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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

 คนไทยเราไดช่ือวาเปนคนเจาบทเจากลอน  ชางสําบัดสํานวน  พูดจามีสัมผัสคลองจองซ่ึง
เปนถอยคําท่ีใชอยูในชีวิตประจําวัน ดังนั้นจึงไมแปลกท่ีสังคมไทยทุกภาคมีบทเพลงพื้นบาน  เพลง
กลอมเด็ก  เพลงเด็กรองเลน  เพลงประกอบการละเลนของเด็ก  ตลอดจนปริศนาคําทาย  สํานวน  
สุภาษิต  คําพังเพย  คนไทยแตอดีตนิยมแสดงความคิดผานการพูด  ในทวงทํานองแหงบทกวี  
โดยเฉพาะกวีมุขปาฐะ  อันเปนลักษณะอุปนิสัยพื้นฐานของคนไทยแตเดิมมา  เราจึงพบเห็นคําพูดท่ี
แฝงไปดวยปรัชญาปรากฏอยูในท้ังสุภาษิต คําพังเพย  บทเพลงกลอมเด็ก บทเพลงรองเลน และ    
คํารองอันเปนมุขปาฐะอ่ืน ๆ  คนไทยเปนมนุษยชนชาติหนึ่ง  ท่ีดํารงชีวิตอยูภายใตอิทธิพลของ
ธรรมชาติ และภายใตเง่ือนไขวัฒนธรรมของชนชาติตน นิยมใชภาษากวีเปนเคร่ืองมือในการ
แสดงออกทางดานความคิด  เพราะถือวาภาษากวีเปนภาษาชั้นสูง ท่ีไดรับการพัฒนาใหมีความ
ประณีตแลว  

 บทเพลงรองเลนจัดอยูในประเภทของเพลงชาวบานซ่ึงรวมอยูในคติชาวบาน บทเพลง
รองเลนอาศัยการจํา การรองตอ ๆ กันมา จัดเปนวรรณกรรมมุขปาฐะ คือ การถายทอดจากปาก     
ตอปากมาหลายช่ัวอายุคน  จนไมสามารถบอกไดวาใครเปนผูแตง  แตอาศัยการรอง  การจดจํา    
สืบตอ ๆ กันมา  จนแพรหลายไปในหมูบานและทองถ่ินนั้น ๆ  บทเพลงรองเลนเปนการรองโตตอบ
กัน หรือรองพรอม ๆ กัน เพื่อความสนุกสนาน รองขณะท่ีเลนกันในหมูเพื่อนฝูง นอกจากจะชวย
สงเสริมความรู ความสามารถทางดานภาษาแลว ทําใหเด็กเกิดความผูกพันกัน ไดเลนรวมกันเปน
กลุม ทําใหเกิดความสามัคคี รูจักแกปญหา และไดชวยเหลือกัน เด็กมีความอดทนท่ีถูกเพื่อนลอ 
แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของคนในสังคม ผานความผูกพันของคนในชุมชน สวนเนื้อเพลงในบท
เพลงอาจจะมีเนื้อหาบางตอนผิดเพี้ยนไปบาง  เนื่องจากการจดจําตอ ๆ กันมา  มิไดบันทึกไวเปนลาย
ลักษณอักษรและ ไมทราบผูแตง  อยางไรก็ดีในระยะหลังมีผูเห็นความสําคัญและจดบันทึกไวบาง
แลว   
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 บทรองเลนสําหรับเด็กนั้น  ถือเปนมรดกทางภูมิปญญาอันลํ้าคาของคนไทย ถือเปนกาพย
กลอนประเภทแรกท่ีเด็กไดยิน  ลักษณะเปนคําคลองจองงาย ๆ  สนุกสนาน  มีท้ังท่ีเปนบทรองอยาง
เดียว  และมีท้ังท่ีเปนบทรองประกอบการทํามือ  ทาทาง  หรือมีการละเลนอยางงาย ๆ ประกอบดวย  
บทรองเลนสําหรับเด็กนั้นมักจะไดรับการตอนรับอยางดีจากเด็กเล็ก (พรพิไล  เลิศวิชา,2541,หนา4) 
 บทกลอนสําหรับเด็ก  เปนบทรองท่ีเปนรอยกรองงาย ๆ  ท่ีผูใหญใชลอเลนกับเด็ก หรือ
เด็กรองลอเลียนกัน  รองประกอบการละเลนตาง ๆ  เนื้อหาเรื่องราวท่ีนํามาเปนบทรองสวนใหญ
นํามาจากสภาพแวดลอมใกลตัวเด็ก  หรือเกี่ยวพันกับชีวิตความเปนอยูท่ีเด็กพบเห็นอยูตามปกติ  
เชน สัตวเล้ียง  ขาวปลาอาหาร ธรรมชาติ อยางพระจันทร ฝน ลม แมน้ําลําคลอง เปนตน (ประเทือง 
คลายสุบรรณ, 2528, หนา 34)  บทรองเหลานี้มีอยูเปนจํานวนมาก แบงประเภทตามจุดมุงหมายท่ีใช
รองดังนี้  
 (1)  บทปลอบเด็ก เปนบทรองสําหรับรองปลอบเด็กเวลาเด็กรองไห สวนใหญเปนเด็กเล็ก 
เวลาตกใจรองไห หรือพอแมไมอยูจะไปทํางานอาชีพ หรือมีธุระตองละจากเด็กไป เด็กรองไหก็มี
บทรองปลอบเชน 
 (2) 
    “แตชาแตเขาแหยายมา พอถึงศาลา  เขาก็วางยายลง”  
     
