์ขายเป็นนิทาน พงศาวดาร วรรณคดีชาวบ้าน สุภาษิต ต้านาน กลอน

ลิเก และกลอนเพลงพื นบ้าน โดยเฉพาะกลอนล้าตัด กลอนเพลงฉ่อยและเพลงทรงเครื่อง  

 เอนก นาวิกมูล (๒๕๕๐ : ๒๕) ยังกล่าวถึงโรงพิมพ์ราษฎร์เจริญกับการพิมพ์บทเล่น

เพลงพื นบ้านออกจ้าหน่าย ว่า ประมาณปี พ.ศ. ๒๔๗๐ โรงพิมพ์ราษฎร์เจริญเริ่มน้าเพลงพื นบ้านมาพิมพ์

จ้าหน่ายอย่างเป็นกิจจะลักษณะ อ้างอิงได้จากหนังสือ “บัญชีรายช่ือหนังสือประโลมโลก ธรรมะ สุภาษิต นิ

ราส แบบเรียนต่าง ๆ สมุดเครื่องเขียน” ท่ีโรงพิมพ์ราษฎร์เจริญพิมพ์เผยแพร่เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๙ ในนั นมีรายช่ือ

หนังสือลิเกและเพลงต่างๆ หลายรายการ เช่น ลิเกล้าตัด และเพลงฉ่อยนายเป๋ แต่น่าเสียดายท่ีหนังสือยุค 

๒๔๗๐ เหล่านี ไม่เหลือมาถึงยุคปัจจุบันเลย ต่อมา ประมาณ ๒๔๙๐ – ๒๕๐๐ โรงพิมพ์วัดเกาะจึงได้น้าเพลง

พื นบ้านมาพิมพ์จ้าหน่ายอีก ซึ่งส้านักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เก็บรักษาต้นฉบับจริงไว้

ประมาณ ๒๐ เล่ม ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ อภิลักษณ์ เกษมผลกูล ด้าเนินการน้ามาพิมพ์รวมเล่มและเผยแพร่

อีกครั งใน หนังสือ ประชุมเพลงทรงเคร่ือง: สืบสานต านานเพลงพื้นบ้านจากโรงพิมพ์วัดเกาะ รวม ๙ เรื่อง 

ได้แก่ เรื่องโคบุตร เรื่องจันทะโครบ เรื่องพระรถ เรื่องลิ นทอง เรื่องนางมโนราห์ เรื่องขุนช้างขุนแผน เรื่องไกร

ทอง เรื่องลักษณวงศ์ และเรื่องพระอภัยมณี 

 ความนิยมเพลงทรงเครื่องในสมัยรัชกาลท่ี ๕ – ๖ ยังปรากฏหลักฐานชัดเจนจากการ

บันทึกแผ่นเสียง ดังท่ีเอนก นาวิกมูล กล่าวว่า ( ๒๕๕๐ : ๓๒ ) “ในปี ๒๔๗๙ ห้างแผ่นเสียงของนาย ต. เง็ก

ชวน ได้พิมพ์บัญชีรายช่ือเพลงแผ่นเสียงในร้านขึ้น มีเพลงทรงเครื่องตอนพลายแก้วตีเชียงใหม่ แล้วพาลาวทอง

กลับเมืองใต้ นายคล้าม เสงี่ยม อินทร์ คล้อย ร้อง มีพิณพาทย์รับครึกครื้น ๗ แผ่นจบ” การน้าเพลงทรงเครื่อง

มาบันทึกเสียงเช่นนี ส่งเสริมให้เพลงทรงเครื่องมีความแพร่หลายมากยิ่งขึ น ดังท่ี เอนก นาวิกมูล กล่าวไว้ว่า  

การท่ีพ่อเพลงแม่เพลงเอาเพลงฉ่อยมาเล่นเข้าเรื่องนี้ นับว่าเป็น
ใช้ความคิดท่ีแยบคายได้การมาก เพราะท่าให้เกิดของใหม่ แปลกหูแปลกตาขึ้น คนก็สนใจ
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กันท่ัวไป มีหาไปเล่นท้ังงานราษฎร์ งานหลวง มีการอัดแผ่นเสียงขายอย่างเป็นเรื่องเป็น
ราวต้ังแต่สมัยรัชกาลท่ี ๕ ...ปัจจุบันนี้ได้พบแผ่นเสียงเพลงทรงเครื่องหลายแผ่น ...
แผ่นเสียงของนายพงศ์พัฒน์ ช้ันประเสริฐ ได้แก่ เพลงเรื่องจ่าปาทอง ร้องโดย แม่อิน แม่
จัน แม่จ่าเริญ นายพัน เป็นแผ่นเสียงตราตึก ฯลฯ ขึ้น  

      ( เอนก นาวิกมูล ๒๕๕๐: ๕๗๐,๕๗๔ ) 

  

นอกจากนี ในปกหลังของหนังสือ ประชุมเพลงทรงเคร่ือง : สืบสานต านานเพลง
พื้นบ้านจากโรงพิมพ์วัดเกาะ ยังได้น้าภาพแผ่นเสียงเพลงเรื่องขุนช้างขุนแผน ซึ่งได้รับอนุเคราะห์จากเอนก 
นาวิกมูล มาแสดงไว้ และย ้าว่าประจักษ์พยานอย่างหนึ่งท่ีท้าให้ทราบถึงความแพร่หลายของเพลงทรงเครื่อง 
คือแผ่นเสียงเพลงทรงเครื่องท่ีได้บันทึกท้านองและบรรยากาศการเล่นเพลงในครั งนั น เรื่องต่างๆ ท่ีน้ามาร้อง
เป็นเพลงทรงเครื่องนั นมี อาทิ เพลงเรื่องจ้าปาทอง เพลงฉ่อยเรื่องไกรทอง เพลงเป๋เรื่องโคบุตร เพลงฉ่อยเรื่อง
พลายแก้ว เรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนพระไวยกลับจากวังลงมาห้าม ร้องโดยแม่อิน นายพัน แม่ช่ืน มีลูกคู่รับ  

พูนพิศ อมาตยกุล กล่าวถึง เรื่องแผ่นเสียงเพลงทรงเครื่องสมัยรัชกาลท่ี ๕ ระหว่าง 
พ.ศ. ๒๔๓๗ -๒๔๕๐ ไว้ในบทความออนไลน์ ในเว็บไซต์ http://www.oocities.org เรื่อง “แผ่นเสียงเพลง
พื้นบ้านสมัยแรกเร่ิมตอนที่ ๑” และ “แผ่นเสียงเพลงพื้นบ้านสมัยแรกเร่ิมตอนที่ ๒” ไว้อย่างน่าสนใจดังนี  

 

นอกจากเพลงเป๋แล้ว ก็ยังมีเพลงปรบไก่แก้กัน  (แปลว่าร้องแก้กันชายหญิง) มี
เพลงทรงเครื่อง ร้องเป็นเรื่องใช้บทจากเรื่องพระสมุทร เป็นต้น เพลงทรงเครื่องนั้นมีดนตรี
ประกอบด้วย ส่าหรับช่ือนักร้องนั้น ได้ความชัดเจนทีเดียวว่า เป็นดาราเพลงพื้นบ้านยุค
นั้นแน่นอน อันได้แก่ นายพัน  แม่อิน  นายป่วน นายชุ่ม ( ชุม ) แม่ละม่อม เป็นอาทิ  ซึ่ง
นักร้องเหล่านี้ได้แต่ช่ือแต่ไม่สามารถจะค้นประวัติชีวิต หรือนามสกุลได้เลยในการร้องนั้นมี
ท้ังต้นเสียงและลูกคู่  การร้องต้องมีลูกคู่ " ร้องกระทุ้งจังหวะ " ให้เกิดอารมณ์สนุก ท่านจึง
เขียนไว้ว่า " มีลูกคู่แลกทุ้ง " แปลว่า "ร้องมีลูกคู่กระทุ้ง”  ส่ิงท่ีน่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือมี
ช่ือบ้านศิลปินท่ีขับร้องด้วย คือ  " บ้านมหาราชวงศ์กรุงเก่า " แสดงว่าเพลงพื้นบ้านท่ีมา
อัดแผ่นเสียงนี้เป็นฝีมือชาวบ้านเก่าแก่ตกทอดมาจากสมัยกรุงศรีอยุธยาโน่นเลยทีเดียว... 

ส่ิงท่ีน่าสังเกตคือเป็นการบันทึกเพลงเป๋หรือเพลงฉ่อย  คณะแม่อินผู้ลือช่ือ มี
นายพัน นายชุ่มและแม่ละม่อมร่วมงานกับแม่อินด้วย  ท่ีพบเป็นสองแบบ แบบหนึ่งเป็น
เพลงเป๋แท้ๆ  อีกแบบหนึ่งเป็นเพลงทรงเครื่องซึ่งประเภทหลังนี้มีพิณพาทย์ประกอบ แถม
ใช้วงปี่พาทย์เครื่องใหญ่เสียด้วยและเรื่องท่ีบันทึกก็เป็นเรื่องพระสมุทรกับนางบุษมาลี  ซึ่ง
เป็นเรื่องราวและงานระดับกวีนิพนธ์ทีเดียว 
      (พูนพิศ อมาตยกุล, http://www.oocities.org)  



๙๓ 

 
ภาพที่ ๔๒ แผ่นเสียงเพลงเป๋  

ที่มา : พูนพิศ อมาตยกุล (อ้างถึงใน  http://www.oocities.org) 

  

หลักฐานแผ่นเสียงดังกล่าวท้าให้ทราบว่ามีคณะเพลงทรงเครื่องท่ีโด่งดังมากในยุคนั น
ช่ือคณะแม่อิน  แม่อิน หรือ แม่อิน บ้านน ้าตาล ก็คือนางอิน แสนโกสิทธิ ซึ่งอาศัยอยู่ใน (หมู่)บ้านน ้าตาล ริม
คลองบางกอกน้อย อ้าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี (เดิมอยู่ในเขตธนบุรี) มีช่ือเสียงมากนอกจากจะได้รับการ
บันทึกแผ่นเสียงหลายครั งแล้วยังได้ร้องส่งทางสถานีวิทยุด้วย หลักฐานปรากฏในหนังสือศรีกรุง ฉบับวันจันทร์
ท่ี ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๒ หน้า ๑๖ ท่ีกล่าวถึงแม่อินไว้ว่า 

 

เพลงฉ่อยร้องส่งกระจายเสียงเครื่องวิทยุ 
คืนพรุ่งนี้ (ท่ี ๗ ) คณะเพลงฉ่อยวงนางอิน แสนโกสิทธิ ซึ่งเป็นเพลงวงมีช่ือเสียง

มานานแล้ว จะได้พร้อมกันไปร้องส่งกระจายเสียงท่ีสถานีวิทยุโทรศัพท์กรุงเทพฯ 
ตัวเพลงส่าคัญนอกจากนี้ยังมีนางเช่ือม นางเฉ่ือย ฝ่ายชายมีนายพัน ภู่เหมห้อย 

กับนายคร้าม การร้องส่งครั้งนี้ จะไม่มีการเกี้ยวกันอย่างประเพลงธรรมดาเลยตามรายการ
ท่ีจะส่งคือ  

๑. ยอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนาง   เจ้าฯ 
พระบรมราชินี  

๒. ฝ่ายชาย จะร้องถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฝ่ายหญิง 
ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี กับอวยพรประเทศชาติศาสนา 

๓. ร้องประกันในเรื่องชมนกชมไม้ป่าเขา 
๔. ในระหว่างเวลาหยุดพัก นักดนตรีคณะศรีกรุงจะได้บรรเลงเพลงหมู่เพลง

เด่ียว เพลงตับ สลับทุก ๆ ตอนจนตลอดเวลาปิดสถานี... 
 



๙๔ 

อย่างไรก็ตามเม่ือยุคสมัยเปล่ียนแปลงไป ความนิยมเพลงทรงเครื่องก็เปล่ียนแปลงไป
เช่นกันดังจะเห็นจากการผลิตเพลงพื นบ้านชนิดอื่นๆ ออกจ้าหน่ายในรูปแบบต่างๆ ซึ่ง เอนก นาวิกมูล 
(๒๕๕๐: ๗๕๘-๗๕๙) กล่าวถึงปรากฏการณ์นี ว่า “เมือ่หมดยุคแผ่นเสียงแล้วก็มีเครื่องบันทึกเสียงอย่างใหม่เข้า
มาแทนท่ี เพลงพื้นบ้านอื่นๆ เช่น เพลงฉ่อย ล่าตัดและเพลงอีแซวได้รับการบันทึกเสียงเพื่อจ่าหน่ายบ้าง แต่ไม่
ปรากฏว่ามีเพลงทรงเครื่อง”   

ด้วยสภาพสังคมและวัฒนธรรมเปล่ียนแปลงไปและขาดผู้สืบทอด เพลงทรงเครื่องจึง
เริ่มสูญหายไปจากสังคมไทย ส่วนหนึ่งเพราะ “เนื่องจากเพลงทรงเครื่องเป็นเพลงท่ีร้องเล่นยาก ผู้เล่นจะต้อง
ฝึกฝนท้ังร้องร่าและยังต้องท่องจ่าเนื้อเรื่องวรรณคดี จะอาศัยปฏิภาณอย่างเดียวไม่ได้ จึงปรากฏว่าหลัง
สงครามโลกครั้งท่ี ๒ เป็นต้นมาก็ประสบปัญหาขาดผู้สืบทอด ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๒๐ มีคณะท่ีเล่นได้เพียง ๒ 
คณะคือคณะศิษย์นพรัตน์ ของแม่เหม อินทร์สวาท ท่ี อ. สองพี่น้อง สุพรรณบุรี และคณะของแม่บัวผัน จันทร์
ศรี ท่ี อ. ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี” (สุกัญญา สุจฉายา ๒๕๔๕ : ๑๑๖)  และต่อมา “ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๒๒ 
เพลงทรงเครื่องหมดบทบาทจากสังคมไทยไปแล้ว”  (สุกัญญา สุจฉายา, การเสวนาวิชาการ ๒๕๕๓) 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วรรณา แก้วกว้าง  ได้ศึกษาวิจัยเพลงทรงเครื่องในแถบท้องท่ีภาค
กลาง คือ สุพรรณบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี ท่ีในอดีตเคยได้รับความนิยมจากผู้ชมและยังมีการสืบทอด พบว่ามี
จ้านวน ๔ คณะ ได้แก่ คณะแม่เหม อินทร์สวาท แห่งต้าบลเนินพระปรางค์ อ้าเภอสองพี่น้อง จังหวัด
สุพรรณบุรี  คณะจ้ารัสศิลป์อินทาราม แห่งบ้านตลุก ต้าบลตลุก อ้าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท คณะนารีเฉลิม
เนตร แห่งต้าบลคุ้งส้าเภา อ้าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท และเพลงทรงเครื่องครูจ้ารัส อยู่สุข ซึ่งสืบทอดมา
จากคณะแม่แกล อยู่สุข นอกจากนั นงานวิจัยยังน้าเสนอเกี่ยวกับคณะแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ด้วยจึงรวมเป็น ๕ 
คณะพบว่าคณะเพลงท่ียังมีสืบทอดอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ เพลงทรงเครื่องครูจ้ารัส อยู่สุขและเพลงทรงเครื่องแม่
ขวัญจิต ศรีประจันต์ คณะอื่นๆ ได้ยุติคณะลงแล้ว  (๓๗ - ๑๑๒) 

ช่วงประมาณสามสิบปีท่ีผ่านมา นักวิชาการและนักวัฒนธรรมศึกษาต่างตระหนักใน
ความสูญเสียมรดกภูมิปัญญาของชาติ จึงมีการศึกษาและรวบรวมข้อมูล จัดการแสดงและบันทึกเสียงและภาพ
เพลงทรงเครื่องเกี่ยวกับเพลงทรงเครื่องไว้จ้านวนหนึ่ง ได้แก่ เพลงทรงเครื่องของคณะแม่เหม อินทร์สวาท เช่น 
เพลงเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนพลายงามอาสาไปตีเชียงใหม่ เมื่อวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๒๒ ณ ศูนย์สังคีตศิลป์   
(เอนก นาวิกมูล เรื่องเดิม: ๕๗๕) เรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนสร้อยฟ้าศรีมาลาทะเลาะกัน เมื่อวันท่ี ๙ กรกฎาคม 
๒๕๒๑ ณ วัดไทร ธนบุรี (เรื่องเดียวกัน: ๕๗๙) เรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนขุนแผนล่องทัพ งานเชิดชูเกียรติ
ศิลปินพื นบ้าน ครั งท่ี ๒ เมื่อวันท่ี ๑๑ ธนัวาคม ๒๕๒๖ ณ ศูนย์สังคีตศิลป์ (เรื่องเดียวกัน: ๕๘๐) เรื่องพระอภัย
มณี ตอน ตีเมืองรมจักร ของคณะศิษย์นพรัตน์ ในงานท้าบุญเนื่องในงานศพสามีแม่เหม อินทร์สวาท เมื่อวันท่ี 
๑๕ ตุลาคม ๒๕๒๕  (สุกัญญา สุจฉายา ๒๕๔๐ : ๓๔๔-๓๕๑) เพลงทรงเครื่องเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนพลาย
แก้วล่องทัพ เมื่อ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๒๖ ณ ศูนย์สังคีตศิลป์ เพลงทรงเครื่องเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนพลายแก้ว
ล่องทัพ เมื่อวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๓๒ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพลงทรงเครื่องเรื่อง ขุนช้าง
ขุนแผน ตอนหึงหวง ของคณะแม่บัวผัน จันทร์ศรี เมื่อวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๓๘ ณ ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคาร
กรุงเทพ จ้ากัด เพลงทรงเครื่องเรื่องพระอภัยมณี ตอน ศรีสุวรรณรบกันสินสมุทร ของคณะแม่เหม อินทร์สวาท  



๙๕ 

(สุกัญญา สุจฉายา๒๕๔๐ : ๕๙) ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื อสมุทร และตอนพระอภัยมณีพบศรีสุวรรณ 
และสินสมุทร ของชาวบ้านตลุก อ้าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท (นิรุตต์ิ เนตร์รอด, สัมภาษณ์,๒๕๕๓) เป็นต้น 

จากการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลเอกสารของนักวิชาการผู้เช่ียวชาญด้านเพลง
ทรงเครื่อง ได้แก่ เอนก นาวิกมูล (๒๕๒๑ – ๒๕๕๐) สุกัญญา สุจฉายา  (๒๕๒๓ – ๒๕๕๖) น้องนุช เซี่ยงคิ ว
และคณะ (๒๕๔๕) และวรรณา แก้วกว้าง (๒๕๕๕) เป็นต้น  และจากการศึกษารวบรวมข้อมูลภาคสนามในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ ทั งหมด ท้าให้สรุปได้ว่า เพลงทรงเครื่องเท่าท่ีค้นพบตั งแต่อดีตจนปัจจุบัน หากนับตาม
จ้านวนหัวหน้าคณะ มีทั งหมด  ๒๑  คณะ ได้แก่ คณะหม่อมพุก คณะยายแจ่ม นายเป๋  คณะแม่อิน แสนโก
สิทธิ  นายคล้ามและนายพัน คณะแม่ต่วน บุญล้น  แม่แตงไทย บุญพาสุข  แม่ทองดี ศิริสุวรรณ คณะแม่เหม 
อินทร์สวาท หรือ “ คณะศิษย์นพรัตน์ คณะทองเชื อน้อย คณะจ้ารัสศิลป์อินทาราม คณะนารีเฉลิมเนตร คณะ
แม่แกล อยู่สุข คณะแม่บัวผัน จันทร์ศรี  คณะแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ คณะวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี คณะ
อนันต์ศิษย์ขวัญจิต คณะวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง  คณะมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  คณะชมรมรักษ์เพลง
พื นบ้าน และคณะเพาะกล้าพันธุ์เก่งเพลงพื นบ้าน ดังรายละเอียดต่อไปนี  

๑) คณะหม่อมพุก หม่อมพุกมีอายุอยู่ในช่วงรัชกาลท่ี ๕ ในกรุงเทพฯ ผู้สืบทอดคน
หนึ่งคือนางทองดี ศิริสุวรรณ แล้วถ่ายทอดให้บุตรชายนายทองด้า ศิริสุวรรณและหลานสาวคือนางเหม อินทร์
สวาท  (หัวหน้าคณะศิษย์นพรัตน์) 

๒) คณะยายแจ่ม  มีอายุอยู่ในช่วงรัชกาลท่ี ๕ ในกรุงเทพฯ  
๓) นายเป๋ มีอายุอยู่ในช่วงรัชกาลท่ี ๕ ในกรุงเทพฯ เพลงนายเป๋ลงพิมพ์ในหนังสือวัด

เกาะ และบันทึกแผ่นเสียงหลายเพลง  
๔) คณะแม่อิน แสนโกสิทธิ  มีอายุอยู่ในช่วงรัชกาลท่ี ๕  บ้านอยู่คลองบางกอกน้อย 

ธนบุรี (ปัจจุบันอยู่ในเขตนนทบุรี) 
๕) นายคล้าม หรือคร้าม และนายพัน มีอายุอยู่ในช่วงรัชกาลท่ี ๕ บันทึกแผ่นเสียง 

เรื่องขุนช้างขุนแผน  
๖) คณะแม่ต่วน บุญล้น  มีอายุระหว่าง พ.ศ. ๒๔๔๑ – ๒๕๒๐ พื นเพอยู่จังหวัด

ราชบุร ีแม่ต่วนหัดเพลงหัดเพลงฉ่อยและเพลงทรงเครื่อง เมื่ออายุ ๑๓-๑๔ ปีกับแม่ครูเทียบ แม่ครูนิ่ม พ่อครู
ต่วน แล้วเข้ามาอยู่กรุงเทพฯ ได้เคยเล่นเพลงกับขุนส้าราญสมิตมุข (อ๊อด ตามประหาส) คณะนี แสดงเพลงฉ่อย
ด้วย และค่อนข้างมีช่ือเสียง เพราะได้เล่นท่ีสังคีตศาลาและงานปีท่ีสนามหลวงอยู่เสมอ แม่ต่วนมีฉายาว่า       
“ราชินีเพลงฉ่อย” ด้วย พ่อเพลงแม่เพลงท่ีร่วมคณะ ได้แก่ แม่ทองหล่อ ท้าเลทอง  (มีอายุระหว่าง พ.ศ. 
๒๔๔๒ – ๒๕๓๖) พื นเพอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แล้วมาอยู่กรุงเทพฯ และเพชรบูรณ์ เป็นศิลปินแห่งชาติ 
ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ แม่ทองอยู่ รักษาพล (มีอายุระหว่าง พ.ศ. ๒๔๓๖ – ๒๕๒๘ พื นเพอยู่จังหวัดนครนายก เคยมา
อาศัยอยู่ท่ีกรุงเทพฯ) และคนอื่นๆ เช่น นายพรหม นางมาลัย สรหงส์ (สิงห์บุรี) นายเพชร กฤษณพันธุ์           
(สิงห์บุรี) นายพยอม ไชยสถิตย์ เป็นต้น (สุกัญญา สุจฉายา ๒๕๒๕ : อเนก นาวิกมูล เรื่องเดิม ๖๗๘ – ๖๘๒) 
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๗) แม่แตงไทย บุญพาสุข เกิด เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๖ พื นเพอยู่จังหวัดอุทัยธานี แม่
แตงไทยฝึกเพลงฉ่อยและเพลงทรงเครื่องอย่างจริงจังเมื่ออายุ ๒๑-๒๒ ปี จากครู เคยเล่นเป็นพราหมณ์เกสร
และนางวันทอง ส่วนใหญ่เล่นเพลงกับพ่อสุชิน ทวีเขตต์ (เกิด เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๔) ชาวอุทัยธานี (เอนก นาวิกมูล, 
๒๕๕๐)  

 
๘) แม่ทองดี ศิริสุวรรณ มีอายุอยู่ในช่วงรัชกาลท่ี ๕ – ๖ พื นเพเดิมราชบุรี เข้ามา

อาศัยท่ีกรุงเทพฯ แล้วได้ฝึกเพลงทรงเครื่องแล้วกลับไปสอนหลานสาวคือแม่เหม อินสวาท 
๙) คณะแม่เหม อินทร์สวาท หรือ “คณะศิษย์นพรัตน์” แม่เหมมีอายุระหว่าง พ.ศ. 

๒๔๕๒ – ๒๕๒๓  แม่เหม เกิดปี พ.ศ. ๒๔๕๒ สมัยรัชกาลท่ี ๕ พื นเพเดิมอยู่บ้านอู่เรือ ต้าบลเกาะศาลพระ 
อ้าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ได้รับการถ่ายทอดเพลงทรงเครื่องจาก แม่ครูทองดี ศิริสุวรรณ ซึ่งท่านเป็นนาง
ละครและเล่นเพลงอยู่ในวงของหม่อมพุก ในกรุงเทพมหานคร เมื่อกลับมาบ้านท่ีราชบุรีก็น้ามาฝึกหัดให้แก่
ลูกหลานจนเล่นเป็นอาชีพ ลูกชายคือนายทองด้า ศิริสุวรรณ และหลานสาวคือนางเหม อินทร์สวาท ต่อมานาง
เหมได้แต่งงานกับนายสวัสด์ิ ลูกศิษย์หลวงพ่อวัดดอนกลาง ต่อมาเปล่ียนช่ือเป็นวัดใหม่นพรัตน์ และย้าย
ภูมิล้าเนามาอยู่ท่ีบ้านเลขท่ี ๗๑ หมู่ท่ี ๑ ข้างวัดใหม่นพรัตน์ ต้าบลเนินพระปรางค์ อ้าเภอสองพี่น้อง จังหวัด
สุพรรณบุรี หลวงพ่อให้การสนับสนุนเพลงทรงเครื่องคณะครูทองดีและแม่เหมเสมอมา (เอนก นาวิกมูล, 
๒๕๕๐ : ๗๕๒) จึงเป็นท่ีมาของช่ือคณะ  “ศิษย์นพรัตน์” แม่เหมได้รับแสดงเพลงทรงเครื่องและเริ่มฝึกลูกศิษย์
ให้แสดงสืบทอดต่อกันมา หนึ่งในจ้านวนนั นคือ นายมนัส โพธิ์ถนอม เพลงทรงเครื่องคณะแม่เหม อินทร์สวาท 
ได้รับความนิยมอย่างยิ่งเพราะมีฝีมือในการแสดงและกระบวนท่าร้าท่ีมีแบบแผนงดงาม 

ตัวอย่างการแสดงของคณะแม่เหม เช่น เพลงฉ่อยรายการ “บทเพลงแห่งท้องทุ่ง” เมื่อ
วันท่ี ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๑ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้แสดง ได้แก่ นางเหม อินทร์สวาท 
นางจ้ารัส เงินด้ารง นางทองชุบ ศิริสุวรรณ นางเอิบ นายภู่ ข้าเปล่ง นายมนัส นายชื น อินทร์สวาท  และการ
แสดงเพลงทรงเครื่อง เรื่องพระอภัยมณี ตอนตีด่านเมืองรมจักร งานท้าบุญเนื่องในงานศพสามีของนางเหม 
เมื่อวนัท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๒๕  เป็นต้น (สุกัญญา,๒๕๒๕: ๓๔๔) 

ลักษณะและรูปแบบการแสดง เริ่มต้นด้วยฝึกท่าร้าในการแสดง ฝึกการร้องเข้าเรื่อง
พร้อมการเจรจา มีล้าดับขั นตอนการแสดง คือเริ่มด้วยป่ีพาทย์บรรเลงโหมโรง ก่อนการแสดงเพลงทรงเครื่องมี
การเล่นเพลงฉ่อยของพ่อเพลงและแม่เพลง จากนั นจึงน้าเข้าสู่การแสดงเพลงทรงเครื่องใช้ผู้แสดงชายและหญิง
ตามความเหมาะสมของเรื่องราว เรื่องท่ีแสดง ได้แก่ พระอภัยมณี ขุนช้างขุนแผน ใช้เพลงฉ่อยร้องเป็นหลักใน
การด้าเนินเรื่อง มีเพลงไทยท่ีเลียนส้าเนียงต่างชาติเพื่อให้เหมาะสมกับเรื่องราวและการเจรจาตามส้าเนียงเชื อ
ชาติของตัวละคร  มีการร้าตีบทตามค้าร้องและการร้าเพลงหน้าพาทย์เบื องต้น ใช้ท่าร้าร่ายประกอบการร้องรับ
เพลงฉ่อย การแต่งกายยืนเครื่องพระและนางส้าหรับตัวแสดงท่ีเป็นตัวเอก ส่วนตัวประกอบแต่งกายแบบ
ธรรมดาให้เหมาะสมกับบทในเรื่อง ใช้วงปี่พาทย์เครื่องห้าบรรเลงประกอบ มีอุปกรณ์ประกอบการแสดง นิยม
แสดงในงานประจ้าปี งานหาและงานประชัน ส่วนสถานท่ีแสดงคือการปลูกโรงติดพื นดิน ไม่ยกพื น พร้อมขึ น
ฉาก 
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แม่เหม อินทร์สวาท แสดงเพลงทรงเครื่องมาตลอดจนกระท่ังได้หยุดการแสดงลง ด้วย
มีอายุมากขึ นและเสียชีวิตในเวลาต่อมา นายมนัส โพธิ์ถนอม จึงไม่ได้แสดงเพลงทรงเครื่องและหันมาประกอบ
อาชีพเป็นเกษตรกร ภายหลังนายมนัส โพธิ์ถนอม ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วน
ต้าบลเนินพระปรางค์ ให้ฝึกหัดการแสดงเพลงทรงเครื่องตามรูปแบบของ แม่เหม อินทร์สวาท แก่นักเรียน
โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ (เดิมช่ือวัดดอนกลาง) แต่การฝึกหัดเพลงทรงเครื่องค่อนข้างมีปัญหาอย่างยิ่ง เพราะ
เด็กท่ีฝึกพอเล่นได้เก่งก็ต้องออกไปศึกษาต่อในระดับมัธยมท่ีอื่น ท้าให้ขาดการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง เด็กรุ่นใหม่
ท่ีฝึกก็ไม่สามารถแสดงได้ตามความประสงค์ของครูผู้ถ่ายทอด เพราะการแสดงเพลงทรงเครื่องนั นเป็นศาสตร์ท่ี
ใช้ทักษะทั งการร้อง การร้า และการเจรจารวมทั งพรสวรรค์ของผู้ฝึกหัด จนในท่ีสุดต้องหยุดการฝึกหัดการ
แสดงเพลงทรงเครื่องอย่างน่าเสียดายแม้นายมนัสพยายามสืบทอดให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ แต่
บ้างแต่ในท่ีสุดเมื่อแม่เหมเสียชีวิตแล้ว (ปี พ.ศ. ๒๕๒๓) คณะเพลงทรงเครื่องก็ยุติลงอย่างถาวร ช่วงเวลาท่ี
เพลงทรงเครื่องของคณะแม่เหม อินทร์สวาท เริ่มตั งแต่การฝึกหัดและเริ่มแสดงจนมีช่ือเสียงจนถึงการยุติการ
แสดงรวมระยะเวลาประมาณ ๖๐ ปี (มนัส โพธิ์ถนอม, สัมภาษณ์ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ อ้างถึงใน วรรณา 
แก้วกว้าง, ๒๕๕๕: ๓๘ - ๓๙ ) 

๑๐) คณะทองเชื้อน้อย ของนายฟื้น แก้วมีศรี  นายฟื้นหรือผู้ใหญ่ฟื้น เกิดเมื่อปี 
พ.ศ. ๒๔๗๘ หมู่ ๔ ต้าบลบางเลน อ้าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  (เดิมอยู่ในอ้าเภอสองพี่น้อง จังหวัด
สุพรรณบุรี) นายฟื้นมีสายเลือดเพลงพื นบ้าน พ่อเป็นพ่อเพลงอีแซวและเพลงฉ่อย ยายเป็นแม่เพลงเรือและ
เพลงอีแซว นายฟื้นหัดเพลงจากครู หลุ่ม (น้าสาว) และแม่เหม อินทร์สวาท และนางเจือ (สุกัญญา สุจฉายา, 
๒๕๒๕: ๔๐๐ และเอนก นาวิกมูล, ๒๕๕๐ : ๗๒๒)   

๑๑) คณะจ ารัสศิลป์อินทาราม คณะจ้ารัสศิลป์อินทาราม เป็นคณะเพลงทรงเครื่อง  
ท่ีได้รับความนิยมอย่างยิ่งในอดีตของบ้านตลุก ต้าบลตลุก อ้าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท (พ.ศ. ๒๔๙๕-
๒๕๑๐) คณะนี มีท่ีมาจากกรุงเทพมหานคร โดยแม่ครูขันทอง ซึ่งอยู่ในเขตอ้าเภอเมือง เป็นผู้ถ่ายทอดสู่แม่ครู
แฉล้ม และแม่ครูจ้ารัส เสือโฮก ซึ่งอยู่บ้านตลุก อ้าเภอสรรพยา ตามล้าดับ  

แม่ครูจ้ารัส เสือโฮก เกิดปลายรัชกาลท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๔๕๓) น้ามาถ่ายทอดและฝึกหัด
เด็กสาวในหมู่บ้าน จ้านวน ๑๕ คน และตั งช่ือคณะหรือวงเพลงว่าจ้ารัสศิลป์อินทาราม ซึ่งมีนางสนุ่น แพรด้า 
ร่วมฝึกหัดและแสดงเป็นพระเอกของคณะด้วย  

ลักษณะและรูปแบบการแสดง เริ่มจากร้าเพลงช้าเพลงไว การฝึกร้าเพลงหน้าพาทย์ท่ี
ใช้ในการแสดงและการร้าตีบท โดยครูสอนพร้อมกับการมอบบทบาทการแสดงและการขับร้องรวมทั งการขับ
ร้องบทไหว้ครูเพลงฉ่อย จากนั นสอนการเจรจา  มีล้าดับขั นตอนการแสดงเริ่มด้วย ป่ีพาทย์บรรเลงโหมโรง  ขับ
ร้องบทไหว้ครู และการประกาศเรื่องเพื่อเริ่มการแสดง ใช้ผู้แสดงเป็นหญิงทั งหมด เรื่องท่ีแสดง ได้แก่ พระอภัย
มณี  ขุนช้างขุนแผน ใช้เพลงฉ่อยเป็นหลักในการด้าเนินเรื่อง มีเพลงไทย  ท่ีเลียนส้าเนียงต่างชาติ เพื่อให้
เหมาะสมกับเรื่องราวและการเจรจาตามส้าเนียงเชื อชาติของตัวละคร  ท่าร้าใช้การร้าตีบทตามค้าร้องทุกค้า 
และการร้าเพลงหน้าพาทย์เบื องต้นประกอบ  มีท่าร้าร่ายประกอบการร้องรับเพลงฉ่อย  เครื่องแต่งกายยุ ค
เริ่มแรกแต่งกายยืนเครื่องพระและนาง  ต่อมาภายหลังการแต่งกายมีการปรับปรุงและเปล่ียนแปลงไปตามยุค
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สมัย เครื่องดนตรีใช้วงปี่พาทย์เครื่องห้า หรือเครื่องคู่ สมัยโบราณใช้วงปี่พาทย์พื นบ้านของจังหวัดชัยนาทท่ีมี
ระนาดเอกเหล็กร่วมบรรเลง       มีอุปกรณ์ประกอบการแสดง  โอกาสท่ีใช้ในการแสดง ได้แก่ งานประจ้าปี
ของวัด งานหา  งานประชัน  สถานท่ีแสดง คือการปลูกโรงติดพื นดินยกพื น และไม่ยกพื นพร้อมขึ นฉาก 

เพลงทรงเครื่องคณะจ้ารัสศิลป์อินทาราม ได้รับความนิยมจากผู้ชมอย่างยิ่ง จนเมื่อแม่
ครูจ้ารัสเสียชีวิตลง นางสนุ่น แพรด้าแต่งงานมีครอบครัว รวมถึงผู้แสดงคนอื่น ๆ ท่ีไม่สามารถแสดงได้
เหมือนเดิม จึงท้าให้ต้องยุติการแสดงลงในท่ีสุด รวมระยะเวลาการแสดงเพลงทรงเครื่องคณะจ้ารัสศิลป์อินทา
ราม ทั งสิ น ๑๕ ปี (สนุ่น แพรด้า, สัมภาษณ์. ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ อ้างถึงในวรรณา แก้วกว้าง, ๒๕๕๕ : 
๗๐) 

๑๒) คณะนารีเฉลิมเนตร ก่อตั งโดยคุณยายถนอม พุ่มรอด ซึ่งเกิดปี พ.ศ. ๒๔๓๓ 
(ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว) แห่งบ้านคุ้งส้าเภาอ้าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท เริ่มจากการเล่นเพลงเรือ จากนั นได้
แนวการแสดงละครเร่จากกรุงเทพมหานครที่มาแสดงในหมู่บ้านกับการร้องเพลงฉ่อยและเพลงเอ้ชารวมทั งน้า
การแสดงลิเกมาผสมผสาน และก่อตั งเป็นคณะเพลงทรงเครื่อง เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๘  ลักษณะและรูปแบบการ
แสดง เริ่มจากการร้าเพลงถวายมือ ร้าเพลงแม่บท ร้าตีบทในภาษาท่า และสอนการขับร้องเพลงฉ่อย เพลงเอ้
ชา เพลงนาศเถลิง (ราชนิเกลิง) สอนการเจรจา มีล้าดับขั นตอนในการแสดง คือเริ่มด้วยปี่พาทย์บรรเลงโหมโรง 
จากนั นร้าถวายมือ ขับร้องเพลงวง ร้องเพลงประจ้าคณะและการประกาศเรื่องเริ่มการแสดงโดยใช้ผู้แสดงหญิง
ทั งหมด  เรื่องท่ีแสดง ได้แก่ เรื่องท่ีมาจากนิทานพื นบ้าน และเรื่องท่ีแต่งใหม่ตามรูปแบบการแสดงลิเกในยุค
นั น ใช้เพลงฉ่อยเป็นหลักในการด้าเนินเรื่อง มีการขับร้องเพลงไทยท่ีเลียนส้าเนียงต่างชาติเพื่อให้เหมาะสมกับ
เรื่องราว เอกลักษณ์คือการขับร้องเพลงนาศเถลิง (ราชนิเกลิง)ท่ีใช้ในการด้าเนินเรื่อง มีการเจรจาตามส้าเนียง
เชื อชาติของตัวละคร  ลักษณะท่าร้าคือการร้าตีบทตามค้าร้องและการร้าเพลงหน้าพาทย์ประกอบการแสดง มี
ท่าร้าร่ายประกอบการร้องรับเพลงฉ่อย แต่งกายแบบลิเกลูกบท ใช้วงปี่พาทย์เครื่องห้า เครื่องคู่ บรรเลง
ประกอบ  มีอุปกรณ์ประกอบการแสดงท่ีเหมาะสม  โอกาสและสถานท่ีในการแสดง ได้แก่ ประจ้าปี งานหา
และงานประชัน สถานท่ีแสดงคือการปลูกโรงติดพื นดินยกพื นและไม่ยกพื นพร้อมขึ นฉาก 

เดิมตั งช่ือคณะว่า “เนตรนารี” จากนั นมีการสืบทอดมาสู่นางสนาน พุ่มน้อย บุตรสาว 
นางถนอมฝึกหัดลูกศิษย์ติดต่อกันมาหลายรุ่น โดยเริ่มดัดแปลงรูปแบบการแสดงให้เหมาะสม โดยเฉพาะการ
แต่งกายเริ่มเปล่ียนแปลงเป็นแต่งกายแบบลิเก เพราะในแถบท้องท่ีอ้าเภอมโนรมย์เป็นชุมชนของกลุ่มศิลปินท่ี
แสดงลิเกท่ีมีช่ือเสียง จึงเพิ่มเพลงร้องท่ีชาวบ้านคุ้งส้าเภาเรียกว่านาศเถลิงหรือราชนิเกลิง  รวมทั งเปล่ียนช่ือ
เป็น “นารีเฉลิมเนตร” คณะนี ได้รับความนิยมอย่างยิ่งจากชาวอ้าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท มีช่ือเสียงด้าน
การแสดงเพลงทรงเครื่องอย่างยิ่ง ได้ฝึกลูกศิษย์ต่อมาจนถึงรุ่นท่ี ๕ ซึ่งมีนางบุญเรือน คูสกุล เป็นผู้สืบทอด  

อย่างไรก็ตามเมื่อนางสนานและผู้แสดงมีอายุมากขึ น บุตรหลานจึงให้เลิกเล่น ส่วนนาง
บุญเรือนซึ่งเป็นลูกศิษย์ได้หันมายึดอาชีพที่มีรายได้ท่ีมั่นคง เด็กรุ่นใหม่ขาดความสนใจ ท้าให้ต้องยุติการแสดง
เพลงทรงเครื่องลงอย่างสิ นเชิง แต่ช่ือคณะนารีเฉลิมเนตร ยังคงเรียกขานกันถึงปัจจุบันนี  และยังคงมีการเล่น
เป็นครั งคราวในงานหา งานแก้บน ซึ่งเป็นการมาช่วยแสดงเพื่อความสนุกสนานมากกว่าการว่าจ้าง  (บุญเรือน 
คูสกุล, สัมภาษณ์ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ อ้างถึงใน วรรณา แก้วกว้าง, ๒๕๕๕: ๘๑-๙๔) 



๙๙ 

๑๓ คณะแม่แกล อยู่สุข  นางแกล หรือ ครูแกล เป็นแม่เพลงพื นบ้านอ้าเภออินทร์บุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี เกิดในช่วงปลายรัชกาลท่ี ๕ ประมาณ พ.ศ. ๒๔๕๓ ในอดีตท่านเป็นแม่เพลงท่ีโด่งดังในเรื่อง
ของการประชันฝีปาก หาตัวจับยากด้วยความสามารถด้านปฏิภาณไหวพริบ ในทางกลอนเพลงต่างๆ ทั งท่ีท่าน
ไม่ได้เรียนหนังสือแต่มีความจ้าเป็นเลิศ แม่แกล อยู่สุข ได้รับการถ่ายทอดการเล่นเพลงมาจากสายแม่ครูน้อย
และแม่ครูปุ่น (ไม่ทราบนามสกุล) ซึ่งเป็นแม่เพลงท่ีเล่นลิเกด้วย อยู่ท่ีบ้านงิ วราย ของอ้าเภออินทร์บุรี จึงท้าให้
ท่านมีความสามารถด้านการเล่นลิเก เพลงระบ้า รวมทั งเพลงทรงเครื่องด้วย วงเพลงของแม่แกล อยู่สุข มีผู้
แสดงท่ีมีความสามารถในบทบาทต่าง ๆ หลายท่าน นอกจากจะมีแม่แกล แล้วยังมีผู้เล่นเพลงอีกสองท่านคือ
พ่อครูแจ่มและแม่ครูรอด ท่ีมีความสามารถสูงเช่นเดียวกัน เพลงทรงเครื่องแม่แกล อยู่สุข แต่เดิมนั นไม่มีการตั ง
ช่ือเป็นคณะอย่างเป็นทางการ เมื่อมีงานหาว่าจ้างก็รวมวงกันไปเล่น เพลงทรงเครื่องของแม่แกลมีลักษณะเป็น
เพลงทรงเครื่องทางละคร เพราะแต่งกายยืนเครื่องแบบละครทั งหมด ยกเว้นตัวตลก เช่น บักเป๋อ บักป่อง หรือ
ตัวประกอบท่ีไม่ส้าคัญ ใช้การด้าเนินเรื่องด้วยการร้องเพลงไทยอัตราสองชั น และเพลงฉ่อยเป็นหลัก ด้วยเหตุนี 
เองจึงท้าให้วงเพลงของท่านได้รับความนิยมแพร่หลายในขณะนั นอย่างต่อเนื่องทั งในแถบอ้าเภออินทร์บุรี 
อ้าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง และอ้าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 

ลักษณะและรูปแบบการแสดง เริ่มด้วยการฝึกขับร้องเพลงฉ่อยและเพลงไทยอัตราสอง
ชั น จากนั นเริ่มฝึกร้าเพลงสามไม้  ร้าหน้าพาทย์ และการร้าตีบทพร้อมการเจรจา มีล้าดับขั นตอนการแสดงเริ่ม
ด้วย ปี่พาทย์บรรเลงเพลงโหมโรง ร้องเพลงไหว้ครู เพลงสามเส้า เพลงพม่าหน้าเรื่องหรือเพลงปลอบ  เพลง
สามไม้ แล้วจึงประกาศเรื่องเริ่มการแสดง หากใช้เวลาในการแสดงนานนิยมเล่นเพลงโต้ตอบก่อนการแสดงได้
อีกกรณี ใช้ผู้แสดงชายและหญิง เรื่องท่ีแสดง ได้แก่ พระอภัยมณี  ขุนช้างขุนแผน ไกรทอง ใช้เพลงฉ่อยขับร้อง
เป็นหลักในการด้าเนินเรื่อง และมีเพลงไทยท่ีเลียนส้าเนียงต่างชาติเพื่อให้เหมาะสมกับเรื่องราว  มีการเจรจา
ตามส้าเนียงเชื อชาติของตัวละคร  ลักษณะท่าร้าใช้การร้าตีบทตามค้าร้อง และการร้าเพลงหน้าพาทย์
ประกอบการแสดง ไม่มีท่าร้าร่ายประกอบการร้องรับเพลงฉ่อย  เครื่องแต่งกายยุคเริ่มแรกของแม่แกล อยู่สุข 
แต่งกายยืนเครื่องพระและนาง ภายหลังเปล่ียนแปลงการแต่งกายให้เหมาะสมตามเรื่องเน้นความสวยงาม  
เครื่องดนตรีท่ีใช้ประกอบการแสดงคือวงปี่พาทย์ เครื่องห้า เครื่องคู่ ใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดงอย่าง
เหมาะสมและนิยมแสดงในงานประจ้าปี งานหา งานประชัน สถานท่ีแสดงแต่เดิมแสดงโดยการปลูกโรงและขึ น
ฉาก ต่อมามีการสร้างเวทียกพื นสูงหรือแสดงในโรงละครตามแต่โอกาส 

แม่แกลมีลูกศิษย์จ้านวนมาก คนส้าคัญท่ีสืบทอดไว้ในปัจจุบันคือ ครูจ้ารัส อยู่สุข ซึ่ง
เป็นลูกสะใภ้ ครูจ้ารัส  ( สกุลเดิมโพธิ์กัน)  เป็นครูพิเศษสอนการขับร้องและการแสดงเพลงพื นบ้านท่ีวิทยาลัย
นาฏศิลปอ่างทอง ท่านได้รับการถ่ายทอดการร้องเพลงพื นบ้าน ตั งแต่ปี ๒๕๐๓ ได้แก่ เพลงฉ่อย เพลงเรือ 
เพลงเกี่ยวข้าว เพลงสงฟาง เพลงพานฟาง เพลงอีแซว และเพลงอื่น ๆ อีกหลายเพลง จากแม่แกล อยู่สุข ซึ่ง
เป็นมารดาของสามี ภายหลังเมื่อผู้แสดงทุกคนเริ่มมีอายุมากขึ นประกอบกับเรื่องของสุขภาพ และองค์ประกอบ
อื่นๆ จึงท้าให้เพลงแม่แกล อยู่สุข ซบเซาลง ครูจ้ารัส จึงเริ่มหันเหจากการเล่นเพลงกับแม่แกลมาท้าขวัญนาค
แทนร่วมกับสามี และดูแลแม่แกลจนกระท่ังเสียชีวิต 

  



๑๐๐ 

ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ครูจ้ารัส อยู่สุข ได้รับเชิญให้มาสอนเพลงพื นบ้านท่ีวิทยาลัย
นาฏศิลปอ่างทอง จึงได้รื อฟื้นการแสดงเพลงทรงเครื่องตามรูปแบบของแม่แกล อยู่สุขกลับมาอีกครั ง โดยเริ่ม
ฝึกหัดและคัดเลือกนักเรียนในระดับชั นประกาศนียบัตรนาฏศิลปชั นกลาง  ปีท่ี ๒ ในขณะนั น(เทียบเท่า
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕) ให้แสดงเพลงทรงเครื่องเรื่องแรก คือ ขุนช้างขุนแผน ตอนล่องทัพ และน้าออกแสดง
เผยแพร่ ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ก็ได้รับความนิยมอย่างยิ่ง จึงท้าให้ท่านมีแรงบันดาลใจท่ีจะฝึกหัดลูกศิษย์ใน
รุ่นต่อมา โดยเปล่ียนเรื่อง เปล่ียนตอนให้มากขึ นกว่าของเดิม โดยยึดหลักการผสมผสานระหว่างเพลงพื นบ้าน 
ลิเก และเพลงทรงเครื่อง รวมถึงเพลงระบ้าและเพลงไทยอัตราสองชั นของแม่แกลเป็นหลักและถ่ายทอดการ
แสดงมาจวบจนปัจจุบัน (จ้ารัส อยู่สุข.สัมภาษณ์.๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ อ้างถึงในวรรณา แก้วกว้าง, ๒๕๕๕ 
: ๑๐๒) 

 

ตัวอย่างบทร้องเพลงทรงเครื่องท้านองลาว เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอนล่องทัพ 

 

ลาวทอง.  ครานั นลาวทองอยู่ในม่าน  เห็นผัวเดือดดาลจนตัวส่ัน 

ตกใจกลัวจะไปไล่ฟาดฟัน    จึงเผยม่านออกมากั นขุนแผนไว้เอย 

(ลูกคู่รับ เอ๊ยคุณพระนายเอ๋ย) 

งดก่อนผ่อนคิดให้จงดี     จงฟังค้าเมียนี อัชฌาสัย 

บ้านเมืองมีข่ืออื ออึงไป     ไปไหนก็ไม่พ้นฝีมือกันเอย 

(ลูกคู่รับ เอ๊ยคุณพระนายเอ๋ย) 

ฟังความข้างเดียวไม่ควรโกรธ    คุณโทษยังบ่เห็นว่าดีช่ัว 

เขานั นเป็นอย่างไรจึงไม่กลัว    ผัวเมียเคยอยู่เป็นคู่ครองเอย 

(ลูกคู่รับ เอ๊ยคุณพระนายเอ๋ย) 

 

ปัจจุบัน ครูจ้ารัส อยู่สุข ได้ถ่ายทอดการแสดงเพลงทรงเครื่องให้แก่ลูกศิษย์ของ

วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ควบคู่กับการสอนเพลงพื นบ้านอื่น ๆ ด้วย  

๑๔) คณะแม่บัวผัน จันทร์ศรี หรือคณะพ่อไสวแม่บัวผัน หรือคณะพ่อไสว วงษ์งาม 
นี ก่อตั งขึ นประมาณ ปี พ.ศ. ๒๔๙๕ โดยนางบัวผัน จันทร์ศรี หรือ "แม่บัวผัน" นามสกุลเดิม โพธิ์พักตร์ เกิดเมื่อ
วันท่ี ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๓ พ่อช่ือดิน แม่ช่ือปาน ย่าช่ือเพิ ง ตาช่ือเทียน ยายช่ือคล ้า (พิกุลขาว) มีพื นเพ
อยู่แถบบ้านห้วยโรง ต้าบลห้วยคันแหลม อ้าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เนื่องจากพ่อ อา และเครือญาติ 
มีอาชีพท้านาและเล่นเพลง  ส่วนแม่ก็เป็นแม่เพลงสมัครเล่น เพราะฉะนั นแม่บัวผันจึง “เกิดมาท่ามกลางการว่า
เพลง” มีทั งเพลงเรือ เพลงฉ่อย เพลงทรงเครื่อง เพลงพวงมาลัย เพลงเต้นก้า เพลงอีแซว จนแม้เพลงขอทาน
และเพลงกล่อมเด็ก ผนวกกับอุปนิสัยชอบร้องร้าท้าเพลง แม่บัวผันจึงซึมซับศิลปะการแสดงเพลงพื นบ้านไว้
จ้านวนมาก  



๑๐๑ 

 
แม่บัวผันติดตามพ่อไปฟังเพลงและเล่นเพลงเสมอ ท้าให้ยิ่งรู้สึกรักชอบอยากเป็นเพลง

มากขึ น แม้ว่าจ้าไม่ได้เรียนหนังสือเพราะเป็นลูกผู้หญิงและโรงเรียนอยู่ไกลบ้าน แต่ด้วยความมีมานะและรัก
เพลง แม่บัวผันจึงหัดเพลงอย่างจริงจังเมื่ออายุประมาณ ๑๓ ปี คือประมาณ พ.ศ. ๒๔๗๖ ครูเบื องต้นคือ
น้องชายของพ่อช่ืออิน พี่ชายแม่บัวผันท่ีช่ือว่าบัวเผ่ือนก็หัดกับอาอินเช่นเดียวกัน (พ่อบัวเผ่ือนถึงแก่กรรมแล้ว 
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘)              

ในสมัยรัชกาลท่ี ๕-๗  ในถิ่นชนบทภาคกลางนิยมฟังเพลง ไม่ว่าเพลงตามเทศกาลหรือ
เพลงอาชีพ ถึงหน้าน ้าก็ฟังและเล่นเพลงเรือ หน้าเกี่ยวข้าวนวดข้าวเล่นเพลงเต้นก้า เพลงสงฟาง เพลงชัก
กระดาน ถัดไปหน้าสงกรานต์ เล่นเพลงพวงมาลัย ระบ้าบ้านไร่ กระท่ังเข้าฤดูท้านา ร้องแห่นางแมวขอฝน 
นอกจากนั นก็เป็นเพลงระดับร้องเป็นอาชีพ มีเพลงฉ่อย เพลงทรงเครื่อง เป็นต้น 

นายดินและนายอินจึงได้รับการว่าจ้างไปแสดงอยู่ไม่ขาด จนเป็นท่ีรู้จักกันว่า วงนาย
อิน 

นายดินและนายอินหัดเพลงฉ่อยและเพลงทรงเครื่องให้แก่ลูกหลาน มีนายอินเป็น
หัวหน้าคณะและเป็นครูใหญ่ ถึงวันพฤหัสบดีก็ท้าพิธีจับข้อมือศิษย์ ผู้ท่ีจะหัดเอาดอกไม้ ธูปเทียนไปถวายครู 
ครูจับข้อมือให้ท้าท่าร้าและต่อเพลงบทแรก ๆ ให้ ต่อจากนั นจึงเริ่มฝึกอย่างจริงจัง เมื่อร้องเพลงฉ่อยคล่องแล้ว
จึงสอนเล่นเป็นเรื่อง มีขุนช้างขุนแผน พระอภัยมณี ลักษณวงศ์ เป็นต้น ในระหว่างท่ีฝึกหัดเพลงนั น เมื่อมีเพลง
ออกงานครั งใด แม่บัวผัน พี่ชาย และเด็กรุ่นราวคราวเดียวกันก็จะต้องติดตามผู้ใหญ่ไปช่วยเป็นลูกคู่หรือเด็กรับ
ใช้ช่วยแบกหามหีบห่อ สัมภาระต่างๆ แม่บัวผันออกเล่นงานคราวแรกๆ ได้ค่าแสดงงานละ ๕ สตางค์บ้าง ๑๐ 
สตางค์บ้าง เขาจ้างหาบหามเครื่องก็ไม่บ่น จากท่ีเคยเป็นลูกคู่ก็ขยับฐานะขึ นตามความช้านาญ พอโตก็เล่น
เพลงได้คล่องแคล่วยิ่งขึ น นับกันว่าแม่บัวผันเป็นคนเก่งท่ีสุด ในบรรดาเพื่อน วัยเดียวกัน ถึงเวลาไหว้ครู (ร้อง
เพลงไหว้ครู ซึ่งเป็นเพลงเริ่มแรกจะเล่นเพลงฉ่อย มีความยาวมาก ) อาอินหัวหน้าวงก็ต้องให้แม่บัวผันไหว้ ทั งๆ
ท่ีครูผู้หญิงของแม่บัวผันก็มีอยู่ คือ ยายสงวน ศรีสุวรรณ ท่ีแม่บัวผันเรียก "อาหงวน" เป็นบุคคลท่ีแม่บัวผัน
เคารพนับถือมากคนหนึ่ง หลังจากท่ีตระเวนเล่นเพลงกับคณะนายอินไปตามท่ีต่าง ๆ อยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่ง 
ด้วยความท่ีเป็นคนเก่งจึงมีครูวงอื่นชวนไปเล่นด้วย เช่น ไปอยู่กับแม่เช่ือม ท่าดินแดง ๑ ปี กับแม่อ่วม ๑ ปี 
เป็นคนเล่นเพลงเก่งทั งคู่ แต่ภายหลังต้องกลับมาเล่นเพลงกับวงนายอินเหมือนเดิม เพราะอาอินร้องไห้คิดถึง  

เมื่ออายุราว ๒๒ ปี แม่บัวผันแต่งงานกับนายหอม จันทร์ศรี มีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคน
ช่ือ ประจวบ ครั นอยู่กินกันมาได้เกือบ ๑๐ ปี ก็แยกทางกัน แม่บัวผันต้องหาเลี ยงตัวและลูกรับภาระหนัก
ขึ น ระหว่างท่ีอยู่กับนายหอม แม่บัวผันรู้จักพ่อเพลงคนหนึ่ง คือพ่อไสว สุวรรณประทีป เป็นชาวต้าบลพังม่วง 
อ้าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี พ่อไสวก็เป็นคนท่ีชอบเพลงตั งแต่เด็ก พอโตขึ นได้หัดเพลงอีแซวจาก
หนุ่มรุ่นท่ีช่ือ เฉลียว ช้างเผือก กับได้เท่ียวไปเล่นเพลงและต่อเพลง จากครูเพลงเก่ง ๆ หลายคน เช่น ยายพวง 
ดอนประดู่ และนายหลาบ บ้านห้วยเจริญ เป็นต้น  ไม่ได้หัดเพลงฉ่อย เพลงทรงเครื่อง เพราะไม่มีชุมเพลง
อย่างแม่บัวผัน) ในท่ีสุดพ่อไสวและแม่บัวผันก็ได้อยู่กินกับพ่อไสวและย้ายมาอยู่จังหวัดสุพรรณบุรี ตั งวงเพลง
ฝึกลูกศิษย์ลูกหา ถ่ายทอดเพลงพื นบ้านพื นเมืองมาสู่คน รุ่นหลังมากมาย นับเป็นเวลาหลายสิบปี 



๑๐๒ 

ลูกศิษย์คนส้าคัญ ได้แก่ นางเกลียว เสร็จกิจ หรือขวัญจิต ศรีประจันต์ นางจ้านง เสร็จ
กิจ หรือขวัญใจ ศรีประจันต์  นายสุจินต์ ชาวบางงาม หรือ สุจินต์ ศรีประจันต์ และนางส้าเนียง ชาวปลายนา 
ทั ง แม่บัวผันและพ่อไสวได้ฝึกหัดเพลงให้ลูกศิษย์อีกหลายรุ่นกว่า ๓๐ ปี และมีผลงานการบันทึกเสียง 
บันทึกภาพ ทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์ รวมทั งการวีดิทัศน์สาธิตเพลงพื นบ้านภาคกลางให้แก่ให้แก่องค์กรและ
สถาบันการศึกษาต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และศูนย์สังคีตศิลป์  ไว้ จ้านวนมาก  
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจึงประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้ นางบัวผัน จันทร์ศรี เป็นศิลปินแห่งชาติ 
สาขาศิลปะการแสดง (เพลงพื นบ้าน) ประจ้าปี ๒๕๓๓ (ส้านักงานส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ใน 
http://province.m-culture.go.th /suphanburi/boupan.html) 

ขวัญจิต ศรีประจันต์  เล่าถึงการฝึกหัดเพลงทรงเครื่องในยุคแม่บัวผัน  จันทร์ศรี ว่าแม่
บัวผันจะเป็นผู้ฝึกสอนเพียงคนเดียวทั งร้องและร้า พอถึงเวลาแสดงจะแต่งกายพอเป็นพิธี เช่น ห่มผ้าสไบ หรือ
น้าเอามาคล้องคอ  น้าผ้ามาโพกศีรษะแบบลาวบ้าง จึงท้าให้การแต่งกายไม่สมบูรณ์เหมือนดังกับคณะเพลง
ทรงเครื่องอื่น ๆ ท่ีมีในขณะนั น ซึ่งแม่ขวัญจิตได้แสดงร่วมกับแม่บัวผัน จันทร์ศรี หลายเรื่อง เช่น  ขุนช้าง
ขุนแผน ในบทบาทของศรีเงินยวง นางพิมพิลาไลย เรื่องมหาเวสสันดร แสดงเป็นนางอมิตดา แต่ส่วนใหญ่จะ
แสดงประกอบกับการเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง 

ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๐๕  เพลงทรงเครื่องของแม่บัวผัน  จันทร์ศรี เริ่มมีความ ประณีต
ขึ น เมื่อได้นางสง่า (ไม่ทราบนามสกุล) ซึ่งฝึกหัดเพลงทรงเครื่องจากจังหวัดราชบุรี มาอยู่ในคณะด้วย นางสง่า
ได้น้าท่าร้า วิธีการแสดงต่างๆ มาถ่ายทอดผสมผสานกับรูปแบบการแสดงของแม่  บัวผัน จันทร์ศรี โดยมีแม่
ขวัญจิต  ศรีประจันต์ เป็นผู้ร่วมปรับปรุงการแสดงเพลงทรงเครื่องในครั งนั นจากนั นคณะเพลงทรงเครื่องของ
แม่บัวผัน  จันทร์ศรี จึงได้ตระเวนเล่นเพลงพร้อมกับแสดงเพลงทรงเครื่องควบคู่กัน โดยมี แม่ขวัญจิต ศรี
ประจันต์  แม่ขวัญใจ ศรีประจันต์ (น้องสาว) และนางสง่า ซึ่งแม่ขวัญจิตได้แสดงร่วมกับแม่บัวผัน จันทร์ศรี 
หลายเรื่องเช่น  ขุนช้างขุนแผน ในบทบาทของศรีเงินยวง นางพิมพิลาไลย เรื่องมหาเวสสันดร แสดงเป็นนาง
อมิตดาโดยได้แสดงคู่กับพ่อไสว  วงษ์งาม ซึ่งเป็นสามีของ แม่บัวผัน จันทร์ศรี หลายครั งและมักเป็นการแสดง
ประกอบกับการเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง (เกลียว เสร็จกิจ, สัมภาษณ์ วันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ อ้างถึงใน 
วรรณา แก้วกว้าง, ๒๕๕๕ : ๑๑๖ ) 

ล้าดับขั นตอนการแสดงของคณะแม่บัวผัน จันทร์ศรี ได้แก่ 
๑)  ปี่พาทย์บรรเลงโหมโรง   
๒)  การไหว้ครู โดยมีพานก้านลท่ีใส่ดอกไม้ ธูป เทียน และเงินก้านล ใน ๖ สลึง - ๑๒ 

บาท การไหว้ครูนั น ฝ่ายชายไหว้ก่อนสมัยก่อนจะนั่งยอง ๆ หรือนั่งคุกเข่า ฝ่ายหญิงนั่งพับเพียบ ร้องบทไหว้ครู
และบททอดลง 

        ตัวอย่างบทไหว้ครูมีดังนี   
บท ๑. สิบนิ วประนมก้มขึ นเหนือเกศ จะไหว้เทวัญชั นเทเวศ 
                    อีกทั งเทพไทย                       ในไพรสัณฑ์ 
 ลูกจะไหว้ลายลักษณ์อักษร ขอให้มาปกกรป้องกัน...ภัย  ชา  ชัด  ช้า 



๑๐๓ 

บท ๒.      จะไหว้พระพุทธท่ีล ้า                ไหว้พระธรรมท่ีเลิศ  
                    ไหว้พระสงฆ์องค์ประเสริฐ         ท่านเป็นยอดวิเศษ 
 ขอให้ล่วงทะลุปรุโปร่ง  ปัญญาลูกดังองค์พระเมศ...ไตร  เอชา  ชัดช่า 

  
๓)  เมื่อไหว้ครูจบแล้วฝ่ายหญิงก็จะร้องสร้อยเพลง ปี่พาทย์จะรับท้ายเพลง 
     ตัวอย่างบทร้องเพลงสร้อย (หญิง)  

 ไหว้ครูเสร็จสรรพ  แล้วก็จับบท (ปี่พาทย์รับ) ฉ่า ชะ ฉ่า ไห้ ไห้ 
 ให้ก้าหนดเรื่อราวกล่าวนิทานเอย (ปี่พาทย์รับ) ฉ่า ชะ ฉ่า ไห้ ไห้ 
 ให้เสนาะเพราะหู เจ้าของงาน 
 สถาพรเป็นการมงคล (ปี่พาทย์รับ) ฉ่า ชะ ฉ่า ไห้ ไห้ 
   

๔)  การร้องบทปลอบ ฝ่ายชายจะร้องชักชวนฝ่ายหญิงให้ออกมาร้องโต้ตอบกัน 
     ตัวอย่างบทร้อง   

ปลอบปลุกลุกเถิดแม่วันทอง     นวลละอองเจ้าจงลุกมาโดยไว (ลุกขึ นพร้อมกัน) 
เรไรเร่าร้องก้องระงม     มันมิได้สมประดีคืนน้องเอยกุมารเอย (ปี่พาทย์รับ) 
 

๕)  การร้าสองไม้ เป็นเพลงท่ีมีจังหวะกระชับ ใช้บรรเลงเมื่อต้องการด้าเนินเรื่องด้วย
การร้องอย่างรวดเร็ว แต่โบราณค้าร้องท่ีใช้บรรจุในเพลงจะเป็นการด้นสดอย่างเช่นบทร้องของลิเก จุดเด่นอยู่ท่ี
เอื อนตอนท้ายเพื่อส่งให้ป่ีพาทย์รับ ความหมายของเพลงแสดงถึงความสนุกสนาน 

๖)  การร้องเพลงเกริ่น เพลงเกริ่น หมายถึง เพลงท่ีใช้ร้องชักชวนกันระหว่างชายหญิง
ให้ออกมาเล่นเพลง การร้องเพลงเกริ่นนี จะเริ่มจากฝ่ายชายก่อนฝ่ายหญิง 

            ตัวอย่างบทร้องเกริ่นชาย  
 แต่พอจบส่งลงวา ปี่พาทย์รับสาธุการ 
เสียงกลองระนาดก็ฉาดฉาน ประชาชนก็มานั่งประชุม 
เสียงกลองก็ตีเสียงปี่ก็ตร่อย เพลงฉ่อยก็พลอยกันกรุ้ม...ไป (ชา ชัด ช้า) 
 น้องอย่าทุกข์ไปเลยหนอ น้องอย่าท้อไปเลยน้อง 
อีแม่เม็ดทับทิมของพี่ใส่สร้อยทอง น้องอย่าทุกข์ไปเลยหวาว่าเมียพี่มี 
ถ้าเมียพี่มีเมียพี่ต้องมา นี เมียไม่มาเพราะว่าเมียไม่มี...ไม่ (ชา ชัด ช้า) 
 

ตัวอย่างบทร้องเกริ่นหญงิ  
เสียงชู้เชียวหนอร้องกร่าย แต่พอได้ยินเสียงชายมาร้องเกริ่น 

 มันให้เผลอพลั งเชียวหนอฟังเพลิน  ฟังฟังไปด้วยน ้าเสียงเพลง 
มันให้เสียวทรวงหนอว่าทราบซ่าน  ได้ยินพ่อน ้าเสียงหวานวงัเวง...ใจ (โอ๊ย แม่) 



๑๐๔ 

 ได้ยินถ้อยค้าหนอว่าส้าเนียง  เสียงผู้ใดใครมาเรียกอีแม่งาม 
 จะออกไปทักเชียวหนอว่าไถ่ถาม  โอ้ว่าพ่อสีทองสองท่อน 

โอ้ว่าพ่อโสภณเชียวหนอว่าสมภาร  เสียงผู้ใดใครมาหวานมาวอน...ไหว้ (โอ้ย แม่) 
   

๗)  การร้องเพลงประ “ประ” หมายความถึงการร้องโต้ตอบชิงไหวพริบกันระหว่าง
ฝ่ายหญิง และฝ่ายชาย ค้าว่า “ประ”  “ปะ-หระ”เป็นค้าท่ีมีความหมายเดียวกัน การร้องประนี จะมีเป็นชุด 
หลายชุดแล้วแต่จะร้องในชุดใด เช่นชุด “ชายเตือนหญิงตอบ” “ชุดชิงชู้” “ชุดตีหมากผัว” เป็นต้น  

๘)  การจับเข้าเรื่อง เป็นขั นตอนสุดท้ายโดยกล่าวน้าว่าจะแสดงเรื่อง ตอนใด จากนั น
จึงเปิดตัวตามล้าดับหน้าพาทย์ (ส้าเนียง ชาวปลายนา, สัมภาษณ์ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗) 

 
ตัวอย่างเพลงทรงเครื่อง เรื่องขุนช้างขุนแผน  ตอนพลายแก้วล่องทัพ ของแม่บัวผัน  

จันทร์ศรี ซึ่งสืบทอดโดยแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์และรองศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา 
 

ฉากที่ ๑ เมืองเชียงทอง 
 

- ปี่พาทย์บรรเลงเพลงวา - 
- เปิดม่าน – 

- พลายแก้วออก - 
- ร้องเพลงฉ่า - 

พลายแก้ว :   กล่าวถึงพลายแก้วแววสุวรรณ   ได้เป็นยอดทหารเมืองไทย (เอ่ชา…) 
 นึกถึงทรงธรรม์พันวษา   ท่านได้มีสาส์นตราสามใบ  
  ใบหนึ่งให้ล่องใบสองให้กลับ   ให้ยกโยธาทัพกลับเมืองไทย 
  ว่าใบท่ีสามท่านก็พูดมา    มีกันทั งท้าทั งทาย 
 ถ้าแม้นไม่กลับดังสัญญา (ซ ้า)  จะส่ังตัดเกศาเสียบไม้ (เอ่ชา…) 

- แทรกพูด – 
( ข้าพเจ้าช่ือพลายแก้ว…พระพนัวษาส่ังให้กลับ... เรื่องความรักไว้ที่หลัง ชาติบ้านเมืองต้องมาก่อน  

จะไปปรึกษาลาวทองว่าจะไปกรุงศรีหรือไม่...) 
- ร้องเพลงฉ่า - 

พลายแก้ว :  จะไปปรึกษานวลน้อง   จะไปปรึกษาลาวทองท่ีห้องใน (ฉัดฉ่า…) 
 จรลินแล้วลินลา    เข้ายังเคหาห้องใน (เอ่ชา…) 

- ปี่พาทย์บรรเลงเพลงเชิด – 
- พลายแก้วเข้าหลืบเวทีด้านซ้าย - 

- ลาวทองนั่งอยู่บนต่ัง - 



๑๐๕ 

- ร้องเพลงฉ่า - 
ลาวทอง :  กล่าวถึงสาวเจ้าลาวทอง   นั่งอยู่ในห้องหอใน (เอ่ชา…) 
 แสนสุขเกษมเปรมปรีด์ิ   โพยภัยไม่มีติดกาย (เอ่ชา…) 

- แทรกพูด - 
(เรื่องตนเองเป็นใคร พ่อ แม่ สามี ช่ืออะไร เช่น ข้าพเจ้าช่ือลาวทอง เป็นลูกสาวของพ่อแสนค้าแมนและแม่สี

เงินยวง เป็นเมียของพ่อพลายแก้ว พ่อพลายรักใคร่และสัญญาว่าจะอยู่ท่ีเมืองเชียงทอง...) 
- พลายแก้วออกมา - 

- ร้องเพลงฉ่า - 
พลายแก้ว :  ลดองค์ลงเคียงเรียงลงข้าง   หย่อนก้นลงนั่งใกล้ใกล้ (เอ่ชา…) 
 จึงร้องถามแม่ลาวทอง   ถามว่าน้องจะล่องกับพี่หรือไม่ (เอ่ชา…) 

- แทรกพูด - 
( ลาวทองไหว้พลายแก้ว แล้วถามว่าแต่เช้าท้าไมหน้าตาเศร้าหมองเชียว มีเรื่องอะไร 

พลายแก้วก็เล่าเรื่องท่ีได้รับสาส์นตราให้กลับกรุงศรีอยุธยาแล้วถามลาวทองว่าจะไปด้วยหรือไม่) 
- ร้องเพลงฉ่า - 

ลาวทอง :  ได้ฟังค้าผัวบอก    เหมือนดังหนามเข้ามายอกทรวงใน (เอ่ชา…) 
  พี่จะล่องทัพกลับสุพรรณ   เคยสัญญากันว่าจะไม่กลับไป 

ว่าจะเอากระดูกเข้ามากอง  อยู่ในเมืองจอมทองเล่าพ่อพลาย (เอ่ชา…) 
  พูดกันไว้มันไม่ได้ดังค้า   กลับมาเหลวไปเหมือนน ้าใสใส (เอ่ชา…) 
  น ้าลายในปากท่ีเขาถ่ม   ดูซิยังเอามาอมอีกได้ 
  โอ้พ่อดินสอพองของน้องแป้งผง  ไม่ทันฝนจะลงก็ละลายเอย... 

 - ปี่พาทย์บรรเลงเพลงโอด - 
- แทรกพูด - 

(พลายแก้วปลอบและชวนล่องไปกรุงศรี ว่าแล้วก็พากันไปลาพ่อแม่ ) 
- ร้องเพลงฉ่า - 

พลายแก้ว : ชักชวนนวลน้อง    ชวนแม่ลาวทองรีบไป 
  จรลินรีบลิ นลา    บ่ายพักตร์ตั งหน้ารีบไป เอย.. 

- ปี่พาทย์บรรเลงเพลงเชิด – 
- พลายแก้วและลาวทองเข้าหลืบเวทีด้านซ้าย - 

 
ฉากที่ ๒ บ้านแสนค าแมน หมู่บ้านจอมทอง 

 
(แสนค้าแมนและสีเงินยวงออกมานัง่บนตั่ง ลาวทองเดินเข้ามาหา) 

- ร้องเพลงฉ่า - 



๑๐๖ 

ลาวทอง : ยกฝ่าเท้าก้าวด่วน   เดินมาถึงยังจวนหลังใหญ่ (เอ่ชา…) 
  คุณพ่อก็เฒ่าหนอชะแร   ส่วนคุณแม่ก็แก่ลงไป 
  เปรียบเหมือนต้นไม้ใกล้ฝ่ัง   นับวันจะพังวันไรเอย... 

- ปี่พาทย์บรรเลงเพลงโอด - 
 

- ร้องเพลงฉ่า - 
สีเงินยวง :  มีเนื อความถามเจ้าลาวทอง  เหตุไฉนจึงได้ร้องห่มไห้ (เอ่ชา…) 
  จึงเอาขี มูกมาหา    ดูหรือเอาน ้าตามาให้ 

ว่าผัวเขาตีหรือพี่เขาด่า   พ่อพลายแก้วเขาว่าอะไร (เอ่ชา…) 
ลาวทอง:  ผัวไม่ได้ตีพี่ไม่ได้ด่า   พี่พลายไม่ได้ว่าไรให้ (เอ่ชา…) 
  โฉมอีพ่อหนอว่าพลายแก้ว   เขาจะล่องไปแล้วเมืองไทย  
  ใช้ให้ลูกเข้ามาลา    ว่าอีแม่จะว่ายังไง (เอ่ชา…) 

- แทรกพูด - 
(ว่าขอลาพ่อแม่ไปกรุงศรีกับพลายแก้ว แสนค้าแมนโกรธ ถามลาวทองว่า พ่อพลายแก้วมาหรือเปล่าลาวทอง

ตอบว่าไม่มา แสนค้าแมนโม้ว่า ถ้ามาละก็เจอดีแน่แล้วก็บอกบักเป๋อ-บักป่องให้ไปเอาหอกเอาดาบมา )    
- พลายแก้วเดินเข้ามา - 

- ร้องเพลงฉ่า - 
พลายแก้ว : พลายแก้วเดินเฉยเลยเข้ามา   ทั งพ่อแม่เขาจะว่าแล้วยังไง (เอ่ชา…) 

- แทรกพูด - 
(พลายแก้วถามว่าจะเตรียมหอกเตรียมดาบมาท้าไม แสนค้าแมนบอกว่าจะไปล่าสัตว์ตัดชีวิต 

พลายแก้วบอกว่าต้องไปกรุงศรี แสนค้าแมนสีเงินยวงสอนและอวยพรลูก) 
- ร้องเพลงฉ่า - 

สีเงินยวง : กล่าวถึงสีเงินยวงนัง่ตวงน ้าตา   เห็นลูกรักมาลาก็เสียใจ (เอ่ชา…) 
  มีเนื อความถามเจ้าลาวทอง  ถามว่าเจ้าจะล่องหรือไม่ 
  จะไปกับผัวหรือจะอยู่กับแม่  บอกมาให้แน่แก่ใจ (เอ่ชา…) 
ลาวทอง :  จะอยู่กับแม่ไม่ไปกับผัว   ลาวทองกลัวตัวเป็นหม้าย (เอ่ชา…) 
  จะเป็นหม้ายขายน ้าหน้า   อายแก่ชาวประชาหญิงชายเอย… 

- ปี่พาทย์บรรเลงเพลงโอด - 
- ร้องเพลงฉ่า - 

สีเงินยวง : ลาวทองจะไปแม่ก็ไม่ห้าม   เมื่อลูกจะไปก็ตามแต่ใจ 
  ฝากเจ้าลาวทองของแม่ไปด้วย  พ่อพลายเอ๋ยพ่อจงช่วยเอาใจ 
  ถ้าผิดไปบ้างพลั งไปที   พ่อพลายเอ๋ยอย่าตีกันด้วยไม้ 
  พ่ออย่าไปตีกันด้วยลวด   พ่อพลายเอ๋ยพ่ออย่าหวดกันด้วยหวาย 



๑๐๗ 

  ถ้าแม้นไม่รักไม่เลี ยง   ให้ส่งกลับมาเวียงวังชัย (เอ่ชา…) 
  ลาวทองจะไปแม่จะให้พร   ขอให้ลูกโอนอ่อนเอาใจ  

   พลบค้่าธยนหนอว่าสนธยา  ไต้ไฟเตรียมหาจุดไว้ 
  กระโถนทองรองน ้าหมาก   ส้าหรับผัวเขาขากน ้าลาย 
  พลบค้่าธยนยามสนธยา   จัดแจงแต่งหน้ากันเข้าไว้ 
  ต่ืนเช้าขึ นมาเห็นหน้าเมียนวล  ความรักมันก็ยวนหัวใจ 
  จะมีเมียน้อยไปสักร้อยพันพวง  ยังอดรักเมียหลวงไม่ได้ (เอ่ชา…) 
  ผัวกินข้าวให้นั่งเฝ้าส้ารับ   ดูว่าจะหมดกับอะไร 
  ถ้าแม้นผักหญ้าปลาย้า   พันไว้เป็นค้าค้ากินง่าย 
  ถ้าแม้นปลาก้างให้เอามาใส่ครก  หยิบสากเอามาโขลกก้างหาย 
  ผัวอิ่มข้าวลุกไปบ้วนปาก   เราเป็นเมียหาหมากส่งให้ (เอ่ชา…) 
  อีน้อยเอ๋ยไปอยู่หนอว่าเมืองผัว  มันจะเหมือนเมืองตัวกันท่ีไหน 
  สมควรน้าก็น้าสมควรตาก็ตา  สมควรย่าก็ย่าสมควรยายก็ยาย 
  อยู่เมืองบนนุ่งซิ่นล้วนแต่ปิ่นปัก  อยู่เมืองผัวต้องยักนุ่งลาย 
  จะไปเอิ นบักนั นหนอบักนี่   บักไทยมันจะซี่เอาตาย (เอ่ชา…) 
แสนค าแมน :  กล่าวถึงแสนค้าแมนมันให้แค้นจิต   ไม่รู้หนอมันจะคิดยังไง (เอ่ชา…) 
  ลูกก็มีอยู่คนเดียว    อียายเอ้ยจะไปเหลียวหาใคร 
  เปรี ยวหวานมันเค็มมันก้าลังคัน  จะให้มันหลุดจากกันเสียอย่างไร (เอ่ชา…) 

เมื่อลาวทองจะไปพ่อจะสอน  ให้ลูกโอนอ่อนเอาใจ 
  หุงข้าวอย่าหันหลังให้หม้อ   ไฟดับกลับมาก่อเขาไม่ใช้ 
  กะปิกะปูดอย่าให้บูดให้แฉะ  หมั่นตบหมั่นแตะกันเข้าไว้ 
  ถ้าส้ารับไม่ดีฝาชีไม่แดง   เขาจะเชิญชามแกงขึ นยอดไผ่ (เอ่ชา…) 
  เวลาจะนอนกราบหมอนสวดมนต์  ไหว้ผัวสามหนจึงจะนอนได้ 
  ถ้าผัวนอนสูงเราต้องนอนต้่า  ถ้าผัวนอนคว่้าเราต้องนอนหงาย 
  ผัวกระเดกเราต้องกระดก   มันจะได้เบาอกเบาใจ (เอ่ชา…) 

พ่อพลายแก้วจะไปพ่อจะให้พร   ก็อย่าว่าพ่อสอนเลยเจ้าพลาย 
  ถ้าไปทางบกอย่าให้แคล้วเสือ  ถ้าไปทางเรือให้จระเข้ฟาดตาย 
  ขอให้เป็นมะเร็งเก็งกัง   เมื่อพ่อพลายเจ้ายังไม่ตาย (เอ่ชา…) 
พลายแก้ว :  พลายแก้วปูผ้าลงอ่อนอ่อน  แผ่รับพรก็ท่ีพ่อให้ 
  ถ้าพ่อจะตายอย่าให้ใครเขาดอย  ให้เอาศพไว้คอยพ่อพลาย 
  ฟืนสักดุ้นไต้สักก้น   ลูกจะกลับมาซนเตาไฟ (เอ่ชา…) 

- แทรกพูด - 



๑๐๘ 

(พ่อพลายจะไปพ่อก็บ่ว่า ให้บักเป๋อบักป่อง สาวเมี่ยงสาวไหมไปรับใช้เรียกบ่าวไพร่ให้ขนของลงเรือกญัญา 
ทั งหมดไหว้ลาแล้วเดินเข้าหลืบเวทีด้านซ้าย ) 

-ปี่พาทย์บรรเลงเพลงเชิด- 
      

   อนึ่ง แม่บัวผัน จันทร์ศรีไม่ได้ตั งช่ือคณะอย่างเป็นทางการว่า คณะเพลงทรงเครื่อง
แม่บัวผัน จันทร์ศรี แต่ใช้ช่ือคณะว่า “เพลงอีแซวคณะไสว วงษ์งาม” ต่อมาใช้ว่า “คณะพ่อไสวแม่บัวผัน” รับ
ว่าจ้างแสดงเพลงอีแซวเป็นหลัก ส่วนเพลงอื่นๆ เช่น เพลงฉ่อย เพลงเรือ เพลงเต้นก้า ฯลฯ ก็จะแสดงตามการ
ร้องขอของเจ้าภาพ  ประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นต้นมา แม่บัวผัน จันทร์ศรี มิได้แสดงเพลงทรงเครื่องอีก
เพราะประสบปัญหาเกี่ยวกับการฝึกซ้อมไม่ทันก้าหนดงานและค่าใช้จ่ายสูง เพราะเจ้าภาพท่ีติดต่อหาเพลงไป
เล่น จะก้าหนดเรื่องท่ีแสดงตามท่ีตนอยากดู  ซึ่งบางครั งฝึกหัดไม่ทันและยังมีปัญหาในการเช่าเครื่องแต่งกาย
ยืนเครื่องแบบละคร ซึ่งต้องไปเช่าจากท่ีอื่น เช่น อ้าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง รวมทั งต้องติดต่อคณะปี่พาทย์
มาบรรเลงประกอบการแสดง  ท้าให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ น เจ้าภาพบางคนก็สู้ราคาไม่ไหว แม่บัวผันจึงนิยมรั บ
แสดงเฉพาะเพลงโต้ตอบแบบธรรมดา (มีตับเพลงเรื่องบ้าง)  ยังคงมีการแสดงเฉพาะโอกาสซึ่งส่วนใหญ่เป็นไป
เพื่อการศึกษาและส่งเสริม เช่น การแสดงเพลงทรงเครื่องเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน พลายแก้วล่องทัพ เมื่อ
วันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๓๒ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้แสดงได้แก่ นายไพรแก้ว พิกุลขาว เป็น
พลายแก้ว นางส้าเนียง ชาวปลายนา เป็นพิม  จ้านง เสร็จกิจ ( ขวัญใจ ศรีประจันต์ ) เป็นลาวทอง นางบัวผัน 
จันทร์ศรี เป็นสายทอง และนางศรีเงินยวง นางตะลุ่ม สุทนต์ เป็นพระพันวษา นางทุเรียน สุนทรวิภาต เป็นนาง
เมี่ยง นางบุญมา สุดสุวรรณ เป็นนางไหม นายไสว สุวรรณประทีป เป็นบักเป๋อและนางชุ่ม เวชสุวรรณ เป็นบัก
ป่อง (อภิลักษณ์ เกษมผลกูล, ๒๕๕๕: ๑๕ – ๒๗) (ซึ่งบทท่ีใช้แสดงในงานนี  ศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา
และแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ เป็นผู้สืบทอดไว้ และได้น้ามาแสดงอีกครั งในงานเดินตามรอยครูเชิดชูเพลงเก่า
น้อมเกล้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อปี ๒๕๕๒ ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร) ซึ่งการแสดงครั งนั นถือ
เป็นแม่แบบให้ลูกศิษย์ได้สืบทอดต่อกันมาจนปัจจุบัน 

เมื่อพ่อไสว สุวรรณประทีป เสียชีวิตลงเมื่อปี ๒๕๓๕ เพลงคณะพ่อไสวแม่บัวผันก็ซบ
เซาลง จนกระท่ังเมื่อแม่บัวผัน จันทร์ศรี  ล้มป่วยและเสียชีวิต ในปี ๒๕๔๘ คณะเพลงของท่านก็ยุติลงโดย
ปริยาย 

 
ปัจจุบัน เพลงทรงเครื่องทั ง ๑๔ คณะ ได้แก่ คณะหม่อมพุก คณะยายแจ่ม นายเป๋ 

คณะแม่อิน แสนโกสิทธิ คณะนายคล้าม หรือคร้าม และนายพัน  คณะแม่ต่วน บุญล้น แม่แตงไทย บุญพาสุข 
แม่ทองดี ศิริสุวรรณ  คณะแม่เหม อินทร์สวาท หรือ “คณะศิษย์นพรัตน์” คณะทองเชื อน้อย ของนายฟื้น  
แก้วมีศรี คณะจ้ารัสศิลป์อินทาราม คณะนารีเฉลิมเนตร คณะแม่แกล อยู่สุข และคณะพ่อไสวแม่บัวผัน ต่างยุติ
การแสดงทั งสิ น เนื่องจากหัวหน้าคณะเสียชีวิต หรือชราภาพและไม่มีผู้สืบทอด  

 



๑๐๙ 

 
ภาพที่ ๔๓ คณะเพลงทรงเครื่องของพ่อไสว วงษ์งาม และแม่บัวผัน  จันทร์ศรี 

(ที่มา : เอนก  นาวิกมูล, ๒๕๓๙) 

 

๒.๒.๒.๒ ลักษณะและรูปแบบการจัดการแสดง  

เนื่องจากปัจจุบันคณะเพลงทรงเครื่องท่ีมีผู้สืบทอดจ้านวนมากคือคณะแม่ขวัญจิต ศรี

ประจันต์ ศิลปินแห่งชาติ ปี ๒๕๓๙ ดังนั นคณะผู้วิจัยจึงขอน้ามาเป็นต้นแบบของการแสดงเพลงทรงเครื่องใน

ปัจจุบัน และจะขอน้าเสนอรายละเอียดโดยอ้างอิงผลการศึกษาของวรรณา แก้วกว้าง และจากการรวบรวม

ข้อมูลภาคสนามการสอนเพลงทรงเครื่องของแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ พ่อสุจินต์ ชาวบางงาม แม่ส้าเนียง ชาว

ปลายนาและพ่อบรรจง ทับวิเศษ เมื่อวันท่ี ๑๖- ๑๗  กรกฎาคม ๒๕๕๗ ในค่ายเพาะกล้าพันธุ์เก่งเพลงพื นบ้าน 

ณ ศูนย์เรียนรู้เพลงพื นบ้านแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ เป็นข้อมูลสนับสนุน  

เพลงทรงเครื่องมีองค์ประกอบการแสดงเหมือนละครหรือลิเก ได้แก่  

๑) ผู้แสดง เพลงทรงเครื่องของแม่ขวัญจิต  ศรีประจันต์  ใช้ผู้แสดงเป็นชายจริงหญิง

แท้ ส่วนการได้รับบทบาทการแสดงในแต่ละเรื่องนั นท่านจะเป็นผู้ก้าหนดโดยพิจ ารณาจากความสามารถ 

บุคลิกลักษณะ ตามความเหมาะสมของเรื่อง ( ภาพนางผีเสื อ ) 

๒) เรื่องและบทท่ีใช้แสดง เพลงทรงเครื่องของแม่ขวัญจิต  ศรีประจันต์ ท่ีสืบทอดกัน
อยู่ในปัจจุบันมี ๓ เรื่อง ได้แก่ เรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนพลายแก้วล่องทัพ เรื่องแก้วหน้าม้า ตอนถวายลูก  
เรื่องพระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื อสมุทร ส่วนบทแสดงนั น ส่วนใหญ่ครูเพลงเป็นผู้แต่งและสืบ
ทอดต่อกันมา มีการจัดพิมพ์ไว้เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่การฝึกหัด และพิมพ์ลงสูจิบัตรเพื่อเผยแพร่ให้
กว้างขวางยิ่งขึ น 

 



๑๑๐ 

 
ภาพที่  ๔๔  สมาชิกชมรมรักษ์เพลงพื นบ้าน รับบทเป็น ผีเสื อสมุทร เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 

เยาวชนค่ายเพาะกล้าพันธ์ุเก่งเพลงพื นบ้าน รุ่น ๒ รับบทเป็น ผีเสื อสมุทร 

เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ  สวนศิลป์บ้านดิน จ.ราชบุร ี

(ที่มา : บัวผัน สุพรรณยศ) 

 

๓) เพลงร้องและบทเจรจา  เพลงท่ีใช้ขับร้องประกอบการแสดงเพลงทรงเครื่องของแม่
ขวัญจิต  ศรีประจันต์  ใช้การขับร้องเพลงพื นบ้าน คือเพลงฉ่อยเป็นหลัก ภายหลังท่านได้น้าเพลง   อีแซวมา
ประกอบด้วย เช่น บทร้องของท้าวมงคลราช และพระมเหสี ตอนเปิดเรื่องแก้วหน้าม้า ตอนถวายลูก  รวมทั ง
การขับร้องเพลงไทยอัตราสองชั น มีการเจรจาด้วยส้าเนียงภาษาท่ีเลียนแบบเชื อชาติ  และใช้น ้าเสียงท่ีแสดงถึง
อารมณ์ต่าง ๆ อย่างสมบทบาทของการแสดง บทเจรจาในเพลงทรงเครื่องนอกจากจะช่วยด้าเนินเรื่องแล้วยัง
สร้างความสมจริง โดยเฉพาะสร้างความสนุกสนานขบขันให้แก่ผู้ชม อันเกิดจากการแทรกมุกตลกต่าง ๆ  

                  
๔ ) ลักษณะลีลาท่าทางและท่าร้าประกอบการแสดง  ลีลาท่าทางในการแสดงเพลง

ทรงเครื่องเป็นท่าทางแบบธรรมดาและท่าประดิษฐ์ตามแบบนาฏศิลป์ เช่น การค้อน การทุบตี ฯลฯ และท่าร้า
ท่ีใช้ประกอบการแสดง ซึ่งปกติ มี ๒  คือ  การร้าตีบท และการร้าเพลงหน้าพาทย์ การร้าตีบท  หมายถึงการ
ร่ายร้าประกอบท่าทางโดยส่ือความหมายของค้าร้องให้ชัดเจนยิ่งขึ น  โดยใช้การร้าตีบทตามค้าร้องท่ีครูสอนไป
พร้อมกับการร้องเพลง ส่วนการร้าเพลงหน้าพาทย์  เป็นการร้าหน้าพาทย์เบื องต้น เช่น เพลงเสมอ เพลงเชิด 
เพลงโอด และเพลงเร็ว เป็นต้น       

๕) ลักษณะและรูปแบบการจัดการแสดง เพลงทรงเครื่องมีรูปแบบเหมือนละครหรือ
ลิเก ผู้แสดงต้องออกไปแสดงหน้าเวทีตามบทบาท ตามเนื อเรื่อง เมื่อแสดงแล้วก็เข้าหลังโรงหรือหลังฉาก นัก
ดนตรีและลูกคู่อยู่ด้านข้างของเวที บางครั งอาจจัดฉาก มีแสงสีประกอบให้ดูสวยงามและสร้างความสะเทือน
อารมณ์ยิ่งขึ น  

อนึ่ง เพลงทรงเครื่องสามารถแสดงได้ทุกโอกาส  ในอดีตนิยมเล่นเป็นมหรสพประจ้าปี
ในงานวัดและงานหา งานประชัน  ส่วนสถานท่ีแสดงจะปลูกเป็นโรง มีการขึ นฉากกั นด้านหน้าหลังระหว่างผู้
แสดงกับผู้ชม คนดูสามารถชมได้รอบทั งสามด้าน  ส่วนใหญ่เจ้าภาพท่ีหาคณะเพลงจะเป็นฝ่ายปลูกเตรียมไว้ให้ 
ปัจจุบันมีการสร้างเวทีโดยยกพื นพร้อมระบบแสงสีเสียง หรือถ้าแสดงในโรงละครจะมีการจัดฉากตามท้องเรื่อง
เช่นเดียวกับการแสดงละคร  



๑๑๑ 

๒.๒.๒.๓  ล าดับขั้นตอนการแสดง   

เดิมการแสดงเพลงทรงเครื่องมักมีเวลามาก อาจครึ่งคืนหรือทั งคืน คณะเพลงก็จะมี
ล้าดับการแสดงหลายขั นตอน เช่น คณะแม่บัวผัน จันทร์ศรี มีขั นตอนเริ่มตั งแต่ ปี่พาทย์บรรเลงเพลงโหมโรง  
ร้องบทไหว้ครูฝ่ายชายและบททอดลง ร้องบทไหว้ครูฝ่ายหญิงแล้วร้องสร้อยเพลง คือ เป็นการร้องเพื่อจะส่ง
เพลง เมื่อร้องส่งเพลงแล้วปี่พาทย์จะรับท้ายเพลง ฝ่ายชายขับร้องเพื่อชักชวนฝ่ายหญิงลุกขึ นยืน การร้าสองไม้      
การร้องเพลงเกริ่น การร้องเพลงประโต้ตอบ โดยร้องเป็นชุด หรือตับ ประกาศเรื่องเริ่มการแสดง การแสดง 
และการอ้าลาและขอขมากัน  แต่ปัจจุบันมีเวลาน้อยลง คณะเพลงจึงต้องปรับลดทอนให้เหมาะสมกับบริบท
ของการแสดง ได้แก่       

๑)  ปี่พาทย์บรรเลงเพลงโหมโรง 
๒)  ร้องบทไหว้ครู  ซึ่งอาจร้องเป็นบทสั น ๆ ทั งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย หรือร้องเพียง

ฝ่ายเดียวก็ได้ 
๓)   ประกาศเรื่องเริ่มการแสดง 
๔)   การแสดง 
๕)  การอ้าลาและขมากัน 

 

 ๒.๒.๒.๔ เคร่ืองดนตรี เคร่ืองแต่งกายและอุปกรณ์ประกอบการแสดง              

 เพลงทรงเครื่องทุกคณะใช้เครื่องดนตรีประกอบการแสดง คือวงปี่พาทย์เครื่องห้า 

หรือเครื่องคู่ เป็นส้าคัญ  ส่วนเครื่องแต่งกาย กม็ีลักษณะและรูปแบบเป็นการผสมผสานระหว่างละครแนวจักร 

ๆ วงศ์ ๆและการแต่งกายยืนเครื่อง โดยค้านึงถึงความเหมาะสมกับบทบาท เชื อชาติของตัวละคร สอดคล้องกับ

เรื่องราว และไม่เป็นอุปสรรคต่อการแสดง  ส่ิงท่ีเน้นมากท่ีสุดคือต้องรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของเครื่องแต่งกาย

แบบไทย ส้าหรับอุปกรณ์ท่ีต้องใช้ประกอบการแสดง ได้แก่ ฉาก เตียงนั่ง หมอนสามเหล่ียม ไม้ตะขาบ ไม้กรับ 

เป็นหลัก นอกเหนือจากท่ีกล่าวนี จะเป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบเฉพาะตอน   เช่น แสดงเรื่อง ขุนช้างขุนแผน 

ตอนพลายแก้วล่องทัพ อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่อง คือ พระราชสาส์น ดาบ เรือ ครุ คาน ส้าหรับหาบน ้า ฯลฯ  

แสดงเรื่อง แก้วหน้าม้า อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่อง คือ ไม้ตะขาบ ห่อผ้า ตุ๊กตา พัด เป็นต้น  อุปกรณ์เหล่านี 

ท้าให้เกิดความสมจริงและช่วยให้นักแสดงมีความมั่นใจและใช้เป็นเครื่องสร้างความตลกขบขันได้ด้วย  

 

๒.๒.๒.๕ การร้อง ท านอง และตัวอย่างบทเพลง   

รูปแบบเพลงทรงเครื่องของแม่ขวัญจิต  ศรีประจันต์ มุ่งเน้นการร้องเพลงพื นบ้านเป็น

ส้าคัญ ผู้แสดงต้องร้องเองร้าเองและเจรจาเอง และต้องพูดและร้องให้ชัดถ้อยค้า ร้องให้ถูกจังหวะท้านองและ

ตรงตามอารมณ์เหมาะสมกับบทบาท ผู้ร้องจะต้องเข้าใจวิธีการใช้น ้าเสียง การเอื อน ท่ีเป็นอักขรวิธีของการฝึก



๑๑๒ 

เพลงพื นบ้าน รวมทั งสอดแทรกอารมณ์ร่วมของน ้าเสียงในบทต่างๆ เช่น รัก โกรธ โศกเศร้า ฯลฯ อย่าง

เหมาะสม  

ท้านองของเพลงทรงเครื่อง ของแม่ขวัญจิต  ศรีประจันต์ ได้แก่ 
๑) ท้านองเพลงฉ่อย มีทั งท้านองโบราณ และท้านองธรรมดา  
    ท้านองโบราณ เช่น  

        ไก่แจ้เชียวหนอขันยาม  ขันไปคืนละสามส่ีหน 
น้องมานั่งง่วงเหงาฉงน   ในหัวอกให้ร้องระงม 
ฉันมาคล้าผ้าท่ีปู    พิโถเอ๋ยเย็นอยู่ยังลม..เอ๋ย..ชาย 

 
   ท้านองธรรมดา เป็นท้านองร้องของฝ่ายหญิง แบบ “สายสุพรรณทางหวาน” คือทั ง

ผู้หญิงและผู้ชายขึ นเพลงเหมือนกันว่า “เอ๊ย..” เช่น  
      จะกล่าวถึงสาวเจ้าสายทอง นั่งอยู่ในห้องหอใน 
  ไก่แจ้ก็เร้านกกาเหว่าก็ร้อง  จวนจะแจ้งแสงทองอโณทัย 
  ทุกวันหุงข้าวหนอว่าใส่บาตร  ฉันก็มิให้ขาดทุกวันไป 
  ใส่บาตรหนอว่าไปแล้ว   กรวดน ้าให้อ้ายแก้วท่ีตาย เอ่ชา.. 

   
นอกจากนี ยังมีการร้องรับของลูกคู่ ซึ่งมี ๒ แบบ ได้แก่ รับแบบเมืองเหนือ ใช้ส้าหรับ

ตัวละครท่ีเป็นชาวเชียงเหนือ เช่น ศรีเงินยวงและลาวทอง หรือฉากในท้องเรื่องท่ีเป็นท้องถิ่นทางเหนือ เช่น 
พลายแก้วอยู่ในฉากเมืองเชียงทอง ก็ร้องรับแบบนี   คือ “ เอ่ชา  เอ  เอ๊ชา ละฉ่าชา  โอละหน่าย หน่อยเอ๊ย ช้า
แม”่ ส่วนแบบท่ีสองคือ รับแบบเมืองใต้ ใช้ส้าหรับตัวละครท่ัวไป และตัวละครก้าลังทะเลาะโต้เถียงกัน แม้จะ
เป็นชาวเหนือก็ตาม เช่น ลาวทองทะเลาะกับวันทอง ก็รับว่า “เอ่ชา  เอ่ฉา  ชา  ละฉ่าชา  หน่อยแม่” 

๒) ท้านองเพลงอีแซว เช่น เรื่องพระเวสสันดร  
(เวสสันดร) เอย..องค์พระเวสสันดรครั นได้ทรงสดับ พระบิดาท่านมาขับให้คลาไคล 

กราบบาทพระบิดาแล้วหันมาลาพระมารดร พลัดพรากขอพรอย่าให้ลูกมีภัย 
พระทรงส่ังถามซักพระมัทรี เอย..  น้องจะไปกับพี่หรือไม่ไป เอ่อ..เอย.. 

(มัทรี)   มัทรีฟังสารให้ซาบซ่านในโสต  จะออกโอษฐ์พจนาน ้าตาไหล 
พระองค์จะไปทางไหนน้องจะไปด้วย จะไปเป็นเพื่อนม้วยในกลางไพร 
ขอเป็นเกือกทองแล้วรองเท้า  เอย.. ของพระองค์เสียทุกก้าวก้าวย่างไป เอย 
 

๓) ท้านองเพลงฉ่อยในบททอดส่งเพลง แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์  ก้าหนดการขับร้อง
เพื่อประกอบการบรรเลงรับวงปี่พาทย์ ตามรูปแบบของแม่บัวผัน จันทร์ศรี เป็น ๓ ลักษณะ คือบททอดส่งเพลง
เชิด ในกรณีท่ีตัวละครจะเดินทางไป  จะมีค้าร้องรับลูกคู่ว่า  “จรลิน รีบลีลา บ่ายพักตร์ตั งหน้ารีบไปเอย”      
ปี่พาทย์บรรเลงรับด้วยเพลงเชิด และบททอดส่งเพลงโอด ในกรณีตัวละครมีความเศร้าโศกเสียใจ ร้องไห้ จะมี



๑๑๓ 

ค้าร้องว่า “เออ  เอิ๊งเหอ่อ เฮ้อเอ๊อ เอิ๊งเออ เฮ้อเอ่ย”  ปี่พาทย์บรรเลงรับด้วยเพลงโอด นอกจากนี ยังมีทอดส่ง
เพลงอีแซวโศกด้วย คือจะร้องท้ายบทว่า “ ช่อระก่าเอ๋ยดอกล่าไย (ซ้่า) เวรกรรมท่าไว้จะท่าอย่างไรกันเล่าเอย 
เอ๋อ เออ เฮอะ เออ เอิง เออ เอ่อ เออ เฮอะ เออ เฮอะ เออ เฮ่อ เอย”  

  ๔) ท้านองเพลงไทยอัตราสองชั น เช่น ท้านองเพลงสองไม ้

วันทอง   ย่างเท้าก้าวลงเรือท่ีนอน   เห็นฟูกเมาะเบาะหมอนม่านกั นออกแน่นหนา 
ขุนแผน  ขุนแผนรู้ว่าน้องเอ๋ยวันทองมา ถึงเผยม่านเยี่ยมหน้ามารับน้องเอย 
วันทอง  พิมเห็นผัวน ้าตาตก  ยกมือไหว้ผัวสะอื นอ้อน 
ขุนแผน  เพื่อนท่ีนอนพิมพี่เป็นไฉน   ดูผอมซูบผิดรูปเอ๋ย…แต่ก่อนไป   

   หรือไข้ใจเจ็บตัวว่าผัวช้าเอย        ( ปี่พาทย์รับ ) 
  (สุจินต์ ชาวบางงามและส้าเนียงชาวปลายนา การแสดง ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗) 

 
ท้านองเพลงสาลิกา เช่น บทร้องของนางผีเสื อแปลง   

 เอย ... เมื่อจ้าแลงแปลงร่างจากนางยักษ ์ แล้วพิศพักตร์โสภาน่าหลงใหล 
  ดูผิวพรรณนวลผ่องเป็นยองใย  ดูตรงไหนก็สวยสดหมดมลทิน 

            (วรรณา แก้วกว้าง การแสดง ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓) 
 

ท้านองเพลงเทพทอง  เช่น 

 ฝ่ายโยคีท่ีอยู่บนภูเขา   กับชนเหล่าเหลือตายหลายภาษา 

 ทั งจีนจามพราหมณ์แขกไทยชวา  วิลันดาฝรั่งพรั่งพร้อมกนั 

 พระโยคีมีฌาณช้านาญเวท   แสนวิเศษบริหารชาญขยัน 

 พวกเรือแตกนั่งล้อมพระนักธรรม ์ บ้างนวดฟั้นปรนนิบัติโบกพัดวี 

    (มัณฑนา อยู่ยั่งยืน การแสดง ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓) 

 
ท้านองลาว เช่น  

 พรุ่งนี กูจะไปเมืองเพชร   ไปซื อคันเบ็ดสักเจ็ดแปดคัน ( รับซ ้า ) 
 จะเกี่ยวปากกระชาก...สี.. ( รับซ ้า ) ให้อีนางคนนี มันหายคันหายคัน  
 เอ๊ย.เยอ..เอ่อ..เฮ้อ..เอิง.เอย.. 
 
 ๒.๒.๒.๖   ขนบธรรมเนียม ประเพณีและความเชื่อ  

จากการส้ารวจและเก็บข้อมูล คณะผู้วิจัยเลือกยกตัวอย่างขนบธรรมเนียม ประเพณี 
และความเช่ือ ของแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ในการแสดงเพลงทรงเครื่อง โดยขนบธรรมเนียมประเพณี อันเป็น 
แนวทางการปฏิบัติท่ียึดถือสืบต่อมาจากครูบาอาจารย์และท่ีแม่ขวัญจิตมีธรรมเนียมนิยม ได้แก่ การเคารพผู้



๑๑๔ 

อาวุโส การอ่อนน้อมถ่อมตน การยึดคุณธรรมจริยธรรม มีกิริยามารยาทท่ีสุภาพอ่อนโยน การไปลามาไหว้ การ
ยึดความสนุกสนานเป็นหลักและรักความสามัคคี เป็นต้น 

ด้านประเพณีและพิธีกรรมแม่ขวัญจิตยึดแบบแผนการปฏิบัติตามแบบครูบัวผัน จันทร์
ศรี ได้แก่ การประกอบพิธีไหว้ครูก่อนแสดง พิธีจับมือหรือจับข้อมือ และพิธีไหว้ครูประจ้าปี  

ก. พิธีไหว้ครูก่อนแสดง ปกติคณะเพลงทรงเครื่องมักตั งโต๊ะหมู่เพื่อวางเศียรครูและ
เครื่องบูชา มีพานก้านลหรือขันน ้ามนต์ เป็นต้น ครูผู้อาวุโส หรือหัวหน้าคณะท้าหน้าท่ีเป็นผู้น้ากล่าวค้าบูชา
และกราบไหว้ ซึ่งอาจท้าด้านหลังเวที หรือด้านหน้าก็ได้  

 

 
ภาพที่ ๔๕  การไหว้ครูก่อนแสดงด้านหลังเวทีหรือในห้องแต่งตัวของแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ 

เมื่อวันที่  ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๒ ณ บ้านคุณพ่อทองดี แสวงผล มีนบุร ี

(ที่มา : บัวผัน สุพรรณยศ) 

 

ข. พิธีจับมือ หมายถึงพิธีมอบตัวเป็นศิษย์อย่างเป็นทางการ และครูจะได้สอนร้องและ
จับมือร้า ปกติท้าในวันท่ีฤกษ์ดี เช่น วันพฤหัสบดี วันไหว้ครูประจ้าปี ผู้มาขอให้จับมือ ต้องน้าพานก้านลบูชา
ครูมาคนละ ๑ พาน ใส่ ดอกไม้ ธูป เทียน หมาก ใบพลู มวนยา (ปัจจุบันใช้บุหรี่แทน) เข็มด้าย เงินจ้านวน ๖ 
บาท มาไหว้ครู ครูก็จะรับพานและจับข้อมือ พร้อมทั งท่องคาถา จากนั นจึงจับให้ร้าท่าต่าง ๆ เช่น ท่าเทพพนม 
ท่าปฐม ท่าพรหมส่ีหน้า ท่าสอดสร้อยมาลา เพียง ๒ – ๓ ท่า พอเป็นพิธี เสร็จแล้วจะใช้เข็มแทงใบพลูแล้วยก
ให้ศิษย์ดูพร้อมทั งถามเพื่อทดสอบเชาว์และเป็นปริศนาธรรมให้ระลึกอยู่เสมอว่า “ เห็นไหม เห็นตลอดไหม” 
ลูกศิษย์ท่ีมีเชาว์ก็มักตอบว่า “เห็นทะลุปรุโปร่ง”  

 



๑๑๕ 

   
ภาพที่  ๔๖ พิธีจับมือ ค่ายเพาะกล้าพันธ์ุเก่งเพลงพื นบ้าน รุ่นที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๒ 

ณ บ้านแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ 
(ที่มา : บัวผัน สุพรรณยศ) 

 

 
ภาพที่ ๔๗  พิธีจับมือ ค่ายเพาะกล้าพันธ์ุเก่งเพลงพื นบ้าน รุ่นที่ ๒ (ฝึกเพลงทรงเครื่อง) 

เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ บ้านแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ 
(ที่มา : บัวผัน สุพรรณยศ) 

 

ค. พิธีไหว้ครูประจ าปี  แม่บัวผัน จันทร์ศรี จะจัดพิธีไหว้ครูประจ้าปีในช่วงเดือนส่ี วัน
พฤหัสบดีแรกของเดือน ท่ีบ้านของท่าน ส้าหรับแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ท่านจะไปร่วมพิธีกับแม่บัวผัน จันทร์
ศรีทุกปี จนกระท่ังแม่บัวผันเริ่มล้มป่วยลง  ท่านจึงได้สืบทอดการจัดพิธีไหว้ครูในล้าดับต่อมา และก้าหนดวัน
พฤหัสบดีแรกของเดือนหกเป็นวันไหว้ครู รูปแบบของพิธีเป็นการผสมผสานระหว่างพิธีพราหมณ์ตามแบบกรม
ศิลปากรและพิธีแบบครูพื นบ้าน  

 

 



๑๑๖ 

  
ภาพที่ ๔๘  พิธีไหว้ครูประจ้าปี ของแม่ขวัญจิต  ศรีประจนัต์ 

เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ บ้านแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ 

(ที่มา : บัวผัน สุพรรณยศ) 

             

ปัจจุบันแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์  ได้จัดพิธีไหว้ครูประจ้าปีทุกปี โดยเป็นผู้น้าในการบูชา

ครู ถวายเครื่องสังเวยท่ีจัดเป็นส้ารับเพื่อให้ศิษย์น้าถวายครู ประกอบด้วย บายศรีปากชามท่ีใส่ข้าวและไข่ต้ม

สุก หมูนอนตอง ไก่สุกพร้อมน ้าจิ ม ขนมต้มขาว ขนมคันหลาว ขนมหูช้าง ขนมฟักทองแกงบวด ขนมบัวลอย  

ขนมถ้วยฟู มะพร้าว กล้วยและเหล้า บุหรี่พร้อมหมากพลู  มีวงปี่พาทย์บรรเลงประกอบในพิธี  ส่วนเพลงท่ี

บรรเลงเป็นเพลงหน้าพาทย์เบื องต้นและชั นสูง เช่น สาธุการ เพลงโหมโรงต่าง ๆ ส้าหรับการแต่งกายของผู้

มาร่วมในพิธีไหว้ครูตั งแต่อดีตจนถึงยุคของครูบัวผัน จันทร์ศรี และแม่ขวัญจิตศรีประจันต์นั น นิยมสวมเสื อสี

ขาว ส่วนผ้านุ่งจะเป็นสีใดก็ได้ ไม่นิยมสีด้าเพราะถือว่าเป็นสีอัปมงคล 

  ความเช่ือนอกเหนือจากเรื่องสีเครื่องแต่งกายในการแสดง คณะเพลงทรงเครื่องยังมี

ความเช่ือเกี่ยวกับส่ิงศักดิ์สิทธ์และครูบาอาจารย์เป็นหลัก นอกเหนือจากนี แล้วยังมีข้อห้ามต่าง ๆ เช่น ห้ามด่ืม

เหล้าหรือของมึนเมา เป็นต้น 

 
 

  ๒.๒.๓ เพลงเรือ 

 

๒.๒.๓.๑ ประวัติความเป็นมาของเพลงเรือ 

เพลงเรือมีอายุเก่าแก่กว่า ๒๐๐ ปี สันนิษฐานว่าเกิดมานานอย่างน้อยก็สมัยกรุงศรี
อยุธยา ดังหลักฐานต่างๆ ทั งจากเนื อเพลงท่ีร้องสืบต่อกันมาหลายรุ่น จากค้าบอกเล่าของพ่อเพลงแม่เพลงใน
ท้องถิ่นต่างๆ และจากเอกสารลายลักษณ์เท่าท่ีจะสืบค้นได้ ดังนี  

จากหลักฐานเนื อเพลงท่ีร้องสืบต่อกันมา เช่น เพลงเรือของครูชินกร ไกรลาศ หรือชิน 
ฝ้ายเทศ ( เอกสารส้าเนาเพลงเรือ ๒๕๔๗ ) สืบต่อมาจากแม่ประยูร ยมเยี่ยม ( เสียชีวิตแล้ว ) ซึ่งท่านรับ
ถ่ายทอดมาจากครู  ตัวอย่างเช่น 
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 เพลงเรือโบราณเพลงพื้นบ้านภาคกลาง  คนรุ่นเก่าเขาสรรค์สร้าง สืบมา 

 หน้ากฐินลอยกระทงชาวบ้านลงพายเรือ  พอนานนักชักจะเบ่ือ ก็นึกหา... 

 เพลงเรือเก่าแก่มีมาแต่อยุธยา... 

 

จากหลักฐานค้าบอกเล่าของครูเพลงและศิลปินพื นบ้าน ได้แก่ นายมังกร บุญเสริม    

ผู้มีผลงานดีเด่นของจังหวัดอ่างทอง ประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ครูภูมิปัญญาเพลงพื นบ้านอ่างทอง ปัจจุบันอายุ ๗๔ 

ปี  เล่าว่าได้สืบทอดเพลงเรือมาจากบรรพบุรุษหลายช่ัวอายุคน สืบย้อนไปจากมารดาช่ือนางโถม บุญเสริมและ

ลุงช่ือนายสาคร คมคาย ทั งสองท่านนี เสียชีวิตแล้ว ขณะนั นท่านมีอายุ ๙๐ กว่าปี และทั งสองท่านสืบทอดเพลง

เรือมาจากมารดาของลุงสาคร ช่ือนางแฉล้ม ซึ่งท่านก็เสียชีวิตไปในขณะท่ีมีอายุ ๙๐ กว่าปีเช่นเดียวกัน เมื่อนับ

ย้อนหลังไปทั งหมดก็เกิน ๒๐๐ ปีแล้ว ( สัมภาษณ์ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ) นายยุทธนา จันทร์เทศนา ผู้สืบทอด

เพลงเรืออยุธยา เล่าว่าได้รับการถ่ายทอดเพลงเรือมาจากบรรพบุรุษ ไ ด้แก่ ตา ช่ือนายโถ ผิวเสวก ( พ.ศ.

๒๔๕๕ – ๒๕๔๗ ) และยาย ช่ือนางจันทร์ ผิวเสวก  ( พ.ศ. ๒๔๖๐ – ๒๕๔๕ ) ตาและยายสืบทอดมาจากพ่อ

แม่ และยายเล่ียม ( ไม่ทราบนามสกุล ) โดยเฉพาะยายเล่ียมเคยแสดงเพลงเรือเฉพาะพระพักตร์

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๗ ด้วย ทั งหมดนี อยู่ต้าบลตานิล อ้าเภอบางปะหัน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ปัจจุบันเสียชีวิตกันหมดแล้ว หากนับอายุก็เกิน ๑๕๐ ปี (สัมภาษณ์ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ 

และ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ) นางบัวผัน จันทร์ศรี  ( พ.ศ. ๒๔๖๓ - ๒๕๔๘ )  ครูเพลงเรือจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่ง

สืบทอดมาจากบรรพบุรุษท่ีจังหวัดอ่างทองเคยเล่าว่าเพลงเรือนี สืบต่อมากันมาหลายช่ัวอายุคน เมื่อจ้าความได้

ปู่ย่าตายายก็เล่นเพลงเรือแล้ว คือสืบต่อมาจากพ่อช่ือดินและอาช่ืออิน สืบทอดมาจากย่าช่ือเพิ ง ตาช่ือเทียน 

ยายช่ือคล ้า ( พิกุลขาว) ซึ่งตั งบ้านเรือนอยู่แถบบ้านห้วยโรง ต้าบลห้วยคันแหลม อ้าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด

อ่างทอง นับอายุรวมแล้วก็เกิน ๒๐๐ ปี ( ส้าเนียง ชาวปลายนา, สัมภาษณ์ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ) 

หลักฐานพยานบุคคลเป็นท่ีเช่ือถือได้ชัดเจนว่าเพลงเรือมีมาไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ปี คือ

ประมาณ ๔ ช่วงอายุคน แต่หลักฐานท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรเท่าท่ีนักวิชาการสืบค้นได้ยังไม่พบชัดเจนว่ามี 

“เพลงเรือ” ในสมัยอยุธยา หลักฐานเท่าท่ีรวบรวมได้มี ดังนี  

เพลงพื นบ้านของชาวอยุธยามีกล่าวถึงเป็นครั งแรกในกฎมณเฑียรบาลท่ีตราขึ นในสมัย

พระบรมไตรโลกนาถ ท่ีกล่าวห้ามมิให้ผู้ใดมาร้อง “เพลงร้องเรือ” (ซึ่งอาจเป็นเพลงเรือ หรือสักวาก็ได้) ในเขต

พระราชฐานท่ีก้าหนดไว้  พร้อมทั งก้าหนดบทลงโทษ ดังความว่า 

  

    “...แต่ละประตูแสดงรามถึงสระแก้ว  ไอยการหมื่นโทวาริก  ผิวผู้ชายผู้หญิง

เจรจาด้วยกันก็ดีนั่งในท่ีสงัดก็ดี อนึ่งทอดแหแลตกเบ็ดสุ่มส้อนช้อนขนานแลร้องเรือ  เป่า

ขลุ่ยเป่าปี่ตีโทนทับขับร่าโห่ร้องท่ีนั่น  ไอยการหมื่นโทวาริก ถ้าจับโทษได้สามประการ 
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ประการหนึ่งให้ส่งมหาดไทย ประการหนึ่งให้ส่งองครักษ์ ประการหนึ่งให้สักลงหญ้าช้าง...

อนึ่งในท่อน้่าสระแก้ว  ผู้ใดขี่เรือคฤ  เรือปทุนเรือกูบและเรือมีศาสตราวุธแลใส่หมวกคลุม

หัวนอนมา ชายหญิงนั่งมาด้วยกัน อนึ่งชเลาะตีด่ากัน ร้องเพลงเรือ เป่าปี่  เป่าขลุ่ย สีซอ 

ดีดจะเข้  กะจับป่ี ตีโทนทับ โห่ร้องท่ีนั่น อนึ่งพิริยหมู่แขกขอมลาวพม่าเมงมอญมสุมแสง

จีน จาม ชวา นานาประเทศท้ังปวง  แลเข้ามาเดินในท้ายสนมก็ดี  ท้ังนี้พ่ะไอยการขุน

สนมห้าม ถ้ามิห้ามปรามเกาะกุมเอามาถึงศาลาให้แก่เจ้าน้่าเจ้าท่า  แลให้นานาประเทศไป

มาให้ท้ายสนมได้  โทษเจ้าพนักงานถึงตาย...”    ( สุกัญญา ภัทราชัย, ๒๕๔๐ : ๗๒ ) 

 

จากกฎมณเฑียรบาลท่ีตราขึ นในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ แสดงให้เห็นว่า ประชาชน
ชายหญิงในยุคนั นนิยมร้องร้าท้าเพลง  มีการเล่นดนตรีและประโคมเครื่องดนตรีอย่างสนุกสนาน โดยร้องเล่น
กันบนเรือ จนเกิดเสียงดังไปท่ัวบริเวณ  โดยเฉพาะในเขตใกล้พระราชฐาน ย่อมแสดงให้เห็นวิถีชีวิตของการเล่น
เพลงท่ีเป็นจุดเริ่มต้นของการแสดงท่ีเกิดจากชาวบ้านอย่างแท้จริงในอดีต จนไม่สามารถควบคุมการเล่นได้ จึง
ต้องใช้กฎมณเฑียรบาลท่ีตราขึ นเพื่อเป็นบทลงโทษและควบคุมให้เล่นอยู่ในบริเวณท่ีเหมาะสมโดยไม่สร้าง
ความรบกวนต่อผู้อื่น หากเพลงร้องเรือคือเพลงเรือ ก็แสดงว่าเพลงเรือมีมาก่อนยุคนั นแล้ว 

สมัยรัตนโกสินทร์ต้นต้น มีหลักฐานชัดเจนว่ามีเพลงเรือปรากฏจากวรรณคดีส้าคัญ 
ของไทย ได้แก่ นิราศภูเขาทอง สมัยรัชกาลท่ี ๓ ซึ่งสุนทรภู่แต่งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๑ บรรยายการเดินทางทางเรือ
ไปจนถึงอยุธยา ไปจอดอยู่ท่ีหน้าวัดพระเมรุคืนหนึ่งก่อนไปวัดภูเขาทอง ขณะนั นเป็นช่วงหน้าน ้า ท่านกล่าวถึง
การเล่นเพลงครึ่งท่อน รวมทั งเพลงเรือ แต่ไม่ได้ระบุช่ือเพลงเรือ ดังนี  

 
 มาจอดท่าหน้าวัดพระเมรุข้าม   ริมอารามเรือเรียงเคียงขนาน 
 บ้างขึ้นล่องร้องล่าเล่นส่าราญ   ท้ังเพลงการเกี้ยวแก้กันแซ่เซ็ง 
 ..............................................   ................................................ 
 อ้ายล่าหนึ่งครึ่งท่อนกลอนมันมาก  ช่างยาวลากเล้ือยเจ้ือยจนเหนื่อยหู 
 ไม่จบบทลดเล้ียวเหมือนเงี้ยวงู   จนลูกคู่ขอทุเลาว่าหาวนอน  
       ( เอนก นาวิกมูล ๒๕๕๐: ๑๗๗ )  
 

 ข้อท่ีน่าสังเกตคือ ค้าว่า “เพลงครึ่งท่อน” นี  มีปรากฏหลักฐานตั งแต่สมัยรัชกาลท่ี ๑ 
-๕ แล้วหายไป เอนก นาวิกมูลสืบค้นแล้วพบว่าเป็นเพลงท่ีร้องเล่นในน ้าอย่างเพลงเรือ เล่นในโอกาสเดียวกัน 
สันนิษฐานว่ามีมาแต่สมัยอยุธยา ท่ีส้าคัญ “เพลงครึ่งท่อนจะเป็นตระกูลเดียวกับเพลงเรือ ร้องใกล้เคียงกัน 
หรือคล่ีคลายกันมา”ก็ได้  ( เรื่องเดียวกัน : ๑๘๐-๑๘๑ ) ในหนังสืออักขราภิธานศรับท์ สมัยรัชกาลท่ี ๕ ท่ี
หมอบรัดเลย์จัดท้าและพิมพ์ขึ นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๖ หน้า ๔๘๒ กล่าวถึงเพลงครึ่งท่อนว่า “ เพลงครึ่งท่อน, กลอน



๑๑๙ 

ครึ่งท่อน,คือค่าเพลงเขาว่าเปนท่อน, มีนายเพลงว่าคนเดียวก่อน, แล้วมีคนอื่นเปนลูกคู่เก้าคนสิบคนรับ      
ร้องพร้อมกันมีกรับพวงตีด้วย...”   (เรื่องเดิม : ๑๗๘ - ๑๗๙)  

 
ผู้วิจัยเห็นว่าเพลงครึ่งท่อนดังกล่าวนี น่าจะเป็นเพลงเรือ เนื่องจากมีฉันทลักษณ์ตรงกัน 

ดังค้าอธิบายวิธีแต่งเพลงครึ่งท่อน ในหนังสือประชุมล้าน้าของหลวงธรรมาภิมณฑ์ (ถึก จิตรถึก) ซึ่งเกิดในสมัย
รัชกาลท่ี ๔ ปี พ.ศ. ๒๔๐๑ เขียนเสร็จเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๗๐  ในหน้า ๔๑๗ กล่าวถึงเพลงครึ่งท่อนว่า 

 
       เพลงครึ่งท่อนกลอนจ่ากัด  ท้ังตอนท้ังตัดก่าหนด 
 บัญญัติกลอนหย่อนปลงปลด  ไม่เต็มตามจ่านวนถ้วนบท 
 วรรคตอนเล่ือนลดลงเอย 
       เพลงท่อนกลอนตัด   บัญญัติค่าคิด 
 ล่าน่าพริ้งเพราะ    แสนเสนาะสนิท 
 ฟังแล้วต้องติดใจเอย 

       ( เรื่องเดียวกัน : ๑๘๐ ) 
 

จะเห็นว่าเพลงครึ่งท่อนนี มีลักษณะค้าประพันธ์เป็นกลอนหัวเดียว สัมผัสสามวรรค 
เหมือนเพลงเรือทุกประการ ค้าว่า “กลอนตัด” “ ไม่เต็มจ้านวนวรรค” คงหมายถึง ท้ายบทท่ีมีการสัมผัสสาม
วรรค ท่ีบาทหรือบทสุดท้ายจะเหลือเพียงวรรคเดียวนั่นเอง  และหากเพลงครึ่งท่อนคือเพลงเรือจริง ก็แสดงว่า
เพลงเรือมีมาตั งแต่อยุธยาจริง ๆ  

อนึ่ง ค้าว่า “ท่อน” ท่ีใช้กับช่ือเพลงดังกล่าวนี ยังมีปรากฏในช่ือ “ เพลงสองท่อน” ซึ่ง
นายสมบูรณ์และนางเผ่ือน สุพรรณยศ ได้เล่าให้ฟังเมื่อปี ๒๕๔๔ ว่า เพลงสองท่อนเป็นเพลงของทางเหนือแถบ
จังหวัดพิจิตร พ่อเพลงช่ือรักซึ่งเป็นชาวอ้าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เดินทางไปแถบนั นแล้วจดจ้าน้ามาเล่น
ท่ีอ้าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จึงแพร่หลายอยู่ในแถบนี    ส่วนใหญ่จะร้องเล่นกันขณะเลี ยงควาย  เป็น
เพลงปฏิพากย์สั น ร้องช้า ๆ เหมือนเพลงพวงมาลัย  ตัวอย่างเช่น 

 
 ( ลูกคู่ ) เอิ่ง…เฮิ่ง…เอ๊ย…ลอยมา  เอิ่ง…เฮิ่ง…เอ๊ย…ลอยไป  

 ช.  ยังไงเสียเล่าแม่เจ้าปัญญา ว่าได้ให้ว่าไวไว  ( ลูกคู่รับซ ้า ) 

       รักจะเล่นให้เต้นเข้ามา แม่คนสวยจะช้าร่้าไร ( ลูกคู่รับซ ้า ) 

 ญ. เสียงใครมาเรียกหานวล เสียงใครมาชวนอยู่ท่ีไหน 

     จะออกไปดูให้รู้จัก จะเป็นคนรักหรือไร  ( ลูกคู่รับซ ้า ) 

 ( สมบูรณ์ สุพรรณยศและเผ่ือน  สุพรรณยศ , สัมภาษณ์  ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ) 

 



๑๒๐ 

จะเห็นว่าเพลงสองท่อนดังกล่าวมีลักษณะ “ตัดกลอน” และ “ ไม่เต็มจ้านวนวรรค” 

เช่นเดียวกัน ลักษณะการตัดเพลงตัดกลอนเช่นนี  น่าจะเป็นวิธีเดียวกัน และเป็นค้าเรียกช่ือเพลงเช่นเดียวกับ

เพลงครึ่งท่อน หมายความว่า “ครึ่งท่อน” คือมีครึ่งบทหรือครึ่งบาท มีวรรคเดียว ส่วน “สองท่อน” คือมีสอง

บทหรือสองบาท  

อย่างไรก็ตามนี่ก็เป็นเพียงข้อสันนิษฐานหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นไปได้มากท่ีสุดในขณะนี 

เท่านั น 

ส่วนหลักฐานอื่น ๆ ท่ีกล่าวถึง“เพลงเรือ” ได้แก่ นิราศสุพรรณ ( ๒๕๐๔: ๒๔ ) ของ

นายมี หรือหมื่นพรหมสมพัตสร ซึ่งแต่งขึ นเมื่อคราวท่ีเดินทางไปเก็บอากรท่ีเมือง สุพรรณบุรี เมื่อปี พ.ศ. 

๒๓๘๗ และได้กล่าวถึงการเล่นเพลงเรือในงานประจ้าปีวัดป่าเลไลยก์ ช่วงเทศกาลเดือน ๑๒ ไว้ว่า 

 

 ...............................................   จนพระสงฆ์ทุกวัดออกวรรษา 

 เขาท่าบุญสุนทานชวนกันมา   บ้างศรัทธาทอดกฐินด้วยยินดี 

 มีเรือแห่แลงามตามบ้านนอก   ผู้หญิงออกพายเรือใส่เส้ือสี 

 แต่ประกวดอวดงามกันตามมี   ดูก็ดีตามเพศประเทศเมือง 

 แล้วไหว้พระวัดป่าน่าสนุก   ท่ีความทุกข์รันทดค่อยปลดเปล้ือง 

 มาประชุมกันท่ัวพวกรั้วเมือง   ดูแน่นเนื่องแนวน้่าออกคล่่าไป 

 เดือนสิบสองขึ้นเจ็ดค่่าเคยส่าเหนียก  มาพร้อมเพรียกประทับท่าเคยอาศัย 

 เป็นพวกพวกหญงิชายสบายใจ   ไม่มีภัยแผ้วพ้นพวกคนพาล 

 ครั้นพลบค่่าย่่าแสงพระสุริย์ศรี   พวกนารีร้องเพลงวังเวงหวาน 

 วิเวกโหวยโหยไห้อาลัยลาญ   เสียงประสานเซ็งแซ่ร้องแก้กัน 

 บ้างร้องส่งปี่พาทย์ระนาดฆ้อง   เสียงหนอดหน่องโหน่งเหนง่เพลงขันขัน 

 มโหรีรี่เรื่อยเฉ่ือยฉ่่าครัน   ท้ังโอดพันไพเราะเสนาะนวล 

 

จากบทกลอนดังกล่าวท้าให้ทราบว่าวัดป่าเลไลยก์เป็นแหล่งชุมนุมของชาวเมือง

สุพรรณบุรี เป็นสถานท่ีส้าคัญในการละเล่นต่าง ๆ โดยเฉพาะการร้อง “เสียงเซ็งแซ่ร้องแก้กัน” นั่นก็คือการ

เล่นเพลงเรือนั่นเอง 

เอนก นาวิกมูล  (๒๕๕๐ : ๖-๗) สืบค้นท่ีมาของเพลงเรือและเขียนไว้ในหนังสือเพลง

นอกศตวรรษ (พิมพ์ครั งแรก ปี พ.ศ.  ๒๕๒๑) ว่าไม่ปรากฏหลักฐานว่าเพลงเรือมีมาแต่เมื่อใด ค้าว่า “เพลง

เรือ” มีในกฎมณเฑียรบาลสมัยอยุธยาต้อนต้น ตอนท่ี ๒๐ แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นเพลงเรือท่ีเป็นเพลงพื นบ้านหรือ

เป็นเพลงสักวา  



๑๒๑ 

 อย่างไรก็ตามในรัชสมัยรัชกาลท่ี ๕ มีหลักฐานปรากฏว่ามีเพลงเรือแล้ว ดังข้อความ

ต่อไปนี  

 พระพุทธเจ้าหลวงเสด็จไปประทับท่ีบางปะอิน ปี พ.ศ. ๒๔๒๖ พระยาม
หามนตรีจัดเรือผ้าป่าสองล่ามาทอดท่ีพระท่ีนั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ มีแพน ๑ วง เพลง ๑ 
วงเล่นฉลองอยู่จนเวลาสองยามจึงแห่ไปทอดท่ีวัดนิเวศน์ธรรมประวัติและวัดชุมพลนิกายา
ราม...เพลงท่ีเล่นคืนนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่ได้ประทับฟังด้วย 
เพราะเสด็จขึ้นเสียก่อน แต่อีก ๗ วันต่อมา เมื่อเสด็จไปประทับยังท้องพรหมมาศ (ลพบุรี) 
เพลงชาวบ้านจึงได้มีโอกาสเล่นถวายตัวพระมหากษัตริย์เป็นครั้งแรก จดหมายเหตุพระ
ราชกิจรายวัน วันเสาร์เดือน ๑๑ ขึ้น ๑๒ ค่่า “เวลาค่่า พระยาพิสุทธิธรรมธาดา จัดเรือ
ผ้าป่า ๒ ล่ามาทอดถวายตัว ณ ท้องพรหมมาศโปรดให้ราษฎรชายหญิงมาว่าเพลงแก้กัน
เป็นการฉลองผ้าป่าแล้วพระราชทานรางวัลราษฎรท่ีมาเล่นเพลงถวายด้วย ผ้าป่านั้นทอด
วัดมณีชลขันธ์...เพลงชาวบ้านจึงรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งท่ีได้เล่นถวายและได้รับการบันทึก
ลงไว้เป็นหลักฐานชัดแจ้งเช่นนี้  

(เอนก นาวิกมูล เรื่องเดียวกัน : ๑๔ อ้างถึง จดหมายเหตุพระราชกิจรายวันใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาค ๑๖ หน้า ๙๙ ) 

 

 ในหนังสือวชิรญาณวิเศษ พ.ศ. ๒๔๓๒  เล่ม ๔ กรมหมื่นสถิตธ้ารงสวัสด์ิ ทรงนิพนธ์เรื่อง “ เรื่อง

ลอยกระทงแข่งเรือราษฎร”ว่า  

 ...อนึ่ง เปนนักขัตฤกษรื่นเริงท่ัวไปแก่หญิงชายชาวพระนคร ย่อมยินดีชักชวนบุตรภรรยา  

 ญาติพวกพ้องเพื่อนฝูง แต่งกายอย่างสุภาพบ้าง อย่างวิปลาสให้แปลกให้ขันบ้าง ลงเรือเก๋ง 

 เรือนาง แหละเป็ด ส้าปั้นใหญ่น้อย เท่ียวดูเท่ียวเล่นแอ่วลาว เป่าแพน ( ผู้วิจัยเห็นว่า 

 น่าจะเป็น แคน ) ตีฆ้องโหม่ง กลองยาว โทนร้ามะนา ฉิ่ง กรับ ขับร้องล้าน้า ดอกสร้อย 

 สักระวา เพลงครึ่งท่อน เพลงปรบไก่ เพลงเรือ เพลงตวันตก ตวันออก โต้ตอบกันตาม 

 ความสนุกนิ์สนัดแห่งตน ... 

        ( เอนก นาวิกมูล เรื่องเดิม: ๑๗๙ ) 

  

สุกัญญา สุจฉายา ( ๒๕๒๕ : ๘๖ ) กล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลท่ี ๖ ได้เคยชมการแสดงของชาวบ้านท่ีนครสวรรค์ เป็นเพลงปฏิพากย์ท่ีเล่นในงานฉลองผ้าป่าซึ่งอาจ

เป็นเพลงเรือก็เป็นได้ ดังปรากฏใน ลิลิตพายัพ ว่า 

  พระยาชลบุเรศผู้   เป็นปลัด มณฑลนา 

 ตอนค่่าตระเตรียมจัด   เล่นพร้อม 



๑๒๒ 

 ผ้าป่าอีกเพลงขนัด   หนาแน่น 

 เริงหน้าพลับพลาป้อม   นอบเกล้าบ่าเรอไผท 

 วงชายร้องยั่วเย้า    ยวนหญิง 

 วงอิสัตรีประวิง    ตอบโต้ 

 

ประมาณ พ.ศ. ๒๔๗๐ เมื่อโรงพิมพ์ราษฎร์เจริญ ( โรงพิมพ์วัดเกาะ ) น้าเพลงพื นบ้าน
ต่าง ๆ มาจัดพิมพ์จ้าหน่าย ปรากฏว่ามี “เพลงเรือชาวเหนือ ๒ เล่มจบ” ด้วย ( เรื่องเดียวกัน : ๒๕ ) ปี พ.ศ. 
๒๔๙๒ มี “เพลงเรือชาวเหนือ เล่ม ๑ โดยนายบุษย์ ๑ เล่ม” และพ.ศ. ๒๔๙๓ มี “ เพลงเรือชาวเหนือ เล่ม ๒ 
โดยนายเจริญ อุปถัมภานนท์ ๑ เล่ม”  นอกจากนี ยังมีการพิมพ์เพลงเรืออีก ช่ือว่า “ เพลงเรือกฐิน ผ้าป่า เล่ม 
๑, ๒ สองเล่มจบ” และ” เพลงเรือชาวเหนือ” โดยโรงพิมพ์ห้างสมุด ดังปรากฏในหนังสือช่ือ “ บัญชีหนังสือ 
พ.ศ. ๒๔๘๐” ซึ่งมีจ้าหน่ายท่ีร้าน สอ ฮวนเต็ก จังหวัดพัทลุง ( เรื่องเดียวกัน : ๒๘ ) 

ค้าว่า “เพลงเรือชาวเหนือ” หมายถึงเพลงเรืออย่างท้านองทางชัยนาทและอุทัยธานี ( 
เหนือ คือ อยู่ทางทิศเหนือของสุพรรณบุรี อาจหมายถึง เหนือน ้า หรือ อยู่ต้นน ้า ของแม่น ้าท่าจีน ก็ได้ )  ส่วน 
“ นายบุษย์และนายเจริญ” นั น “เป็นกวีของโรงพิมพ์แห่งนี  ได้เขียนเพลงเรือออกมาคนละเล่ม... เขาเขียนถึง
การร้องในแนวลักหาพาหนี ด้วยเรื่องราวและเนื อหาท่ีน่าสนใจมาก เพราะมีกลอนดีอยู่หลายตอน” ( เรื่อง
เดียวกัน : ๑๒๗ ) 

ในปี พ.ศ. ๒๔๗๙ มีการบันทึกแผ่นเสียงเพลงเรือ และจัดจ้าหน่ายโดยห้างแผ่นเสียง
ของนาย ต. เง็กชวน บางล้าพู คือ “ เพลงเรือว่าแก้กันเผ็ดร้อน นายคล้าม นางคล้อย ร้อง ๔ แผ่นจบ” ( เรื่อง
เดียวกัน : ๓๒ )  ในปีพ.ศ. ๒๔๘๓ ครูเพ็ญ ปัญญาพล ได้น้าเพลงเรือชาวเหนือออกแสดงทางสถานีวิทยุ โดย
เนื อร้องมีการประยุกต์ให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันในขณะนั นด้วย ( เรื่องเดียวกัน :  ๑๒๗ ) 

เพลงเรือเป็นเพลงท่ีได้รับความสนใจมากพอ ๆ กับเพลงฉ่อยและล้าตัด เพราะได้รับ
การบันทึกเสียงและการพิมพ์เป็นหนังสือจ้าหน่ายด้วย เอนก นาวิกมูล ( เรื่องเดียวกัน:  ๑๒๗ ) สรุปว่า “ เมื่อ
นับอายุของเพลงแล้ว แสดงให้เราเห็นว่าเพลงเรือมีความยั่งยืนมานับร้อยปี ด้วยจังหวะและท่วงท้านองท่ีไม่
ยุ่งยากสลับซับซ้อนนัก เพลงเรือจึงเหลือคนท่ีร้องเพลงเรือตกทอดกันเรื่อยมา” 

เพลงเรือเป็นเพลงปฏิพากย์หรือเพลงโต้ตอบ มีจุดเด่นอยู่ท่ีปฏิภาณและการใช้โวหาร
ชิงไหวชิงพริบ การประลองฝีปากและภูมิรู้กันของชาวภาคกลาง นิยมเล่นในฤดูน ้าหลาก เดือน ๑๑ - ๑๒ ซึ่ง
ตรงกับช่วงเทศกาลออกพรรษา ทอดผ้าป่า ทอดกฐินและลอยกระทง สมัยก่อนชาวบ้านจะลงเรือพายล่องไป
ตามล้าน ้าเพื่อร่วมงานเทศกาล ท้าบุญไหว้พระและเล่นเพลงกันอย่างสนุกสนาน แหล่งประชุมเพลง เมื่อ 
ประมาณ ๖๐ –๗๐ มานี  ได้แก่ งานไหว้พระหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลยก์ จังหวัดสุพรรณบุรี งานไหว้พระนอนท่ี
อ้าเภอป่าโมก อ่างทอง ( เอนก นาวิกมูล เรื่องเดียวกัน : ๑๒๓ – ๒๒๔ ) “อยุธยางานประจ้าปีวัดพนัญเชิง ทุ่ง
ภูเขาทอง ในหน้าน ้า อ้าเภอบางบาล บางประหัน มหาราช ล้าน ้าทุกสายไม่ว่าจะเป็นแม่น ้าเจ้าพระยา แม่น ้าป่า



๑๒๓ 

สัก แม่น ้าลพบุรี เคยมีเพลงเรือเล่นกันในอดีต ...สิงห์บุรี ล้าน ้าแม่ลา งานวัดพระนอนจักรสีห์ ...ลพบุรี 
พิษณุโลก” ( สุกัญญา        สุจฉายา ๒๕๒๕ : ๕๗ )  

เอนก นาวิกมูล ( ๑๒๔ - ๑๒๖ ) เล่าถึงการเล่นเพลงเรือในสมัยก่อนว่า ฝ่ายชายนั่งเรือ
ล้าหนึ่ง ฝ่ายหญิงนั่งล้าหนึ่ง ส่วนมากนั่งเป็นคู่ จุดตะเกียงไว้ให้สว่าง พ่อเพลงแม่เพลงมักนั่งกลางล้าเรือ 
นอกนั นเป็นลูกคู่ คอยรับคอยกระทุ้งว่า ฮ้าไฮ้ ชะๆ  กระเซ้าเย้าแหย่ให้สนุกสนาน บางคนก็ตีฉ่ิง ตีกรับ ปรบมือ 
เป็นเครื่องประกอบจังหวะ ฝ่ายชายจะพายเรือหาคู่เล่นเพลง เมื่อพบแล้วก็จะพายเข้าไปเทียบเกาะเรือผู้หญิง คู่
ท่ีนั่งด้านในซึ่งต้องเอาเรือไปชิดกันก็ต้องเอาพายเก็บ ยกเว้นท่ีหัวกับท้ายต้องพายไปช้าๆหรือพยุงเรือไว้ พ่อ
เพลงจะเริ่มว่าเพลงก่อน เรียกว่า เพลงปลอบ คือขอเข้าไปร่วมสนุกหรือเชิญฝ่ายหญิงมาร่วมเล่นเพลงด้วย เป็น
มารยาทอย่างหนึ่งในการเล่นเพลงเรือ เมื่อร้องปลอบไปหลายบทแล้ว หากฝ่ายหญิงนิ่งไม่ยอมตอบก็แสดงว่า
เขาไม่ชอบใจจะว่าเพลงด้วย หรือเขามีคู่นัดหมายเอาไว้ก่อนแล้ว ฝ่ายชายก็ต้องลาไปหาคู่ใหม่ต่อไป ถ้าฝ่าย
หญิงพอใจว่าด้วยก็จะเอื อนตอบ เป็นการแสดงว่าตกลงปลงใจจะเล่นเพลงด้วย ต่อจากนั นก็จะร้อง บทประ คือ
ร้องโต้ตอบกันด้วยเนื อหาต่างๆ  บทประเป็นบทปะทะคารมประลองฝีปากของฝ่ายชายและฝ่ายหญิง  เมื่อว่า
เพลงกันพอสมควรแล้ว ตอนจะเลิกจากกัน หญิงชายบางคู่อาจจะแลกส่ิงของเป็นท่ีระลึกแก่กันด้วย เช่น ผ้า 
บางทีฝ่ายชายก็พายเรือไปส่งฝ่ายหญิง และระหว่างนี ก็ว่าเพลงลาหรือเพลงจาก แสดงความอาลัยอาวรณ์ หรือ
อวยพรให้กัน  

ในท้องถิ่นสุพรรณบุรีซึ่งถือเป็นแหล่งส้าคัญของเพลงพื นบ้านภาคกลางนั น ปราชญ์
ท้องถิ่น เช่น มนัส โอภากุล เล่าว่า เมื่อประมาณ ปี พ.ศ. ๒๔๙๕ – ๒๕๐๕ ท่ีผ่านมา งานวัดป่าเลไลยก์ถือเป็น
แหล่งชุมนุมเพลงเรือของชาวสุพรรณบุรีและจังวัดใกล้เคียง “แม่น ้าสุพรรณจะคลาคล้่าไปด้วยเรือมาด เรือแจว 
ตั งแต่หน้าโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช หน้าตลาด หน้าวัดประตูสาร หน้าวัดสุวรรณภูมิ เรือมาดนับเป็นร้อย
เป็นพันจอดอยู่ริมฝ่ัง ท้องน ้าสว่างไสวด้วยแสงของตะเกียงเจ้าพายุ มีการเล่นเพลงเรือกันอย่างสนุกสนานของ
หนุ่มสาวต่างถิ่น ...แต่พอหลังสงครามโลกครั งท่ี ๒ สงบลง การคมนาคมสะดวกสบายขึ น... ก็ไม่มีการเล่นเพลง
เรือและเพลงอีแซวอีก จะมีแต่การหาคณะเพลงอีแซวคณะต่างๆ มาแสดงเป็นมหรสพอย่างหนึ่งเท่านั น ” ( บัว
ผัน สุพรรณยศ ๒๕๓๕: ๒๐ ) 

แม่บัวผันเมื่อเป็นเด็กชอบติดตามพ่อไปฟังเพลงในท่ีต่างๆ ครั งหนึ่งเล่ากันว่า เคยแอบ
มุดลงไปอยู่ใต้ท้องเรือเมื่อพ่อออกไปเล่นเพลงเรือ กว่าท่ีพ่อจะรู้ก็ออกไปไกลเสียแล้ว จึงต้องยอมให้ไปตามใจ
สมัคร พอไปถึงงานเกิดการทะเลาะขว้างปากันระหว่างคนต่างถิ่น บวกกับพ่อเป็น นักเลงอยู่แล้ว พ่อเกรงว่าจะ
เป็นอันตราย จึงต้องเอาลูกสาว ซ่อนไว้ใต้ท้องเรือ ส่วนตัวเองเข้าตะลุมบอนเป็นพัลวัน  ครั นถึงคราวทอดกฐิน 
ทอดผ้าป่ามีเทศกาลไหว้หลวงพ่อโต วัดไชโยอ่างทอง และวัดป่าเลไลยก์สุพรรณบุรี แม่บัวผันก็ได้ไปร่วม ชุมนุม
ฟังผู้ใหญ่ ร้องเพลงเรือ  ในวงเพลงของพ่อดินอาอิน ประกอบด้วย ฝ่ายชาย ได้แก่ อาอิน ปู่สด อาตุ๊ พี่บัวเผ่ือน 
เป็นตัวหลัก ส่วนฝ่ายหญิงหลักคือ อาหงวน ยายตะลุ่ม และแม่บัวผัน วงเพลงนายอินตระเวนไปตามท่ีต่าง ๆ 
ต่อมาแม่บัวผันก็ไปเล่นเพลงอยู่กับวงแม่เช่ือมท่าดินแดง ๑ ปี แม่อ่วม ๑ ปี ( ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์
สุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ใน http://www.suphan.dusit.ac.th ) 

 

http://www.suphan.dusit.ac.th/


๑๒๔ 

เช่นเดียวกับท่ีจังหวัดอ่างทอง สมัยนั นชาวบ้านเล่นเพลงเรือในหน้าเทศกาลต่าง ๆ ฝ่าย
ชายอยู่เรือล้าหนึ่ง ฝ่ายหญิงอยู่อีกล้าหนึ่ง พายไปก็ร้องโต้กัน ดังท่ี ต้าบลบางเสด็จ อ้าเภอป่าโมก พ่อเพลงแม่
เพลงไม่ได้เล่นเพลงเป็นอาชีพ เมื่อมีงานจึงรวมตัวกันไปเล่น พ่อเพลง ได้แก่ นายสาคร คมคาย ( ลุงของนาย
มังกร บุญเสริม ) นายเรียม ( ไม่ทราบนามสกุล ) นายฉุน ชูจันทร์ นายปิ่น โพธิ์สะอาด แม่เพลง ได้แก่ นางโถม 
บุญเสริม  ( มารดาของนายมังกร บุญเสริม ) นางปลด ( ไม่ทราบนามสกุล ) นางแพ บุญฤทธิ์และนางหริ มณี 
ทั งหมดนี เคยร้องเพลงเรือถวายหน้าท่ีนั่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ( มังกร บุญเสริม สัมภาษณ์ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ) 

เมื่อปีพ.ศ. ๒๔๙๔ เป็นต้นมาสังคีตศาลา กรมศิลปากร ได้จัดการแสดงการละเล่นของ
ไทยหลายชนิด ทั งละคร หุ่นกระบอก เสภา รวมทั งเพลงพื นบ้าน  ในสยามนิกร ฉบับวันท่ี ๒ เมษายน พ.ศ. 
๒๔๙๖ ระบุว่า “กรมศิลปากรจัดให้มีการแสดงเพลงพื นเมืองเบ็ดเตล็ดของคณะนางต่วน บุญล้น ณ สังคีตศาลา 
ในวันอาทิตย์ท่ี ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๖ นี  การแสดงครั งนี มีทั งเพลงปรบไก่ เพลงเกี่ยวข้าว เพลงเรือ เพลง
พวงมาลัยและแอ่วเคล้าซอ” ( เรื่องเดียวกัน : ๓๗ )   

ต่อมามีการน้าเพลงเรือมาใส่เนื อร้องใหม่แล้วบันทึกเสียงเป็นเพลงลูกทุ่ง เช่น เพลงเรือ
ของไวพจน์ เพชรสุพรรณ ร้องแก้กับ ผ่องศรี วรนุช เพลงเรือของ อนุชิต เพลงเรือของ กาเหว่า เสียงทอง เป็น
ต้น 

เพลงเรือเริ่มจางหายไปเมื่อมีความเจริญด้านการคมนาคม ผู้คนหันไปใช้รถใช้ถนน เรือ
เริ่มหมดบทบาทลง เพลงเรือก็พลอยหมดบทบาทไปด้วย ดังท่ีสุกัญญา สุจฉายา ( ๒๕๒๕ : ๕๗ ) กล่าวไว้ว่า “ 
เพลงเรือเป็นเพลงเก่ามีมาแต่อยุธยา เริ่มเส่ือมความนิยมเมื่อมีการตัดถนนและการสัญจรทางนี เริ่มหมด
ความหมาย” เพลงเรือท่ีเคยอยู่ในวิถีชีวิตของชาวไทยก็เหลือเพียง “ การแสดง” ท่ีต้องหาว่าจ้างมาสาธิตให้ชม 
และซบเซาลงไป  

ประมาณ ปี พ.ศ.  ๒๕๒๐ เอนก นาวิกมูลและกลุ่มศึกษาเพลงพื นบ้าน ได้รวบรวมและ
จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเพลงเรือไว้ โดยการบันทึกเสียงการแสดงและเขียนหนังสือ  สุกัญญา สุจฉายา ( ๒๕๒๓ ) 
เสนอวิทยานิพนธ์ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับเพลงเรือด้วย  ผลของการศึกษาดังกล่าวท้าให้ทราบว่ามีพ่อเพลงแม่เพลงท่ี
สืบทอดเพลงเรือจ้านวนมาก  เช่น การแสดงเพลงเรือ ชุดตีหมากผัวหมากเมีย เมื่อวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๒๒ 
ณ ศูนย์สังคีตศิลป์ มีพ่อเพลงแม่เพลงชาวอ่างทองและสุพรรณบุรี เช่น บัวเผ่ือน โพธิ์พักตร์ ( ๒๔๖๐ – ๒๕๒๘ 
) พ่อไสว วงษ์งาม พ่อเผ่า สุดสุวรรณ ( ๒๔๖๑-๒๕๔๕ ) แม่บัวผัน จันทร์ศรี ๒๔๖๓ – ๒๕๔๘ )  แม่บุญมา สุด
สุวรรณ ๒๔๖๓-๒๕๔๘ ) และลูกคู่ มีการแสดงเพลงเรือบ้านโรงนอก ต้าบลเสาธง อ้าเภอบางปะหัน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๒๔ มีเพลงเรือบ้านวัดโบสถ์ อ้าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ( ๗ 
สิงหาคม ๒๕๒๕ ) มีเพลงเรือชาววัดท่า ต้าบลห้วยชัน อ้าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ( ๑๓ เมษายน ๒๕๓๑ ) 
ส้าหรับชาวเพลงท่ีเล่นเพลงเรือและได้รับการบันทึกช่ือและประวัติไว้ เช่น นายกร่าย จันทร์แดง ( มีอายุ
ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๕๙ – ๒๕๓๙ ) ฝึกเพลงกับยายตะลุ่ม สุทนต์ ( มีอายุระหว่าง พ.ศ. ๒๔๕๐ - ) นางโกศล 
เกศแก้ว ( เกิด ปี พ.ศ. ๒๔๖๐ ) นางตะเคียน เทียนศรี ( เกิด ปี พ.ศ. ๒๔๔๖ ) หลวงพ่อพร้อม อินทร์วิไล ( 
๒๔๔๘-๒๕๓๗ นางลูกอิน คล้ายอ่อน ( เกิด ๒๔๕๒ ) นายสะอาด แพรด้า ( ๒๔๕๗ – ๒๕๓๘ ) นางเสนียม 



๑๒๕ 

เทียนศรี ( ๒๔๔๙ – ๒๕๓๖ ) “เคยว่าเพลงเรือถวายทอดพระเนตรสมเด็จพระนางเจ้าร้าไพพรรณี ทรงพอ
พระทัยมากถึงกับขอตัวเข้าไปอยู่ในวัง แต่แม่เสนียม ขอตัว ไม่ได้เข้าไป” ( เอนก นาวิกมูล เรื่องเดิม : ๗๔๒-
๗๔๓ ) 

  
การศึกษาดังกล่าวยังท้าให้เห็นสายตระกูลครูเพลงเรือด้วย เช่น เพลงเรือสิงห์บุรีและ

ชัยนาท นครสวรรค์เป็นเพลงสายเดียวกัน เพราะมีครูเพลงและพ่อเพลงแม่เพลงท่ีอยู่ในท้องถิ่นนี และอพยพ
สับเปล่ียนกันไปมาอยู่เสมอ เช่น นายโมรา อยู่คอน ( เกิดราว ๒๔๖๐ ) เดิมอยู่ชัยนาทแล้วย้ายมาสิงห์บุรี ปู่ย่า
ตายายเป็นเพลง พ่อเป็นเพลง แม่เป็นนางละคร เมียช่ือเทียบ ร้องเพลงเรือได้ด้วย นางทองใบ นางสมหวัง บ้าน
วัดท่า อินทร์บุรี เป็นต้น เช่นเดียวกับเพลงอ่างทอง สุพรรณบุรีและอยุธยาก็เป็นเพลงสายเดียวกันเช่น แม่สงวน 
ศรีสุวรรณและแม่บัวผัน จันทร์ศรี เดิมเป็นชาวอ่างทองแล้วอพยพมาอยู่สุพรรณบุรี แม่บุญมาเป็นชาวอยุธยา
แล้วย้ายมาอยู่อ่างทอง เป็นต้น 

จากการศึกษาข้อมูลเอกสารและการรวบรวมข้อมูลภาคสนาม สามารถสรุปได้ว่า เพลง
เรือน่าจะมีมาตั งแต่สมัยอยุธยา ส้าหรับผู้เล่นเพลงและคณะหรือวงเพลงเรืออาชีพในอดีตท่ีพอจะสืบค้นไป
ได้มากท่ีสุดในขณะนี มีไม่น้อยกว่า ๔ ช่ัวอายุคนหรือ ๔ ยุค ดังแผนภูมิต่อไปนี   
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แผนภูมิท่ี ๑ ครูเพลงเรือใน ๔ ยุคสมัย 

 

นางต่วน 
บุญล้น 

( ๒๔๔๑ – 
๒๕๒๐)  

คณะแม่แกล  
อยู่สุข 

(เกิด ๒๔๕๓)  

เพลงเรือ  ๔ ยุค 
 

นายกร่าย  
จันทร์แดง 

(๒๔๕๙–๒๕๓๙ ) 
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ครูเชย 
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สุทนต์ 

( ๒๔๕๐) 
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เทียนศรี  
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อินทร์วิไล 
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๒๕๓๗) 

นางโกศล  
เกศแก้ว  
( ๒๔๖๐ 
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แม่บุญมา 
สุดสุวรรณ 
( ๒๔๖๓-
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ครูชินกร 
ไกรลาศ 

 

แม่ขวัญจิต  
ศรีประจันต์ 

 

ปู่ย่า 
ตายาย 
พ่อแม่  

 

พ่อโชติ 
สุวรรณประทีป 

 

แม่ขวัญใจ  
ศรีประจันต์ 

แม่ประยูร
ยมเย่ียม 
(๒๔๗๘- 
๒๕๕๔) 

 

ก่อนสมัย
รัชกาล 

ท่ี  ๕ 

 

แม่ส้าเนียง 
ชาวปลายนา 

 
พ่อบรรจง 
ทับวิเศษ 

 

ย่าเพิ ง ตาเทียน 
ยายคล ้า พ่อดิน 
อาอิน แม่เชื่อม 

แม่อ่วม 
 

 

พ่อแหยม 
เผื่อนสุริยา 

 

นายสาคร 
คมคาย  
นางโถม 
บุญเสริม 

 

ยายแฉล้ม 
 

 

นาย 
คล้าม  

นางคล้อย 
( บันทึก 
เสียง 

๒๔๗๙ ) 

ตาโถ 
(๒๔๕๕-
๒๕๔๗) 

ยายจันทร์ 
( ๒๔๖๐-
๒๕๔๕) 

 

 

นายยุทธนา 
จันทร์เทศนา 

ยาย 
เลี่ยม  

 

 

 



๑๒๗ 

๒.๒.๓.๒ ลักษณะและรูปแบบการจัดการแสดง  

เพลงเรือเป็นเพลงพื นบ้านชนิดเดียวท่ีต้องนั่งเรือและร้องกลางล้าน ้า แต่เนื่องจาก

ข้อจ้ากัดในด้านพื นท่ีและอุปกรณ์ ผู้จัดการแสดงและผู้แสดงเพลงเรือจึงปรับรูปแบบเป็นการยืนร้องบนบกแทน 

ดังนั น รูปแบบการแสดงจึงมี ๓ ลักษณะ ลักษณะท่ีหนึ่งคือ นั่งร้องในเรือกลางน้ า  เป็นรูปแบบดั งเดิมครั งท่ี

เคยเป็นการละเล่นในหน้าน ้า ปกติจะแบ่งผู้แสดงเป็นฝ่ายชายและฝ่ายหญิง นั่งเรือแยกกันฝ่ายละล้า ( หรืออาจ

มากกว่าหนึ่งล้า ) ใช้เรือจริง พายจริง อาจจอดนิ่งอยู่กับท่ีหรือพายเรือคู่เคียงกันไปตามล้าน ้าอย่างช้า ๆ ขณะท่ี

ร้องก็ได้ หากสถานท่ีกว้างขวางและผู้ชมมีจ้านวนมากก็ต้องมีเครื่องขยายเสียงและไมโครโฟนด้วย ลักษณะท่ี

สองคือยืนร้องและแสดงบนเวที ผู้แสดงฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย จะยืนเรียงแถวกันเป็น ๒ แถว อาจเป็นแถว

ตอน เฉียง ๆ เหมือนนั่งอยู่ในเรือ หรือยืนเรียงเป็นแถวหน้ากระดานเหมือนการร้องเพลงพื นบ้านอื่นๆ ก็ได้ 

บางครั งอาจมีอุปกรณ์จ้าลอง เช่น เรือไม้ เรือผ้า เรือกระดาษ และพาย เป็นต้น และลักษณะท่ีสาม นั่งร้องใน

เรือบนเวที เป็นการผสมผสานรูปแบบท่ีหนึ่งและสอง โดยยกเรือขึ นมาตั งบนเวทีแล้วให้ผู้แสดงลงไปนั่งในเรือ 

เพื่อให้สะดวกแก่การจัดการ ดังภาพต่อไปนี  

 

 
ภาพที่ ๔๙ การจัดรูปแบบการแสดงเพลงเรือแบบน่ังร้องในเรือกลางน ้าของคณะอนันต์ศิษย์แม่ขวัญจิต  

งานสวนหลวง ร. ๙ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ สวนหลวง ร. ๙  

ที่มา: อนันต์ สุขศรี 

 

 



๑๒๘ 

 
ภาพที่ ๕๐ การจัดรูปแบบการแสดงเพลงเรือแบบยืนร้องบนเวที ของคณะมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยร่วมกับมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

ที่มา: วันทนา ชัยปลาทอง 

 

 
ภาพที่ ๕๑ การจัดรูปแบบการแสดงเพลงเรือแบบน่ังร้องในเรือบนเวที ของคณะอนันต์ศิษย์แม่ขวัญจิต 

 ในงานนวัตศิลป์ไทย เทิดไท้องค์ราชินี ครั งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ เวทีสระน ้าพญานาค ศูนย์ส่งเสริม

ศิลปาชีพระหว่างประเทศ ( องค์การมหาชน ) อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 

ที่มา : อนันต์ สุขศรี 

 

การวางต้าแหน่งการนั่งหรือการยืน ส่วนใหญ่หัวหน้าคณะ หรือพ่อเพลงแม่เพลงท่ีเก่ง
ท่ีสุดมักจะนั่งหน้าสุด แต่บางครั งก็นั่งกลางล้าเรือ  หากเป็นการร้องบนเวทีผู้แสดงสามารถเปล่ียนต้าแหน่งกัน
ได้ ผู้ใดจะร้องก็มักออกมายืนด้านหน้าของแถว เมื่อร้องเสร็จแล้วก็ถอยไปอยู่ด้านหลัง สลับกันไป ลูกคู่และนัก
ดนตรีอาจนั่งกลางล้าเรือ ท้ายล้าเรือ หรือนั่งด้านข้างหรือด้านหลังเวที 

รูปแบบการแสดงเป็นการร้องเพลงโต้ตอบกัน ผลัดกันร้องทีละลงหรือท่อน มีต้นเสียง
ร้องจนจบแล้วลูกคู่ร้องรับเหมือนเพลงชนิดอื่น การร้องในเรือกลางน ้า ผู้แสดงไม่มีพื นท่ี ไม่สามารถเคล่ือนท่ี



๑๒๙ 

หรือเคล่ือนไหวได้น้อย ต้องระมัดระวังไม่ให้เรือเอียงหรือล่ม ส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยร้าหรือท้าท่าทางมากนัก ส่วน
การร้องบนเวที ผู้แสดงสามารถท้าท่าทางต่างๆ ได้อย่างเต็มท่ี  

เพลงเรือสามารถแสดงได้ทุกโอกาส ระยะเวลาในการแสดงขึ นอยู่กับความประสงค์ของ
เจ้าภาพ โดยท่ัวไปมีตั งแต่ ๑๐ - ๑๕ นาที จนถึง ๑ – ๒  ช่ัวโมง  ส่วนจ้านวนผู้แสดง หัวหน้าคณะจะเลือกสรร
ไปตามความเหมาะสม  

 
๒.๒.๓.๓ ล าดับขั้นตอนการแสดง  

โดยท่ัวไปการแสดงเพลงเรือมี ๕ ขั นตอน ได้แก่ การร้องเพลงไหว้ครู การร้องบทเกริ่น 

ได้แก่ เพลงออกตัว  การร้องบทปลอบ การร้องบทประ การร้องบทลาหรือบทจาก เหมือนกับการแสดงเพลง

ฉ่อยหรือเพลงอีแซว  

การไหว้ครู หากผู้แสดงมากันคนละคณะ หรือแบ่งฝ่ายชายฝ่ายหญิง และนั่งแยกกัน

ฝ่ายละล้าเรือ ฝ่ายชายร้องก่อน แล้วฝ่ายหญิงจึงร้องบ้าง พานก้านลมักมีฝ่ายละพาน ร้องเสร็จแล้วก็วางไว้หัว

เรือ หากไม่แบ่งฝ่ายคือเป็นคณะเดียวกันก็ให้พ่อเพลงหรือแม่เพลงอาวุโสร้องไหว้ครูเพียงคนเดียว การไหว้ครู

เช่นเดียวกับเพลงชนิดอื่นๆ คือไหว้ส่ิงศักด์ิสิทธิ์ตามล้าดับ เฉพาะเพลงเรือจะเพิ่มไหว้แม่ย่านาง แม่พระคงคา

หรือเจ้าท่าด้วย ตัวอย่าง บทไหว้ครู เพลงเรือของแม่บัวผัน จันทร์ศรี ถ่ายทอดให้นางสาวบัวผัน สุพรรณยศ ใน

พิธีจับมือ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๕ ณ บ้านเลขท่ี ๒๐๒ หมู่ ๓  ต้าบลวังน ้าซับ อ้าเภอศรี

ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี  

เอ่อ..เอย.. 

ยกบายศรีขึ นส่ีมุม    จะไหว้พระภูมิ เจ้าของท่า 

เหล้าไหไก่ตัว     จะเซ่นให้ท่ัว นาวา 

ขอให้มานั่งในคอช่วยต่อปัญญา   เมื่อลูกจะว่าเพลงเอย 

 

๒.๒.๓.๔ เคร่ืองดนตรี เคร่ืองแต่งกายและอุปกรณ์ประกอบการแสดง  

เดิมเครื่องดนตรีหลักของการแสดงเพลงเรือ คือ กรับและฉิ่ง ต่อมาบางคณะ เช่น คณะ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพิ่มตะโพนด้วย ส่วนการแต่งกายนิยมแต่งแบบไทย ฝ่ายหญิงอาจนุ่งโจงกระเบน

หรือผ้าถุง ใส่เสื อคอกลมแขนกระบอก ห่มสไบ ฝ่ายชายอาจนุ่งโจงกระเบนหรือใส่กางเกง สวมเสื อคอกลม     

สีพื นหรือลายดอก สีสันสดใส อาจมีผ้าคาดพุง หรือคล้องไหล่ อุปกรณ์ประกอบการแสดง หากจัดรูปแบบ

ดั งเดิมก็ต้องมีเรือ มีพาย มีพานก้านล และอื่นๆ เช่น การแสดงเพลงเรือท่ีวัดมะเกลือมี ปลัดขิกอันใหญ่ เป็นต้น 



๑๓๐ 

 
ภาพที่ ๕๒ การแสดงเพลงเรือคณะมหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย ในพิธีมอบรางวัลยอดเย่ียม โครงการบรูณปฏสิังขรณ์ 

พระบรมธาตุเจดีย์ จากยูเนสโก เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

ที่มา : จิราภรณ์ บุญจันทร์ 

 

๒.๒.๓.๕ ท านอง การร้อง โน้ตและตัวอย่างบทเพลง  

เพลงเรือมีรูปแบบค้าประพันธ์เป็นกลอนหัวเดียวแบบสัมผัสสามวรรค เหมือนเพลงเต้น

ก้าและเพลงพวงมาลัยคือ ๑ บทมี ๒ วรรค แต่ละวรรคมีตั งแต่ ๖-๑๐ ค้า มีสัมผัสระหว่างวรรค ๑ ท่ี และมี

สัมผัสระหว่างบททุกบท แต่การลงท้ายเพลงแต่ละ “ลง” หรือท่อนจะต้องสัมผัสอย่างน้อยสามวรรค ค้าสุดท้าย

ต้องลงว่า “เอย”  สัมผัสระหว่างวรรค กับสัมผัสระหว่างบทต้องไม่ใช่เสียงเดียวกัน ดังแผนผังต่อไปนี  

      

 

                                                                               

                                                                            เอย 

  

เนื่องจากปัจจุบันมีเพลงเรือ ๓ สาย แต่ละสายร้องท้านองหลักเหมือนกัน จะแตกต่าง

กันบ้างเฉพาะรายละเอียดเพียงเล็กน้อย ได้แก่ การร้องรับและการกระทุ้งของลูกคู่ ดังนี  

ก. การร้องท านองสายสุพรรณ มีลักษณะดังนี  

การขึ นเพลง  โดยท่ัวไปผู้ร้องมักเอื อนเสียงว่า “ เอ่อ..เออ..เอิง..เอย” หรือ บางทีก็ร้อง
สั นๆ ว่า “ เอย” ลูกคู่ก็จะรับว่า “ ฮ้า...ไฮ้” หรือ “ ฮ้า...ไฮ้... เชี ยบ เชี ยบ” หรือ “  ฮ้า...ไฮ้... ชะ ชะ” การขึ น
เพลงมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความไพเราะและดึงดูดความสนใจ รวมทั งเพื่อตั งเสียงหรือตั งท้านองเพลงด้วย หาก
ขึ นเพลงผิดเพี ยน มักร้องท้านองผิดไปด้วย ผู้ร้องจึงต้องตั งใจมากเป็นพิเศษ อย่างไรก็ตามในกรณีท่ีร้องโต้ตอบ
กันมานานพอควรแล้ว หรือว่าก้าลังร้องชิงไหวชิงพริบติดพันกัน ผู้ร้องอาจจะร้องเนื อเพลงตอบโต้ไปเลยโดย
ต้องไม่ขึ นเพลงอีกก็ได้  



๑๓๑ 

 
การร้องเนื อเพลง เพลงเรือมีท้านองหลักท้านองเดียวและมีจังหวะหยุดท่ีแน่นอน หาก

ตีฉิ่ง จะมีเสียงจังหวะ “ ฉิ่งฉิ่ง ฉับ”  ถ้าตีกรับก็เทียบได้กับจังหวะชั นเดียว การร้องเพลงเรือคล้ายกับการร้อง
เพลงฉ่อย ต่างกันตรงเพลงฉ่อย วรรคหลัง มักร้องหลบเสียงต้่า แต่เพลงเรือวรรคหลังมักขึ นเสียงสูง ซึ่งเป็น
เสียงระดับเดียวกับเสียงกระทุ้งของลูกคู่ท่ีรับว่า “ ฮ้าไฮ้” พอดี  เช่น 

  
        ( ต้นเสียงหญิง ) เอ่อ..เออ..เอิง..เอย... 

ได้ยิน/ เสียงชาย/ เข้ามากร่าย/ ร้องเกริ่น ตัวน้อง/ ก็ไม่เนิ่น/ ( ฮ้า ) อยู่ช้า ( ไฮ้ ) 

ครั นว่าจะ/ ไม่เล่น/ จะว่าเช่น/ หญิงช่ัว จะหาว่าน้อง/ เล่นตัว/ ( ฮ้า) เล่นตา ( ไฮ้ ) 

งั นจะเล่น/ สักหน่อย/ ไม่ให้น้อย/ แก่หน้า เสียแรง/ พี่มา/ วอนเอย 

( ลูกคู่รับ ) เสียแรงพี่มาเอ๊ยวอนเอย ว่าจะเล่นสักหน่อยไม่ให้น้อยแก่หน้า เสียหน่อยเสียหน่อย

ไม่ให้น้อยแก่หน้าเสียแรงพี่มา เสียแรงพี่มา พี่มาวอนเอย ฮ้า…ไฮ้….เชี ยบ ๆ 

     ( ขวัญจิต ศรีประจันต์ สัมภาษณ์ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ) 
    

การลงเพลงและการรับเพลง  เมื่อร้องเพลงแต่ละลงหรือแต่ละท่อนจบแล้ว ผู้ร้องจะ
ทอดเสียงหรือหยอดเสียงในตอนท้ายและลงเอย เพื่อให้ลูกคู่รับเพลง การรับเพลงเรือมี ๒ แบบคือแบบแรกร้อง
รับหรือกระทุ้งว่า “ ฮ้า...ไฮ้   เชี ยบ เอ้า เชี ยบๆ  ตอนท้ายของการขึ้นเพลงและร้องรับตอนระหว่างกลางวรรค
และท้ายบท ดังตัวอย่างข้างบน  หรือรับว่า “ชะๆ” หรือ “ควับๆ” ก็ได้ ส่วนการรับแบบท่ีสองคือการรับตอน
ลงเพลง ซึ่งจะร้องซ ้าและทวนสองวรรคสุดท้าย ซ ้าไปซ ้ามา ทั งซ ้าทั งวรรคและซ ้าบางค้า ดังตัวอย่าง 

 
 น้องอย่านิ่งท้าบทเลยแม่รจนา  เงาะน้อยหอยสังข์คู่สร้างมาเสาะหา 
 ให้เผยพักตร์ขึ นพาทีเอย 
(รับ) ให้เผยพักตร์ขึ นพาเอ๊ยทีเอย เงาะน้อยหอยสังข์คู่สร้างมาเสาะหา หอยสังข์ หอยสังข์ คู่สร้าง

มาเสาะหา ให้เผยพักตร์ขึ นพา ให้เผยพักตร์ขึ นพา ขึ นพาทีเอย ฮ้า …ไฮ้… เชี ยบๆ  

( ขวัญจิต ศรีประจันต์ ส้าเนียง ชาวปลายนาและบรรจง ทับวิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการ ๑๗ 

กรกฎาคม ๒๕๕๗ ) 

 

การร้องบทลาหรือบทจาก มีท้านองเฉพาะ คือ  

   ช.เหลืองเอ๊ยใบยอ   หอมช่อจ้าป ี(รับซ ้า) 

ให้พี่จูบแก้มส่ัง เสียข้างละที 

เจ้าช่อฉันเอ๊ยจ้าปี หอมเมื่อยามเย็นเอย 

 หอมเมื่อวานนี เอย 



๑๓๒ 

 ญ. เหลืองเอ๊ยใบยอ   หอมช่อจ้าปี (รับซ ้า) 
อย่าไปหลงว่าแก้ม จะจูบเอาแคมฝาชี 

เจ้าช่อฉันเอ๊ยจ้าปี หอมเมื่อเย็นวานเอย 

หอมเมื่อวานซืนเอย หอมเมื่อคืนวานเอย 

 

ข. การร้องท านองสายสิงห์บุรี มีลักษณะดังนี  

การขึ นเพลง และการร้องเนื อเพลงมีท้านองคล้ายกับเพลงเรือสายสุพรรณ เพียงแต่มี

จังหวะค่อนข้างเนิบกว่าเล็กน้อย ส่วนการรับเพลงจะแตกต่างกันเล็กน้อย  ดังนี  

( ต้นเสียงร้องขึ นเพลง ) เอ่อ..เออ..เอง..เอย.. ( ลูกคู่รับว่า “ ฮ้า..ไฮ้.” ไม่มีค้าว่า เชี ยบ ๆ หรือ 

ชะๆ ) 

น้องจะแล/ ไปทางเหนือ/ หรือก็/ เปล่าตา น้องจะแล/ ไปทางขวา/ ( ลูกคู่รับว่า “ฮ้าไฮ้”  ผู้

ร้องรอจังหวะให้รับเสร็จก่อนจึงร้องต่อ ) หรือก็ไม่พบ 

โอ้พ่อแป้ง/ เคยกล่ัน/ น ้ามัน/ เคยอบ           ฉันแลหา/ ไม่พบ/ เอ๋ยเลยเอย  

( ลูกคู่รับว่า “ฉันแลหา/ไม่พบ/เอ๋ยเลยเอย โอ้พ่อแป้ง/เคยกล่ัน/น ้ามันเคยอบ พ่อแป้ง/เคยกล่ัน/

น ้ามันเคยอบ ฉันแลหา/ไม่พบ ฉันแลหา/ไม่พบ เอ๋ยเลยเอย ฮ้า..ไฮ้..โชะ ๆ ) 

ญ. อีกทั ง/เรือขึ น/ก็ร้อง   อีกทั ง/เรือล่อง ฮ้า..ไฮ้.ก็ส่ัง 

พ่อก้านตอง/สองแจว/ของน้องมาแล้ว/หรือยงั น้องมาพลัดคู่/อยู่วัง/เอ๋ยเวงเอย ( ลูกคู่รับ ) 

ช. อีกทั ง/เรือขึ น/ก็ร้อง   อีกทั ง/เรือล่อง/ ก็ส่ัง 

พี่มาห่วงหน้า/ห่วงหลัง   เสียแล้วแม่วัง/เอ๋ยเวงเอย ( ลูกคู่รับ ) 
 

การร้องบทลาหรือบทจาก เป็นการออกช่อ หรือลอยดอก เช่น 

 

ญ. หอมเอ๊ยเจ้าดอกอ้อ   หอมเจ้าช่อจ้าปา 

น้องมาคอยค้อยคอย    ท้าไมไม่ค่อยจะมา 

หรือพี่ไปเข้าช่องหินหนีบ   หรือพี่ไปเข้ากลีบจ้าปา 

น้องมาคอยพี่ทิดเสียจนผิดเวลา  หรือพี่ไปตกน ้าหอยท่ีหนองน้อยปลายนา 

พี่จึงไม่ค่อยจะมาเอ๋ยเลยเอย ( ฮ้า..ไฮ้..โช๊ะ โช๊ะ ) 

ช. หอมเอ๊ยเจ้าดอกอ้อ   หอมเจ้าช่อมะเฟือง 

มันไม่ได้นอ้งไปเป็นเอก   เสียแล้วพ่อเมฆหัวเหลือง 

หอมเอ๊ยเจ้าช่อมะเฟือง   หอมเมื่อยามเอ๋ยเย็นเอย 

ญ. หอมเอ๊ยเจ้าดอกอ้อ   หอมเจ้าช่อมะเฟือง 



๑๓๓ 

มันไม่ได้นอ้งไปเป็นคู่    เสียแล้วพ่อพูมะเฟือง 

ปากหนายังกะพรงึ ( กระดุมล้อเกวียน ) จะทาสีผึ งก็เปลือง 

หอมเอ๊ยเจ้าช่อมะเฟือง   หอมแล้วเมื่อยามเอ๋ยเย็นเอย” 

( จ้ารัส อยู่สุข การอบรมเชิงปฏิบัติการ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ) 

 

   
ภาพที่ ๕๓ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพลงเรือของครูจ้ารัส อยู่สุข เมื่อวันที่ ๑๕-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗  

ค่ายเพาะกล้าพันธ์ุเก่งเพลงพื นบ้าน โครงการวิจัยเพลงพื นบ้านภาคกลาง 

ที่มา : จิราภรณ์ บุญจันทร์ 

 

ค. การร้องท านองสายอ่างทอง มีลักษณะดังนี  

คอต้น ( โยน โยน โย้น ตาลา..ไฮ้ ) เอ่อ..เออ..เอิ ง..เง้ย..( ลูกคู่ ) ฮ้า..ไฮ้..เชี ยบ เชี ยบ 

เมื่อก่อนประเดิมท่ีจะเริ่มเวลา   ต้องขออภัยนายน้า (ฮ้าไฮ้) พี่น้อง ( ชะชะ) 

ขอบอกออกตัวก็เพราะว่ากลัวติดขัด  เพิ่งจะประเดิมเริ่มดัด (ฮ้าไฮ้) หัดร้อง ( ชะชะ) 

ถึงเสียงไม่ใสแต่เป็นคนไทยรักศิลป์  ขอเทิดศักดิ์ศิลปิน (ฮ้าไฮ้) ปกป้อง ( ชะชะ) 

ศิลปะของไทยไม่ยอมให้เส่ือมโศก   เราต้องให้อยู่คู่โลก (ฮ้าไฮ้) ยกย่อง ( ชะชะ) 

ถ้าต่างคนต่างทิ งก็คงต้องกลิ งลงคลอง   ช่วยกันรักษาไว้หน่อยอย่าปล่อยให้ลอยละล่อง 

ขอเชิญท่านมาร้องเพลงเอย 

(ลูกคู่ ) ขอท่านมาร้องเพลง เอ๊ย เพลง..เอย ช่วยกันรักษาไว้หน่อยอย่าปล่อยให้ลอยละล่อง ไว้

หน่อย ไว้หน่อย ขอเชิญท่าน เอย..เอ๊ย..ท่านมาร้องเพลง มาร้องเพลงเอย ( มังกร บุญเสริม สัมภาษณ์ ๓๑ 

สิงหาคม ๒๕๕๗ ) 



๑๓๔ 

 
ภาพที่ ๕๔ พ่อมังกร บุญเสริม ให้สัมภาษณ์เรื่องเพลงเรือ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

ที่มา : บัวผัน สุพรรณยศ และจิราภรณ์ บุญจันทร ์

 

          ง. การร้องท านองสายล าตัด เพลงเรือสายล้าตัดร้องค่อนข้างกระชั น เน้น

ความสนุก มีลูกคู่กระทุ้งในวรรคด้วย เช่น ท้านองครูชินกร ไกรลาศ ซึ่งสืบทอดมาจากแม่ประยูร ยมเยี่ยม  มี

ลักษณะดังนี  

เอ่อ..เออ เอิ๊ง เอย ฮ้า..ไฮ้..เชี ยบ เชี ยบ  

ช. เดือนสิบเอ็ด/น ้านอง/เดือนสิบสอง/น ้าทรง  พี่ก็เข็น/เรือลง ( ฮ้าไฮ้ ) มาหน้าท่า 

ใครหนอ /( เชี ยบ) ใครแน่ /(เชี ยบ เชี ยบ ) ท่ีเป็นแม่/เพลงเรือ  เรามาว่า/กันคนละเหงื่อ ( ฮ้าไฮ้) 

เถิดหนา  

ใครมี/ ( เชี ยบ) วาทะ/ (เชี ยบ เชี ยบ ) พี่อยากจะประ/ คารม   อยากช่ืน/ อยากชม/ ( ฮ้าไฮ้) 

วาจา 

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

พี่จะจอด/ เฉยเฉย/ เอาหัวเกย/ กอหญ้า  จะจอด/ ค่อยค่อย/ แล้วก็ถอย/ ออกมา 

เอาหัวเกย/ ไปหน่อย / แล้วก็ถอย/ ออกมา  น้องจะคิด/ ค่าท่า/ เท่าไหร่เอย  

( ลูกคู่รับ ) น้องจะคิด/ ค่าท่า/ เท่าไหร่เอย เอาหัวเกย/ ไปหน่อย / แล้วก็ถอย/ ออกมา น้องจะ

คิด/ ค่าท่า/ เท่าไหร่เอย ฮ้า..ไฮ้..เชี ยบ เชี ยบ  

    ( ประยูร ยมเยี่ยมและชิน ฝ้ายเทศ การแสดง ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๓  ) 



๑๓๕ 

 
ภาพที่ ๕๕ การแสดงล้าตัดและเพลงเรือของแม่ประยูร ยมเย่ียมและครูชินกร ไกรลาศ งานพระมหาธีรราชเจ้าร้าลกึ  

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ณ พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดครปฐม  

ที่มา : บัวผัน สุพรรณยศ 

 

  นอกจากท้านองเหล่านี แล้ว พ่อหวังเต๊ยังคิดสร้างสรรค์เพลงเรือด้วยการร้องท้านอง

ทางเพลงไทย เช่น ขึ นเพลงและร้องรับว่า “เอ่อ..เออ เอิ๊ง เอย ฮ้า..ไฮ้..เชี ยบ เชี ยบ นอละนอละนอละนอ ละ

นอละนอละนอละนอย ฮ้า..ไฮ้..เชี ยบ เชี ยบ” ซึ่งแพร่หลายไปท่ัวประเทศเพราะมีการบันเสียงแถบเสียงและ

แถบภาพออกจ้าหน่ายท่ัวไปด้วย  

 

 ๒.๒.๓.๖ ขนบธรรมเนียม ประเพณีและความเชื่อ 

เนื่องจากผู้แสดงเพลงเรือทั งหลายก็คือคณะเพลงฉ่อยและเพลงทรงเครื่องดังท่ีกล่าว

มาแล้ว จึงมีขนบธรรมเนียม ประเพณีและความเช่ือเช่นเดียวกัน เฉพาะท่ีเป็นของเพลงเรือ ได้แก่ ธรรมเนียม

การนั่งร้องในเรือ และการวางพานไหว้ครูไว้ตรงหัวเรือ หากแสดงบนเวทีก็มีธรรมเนียมการร้องการเล่นตาม

แบบแผนดังกล่าว ส่วนใหญ่มีท่าร้าเฉพาะ ท่ีเลียนแบบท่าทางการพายเรือ บางคณะมีการน้าพายจริงมาท้า

ท่าทางให้สมจริงด้วย  

 

นอกจากนั นก็มีธรรมเนียมการร้องกลอนครูท่ีสืบต่อกันมา ( อนันต์ สุขศรี สัมภาษณ์ 

๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ) และธรรมเนียมการแต่งเพลงท่ีมีเนื อหาเกี่ยวกับแม่น ้าล้าคลองและวิถีชีวิตริมน ้าของ

ชาวบ้าน เช่น การสมมุติเหตุการณ์กว่าฝ่ายชายพายเรือมาพบฝ่ายหญิง กันก็เกี ยวพาราสีกันเรื่องเรือ พาย ตล่ิง 

ท่าน ้า ฯลฯ ตัวอย่างเช่น การแสดงเพลงเรือในรายการส่องศิลป์ถ่ินสยาม ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมไอพี

เอ็ม ช่อง เทนทีวี เนื อร้องส่วนหนึ่งเป็นเพลงเรือของครูชินกร ไกรลาศ สืบทอดมาจากแม่ประยูร ยมเยี่ยม เช่น 

(ช.) เดือนสิบเอ็ดน ้านองเดือนสิบสองน ้าทรง  พี่ก็เข็นเรือลง มาหน้าท่า  

เพราะตั งใจหมายมั่นจะประชันกับน้อง  อึกทึกกึกก้อง ร้องท้า 

ใครหนอใครแน่ท่ีเป็นแม่เพลงเรือ   เรามาว่ากันคนละเหงื่อ เถิดหนา 

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



๑๓๖ 

 (ญ. ) เดือนสิบเอ็ดน ้านองเดือนสิบสองน ้าทรง  แม่เนื อนิ่มอนงค์ ลงท่า 

เห็นหนุ่มรูปหล่อนั่งรอในเรือ   แม่เจ้าประคุณบุญเหลือ รับค้าท้า... 

    

 
ภาพที่ ๕๖ การบันทึกเทปเพลงเรือ รายการส่องศิลป์ถ่ินสยาม เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

ณ บ้านแม่สงวน ถีถะแก้ว อ้าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เริ่มต้นร้องกลอนครู  

แล้วแต่งใหม่เพ่ิมเติม ผู้แสดงคือคณะมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ที่มา : รัตนาภรณ์ ประวัติวัชรา 

 

  นอกจากนั นยังมีการแต่งเพลงใหม่เฉพาะโอกาสเพื่อร้องปฏิสัมพันธ์กับ

เจ้าภาพและผู้ชม เช่น ต้นฉบับลายมือของพ่อมังกร บุญเสริม ต่อไปนี  

 

 
 

ธรรมเนียมการแต่งและการร้องเพลงเรือท่ีพิเศษนอกเหนือจากนี  การแต่งบท
เทิดพระเกียรติหรือบทถวายพระพรพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ ตัวอย่างเช่น เพลงเรือถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว งานเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช แสดงโดย ขวัญจิต ศรีประจันต์    



๑๓๗ 

บัวผัน สุพรรณยศ และคณะ เมื่อวันอาทิตย์ท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓  ณ เวทีกลางแม่น ้าเจ้าพระยาหน้า
โรงพยาบาลศิริราช ประพันธ์โดย บัวผัน สุพรรณยศ เช่น 

 
  ( ขวัญจิต ) เอ่อ..เออ..เอิง..เอย..  

ลงแพเลียบเทียบท่าธรรมศาสตร์ กราบเบื องพระยุคลบาท  เทิดบูชา 

ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมพระจอมดวงใจ ขอเรียงร้อยถ้อยถวาย  เพลงนาวา 

เพลงนาวาชาวบ้านส่งเสียงหวานน้อมถวาย แทนมะลิมาลัย กราบสักการ์ 

ทรงเป็นแสงทิพย์ส่องทางแสงธรรมส่องไทย  ทรงเป็นศูนย์รวมใจ  ไทยประชา 

พระมหากรุณาด่ัง “พระบิดาแห่งแผ่นดิน” น ้าพระทัยไหลริน  ชโลมหล้า 

ทรงงานหนักมานานโครงการสานก่อ เพื่อลูกไทยพ่อไม่ท้อ  ทรงอุตส่าห์ 

ยามประชวรยังฝืนพระองค์ทรงงานหนัก มิทรงยอมผ่อนพัก  สักเวลา 

ยามเราทุกข์ทรงทุกข์ด้วยทรงช่วยดับทุกข์ ทรงชี ทางสร้างสุข  ทุกแหล่งหล้า 

พระบารมีปกเกล้าเหล่าราษฎร์ทั งหลาย เรากินอิ่มนอนสบาย ตลอดมา 

อยู่ใต้ร่มโพธิสมภารเหมือนอยู่สวรรค์ชั นฟ้า ทรงเป็นพลังแผ่นดินทรงเป็นปิ่นนครา 

พระมิ่งขวญัปวงประชาไทยเอย 

 

 
 

ภาพที่ ๕๗ การร้องเพลงเรือถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว งานเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช แสดงโดย 

แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา พ่อสุจินต์ ชาวบางงาม  แม่ส้าเนียง ชาวปลายนา วันทนา ชัยปลาทอง

และบัวผัน สุพรรณยศ เป็นต้น 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓  ณ เวทีกลางแม่น ้าเจ้าพระยาหน้าโรงพยาบาลศิรริาช 

ที่มา: บัวผัน สุพรรณยศ 

 



๑๓๘ 

 การร้องเพลงเรือเทิดพระเกียรติ เฉพาะพระพักตร์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ      
สยามบรมราชกุมารี งานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร้องโดยแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์  
บัวผัน สุพรรณยศและคณะ  เมื่อวันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต
องครักษ์ จังหวัดนครนายก ประพันธ์โดยบัวผัน  สุพรรณยศ  เช่น  
 

 

( บัวผัน ) เอ่อ..เออ..เอิง..เอย.. 
  ขอน้อมอภิวาทเบื องบาทยุคล  พระทูลกระหม่อมของชน  ชาวไทย 
พระเสด็จ   มศว. เอี่ยมลออองอาจ  พระพักตร์ผ่องผุดผาด  พิลาศพิไล 
งาน “วันสมเด็จพระเทพรัตนฯ”  มศว.  น้อมจัด ทูลถวาย 
ครั งท่ี ๒๓ งดงามเพริศแพร้ว  ประทับ“ธ ทูลกระหม่อมแก้ว” เรือนไทย 
พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญา  ทรงเป็นศรีสง่า แก่ข้าไท 
ทรงลอยพระประทีปแสงทอง  ทรงทอดพระเนตรการร้อง เพลงไทย 
พระเสริมศักดิ์เสริมชาติเสริมราชวงศ์  เป็นเพชรใสเสริมส่ง ชาติไทย 
ชาติเรามีศักดิ์ศรีเพราะบารมีพระมิ่งขวัญ พระแผ้วทางสร้างสรรค์  สืบสานไว้ 
ศิลปวัฒนธรรมประจ้าชาติ ทางวางรากฐานและประกาศ  เกริกไกร 
ดนตรีไทยไพเราะเสนาะค่าล ้า เพลงพื นบ้านกังวานค้าเพราะน ้าพระทัย 
บุญของข้าพระบาทได้ชมพระบารมี นับเป็นเกียรติเป็นศรี ยิ่งใหญ่ 
พระเปรียบด่ังน ้าทิพย์จากฟากฟ้า หยดหยาดลงมา กลางใจ 
สรรพชีวิตล้วนมีจิตเบิกบาน พระเมตตาหอมหวาน ปานดอกไม้ 
ช่ืนอะไรใดเล่าเท่าเมตตาพระมิ่งแก้ว เพียงพบพ้องผ่องแผ้วอิ่มเอมใจ 
สุขใดไหนเล่าเท่าได้เป็นข้าไท เกิดอยู่ใต้ใบบุญเป็นพระคุณยิ่งใหญ่ 
พระสมเป็นดวงใจชาติไทยเอย 
 

ส้าหรับประเพณีและความเช่ือ ตัวอย่างเช่น ประเพณีของคณะแม่บัวผัน จันทร์ศรี 
ได้แก่ พิธีจับมือ ลูกศิษย์ต้องมาขอให้ครูจับมือในวันมงคล ส่วนใหญ่ท้าในวันพฤหัสบดี ในพิธีไหว้ครูประจ้าปี 
เดือน ๔  โดยจัดเตรียมเครื่องบูชาครูใส่พาน ได้แก่ ธูป ๙ ดอก หมากพลู ๙ ค้า บุหรี่ ๙ มวน ใบพลูสวยๆ ๗ ใบ 
เข็ม ๑ เล่ม และดอกไม้สีต่างๆ หาให้ได้มากท่ีสุด ( ๕ สี หรือ ๗ สี หรือ ๙ สี ) น้ามาไหว้ครู ครูรับแล้วกล่าว
คาถา จับมือร้าท้าท่าต่างๆ บอกเนื อเพลง สอนร้อง และอวยชัยให้พร ดังภาพ 

 



๑๓๙ 

 
ภาพที่ ๕๘ พิธีจับมือ ของแม่บัวผัน จันทร์ศรี เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๕ 

ที่มา: บัวผัน สุพรรณยศ 

 

นอกจากนี ยังมีพิธีไหว้ครูประจ้าปี ครูให้เตรียมเครื่องบูชา ได้แก่ ไก่ต้ม หมูนอนตอง 
บายศรีปากชามใส่ขนมต้มแดง ขนมต้มขาว ไข่ต้ม กล้วยหวีงาม มะพร้าวอ่อน พานไหว้ครู ธูป เทียน ดอกไม้ 
และเงินก้านลมาตั งวางหน้าโต๊ะท่ีวางเศียรพ่อแก่และรูปเคารพของครูเพลงทั งหลาย ครูผู้น้าจะกล่าวค้าถวาย
ส้าหรับการไหว้บูชาครูตามปกติในวันอื่นๆ นั นก็ให้กล่าวค้าบูชาว่า  “ ถวายเทียน ถวายธูป ถวายรูป ถวายทรง 
ดอกไม้บรรจง ธูปเทียนบูชา” ( บัวผัน จันทร์ศรี สัมภาษณ์ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๕ ) 

เพลงเรือเป็นเพลงโต้ตอบท่ีเก่าแก่มากของไทย สืบอายุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ปี สันนิษฐาน
ว่ามีมาอย่างน้อยในสมัยอยุธยา เดิมเป็นเพลงร้องเล่นในเทศกาลออกพรรษา ทอดกฐินและลอยกระทง 
ชาวบ้านรวมกลุ่มกันไปเล่นในงานวัดต่าง ๆ ต่อมาพัฒนาเป็นการแสดงหรือมหรสพที่หาว่าจ้างพ่อเพลงแม่เพลง
อิสระ ท่ีไม่ได้ตั งเป็นคณะเพลงอาชีพมาแสดงเป็นการเฉพาะกิจเฉพาะโอกาส ปัจ จุบันเพลงเรือได้รับการสืบ
ทอดโดยศิลปินแห่งชาติ ได้แก่  แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ศิลปินดีเด่นของจังหวัดอ่างทอง ได้แก่ พ่อมังกร บุญ
เสริม และศิลปินดีเด่นจังหวัดสิงห์บุรี ได้แก่ ครูจ้ารัส อยู่สุข เป็นต้น ผู้สืบทอดส่วนใหญ่คือสมาชิกในคณะเพลง
พื นบ้าน ท่ีแสดงเพลงพื นบ้านหลายชนิด และเยาวชนในสถาบันการศึกษา เช่น วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นต้น  ลักษณะเด่นของเพลงเรือคือเป็นเพลง
พื นบ้านชนิดเดียวที่ร้องเล่นในเรือ มีรูปแบบการร้องการเล่นเป็นลักษณะเฉพาะ เช่น การรับของลูกคู่ว่า “ ฮ้า..
ไฮ้” และการตีฉ่ิง จังหวะ “ ฉิ่ง ฉิ่ง ฉับ” เพลงเรือนิยมมากในแถบลุ่มน ้าภาคกลาง แต่ละท้องถิ่นมีท้านองหลัก
เหมือนกัน มีลีลาการ้องท่ีแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย เช่น การร้องรับของลูกคู่ เป็นต้น เพลงเรือจึงมีเอกลักษณ์
ของเพลงและมี   อัตลักษณ์เฉพาะถิ่นที่น่าสนใจมาก นับเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท่ีส้าคัญอย่างหนึ่ง
ของไทย 
 

 

 

 

 



๑๔๐ 

๒.๒.๔ ล าตัด 

 

 ๒.๒.๔.๑ ประวัติความเป็นมาของการร้องล าตัด 

 ล้าตัดเป็นการแสดงพื นบ้านของภาคกลางท่ีนิยมในสังคมไทยมาอย่างยาวนานกว่า

ร้อยปี นักวิชาการทั งทางด้านมานุษยวิทยาและคติชนวิทยาหลายคนได้สนใจศึกษาและน้าเสนอองค์ความรู้

เกี่ยวกับ ล้าตัดไว้จ้านวนมาก  ได้แก่ มนตรี ตราโมท  ( ๒๔๗๙ ,๒๕๑๘ ) เอนก นาวิกมูล ( ๒๕๒๑ ) สุกัญญา 

สุจฉายา ( ๒๕๒๓ ) เด่นดวง พุ่มศิริ ( ๒๕๒๓ ) วาสนา ต้นสารี ( ๒๕๓๒ ) วัฒนะ บุญจับ ( ๒๕๓๒ ) วิชา เชาว์

ศิลป์ ( ๒๕๔๑ ) อภิลักษณ์ เกษมผลกูล ( ๒๕๕๐ ) จามร พงษ์ไพบูลย์ ( ๒๕๕๑ ) และน ้าผึ ง มโนชัยภักดี ( 

๒๕๕๔ ) ข้อมูลจากการศึกษาเหล่านี นับว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิจัยเรื่องเพลงพื นบ้านภาคกลาง

โดยเฉพาะเกี่ยวกับหัวข้อ ประวัติความเป็นมาของล้าตัด ซึ่งผู้วิจัยได้สรุปสาระส้าคัญมาเสนอไว้ในงานวิจัยนี  

และศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารและการสัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี  

ความหมายของค้าว่า “ล้าตัด” มีผู้รู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมได้ให้ความหมายไว้อย่าง

น่าสนใจ อาทิ เด่นดวง พุ่มศิริ ได้กล่าวถึงความหมายของล้าตัดไว้ว่า “ล้า คือ เนื อร้องในใจความต่างๆ กัน เช่น 

ล้าไหว้ครู ล้าเกี ยว ล้าสาด ล้าว่า ล้าด่า ล้าลอย เป็นต้น ส่วนค้าว่า ตัด หมายถึง ว่าตัดเข้าท้านองเพลงต่างๆ 

ของแขกของไทย ของเพลงมโหรี ปี่พาทย์ ในตอนท่ีไพเราะเหมาะสมท่ีจะร้องเข้าจังหวะร้ามะนาได้ครึกครื น 

กระฉับกระเฉง นอกจากนี ก็ไปตัดหรือเลียนแบบการแสดงอื่นๆ อย่างโน้นนิดนี หน่อย เช่น โขน ละคร งิ ว สวด

คฤหัสถ์ และท้านองเพลงพื นบ้านอื่นๆ เช่น เพลงฉ่อง เพลงเกี่ยวข้าว เพลงอีแซว ...” มนตรี ตราโมท ซึ่งเป็นผู้

ท่ีมีความรู้ทางด้านการดนตรี และการแสดงในด้านต่างๆ ก็เป็นอีกผู้หนึ่งท่ีได้พยายามค้นหาท่ีมาของค้าว่า ล้า

ตัด ว่าใครเป็นผู้ตั งช่ือของการละเล่นชนิดนี  และการตั งช่ือเช่นนี มาจากอะไร ซึ่งก็ไม่ได้รับค้าตอบเป็นท่ีพอใจ

หรือได้รับความสว่างขึ นอย่างไรเลย แต่เมื่อมาพิจารณาดูการเล่นลิเกบันตน ซึ่งเป็นการเล่นของมลายู จะพบว่า

มีการเล่นท่ีคล้ายกับล้าดังนั น ค้าว่า ล้า ท่ีประกอบเป็นช่ือเรียกการละเล่นชนิดนี ว่า ล้าตัด นั นอาจจะหมายถึง 

การร้องเพลงตัดก็ได้ แต่เมื่อพิจารณาดูแล้วล้าตัดนี ก็มีส่วนเป็นล้าอยู่ด้วย คือ ตอนท่ีต้นเสียงและคอสองร้อง

เป็นใจความนั น ยึด  ล้าน้า (Rythum) มากกว่าท้านอง (Melody) ซึ่งเป็นลักษณะของล้า ส่วนตอนท้ายท่ีลูกคู่

รับนั นจะเป็นลักษณะของเพลงท้านองท่ีน้ามาให้ลูกคู่รับโดยมากจะตัดมาจากเพลงร้องหรือเพลงดนตรีอีก

ชั นหนึ่ง โดยเลือกเอาแต่ตอนท่ี ๑ เหมาะส้าหรับการร้องมาเท่านั น เพราะฉะนั นถ้าจะเรียกการละเล่นชนิดนี ให้

ถูกต้องตามลักษณะท่ีเป็นอยู่ จะต้องใช้ช่ือเรียกอย่างยืดยาวดังท่ี มนตรี ตราโมท เรียกว่า “ขับล้าน้าด้วยร้อง

เพลงตัด” ซึ่งแทนท่ีจะเป็นช่ือเรียกก็จะกลายเป็นค้าอธิบายไป จึงเห็นได้ว่า ผู้ท่ีเริ่มการแสดงชนิดนี ขึ นพร้อมทั ง

ตั งช่ือว่า ลิเกล้าตัด (เพราะมาจากดิเกร์) และต่อมาก็ถูกตัดลงไปโดยความกร่อนของภาษาเหลือเพียงค้าว่า ล้า

ตัด จึงเป็นการตั งช่ือท่ีเหมาะสม เรียกง่าย และมีความหมายตรงกับการแสดงมากท่ีสุด  ( อภิลักษณ์ เกษมผล

กูล, ๒๕๕๐)  



๑๔๑ 

สรุปได้ว่า ล้าตัด หมายถึง เพลงพื นบ้านภาคกลางชนิดหนึ่งท่ีร้องโต้ตอบกันระหว่าง

ชายและหญิง มีเนื อหาและค้าประพันธ์เป็นกลอนหัวเดียวเหมือนเพลงโต้ตอบอื่นๆ ของไทย ลักษณะเด่นของ

ล้าตัดคือมีท้านองอันหลากหลาย เช่น แขก มอญ ลาว จีน ฯลฯ เนื่องจากน้าเพลงชนิดอื่น ๆ มาร้อง แบบ “ตัด

เพลง” มา  และท่ีส้าคัญต้องมีร้ามะนาเป็นเครื่องดนตรีหลักของการแสดง 

 

ส้าหรับความเป็นมาของล้าตัดนั นนักวิชาการทั งหลายกล่าวตรงกันว่ามาจากการสวด

สรรเสริญ พระเจ้าประกอบการตีกลองร้ามะนาของชาวมุสลิม ท่ีเรียกว่า “ลิเกฮูลู” ดังเนื อเพลงล้าตัดของครูชิน

กร ไกรลาศ ต่อไปนี  

...ว่าล่าเอ๋ยล่าตัดมีประวัติน่ารู้   มาจากลิเกฮูลูถิ่นฐานอยู่ทางใต้ 

จากจังหวัดปัตตานีเป็นของดีท่ีน่าดู  ได้รุ่งเรืองเฟื่องฟูแพร่ไปอยู่ท่ัวไทย 

ท้ังในกรุงภาคกลางแล้วก็ต่างจังหวัด  เรียกช่ือน่าว่าล่าตัดยังยืนหยัดรับใช้... 

      ( ชิน ฝ้ายเทศ ๒๕๔๗ : ๓ ) 

 

“ลิเกฮูลู” หรือ “ละกู” หมายถึง การร้องเป็นท้านอง ส่วนค้าว่า “ซิเกร์” หรือ “ดิ

เกร์” หมายถึง การระลึกถึงพระเจ้า ค้าว่า “ดิเกร์” ซึ่งต่อมาเรียกว่า “ดิเก”  นี มีหลักฐานยืนยันจากพระนิพนธ์

ของสมเด็จฯ กรมพระยาด้ารงราชานุภาพ ท่ีทรงกล่าวไว้ในหนังสือระเบียบต่านานละคร ว่า  

 

ค่าว่า ดิเก เป็นภาษามาลายู แปลว่าขับร้อง เดิมนั้นเป็นการสวดบูชาพระ
ในทางศาสนาของแขกอิสลาม ส่ารับหนึ่งมีนักสวดตีระมะนา ราว ๑๐ คน สวดเพลงแขก
เข้ากับจังหวะร่ามะนา ได้เข้าไปสวดถวายตัวครั้งแรกในการบ่าเพ็ญพระราชกุศล เมื่อปี
มะโรง พระพุทธศักราช ๒๔๒๓ ต่อนั้นมาพวกเช้ือแขกในกรุงเทพฯ นี้คิดสวดดิเกแผลง
เป็นล่าน่าต่าง ๆ เมื่อเกิดเป็นการประชันแข่งขันพวกดิเกก็คิดลูกหมดเข้าแกมสวดร้องเป็น
ภาษาต่าง ๆ และท่าเครื่องเล่น เช่น ท่าเป็นตัวหนังเชิดเอาร่ามะนาเป็นจอ เมื่อร้องลูก
หมดเป็นเพลงตะลุง เป็นต้น ดิเกกลายเป็นการเล่นขึ้นมาอย่างหนึ่ง ต่อมาพวกจ่าอวดไทย
ก็เล่นดิเกบ้าง ขับร้องเพลงแขกเข้าจังหวะร่ามะนาพอเป็นกิริยาบ้างตอนต้น พอถึงลูกหมด
เป็นเพลงต่างภาษา เมื่อร้องเพลงภาษาไหนก็แต่งตัวจ่าอวดเป็นคนชาตินั้น ๆ ออกมาเล่น
เป็นชุด ๆ เล่นดิเกกันมาอย่างนี้อีกระยะหนึ่ง ( วิชา เชาว์ศิลป์ ๒๕๔๑ : ๒๒ – ๒๓ ) 

 

ดิเกท่ีเล่นออกภาษาเช่นนี ต่อมาก็เรียกว่า “ลิเกลูกบท” หรือ “ลิเก” ดังทุกวันนี  ใน
บทความเรื่อง“ล่าตัด” คู่กับ “ลิเก” มีก่าเนิดมาด้วยกันจาก “แขก” ของสุจิตต์ วงษ์เทศ ในคอลัมน์สยาม
ประเทศไทย ( มติชนออนไลน์ วันท่ี ๑๐  มกราคม ๒๕๕๖ อ้างถึงหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับประจ้าวัน



๑๔๒ 

อังคารท่ี ๓  กรกฎาคม ๒๕๕๕) กล่าวถึงประวัติของล้าตัดกับลิเกว่ามาจาก “ดิเกร์” ซึ่งเป็นพิธีกรรมทาง
ศาสนา เพื่อสวดสรรเสริญพระอัลเลาะห์ของชาวมลายูมุสลิมท่ีถูกกวาดต้อนขึ นไปอยู่กรุงเทพฯ ตั งแต่สมัย 
รัชกาลท่ี ๑ และรัชกาลท่ี ๓ จากบ้านเมืองทางภาคใต้ของไทย เช่น เมืองปัตตานี และเมืองใกล้เคียง  คน
กรุงเทพฯ ยุคนั นพากันเข้าใจเอาเองว่า พิธีดิเกร์เป็น สวดแขก แล้วเรียกค้ามลายู ดิเกร์ เพี ยนไปว่า  “จิ
เก” บ้าง “ยี่เก” บ้าง ตามถนัดปาก ต่อมาก้าหนดให้เรียกเป็นทางการว่า ลิเก แล้วเรียกพิธีอย่างนี  ว่า ลิเกสวด
แขก  

ลิเกสวดแขกนี  มีหลายคนนั่งล้อมเป็นวง แต่ละคนมีเครื่องดนตรีคนละอย่าง คือ กลอง
ร้ามะนามีหลายใบ และเครื่องจังหวะมีโหม่ง, กรับ, ฯลฯ แล้วตีประโคมโหมโรงพร้อมกัน จากนั นมีต้นบทคน
หนึ่งร้องน้าเป็นค้ามลายู ร้องวรรคหนึ่ง ก็หยุดให้ลูกคู่ร้องทวนซ ้าพร้อมกัน แล้วตีประโคมกลองร้ามะนาและ
เครื่องจังหวะไปด้วย  นานไปลิเกสวดแขกก็เป็นลิเกล้าตัด เมื่อมีชาวมลายูมุสลิมกลุ่มหนึ่งในกรุงเทพฯปรับปรุง
ลิเกสวดแขกภาษามลายูเป็นภาษาไทย แล้วเลือกขับล้าอันเป็นท่ีนิยมเล่นในยุคนั นมาผสมใช้งาน โดยไม่เอา
ท้านองทั งหมด แต่ตัดสั นๆ เฉพาะท่ีสนุกสนาน เลยเรียกลิเกล้าตัด นานเข้าก็กร่อนเหลือแค่ล้าตัด สืบมาจนทุก
วันนี     ( สุจิต วงษ์เทศ เรื่องเดิม อ้างถึง การละเล่นของไทย โดย มนตรี ตราโมท กรมศิลปากร พิมพ์ครั งแรก 
พ.ศ. ๒๔๗๙ ) 

ลิเกสวดแขกกลุ่มหนึ่ งปรับเป็นล้าตัด ก็มีอีกกลุ่มหนึ่งพัฒนาแยกเป็นลิเกออก
ภาษา แสดงชุดของชาติภาษาต่างๆ แต่ก้าหนดว่าต้องเริ่มด้วยชุดภาษาแขก เรียกแขกรดน ้ามนต์   แล้วถึงตาม
ด้วยชุดภาษาอื่นๆท่ีต้องการให้ตลกขบขันสนุกสนาน ลิเกออกภาษา  มีตัวแสดงแต่งกายตามภาษานั นๆ โดยผู้
แสดงร้องเองเป็นค้าไทยแต่ดัดเป็นส้าเนียงภาษานั นๆ แล้วท้าท่าทางประกอบ ส่วนคนตีกลองร้ามะนาและ
เครื่องจังหวะท่ีนั่งล้อมวงก็ร้องรับพร้อมกันเป็นลูกคู่  เมื่อหมดกระบวนชุดหนึ่งผู้แสดงเข้าฉาก พวกตีร้ามะนาก็
พากันประโคมต่างๆ อย่างล้าตัดสั น ๆ สลับรอผู้เล่นแต่งชุดภาษาใหม่ออกมาเล่นต่อไป ด้วยส้าเนียงและเครื่อง
แต่งตัวสมมติเป็นภาษานั นๆ เช่น มอญ  ลาว  จีน  เขมร, ฯลฯ  ( เป็นต้นแบบเพลงสิบสองภาษาสืบมาจน
ปัจจุบัน ) 

ต่อมาพวกวงปี่พาทย์กับพวกสวดคฤหัสถ์ท่ีเล่นประโคมงานศพ เห็นว่าลิเกออกภาษา
ของพวกแขกมุสลิมสนุกสนาน จึงน้าไปดัดแปลงเล่นเข้าวงปี่พาทย์บรรเลงรับแทนตีร้ามะนา ครั นนานเข้าก็ให้
แต่งตัวฉูดฉาดมากกว่าเดิม แล้วเรียกว่า ลิเกลูกบท ครั นนานไปก็รัดเครื่องเลียนแบบละครนอกทั งเครื่องแต่งตัว
และลีลาร้องร้า แต่ต้องท้าให้เพี ยนจากละครของหลวง (เพราะมีข้อห้ามท้าเลียนแบบเหมือนของจริง ใครขืนท้า
ก็ผิด ต้องติดคุกตะราง) แล้วเรียก ลิเกทรงเครื่อง  ส่วนชุดแขกรดน ้ามนต์ท่ีเป็นชุดแรกในลิเกออกภาษา ก็
ปรับเปล่ียนเป็น “ออกแขก” เชิงสัญลักษณ์ว่ามีต้นเค้าจากดิเกร์ของแขกมลายูมุสลิม ลิเกก่อนแสดงทุกวันนี จึง
ต้องมีออกแขกด้วยท้านองแขกซัมเซ (บางทีเรียกแขกบุรันยะวา ค้าร้องมีต่างๆออกไป ขึ นอยู่กับกาลเทศะท่ี
แสดง เช่น ยุคต่อต้านคอมมิวนิสต์ ลิเกบางคณะออกแขกต่อต้านคอมมิวนิสต์ตามค้าขอร้องแกมบังคับของ
รัฐบาลสมัยนั น )เมื่อล้าตัดกับลิเกแยกกันเด็ดขาดแล้ว โดยล้าตัดใช้กลองร้ามะนาตีรับเหมือนเดิม ส่วนลิเกมีปี่
พาทย์ประโคมรับ (อย่างละคร) ลิเกไม่เอาล้าตัดเข้ามาปน แต่ล้าตัดเอาลิเกไปเล่นสลับได้ โดยเลียนแบบอย่าง
ลัด ๆ ตัดๆ สนุกสนาน ( เรื่องเดิม ) 



๑๔๓ 

ส่วนดิเกท่ีเป็นล้าตัดนั นมาจาก “ลิเกบันตน” เด่นดวง พุ่มศิริ ได้กล่าวไว้ว่า“ล้าตัด
เท่าท่ีมีหลักฐานพอเช่ือว่า เป็นการแสดงแบบหนึ่งท่ีไทยเราน้าแบบแผนการแสดง “ดิเกร์” ของมลายูมา
ปรับปรุงดัดแปลงแก้ไขจนกลายเป็นล้าตัดอยู่ในปัจจุบัน ดิเกร์นั นชาวมลายูน้ามาแสดงในกรุงเทพฯ ครั งแรก
เมื่อต้นรัชกาลท่ี ๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ วิธีการแสดงมีคนตีร้ามะนาหลายคนพร้อมด้วยเครื่องประกอบจังหวะ
อื่นๆ พอผู้เป็นต้นบทร้องน้าขึ นเป็นภาษามลายูแล้ว พวกท่ีนั่งล้อมกันเป็นวงก็ร้องรับเป็นลูกคู่พร้อมกับตี
ร้ามะนาและเครื่องประกอบจังหวะไปด้วย ล้าร้องนั น เรียกว่า “บันตน” เมื่อร้องบันตนไปจนจบกระบวนความ
หรือสมควรแก่เวลา การแสดงจะเริ่มพลิกแพลงออกเป็น ๒ สาขา สาขาหนึ่งเรียกว่า “ฮันดาเลาะ” มีการแสดง
เป็นชุดและเรื่องเบ็ดเตล็ดต่างๆ ซึ่งเป็นท่ีมาของลิเก ส่วนอีกสาขาหนึ่งเรียกว่า “ละกูเยา” เป็นการว่ากลอนด้น
แก้กันอันเป็นต้นทางท่ีก้าวสู่ “ลิเกล้าตัด” หรือเรียกสั นๆ ว่า “ล้าตัด” 

การแสดงบันตนนั นปรากฏในเมืองไทยสมัยรัชกาลท่ี ๕ ได้มีการกล่าวถึงการแสดงใน
ลักษณะนี ไว้ในสาส์นสมเด็จ เล่มท่ี ๒๗ ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ และ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด้ารงราชานุภาพ หน้า ๒๖๒ - ๒๖๔ ความว่า 

              “ยังมีต่านานอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งเกิดเนื่องมาแต่ครั้งงานพระศพสมเด็จพระนาง
สุนันทาเหมือนกับเมื่อมีกงเต๊กเป็นงานหลวงครั้งนั้น คนท้ังหลายคงจะเห็นเป็นการทรง
บ่าเพ็ญพระราชกุศลอย่างกว้างขวาง ผิดกับท่ีเคยมีมาก่อน เป็นเหตุให้พระยามิตรภักดี 
(หรือสร้อยอย่างอื่นจ่าไม่ได้แน่) เป็นแขกอาหรับ พวกเราเรียกกันแต่ว่า “ขรัวหยา” ซึ่ง
เป็นเขยสู่ข้าหลวงเดิม กราบทูลขอเอาพวกนักสวดแขกอิสลามเข้ามาสวดช่วยพระราชกุศล
และทูลรับรองว่าไม่ขัดกับศาสนาอิสลาม จึงโปรดให้เข้ามาสวดในเวลาค่่าตามเวลาของเขา 
ณ ศาลาอัฏวิจารณ์ท่ีพระญวนเคยท่ากงเต๊ก หม่อมฉันไปดูเห็นล้วนเป็นแขกเกิดใน
เมืองไทย ทราบภายหลังว่าเป็นชาวนนทบุรี นั่งขัดสมาธิถือร่ามะนาแขกล้อมเป็นวง จะ
เป็นวงเดียวหรือ ๒ วงจ่าไม่ได้แน่ แต่นั่งสวดโยกตัวไปมา สวดเป็นล่าน่าอย่างแขก เข้ากัน
เป็นจังหวะร่ามะนา ได้เห็นครั้งแรกก็ไม่สู้เข้าใจนัก ต่อมาในปีนั้นเองมีงานฉลองพระชันษา
สมเด็จพระราชินีวิกตอเรียท่ีสถานทูตอังกฤษ ในงานนั้นพวกคนต่างชาติในบังคับอังกฤษท่ี
อยู่ในกรุงเทพฯ พากันหาเครื่องมหรสพต่างๆ ไป เห็นพวกนักสวดแขกชาวเมืองไทยนั่ง
เป็นวงตีร่ามะนาสวดประชันกันอยู่ ๒ ประร่า...” 

 

เดิม “บันตน” จะร้องเป็นภาษามลายูอย่างเดียว แต่วิธีแสดงบันตนแบบละกูเยานี  ต้น
บทจะร้องสั นๆ ลูกคู่รับ แล้วต้นบทจะเปล่ียนเพลงต่อไป แล้วผลัดให้ต้นบทคนอื่นๆ ร้องบ้าง ต่อมาก็มีการพลิก
แพลงให้ผู้ฟังพอใจยิ่งขึ น เช่น แทรกค้าไทยมากๆ จนกระท่ังร้องและรับเป็นภาษาไทยทั งหมด ส่วนถ้อยค้าท่ีต้น
บทผลัดกันร้องนั นกลายเป็นการโต้ตอบหรือว่าแก้กัน ซึ่งแยกเป็น ๒ แนวทาง คือ ทางหนึ่งว่ากันให้เสียหาย
เพื่อให้อีกส่วนหนึ่งกล่าวแก้ อีกทางหนึ่งเป็นการสอบถามความรู้ทดลองปัญญากัน  การแสดงแบบนี ภายหลัง
เรียกว่า “ลิเกล้าตัด” และกร่อนเหลือ “ล้าตัด” ( วิชา เชาว์ศิลป์ เรื่องเดิม : ๒๔ ) 



๑๔๔ 

ล้าตัดเดิมแสดงกันเพียงวงเดียว เมื่อมีผู้นิยมแพร่หลายจึงเกิดประชันกันขึ น ต่างคณะ
ต่างครูว่าแก้กัน ประกวดประชันกัน แรกๆ ผู้แสดงเป็นชายล้วน เพราะถือว่ามาจากบทสวดของศาสนา  

ล้าตัดเกิดในกรุงเทพฯ โดยชาวอิสลามท่ีอพยพมาจากทางใต้ แล้วแพร่หลายไปในหมู่
ประชาชนท่ัวไป เอนก นาวิกมูล ( เรื่องเดิม : ๕๘๕ ) เล่าว่า “ผู้ท่ีท้าให้ล้าตัดเกิดขึ นเป็นชาวอิสลามท่ีมาอยู่ใน
กรุงเทพฯ เหตุเนื่องมาจากการเกิดศึกสงคราม ท่ีส้าคัญก็เช่นครั งกรมพระราชวังบวร สมัยรัชกาลท่ี ๑ ลงไป
ปราบปรามพม่าทางตอนใต้และปราบเจ้าเมืองปัตตานีท่ีแข็งเมือง เมื่อเสร็จศึกคือชนะแล้วก็ได้ทรงกวาดต้อน
ผู้คนทางนั นขึ นมาด้วย ได้โปรดให้ชาวอิสลามแยกย้ายไปตั งบ้านเรือนอยู่ตามท่ีต่างๆ  เช่น ส่ีแยกบ้านแขก 
เจริญพาสน์ คลองต้นสน บางกะปิ คลองตัน หนองจอก มีนบุรี เป็นต้น ชาวมุสลิมเหล่านี จึงน้าวัฒนธรรม
ประเพณีติดมาด้วย โดยเฉพาะ การสวดดิเก และกลองร้ามะนา 

 

 
ภาพที่ ๕๙ ร้ามะนา 

 

วิชา เชาว์ศิลป์ ( เรื่องเดิม : ๒๕ - ๒๖ ) อธิบายว่า กลองร้ามะนา ซึ่งภาษามลายู
เรียกว่า “เรอบานา” เป็นกลองหน้าเดียว หน้ากว้าง ๒๐ นิ ว ขึ นหน้ากลองด้วยหนังแพะหรือหนังลูกวัว ในงาน
บุญของชาวอิสลามจะมีการตีกลองและสวดขับเพลงท่ีเรียกว่า ดิเก ซึ่งภาษาเปอร์เซียเรียกว่า  ซิเกร์ และใน
วัฒนธรรมมลายูเรียกว่า ลิเกฮูลู แต่แขกตานีในกรุงเทพฯ เรียกว่า “ลิเกกลอง” หรือ “ลิเกเลียบ” หรือท่ี
หวังเต๊ะเรียกว่า “ลิเกเรียบ” ซึ่งเป็นต้นทางของลิเกล้าตัดและลิเกลูกบท  การเล่นลิเกเลียบถือเอาท้านองและ
จังหวะกลองเป็นใหญ่ เริ่มด้วยจังหวะช้า ๆ ด้วยท้านองละกู ท่ีช่ือ “ อัสสะลา” ลิเกเลียบวงหนึ่งเล่นกันตั งแต่ ๘ 
– ๑๔ คน แต่ท่ีนิยมคือ ๑๒ คน แล้วจึงร้องสรรเสริญพระศาสดา เข้ากับร้ามะนา มีทั งท้านองช้าและเร็ว 
หลังจากนั นจะออกเล่นเบ็ดเตล็ด  

การเล่นเบ็ดเตล็ดของลิเกเลียบนั นมีการร้อง “บันตน” หรือ “ปะตง” ด้วยภาษามลายู 
เป็นการร้องด้นกลอนสด เนื อความอาจเกี ยวพาราสีกัน หรือต่อว่ากัน ถ้าเป็นการประชันต่างวงกันก็จะโต้ตอบ
กันไปมา แล้วมีการร้ากรับ ร้ามือ ล่อไล่กันเป็นคู่ ๆ เมื่อความนิยมมากขึ น ต่อมาจึงเรียกกันว่า “ลิเกบันตน” 

ค้าว่าลิเกบันตน ปรากฏในราวปลายรัชสมัยรัชกาลท่ี ๕ ผู้ท่ีเล่นลิเกบันตนพวกแรกนั น 
เด่นดวง พุ่มศิริ กล่าวว่า มีอยู่ ๔ พวก คือ “หะยีแดง เรียกกันท่ัวไปว่า ยีแดง อยู่ต้าบลไผ่เหลือง สุเหร่าไซ
กองคิน อ้าเภอมีนบุรี ครูซัน อยู่ต้าบลถนนตก ครูพันโด่ง อยู่ต้าบลสมเด็จเจ้าพระยา และครูหมัดตุ๊ อยู่ต้าบล



๑๔๕ 

บ้านครัว ต่อมาลูกศิษย์ของหะยีแดงช่ือนายบุญชู วงศ์ไทย ได้เปล่ียนช่ือจากลิเกบันตน เป็น “ลิเกล้าตัด” 
ภายหลังตัดค้าว่า ลิเก ออก เหลือแต่ “ล้าตัด”  หวังดี นิมา (หวังเต๊ะ) ได้กล่าวถึงความเป็นมาของล้าตัดไว้ว่า 

“ล่าตัดเจริญในสมัยรัชกาลท่ี ๖...ดิเกเรียบ ไม่มีว่ากัน เล่นกันนานๆ เข้าก็เป็น
ล่าตัด ร้องเป็นภาษาไทย พวกครูโรงเรียนเป็นคนเล่น สมัยนั้นคนไม่รู้หนังสือมาก ผู้เขียน 
กลอนดูเหมือนจะเป็นครูประชาบาลเขียนเนื้อว่าแก้กัน ในกรุงเทพฯ คณะแรกคือ คณะ
ทหารเรือ สามสมอ เล่นกันก่อน ยืนร้อง เอากลองตี ร้องว่ากันวงเดียว ต่อมาก็แยกว่า 
ต่อมามีพวกหนองจอกเข้ามาประชันในกรุงเทพฯ พระยาไพบูลย์สมบัติเป็นคนริเริ่มการ
ประชันขึ้นก่อนท่ีวิกบุษปะ ผู้ชายต่อผู้ชาย ต่อมามีการเขียนกลอนว่ากัน คนเขียนกลอน
เป็นครูชื่อครูกบ หรือเรียกว่า หะยีกบ” (อภิลักษณ์ เกษมผลกูล ๒๕๕๐) 

 

“หะยีกบ” กับ “หะยีเขียด” เป็นล้าตัดมีช่ือในสมัยรัชกาลท่ี ๖ ได้เขียนล้าตัดเผยแพร่
ในหนังสือท่ีคนในสมัยนั นรู้จักกันดี เช่น หนังสือวัดเกาะ หรือหนังสือของโรงพิมพ์ราษฎร์เจริญและโรงพิมพ์
อื่นๆ ในยุคเดียวกัน ท่ีตีพิมพ์เนื อร้องล้าตัดเรื่องต่างๆ จ้าหน่ายท่ัวประเทศ ตัวอย่างเช่น ล้าตัดของหะยีเขียดท่ี
แต่งเพื่อเล่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ในขณะนั น เช่น เรื่องอ้ายเสื อย้อยใจยักษ์ เรื่องฆ่าชายชู้ เรื่องนางทองไล้ เรื่อง
หญิงใจเพชร์  เรื่องอีทองเล่ือน เรื่องอ้ายเสือใบและเรื่องนางสาวทองล่ิม ดังภาพต่อไปนี  

 

 
ภาพที่ ๖๐ ปกหนังสือล้าตัดเรื่องต่าง ๆ ในสมัยรัชกาลที่ ๖ 

ที่มา : https://www.google.co.th 



๑๔๖ 

นอกจากนี ยังมีล้าตัด เรื่องล๊อตเตอรี่ โดยวงเสื อเตี ย ในหนังสือเกราะเหล็ก พ .ศ. 
๒๔๖๗ ( เรื่องเดิม : ๕๙๙ – ๖๐๑ ) จากข้อมูลดังกล่าวท้าให้ทราบว่าสมัยนี มีนักล้าตัดท่ีมีช่ือเสียงหลายคน ล้า
ตัดท่ีมีช่ือเสียงท่ีอยู่ร่วมสมัยกับหะยีเขียด เช่น นายชะโอด หรือสะโอด ท่าไข่ แปดริ ว นายบุญชู วงศ์ไทย ไผ่
เหลือง มีนบุรี เป็นต้น ( เอนก  นาวิกมูล เรื่องเดิม : ๕๘๖ ) 

ตั งแต่สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัวลงมา ลิเกและล้าตัดซึ่งเกิดขึ น
ใหม่นี ก็แพร่ไปยังชาวบ้านตามท้องท่ีต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว จากหนังสือเสด็จประพาสต้น ของสมเด็จกรมพระยา
ด้ารงราชานุภาพ เล่าถึงครั งเสด็จประภาสต้นครั งแรกท่ีราชบุรีว่า พบลิเกอยู่หน้าโรงบ่อนท่ีตลาดปากคลองวัด
ประดู่ และคราวเสด็จประพาสต้นครั งท่ี ๒ ท่ีสีกุก อยุธยา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จบ้าน
หมื่นปฏิพัทธภูบาล หรือนายช้าง เพื่อนต้น ของพระองค์ก็ปรากฏว่านายช้างจัดงานฉลองลูกชายมีลิเกและเพลง
เล่นในงาน ส่วนหลวงทวยหาญรักษา ผู้แต่งนิราศหลวงพระบาง ได้บันทึกกล่าวถึงมหรสพชนิดใหม่ ซึ่งก็คือ    
ล้าตัดว่า 

  

 มีล้าล้าร้ามะนาเล่นน่าโต๊ะ    เสียงโจ๋งโจ๊ะจ๊ะท่ังก้าลังสาว 
 ขยับฉ่ิงจ่ิงจับเสียงกรับกราว   มีนางกล่าวกลอนเพราะเสนาะนวล 
       ( สุกัญญา สุจฉายา ๒๕๒๕ : ๘๕ ) 

 

เดิมล้าตัดเวลาร้องก็ยืนครึ่งนั่งครึ่ง เรียกว่า “ครึ่งท่อน” คือยืนไม่เต็มตัว ต่อมาก็ลุกขึ น
ยืนร้องเต็มตัว ผลัดกันว่าโต้ตอบฝ่ายละ “ยืน” คือเวลาหนึ่งราว ๓๐ นาที คล้ายค้าว่า “ยก” ในวงการมวย เนื อ
ร้องส่วนใหญ่เป็นการขุดคุ้ยความไม่ดีของกันและกันมาประจาน บางงานก็มีการหาล้าตัดฝีปากดีมาประชันกัน 
ตัวต่อตัวบ้าง คู่ต่อคู่บ้าง มีกรรมการ มีกติกาแน่นอน  

สมัยรัชกาลท่ี ๖ มีการประชันล้าตัดกันมาก และมีการ “ถือหาง” หรือพนันด้วย 
บางครั งก็ว่ากันดุเด็ดเผ็ดร้อน บางทีล้าตัดแพ้ผู้ถือหางไม่ยอมแพ้ ก็มีเรื่องทะเลาะวิวาทกัน เช่น หนังสือพิมพ์
กรุงเทพเดลิเมล์ ฉบับวันท่ี ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๓ ลงข่าวไว้ตอนหนึ่งสรุปได้ว่า เกิดเหตุวุ่นวายขึ นท่ีวิกเงี ยว
เทียน เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีเป่านกหวีดให้ลิเกล้าตัดวงนายอารุณ (ส่ีมิตร์) กับนายกลิ ง วงขันทอง หยุดการแสดง 
เพราะใช้ค้าหยาบคาย ซึ่งผิดกติกา ท้าให้ผู้ดูไม่พอใจจึงเกิดความวุ่นวายขึ น แต่เจ้าหน้าท่ีก็คุมสาถานการณ์ไว้ได้ 
เนื่องจากความวุ่นวายเมื่อประชันล้าตัดนี จึงมีการห้ามประชันในราว พ.ศ. ๒๔๖๕ แต่ล้าตัดก็ไม่ได้หายสาบสูญ
ไป กลับท้าให้เกิดล้าตัดผู้หญิงขึ นด้วย ล้าตัดหญิงคนแรกคือ นางเซาะ อยู่คลอง ๑๗ ล้าตัดจึงเริ่มมีการน้าหญิง
ชายคู่หนึ่งมาว่าแก้กับหญิงชายอีกคู่หนึ่ง ต่อมาราว พ.ศ. ๒๔๗๙ จึงเปล่ียนเป็นชายคู่หนึ่งว่าแก้กับหญิงอีกคู่
หนึ่งเหมือนดังเช่นปัจจุบัน ( เรื่องเดิม ) ล้าตัดหญิงนอกจากนางเซาะแล้วยังมีนางยูฮัน อยู่มีนบุรีด้วย 

ในสมัยรัชกาลท่ี ๖ ล้าตัดถือเป็นมหรสพที่นิยมอย่างยิ่ง ปรากฏหลักฐานการประชันล้า
ตัดในโรงมหรสพ หรือท่ีเรียกว่า วิก  เช่น “วิกบุษปะ” ดังใบแทรกโฆษณาล้าตัด พ.ศ. ๒๓๖๓ ท่ีกล่าวถึงการ
ประชันกันระหว่างล้าตัดคณะนายย้ง ( หรือ ยัง  ) อยู่ฝ่ังธนบุรี มีนายหนุน และนายทิ ง ( เจริญพาศน์) รวมกับ



๑๔๗ 

ลูกคู่กว่าสามสิบคน และคณะนายอรุณ ( ท่ีเคยถูกส่ังห้ามประชัน ต่อมาได้ท้าทัณฑ์บนแล้วจึงมาประชันครั งนี 
ได้ ) ซึ่งมีนายถนอม นายเรือง นายเม็ด นายหล่อ ( ท่าเกษม ) ( เรื่องเดิม : ๕๙๗-๕๙๘ ) 

ความนิยมการประชันล้าตัดคงสืบเนื่องมาจนรัชกาลท่ี ๗ – ๘ จะเห็นได้จากค้าให้
สัมภาษณ์ของนายบุญเล็ก เทียนมณี หรือ โซ๊ะ เขี ยวแก้ว ในรายการแสดงของศูนย์สังคีตศิลป์ ซึ่งเล่าว่าเคยเล่น
ล้าตัดกับพ่อหวังเต๊ะ แม่จรูญ แม่ทองย้อย แม่สังเวียน แม่สุวรรณ เคยประชันกันด้วย ดังความในบทสัมภาษณ์ 
ว่า  

  

ล่าตัดในกรุงเทพฯ ไม่แกล้งคุยหรอกแพ้ผมเกือบทุกคน มีหวังเต๊ะคนเดียวท่ีได้
ชนะผมบ้าง นอกกะนั้นไม่มีใครได้ชนะเลย หวังเต๊ะนี่ประชันกันราว ๆ ๑๒ ครั้ง ผมชนะ
เขา ๖ ครั้ง เสมอ ๓ ครั้ง เขาชนะผม ๓ ครั้ง สมัยก่อนล่าตัดเขาเล่นกันคนละ ๓๐ นาที 
เขาเอา นาฬิกาต้ังเลยครับ มีกรรมการนั่ง ๔ คนหรือ ๕ คน ร้องนี่ ถ้าฮาที เขาก็จะให้
คะแนนแต่ฮาช่วยหรือเปล่า เขาดูนะ สมัยก่อนเขาหาพวกกันไว้นะ เขาฮาช่วยเชียว ไม่ได้ 
ถ้าฮาอยู่กลุ่มเดียว เขาไม่ให้ ต้องฮาหมด หรือไม่ก็ ฮา ผู้ชายแล้วผู้หญิงยิ้ม ยังงั้นก็ให้ ฮา
ช่วยไม่ได้ แล้วก็ ร้องดี แก้กลอนเป็น สมัยก่อนนี่เขาต้องด้นกลอนสด ผมว่ากลอนนี้ไป 
ท่านองอะไร ก็ต้องแก้ท่านองนี้ไป แล้วคนนี้ก็ต้องว่าไปอีกแล้วให้แก้มา ...( กลอน ) ก็ต้อง
แต่งนะครับ ท่ีเป็น ไหว้ครู ก็ต้องแต่ง แต่ว่าท่ีเราว่ากันจริง ๆ นี่ไม่ต้องแต่งหรอกครับ เอา
ของเขามาว่าเรา เอาของเขาว่า แต่เด๋ียวนี้ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ไม่มีแล้ว...  

 

ส่วนค้าว่า “ฮา” นั นคือ “ฮาตกขอบ” หมายความว่า ผู้ฟังหัวเราะทุกคน หรือหัวเราะ

ทั งหมดท่ีนั่งอยู่โดยรอบวงนั น แสดงว่าการตัดสินสมัยนั นใช้มติมหาชนร่วมกับการตัดสินของผู้เช่ียวชาญ บังโซ๊ะ 

เขี ยวแก้วยังเล่าถึงความนิยมล้าตัดและความสนุกสนานของการประชันอีกว่า  

 

“ สมัยก่อน ไม่มีไม ( ไมโครโฟน ) ผมได้เปรียบ เสียงดัง คนได้ยินท่ัว หวัง 
(หวังเต๊ะ) นี่ เด๋ียวก็เสียงแห้งแล้ว แต่ผมนี่ต้ังแต่เล่นมาไม่เคยเสียงแห้งเลย เคยเล่น ๑๙ 
แจ้ง (แจ้งคือสว่าง หมายถึง เล่นตลอดท้ังคืนจนสว่าง) แน่ะครับ ไอแค็กมางี้เลือดเลย หวัง
เค้าเล่น ๒๔ แจ้ง พอเลิกแล้วก็บ้าเลย ( หัวเราะ ) ...แม่จรูญนี่ เคยร้องกัน ผมว่าซะพอลุก
ขึ้นหางกระเบนหลุดเลย ( หัวเราะ ) ทองย้อยนี่ก็เพื่อนกัน โกรธไป ๓ ปี ก็เวลาเล่นเขาว่า
แต่ผม ผมเจ็บใจก็ด่าโละเลย สมัยก่อนร้องจริง ๆ แม่สุวรรณก็เคยว่า วันก่อนก็ยังมาว่ากัน
... แม่จรูญจะร้อง “ คนทรามย่อมทรามนิสัย จะเกาเท่าไหร่ ก็ยัง ไม่หายก้นคัน” โบราณ
เขาร้องกันกรง ๆ  ( ตรงๆ ) ยังงี้แหละ โบราณเขาร้องกัน แต่ลมปาก เขาไม่ว่าอะไรกัน 
เขาไม่ถึงเนื้อถึงตัว ถูกเนื้อถูกตัวกันไม่ได้ เด๋ียวนี้ถูกเนื้อ ถูกตัวได้ กอดกันได้ แต่ว่าไม่ได้ 
หาว่าหยาบ ทีนี้  กบว. เล่นงานเลย โทรทัศน์นี่ ล่ะเธอตัดเลย แต่โชว์ชุดว่ายน้่าได้ 



๑๔๘ 

(หัวเราะ)... (นายบุญเล็ก เทียนมณี, แถบบันทึกเสียงและภาพการสัมภาษณ์ เผยแพร่ทาง 
www.youtube.com/watch?v=jn5FmBg4fhQ  )  

 

จากความเห็นของหลายๆ ท่านดังกล่าวมาแล้ว จึงพอสรุปได้ว่า ล้าตัดนั นมีวิธีการ
แสดงจะเริ่มผู้แสดงหลายคน นั่งล้อมวงตีร้ามะนาและเครื่องประกอบจังหวะอื่นๆ ต้นบทจะร้องน้าขึ นมาเป็น
ภาษามลายู เรียกว่า “บันตน” แล้วพวกท่ีเหลือก็จะเป็นลูกคู่ร้องรับไปด้วยตีร้ามะนาไปด้วย ต่อมาการแสดง
แบบนี แยกออกเป็น ๒ สาขา คือ “ฮันดาเลาะ” ซึ่งแสดงเป็นชุดและเรื่องเบ็ดเตล็ดต่างๆ ซึ่งเป็นท่ีมาของลิเก 
ส่วนอีกสาขาหนึ่ง เรียกว่า “ละกูเยา” เป็นการด้นกลอนว่าแก้กัน ซึ่งเป็นท่ีมาของ “ลิเกล้าตัด” หรือเรียกสั นๆ 
ว่า “ล้าตัด” ในปัจจุบัน ดังแผนภูมิ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

แผนภูมิท่ี ๒  พัฒนาการของการแสดงล้าตัด 

 

ลิเกฮูลู  หรือ ซิเกร์ หรือดิเกร์  

( ลิเกกลอง หรือ ลิเกเลียบ หรือ ลิเกเรียบ ) 

( การร้องเป็นท านองเพือ่ระลึกถึงพระเจ้าของชาวมุสลิม ) 

ลิเกบันตน 

( การร้องด้นกลอนสดโต้ตอบกัน เดิมใช้

ภาษามลายู ) 

ฮันดาเลาะ 

ลิเกลูกบท 

 

ละกูเยา 

ลิเกล าตัด 

ลิเก ล าตัด 



๑๔๙ 

จากแผนภูมินี แสดงให้เห็นพัฒนาการของล้าตัดว่ามาจากเพลงประกอบพิธีกรรม ท่ี
เรียกว่า ลิเกฮูลู หรือซิเกร์ หรือดิเกร์ ของมลายู ซึ่งเป็นบทสวดบูชาพระเจ้าของศาสนาอิสลาม ต่อมาจึง
คล่ีคลายเป็นเพลงพื นบ้านประเภทการละเล่นและเป็นการแสดง คือจากลิเกบันตน เป็นลิเกล้าตัดและล้าตัด 
ตามล้าดับ 

ส่วนความแพร่หลายของล้าตัดนั น ล้าตัดเป็นมหรสพร่วมสมัยและแพร่กระจายไปทุก
ภาค ล้าตัดแสดงได้ทุกโอกาสทั งงานมงคลและอวมงคล งานรื่นเริงทุกชนิดจนแม้กระท่ังงานศพ ในปี พ.ศ. 
๒๔๗๒ ได้มีการบันทึกแผ่นเสียงล้าตัดจ้านวนมากมีทั งท่ีบันทึกรวมกับเพลงพื นบ้านชนิดอื่นๆ เช่น เพลงฉ่อย
และโนรา ดังปรากฏในหนังสือพิมพ์ศรีกรุง ฉบับวันอังคารที่ ๓ ธันวาคม หน้า ๔ ว่าได้ลงโฆษณาขายแผ่นเสียง 
ตราสุนักข์ อัดด้วยไฟฟ้า มีทั งเรื่องลักษณวงษ์ตามพราหมณ์ ล้าตัดเรื่องทุกข์เรื่องหนาว ล้าตัดเรื่องก้าเนิด ล้าตัด
สองง่ามจัด เพลงแก้กันเรื่องหนีภาษี เพลงแก้กันเรื่องกระทู้ยักคิ ว เพลงแก้กันกระทู้รับแขกกินหมาก เหล่านี มี
ขายท่ีบริษัทรัตนมาลา จ้ากัด ส่ีแยกถนนพาหุรัด กับท่ีแผ่นเสียงสโตร์ ถนนเจริญกรุง ตอนส่ีแยกราชวงศ์ ในปี 
พ.ศ. ๒๔๗๓ หนังสือพิมพ์ศรีกรุง ฉบับวันพฤหัสบดีท่ี ๔ กันยายน หน้า ๒๘ ได้ลงโฆษณาขายแผ่นเสียงล้าตัด
คณะคลองท่าไข่ เรื่องหญิงชายเกี ยวกัน โดยนายสะโอด นายหล่น นางเคลือบ นางเช่ือม ๓ แผ่น มีขายท่ีบริษัท
รัตนมาลา จ้ากัด และแผ่นเสียงสโตร์เช่นเดียวกัน นอกจากนี ยังมีแผ่นเสียงท่ีบันทึกเฉพาะล้าตัดไว้หลายแผ่น 
ในสมัย นาย ต.เง็กชวน เช่น ล้าตัดวงเสือเตี ยว่าเรื่องการบ้านการเมือง เป็นต้น  ( เรื่องเดิม : ๕๘๗ – ๕๘๘ )   

 

 
ภาพที่ ๖๑ แผ่นเสียงตราสุนักข์ ล้าตัดล้าแขกปนไทย ร้องโดยนายสะโอด 

ที่มา :  ที่มา : https://www.google.co.th 

 

 
ภาพที่  ๖๒ แผ่นเสียงตรากระต่าย ล้าตัดงานชุมนุมลูกเสือ ร้องโดยวงเฉลียงกับคณะ 

ที่มา : https://www.google.co.th 



๑๕๐ 

 
ภาพที่ ๖๓ แผ่นเสียงล้าตัดตับโพระดก แม่จรูญ แม่ชื่น 

ที่มา : https://www.google.co.th 

 

ต่อจากยุคหนังสือและแผ่นเสียงก็มาถึงยุคแถบบันทึกเสียงหรือเทป ( Cassette Tape 
) ซึ่งเป็นท่ีนิยมและสะดวกในการเปิดฟังมากกว่าแผ่นเสียงในสมัยนั น ท้าให้ล้าตัดแพร่หลายออกไปมากขึ นอีก 
คณะท่ีบันทึกเทป ได้แก่ ล้าตัดคณะหวังเต๊ะ แม่ประยูร แม่บุญชู ณ อยุธยา เป็นต้น ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งในช่วง
นั นมี   ล้าตัดประมาณไม่เกิน ๑๐ ม้วน ปี ๒๕๒๕ มีล้าตัดเพิ่มขึ น เป็น ๒๐ กว่าม้วน เทปบางม้วนขายดีมาก 
“เช่น แม่ประยูรบอกว่า ล้าตัดชุดจุดเทียนระเบิดถ ้า ออกราว พ.ศ. ๒๕๒๔ – ๒๕๒๕ ขายได้เป็นแสน ๆ ตลับ 
คนจัดจ้าหน่ายซึ่งเป็นเด็กหนุ่มคนหนึ่ง ร่้ารวยขึ นมาอย่างมหาศาลด้วยเทปชุดนี และแม่ประยูรเองก็คาดไม่ถึง” 
( เรื่องเดิม ) ต่อมาก็การบันทึกเสียง  ล้าตัดจ้าหน่ายตามท้องตลาดยิ่งมีมากขึ นตามล้าดับ ดังภาพต่อไปนี  

  

  

ภาพที่ ๖๔ ปกเทปล้าตัดต่าง ๆ  

ที่มา : https://www.google.co.th 

 

 

                



๑๕๑ 

 นอกจากนั นยังมีนักร้องเพลงลูกทุ่งบางคนได้หันมาสนใจร้องล้าตัด และบันทึกเสียง

จ้าหน่ายด้วย เช่น ไวพจน์ เพชรสุพรรณ ชัยชนะ บุญญโชติ ชินกร ไกรลาศ ขวัญจิต ศรีประจันต์ รุ่งนภา กลม

กล่อม เป็นต้น ดังตัวอย่างภาพต่อไปนี  

 

 
ภาพที่  ๖๕ ปกแถบเสียงล้าตัดคณะรุ่งนภา กลมกล่อม  

ที่มา : https://www.google.co.th 

 

ความแพร่หลายของล้าตัดนี  นอกจากจะอัดเป็นแถบบันทึกเสียงจ้าหน่ายเป็นธุรกิจ

การค้าแล้ว ในช่วงประมาณ ๒๕๒๐ – ๒๕๓๐ ล้าตัดมีความเฟื่องฟูมาก จนกระท่ังนักล้าตัดท่ีมีช่ือเสียง ได้แก่  

พ่อหวังเต๊ะ แม่ประยูร ยมเยี่ยม และพ่อลออ เบญมาศได้รับเชิญให้แสดงภาพยนตร์เรื่องไกรทอง ๒ เมื่อปี 

๒๕๒๘ ดังภาพประกอบ 

 

 
ภาพที่ ๖๖ การแสดงล้าตัดในภาพยนตร์เรื่องไกรทอง ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ 

ที่มา : https://www.google.co.th 

 

 ครูล้าตัดและนักล้าตัดหลายคนยังได้รับเชิญให้ร่วมแสดงหรือช่วยสอนการแสดงล้า
ตัดให้แก่นักแสดงในละครโทรทัศน์อีกหลายเรื่อง เช่น พ่อหวังเต๊ะแม่ศรีนวลแสดงเรื่องสายโลหิต ออกอากาศ
ทางช่อง ๗ ประมาณปี ๒๕๓๘ แม่ประยูรสอนนางเอกให้ร้องล้าตัดในเรื่องเรือนรักเรือนทาส ออกอากาศทาง
ช่อง ๓ ประมาณพฤศจิกายน ๒๕๔๙ แม่ศรีนวลและคณะสอนนางเอกให้แสดงล้าตัดรวมทั งร่วมแสดงด้วยใน
เรื่องเลือดเจ้าพระยา ออกอากาศทางช่อง ๗ ประมาณตุลาคม ๒๕๕๔  เป็นต้น  
 



๑๕๒ 

 
ภาพที่ ๖๗ ละครเรื่องสายโลหิต เรื่องเรือนรักเรือนทาสและเรื่องเลือดเจ้าพระยา 

ที่มา : https://www.google.co.th 

 

นอกจากส่ือโทรทัศน์แล้วล้าตัดยังแพร่หลายในส่ือส่ิงพิมพ์บ้าง เช่น ในช่วงประมาณ 
๒๕๒๕ – ๒๕๓๕ มีนักกลอนสมัครเล่นได้ส่งกลอนล้าตัดไปลงในนิตยสารโต้ตอบกันอีกด้วย ท่ีพบมากท่ีสุดคือ 
นิตยสารสตรีสาร ซึ่งจะมีคอลัมน์ส้าหรับนักกลอนสมัครเล่น โดยเปิดโอกาสให้ส่งกลอนเพลงพื นบ้านต่างๆ เช่น 
เพลงฉ่อย เพลงเรือ เพลงเกี่ยวข้าว เพลงล้าตัด ฯลฯ ไปลงในคอลัมน์นี ได้ และสัปดาห์ต่อมาก็อาจจะมีผู้ส่ง
กลอนโต้ตอบกลับมาและระบุว่าโต้ตอบกับเพลงอะไรในฉบับท่ีเท่าไหร่ นั่นแสดงว่า วงการเพลงพื นบ้าน
ขณะนั นมีผู้นิยมแพร่หลายพอสมควร 

 
ภาพที่ ๖๘ นิตยสารสตรีสาร ฉบับที่ ๕ ปีที่ ๔๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

ที่มา : https://www.google.co.th 

 

กล่าวโดยสรุปแล้วล้าตัดเป็นการแสดงพื นบ้านท่ีนิยมแพร่หลายท่ัวประเทศไทยและสืบ

ทอดต่อกันมานับร้อยปี จากการสืบค้นและสัมภาษณ์นักล้าตัดในปัจจุบันพบว่ามีนักล้าตัดและคณะล้าตัด

จ้านวนมาก เฉพาะท่ีมีผลงานแพร่หลายและมีช่ือเสียงมาแต่อดีตจนปัจจุบัน หากแบ่งเป็นยุคก็สามารถแบ่งได้ 

๖ ยุค ได้แก่ ยุคลิเกบันตน  ยุคลิเกล้าตัด ยุคล้าตัดประชัน ยุคล้าตัดหญิงโต้ชาย ยุคล้าตัดเฟื่องฟู และยุค

ปัจจุบัน ดังนี  

 

ก. ยุคลิเกบันตน ตรงกับรัชสมัยรัชกาลท่ี ๕ มีหลักฐานปรากฏว่าได้เล่นถวายครั งแรก
ในงานบ้าเพ็ญพระราชกุศล เมื่อปี ๒๔๒๓ ล้าตัดยุคนี มีลักษณะเป็นการสวดบูชาพระเจ้าประกอบการตีร้ามะนา 
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มีต้นบทร้องและลูกคู่รับ สลับกันไป ผู้แสดงเป็นชายล้วนนั่งล้อมวงกัน นักล้าตัดท่ีมีช่ือเสียงมี ๔ คน ได้แก่ หะยี
แดง อยู่บ้านไผ่เหลือง มีนบุรี ครูซัน อยู่ถนนตก ครูพันโด่ง อยู่บ้านสมเด็จเจ้าพระยาและครูหมัดตุ๊ อยู่บ้านครัว  

ข. ยุคลิเกล าตัด สันนิษฐานว่าอยู่ระหว่างปลายรัชสมัยรัชกาลท่ี ๕ - รัชกาลท่ี ๖ ผู้
ริเริ่มใช้ช่ือนี คือนายบุญชู วงศ์ไทย ลูกศิษย์ของหะยีแดง ล้าตัดในยุคนี มีท่ีมาจากการร้องบันตนแนวทางละกูเยา 
คือการร้องกลอนสดว่ากัน แล้วน้าการแสดงอื่น ๆ หรือเพลงเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ มาประสมให้สนุกสนานยิ่งขึ น ผู้
แสดงยังคงเป็นชายล้วน  

ค. ยุคล าตัดประชัน ตรงกับรัชสมัยรัชกาลท่ี ๖ ล้าตัดเป็นมหรสพที่นิยมอย่างยิ่ง นักล้า
ตัดท่ีมีช่ือเสียง ได้แก่ หะยีเขียดและหะยีกบ หะยีเขียดแต่งล้าตัดและตีพิมพ์เป็นหนังสือจ้าหน่ายหลายเรื่อง 
เช่น เรื่องอ้ายเสื อย้อยใจยักษ์ เรื่องฆ่าชายชู้ เรื่องนางทองไล้ ฯลฯ ส่วนหะยีกบ หาญผจญ แต่งเรื่อง     ศรีทนน
ชัย พิมพ์ที่โรงพิมพ์ประเสริฐอักษร เมื่อปี ๒๔๙๑ จ้าหน่ายท่ีร้านศิลปาบรรณาคาร  เป็นต้น ท่ีส้าคัญยุคนี มีการ
จัดประชันล้าตัดตามโรงมหรสพในกรุงเทพฯ และมีการโฆษณาในหนังสือพิมพ์อย่างครึกโครม นอกจากนี ยังการ
บันทึกแผ่นเสียงล้าตัดไว้จ้านวนมาก ผู้แสดงยังคงเป็นชายล้วน นักล้าตัดอื่นๆ ท่ีมีช่ือเสียง ได้ แก่ นายชะโอด 
หรือสะโอด อยู่บ้านท่าไข่ แปดริ ว นายบุญชู วงศ์ไทย อยู่บ้านไผ่เหลือง มีนบุรี นอกจากนี ยังมีหลักฐานว่ามี
คณะหรือวงล้าตัด คือ “วงเสือเตี ย” ( ล้าตัดเรื่องล๊อตเตอรี่ ) ในหนังสือเกราะเหล็ก พิมพ์เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๗  
ด้วย 

ง. ยุคล าตัดหญิงโต้ชาย ตรงกับรัชสมัยรัชกาลท่ี ๖ – ๙ ประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๕ 
ทางการห้ามประชันล้าตัดไปช่วงหนึ่ง แต่ล้าตัดไม่หายไป ต่อมาประมาณปี ๒๕๗๙ ก็เกิดล้าตัดหญิงคู่แรกคือ
นางเซาะและนางยูฮัน ล้าตัดจึงเริ่มมีการโต้กันระหว่างฝ่ายหญิงและฝ่ายชายดังเช่นปัจจุบัน ยุคนี ปรากฏ
หลักฐานว่ามีการบันทึกแผ่นเสียงล้าตัดจ้านวนมาก รวมทั งมีคณะล้าตัดมากขึ น เช่น คณะคลองท่าไข่ มีนาย  
สะโอด ( ชะโอด ) นายหล่น นางเคลือบ นางเช่ือม คณะเสือเตี ย คณะเฉลียงและคณะแม่จรูญแม่ช่ืน เป็นต้น 

จ. ยุคล าตัดเฟื่องฟู ประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๐ – ๒๕๓๕ ยุคนี เกิดคณะล้าตัดจ้านวนมาก 
เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีคณะล้าตัดทั งใหญ่และเล็กนับได้เป็นร้อยคณะ บางคณะเป็นต้นสาย
ตระกูลล้าตัดในปัจจุบัน ได้แก่ คณะอาจารย์ไพเราะ เสียงทอง เป็นต้นสายของคณะล้าตัดตระกูลเสียงทอง
ทั งหมดหลายสิบคณะทั งท่ีเป็นบุตรธิดาและลูกศิษย์ เช่น คณะหงส์ทอง เสียงทอง คณะดาวทอง เสียงทอง 
คณะพุ่มพวง เสียงทอง คณะศักดิ์ เสียงทอง ฯลฯ คณะแม่สังเวียน น้อยฉวี หรือสังเวียนใหญ่ เป็นต้นสายของ
ล้าตัดตระกูลน้อยฉวี เช่น คณะแววตา น้อยฉวีและคณะแม่ละมัย น้อยฉวี คณะหวังเต๊ะเป็นต้นสายของคณะ
บุญช่วย นิมา คณะป๋าเด่น หลานหวังเต๊ะ คณะปรีชาภาณุพงศ์ ฯลฯ นอกจากนี ยังมีคณะแม่จรูญ บุญยทัต 
คณะพ่อสงคราม ตงสาลี คณะครูโซะ เขี ยวแก้ว คณะแม่บุญชู ณ อยุธยา เป็นต้น ช่วงนี ล้าตัดเฟื่องฟูมาก มีงาน
แสดงมากจนคืนหนึ่งต้องออกถึงสามส่ีงาน บางวันได้พักช่ัวโมงเดียวเท่านั น ( หงส์ทอง แสงทอง สัมภาษณ์ ๒๘ 
สิงหาคม ๒๕๕๗ ) ล้าตัดบางคณะก็บันทึกแผ่นเสียงหรือแถบเสียงจ้าหน่ายหลายชุด อาทิ คณะแม่บุญชู ณ 
อยุธยา เช่น ชุดวันนี วันประชัน ชุดสนุกกันแล้ว ชุดหมอนวด ชุดแก้เช่าท่ีนา ชุดขอเช่าท่ีนา ชุดจู่โจมเรือพิฆาต 
ชุดใจดีสู้เสือ ชุดชนไก่ ชุดเชิงกวี ชุดนักสู้ ชุดปราบเรือด้าน ้าและชุดรถถัง เป็นต้น 
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 สาเหตุส้าคัญอย่างหนึ่งท่ีล้าตัดมีความเจริญก้าวหน้าอย่างยิ่งในยุคนี คือมีครูล้าตัดท่ีมี
ฝีมือชั นสูงท่ีสามารถแต่งล้าตัดได้จ้านวนมาก ได้แก่ อาจารย์ไพเราะ แสงทอง อาจารย์เฮม (ไม่ทราบนามสกุล) 
และครูเต๊ะ หรือหวังเต๊ะ บิดาของนายหวังดี นิมาหรือพ่อหวังเต๊ะ เป็นต้น เฉพาะอาจารย์ไพเราะ แสงทองแต่ง
ล้าตัดไว้นับพัน “ต้น” (“ต้น” หมายถึง เรื่องหรือชุด เหมือนกับค้าว่า “ตับ”) (หงส์ทอง แสงทอง สัมภาษณ์ 
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ) ปัจจุบันเพลงเหล่านี ยังคงสืบทอดอยู่ในหมู่คณะล้าตัดของลูกหลานและลูกศิษย์  

 ตัวอย่างเพลงลอยลาเลิก ของอาจารย์ไพเราะ แสงทอง  

 

       เจื อยแจ้วแว่วเสียงส้าเนียงลมพาเวลาใกล้รุ่ง  น ้าค้างก็ฟุ้งเมื่อรุ่งแสงทอง 

 นกร้องมาก้องสายลม     ฟังดูระงมเสียงขรมระงมท้องฟ้า 

 หอมกล่ินบุหงาเวลาลมโชย     นกก็โบยโผบินจร เอย.. ( ซ ้า ) ( รับ ) 

       รุ่งสางสว่างแล้วไก่แก้วเริ่มขันกู่กระชั นขันยาม    เป็นส้าเนียงฟังบอกตามอรุณเวลา 

 นกกาก็พาจากรัง      ส้าเนียงเสียงสังข์เสียงบังท่ีดังลอยมา

 ได้อาณัติสัญญาเวลาพอดี     อรุณรัศมีสดุดีสดศรีอัมพร เอย..( ซ ้า )  

         ( รับ ) ( หงส์ทอง แสงทอง สัมภาษณ์ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ) 

 

๒.๒.๔.๒ ลักษณะและรูปแบบการจัดการแสดง 

ลักษณะการแสดงในสมัยแรกๆ กับปัจจุบันนี มีความแตกต่างกันในหลายด้าน เป็นต้น
ว่า ผู้แสดงล้าตัดในระยะแรกๆ นั นเป็นชายล้วน การประชันจะประชันกันเป็นคู่ๆ อย่างเผ็ดร้อน ซึ่งเด่นดวง  
พุ่มศิริ ได้กล่าวถึงการแสดงล้าตัดในสมัยแรกๆ ว่า 

 
                “ล่าตัดในครั้งนั้นมีการประคารมกันอย่างเผ็ดร้อน เหมือนเป็นการโต้วาทีค่า
กลอน ล่าตัดสมัยก่อนไม่มีเป็นวงหรือเป็นคณะอย่างในปัจจุบันนี้ เป็นการละเล่นตามงาน
บ้านพวกมุสลิม ในงานแต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ เข้าสุหนัต ตะมัดกุรอ่าน เป็นต้น เจ้าภาพจะ
ไปหาล่าตัดฝีปากดีมาประชันกัน บางทีประชันตัวต่อตัว บางทีประชันเป็นคู่ คู่ประชันเป็น
ชายล้วน ยังไม่มีผู้หญิงเข้ามาร่วมด้วย เนื้อเรื่องท่ีว่ากันเป็นการขุดคุ้ยความไม่ดีของกัน
และกันมาประจาน ใครไปท่าไม่ดีไว้ท่ีไหน เช่น ไปเป็นชู้เมียใครมาบ้าง ติดฝ่ินกินกัญชา 
หรือติดการพนันเล่นเบ้ียเสียถ่ัว หรือเคยลักขโมยใครมา หรือไปมีแผลไว้ที่ไหนก็เก็บมาร้อง
ว่ากัน แบบนี้ตามภาษาล่าตัด เรียกว่า “กล่าวประวัติ” เพราะฉะนั้นพวกล่าตัดจะต้อง
ระมัดระวังตัวให้ดีไม่ท่าอะไรเสียหาย หรือถ้าจะมีก็ต้องปิดให้มิดชิด แต่อย่างไรก็ไม่พ้น
เพราะเขาคอยสืบกันอยู่เสมอ ประชันเมื่อใดก็เป็นได้แฉกันหมดไส้หมดพุง” 

  
                  ล้าตัดในระยะแรกๆ ท่ีแตกต่างจากในปัจจุบัน คือ ในเวลาท่ีร้องล้าตัดนั นจะไม่ได้ยืน
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ร้องเต็มตัวอย่างในปัจจุบัน ซึ่งเอนก นาวิกมูล ได้กล่าวไว้ว่า “เดิมล้าตัดเวลาร้องก็ยืนครึ่งนั่งครึ่ง เรียกว่า “ครึ่ง
ท่อน” คือ ยืนไม่เต็มตัว ต่อมาจึงยืนร้องเต็มตัว ผลัดกันว่าโต้ตอบฝ่ายละ “ยืน” คือเวลาราว ๓๐ นาที คล้ายค้า
ว่า “ยก” ในวงการมวย”  

แต่เดิมการแสดงล้าตัดมีแต่ผู้ชายล้วนๆ ต่อมาจึงมีการตั งวงล้าตัดผู้หญิงขึ นมาบ้าง และ
สามารถว่าแก้กันกับผู้ชายได้ ดังนั นการแสดงล้าตัดจึงได้รับความนิยมมากขึ นโดยเฉพาะเมื่อมีการประชันขัน
แข่งกันระหว่างวงฝ่ายหญิงกับฝ่ายชาย เพราะถ้อยค้าท่ีกล่าวแก้กันนั นได้เพิ่มการเกี ยวพาราสีกันเข้าไปด้วย ซึ่ง
ไม่เคยมีมาก่อนในวงผู้ชายล้วนๆ การประชันกันในลักษณะนี ในบางครั งก็มีการกระทบกระท่ังกันอย่างรุนแรง
จนเกิดเรื่องบาดหมางใจกัน จนกระท่ังเกิดเรื่องทะเลาะเบาะแว้งระหว่างวง จึงได้มีผู้คิดดัดแปลงโดยให้ในวง
เดียวกันมีทั งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย ประชันคารมกันในวง มีการฝึกซ้อมเพื่อความกลมกลืนและฟังไพเราะรื่นดู
ดังท่ีเห็นอยู่ในปัจจุบัน 

การแสดงล้าตัดนั นได้รับความนิยมมากขึ นตามล้าดับ เนื่องจากมีการประชันขันแข่งทั ง
ในด้านเพลงร้อง ฝีมือการตีร้ามะนา และท่ีส้าคัญคือ ปฏิภาณหรือฝีปากการว่ากลอนแก้กัน จึงท้าให้เกิดความ
สนุกสนาน และส่ิงส้าคัญอีกประการหนึ่งท่ีสร้างความนิยมให้แก่การแสดงล้าตัดก็คือ การประชันกันระหว่าง
ชายจริงหญิงแท้ ซึ่งแต่เดิมนั นการแสดงล้าตัดใช้ผู้ชายล้วน การประชันกันจึงเป็นเพียงการขุดคุ้ยเรื่องส่วนตัว
และปมด้อยของฝ่ายตรงกันข้ามมาว่ากันเป็นส่วนมาก แต่เมื่อเกิดมีการประชันกันระหว่างชายกับหญิงนั น จึงมี
เรื่องของการเกี ยวพาราสี ไต่ถาม ค่อนขอด ท้าให้เกิดความไพเราะ เผ็ดร้อน ในหลายรสล้วนแต่สร้างความ
ต่ืนเต้นสนุกสนานแก่ผู้ดูผู้ฟังเป็นอย่างยิ่ง และมีผลท้าให้ล้าตัดได้รับความนิยมมากขึ นเรื่อยๆ จนสามารถยึด
เป็นอาชีพได้ ดังท่ีเห็นกันในปัจจุบัน 

 
ตัวอย่างล าตัดจังหวัดนครนายก คณะ ส. รวมศิลป์  ลูกศรีจุฬา 

(สร้อย)  พลบค้่าย่้าฆ้อง       พี่และน้องได้มองแลดู  
ผิดตรงไหนอภัยน้องหญิง (ซ ้า)                อย่าเพิ่งสลัดตัดทิ งเลยพ่อกิ่งเรณู (รับ) 

     มือของลูกทั งสิบบรรจงจีบนมัส   ไหว้ครูล้าตัดท่ีฝึกหัดเรียนรู้ 
จะไหว้ครูพักพากเพียรท่ีเคยเขียนเงื่อนเค้า  เคยแนะน้าค้่าเช้าจนข้าพเจ้าเฟื่องฟู 
จะไหว้ครูที่รู้หลักเคยเป็นนักประพันธ์  เคยร้าสอนกลอนฉันในเชิงประชันต่อสู้ 
แม้ปัจจามิตรจะคิดร้ายจงแพ้ภัยเสียทุกงาน  ตลอดศัตรูหมู่มารท่ีมันมาพาลลบหลู่ 
ขอให้มันแพ้ฤทธิ์ไม่ว่ามันจะคิดทางไหน  ขอให้มันแพ้ภัยทางร้ายศัตรู 
ใจดื อถือดีขออย่าได้มีอ้านาจ   ใครถือดีไม่มีสัตย์ให้แพ้อ้านาจของคุณครู (รับ) 
 
บทออกตัว 

  (สร้อย)  ยาบิ่นเตยายาบิ่นเตยา  หนูมาเดียวกลม 
โอ้เจ้าดอกรักษา (ซ ้า)    นานนานแม่จ๋าก็มาให้ชม (รับ) 
มาฟังหัวข้อดิฉันจะขอประล้า   พูดลอยน้อยต้่ายังขาดความอบรม 



๑๕๖ 

ยังไม่คงกาเรียนเหมือนชาวเปรียญนักปราชญ์ ในท้านองข้องขัดยังไม่ฉลาดแหลมคม 
คืนนี จ้าเป็น คุณสมศักดิ์ คุณสุจินต์  เกณฑ์เอามา ถึงวันสัญญาในอุราชักระทม 
เหมือนน ้าน้อยย่อมแน่โบราณว่าแพ้อัคคี  พระจันทร์วงส่งศรีขาววจีโพยม 
ฉันล้าตัดรุ่นใหม่ถ้าไม่พรายพลิกแพลง  เหมือนหิ่งห้อยน้อยแสงไม่อาจจะแข่งดวงโคม 

(รับ) 
บทประ 

  (สร้อย) โยนย่ายโยนย่ายแต่จิไร  เห็นใจพ่อใบสาคู  
เห็นใจพ่อใบผักปอด (ซ ้า)    รักไม่ตลอดนะพ่อยอดพธู  (รับ) 

      ได้ฟังอากรสอนศาสตร์นักล้าตัดตัวเต้ย  พูดนอกละเมิดเปิดเผยพูดเฉลยความรู้ 
มันคุยว่าเป็นนักเกษตรนี่แหละไอ้ขี เสลดนักกลอน   แหกปากส่ังสอนว่าเป็นนักกลอนชั นครู 
มันคุยว่ามีพันธุ์ไม้มาตั งหลายร้อยอย่าง  มีเล็กบ้างกลางบ้างใหญ่บ้างหลายอย่างท่ีมีอยู่ 
ไม้อะไรบ้าบอไม่มีก่อเสือกมีล้า   เด๋ียวพลัดตัดโคนโยนน ้าเอาปลายเข้ามาต้าเข้ารูปู 
ไม้อะไรหรือได้ผีปลูกสองสามปีมีสองลูก  แหมมันปลูกไว้สนุกมีลูกแล้วเรียกไอ้หนู 
ไม้ของพวกเจ้ากูไม่กล้าเอามาท้าพันธุ์  มีมีดสักหน่อยจะตัดโคนไม่ให้จ ้ากลับบ้านเหลือจุนจู๋ 
ถ้าขืนปลูกไม่เลือกท่ีเลือกต้นดีดีแล้วจับหัก    ไม่ทันให้งอกออกรากต้องจับหักแล้วโยนลงคู (รับ)

               (สอิ ง โชติสวัสด์ิและสมพงษ์  จันทโชติ. สัมภาษณ์ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗) 
 

๒.๒.๔.๓ ล าดับขั้นตอนการแสดง 

ล้าดับขั นในการแสดงของล้าตัดนั นมีมาแต่โบราณและก็ยังคงยึดแบบแผนนั นอยู่ ดังนี  
๑. การโหมโรง  การตีกลองร้ามะนาเป็นท้านองต่าง ๆ  แต่เดิมการโหมโรงร้ามะนาใช้

หลายท้านอง เช่น ขึ นต้นด้วยท้านองพม่า แขกและมอญ ซึ่งเรียกว่า ท้านองออกภาษา  ต่อมาเกรงว่าจะเป็นท่ี
เบ่ือหน่ายของผู้ฟัง จึงตัดทอนท้านองต่างๆ ให้ลดน้อยลงเหลือเพียง ๒ – ๓ ท้านอง  

๒. การร้องบันตน เมื่อจบการโหมโรงร้ามะนา จะต่อด้วยการร้องบันตน บันตน คือ
การร้อง “เกริ่นหน้ากลอง” หรือ “ขึ นหน้ากลอง” ผู้ร้องจะนั่งร้องอยู่กับวงร้ามะนา ร้องสั น ๆ แล้วให้ร้ามะนา
รับ เดิมบันตนจะร้องเป็นภาษาแขก ต่อมาก็แขกปนไทย และใช้ภาษาไทยล้วนๆ เนื อหาเป็นการไหว้บูชาส่ิง
ศักดิ์สิทธิ์ หรือไหว้ครู หรือบางครั งเป็นการกล่าวเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ก็ได้ ตัวอย่างเช่น 
 

 “บันตน” หรือ “ขึน้หน้ากลอง” บทไหว้ครูของหวังเต๊ะ 

          สิบนิ วขึ นเหนือเศียร    เออ..เอ่อ..เฮ่อ..เอ่ย ต่างธูปเทียนบูชา   
เคารพคุณครูบา     ท่านอุตส่าห์ส่ังสอน 
ท่านให้จ้าท่านให้จด    รวบรวมเป็นบทเป็นกลอน  

  



๑๕๗ 

ได้รวบรวมเอาไว้ทั งสิ น    อยู่ในกรมศิลปากร เอ่อ เอิ๋ง เออ เอ่ย เอย ไว้ 
        สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง    ถ้าหากผิดพลั งฉันต้องขออภัย 
 พวกเราล้าตัดถนัดกันแต่ร้อง   ให้คล้องให้จองให้ท่านเข้าใจ 
 ประเภทพื นเมืองเรื่องก็ไม่มี   ขยับท่าทีกันแบบไทยไทย 
 แต่งเนื อแต่งตัวไม่ยั่วลูกตา    สวมใส่เสื อผ้าก็ล้าสมัย 
 เป็นการแสดงชี แจงภาษา    ถึงการเป็นมาอย่างละมุนละไม 
 ลิเกเสภาโนราหมอล้า    เพลงฉ่อยเต้นก้าฟ้อนร้าเชียงใหม่ 
 เราจะฟื้นฟูให้อยู่นานนาน    เป็นวิชาการลูกหลานต่อไป 
 ชนต่างชาติเขายังอาจอวดโอ้   เขายังเคยมาโชว์ในประเทศไทย 
 ฉะนั นพวกเราอย่าให้เขาประมาท   เราก็เป็นชาติท่ีมีอธิปไตย 

 จงช่วยกันฟื้นฟูนี่เออ..เอ้อ.เอ่ย. ใหม้ันอยู่อย่างเดิม ช่วยกันจรรโลงส่งเสริมและเพิ่มเติมแก้ไข 
 ช่วยกันส่งเสริมวรรณกรรม   และวัฒนธรรมของไทย เอ่อ เอิ๋ง เอย ไว้  
           (บุญธรรม บุญโซะและระวีวรรณ ระด่ิงหิน, สัมภาษณ์ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗) 

 

 ตัวอย่างบทสรรเสริญชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ของนายประสูติ ช่วงเวฬุวัน  

 

ไทยเรารักชาติไทยมีน ้าใจร่วมสามัคคี  พวกศัตรูจะมาจู่โจมตี ถ้าใครอวดดีมาซิเชิญลอง 

ไตรรงค์คือธงชาติโบกสะบัดอยู่ในเขตไทย              ใครกล้าแข็งจะมาแย่งเอาไป  

ใครกล้าแข็งจะมาแย่งเอาไป   เรียกว่าธงชาติไทยไม่ยอมให้ใครครอบครอง  

ไทยเรารักสงบอาวุธครบไม่รบกับใคร  อิสรเสรีไม่ราวีผู้ใด 

อิสรเสรีไม่ราวีผู้ใด    ถ้าใครมายื อแย่งไปต้องยิงกันให้เลือดนอง 

ชาติไทยหัวใจคือพระใครจะลองดูก็เอา  พวกศัตรูจะมาลบหลู่ดูเบา 

พวกศัตรูจะมาลบหลู่ดูเบา    จะเอาเลือดของเจ้ามาทาเสาธงทอง  

                 ( ประสูติ ช่วงเวฬุวัน, สัมภาษณ์ ) 

 

๓. การร้องทักทายหรือบทออกตัว  

๔. การร้องเชิญชวนของฝ่ายชาย เมื่อจบการไหว้ครู การทักทายเจ้าภาพและผู้ชม

แล้ว ก็จะเริ่มเชิญชวนว่ากลอนต่อฝีปากกัน โดยฝ่ายชายจะเป็นฝ่ายเริ่มว่าก่อน  

๕. การร้องโต้ตอบของฝ่ายหญิง เมื่อฝ่ายชายร้องแล้วก็จะให้ฝ่ายหญิงร้องแก้ เพื่อ

โต้ตอบการเกี ยวพาราสีของฝ่ายชาย ซึ่งจะเป็นท้านองว่ารับหรือไม่ เพราะเหตุใด หรือต่อว่าฝ่ายชาย 



๑๕๘ 

การร้องโต้ตอบนี จะร้องโต้ตอบกันไปจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะจนกลอนไม่สามารถคิดกลอนมาว่าต่อไปได้ 

บางครั งมักมีการแทรกเอาเพลงพื นบ้านชนิดอื่นๆ มาแทรกด้วย เช่น แหล่ เพลงขอทาน เพลงฉ่อยและเพลงอี

แซว เป็นต้น 

๖. การร้องอ าลาและให้พร เมื่อการแสดงด้าเนินไปจนถึงช่วงสุดท้ายแล้ว ก่อนจะจบ
การแสดงธรรมเนียมของล้าตัดอีกอย่างหนึ่งก็คือ การร้องอ้าลาให้พรแก่เจ้าภาพ ผู้ชมและผู้ฟัง 

 

๒.๒.๕ เพลงอีแซว 

 

๒.๒.๕.๑ ประวัติความเป็นมาของเพลงอีแซว 

เพลงอีแซวเป็นเพลงพื นบ้านประจ้าถิ่นของสุพรรณบุรี  มีก้าเนิดและเป็นท่ีนิยมอย่าง
แพร่หลายอยู่ในท้องถิ่นนี มาตั งแต่อดีตจนกระท่ังปัจจุบัน ก้าเนิดของเพลงอีแซวเท่าท่ีสืบค้นได้จากค้าสัมภาษณ์
และการค้านวณอายุของพ่อเพลงแม่เพลงท่ีสืบต่อกันมาอย่างน้อยไม่ต้่ากว่าส่ีช่ัวอายุคนจึงสันนิษฐานได้ว่าน่าจะ
เกิดมาไม่น้อยกว่า  ๑๒๐  ปี คือเกิดช่วง “ยุคทองของเพลงพื นบ้าน”ประมาณปลายรัชสมัยรัชกาลท่ี ๕ หรือต้น
รัชสมัยรัชกาลท่ี ๖ เพียงแต่เพลงอีแซวในระยะแรกมีลักษณะเป็นเพลงปฏิพากย์สั น  มีรูปแบบค้าประพันธ์และ
ท้านองคล้ายกับเพลงเหย่อยของจังหวัดกาญจนบุรี  ซึ่งเป็นเพลงท่ีหนุ่มสาวใช้ร้องยั่วเย้าหรือเกี ยวพาราสีกัน
อย่างง่าย ๆ และสั น  ต่อมาเมื่อประมาณ ๖๐ - ๗๐ ปีท่ีผ่านมา  เพลงอีแซวจึงได้พัฒนาเป็นเพลงปฏิพากย์ยาว
คือมีเนื อเพลงท่ีใช้ร้องในแต่ละครั งยาวขึ นและดัดแปลงท้านองและลักษณะการร้องรับของลูกคู่เหมือนเช่นทุก
วันนี    ส่วนเนื อหาและเนื อเพลงมีทั งเพลงใหม่ท่ีครูเพลงได้น้ามาจากเรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตแล้วคิดประดิษฐ์
แต่งขึ น และเนื อเพลงเกา่ท่ีน้ามาจากเพลงพื นบ้านชนิดอื่น  ๆ  เป็นต้นว่า เพลงฉ่อยและเพลงพวงมาลัย ซึ่งเป็น
เพลงปฏิพากย์ยาวท่ีมีมาก่อนและมีลักษณะรูปแบบฉันทลักษณ์คล้ายกัน  

 ท่ีมาของช่ือ “อีแซว” ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่ามาจากค้าหรือความหมายใด จากการ
สัมภาษณ์พ่อเพลงแม่เพลงหลายท่าน  ส่วนใหญ่ไม่ทราบความเป็นมา  และให้ความคิดเห็นไว้แตกต่างกัน  เป็น
ต้นว่า  น่าจะมาจากค้าว่า “ แซ่ว” ท่ีหมายถึงแกร่วอยู่  เพราะต้องเดินหรือยืนร้องเพลงแกร่วอยู่อย่างนั น  ( 
คล้าย  แสงสี  และไสว  สุวรรณประทีป ,  สัมภาษณ์)   หรือน่าจะมาจากค้าว่า “ แซว”  ซึ่งเป็นศัพท์สแลง  
หมายถึงการยั่วเย้า  เพราะเพลงนี มีลักษณะของการยั่วเย้า และเคยมีผู้เรียกเพลงนี ว่าเพลงยั่วมาก่อน  ( พร้อม  
ปานลอยวงศ์ , สัมภาษณ์ )  นอกจากนั นยังว่าอาจมาจากค้าว่า “แอ่ว” เพราะเดิมมีการเป่าแคนประกอบการ
ร้องด้วย  แต่อย่างไรก็ตามหากนับถึงปัจจุบัน ค้าว่า “ เพลงอีแซว” ก็เรียกกันมานานไม่ต้่ากว่า  ๘๐ – ๙๐ ปี
แล้ว  ( บัวผัน สุพรรณยศ ๒๕๓๕ : ๓๙ ) 

เพลงอีแซวในยุคแรก มีลักษณะเป็นการละเล่นหรือเป็นเพลงปฏิพากย์สั น น่าจะมี
ก้าเนิดมาประมาณ ๑๒๐ ปีขึ นไป จากการสืบค้นหลักฐานบุคคลต่างยืนยันว่าเมื่อเติบโตมาปู่ย่าตายายก็เล่น
เพลงนี กันแล้ว ผู้เล่นเพลงมีหลายคน เช่น นายเป้าและนางนิ่ม  บ้านวังน ้าซับ อ้าเภอศรีประจันต์ หากนับอายุ
ถึงปัจจุบัน ๑๕๐ – ๑๖๐ ปี นายจุ่น ( ไม่ทราบนามสกุล ) และนายท้วม ( ไม่ทราบนามสกุล ) ทั งสองท่าน



๑๕๙ 

อาศัยอยู่บ้านคลองโมง อ้าเภอบางปลาม้า และนายบุญธรรม บุญเกิด อาศัยอยู่บ้านไร่รถ อ้าเภอเมือง หากนับ
อายุถึงปัจจุบันประมาณ  ๑๓๐- ๑๕๐ ปี นายจรูญ ( ไม่ทราบนามสกุล ) และนางย้อย ( ไม่ทราบนามสกุล )  
หากนับอายุถึงปัจจุบัน ๑๒๐ – ๑๔๐ ปี นางผ่อง ( ไม่ทราบนามสกุล ) อยู่บ้านโพธิ์ อ้าเภอเมือง หากนับอายุถึง
ปัจจุบัน ๑๑๔ ปี เป็นต้น เมื่อนับช่วงเวลาแล้ว เพลงอีแซวยุคแรกน่าจะเกิดมาเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. ๒๔๐๐ 
เป็นอย่างน้อย 

เพลงอีแซวยุคที่สอง ประมาณ ๘๐ – ๑๐๐ ปีท่ีผ่านมา ( ปี พ.ศ. ๒๔๓๗ – ๒๔๕๗ ) 
เพลงอีแซวได้พัฒนาเป็นเพลงปฏิพากย์ยาวดังท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ส่วนผู้ท่ีคิดค้นดัดแปลงไม่สามารถสืบค้นได้ 
ทราบแต่ว่าพ่อแพลงแม่เพลงรุ่นแรก ๆ ท่ีร้องเพลงอีแซวแบบปัจจุบันนี  ได้แก่ นายท้วม ( ไม่ทราบนามสกุล ) 
อยู่บ้านทับน ้า ต้าบลจระเข้ใหญ่ อ้าเภอบางปลาม้า และนายจุ่น ( ไม่ทราบนามสกุล ) อยู่บ้านคลองโมง  
อ้าเภอบางปลาม้า ทั งสองท่านนี เป็นครูเพลงและเป็นหัวหน้าคณะด้วย นอกจากนี ยังมีนายบุญธรรม บุญเกิด 
อยู่บ้านไร่รถ อ้าเภอเมืองซึ่งเคยฝึกเพลงฉ่อยจากจังหวัดอุทัยธานี ต่อมาได้แต่งเพลงอีแซวและเล่นเพลงอีแซว
จนมีช่ือเสียงมากในแถบอ้าเภอเมืองและอ้าเภอดอนเจดีย์ นายบุญธรรมมีลูกศิษย์หลายคน เช่น นายสุก อยู่
บ้านหนองเพียน อ้าเภอศรีประจันต์ และนายมี อยู่บ้านดอนไม้ค ้า อ้าเภอเมือง เป็นต้น นายบุญธรรมได้น้า
ประวัติตนเองมาแต่งเป็นเพลงไว้ด้วย ตัวอย่างเช่น 
  ผมจะยกข้อความของนายบุญธรรม บุญเกิด  เมื่อถึงคราวจะระเบิดจากบ้านไม่สบาย 

  นายบุญธรรมคนนี เดิมทีผมจะเล่า   เมื่อจะจากบ้านเก่าไปหากินเลี ยงกาย 

  เดิมอยู่บ้านไร่รถไม่เกะกะละลาน   แขวงจังหวัดสุพรรณมิใช่คนอาภัย 

        (เหยาะ แช่มช้อย สัมภาษณ์ อ้างถึงในบัวผัน สุพรรณยศ เรื่องเดิม: ๔๙๘- ๕๐๑) 

 

 ส่วนพ่อเพลงแม่เพลงร่วมสมัยกับครูเพลงดังกล่าว ได้แก่ นายพลัด ( ไม่ทราบ
นามสกุล ) อยู่บ้านบัวสวาย ต้าบลไผ่ฝรั่ง อ้าเภอบางปลาม้า  และพ่อเพลงแม่เพลงรุ่นต่อมา ได้แก่ นายเชิด ( 
ไม่ทราบนามสกุล ) นายช้าง ( ไม่ทราบนามสกุล ) นายยอด ( ไม่ทราบนามสกุล ) นายบุญลือ ( ไม่ทราบ
นามสกุล ) อยู่อ้าเภอบางปลาม้า นายคล้าย แสงสี  นายแผน ( ไม่ทราบนามสกุล ) นางปัด ( ไม่ทราบนามสกุล 
) และนางโต๊ะ ( ไม่ทราบนามสกุล ) อยู่อ้าเภอสองพี่น้อง เป็นต้น ( บัวผัน สุพรรณยศ เรื่องเดิม : ๔๐-๔๔ )  

ในช่วงประมาณปี พ.ศ. ๒๔๗๐ – ๒๔๘๒ ถือเป็นยุคทองของเพลงอีแซว ด้วยปรากฏ
ว่ามีผู้นิยมเล่นกันเป็นจ้านวนมาก และเล่นกันเกือบทุกงาน เช่น งานประจ้าปีวัดป่าเลไลยก์ ซึ่งถือว่าเป็นงาน
เทศกาลท่ียิ่งใหญ่ของชาวสุพรรณบุรี จะมีการเล่นเพลงอีแซวกันทุกคืนและคืนละหลาย ๆ วง นอกจากนี ยังมี
การติดต่อว่าจ้างไปแสดงในงานต่าง ๆ อยู่เสมอ เช่น งานพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อปี พ.ศ.
๒๔๘๒ คณะนายจรูญนางย้อย รับว่าจ้างแสดงถึงสามวันสามคืน และมีโอกาสแสดงต่อหน้าหลวงมุฑิราชรักษา 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีในขณะนั นด้วย ( เรื่องเดิม : ๔๕ ) 

 



๑๖๐ 

แม้ว่าหลังสมัยรัชกาลท่ี ๕ อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกจะท้าให้เกิดเพลงไทยสากล
ขึ นจนเพลงพื นบ้านเริ่มหมดความนิยมลงทีละน้อย แต่ในสมัยรัชกาลท่ี ๖ เพลงอีแซวยังเป็นท่ีนิยมของชาวบ้าน
ท่ัวไป (สุกัญญา ๒๕๒๕ : ๘๑ – ๘๖) ต่อมาในช่วงหลังสงครามโลกครั งท่ี ๒  (พ.ศ. ๒๔๘๔ - ๒๔๘๘) เพลงอี
แซว กลับซบเซาลง เพราะเป็นช่วงสงครามบ้านเมืองขาดความสงบสุข ชาวบ้านไม่สามารถชุมนุมเล่นเพลงได้
เหมือนก่อน นอกจากนี ในปี พ.ศ. ๒๔๘๕ รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้ออกพระราชกฤษฎีกาก้าหนด
วัฒนธรรมแห่งชาติ มีการควบคุมการละเล่นพื นบ้าน ท้าให้เพลงพื นบ้านจ้านวนมากต้องเส่ือมสูญไป และมี
มหรสพชนิดใหม่เกิดขึ นแทน เช่น ภาพยนตร์และร้าวง เป็นต้น ผลกระทบดังกล่าวท้าให้เพลงอีแซวซบเซาอยู่
นาน แม้ยังมีชาวบ้านในท้องถิ่นสุพรรณบุรีและใกล้เคียงเล่นกันอยู่บ้าง แต่ก็ไม่มากนัก ( คล้าย แสงสี สัมภาษณ์ 
อ้างถึงใน บัวผัน สุพรรณยศ เรื่องเดิม : ๔๕ ) 

อย่างไรก็ดี ประมาณ ปี พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็นต้นมา เพลงอีแซวเริ่มฟื้นตัวและเป็นท่ีนิยม
อย่างแพร่หลายอีกครั ง เพราะนอกจากจะมีผู้เล่นเพลงและคณะเพลงจ้านวนมากแล้ว ยังมีการแต่งเพลงตับต่าง 
ๆ เป็นจ้านวนมาก คณะเพลงท่ีมีช่ือเสียง ได้แก่ คณะ จ. แสงทองรวมศิลป์ ของนายแจ้ เพชรมอญ อยู่บ้านไผ่
แขก อ้าเภอเมือง คณะนายโปรยและนางทุเรียน คณะนางบัวผัน จันทร์ศรีและนายไสว สุวรรณประทีป อยู่
อ้าเภอศรีประจันต์ คณะนายเคลิ ม ปักษี อยู่อ้าเภอดอนเจดีย์ คณะของนายอ้นและนางศรีนวล อยู่บ้านท่าว้า 
อ้าเภอเมือง คณะของนายเปรื่องและนางปล่ัง อยู่อ้าเภอดอนเจดีย์ นอกจากนั นยังมีพ่อเพลงแม่เพลงอิสระ
จ้านวนมาก เช่น นางปาน เสือสกุล นายเฉลียว นางไถ้ นายทรัพย์ นายหยิบ เป็นต้น  ( เรื่องเดิม: ๔๕ –๔๖ ) 

ในจ้านวนนี มีครูเพลงหลายท่าน ได้แก่ นายเคลิ ม ปักษี นายบุญธรรม บุญเกิด และ
นายเฉลียว ศรีนาค ซึ่งได้แต่งเพลงต่างๆ จ้านวนมาก ทั งเพลงตับท่ัวไปและเพลงเรื่อง เช่น เรื่องพระเวสสันดร 
แต่งโดยนายย้ง ( ไม่ทราบนามสกุล ) อยู่บ้านท่าดินเหนียว อ้าเภอเมือง ซึ่งคณะ จ. แสงทองรวมศิลป์ ของนาย
แจ้ เพชรมอญ ได้น้ามาแสดงจนมีช่ือเสียงโด่งดัง เพราะสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชมมาก และเป็นท่ีนิยมของ
ชาวบ้านอยู่เป็นเวลานาน แม้แต่ชาวบ้านในท้องถิ่นอื่นๆ เช่น พิษณุโลก ฯลฯ ก็ยังติดต่อให้ไปแสดง นอกจากนี 
ยังมีเพลงเรื่องอื่น ๆ เช่น พราหมณ์เกสร ไกรทอง พิกุลทอง ฯลฯ ซึ่งแต่งโดยนายเคลิ ม ปักษี การแสดงเพลง
เรื่องดังกล่าวนี มีลักษณะเป็นเพลงทรงเครื่องแบบ “ครึ่งท่อน” คือแต่งกายแบบเพลงพื นบ้าน ไม่ได้ทรงเครื่อง
เหมือนละคร หรือลิเก และคงเรียกช่ือว่า เพลงอีแซว ไม่เรียกว่า เพลงอีแซวทรงเครื่อง  

ประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เพลงอีแซวซบเซาลงอีกครั ง เพราะยุคนั นเกิดส่ิงบันเทิง
รูปแบบใหม่แพร่หลายมาสู่ชาวบ้านมากขึ น เช่น เพลงไทยลูกทุ่ง เพลงไทยลูกกรุง ฯลฯ ชาวบ้านจึงลดความ
นิยมเพลง อีแซวลง ต่อมาประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ นายธนิต อยู่โพธิ์ อธิบดีกรมศิลปากรในขณะนั นได้ฟื้นฟู
เพลงพื นบ้านทุกภาค รวมทั งเพลงอีแซวด้วย มีการเชิญพ่อเพลงแม่เพลงไปแสดงท่ีสังคีตศาลา ของกรม
ศิลปากร และให้แสดงถ่ายทอดออกอากาศทางวิทยุด้วย ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากประชาชนพอสมควร แต่ก็ไม่
แพร่หลายมากนัก  

เพลงอีแซวยุคที่สาม เกิดเพชรงาม นาม ขวัญจิต ศรีประจันต์ เพลงอีแซวเริ่มเป็นท่ี
รู้จักและได้รับความนิยมจากประชาชนท่ัวไปมากขึ นเมื่อขวัญจิต ศรีประจันต์ หรือ เกลียว เสร็จกิจ ซึ่งเป็น



๑๖๑ 

นักร้องช่ือดังชาวสุพรรณบุรีได้หันกลับมาเล่นเพลงอีแซวจนมีช่ือเสียงโด่งดังไปท่ัวประเทศ ท้าให้ศิลปินเพลงอี
แซวคนอื่น ๆ ได้รับความนิยมไปด้วย และเกิดการรวมตัวเป็นคณะเพลงต่าง ๆ  

นอกจากความมีช่ือเสียงของศิลปินจะเป็นเหตุให้เพลงอีแซวเป็นท่ีนิยมของประชาชน
แล้ว ความต่ืนตัวในการอนุรักษ์และฟื้นฟูเพลงพื นบ้านของรัฐบาลและเอกชนก็มีส่วนให้เพลงอีแซวมีความ
แพร่หลายมากขึ น ดังท่ีสุกัญญา สุจฉายา ( ๒๕๒๕ : ๙๐-๙๓ ) กล่าวไว้ว่า นับตั งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๐- ๒๕๒๓ 
เป็นต้นมา รัฐบาลและเอกชนได้ร่วมมือกันรณรงค์เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ความต่ืนตัวดังกล่าวท้าให้เพลง
พื นบ้านต่างๆ ได้รับการสนับสนุนให้เผยแพร่สู่ประชาชนท่ัวไป ด้วยการจัดการแสดงและเก็บรักษาเพลงไว้ ผล
ดังกล่าวท้าให้เพลงพื นบ้านรวมทั งเพลงอีแซวเป็นท่ีสนใจของสังคมอย่างกว้างขวางอีกครั ง จนกระท่ังมาถึงช่วง
ปีพ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๔๐ ก็ถือเป็นยุคทองของแม่ขวัญจิต เพราะมีช่ือเสียงโด่งดังมาก นอกจากจะมีคณะเพลง
ของตนแล้ว ยังได้บันทึกเสียงและภาพการร้องการแสดงเพลงอีแซวอีกจ้านวนมาก แม่ขวัญจิตยังเป็นผู้เสียสละ
ในการเผยแพร่ความรู้แก่เยาวชนและบุคคลท่ัวไปอยู่เสมอ ได้ท้างานเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง จึงได้รับการเชิดชู
เกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๙  

ต่อมาช่วงปีพ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ จน
น้าไปสู่วิกฤตทางการเมือง ดังปรากฏในเพลงอีแซว ๔๐ และเพลงอีแซว ๔๑ ในชุดหยิกแกมหยอก  ซึ่ง พยัพ  
ค้าพันธ์  เป็นผู้แต่ง  และเสรี  รุ่งสว่าง  เป็นผู้ร้อง  ( หนังสือพิมพ์ข่าวสด, ๓-๖ มิถุนายน ๒๕๔๑ )  
ตัวอย่างเช่น 

   
ว่าปี ๔๐ ราหูครองเมือง    นับว่าเป็นเรื่องท่ียิ่งใหญ่ 

 …ว่าปีฉลูราหูท้าเหตุ    เศรษฐกิจตกสะเก็ดกันทั งเมืองไทย 
 พวกท่ีท้าการค้าอยู่ดีดี    ต้องมาวายชีวีล้มละลาย 
 บ้างก็ฆ่าตัวตายไปจากโลก    มันซบเซาเศร้าโศกน่าใจหาย 
 ประชาชนตกงานเกือบทั งเมือง   พระราหูท้าเรื่องให้วุ่นวาย 
 บ้างถูกตัดเงินเดือนงดโบนัส   เพราะทางบริษัทล้มละลาย 
       ( เพลงอีแซว พ.ศ. ๒๕๔๐ ) 
 

 ผลของเศรษฐกิจตกสะเก็ดในปี ๒๕๔๐ ยังต่อเนื่องไปจน ปี ๒๕๔๑ ปรากฏอยู่ใน
เพลงอีแซว ๔๑ ดังตัวอย่างต่อไปนี  

   
โอ้ว่าปี ๔๑ ปีเสือล้าบาก    พี่น้องคนไทยทุกภาคก้าลังจะตาย 

 ก็เพราะว่าปี ๔๐ โดนวัวขวิด   เสียบเอาเศรษฐกิจจนล้มละลาย 
 ต้องมานอนเลียแผลปี ๔๑    บ้านเมืองล้มผล่ึงน่าใจหาย... 
       (เพลงอีแซว พ.ศ. ๒๕๔๑) 
 



๑๖๒ 

 จากเนื อเพลงข้างต้น  การสูญเสียทางเศรษฐกิจของชาติในปี ๒๕๔๐  และ
ผลกระทบสืบเนื่องมาถึงปี ๒๕๔๑ เพลงอีแซวก็ได้รับผลกระทบไปด้วย แม่ขวัญจิตกล่าวว่า เพลงอีแซวเหมือน
กระแสน ้า เด๋ียวก็ขึ นเด๋ียวก็ลง บางทีก็เหมือนๆ จะขาดหายไป บางทีก็หล่ังไหลมาอีก เช่น ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๘ 
เกือบแทบจะไม่มีงานแสดงเลย ( เกลียว เสร็จกิจ, สัมภาษณ์) 

 การรื อฟื้นคืนชีวิตเพลงพื นบ้านจึงเป็นงานเร่งด่วนงานหนึ่งของรัฐบาลและประชาชน 
ดังปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ เรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติไทย 
หน่วยงานหลายแห่งของภาครัฐและเอกชนมีบทบาทส้าคัญในการอนุรักษ์และฟื้นฟูเพลงพื นบ้านอย่างชัดเจน 
เช่น ส้านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ส้านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการและส้านักงานการอุดมศึกษาเอกชน  เช่น สถาบันการศึกษาในสุพรรณบุรี จัดโครงการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดโครงการประกวดเพลงพื นบ้าน ตั งแต่ปี ๒๕๔๗ – 
๒๕๕๖ เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามเพลงอีแซวเป็นศิลปะการแสดงพื นบ้านซึ่งเป็นท่ีนิยมเรื่อยมาของ
ประชาชนทั งในท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี  ท้องถิ่นใกล้เคียงและท้องถิ่นอื่น ๆ ท่ัวประเทศ  ทั งในสังคมเมือง
และสังคมชนบท  ทั งนี เพราะผู้แสดงมีการประยุกต์ลักษณะการร้องการเล่นให้มีความทันสมัย  และยังรวมตัว
กันเป็นคณะเพลง  อีแซวท่ียึดเป็นอาชีพอีกหลายคณะ บางคณะยังมีงานแสดงเกือบตลอดทั งปี 

 
๒.๒.๕.๒ ลักษณะและรูปแบบการจัดการแสดง 

เพลงอีแซวมีลักษณะและรูปแบบการแสดงคล้ายกับการแสดงเพลงฉ่อย  กระบวนการ

ก่อนประกอบการแสดงมีทั งสิ น ๓ ขั นตอน ได้แก่ การเลือกบทแสดง การก้าหนดจ้านวนผู้แสดงและบทบาท

การแสดงของแต่ละคน  และการจัดรูปแบบการแสดง 

การเลือกบทแสดง คือการเลือกสรรเนื อเพลงท่ีจะใช้แสดงในแต่ละงาน โดยค้านึงถึง

โอกาสท่ีแสดงเป็นหลัก ต้องพิจารณาบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง จ้านวนผู้ชม  ระยะเวลาท่ีแสดง และสภาพของสังคม

และวัฒนธรรมของท้องถิ่น บางโอกาสผู้ว่าจ้างขอให้ร้องเพลงท่ีมีเนื อหาเฉพาะเรื่อง ซึ่งหัวหน้าคณะหรือครู

เพลงจะต้องแต่งเนื อเพลงขึ นใหม่ให้เหมาะสมแก่งานตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้างด้วย นอกจากนี ยังต้อง

ค้านึงถึงจ้านวนและคุณภาพของนักแสดงในคณะเป็นส้าคัญ เพราะเพลงบางตับบางเรื่องนักแสดงบางคนไม่

สามารถร้องได้ การเลือกบทแสดงหรือบทร้องนี พบว่ามีทั งก่อนแสดงและขณะแสดง  หากผู้แสดงสังเกตว่าผู้ชม

ไม่พึงพอใจ ก็จะเปล่ียนบทร้องเรื่องอื่นหรือตับอื่นทันที ซึ่งถือเป็นปฏิภาณไหวพริบท่ีสังเกตได้ชัดเจนของผู้

แสดงเพลงพื นบ้าน ผู้แสดงท่ีมีความเช่ียวชาญสูง เช่น นางเกลียว เสร็จกิจ ยังสามารถด้นเพลงหรือคิดแต่งเนื อ

เพลงและร้องได้ทันทีอีกด้วย 



๑๖๓ 

การก่าหนดจ่านวนผู้แสดงและบทบาทการแสดงของแต่ละคน  หัวหน้าคณะจะเป็นผู้

ก้าหนดว่างานหนึ่ง ๆ ควรมีผู้แสดงจ้านวนเท่าใด เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับระยะเวลาการแสดง และ

งบประมาณหรือค่าตอบแทนท่ีได้รับ ส้าหรับการก้าหนดบทบาทการแสดงของแต่ละคนนั นหัวหน้าคณะจะเป็น

ผู้ก้าหนดตามความเหมาะสมของลักษณะงานและคุณภาพของผู้แสดง ปกติผู้มีความช้านาญน้อยจะเป็นลูกคู่

และผู้ร้องเพลงสั น ๆ เช่น เพลงออกตัว เพลงแต่งตัวและเพลงอวยพร ส่วนผู้แสดงท่ีมีความช้านาญแล้วมักจะ

ร้องเพลงบทประซึ่งหัวหน้าคณะมักเป็นผู้เลือกว่าจะเลือกเรื่องใดหรือตับใด  

การจัดรูปแบบการแสดง เนื่องจากเพลงอีแซวเป็นการแสดงการร้องเพลงโต้ตอบกัน
ระหว่างฝ่ายชายและฝ่ายหญิง โดยมี ต้นเสียงร้อง แล้วมีลูกคู่รับ สลับกันไปทีละ “ลง” หรือท่อนของเพลง
โดยท่ัวไป ผู้ว่าจ้างจะต้องจัดสถานท่ีส้าหรับแสดงไว้เป็นการเฉพาะ อาจอยู่กลางแจ้งหรือในอาคาร โดยจัดเป็น
โรงปะร้าหรือเวทีการแสดง ซึ่งจะแบ่งพื นท่ีเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ส่วนเวทีส้าหรับแสดง และส่วนห้องเตรียมตัว
นักแสดง   

  

  
ภาพที่ ๖๙ การจัดรูปแบบการแสดงของคณะขวัญจิต ศรีประจันต์ 

ที่มา: สุธาทิพย์ ธราพร 

 
 ๒.๒.๕.๓ ล าดับขั้นตอนการแสดง 

โดยท่ัวไปการแสดงเพลงอีแซวมีล้าดับขั นตอนในการเล่นท่ีปฏิบัติสืบต่อกันมา  ๕  
ขั นตอน  ได้แก่  การไหว้ครู  การร้องเพลงเกริ่น  การร้องเพลงประ  การร้องเพลงลาหรือเพลงจากและการ
อวยพร 

๑. การไหว้ครู  เป็นการกราบไหว้บูชาเพื่อระลึกถึงและบอกกล่าวขอพรส่ิงศักด์ิสิทธิ์
ทั งหลายท่ีเคารพนับถือ ได้แก่  พระรัตนตรัย  เทวดา  ภูตผี   ตลอดจนพ่อแม่และครูบาอาจารย์  



๑๖๔ 

  
ภาพที่ ๗๐ การไหว้ครูของคณะขวัญจิต ศรีประจันต์และคณะส้าเนียง เสียงสุพรรณ 

ที่มา: ส้าเนียง ชาวปลายนา 

 
๒. การร้องเพลงเกร่ิน เป็นการร้องของฝ่ายชายและฝ่ายหญิงก่อนท่ีจะมาพบกันตาม

เหตุการณ์ท่ีสมมุติไว้   ประกอบด้วยการร้องเพลงออกตัว     คือเพลงท่ีกล่าวทักทายและแนะน้าตัวซึ่ง แสดง
ถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน     เพลงแต่งตัว  คือเพลงท่ีพรรณนาถึงการอาบน ้าและการแต่งกาย   และเพลง
ปลอบ  คือเพลงท่ีเชิญชวนให้ฝ่ายหญิงออกมาร้องเพลงโต้ตอบ ในเชิงอ้อนวอนหรือท้าทาย   การร้องเพลง
เกริ่นนี   ฝ่ายชายจะร้องก่อนแล้วฝ่ายหญิงจึงจะร้องบ้าง   ตัวอย่างเพลงแต่งตัวของแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ 

 
ว่าเธอก็แต่งฉันหรือก็แต่ง   ผัดหน้าทาแป้งเธอไปฉันก็ไป 
หวีผมทรงกระทุ่มสาวหนุ่มโบราณ  ผ้าโจงกระเบนพื นบ้านเสื อคอระบาย 
 เอาผ้าแพรมาห่มดูเหมาะสมสดสวย เอาเช่ียนหมากไปด้วยเพราะฉันอดไม่ได้ 
 หมากเจียนพลูจีบจัดแจงบรรจง  เตรียมเสร็จแม่ก็ลงลงบันได 
 

 
ภาพที่ ๗๑ การแสดง“บทออกตัว” ของคณะขวัญจิต ศรีประจันต์ 

ที่มา: สุธาทิพย์ ธราพร 

 

๓. การร้องเพลงประ  หมายถึงการร้องเพลงประคารมของฝ่ายชายและฝ่ายหญิง  

เมื่อได้พบกันแล้ว   การร้องเพลงประนี เป็นช่วงหัวเลี ยวหัวต่อของการเล่นเพลง ซึ่งผู้เล่นจะเลือกว่าจะเล่นไปใน



๑๖๕ 

แนวใด   บ้างก็เล่นแนวรักคือเริ่มจากการร้องเพลงตับเกี ยวพาราสี  แล้วอาจด้าเนินเรื่องไปสู่ ตับลักหาพาหนี
หรือตับสู่ขอ  ตับชิงชู้หรือตับตีหมากผัว บ้างก็เล่นแนวประลองฝีปากหรือทดสอบภูมิปัญญา  เช่น  เพลงตับตอ  
ตับหมา  ตับแมว  ตับเช่านา  ตับเช่าเรือ  ตับซื อควาย  ตับฉีดยา  ตับถามบาลี  ตับถามประเพณี  ฯลฯ  บ้างก็
เล่นแนวเพลงเรื่อง  เช่น  พระเวสสันดร  จันทโครพและลักษณวงศ์     เป็นต้น  การร้องเพลงประจึงเป็นช่วงท่ี
สนุกสนานท่ีสุด  นับเป็นหัวใจของการเล่นเพลงอีแซวท่ีขาดไม่ได้  

   

  
ภาพที่ ๗๒ การแสดงเพลงอีแซวของแม่ขวัญจิต และคณะขวัญจิต ศรีประจันต์ 

ที่มา: สุธาทิพย์ ธราพร 

 
๔. การร้องเพลงลาหรือเพลงจาก เป็นเพลงท่ีใช้ร้องเพื่อแสดงความอาลัยคู่เล่นเพลง  

ผู้ชมหรือกล่าวค้าอ้าลาผู้ชมและเจ้าภาพที่หาว่าจ้างมาแสดง 
๕. การอวยพร  การอวยพรเป็นขั นตอนท่ีมักจะขาดไม่ได้  เพราะเป็นการร้องขอบคุณ

เจ้าภาพและผู้ดูทั งหลายท่ีหาว่าจ้างและชมการแสดง  รวมทั งขอบคุณผู้ชมท่ีมาให้รางวัลต่าง ๆ 
   

 
 ๒.๒.๕.๔ เคร่ืองดนตรี เคร่ืองแต่งกายและอุปกรณ์ประกอบการแสดง 

 ด้านเครื่องดนตรีประกอบการเล่นเพลงอีแซวได้ปรับเปล่ียนมาตามยุคสมัย  จากเดิม
ท่ีมีการให้จังหวะด้วยการปรบมือ  ต่อมาจึงมีฉิ่งและแคนเป็นเครื่องประกอบจังหวะและเมื่อประมาณ  ๒๐– 
๓๐ ปีท่ีผ่านมาก็เริ่มมีการน้าตะโพนและวงปี่พาทย์มาประกอบการแสดงตามล้าดับ   



๑๖๖ 

 การแต่งกาย  สถานท่ีและโอกาสในการแสดง เดิมผู้เล่นเพลงอีแซวแต่งกายด้วย
เสื อผ้าตามปกติของชาวบ้าน  ปัจจุบันชาวเพลงทั งหญิงและชายจะนุ่งโจงกระเบน  ฝ่ายหญิงใส่เสื อแขนสั นคอ
กลมหรือคอเหล่ียมกว้าง     ฝ่ายชายมักใส่เสื อแขนสั นคอกลม   เสื อผ้าทั งหญิงและชายจะมีสีสันฉูดฉาดสะดุด
ตาเพื่อดึงดูดใจผู้ชม  

  

  
ภาพที่ ๗๓ การแต่งกายของพ่อเพลงและแม่เพลงในปัจจุบัน 

ที่มา : สุธาทิพย์ ธราพร 

 
 ๒.๒.๕.๕ การร้อง ท านอง โน้ตเพลงและตัวอย่างบทเพลง 

ค าประพันธ์ เพลงอีแซวเป็นเพลงปฏิพากย์ยาว   ท่ีมีจังหวะเร็วกระชั น    ลักษณะค้า
ประพันธ์เป็นกลอนหัวเดียวเหมือนเพลงพื นบ้านภาคกลางท่ัวไป  ดังตัวอย่างเนื อร้องต่อไปนี  

เนื่องจากเป็นเพลงท่ีมีจ้านวนค้าในแต่ละวรรคค่อนข้างมาก และส่วนใหญ่นิยมเล่น
สัมผัสอักษรอย่างแพรวพราว  ดังนั นเวลาร้องพ่อเพลงแม่เพลงจึงมักจะลงสัมผัสตรงกับจังหวะของเพลงท่ี
กระชั นเป็นช่วง ๆ ไป  ซึ่งท้าให้เกิดความไพเราะและสนุกสนานครึกครื น  เช่น  

ลีลาการร้อง  ลีลาการร้องเพลงอีแซวแยกได้เป็น  ๓  ช่วง  ได้แก่  ลีลาการขึ นเพลง  
การร้องเนื อเพลงและการลงเพลงกับการรับเพลง  

การข้ึนเพลง  ส่วนใหญ่ผู้เล่นเพลงนิยมขึ นเพลงด้วยการเอื อนเสียงยาว ๆ ว่า  “ เอ่อ…
เออ…เอิง…เอ้อ…เอิ๋ง…เอย…”   หรืออาจร้องสั น ๆ  ว่า “ เอย…” หรือ “ เอ้อ…เอย…”  เพื่อเป็นการทดสอบ
เสียง หรือตั งระดับเสียง  และเพื่อเรียกความสนใจจากผู้ชม   อย่างไรก็ตามการขึ นเพลงนี   พ่อเพลงแม่เพลง
ไม่ได้เคร่งครัดอาจร้องหรือไม่ก็ได้   

การร้องเนื้อเพลง  พ่อเพลงแม่เพลงจะร้องเนื อเพลงให้เข้ากับจังหวะและจะร้อง
เรื่อยไปอย่างสม่้าเสมอ  อาจมีการเอื อนเสียงหรือทอดเสียงรอจังหวะบ้างตามแต่ผู้ร้องจะต้องการ  โดยท่ัวไปจะ
นิยมร้องเนื อเพลงให้กระชับ  แบ่งเนื อร้องเป็นช่วง ๆ  แล้วร้องกระชั น ๆ ให้ลงกับจังหวะพอดี   เช่น 

 



๑๖๗ 

 /   ๐  ๐  ๐   /  ๐  ๐   /   ๐  ๐  ๐    /  ๐  ๐  /       /   ๐  ๐  ๐   /   ๐  ๐  /  ๐  ๐  ๐   
/   ๐  ๐  /   

 
การลงเพลงและการรับเพลง  การลงเพลงหมายถึงการทอดเสียงหรือหยอดเสียง

เพื่อให้ลูกคู่รับ ผู้ร้องเพลงอีแซวจะทอดเสียงให้ต้่าและทอดท้านองให้ช้าลง แล้วลงท้ายว่า “เอย”   ลูกคู่จะร้อง
รับด้วยค้าว่า “ เอย…แล้ว…” และต่อด้วยสองค้าสุดท้ายของวรรค  การลงเพลงนี มี  ๒  กรณี  กรณีแรก เมื่อ
ร้องเนื อเพลงจบท่อนหรือจบหนึ่งลง    ผู้ร้องจะลงเพลงทั งวรรคหน้าและวรรคหลัง  กรณีท่ีสอง คือลงเพลง
ในขณะร้องเนื อเพลง  เพื่อพักเสียงหรือคิดหาถ้อยค้าหรือเพื่อเน้นข้อความหรือเพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้ชม
ก็ได้  การลงเพลงในกรณีนี มักลงเฉพาะวรรคแรก   

ลีลาการร้องเพลงอีแซวนอกจากจะร้องสนุก ๆ กระชั น  ๆ แล้ว  บางช่วงยังมีการปรับ
ให้จังหวะช้าลงตามลักษณะอารมณ์ของเพลงด้วย เช่น  การร้องเพลงลาท่ีมีอารมณ์โศกเศร้า  ผู้ร้องมักร้อง
เอื อนให้ช้าและทอดเสียงรอจังหวะ  เป็นต้นปกติผู้ร้องเพลงอีแซวมักมีท่าร้าหรือท่าทางประกอบด้วย  ส่วนใหญ่
เป็นการใช้ท่าทางอย่างธรรมชาติ  การเคล่ือนไหวร่างกายค่อนข้างเร็วกระฉับกระเฉง   เพื่อให้เข้ากับจังหวะท่ี
กระชั น  ซึ่งการท้าท่าทางดังกล่าวนี เป็นส่วนประกอบหนึ่งท่ีท้าให้ผู้ชมรู้สึกสนุกสนานมากยิ่งขึ น 

 

   
ภาพที่ ๗๔ ลีลาในการแสดงเพลงอีแซวเพ่ือความสนุกสนาน 

  

ปกติผู้ร้องเพลงอีแซวมักมีท่าร้าหรือท่าทางประกอบด้วย  ส่วนใหญ่เป็นการใช้ท่าทาง
อย่างธรรมชาติ  การเคล่ือนไหวร่างกายค่อนข้างเร็วกระฉับกระเฉง   เพื่อให้เข้ากับจังหวะท่ีกระชั น  ซึ่งการท้า
ท่าทางดังกล่าวนี เป็นส่วนประกอบหนึ่งท่ีท้าให้ผู้ชมรู้สึกสนุกสนานมากยิ่งขึ น 

 
 
 
 



๑๖๘ 

  ๒.๒.๕.๖ ขนบธรรมเนียม ประเพณีและความเชื่อ 

 ขนบธรรมเนียม ประเพณีและความเช่ือในการแสดงเพลงอีแซวนั นเหมือนกับการ
แสดงเพลงชนิดอื่น ๆ ท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น แต่เฉพาะท่ีคณะเพลงอีแซวมีความเช่ือตรงกันมากท่ีสุดคือการรับ
งานแสดงสามารถแสดงได้เกือบทุกสถานท่ีและเกือบทุกโอกาสตามแต่ผู้ว่าจ้างและผู้แสดงจะตกลงกัน  ยกเว้น
งานแต่งงาน   เพราะถือว่าอาจเกิดเหตุทะเลาะกันระหว่างเจ้าบ่าวเจ้าสาว ท้าให้ไม่เป็นมงคลแก่เจ้าภาพและผู้
แสดงด้วย  

 
ตัวอย่างเพลงบทออกตัวของแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ 
บรรจงจีบสิบนิ วขึ นหว่างคิ วทั งคู่      เชิญรับฟังกระทู้เอ๋ยแล้วเพลงไทย        
เชิญสดับรับรสกลอนสดเพลงอีแซว      ฝากล้าน้าตามแนวเพลงอีแซวยุคใหม่ 
เพลงอีแซวยุคใหม่ผิดกับสมัยโบราณ    ถึงรุ่นลูกรุ่นหลานนับวันจะสูญหาย 
ถ้าขาดผู้ส่งเสริมเพลงไทยเดิมคงสูญ     ถ้าพ่อแม่เกื อกูลลูกก็อุ่นหัวใจ   
อันว่าเพลงพื นเมืองเคยรุ่งเรืองมานาน   สมัยครูบัวผันและอาจารย์ไสว 
ประมาณร้อยกว่าปีตามท่ีมีหลักฐาน      ท่ีครูบาอาจารย์หลายหลายท่านกล่าวไว้ 
ทั งปู่ย่าตายายท่านก็ได้บอกเล่า                     การละเล่นสมัยเก่าท่ีเกรียวกราวเกรียงไกร  
     ในฤดูเทศกาลเมื่อมีงานวัดวา          ทอดกฐินผ้าป่าก็เฮฮากันไป 
หรือยามตรุษสงกรานต์ก็มีงานเอิกเกริก งานนักขัตฤกษ์ก็เอิกเกริกกันใหญ ่
ประชาชนชุมนุมทั งคนหนุ่มคนสาว ทั งผู้แก่ผู้เฒ่าต่างก็เอาใจใส่ 
ชวนลูกชวนหลานไปร่วมงานพิธี          ถือเป็นประเพณีและศักดิ์ศรีคนไทย     
ท่ีจังหวัดสุพรรณก็มีงานวัดป่า            คนทุกทิศมุ่งมาท่ีวัดป่าเลไลยก์ 
ปิดทองหลวงพ่อโตแล้วก็โมทนา                 ให้บุญกุศลรักษามีชีวาสดใส 
ได้ท้าบุญท้าทานก็เบิกบานอุรา สุขสันต์หรรษาท่ัวหน้ากันไป 
ได้ดูลิเกละครเวลาก็ค่อนคืนแล้ว      เพลงฉ่อยเพลงอีแซวก็เจ่ือยแจ้วปลุกใจ   
หนุ่มสาวชาวเพลงก็ครื นเครงล้อมวง  เอ่ยท้านองร้องส่งตั งวงร้าร่าย 
ร้องเกี ยวพาราสีบทกวีพื นบ้าน เป็นท่ีสนุกสนานส้าราญหัวใจ 
เพลงพวงมาลัยบ้างก็ใส่เพลงฉ่อย         ทั งลูกคู่ลูกข้อยต่างก็พลอยกันไป 
                                    ( เกลียว เสร็จกิจ สัมภาษณ์ ๑๒,๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ) 
     

เพลงอีแซวเป็นเพลงพื นบ้านของภาคกลางท่ีมีความเก่าแก่มากเพลงหนึ่ง   พัฒนาใน
ด้านต่าง ๆ มาตามเวลา  โอกาสและสภาพสังคม  เพลงอีแซวจึงเป็นทั งเพลงพื นบ้านและการแสดงพื นบ้านท่ี
ได้รับความนิยมและเป็นท่ีรู้จักแพร่หลายในหมู่ประชาชนท่ัวไป 

 



๑๖๙ 

เพลงพื นบ้านภาคกลางนับเป็นมรดกภูมิปัญญาท่ีถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น มีลักษณะโดดเด่น
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั วนี เนื่องมากจากปัจจัยต่างๆ อาทิ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สภาพสังคมและ
วัฒนธรรม ท่ีส่งอิทธิพลต่อท้านอง ค้าร้อง ภาษา ดนตรี ดังท่ีได้แสดงไว้แล้วข้างต้น ในบทต่อไปผู้วิจัยจะได้
กล่าวถึงสภาวการณ์ปัจจุบันของเพลงพื นบ้านภาคกลาง เพื่อให้เห็นสายธารของเพลงพื นบ้านภาคกลางท่ียังคงมี
อยู่ต่อเนื่องมาตราบปัจจุบัน 

 

 

 



๑๗๐ 

บทท่ี ๓ 
สภาพการด ารงอยู่และปัจจัยคุกคามของเพลงพ้ืนบ้านภาคกลาง 

 
 การวิจัยเรื่องเพลงพื้นบ้านภาคกลางครั้งนี้มุ่งรวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้เกี่ยวกับเพลงพื้นบ้าน
ภาคกลางเฉพาะเพลงโต้ตอบท่ียังมีผู้สืบทอดอยู่ในปัจจุบัน จ านวน ๕ ชนิด ได้แก่ เพลงฉ่อย เพลงทรงเครื่อง 
เพลงเรือ เพลงอีแซวและล าตัด โดยวิธีการส ารวจและศึกษาข้อมูลเอกสาร ข้อมูลภาคสนามท้ังการส ารวจตาม
พื้นท่ีเขตวัฒนธรรมภาคกลาง ๓๕ จังหวัดและการจัดค่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ “ค่ายเพาะกล้าพันธุ์เก่งเพลง
พื้นบ้าน” ให้แก่ผู้แทนกลุ่มประชาคม ได้แก่ ครูเพลง ศิลปินพื้นบ้านและเยาวชนผู้สืบทอดเพลงพื้นบ้าน จ านวน 
๑๒๐ คน  ในระหว่างวันท่ี ๑๕ – ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมจ านวน ๗ วัน ณ ศูนย์เรียนรู้เพลงพื้นบ้าน
แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยน ามาเรียบเรียงและน าเสนอใน ๒ ประเด็น ส าคัญ คือ สภาพ
การด ารงอยู่และปัจจัยคุกคามของเพลงพื้นบ้าน  
 
๓.๑ สภาพการด ารงอยู่ของเพลงพื้นบ้านภาคกลาง 
 

ผู้วิจัยขอเสนอผลการศึกษาสภาพการด ารงอยู่ของเพลงพื้นบ้านภาคกลาง แบ่งออกเป็น ๒ ประเด็น 
ได้แก่ คณะเพลงพื้นบ้านภาคกลางในปัจจุบัน และการแสดงเพลงพื้นบ้านภาคกลางในปัจจุบัน เพื่อให้เห็น
สภาพการด ารงอยู่ของเพลงพื้นบ้านภาคกลางในแง่มุมต่างๆ อย่างชัดเจน  

 
๓.๑.๑ คณะเพลงพื้นบ้านภาคกลางในปัจจุบนั 

ครูเพลงและศิลปินเพลงพื้นบ้านภาคกลางซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของการศึกษาครั้งนี้มีสภาพ
ความเป็นอยู่ ระดับชนช้ันล่างค่อนข้างปานกลาง ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ ในท้อง ท่ีจังหวัดต่างๆ ท่ีไม่ ใช่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มักมีวิถีชีวิตอยู่ในสังคมเกษตรกรรม หรือเกษตรกึ่งอุตสาหกรรม แม้บางกรณี
จะมีการอพยพจากชนบทเข้ามาต้ังถิ่นฐานในเมืองก็ยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น แม่ขวัญจิต ศรี
ประจันต์แมอ้พยพมาอาศัยอยู่ในเมืองแต่ยังยึดอาชีพเกษตรกรรม เช่น ท านา ท าสวน เป็นต้น ศิลปินพื้นบ้าน
ภาคกลางท่ีอาศัยอยู่ในท้องถิ่นจังหวัดอื่นๆ จึงได้รับอิทธิพลจากบริบททางวัฒนธรรมของสังคมแบบ
เกษตรกรรมเป็นส าคัญ  

ส่วนศิลปินเพลงพื้นบ้านท่ีอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลจะมีสภาพแวดล้อมของ
สังคมเมืองแต่มีสภาพความเป็นอยู่แบบชนช้ันล่าง หรือชนช้ันกลางค่อนข้างต่ า เช่น ยึดอาชีพค้าขาย หรือใช้
แรงงาน เป็นต้น ศิลปินส่วนใหญ่จึงมีฐานะค่อนข้างยากจนยกเว้นหัวหน้าคณะบางคณะถือว่ามีฐานะปานกลาง
ค่อนข้างสูง  เช่น แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์และก านันส าเริง คนฑา เป็นต้น   

 



๑๗๑ 

 
ภาพที่ ๗๕ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินเพลงอีแซว บ้านแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ 

ที่มา : สุธาทิพย์ ธราพร 
 

         
      ภาพที่ ๗๖ บ้านและร้านค้าของแม่ล าจวน สวนแตง                    ภาพที่ ๗๗ แม่หงษ์ทอง เสียงทอง 

        ที่มา : สมบัติ สมศรีพลอย                                             ที่มา : ธวัชชัย เกตุเสาะ 
 

   
ภาพที่  ๗๘ แม่นกเอี้ยง เสียงทองและแม่นกเล็ก ดาวรุ่ง         ภาพที่ ๗๙ ป๋าเด่น หลานหวังเต๊ะหรือสุธรรม หวังโซะ 

ที่มา : สมบัติ สมศรีพลอย      ที่มา : ธวัชชัย เกตุเสาะ 

 
ศิลปินเพลงพื้นบ้านภาคกลางส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา ยกเว้นศิลปินเพลงล าตัดบาง

คนท่ีนับถือศาสนาอิสลาม จากการสังเกตและสัมภาษณ์พบว่าเกือบทุกคนมีจิตศรัทธาและยึดมั่นในค าส่ังสอน
ของหลักศาสนา มีนิสัยใจคอโอบอ้อมอารี มีน้ าใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีค่านิยมแบบไทย เช่น กตัญญูรู้คุณ 



๑๗๒ 

ยึดมั่นในขนบธรรมเนียม มีวิถีชีวิตเสรีแบบไทยๆ มีความเป็นกันเอง ชอบชีวิตเรียบง่าย  รักความสบาย ไม่
เคร่งครัดระเบียบแบบแผนบางอย่าง มองโลกในแง่ดี รักความสนุกสนาน  รักพวกพ้อง รักการแสดงเพลง
พื้นบ้าน และเสียสละเพื่อสืบสานเพลงพื้นบ้านเพราะเห็นว่าเป็นวิชาชีพและมรดกวัฒนธรรม 

ในด้านการศึกษา ศิลปินเพลงพื้นบ้านภาคกลางมีการศึกษาต้ังแต่ระดับต่ าสุดจนถึงสูง  
กล่าวคือระดับการศึกษาของครูเพลงและศิลปินพื้นบ้านมีความแตกต่างกันไปตามอายุ ฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคม  ครูเพลงและศิลปินที่มีอายุมากกว่า ๕๐ ปีข้ึนไปบางคนไม่ได้เรียนหนังสือ เช่น แม่ล าจวน สวนแตงและ
แม ่   นกเอี้ยง เสียงทอง เพราะเกิดมาในครอบครัวท่ีฐานะยากจน ท าให้ขาดโอกาสท่ีจะเล่าเรียน บางคน เช่น 
แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ แม่ส าเนียง ชาวปลายนา ฯลฯ ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ เพราะ
ระบบการศึกษาของไทยในขณะนั้นยังไม่ก้าวหน้า ในขณะท่ีหัวหน้าคณะบางคน เช่น พ่อประสูตร ช่วงเวฬุ
วรรณ และก านันส าเริง คนฑา ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี ๖  ส าหรับกลุ่มผู้สืบทอดท่ีมีอายุน้อย
กว่า ๕๐ ปีลงมา จะมีการศึกษาสูงขึ้นต้ังแต่ระดับมัธยมศึกษาจนถึงระดับปริญญาโท เช่น นางสาวสุธาทิพย์ 
ธราพร นางสาวจิราภรณ์ บุญจันทร์ นายกิตติพงษ์ อินทรัศมี  และนางสาวพัชรี ศรีเพ็ญแก้ว ฯลฯ ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี นางวรรณา แก้วกว้าง นายสุเทพ อ่อนสอาด นายอนันต์ สุขศรี นางพัชรี วิมล
ศิลปินและนางสุดารัตน์ ชิณณะพงศ์ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท เป็นต้น ผู้สืบทอดเพลงพื้นบ้านกลุ่มนี้จึง
จัดเป็นชาวเมือง ระดับชนช้ันกลาง มีค่านิยมและวิถีชีวิตแบบสังคมเมือง เช่น มีวิถีชีวิตในสภาพแวดล้อมท่ี
สะดวกสบายและทันสมัย มีความรู้ความช านาญในการใช้เทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เป็นต้น 

สภาพท่ัวไปของครูเพลงและศิลปินพื้นบ้านดังกล่าวจึงแบ่งได้กว้างๆ ๒ กลุ่มตามระดับวัย 
การศึกษาและสภาพความเป็นอยู่ กลุ่มแรกคือครูเพลงและศิลปินพื้นบ้านท่ีมีอายุมากกว่า ๕๐ ปี ส่วนใหญ่เป็น
ชาวชนบท มีการศึกษาค่อนข้างต่ า ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีฐานะยากจนถึงปานกลาง กลุ่มท่ีสองคือ
หัวหน้าคณะและศิลปินพื้นบ้านท่ีมีอายุต่ ากว่า ๕๐ ปี มีท้ังท่ีเป็นชาวชนบทและชาวเมือง มีการศึกษาระดับปาน
กลางถึงสูง ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและอื่นๆ เช่น ค้าขาย รับจ้าง รับราชการครู เป็นต้น 
 
  ๓.๑.๑.๑ คณะเพลงฉ่อย 

จากการรวบรวมข้อมูลภาคสนามพบว่าในเขตพื้นท่ีวัฒนธรรมภาคกลาง ๓๕ จังหวัดใน
ปัจจุบันมีคณะเพลงฉ่อยท่ีแสดงเพลงฉ่อยเป็นหลักเพียง ๗ คณะ ได้แก่ คณะพ่อหรัดแม่ประทวย จังหวัดตาก 
คณะเพลงพื้นบ้านวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนต าบลวังแขม จังหวัดก าแพงเพชร  คณะเพลงฉ่อยแม่สมปอง 
พลอยบุตร  จังหวัดพิษณุโลก คณะเพลงฉ่อยวงคนสะเดียง จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะแม่ทองใบ จินดา  จังหวัด
นครสวรรค์  คณะพ่อสวิง บรรเด็จ จังหวัดชัยนาท และคณะแม่ล าจวน ศรีจันทร์ จังหวัดสิงห์บุรี ส าหรับประวัติ
ความเป็นมาของเพลงฉ่อยแต่ละคณะมีดังนี้ 

 
 
 



๑๗๓ 

   ๑) คณะพ่อหรัดแม่ประทวย  
   คณะเพลงฉ่อยพ่อหรัดแม่ประทวย อยู่ท่ีบ้านสระตลุง หมู่ ๑ ต าบลตลุกกลางทุ่ง 
อ าเภอเมือง จังหวัดตาก ห่างจากอ าเภอเมืองตากประมาณ ๑๐ กิโลเมตร ปัจจุบันเพลงฉ่อยคณะนี้มีนายหรัด 
เขน่วม (อายุ ๖๖ ปี) และนางประทวย เขน่วม (อายุ ๖๒) สองสามีภรรยาเป็นหัวหน้าคณะ มีสมาชิกท้ังส้ิน  
๑๐ คน ได้แก่      

๑. นายหรัด  เขน่วม 
   ๒. นายเฉลิม  เขน่วม (พี่ชายของพ่อหรัด) 
   ๓. นายชลอม  เนื่องนุช 
   ๔. นายธีระ  ข ามี (ลูกผู้ใหญ่ลีกับแม่ร าพิน) 
   ๕. นายนิรัตน์  ข ามี 
   ๖. นางประทวย  เขน่วม 
   ๗. นางสมนึก เขน่วม 
   ๘. นางฉวี  แตงบุญรอด 
   ๙. นางสมเพศ  แตงบุญรอด 
   ๑๐. นางสายยล (ไม่ทราบนามสกุล) 
 
 ก าเนิดคณะเพลงฉ่อยคณะนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อพ่อหรัดและแม่ประทวยเข้าเรียนรู้และ
ฝึกหัดเพลงพื้นบ้าน กับครูเพลงฉ่อย ๒ ท่าน คือ ผู้ใหญ่ลี ข ามี และแม่ร าพิน ข ามี สามีภรรยาซึ่งเป็นคนพื้นถิ่น
ในหมู่บ้าน ครูเพลงท้ังสองท่านเริ่มก่อต้ังคณะเพลงพื้นบ้านแล้วฝึกหัดให้แก่ลูกศิษย์ซึ่งเป็นลูกหลานหรือคนใน
ละแวกบ้านเดียวกัน พ่อหรัดซึ่งอาศัยอยู่ใกล้กับบ้านผู้ใหญ่ลี จึงได้หัดเล่นเพลงมาต้ังแต่เป็นเด็ก และเริ่มออก
แสดงเมื่ออายุประมาณ ๑๗ ปี ส่วนแม่ประทวยเริ่มเล่นเพลงต้ังแต่อายุประมาณ ๑๔ ปี โดยฝึกหัดเพลงจากครู
พร (ไม่ทราบนามสกุล) อยู่ท่ีบ้านน้ ารึม (เดิมเป็นต าบลเดียวกันกับต าบลตลุกกลางทุ่ง แล้วแยกออกเป็นต าบล
อีกต าบลหนึ่งในภายหลัง)  ครูพรเป็นครูเพลงสายเดียวกับผู้ใหญ่ลีและแม่ร าพินเพียงแต่อยู่ต่างถิ่นกันจึงไม่ได้
สอนร่วมกัน ต่อมาครูพรเสียชีวิต แม่ประทวยจึงเข้าหัดเพลงเพิ่มเติมจากผู้ใหญ่ลีและแม่ร าพิน ท าให้ได้ร่วม
แสดงในคณะเดียวกันกับพ่อหรัดรวมถึงลูกศิษย์คนอื่นๆ ด้านวิธีการฝึกเพลงของครูเพลง คือให้จดเนื้อร้องเป็น
ตับต่างๆ เพื่อให้ท่องจ า รวมท้ังหัดร้องหัดร าให้ด้วย ตับท่ีใช้ร้อง เช่น ตับพระสงฆ์ ตับหนูหริ่ง ตับล้อ ตับควาย 
ตับไข้ และตับทอง เป็นต้น  

นอกจากลูกศิษย์รุ่นของพ่อหรัดและแม่ประทวยแล้ว ผู้ใหญ่ลีและแม่ร าพินยังได้หัด
ลูกศิษย์รุ่นหลังขึ้นอีกรุ่นหนึ่ง รวมแล้วเป็น ๒ รุ่น ได้ออกแสดงเพลงฉ่อยและเพลงทรงเครื่องในแถบภาคกลาง
ตอนบนทั่วไป เช่น จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งในอดีตมีคนจ้างไป
แสดงอย่างสม่ าเสมอ บางครั้งแสดงติดกันสามถึงส่ีวัน โอกาสท่ีแสดงส่วนมากเล่นในงานวัดและงานอุปสมบท 
ต่อมาเมื่อความนิยมในเพลงพื้นบ้านลดลงประกอบกับนักแสดงต่างแต่งงานมีครอบครัว คณะแสดงเพลงจึงถูก
ยุบไปเป็นระยะเวลานาน จนกระท่ังเมื่อประมาณ ๑๐ ปีก่อน หลังจากท่ีบุตร ของพ่อหรัดและแม่ประทวย



๑๗๔ 

แต่งงานและออกไปต้ังถิ่นฐานอยู่ท่ีอื่น พ่อหรัดและแม่ประทวยจึงได้ฟื้นฟูคณะเพลงฉ่อยข้ึนท าการแสดงอีกครั้ง 
โดยปัจจุบันมีสมาชิกมาเล่นรวมกันราว ๑๐ คน 
    คณะเพลงพื้นบ้านท่ีพ่อหรัดและแม่ประทวยร่วมกันก่อตั้งขึ้นใหม่เน้นแสดงเพลงฉ่อย
เป็นหลัก ในอดีตเมื่อออกแสดงจะเล่นตลอดท้ังคืน เช่น ต้ังแต่สองทุ่มจนถึงเท่ียงคืน เป็นต้น แต่ปัจจุบันสมาชิก
ส่วนใหญ่ในคณะเป็นผู้สูงอายุ จึงแสดงได้ประมาณ ๑ – ๒ ช่ัวโมงเท่านั้น อนึ่ง ดังท่ีได้กล่าวแล้วว่า ในอดีตคณะ
ลูกศิษย์ของผู้ใหญ่ลีและแม่ร าพิน เคยแสดงเพลงทรงเครื่องนั้น มีรายละเอียดท่ีน่าสนใจ คือ เพลงทรงเครื่องมี
การแต่งตัวเหมือนกับลิเกและมีดนตรีประกอบ แต่เครื่องดนตรีท่ีใช้มีเพียงระนาดเอกหนึ่ง ราง กลองหนึ่งใบ 
และฉิ่งกับกรับซึ่งเป็นเครื่องประกอบจังหวะ โดยอาศัยเครื่องดนตรีท่ีเป็นของคนในหมู่บ้านเดียวกัน เพลง
ทรงเครื่องท่ีแสดงส่วนมากเป็นเรื่องขุนช้างขุนแผน เรื่องสังข์ทอง และเรื่องลักษณวงศ์ ปัจจุบันเพลงทรงเครื่อง
ไม่ได้เล่นแล้ว และเส้ือผ้าเครื่องประดับท่ีเคยใช้ก็สูญหายไปหมด แต่พ่อหรัดและแม่ประทวยยังคงจ าบทเพลง
ทรงเครื่องเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนพลายแก้วล่องทัพได้  

ปัจจุบันคณะเพลงฉ่อยของพ่อหรัดและแม่ประทวยยังรับจ้างแสดง โดยงานส่วนใหญ่
เป็นงานท่ีหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก และองค์การบริหารส่วนต าบลตลุกกลางทุ่ง
เป็นผู้ติดต่อมาให้ เช่น งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และงานถนนคนเดินใน
อ าเภอเมืองตาก เป็นต้น (หรัด เขน่วม และประทวย เขน่วม, สัมภาษณ์, ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗) 
 
 

 
 

ภาพที ่๘๐ การสาธิตเพลงฉ่อยของพ่อหรัดแม่ประทวย เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗  
ณ ศูนย์เรียนรู้เพลงพ้ืนบ้านแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุร ี

ที่มา : ค่ายเพาะกล้าพันธ์ุเก่งเพลงพ้ืนบ้าน โครงการวิจัยเพลงพ้ืนบ้านภาคกลาง 

 
 

 



๑๗๕ 

 

 

 

 

 

 

 
แผนผังสายตระกูลครูเพลงฉ่อยของนายหรัดและนางประทวย เขน่วม 

( หรัด เขน่วม และประทวย เขน่วม, สัมภาษณ์และประชุมกลุ่มย่อย ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ) 

 

๒) คณะเพลงพื้นบ้านวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนต าบลวังแขม จังหวัด
ก าแพงเพชร  

คณะเพลงพื้นบ้านวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนต าบลวังแขมอยู่ท่ีบ้านวังแขม หมู่ ๒ 
ต าบลวังแขม อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร มีหัวหน้าคณะคือนายสกุล ต๊ะปินตา ท าหน้าท่ีเป็น         
ผู้ประสานงานกับสมาชิกในวงและเป็นผู้แต่งเนื้อเพลงในการไปออกแสดงตามโอกาสต่าง ๆ  

อนึ่ง อ าเภอคลองขลุงนี้มีผู้คนอพยพจากหลายพื้นท่ีย้ายเข้ามาต้ังถิ่นฐานอยู่ จึงท าให้มี
ความหลากหลายทางด้านภาษาและวัฒนธรรม เนื่องจากคนท่ีอพยพมาได้น าเอาวัฒนธรรมด้ังเดิมมาด้วย ซึ่ง
เพลงฉ่อยและเพลงพิษฐาน ถือเป็นเพลงพื้นบ้านท่ีเป็นวัฒนธรรมด้ังเดิมของชาวบ้านในอ าเภอคลองขลุง มีการ
ร้องเล่นกันมาอย่างยาวนาน เพลงพื้นบ้านเหล่านี้ไม่ปรากฏแน่ชัดว่ามีการเริ่มเล่นต้ังแต่เมื่อใด ในอดีตนิยมเล่น
กันในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ ตรุษสงกรานต์ รวมท้ังงานประเพณีท่ีเป็นงานรื่นเริง เนื้อเพลง     
ท่ีน ามาร้องเป็นบทร้องท่ีศิลปินพื้นบ้านจดจ าได้และร้องสืบต่อกันมา หรือเป็นเนื้อร้องท่ีแต่งขึ้นเองเพื่อให้
เหมาะสมกับกาลเทศะนั้นๆ 

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของบ้านวังแขม  มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าคนบ้านวังแขมอพยพ
หนีภัยสงครามมาจากสุโขทัยต้ังแต่ในช่วงปลายสมัยอยุธยา มาต้ังถิ่นฐานอยู่ท่ีนี่ เมื่ออพยพมาท่ีบ้านวังแขมก็ได้
น าเพลงฉ่อยซึ่งเป็นเพลงพื้นบ้านมาสืบทอดต่อ ในช่วงร้อยกว่าปีท่ีแล้วครูอาจารย์ที่สอนเพลงฉ่อยมีครูเล็ก กนก
สิงห์ ครูเกด มิงเมืองมูล ครูเลิศ ทองศรี ซึ่งครูท้ังสามท่านได้สอนให้ชาวบ้านร้องเพลงเพื่อให้ได้ฉันทลักษณ์ท่ี
ถูกต้อง  ในอดีตถ้ามีงานลงแขกเกี่ยวข้าว หรือทานข้าวเม่า ครูท้ังสามท่านก็จะมาสอนชาวบ้านให้แต่งเนื้อร้อง
เอง สอนวิธีการด้นเนื้อร้องสดด้วยตัวเอง เพื่อใช้ร้องเล่นในโอกาสต่าง ๆ เมื่อครั้งท่ีพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี ๕) เสด็จประพาสต้นมาถึงต าบลนี้ ชาวบ้านก็ได้เล่นเพลงฉ่อยถวายให้
ทอดพระเนตร เป็นเรื่องท่ีผู้เฒ่าผู้แก่ยังเล่ากันสืบมา 

 

นางประทวย เขน่วม 

นางพร ( ไม่ทราบ
นามสกุล) ครูคนแรก 

นายหรัด เขน่วม 

ผู้ใหญ่ลี ข ามีและนางร าพิน ข ามี 
( ครูและผู้ก่อตั้งคณะ ) 

 



๑๗๖ 

 การแสดงเพลงฉ่อยบ้านวังแขมเป็นศิลปะการแสดงท่ีสืบทอดมาจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่น
หนึ่ง ครูของพ่อเพลงแม่เพลงฉ่อยในยุคปัจจุบันเท่าท่ีสอบถามได้มีหลายคน แต่บางคนก็เสียชีวิตไปแล้ว ได้แก่ 
พ่อร่อน มีชัย พ่อเหรียญ นาคนาม (เสียชีวิตเมื่อปี ๒๕๕๓ อายุ ๙๓ ปี) พ่อบุญส่ง มีชัย ย่าเปล่ียน จันทราภิรมย์ 
พ่อล้อม นาคนาม แม่ออง  มีชัย แม่สะอิ้ง  มีชัย และแม่เฉลียว อัมพฤกษ์ เป็นต้น ซึ่งครูเพลงฉ่อยเหล่านี้ได้
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้คนในท้องถิ่น ท าให้ปัจจุบันในต าบลวังแขมยังคงมีคนท่ีร้องเพลงฉ่อยได้หลายคน      
แต่ส่วนมากไม่ได้รวมเล่นกันเป็นวง อย่างไรก็ตามประมาณ ๔๐ - ๕๐ ปีท่ีแล้วเพลงพื้นบ้านได้ซบเซาจนแทบ 
จะสูญหายไปจากต าบลวังแขมเนื่องจากขาดความนิยม และพ่อเพลงแม่เพลงจ านวนหนึ่งก็เลิกเล่นเมื่อ           
มีครอบครัวหรือต้องท ามาหากินเป็นหลัก 

จนกระท่ังในปี ๒๕๔๓ จึงได้มีการฟื้นฟูเพลงพื้นบ้านของต าบลวังแขมขึ้นอีกครั้ง โดย
ก านันฟุ้ง ปานสุด ก านันและประธานศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนต าบลวังแขมในขณะนั้น ได้เป็นผู้รื้อฟื้น
และผลักดันให้เพลงพื้นบ้านอ าเภอคลองขลุงกลับคืนมาสู่สังคมอีกครั้ง โดยสนับสนุนให้นายสกุล ต๊ะปินตา
รวบรวมสมาชิกให้เป็นวงเพลงฉ่อยเพื่อออกแสดงในงานต่าง ๆ ท้ังนี้นายสกุลได้รวบรวมสมาชิกและเป็นผู้แต่ง
เนื้อเพลงใหม่ให้แก่พ่อเพลงแม่เพลงในวงใช้ร้องให้สอดคล้องกับงานท่ีจะไปเล่น ไม่ได้ใช้เนื้อเพลงโบราณซึ่ง
ส่วนมากเป็นเพลงท่ีหนุ่มสาวเกี้ยวพาราสีกัน ส่วนท านองนั้นเป็นของเดิมท่ีได้เรียนรู้จากครูเพลงรุ่นเก่า 
โดยเฉพาะได้ไปร้องให้พ่อเหรียญ นาคนาม ฟังก่อน เพื่อเป็นการยืนยันท านอง  

นอกจากนี้ในช่วงแรกยังได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์สันติ อภัยราช จากส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชรซึ่งได้มีการจัดท าโครงการให้แต่ละอ าเภอค้นหาของดีหรือวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ด้ังเดิมของตนขึ้นมา โดยอาจารย์สันติเข้ามาถ่ายท ารายการโทรทัศน์วัฒนธรรม เพื่อให้ชาวบ้านแสดงออกด้าน
เพลงพื้นบ้าน มีครูสมหมาย หวังทรัพย์ ครูประจ าโรงเรียนบ้านบึงลาด ต าบลวังแขม เป็นผู้ประสานงาน 
เนื่องจากครูสมหมายมีผลงานด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นเกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้าน เพื่อใช้เป็นผลงานวิชาการใน
การขอปรับเล่ือนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ จึงค้นพบเพลงพื้นบ้านในเขตอ าเภอคลองขลุง คือ เพลงฉ่อยและ
เพลงพิษฐาน ทางรายการโทรทัศน์วัฒนธรรมของอาจารย์สันติ จึงได้ติดต่อประสานงานมาทางครูสมหมาย โดย
การค้นพบเพลงพื้นบ้านในครั้งนั้นมีผู้สูงอายุในเขตอ าเภอคลองขลุงเป็นผู้บอกเล่าและถ่ายทอดวิธีการร้องและ
เนื้อร้อง ในอ าเภอคลองขลุงมีพ่อเพลงแม่เพลงท่ีให้ความสนใจอยู่หลายท่าน 

ต้ังแต่ปี ๒๕๔๓ เป็นต้นมาจนปัจจุบัน (๒๕๕๗) วงเพลงฉ่อยของบ้านวังแขม ซึ่งมีนาย
สกุล ต๊ะปินตาเป็นผู้น า ได้ออกแสดงเผยแพร่รวมท้ังสืบทอดเพลงพื้นบ้านอย่างสม่ าเสมอ เพลงท่ีเล่นเป็นหลัก
คือเพลงฉ่อย นอกจากนี้ยังมีเพลงอื่นๆ เป็นต้นว่า เพลงพิษฐาน (ในต าบลวังแขมเรียกว่า “เพลงเก็บดอกไม้เข้า
โบสถ์” โดยมากเล่นในวันสงกรานต์) ล าตัด และกลองยาว ทุกวันนี้มีพ่อเพลงและแม่เพลงซึ่งเป็นสมาชิกใน
คณะประมาณ ๑๕ – ๒๐ คน แต่ทุกคนมีงานประจ า เช่น เป็นเกษตรกร เป็นนักข่าว เป็นครู ดังนั้นเวลาไป
แสดงหากไม่ใช่งานใหญ่มาก ๆ ก็จะไปกันเพียง ๔ – ๗ คน เท่านั้น เพราะสมาชิกบางคนก็มีภารกิจ และ
สมาชิกบางคนก็ไม่อยากไปหากไม่มีค่าตอบแทน ซึ่งปัจจุบันสมาชิกในวงท่ียังออกงานกันเป็นประจ า ได้แก่ 

 



๑๗๗ 

๑. นายสกุล ต๊ะปินตา (อายุ ๕๔ ปี มียายเป็นนางเอกลิเกเก่า เป็นผู้มีความสามารถใน
การแต่งเนื้อเพลง ท้ังเพลงลูกทุ่งและเพลงพื้นบ้านประเภทต่างๆ ได้รับยกย่องในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นทาง
วัฒนธรรมหลายรางวัล) 

๒. นายสมหมาย หวังทรัพย์ (ครูโรงเรียนบ้านบึงลาด พื้นเพเป็นคนเพชรบุรี) 
๓. นายอนันต์ จันทราภิรมย์ 
๔. นายสมาน ศรีรัตน์ 
๕. นางปัทมาพร  โชติกคาม (อายุ ๕๓ ปี) 
๖. นางมลทิน นาคนาม (อายุ ๕๔ ปี เป็นลูกสะใภ้ของพ่อเหรียญ นาคนาม ครูเพลง

ฉ่อย) 
๗. นางทองหยุด มีชัย   
๘. นางนภาพัฒน์ คงสิทธิ์ 
๙. นางบัวลอย ชูพินิจ   

(สกุล  ต๊ะปินตา, มลทิน นาคนาม และปัทมาพร  โชติกคาม. สัมภาษณ์, ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗.) 
 

 
ภาพที่ ๘๑ การแสดงเพลงฉ่อยของนายสกุล ต๊ะปินตา  

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม http://www.m-culture.in.th  
 
 
 
 



๑๗๘ 

    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนผังสายตระกูลครูเพลงของนายสกุล ต๊ะปินตา 
 
 

๓) คณะเพลงฉ่อยแม่สมปอง พลอยบุตร จังหวัดพิษณุโลก  
คณะเพลงฉ่อยแม่สมปอง พลอยบุตร มีนางสมปอง พลอยบุตร ปัจจุบันอายุ ๗๐ ปี 

เป็นหัวหน้าคณะ อาศัยอยู่บ้านเลขท่ี ๙๔ หมู่ ท่ี ๓ ต าบล บ้านคลอง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
รหัสไปรษณีย์ ๖๕๐๐๐ นางสมปองสืบทอดคณะเพลงของบิดามารดา คือนายวันและนางเผ่ือน พลอยบุตร ซึ่ง
เคยมีคณะเพลงฉ่อยพ่อวันแม่เผ่ือน นางสมปองเริ่มฝึกร้องเพลงฉ่อยอย่างจริงจังกับพ่อวันแม่เผ่ือน เมื่ออายุ
ประมาณ ๑๕ ปี และแสดงในคณะเพลงของบิดา มาโดยตลอดจนมีช่ือเสียงโด่งดัง และได้เป็นผู้ควบคุมคณะ
เพลงฉ่อยแทนบิดาและมารดา ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๔-๒๔๒๔ ต่อมาราวปี พ.ศ. ๒๕๒๖ – ๒๕๒๗ พ่อวัน       

นางสะอิ้ง  
มีชัย 

นายบุญส่ง  
มีชัย 

นายร่อน  
มีชัย 

นายสกุล ต๊ะปินตา 

( หัวหน้าคณะคนปัจจุบัน ) 

นายเหรียญ 
นาคนาม 

นายล้อม  
นาคนาม 

นางออง มีชัย 

นายฟุ้ง ปานสุด 

(ก านัน) สนับสนุน
ให้ฟื้นฟูคณะอีก
ครั้ง ปี ๒๕๔๓ 

หลังจากท่ีซบเซา
ไป ๔๐-๕๐ ปี 

นางเปล่ียน 
จันทราภิรมณ์ 

 

นางเฉลียว 
อัมพฤกษ์ 

ครูเล็ก กนกสิงห์  
( ครูเพลง ) 

ครูเกด  มิ่งเมืองมูล 

( ครูเพลง ) 
 

ครูเลิศ ทองศรี 
( ครูเพลง ) 

 
 

ศิลปินในคณะ 

นายสมหมาย หวังทรัพย์  
นายอนันต์ จันทราภิรมย์
นายสมาน ศรีรัตน์ 
นางปัทมาพร โชติกคาม  
นางมลทิน นาคนาม 
นางทองหยุด มีชัย  
นางนภาพัฒน์ คงสิทธิ์ 
นางบัวลอย ชูพินิจ 



๑๗๙ 

แม่เผ่ือนเสียชีวิต สมาชิกในคณะแยกย้ายไปประกอบอาชีพหลัก ช่ือคณะเพลงฉ่อยพ่อวันแม่เผ่ือนจึงเริ่มจาง
หายไป  

อย่างไรก็ตามด้วยความรักในมรดกภูมิปัญญาของบรรพบุรุษและต้องการสืบทอด
รวมท้ังถ่ายทอดให้แก่ลูกหลาน นางสมปองยังคงรับงานแสดงในลักษณะของการบรรยาย การสาธิตและการ
รวมกลุ่มกันแสดงเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมให้แก่บุคคลท่ัวไป ปัจจุบันแม่สมปองมีงานแสดงซึ่งส่วนใหญ่จะ
เป็นของหน่วยงานรัฐและสถาบันการศึกษา เช่น ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดและมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัด
พิษณุโลก อาทิ งานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นต้น (สมปอง พลอยบุตร สัมภาษณ์ 
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗) 

สมาชิกของคณะแม่สมปอง พลอยบุตร ได้แก่  
๑. นางสมปอง พลอยบุตร อายุ ๗๐ ปี 
๒. นายระแวง พลอยบุตร ( พี่ชาย ) อายุ ๗๙ ปี 
๓. นางทองม้วน นุ่มพิษณุ ( พี่สะใภ้ ) อายุ ๗๙ ปี 
๔. นายเสมอ อินดี อายุ ๗๘ ปี 
๕. นางเฉลิมพร นุชพ่วง อายุ ๗๗ ปี 
๖. นายไพโรจน์ จ านงค์วัย อายุ ๗๒ ปี 
๗. นายวาง ทองกรณ์ อายุ ๗๑ ปี 
๘. นางสมมุ่ง คงคาย อายุ ๖๕ ปี 
๙. นางสมพร ปริยานนท์ อายุ ๖๔ ปี 
๑๐.นางสาวสนอง ชวนยิ้ม อายุ ๕๘ ปี  
( สมปอง พลอยบุตร สัมภาษณ์ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ) 

 

 
ภาพที่ ๘๒  นางสมปอง พลอยบุตร กับคณะเพลงฉ่อยโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ในงาน "ท้องถ่ินกับประชาชนอาเซียน" เมื่อ

วันที่ ๓๐ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
ที่มา : https://www.google.co.th 

http://www.ppao.go.th/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C/1254-%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%88-%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81-%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%99-%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99.html


๑๘๐ 

 
ภาพที่ ๘๓ การสาธิตเพลงฉ่อยของนางสมปอง พลอยบุตรและนายวาง ทองกรณ์ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗  

ณ ศูนย์เรียนรู้เพลงพ้ืนบ้านแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุร ี
ที่มา : ค่ายเพาะกล้าพันธ์ุเก่งเพลงพ้ืนบ้าน โครงการวิจัยเพลงพ้ืนบ้านภาคกลาง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

แผนผังสายตระกูลครูเพลงของนางสมปอง พลอยบุตร 

นางสมปอง พลอยบุตร 

( หัวหน้าคณะคนปัจจุบัน ) 

นายเสมอ อินดี 

นางเฉลิมพร นุชพ่วง
ไพโรจน์ จ านงวัย 
นายวาง ทองกรณ์ 

นางสมมุ่ง คงคาย 

สมพร ปริยานนท์ 

นางสาวสนอง ชวนยิ้ม 

( ศิลปินในคณะแม่
สมปอง ) 

คณะเพลงพื้นบ้านมหาวิทยาลัยนเรศวร 
จังหวัดพิษณุโลก 

นายระแวง  
พลอยบุตร  
( พี่ชาย ) 

นายวันและนางเผ่ือน  
พลอยบุตร ( บิดามารดา ) 
( ครูเพลงและหัวหน้าคณะ) 

 

นางทองม้วน 
นุ่มพิษณุ  
( พี่สะใภ้ ) 

 

คณะโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

 จังหวัดพิษณุโลก 



๑๘๑ 

๔) คณะเพลงฉ่อยวงคนสะเดียง จังหวัดเพชรบูรณ์  
คณะเพลงฉ่อยวงคนสะเดียง  ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๔/๑ ถนนเด่นพัฒนา ต าบลในเมือง  

อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ ๖๗๐๐๐ เป็นคณะเพลงท่ีสืบสานผลงานการเล่นเพลงฉ่อย   
จากคณะแม่ตะเหล่ียม ภาชนะทอง ซึ่งเป็นแม่เพลงช่ือดังในอดีต ปัจจุบันคณะนี้มีนางสวาท ภาสประหาส       
(อายุ ๗๑ ปี) ข้าราชการบ านาญ เป็นหัวหน้า  

ความเป็นมาเริ่มต้นจากนางตะเหล่ียม ภาชนะทอง ชาวบ้านสะเดียง ซึ่งเป็น      
ชนด้ังเดิมของชาวเพชรบูรณ์ เป็นผู้ก่อต้ัง และได้ฝึกหัดเพลงให้แก่ลูกหลานต่อๆ มาอีกหลายรุ่น รวมถึงนาง
สวาทด้วย นางสวาทร่ าเรียนการร้องเพลงฉ่อยจาก พ่อศิลป์ แม่แป้ง ขุนแก้ว แม่สะอิ้ง ขุนแก้ว แม่น้อย ขุนแก้ว 
พ่อเสริม ขุนแก้ว และพ่อเหรียญ ขุนแก้ว ปัจจุบันครูเพลงท้ังหมดเสียชีวิตแล้ว  

คณะเพลงฉ่อยคนบ้านสะเดียงเริ่มรับงานแสดงมาต้ังแต่ปี ๒๔๔๕ สืบทอดต่อๆ กัน
มาต้ังแต่รุ่นปู่ ย่า ตา ยาย โดยเล่นในงานต่างๆ ของชุมชน และหน่วยงานในจังหวัดเพชรบูรณ์ เช่น งานรักษา
ศิลปวัฒธรรมพื้นบ้านเพชรบูรณ์ งานประเพณีสงกรานต์ งานทอดป่าผ้า เป็นต้น  ปัจจุบันนี้คณะเพลงฉ่อย    
คนบ้านสะเดียงยังคงรับงานแสดงอยู่เสมอ ส่วนใหญ่จะเป็นงานของชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด
เพชรบูรณ์  

สมาชิกของคณะเพลงฉ่อยคนบ้านสะเดียงมีท้ังส้ิน ๙ คน ได้แก่ 
๑. นางสวาท  ภาสประหาส 
๒. อ.พรเพ็ญ จตุรพจน์ 
๓. นางสมจิตต์  ขุนแก้ว 
๔. นางสมศักดิ์  ขุนแก้ว 
๕. นายประเทียบ  ขุนแก้ว 
๖. นายแดง  น่งสนิท 
๗. นางพินิธกุล ทับแย้ม 
๘. นางสาวรัชญา  เพชรพิพัฒน์ 
๙. นางสาวสุธิรพันธ์  พูนทวี 

 

 

ภาพที่ ๘๔  การแสดงเพลงฉ่อยของคณะคนบ้านสะเดียง 



๑๘๒ 

 

ภาพที่ ๘๕ การสาธิตเพลงฉ่อยของนางสวาท ภาสประหาส เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗  
ณ ศูนย์เรียนรู้เพลงพ้ืนบ้านแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุร ี

ที่มา : ค่ายเพาะกล้าพันธ์ุเก่งเพลงพ้ืนบ้าน โครงการวิจัยเพลงพ้ืนบ้านภาคกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แผนผังสายตระกูลครูเพลงของนางสวาท ภาสประหาส 
(สวาท ภาสประหาส สัมภาษณ์ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗,  
สัมภาษณ์และประชุมกลุ่มย่อย ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗) 

 

 

แม่จ๋ิว  
ทองมา 

พ่อสิน 
ขุนแก้ว   

พ่อเสริม  
ขุนแก้ว 

(ผู้ก่อตั้งคณะพ่อ
บุญเสริมพูนสิน

ชาวบ้านสะเดียง) 

แม่แป้ง  
ขุนแก้ว 

นางสวาท ภาสประหาส 

นางพิณ คงแท้
( มารดา ) 

 

ครูทา คงแท้ 



๑๘๓ 

 ๕) คณะแม่ทองใบ จินดา จังหวัดนครสวรรค์  
ความเป็นมาคณะเพลงฉ่อยแม่ทองใบ จินดา นั้น ต้องกล่าวไปถึงวงเพลงฉ่อยท่ีมี

ประวัติสืบทอดกันมาต้ังแต่สมัยโบราณ ซึ่งในท้องถิ่นใกล้เคียงกับจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี และชัยนาท     
มีพ่อเพลงแม่เพลงฉ่อยได้รวมกันเป็นวงเพลงหรือคณะออกท าการแสดงเป็นครั้งคราว คือ ถ้ามีเจ้าภาพมาหา
เพลงก็จะตามกันรวมเป็นวงไปเล่นครั้งหนึ่ง พ่อเพลงแม่เพลงคนส าคัญ ได้แก่ แม่แตงไทย บุญพาสุข (พื้นเพเดิม
เป็นคนจังหวัดอุทัยธานี ภายหลังมาอยู่ท่ีบ้านหนองเบน ต าบลหนองกรด อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์) พ่อ 
สุชิน ทวีเขตต์ (พื้นเพเดิมเป็นคนจังหวัดชัยนาท ภายหลังมาอยู่ท่ีบ้านหนองพลวง ต าบลหนองขาหย่าง อ าเภอ
หนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี) พ่อเถิม (ไม่ทราบนามสกุล  เป็นพ่อเพลงอยู่ทางอ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท) 
และแม่ทองม้วน (ไม่ทราบนามสกุล เป็นแม่เพลงอยู่แถวในตัวเมืองอุทัยธานี)  

แม่แตงไทยได้มาหัดเพลงให้กับลูกหลานและคนในละแวกหนองเบนและลาดยาว เมื่อ
มีคนมาหาก็จะรวบรวมกันไปแสดง ซึ่งแม่ทองใบเมื่อยังเป็นเด็กก็ได้มีโอกาสติดตามวงของแม่แตงไทยไปแสดง
บ้าง แต่ยังไม่ได้ร้องเพียงแต่ไปช่วยเขาตีกรับ แต่ก็ถือว่าได้ครูพักลักจ าเพลงมาเป็นพื้นฐาน 

นอกจากนี้ในเขตอ าเภอลาดยาวยังมีพ่อเพลงแม่เพลงต้ังเป็นวงขึ้นโดยแสดงท้ังเพลง
ฉ่อยและเพลงทรงเครื่องท่ีมีปี่พาทย์ประกอบด้วย ได้แก่ “วง ส. ทองนพเก้า” ของพ่อสะอาด ลงทอง และแม่
ทองเกลียว ลงทอง ซึ่งท้ังสองท่านได้ต้ังวงออกแสดง รวมถึงฝึกหัดลูกศิษย์ไว้เป็นวงอีกถึงสามชุดสามรุ่น คือ ส. 
ทองนพเก้า ๑  ส. ทองนพเก้า ๒  และส. ทองนพเก้า ๓ ต่อมาเมื่อหมดยุคของวง ส. ทองนพเก้าแล้ว ลูกสาว
ของพ่อสะอาด ลงทอง และแม่ทองเกลียว ลงทอง ก็ยังได้ต้ังวงเพลงออกรับงานแสดงอยู่ ช่ือว่า “วงเรณู เสียง
สวรรค์” ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อวง ส. ทองนพเก้า ยุบไป พ่อแนม เพชรรัตน์ และแม่เปล้ือง เพชรรัตน์ ซึ่งเดิมเป็น
เจ้าของวงปี่พาทย์ให้แก่วง ส. ทองนพเก้า แต่ก็มีความสามารถในการแสดงเพลงฉ่อยและเพลงทรงเครื่อง จึงได้
ต้ังวงเพลงขึ้นรับงานแสดงอีกวงหนึ่ง ซึ่งพ่อแนมและแม่เปล้ืองนี้เองท่ีแม่ทองใบ จินดา ถือว่าเป็นครูหลักของตน
ในทางเพลงฉ่อย โดยแม่ทองใบได้ติดตามวงเพลงไปแสดงด้วย แ รก ๆ ไปช่วยตีกรับ เมื่อมีอายุและ
ประสบการณ์มากขึ้นพอเริ่มเข้าจังหวะได้ ครูก็แต่งเพลงให้ร้องกลอนสองกลอน ในช่วงแรกหัดท่องเพลงตับ
เพลงเถาก่อน เมื่อเก่งขึ้นจึงสามารถร้องด้นโต้ตอบกับพ่อเพลงได้  

อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาเนื่องจากความนิยมถดถอยลง ประกอบกับพ่อเพลง   แม่
เพลงจ านวนหนึ่งออกไปมีครอบครัวและไปประกอบอาชีพอื่นๆ บางคนย้ายไปอยู่ต่างถิ่น ท าให้วงเพลงฉ่อยต้อง
เลิกไป จนผู้คนเข้าใจกันว่าเพลงฉ่อยนั้นได้สูญจากนครสวรรค์ไปแล้ว ตัวแม่ทองใบ จินดา เองก็แต่งงานมี
ครอบครัวและต้องเล้ียงลูกจึงหยุดเล่นเพลงไประยะหนึ่ง จนกระท่ังเมื่อประมาณ ๓๐ ปีท่ีแล้วจึงได้กลับมาฟื้นฟู
เพลงฉ่อยให้มีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง โดยช่วงแรกมีโอกาสได้รับการสนับสนุนให้แสดงออกอากาศทางวิทยุ พล. ปตอ. 
เกียกกาย กรุงเทพมหานคร ท าให้เริ่มมีคนรู้จักและได้กลับมาต้ังเป็นวงเพลงออกแสดงจนกระท่ังทุกวันนี้ 

ปัจจุบันวงเพลงฉ่อยแม่ทองใบ จินดา มีสมาชิกในวงประมาณ ๑๐ คน ซึ่งพ่อเพลงแม่
เพลงก็จะอาศัยกระจายกันอยู่ในเขตอ าเภอลาดยาว อ าเภอพยุหะคีรี และอ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อมี
งาน ก็จะโทรศัพท์ตามกันไปแสดง ได้แก่ 



๑๘๔ 

 ๑. นางทองใบ จินดา (อายุ ๕๗ ปี เริ่มเล่นต้ังแต่เล็กอายุสิบกว่าขวบหลังเรียนจบช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ต่อมาเมื่อแต่งงานก็หยุดเล่นเพลงไป แต่ได้กลับมาเล่นใหม่เมื่อ ๓๐ ปีท่ีผ่านมา)  

 ๒. นางพะเยาว์  เพชรรัตน์ 
 ๓. นางเฉลียว  จินดา 
 ๔. นางวิเชียร  (ไม่ทราบนามสกุล เป็นลูกของลูกสาวแม่แตงไทย และได้หัดเพลง

จากแม่แตงไทย) 
 ๕. นางนกน้อย (ไม่ทราบนามสกุล เป็นลูกของลูกสาวแม่แตงไทย และได้หัดเพลง

จากแม่แตงไทย) 
 ๖. นายโกมินทร์  พูลเขตกิจ 
 ๗. นายบุญถึง  เมืองไทย 
 ๘. นายวิชัย  โฉมทอง 
 ๙. นายวิรัช  เขตวิทย์ 
 ๑๐. นายน้อย  (ไม่ทราบนามสกุล เพิ่งเริ่มเข้าวงการมาเล่นเพลง) 
 
เพลงฉ่อยของแม่ทองใบ จินดาและพ่อโกมินทร์  พูลเขตกิจ รับงานการแสดงแทบทุก

โอกาส ท้ังงานของชาวบ้านและงานของหน่วยงานราชการต่าง ๆ เป็นต้นว่า งานขึ้นบ้านใหม่ งานบวช งานโกน
จุก งานท าบุญร้อยวัน งานท าบุญ งานประเพณี และและงานตามเทศกาลต่าง ๆ แต่จะไม่เล่นในงานแต่งงาน 
เนื่องจากครูบาอาจารย์ได้ห้ามเอาไว้ ซึ่งราคาในการติดต่อการแสดงนั้นจะอยู่ท่ีตกลงกันเพราะบางครั้งราคา
อาจจะไม่เท่ากัน ในช่วงนี้เมื่อไปแสดงก็จะมีเวทีและปี่พาทย์ไปด้วย โดยพื้นท่ีท่ีเคยไปแสดงส่วนมากอยู่ในเขต
ภาคกลาง เช่น จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดพิษณุโลก 
และจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นต้น ( ทองใบ  จินดา. สัมภาษณ์. ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ ) 

 

 
ภาพที่ ๘๖ การแสดงเพลงฉ่อยของคณะทองใบ จินดา 

ที่มา : https://www.google.co.th 



๑๘๕ 

แผนผังสายตระกูลครูเพลงของนางทองใบ จินดา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

นางแตงไทย บุญพาสุข  

นายสุชิน ทวีเขตต์  
นายเถิม นางทองม้วน  

( ครูพักลักจ า นางจินดาเคย
เป็นลูกคู่ตีกรับสมัยเป็นเด็ก ) 

นางทองใบ จินดา 

 ( ครูเพลงและหัวหน้าคณะ ) 

นายสะอาด ลงทอง 
นางทองเกลียว ลงทอง 

 ( ผู้ก่อตั้งและหัวหน้าคณะ 

 ส. ทองนพเก้า ) 

คณะ ส. ทองนพเก้า ๑ 
( ลูกศิษย์ รุ่นท่ี ๑ ) 

คณะ ส. ทองนพเก้า ๒ 
( ลูกศิษย์ รุ่นท่ี ๒ ) 

คณะ ส. ทองนพเก้า ๓ 
( ลูกศิษย์ รุ่นท่ี ๓ ) 

คณะ เรณู เสียงสวรรค์ 
( บุตรสาวของนายสะอาด ) 

นายแนมและนางเปล้ือง  
เพชรรัตน์ ( เจ้าของวงปี่พาทย์ท่ีเคย
แสดงกับคณะ ส. ทองนพเก้า ต่อมา 

คณะ ส. ทองนพเก้า ยุบคณะ  
ท้ังสองท่านจึงต้ังคณะใหม่ เป็นวงปู่แนม

และเป็นครูของนางจินดา ) 
( ครูเพลงนางทองใบ ) 



๑๘๖ 

๖) คณะพ่อสวิง บรรเด็จ จังหวัดชัยนาท  
คณะพ่อสวิง บรรเด็จ มีนายสวิง บรรเด็จ ภูมิล าเนาเดิมอยู่ท่ีต าบลหนองน้อย อ าเภอ

วัดสิงห์ จังหวัดชัยนาทเป็นผู้ก่อต้ัง นายสวิงเริ่มหัดเพลงและออกเล่นเพลงต้ังแต่เมื่อเป็นหนุ่ม โดยเรียนเพลง
พื้นบ้านจากแม่แตงไทย บุญพาสุข (แม่เพลงท่ีมีพื้นเพเดิมเป็นคนจังหวัดอุทัยธานีใกล้กันกับอ าเภอวัดสิงห์ 
จังหวัดชัยนาท ภายหลังย้ายไปอยู่ท่ีบ้านหนองเบน ต าบลหนองกรด อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์)  และพ่อ
เพลงแม่เพลงในบริเวณนั้นอีกหลายคน นายสวิงมีความสามารถท้ังในการร้องการเล่นและการแต่งเนื้อ ร้อง 
เพลงฉ่อยรวมถึงเพลงพื้นบ้านชนิดอื่นๆ เช่น เพลงอีแซว เพลงเกี่ยวข้าว เพลงเรือ และล าตัด เป็นต้น โดย     
จะเล่นเพลงฉ่อยเป็นหลัก นายสวิงหยุดเล่นเพลงไปช่วงหนึ่งเนื่องจากอุปสมบทเป็นเวลา ๑๔ พรรษา หลังจาก
ลาสิกขาบทแล้วสมรสมีบุตรท้ังส้ิน ๔ คน ต่อมาเมื่อบุตรนายสวิงมีอายุมากพอท่ีจะฝึกหัดเพลงพื้นบ้านได้ จึง
ฝึกหัดใหบุ้ตร ปรากฏว่ามีแม่คมคายเพียงคนเดียวท่ีมีความสนใจและสืบทอดการเล่นเพลงพื้นบ้าน นอกจากนี้
ยังได้ฝึกหัดให้แก่ผู้สนใจท่ีอาศัยในบริเวณใกล้เคียง ต่อมาได้ออกแสดงเพลงฉ่อยอีกครั้งหนึ่ง นายสวิงมี
ความสามารถในการจดจ าเนื้อเพลงเก่าๆ ได้จ านวนมาก นอกจากนี้เวลาออกแสดงก็ยังแต่งเนื้อเพลงขึ้นใหม่  
ใหเ้หมาะสมกับโอกาสและสถานการณ์ท่ีจะไปแสดงด้วย เป็นต้นว่า ไปเล่นงานสวนนกและหุ่นฟางนกก็จะแต่ง
บทร้องเกี่ยวกับงานไปร้อง เพลงท่ีใช้ในการแสดงมักใช้เพลงฉ่อยเป็นหลัก แต่หากเล่นไปจนดึกๆ คนฟังเริ่มง่วง
หรือเบ่ือก็จะสลับด้วยเพลงอีแซวท่ีมีท านองกระชับข้ึนบ้าง 

คณะเพลงฉ่อยพ่อสวิง บรรเด็จได้แสดงเพลงพื้นบ้านหลากหลายโอกาสและพื้นท่ีท่ีไป
แสดง เป็นต้นว่า ในจังหวัดชัยนาท จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดนครสวรรค์ 
และจังหวัดนนทบุรี เคยไปเล่นท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเล่นออกรายการ “ย้อนทางอย่างไทย” ทาง
โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๕ ด้วย ท้ังนี้งานท่ีไปแสดงมีหลากหลาย เช่น งานบวช งานขึ้นบ้านใหม่ งานเทศกาล
ประจ าปีต่าง ๆ เป็นต้น บางงานเล่นต้ังแต่หัวค่ าจนสว่าง มีพ่อเพลงแม่เพลงมากถึงหกคู่ (สิบสองคน) มีเพลง
มากเล่นได้ท้ังคืนไม่หมด ในอดีตเมื่อครั้งแม่คมคายยังเด็กเคยไปเล่นงานวัด ได้ประชันกับลิเก ปรากฏว่าคนมาดู
แต่เพลงฉอ่ยไม่มีใครดูลิเกเลย 

คณะเพลงฉ่อยพ่อสวิง บรรเด็จ ออกท าการแสดงเรื่อยมาจนกระท่ังท่านเสียชีวิตเมื่อ
ประมาณ ๓ ปี ท่ีแล้ว คณะเพลงนี้จึงซบเซาลง พ่อเพลงแม่เพลงท่ีเคยฝึกและเล่นอยู่ในวงหลายคนก็ลดลง
เหลืออยู่ไม่กี่คน โดยมีนางคมคาย ชุนตาล บุตรสาวเป็นหัวหน้าวง พ่อเพลงแม่เพลงท่ียังเหลืออยู่ เช่น 

๑. นางคมคาย ชุนตาล (อายุ ๕๘ ปี )  
๒. นายอนันต์  ชุนตาล 
๓. นางนกแก้ว  ทับฤทธิ์ 
เพลงฉ่อยคณะนี้ยังรับว่าจ้างให้ไปแสดงในงานต่าง โดยติดต่อกับนางคมคาย หรือ

ติดต่อผ่านทางเทศบาลต าบลหนองน้อยก็ได้ ( คมคาย  ชุนตาล. สัมภาษณ์. ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗) 
  



๑๘๗ 

 
ภาพที่ ๘๗ นายสวิง บรรเด็จ ผู้ก่อต้ังคณะเพลงฉ่อยพ่อสวิง บรรเด็จ (เสียชีวิตแล้ว) 

ที่มา : คมคาย ชุนตาล 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนผังสายตระกูลครูเพลงของนางคมคาย ชุนตาล หัวหน้าคณะเพลงฉ่อยพ่อสวิง บรรเด็จ 

( คมคาย ชุนตาล สัมภาษณ์และประชุมกลุ่มย่อย ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ) 

นายเช้ือน สุทนต์ นายสวิง บรรเด็จ 

( บิดา ) 

นางคมคาย ชุนตาล 

หัวหน้าคณะ 

นักเรียน 

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 
 

นักเรียนโรงเรียนวัดดอนตาล 
( ระดับประถมศึกษา ) 

 

นางตะลุ่ม สุทนต์ 

นางแตงไทย บุญพาสุข 

( ครู ) 

ลูกศิษย์ของนายสวิง เช่น
นายเกรียงศักดิ์ ศรีวงศ์ราช 

นายอนันต์ ชุนตาล  
นายสมชาย ผลโต  

นายมานะ ศรีทองอินทร์ 
นายสมภาร หลักทรัพย์  
นางนกแก้ว ทับฤทธิ์  

นางสุมณฑา (ไม่ทราบ
นามสกุล) นางระนอง (ไม่
ทราบนามสกุล) และนาย
หนึ่ง (ไม่ทราบนามสกุล) 



๑๘๘ 

 

ภาพที่ ๘๘ การสาธิตเพลงฉ่อยของนางคมคาย ชุนตาล เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗  
ณ ศูนย์เรียนรู้เพลงพ้ืนบ้านแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุร ี

ที่มา : ค่ายเพาะกล้าพันธ์ุเก่งเพลงพ้ืนบ้าน โครงการวิจัยเพลงพ้ืนบ้านภาคกลาง 

 

๗) คณะแม่ล าจวน ศรีจันทร์ จังหวัดสิงห์บุรี  
หัวหน้าคณะคือนางล าจวน ศรีจันทร์ อายุ ๘๕ ปี เกิดเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๓ ท่ี

จังหวัดสิงห์บุรี นับถือศาสนาพุทธ บิดาช่ือนายเขียน มารดาช่ือนางเปร่ง มีพี่น้อง จ านวน ๘ คน พี่น้องท่ีสืบ
ทอดการแสดงเพลงพื้นบ้านมี ๕ คน สามีช่ือนายถ้วน  ศรีจันทร์  มีบุตรและธิดา จ านวน ๕ คน เริ่มฝึกหัดเพลง
ฉ่อยเมื่ออายุ ๑๒ ปี กับแม่ครูละม่อม ซึ่งอยู่ท่ี ต าบลห้วยชัน อ าเภอนครอินทร์ จังหวัดสิงห์บุรี แรงบันดาลใจใน
การฝึกหัดเพลงพื้นบ้านก็คือน้าและพี่มีความสามารถในการเล่นเพลงพื้นบ้านจึงต้องการฝึกหัด เพลงพื้นบ้านท่ี
ฝึกหัดครั้งแรกคือเพลงฉ่อย ตับนกเขา บทร้องว่า “นกเขามันจะเข้าคู่ อยู่บนยอดไม้” วิธีการสอนของครูเพลง
คือพอไหว้ครูเสร็จแล้วก็ให้หัดร าหัดร้อง พิธีไหว้ครู ครอบครูหรือจับมือ เอาของไปให้ครบ เช่น หมาก เหล้า 
และครูจะมอบของครอบให้แม่ล าจวนเริ่มแสดงเพลงฉ่อยครั้งแรกเมื่ออายุ ๑๒ ปี  กับคณะศิษย์หลวงพ่อจวน 
รายได้จากการแสดง ต่ าสุด ๘ บาท สูงสุด ๕๐ บาท แม่ล าดวนแสดงเพลงฉ่อยมาจนกระท่ังแต่งงานมี
ครอบครัว และภายหลังได้ต้ังคณะเพลงของตนเองช่ือว่าคณะแม่ล าจวน ศรีจันทร์  

ส าหรับประวัติความเป็นมาของเพลงฉ่อยคณะแม่ล าจวนนี้ พ่อวีรวัฒน์ พึง่ละออ ลูก
ศิษย์ได้แต่งเพลงฉ่อยเล่าไว้ว่า  
 

...กล่าวเล่าถึงต านาน เพลงพื้นบ้านเพลงฉ่อย   มีมาน้อยร้อยกว่าปี คงจะได้  
ครูเพลงของพ่อรูปหล่อ หมอสมจิต เกตุดี   แม่ล าจวนนี้ มากมีน้ าใจ  
เป็นหัวหน้าพาเรารวมเข้าเป็นคณะ    ท่านเปรียบเหมือนพ่อแม่พระ นะจะบอกให้  
ครูสมจิตได้แนะ ครูล าจวนได้สอน    ครูถนอมแต่งกลอนเอามาให้   



๑๘๙ 

ได้น้ าลายบ้ายปากมาไม่มากก็น้อย    โน่นนิดนี่หน่อย ครูอธิบาย  
แม้ลูกติดครูช่วยต่อ     มาแนะน าหัวข้อแก้ไข  
มาจับเอวลูกไซร้ มาจับไหล่ลูกสอน    มาช่วยแก้ท่องกลอนกราวใน เอชา... 
ครูของพ่อสมจิตแม่ล าจวน ศรีจันทร์    ครูเพลงของพ่อแม่ฉันนั้นมากมาย 
มีท้ังครูแช่มครูเชิดครูถมครูล้ีครูเหล่ียมแล้วยังมีครูหวัง  ครูฉิวท่ีเป็นช่างเล่ือยไม้   
ครูละม่อม น้อมใจ ไขข้อคิด    อ่านหนังสือไม่ออกสักนิด แต่ท่องกลอนสอนได้  
นี่เพลงของพ่อตามท่ีขอส่ือสาร    แปลกกว่าท่ีฟังกันนั้นมากมาย  
ขึ้นวา่ เออ เอ่อ เออ เอย....แล้วว่าเลยสอนรู้    ท่ีเป็นบทไหว้ครู น่าเรียนรู้ใส่ใจ   
มีเพลงชม เพลงรัก แต่ไม่ยากบอกหมด   จะขอจ า ขอจดจ าไว้ในใจ  
และยังมีเพลงตับ นับหลายตอน     นับเป็นทั้งกลอนลันและกลอนลาย  เอชา... 

    ( วีรวัฒน์ พึ่งละออ จดหมายไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ) 
 

สมาชิกในคณะ ได้แก่ 
๑. นางล าจวน ศรีจันทร์ อายุ ๘๕ ปี อยู่บ้านเลขท่ี  ๒๒/๑ หมู่ท่ี ๘  ต าบลห้วยชัน 

อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เป็นหัวหน้าคณะและครูเพลง 
๒. นายสมจิต เกศดี อายุ ๘๑ ปี อยู่ต าบลห้วยชัน อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เป็น

ครูเพลง 
๓. นายเจียม ดอกไม้เทศ อายุ ๘๑ ปี อยู่บ้านเลขท่ี ๔๐/๑ หมู่ท่ี ๑๐ ต าบลห้วยชัน 

อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
๔. นายพิม เสนาผัน อายุ ๘๐ ปี อยู่บ้านเลขท่ี ๒๖/๑ หมู่ท่ี ๘ ต าบลห้วยชัน อ าเภอ

อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
๕. นายวีรวัฒน์ พึ่งละออ อายุ ๖๘ ปี อยู่บ้านเลขท่ี ๘๐/๗ หมู่ท่ี ๑ ต าบลห้วยชัน 

อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
๖. นางสมคิด กันภัย อายุ ๖๑ ปี อยู่บ้านเลขท่ี ๔/๔หมู่ท่ี ๘ ต าบลห้วยชัน อ าเภอ

อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
๗. นางส าอางค์ น้ าทิพย์ อายุ ๖๐ ปี อยู่บ้านเลขท่ี ๓/๑ หมู่ ท่ี ๑๒ ต าบลโพงาม 

อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
๘. นางจ ารัส ชุมพร อายุ ๕๗ ปี อยู่บ้านเลขท่ี ๗๒/๒ หมู่ท่ี ๑๐ ต าบลห้วยชัน อ าเภอ

อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  
( ล าจวน ศรีจันทร์และวีรวัฒน์ พึ่งละออ ผู้สัมภาษณ์ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และวันท่ี  

๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ และ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ) 
 
 



๑๙๐ 

แผนผังสายตระกูลครูเพลง 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

ภาพที่ ๘๙ การสาธิตเพลงฉ่อยของนางล าจวน ศรีจันทร์และนายวีรวัฒน์ พ่ึงลออ 
เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์เรียนรู้เพลงพ้ืนบ้านแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุร ี

ที่มา : ค่ายเพาะกล้าพันธ์ุเก่งเพลงพ้ืนบ้าน โครงการวิจัยเพลงพ้ืนบ้านภาคกลาง 

 

นอกจากนี้ยังมีคณะเพลงพื้นบ้านอื่น ๆ ท่ีแสดงเพลงฉ่อยเป็นส่วนรอง  เช่น คณะล าตัด
บ้านวังกร่าง จังหวัดพิจิตร ของนายสุรินทร์ แถมต้าน คณะขวัญจิต ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นต้น 
 
  

 
 

นางละม่อม 

( ครูเพลงและหัวหน้าคณะ ) 

ครูเพลงอื่นๆ เช่น ครูแช่ม ครูชด 
ครูกั๊ก พ่อมุ่ง แม่ละมุน แม่สมใจ 

แม่ส้มแป้น แม่ล าไย เป็นต้น 

นางล าจวน ศรีจันทร์ 
( ครูเพลงและหัวหน้าคณะคนปัจจุบัน ) 

นายเจียม 
ดอกไม้เทศ 

 

นายวีรวัฒน์ 
พึ่งละออ 

นายเขียน นางเปร่ง 

( บิดา มารดา ) 

นายสมจิต เกศดี 
( ครูเพลงและศิลปินในคณะ) 

นายพิม 
เสนาผัน 

นางส าอางค์ 
น้ าทิพย์ 

นางสมคิด 
กันภัย 

นางจ ารัส 
ชุมพร 



๑๙๑ 

๓.๑.๑.๒ คณะเพลงทรงเคร่ือง 

คณะเพลงทรงเครื่องท่ียังคงมีอยู่ในขณะนี้มี ๘ คณะ ได้แก่ คณะขวัญจิต ศรีประจันต์ 
คณะวิทยาลัยนาฏศิลปะสุพรรณบุรี คณะอนันต์ศิษย์แม่ขวัญจิต คณะวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง คณะ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะชมรมรักษ์เพลงพื้นบ้านและคณะเพาะกล้าพันธุ์เก่งเพลงพื้นบ้าน ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

๑) คณะแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์    
ขวัญจิต ศรีประจันต์  ช่ือสกุลจริงคือ นางเกลียว เสร็จกิจ  เกิดเมื่อวันท่ี  ๓ สิงหาคม  

พ.ศ. ๒๕๔๐  ท่ีต าบลวังน้ าซับ  อ าเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นธิดาของนายอัง นางปลด  มีพี่น้อง
ท้ังหมด ๓ คน  สมรสกับนายเสวี ธนาพร มีบุตรธิดา ๓ คน ชาย  ๑  คน  หญิง  ๒  คน มีความสนใจเพลง
พื้นบ้านมาต้ังแต่อายุ ๑๕ ปี เนื่องจากเช้ือสายญาติทางบิดาเป็นพ่อเพลงท่ีมีช่ือเสียงของสุพรรณบุรี แต่บิดาไม่
สนับสนุนให้เป็นแม่เพลงพื้นบ้าน ด้วยเกรงว่าความเป็นสาวรุ่นจะท าให้เกิดปัญหาเรื่องชู้สาวตามมา  จึง
สนับสนุนนางจ านง เสร็จกิจ (ขวัญใจ  ศรีประจันต์) น้องสาวอีกคนท่ีอายุยังน้อยให้ไปฝึกหัดเล่นเพลงพื้นบ้าน
กับพ่อไสว สุวรรณประทีป หรือฉายา ไสว วงษ์งาม แทน แต่แม่ขวัญจิตก็ขอติดตามไปดูแลน้องท าให้ได้ฝึกหัด
เพลงไปด้วย 
 

 
ภาพที่ ๙๐  แม่ขวัญจิต  ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติ ปี ๒๕๓๙ 

ที่มา : ค่ายเพาะกล้าพันธ์ุเก่งเพลงพ้ืนบ้าน รุ่นที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

 
กล่าวเฉพาะเพลงทรงเครื่องนี้ ท่านเล่าถึงท่ีมาว่า มีจุดเริ่มต้นจากการเล่นเพลงพื้นบ้าน 

คือเพลงฉ่อยและเพลงอีแซว จากนั้นจึงพัฒนามาสู่การแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง และการ
เล่นเพลงเป็นเรื่อง เป็นตับ ท่ีเรียกว่าเพลงครึ่งท่อน ครั้นเมื่อมีการแต่งกายตามเรื่อง ท่ีแสดง ใช้วงปี่พาทย์
บรรเลงประกอบการแสดง จึงเรียกว่าเพลงทรงเครื่อง โดยมีแม่บัวผัน จันทร์ศรี เป็นผู้ฝึกหัดการแสดงให้ ดังได้
กล่าวมาแล้ว  



๑๙๒ 

เนื่องจากแม่ขวัญจิตเป็นแม่เพลงท่ีมีความเฉลียวฉลาดหลักแหลม มีปฏิภาณไหวพริบ
สูง มีรูปร่างหน้าตาสวยงาม มีน้ าเสียงท่ีหวานซึ้งไพเราะ มีลูกเล่นและการเอื้อนเสียงท่ีเป็นเอกลักษณ์ ประกอบ
กับการมีพรสวรรค์ในการจดจ า มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน พัฒนาตนเองอยู่เสมอ สามารถแต่งเพลงและด้นเพลงได้
อย่างฉับไวคมคายและทันสมัย โดยเฉพาะมีจิตใจเมตตายึดมั่นคุณธรรมความดี ได้ยึดอาชีพการแสดงเพลง
พื้นบ้านอย่างต่อเนื่องยาวนาน มีช่ือเสียงโด่งดังไปท้ังประเทศและต่างประเทศ  และยังเสียสละเพื่อเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมของชาติตลอดมา ท่านจึงได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ ปี ๒๕๓๙  และได้รับ
พระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) ของมหาวิทยาลัย
รามค าแหง เมื่อวันท่ี ๒๕ ธันวาคม  ๒๕๕๐ นับเป็นเป็นเกียรติประวัติท่ีน่าภาคภูมิใจ  

คณะแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์รับแสดงเพลงพื้นบ้านหลายชนิด เดิมแสดงเพลงอีแซว
เป็นหลักเช่นเดียวกับคณะพ่อไสว วงษ์งาม ต่อมาจึงแสดงเพลงอื่นๆ เช่น เพลงฉ่อย ล าตัด เพลงเรือ ฯลฯ ด้วย 
การแสดงเพลงทรงเครื่องเริ่มมีมากขึ้น เมื่อได้ไปสอนให้แก่นักศึกษาวิทยาลัย    นาฏศิลปสุพรรณบุรี เมื่อปี 
๒๕๔๐ และเมื่อรับเป็นที่ปรึกษาโครงการเกี่ยวกับเพลงพื้นบ้านของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เช่น โครงการ
ประกวดเพลงพื้นบ้านภาคกลาง ต้ังแต่ปี ๒๕๔๗ – ๒๕๕๕  โครงการเดินตามรอยครูเชิดชูเพลงเก่า น้อมเกล้าฯ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต้ังแต่ปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๖ รวมท้ังโครงการเพาะกล้าพันธุ์เก่งเพลงพื้นบ้าน ต้ังแต่
ปี ๒๕๕๒ – ปัจจุบัน ท าให้ได้แสดงเพลงทรงเครื่องหลายครั้ง และได้ฝึกสอนนักเรียนนักศึกษาจากท่ัวประเทศ
อย่างต่อเนื่อง  ( เกลียว เสร็จกิจ สัมภาษณ์ วันท่ี ...  สิงหาคม ๒๕๕๗ ) และยังได้ออกรายการโทรทัศน์หลาย
ครั้งด้วย เช่น รายการไทยมุง รายการไทยโชว์ เป็นต้น  
 

   
 

ภาพที่ ๙๑ การแสดงเพลงทรงเครื่องเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนพลายแก้วล่องทัพ 
ในงานเดินตามรอยครูเชิดชูเพลงเก่า น้อมเกล้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๓ 

เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๒ ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
ที่มา : บัวผัน สุพรรณยศ 

 
 



๑๙๓ 

   
ภาพที่ ๙๒ การแสดงเพลงทรงเครื่องเรื่องพระอภัยมณี เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ หอประชุม  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รายการไทยโชว์บันทึกรายการและออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย  

เมื่อวันที่ ๒๒ และ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 
ที่มา : บัวผัน สุพรรณยศ  

 
๒) คณะวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี  
วรรณา แก้วกว้าง ( ๒๕๕๐ : ๑๑๓ – ๑๑๕  ) เล่าว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ แม่ขวัญจิต  

ศรีประจันต์ ได้มีโอกาสมาเป็นอาจารย์พิเศษสอนเพลงพื้นบ้านให้แก่วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี  เพื่อการ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และได้ฝึกหัดเพลงทรงเครื่องให้แก่ศิษย์รุ่นแรกคือเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอน 
พลายแก้วล่องทัพ  แม่ขวัญจิต  ศรีประจันต์ เป็นผู้จัดท าบทการแสดงขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยน าเค้าโครง
เรื่องมาจากวรรณคดี และวิธีการแสดงท่ีได้รับจากแม่บัวผัน จันทร์ศรี มาผสมผสานกัน ท่านสอนวิธีการร้อง 
ส่วนกระบวนท่าร าและท่าทางในการแสดงท่านจะเป็นเพียงผู้ช้ีแนะ และมอบหน้าท่ีการสอนให้แก่นางดวง
เดือน สดแสงจันทร์ และนายสุเทพ  อ่อนสอาด  อาจารย์ของวิทยาลัย ส่วนด้านดนตรีประกอบการแสดงได้
มอบหมายให้คณะครูหมวดสาขาวิชาปี่พาทย์เป็นผู้รับผิดชอบ  จึงท าให้เพลงทรงเครื่องเรื่องแรกส าเร็จลงได้
ด้วยดี ภายหลังท่านจึงจัดท าบทการแสดงเพลงทรงเครื่องขึ้นอีกหนึ่งเรื่อง คือ แก้วหน้าม้า ตอนถวายลูก โดยน า
เนื้อหามาจากหนังสือการ์ตูนอ่านเล่น น ามาตัดต่อเป็นตอนให้เหมาะกับเวลา ซึ่งคณะวิทยาลัยนาฏศิลป
สุพรรณบุรีใช้แสดงมาจนถึงทุกวันนี้รวมแล้วไม่ต่ ากว่า ๘ ครั้ง ( อนันต์ สุขศรี สัมภาษณ์ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ) 

 

  
 

ภาพที่  ๙๓ คณะเพลงทรงเครื่องวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ปี ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๗ 
ที่มา: อนันต์ สุขศรี 



๑๙๔ 

คณะวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีได้แสดงเพลงทรงเครื่องหลายครั้ง เช่น  เรื่องขุนช้าง
ขุนแผน ตอนพลายแก้วล่องทัพ เมื่อวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี เรื่องขุนช้าง
ขุนแผน ตอน ละเลงขนมเบื้อง งานมหกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ๒๕๕๔ เมื่อวันท่ี  ๑๔ – ๑๕ 
มกราคม ๒๕๕๔ ณ วิทยาลัยช่างศิลป ์เป็นต้น  
  

 
ภาพที่ ๙๔ การแสดงเพลงทรงเครื่อง เรื่องขุนช้างขุนแผน ตอน ละเลงขนมเบื้อง งานมหกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย 

๒๕๕๔ เมื่อวันที่  ๑๔ – ๑๕ มกราคม ๒๕๕๔ ณ วิทยาลัยช่างศิลป ์
ที่มา : อนันต์ สุขศรี 

 

 
ภาพที่  ๙๕ การแสดงเพลงทรงเครื่องเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอน พลายแก้วล่องทัพ 

เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุร ี
ที่มา : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.428203953892216...3 

 

 
ภาพที่  ๙๖ การแสดงเพลงทรงเครื่องเรื่องแก้วหน้าม้า ตอนถวายลูก 

ณ โรงละครแหง่ชาติภาคตะวันตก จ.สุพรรณบุร ี
ที่มา : อนันต์ สุขศรี 



๑๙๕ 

ส าหรับการแสดงเพลงทรงเครื่องของคณะนี้ยึดรูปแบบและลักษณะการแสดง รวมบท
ท่ีใช้แสดงตามแบบแผนของแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ผสมผสานกับดนตรีและนาฏศิลป์ไทยของวิทยาลัยนาฏ
ศิลป จึงเป็นเพลงทรงเครื่องทางละครและทางเพลงพื้นบ้านท่ีกลมกลืนกัน 
 

๓) คณะอนันต์ศิษย์แม่ขวัญจิต  
คณะนี้เกิดจากการรวมกลุ่มกันของคณะอาจารย์และนักศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลป

สุพรรณบุรีท่ีเป็นศิษย์ของแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ มีนายอนันต์ สุขศรีเป็นหัวหน้าคณะ สมาชิกเป็นกลุ่มหนุ่ม
สาวที่มีใจรักเพลงพื้นบ้านและสืบทอดเพลงทรงเครื่องมาโดยตรงจากแม่ขวัญจิต ประมาณ  คน ได้แก่ 

๑.) นายอนันต์ สุขศรี อายุ  ปี อยู่บ้านเลขท่ี   
๒.) นางวรรณา แก้วกว้าง อายุ ปี อยู่บ้านเลขท่ี 
๓.) นายสุเทพ อ่อนสอาด อายุ ปี อยู่บ้านเลขท่ี 
๔.) นายพนม  
ปัจจุบันคณะนี้ค่อนข้างเป็นท่ีนิยมในหมู่องค์กรภาครัฐและเอกชนต่างๆ ได้รับแสดง

งานท่ัวไป เช่น งานงานบวชนาค งานขึ้นบ้านใหม่และงานด้านธุรกิจ ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น 
งานจารึกวัดโพธิ์มรดกความทรงจ าแห่งโลก ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ – ๒ มกราคม ๒๕๕๕ ณ วัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร งานสวนหลวง ร. ๙ เมื่อวันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ สวน
หลวง ร. ๙ งานลอยกระทง  เมื่อปี ๒๕๕๓ ณ ประเทศออสเตรเลีย และเมื่อปี ๒๕๕๖ ณ ประเทศนอร์เวย์ เป็น
ต้น นอกจากรับแสดงเพลงทรงเครื่องแล้วยังรับแสดงเพลงพื้นบ้านอื่นๆ เช่น เพลงอีแซว เพลงฉ่อย ล าตัด เพลง
เรือและเพลงเกี่ยวข้าว รวมท้ังการแสดงพื้นบ้านอื่น ๆ เช่น ลิเก ท าขวัญนาค สู่ขวัญนักศึกษา ท าขวัญข้าว โขน 
โปงลาง ละคร และร าเบ็ดเตล็ดท่ัวไป ( อนันต์ สุขศรี สัมภาษณ์ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ) 

 

 
 

ภาพที่ ๙๗ การแสดงเพลงพ้ืนบ้านคณะอนันต์ศิษย์ขวัญจิต งานฉลองจารึกวัดโพธ์ิ เมื่อปี ๒๕๕๔  
ที่มา : อักษรชนนี 

 
 



๑๙๖ 

๔) คณะวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง  
คณะวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองประกอบด้วยคณะครูอาจารย์และนักศึกษาท่ีได้รับการ

ถ่ายทอดเพลงทรงเครื่องมาจากครูจ ารัส อยู่สุข ซึ่งสืบทอดมาจากครูแกล อยู่สุข แม่เพลงพื้นบ้าน อ าเภออินทร์
บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ท่ีมีความสามารถท้ังในด้านเพลงพื้นบ้าน ลิเก และเพลงทรงเครื่อง อันรวมถึงเพลงระบ าและ
เพลงไทยอัตราสองช้ัน เพลงทรงเครื่องของท่านจึงมีลักษณะไปทางละคร 

จุดเริ่มต้นของการสืบทอดเพลงทรงเครื่องครูจ ารัส คือ เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๒๔ 
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ได้เชิญครูจ ารัส อยู่สุข ให้มาเป็นครูจ้างสอนการร้องเพลงพื้นบ้าน ซึ่งท่านเห็นว่าการ
เรียนการสอนของวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองมีองค์ประกอบท้ังการฟ้อนร า  การดนตรีและการขับร้อง จึงมี
แนวคิดท่ีจะรื้อฟื้นการแสดงเพลงทรงเครื่องตามรูปแบบของแม่แกล อยู่สุขกลับมาอีกครั้ง โดยเริ่มฝึกหัดและ
คัดเลือกนักเรียนในระดับช้ันประกาศนียบัตรนาฏศิลปช้ันกลาง ปีท่ี ๒ ในขณะนั้น (เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีท่ี ๕) 
ให้แสดงเพลงทรงเครื่อง โดยเรื่องแรกท่ีท่านฝึกหัด คือ      ขุนช้างขุนแผน ตอนล่องทัพ และน าออกแสดง
เผยแพร่ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งได้รับความนิยมอย่างยิ่ง จึงท าให้ท่านมีแรงบันดาลใจท่ีจะฝึกหัดลูกศิษย์ใน
รุ่นต่อมา โดยเปล่ียนเรื่อง เปล่ียนตอนให้มากขึ้นกว่าของเดิม อาศัยแนวทางการเรียนรู้เพลงทรงเครื่องของแม่
แกลเป็นหลักและถ่ายทอดการแสดงจวบจนปัจจุบัน ( วรรณา แก้วกว้าง ๒๕๕๐ : ๙๖ ) 

คณะครูอาจารย์และนักศึกษาของวิทยาลัยยังมีการรวมกลุ่มกันต้ังคณะเฉพาะกิจเพื่อ
รับแสดงในงานต่าง ๆ อาทิ คณะศิลปินพื้นบ้านจังหวัดอ่างทอง (กลุ่มนาฏศิลป์ครูอ้อ) หัวหน้าคณะคือนายสุข
สันติ แวงวรรณ ครูผู้ฝึกซ้อมคือ นางจ ารัส อยู่สุข และนายปกครอง ทองสมบัติ ผู้แสดงเพลงทรงเครื่อง ได้แก่  

๑. ) นายวีระศักดิ์  แม้นพยัคฆ์  ( แสดงเป็นขุนแผน ) 
๒. ) นางสาวศิริพันธ์  เคหา นาง  ( แสดงเป็นพิมพิลาไลย ) 
๓. ) นางสาวเกศกานดา  ขยันเขตรกรณ์  ( แสดงเป็นนางลาวทอง ) 
๔. ) นายยุทธกาญจน์  บุญสุวรรณ  ( แสดงเป็นเป๋อ ) 
๕. ) นายสุเทพ  อ่อนสะอาด ( แสดงเป็นป่อง ) 
๖. ) นายสมชาย  อบรม ( แสดงเป็นเมี่ยง ) 
๗. ) นายพรศักดิ์  ค าส้อม ( แสดงเป็นไหม ) 
๘. ) นายฉัตรเฉลิม  ปักเชิญเช้ือ ( นักดนตรี ) 
๙. ) นายพุทธบุตร  ภิญชิต ( นักดนตรี ) 
๑๐. ) นายนิรันดร์  หรุ่นทะเล ( นักดนตรี ) 
๑๑. ) นายพลยุทธ  สังคะโห ( นักดนตรี ) 
๑๒.) นายวรพงษ์  บุญยงค์ ( นักดนตรี ) 
๑๓.) นายสาโรช  สิทธิโชค ( นักดนตรี ) 
๑๔.) นายเกรียงไกร  ศัพท์หงษ์ ( ก ากับเวทีและดูแลเครื่องแต่งกาย ) 
๑๕.) นางสาววิรดี  จินตะไล ( ก ากับเวทีและดูแลเครื่องแต่งกาย ) 



๑๙๗ 

๑๖.) นางสาววีรภัทร  จินตะไล ( ก ากับเวทีและดูแลเครื่องแต่งกาย ) 
๑๗.) นางสาวพักต์วิภา  เทียมถม ( ก ากับเวทีและดูแลเครื่องแต่งกาย ) 
 

 
ภาพที่ ๙๘ อาจารย์สุขสันติ แวงวรรณ ( อ้อ ) 

ที่มา : “เพลินชมเพลงทรงเครื่องเมืองอ่างทอง” ธงชัย เปาอินทร์ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๔ 
ใน http://www.thongthailand.com 

 
ปัจจุบันคณะนี้รับการแสดงเพลงทรงเครื่องหลายครั้ง เช่น แสดงเรื่อง ขุนช้าง-ขุนแผน 

ตอน เข้าห้องศรีมาลา งานสังคีตสราญรมย์ ครั้งท่ี ๖ รายการ ‘เพลงทรงเครื่องพื้นเมืองอ่างทอง’ ของศูนย์
สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) เมื่อวันเสาร์ท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๕๔ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ แสดงเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอน พลายแก้วล่องทัพ งานสังคีตสราญ
รมย์ครั้งท่ี ๒๒ ของธนาคารกรุงเทพ เมื่อวันเสาร์ท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ สถาบันคึกฤทธิ์ กรุงเทพฯ  
 

  
ภาพที่ ๙๙ การแสดงเพลงทรงเครื่องเรื่อง ขุนช้าง-ขุนแผน ตอน เข้าห้องศรีมาลา เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๔ ณ หอ

ศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ 
ที่มา : “เพลินชมเพลงทรงเครื่องเมืองอ่างทอง” ธงชัย เปาอินทร์ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๔  

ใน http://www.thongthailand.com 

 
 



๑๙๘ 

๕) คณะมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
คณะเพลงพื้นบ้านมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มกันของคณะครู

อาจารย์และนักศึกษา ท้ังนักศึกษาทุนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ นักศึกษาชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ และ
นักศึกษาทุนนาฏศิลป์สากลของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ต้ังแต่ประมาณ ปี ๒๕๔๖ โดยมี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์บัวผัน สุพรรณยศ เป็นท่ีปรึกษา ผู้ควบคุมดูแลและผู้ฝึกสอนด้านเพลงพื้นบ้าน ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์กิตติศักด์ิ เกิดอรุณสุขศรี เป็นผู้ฝึกสอนด้านการแสดง ครูบุนนาค   ทรรทรานนท์ เป็นผู้ฝึกสอน
ด้านนาฏศิลป์ ครูมัณฑนา อยู่ยั่งยืน เป็นผู้ฝึกสอนด้านดนตรีไทย และคุณกิตติพงษ์ อินทรัศมี เป็นหัวหน้าคณะ 
ปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า ๔๐ คน ได้แก่ 

๑. นายกิตติพงษ์ อินทรัศม ีหัวหน้าคณะ 
๒. นายธวัชชัย เกตุเสาะ 
๓. นายลิขิต  ยังคง 
๔. นายพิเชษฐ์ พุ่มแย้ม 
๕. นางสาวนภาพร  ปาโหม้ 
๖. นางสาวรุ่งนภา  ปาโหม้ 
๗. นายอนุชัย หิตเพชร 
๘. นายธนากร พิมพ์อ่อน 
๙. นายวันชัย สุดใจ 
๑๐. นายภูวดล สิทธิรุ่ง 
๑๑. นายณรอรรฆย์ ประมวญภรณ์ 
๑๒. นางสาวณัฏฐา รักแจ้ง 
๑๓. นางสาวรัชนก รัตนพันธ ์
๑๔. นางสาวกฤตยา รัตนพงษ์วิสุทธิ์ 
๑๕. นางสาวณิชกานต์  หะริณพลสิทธิ์ 
๑๖. นายสุขุม ยังคง 
๑๗. นายธนสัน นุชมาก 
๑๘. นางสาวนันฐิญา  ส าลีดี 
๑๙. นางสาวกมลพร    บัวแดง 
๒๐. นางสาวปานรดา  บุญญโสภณ 
๒๑. นางสาวกฤฒติกา  ทรงพลนภจร 
๒๒. นางสาวรักษ์สุดา  จิตตะศิริ 
๒๓. นางสาวเจนจิรา  ค าปา 
๒๔. นางสาวรมณีย์  ไวยสัจจา 
๒๕. นางสาวธีรดา  บุญศิริ 



๑๙๙ 

๒๖. นางสาวดลยา  วิโรจน์วรรธนะ 
๒๗. นางสาวกัญญา จิรชัยศักดิ์เดชา 
๒๘. นางสาวรัตติยาภรณ์  ภักดีล้น 
๒๙. นางสาวปัทมาพร  บ าเพ็ญสิน 
๓๐. นางสาวมานิดา  วิปุลากร 
๓๑. นางสาวกนกวรรณ  คุ้มโภคา 
๓๒. นางสาวพัชรนันท์  พิระข า 
๓๓. นางสาวชุติมา  เพ็ญญาไลย 
๓๔. นางสาวธันยนันท์ ศักดิ์ผดุงกมล     
๓๕. นางสาวชัชดาภรณ์ ธุถาวร                           
๓๖. นางสาวนฤมล อินทรพงษ์   
๓๗. นางสาวกานต์ธิดา พันธุชุม  
๓๘.  นางสาวสุภาวดี ปากวิเศษ     
๓๙.  นางสาวรัชนก รัตนพันธ ์   
๔๐.  นางสาวธันยนันท์ ศักดิ์ผดุงกมล 
๔๑.  นางสาวภารดี เชิดฉัน 
๔๒.  นายอัศราวุฒิ หอมพฤติภาพ   

สมาชิกของคณะมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยทุกคนได้มีโอกาสฝึกหัดเพลงพื้นบ้านกับ
ครูศิลปินแห่งชาติ แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ และครูเพลงอีกหลายท่าน เนื่องจากได้เข้าค่ายเพาะกล้าพันธุ์เก่ง
เพลงพื้นบ้านทุกรุ่น หลายคนเป็น “นักศึกษาพี่เล้ียง” ด้วย นอกจากนั้นยังได้ฝึกฝนการจัดการแสดงเพลง
ทรงเครื่อง เช่น เป็นกรรมการฝ่ายฉาก ฝ่ายเทคนิค ฝ่ายแต่งกาย ฯลฯ ในงานเดินตามรอยครูเชิดชูเพลงเก่า 
น้อมเกล้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ต้ังแต่ครั้งท่ี ๒ -๕  แลยังแสดงเป็นตัวประกอบและนักดนตรี 
ท้ังหมดนี้ท าให้ได้คลุกคลีกับชาวเพลงพื้นบ้านอย่างต่อเนื่องหลายปีท าให้ซึมซับองค์ความรู้และซาบซึ้งในความ
งามของเพลงพื้นบ้านไปอย่างไม่รู้ตัว  

คณะมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรับแสดงเพลงพื้นบ้านหลายชนิด ได้แก่ เพลงอีแซว 
เพลงฉ่อย เพลงเรือ เพลงเต้นก าและเพลงทรงเครื่อง เพลงท่ีน ามาแสดงมีท้ังท่ีได้รับถ่ายทอดมาจากครูขวัญจิต 
ศรีประจันต์ และครูเพลงสายสุพรรณอีกหลายท่าน และเพลงท่ีแต่งใหม่เพื่อใช้เฉพาะโอกาส คณะ ฯ ยังได้
โอกาสในการออกรายการโทรทัศน์หลายรายการ เช่น รายการไทยโชว์ (เมื่อวันท่ี ๒๒ และ๒๙ กรกฎาคม 
๒๕๕๓ สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย ) รายการ “5432 โชว์” ( วันเสาร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ 
น. สถานีโทรทัศน์ช่อง ๕ ) รายการโรงรับจ านรรจ์ ( วันอาทิตย์ท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๔ ,๑๑ และ ๑๘ มิถุนายน 
๒๕๕๔ เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. รวม ๔ ตอนสถานีโทรทัศน์ NBT ) เป็นต้น ท าให้เกิดความมั่นใจและภูมิใจ
มากยิ่งขึ้น ( กิตติพงษ์ อินทรัศมีและ  ธวัชชัย เกตุเสาะ สัมภาษณ์ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ) 



๒๐๐ 

คณะมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีส่วนส าคัญในการก่อเกิดคณะชมรมรักษ์เพลง
พื้นบ้านและคณะเพาะกล้าพันธุ์เก่งเพลงพื้นบ้าน ท้ังสามคณะนี้จึงมีความผูกพันใกล้ชิดกัน และส าคัญท่ีสุดคือ 
“มีครูเดียวกัน” คือแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ท้ังหมดจึงมักร่วมมือกันแสดงเพลงทรงเครื่องตลอดมากว่า ๕ ปี 
ตัวอย่างเช่น แสดงเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนพลายแก้วล่องทัพ  เมื่อวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๕๒ ณ ศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร ร่วมกับคณะแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์และครูเพลงสายสุพรรณ แสดงเรื่องพระอภัยมณี 
ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเส้ือ ( บันทึกเทปออกอากาศรายการไทยโชว์ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีไทยหรือพีบี
เอสด้วย ) เมื่อวันท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับคณะแม่ขวัญจิต ศรี
ประจันต์ น้าโย่ง เชิญยิ้ม กลุ่มรักษ์เพลงพื้นบ้าน และเยาวชนเพาะกล้าพันธุ์เก่งเพลงพื้นบ้าน แสดงเรื่องพระ
อภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเ ส้ือ ในงานเทศกาลละครกรุงเทพฯ ครั้งท่ี ๑๐ เมื่อวันท่ี ๑๘ - ๑๙ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ สวนสันติชัยปราการ กรุงเทพฯ ร่วมกับเยาวชนเพาะกล้าพันธุ์เก่งเพลงพื้นบ้าน รุ่นท่ี ๑ – 
๒ แสดงเพลงอีแซวทรงเครื่องเรื่องพระเวสสันดร การแสดงประกอบการเทศน์ทศชาติเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 
พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
ฯ สยามมกุฎราชกุมาร  เมื่อวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ศาลาแพทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล แสดงเรื่องขุนช้างขุนแผน เมื่อวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๕ ณ สถาบันมูลนิธิคึกฤทธิ์ ร่วมกับคณะแม่
ขวัญจิต ศรีประจันต์และเยาวชนเพาะกล้าพันธุ์เก่งเพลงพื้นบ้าน รุ่นท่ี ๑ – ๒ แสดงเรื่อง หงส์หิน ในงานเดิน
ตามรอยครูฯ ครั้งท่ี ๕ เมื่อวันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ร่วมเยาวชนเพาะกล้าพันธุ์
เก่งเพลงพื้นบ้าน รุ่นท่ี ๑ – ๒ แสดงเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนพลายแก้วล่องทัพ งานเทศกาลละครกรุงเทพ 
2013 เมื่อวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เป็นต้น  

 

  
 

ภาพที่ ๑๐๐ การแสดงเพลงทรงเครื่อง เรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนพลายแก้วล่องทัพ งานมหกรรมการแสดงพ้ืนบ้านภาคกลาง 
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ ณ สถาบันคึกฤทธ์ิ กรุงเทพฯ 

ที่มา : บัวผัน สุพรรณยศ 

 
 
 



๒๐๑ 

  
 

ภาพที่ ๑๐๑ การแสดงเพลงอีแซวทรงเครื่อง เรื่องพระเวสสันดร ประกอบการเทศน์ทศชาติเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเฉลิมพระเกียรติ  
๖๐ พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร   

เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ศาลาแพทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
ที่มา : บัวผัน สุพรรณยศ 

 

  
 

ภาพที่  ๑๐๒ การแสดงเพลงทรงเครื่องเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนพลายแก้วล่องทัพ งานเทศกาลละครกรุงเทพ 2013 เมื่อวันที่ 
๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

ที่มา : บัวผัน สุพรรณยศ 

 
๖) คณะชมรมรักษ์เพลงพื้นบ้าน 
 ชมรมรักษ์เพลงพื้นบ้าน  ( Folk Song Preservation Club ) ( FSPC ) ก่อต้ังเมื่อวัน

ศุกร์ท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖  โดยกลุ่มรักษ์เพลงพื้นบ้าน ซึ่งรวมกลุ่มกันอย่างเป็นทางการเมื่อวันท่ี ๑๙ 
พฤษภาคม ๒๕๕๐   ในงานเสวนาวิชาการ โครงการเดินตามรอยครู เชิดชูเพลงเก่า  น้อมเกล้าฯ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งท่ี ๑ ณ หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๙ และ
ห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร หอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประสานความ
ร่วมมือระหว่างนักวิชาการและศิลปินเพลงพื้นบ้านในการพัฒนาภูมิปัญญาไทยด้านเพลงพื้นบ้าน เพื่อสร้างเวที
ให้แก่ศิษย์นักวิชาการได้มีโอกาสแลกเปล่ียนภูมิรู้และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูเพลงและครูนักวิชาการ 

กลุ่มรักษ์เพลงพื้นบ้านได้ด าเนินงานและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง 
ตัวอย่างเช่น การร่วมเป็นผู้ด าเนินโครงการเดินตามรอยครูเชิดชูเพลงเก่า  น้อมเกล้าฯ พระบาทสมเด็จ       



๒๐๒ 

พระเจ้าอยู่หัว ครั้งท่ี ๒ ซึ่งกองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยร่วมกับศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ท่ี  ๒๕  มกราคม  ๒๕๕๑ ณ  ศูนย์มานุษยวิทยาสิริน
ธร สมาชิกหลายคนได้ฝึกหัดและแสดงการแสดงเพลงอีแซวทรงเครื่องเรื่อง  “พระเวสสันดร” ท าให้เกิดแรง
บันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานด้านเพลงพื้นบ้านอย่างแพร่หลายตามมา เช่น อาจารย์โอฬาร รัตนภักดี  
(สัมภาษณ์ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ ) ส่งเสริมให้นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อต้ังวงเพลงพื้นบ้าน  อาจารย์
ศรีอัมพร ประทุมนันท์  ( การเสวนา ๒๓ มกราคม ๒๕๕๒ ) น าเพลงพื้นบ้านไปบูรณาการกับการสอน
ภาษาไทยจนได้รับรางวัลครูต้นแบบ อาจารย์วรรณา แก้วกว้างและอาจารย์อนันต์ สุขศรี ( ๒๕๕๒ ) มีงานการ
แสดงเพลงพื้นบ้านท่ัวประเทศมากขึ้น    นาวาอากาศโทสมบัติ สมศรีพลอย ร้อยเอกชายชาญ ช่างสุวรรณ เรือ
อากาศตรีหญิงกิตติกร สุขทวี ( ๒๕๕๒ ) น าเพลงพื้นบ้านไปแสดงในงานต่างๆ ของโรงเรียนเตรียมทหาร    
เป็นต้น  เนื่องจากมีการก่อต้ังคณะเพลงประจ าสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งท าให้สมาชิกกลุ่มรักษ์เพลงพื้นบ้าน
เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว 
 

 
 

ภาพที่ ๑๐๓ การแสดงเพลงอีแซวทรงเครื่องเรื่อง  “พระเวสสันดร”  
ในงานเดินตามรอยครูเชิดชูเพลงเก่า น้อมเกล้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๒  

เมื่อวันศุกร์ที่  ๒๕  มกราคม  ๒๕๕๑ ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
ที่มา : บัวผัน สุพรรณยศ 

 
กลุ่มรักษ์เพลงพื้นบ้านยังได้ร่วมมือด าเนินโครงการเดินตามรอยครู  เชิดชูเพลงเก่า  

น้อมเกล้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งท่ี  ๓ ซึ่งกองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทยร่วมกับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จัดขึ้น เมื่อวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๕๒ ณ 
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ผู้แทนกลุ่มจ านวน ๑๐ คนได้เป็นวิทยากรเสวนาวิชาการ หัวข้อ “เดินตามรอยครู สืบ
สานเพลงพื้นบ้านสู่สังคม” และได้มีส่วนในการจัดการแสดงเพลงทรงเครื่อง เรื่อง “ขุนช้างขุนแผน ตอน พลาย
แก้วล่องทัพ” ซึ่งแสดงโดยครูเพลงพื้นบ้านหลายท่าน เช่น  แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์  ครูชินกร ไกรลาศ 
ศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายาและคณะศิลปินพื้นบ้าน  



๒๐๓ 

การร่วมด าเนินโครงการเดินตามรอยครูเชิดชูเพลงเก่า น้อมเกล้าฯ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ครั้งท่ี ๔ ซึ่งกองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยร่วมกับรายการไทย
โชว์ สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย ( ไทยพีบีเอส ) จัดขึ้นเมื่อวันท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย ผู้แทนกลุ่มได้ร่วมแสดงเพลงทรงเครื่อง เรื่อง “พระอภัยมณี  ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเส้ือ” 
น าแสดงโดย แม่ขวัญจิต   ศรีประจันต์  พ่อสุจินต์ ชาวบางงาม  น้าโย่ง  เชิญยิ้ม คุณปานเกศ  ศาตะมาน และ
เยาวชนเพาะกล้าพันธุ์เก่งเพลงพื้นบ้าน รุ่นท่ี ๑  

การด าเนินงานในปีท่ีส่ี ท าให้สมาชิกกลุ่มรักษ์เพลงพื้นบ้านเพิ่มขึ้น ท้ังท่ีมาจากกลุ่ม
ส่ือมวลชน นักแสดงอาชีพ เยาวชนท่ัวประเทศท่ีเข้าร่วมค่ายเพาะกล้าฯ และผู้ชมท่ีเป็นบุคคลท่ัวไปอีก  รวม
ท้ังส้ิน ประมาณ ๘๐๐ คน   

การจัดโครงการเดินตามรอยครู  เชิดชูเพลงเก่า  น้อมเกล้าฯ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ครั้งท่ี ๕ เมื่อวันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ซึ่งกลุ่มรักษ์เพลงพื้นบ้าน
นอกจากเป็นผู้รวมจัดงานแล้ว ยังเป็นวิทยากรในการสนทนาเรื่อง “ตามรอยครูกัญญรัตน์ เวชชศาสตร์” และ
ร่วมกันแต่งและก ากับการแสดงเพลงทรงเครื่อง เรื่องหงส์หิน ด้วย  
 

 
ภาพที่ ๑๐๔ การแสดงเพลงทรงเครื่อง เรื่องหงส์หิน ในงานเดินตามรอยครู เชิดชูเพลงเก่า  

น้อมเกล้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
ที่มา : บัวผัน สุพรรณยศ 

 
นอกเหนือจากการเข้าร่วมโครงการและร่วมจัดโครงการเดินตามรอยครูฯ ดังกล่าวแล้ว 

กลุ่มรักษ์เพลงพื้นบ้านยังได้มีส่วนร่วมแรงร่วมใจในการจัดโครงการเพาะกล้าพันธุ์เก่งเพลงพื้นบ้าน รุ่นท่ี ๑ -๓ 
รวมท้ังโครงการประกวดเพลงพื้นบ้านภาคกลาง ครั้งท่ี ๑ – ๗ ท าให้มีสมาชิกกลุ่มเยาวชนต่าง ๆ จ านวนมาก  
การด าเนินงานตลอดระยะเวลา ๗ ปีท่ีผ่านมาจึงนับเป็นความร่วมมือท่ียึดถืออุดมการณ์ ความกตัญญูต่อครูบา
อาจารย์ และความรักเพลงพื้นบ้านอย่างแท้จริง  

 
 
 



๒๐๔ 

๗) คณะเพาะกล้าพันธุ์เก่งเพลงพื้นบ้าน 
คณะเพาะกล้าพันธุ์เก่งเพลงพื้นบ้านเกิดจากการรวมกลุ่มกันของเยาวชนผู้ผ่านการเข้า 

“ค่ายเพาะกล้าพันธุ์เก่งเพลงพื้นบ้าน” ( New Gen FS ) ซึ่งกองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทยและรายการไทยโชว์ สถานีโทรทัศน์ทีวีไทยหรือไทยพีบีเอส รวมท้ังเครือข่ายศิลปินแห่งชาติ ครู
ภูมิปัญญาด้านเพลงพื้นบ้าน และกลุ่มรักษ์เพลงพื้นบ้าน ร่วมกันจัดโครงการมาต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔  
รวม ๒ รุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพด้านการแสดงเพลงพื้นบ้าน 
ได้เรียนรู้การร้อง การแสดงและการแต่งเพลงพื้นบ้านภาคกลางอย่าง รู้จริง ท าได้จริง  จากผู้เช่ียวชาญและ
ศิลปินแห่งชาติ  สามารถแสดงผลงาน พร้อมท้ังสามารถน าความรู้ท่ีได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการ
สร้างสรรค์และสืบทอดเพลงพื้นบ้านได้ต่อไป  ( มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔ ) 

เป้าหมายของโครงการคือเยาวชนท่ัวประเทศ อายุระหว่าง ๑๔-๒๕ ปี ท่ีผ่านการ
คัดเลือกและการสัมภาษณ์ เข้าร่วมโครงการ ท้ังการอบรมเชิงปฏิบัติการและการประกวดเพลงพื้นบ้านชิงถ้อย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและทุนการศึกษา รวม ๑๑๐,๐๐๐ บาท 
โครงการฯปีท่ี ๑ มีเยาวชนผ่านการอบรม ๑๙ คน ผลสัมฤทธิ์คือทุกคนสามารถ “ร้องได้”  “ แต่งได้” และ “ 
แสดงได้” โครงการฯปีท่ี ๒ มีเยาวชนผ่านการอบรม ๒๙ คน ผลสัมฤทธิ์คือทุกคนสามารถ “ร้องได้”  “ แต่ง
ได้”  “ แสดงได้” และ “ด้นได้” ( กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ๒๕๕๒, ๒๕๕๔) 

เยาวชนเพาะกล้าฯ ท้ังสองรุ่นนี้จึงมีความรู้ความสามารถในด้านเพลงพื้นบ้านภาค
กลางค่อนข้างดีมาก โดยเฉพาะเยาวชนเพาะกล้าฯ รุ่นท่ี ๒ ได้ฝึกหัดการร้อง การแสดง และการแต่งเพลง
ทรงเครื่อง ได้มีโอกาสแสดงเพลงทรงเครื่องหลายครั้ง ดังภาพประกอบต่อไปนี้ 
 

 
 

ภาพที่ ๑๐๕ การแสดงเพลงทรงเครื่องเรื่องพระอภัยมณีและขุนช้างขุนแผน ออกอากาศรายการไทยโชว์   
เมื่อวันที่ ๒๐, ๒๗ มีนาคม และ ๓ เมษายน ๒๕๕๔ ทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย 

ที่มา : บัวผัน สุพรรณยศ 

 



๒๐๕ 

 
 

ภาพที่ ๑๐๖ การแสดงเพลงทรงเครื่อง นิทานไทย ( แต่งเอง ) ในการประกวดเยาวชนเพาะกล้าพันธ์ุเก่งเพลงพ้ืนบ้าน รุ่นที่ ๒ 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา ๑๑๐,๐๐๐ บาท  
บันทึกรายการไทยโชว์ สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ที่มา : บัวผัน สุพรรณยศ 

 
อนึ่ง เมื่อวันท่ี ๑๕ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ชมรมรักษ์เพลงพื้นบ้านร่วมกับคณะ

นักวิจัยได้จัด “ค่ายเพาะกล้าพันธุ์เก่งเพลงพื้นบ้าน รุ่นท่ี ๓” ขึ้น ท าให้สมาชิกคณะเพาะกล้าพันธุ์เก่งเพลง
พื้นบ้านเพิ่มข้ึนอีก รวมท้ัง ๓ รุ่น มีจ านวน ๘๐ คน ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน นิสิตนักศึกษา ของสถาบันการศึกษา
ต่าง ๆ ท่ัวประเทศ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงเรียนบางล่ีวิทยาและโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย เป็นต้น 
 

 
 

ภาพที่ ๑๐๗ ค่ายเพาะกล้าพันธ์ุเก่งเพลงพ้ืนบ้าน ( รุ่นที่ ๓ ) 
ที่มา : จิราภรณ์ บุญจันทร์ 

            



๒๐๖ 

เพลงทรงเครื่องท้ังในอดีตและปัจจุบันแบ่งเป็น ๕ ยุค ๕ รุ่น ดังแผนภูมิ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คณะยายแจ่ม 

คณะแม่บัวผัน 
จันทร์ศร ี

 

คณะแม่เหม 
อินทร์สวาท 

 

คณะเพลงทรงเครื่อง  

ในสมัยรัชกาลท่ี ๕ - ๙ 
 

คณะหม่อมพุก 

คณะนารี - 
เฉลิมเนตร 

 

คณะแม่ขวัญจิต  
ศรีประจันต์ 

 

คณะ 
จ ารัสศลิป์ - 
อินทาราม 

 

คณะแม่แกล  
อยู่สุข 

 

ครูจ ารัส อยู่สุข 

คณะวิทยาลัยนาฏศิลป
อ่างทอง 

 

คณะวิทยาลัยนาฏศิลป
สุพรรณบุร ี

 
 

คณะมหาวิทยาลัย 
หอการค้าไทย 

 

คณะชมรมรักษ์เพลงพ้ืนบ้าน 
( กลุ่มรักษ์เพลงพ้ืนบ้าน ) 

คณะเพาะกล้าพันธ์ุเก่ง 
เพลงพ้ืนบ้าน ( รุ่นที่ ๑ – ๓ ) 

คณะอนันต์ศิษย์แม่ขวัญจิต 
 

แม่ทองดี  
ศิริสุวรรณ 

 

คณะแม่อิน  
แสนโกสิทธิ  

 

นายเป๋ 
 

คนอื่น ๆ เช่น 
นายคล้าม 
นายพัน 

 
 

สมัยรัชกาลที่  
๕ - ๖ 

คณะแม่ต่วน 
บุญล้น 

 

คณะทอง
เชื้อน้อย 

 

คนอื่น ๆ เช่น 
แม่ตะลุ่ม  สุทนต์ 

พ่อบัวเผื่อน  
โพธ์ิพักตร์ 

 

แม่แตงไทย 
พ่อสุชิน 

 
 

สมัยรัชกาลที่ ๕ 

สมัยรัชกาลที่  
๕ – ๙ 

สมัยรัชกาลที่  
๙ – ปัจจุบัน 



๒๐๗ 

จากการศึกษาประวัติความเป็นมาและลักษณะการแสดงของคณะเพลงทรงเครื่อง
ดังกล่าวแล้ว ผู้วิจัยพบว่าสามารถแบ่งเพลงทรงเครื่องตามลักษณะรูปแบบการเล่นได้ ๓ ทาง ได้แก่ เพลง
ทรงเครื่องทางละคร เพลงทรงเครื่องทางเพลงพื้นบ้าน และเพลงทรงเครื่องทางลิเก ดังแผนภูมิท่ี .... ต่อไปนี้ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพลงทรงเครื่อง 
ทางลิเก 

 

คณะแม่บัวผัน จันทร์ศร ี
( คณะไสว วงษ์งาม ) 

 

คณะแม่เหม อินทร์สวาท 
( คณะศิษย์นพรัตน์ ) 

เพลงทรงเครื่อง 
ทางเพลงพ้ืนบ้าน 

 

รูปแบบของ 

เพลงทรงเครื่อง 

 
 

เพลงทรงเครื่อง 
ทางละคร 

 

คณะนารีเฉลิมเนตร 

คณะแม่ขวัญจิต  
ศรีประจันต์ 

 

คณะจ ารัสศิลป์อินทาราม 
 

คณะแม่แกล อยู่สุข 
 

ครูจ ารัส อยู่สุข 

คณะวิทยาลัย 
นาฏศิลปอ่างทอง 

 
คณะวิทยาลัย 

นาฏศิลปสุพรรณบุร ี
 
 

คณะมหาวิทยาลัย 
หอการค้าไทย 

 

คณะชมรมรักษ์เพลงพ้ืนบ้าน 
( กลุ่มรักษ์เพลงพ้ืนบ้าน ) 

คณะเพาะกล้าพันธ์ุเก่งเพลง
พ้ืนบ้าน ( รุ่นที่ ๑ – ๓ ) 

คณะอนันต์ศิษย์แม่ขวัญจิต 
 



๒๐๘ 

จากแผนภูมิดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเพลงทรงเครื่องแบ่งตามรูปแบบการแสดงได้ ๓ 
ทางได้แก่  “เพลงทรงเครื่องทางละคร” ซึ่งก าเนิดมาจากเมืองหลวงแล้วแพร่สู่ชนบทแถบภาคกลาง  ได้แก่ 
คณะแม่เหม อินทร์สวาท คณะจ ารัสศิลป์อินทารามครูจ ารัส อยู่สุขและคณะวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง  ส่วน
ทางท่ีสองคือ“ เพลงทรงเครื่องทางเพลงพื้นบ้าน” ได้แก่ คณะแม่บัวผัน จันทร์ศรี คณะแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ 
คณะมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะชมรมรักษ์เพลงพื้นบ้านและคณะเพาะกล้าพันธุ์เก่งเพลงพื้นบ้าน  และ
เมื่อมีการแสดงลิเกแพร่หลายก็น าลิเกมาประยุกต์ด้วยกลายเป็น “เพลงทรงเครื่องทางลิเก” ได้แก่ คณะนารี
เฉลิมเนตร ซึ่งยุติคณะลงแล้ว  

จากการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเพลงทรงเครื่องในปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ คณะผู้วิจัย
พบว่าปัจจุบันนี้ไม่มีคณะเพลงทรงเครื่องท่ีแสดงเพลงทรงเครื่องเป็นการเฉพาะแล้ว มีแต่คณะเพลง “เฉพาะ
กิจ” คือเป็นคณะเพลงพื้นบ้านท่ีแสดงเพลงชนิดอื่น ๆ เป็นหลัก เช่น เพลงฉ่อย เพลงอีแซว เพลงเรือและเพลง
เต้นก า  เมื่อมีงานหาว่าจ้างก็จัดสรรนักแสดงท่ีสามารถแสดงได้ รวมกลุ่มฝึกซ้อมเพื่อแสดงเฉพาะงานเฉพาะ
โอกาส เพลงทรงเครื่องสายแม่บัวผัน จันทร์ศรี ยังคงมีสืบทอดอยู่บ้าง เฉล่ียแล้วปีละ ๑-๒ ครั้ง ซึ่งนับว่าน้อย
มาก  

 
  

  ๓.๑.๑.๓ คณะเพลงเรือ 

 ในรั ชกาลปั จ จุบั น  พ ระบาทสมเ ด็จพระ เ จ้าอยู่ หั ว  สม เ ด็จพระนาง เ จ้ า
พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ทรง
ทอดพระเนตรการแสดงเพลงเรือหลายครั้ง ซึ่งผู้แสดงส่วนใหญ่เป็นคณะเฉพาะกิจท่ีเกิดจากการรวมตัวกันของ
ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินพื้นบ้านและผู้สืบทอดเพลงเรือ ตัวอย่างเช่น เพลงเรือในงานสวนหลวง ร. ๙ แสดงเฉพาะ
พระพักตร์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะผู้แสดง ได้แก่ นางบัวผัน จันทร์ศรี นายหวัง
ดี นิมา หรือหวังเต๊ะ  นางประยูร ยมเยี่ยม แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ แม่ขวัญใจ ศรีประจันต์  นางศรีนวล ข าอาจ 
แม่อุ่นเรือน ยมเยี่ยม พ่อชินกร ไกรลาศ นายลออ เบญจมาศ นางสมบัติ รามแสงและนางสาวบัวผัน สุพรรณยศ 
เมื่อวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๓๗ ณ สวนหลวง ร. ๙ การแสดงเพลงเรือ เฉพาะพระพักตร์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันท่ี ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๓๘  ณ อุทยาน ร. ๒  อัมพวา สมุทรสงคราม 
ผู้แสดงได้แก่ แม่ประยูร ยมเยี่ยม  ครูชินกร ไกรลาศ นายละออ เบญจมาศและนางสาวบัวผัน สุพรรณยศ  การ
แสดงเพลงเรือเฉพาะพระพักตร์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งทรงเสด็จเยี่ยมโรงสี
เทพประทาน ๒ เป็นการส่วนพระองค์ เมื่อวันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ ศูนย์ตุ๊กตาชาววังต าบลท่าเสด็จ อ าเภอ
ป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ผู้แสดง ได้แก่ นายมังกร บุญเสริม นายประเสริฐ กองอุนนท์ นางอารมณ์ บุญเสริม 
และชาวคณะ การแสดงเพลงเรือ เฉพาะพระพักตร์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เมื่อ
วันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตองครักษ์ จังหวัดนครนายก ผู้แสดง
ได้แก่ แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ แม่ส าเนียง ชาวปลายนา พ่อบรรจง ทัพวิเศษ นางสาวบัวผัน สุพรรณยศ นาย



๒๐๙ 

ณัฐวัฒน์ ศิระชัยพงศ์และนายยุทธนา จันทร์เทศนา และการแสดงเพลงเรือเฉพาะพระพักตร์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันท่ี ๒๕ 
พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ทุ่งมะขามหย่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง  ผู้ฝึกซ้อมคือ
แม่ครูจ ารัส อยู่สุข ผู้ร้องได้แก่ นายวีระศักดิ์ แม้นพฆัยค์ และนางสาวประภาพรรณ ล้ินทอง  ดังภาพต่อไปนี้ 
 

 
ภาพที่ ๑๐๘ การแสดงเพลงเรือ เฉพาะพระพักตร์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

งานสวนหลวง ร. ๙ เมื่อวันที่  ๑๑ ธันวาคม ๒๕๓๗ ณ สวนหลวง ร. ๙ 
ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า ประจ าวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๓๗ 

 

 
ภาพที่ ๑๐๙ การแสดงเพลงเรือ เฉพาะพระพักตร์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

งานสวนหลวง ร. ๙ เมื่อวันที่  ๑๑ ธันวาคม ๒๕๓๗ ณ สวนหลวง ร. ๙ 
ที่มา: วันทนา ชัยปลาทอง 

 



๒๑๐ 

  
ภาพที่ ๑๑๐ การแสดงเพลงเรือ  เฉพาะพระพักตร์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๓๘  ณ อุทยาน ร. ๒  อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  
ที่มา: วันทนา ชัยปลาทอง 

 

 
ภาพที่ ๑๑๑ การแสดงเพลงเรือ  เฉพาะพระพักตร์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ ศูนย์ตุ๊กตาชาววังต าบลท่าเสด็จ อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 
ที่มา: นายมังกร บุญเสริม 

 

 
ภาพที่ ๑๑๒ การแสดงเพลงเรือ  เฉพาะพระพักตร์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ วิทยาเขตองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 



๒๑๑ 

 
ภาพที ่๑๑๓ การแสดงเพลงเรือเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ทุ่งมะขามหย่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ที่มา : www.changdee.com   http://www.bloggang.com  ( ขอบคุณข้อมูลจากคุณ icecoolzaza69 )    
และhttp://www.gotoknow.org/blogs/posts/4  

 
เมื่อประมาณ ๖ - ๗ ปีท่ีผ่านมาเพลงเรือได้รับการฟื้นฟูให้เป็นการแสดงของชาวชุมชน

และเป็นมหรสพในงานต่าง ๆ ท้ังงานรัฐและงานราษฎร์ ตัวอย่างเช่น การเล่นเพลงเรือ “ สาววัดสุวรรณฯ
ปะทะหนุ่มศาลายา”ของนักศึกษาคณะคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและนักศึกษาทุนดนตรีไทยและ
นาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๕๐ ณ หน้าวัดสุวรรณาราม ศาลายา 
นครปฐม 

  

 
ภาพที่ ๑๑๔ การเล่นเพลงเรือ สาววัดสุวรรณฯปะทะหนุ่มศาลายา 

ที่มา : อภิลักษณ์ เกษมผลกูล 
 
 

http://www.changdee.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539237314
http://www.gotoknow.org/blogs/posts/4


๒๑๒ 

 
ภาพที่ ๑๑๕ การแสดงเพลงเรือฉลองสะพานร้อยปีชุมชนวัดมะเกลือ โดย ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รวมทั้งผู้น าชุมชน และประธานสภาวัฒนดินแดง กรุงเทพฯ   
เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ วัดมะเกลือ ต.คลองโยง อ. พุทธมณฑล จ.นครปฐม 

ที่มา : อภิลักษณ์ เกษมผลกูล 

 
เพลงเรือได้รับความสนใจจากส่ือมวลชนมากขึ้น เช่น ออกอากาศข่าวและรายการไทย

โชว์ ทางโทรทัศน์ทีวีไทย  ( ไทยพีบีเอส ) หนังสือพิมพ์ข่าวสด นอกจากนี้ยังปรากฏว่ามีผู้น าเพลงเรือไป
เผยแพร่ยังต่างประเทศด้วย เช่น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น 

 

 
ภาพที่ ๑๑๖ นักข่าวสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย ก าลังสัมภาษณ์นายธวัชชัย เกตุเสาะ 

ที่มา: ธวัชชัย เกตุเสาะ 
 
 



๒๑๓ 

 
ภาพที่ ๑๑๗ การเล่นเพลงเรือในงานฉลองสะพาน ลงในหนังสือพิมพ์ข่าวสด วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๒ 

 

 
ภาพที่ ๑๑๘ การทดสอบเพลงเรือ  

(ส่วนหน่ึงของการประกวดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
และทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) 

และบันทึกเทปรายการไทยโชว์ สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย  เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๒ ณ วัดมะเกลือ นครปฐม 
ที่มา: ค่ายเพาะกล้าพันธ์ุเก่งเพลงพ้ืนบ้าน รุ่นที่ ๑ 

 

 
ภาพที่ ๑๑๙ การแสดงเพลงเรือ งาน ๑๕๐ ปี คลองมหาสวัสด์ิ โดยชาวชุมชนและนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รวมทั้ง ม. ล. ปนัดดา ดิศกุล อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม 
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ วัดสุวรรณาราม ต.ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 

ที่มา : อภิลักษณ์ เกษมผลกูล 
 



๒๑๔ 

 
ภาพที่ ๑๒๐ การแสดงเพลงเรือ งาน “อาชีวศึกษา...คนพันธ์ุอา” ของคณะมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

เมื่อวันที่ ๓ ๕ และ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ คลองผดุงกรุงเกษม หน้ากระทรวงศึกษาธิการ 
ที่มา: กิตติพงษ์ อินทรัศมี 

 

  
 

ภาพที่ ๑๒๑ การแสดงเพลงเรือ งาน“อาชีวะมหัศจรรย์ สวนศิลป์แผ่นดินแม่ ”ของคณะมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
เมื่อวันที่ ๙-๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ คลองผดุงกรงุเกษม กระทรวงศึกษาธิการ 

ที่มา: กิตติพงษ์ อินทรัศมี 

 

 
ภาพที ่๑๒๒ การแสดงเพลงเรือ งาน “มหกรรมลิเกเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือผู้ป่วยยากไร้” ของคณะมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ร่วมกับ พล.อ.จรัล กุลวณิช ( ประธานมูลนิธิ ร. ๓ ) ม. ล.จุลลา งอนรถ  
รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสด์ิ (อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) คณาจารย์ นักศึกษาและนักสื่อสารมวลชน  

 เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๔ ณ โรงพยาบาลพระน่ังเกล้า 



๒๑๕ 

 
 

ภาพที่ ๑๒๓ การแสดงเพลงเรือของอาจารย์และนักศึกษาไทย ในงานวันลอยกระทง จัดโดยสถานกงสุลใหญ่แห่งนครกวางโจว  
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้ง  

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ที่มา: บัวผัน สุพรรณยศ 

 
จากการรวบรวมข้อมูลภาคสนาม คณะผู้วิจัยพบว่าปัจจุบันไม่ได้มีคณะเพลงเรือเฉพาะ 

มีแต่คณะเพลงเรือ “เฉพาะกิจ” ท่ีสืบทอดเพลงมาหลายชนิดและรับว่าจ้างแสดงเพลงพื้นบ้านชนิดอื่นๆ ด้วย 
นอกจากนี้ยังสังเกตพบว่าเพลงเรือเท่าท่ีสืบทอดกันอยู่ในปัจจุบันมีลีลาการร้องท่ีสามารถแบ่งได้เป็น ๒ ทาง 
ได้แก่ เพลงเรือ “ทางเพลงพื้นบ้าน” และ “เพลงเรือทางเพลงไทย” เพลงเรือทางเพลงพื้นบ้านคือเพลงเรือท่ี
สืบทอดกันในหมู่คณะเพลงหรือพ่อเพลงแม่เพลงพื้นบ้าน เน้น “ความง่ายและงาม” ส่วนเพลงเรือ “ทางเพลง
ไทย” คือเพลงเรือท่ีสืบทอดกันในวิทยาลัยนาฏศิลปท่ัวไปของกรมศิลปากรและในสถาบันการศึกษาท่ีสืบทอด
มาจากอาจารย์ภาษาไทยท่ีมีความรู้ด้านการอ่านท านองเสนาะ หรืออาจารย์ดนตรีไทยและนาฏศิลป์ ท่ีเน้น 
“ความสวยงามและความไพเราะ” ( ยกเว้น บางสถาบันท่ีสืบทอดโดยตรงมาจากครูเพลงพื้นบ้าน และยึด
หลักการร้องการเล่นตามแบบพื้นบ้าน ) บางคณะฝึกหัดท้ังสองทาง แล้วน ามาข้อดีมาผสมผสานกัน เป็น 
“เพลงเรือทางเพลงไทยพื้นบ้าน” เช่น คณะวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้จะมุ่งศึกษาเพลงเรือทางเพลงพื้นบ้าน ซึ่งพบว่ามีเพลงเรือ ๓ 
สายหรือ ๓ ตระกูล ได้แก่ สายสุพรรณ อ่างทองและอยุธยา สายสิงห์บุรี ชัยนาทและนครสวรรค์  และสายล า
ตัดแถบกรุงเทพฯและปริมณฑล  

๑) เพลงเรือสายสุพรรณ อ่างทองและอยุธยา  
เพลงเรือสายสุพรรณ อ่างทอง และอยุธยา ได้แก่ เพลงเรือท่ีสืบทอดมาจากครูเพลง

แถบจังหวัดสุพรรณบุรีและอ่างทอง เช่น แม่บัวผัน จันทร์ศรี พ่อมังกร บุญเสริม ฯลฯ  เพลงเรือสายนี้มีผู้สืบ
ทอดค่อนข้างมาก นับเป็นสายใหญ่ท่ีสุด ได้แก่ คณะแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ คณะพ่อสุจินต์ ศรีประจันต์ คณะ
แม่ส าเนียง เสียงสุพรรณ คณะวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี คณะศิษย์แม่ขวัญจิต คณะมหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย คณะเพาะกล้าพันธุ์เก่งเพลงพื้นบ้าน คณะโรงเรียนบางล่ีวิทยาและคณะโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย เป็นต้น  



๒๑๖ 

 
ภาพที่ ๑๒๔ แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์เล่าประวัติความและสาธิตเพลงเรือสายสุพรรณ อ่างทอง  

เมื่อวันที่ ๑๘  กรกฎาคม ๒๕๕๕  
ที่มา : ค่ายเพาะกล้าพันธ์ุเก่งเพลงพ้ืนบ้าน โครงการวิจัยเพลงพ้ืนบ้านภาคกลาง 

 

 
  

ภาพที่ ๑๒๕ การเล่นเพลงเรือ งานทอดกฐินทางน้ าวัดส าปะซิว ของคณะแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์  
เมื่อตุลาคม ๒๕๕๔ ( ร้องบนรอจัดขบวนเรือ แล้วร้องไปขณะที่ล่องเรือไปตามล าน้ าด้วย ) 

ที่มา: http://www.oknation.net 

 
๒) เพลงเรือสายสิงห์บุรี ชัยนาท และนครสวรรค์  
เพลงเรือสายสิงห์บุรี ชัยนาท และนครสวรรค์ ได้แก่ เพลงเรือท่ีสืบทอดมาจากครูเพลง

แถบสิงห์บุรี ชัยนาทหรือนครสวรรค์ เช่น ครูแกล อยู่สุข  ได้แก่ คณะวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง เป็นต้น  



๒๑๗ 

 
ภาพที่ ๑๒๖ ครูจ ารัส อยู่สุข เล่าประวัติความเป็นมาเพลงพ้ืนบ้านสิงห์บุรี 

เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕  
ที่มา : ค่ายเพาะกล้าพันธ์ุเก่งเพลงพ้ืนบ้าน โครงการวิจัยเพลงพ้ืนบ้านภาคกลาง 

 

 
ภาพที่ ๑๒๗ การแสดงร้อยรสบทเพลงพ้ืนบ้าน ของวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง 

วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖  สถาบันคึกฤทธ์ิ กรุงเทพฯ 

 
 

๓) เพลงเรือสายล าตัดแถบกรุงเทพฯ และปริมณฑล  
เพลงเรือสายล าตัดแถบกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้แก่ เพลงเรือท่ีสืบทอดมาจากครู

เพลงล าตัดต่าง ๆ  อาทิ แม่ประยูร ยมเยี่ยมและครูชินกร ไกรลาศ พ่อหวังเต๊ะและแม่ศรีนวล ข าอาจ เป็นต้น  
ส่วนใหญ่ผู้สืบทอดจะเป็นสมาชิกในคณะ ลูกหลานและลูกศิษย์ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 

  
กล่าวโดยสรุปแล้วเพลงเรือแต่เดิมนั้นจัดเป็นการละเล่นของชาวบ้าน สันนิษฐานว่า

น่าจะมีมาต้ังแต่สมัยอยุธยา เดิมเพลงเรือเป็นท่ีนิยมมาก จนมีการบันทึกแผ่นเสียงและพิมพ์เป็นหนังสือ
จ าหน่าย อย่างไรก็ตามเม่ือสภาพสังคมเปล่ียนไป การคมนาคมไม่ต้องใช้เรือเช่นอดีต เพลงเรือก็เริ่มจางหายไป
ด้วย ไม่มีเพลงเรือใดได้รับการบันทึกเสียงเพื่อจ าหน่ายอีกแล้ว ปัจจุบันเพลงเรือท่ีเล่นกันในวิถีชีวิตไม่มีแล้ว  
เพราะไม่มีการเล่นเหมือนก่อน มีบ้างเฉพาะท่ีเป็นการแสดงในช่วงเทศกาลลอยกระทงและงานอื่นๆ เท่านั้น ซึ่ง
ตรงกับค ากล่าวของเอนก นาวิกมูล ท่ีเขียนไว้ต้ังแต่ปี ๒๕๒๑ ว่า “...บทสรุปของเพลงเรือส าหรับย่อหน้า

http://bc-bike.com.ua/video/yt/view?v=8zPaJjRxlkA


๒๑๘ 

สุดท้ายคือ เพลงเรือยังอยู่แต่อยู่เฉพาะท่วงท านอง ท่ีไม่อยู่คือวิญญาณ เพราะวันนี้ไม่มีชาวเพลงคนไหนไปลอย
ล าในท้องน้ าอีก”    ( เรื่องเดียวกัน :  ๑๒๘ ) 

 
๓.๑.๑.๔ คณะล าตัด 

  
ปัจจุบันคณะล าตัดเหลือน้อยมาก จากเดิมเม่ือประมาณ ๔๐ ปีท่ีผ่านมามีเป็นร้อยคณะ 

เหลืออยู่เพียง ๑๐ –๒๐ คณะเท่านั้น ( หงส์ทอง เสียงทอง สัมภาษณ์ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ) ซึ่งจากการส ารวจ
ข้อมูลภาคสนามพบว่าคณะล าตัดท่ีเป็นอาชีพและยังมีคณะอยู่ในปัจจุบัน กระจายตัวอยู่ในเขตพื้ นท่ี ๑๐ 
จังหวัด มีคณะรวมท้ังหมด ๒๗ คณะ ดังนี้ 

 
ในเขตกรุงเทพฯ ปทุมธานี นครปฐมและนนทบุรี รวม ๔ จังหวัด มีล าตัด ๖ ซุ้ม  ๑๓ 

คณะ ได้แก่  
๑.ซุ้มพ่อหวังเต๊ะและแม่ประยูร ( เสียชีวิตแล้ว ) ( อิสลาม ) มี ๕ คณะ ได้แก่ คณะ

หวังเต๊ะ ซึ่งมีแม่ศรีนวล ข าอาจเป็นหัวหน้าคณะ คณะบุญช่วย นิมา คณะเด่น หลานหวังเต๊ะ คณะแม่ประยูร 
ยมเยี่ยม ซึ่งมีแม่อุ่นเรือน ยมเยี่ยมเป็นหัวหน้าคณะ และคณะรุ่งลิขิต ศิษย์ศรีนวล มีนายรุ่งลิขิต ไทรนิ่มนวล
เป็นหัวหน้าคณะ 

๒. ซุ้มบางขุนเทียน ( อิสลาม ) สายของอาจารย์ไพเราะ เสียงทอง ( เสียชีวิตแล้ว ) 
เดิมมีสิบคณะ ปัจจุบันเหลือเพียง ๒ คณะ ได้แก่ คณะหงษ์ทอง เสียงทองและคณะดาวทอง เสียงทอง  

๓. ซุ้มมีนบุรี ( อิสลาม ) เดิมมีคณะพ่อสงคราม แม่ชะลอ ปัจจุบันเหลือ คณะแม่จินดา 
ลูกบ้านคู้  

๔. ซุ้มเมืองนนท์ ( พุทธ ) สืบสายมาจากล าตัดแปดริ้ว ฉะเชิงเทรา มี ๒ คณะ ได้แก่ 
คณะแม่ถวิล ฟ้าเมืองนนท์ และคณะแม่ชูรัก-สุภาพร  

๕. ซุ้มคลองตัน ( พุทธ ) สายของแม่สังเวียน น้อยฉวี ( เสียชีวิตแล้ว ) เดิมมี ๓ คณะ 
ปัจจุบันเหลือคณะเดียว ได้แก่ คณะแม่แววตา น้อยฉวี  ส่วนคณะแม่ละมัย น้อยฉวี  ( เสียชีวิตแล้ว ) และคณะ
นายรพินทร์ น้อยฉวี ( ยุติคณะแล้วแต่ยังแสดงให้แก่คณะหงษ์ทอง เสียงทอง ) ( รชต โนนไทย สัมภาษณ์ ๑๘ 
กันยายน ๒๕๕๖ และ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ) 

๖. ซุ้มครูโซะ เขี้ยวแก้ว ( อิสลาม ) ( เสียชีวิตแล้ว ) เดิมอยู่มีนบุรีแล้วย้ายมาอยู่ เขต
ประเวศน์ ปัจจุบันมี ๒ คณะ ได้แก่ คณะรักศักด์ิ ศิษย์อาจารย์โซะ เขี้ยวแก้ว มีนายสมหมาย เทียนมณีเป็น
หัวหน้าคณะ  และคณะศิษย์อาจารย์โซะ เข้ียวแก้ว มีบุตรสาว นางพัชรา ผลเจริญ เป็นหัวหน้าคณะ 

 
ส่วนล าตัดในเขตพื้นท่ีอื่นๆ นอกจากนี้ พบว่ากระจายอยู่ในพื้นท่ี ๖ จังหวัด มี ๑๔ 

คณะ ได้แก่ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี ๗ คณะ  ได้แก่ คณะชาญชัย ศิษย์หวังเต๊ะ  คณะปรีชาภาณุพงษ์  
คณะ ส.บงกช อยุธยา คณะจรัญ เสียงทอง  คณะจรัญ บ่อตาโล่  คณะไพรัช บ่อตาโล่และคณะไพซบ เสียงทอง  



๒๑๙ 

ในจังหวัดชลบุรี มี ๒ คณะ ได้แก่ คณะพ่อผูกและคณะยุคล เพียรเสมอ ในจังหวัดระยอง มี ๑ คณะ ได้แก่ 
คณะก านันส าเริง คนฑา ในจังหวัดตราด มี ๒ คณะ ได้แก่ คณะก านันทวีวัฒน์ ระลึกชอบ และคณะพ่อ
ประสูตร ช่วงเวฬุวรรณ ในจังหวัดนครนายก มี ๑ คณะ ได้แก่ คณะ ส. รวมศิลป์ ลูกศรีจุฬา ซึ่งนางสอิ้ง  โชติ
สวัสด์ิ เป็นหัวหน้าคณะ และในจังหวัดพิจิตร มี ๑ คณะ ได้แก่ คณะบ้านวังกร่าง ซึ่งนายสุรินทร์ แถมต้าน เป็น
หัวหน้าคณะ 

ล าตัดยุคนี้ยังมีผู้ท่ีได้รับยกย่องว่าเป็นศิลปินแห่งชาติ คือพ่อหวังเต๊ะ และแม่ประยูร 
และได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินดีเด่นระดับชาติ คือ ครูโซะ เขี้ยวแก้ว  ท้ังสามท่านนี้นอกจากเป็นครูเพลงและ
เป็นศิลปินแล้ว ยังเป็นหัวหน้าคณะด้วย ซึ่งมีประวัติดังนี้ 

 
๑) นายหวังดี นิมา หรือ “หวังเต๊ะ”  
นายหวังดี นิมาเกิดเมื่อวันศุกร์ เดือนยี่ ปีฉลู ตรงกับเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๔๖๘ ท่ีต าบล

หน้าไม้ อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี นับถือศาสนาอิสลาม ส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
จากโรงเรียนวัดหน้าไม้ เป็นบุตรของนายเต๊ะและนางล าใย นิมา บิดาเล่นล าตัด ตีกลองร ามะนาและแต่งเพลง
ล าตัดได้ มารดาเป็นนักแสดงละครชาตรี อยู่อ าเภอปากเกร็ด นนทบุรี พ่อหวังเต๊ะจึงซึมซับและฝึกแสดงล าตัด
กับบิดาต้ังแต่อายุเพียง ๑๓-๑๔ ปี นอกจากล าตัดแล้ว ยังได้หัดร้องเพลงพื้นบ้านอื่นๆ อีกหลายอย่าง เช่น 
เพลงเรือ เพลงฉ่อย เพลงเกี่ยวข้าว เพลงพวงมาลัยและเพลงขอทาน นอกจากนี้ยังสืบทอดวิชาความรู้มาจากครู
อีกหลายท่าน ได้แก่ ครูแก้ว ผมโป่ง ครูถนอม ท่าเกษม ครูจง สายสมอ ครูชะโอด ท่าไข่ ครูประยูร และแม่
จรูญหน้าบาก  

 

 
ภาพที่ ๑๒๘ นายหวังดี นิมา หรือหวังเต๊ะ 

 ที่มา: https://www.google.co.th 

 
เมื่ออายุได้ ๒๖ ปี ( พ.ศ. ๒๔๙๔ ) พ่อหวังเต๊ะจึงต้ังคณะล าตัดของตนเองและรับงาน

แสดงท่ัวไป ล าตัดคณะหวังเต๊ะจะเน้นการแสดงไหวพริบปฏิภาณ ใช้ค ากลอนท่ีเชือดเฉือนกันด้วยคารมคมคาย 
สร้างความสนุกสนานชวนให้ติดตาม และหลีกเล่ียงการใช้ส านวนภาษาท่ีหยาบคายหรือลามกอนาจาร เพราะ
ถือว่าเป็นการท างานท่ีไม่มีศิลปะ และท าให้ภาพพจน์ของศิลปะการแสดงล าตัดเสียหายท าให้เป็นนิยมของผู้ชม

http://scoop.mthai.com/hot/4426.html
https://www.google.co.th/


๒๒๐ 

ท่ัวไป ล าตัดคณะหวังเต๊ะรับงานแสดงเป็นอาชีพมาจนถึงปัจจุบันกว่า ๖๐ ปี จนช่ือหวังเต๊ะเกือบจะกลายเป็น
สัญลักษณ์ของล าตัด 

พ่อหวังเต๊ะมีภรรยา ๓ คน ได้แก่ นางช่ืน นิมา มีบุตรธิดา ๓ คน นางประยูร ยมเยี่ยม 
มีบุตร ๒ คนและนางศรีนวล ข าอาจ มีธิดา ๑ คน บุตรธิดาท่ีสืบทอดล าตัด ได้แก่ นายต่อต้าน นิมา นางสาว
นวลจันทร์ นิมาและนางสาวนิรามัย นิมา 

 พ่อหวังเต๊ะเป็นศิลปินผู้มีความสามารถเป็นเลิศ ด้านศิลปะเพลงพื้นบ้าน  มีความ
ช านาญเป็นพิเศษในการแสดงล า เป็นศิลปินผู้สร้างสรรค์และสืบทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ให้ยืนยงอยู่ได้
อย่างน่า ภาคภูมิใจยิ่ง  และยังเป็นศิลปินผู้มีคุณธรรมได้ใช้ศิลปะการแสดงเป็นสัมมาชีพอย่างซื่อสัตย์ตลอดมา 
ท้ังได้ถ่ายทอดศิลปะวิชาให้แก่ท้ังบุคคลในคณะและสถาบันต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ นับได้ว่า หวังเต๊ะ เป็นศิลปิน
ท่ีได้บ าเพ็ญประโยชน์ ท้ังด้านสร้างสรรค์และอนุรักษ์ศิลปะ อันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมไทยมาตลอด
ระยะเวลายาวนาน จนได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง  (เพลงพื้นบ้าน) 
ประจ าปี ๒๕๓๑  ( ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ๒๕๓๒ : ๑๐๒ ) ในบั้นปลายชีวิต ได้ป่วยเป็น
โรคมะเร็งตับ ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จนกระท่ังถึงวันท่ี ๒๖ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ก็ถึงแก่กรรม สิริอายุได้ ๘๗ ปี  

 
๒) นางประยูร ยมเยี่ยม หรือแม่ประยูร  
เกิดวันจันทร์ เดือน ๑๐ ปีกุน ตรงกับวันท่ี ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๖ ท่ีต าบลทับกวาง 

อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เป็นธิดาคนท่ี ๓ ของนายคลาย นางจีบ มีพี่น้อง ๗ คน นับถือศาสนาพุทธ 
ส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ จากโรงเรียนวัดสาลวัน จังหวัดนนทบุรี  ( ปัจจุบันอยู่ในเขตพื้นท่ีต าบล
ศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม)  

 

 
ภาพที่ ๑๒๙ นางประยูร ยมเย่ียม 

 ที่มา: https://www.google.co.th 

 
แม่ประยูรมีนิสัยรักการอ่านมาต้ังแต่เด็ก สามารถอ่านบทร้อยแก้วร้องกรองได้อย่าง

ไพเราะ และยังมีความจ าดีมาก เมื่อส าเร็จการศึกษาในช้ันต้นคุณตาจึงสนับสนุนให้ฝึกล าตัด เมื่ออายุ ๑๔ ปี 

http://scoop.mthai.com/hot/4426.html
https://www.google.co.th/


๒๒๑ 

กับครูบาง อยู่อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี “และได้เริ่มแสดงล าตัดครั้งแรกเมื่อประมาณอายุ ๑๕ ปี 
ต่อมาเมื่ออายุได้ ๑๘-๑๙ ปี ก็ได้เข้าไปอยู่กรุงเทพฯ และฝึกหัดกับครูอีกคนอยู่ท่ีหัวล าโพง คือแม่จรูญ หน้า
บาก ( เอนก  นาวิกมูล, ๒๕๕๐: ๗๐๖ ) ล าตัดคณะแม่จรูญเป็นล าตัดท่ีมีช่ือเสียงมากในขณะนั้น แม่จรูญได้
ถ่ายทอดความรู้ด้านเพลงพื้นบ้านและล าตัดให้แม่ประยูรอย่างเต็มท่ี และยังให้โอกาสร่วมแสดงในงานต่างๆ 
ด้วย ท าให้แม่ประยูรมีมีประสบการณ์และมีความช านาญมากยิ่งขึ้น ด้วยมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน แม่ประยูรจึง
พากเพียรเรียนล าตัดกับครูเพลงอีกหลายคน เช่น ครูส าเภาและแม่สุวรรณ เป็นต้น ( สถาบันราชภัฏธนบุรี , 
๒๕๓๙) ท าให้สามารถร้องเล่นล าตัดและเพลงพื้นบ้านอื่นๆ เช่น เพลงฉ่อย เพลงเรือ ฯลฯ ได้อย่างคล่องแคล่ว 
และสามารถแต่งเพลงได้ด้วย 

ชีวิตวัยเด็ก แม่ประยูรเป็นลูกชาวนา บิดามารดามีฐานะยากจน แม่ประยูรเป็นผู้มี
ความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาอย่างยิ่ง ท่านได้ช่วยแบ่งเบาภาระการงานต่างๆ มาต้ังแต่เด็ก เมื่อแสดงล า
ตัดได้แล้วก็จะน าเงินมาให้มารดาเก็บไว้ใช้จ่ายในครอบครัว นอกจากจะเป็น “ลูกท่ีดี” แล้ว ยังเป็น “พี่ น้อง
และญาติท่ีดี” เพราะเป็นผู้ท่ีมีนิสัยซื่อตรง ไม่เอาเปรียบผู้อื่น มีน้ าใจ โอบอ้อมอารี เป็น “ ผู้ให้” ตลอดมา จึง
เป็นท่ีรักของญาติมิตรและบุคคลใกล้ชิดอย่างยิ่ง ( อุ่นเรือน ยมเยี่ยม, สัมภาษณ์, ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔)  
หลังจากร่วมแสดงล าตัดอยู่กับคณะแม่จรูญได้ประมาณ ๔ ปี แม่ประยูรได้แต่งงานกับนายหวังดี  นิมา ( 
หวังเต๊ะ ) เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๘  อายุประมาณ ๒๒ ปี และมีบุตรด้วยกัน ๒ คน ได้แก่ นายวิทยา นิมา และนาย
ต่อต้าน นิมา   

พ่อหวังเต๊ะและแม่ประยูรเป็นคู่ประชันล าตัดยอดนิยมสูงสุดมาอย่างยาวนาน เพราะ
เป็นท้ังคู่ชีวิตและคู่โต้ล าตัดท่ีมีฝีมือหรือฝีปากระดับสูง หลังจากแต่งงานกันแล้วท้ังคู่ได้ตระเวนแสดงล าตัดไป
ท่ัวประเทศ เช่น  พ.ศ. ๒๕๐๐-๒๕๐๒ ท่านก็ได้รับเชิญให้ท างานร่วมกับ USiS และกรมประมวลข่าวราชการ
แผ่นดิน ออกแสดงล าตัดเพื่อต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ตามหมู่บ้านต่างๆ ท่ัวประเทศ ครั้งนั้นนอกจากจะได้
ท างานเพื่อชาติแล้วรางวัลชีวิตท่ีได้ตามมาคือลูกชายคนท่ีสอง ซึ่งท่านต้ังช่ือด้วยความภูมิใจว่า “ต่อต้าน”        
( เรียม นิมา, สัมภาษณ์, ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ ) และยังได้เผยแพร่ผลงานผ่านส่ือมวลชนอย่างกว้างขวาง  
โดยเฉพาะการบันทึกแถบเสียงและแถบภาพหรือวีดิทัศน์ออกจ าหน่ายหลายชุด เช่น ชุดจุดเทียนระเบิดถ้ า ชุด
ดังระเบิด ชุดเกิดแก่เจ็บตาย ชุดสอนชายสอนหญิง เป็นต้น พ่อหวังเต๊ะและแม่ประยูรจึงเป็นคู่ขวัญคู่ประชันท่ี
โด่งดังอย่างยิ่ง  

 แม่ประยูรเป็นผู้ท่ีมีผลงานเป็นท่ีประจักษ์อย่างต่อเนื่องและแพร่หลาย ตัวอย่างเช่น 
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๒ แม่ประยูรได้ท าแถบบันทึกเสียงออกอากาศทางสถานีวิทยุ ขส.ทบ. ท าให้ท่านมีช่ือเสียงโด่ง
ดังไปท่ัวประเทศ ต่อมา พ.ศ. ๒๕๑๖ ก็ได้ก่อต้ังคณะล าตัดเป็นของตนเองมีลูกน้องในวงประมาณ ๒๐ คน รับ
แสดงงานท่ัวไปและออกรายการวิทยุต่อเนื่องกว่า ๑๐ ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ท่านได้รับเชิญไปเผยแพร่วัฒนธรรมท่ี
กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ พ.ศ. ๒๕๒๗ ท่านได้เดินทางไปเผยแพร่วัฒนธรรมท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา รวม ๓๒ 
รัฐ เป็นเวลากว่า ๓ เดือน  พ.ศ. ๒๕๒๙ ท่านได้เดินทางไปเผยแพร่วัฒนธรรมท่ีประเทศสาธารณรัฐเยอรมัน 
สวีเดนและเดนมาร์ก   และได้บันทึกวีดิทัศน์ร่วมกับศิลปินพื้นบ้านหลายคน เช่น พ่อหวังเต๊ะ แม่ขวัญจิต ศรี
ประจันต์ ออกจ าหน่ายหลายชุด ซึ่งประสบความส าเร็จอย่างดียิ่ง ท าให้แม่ประยูรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น พ.ศ. 



๒๒๒ 

๒๕๓๒ บริษัท แกรมมี่ เชิญท่านเป็นศิลปินรับเชิญร่วมแสดงล าตัดกับธงชัย แมคอินไตย ถึง ๓๐ รอบ ท าให้แม่
ประยูรมีงานแสดงมากยิ่งขึ้น  ( สถาบันราชภัฏธนบุรี, ๒๕๓๙)  

นอกจากนี้แล้วแม่ประยูรยังเป็นผู้อุทิศตนเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องยาวนาน ท่านได้
ปฏิบัติงานให้แก่สถานศึกษา หน่วยงานราชการและเอกชนต่าง ๆ จ านวนมาก ตัวอย่างเช่น พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้รับ
เชิญไปเป็นอาจารย์สอนเพลงพื้นบ้านต่าง ๆ พร้อมกับพ่อหวังเต๊ะท่ีวิทยาลัยนาฏศิลป์ พ.ศ. ๒๕๓๗ แสดงล าตัด
เผยแพร่คุณธรรม ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติ   และแสดงเพลงเรือ เฉพาะพระพักตร์สมเด็จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร ๙ ณ สวนหลวง ร. ๙  กรุงเทพฯ 
พ.ศ. ๒๕๓๘  แสดงเพลงเรือ เฉพาะพระพักตร์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อุทยาน 
ร. ๒  อัมพวา  สมุทรสงคราม พ.ศ. ๒๕๔๓  แสดงเพลงพื้นบ้าน ในงาน “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าร าลึก”  ณ 
พระต าหนักวัชรีรมยา พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม  พ.ศ. ๒๕๔๗  เป็นกรรมการตัดสินการประกวดเพลง
พื้นบ้านระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นต้น 

เนื่องจากแม่ประยูรเป็นผู้มีความสามารถด้านวัฒนธรรมอย่างโดดเด่น  ได้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ในด้านสร้างสรรค์และอนุรักษ์ศิลปะอันเป็นมรดกของชาติมาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ท่านจึง
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ( ล าตัด ) ประจ าปี ๒๕๓๗  ซึ่งค า
ประกาศเกียรติคุณตอนหนึ่งกล่าวว่า   

 
“นางประยูร  ยมเยี่ยม เป็นศิลปินท่ีมีความสามารถรอบตัว มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ และสืบทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้านให้ยืนยาวได้อย่างน่าภาคภูมิยิ่ง สามารถ
น าการแสดงพื้นบ้านไปแสดงยังต่างประเทศจนได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ท้ังยัง
สามารถใช้การแสดงพื้นบ้าน “ล าตัด เป็นส่ือประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือสังคมและ
ประเทศชาติ เข้าถึงประชาชนได้อย่างใกล้ชิด สามารถด้นกลอนสดและแต่งค าร้องได้อย่าง
คมคายเหมาะสมกับสถานการณ์ สร้างความบันเทิงให้แก่ ผู้ชมตลอดเวลา ได้ใช้
ศิลปะการแสดงเป็นอาชีพอย่างซื่อสัตย์สุจริต  เป็นครูถ่ายทอดศิลปะวิชาให้แก่บุคคลและ
สถาบันต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ และมุ่งมั่นท่ีจะยืนหยัดอยู่กับการแสดงศิลปะเพลงพื้นบ้าน 
“ล าตัด” ตลอดไป” ( ส านักงานส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งชาติ, ๒๕๓๗ ) 

 
ช่วงสุดท้ายของชีวิต แม่ประยูรป่วยเป็นโรคไตหลังสุดโรคหัวใจก าเริบท่านเข้ารักษาท่ี

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประมาณ ๒๐ วัน ก็เสียชีวิตอย่างสงบ เมื่อวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา 
๑๗.๒๒ น. สิริอายุ ๗๗ ปี (อุ่นเรือน ยมเยี่ยม, สัมภาษณ์, ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔)  ด้วยคุณงามความดีท่ีท ามา
อย่างต่อเนื่องยาวนาน สร้างคุณูปการแก่ชาติอย่างยิ่ง แม่ประยูร ยมเยี่ยม ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้า
ฯ พระราชทานเพลิงศพ เมื่อวันท่ี  ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ วัดสาลวัน จังหวัดนครปฐม  

 
 



๒๒๓ 

๓) นายบุญเล็ก เทียนมณี หรือ โซะ เขี้ยว  
เกิดเมื่อวันท่ี ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๓ ท่ีเขตหนองจอก กรุงเทพฯ นับถือศาสนา

อิสลาม ส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ ซึ่งเป็นช้ันสูงสุดในขณะนั้น จากโรงเรียนหนองจอกพิทยากูล 
มีนบุรี สมรสกับนางละมัย เทียนมณี มีบุตร ๒ คน ธิดา ๖ คนรวม ๘ คน ครูโซะ เริ่มเล่นล าตัดต้ังแต่อายุ ๑๕ ปี 
ด้วยเป็นผู้ท่ีสนใจศิลปะการแสดงล าตัดและเพลงพื้นบ้านต้ังแต่ยังเด็ก ถึงแม้ว่าจะถูกกีดกันจากญาติผู้ใหญ่ แต่
ด้วยใจรักในศิลปะแขนงนี้ จึงพายเรือออกจากบ้านไปท่องและจดจ าเนื้อร้องกลางล าน้ าแต่เพียงผู้เดียว 
ประกอบกับเป็นผู้ท่ีมีเสียงดี มีปฏิภาณไหวพริบ แอบฝึกไม่นานก็สามารถออกแสดงล าตัดจนประสบ
ความส าเร็จ ได้รับการกล่าวขวัญถึงจากผู้ชม ( วิชา เชาว์ศิลป์ ๒๕๔๑: ๒๘๕ ) 

 

 
ภาพที่ ๑๓๐  ครูโซะ เข้ียวแก้ว 

ที่มา: https://www.google.co.th 

 
ครูโซะมีความสามารถระดับสูงในการแสดงล าตัด ถือว่าเป็นสุดยอดแห่งล าตัดประชัน 

เพราะชนะการประชันล าตัดมาทุกคณะและเกือบทุกครั้ง  เช่น พ.ศ.๒๔๘๒ ประชันล าตัดชนะอาจารย์โอด และ
อาจารย์บัวเขียว พ.ศ. ๒๔๘๘ ประชันล าตัดและชนะครูเพลงในสมัยนั้นมากมาย เช่น แม่สังเวียน  แม่ทองย้อย  
นายหวังเต๊ะ พ.ศ. ๒๕๒๔ ชนะการประกวดนาฏดนตรี (ล าตัด) งานทอดผ้าป่าสามัคคี กรุงเทพ-นนทบุรี ณ วัด
โพธิ์พูล จากนายด่านศุลกากร ท่าอากาสยานกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแสดงล าตัด
ขวัญใจมุสลิมะฮ์ท่าอิฐ กัสตูรี ท่าอิฐ เป็นต้น เนื่องจากชนะการประชันล าตัดดังกล่าวจึงได้รับฉายาว่า “เขี้ยว
แก้ว” 

ครูโซะเป็นผู้มีจิตใจเสียสละและช่วยเหลือสังคมท้ังในระดับชุมชนและระดับชาติเสมอ
มา เช่น พ.ศ. ๒๔๘๑ ได้รับเชิญให้เป็นครูเพลงอุเละ พ.ศ. ๒๔๘๒ ร่วมคิดสร้างโรงเรียนประชาบาลล าเจดีย์ 
พ.ศ. ๒๔๘๓ แต่งกลอนล าตัดชุดรักชาติ ( สงครามอินโดจีน ) พ.ศ. ๒๔๘๔ เป็นครูสอนนักเรียนร้องล าตัดและ
ร่วมเดินขบวน เพื่อขอดินแดนอินโดจีนคืน พ.ศ. ๒๔๙๓ ร่วมคิดสร้างมัสยิดอัลเอี๊ยะซาน หมุ่บ้านล าเจดีย์ ต าบล
คู้ฝ่ังเหนือ และได้รับเชิญให้เป็นครูสอนศาสนา สอนล าตัด และสอนเพลงนาเสพ ท่ี อ.ท่าชนะ และ อ.ไชยา จ.สุ
ราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๑๔ ต้ังกลุ่มชุมชนซอยทองหล่อ ๑๘ พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นประธานชุมชนซอยทองหล่อ ๑๘  
เป็นต้น ( http://www.bmasmartschool.com ) 

https://www.google.co.th/


๒๒๔ 

นอกจากผลงานการแสดงแล้วยังได้รับเชิญจากท้ังภาครัฐและภาคเอกชนให้เป็น
วิทยากรสาธิตการแสดงล าตัดและเพลงพื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์อยู่ตลอดมา   เช่น โรงเรียนวัดโสมนัส 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง กรมประชาสัมพันธ์ ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ และจังหวัดต่าง ๆ เกือบท่ัว
ประเทศ ครูโซะจึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (ช่ือเดิมส านักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ) เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาศิลปะการแสดง ( ล าตัด ) พุทธศักราช 
๒๕๓๗ 

เมื่อวันเสาร์ท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๕๕  ครูโซะเสียชีวิตด้วยโรคชรา สิริอายุ ๙๒ ปี ณ 
บ้านเลขท่ี ๗/๓ หมู่ท่ี ๕ แขวงคู้ฝ่ังเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ  ปัจจุบันคณะโซะ เขี้ยวแก้วมีนางพัชรา ผล
เจริญ  บุตรสาวเป็นผู้สืบทอด 

 
๔)  คณะ ส. รวมศิลป์ ลูกศรีจุฬา 
คณะ ส. รวมศิลป์ ลูกศรีจุฬา มีหัวหน้าคณะ คือ นางสอิ้ง โชติสวัสด์ิ ช่ือในการแสดง 

คือ แม่สอิ้ง เสียงทอง อาศัยอยู่บ้านเลขท่ี ๖๘  หมู่ ๘ ต าบลศรีจุฬา อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก หมายเลข
โทรศัพท์ ๐๘-๖๐๔๙-๒๙๘๖  ๐๘-๕๑๖๖-๓๐๑๓ แม่สอิ้ง เกิดเมื่อวันท่ี ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๕ ท่ีจังหวัด
นครนายก บิดาช่ือ นายล้ิม เฉียมทอง มารดาช่ือ นางปุน เฉียมทอง ปัจจุบันแม่สะอิ้งมีอายุ ๗๒ ปี ประกอบ
อาชีพเป็นเกษตรกร 

แม่สะอิ้งฝึกหัดร้องเพลงพื้นบ้านเมื่อ อายุ ๒๒ ปี ใช้เวลาฝึกหัดราว ๑ เดือน โดยมีครู
เพลง คือ ครูสังเวียน และครูบุญสม พริกมาก และครูลม บ้านศรีจุฬา ท่ีจังหวัดนครนายก นอกจากนี้ยังได้รับ
เนื้อเพลงล าตัดจากอาจารย์กักซึ่งเป็นนักแสดงล าตัดท่ีมีช่ือเสียงและเป็นเพื่อนกับครูลม วิธีการฝึกหัดเพลง
พื้นบ้านมีท้ังการเรียนจากครูเพลงโดยตรงและใช้วิธีครูพักลักจ า จากนั้นน ามาฝึกหัดด้วยตนเอง ประกอบกับมี
ประสบการณ์การออกแสดงมาต้ังแต่อายุ ๒๔ ปี ท าให้แม่สะอิ้งมีความสามารถในการแสดงเพลงพื้นบ้านได้
หลายประเภท ท้ังเพลงฉ่อย เพลงเรือ เพลงเกี่ยวข้าว เพลงไถนา แหล่ และเพลงอีแซว ท าให้ได้เป็นศิลปินดีเด่น
ประจ าจังหวัด นอกจากนี้ยังเป็นครูสอนเพลงพื้นบ้านให้แก่นักเรียนและผู้สนใจ เช่น เป็นวิทยากรสอนเพลง
พื้นบ้านให้กับโรงเรียนวิทยาคม โรงเรียนปิยชาติ จังหวัดนครนายก เป็นต้น 

แม่สะอิ้ง ก่อต้ัง คณะ ส. รวมศิลป์ ลูกศรีจุฬา เมื่อราว ๑๐ ปี ท่ีผ่านมา หลังจากเป็น
แม่เพลงออกแสดงเพลงพื้นบ้านในท่ีต่างๆ มาราว ๔๐ ปี ปัจจุบันยังคงรับงานแสดงในท่ีต่างๆ ซึ่งพื้นท่ีท่ีเคย
ออกแสดง เช่น จังหวัดนครนายก  ปราจีนบุรี ลพบุรี  ประจวบคีรีขันธ์  สุรินทร์  สระแก้ว  นครราชสีมา เป็น
ต้น คณะนี้มีสมาชิกท้ังส้ิน ๖ คน ได้แก่ 

๑. นางสอิ้ง    โชติสวัสด์ิ 
๒. นางศรีนิล  ค าชุ่ม 
๓. นางอัมไพร  ศุภเกียรติคุณ 
๔. นายสมพงษ์  จันทโชติ 
๕. นายสนั่น  โชติสวัสด์ิ 



๒๒๕ 

๖. นายฟอง  (ไม่ทราบนามสกุล)   
 

 
 

 
ภาพที ่๑๓๑  แม่สะอิ้ง และการแสดงเพลงพ้ืนบ้านของคณะ ส.รวมศิลป ์

 
 

๓.๑.๑.๕ คณะเพลงอีแซว 

ส าหรับประวัติความเป็นมาของคณะเพลงอีแซวนั้น จากงานวิจัยเรื่องวิเคราะห์เพลง  
อีแซวของจังหวัดสุพรรณบุรี ของบัวผัน สุพรรณยศ ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากส านักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๓๕ พบว่ามีคณะเพลงอีแซวอาชีพ จ านวน 
๙ คณะ ได้แก่ คณะไสว วงษ์งาม หรือคณะพ่อไสวแม่บัวผัน คณะล าจวน สวนแตง คณะขวัญจิต ศรีประจันต์ 
คณะนายสังเวียน ทับมี คณะขวัญใจ ศรีประจันต์ คณะนายช้าม หอมจันทร์ ( ๒๔ – ๒๕๔๗ ) คณะ ช. สงวน
โชว์ ของนายช่ืน ศรีบัวไทย ( ๒๔  - ๒๕๓๘ ) และคณะนกเอี้ยง เสียงทอง ( ๒๕๓๕ : ๒๑-๓๘ )   

ปัจจุบันจากการรวบรวมข้อมูลภาคสนามในปี ๒๕๕๗ นี้พบว่าคณะเพลงอีแซวอาชีพมี
ท้ังคณะใหญ่และคณะเล็ก รวมท้ังหมด ๑๒ คณะ ได้แก่ คณะขวัญจิต ศรีประจันต์ คณะล าจวน สวนแตง คณะ
นกเอี้ยง เสียงทอง คณะนกเล็ก ดาวรุ่ง คณะสุจินต์ ศรีประจันต์ คณะส าเนียง เสียงสุพรรณ คณะทองค า แก้ว
ทิพย์  คณะสุรินทร์ ศรีประจันต์ คณะอนันต์ศิษย์แม่ขวัญจิต คณะพรทวี ศรีประจันต์ คณะเทพทัย ลูกอ่างทอง
และคณะสมหญิง ศรีประจันต์  



๒๒๖ 

 จะเห็นว่าคณะท่ียังคงสืบเนื่องมาจากยุคท่ีสอง ได้แก่ คณะล าจวน สวนแตง คณะขวัญ
จิต ศรีประจันต์และคณะนกเอี้ยง เสียงทอง ซึ่งถือเป็นคณะใหญ่ ส่วนคณะท่ียุติไปแล้ว ได้แก่ คณะไสว วงษ์งาม 
คณะนายสังเวียน ทับมี คณะนายช้าม หอมจันทร์ และคณะ ช. สงวนโชว์ เนื่องจากหัวหน้าคณะเสียชีวิตแล้ว  
ส่วนคณะขวัญใจ ศรีประจันต์ ปัจจุบันรับงานแสดงน้อยมาก จนแล้วเกือบจะยุติลง เพราะมีปัญหาด้านสุขภาพ 
คณะท่ีเกิดใหม่มีท้ังท่ีเป็นระดับครูเพลง ได้แก่ คณะนกเล็ก ดาวรุ่ง คณะสุจินต์ ศรีประจันต์ คณะส าเนียง เสียง
สุพรรณ และคณะทองค า แก้วทิพย์ รวมท้ังคณะศิลปินรุ่นหนุ่มสาว ได้แก่ คณะสุรินทร์ ศรีประจันต์ ( เคย
แสดงกับคณะล าจวน สวนแตงและคณะนกเอี้ยง เสียงทอง ) และคณะอนันต์ศิษย์แม่ขวัญจิต  นอกจากนั้นยังมี
คณะเล็ก ๆ ท่ีรับงานแสดงเฉพาะโอกาส ได้แก่ คณะพรทวี ศรีประจัน ต์ ซึ่งเป็นหลานของแม่ขวัญจิต ศรี
ประจันต์  คณะเทพทัย ลูกอ่างทอง ซึ่งเป็นศิษย์ของแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ และคณะสมหญิง ศรีประจันต์ ซึ่ง
เป็นบุตรสาวของแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ท้ังสามคณะนี้มีพ่อเพลงแม่เพลงชุดเดียวกับคณะขวัญจิต ศรีประจันต์
และคณะอื่น ๆ  

 
ส าหรับประวัติความเป็นมาของคณะเพลงอีแซวในปัจจุบัน มีดังนี้ 
 
๑) คณะแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์  
ดังได้กล่าวแล้วในหัวข้อเพลงทรงเครื่องว่าแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ เริ่มฝึกหัดเพลง

ต้ังแต่อายุประมาณ ๑๔ ปี กับพ่อไสวแม่บัวผัน ซึ่งเป็นน้าชายและน้าสะใภ้ ศิษย์รุ่นเดียวกัน ได้แก่ พ่อสุจินต์ 
ชาวบางงาม พ่อแหยม เผ่ือนสุริยา นายเอนก ชาวปลายนา ( สามีของแม่ส าเนียงและเสียชีวิตแล้ว ) แม่ขวัญใจ 
ศรีประจันต์ และแม่ส าเนียง ชาวปลายนา 

 

 
ภาพที่ ๑๓๒ การแสดงของคณะขวัญจิต ศรีประจันต์ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๑ และ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ 

ที่มา :  สุธาทิพย์ ธราพร 

 
แม้ว่าพ่อจะไม่สนับสนุนให้เป็นแม่เพลงพื้นบ้าน แต่ด้วยความสนใจเพลงพื้นบ้าน ท าให้

ตามดูการร้องเพลงอีแซวของแม่บัวผันและพ่อไสวเป็นประจ า ต่อมาได้มีโอกาสไปดูแลน้องสาวที่ไปฝึกเพลงและ
อาศัยอยู่กับครูบัวผันครูไสว จึงใช้วิธีเรียนรู้แบบ "ครูพักลักจ า" จนท่องเนื้อเพลงได้หลากหลาย และจดจ าท้ัง



๒๒๗ 

ลีลาเพลงแนวผู้ชายของครูไสวและเพลงแนวผู้หญิงของครูบัวผัน แม่ขวัญจิตเล่าว่าในระยะแรกๆ ครูไสวไม่
อนุญาตให้ข้ึนเวทีแสดง แต่เมื่อได้เห็นความอดทน ความต้ังใจจริง และความเพียรพยายาม จึงอนุญาตให้แสดง
ความสามารถ และด้วยพลังเสียงท่ีกังวานหวานซึ้ง และมีไหวพริบปฏิภาณเฉลียวฉลาดในการว่าเพลง ท าให้
เป็นท่ีช่ืนชอบของผู้ชมอย่างยิ่ง แม่ขวัญจิตจึงได้แสดงกับคณะพ่อไสวตลอดมา นอกจากนั้นก็ได้ตระเวนเล่น
เพลงอีแซวอยู่กับวงพื้นบ้านอื่นอีกหลายวง ได้เรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์จากพ่อเพลงแม่เพลงอีกหลายคน
โดยเฉพาะเริ่มแสดงเพลงอีแซวในต่างจังหวัดและในกรุงเทพมหานคร เช่น งานของสังคีตศาลา หรืองาน
สงกรานต์ท่ีท้องสนามหลวงเป็นประจ า ท าให้เริ่มมีช่ือเสียงเป็นท่ีแพร่หลายมากขึ้น และยังมีความแตกฉานใน
เรื่องเพลงอีแซวมากยิ่งขึ้นด้วย เช่น สามารถแต่งเพลงเองและด้นเพลงโต้ตอบกับพ่อเพลงได้อย่างคมคายและ
ฉับไว  

หลังจากเล่นเพลงอีแซวจนมีช่ือเสียงแล้วจึงได้สมัครเป็นนักร้องลูกทุ่งโดยเริ่มอยู่กับวง
ดนตรีลูกทุ่งครูจ ารัศ สุวคนธ์ ( น้อย ) และวงไวพจน์ เพชรสุพรรณ โดยได้บันทึกแผ่นเสียงเพลงแรกช่ือเพลง 
เบื่อสมบัติ งานเพลงของครู จ๋ิว พิจิตร เมื่อ ปี ๒๕๑๐ ท าให้เริ่มมีช่ือเสียงจากเพลงลูกทุ่ง หลังจากนั้นก็
บันทึกเสียงอีกหลายเพลง เช่น  ลาน้องไปเวียดนาม ลาโคราช ขวัญใจโชเฟอร์ เกลียดคนหน้าทน ขวัญใจคนจน
แม่ครัวตัวอย่าง และ แหลมตะลุมพุก  จากนั้นจึงแต่งเพลงเอง ได้แก่ กับข้าวเพชฌฆาต น้ าตาดอกค าใต้ และ
สาวสุพรรณ  ซึ่งเป็นเพลงท่ีสร้างช่ือเสียงให้เป็นอย่างมาก ต่อมาจึงต้ังวงดนตรีของตนเอง ช่ือวงขวัญจิต ศรี
ประจันต์ เป็นวงดนตรีที่น าระบบแสง สี เสียง ท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจมาใช้ประกอบการแสดง และน าเพลงอีแซวมา
ผสมผสานกับการแสดงด้วย วงดนตรีขวัญจิต ศรีประจันต์ได้เผยแพร่ผลงานสู่ผู้ฟังท่ัวประเทศจนเป็นท่ีรู้จักกัน
อย่างเป็นอย่างดี  

ช่วงปี ๒๕๑๐ – ๒๕๑๕ แม่ขวัญจิตมีช่ือเสียงโด่งดังอย่างยิ่ง นอกจากมีงานแสดง
จ านวนมากแล้ว ยังมีผลงานการแสดงภาพยนตร์หลายเรื่อง เช่น เรื่องไอ้ทุย ( ผลงานครูดอกดิน กัญญา
มาลย์  มีสมบัติ เมทนี และ เพชรา เชาวราษฏร์ น าแสดง ปี  ๒๕๑๔ ) เรื่องวิวาห์ลูกทุ่ง ( ผลงานครูถาวร 
สุวรรณ - ไชยา สุริยัน และ เพชรา เชาวราษฏร์ น าแสดง ปี ๒๕๑๕ ) เรื่องน้องนางบ้านนา ( สมบัติ เมทนีและ
อรัญญา นามวงศ์ น าแสดง ปี ๒๕๑๔ ) เรื่องจ าปาส่ีต้น เรื่องกลัวเมีย ( สมบัติ เมทนีและ อรัญญา นามวงศ์ น า
แสดง ปี ๒๕๑๔ ) เรื่องเพลงสวรรค์นางไพร ( สมบัติ เมทนีและภาวนา ชนะจิต น าแสดง ปี ๒๕๑๔ ) เรื่อง
บุหงาหน้าฝน ( รุจน์ รณภพ ก ากับการแสดง สมบัติ เมทนีและ อรัญญา นามวงศ์ น าแสดง ปี  ๒๕๑๕ ) เรื่อง
อยากดัง ( สมบัติ เมทนีและ สุทิศา พัฒนุช น าแสดง ปี ๒๕๑๕  เป็นต้น และยังได้บันทึกเสียงและภาพการ
แสดงเพลงอีแซวหลายชุด เช่น ชุดผัวหาย ชุดแข่งบุญแข่งวาสนา ชุดลีลานักเพลง ชุดฉ่อยไถนา อีแซวต าราหา
ผัว ชุดเพลงพื้นบ้านอีแซวประยุกต์ ดังภาพประกอบ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%B2_%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8F%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%B2_%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%B2_%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8F%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2_%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2_%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C_%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%9E


๒๒๘ 

 

 
 

ภาพที่ ๑๓๓  ภาพแผ่นเสียงและปกแถบบันทึกเสียงและภาพการแสดงเพลงพ้ืนบ้านของแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ 
ที่มา: ขวัญจิต ศรีประจันต์ 

 
พ.ศ. ๒๕๑๖ ประเทศมีสถานการณ์วิกฤตทางการเมือง แม่ขวัญจิต ยุติวงดนตรีลูกทุ่ง

แล้วกลับไปฟื้นฟูเพลงอีแซวท่ีบ้านเกิดสุพรรณบุรี ได้ต้ังคณะเพลงอีแซว ขึ้น เมื่อปี ๒๕๑๘ และยึดเป็นอาชีพ
ตลอดมาจนปัจจุบัน รวมระยะเวลา ๔๐ ปี ( เกลียว เสร็จกิจ สัมภาษณ์ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ )  

แม่ขวัญจิตเป็นผู้ใฝ่หาความรู้จึงเป็นคนรอบรู้และทันยุคทันสมัย เพราะชอบอ่าน
หนังสือวรรณคดีเก่าๆ ของไทย ชอบอ่านข่าว ชอบฟังข่าว และน าเนื้อหามาประยุกต์ร้องในเพลงอีแซวได้ด้วย 

http://tonpalm.tarad.com/product.detail_695653_th_3269736
http://3.bp.blogspot.com/_2hzm7ePOmHg/TS944XDgA7I/AAAAAAAAAqg/aFE4givgvBA/s1600/isaew+lila+nak+pleng.jpg
http://www.tarad.com/product_gallery/TAPE นกแก้ว เพลงฉ่อย ขวัญจิต ศรีประจันต์ ชุด ฉ่อยไถนา,อีแซวตำราหาผัว?pd_id=4622999&item=1&keepThis=true&TB_iframe=true&height=550&width=680
http://www.tarad.com/product_gallery/CD KT100 ต้นฉบับเดิมแม่ไม้เพลงอีแซว  ขวัญจิต ศรีประจันต์  2 ชุด เพลงพื้นบ้านอีแซวประยุกต์?pd_id=3269795&item=1&keepThis=true&TB_iframe=true&height=550&width=680


๒๒๙ 

"ทุกๆ เช้าต้องอ่านหนังสือพิมพ์ท้ังไทยรัฐ เดลินิวส์ รวมท้ัง คมชัดลึก ด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าไป
ประยุกต์ใช้ร้องเพลงอีแซว เพราะการเล่นอีแซวเพื่อจะตรึงคนฟังให้ติดตามต้ังแต่ต้นจนจบนั้น ต้องร้องและเล่น
เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์และเรื่องราวในชีวิตประจ าวันให้มากท่ีสุด เช่น ถ้าเล่นให้กับคนในกระทรวง
สาธารณสุขดู ก็ต้องร้องให้เกี่ยวข้องกับการโยกย้าย หรือถ้าเล่นให้ข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ ดูก็ต้องยกเรื่อง
ป่าไม้ถูกฆ่า ในขณะท่ีหากเล่นให้ชาวนาดูก็ต้องเอาเรื่องราคาข้าว ราคาปุ๋ย น ามาเป็นค าร้อง ถ้าเล่นไม่เจาะจง
คนดูก็ยกข่าวเรื่องข้าวยากหมากแพง หมูแพง น้ ามันแพงมาร้อง" นี่คืออีกวิธีหนึ่งในการสร้างมุกเพลงอีแซวของ
แม่ขวัญจิตในช่วงประมาณ ๒๕๕๐ เป็นต้นมา แม้ว่าส่ิงบันเทิงหลายชนิดจะหาชมผ่านส่ือต่างๆ ได้ง่ายแต่เพลง
อีแซวยังคงได้รับความนิยมอยู่ไม่น้อย แม่ขวัญจิตกล่าวว่า ในแต่ละเดือนจะมีคิวงานจองมาไม่ต่ ากว่า ๑๕ งาน 
โดยเฉพาะวันศุกร์และวันเสาร์มีคิวจองยาวเหยียด ส่วนคณะอีแซวท่ียังคงรับงานแสดงอยู่ ๓ คณะหลักๆ คือ 
คณะแม่ล าจวน สวนแตง คณะนกเอี้ยงแม่นกเล็ก ดอนเจดีย์ และคณะแม่จินตนาหรือพ่อสุชิน อู่ยา  อนึ่ง ในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะแม่ขวัญจิตต้องหยุดรับงานแสดงเพราะไม่สบาย ( บทความจุดประกายวรรณกรรมปีท่ี ๒๐ 
ฉบับท่ี ๗๑๒๙ วันอาทิตย์ท่ี ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ http://www.bangkokbiznews.com ) 

ผลงานการแสดงเพลงพื้นบ้านท่ีภาคภูมิใจ ได้แก่ เพลงกับข้าวเพชฌฆาต การแสดงสด
ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ โดยพระองค์เจ้าเฉลิมพลทิฆัมพรพาไป และแสดงเฉพาะพระพักตร์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เมื่อปี ๒๕๑๙ ณ โรงละครแห่งชาติ รวมท้ังแสดง
เฉพาะพระพักตร์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีกหลายครั้ง ( อุบลรัตน์ กิจไมตรี ๒๕๔๒: 
๒๐๙ ) 

ด้วยความรู้ความสามารถระดับสูงและความเสียสละทุ่มเทแก่สังคมประเทศชาติ แม่
ขวัญจิตจึงได้รับการประกาศเกียรติคุณให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาศิลปะ (เพลงพื้นบ้าน) 
จากส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ในปี ๒๕๓๒ และต่อมาปี ๒๕๓๔ ก็ได้รับการประกาศเกียรติ
คุณเป็น "นักร้องดีเด่นกึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทย ครั้งท่ี ๒" จากเพลง "กับข้าวเพชฌฆาต" โดยรับพระราชทาน
รางวัลจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดงานโดยส านักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ ท่ีส าคัญ คือ ได้รับการยกย่องให้เป็น “ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลง
พื้นบ้าน-อีแซว) ปี ๒๕๓๙” 

ปัจจุบันคณะขวัญจิต ศรีประจันต์ ยังรับงานแสดงอยู่เสมอ ท้ังการแสดงเพลงพื้นบ้าน
และการแสดงละครและภาพยนตร์ เช่น ภาพยนตร์ เรื่องมนต์เพลงลูกทุ่ง เอฟ.เอ็ม. เรื่องบ้านฉัน..ตลกไว้ก่อน 
(พ่อสอนไว้) (พ.ศ. ๒๕๕๓  ) และเรื่องเหลือแหล่ ( ๒๕๕๔  ) ละครเรื่อง ราชินีลูกทุ่ง ( ช่อง ๘ ) ( ๒๕๕๕ ) 
เรื่องคืนวันเสาร์ถึงเช้าวันจันทร์ ( ๒๕๕๕ ) รวมพลคนลูกทุ่งเงินล้าน ( ๒๕๕๖ ) ละคร เพลงรัก เพลงล า (ละคร 
ช่อง ๗) ( ๒๕๕๗ ) เป็นต้น และยังมีผลงานแถบบันทึกเสียงและภาพอีกหลายชุด เช่น ชุดขวัญจิตรตีไก่ ชุดฮา
สุดฤทธิ์แม่ขวัญจิตกับเอกชัย ชุดล าตัดมหาสนุก ๕ , ๗ ,๘ ชุดล าตัดฮาล่ันสนั่นเมือง ๑๑ ตอนเสือสิงห์ปะทะชิน
กร เป็นต้น และยังอุทิศชีวิตในการอนุรักษ์ฟื้นฟู เผยแพร่และถ่ายทอดเพลงพื้นบ้านภาคกลางหลายๆ ชนิด เช่น 
เป็นวิทยากรสาธิตให้แก่ให้แก่ลูกศิษย์และผู้สนใจท่ัวไปในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%99..%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99_%28%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%29
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%99..%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99_%28%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%29
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99


๒๓๐ 

กาญจนบุรี บุรีรัมย์ นครปฐม อยุธยา ฯลฯ และแสดงให้แก่หน่วยงานราชการในการรับแขกบ้านแขกเมือง เป็น
ต้น   

 

 
 

ภาพที่  ๑๓๔ ปกแถบบันทึกเสียงและภาพการแสดงเพลงพ้ืนบ้านของแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ 
ที่มา: ขวัญจิต ศรีประจันต์ 

 

  
 

ภาพที่ ๑๓๕ แม่ขวัญจิตกับการแสดงละครเรื่องราชินีลูกทุ่ง และแสดงภาพยนตร์ 
ที่มา: https://www.google.co.th/search?q=ขวัญจิต+ศรีประจันต์ 

 



๒๓๑ 

แม่ขวัญจิตกล่าวว่าทุกวันนี้มีความสุขและหมดห่วงไปหนึ่งเรื่องเพราะมีทายาทสืบทอด
คณะเพลงแล้วนั่นคือบุตรสาวคนเล็ก นางสาวสุธาทิพย์ ธราพร หรือ “สมหญิง ศรีประจันต์” ซึ่งเจริญรอยตาม
มารดาท้ังการเป็นแม่เพลงและดารานักแสดง ปัจจุบันคณะขวัญจิต ศรีประจันต์ยังคงเป็นคณะเพลงอีแซวคณะ
ใหญ่ท่ีมีงานแสดงไม่เคยขาด ท้ังงานแสดงในโอกาสต่าง ๆ ของภาครัฐและประชาชนท่ัวไป รวมท้ังการแสดง
ผ่านส่ือมวลชนท้ังหลาย  

สมาชิกของคณะขวัญจิต ศรีประจันต์ มีจ านวน  ๑๔  คน ได้แก่ 
๑. นายแหยม เผ่ือนสุริยา 
๒. นายสมเจต  อินทร์แช่มช้อย  ( ส าลี ) หรือ ส าลี ศรีประจันต์ 
๓. นายคมกฤษ  ฟุ้งฟู ( ใหญ่ ) หรือ คมคาย ศรีประจันต์ 
๔. นายพรทวี   เสร็จกิจ  ( หน่อง ) หรือ พรทวี ศรีประจันต์ 
๕. นางเกลียว  เสร็จกิจ หรือ ขวัญจิต ศรีประจันต์ 
๖. นางส าเนียง  ชาวปลายนา หรือ ส าเนียง เสียงสุพรรณ 
๗. นางสวัสด์ิ  บุญเรืองรอด 
๘. นางบุหงา  ปิ่นสกุล 
๙. นางบุญญิสา  เท่ียงแท้ 
๑๐. นางสาวสุธาทิพย์  ธราพร หรือ สมหญิง ศรีประจันต์ 
นักดนตรี  
๑๑.  นายอุทิตย์  โพธิ์พักตร์ 
๑๒. นายชลิต  มีสกุล 
๑๓. นายทวี  วงษ์สุวรรณ 
๑๔. นายพนม  บุญธรรม 

( เกลียว เสร็จกิจ สัมภาษณ์ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ) 
 

ตัวอย่างเพลงบทออกตัวของแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ 
     บรรจงจีบสิบนิ้วขึ้นหว่างค้ิวทั้งคู่      เชิญรับฟังกระทู้เอ๋ยแล้วเพลงไทย        
เชิญสดับรับรสกลอนสดเพลงอีแซว      ฝากล าน าตามแนวเพลงอีแซวยุคใหม่ 
เพลงอีแซวยุคใหม่ผิดกับสมัยโบราณ    ถึงรุ่นลูกรุ่นหลานนับวันจะสูญหาย 
ถ้าขาดผู้ส่งเสริมเพลงไทยเดิมคงสูญ     ถ้าพ่อแม่เกื้อกูลลูกก็อุ่นหัวใจ   
อันว่าเพลงพื้นเมืองเคยรุ่งเรืองมานาน   สมัยครูบัวผันและอาจารย์ไสว 
ประมาณร้อยกว่าปีตามท่ีมีหลักฐาน      ท่ีครูบาอาจารย์หลายหลายท่านกล่าวไว้ 
ท้ังปู่ย่าตายายท่านก็ได้บอกเล่า                     การละเล่นสมัยเก่าท่ีเกรียวกราวเกรียงไกร  
     ในฤดูเทศกาลเมื่อมีงานวัดวา          ทอดกฐินผ้าป่าก็เฮฮากันไป 
หรือยามตรุษสงกรานต์ก็มีงานเอิกเกริก                   งานนักขัตฤกษ์ก็เอิกเกริกกันใหญ่ 

 



๒๓๒ 

ประชาชนชุมนุมท้ังคนหนุ่มคนสาว ท้ังผู้แก่ผู้เฒ่าต่างก็เอาใจใส่ 
ชวนลูกชวนหลานไปร่วมงานพิธี          ถือเป็นประเพณีและศักดิ์ศรีคนไทย     
ท่ีจังหวัดสุพรรณก็มีงานวัดป่า            คนทุกทิศมุ่งมาท่ีวัดป่าเลไลยก์ 
ปิดทองหลวงพ่อโตแล้วก็โมทนา                 ให้บุญกุศลรักษามีชีวาสดใส 
ได้ท าบุญท าทานก็เบิกบานอุรา สุขสันต์หรรษาท่ัวหน้ากันไป 
ได้ดูลิเกละครเวลาก็ค่อนคืนแล้ว      เพลงฉ่อยเพลงอีแซวก็เจ่ือยแจ้วปลุกใจ   
หนุ่มสาวชาวเพลงก็ครื้นเครงล้อมวง  เอ่ยท านองร้องส่งต้ังวงร าร่าย 
ร้องเกี้ยวพาราสีบทกวีพื้นบ้าน เป็นท่ีสนุกสนานส าราญหัวใจ 
เพลงพวงมาลัยบ้างก็ใส่เพลงฉ่อย         ท้ังลูกคู่ลูกข้อยต่างก็พลอยกันไป          
                                                  ( เกลียว เสร็จกิจ สัมภาษณ์ ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๕๗ )  
  

๒) คณะล าจวน สวนแตง  
หัวหน้าคณะคือนางล าจวน เกษมสุข อายุ  ๗๗  ปี เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐ บิดาช่ือ 

แปลก เกษมสุข มารดาช่ือ พู่ เกษมสุข มีพี่น้อง จ านวน ๖ คน พี่น้องท่ีสืบทอดหรือแสดงเพลงพื้นบ้าน คือนาง
มาลัย พันธุมา  นางล าจวนแต่งงานแล้ว มีบุตรธิดา จ านวน ๓ คน มีลูกสาวคนท่ีสองช่ือ กฤษณา ทองค าใส 
เป็นผู้สืบทอดการเล่นเพลง นางล าจวนศึกษาเพียงระดับประถมศึกษาปีท่ี ๓ โรงเรียนสวนแตง มีอาชีพหลักคือ
ท านาท าไร่ ขายของและเล่นเพลง ปัจจุบัน อยู่บ้านเลขท่ี ๕๙ หมู่  ๒  ต าบลศาลาขาว  อ าเภอเมือง  จังหวัด
สุพรรณบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๖๕๒๓-๕๘๘๗, ๐๘ – ๙๔๐๐ – ๐๐๙๘ 

  

 
ภาพที ่๑๓๖ แม่ล าจวน สวนแตงก าลังร้องเพลงอีแซว 

ที่มา : ค่ายเพาะกล้าพันธ์ุเก่งเพลงพ้ืนบ้าน โครงการเพลงพ้ืนบ้านภาคกลาง 

 
นางล าจวน หรือ “แม่ล าจวน สวนแตง” ฝึกหัดเพลงอีแซวกับพี่สาวชื่อนางมาลัย  พันธุ

มา  ซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่สวนแตง ต้ังแต่อายุ  ๑๔ ปี แรงบันดาลใจในการฝึกหัดเพลงพื้นบ้านก็เกิดจากพี่สาว
เพราะพี่สาวมีวงเล่นเพลงของตัวเอง ช่ือ “ วงมาลัยลูกทุ่ง” จึงได้ตามพี่มาลัยไปเล่นเพลงตามสถานท่ีต่างๆ  



๒๓๓ 

อาศัยใจรักจึงลักจ าหัดร าหัดร้อง พอเล่นได้พี่มาลัยก็จับข้อมือให้  ชนิดของเพลงพื้นบ้านท่ีฝึกหัดครั้งแรก      
คือเพลงอีแซว บทออกตัว  เช่น “สิบนิ้วค านบเคารพพ่อแม่ ท่ีท่านมานั่งแลนุ่งเหลืองใส่ลาย” 

 
แม่ล าจวนได้ติดตามไปดูการเล่นเพลงและฝึกหัดด้วยรวมระยะเวลา ๔ ปี จึงได้แสดง

อยู่ในวงของพี่สาวตลอดมา ส่วนพ่อเพลงท่ีเคยเล่นด้วยคือ  นายแพว นายช่อ ( ไม่ทราบนามสกุล ) เดิมยังไม่ได้
ต้ังเป็นคณะล าจวน เมื่อมีงานเทศกาลต่างๆ ก็รวมตัวกันไปเล่น เช่น งานตรุษสงกรานต์ ท่ีวัดป่าเลไลยก์ เป็นต้น 
และเคยไปเล่นรวมวงกับพวกเพลงศรีประจันต์  เช่น วงของพ่อไสวแม่บัวผัน เป็นต้น   ต่อมาจึงได้ต้ังคณะของ
ตนเอง ช่ือ คณะล าจวน สวนแตง เมื่อประมาณ ปี ๒๕๓๒ และรับงานแสดงตลอดมาจนปัจจุบัน รวมระยะเวลา 
๒๕ ปี  พื้นท่ีในการแสดง มีท้ังจังหวัดในเขตภาคกลาง  ศรีษะเกษ   เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ 
แม่ฮ่องสอน ประจวบคีรีขันธ์  ใกล้สุดคือสุพรรณบุรี ไกลสุดคือแม่ฮ่องสอน 

ปัจจุบันคณะล าจวน สวนแตง มีสมาชิก (พ่อเพลง-แม่เพลง)   จ านวน  ๑๒  คน ได้แก่ 
๑. นายสุทธิพงศ์ พรหมรส หรือสุรินทร์ ศรีประจันต์ 
๒. นายสายยนต์ โพธิพน 
๓. นายเล่ียม บุญมา 
๔. นายศุภชัย อิ่มทอง 
๕. นางล าจวน เกษมสุข 
๖. นางบุญนาค วรรณระกากิจ 
๗. นางอนงค์  ศรีบุญเพ็ง 
๘. นางสมพงษ์ อ่วมเสือ 
๙. นางแตงอ่อน (ไม่ทราบนามสกุล) 
๑๐. นางศรีนวล ศรีบุญเพ็ง 
๑๑. นางสมบัติ โพธิพน 
๑๒. นางกฤษณา ทองค าใส 

 
ตัวอย่างเพลงของนางล าจวน เกษมสุข 
 

บทออกตัว 
 ประสบโชคมีชัยทุกนายไปจึงมา   ฟ้าก็มืดประหม่าเกรงไม่มีลูกไม ้
 ไม่ใช่นักเพลงพื้นเมืองจึงได้เป่ียมสมอง  บอกพ่อแม่พี่น้องนะเป็นเพลงรุน่ใหม่ 
 นี่เป็นเพลงรุ่นใหม่ลูกไม้ไม่มาก   ฉันมานึกกระดากว่าดีไม่ได้ 
 ฉันมานึกกระดากคนก็เฝ้าแลมอง   มึนสมองไม่ทันสมัย 
 ฟังกันเล่นท้วมท้วมเหมือนรับประทานแกงถั่ว  ฟังกันให้ถ้วนท่ัวนะพี่น้องคนไทย  
 ถ้าผิดกระทู้หลักธรรมให้อุปถัมภ์กันเถิดท่าน  ทุกข์ท้อสะท้านกลัวไม่ถูกเพลงไทย 



๒๓๔ 

 นักกีฬาต่างถิ่นผู้คนนินทา    กระทู้เสียท่ากลัวไม่มีคนทักทาย 
 เราเล่นให้เขาดูยืนอยู่ก็ยาก    คนฟังล าบากถึงกับเบนหน้าบ่าย 
 ถึงจะช่ัวก็ช่างให้นั่งฟังเฉยเฉย   ถ้ามี่ใครชมเชยต้องเดินลอยชาย  
  

บทประ 
ชาย พี่ระโหยโรยแรงคอแห้เป็นผง  กลืนน้ าลายไม่ลงนะแม่อรทัย 

  มีน้ ามีท่าเอามาสักจอก   เสียแรงพี่มีกระบอกมาคนละใบ 
 หญิง หิวน้ าหิวท่ามาคนละจอก   แต่มีกระบอกคนละใบ 
  อยากรับประทานให้อ้าปากมารอง  น้องเป็นฟองล้นปากไห 
 ชาย พี่เป็นคนบ้านนอกคอกนา   ขันจอกมีมากันหนอท่ีไหน 
  มีแต่กระบอกไม่ได้ปอกเปลือก  จับยัดจับเสือกกันไปให้ 
 หญิง หากแม้โอ่งไหของน้องมันแตก  จะยกกระแทกแล้วหัวชาย 
 

บทอวยพร 
 จะอวยชัยให้พรนครจงฟัง    ให้สุขีมีสตังค์ตามท่ีหวังไว้ 
 หากว่าคิดอะไรให้สมปรารถนา   ให้ไหลมาเทมาอย่าให้ขาดสาย 
 คิดเงินได้กองคิดทองได้เท    ให้สมดังคะเนขอให้นั่งอย่างนาย 
 ขอให้ร่ ารวยถูกหวยรัฐบาล   นับต้ังแต่วันเอ๋ยนี้ไป 
     ( ล าจวน เกษมสุข สัมภาษณ์ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ) 
  

 
ภาพที่ ๑๓๗ การแสดงเพลงอีแซวของคณะล าจวน สวนแตง 

ที่มา: ล าจวน เกษมสุข 

 
 
 



๒๓๕ 

๓) คณะนกเอี้ยง เสียงทอง   
คณะนกเอี้ยง เสียงทองมีหัวหน้าคณะคือนางวิภาวรรณ เทียนแจ่ม อายุ ๖๐   ปี เกิดปี

มะเมีย ตรงกับ พ.ศ.  ๒๔๙๗ บิดาช่ือนายเจ๊ก เทียนแจ่ม มารดาช่ือ นางสังวาร เทียนแจ่ม มีพี่น้อง จ านวน ๕ 
คน ช่ือพี่น้องท่ีสืบทอดหรือแสดงเพลงพื้นบ้าน คือนางพยงค์ เทียนแจ่ม นางวิภาวรรณ หรือแม่นกเอี้ยง สมรส
กับนายอุทัย เจียมพุก   มีธิดา จ านวน ๓ คน ได้แก่ นางสาวจงรัก เทียนแจ่ม นางสาวพรทิพย์ เจียมพุก และ
นางสาวศิริวรรณ ศรีสัมพันธ์ ช่ือบุตรธิดาท่ีสืบทอดหรือแสดงเพลงพื้นบ้าน คือนางสาวจงรัก เทียนแจ่ม ( 
ปัจจุบันบวชเป็นชี ) ท่ีอยู่ปัจจุบัน เลขท่ี ๑๙๙/๒ หมู่บ้าน  ต าบลดอนเจดีย์ อ าเภอดอนเจดีย์  จังหวัด
สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ ๗๒๐๐๐ โทรศัพท์มือถือ ๐๘๙-๘๘๗ ๖๗๑๑ แม่นกเอี้ยงไม่ได้เรียนหนังสือ จึงอ่าน
เขียนไม่ได้ อาชีพหลักคือการแสดงเพลงอีแซว 

 

 
ภาพที่ ๑๓๘ แม่นกเอี้ยง เสียงทองก าลังร้องเพลงอีแซว แม่นกเล็ก ดาวรุ่ง ก าลังร า 

ที่มา : บัวผัน สุพรรณยศและคณะ 

 
แรงบันดาลใจในการฝึกหัดเพลงพื้นบ้านคือครอบครัวยากจนจึงอยากหาอาชีพท่ีจะหา

รายได้ช่วยครอบครัว อยากเข้าสู่วงการศิลปิน จึงไปอยู่กับวงดนตรีพนาไพรท่ีกรุงเทพฯ  ๒ ปี แต่รายได้ไม่ดีจึง
กลับสุพรรณบุรี แม่จึงพาไปหัดเพลงกับครูเคล้ิม เริ่มฝึกหัดเพลงอีแซวต้ังแต่อายุ  ๑๒  ปี กับครูเคล้ิม ปักษี  
สถานท่ีฝึกหัดคือบ้านครูเคล้ิม ท่ีดอนเจดีย์ รวมระยะเวลาท่ีฝึกหัด  ๓  ปี  บทร้องบทแรกคือบทออกตัวท่ีครู
แต่งให้ เช่น “ลูกยกมือขึ้นพนมแล้วกราบก้มเกศา  อีกท้ังพี่น้องป้าน้าแล้วท่านอย่าเพิ่งเบ่ือหน่าย” 

ในการฝึกเพลง ครูเคล้ิมจะสอนท านองให้หัดร้อง “ร้องเปิด ร้องปิด” ( ขึ้นเพลง ลง
เพลง ) ร้องออกอักขระให้ชัดเจน  หลังจากนั้นครูจดเนื้อเพลงให้ แล้วแม่นกเอี้ยงก็จะน าบทมาให้น้องสาวคือ
แม่นกเล็กท่องให้ฟัง เพราะอ่านหนังสือไม่ออก ต้องให้น้องสาวอ่านให้ฟังก่อนแล้วจึงจ าไว้ แล้วหัดร้อง จากนั้น
น าไปร้องให้ครูเคล้ิมฟัง ตรงไหนท่ีไม่ถูกต้องครูก็จะสอน  พอครูมีงานเล่นเพลงก็พาไปด้วย แสดงครั้งแรกเมื่อ
อายุ  ๑๓  ปี คณะท่ีร่วมแสดง ได้แก่ คณะครูเคล้ิม ปักษี คณะครูช้าม หอมจันทร์ คณะครูไสว วงษ์งาม ฯลฯ 
สถานท่ีก็เล่นตามหมู่บ้านในเขตสุพรรณบุรี นอกจากนี้สมัยก่อนเวลามีงานวัดป่าเลไลยก์ พ่อเพลงแม่เพลงจะไป
รวมกันแล้วก็เล่นเพลงกันจนสว่าง เวลามีใครหาไปแสดงแม่นกเอี้ยงก็จะเดินทางด้วยเท้าไปตามหมู่บ้านต่าง ๆ 
ค่ าท่ีไหนก็แสดงและนอนท่ีนั่น 



๒๓๖ 

แม่นกเอี้ยงยังได้เรียนรู้จากครูเพลงท่านอื่นๆ อีกมาก เช่น  แม่ปาน แม่เหล่ือม แม่บัว
ผัน ฯลฯ  ต่อมาประมาณ ปี ๒๕๒๗ เมื่อมีความเช่ียวชาญมากขึ้นแล้วจึงต้ังคณะ “นกเอี้ยง เสียงอ่อน ” ต่อมา
ก็เปล่ียนช่ือเป็น “ นกเอี้ยง เสียงสุพรรณ” และ “ นกเอี้ยง เสียงทอง” ดังเช่นปัจจุบัน รับว่าจ้างแสดงงาน
ท่ัวไป ส่วนเพลงท่ีร้องได้คือเพลงอีแซวและเพลงฉ่อย ความส าเร็จท่ีภูมิใจ คือการแสดงครั้งแรกเพราะสามารถ
หาเงินเองแล้วน ามาช่วยพ่อแม่ได้  

 วันเวลาครั้งแรกที่เริ่มถ่ายทอดหรือสอนลูกศิษย์ ประมาณ ปี ๒๕๒๗ ขณะนั้นมีอายุ 
๓๐ ปี ลูกศิษย์รุ่นแรก ได้แก่ พนม, สุริยน, ทองค า, วิมล, อนงค์, ศรีนวล, สุรินทร์  ฯลฯ วิธีคัดเลือกลูกศิษย์ ให้
ร้องเพลงลูกทุ่งให้ฟัง ถ้ารู้จังหวะท านอง จึงเลือกมาฝึก วิธีสอน ให้จดเนื้อเพลง แล้วจึงสอนวิธีร้อง ผลของการ
สอน.ลูกศิษย์สามารถแสดงและต้ังวงเองได้ ช่ือสถาบันการศึกษาท่ีไปสอน เช่น โรงเรียนบางหว้า รวมจ านวนลูก
ศิษย์ต้ังแต่เริ่มสอนจนถึงปัจจุบันประมาณ ๓๐-๔๐ คน มาจากสถานท่ี กระโจม บางหว้า ศรีประจันต์ ดอน
เจดีย์ ส่วนลูกศิษย์ท่ีภาคภูมิใจคือ ทองค า ไฝงาม รวมระยะเวลาท่ีต้ังคณะมา ๓๐  ปี 

ปัจจุบันคณะนกเอี้ยง เสียงทองรับแสดงทุกงาน ยกเว้นงานแต่ง ครูส่ังห้ามเพราะไม่
เป็นมงคลต่อเจ้าภาพและคณะเพลง ส่วนพื้นท่ีในการแสดง ได้แก่ ภาคกลาง  เชียงใหม่  บุรีรัมย์  จันทบุรี  
ระยองใกล้ท่ีสุดคือสุพรรณบุรี  ไกลท่ีสุดคือเชียงใหม่  

สมาชิกของคณะนกเอี้ยง เสียงทอด  (พ่อเพลง-แม่เพลง)   มีจ านวน  ๕  คน  
๑. นายพนม   มังคุด 
๒. นายวิมล     ม่วงปราง 
๓. นางวิภาวรรณ   เทียนแจ่ม 
๔. นางสังเวียน  (ไม่ทราบนามสกุล) 
๕. นางสุริน   มังคุด 

 

 
ภาพที่ ๑๓๙ การแสดงของคณะนกเอี้ยง เสียงทอง 

ที่มา: สมบัติ สมศรีพลอย 



๒๓๗ 

ตัวอย่างเพลงอีแซวของแม่นกเอี้ยง เสียงทอง ได้แก่  
บทออกตัวของครูเคล้ิม 

ลูกยกมือขึ้นพนมกราบก้มเกศา  อีกท้ังพี่น้องป้าน้าท่านอย่าเพิ่งเบ่ือหน่าย 
 อย่าติฉินนินทาฉันนักกีฬารุ่นหลัง   ช่ือเสียงยังไม่ดังยังเอาดีไม่ได้ 
 หัดสักสองสามปีจะร้องให้ดีเหมือนครู  จะมาแสดงให้ท่านดูอย่าบ่นเสียดาย 
 ครั้นจะเล่นนี่แหละจะเล่นให้เขานิยม  ท่ีเขาชอบก็ชมร้องดีพอใช้ 
 ท่ีเขาชอบเขาไม่ชังเขาก็นั่งยิ้มแฉ่ง   ท่ีไม่ชอบเขาก็แช่งไม่ว่าหญิงหรือชาย 
 สมองยังอ่อนอึดอัดพล้ังพลาดยังผิด   ฉันไม่ใช่เนติบัณฑิตยังร้องดีไม่ได้ 

เพลงชีวิตครู 
  ชีวิตของคุณครูพวกหมู่ญาติมิตร  พี่น้องทุกคนจงช่วยกันคิดอย่าหาว่าฉันหยาบคาย 
 ได้พากเพียรเรียนรู้จึงได้เป็นครูสอนเขา  พ่อแม่รักเราเหนือกว่าส่ิงอะไร 
 หมดเปลืองไม่ว่าเรื่องการศึกษาพ่อแม่ก็สู้  อยากเห็นลูกเป็นครูพ่อแม่ก็รักใคร่ 
 โรงเรียนไหนครูขาดเขาก็จัดให้ไปสอน  ท าตามข้ันแบบตอนประชาธิปไตย 
 สงสารคุณครูยศมีอยู่ก็แค่นั้น   เปรียบเหมือนเรือโดยสารให้ลูกศิษย์อาศัย 
 ลูกศิษย์ก็เหมือนเรือพ่วงคุณครูก็หวงดูไม่ห่าง กลัวเรือพ่วงจะพงัคุณครูก็ช่วยแจวพาย 
 ศิษย์บางคนลืมคุณบาปบุญไม่รู้   นินทาด่าครูไม่เคารพรักใคร่ 
 พ่อแม่ของตนพอรู้ลูกตนถูกตี   ก็หาว่าครูไม่ดีส่ังสอนเด็กไม่ได้ 
 พ่อแม่อยู่ทางบ้านท่านไม่รู้หรอกหรือ  ก็พอเด็กมันด้ือส่ังสอนไม่ได้ 
 รักวัวเขาให้ผูกรักลูกเขาให้ตี   ตามหลักบาลีมันก็ไม่ผิดอะไร 
 นักเรียนเอ๋ยฟังเสียงแม่นกเอี้ยงจะสอน  แม่ขอเตือนอีกสักตอนมิได้แกล้งต่อไต่ 
 ต้ังใจเล่าเรียนขีดเขียนถ้อยค า   ท่ีคุณครูแนะน านอกเหนือวนิัย 
 เรียนอะไรก็ไม่สู้ภูมิรู้ติดตน   เจ้าจงฝึกฝนเจ้าจงรีบฝันใฝ่ 
 เจ้าเป็นเด็กในวันนี้เป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า  หากไม่มีวิชาจะเอาอะไรไปใช้ 
 ก็เหมือนมีทรัพย์เอาไว้นับเป็นแสนแสน  ตกอับคับแค้นเจ้ายังดีเสียกว่าใคร 
 พลัดพรากจากถิ่นไปหากินแนวหน้า  เจ้าก็มีวิชาจะได้ออกมาใช้ 
 คุณครูว่าหนูอย่าโกรธคุณครูท าโทษอย่าไปถือ ให้ยึดมั่นไว้ในมือเจ้าจะสมความหมาย 
 อย่าเผลอพล้ังสะเพร่าให้โง่เขลาครอบคลุม  เหมือนปลาหลงตกหลุมไม่ได้อะไร 
 พ่อแม่มียศถาบรรดาศักดิ์ว่าลูกรักก็ยังเหลว   ประพฤติตนเป็นคนเลวไม่ได้อะไร 
                     ( วิภาวรรณ เทียนแจ่ม สัมภาษณ์ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ) 

 
๔) คณะนกเล็ก ดาวรุ่ง  
หัวคณะคือนางสาวพยงค์ เทียนแจ่ม ซึ่งเดิมมีฉายาว่า แม่นกเล็ก เสียงอ่อน  แม่นกเล็ก 

เสียงสุพรรณ แม่นกเล็ก เสียงทอง และ แม่นกเล็ก ดาวรุ่ง อายุ ๕๒ ปี เกิดเมื่อวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๐๕ 



๒๓๘ 

ศาสนาพุทธ บิดาช่ือ นายเจ๊ก เทียนแจ่ม มารดาช่ือ นางสังวาล เทียนแจ่ม มีพี่น้อง จ านวน ๕ คน ช่ือพี่น้องท่ี
สืบทอดหรือแสดงเพลงพื้นบ้าน คือนางวิภาวรรณ เทียนแจ่ม แม่นกเล็กสมรสกับนายวิเชียร บุญช่วย มีบุตร
ธิดา จ านวน ๒ คน ได้แก่ นายอนุชา บุญช่วยและนางสาวจิราพร บุญช่วย ท่ีอยู่ปัจจุบัน ๑๕๖๕ หมู่ ๕ ต.ดอน
เจดีย์ อ.ดอนเจดีย์  จ.สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ ๗๒๑๗๐ โทรศัพท์มือถือ  ๐๘๖-๑๓๓ ๓๐๖๕ ส าเร็จ
การศึกษา ประถมศึกษาปีท่ี ๗  โรงเรียนดอนเจดีย์  อาชีพหลักคือค้าขาย และอื่น ๆ เช่น  ท านาท าสวนและ
แสดงเพลงอีแซว 

 

 
ภาพที่ ๑๔๐  การแสดงของแม่นกเล็ก ดาวรุ่ง  

ที่มา: สมบัติ สมศรีพลอย 

 
เนื่องจากมีแม่เป็นนางเอกลิเก พ่อเป็นกลองยาว  และพี่สาวเป็นแม่เพลงอีแซว แม่นก

เล็กจึงมีนิสัยชอบร้องชอบร า  เมื่ออ่านหนังสือออก  ฟังลูกศิษย์รุ่นพี่ท่องเพลงแล้วก็ลักจ า ประกอบกับ
ครอบครัวมีฐานะยากจนไม่มีท่ีนาเพราะถูกญาติพี่น้องโกง  ต้องรับจ้างท่ัวไป  เมื่อเห็นพี่สาวเล่นเพลงมีรายได้ดี
จากค่าตัวและเงินรางวัล   แม่จึงขอร้องให้นกเล็กหัดเล่นเพลงอีแซวเพื่อหารายได้จุนเจือครอบครัวเช่นเดียวกับ
พี่สาวคือแม่นกเอี้ยง   ประมาณ ปี ๒๕๒๑ ขณะนั้นอายุ ๑๖ ปี จึงฝึกหัดเพลงอีแซวกับครูเคล้ิม ปักษี เพลงบท
แรกคือบทออกตัว แล้วฝึกร้องบทแต่งตัว และบทประ ตับกะได สถานท่ีฝึกหัดคือบ้ านครู  รวมระยะเวลาท่ี
ฝึกหัด ๕ ปี  นอกจากเรียนกับครูเคล้ิม ปักษี แล้วยังเรียนกับครูโก๊ะ รื่นโปร่ง ( ลุงของพี่บุญนาค ) ด้วย 

แม่นกเล็กได้แสดงเพลงอีแซวกับคณะของครูเคล้ิม คณะแม่นกเอี้ยง เสียงทอง และ
คณะ  สุจินต์ ศรีประจันต์ ตลอดมา จนกระท่ัง ปี ๒๕๓๒ จึงต้ังคณะของตนเอง ช่ือ “นกเล็ก เสียงทอง” และ
ต่อมาเปล่ียนเป็น “นกเล็ก ดาวรุ่ง” จนกระท่ังทุกวันนี้ รับแสดงทุกงาน ยกเว้นงานแต่งเพราะครูส่ังห้ามไม่เป็น
มงคลต่อเจ้าภาพและคณะเพลง ส่วนพื้นท่ีท่ีแสดง ได้แก่ ภาคกลาง เหนือสุดก็คือเพชรบูรณ์  ใกล้ท่ีสุดคือ
สุพรรณบุรี ไกลท่ีสุดคือชุมพร 

แม่นกเล็กเป็นผู้ท่ีมีความสามารถในการแสดงเพลงอีแซวอย่างยิ่ง เพราะมีน้ าเสียงท่ี
ไพเราะ ร้องได้ชัดถ้อยชัดค า มีลีลาการร้องการร าท่ีสวยงามน่าประทับใจ มีความเฉลียวฉลาด สามารถโต้ตอบ
ได้อย่างคมคายฉับไว ท้ังยังจดจ าเพลงครูท่ีมีความไพเราะได้จ านวนมากด้วย จึงเป็นแม่เพลงระดับต้นๆ ของ



๒๓๙ 

วงการเพลงอีแซว นอกจากนั้นยังมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้านเพลงอีแซวด้วย เริ่มถ่ายทอดหรือ
สอนลูกศิษย์ครั้งแรกเมื่อมีอายุ ๔๕ ปี ลูกศิษย์รุ่นแรก ได้แก่ สุนันท์ ( ไม่ทราบนามสกุล )  ส าหรับช่ือ
สถาบันการศึกษาท่ีไปสอน ได้แก่  โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี โรงเรียนหนองหลอด อบต.ดอนเจดีย์ เป็นต้น 
รวมจ านวนลูกศิษย์ต้ังแต่เริ่มสอนจนถึงปัจจุบันประมาณ ๑๐๐ คน ลูกศิษย์ท่ีภาคภูมิใจคือ จ๊อกกี้ 
 

 
ภาพที่ ๑๔๑  การแสดงของคณะนกเล็ก ดาวรุ่ง 

ที่มา: https://www.google.co.th/search?q=ขวัญจิต+ศรีประจันต์ 

 
ตัวอย่างเพลงของแม่นกเล็ก ดาวรุ่งท่ีสืบทอดมาจากครู เช่น 
 

  ส่งเสียงเซ็งแซ่เชิญพ่อแม่ฟังอีแซว  ส่งเสียงแจ้วแจ้วกลัวไม่หวานจับใจ 
 ฟังเพลงอีแซวมาในแนวสร้างสรรค์   กลัวจะไม่หวานมันเหมือนเพลงสมัยใหม่ 
 กลัวไม่ฮิตติดอันดับกลัวไม่ประทับใจท่าน  ผิดถูกขอประทานอภัย 
 มาฟังเพลงโบราณของราชการองค์ท่ีหก  ท่านก็ได้หยิบยกเอามาบรรธิยาย 
 เป็นเพลงเก่าเพลงแก่ต้ังพ่อแม่เรามา  ท่านห้อยโหนตามหากลัวว่าจะสูญหาย 
 เขาเรียกเพลงอีแซวได้ฟังแล้วน่าสงสาร  ทอดท้ิงลงธารท่านจะน้อยฤทัย 
 ฉันกลัวว่าเด็กรุ่นหลังจะไม่ได้ฟังได้ยิน    ต้ังแต่มีศิลปินชักจะร้างห่างไป 
 ฉันกลัวจะสูญจะสาบหันกลับมากล่าว  เก็บเอาเรื่องเก่าเก่ามาเรียบเรียงต้ังราย 
 
  ได้ฟังพวกพวกมาเล่ามากล่าวเป็นกลอน ได้ฟังแล้วฉันก็อ่อนในหัวใจ 
 นกเล็กได้ฟังแล้วหัวใจก็แผ้วอ่อนพับ  นอนตาไม่หลับด้วยความรักอาลัย 
 ปู่ย่าตายายเล่าไขข้อขอด    โปรดฟังให้ตลอดพวกเราท้ังหลาย 
 เมื่อแต่ก่อนพวกเรานิยมเพลงโบราณ  เมื่อมีการมีงานวัดกันเล่นง่ายง่าย 
 ตรุษสงกรานต์งานปีก็เคยมีมา   อีกท้ังกฐินผ้าป่าได้ยินเสียงก็ไป 



๒๔๐ 

 ตบมือตีฉิ่งมีท้ังชายหญิงปู่ย่า   เขาก็พากันมาเมียมีพ่อหม้าย 
 มาบัดนี้สูญสาบมันช่างดับอาดูร   โลกเราทารุณจะให้ดับสลาย 
 น้ าตาซาบอาบทรวงเป็นห่วงกลัวจะสูญ  ฉันกลัวเขาจะรุนลงแม่น้ าไหล 
 เมืองทองของไทยหลงใหลกิเลส   พอได้เพลงต่างประเทศท าเป็นลืมเพลงไทย 
 เพลงฝรั่งอังกฤษก าลังฮิตเพลงโห่   ท้ังสามช่าชาโด้บ่นว่าเสียดาย 
 ไทยเราเอ๊ยท้ังประเทศไม่ทุเรศเพลงเรา  มาลืมปู่ย่าตาเฒ่าทอดท้ิงเพลงไทย 
 นกน้อยน้องนางก็ถอยหลังใจลอย   น้ าตาเผลาะหยดผล็อยเหมือนลมพัดชายไพร 
 ฉันกอดหมอนนอนสะอื้นอยากจะฟื้นเฟื่องฟู  ลูกหลานเราจะได้ดูเพราะความเสียดาย 
 ลูกหลานช้ันหลังประเด๋ียวจะฟังไม่รู้เรื่อง  หมู่มิตรพลเมืองเขาเรียกว่าเพลงสมัย 
 นกเล็กขอจองไปด้วยความรักจริง   เชิดชูเพลงฉิ่งให้งดงามเฉิดฉาย 
 มีบุญมาอภิบาลทางการกอบกู้   ชมเชยเชิดชูให้กลับมาใช้ 
 หากท่านไม่ไปหาฉันคงไม่มาให้เห็น   ไม่มีงานฉันจะมาเล่นกันได้อย่างไร 
 ครั้นจะว่าไปนานมันจะร าพันเกินเนื้อ  เด๋ียวพ่อแม่จะเบ่ือถึงจะเบนหน้าบ่าย 
 จัดแจงแต่งตัวไม่มัวอยู่ช้า    เสียงหนุ่มหนุ่มเรียกหาจะออกไปหาผู้ชาย 
 ขอจัดแจงแต่งตัวอีกสักหน่อย   เส้ือแสงสายสร้อยคนสวยต้องใส่ 
 ฉันนั่งหน้ากระจกชะโงกมองเงา   หวีผมหวีเผ้าปล่อยยาวเคลียไหล่ 
 หยิบแป้งมาทาผัดหน้าให้ขาวผ่อง   ให้หนุ่มเห็นให้มองท าชม้าย 
                                                         ( พยงค์ เทียนแจ่ม สัมภาษณ์ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ) 
 

๕) คณะสุจินต์ ศรีประจันต์  
หัวหน้าคณะคือนายสุจินต์ ชาวบางงาม อายุ ๖๕ ปี  เกิดเมื่อวันท่ี ๔ เมษายน ๒๔๙๒ 

บิดาช่ือนายสังเวียน ชาวบางงาม มารดาช่ือนางจอม ชาวบางงาม มีพี่น้อง ๒ คน สมรสกับนางสวงค์ ชาวบาง
งาม มีธิดา ๓ คน ได้แก่ นางสาวนิตยา นางสาวเยาวนาตรและนางสาวอังคณา ธิดาคนท่ีสามคือผู้สืบทอดเพลง
พื้นบ้าน ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี ๔๔ หมู่ ๕ ต าบลวังน้ าซับ อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี  ๗๒๑๖๐ 
โทรศัพท์ ๐๘ ๑๗๙๕ ๓๖๑๕ ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกอบอาชีพหลักคือธุรกิจ
ส่วนตัว 

 



๒๔๑ 

 
ภาพที่  ๑๔๒  นายสุจินต์ ชาวบางงาม หรือพ่อสุจินต์ ศรีประจันต์ 

ที่มา : ค่ายเพาะกล้าพันธ์ุเก่งเพลงพ้ืนบ้าน โครงการเพลงพ้ืนบ้านภาคกลาง 

 
แรงบันดาลใจในการฝึกหัดเพลงมาจากเช้ือสายและความชอบ เพราะบิดาเป็นหมอท า

ขวัญนาค พ่อสุจินต์เริ่มฝึกหัดเพลงอีแซวครั้งแรกเมื่ออายุ ๑๓ ปี กับครูไสว สุวรรณประทีปและครูบัวผัน จันทร์
ศรี โดยไปฝึกและอาศัยอยู่ท่ีบ้านครู แถวบ้านมะกรูด อ าเภอศรีประจันต์  เมื่อร้องได้เล่นได้แล้วก็แสดงกับวงครู 
พ่อสุจินต์ยังได้ฝึกหัดเพลงกับครูเพลงท่านอื่นๆ อีก เช่น ครูโปรย เสร็จกิจ ครูช้าม หอมจันทร์ เป็นต้น  จน
ต่อมาประมาณ ปี ๒๕๓๐ จึงต้ังคณะของตนเอง ช่ือ คณะสุจินต์ ศรีประจันต์ รับแสดงงานท่ัวไป ในช่วง
ประมาณ ปี ๒๕๓๔ – ๒๕๓๖ คณะสุจินต์ ศรีประจันต์หยุดพักการแสดงเพลงอีแซวไป ๓ ปี เพราะพ่อสุจินต์มี
งานแหล่ท าขวัญนาคจ านวนมากและมีธุรกิจส่วนตัวด้วย ท าให้ต้องงดรับงานเพลงอีแซว ซึ่งต้องใช้เสียงมาก ท า
ให้เสียงเสียเสียงแตกไม่เหมาะจะแหล่ท าขวัญ อย่างไรก็ตามหลังจากนั้นก็กลับมารับเพลงอีแซวอีกเช่นเดิม และ
ยังแสดงกับคณะอื่น ๆ ด้วย เช่น คณะนกเอี้ยง เสียงทอง เป็นต้น 

 

 
ภาพที่ ๑๔๓  การแสดงของคณะสุจินต์ ศรีประจันต์ 

ที่มา: https://www.google.co.th/search?q=ขวัญจิต+ศรีประจันต์ 

 
“พ่อสุจินต์ ศรีประจันต์” เป็นผู้ท่ีมีน้ าเสียงหวานใส มีลีลาการร้องการร าท่ีมีเสน่ห์

เฉพาะ ท่ีน่าชมน่าประทับใจ จึงเป็นพ่อเพลงระดับต้นของวงการเพลงพื้นบ้านภาคกลางในปัจจุบัน นอกจากจะ



๒๔๒ 

ร้องเพลงอีแซวได้อย่างช านาญแล้วยังร้องเพลงอื่น ๆ ได้อย่างดีเย่ียม เช่น เพลงฉ่อย เพลงทรงเครื่อง เพลงเกี่ยว
ข้าว เพลงเรือ และแหล่ท าขวัญนาค  และเนื่องจากเป็นพ่อเพลงท่ีเก่งกาจ มีประสบการณ์การเล่นเพลงมาอย่าง
ยาวนาน กอปรกับเป็นผู้ท่ีชอบอ่านหนังสือและติดตามข่าวสารอยู่เสมอ จึงมีความรอบรู้ ทันสมัย อีกท้ังยังเป็น
คนอารมณ์ดีและมีความคิดสร้างสรรค์ จึงสามารถแต่งเพลงและด้นเพลงได้อย่างไพเราะ และสนุกสนานด้วย 
เพลงท่ีแต่งครั้งแรกคือเพลงประวัติของตนเอง ซึ่งเดิมครูโปรย เสร็จกิจ แต่งให้ พ่อสุจินต์ก็ช่วยครูในการวาง
โครงเรื่องและคิดหาค าท่ีตนเห็นว่าไพเราะ ส่วนการด้นเพลงมักจะด้นในโอกาสต่างๆ เช่น งานบวช งานท าบุญ
บ้าน เป็นต้น 

พ่อสุจินต์เป็นผู้มีอัธยาศัยไมตรีดีมาก มีจิตใจเสียสละ รักการเป็นศิลปินและมีความเป็น
ครู สามารถถ่ายทอดเพลงได้อย่างดี ท่านรับเป็นวิทยากรให้แก่สถาบันการศึกษาต่างๆ ท้ังในท้องถิ่นและอื่น ๆ 
เช่น โรงเรียนวัดสามจุ่น  โรงเรียนหนองสรวงสุทธาวาส อ าเภอศรีประจันต์ โรงเรียนวัดบางขวาก โรงเรียนวิมล
โพคาราม อ าเภอสามชุก โรงเรียนวัดหนองมน อ าเภอหนองหญ้าไซ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี อ าเภอเมือง 
จังหวัดสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร และเยาวชนเพาะกล้าพันธุ์เก่งเพลงพื้นบ้าน 
รุ่นท่ี ๑ – ๓  จากท่ัวประเทศ เป็นต้น ผู้สืบทอดเพลงพื้นบ้านของพ่อสุจินต์นอกจากนักเรียน นักศึกษาและครู
อาจารย์จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ดังกล่าวแล้วยังมีหลานสาว ช่ือ เด็กหญิงณิชกานต์ เยาวครุฑ ( จีจ้ี ) ด้วย 

 
สมาชิกของคณะสุจินต์ ศรีประจันต์ มี ๑๐ คน ได้แก่  
๑. นายสุจินต์ ชาวบางงาม หรือ สุจินต์ ศรีประจันต์ 
๒. นายจ าลอง บุญเรืองรอด 
๓. นายบรรจง ทัพวิเศษ 
๔. นางสังเวียน วงศ์สุวรรณ 
๕. นางจ าเนียร คงพุ่ม 
๖. นางพยงค์ เทียนแจ่ม 
๗. นางประจิน ทับม ีหรือจินตนา ทับม ี
๘. นายมานพ ลูกฟัก ( นักดนตรี ) 
๙. นายประยูร ( ไม่ทราบนามสกุล อยู่ อ. แสวงหา จ.อ่างทอง ) 
๑๐. นางแป๊ว ( ไม่ทราบนามสกุล อยู่ อ. แสวงหา จ.อ่างทอง ) 
 

ตัวอย่างเพลงอีแซวของพ่อสุจินต์ท่ีสืบทอดมาจากครูไสว เช่น  

 หอหีบกลีบแห้งเหมือนหัวระแหงเดือนห้า  โหยหู่ฮิ้วฮาเด็กเห็นร้องไห ้
อยากจะหิ้วตัวหอไปเดินเท่ียวชายหาด  เราก็เป็นเด็กฮาร์ทจะพาเท่ียวไปให้ 
แม่รถเกอแฮมเติมน้ ามันกอฮอล์ ( รับ )  อยากจะหุ้มจะห่อแม่ตัวหอใจหาย ( รับ )  

 



๒๔๓ 

เพลงอีแซวท่ีสืบทอดมาจากครูเฉลียว ศรีนาค เช่น 
 

อยากจะหิ้วอีหอพี่ก็เป็นเด็กฮาร์ท   ไปนอนแหกตามชายหาดให้ลมพัดเข้าไห  
เมื่อจะขายก็ขายก าลังได้ราคา   อย่าปล่อยให้คับหว่างขาไว้คอยขายให้ใคร 
แม่ตะโกกิ่งก้านรักเจ้ามาก่อน   เห็นหัวนมเป็นก้อนอยากเอามือตะกาย 
พี่มาเจอหล่อนตัวพี่ก็รู้    ว่าผู้หญิงน่ะมีรนูะอีแม่เรไร 

  ( สุจินต์ ชาวบางงาม สัมภาษณ์ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ) 
 

๖) คณะส าเนียง เสียงสุพรรณ  
หัวหน้าคณะคือนางส าเนียง ชาวปลายนา นามสกุล  เดิม คงพุ่ม อายุ ๕๙ ปี เกิดเมื่อ

วันท่ี  ๒๘ กันยายน ๒๔๙๘ นับถือศาสนาพุทธ บิดาช่ือนายสะอาด คงพุ่ม มารดาช่ือนางเป้า คงพุ่ม มีพี่น้อง 
จ านวน ๗ คน พี่น้องท่ีสืบทอดหรือแสดงเพลงพื้นบ้าน ได้แก่ นายประสิทธิ์  สนอง  จ าเนียรและนายวินัย นาง
ส าเนียงหรือ “แม่ส าเนียง” สมรสกับนายเอนก ชาวปลายนา มีบุตรธิดา จ านวน ๓ คน ได้แก่  นางสาวบุญนาค 
นางสาววิลาวัลย์และนายพงศกร ชาวปลายนา ท้ังสามคนล้วนสืบทอดการแสดงเพลงพื้นบ้าน ปัจจุบันอาศัยอยู่
บ้านเลขท่ี ๖๖ หมู่ ท่ี ๕ ต าบลวังน้ าซับ อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี  รหัสไปรษณีย์ ๗๒๑๔๐ 
โทรศัพท์มือถือ ๐๘๑-๗๔๔ ๔๔๘๓  แม่ส าเนียงส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ สถาบันการศึกษา
นอกโรงเรียนศรีประจันต์  มีอาชีพหลักคือ ท านาและแสดงเพลงอีแซว ปัจจุบันเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี ๕ ด้วย 

ส่วนแรงบันดาลใจในการฝึกหัดเพลงพื้นบ้านคือเห็นแม่ขวัญจิตแสดงเลยสนใจ เริ่ม
ฝึกหัดเพลงอีแซวครั้งแรกกับแม่บัวผัน จันทร์ศรีและพ่อไสว สุวรรณประทีป เมื่ออายุ ๑๐ ปี เพลงพื้นบ้านท่ี
ฝึกหัดครั้งแรก คือเพลงอีแซว บทออกตัว สถานท่ีฝึกหัดคือบ้านของครูท่ีพังม่วง ต าบลวังน้ าซับ อ าเภอศรี
ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อแสดงได้แล้วก็แสดงกับคณะของครู คือคณะไสว วงษ์งาม ตลอดมา ส่วนคณะ
อื่น ๆ ท่ีเคยร่วมแสดงบางโอกาส เช่น แม่บุญมาและแม่ตะลุ่ม จังหวัดอ่างทอง 

 

 
ภาพที่  ๑๔๔  แม่ส าเนียง ชาวปลายนา 

ที่มา: ค่ายเพาะกล้าพันธ์เก่งเพลงพ้ืนบ้าน โครงการเพลงพ้ืนบ้านภาคกลาง 



๒๔๔ 

แม่ส าเนียงเป็นแม่เพลงช้ันน าของวงการเพลงพื้นบ้านภาคกลาง นอกจากจะสามารถ
ร้องและแสดงเพลงพื้นบ้านภาคกลางได้ถึง ๑๑ ชนิด ได้แก่ เพลงฉ่อย  ล าตัด เพลงเกี่ยวข้าว เพลงเรือ เพลง
ทรงเครื่อง เพลงพานฟาง เพลงสงฟาง เพลงระบ า เพลงพิษฐานและเพลงพวงมาลัยแล้ว ยังมีน้ าเสียงหวานใส 
ร้องเพลงได้ไพเราะลึกซึ้งอย่างยิ่ง อีกท้ังยังมีลีลาการร าท่ีสวยงาม แสดงบทบาทได้สมจริง เคยได้รับบทนางเอก 
เช่น แม่วันทอง อยู่ตลอดมา นับเป็นแม่เพลงคนส าคัญในขณะนี้ 

เมื่อพ่อไสวแม่บัวผันเสียชีวิต ท าให้คณะเพลงต้องยุติลง แม่ส าเนียงก็ยังคงรับงานแสดง
เพลงพื้นบ้านสืบมา โดยแสดงอยู่ในคณะขวัญจิต ศรีประจันต์ แต่หากคณะใดเชิญไปแสดงก็ยินดีไปช่วย คณะท่ี
เคยแสดง เช่น คณะขวัญใจ ศรีประจันต์  เป็นต้น ต่อมาเมื่อช่ือเสียงแม่ส าเนียงแพร่หลายไปกว้างขวางมากขึ้น
ก็มีเจ้าภาพมาติดต่อว่าจ้างไปแสดง และคณะของแม่ขวัญจิตไม่สะดวกท่ีจะรับงาน แม่ส าเนียงจึงต้องต้ังคณะ
ของตนเอง โดยใช้ช่ือว่า คณะส าเนียง เสียงสุพรรณ รับแสดงงานท่ัวไป แต่แม่ส าเนียงก็ยังคงแสดงกับคณะขวัญ
จิต ศรีประจันต์เป็นประจ าเช่นเดิม ส าหรับสมาชิกของคณะส่วนใหญ่ก็ใช้พ่อเพลงแม่เพลงชุดเดียวกันกับคณะ
ขวัญจิต ศรีประจันต์ 

 

 
ภาพที่  ๑๔๕  การแสดงของคณะส าเนียง เสียงสุพรรณ 

ที่มา: ส าเนียง ชาวปลายนา 

 
แม่ส าเนียงจดจ าเพลงต่าง ๆ ได้จ านวนมาก แม้จะไม่สันทัดในการแต่งเพลงแต่ก็

สามารถโต้ตอบได้โดยใช้เพลงครู และเพลงด้น เช่น การด้นเพลงในงานไหว้ครู ท่ีส่ีแยกบางม่วง  
วันเวลาครั้งแรกท่ีเริ่มถ่ายทอดหรือสอนลูกศิษย์แม่ส าเนียงจ าได้ไม่ชัดเจน ขณะนั้นมี

อายุ ๑๘ ปี ลูกศิษย์รุ่นแรก ได้แก่ มะยม วน วัง ล่ันทม ส่วนสถาบันการศึกษาท่ีไปสอน เช่น โรงเรียนศรี
ประจันต์    ( เมธประมุข ) โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์ เป็นต้น 

 
ตัวอย่างเพลงอีแซวของแม่ส าเนียง ชาวปลายนา ท่ีสืบทอดมาจากครู เช่น เพลงตับ

อักษรเด่ียว 
 



๒๔๕ 

ชาย แม่ตูดก้นวงก้านคล้ายกับตูดปุ้งกี๋  ห่มสีกากีสวยสมไปท้ังกาย 
 แลดูยิ้มสมแย้มแก้มสมกัน    ตูดก้นสมกั่นกับเดือยไก่ (รับ) 
หญิง  มาพบพ่อแก่ดอกกุ่มแกจะมาพึ่งก้น  ส่งเสียงตะโกนมาแม่กอไก ่
 เห็นจะไม่ได้กอดหรอกพ่อหนุ่มจนแก่   มาพูดกวนรังแกเห็นจะไม่ได้กอดตะกาย (เอ่ชา) 
ชาย  แม่ขอไข่ลูกเคียงแกอย่าท าระคาง  เอาพี่ไว้แอบข้างเสียเมื่อยามเจ็บไข้ 
 ถ้าน้องไม่รักกับใครให้มารักกับข้า   ถามจริงจริงว่ารักคาอยู่กับใคร (รับ) 
หญิง  โอ้พ่อนกกางเขนแกจะมาร่วมขอน  พ่อคงคาสาครจะให้หญิงเกิดข้อระคาย 
 ดูเขะขะเหลือเข็ญแกเป็นหนุ่มข้ึนคาน  จะมารักกับฉันพ่อแก้มขาวปานไข่ 
 รักเขาไม่ขอจะฝากรักเป็นเขย   ถามว่าพวกแกมันเคยมาจากใคร (รับ) 
ชาย  แม่ งอ งูตัวงามพี่ได้ตามมาง้อ   จะท าแสนงอนหน้างอไปเลยแม่เงาเดือนหงาย 
 พี่ได้แกว่งงวงเข้ามาหาสองง่าม   จะให้พี่หน้าง้ าอยู่ยังไง (รับ) 
หญิง  พ่อ งอ งูตัวงามพี่แบกรักมาง้อ  จะท าหน้าแหงนจมูกงอมารักแม่เงาเดือนหงาย 
 น้องเลยหยุดชะงักเห็นพี่พูดมีแง ่  ถ้าน้องไม่ง้อก็แหงไม่เห็นแกท ายังไง (รับ) 
ชาย  แม่สีปากแดงแจ๋หน้าเหมือนดวงจันทร์  มาพูดจาจัดจ้านนะแม่ยาจินใจ 
 แม่ปีจอวันจันทร์ถ้าได้ตกประจ า   ถึงเดือนเจ็ดจะจ้ าให้น้องเห็นใจ (รับ) 
หญิง  พ่อสีจันน้ าจืดมาประจบรู้จัก   พูดจาถามทักนะพ่อยาจินใจ 
 พ่อสีจันน้ าจืดมารักแม่ดาวกระจ่าง   ถึงแกจะรักฉันจังน้องยังไม่เห็นใจ 
 แต่พอถึงเดือนเจ็ดฉันจะเย่ียวใส่จอก   ให้พี่กินสักจ๊อกน้องจะได้เห็นใจ (รับ) 
ชาย  แม่ ฉอ ฉิ่ง ชมโฉมอยากจะชมชิดให้กระช้ัน ถ้าว่าได้กับฉันนะแม่กระปุกต้ังฉ่าย 
 ถ้าว่าได้กับชู้จะว่าให้ข้อกระช้ัน   ถ้าว่าได้กับฉัน ดีกว่าแง่งกระชาย (รับ) 
หญิง  พ่อ ฉอ ช้ืน เจ้าชู้ ราคาน้องต้ังหลายช่ัง  มิใช่จะเกลียดชังตัวพี่ชาย 
 แกจะมาเข้าชิดตัวน้องไม่ชอบ   แกผิดระบอบไม่ถูกแบบผู้ชาย 
 แกจะมาเข้าชิดนะเจ้าหน้า “สี” ช้าง   ราคาน้องต้ังหลายช่ังแกจะเอาท่ีไหนมาใช้ (รับ) 
ชาย  ทุกวันพี่เท่ียวออเซาะพี่ได้เสาะหาสาว  เดินโศกใจเศร้ามาหาแม่สาวแก้มใส 
 อีแม่นกแซงแซวหากินริมส้วม   จงเปิด “ศี” มาให้พี่สวมเถิดแม่งูหัวใส่ (รับ) 
หญิง  พี่อย่ามาออเซาะพ่อหน้าเส้ียมไม้ซาก  วาสนาต่ าศักด์ิพ่อน้ าซึมบ่อทราย 
 ฉันไม่ใช่คู่สร้างก าลังรุ่นสาว    แกอย่ามาท าโศกเศร้าเด๋ียวโดนส้นตีนซ้าย (รับ) 
ชาย  แม่ปากแดงหน้าดูใส่ตุ้มหูหางดาว  ดูสะดือบั้นเด้าสวยดีพอใช้ได้ 
 แม่ตาด าเนื้อดีอย่าว่าพี่หน้าด้าน   จงเปิดของดีมาให้พี่ดันลองดูก็ได้ (รับ) 
หญิง  โอ้พ่อดอกกระโดนจะมาเป็นดองมะดัน  จะเสือกดื้อหน้าด้านเห็นจะไม่ได้ 
 อย่ามารักสาวเด็กเพราะแกอยู่คนละดอน  ให้แกกลับไปด่อนท่ีแกเคยได้ (รับ)  
ชาย  พี่ได้เดินหน้าต้ังมาพบแม่เต้าต้ังตุ่ม  แม่นมเท่าลูกมะตูมดูแข็งต๊ึกเป็นไต 
 ถ้าได้แตะต้องท้ังสองเต้า    จะหาแตงป้อนเต่าจนกระท่ังวันตาย (รับ) 



๒๔๖ 

หญิง  พ่อรุ่นกระเตาะเดือยตุงมารักแม่เขียวก้านตอง เห็นจะไม่ได้แตะต้องแม่หัวนมเป็นไต 
 จะไม่ได้แตะต้องเพราะวาสนาพี่ต่ า   ถ้าน้องปลงใจตามให้แกคอยจนตาย (รับ) 
ชาย  อีแม่ดอกล่ันทมเสียแรงพี่มาทุกข์เหลือท่ี อุปถัมภ์สักทีนะแม่อรทัย 
 อีแม่เทพไทของพี่ใจพระทอง   อยากจะนอนทับท้องกับแม่ทับทิมไทย (รับ) 
หญิง  โอ้พ่อดอกล่ันทมแกมารักแม่ร่มโพธิ์ทอง แกอุตส่าห์เท่ียวท่องมาหาแม่ทับทิมไทย 
 น้องมาทุกข์ระทมพ่อร่มโพธิ์ทอง   แกอย่ามาทับท้องเลยนะพ่อหน้าเม็ดแตงไทย  
ชาย  พี่ตามน้องมานานแม่สาวคะนองนมนูน  แม่นมเท่าลูกขนุนเห็นจะแน่นอยู่ข้างใน 
 อยากจะใส่ข้าวเหนียวกันเสียท่ีนาน้อง  จะได้เปิดน้ าเข้าหนองได้เย็นถึงนาอันใน (รับ) 
หญิง  พ่อหนุ่มน้อยชายหนองพ่อหนองนอ้ยมีแหน ถึงจะรักน้องแน่แกเป็นหนุ่มท่ีไหน 
 วางหน้าเป็นหนุ่มไม่เข้าท่าสักนิด   แกอย่ามาแนบสนิทนะพ่อหน้าเครื่องใน (รับ) 
ชาย  โอ้แม่ดอกอุบลเสียแรงพี่ได้จากบ้าน  แลเห็นกลีบน้องบานนึกว่าอยู่สบาย 
 ให้เปิดปากเบ้ายอมให้พี่ขึ้นบน   พี่จะไม่บ่นนอนส่งแบงค์ให้น้องคืนละใบ (รับ) 
หญิง  โอ้พ่อดอกอุบลให้แกคิดดูบ้าง   มิใช่จะปิดบังนะพ่อหัวแหวนระบาย 
 แกมาพูดเบาเบาหมายจะเหวี่ยงขึ้นบน  ดูวางหน้าเหมือนคนเป็นใบ (รับ) 
ชาย  แม่นมแป้นอย่างปั้นอย่าป่วนปั่นใจป้าม  พี่รักปะลามปามอยากจะเอามือเข้าป้าย 
 แม่นมแป้นอย่างปั้นถ้าได้ปันสักปับ   ถ้าได้แป๊บสักปั๊บพี่จะขยับเข้าไป (รับ) 
หญิง  พ่อหน้าแป้นถั่วแปบแกจะมาป้อนข้าวปั้น ไม่ถึงแกเปียกปอนฉันไม่ใช่ท่ีป้าย 
 พ่อหน้าแป้นถั่วแปบจะมาป้อนข้าวปั้น  ให้แกกลับไปป่ันท่ีแกเคยไปรับ (รับ) 
ชาย  แม่เรือนผมหน้าผากแลดูผุดผ่อง  แก้มเหมือนดินสอพองแลดูผ่ึงผาย 
 ผุดเผือดหน้าผากดูท่ีพักริมพก   แลดูหว่างตะโพกมันน่าจะแพะด้ามพาย (รับ) 
หญิง  โอ้พ่อผ่องก าพีแกจะมาเป็นผัว   มาพูดจาพันพัวอยู่กับแม่ผ่องอ าไพ 
 มาพูดจาพันพัวเหมือนเถาถั่วพันพุ่ม   พ่อผ้าแผ้วกราพูมหญิงยังกลัวมีภัย (รับ) 
ชาย  แม่มะไฟยามฝนพี่รักน้องท้ังฝูง   มาพบแม่หอมฟุ้งของพี่เม็ดฝ้าย 
 พี่อยู่คนละฝ่ังพี่ข้ามน้ ามาถึงฟาก   พี่แบกรักมาฝากแดงเป็นเม็ดมะไฟ (รับ) 
หญิง  โอ้พ่อดอกมะไฟยามฝนพี่อุตส่าห์ข้ามฟาก แบกรักมาฝากกับแม่แก้มเป็นไฝ 
 อุตส่าห์ฝึกฝนแกอยู่คนละฝ่ัง   รักน้องกฟ็ังแกอย่าท าใจไฟ 
 พ่อหน้าแฝงรากแฝกมารักแม่ทองแฝด  มาพูดจาฟอดแฟดพ่อเม็ดมะไฟ (รับ) 
ชาย  เห็นพี่หน้าใหม่อย่าเพิ่งประหม่า  ไหนไหนพี่มาอย่ามองเมินชะม้าย 
 ถ้าได้พี่คนใหม่พี่จะไม่ให้หมองเมิน   ถึงจะมาก็ไม่ให้เกินปูนหมาย (รับ) 
หญิง  เห็นจะไม่สมมุ่งหรอกพ่อนัยน์ตาเป็นมัน  พ่อแกงหมูสาระหมั่นเห็นจะไม่สมหมาย 
 ไอ้ท่ีมุ่งจะไมไ่ด้แม่นหรอกพ่อเนื้อละมนุ  หัวสมองแกมันไม่หมุนเห็นจะไม่ได้เลียเส้นไหม  
ชาย  แม่มะยมหวานเย็นพี่ไมพู่ดยกย่อง  เหมือนคนเมืองระยองแก้มยน่เป็นล าไย 
 ดูแม่หนูน้องยิ้มใส่ตุ้มหูระย้า    ถ้าได้แล้วไม่หย่าชาตินี้จะไม่ย้าย 



๒๔๗ 

 ถ้าน้องยอมให้พี่แหย่นึกว่าได้กินต้มย า  พี่จะค่อยขยอกขย้ าไปเหมือนอย่างตาหยอกยาย 
หญิง  พ่อค่อยย่องเนื้อย่นเราก็คนละย่าน  แกอย่ามารักฉันนะพ่อสวนล าไย 
 เขาว่าเป็นหญิงได้ผัวหยิ่งจนยาก   พี่น้องเขาไม่อยากจะไย 
 ถ้าได้ผัวขี้ยาจะพากันแหย่    ถ้าได้ผัวแย่มแหยจะเกิดยุ่งกันใหญ่  
 พ่อโพเย้ืองลงเย็นแกอย่ามายียวน   ไปเสียเลยนะพ่อสวนล าไย (รับ) 
ชาย  โอ้แม่ดอกเต็งรังแม่ดาราดาวลอยจะไม่เล็งเห็นร่วง แม่ดาราบัวหลวงอย่าให้พี่หลงอาลัย 
 พี่ได้เร่รักมาหารือ     ไม่เอ็นดูพี่บ้างหรืออีแม่ยอดอาลัย (รับ) 
หญิง  โอ้เจ้าพ่อรูปหล่อแกจะมาหลอกรักหล่อน มาพูดจาหลอกหลอนท าให้น้องหลงอาลัย 
 มารักเจ้าหล่อนสวยน้องยังไม่รู ้  แล้วจะมาหลอกเลียรูท าให้น้องอาลัย (รับ) 
ชาย  พี่เปรียบเหมือนนกกาเหว่าเท่ียวได้บินผวา พี่มาเจอลูกหว้าเสียเมื่อจวนจะวาย 
 พี่ได้หวังไมว่ายเพราะว่าชายประวิง   อีแม่ตูดสวิงอย่าลืมเงี่ยงปลาสวาย (รับ) 
หญิง  ข้าวหว่านหนองวานแกอุตส่าห์มาวอน  พ่อนกกาเหว่าบินว่อนฉันรับรกัไมไ่หว 
 แกเป็นนกกาเหว่าเท่ียวได้บินผวา   แกมาเจอลูกหว้าเสียเมื่อจวนจะวาย 
 ลูกหว้ามันวายกันไปเสียเมื่อวาน   แต่ลูกหว้ามันหวานแต่เด๋ียวนี้มันวาย (รับ) 
ชาย  โอ้แม่เอี่ยมสะอาดของพี่โอดชะอง  รักแต่แม่ อ. โอ่ง น้องไม่เอาพี่ก็อาย 
 เอ็งเป็นหญิงขี้อายพี่เป็นชายข้ีเอา   เห็นคนอบอ้าวเอ็งก็ท าเป็นอาย (รับ) 
หญิง  พ่อ อ. เอี่ยมสะอาดจะมารักแม่ อ. โอ่ง  จะมาพูดอวดองค์ถ้าน้องไม่เอาพี่ก็อาย 
 แกจะมาพูดอวดอ้าวคงไม่ได้กัดหินอ่อน  อย่ามาออดอ้อนเลยพ่อหน้าไม่อาย (รับ) 
              ( ส าเนียง ชาวปลายนา สัมภาษณ์ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ) 

 
 

๗) คณะทองค า แก้วทิพย์  
หัวหน้าคณะคือนางทองค า แก้วกระจ่าง เคยเล่นเพลงอีแซวกับแม่บัวผันและคณะ ใช้

ช่ือว่า ทองค า ศรีประจันต์ ครั้งท่ี ๖๙๐ ท่ีศูนย์สังคีตศิลป์ 
แม่เพลงฉ่อย ฝึกหัดการเล่นเพลงมาแต่ยังเป็นเด็กจนมีความสามารถในการว่าเพลง

โต้ตอบด้วยปฏิภาณไหวพริบไม่เป็นรองใคร เล่าถึงเพลงฉ่อยว่า การละเล่นเพลงฉ่อย เป็นการแสดงเพลงฉ่อย
หรือเพลงทรงเครื่อง โดยประเพณีแล้วจะเริ่มด้วยการไหว้ครู ท้ังฝ่ายชายและฝ่ายหญิงจะออกมาร้องไหว้คุณ
พระศรีรัตนตรัย คุณครูบาอาจารย์ คุณบิดามารดาเสียก่อนเมื่อจบแล้วปี่พาทย์จะบรรเลงเพลงสาธุการจบแล้ว 
พ่อเพลงก็จะร้องเป็นการเบิกโรง เรียกว่า ฉะหน้าโรง ผู้ชายจะร้องเชิญชวนจนฝ่ายหญิงออกมาร่วมร้องด้วยแล้ว
ก็เกี้ยวพาราสีและว่าเหน็บแนมกันเจ็บ ๆ แสบ ๆ ในสมัยโบราณจะเต็มไปด้วยค าหยาบโลน หรือมีความหมาย
สองแง่สองง่าม การร้องตอนนี้เรียกว่า ประ น่าจะย่อมาจากค าว่าประคารม เป็นตอนท่ีผู้ชมชอบฟังกันมาก
เพราะจะได้เห็นความสามารถของฝ่ายชายและฝ่ายหญิงใช้ปฏิภาณร้องแก้กันได้ถึงอกถึงใจ ถ้าแก้อีกฝ่ายหนึ่ง
ไม่ได้ก็เป็นท่ีอับอายกัน เมื่อประในตอนฉะหน้านี้หมดกระบวนแล้ว ในสมัยโบราณมักจะร้องส่งให้ปี่พาทย์รับ



๒๔๘ 

เพลงหนึ่งเพลงท่ีร้องนี้คือ เพลงพม่าห้าท่อนสองช้ันเฉพาะท่อนเดียว และยังท าให้เพลงได้ช่ือว่า เพลงพม่าฉ่อย 
ไปด้วย เมื่อเพลงพม่าฉ่อยจบแล้วก็จะร้องกันต่อไปแนวที่จะว่ากันอาจเป็นแนวลักหาพาหนี หรือไต่ถามความรู้
เป็นปัญหาธรรม หรือขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ แต่ไม่ว่าจะร้องด้วยเรื่องอะไร ฝ่ายชายก็มักจะตอบวกเข้า
เป็นเชิงสองแง่สองง่าม อยู่เสมอ ( ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม http://www.m-
culture.in.th/moc_new/album/95119 ) 

 

 
 

๘) คณะสุรินทร์ ศรีประจันต์  
ช่ือ นายสิทธิพงค์ นามสกุล  พรหมรส อายุ ๓๕ ปี เกิดเมื่อวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๒๒ 

ณ บ้านหนองค้า จังหวัดศรีสะเกษ ศาสนาพุทธ บิดาช่ือนายก าพล พรหมรส มารดาช่ือ นางประหยัด พรหมรส 
มีพี่น้อง จ านวน  ๒ คน ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขท่ี ๓๑๑ หมู่ ๗ บ้านหนองบัว ต าบลตล่ิงชัน อ าเภเมือง 
จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ ๗๒๒๓๐ โทรศัพท์มือถือ  ๐๘๑-๐๑๐ ๓๐๐๒,๐๙๔-๔๙๕ ๓๒๒๑ ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อาชีพหลัก รับราชการครู อาชีพอื่น ๆ  ได้แก่ 
ขายของ แสดงเพลงพื้นบ้าน ท าขวัญนาคและท าขวัญข้าว 

 

 
ภาพที่ ๑๔๖  สิทธิพงศ์ พรหมรส หัวหน้าคณะ “สุรินทร์ ศรีประจันต์” 

ที่มา : งานบ้านรางขาม อ าเภอลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

http://www.m-culture.in.th/moc_new/album/95119
http://www.m-culture.in.th/moc_new/album/95119


๒๔๙ 

สิทธิพงศ์ หรือ “สุรินทร์ ศรีประจันต์” เริ่มฝึกหัดเพลงอีแซวต้ังแต่อายุ ๙ ปี เนื่องจาก
ชอบเพราะสนุกสนานดี โดยได้ไปฝึกหัดกับครูหลายท่าน ได้แก่ ครูทองเล่ือน ( ไม่ทราบนามสกุล ) ครูขวัญจิต 
ศรีประจันต์ ครูเล่ียม ครูชัน ( ไม่ทราบนามสกุล ) ครูจินตนา ทับมี บ้านอู่ยา ครูขาว ครูเขียว ครูไค ครูแวว ครู
บัว ครูปัด อยู่บ้านหนองนกแก้ว ครูยน อยู่บ้านสระกระโจม ครูใจ ( ไม่ทราบนามสกุล ) ครูล าจวน สวนแตง ครู
จุก บ้านส านักโก ครูชิด ครูล้ิม ( ไม่ทราบนามสกุล ) ครูโชติ สุวรรณประทีปและครูบัวผัน จันทร์ศรี รวม
ระยะเวลาท่ีฝึกหัด ๑ เดือน ได้เข้าพิธีไหว้ครู ท่ีบ้านครูโชติ ครูยน และครูบัว  ส่วนครูท่ีจับข้อมือคือแม่บัวผัน 
จันทร์ศรี เริ่มแสดงครั้งแรกเมื่ออายุ ๑๑ ปี และสืบต่อมาจนปัจจุบัน ท้ังในลักษณะของการร้องเล่นตามโอกาส
และเทศกาลงานต่าง ๆ และแสดงเป็นอาชีพกับคณะของครูเพลง เช่น คณะล าจวน สวนแตง คณะขวัญจิต ศรี
ประจันต์ และคณะบุญโชติ ชนะโชติ ( หรือคณะขวัญใจ ศรีประจันต์ ) เนื่องจากเป็นผู้ใฝ่รู้และมีความเพียร
พยายามอย่างมากจึงร้องเพลงและแสดงได้มากถึง ๑๓ ชนิด ได้แก่ เพลงฉ่อย เพลงเรือ ล าตัด เพลงสงฟาง 
เพลงพานฟาง เพลงพิษฐาน เพลงดอกแคร่วง เพลงสงคอล าพวน เพลงจาก เพลงพวงมาลัย และเพลงเกี่ยวข้าว  

สุรินทร์ ศรีประจันต์เป็นพ่อเพลงหนุ่มท่ีมีความสามารถในการแสดงสูง ช่วงอายุ ๑๙ - 
๒๗ ปี เริ่มมีช่ือเสียงแถบจังหวัดกาญจนบุรี มีแฟนเพลงพื้นบ้านติดตามเกือบทุกท่ีท่ีไปแสดง ความส าเร็ จท่ี
ภูมิใจ คือได้รับรางวัลพระราชทานเยาวชนดีเด่น ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย ปี ๒๕๓๙  ปัจจุบันสุริทร์ ศรี
ประจันต์ร่วมแสดงกับคณะทองค า แก้วทิพย์ คณะพรทวี ศรีประจันต์และคณะนกเล็ก ดาวรุ่ง และได้ก่อต้ัง
คณะของตนเอง ช่ือคณะสุรินทร์ ศรีประจันต์ รับงานแสดงท่ัวไปด้วย 

 

 
ภาพที่ ๑๔๗ คณะสุรินทร์ ศรีประจันต์ 

ที่มา : งานบ้านรางขาม อ าเภอลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

 
สุรินทร์ ศรีประจันต์ มีความสามารถในการแต่งเพลงและด้นเพลงได้ เช่น ด้นในงานแก้

บน งานท าบุญร้อยวัน และด้นแก้เพลงผู้แสดงต่างคณะ ซึ่งได้รับรางวัลและค าชมด้วย นอกจากนั้นยังสามารถ
ถ่ายทอดได้อย่างดี ลูกศิษย์รุ่นแรก ได้แก่ ครูสายัญห์ โพธิ์ศรีทอง โรงเรียนพนมทวนชูปถัมภ์ จังหวัดกาจญจน
บุรี ขณะนั้นมีอายุ ๒๐ ปี ต่อมาก็เป็นวิทยากรให้แก่สถาบันการศึกษาหลายท่ี เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ



๒๕๐ 

กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โรงเรียนพนมทวนชูปถัมภ์ ฯลฯ รวมจ านวนลูกศิษย์ต้ังแต่เริ่มสอน
จนถึงปัจจุบันประมาณ ๑๒ คน มาจากโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง โรงเรียนตล่ิงชันวิทยา โรงเรียนอู่ทอง 
โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม โรงเรียนพุน้ าร้อน ฯลฯ ลูกศิษย์ท่ีมีช่ือเสียง เช่น นางสายัญห์ โพธิ์ศรีทอง และลูก
ศิษย์ท่ีภาคภูมิใจ ได้แก่ นางสายัญห์ โพธิ์ศรีทอง นายศุภชัย อ่ าทอง  และนายเอกลักษณ์ ( สิทธิชัย พรหมรส 
สัมภาษณ์ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ) 

 
๙) คณะอนันต์ศิษย์แม่ขวัญจิต   
หัวหน้าคณะคือนายอนันต์ สุขศรี อายุ ๓๔ ปี เกิดเมื่อวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๓ 

ศาสนาพุทธ บิดาช่ือนายเอนก  มารดาช่ือนางดาราภรณ์ มีพี่น้อง จ านวน ๓ คน ท่ีอยู่ปัจจุบัน เลขท่ี ๑๑๙/๑๑ 
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี  ต าบลสนามชัย อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ ๗๒๐๐๐ โทรศัพท์
บ้าน ๐๓๕ ๕๓ ๕๒๔๗  โทรศัพท์มือถือ ๐๘๖ ๑๖๑ ๗๕๕๗ อีเมล์ nung_๓๖๔@hotmail,com ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาชีพหลักคือรับราชการ อาชีพอื่น ๆ ได้แก่ 
เล่นเพลงและท าขวัญ 

คณะนี้เกิดจากการรวมกลุ่มกันของคณะครูอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป
สุพรรณบุรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕  รับแสดงเพลงพื้นบ้านหลายชนิด รวมท้ังการแสดงนาฏศิลป์และการ
ท าขวัญด้วย  

   
ภาพที่ ๑๔๘  อนันต์ สุขศรี หัวหน้าคณะอนันต์ศิษย์แม่ขวัญจิต และการแสดงของคณะอนันต์ศิษย์แม่ขวัญจิต 

ที่มา: อนันต์ สุขศรี และงานฉลองจารึกวัดโพธ์ิ พ.ศ. ๒๕๕๔ ( อักษรชนนี บันทึกภาพ) 

 
สมาชิกของคณะ ได้แก่ 
๑. นายอนันต์ สุขศรี 
๒. นายสุเทพ อ่อนสอาด 
๓. นายพนม บุญเหลือ 
๔. นายนาวี สาสงเคราะห์  
๕. นายอภิรักษ์ ทิศาภาค  



๒๕๑ 

๖. นายสัญทัพ ฟักอ่อน 
๗. นางวรรณา แก้วกว้าง 
๘. นางสาวปรัชญาวลี มาลัยนาค 
๙. นางสาวสุวิชญา แก้วดี  
๑๐. นางสาวกิ่งดาว ศรีเพียงจันทร์ 
๑๑. นางสาวประกานวรรณ บุญอยู่ 
๑๒. นางสาวสุนิสา อิ่มพันธ์ 
๑๓. นางสาวเพ็ญนภา ไกลเนตร 
  

นอกเหนือจากนั้นยังมีคณะเพลงท่ีไม่ได้เป็นอาชีพอีกจ านวนมาก กล่าวคือต้ังแต่ปี ๒๕๔๗ 
ถึงปัจจุบัน ปรากฏว่ามีวงเพลงหรือคณะเพลงของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี 
แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม กลุ่มท่ีหนึ่งแสดงเพลงอีแซวเป็นหลัก เช่น วงโรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วงโรงเรียนอนุบาล
ศรีประจันต์ วงโรงเรียนวัดโบสถ์ดอนล าแพน วงโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วงโรงเรียน
เทศบาล ๓ วัดไชนาวาส วงโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา  วงโรงเรียนสระยายโสมวิทยา วงโรงเรียนวัดวัง
กุ่ม  วงโรงเรียนวัดบ้านกร่างโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว ๒  วงโรงเรียนวัดจันทราวาส  วงโรงเรียนวัดพัง
ม่วง วงโรงเรียนวัดคณฑี  และวงโรงเรียนวัดชีธาราม  เป็นต้น   ( เอกสารสรุปผลการจัดโครงการประกวดเพลง
พื้นบ้าน ๒๕๔๗ – ๒๕๕๕ )   และกลุ่มสอง เป็นคณะท่ีรับแสดงเพลงพื้นบ้านหลายๆ ชนิด รวมท้ังเพลงอีแซว
ด้วย เช่น คณะวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี คณะมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะเพาะกล้าพันธุ์เก่งเพลง
พื้นบ้าน คณะโรงเรียนบางล่ีวิทยา คณะโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย เป็นต้น วงเพลงเหล่านี้ล้วนสืบทอดมาจากครู
เพลง เช่น แม่บัวผัน จันทร์ศรี แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ พ่อสุจินต์ ชาวบางงาม เป็นต้น แต่ผู้แสดงส่วนใหญ่จะ
ไม่ใช่สมาชิกท่ีถาวร เนื่องจากเป็นนักเรียนนักศึกษา เมื่อส าเร็จการศึกษาก็ไม่ได้แสดงในวงนั้นอีกแล้ว 

 
 
 
 
 
  



๒๕๒ 

 

 

 
 

ภาพที่ ๑๔๙  การแสดงของคณะเพลงจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ  
ในการประกวดเพลงพ้ืนบ้านภาคกลาง ระหว่างปี ๒๕๔๗ – ๒๕๕๓ ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ที่มา : บัวผัน สุพรรณยศ 

  
 

๓.๑.๒ การแสดงเพลงพื้นบ้านภาคกลางในปัจจุบัน 

เมื่อพิจารณาคณะเพลงพื้นบ้านภาคกลางท้ัง ๕ ชนิดแล้วพบว่าสามารถแบ่งกลุ่มตามลักษณะ
และสภาพการแสดง เช่น ความมีช่ือเสียง ความเก่าแก่ ขนาดของวงหรือคณะและขนาดของพื้นท่ีท่ีเผยแพร่
ผลงานได้ ๓ กลุ่มคือ คณะเพลงระดับท้องถิ่น คณะเพลงระดับภูมิภาคและคณะเพลงระดับชาติ  

คณะเพลงระดับท้องถิ่น ได้แก่ คณะเพลงท่ีแสดงและมีช่ือเสียงในเขตจังหวัดของตน หรือ
ใกล้เคียง เช่น เพลงฉ่อยคณะแม่สมปอง พลอยบุตร มีช่ือเสียงในจังหวัดพิษณุโลกและใกล้เคียง เพลงเรือคณะ
พ่อมังกร บุญเสริม มีช่ือเสียงในจังหวัดอ่างทอง สิงห์บุรีและใกล้เคียง เป็นต้น ส่วนคณะเพลงระดับภูมิภาค 
ได้แก่ คณะเพลงท่ีแสดงและมีช่ือเสียงในเขตภูมิภาค เช่น ล าตัดคณะก านันส าเริง คนฑา มีช่ือเสียงในภูมิภาค
ตะวันออก เพลงอีแซวคณะล าจวน สวนแตงมีช่ือเสียงในเขตภูมิภาคตะวันตก เป็นต้น ส่วนคณะเพลงระดับชาติ 



๒๕๓ 

ได้แก่ คณะเพลงท่ีมีหัวหน้าคณะเป็นศิลปินแห่งชาติ แสดงท่ัวประเทศหรือแสดงผ่านส่ือมวลชนท่ีแพร่หลายไป
ท่ัวประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีเพียง ๒ คณะ ได้แก่ คณะขวัญจิต ศรีประจันต์ และคณะหวังเต๊ะ  

คณะเพลง ๓ กลุ่มดังกล่าวนี้มีลักษณะของคณะและมีสภาพการด าเนินชีวิตด้านการแสดงท่ี
แตกต่างกันบ้าง เช่น คณะเพลงระดับชาติและระดับภูมิภาคมีจ านวนผู้แสดง ท้ังพ่อเพลงแม่เพลงและนักดนตรี
มากกว่า ๑๕ คน ขณะท่ีคณะเพลงระดับท้องถิ่นบางคณะมีผู้แสดงน้อยกว่า ๑๐ คน เครื่องแต่งกายและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ฉากและเครื่องเสียง ก็มีคุณภาพแตกต่างกัน รายได้จากแสดงก็ต่างกันคือค่าจ้างรายบุคคล
มีต้ังแต่ ๓๐๐ – ๔๐,๐๐๐ บาท ค่าจ้างแสดงท้ังคณะ ต้ังแต่ ๑๐,๐๐๐ – ๗๐,๐๐๐ บาท 

อย่างไรก็ตามศิลปินทุกคนคือนักแสดงพื้นบ้าน การด าเนินชีวิตในด้านการแสดงจึงมีความ
คล้ายคลึงกัน ครูเพลงหรือศิลปินพื้นบ้านนี้แม้ส่วนใหญ่มีสภาพความเป็นอยู่เหมือนกับชาวบ้านท่ัวไป แต่
เนื่องจากเป็นกลุ่มศิลปินท่ียึดอาชีพการแสดงจึงมีวิถีการด าเนินชีวิตในลักษณะเฉพาะกลุ่ม เป็นต้นว่า มีการ
รวมกลุ่มกันเพื่อเตรียมตัวก่อนแสดงท่ีบ้านของหัวหน้าคณะ หัวหน้าคณะเป็นผู้รับงานและนัดหมายก าหนดการ
เดินทาง บางงานอาจต้องแต่งบทร้องใหม่หรือเลือกบทเก่าท่ีจะแสดง มีการฝึกซ้อมการร้องการร าและมุกตลก 
รวมท้ังการออกแบบและจัดหาเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ต่าง ๆ  ซึ่งล้วนแต่จ าเป็นและต้องสร้างสรรค์ให้
เหมาะแก่งานท่ีแตกต่างกันไปตามวาระและโอกาส ตัวอย่างเช่น คณะล าตัดของลุงประสูติ ช่วงเวฬุวรรณ 
“แสดงร่วมกันกว่า ๑๒ คน ผู้ร้องส าคัญของคณะ คือ ก านันทวีวัฒน์ ลุงประสูตร และพี่สาว การแสดงแต่ละ
ครั้ง ในฐานะหัวหน้า ลุงประสูตรจะเขียนเค้าโครงว่ารอบนี้จะใช้เพลงอะไรแสดงบ้าง กลุ่มไหนใช้เพลงไหน มี
การฝึกซ้อมบทก่อนแสดงจริงส าหรับสมาชิกในคณะ แต่เมื่อมีงานส าคัญ ลุงสูตรและก านันทวีวัฒน์จะร้อง ๒ 
คน เพราะต้องด้นสดไม่มีบท จะมีแค่การตกลงกันว่าจะใช้เพลงชนิดใด เช่น อีแซว ล าตัด ก่อนเท่านั้น ”   ( 
ประสูตร ช่วงเวฬุวรรณและวาสนา จิตรบรรจง ( สัมภาษณ์  ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๗ ) 

ในยุคท่ีการส่ือสารและการคมนาคมค่อนข้างเจริญ ชาวเพลงส่วนใหญ่สามารถติดต่อนัดหมาย
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เช่น การติดต่อประสานงาน การว่าจ้าง ผ่านโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ส่วนการเดินทางก็
สามารถใช้พาหนะท้ังของส่วนตัวและของคณะ นอกจากนั้นยังสามารถใช้บริการการขนส่งมวลชนต่างๆ ได้
อย่างสะดวกสบาย เช่น คณะขวัญจิต ศรีประจันต์เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวและรถตู้ของคณะ คณะหงส์ทอง 
เสียงทอง ให้พ่อเพลงแม่เพลงบางคนนั่งรถแท็กซี่ไปพบกันในงานท่ีจะแสดงเพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 
เป็นต้น  

ส าหรับชุดแต่งกาย การแต่งหน้าท าผม หรือการเสริมความงามต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่ิงจ าเป็นต่อ
นักแสดงนั้น ปัจจุบันก็มีความก้าวหน้าไปอย่างมาก ศิลปินโดยเฉพาะพ่อเพลงแม่เพลงรุ่นใหม่มีความรู้และ
ความช านาญในการตกแต่งใบหน้าและร่างกายให้สวยงามและทันสมัยขึ้น เช่น นางสาวสุธาทิพย์ ธราพร หรือ
สมหญิง ศรีประจันต์ สามารถแต่งหน้าได้สวยงามโดยใช้เครื่องส าอางท่ีมีคุณภาพ และออกแบบชุดการแสดงท่ีมี
ลักษณะเฉพาะตน นอกจากนั้นยังสามารถสรรหาอุปกรณ์ประกอบการแสดงท่ีน่าสนใจ เช่น แว่นตาอันใหญ่
สีสันสดใส เป็นต้น 

 



๒๕๔ 

    
ภาพที่ ๑๕๐ สมหญิง ศรีประจันต์                       ภาพที่  ๑๕๑ แม่ล าจวน สวนแตง 

ที่มา : สุธาทิพย์ ธราพร                              ที่มา : สมบัติ สมศรีพลอย 

                                                
หลายปีผ่านมานี้คณะเพลงพื้นบ้านภาคกลางมีจ านวนลดน้อยลง เนื่องจากผู้คนไม่นิยมเช่น

อดีต เช่น คณะล าตัดต่าง ๆ  ดังค าให้สัมภาษณ์จ านวนมาก เช่น “ สิบปีก่อนมีเป็นร้อยคณะ เด๋ียวนี้มีไม่ถึงสิบ
คณะ” ( หงษ์ทอง เสียงทอง สัมภาษณ์ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ) ศิลปินเพลงพื้นบ้านเก่า ๆ ก็ล้มหายตายจากไป 
เมื่อไม่ค่อยมีงานแสดง บางคณะก็ยุบวง บางคนก็เลิกแสดงไปโดยปริยาย คณะเพลงท่ียังคงหลงเหลืออยู่ได้ส่วน
ใหญ่เป็นเพราะหัวหน้าคณะมีช่ือเสียง เช่น คณะขวัญจิต ศรีประจันต์ หรือหัวหน้าคณะเป็นผู้น าท้องถิ่นมีก าลัง
การสนับสนุน เช่น คณะก านันส าเริง คนฑา หรือหัวหน้าคณะและนักแสดงเป็นครูอาจารย์ท่ีมีความพร้อมท้ังใน
ด้านทรัพยากรและการสนับสนุน เช่น คณะอนันต์ศิษย์แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ รวมท้ังคณะท่ีมีก ารพัฒนา
รูปแบบการแสดง เช่น คณะล าจวน สวนแตง มีการน าเครื่องดนตรีสมัยใหม่มาประกอบการแสดง เป็นต้น  

 

 
ภาพที่ ๑๕๒ การน าดนตรีสากลมาประกอบการแสดงของคณะล าจวน สวนแตง 

ที่มา : สมบัติ สมศรีพลอย 

 
ศิลปินเพลงพื้นบ้านภาคกลางซึ่งส่วนใหญ่ต้องมีคณะสังกัด และมักแสดงเฉพาะ“วงเดียวกัน” 

หรือ “คณะเดียวกัน” ต้องปรับตัวด้วยการรับแสดงกับคณะอื่นๆ ด้วย ปัจจุบันงานแสดงมีจ านวนน้อยมาก 
ศิลปินหลายคนต้องไปแสดงกับวงอื่น คณะเพลงบางคณะท่ีไม่มีผู้แสดงหรือผู้แสดงท่ีมีความช านาญมีน้อย ก็



๒๕๕ 

ต้องเชิญศิลปินต่างวงมาช่วยแสดงในบางโอกาส ศิลปินหลายคนจึงแสดงได้หลายคณะ เกิดการ “ยืมตัวหรือดึง
ตัวนักแสดง” ศิลปินเหล่านี้จึงรับงานได้อย่างอิสระ นอกจากไปแสดงในฐานะพ่อเพลงหรือแม่เพลงแล้ว บางคน
ยังต้ังคณะเองได้แม้จะไม่มีลูกวงเลย เพราะสามารถว่าจ้างนักแสดงวงอื่นได้ เข้าท านอง “คนไหนรับงานคนนั้น
เป็นหัวหน้าคณะ” หรือ “ เปล่ียนช่ือคณะแต่ผู้แสดงกลุ่มเดียวกัน” หมายความว่าผู้ท่ีรับว่าจ้างใช้ช่ือตนเองเป็น
หัวหน้าคณะ รับผิดชอบบริหารจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายและอื่น ๆ เพียงผู้เดียว ท าให้เกิดคณะเพลงคณะเล็ก ๆ อีก
หลายคณะ ตัวอย่างเช่น แม่ส าเนียง ชาวปลายนา เป็นแม่เพลงคณะแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ และเป็นหัวหน้า
คณะส าเนียง เสียงสุพรรณ ด้วย เป็นต้น  

นอกจากงานมีน้อย นักแสดงมีน้อยและศิลปินมีอิสระในการรับว่าจ้างแล้ว ปัจจัยอีกสอง
ประการคือความจ ากัดของงบประมาณการว่าจ้าง และธุรกิจการจัดการแสดง งานระดับชาติและระดับภูมิภาค
ส่วนหนึ่งใช้บริการบริษัทจัดการการแสดง การพิจารณาว่าจ้างคณะเพลงก็เป็นไปตามนโยบายของธุรกิจและ
งบประมาณท่ีมี เช่น บางงานก็ต้องการว่าจ้างคณะเพลงขนาดเล็ก บางงานก็เชิญเฉพาะหัวหน้าคณะเท่านั้น    

ปัจจุบันศิลปินพื้นบ้านส่วนใหญ่มีสภาพความเป็นอยู่ท่ีค่อนข้างล าบากท้ังในด้านการด าเนิน
ชีวิตและการประกอบอาชีพเพลงพื้นบ้านเพราะมีปัญหาด้านรายได้ตกต่ าลงมาก ดังจะเห็นได้จากค าให้
สัมภาษณ์ของครูเพลงและศิลปินพื้นบ้านเกือบทุกคนท่ีกล่าวตรงกันว่า “ งานน้อยลงมาก บางเดือนเกือบไม่มี
งานแสดงเลย” ในสังคมปัจจุบันไม่ค่อยนิยม นาน ๆ ครั้งจงจะได้แสดงทีหนึ่ง ( โอฬาร รัตนภักดี สัมภาษณ์ ๒๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๗ ) 

 
 

๓.๒ ปัจจัยคุกคามของเพลงพื้นบ้านภาคกลาง 
 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลท้ังหมดพบว่าปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ของคณะเพลงพื้นบ้านภาคกลางใน
ปัจจุบันเกิดจากปัจจัยส าคัญ ๔ ประการ ได้แก่ การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตและวิกฤตค่านิยมไทย นโยบายและ
การด าเนินงานของหน่วยงานรัฐและเอกชนไม่ท่ัวถึงและต่อเนื่อง วิกฤตการณ์ทางสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ 
และภัยธรรมชาติ ดังนี้ 

 
๓.๒.๑ การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวิกฤตค่านิยมไทย 

สภาพสังคมไทยท่ีเปล่ียนแปลงจากสังคมเกษตรกรรม วัฒนธรรมวิถีชาวพุทธ เศรษฐกิจแบบ
พึ่งพา เน้นคุณค่าด้านจิตใจ ไปสู่สังคมกึ่งอุตสาหกรรม เศรษฐกิจทุนนิยม เน้นบริโภคนิยมและสะสมวัตถุ ก้าว
รุดตามกระแสโลกาภิวัตน์ ท าให้วิถีชีวิตและค่านิยมของคนไทยเปล่ียนไปอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดปัญหาการ    
ละท้ิงวัฒนธรรมไทย รวมท้ังส่งผลกระทบต่อการสร้างสรรค์และสืบสานเพลงพื้นบ้านทุกชนิด  

ดังจะเห็นได้จากสภาพครอบครัวในสังคมชนบทท่ีมีความเปราะบางและหงอยเหงา บ้านมีแต่
คนวัยเด็กและวัยชรา ลูกหลานไปเรียนหนังสือและท างานในเมือง แรงงานในภาคเกษตรหาเกือบไม่ได้ ต้องจ้าง



๒๕๖ 

แรงงานต่างชาติ การมีวิถีชีวิตแบบสังคมอุตสาหกรรมท่ีต้องศึกษาตามแบบตะวันตก การท างานต้องเร่งรีบ
เร่งรัดจ ากัดด้วยเวลา เผชิญกับภาวการณ์แข่งขันสูง ฯลฯ คนหนุ่มสาวมีค่านิยมในเรื่องวัฒนธรรมต่างชาติ 
ความทันสมัย ความเจริญด้านวัตถุและเทคโนโลยี ตลอดจนส่ิงบันเทิงสมัยใหม่ท่ีล้วนมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อจิตใจ
และพฤติกรรม เช่น การชมละครโทรทัศน์ การเล่นเกมคอมพิวเตอร์ การสนทนาออนไลน์ การดูคอนเสิร์ต
ดนตรีสมัยใหม่ ฯลฯ โดยเฉพาะถูกปลุกเร้าจากธุรกิจการแสดงและธุรกิจโฆษณา กระตุ้นให้เกิดค่านิยมฟุ้งเฟ้อ
ฟุ่มเฟือย การแข่งขันกัน “ทันสมัย”และ “ “สวยง่าย ๆ แต่ด้านร่างกายเปลือกนอก” การหาความสุขตาม
ล าพังจากเครื่องมือส่ือสาร และการสร้างความสัมพันธ์จอมปลอมจากระบบออนไลน์ ฯลฯ วิถีชีวิตแบบใหม่ท่ี
เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วเหล่านี้ ท าให้คนไทยไม่มีความจ าเป็นและไม่มีเวลามากพอท่ีจะสร้างสรรค์เพลง
โต้ตอบหรือรวมกลุ่มกันเล่นเพลงพื้นบ้าน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้คนหนุ่มสาวลดความนิยมไทยและไม่มี
แรงจูงใจท่ีจะสืบทอดเพลงโต้ตอบอีกต่อไป เพลงพื้นบ้านท่ีเคยมีบทบาทในฐานะส่ิงบันเทิงท่ีสร้างความจรรโลง
ใจ เป็นส่ือสร้างความสัมพันธ์ เป็นผลงานสร้างสรรค์ท่ีสะท้อนถึงความรู้สึกนึกคิด ภูมิปัญญา ความเช่ียวชาญ
ด้านภาษา ความเฉลียวฉลาดรอบรู้ ปฏิภาณเฉียบแหลม ความกล้าแสดงออกและความมีคุณธรรมจริยธรรม 
ฯลฯ จึงเหลือน้อยลงทุกที ( บัวผัน สุพรรณยศ ๒๕๕๕: ๑๐๓ –๑๐๔ ) 

นักวิชาการ  ผู้มีหน้าท่ีและผู้สนใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติ ต่างก็ตระหนักถึง
การเปล่ียนแปลงดังกล่าว และได้เริ่มด าเนินงานด้านการอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านอย่างจริงจังต้ังแต่ประมาณปี  
๒๕๑๕ เป็นต้นมา โดยเก็บรวบรวมข้อมูลและศึกษาเพลงพื้นบ้านภาคต่างๆ  และฟื้นฟูวิถีชีวิตในการเล่นเพลง
พื้นบ้านให้กลับฟื้นคืนมีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง ในช่วงท่ีมีการอนุรักษ์อย่างจริงจังเพลงพื้นบ้านก็ฟื้นขึ้นได้ บางช่วงท่ี
ย่อหย่อนลงไปเพลงพื้นบ้านก็ฟุบลงไปอีก การด าเนินงานอนุรักษ์จึงเหมือนการรดน้ าต้นไม้ มีน้ าน้อยน้ ามาก น้ า
ขึ้นน้ าลง 

ปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อการแสดงทุกชนิดคือค่านิยมของสังคม เพลงพื้นบ้านภาคกลางก็
เช่นเดียวกัน สภาพการแสดงเพลงพื้นบ้านเหมือนน้ าขึ้นน้ าลง จะเห็นจากค าให้สัมภาษณ์ของศิลปินหลายคน 
เช่น แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ “ เพลงพื้นบ้าน มีขึ้นๆ ลงๆ” และสุเทพ อ่อนสอาด “สภาพของการแสดงเพลง
ในช่วงอายุต่าง ๆ ได้รับความนิยมเป็นบางช่วง และบางช่วงก็ซบเซา” ( สัมภาษณ์ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ) 
ปัจจุบันเพลงพื้นบ้านอยู่ในช่วง “น้ าลง” คณะเพลงต่าง ๆ ประสบภาวะซบเซา งานแสดงมีน้อยมาก ศิลปิน
ส่วนใหญ่หันไปประกอบอาชีพอื่นเป็นหลัก แต่ด้วยใจรักเพลงพื้นบ้านหากมีผู้ว่าจ้างแม้ไม่ใช่คณะของตนก็ยินดี
ไปแสดง ซึ่งบางครั้งก็เกิดปัญหาหรืออุปสรรคบ้าง เช่น การร้องเพลงคนละแนวกัน วิธีแก้ไขก็คือต้องปรับตัวให้
เข้ากับแนวเพลงของคนอื่น  ( บุญนาค วรรณระกากิจ สัมภาษณ์ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ) สมัยก่อนศิลปินหญิง
บางคนมีปัญหาและอุปสรรคจากปัจจัยนี้ เช่น แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ เล่าว่าปัญหาหรืออุปสรรคในการ
ประกอบอาชีพแสดงเพลงพื้นบ้านนอกจากการเดินทางท่ีไม่ค่อยสะดวกแล้วก็คือ “คนสมัยก่อนไม่ค่อยชอบท่ี
ผู้หญิงเต้นกินร ากิน... ต่อมาเมื่อผู้คนเริ่มเข้าใจว่าเพลงพื้นบ้านคือการแสดงก็มีความนิยมมากขึ้น แต่พอมีส่ิง
บันเทิงใหม่เข้ามาเพลงพื้นบ้านก็ถูกมองว่าล้าสมัย” ( เกลียว เสร็จกิจ สัมภาษณ์ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ )  



๒๕๗ 

ผลกระทบของการไม่นิยมไทยมีต่อเพลงพื้นบ้านอย่างยิ่ง เพราะท าให้เกิดปัญหาใหญ่คือขาดผู้
สืบทอด ดังค ากล่าวของแม่หงส์ทอง เสียงทอง (สัมภาษณ์ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ) หัวหน้าคณะท่ีสืบทอด
ตระกูล ล าตัด “เสียงทอง” ต่อไปนี้ 

 
 สมัยนี้หาเด็กท่ีจะสนใจจริงได้ยาก เห็นว่าน่าจะสูญนะ คนรุ่นใหม่สู้รุ่นก่อน

ไม่ได้ จ าก็ไม่แม่น ว่าก็ไม่เป็น เล่นยาวๆ ไม่ได้ สมัยก่อนต้องฝึกต้องร้องให้ได้ยืนละช่ัวโมง
หนึ่ง เพราะเขาประชันกันเขาก าหนดเลยฝ่ายละช่ัวโมง  เขาจับเวลาเลย ห้ามหยาบด้วย
สมัยนี้พูดมาก ร้องไม่กี่ต้น แล้วร้องก็ไม่ค่อยเสมอ มันฟังแล้วไม่ค่อยรื่น  บางทีฟังๆ ไม่
แน่ใจว่ามันจะลงได้ไหมนี่ สมัยก่อนตอนเล็ก มีคณะล าตัดเป็นร้อยวง ตอนนี้มีไม่ถึงสิบวง
แล้ว อย่างคณะพ่อสงคราม เหลือเล่นคนเดียวไม่มีคณะแล้ว ลูกสาวดวงเดือน เคยมีคณะก็
เลิกไป อย่างคณะในตระกูลเสียงทอง เฉพาะพี่น้องมี ๑๐ คน ... มี ๑๐ คณะ เช่น พี่คนโต 
หวังรัตน์ เสียงทอง เลิกแล้ว พุ่มพวง เสียงทอง เลิกแล้ว เหลือหงส์ทอง  ส่วนดาวทอง 
เสียงทอง ก็ล้มมั่ง ต้ังมั่ง ศักด์ิ เสียงทอง ยังเล่นอยู่ แล้วบางคณะก็เรียกแพง ๒๕,๐๐๐ 
บาท เล่น ๒-๓ ช่ัวโมง แล้วคนเล่นก็ไม่ค่อยเก่ง เล่นก็ไม่ถึงใจคนฟัง งานก็น้อย ตัวเก่งๆ ก็
ออกไปหมด 

 
แม่ล าจวน ศรีจันทร์และพ่อวีระวัฒน์ พึ่งลออ ( สัมภาษณ์ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ) กล่าวว่า 

แนวโน้มเพลงฉ่อย อาจจะมีการสูญหายไปกับพ่อเพลงแม่เพลง “เพราะปัจจุบันไม่ได้รับงานแสดงแล้ว ไม่ได้
สอนใคร แต่ถ้าหาหน่วยงานไหนหรือผู้สนใจไปศึกษาค้นคว้า และอนุรักษ์ไว้ก็จะท าให้คงอยู่ ต่อไปได้ ...การ
แสดงไม่เข้าถึงคนรุ่นใหม่ ศัพท์บางค าของคนรุ่นใหม่ไม่รู้จัก การแต่งเนื้อแต่งตัวก็ไม่สวยงามเหมือนลิเก โขน 
ละคร จึงไม่มีแรงจูงใจให้คนหันมาดู และกลอนบางกลอนมีค าท่ีหยาบ บางคนอาจรับไม่ได้กับค าเหล่านั้น” เป็น
ต้น 

เป็นท่ีทราบกันท่ัวไปว่าค่านิยมวัฒนธรรมต่างชาติเป็นปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมไทย
หลายด้านรวมท้ังเพลงพื้นบ้านภาคกลาง กระแสความนิยมวัฒนธรรมสากล เกาหลีและญี่ปุ่นทวีความรุนแรง
พัดการแสดงของไทยให้หลุดร่วงไปจากเวทีชีวิตของเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ เพลงพื้นบ้านภาคกลางเกือบ
ไม่มีพื้นท่ีให้แสดง ช่องว่างก็ห่างขึ้น ผู้คนไม่ได้คุ้นเคย เริ่มไม่รู้จัก ผู้สืบทอดก็ไม่มี สังคมก็ขาดความรู้และ
รสนิยมในการชมการแสดงพื้นบ้านไปในท่ีสุด ดังความเห็นของครูเพลงและศิลปินพื้นบ้านจ านวนมาก เช่น 
“ปัญหาหรืออุปสรรคในการประกอบอาชีพแสดงเพลงพื้นบ้านคือ ความนิยมของผู้ชมในปัจจุบัน ...ผู้แสดง
ค่อนข้างหายาก” ( สุเทพ อ่อนสอาด สัมภาษณ์ ...) “สังคมและวัฒนธรรมท่ีเปล่ียนไป”( บรรจง ทัพวิเศษ  ๑๙ 
กรกฎาคม ๒๕๕๗ ) “คนในปัจจุบันไม่นิยมและฟังไม่เป็น (โอฬาร รัตนภักดี สัมภาษณ์ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗  
) “ปัญหาคือคนดู (ด้านการศึกษา) กระแสนิยมตะวันตก (ประสูติ ช่วงเวฬุวรรณ สัมภาษณ์ ๒๑ กรกฎาคม 
๒๕๕๗ ) เป็นต้น สังคมไทยเป็นสังคมเปิดกว้าง จึงรับวัฒนธรรมต่างชาติได้ง่าย กอปรกับคนไทยนิยมความ
แปลกใหม่ ความทันสมัย บางครั้งการรับส่ิงใหม่ก็ไม่ได้กล่ันกรองว่าดีหรือไม่เหมาะกับวัฒนธรรมไทยด้ังเดิม



๒๕๘ 

หรือไม่ ท่ีน่าเป็นห่วงคือการมองว่าวัฒนธรรมต่างชาติดีกว่าสูงกว่าของชาติตนเอง ท าให้เกิดการมองข้ามและละ
ท้ิง ยิ่งขาดการช้ีน าและส่งเสริมอย่างถูกต้องก็ยิ่งเหมือนผลักให้วัฒนธรรมไทยไกลคนไทยออกไปทุกที 

แม้แต่ศิลปินพื้นบ้านเองบางคนบางคณะก็ยังพล้ังเผลอไปน าศิลปะการแสดงสากลท่ีไม่
สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยมาแสดงเพลงพื้นบ้านด้วย เช่น น าท่าเต้นลูบเป้ากางเกงของ “ไมเคิล แจ๊คสัน”  
มาเต้น ซึ่งศิลปินหลายคน เช่น เด่น หลานหวังเต๊ะ เห็นว่าเป็นท่าทางท่ีหยาบคาย “ ต้ังแต่ไมเคิล แจ๊คสัน เข้า
มา ท่าทางมา ยิ่งแย่เลย” (สัมภาษณ์ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ) อิทธิพลของค่านิยมวัฒนธรรมต่างชาติดังกล่าวนี้
มองเห็นได้ชัดเจนและควรเร่งแก้ไข เพราะเพลงพื้นบ้านห่างหายไปจากวิถีชีวิตกอรปกับวิกฤตในด้านค่านิยม
ดังกล่าวเป็นปัจจัยคุกคามเพลงพื้นบ้านท่ีส าคัญและจะทวีความรุนแรงขึ้น 

สถานการณ์ของเพลงพื้นบ้านในปัจจุบันจึงน่าเป็นห่วงมาก “ถ้ามีคนจ้าง น่าจะไปได้ ขึ้นอยู่
กับคนจ้างเท่านั้น ตอนนี้ต้องยัดเยียดให้สังคมแล้วถ้าจะให้อยู่ได้ แต่เราจะมีแรงยัดเยียดแค่ไหน ขึ้นอยู่กับ
โอกาสท่ีจะได้ออกส่ือให้สังคมได้รู้จัก ต้องอาศัยคนรู้จักในวงการเพื่อน าทางไป และต้องอาศัยเงินซื้อเวลาและ
พื้นท่ีเพื่อออกส่ือ ต่อไปก็อาจจะอยู่แต่ในต ารา หรืออยู่แค่ในกลุ่มพวกเราท่ีรู้จักจะแสดงกัน  จัดงานกันเอง 
อนาคตก็จะแขวนอยู่กับสังคมและนายจ้าง  เสน่ห์ของวงคือความพร้อม ความทันโลกทันสมัย ในแต่ละงาน
สามารถปรับเนื้อร้องให้เข้ากับงานนั้น ๆ ได้อย่างเหมาะสม” ( เกลียว เสร็จกิจ สัมภาษณ์ ๑๘ กรกฎาคม 
๒๕๕๗ ) 

 
๓.๒.๒ นโยบายและการด าเนนิงานของหน่วยงานรัฐและเอกชนไม่ทั่วถึงและต่อเนื่อง 

ปัญหาการด าเนินงานวัฒนธรรมด้านเพลงพื้นบ้านภาคกลางจากมุมมองของศิลปินพื้นบ้านท่ี
เป็นผู้ปฏิบัติงานในระดับรากหญ้าก็คือ หน่วยงานรัฐและเอกชนไม่ส่งเสริมสนับสนุนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
เช่น สภาวัฒนธรรมจังหวัด องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ศูนย์วัฒนธรรมในท้องถิ่น และบริษัทห้างร้านต่าง ๆ  
องค์กรท่ีส่งเสริมสนับสนุนเพลงพื้นบ้านเหล่านี้มีจ านวนจ ากัด และการท างานส่วนใหญ่ต้องพึ่งงบประมาณของ
รัฐหรือขององค์กรซึ่งมีความจ ากัดเช่นเดียวกัน หน่วยงานบางแห่งมีภาระรับผิดชอบกว้างขวางครอบคลุมการ
แสดงหลายชนิด กอรปกับประเทศประสบภาวะวิกฤตในด้านเศรษฐกิจและการเมือง การส่งเสริมเพลงพื้นบ้าน
จึงหยุดชะงักขาดความต่อเนื่อง อาทิ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจัดโครงการประกวดเพลงพื้นบ้านภาคกลาง 
ระหว่างปี ๒๕๔๗ – ๒๕๕๔ แต่ต้องหยุดลง เป็นต้น 

การขาดการส่งเสริมดังกล่าวมีผลกระทบต่อเพลงพื้นบ้าน จะเห็นได้ว่าศิลปินพื้นบ้านทุกคน
กล่าวตรงกันว่าก าลังประสบปัญหาและอุปสรรคท่ีส าคัญคือการขาดผู้ส่งเสริมและขาดผู้สืบทอด เช่น แม่ล าจวน 
สวนแตง “บุคคลหรือองค์กรท่ีสนับสนุนส่งเสริมการแสดงไม่ค่อยมี มีบางท่ี ก็เป็นโรงเรียน แต่ก็เงียบไป และก็มี
ค่ายเพาะกล้าฯ”( ล าจวน เกษมสุข สัมภาษณ์ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ) “องค์กรท่ีสนับสนุนส่งเสริมการแสดงมี
แต่ ปตท.สผ. และกระทรวงวัฒนธรรมเท่านั้น” ( บรรจง ทัพวิเศษ  ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ) “ คนสมัยใหม่ไม่
ค่อยให้ความสนใจในด้านนี้... ขาดผู้สนับสนุนและเจ้าภาพท่ีหางาน” ( คมคาย ชุนตาล สัมภาษณ์ ๑๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๗ ,พยงค์ เทียนแจ่ม สัมภาษณ์ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ) “คนท่ีเข้ามาเรียนรู้ไม่ค่อยจริงจัง 



๒๕๙ 

มาๆแล้วก็เงียบหายไป...ลองเล่นได้ ๑-๒ ครั้งก็เลิก”  ( ล าจวน เกษมสุข สัมภาษณ์ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ) 
“ท้องถิ่นไม่รู้จักศิลปินเพลงพื้นบ้านในท้องถิ่น และคนในท้องถิ่นไม่มีความสนใจ” ( ประสูตร ช่วงเวฬุวรรณ
และวาสนา จิตรบรรจง สัมภาษณ์  ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๗ )  

ข้อท่ีควรพิจารณาคือนโยบายและแผนงานต่าง ๆ จากส่วนกลางมีชัดเจน แต่ศิลปินพื้นบ้าน
จ านวนมากกลับยืนยันว่าไม่เคยได้รับการสนับสนุน บางคนกล่าวว่าเพราะหน่วยงานในระดับท้องถิ่นไม่ให้ความ
สนใจ องค์กรท้องถิ่นบางแห่ง มุ่งท าโครงการประชานิยม ตามนโยบายการเมือง มีงบประมาณเพียงพอแต่ผู้น า
ไม่มีนโยบายสนับสนุน ส่วนใหญ่มีงบในการศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศแต่ในด้านส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นมักไม่มีงบหรือมีน้อยมาก ท าให้ขาดก าลังใจในการสืบทอดเพลงพื้นบ้าน ( สุจินต์ ชาว
บางงามและคณะ การเสวนา ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ) 

นอกจากนี้ท้ังหน่วยงานรัฐและเอกชนส่วนใหญ่ยังท างาน “ตามน้ า” หรือ “ตามกระแส” มุ่ง
สนับสนุนการแสดงท่ีเป็นท่ีนิยมของยุคสมัย ใช้ “มูลค่า” เป็นตัววัด ไม่ใช้หลัก “คุณค่า”ในการท างาน  เช่น 
จ้างศิลปินยอดนิยมมาแสดงเพื่อจะรับรายได้จากค่าบัตรชม ค่าเช่าร้านค้า ฯลฯ งานประจ าปีระดับจังหวัดไม่
เคยจ้างศิลปินของจังหวัดเลย เช่น งานเทศกาลองค์พระปฐมเจดีย์ ซึ่งจัดตรงกับเทศกาลลอยกระทงของทุกปี 
ไม่เคยให้ศิลปินท้องถิ่นหรือนักศึกษาท่ีเล่นเพลงเรือได้และมีผลงานเผยแพร่ส่ือมวลชนระดับชาติแล้วมาแสดง 
กลับจ้างคณะเพลงเรือของสถาบันการศึกษาจากจังหวัดอื่นมาแสดง ( จิราภรณ์ บุญจันทร์ สัมภาษณ์ ๒๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๗ ) จังหวัดสุพรรณบุรีเดิมเคยจัดประกวดเพลงอีแซว หลายปีมานี้ไม่จัด แต่จัดประกวดวง
ดนตรีลูกทุ่ง ผู้ชนะเลิศเป็นวงจากจังหวัดอื่น เวลามีงานก็จ้างวงจากจังหวัดอื่นมาแสดงซึ่งต้องใช้งบประมาณ
จ านวนมาก ( สิทธิพงค์ พรหมรส การเสวนา ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ) เช่น “งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ปีท่ีผ่านมา
งานมีสิบหกวัน มีประกวดเพลงลูกทุ่งสิบห้าวัน แต่มีประชันเพลงอีแซวเพียงวันเดียวแค่ส่ีช่ัวโมงเท่านั้น ”         
( สุวรรณา แจ่มจิตต์และศรีอัมพร ประทุมนันท์ สัมภาษณ์ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ) 

ผู้ด าเนินงานบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าในแก่นแท้ของวัฒนธรรมและท างานโดยมุ่งความ
พึงพอใจและความสะดวกสบายเป็นหลัก เช่น ผู้น าไม่ชอบการแสดงแบบไทยก็ไม่อนุมัติงบประมาณ งาน
เทศกาลประจ าจังหวัดบางงานก็จ้างบริษัทธุรกิจจัดการแสดง เพื่อความสะดวกสบาย บางบริษัทไม่ใช่คนใน
พื้นท่ีและไม่มีข้อมูลท่ีถูกต้องเหมาะสมเกี่ยวกับเพลงพื้นบ้านในท้องถิ่นนั้น ก็เลือกศิลปินในเครือข่ายของบริษัท
มาแสดง และแม้แต่งานระดับชาติบางงานบริษัทก็ออกแบบการแสดงอย่างขาดความรู้จริงและขาดรสนิยมด้าน
ศิลปะ เช่น ให้ตัดเนื้อร้องเพื่อจ ากัดเวลาการแสดงท้ังท่ีตกลงไว้แล้ว ให้ผู้เต้นหางเครื่อง ( สวมชุดหางเครื่อง ) 
แสดงอยู่ด้านหลังของผู้ร้องเพลงเรือถวายพระพร ( วันทนา ชัยปลาทอง กิตติพงษ์ อินทรัศมี และธวัชชัย เกตุ
เสาะ สัมภาษณ์ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ) เป็นต้น  

การส่งเสริมการแสดงชนิดอื่นๆ ซึ่งเป็นท่ีนิยมแล้วมากกว่าเพลงพื้นบ้านท่ีก าลังเส่ือมความ
นิยมดังกล่าว แสดงให้เห็นวิสัยทัศน์และนโยบายของผู้มีส่วนรับผิดชอบงานวัฒนธรรมอย่างชัดเจน ผู้วิจัยจึงเห็น
ว่าปัจจัยดังกล่าวมีผลกระทบต่อเพลงพื้นบ้านภาคกลางอย่างยิ่ง 

 
 



๒๖๐ 

๓.๒.๓ วิกฤตการณ์ทางสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ 

สิบปีท่ีผ่านมาสังคมไทยเผชิญกับภาวะวิกฤตทางการเมืองและเศรษฐกิจหลายครั้ง ท าให้สังคม
มีสภาพอ่อนแอ ผู้คนให้ความส าคัญกับเรื่องปากท้องและความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน ไม่มีจิตใจและ
เวลาพอจะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและร่วมกิจกรรมรื่นเริง ส่งผลกระทบต่ออาชีพเพลงพื้นบ้านอย่างยิ่ง  

เมื่อประมาณ ๒๐ - ๓๐ ปีก่อนนี้เพลงพื้นบ้านเป็นอาชีพหลักของศิลปินหลายคณะ เช่น คณะ
หวังเต๊ะ คณะขวัญจิต ศรีประจันต์ คณะเด่นหลานหวังเต๊ะ ฯลฯ  ( สัมภาษณ์ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ) แต่
ปัจจุบันมีผู้หาว่าจ้างน้อยมาก ความนิยมเพลงพื้นบ้านลดลง ศิลปินจ าเป็นต้องหันไปประกอบอาชีพอื่นๆ เป็น
หลัก แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์เล่าว่า“สภาพของการแสดงเพลงในช่วงอายุต่าง ๆ  บางช่วงเงียบเหงามาก 
โดยเฉพาะปี พ.ศ.๒๕๓๘ เหมือนจะสูญหาย แต่อยู่ ๆ ก็ดังขึ้น ช่วงท่ีตกต่ าก็ต้องคิดหาอาชีพอื่นท า” เพลง
พื้นบ้านจึงถูกลดบทบาทลงเป็นเพียงอาชีพรองหรืออาชีพเสริม สาเหตุส าคัญคือปัญหาทางเศรษฐกิจ ดังค า
สัมภาษณ์ของศิลปินจ านวนมาก เช่น แม่นกเอี้ยง เสียงทอง กล่าวว่า “ ปีนี้เศรษฐกิจไม่ดี ไม่หาการละเล่นอะไร
กันเลย ไม่มีเงินหานักแสดง คนจนจะแย่มาก ของแพงทุกอย่าง ไม่แย่แต่พวกเรานะ พ่อค้าแม่ค้าก็บ่นกันท้ังนั้น 
ไม่มีอาชีพอะไรเลย ไม่มีท่ี ( ท่ีดิน ) เลย เราไม่มีอาชีพเสริมอาชีพหลักเหมือนคนอื่นๆ เขา ก็แย่ ...” ( วิภา
วรรณ เทียนแจ่ม สัมภาษณ์ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ) เช่นเดียวกับสุรินทร์ ศรีประจันต์ ท่ีเพิ่มเติมอีกว่าสภาพ
ของการแสดงเพลงช่วงอายุต่าง ๆ (ความเป็นอยู่ของชาวเพลงและความนิยมของสังคม) ตอนอายุ ๑๙-๒๗ ปี 
เริ่มมีช่ือเสียงแถวเมืองกาญจนบุรีมีแฟนเพลงพื้นบ้านติดตามเกือบทุกท่ีท่ีไปแสดง ตอนนี้คนหาน้อยลง โดนต่อ
ราคา ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการแสดงเพลงพื้นบ้าน ก็คือสภาพทางเศรษฐกิจ ( สิทธิพงค์ พรหมรส สัมภาษณ์ 
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ) เป็นต้น 

การประสบภาวะวิกฤตการณ์ทางสังคม การเมืองและเศรษฐกิจหลายครั้งในช่วงสิบปีมานี้
ส่งผลกระทบต่อประชาชนท้ังในด้านการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ ดังตัวอย่างผลการศึกษาต่าง ๆ 
จ านวนมาก เช่น สิรินาถ นุชัยเหล็ก ( ๒๕๕๕) ศึกษาบทวิเคราะห์จ านวนห้องพักของประเทศไทย พบว่า ใน
ระหว่างป ี๒๕๔๕ – ๒๕๕๐  สถานการณ์จ านวนห้องพักของประเทศมีการเติบโตในระดับค่อนข้างดี  ต้ังแต่มี
ภาวะวิกฤตทางการเมืองท่ีเกิดการรัฐประหารในปี ๒๕๔๙  ท าให้เกิดปัญหาการขาดความสมดุลทางด้านอุป
สงค์และอุปทานของสถานท่ีพักแรมไทย ฐิติมา สิทธิพงษ์พานิช ( ๒๕๕๑ ) ท่ีได้ศึกษาผลกระทบทางการเมืองท่ี
มีต่อผลประกอบการของบริษัทในประเทศไทย พบว่า การเมืองมีความสัมพันธ์และความส าคัญต่อผล
ประกอบการของบริษัท ซึ่งบริษัทมักมีผลประกอบการตกต่ าลง  เมื่อบริษัทต้องสูญเสียความสัมพันธ์ทาง
การเมือง การศึกษาของชูกล่ิน อุนวิจิตรและคณะ ( ๒๕๕๓ ) ท่ีได้ท าการศึกษาการประกอบธุรกิจโรงแรมขนาด
กลางและขนาดเล็กในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบว่า ปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองเป็นปัจจัยส าคัญท่ี
ส่งผลกระทบต่อการประกอบการ และศูนย์วิจัยกสิกรไทยรายงานว่าทิศทางการท่องเท่ียวของประเทศไทยในปี 
๒๕๕๓ มีแนวโน้มทรงตัวต่อเนื่องจากปี ๒๕๕๒ เนื่องจากมีความเส่ียงจากการถดถอยลงของตลาดนักท่องเท่ียว
ต่างชาติ ในทุกพื้นท่ีท่องเท่ียวส าคัญของประเทศ โดยเฉพาะการท่องเท่ียวในพื้นท่ีกรุงเทพฯ ซึ่งคาดว่าจะได้รับ
ผลกระทบมากท่ีสุดจากเหตุการณ์ชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง นับต้ังแต่เดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคม 



๒๖๑ 

๒๕๕๓ ท่ีได้เกิดเหตุการณ์รุนแรงถึงขั้นเผาท าลายอาคาร ซึ่งอยู่ในย่านธุรกิจและการค้าส าคัญกลางกรุงเทพฯ 
และมีผู้ได้รับความเสียหายเป็นจ านวนมาก ท าให้มีแนวโน้มจะสูญเสียรายได้ ซึ่งโดยปกตินักท่องเท่ียวต่างชาติ
สามารถสร้างรายได้จากการมาเยือนกรุงเทพฯ คิดเป็นมูลค่าปีละประมาณ ๑.๕ แสนล้านบาท ( อ้างถึงใน สถิต
ธรรม แสงจันทร์และกิตติพันธ์ คงสวัสด์ิเกียรติ ๒๕๕๖ : ๔๓๓-๔๓๔, ๔๓๙-๔๔๐ )  

 วิกฤตการณ์การเมืองไทย พ.ศ. ๒๕๕๖–๒๕๕๗ เป็นวิกฤตการณ์ใหญ่ท่ีส่งผลกระทบต่อ
ประเทศไทยเช่นเดียวกัน เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ประท้วงต่อต้านรัฐบาลต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึง
พฤษภาคม ๒๕๕๗ การประท้วงนี้มีการปะทะกันระหว่างผู้สนับสนุนรัฐบาลและผู้ประท้วง มีการใช้ความ
รุนแรงและอาวุธเป็นระยะ ๆ จนมี ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ลงเอยด้วยการท่ีนางสาว ยิ่ ง ลักษณ์ ชิน
วัตร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นต้องพ้นจากต าแหน่ง และในท่ีสุดวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ประกาศใช้กฎอัยการศึกท่ัวราชอาณาจักร อีกสองวันต่อมา กองทัพรัฐประหารรัฐบาลรักษาการ 
และให้ ผู้ชุมนุมสองฝ่ายยุ ติการชุมนุม ต่อมาก็ ต้ังรัฐบาลช่ัวคราวมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชาเป็น
นายกรัฐมนตรี 

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจมีปรากฏชัดเจน จะเห็นได้จากการประกาศภาวะเศรษฐกิจของ
หน่วยงานหลายท่ี เช่น  ตามข้อมูลของบลูมเบิร์ก เมื่อวันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ค่าเงินบาทไทยลดลงต่ าสุดใน
รอบสามปีเนื่องจากความไม่สงบทางการเมือง ค่าเงินของไทยลดลงร้อยละ ๔.๖ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนและ
ธันวาคม ขณะท่ีดัชนีตลาดหลักทรัพย์หลักร่วงลงเช่นกัน (ร้อยละ ๙.๑) ในด้านการท่องเท่ียว สมาคมธุรกิจ
ท่องเท่ียวภายในประเทศรายงานว่ารายได้จากการท่องเท่ียวลดลง ๑๒๕ ล้านดอลล่าร์สหรัฐในช่วงคริสต์มาส
และปีใหม่เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันเมื่อปี ๒๕๕๕ ธนาคารแห่งประเทศไทยรายงานเมื่อวันท่ี ๑๔ มกราคม 
๒๕๕๗ วันท่ีสองของการ "ปิดกรุงเทพฯ" ว่า ธนาคารสาขาต่าง ๆ ๑๓๕ แห่งได้รับผลกระทบ ตามข้อมูลท่ี
รวบรวมโดยกระทรวงการคลังของไทย บลูมเบิร์ก แอล.พี. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นักลงทุน
ต่างชาติได้ถอนเงิน ๓,๐๐๐ ล้านดอลล่าร์สหรัฐ (เกือบ ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท) จากตลาดหลักทรัพย์ต้ังแต่เริ่ม
การประท้วงเมื่อวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ รายงานข้อมูลเศรษฐกิจซึ่งตีพิมพ์เมื่อวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ระบุว่า จีดี
พีเพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๖ ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี ๒๕๕๖ นับเป็นระดับการเติบโตต่ าสุดของประเทศนับแต่
ไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๕ ข้อมูลดังกล่าวยังแสดงว่าค่าเงินบาทอ่อนลงร้อยละ ๔ นับแต่เริ่มชุมนุม  

ผลกระทบดังกล่าวต่อเนื่องมาปัจจุบัน จะเห็นได้จากการประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย  แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนกันยายน และไตรมาสท่ี ๓ ปี ๒๕๕๗ ฉบับท่ี ๔๘/๒๕๕๗ ว่า
เศรษฐกิจไทยปรับดีขึ้นจากเดือนก่อน แต่ในภาพรวมการฟื้นตัวยังช้า  

 
โดยการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวและการใช้จ่ายภาครัฐ โดยเฉพาะการลงทุน 

ปรับดีขึ้นจากการเร่งเบิกจ่ายในช่วงส้ินปีงบประมาณ ขณะท่ีการลงทุนภาคเอกชนยังทรง
ตัวในระดับต่ าและการส่งออกสินค้ายังอ่อนแอสอดคล้องกับการผลิตอุตสาหกรรมเพื่อการ
ส่งออก ส่วนภาคการท่องเท่ียวปรับดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป...การบริโภคภาคเอกชน
และการใช้จ่ายภาครัฐปรับดีขึ้นหลังจากอ่อนแรงลงในเดือนท่ีแล้ว  โดยการบริโภค

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C_%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C_%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2557
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81&action=edit&redlink=1


๒๖๒ 

ภาคเอกชนขยายตัวจากการกลับมาเพิ่มขึ้นของการใช้จ่ายในหมวดสินค้าไม่คงทน  อาทิ 
อาหารและเครื่องด่ืม เนื่องจากครัวเรือนนอกภาคเกษตรมีรายได้และความเช่ือมั่นอยู่ใน
เกณฑ์ด ีขณะท่ีการใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนยังไม่ฟื้นตัว เพราะหนี้ครัวเรือนเป็นปัจจัย
ถ่วงการใช้จ่ายและก าลังซื้อของครัวเรือนในภูมิภาคได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าเกษตร
ตกต่ า ส่วนแรงกระตุ้นเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายภาครัฐปรับเพิ่มขึ้น ...การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมโดยรวมจึงลดลง...การลงทุนภาคเอกชนทรงตัวจากเดือนก่อนท้ังการ
ลงทุนในภาคก่อสร้างและเครื่องจักรและอุปกรณ์ เนื่องจากอุปสงค์โดยรวมยังต่ ากว่าระดับ
ปกติ โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าท่ีทิศทางการฟื้นตัวมีปัจจัยเส่ียงเพิ่มเติมจากภาวะ
เศรษฐกิจโลก ส่งผลให้หลายอุตสาหกรรมยังมีก าลังการผลิตส่วนเกิน การลงทุนเพื่อขยาย
ก าลังการผลิตจึงอยู่ในระดับต่ าและส่วนใหญ่เป็นการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ  
รายได้เกษตรกรลดลงต่อเนื่องและเป็นปัจจัยลดทอนการบริโภคของครัวเรือน  โดยราคา
สินค้าเกษตรปรับลดลง 

เศรษฐกิจไตรมาสที่ ๓ ปี ๒๕๕๗ มีแนวโน้มฟื้นตัวแต่ค่อนข้างช้าและไม่ชัดเจน
ในทุกภาคส่วนโดยอุปสงค์ภาคเอกชนมีบทบาทมากขึ้นในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ  แต่
บางส่วนถูกรั้งไว้ด้วยราคาสินค้าเกษตรท่ีตกต่ า ภาระหนี้ครัวเรือนท่ีอยู่ในระดับสูง และ
ก าลังการผลิตส่วนเกินท่ีเหลืออยู่ในหลายอุตสาหกรรม ส่วนการใช้จ่ายภาครัฐโดยเฉพาะ
การลงทุนท าได้ค่อนข้างน้อยแม้จะเร่งขึ้นในช่วงปลายไตรมาส ( ธนาคารแห่งประเทศไทย  
๒๕๕๗ 

(http://www.bot.or.th/Thai/EconomicConditions/Thai/Documents/Pr
essThai_September๒๐๑๔.pdf) 

 
จะเห็นว่าปัญหาเศรษฐกิจของประเทศสาเหตุส าคัญเกิดจากผลกระทบของวิกฤตการณ์ทาง

การเมืองนั่นเอง และท้ังการเมืองและเศรษฐกิจก็ล้วนมีผลกระทบต่อศิลปินเพลงพื้นบ้านภาคกลางท้ังส้ิน  
ช่วงสิบปีท่ีผ่านมาสังคมไทยแบ่งฝักแบ่งฝ่ายตามแนวคิดของพรรคการเมืองอย่างชัดเจนและ

ทวีความขัดแย้งไปเป็นวงกว้าง เกิดความแตกแยกระหว่างสองกลุ่มสองสีแม้กระท่ังในบ้านเดียวกันหรือ
ครอบครัวเดียวกัน นานวันความไม่ลงรอยและความเกลียดชังฝ่ายตรงข้ามยิ่งฝังรากลึก ท่ีผ่านมามีเหตุการณ์
ประท้วงทางการเมืองหลายครั้ง แต่ละครั้งแต่ละฝ่ายยิ่งเพิ่มรอยร้าวให้กว้างและลึกยิ่งขึ้น ศิลปินเพลงพื้นบ้านก็
หนีไม่พ้นความขัดแย้งท่ีรุนแรงนี้ บางคนมีประสบการณ์หรือเคยเห็นผู้อื่นเคยถูกพายุการเมืองซัดสาดถาโถมก็
รู้สึกกลัว ไม่กล้าแสดงออก แม้จะเห็นด้วยกับแนวคิดและได้รับเชิญให้ไปแสดงบนเวทีการประท้วงก็ไม่ไป บาง
คนไม่กล้าไปแสดงในงานของฝ่ายตรงข้ามเพราะเกรงจะตกเป็นเหยื่อทางการเมือง หรือเป็นเครื่องมือท าร้ายคน
ในชาติเดียวกัน ขณะท่ีบางคนกล้าขึ้นเวทีร้องเพลงเสียดสีฝ่ายตรงข้ามอย่างเปิดเผย แม้ได้รับการช่ืนชมจากฝ่าย
ของตนแต่ก็ถูกต่อต้านจากฝ่ายตรงข้าม ในช่วงท่ีมีการประท้วงดังกล่าวนี้ศิลปินพื้นบ้านหลายคนจึงรู้สึกอึดอัด



๒๖๓ 

ใจอย่างยิ่ง แม้เป็นห่วงบ้านเมือง อยากให้เหตุการณ์สงบโดยเร็วแต่ก็ไม่กล้าท าอะไร ( เกลียว เสร็จกิจ 
สัมภาษณ์ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ) การเมืองจึงมีผลกระทบต่อการแสดงออกของศิลปินอย่างมาก 

อย่างไรก็ดี เหตุการณ์ทางการเมืองก็เป็นโอกาสและเป็นเวทีให้ศิลปินบางคนได้สร้างสรรค์
ผลงานใหม่ เพลงพื้นบ้านจัดเป็นวรรณกรรมพื้นบ้านและศิลปะพื้นบ้าน ย่อมสร้างขึ้นจากความรู้สึกนึกคิดและ
จินตนาการ ความขัดแย้งทางการเมืองเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินหลายคนแต่งเพลงและน าไปแสดงได้อย่างน่า
สะเทือนใจ นอกจากจะท าให้เพลงพื้นบ้านเป็นเครื่องมือในการสร้างความจรรโลงใจ ความสุข ปลุกปลอบใจ 
และให้ความรู้แล้ว ยังเป็นเครื่องมือส่ือสารทางการเมือง เป็นส่ือในการวิพากษ์วิจารณ์ ท่ีเหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาพสังคมด้วย  

จะเห็นว่าการเมืองเหมือนดาบสองคมต่อศิลปินพื้นบ้าน ด้านหนึ่งเป็นพลังในการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะ ด้านหนึ่งขัดขวางเสรีภาพในการแสดงออก ยุคใดท่ีนักการเมืองเห็นความส าคัญก็ส่งเสริมให้ใช้
เพลงพื้นบ้านเป็นส่ือประชาสัมพันธ์ในการกระจายข่าวสารและโน้มน้าวใจ เช่น ล าตัดคณะหวังเต๊ะแม่ประยูร 
เคยเป็นส่ือพื้นบ้านเพื่อการรณรงค์เรื่องประชาธิปไตย มีการเดินสายไปแสดงท่ัวประเทศ พ่อหวังเต๊ะแต่งเพลง
ใหม่ๆ ไว้จ านวนมาก สร้างกระแสความนิยมล าตัดอย่างแพร่หลายและมีช่ือเสียงโด่งดังขึ้นอย่างรวดเร็ว ( เด่น 
หลานหวังเต๊ะ สัมภาษณ์ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ) 

  
๓.๒.๔ ภัยธรรมชาติ 

บทความเรื่อง แผ่นดินไหวและคล่ืนสึนามิในมหาสมุทรอินเดีย พ.ศ. ๒๕๔๗ ใน สารานุกกรม
เสรี  วิกิพีเดีย ( http://th.wikipedia.org ) ระบุว่า แผ่นดินไหวในมหาสมุทรอินเดีย พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น
แผ่นดินไหวใต้ทะเล เกิดขึ้น เมือ่วันท่ี ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ (ค.ศ. ๒๐๐๔) เวลา ๐๗.๕๘ น. ตามเวลาใน
ประเทศไทยศูนย์กลางอยู่ลึกลงไปในมหาสมุทรอินเดีย ใกล้ด้านตะวันตกของตอนเหนือเกาะสุมาตรา ประเทศ
อินโดนีเซีย แรงส่ันสะเทือนจากแผ่นดินไหว ท าให้เกิดความเสียหายบนเกาะสุมาตรา และยังรับรู้ได้ในภาคใต้
ของประเทศไทยเพราเกิดคล่ืนสูงสุดราว ๓๐ เมตร เข้าท่วมท าลายบ้านเรือนตามแนวชายฝ่ังโดยรอบมหาสมุทร
อินเดีย ประมาณการว่ามีผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวครั้งนี้ใน ๑๔ ประเทศมากกว่า ๒๓๐,๐๐๐ คน นับเป็นหนึ่ง
ในภัยพิบั ติทางธรรมชาติครั้งร้ายแรงท่ีสุดในประวัติศาสตร์ ประเทศท่ีได้รับความเสียหายมากท่ีสุด
ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย รองลงมาคือประเทศศรีลังกา ประเทศอินเดีย และประเทศไทย ตามล าดับ 

ผลกระทบต่อประเทศไทยมีท้ังความเสียหายด้านชีวิตทรัพย์สิน และด้านเศรษฐกิจ ข้อมูล ณ 
วันท่ี ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ประเทศไทยมีจ านวนผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ และผู้สูญหายจ านวนท้ังหมด 
๕,๓๐๙ คน ผู้สูญหายจ านวนท้ังหมด ๓,๓๗๐ คน นอกจากมีผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ และผู้สูญหายเป็นจ านวน
มากแล้ว ยังมีความเสียหายในด้านทรัพย์สิน ได้แก่ บ้านเรือนของราษฎร โรงแรม บังกะโล เกสต์เฮาส์ ร้านค้า 
ร้านอาหาร ทรัพย์สินส่วนตัวของนักท่องเท่ียว ยานพาหนะ ตลอดจนระบบสาธารณูปโภคต่างๆ อาทิ ไฟฟ้า 
ประปา โทรศัพท์และถนน เป็นมูลค่ากว่าพันล้านบาท ความเสียหายด้านเศรษฐกิจท่ีได้รับผลกระทบมากท่ีสุด 
คือ อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว โดยจังหวัดท่ีได้รับผลกระทบมากท่ีสุด คือ ภูเก็ต พังงาและกระบี่  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/UTC%2B7
http://th.wikipedia.org/wiki/UTC%2B7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/10_%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2548
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%88


๒๖๔ 

 
 

ภาพที่ ๑๕๓ แสดงประเทศที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นสึนามิ 
ที่มา : http://th.wikipedia.org 

 
ผลกระทบต่อศิลปินเพลงพื้นบ้านภาคกลางคือขาดเจ้าภาพหรือผู้หาว่าจ้างไปแสดง ดังค าให้

สัมภาษณ์ของ เด่น หลานหวังเต๊ะ “ คณะผมไปทางใต้มากท่ีสุด คนท่ีนั่นชอบกันมาก ภาคใต้ไปหมดทุกจังหวัด 
ขนาดยะลา งานหลักเมืองมีระเบิดทุกปีก็ไป ล าตัดเข้าได้ทุกท่ี สมัยก่อนสิบกว่าปีก่อนเขานิยมกันมาก โนรายังสู้
เราไม่ได้ แต่พอเกิดสึนามิ เจ้าภาพหายหมด เราไม่ได้ไปเลย” ( สัมภาษณ์ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ) 

เมื่อปลายป ี๒๕๕๔ ประเทศไทยได้ประสบกับวิกฤตมหาอุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่และรุนแรงส่งผล
กระทบต่อบริเวณลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาและลุ่มน้ าโขง เริ่มต้ังแต่ปลายเดือนกรกฎาคมและส้ินสุดเมื่อวันท่ี ๑๖ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ มีราษฎรได้รับผลกระทบกว่า ๑๒.๘ ล้านคน ธนาคารโลกประเมินมูลค่าความเสียหายสูง
ถึง ๑.๔๔ ล้านล้านบาท เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และจัดให้เป็นภัยพิบัติครั้งสร้างความเสียหายมาก
ท่ีสุดเป็นอันดับส่ีของโลก อุทกภัยดังกล่าวท าให้พื้นดินกว่า ๑๕๐ ล้านไร่ ซึ่งในจ านวนนี้เป็นท้ังพื้นท่ี
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมใน ๖๕ จังหวัด ๖๘๔ อ าเภอ ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ๔,๐๘๖,๑๓๘ 
ครัวเรือน ๑๓,๕๙๕,๑๙๒ คน บ้านเรือนเสียหายท้ังหลัง ๒,๓๒๙ หลัง บ้านเรือนเสียหายบางส่วน ๙๖,๘๓๓ 
หลัง พื้นท่ีการเกษตรคาดว่าจะได้รับความเสียหาย ๑๑.๒๐ ล้านไร่ ถนน ๑๓,๙๖๑ สาย ท่อระบายน้ า ๗๗๗ 
แห่ง ฝาย ๙๘๒ แห่ง ท านบ ๑๔๒ แห่ง สะพานและคอสะพาน ๗๒๔ แห่ง บ่อปลา บ่อกุ้ง หอย ๒๓๑,๙๑๙ ไร่ 
ปศุสัตว์ ๑๓.๔๑ ล้านตัว มีผู้เสียชีวิต ๘๑๓ ราย (๔๔ จังหวัด) สูญหาย ๓ คน อุทกภัยครั้งนี้ถูกกล่าวขานว่าเป็น 
"อุทกภัยครั้งร้ายแรงท่ีสุดท้ังในแง่ของปริมาณน้ าและจ านวนผู้ได้รับผลกระทบ"  

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2004_Indian_Ocean_earthquake_-_affected_countries.png


๒๖๕ 

 
ภาพที่ ๑๕๔  นิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งได้รับผลกระทบหนักจากอุทกภัย ปี ๒๕๕๔ 

ที่มา : http://th.wikipedia.org 

 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินมูลค่าความเสียหายไว้ท่ี ๑๕๖,๗๐๐ ล้านบาท ความ
เสียหายส่วนใหญ่มาจากผลกระทบท่ีมีต่ออุตสาหกรรมการผลิต โดยมีโรงงาน ๙๓๐ แห่งใน ๒๘ จังหวัดได้รับ
ผลกระทบ รวมท้ังนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและปทุมธานี ยังมีการประเมินว่า
อุทกภัยครั้งนี้ส่งผลให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจลดลงร้อยละ ๐.๖ ถึง ๐.๙ เมื่อวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๕๕๔ แอนเน็ต ดิกซอน ผู้อ านวยการธนาคารโลกประจ าประเทศไทย เปิดเผยว่า พบความเสียหายรวม
ประมาณ ๑.๔ ล้านล้านบาท แบ่งเป็นความเสียหายจากทรัพย์สินคงท่ี เช่น บ้าน โรงงาน มูลค่าประมาณ ๖.๖ 
แสนล้านบาท และความสูญเสียจากค่าเสียโอกาส เช่น การผลิต อีกประมาณ ๗ แสนล้านบาท ธนาคารโลกได้
ประเมินเป็นผลกระทบต่อจีดีพีของไทยให้ลดลงประมาณ ๑.๒% เหลือ ๒.๔% จากเดิมท่ีคาดไว้ ๓.๖% ด้าน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ( สศช. ) ระบุว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดี
พี) ของไทยใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ขยายตัวเพียง ๐.๑% ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยออกมายอมรับว่าต่ ากว่าท่ีคาดไว้ 
โดยเฉพาะไตรมาสสุดท้ายท่ีจีดีพีติดลบถึง ๙% ( http://th.wikipedia.org ) 

นอกจากมีผลกระทบในด้านเศรษฐกิจแล้วยังเกิดปัญหาความขัดแย้งในสังคม ได้แก่ ความ
ขัดแย้งเรื่องการกั้นน้ า การใช้พนังกั้นน้ าท่วมส่งผลให้เกิดความขัดแย้งหลายครั้งระหว่างประชาชนท้ังสองด้าน 
ฝ่ังท่ีถูกน้ าท่วมรู้สึกโกรธท่ีพวกตนได้รับผลกระทบอย่างไม่เป็นธรรม และมักพยายามท าลายพนังกั้นน้ าเหล่านี้ 
ซึ่งบางครั้งส่งผลให้เกิดการเผชิญหน้ากันด้วยอาวุธ เช่น ชาวนาในจังหวัดพิจิตร และอื่น ๆ เป็นต้น รวมท้ังการ
ประท้วงปิดถนน เช่น ชาวบ้านในต าบลบึงค าพร้อย อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานีกว่า และผู้ประสบภัยน้ า
ท่วมในอ าเภอบางใหญ่ อ าเภอบางบัวทอง อ าเภอไทรน้อยและอ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เป็นต้น ( 
http://th.wikipedia.org/wiki )  

เนื่องจากน้ าท่วมในบริเวณภาคกลาง ศิลปินเพลงพื้นบ้านจึงได้รับผลกระทบโดยตรง ท้ังใน
ด้านการด าเนินชีวิตท่ียากล าบากและการถูกยกเลิกการว่าจ้างไปแสดงในสถานท่ีต่าง ๆ จ านวนมาก เช่น คณะ
ขวัญจิต ศรีประจันต์ ได้รับผลกระทบท้ังในช่วงน้ าท่วมและช่วงท่ีน้ าลดแล้ว “เจ้าภาพส่วนใหญ่โทรศัทพ์มา
เล่ือนงาน บางท่ีท่ีจัดงานน้ ายังไม่ท่วมแต่เจ้าภาพเขากลัวก็ขอเล่ือน พอจะถึงวันงานก็กลัวว่าคนมาจะล าบาก
หรือมาน้อย ก็เล่ือนอีก หลายเจ้าก็ยกเลิกไปเลย เราก็ไม่รู้จะท ายังไง บ้านแม่ก็น้ าท่วม ต้องสูบน้ าทุกวัน ข้าว
ของเสียหายหมดเลย ต้องให้หลาน ๆ ไปนอนบ้านอื่น เพราะเขาต้องไปโรงเรียน แต่แม่ก็อยู่นี่แหละ เวลาออก

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flooding_of_Rojana_Industrial_Park,_Ayutthaya,_Thailand,_October_2011.jpg


๒๖๖ 

นอกบ้านก็พายเรือ...หลังน้ าลดงานก็น้อย เศรษฐกิจไม่ดี ไร่นาเสียหายเขาก็ไม่จ้างการแสดงอะไรทั้งนั้น บางคน
เขามีเงินแต่ไม่มีกะจิตกะใจ เพราะบ้านช่องเสียหายไปมากก็ไม่อยากจะท าอะไรแล้ว ” ( เกลียว เสร็จกิจ 
สัมภาษณ์ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ) คณะเพลงหลายคณะและศิลปินอีกหลายคน เช่น พ่อสุจินต์ ชาวบางงาม 
แม่ส าเนียง ชาวปลายนา พ่อบรรจง ทัพวิเศษ ฯลฯ นอกจากเป็นผู้ประสบภัยแล้วก็ยังขาดรายได้จากแสดงอีก
ด้วย 

กล่าวโดยสรุปปัจจัยในด้านวิถีชีวิต ค่านิยม การเมือง เศรษฐกิจ นโยบายและการด าเนินงาน
ของภาครัฐมีผลกระทบสูงต่อศิลปินและเพลงพื้นบ้าน ดังค าสัมภาษณ์ของนายสุธรรม หวังโซะ ( ๒๙ สิงหาคม 
๒๕๕๗ ) ท่ีว่า  

 
๑.ขาดผู้สืบทอด เด็กใหม่ๆ ลูกหลานเรียนสูง ๆ ก็ไปท างานกันหมด ไม่เอาล าตัด

แล้วเด๋ียวมีของแปลก ๆ เข้ามาเยอะ เด็กก็ไม่สนใจล าตัดแล้ว จนจะไม่รู้จักแล้ว แม้แต่ลูก
สาวหัดเป็น ไปเล่นท่ีโรงเรียน แต่ให้ยึดเป็นอาชีพก็ไม่เอา ๒.รัฐไม่ส่งเสริม เป็นสาเหตุ
ส าคัญมาก เมื่อก่อนเคยออกรายการย้อนทางอย่างไทย และออกทีวีเกือบทุกช่อง แต่ ๒๐ 
กว่าปีมานี้ไม่ได้ออกเลย ต้ังแต่ปี ๒๕๓๗ มาไม่มีเลย ในทีวีมีแต่เกมโชว์แบบนี้ล าตัดน่าจะ
สูญ ...พื้นท่ีการแสดงแคบลง คนนิยมน้อยลงตอนนี้มีแต่ปริมณฑลเท่านั้น ...๑.การส่งเสริม
ของรัฐ ส าคัญมาก เมื่อก่อนสมัยลุงหวังได้ออกส่ือมาก ท้ังวิทยุ  โทรทัศน์ แผ่นเสียง เทป 
ตอนนี้ไม่มีเลย...หลายคณะก็ยุบไปแล้ว ตอนนี้เหลือคณะใหญ่จริง ๆ ๒ คณะ คณะอื่นๆ ก็
ยืมตัวกันดึงตัวกันท้ังนั้น ...การแสดงสมัยใหม่อย่างลิเก น่ากลัว เวทีใหญ่โต เสียงดังมาก 

 
       สภาพการด ารงอยู่ของเพลงภาคกลางในปัจจุบัน นับว่าอยู่ในภาวะท่ีควรจะต้องส่งเสริม และ
สร้างสรรค์วิธีการต่างๆ เพื่อให้เพลงพื้นบ้านยังคงด ารงอยู่สืบต่อไปได้ในอนาคตกาล เพราะแม้ว่าในปัจจุบันจะ
ยังคงมีพ่อเพลงแม่เพลง และคณะแสดงคณะต่างๆ ท่ีมีความสามารถในการแสดงเพลงพื้นบ้าน ท้ังเพลงฉ่อย 
เพลงทรงเครื่อง เพลงเรือ ล าตัด และอีแซว แต่จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องวางแนวทาง ยุทธศาสตร์ และกรอบการ
ปฏิบัติเพื่อสงวนรักษารูปแบบ วิธีการ ตลอดจนกลวิธีในการแสดงเพลงพื้นบ้าน ดังจะเห็นน าเสนอใน บทท่ี ๔ 
ต่อไป  
 
 
 
 
 
 
        
   



๒๖๗ 
 

บทที่ ๔ 
การสงวนรักษาเพลงพื้นบ้านภาคกลาง 

 
 

ตามธรรมดาวัฒนธรรมย่อมมีการเปล่ียนแปลง แต่การเส่ือมสูญของวัฒนธรรมอันดีงามอย่างรวดเร็วก็
เป็นปัญหาสังคมท่ีควรเร่งแก้ไข ชาติท่ีจะด ารงความเป็นชาติอยู่ได้และมีความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อได้ต้องมี
วัฒนธรรมท้ังทางวัตถุและทางจิตใจ วัฒนธรรมท้ังสองประเภทนี้มีความสัมพันธ์กัน ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็
จะเกิดความไม่สมดุลกัน  เช่น   ถ้าเจริญไปในทางวัตถุเกินไป แต่ในทางจิตใจไม่เจริญตาม ในท่ีสุดก็จะเกิด
ความหายนะ ดังนั้นการบ ารุงรักษาให้วัฒนธรรมของชาติมีความเจริญงอกงามอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาพการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยู่เสมอจึงเป็นส่ิงจ าเป็น  ดังเช่นท่ี ศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชธน (๒๕๓๑ : 
๕๓ - ๕๔)  กล่าวไว้ว่า วัฒนธรรมจะมีสภาพเป็นความเจริญงอกงามได้ต้องมีลักษณะ ๔ ประการ ดังนี้ 

 
๑.   ต้องมีการส ่าสมและการสืบต่อตกทอดกันไปไม่ขาดตอน หรือกล่าวอีกนัย

หนึ งคือ มีมรดกแห่งสังคมอันเกิดจากผลิตผลของสังคมที สร้างสมไว้ 
๒.  ต้องมีแปลกมีใหม่มาเพิ มเติมของเดิม ให้เข้ากันได้ด้วยดี 
๓.  ต้องส่งเสริมเพื อให้แพร่หลายไปในหมู่ของตนและตลอดไปถึงชนหมู่อื นด้วย                                                 
๔.  ต้องปรับปรุงและแก้ไขให้เหมาะกับสิ งแวดล้อมและสภาพของเหตุการณ์… 
ถ้าชาติใดไม่รู้จักปรับปรุงและแก้ไขวัฒนธรรมเดิมของชาติของตนให้ทันท่วงที ให้

ประสานเข้ากันได้เหมาะกับสมัยและสภาพของเหตุการณ์  ก็จะถูกวัฒนธรรมของชาติอื น
ที มีแรงอ่านาจมากกว่าเข้ามาแทนที ทีละน้อย ๆ ถ้าไม่รู้จักผลักไสสิ งที เห็นว่าเป็นภัยให้พ้น
ไป  และดึงสิ งที เห็นว่าดี เอามาประสานเข้าไว้ในวัฒนธรรมเดิมของตน  ในที สุดวัฒนธรรม
เดิมของตนก็จะหายหมดไป กลายเป็นไม่มีชาติอีกต่อไป …ถ้าชาติใดไม่กระตือรือร้นเอาใจ
ใส่ในวัฒนธรรมของชาติตน และไม่รู้จักท่าให้วัฒนธรรมของตนมีความเจริญงอกงาม ให้
ประสานเข้ากันกับข้อความที กล่าวมาข้างต้นท้ัง ๔ ข้อ ก็จะถึงแก่ความเสื อมและตายไปใน
ที สุด … 

  
ด้วยเหตุนี้ ชาติต่าง ๆ จึงต้องบ ารุงรักษาวัฒนธรรมของตนให้อยู่ในสภาพท่ีเหมาะสม  ท้ังพยายาม

ด ารงรักษาไว้และปรับปรุงให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้น 
นงเยาว์ ชาญณรงค์ ( ๒๕๔๒ : ๑๘๕ ) กล่าวถึงความส าคัญของการส่งเสริมวัฒนธรรมว่าจริงอยู่ 

วัฒนธรรมไม่อาจส าคัญเท่ากับเรื่องปากเรื่องท้อง ซึ่งเป็นความอยู่รอดของชาติในทางเศรษฐกิจ แต่ก็มีคุณค่า
ทางจิตใจของประชาชาติ อันสืบต่อมาจากบรรพบุรุษท่ีรักชาติและศรัทธาต่อวัฒนธรรมของตน แม้ประเทศของ
ตนจะแตกสลายไปก็สามารถสร้างอาณาจักรขึ้นมาใหม่ได้ประเทศจะสร้างขึ้นหรือปกป้องไว้ได้ด้วยก าลังทหาร      
แต่ชาติจะด ารงอยู่รอดได้ด้วยความมั่นคงแห่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของคนในประเทศการพ่ายแพ้ทางทหาร



๒๖๘ 
 

นั้นยังไม่ถือเป็นการพ่ายแพ้โดยเด็ดขาด เพราะสักวันหนึ่งอาจจะเกิดวีรบุรุษเป็นผู้น าในการกอบกู้บ้านเมืองได้  
ถ้าประชาชนยังยึดมั่นในความเป็นชาติของตน โดยยึดมั่นในเอกลักษณ์วัฒนธรรมแห่งชาติตนอย่างมั่นคง ไม่
ยอมถูกกลืน  แต่การพ่ายแพ้ในทางวัฒนธรรมนั้นนับเป็นการสูญส้ินชาติ ถูกกลืนชาติอย่างส้ินเชิง 

ดังนั้น การส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประจ าชาติ จึงเป็นส่ิงส าคัญและเป็นการจ าเป็นอย่างยิ่ง  
ท้ังนี้ต้องอาศัยความร่วมมือท้ังของรัฐและเอกชน 

งานส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมเป็นภาระหน้าท่ีส าคัญของรัฐ ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤต
เศรษฐกิจอย่างรุนแรง  สาเหตุส าคัญเนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการส่ือสาร การ
เปล่ียนแปลงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ให้ทันสมัย การตกอยู่ภายใต้วัตถุนิยม อ านาจนิยมและทุนนิยม ปัญหาการรับ
วัฒนธรรมต่างชาติอย่างไม่เหมาะสม และการละท้ิงวัฒนธรรมด้ังเดิมของคนไทยนับวันจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น  
รัฐบาลจึงต้องก าหนดนโยบายและด าเนินงานต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ปลูกฝังค่านิยมรักชาตินิยมไทย
ตลอดมา เช่น การก าหนดให้ปี  พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็น “ปีรณรงค์วัฒนธรรมไทย ปี ๒๕๓๘ - ๒๕๔๐ เป็น “ปีสืบ
สานวัฒนธรรมไทย” (ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  ๒๕๔๐ : ค าน า) ปี ๒๕๔๐ รณรงค์ให้กิน
ของไทย ใช้ของไทย เท่ียวเมืองไทย  และใช้จ่ายอย่างประหยัด  ( วราภรณ์  พงษ์ไพบูลย์  ๒๕๔๑ : ๓-๔ )  ปี 
๒๕๔๕   รัฐบาลได้จัดต้ังกระทรวงวัฒนธรรมขึ้นมาก ากับดูแลงานด้านวัฒนธรรมของชาติ มีนโยบายและ
ด าเนินงานในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างจริงจัง   

ตามปกติรัฐบาลย่อมมีนโยบายและแผนงานด้านวัฒนธรรมอย่างชัดเจน เช่น “แผนปฏิบัติราชการ ๔ 
ปี ของกระทรวงวัฒนธรรม ( พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ )”  ท่ีระบุไว้ว่า  

 
ตามบทบญัญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และ

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ดี พ .ศ.๒๕๔๖ 
รวมท้ังมติคณะรัฐมนตรี เมื อวันที  ๑๓ มกราคม ๒๕๕๒ ที เห็นชอบแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน และได้มอบหมายให้ ทุกส่วนราชการ จัดท่าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของ 
กระทรวง (พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ) และแผนปฏิบัติราชการประจ่าปี ตามกรอบระยะเวลา
ที ก่าหนด กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดท่าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของกระทรวงวัฒนธรรม 
(พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๔) เพื อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน เป็นที เรียบร้อยแล้ว ซึ งใน
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของกระทรวงวัฒนธรรม (พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๔) นี้ ได้รวบรวม
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด และ แผนงาน/ โครงการ ระดับ
ผลผลิต ของแต่ละส่วนราชการ ตามกรอบนโยบายของรัฐบาลที แถลงต่อรัฐสภา และ
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน โดยกรม กอง และส่านักต่างๆ ในสังกัดของกระทรวง ได้
จัดท่าแผนปฏิบัติราชการแผ่นดิน...  

        (กระทรวงวัฒนธรรรม ๒๕๕๑: ๑ http://www.m-culture.go.th/) 
 

http://www.m-culture.go.th/


๒๖๙ 
 

“แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม” ก าหนดแผนแม่บท
วัฒนธรรมไว้ว่า 
 

๗.๓ แผนแม่บทวัฒนธรรม  
กรอบทิศทางการพัฒนางานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม โดยมีเป้าหมายส่าคัญ 

คือ พัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที มีความเข้มแข็ง และมั นคงทางวัฒนธรรม   คนไทยมี
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  มีความเป็นน้่าหนึ งใจเดียวกันท่ามกลางความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม (unity in diversity) 

พันธกิจที่ ๑ อุปถัมภ์ คุ้มครองและส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ 
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างมั นคง 

พันธกิจที่ ๒ สนองงานส่าคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้
สืบทอดและพัฒนาอย่างยั งยืน 

พันธกิจที่ ๓ สร้างสรรค์สังคมสันติสุขด้วยมิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ในทุกระดับ 

พันธกิจที่ ๔ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการด่าเนินงาน
ทางวัฒนธรรมเพื อเชิดชูคุณค่าและจิตวิญญาณของความเป็นไทย 

พันธกิจที ่๕ สร้างคุณค่าทางสังคม และส่งเสริมมูลค่าเพิ มทางเศรษฐกิจด้วยทุน
ทางวัฒนธรรม ( กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ๒๕๕๔ : ๕ ) 

 



๒๗๐ 
 

 
 

ภาพที่ ๑๕๕ แผนภูมิแสดงรายละเอียดของแผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๙) 
ที่มา : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ในhttp://www.culture.go.th 

 

http://www.culture.go.th/subculture9/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=22


๒๗๑ 
 

การด าเนินงานด้านวัฒนธรรมในระดับชาติมีหน่วยงานรัฐรับผิดชอบดูแลโดยตรงคือกระทรวง
วัฒนธรรม ซึ่งมีวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักในการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ปลูกฝังค่านิยมอันดี
งาม บนพื้นฐานคุณธรรม น าสังคมอยู่เย็นเป็นสุข” มีพันธกิจหรือหน้าท่ีตามกฎหมาย ในการท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และสนองงานส าคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ให้มีการสืบ
ทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน ปลูกฝังค่านิยมและส่งเสริมวิถีชีวิตท่ีดีงาม น ามิติทางวัฒนธรรมมาเพิ่มคุณค่าและ
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม และบริหารจัดการองค์ความรู้และ
มรดก ศิลปวัฒนธรรมให้ เกิ ดประ โยชน์แก่ สั งคมไทยและ สังคมโลก  (กระทรวงวัฒนธรรม 
http://www.opdc.go.th ) และมีหน่วยงานในสังกัด อาทิ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  ท่ีมีอ านาจหน้าท่ีและ
ด าเนินงานวัฒนธรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมท้ังมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอและน าผลมา
พัฒนางานด้วย เช่น รายงานผลการด าเนินงานของส่วนราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๔๘ ของ
กระทรวงวัฒนธรรม กล่าวถึงสภาพปัญหาของสังคมและแนวทางการด าเนินงานว่า  

 
สังคมไทยก่าลังเผชิญหน้ากับภาวะวิกฤตเนื องด้วยตกอยู่ในกระแสบริโภคนิยม 

และกระแสทุนนิยมจนท่าให้สภาพสังคมและวัฒนธรรมของชาติอ่อนแอและศีลธรรมอันดี 
เสื อมตัวลงไปเป็นล่าดับ ผู้คนยึดความฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย นับหน้าถือตาเอาวัตถุเป็นตัวต้ัง
โดยละเลยความส่านึกดี ซื อสัตย์ สุจริต จริยธรรม คุณธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจึงควรใช้
สภาวการณ์ดังกล่าวในการเร่งรณรงค์ ฟื้นฟู และเข้ามาไปมีส่วนช่วยในการเยียวยา 
ปลูกฝัง พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ งในการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมและความรักชาติ กับกลุ่มเด็กและเยาวชน (กระทรวงวัฒนธรรม ๒๕๔๘: ๑๖-๕) 

 
ในส่วนภูมิภาคยังมีหน่วยงานรัฐรับผิดชอบงานด้านวัฒนธรรมโดยตรง เช่น ส านักงานวัฒนธรรม

จังหวัด สภาวัฒนธรรมจังหวัดและสภาวัฒนธรรมต าบล เป็นต้น 
อย่างไรก็ตามงานด้านวัฒนธรรมมีขอบเขตท่ีกว้างขวางและหลากหลาย การด าเนินงานเพื่อให้

ครอบคลุมวัฒนธรรมทุกชนิดทุกพื้นท่ีหรือทุกชุมชนถือเป็นงานหนักและย่อมมีอุปสรรคมากมาย จะเห็นได้จาก
การวิเคราะห์ตนเอง ( SWOT ) ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
พบว่ามีจุดอ่อนและภัยคุกคาม หลายประการ เช่น 

จุดอ่อน 
๑.  กรมมักเปล่ียนแปลงผู้บริหารระดับสูงบ่อยครั้ง ท าให้ทิศทางการด าเนินงาน 
ขาดความต่อเนื่อง... 
๓.  ภารกิจงานบางอย่างมีความซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่น... 
๕. กรมขาดแผนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในงานมากขึ้นกว่าเดิมท่ีต่อเนื่อง 
และชัดเจน 
๖. กรมมีการหาเงินนอกงบประมาณน้อยมาก ท าให้ความสามารถในการด าเนิน 

http://www.opdc.go.th/pdf.php?f=org_report/D_18_.html


๒๗๒ 
 

งานภารกิจของกรมข้ึนอยู่กับการได้รับจัดสรรงบประมาณ 
๗.  การประชาสัมพันธ์กรมกับประชาชนยังไม่ท่ัวถึง ท าให้อัตราการเพิ่มปริมาณ 
ของผู้รับบริการในการจัดงานต่างๆ อยู่ในระดับค่อนข้างต่ า 
๘. ขาดความสามารถในการสร้างสรรค์งานใหม่ๆ เพื่อให้กรมโดดเด่นในการท างาน 
 
ภัยคุกคาม 
๑. ความคาดหวังของประชาชนท่ัวไปและผู้รับบริการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท้ังในแง่ 
คุณภาพของงานและการส่งมอบการบริการท่ีน่าพึงพอใจ 
๒. ภาวะเศรษฐกิจท่ียังไม่ฟื้นตัว ท าให้ประชาชนให้ความส าคัญกับปากท้องมากกว่า 
เรื่องค่านิยมท่ีดีงาม 
๓.  การด าเนินงานของกรมบางครั้งต้องด าเนินงานตามนโยบายทางการเมือง 
๔.  กฎหมายบางฉบับของกรมฯ ยังต้องปรับปรุงให้ทันต่อความเปล่ียนแปลงของ 
สภาพเศรษฐกิจและสังคม (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ๒๕๕๔ : ๓๗ ) 

 
   

๔.๑ การสงวนรักษาเพลงพื้นบ้านภาคกลางที่ผ่านมา 
 
 อดีตกาลนั้น การสงวนรักษาเพลงพื้นบ้านภาคกลาง กระท าผ่านการถ่ายทอด และฝึกฝนวิชา
ความรู้และการร้องเพลงพื้นบ้านประเภทต่างๆ ซึ่งจากการส ารวจนั้น โดยท่ัวไปผู้ถ่ายทอดเพลงพื้นบ้านภาค
กลางคือครูเพลง ซึ่งแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ ครูเพลงท่ีเป็นศิลปินพื้นบ้าน และครูอาจารย์ในสถาบันการศึกษา 
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาครูเพลงท่ีเป็นศิลปินพื้นบ้านเท่านั้น  
 จากการสัมภาษณ์พบว่าหัวหน้าคณะซึ่งมีอายุมากกว่า ๕๐ ปีทุกคณะเป็นครูเพลงด้วย เช่น นาง
เกลียว เสร็จกิจ หรือแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ นางศรีนวล ข าอาจและนายสุจินต์ ชาวบางงาม เป็นต้น แต่ครู
เพลงบางคนไม่ได้เป็นหัวหน้าคณะ เช่น ครูจ ารัส อยู่สุข  เป็นครูเพลงเรือและเพลงทรงเครื่อง บังโซ้ป หรือนาย
นักชาย จิเมฆ เป็นครูร ามะนาและล าตัด เป็นต้น ครูเพลงเหล่านี้ส่วนใหญ่ฝึกหัดเพลงมาต้ังแต่เด็ก แสดงเพลง
พื้นบ้านตลอดมาจนมีความเช่ียวชาญ และเริ่มสอนเมื่อมีอายุมากกว่า ๔๐ ปี เช่น แม่ล าจวน สวนแตง แม่คม
คาย ชุนตาล เป็นต้น นอกจากมีความรู้ความช านาญในการร้องการแสดงเพลงพื้นบ้านแล้ว บางท่านสามารถ
แต่งเพลงและด้นเพลงได้ด้วย เช่น แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์และพ่อสุจินต์ ศรีประจันต์ เป็นต้น 

ครูเพลงเหล่านี้สอนเพลงให้แก่บุคคลท่ัวไปทุกเพศทุกวัยทุกระดับ ท้ังในระบบโรงเรียนและนอก
ระบบโรงเรียน สอนท้ังศิลปินพื้นบ้าน ศิลปินดารา นักร้องเพลงสมัยใหม่ บุคคลท่ัวไปและนักเรียนนักศึกษา 
วิธีการคัดเลือกลูกศิษย์ ครูหลายคนจะพิจารณาผู้ฝึกหัดท่ีมีความต้ังใจจริงในด้านการแสดง เช่น แม่คมคาย   
ชุนตาล ( สัมภาษณ์ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ) “นักเรียนท่ีมีความสนใจ ไม่ได้บังคับ” แม่นกเล็ก ดาวรุ่ง  “ใครก็
ได้ท่ีสนใจ” ( พยงค์ เทียนแจ่ม สัมภาษณ์ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ) ท่ีน่าเห็นใจและช่ืนชมคือครูส่วนใหญ่ไม่มี
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โอกาสเลือกลูกศิษย์ และครูหลายท่านก็มีความเมตตาสูง ยินดีสอนให้แก่ทุกคนโดยไม่มีการคัดเลือกและ
เรียกร้องค่าตอบแทน ดังเช่น ค าให้สัมภาษณ์ เช่น แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ “สมัยก่อน คัดเลือกจากเสียงและ
บุคลิกดี  แต่ปัจจุบันแค่สนใจก็สอนให้ เพราะไม่มีศิษย์เลือก  วิธีสอนเมื่อก่อนก็จะสอนในวันว่างและเอาติด
คณะไปด้วยตลอด ตามดู ตามไปแสดง แต่ปัจจุบันใช้วิธีบันทึกเสียงและวิดีโอไปเป็นต้นฉบับในการฝึกตามเป็น
ส่วนใหญ่ คนท่ีรับในปัจจุบันส่วนใหญ่รับไปเพื่อเรียนรู้  ไม่ได้รับไปเป็นอาชีพ ถ้าเป็นอาชีพก็ต้องเน้นมากหน่อย 
...ไม่ได้เลือก แม่รับทุกคนท่ีเข้ามาหา วิธีสอน ให้ความเป็นกันเอง “หัดก่อนนั่งหน้า หัดช้านั่งหลัง” ( เกลียว 
เสร็จกิจ สัมภาษณ์  ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ) แม่ล าจวน สวนแตง “  ใครอยากเล่นก็รับหมด”( ล าจวน เกษม
สุข สัมภาษณ์  ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ )  แม่นกเอี้ยง เสียงทอง “ลูกศิษย์ส่วนใหญ่มาสมัครเอง  บางครั้งเห็นว่า
พ่อแม่ยากจนก็จะชวนมา สอนให้มีวิชาติดตัวใช้เล้ียงครอบครัวต่อไป ไม่คิดค่าหัด ค่าสอน ( วิภาวรรณ     
เทียนแจ่ม สัมภาษณ์ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ )  เป็นต้น 
       ครูเพลงส่วนใหญ่สืบทอดเพลงพื้นบ้านจากบุคคลในครอบครัวหรือเครือญาติ และฝึกหัดต้ังแต่
อายุยังน้อยเพราะมีใจรักการร้องการร าหรือการแสดง  ตัวอย่างเช่น แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ( สัมภาษณ์  ๑๘ 
กรกฎาคม ๒๕๕๗ ) เล่าว่า แรงบันดาลใจในการฝึกหัดเพลงพื้นบ้านคือ “อยากท่ีจะร้องร า ชอบการแสดง” 
เพลงพื้นบ้านท่ีฝึกหัดครั้งแรกคือเพลงอีแซว บทออกตัว ขณะนั้นอายุ  ๑๕ ปี “ฝึกกับน้าผัน ( นางบัวผัน จันทร์
ศรี ) น้าไหว ( นายไสว สุวรรณประทีป )” แม่ล าจวน สวนแตง  ( สัมภาษณ์  ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ )   ก็
ฝึกหัดเพลงพื้นบ้านจากพี่สาวเพราะพี่สาวมีวงเล่นเพลงของตัวเอง ขณะนั้นมี อายุ ๑๔ ปี  ครูจ ารัส อยู่สุข  
(สัมภาษณ์ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ) ฝึกหัดเพลงพื้นบ้านเพราะ“ชอบการร้องการเล่นอยู่แล้ว ชอบความ
สนุกสนาน เฮฮา” เพลงพื้นบ้านท่ีฝึกหัดครั้งแรก คือเพลงฉ่อย บทไหว้ครู เริ่มฝึกหัดเมื่ออายุ ๑๙ ปี กับแม่แกล
และพ่อหลง อยู่สุข ซึ่งเป็นบิดามารดาของสามี ส่วนแม่คมคาย ชุนตาล ( สัมภาษณ์  ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗)  
ฝึกหัดเพลงพื้นบ้านจากบิดาคือนายสวิง เมื่ออายุ ๑๕ ปี  จะเห็นว่าครูเพลงส่วนใหญ่สืบสายเลือดศิลปินเพลง
พื้นบ้านจากบิดามารดาหรือญาติมิตร เป็น “การสืบเช้ือเครือเพลง” กันมาหลายรุ่น 

ส่วนผู้สืบทอดท่ีมีอายุน้อยกว่า ๕๐ ปี บางส่วนสืบทอดจากบิดามารดาและญาติ เช่น นางสาวสุธา
ทิพย์ ธราพร สืบต่อจากมารดา คือแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ นายนิพนธ์ รักรุ่ง “ทวดเป็นเพลงเห็นท่านร้องแล้ว
ประทับใจ” นางสาวทิราธร หงษ์โต “ อยากเป็นแม่เพลงเก่งเหมือนย่า ย่าฝากไว้ก่อนเสีย ( ชีวติ )” ( สัมภาษณ์ 
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ) ผู้สืบทอดกลุ่มนี้มีไม่มากนัก เป็นสายเลือดศิลปินเช่นเดียวกับบรรพบุรุษ นับเป็นก าลัง
ส าคัญของการสืบทอดเพลงต่อไป อย่างไรก็ตามส่ิงท่ีน่าเป็นห่วงในขณะนี้คือครูเพลงและหัวหน้าคณะหลาย
คณะไม่มีบุตรหลานท่ีจะสืบทอดเพลงพื้นบ้าน เช่น แม่คมคาย ชุนตาล แม่สอิ้ง โชติสวัสด์ิ พ่อบรรจง ทัพวิเศษ 
ฯลฯ จึงเป็นเรื่องท่ีควรสนใจและให้การสนับสนุน 

ผู้สืบทอดอีกส่วนหนึ่งไม่ใช่สายเลือดของครูเพลงแต่ฝึกหัดเพราะมีใจรัก ชอบเพลงพื้นบ้านเพราะ
มีความสนุกสนาน เช่น  สิทธิพงค์ พรหมรส ( สัมภาษณ์ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ) บางคนฝึกหัดเพราะมีแรง
บันดาลใจจากการชมการแสดงของครูเพลงศิลปินแห่งชาติแล้วประทับใจ เช่น สุเทพ ลูกสุพรรณ ( สุเทพ อ่อน
สะอาด สัมภาษณ์  ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ) บางคนเพราะครอบครัวสนับสนุน เช่น  นางสาวพัชรี ศรีเพ็ญแก้ว 
“เคยดูในแผ่นซีดีท่ีพ่อเปิดให้ฟัง จึงอยากฝึกหัดร้องเพลง” บางคนเพราะมีใจรักและอยากอนุรักษ์ เช่น 
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ณัฐวัฒน์ ศิระชัยพงศ์ หรือเทพทัย ลูกอ่างทอง  “ชอบท านอง เนื้อร้องและความงดงามของภาษา” ( สัมภาษณ์ 
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ )  ภาคภูมิ พึ่งเพ็ง “เป็นศิลปะที่มีความไพเราะและควรค่าแก่การอนุรักษ์” ( สัมภาษณ์ 
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ )  เป็นต้น ผู้สืบทอดกลุ่มนี้จึงจัดเป็นกลุ่มรักษ์เพลงพื้นบ้านท่ีแท้จริง  
 การฝึกหัดเพลงพื้นบ้านภาคกลาง ยกเว้นล าตัดท่ีเป็นสายมุสลิม ผู้ฝึกหัดจะต้องเข้าพิธีครอบครู
และไหว้ครู ท้ังแบบง่าย ๆ เช่น ยกพานไหว้ครูธรรมดา ซึ่งมีดอกไม้ธูปเทียนและเงินก านลมอบให้ครู หรือแบบ
พิธีการใหญ่ท่ีต้ังเครื่องบูชาเหมือนไหว้ครูดนตรีไทยนาฏศิลป์ ดังค าให้สัมภาษณ์ของครูทุกคน เช่น ซึ่งคณะ
เพลงแต่ละคณะจะมีรายละเอียดท่ีแตกต่างกันบ้าง เช่น ครูจ ารัส อยู่สุข พิธีไหว้ครู ครอบครูหรือจับมือ  ต้องมี
พานไหว้ครู ท่ีใส่หญ้าแพรก ดอกมะเขือ เงิน ๙ สลึง พริกไทย ๗ เม็ด และแป้ง ( สัมภาษณ์ ๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๕๗ ) เป็นต้น พิธีครอบครูและพิธีไหว้ครูดังกล่าวนี้ศิลปินเพลงพื้นบ้านส่วนใหญ่ยึดถืออย่างเคร่งครัดและ
ปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน 

การถ่ายทอดหรือวิธีสอนเพลงพื้นบ้านท่ีครูเพลงเกือบทุกคนใช้ตลอดมาคือการให้เนื้อเพลง ท้ัง
โดยการจด และบันทึกเสียง แล้วร้องให้ฟังเป็นตัวอย่าง จากนั้นให้น าบทเพลงไปท่องจ า แล้วมาร้องให้ครูฟัง
เพื่อแนะน า เมื่อร้องได้คล่องแคล่วแล้ว ก็จะสอนให้ร าและแสดงท่าทาง หรือสอนตีบท รวมท้ังการใช้มุกตลก
ต่าง ๆ  ( พยงค์ เทียนแจ่ม สัมภาษณ์ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ) เช่น แม่นกเอี้ยง เสียงทอง เล่าว่า “ขั้นแรกจะ
ให้ท่องเนื้อเพลงบทออกตัวก่อน  สอนท านอง  พอร้องได้  จึงจะมาไหว้ครูจับข้อมือ  ต่อจากนั้นจึงจะให้ร้อง
เพลงแต่งตัว  ลงกระได  ตับหมานิล  ตับผ้าลาย  ตับควาย  และตับอื่น ๆ  ตามท่ีครูจะให้ท่อง” ( วิภาวรรณ 
เทียนแจ่ม สัมภาษณ์ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ) นอกจากนี้ก็ให้ติดตามไปดูเวลาเล่น เพื่อให้จดจ าและลักจ าวิธีการ
แสดงของพ่อเพลงแม่เพลงท่ีช านาญแล้ว ( ล าจวน เกษมสุข สัมภาษณ์  ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ )      สิทธิพงค์ 
พรหมรส เล่าว่าเริ่มฝึกหัดเมื่ออายุ ๙ ปี ท่ีบ้านครูเพลง รวมระยะเวลาท่ีฝึกหัด ๑ เดือน โดยเรียนกับครูหลาย
คน เช่น ครูทองเล่ือน ครูขวัญจิต ครูเล่ียม ครูชัน ครูจินตนา ทับมี ครูขาว ครูเขียว ครูไค ครูแวว ครูบัว ครูปัด 
ครูยน ครูใจ ครูล าจวน ครูจุก ครูชิด ครูล้ิม ครูโชติ ครูบัวผัน จันทร์ศรี วิธีการสอนของครูเพลง ท่านร้องให้จ า 
บอกจดลงสมุด  ( สัมภาษณ์ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ )  

 

 
ภาพที่ ๑๕๖ แม่ล าจวน ศรีจันทร์ ไหว้ครูก่อนจะสอน ภาพที่  แม่นกเล็ก ดาวรุ่ง สอนด้วยไอแพด 

ที่มา : บัวผัน สุพรรณยศและคณะ 
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การฝึกหัดเพลงพื้นบ้านสมัยก่อนมีความยากล าบากกว่าสมัยนี้ ศิษย์บางคนมีฐานะยากจนและ
บ้านอยู่ห่างไกลครู การเดินทางล าบาก ต้องไปขอพักอาศัยอยู่บ้านครูเป็นเวลานานนับปีหรือหลายปี ครูต้อง
อบรมส่ังสอนและเล้ียงดู ศิษย์จึงกลาย “ลูก” หรือ “ลูกศิษย”์ ไปโดยปริยาย ความสัมพันธ์ระหว่างครูและศิษย์
จึงใกล้ชิดผูกพันกัน ศิษย์อยู่บ้านครูช่วยท างานบ้านและฝึกหัดเพลงด้วย เมื่อพอแสดงได้บ้างแล้วก็ออกแสดง
เป็นลูกคู่และได้ดูได้จดจ าเคล็ดลับการแสดง ส่ังสมประสบการณ์ กว่าจะ “เป็นเพลง” ได้จึงต้องใช้ความอดทน
ทุ่มเทอย่างยิ่ง ต้องรักจริงท าจริง ดังค าให้สัมภาษณ์ของครูเพลงหลายคน เช่น แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ แม่
ส าเนียง ชาวปลายนา ( การบรรยาย ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ) เป็นต้น บางคนบางคณะยังขวนขวายหาวิชา
ความรู้เพิ่มเติม เช่น แม่อุ่นเรือน ยมเยี่ยม “สมัยแม่น่ะฝึกล าบาก แต่จ าแม่น ออกเวทีเปรี๊ยะเลย” แม่ศรีนวล 
ข าอาจ “ฝึกร้องไปเล่นไป ฝึกร้องกะพ่อเต๊ะ พ่อของพ่อหวัง พ่อหวังสอนคนอื่นแต่ไม่สอนแม่เลยนะ แม่ก็ลักจ า
เอา ...ตอนนั้นค่าตัว ๓๐ บาท ร าไม่ดีถูกเหยียบตีนนะ ...แม่น าท่าร านาฏศิลป์มาปรับใช้กับล าตัด ฝึกร าโดยจ้าง
ครูทองเริ่มมาสอน สอนต้ังแต่เช้าจนเย็น เต้นเสาด้วย” ( การบรรยาย ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ) การอุทิศตน
เพื่อฝึกหัดและฝึกฝนตนเองอย่างหนักนี่เองท่ีท าให้ครูเพลงหลายท่านประสบความส าเร็จในอาชีพศิลปินเพลง
พื้นบ้าน 

ปัจจุบันบ้านเมืองเจริญขึ้นทุกด้าน ศิษย์ไม่จ าเป็นต้องมาพักอาศัยบ้านครู บางคนมาหาครูท่ีบ้าน
ฝึกหัดแล้วก็กลับบ้านตน หากเป็นเยาวชนท่ีเป็นนักเรียนนักศึกษา ส่วนใหญ่ครูรับเชิญไปสอนให้ ท่ี
สถาบันการศึกษา เช่น สุเทพ อ่อนสอาด เล่าว่าเริ่มฝึกหัดเมื่ออายุ  ๑๔ ปี กับครูจ ารัส อยู่สุข ท่ีวิทยาลัย
นาฏศิลป์อ่างทอง ( สัมภาษณ์ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ) นอกเหนือจากนี้ยังมีอุปกรณ์เครื่องมือท่ีทันสมัย ศิษย์
หลายคนใช้วิธีบันทึกเสียงครูด้วยโทรศัพท์เคล่ือนท่ีหรือเครื่องบันทึกเสียงแทนการจดเนื้อเพลงลงในสมุด จึง
สะดวกสบายอย่างยิ่ง  แต่ศิษย์บางคนเห็นว่าการจดและจ าเป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีดี เพราะท าให้จ าแม่น ข้อท่ีน่า
สังเกตคือผู้สืบทอดกลุ่มนี้มีจ านวนมากแต่ท่ีสืบต่อเพลงมีจ านวนน้อย ดังค าให้สัมภาษณ์ของครูเพลงหลายท่าน 
เช่น สุวรรณา แจ่มจิตต์ “ ฝึกไว้มาก แต่เมื่อเรียนจบก็เลิกกันหมด” ( สัมภาษณ์ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ) 
อนันต์ สุขศรี “ศิษย์เล่นเพลงไม่นานก็หยุด และเลิกไป” ( สัมภาษณ์ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ) ฯลฯ  

ศิลปินเพลงพื้นบ้านส่วนใหญ่ยังยึดมั่นในค าส่ังสอนของครูถือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และ
เครื่องเตือนใจท่ีส าคัญ ข้อห้ามต่างๆ ก็ถือเป็นขนบประเพณีท่ีละเมิดไม่ได้ เช่น  “เวลาจะเล่นท าใจให้ใหญ่ไว้ 
ท าใจให้ช้ืน จะว่าได้ฉะฉาน...ห้ามเล่นงานแต่ง เพราะถ้าคู่เขาเลิกกันอาจจะโทษเราและจะไม่มีคนหาไปเล่น
อีก”( ล าจวน เกษมสุข สัมภาษณ์  ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ )  “ต้องมีความมั่นใจ กล้าแสดงออก ท าให้ดีท่ีสุด ...
ห้ามดูถูกคนดู คนจะมากหรือน้อยต้องแสดงให้เต็มท่ี” (พัชรี  วิมลศิลปิน สัมภาษณ์ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ) 
“จงรักเพลงเหมือนชีวิตของเราเอง... ห้ามเรียกค่าสอนจากลูกศิษย์” ( สิทธิพงค์ พรหมรส สัมภาษณ์ ๒๐ 
กรกฎาคม ๒๕๕๗ ) “ แสดงให้เหมาะกับประเภทของงานท่ีต่างกัน... พรสวรรค์ไม่ดีเท่าพรแสวง... ห้ามเอ่ย
วาจากล่าวหาผู้ร้องฝ่ังตรงข้ามอย่างเสียหาย” (บุญนาค วรรณระกากิจ สัมภาษณ์ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ) “ 
ร้องให้ถูกต้อง อักขระอย่าท้ิง ค าควบกล้ า ปรับปรุงเปล่ียนแปรให้เกล้ียงเกลากลมกลืน ... ห้ามคิดคดกับวิชาท่ี
แสดง” (ณรงค์ เกิดฉาย สัมภาษณ์ ๒๐ “ห้ามข้ามเครื่องดนตรี ฉิ่ง กรับ อย่าเคาะกับพื้น” ( เกลียว เสร็จกิจ 
สัมภาษณ์ ๑๘  กรกฎาคม ๒๕๕๗ ) “ร้องสุดค า  ร าสุดแขน...อย่าทรยศอาชีพตัวเอง” (คมคาย ฟุ้งฟู สัมภาษณ์ 



๒๗๖ 
 

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ) “ร้องให้เต็มเสียง ร้องจากใจเรา” (ชุติพร มณีพลาย สัมภาษณ์ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
) และ“ห้ามลบหลู่ครูบาอาจารย์”   ( พัชรี ศรีเพ็ญแก้ว สัมภาษณ์ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ) “ร้องให้สุดค า ร า
ให้สุดแขน คนโง่คือคนฉลาด... ห้ามหยาบคายในการแสดง” รุ่งลิขิต ไทรนิ่มนวล สัมภาษณ์ ๑๙ กรกฎาคม 
๒๕๕๗ ) เป็นต้น อนึ่ง ข้อห้ามของคณะเพลงบางคณะอาจแตกต่างกันบ้าง เช่น คณะเพลงพื้นบ้านแถบจังหวัด
สุพรรณบุรีและอ่างทอง ห้ามแสดงในงานแต่งงานเพราะเกรงจะท าให้คู่สมรสทะเลาะโต้เถียงกัน ขณะท่ีคณะล า
ตัดเช้ือสายมุสลิมแสดงในงานแต่งงานได้ อย่างไรก็ตามค าส่ังสอนและข้อห้ามเหล่านี้ล้วนเกี่ยวข้องกับการรักษา
กาย วาจา ใจ ให้เหมาะสม แสดงความเคารพครูบาอาจารย์และผู้ชม รวมท้ังให้ยึดมั่นในอุดมการณ์วิชาชีพ
เพลงพื้นบ้านนั่นเอง 

ต่อมาการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านอย่างจริงจังต้ังแต่ประมาณปี ๒๕๑๕ เป็นต้นมา
กระท าโดยภาครัฐและเอกชน หน่วยงานรัฐกล่าวเฉพาะกระทรวงวัฒนธรรมได้ให้การส่งเสริมสนับสนุนเพลง
พื้นบ้านภาคกลางตลอดมา แต่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเท่านั้น  เช่น โครงการส่งเสริมและประสานงาน
เครือข่ายทางวัฒนธรรม โครงการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม โครงการมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ โครงการ
ศึกษาวิจัยทางวัฒนธรรม  โครงการส่งเสริมการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ค่านิยม วิถีชีวิตและความเป็นไทย 
โครงการศิลปินแห่งชาติและผู้มีผลงาน ดีเด่นทางวัฒนธรรม โครงการอุดหนุนการวิจัยและโครงการส่งเสริม
เผยแพร่วัฒนธรรมพื้นบ้าน เป็นต้น แม้มีนโยบายและแผนงานชัดเจน มีโครงการจ านวนมาก แต่เพลงพื้นบ้าน
ภาคกลางก็ยังประสบปัญหาขาดผู้ส่งเสริมสนับสนุน  ปัจจุบันมีศิลปินแห่งชาติท่ีมีคณะเพลงพื้นบ้านเพียง ๑ 
คนคือแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ และยังไม่มีโครงการส่งเสริมเพลงพื้นบ้านภาคกลางโดยเฉพาะ  

ส าหรับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ท่ีมีบทบาทในการสงวนรักษาเพลงพื้นบ้านอย่างจริงจังในปัจจุบัน 
ได้แก่ สถาบันการศึกษาหลายแห่ง เช่น คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์ล าปาง วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี โรงเรียนบางล่ีวิทยาและโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย เป็นต้น 

ในส่วนของภาคเอกชนมีหน่วยงานท่ีมีบทบาทในการสงวนรักษาเพลงพื้นบ้านภาคกลางจ านวนหนึ่ง
ซึ่งมีส่วนส าคัญในการศึกษา การสร้างสรรค์และการสืบทอดเพลงชนิดต่างๆ อย่างยิ่ง เช่น ศูนย์สังคีตศิลป์
ธนาคารกรุงเทพ สถาบันคึกฤทธิ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ( องค์การมหาชน ) สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นต้น 

ศิลปินพื้นบ้านถือเป็นบุคคลส าคัญท่ีมีบทบาทสูงในการสงวนรักษาเพลงพื้นบ้าน ท่ีผ่านมาครูเพลง 
หัวหน้าคณะและศิลปินทั้งหลายต่างปฏิบัติหน้าท่ีอย่างทุ่มเทและเสียสละ ตัวอย่างเช่น นายประสูตร ช่วงเวฬุ
วรรณ อุทิศตนช่วยเหลือสังคมอยู่เสมอ อาทิ รับแสดงในงานของภาครัฐ เช่น งานอนุรักษ์มรดกไทย งานท่ัวๆ 
ไป งานของอ าเภอ งานของจังหวัด งานของโรงพยาบาล งานประเพณีต่างๆ เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่เพลง
พื้นบ้าน นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเพลงพื้นบ้านเป็นประจ าทุกปี เช่น งานผู้สูงอายุ ในวันท่ี ๑๙ 
เมษายน เป็นต้น ท่ีน่าสนใจคือใช้เพลงพื้นบ้านเป็นส่ือกลางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมภาครัฐต่าง ๆ อย่าง
เป็นกลาง เช่น “การเลือกตั้ง สว” จะใช้เพลงพื้นบ้านในการรณรงค์การเลือกต้ัง ไม่ใช้เป็นส่ือโฆษณาให้ฝ่ายใด
หรือเบอร์ใดเบอร์หนึ่ง ( ประสูตร ช่วงเวฬุวรรณและวาสนา จิตรบรรจง  สัมภาษณ์  ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๗ ) ส่ิง



๒๗๗ 
 

ท่ีควรช่ืนชมคือศิลปินเหล่านี้แม้มีฐานะไม่ร่ ารวยแต่มีจิตสาธารณะและเสียสละสูง หลายคนกล่าวยืนยันว่ายินดี
จะถ่ายทอดความรู้ให้แก่ทุกคนโดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ เพราะมีใจรักเพลงพื้นบ้านอยากให้คงอยู่คู่สังคมไทย เช่น 
นางสะอิ้ง โชติสวัสด์ิ กล่าวว่ามีความผูกพันกับเพลงล าตัดมาก  เพราะสืบเช้ือสายมาโดยตรง  ญาติพี่น้องได้
ฝึกหัดกันมาหลายรุ่น ชอบการร้องการร า มีความสุขท่ีได้แสดง เกรงว่าจะสูญ  ต้องการให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ช่วยกันอนุรักษ์ส่งเสริม  อาจจะช่วยกันจรรโลงให้เพลงพื้นบ้านฟื้นขึ้นมาได้   อีกท้ังต้องการฝึกสอนเยาวชนท่ี
สนใจโดยไม่หวงวิชา เพื่อจะได้ช่วยสืบสานอีกทางหนึ่งด้วย ( สัมภาษณ์  ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ) 
 
๔.๒ การด าเนินงานของผู้วิจัยกับชุมชน 
 

ในช่วงระยะเวลาของการด าเนินงานวิจัยเรื่องนี้ คณะผู้วิจัยได้ด าเนินงาน ๒ กิจกรรม ได้แก่ การจัด
ค่ายเพาะกล้าพันธุ์เก่งเพลงพื้นบ้าน เมื่อวันท่ี ๑๕ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ภูมิปัญญาเพลงพื้นบ้าน 
บ้านแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี และจัดประชุมเสวนาหัวข้อ “แนวคิดและแนวทางในการ
ปกป้องคุ้มครองเพลงพื้นบ้านภาคกลางในฐานะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม 
๒๕๕๗  ณ บ้านแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการเข้าค่ายและ
เอกสารประกอบการประชุมในภาคผนวกท้ายรายงานวิจัยนี้  

 

 
ภาพที่ ๑๕๗ การเสวนาวิชาการ   

หัวข้อ “เพลงพ้ืนบ้านภาคกลาง: มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศไทยและของโลก” 
ที่มา : บัวผัน สุพรรณยศและคณะ 



๒๗๘ 
 

 
 

 
 

 
 

ภาพที่  ๑๕๘ การเสวนา หัวข้อ “ แนวคิดและแนวทางในการปกป้องคุ้มครองเพลงพ้ืนบ้านภาคกลางในฐานะมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมของไทย” และการประชุมเพ่ือตรวจสอบ ยืนยันและให้ฉันทามติต่อการเสนอข้ึนทะเบียนเพลงพ้ืนบ้านภาคกลาง

เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติและของโลก 
ที่มา : บัวผัน สุพรรณยศและคณะ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

 
อนึ่ง คณะผู้วิจัยได้ด าเนินงานด้านการอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านภาคกลางร่วมกันมากว่า ๑๐ ปี ท้ังด้าน

วิชาการและด้านกิจกรรมการแสดง ตัวอย่างเช่น การเข้าร่วมโครงการประกวดเพลงพื้นบ้านภาคกลาง ต้ังแต่ปี 



๒๗๙ 
 

๒๕๔๗ – ๒๕๕๔ การร่วมงานเสวนาวิชาการ โครงการเดินตามรอยครูเชิดชูเพลงเก่า  น้อมเกล้าฯ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งท่ี ๑ เมื่อวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐   ณ หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๙ และห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร หอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ และร่วมกัน
ก่อต้ัง “ กลุ่มรักษ์เพลงพื้นบ้าน” ซึ่งต่อมาเป็น “ ชมรมรักษ์เพลงพื้นบ้าน” การฝึกหัดและแสดงเพลงอีแซว
ทรงเครื องเรื อง “พระเวสสันดร”  ในงานโครงการเดินตามรอยครูเชิดชูเพลงเก่า น้อมเกล้าฯ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ครั้งท่ี ๒ ซึ่งกองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยร่วมกับศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ท่ี  ๒๕  มกราคม  ๒๕๕๑ ณ  ศูนย์มานุษยวิทยา     
สิรินธร ผลของการด าเนินงานท าให้เพิ่มจ านวน “กลุ่มรักษ์เพลงพื้นบ้าน” และเกิดชมรมและคณะเพลงพื้นบ้าน
ในสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะ
อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นต้น  การร่วมกันแสดงเพลงทรงเครื อง เรื อง 
“พระอภัยมณี  ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเส้ือ” น าแสดงโดย แม่ขวัญจิต   ศรีประจันต์  พ่อสุจินต์ ชาวบาง
งาม  น้าโย่ง  เชิญยิ้ม และเยาวชนเพาะกล้าพันธุ์เก่ง เพลงพื้นบ้าน รุ่นท่ี ๑ ในงานโครงการเดินตามรอยครู  
เชิดชูเพลงเก่า  น้อมเกล้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งท่ี  ๔ ซึ่งกองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยร่วมกับรายการไทยโชว์ สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย ( ไทยพีบีเอส ) จัดขึ้นเมื่อวันท่ี ๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย การร่วมมือกันด าเนินโครงการเพาะกล้าพันธุ์เก่ง
เพลงพื้นบ้าน ครั้งท่ี ๑ และครั้งท่ี ๒ เมื่อปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓ เป็นต้น 
 
 
ตัวอย่างภาพกิจกรรม 
 

 
 
 
 



๒๘๐ 
 

 
 

 
 

 
 

 



๒๘๑ 
 

 
 

 
 

 
 



๒๘๒ 
 

 
 

 
 
 
 
๔.๓ แนวทางการสงวนรักษาเพลงพื้นบ้านภาคกลาง 
 

คณะผู้วิจัยขอเสนอแนวทางการสงวนรักษาเพลงพื้นบ้านภาคกลาง ดังนี้ 
 
๔.๓.๑ ปรัชญา 

๑.เพลงพื้นบ้านภาคกลางเป็นมรดกทางวัฒนธรรม 
๒.เพลงพื้นบ้านภาคกลางเป็นต้นทุนของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
๓.เพลงพื้นบ้านภาคกลางเป็นเครื่องมือสร้างสรรค์สังคม ( สร้างความสุข ปลุกจิตส านึกดี 

สร้างสามัคคีและมีคุณธรรม ) 
 

๔.๓.๒ แนวคิด 

๑. เพลงพื้นบ้านเกิดจากการสร้างสรรค์ของศิลปินเฉพาะด้านที่ควรได้รับการดูแลจาก
สังคมเป็นกรณีพิเศษ เพราะเพลงพื้นบ้านเป็นงานศิลปะ มีการผสมผสานระหว่างวรรณกรรมพื้นบ้านและการ



๒๘๓ 
 

แสดงพื้นบ้าน ผู้แต่งต้องเป็น “กวีพื้นบ้าน” และผู้แสดงต้องเป็น “ศิลปิน” ท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะด้าน เช่น มี
พรสวรรค์ในด้านการประพันธ์และการแสดง มีพรแสวงรู้จักใฝ่หาความรู้ มุ่งมั่นฝึกฝนอย่างยาวนาน จนกว่าจะ
ช านาญและถ่ายทอดได้ ท่ีส าคัญต้องมีความอดทนสูงในการประกอบอาชีพท่ีไม่ได้อยู่ในกระแสนิยมของสังคม 
ปกติศิลปินที่มีความเช่ียวชาญก็ “เป็นยาก” และ “หายาก” อยู่แล้ว แต่ยิ่งนับวันศิลปินพื้นบ้านกลุ่มนี้ยิ่งร่วงโรย
และลดน้อยลง ท่ีเหลืออยู่ก็ต้องเผชิญปัญหาและอุปสรรคหลายด้านตามล าพังจนเกิดความรู้สึกท้อแท้และอ่อน
ล้า เทียบไม่ได้กับศิลปินการแสดงยุคใหม่ท่ีธุรกิจให้ความสนใจเพราะเป็น “สินค้าท่ีขายได้” “ผลประโยชน์ตอบ
แทนมาก ใครๆ ก็อยากเป็น” ดังนั้น ผู้มีอ านาจหน้าท่ีต้องตระหนักในคุณประโยชน์และภาวะจ าเป็นของศิลปิน
เพลงพื้นบ้านเหล่านี้ สังคมควรใส่ใจดูแลและบ ารุงหล่อเล้ียงเป็นกรณีพิเศษ เช่น จัดสวัสดิการ มอบรางวัล มอบ
ทุนการด าเนินงาน ฯลฯ อย่างท่ัวถึงและต่อเนื่อง 

๒. การสงวนรักษาเพลงพื้นบ้านภาคกลางต้องวางแผนและด าเนินงานอย่างครบวงจร ท้ัง
การสร้างสรรค์ การสืบทอดและการศึกษา ให้แก่เป้าหมายทุกระดับ ท้ังเพศวัย การศึกษาและระดับของชุมชน 
เช่นอบรมส่ังสอนปลูกฝังต้ังแต่เด็ก สร้างภูมิคุ้มกันสร้างโอกาสให้ส่ังสมความรู้และประสบการณ์เมื่อเติบโต และ
บ ารุงรักษาเมื่อเป็นผู้ใหญ่ หากเปรียบเป็นต้นไม้ก็ต้องเริ่มจากการ “เพาะเมล็ดพันธุ์เพลงพื้นบ้าน” เพื่อสร้างผู้
สืบทอด เมื่อผลิกล้าต้นโตแล้วก็ต้องดูแลเอาใจใส่ป่าไม้เพลงพื้นบ้าน ป่าใดเป็นป่าใหญ่อุดมสมบูรณ์ยิ่งต้องดูแล 
ไม่ใช่ทอดท้ิงปล่อยตาย ต้องสนับสนุนส่งเสริมตลอดเวลา แม้ต้นใหญ่ ก็ต้องบ ารุงรักษาใส่ปุ๋ยดายหญ้าพรวนดิน 
ต้องบ ารุงต้นพันธุ์เพลงพื้นบ้าน แล้วผลักดันให้เกิดใหม่ เอาใจใส่ให้เติบโต และบ ารุงต้นโตไม่ให้ตาย เป็นวงจร
ไปจนครบ ได้แก่ จัดการศึกษาโดยบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอน ซึ่งเป็นวิธีการขั้นพื้นฐานท่ีจ าเป็น และ
ศิลปินพื้นบ้านต่างก็เห็นด้วย  “การศึกษาเพลงพื้นบ้านควรอยู่ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง เช่น วัฒนธรรมจังหวัด ควรสนับสนุนงบประมาณ หรือจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเพลงพื้นบ้านให้มากขึ้น 
ส่วนโรงเรียน ผู้บริหารและครูควรเป็นหลัก และครูต้องสอบถามจากนักเรียนว่าผู้ปกครองมีความสามารถพิเศษ
ในด้านใด เช่น เพลงพื้นบ้าน เพื่อจะได้ทราบว่าคนในท้องถิ่น ใครมีความสามารถด้านใด แล้วเอามาสอนเด็ก”  
( ประสูตร ช่วงเวฬุวรรณและวาสนา จิตรบรรจง สัมภาษณ์  ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๗ )  จัดการอบรมแบบเข้มข้น
เพื่อพัฒนาศิลปินพื้นบ้าน  ดังค าแนะน าของครูเพลงหลายท่าน เช่น แม่ล าจวน ศรีจันทร์และพ่อวีรวัฒน์  พึ่ง
ลออ ระบุว่า “ต้องปรับเนื้อร้องใหม่ให้เข้ากับยุคสมัย และเปล่ียนทัศนคติพ่อเพลงแม่เพลงไม่ให้หวงวิชา 
ออกมาถ่ายทอดให้กับเยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้อย่างเต็มท่ี และพยายามหาพื้นท่ีในการแสดงให้พ่ อเพลงแม่
เพลงแสดงความสามารถ และสร้างคุณค่าทางภูมิปัญญา รวมถึงด้านเงินสนับสนุนด้วย” ( สัมภาษณ์ ๑๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๗ ) 

 ๓. เพลงพื้นบ้านคือภูมิปัญญาต้องน ามาใช้ในโอกาสต่าง ๆ อยู่เสมอ เพื่อให้สังคมได้มี
ส่วนปรับปรุงและสั่งสมสืบต่อไป ท านองของเพลงพื้นบ้านเป็นสมบัติส่วนรวม เพลงพื้นบ้านภาคกลางมีหลาย
ท านอง สามารถเปล่ียนเนื้อร้องได้ตลอดเวลา จึงสามารถสร้างสรรค์ใหม่และใช้ในโอกาสต่างๆ ได้อย่าง
กว้างขวางและสะดวก ดังค ากล่าวของศิลปินหลายคน เช่น แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ “เสน่ห์ของวงคือความ
พร้อม ความทันโลกทันสมัย ในแต่ละงานสามารถปรับเนื้ อร้องให้เข้ากับงานนั้น ๆ ได้อย่างเหมาะสม”            
( เกลียว เสร็จกิจ สัมภาษณ์ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ) ผู้มีอ านาจหน้าท่ีควรส่งเสริมให้เกิดการใช้เพลงพื้นบ้าน



๒๘๔ 
 

ภาคกลางในทุกโอกาส เพื่อเพิ่มพื้นท่ีเพิ่มกระแสนิยม เป็นการ “ต่อลมหายใจ” ให้เสียงเพลงพื้นบ้านยังดังแว่ว
หวานอยู่ได้ในผืนแผ่นดินไทย 

๔. สื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อค่านิยมในด้านวัฒนธรรมการแสดง จึงควรใช้เป็นสื่อในการ
สร้างสรรค์และสืบทอดเพลงพื้นบ้านภาคกลาง ผลการศึกษาค้นคว้าของ Rush และ Athoff (๑๙๗๑ อ้างถึง
ใน พัทธนันท์ เด็ดแก้ว http://www.bec.nu.ac.th/research/readnews.php?id=๒๗๓) พบว่าส่ือมวลชนมี
บทบาทอย่างมากในการให้ความรู้ ความเข้าใจ ค่านิยม ความเช่ือ ทัศนคติ ซึ่งมีผลต่อการส่ังสมประสบการณ์ 
และพัฒนาบุคลิกภาพ และมีบทบาทในการขัดเกลาสังคมและการเรียนรู้แก่บุคคล และจินตวีย์ 
เกษมศุข (๒๕๓๙) พบว่า ส่ือมวลชนมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการเปล่ียนแปลงของคนไทย เพราะส่ือมวลชนจัดเป็น
ส่ิงเร้าท่ีมีคุณภาพสูงสามารถสร้างสภาพความต้องการท่ีจะน าไปสู่การกระท าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กและ
เยาวชน ผลการวิจัยหลายเรื่องยืนยันว่า ส่ือสารมวลชนมีอิทธิพลต่อค่านิยมเกาหลีของคนไทย ตัวอย่างเช่น
งานวิจัยของ อลิสา วิทวัสกุล (๒๕๔๙) พบว่าเนื้อหาสาระเกี่ยวกับประเทศเกาหลีท่ีถูกน าเสนอผ่านส่ือมวลชน
ต่างๆ นั้นมีการน าเสนอเรื่องวัฒนธรรมไว้อย่างหลากหลาย รวมท้ังค่านิยม การด าเนินชีวิตของคนเกาหลี ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดวัฒนธรรม เมื่อประชาชนไทยเปิดรับอย่างต่อเนื่องจะท าให้เกิดการซึมซับและรับ
สารหรือส่ิงท่ีแฝงไว้อย่างไม่รู้ตัว ซึ่งการซึมซับสารนั้นอาจจะมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคสินค้าเกาหลี  และ
เนื่องจากประเทศเกาหลีมีการใช้ความคิดสร้างสรรค์สินค้าของประเทศเกาหลีจากแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
หรือ Creative economy ท าให้สินค้าเกาหลีได้รับความนิยมอย่างเช่นในทุกวันนี้  

ส่ือมวลชนไทยโดยเฉพาะวิทยุโทรทัศน์ท่ีให้การสนับสนุนเพลงพื้นบ้านภาคกลางมีจ านวนหนึ่ง
ซึ่งมีพลังผลักดันและสร้างสรรค์ผลงานเป็นท่ียอมรับจากมหาชนมาก เช่น บริษัทเวิร์คพ็อยท์ ท่ีผลิตรายการคุณ
พระช่วย  ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๙ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ผลิตรายการไทยโชว์ รายการไทย
มุง รายการ ณ อาร์ทคลับ ฯลฯ ซึ่งช่วยสร้างกระแสความนิยมอย่างรวดเร็วและแพร่หลายไปอย่างกว้างขวาง 
นอกจากนั้นยังสร้างก าลังใจและแรงบันดาลใจให้ผู้สืบทอดทุกคนอย่างยิ่ง   

๕. แนวทางการสงวนรักษาเพลงพื้นบ้านภาคกลางคือการขยัดปัจจัยคุกคามและสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็งขึ้น  ส าหรับวิธีการสงวนรักษาเพลงพื้นบ้านในระดับศิลปินอาชีพนี้ คณะผู้วิจัยเห็น
ว่าควรขจัดปัจจัยคุกคาม หรือมีมาตรการป้องกันแก้ไขให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ได้แก่ การสร้างกระแส
นิยมเพลงพื้นบ้านโดยใช้ส่ือสารมวลชน เช่น วิทยุโทรทัศน์ การสนับสนุนอย่างจริงจังและครบวงจร เช่น ให้
ทุนอุดหนุนการด าเนินงาน ให้สวัสดิการแก่ศิลปินพื้นบ้านอย่างท่ัวถึงและต่อเนื่อง การส่งเสริมให้เกิดการว่าจ้าง
ในโอกาสต่างๆ ให้เพลงพื้นบ้านอยู่ในวิถีประเพณีท้องถิ่น รวมท้ังการช่วยเหลืออื่นๆ เช่น การพัฒนากลุ่มบุคคล
ท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังพัฒนาเพลงพื้นบ้านท้ังในด้านรูปแบบและเนื้อหาให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน เป็นต้นว่า  
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มจ านวนผู้สร้างสรรค์และผู้ส่งเสริม  การอบรมใหป้รับเปล่ียนรูปแบบการเล่นหรือ
การแสดงเพลงพื้นบ้าน  การเสวนาเพื่อแนะน าการประยุกต์เนื้อหาของเพลงพื้นบ้านให้ทันสมัยทันเหตุการณ์ 
การผลิตส่ือสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่ผลงานและสร้างค่านิยมอันดี และการวางแผนงานเพื่อขยายโอกาสการใช้
เพลงพื้นบ้านให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ส่ิงส าคัญคือผู้ท าต้อง “ต้ังใจจริง รู้จริง ท าได้จริง” หมายถึง เข้าใจปัญหาอย่าง
ถ่องแท้และมีทางแก้ท่ีถูกทิศถูกทาง ท้ังถูกต้องและถูกใจ 

http://www.bec.nu.ac.th/research/readnews.php?id=273


๒๘๕ 
 

 เพื่อเป็นแนวทางในการสงวนรักษาตามปรัชญาและแนวคิดข้างต้น คณะผู้วิจัยขอเสนอ
ตัวอย่างโครงการต่าง ๆ ดังตารางต่อไปนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ 
ของกรม
ส่งเสริม

วัฒนธรรม 

แผนงาน/
โครงการ
ของกรม
ส่งเสริม

วัฒนธรรม 

แผนงาน/
โครงการ 
ที่เสนอ 

รายละเอียด 
ผลลัพธ์/ 
ผลผลิต 

ผู้รับผิดชอบ/
ด าเนินงาน/
ระยะเวลา 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี ๑ 
ประชาชนมี
ความ
ภาคภูมิใจใน
มรดกศิลป 
วัฒนธรรม
ของชาติท่ี
ได้รับการ
อนุรักษ ์
ยุทธศาสตร์
ท่ี ๒ 
ประชาชนมี
ค่านิยมท่ีดี
งามและ
เหมาะสมใน
การด าเนิน
ชีวิต
ยุทธศาสตร์
ท่ี ๓ 
ประชาชน
กลุ่มเป้า 
หมายมี
โอกาสเข้าถึง
องค์ความรู้ 

-อุดหนุน
การ
ถ่ายทอด
ภูมิปัญญา
ทาง
วัฒนธรรม 
-โครงการ
ส่งเสริม
บทบาท
เครือข่าย
และ
สร้างสรรค์
วัฒนธรรม
ชุมชน 
-โครงการ
ส่งเสริม
การ
ถ่ายทอด
ศิลป- 
วัฒนธรรม 
ค่านิยม  
วิถีชีวิต
และความ
เป็นไทย 

๑.โครงการ 
สืบสานเพลง
พื้นบ้านใน
ประเพณี 
วิถีไทย 

อุดหนุนทุนด าเนิน
โครงการ 
เพื่อสืบทอดเพลงพื้นบ้าน
ภาคกลางให้แก่เครือข่าย
วัฒนธรรม เช่น  ศูนย์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ชมรมเพลง
พื้นบ้านสถาบันการศึกษา 
ฯลฯ 
ท่ีจะจัดกิจกรรมใน
ลักษณะการถ่ายทอดและ
การแสดงเพื่อเผยแพร่ใน
งานเทศกาลประเพณีของ
ท้องถิ่น เช่น การฝึกหัด
และเล่นเพลงเรือในงาน
แข่งเรือยาวประเพณีหรือ
งานลอยกระทงหรือใน
ตลาดน้ า การแสดงเพลงอี
แซวเรื่องพระคุณแม่ในงาน
วันแม่แห่งชาติ ฯลฯ โดย
ให้ยื่นโครงการขอรับทุนฯ 
และปฏิบัติตามแผนงานท่ี
วางไว ้

-ศิลปิน
พื้นบ้าน 
และผู้สืบทอด
มีงบประมาณ
ในการ
ด าเนินงาน 
- ผู้สืบทอดมี
จ านวนเพิ่มข้ึน 
-ผู้สืบทอดได้
พัฒนา
ความสามารถ
ในการแสดง 
-เพลงพื้นบ้าน
ได้มีบทบาท
และผูกพันอยู่
ในวิถีชีวิตของ
ชุมชน 
 

เครือข่าย 
ชุมชน 
ครูเพลง  
ครูภูมิปัญญา 
สถาบันการ 
ศึกษา ชมรม 
คณะเพลง
ฯลฯ 
( ผู้น าชุมชน
ควรมี
นโยบายเพิ่ม
พื้นท่ีและ
โอกาสในการ
แสดงให้แก่
เพลงพื้นบ้าน
ในทุก
กิจกรรมของ
ประเพณี ) 
 



๒๘๖ 
 

ยุทธศาสตร์ 
ของกรม
ส่งเสริม

วัฒนธรรม 

แผนงาน/
โครงการ
ของกรม
ส่งเสริม

วัฒนธรรม 

แผนงาน/
โครงการ 
ที่เสนอ 

รายละเอียด 
ผลลัพธ์/ 
ผลผลิต 

ผู้รับผิดชอบ/
ด าเนินงาน/
ระยะเวลา 

เห็นคุณค่า
และน าไปใช้ 
ประโยชน์ 
ยุทธศาสตร์
ท่ี ๑ - ๓ 

-โครงการ
ส่งเสริม
เผยแพร่
วัฒนธรรม
พื้นบ้าน 
-โครงการ
ส่งเสริม
การ
ถ่ายทอด
ศิลป- 
วัฒนธรรม 
ค่านิยม  
วิถีชีวิต
และความ
เป็นไทย 

๒.โครงการ
ประกวดเพลง
พื้นบ้าน 
ภาคกลาง
เยาวชน
ระดับประถม 
ศึกษาและ
มัธยมศึกษา 
ชิง
ทุนการศึกษา/ 
ถ้วยรางวัล
พระราชทาน 

จัดประกวดการแสดงเพลง
พื้นบ้านภาคกลางประเภท
เพลงโต้ตอบ  
รอบคัดเลือก 
    -ระดับต าบล  
    -ระดับอ าเภอ 
    -ระดับจังหวัด 
รอบชิงชนะเลิศ 
   -ระดับภาค/ชาติ 
กติกาการประกวด 
-ร้องเพลงโต้ตอบชนิดใดก็
ได้ เพลงท่ีน ามาแสดงจะ
เป็นเพลงเก่าหรือใหม่ก็ได้
แต่ต้องระบุช่ือ 
ผู้แต่งให้ถูกต้องชัดเจน 
- เพลงท่ีน ามาแสดงถ้าเป็น
เพลงท่ีแต่งใหม่ จะมีสิทธิ
ส่งเข้าประกวดรางวัลเนื้อ
ร้องยอดเย่ียมด้วย 
-แสดงเป็นคณะ ๆ ละ ๒๐ 
นาที 
- ผู้แสดงและนักดนตรี
คณะละไม่เกิน ๑๕ คน  
- รางวัล แบ่งเป็น  
๑.การแสดงยอดเย่ียม 

-ชุมชน/ต าบล 
จะมีคณะเพลง
พื้นบ้านระดับ
เยาวชน 
- เกิดความ
ต่ืนตัวในการ
ฝึกหัดและต้ัง
คณะเพลงใน
โรงเรียน/
ชุมชน 
-เยาวชนมีเวที
ให้แสดงออก 
-ผู้สืบทอดมี
ความหวังและ
ก าลังใจ 
-คนไทยเกิด
ความนิยม 
เห็นคุณค่า
และน าไปใช้
ได้ต่อไป 

กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม
ร่วมกับ
สถาบันการ 
ศึกษา/สภา
วัฒนธรรม
จังหวัด 
( ท่ีมี
ประสบการณ์
และมีผลงาน
น่าเช่ือถือ ) 



๒๘๗ 
 

ยุทธศาสตร์ 
ของกรม
ส่งเสริม

วัฒนธรรม 

แผนงาน/
โครงการ
ของกรม
ส่งเสริม

วัฒนธรรม 

แผนงาน/
โครงการ 
ที่เสนอ 

รายละเอียด 
ผลลัพธ์/ 
ผลผลิต 

ผู้รับผิดชอบ/
ด าเนินงาน/
ระยะเวลา 

จ านวน ๕ รางวัล ได้แก่ 
รางวัลชนะเลิศ รอง
ชนะเลิศ อันดับ ๑ , ๒ 
และรางวัลชมเชย ๒ 
รางวัล 
๒.ผู้ร้องยอดเย่ียม 
ฝ่ายชาย ๑ รางวัล ฝ่าย
หญิง ๑ รางวัล 
๓. เนื้อร้องยอดเย่ียม ๑ 
รางวัล 
 

ยุทธศาสตร์
ท่ี ๑ - ๓ 

-โครงการ
ส่งเสริม
เผยแพร่
วัฒนธรรม
พื้นบ้าน 
-โครงการ
ส่งเสริม
บทบาท
เครือข่าย
และ
สร้างสรรค์
วัฒนธรรม
ชุมชน 
-โครงการ
แหล่ง
เรียนรู้ทาง
วัฒนธรรม 

๓.โครงการ 
เข้าค่าย 
เพลงพื้นบ้าน
ภาคกลาง 
( เพาะกล้า
พันธุ์เก่งเพลง
พื้นบ้าน) 

รับสมัครเยาวชนผู้สนใจ
จาก    ท่ัวประเทศ เข้า
ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ
แบบบูรณาการ ในสภาพ
ส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสมแก่
การเรียนรู้ ฝึกกับครูเพลง
ระดับชาติ ท้ังการร้อง การ
แสดงและการแต่งเพลง 
มีการเผยแพร่ผ่าน
ส่ือมวลชน 
และ/ ประกวดชิง
ทุนการศึกษาและถ้วย
รางวัลพระราชทาน เพื่อ
หาเพชรเม็ดงามของวงการ
เพลงพื้นบ้านไทย 

-ผู้สืบทอด
ได้รับการ
พัฒนา
ศักยภาพการ
แสดงขั้นสูง 
-ครูเพลงมี
ก าลังใจในการ
ถ่ายทอด 
-ครูเพลง 
ศิลปิน ผู้สืบ
ทอดได้มี
โอกาส
แลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกนั 
และเกิดความ
สามัคคีและ
ผูกพันต่อกัน  

กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม
ร่วมกับ
สถาบันการ 
ศึกษา/สภา
วัฒนธรรม
จังหวัด 
( ท่ีมี
ประสบการณ์
และมีผลงาน
น่าเช่ือถือ ) 



๒๘๘ 
 

ยุทธศาสตร์ 
ของกรม
ส่งเสริม

วัฒนธรรม 

แผนงาน/
โครงการ
ของกรม
ส่งเสริม

วัฒนธรรม 

แผนงาน/
โครงการ 
ที่เสนอ 

รายละเอียด 
ผลลัพธ์/ 
ผลผลิต 

ผู้รับผิดชอบ/
ด าเนินงาน/
ระยะเวลา 

 -โครงการ
ส่งเสริม
การ
ถ่ายทอด
ศิลป- 
วัฒนธรรม 
ค่านิยม  
วิถีชีวิต
และความ
เป็นไทย 

ยุทธศาสตร์
ท่ี ๑ - ๓ 

-โครงการ
ส่งเสริม
เผยแพร่
วัฒนธรรม
พื้นบ้าน 
-โครงการ
ส่งเสริม
การ
ถ่ายทอด
ศิลป- 
วัฒนธรรม 
ค่านิยม  
วิถีชีวิต
และความ
เป็นไทย 

๔. โครงการ 
รายการ
โทรทัศน์ 
“ประชัน 
เพลงพื้นบ้าน” 
 

-จัดประชันการแสดงเพลง
พื้นบ้านภาคกลางของ
ศิลปินอาชีพ  
-ก าหนดให้ร้องเกี่ยวกับ
หัวข้อเรื่องเดียวกัน  
-ประชันแบบเด่ียวหรือ
แบบกลุ่มก็ได้ แบบกลุ่ม
หมายถึงฝ่ายชายมาจาก
คณะหนึ่ง ส่วนฝ่ายหญิงมา
จากอีกคณะหนึ่ง 
-ผลัดกันร้องในเวลาท่ี
เท่ากัน เช่น คนละหรือ
ฝ่ายละ ๑๐ นาที  
-เกณฑ์การตัดสินใช้นับ
จ านวน “เสียงฮา” แบบ
โบราณคือผู้ชมส่วนใหญ่
หัวเราะฮาหนึ่งครั้งนับเป็น
หนึ่งคะแนน หรือใช้นับ

-ศิลปินอาชีพ
มีความต่ืนตัว
ท่ีจะพัฒนา
ตนเองยิ่งขึ้น 
-ศิลปินอาชีพ
ได้รับความ
นิยมมากขึ้น 
-เพลงพื้นบ้าน
ได้รับการ
ส่งเสริมและ
เผยแพร่สู่
สาธารณชน 
-เพลงพื้นบ้าน
มีโอกาสและมี
พื้นท่ีใน
ส่ือมวลชน 
-คนไทยมี
ค่านิยมเพลง

-สถานี 
โทรทัศน์ 
ช่องหลัก 
/ช่องเฉพาะ
ของกรม
ส่งเสริม
วัฒนธรรม 



๒๘๙ 
 

ยุทธศาสตร์ 
ของกรม
ส่งเสริม

วัฒนธรรม 

แผนงาน/
โครงการ
ของกรม
ส่งเสริม

วัฒนธรรม 

แผนงาน/
โครงการ 
ที่เสนอ 

รายละเอียด 
ผลลัพธ์/ 
ผลผลิต 

ผู้รับผิดชอบ/
ด าเนินงาน/
ระยะเวลา 

จ านวนจากการกด
สัญญาณต่าง ๆ 
-คณะกรรมการตัดสิน ควร
มีผู้แทนกลุ่มศิลปินดารา
ยอดนิยมท่ีเคยร้องหรือ
แสดงเพลงพื้นบ้าน เช่น 
เบิร์ด ธงไชย ผู้แทนจาก
กระทรวงวัฒนธรรม 
นักวิชาการท่ีเช่ียวชาญ
เพลงพื้นบ้าน เป็นต้น 
-คะแนนจากผู้ชมต่อ
คะแนนจากคณะกรรมการ 
อัตราส่วนร้อยละ ๕๐ : 
๕๐  
- ระหว่างรอผลการตัดสิน 
อาจค่ันรายการด้วยการ
แสดงเพลงพื้นบ้านของ
ศิลปินที่มีช่ือเสียง เพื่อ
สร้างกระแสความนิยม
เพลงพื้นบ้านภาคกลาง
ยิ่งขึ้น 
-รูปแบบรายการ ประสม
ประสานระหว่างการแสดง 
เกมและการประกวด 
-ชิงเงินรางวัลและโล่
เกียรติยศ 
 

พื้นบ้านและมี
รสนิยมในการ
ดูส่ิงบันเทิง
ไทย 

ยุทธศาสตร์ -โครงการ ๕.โครงการ -จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ -ครูอาจารย์ กรมส่งเสริม



๒๙๐ 
 

ยุทธศาสตร์ 
ของกรม
ส่งเสริม

วัฒนธรรม 

แผนงาน/
โครงการ
ของกรม
ส่งเสริม

วัฒนธรรม 

แผนงาน/
โครงการ 
ที่เสนอ 

รายละเอียด 
ผลลัพธ์/ 
ผลผลิต 

ผู้รับผิดชอบ/
ด าเนินงาน/
ระยะเวลา 

ท่ี ๑ - ๓ ส่งเสริม
เผยแพร่
วัฒนธรรม
พื้นบ้าน 
-โครงการ
ส่งเสริม
บทบาท
เครือข่าย
และ
สร้างสรรค์
วัฒนธรรม
ชุมชน 
 -โครงการ
ส่งเสริม
การ
ถ่ายทอด
ศิลป- 
วัฒนธรรม 
ค่านิยม  
วิถีชีวิต
และความ
เป็นไทย 

แสงเพชร
เสียงเพลง  

การร้องการแสดงและการ
แต่งเพลงให้แก่ครูอาจารย์ 
ส่ือมวลชนและบุคคลท่ัวไป 
-มีการแสดงผลงาน และ
เผยแพร่ผลงานในท่ี
ประชุมชนหรือผ่าน
ส่ือมวลชน 

ส่ือมวลชน
และบุคคล
ท่ัวไป 
ซึ่งเป็น
ฟันเฟือง
ส าคัญของการ
สืบทอดเพลง
พื้นบ้านได้มี
โอกาสฝึกหัด
และพัฒนา
ศักยภาพและ
เกิดความรัก
ความภูมิใจ 
และความ
มั่นใจในการ
ถ่ายทอด
สืบไป 
-เครือข่าย 
ผู้สืบทอดและ 
ผู้ส่งเสริมเพิ่ม
มากขึ้น และ
เป็นพลังใน
การขับเคล่ือน
งานด้านการ
สงวนรักษา
เพลงพื้นบ้าน
อย่างยั่งยืน
สืบไป 

วัฒนธรรม
ร่วมกับ
องค์กรท่ีมี
ประสบการณ์
และมีผลงาน
น่าเช่ือถือ  



๒๙๑ 
 

ยุทธศาสตร์ 
ของกรม
ส่งเสริม

วัฒนธรรม 

แผนงาน/
โครงการ
ของกรม
ส่งเสริม

วัฒนธรรม 

แผนงาน/
โครงการ 
ที่เสนอ 

รายละเอียด 
ผลลัพธ์/ 
ผลผลิต 

ผู้รับผิดชอบ/
ด าเนินงาน/
ระยะเวลา 

ยุทธศาสตร์
ท่ี ๑ - ๓ 

-โครงการ
ส่งเสริม
เผยแพร่
วัฒนธรรม
พื้นบ้าน 
-โครงการ
ส่งเสริม
การ
ถ่ายทอด
ศิลป- 
วัฒนธรรม 
ค่านิยม  
วิถีชีวิต
และความ
เป็นไทย 

๖.โครงการ
เพลงพื้นบ้าน
สัญจร 

-จัดทัศนศึกษาเยี่ยมบ้าน
ศิลปินเพลงพื้นบ้านใน
จังหวัดต่าง ๆ เช่น ศิลปิน
เพลงฉ่อยภาคกลาง
เดินทางไปเยี่ยมศิลปิน
ภาคเหนือตอนล่าง หรือล า
ตัดกรุงเทพเดินทางไป
เย่ียมล าตัดภาคตะวันออก 
เพื่อสานสัมพันธ์และเพิ่ม
โลกทัศน์ ผู้เป็นเจ้าบ้านจัด
กิจกรรมการถ่ายทอดหรือ
การเผยแพร่การแสดง
เพลงชนิดต่าง ๆ ของ
ชุมชนเพื่อแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกนัอย่างมี
ความสุข 

-ผู้สืบทอด
เพลงพื้นบ้าน
ได้รับการ
พัฒนาและ
เกิดก าลังใจใน
การด าเนิน 
งาน 
-ชุมชนได้เพิ่ม
โลกทัศน์และ
เกิดแรง
บันดาลใจใน
การสืบทอด
เพลงพื้นบ้าน
ภาคกลาง 
-กรมฯได้
รับทราบ
ปัญหาอยา่ง
แท้จริงและ 
สามารถ
หาทางแก้ไข
พัฒนาได้
ถูกต้อง 

เครือข่าย 
ชุมชน 
ครูเพลง  
ครูภูมิปัญญา 
สถาบันการ 
ศึกษา ชมรม 
คณะเพลง
ฯลฯ 
 

ยุทธศาสตร์
ท่ี ๑ - ๓ 

-โครงการ
ส่งเสริม
เผยแพร่
วัฒนธรรม
พื้นบ้าน 
-โครงการ

๗.โครงการ
เพลงพื้นบ้าน 
สานฝัน 

-จัดกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์เดินสายแสดง
เพลงพื้นบ้านเพื่อรณรงค์
ในเรื่องสังคม การเมือง
และวัฒนธรรม ให้แก่
ชุมชนท่ีมีปัญหา ท้องถิ่น

-ศิลปินเพลง
พื้นบ้านมี
บทบาทในการ
สร้างสรรค์
สังคม  
-เพลงพื้นบ้าน

เครือข่าย 
ชุมชน 
ครูเพลง  
ครูภูมิปัญญา 
สถาบันการ 
ศึกษา ชมรม 



๒๙๒ 
 

ยุทธศาสตร์ 
ของกรม
ส่งเสริม

วัฒนธรรม 

แผนงาน/
โครงการ
ของกรม
ส่งเสริม

วัฒนธรรม 

แผนงาน/
โครงการ 
ที่เสนอ 

รายละเอียด 
ผลลัพธ์/ 
ผลผลิต 

ผู้รับผิดชอบ/
ด าเนินงาน/
ระยะเวลา 

ส่งเสริม
การ
ถ่ายทอด
ศิลป- 
วัฒนธรรม 
ค่านิยม  
วิถีชีวิต
และความ
เป็นไทย 

กันดาร สถานท่ีพิเศษ หรือ
บุคคลท่ีด้อยโอกาส เช่น 
สถานเล้ียงเด็กก าพร้า 
เรือนจ า โรงพยาบาล 
บ้านพักคนชราหรือคน
พิการ ศูนย์ผู้ประสบภัย 
ฯลฯ  
-แต่งเพลงท่ีมีเนื้อหา
สอดคล้องกับสถานการณ์ 
บุคคลและโอกาส 
 

เป็นเครื่องมือ
ในการสร้าง
ความสุข ปลุก
จิตส านึกดี 
สร้างสามัคคี
และคุณธรรม 
-ผู้สืบทอด
ได้รับการ
พัฒนา เพิ่ม
ประสบการณ์
เพิ่มโลกทัศน์
และได้
ยกระดับจิตใจ 

คณะเพลง
ฯลฯ 
 

ยุทธศาสตร์
ท่ี ๑ - ๓ 

-โครงการ
ส่งเสริม
เผยแพร่
วัฒนธรรม
พื้นบ้าน 
-โครงการ
ส่งเสริม
การ
ถ่ายทอด
ศิลป- 
วัฒนธรรม 
ค่านิยม  
วิถีชีวิต
และความ
เป็นไทย 

๘.เพลง
พื้นบ้านกับส่ือ
สร้างสรรค์ 
 

จัดกิจกรรมการผลิตส่ือ
สร้างสรรค์ เช่น 
ภาพยนตร์ส้ัน สารคดี เพื่อ
รณรงค์ให้เห็นความส าคัญ
ของเพลงพื้นบ้านและ
ศิลปินพื้นบ้าน 
อาจจัดประกวดเพื่อจูงใจ
ให้ผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพ 
แล้วหาช่องทางเผยแพร่ให้
กว้างขวางท่ีสุด 

-มีส่ือ
สร้างสรรค์
เฉพาะเรื่อง
เพื่อใช้ในการ
ประชา-
สัมพันธ์และ
ปลูกฝัง
ค่านิยมท่ีดี 
-เพลงพื้นบ้าน
ได้รับการ
ส่งเสริมอย่าง
ถูกวิธี 
เหมาะสม
สอดคล้องกับ
สังคมข่าวสาร 

เครือข่าย 
ชุมชน 
ครูเพลง  
ครูภูมิปัญญา 
สถาบันการ 
ศึกษา ชมรม 
คณะเพลง
ฯลฯ 
 



๒๙๓ 
 

ยุทธศาสตร์ 
ของกรม
ส่งเสริม

วัฒนธรรม 

แผนงาน/
โครงการ
ของกรม
ส่งเสริม

วัฒนธรรม 

แผนงาน/
โครงการ 
ที่เสนอ 

รายละเอียด 
ผลลัพธ์/ 
ผลผลิต 

ผู้รับผิดชอบ/
ด าเนินงาน/
ระยะเวลา 

ในปัจจุบัน 
ยุทธศาสตร์
ท่ี ๑ - ๓ 

-โครงการ
แหล่ง
เรียนรู้ทาง
วัฒนธรรม 
 

๙.โครงการ
เปิดบ้านลาน
เพลง 

จัดต้ังศูนย์เพลงพื้นบ้าน
ศึกษาหรือศูนย์ภูมิปัญญา
เพลงพื้นบ้านของชุมชน 
อุดหนุนงบประมาณและ
จัดองค์ประกอบต่าง ๆ 
อย่างเหมาะสม โดยใช้
ทรัพยากรบุคคลและอื่นๆ
ของท้องถิ่น เช่น สถานท่ี 
อุปกรณ์ ฯลฯ ให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ และจัด
กิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ 
เช่น บรรยายและสาธิต
การแสดงเพลงพื้นบ้านใน
วันหยุดสุดสัปดาห์ หรือ
เมื่อมีคณะบุคคล เช่น 
นักท่องเท่ียวต่างชาติ  
มาเย่ียมชม จัดพิธีไหว้ครู
ครอบครูประจ าป ีจัด
ประชุมและจัดค่ายเพลง
พื้นบ้านอย่างน้อย ปีละ ๑ 
ครั้ง เป็นต้น  

-ชุมชนมีแหล่ง
เรียนรู้เพลง
พื้นบ้านภาค
กลางและมี
สถานท่ีท า
กิจกรรม
ร่วมกัน 
-คนไทยมี
แหล่งเรียนรู้
ศึกษาดูงาน 
และเข้าค่าย
เพลงพื้นบ้าน
ภาคกลางใน
สภาพแวด 
ล้อมท่ี
เหมาะสม ( มี
ประโยชน์และ
ประหยัด ) 
-เพลงพื้นบ้าน
มีบทบาทใน
การส่งเสริม
การท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม 

ส านักงาน
วัฒนธรรม
ต าบล ท่ีท า
การ อบต.
โรงเรียน วัด 
บ้านครูเพลง 
ฯลฯ  
( กิจกรรม
บางอย่าง 
เพื่อป้องกัน
ความซ้ าซ้อน
อาจใช้วิธี
หมุนเวียนกัน
เป็นเจ้าภาพ ) 

ยุทธศาสตร์
ท่ี ๑ - ๓ 

-โครงการ
ส่งเสริม
เผยแพร่
วัฒนธรรม

๑๐.โครงการ  
สมบัติเพลง
พื้นบ้าน 

จัดท าส่ือวีดิทัศน์การ
แสดง/การร้องเพลง
พื้นบ้านอย่างมีคุณภาพ
เพื่อเผยแพร่เป็นส่ือ 

-สังคมได้องค์
ความรู้และส่ือ
ประกอบการ
เรียนรู้ที่

เครือข่าย 
ชุมชน 
ครูเพลง  
ครูภูมิปัญญา 



๒๙๔ 
 

ยุทธศาสตร์ 
ของกรม
ส่งเสริม

วัฒนธรรม 

แผนงาน/
โครงการ
ของกรม
ส่งเสริม

วัฒนธรรม 

แผนงาน/
โครงการ 
ที่เสนอ 

รายละเอียด 
ผลลัพธ์/ 
ผลผลิต 

ผู้รับผิดชอบ/
ด าเนินงาน/
ระยะเวลา 

พื้นบ้าน 
-โครงการ
ส่งเสริม
การ
ถ่ายทอด
ศิลป- 
วัฒนธรรม 
ค่านิยม  
วิถีชีวิต
และความ
เป็นไทย 

การเรียนรู้ โดยเฉพาะ
เพลงเก่าท่ีเป็นมรดกหรือ
สมบัติส่วนตัวของครูเพลง 
ซึ่งมีจ านวนมาก รวมท้ัง
ข้อมูลท่ีนักวิชาการ
รวบรวมไว้ในต าราหรือ
งานวิจัยหรือแถบเสียง
แถบภาพที่ล้าสมัย ซึ่งยัง
ไม่ได้น ามาใช้ประโยชน์
ใดๆ  
 

ถูกต้องและ
ทันสมัย 
ใช้อ้างอิงและ
เป็นหลักฐาน
ทางวิชาการ
และ
ประวัติศาสตร์ 
-เพลงพื้นบ้าน
เก่าได้รับการ
สงวนรักษา
และพัฒนาต่อ
ยอด 

สถาบันการ 
ศึกษา ชมรม 
คณะเพลง
ฯลฯ 
ผู้เช่ียวชาญ
การผลิตส่ือ 

 

 แผนงานท่ีเสนอมาดังกล่าวข้างต้นนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและ
หลักคิดในการส่งเสริมให้วัฒนธรรมมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศ ว่าจ าเป็นต้องพัฒนา
อยู่บนรากฐานของตนเองและภูมิปัญญาของชุมชนและสังคม ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืนในระยะ
ยาว โดยจะต้องมีการด าเนินงานในลักษณะท่ีเป็นองค์รวม คือการสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องและสร้าง
ความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชน รวมท้ังสนับสนุนให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุงวัฒนธรรมอันดีงาม
ท้ังในระดับชาติและระดับท้องถิ่น มีโลกทัศน์ทางวัฒนธรรมท่ีกว้างขวาง และรู้จักเลือกสรรไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเองและสังคมอย่างถูกต้องเหมาะสม  

โครงการท่ีเสนอล้วนมุ่งส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มผู้สืบทอดเพลงพื้นบ้านภาคกลางและชุมชนให้มี
ความเข้มแข็ง โดยสนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์และการถ่ายทอดให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตปัจจุบัน มีเวทีของ
การแสดงเพลงพื้นบ้านในรูปแบบท่ีหลากหลายและอยู่ในวิถีประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมให้ผลิตและใช้ส่ือ
สร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเผยแพร่คุณค่าของเพลงพื้นบ้านภาคกลางสู่สาธารณชน 
และปลูกฝังค่านิยมอันพึงประสงค์ต่อวัฒนธรรมไทย สนับสนุนให้มีกิจกรรมและเวทีแลกเปล่ียนความคิดอย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อให้เกิดโลกทัศน์ท่ีกว้างขวาง การยอมรับกันและกัน การมีสามัคคีกันและร่วมกันด าเนินงานอย่าง
มีพลังและมีความสุข นอกจากนั้นยังสนับสนุนให้สร้างแหล่งเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนการใช้



๒๙๕ 
 

เพลงพื้นบ้านเป็นทุนทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเท่ียวและการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจ
และสังคม  

 

คณะผู้วิจัยได้แสดงให้เห็นชัดเจนแล้วว่าสภาพปัจจุบันของเพลงพื้นบ้านภาคกลางมีความซบเซา
ลงมาก อันเนื่องมาจากปัจจัยการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตและวิกฤตค่านิยมไทย นโยบายและการด าเนินงานของ
หน่วยงานรัฐและเอกชนไม่ท่ัวถึงและต่อเนื่อง ภาวะวิกฤตในด้านสังคม การเมืองและเศรษฐกิ จและภัย
ธรรมชาติ การสงวนรักษาเพลงพื้นบ้านจึงควรตระหนักถึงความส าคัญของศิลปินผู้สืบทอด การจัดการส่งเสริม
สนับสนุนอย่างครบวงจร ด้วยวิธีการอันหลากหลาย สร้างสรรค์และพัฒนาเพลงพื้นบ้านให้เหมาะแก่สังคม และ
ใช้ส่ือมวลชนเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนเพื่อสร้างกระแสความนิยมต่อลมหายใจเพลงพื้นบ้านภาคกลางต่อไป  

 

    

 
 