    เม่ือขณะรองกย็กแขนข้ึน  แบมือ  พลิกไปพลิกมา  ลอใหเด็กสนใจ  หยุดรองไห  
 
    “กุกกุกไก เล้ียงลูกมาจนใหญ ไมมีนมใหลูกกิน                                      
  ลูกรองเจี๊ยบเจีย๊บ แมกเ็รียกไปคุยดิน  
  ทํามาหากิน ตามประสาไกเอย”   
  
  บทรองเหลานี้จะลอใหเด็กสนใจ ทาทาง น้ําเสียง ของผูรองและใจความในบทรอง   
ทําใหเด็กท่ี กําลังเสียใจหยุดรองไห  หรือทําใหเด็กมีอารมณร่ืนเริงสนุกสนาน    

 2.  บทลอเลียนเด็ก  นอกจากบทรองเลนแลว  ยังมีบทรองท่ีแสดงการลอเลียน  เปนบท
รองท่ีผูใหญรองลอเลียนเด็ก  หรือเด็กรองลอกันเองเพื่อความสนุกสนาน  เชน   

 
   “ผมจุกคลุกน้ําปลา   เห็นข้ีหมานั่งไหวกระจองหงอง”   

   “ผมเปยเลียใบตอง   พระตีกลองตะลุมตุมเมง” 
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   “ผมแกละกระแดะใสเกือก ตกน้ําตาเหลือก  เหลือเกือกขางเดียว”  
   “ผมมาหนาเหมือนแมว  ดูไปแลว  หนาเหมือนหมา”  

    “หัวโลนโกนใหม ๆ   ควักข้ีไกใสหัวโลน”     
  บทลอเลียนนี้สะทอนสังคมในภาคกลาง  ใหเห็นวาเด็กชายหญิงในภาคกลางไวผม
อยางไร  และยังชวยฝกการใชภาษา 

 3.  บทรองเลน  เปนบทรองเลนเพื่อความสนุกสนาน  เพลิดเพลิน  หรือเปนการสอนเด็ก
อยางใดอยางหน่ึงไปในตัว  ผูใหญมักจะสอนใหเด็กรอง  เพื่อฝกฝนทักษะการออกเสียง  การพูด  
หรือการรองเพลง เนื้อรองอาจไมมีความหมายก็ได  แตจะมีความคลองจอง  ใชคํางาย  และชวนขัน  
เชน 

  รองสอนเด็กกาํลังหัดเดินวา 
 
   “ตั้งไขลม   ตมไขกิน         
  ไขพลัดตกดิน  ใครอยากินไขเนอ”  
    

  บทรองเลนบางบทเปนบทรองเพื่อความสนุกสนาน  โดยมุงฝกความจําของเด็กไปดวย  
เชน 
 
    “กบเอย  ทําไมจึงรอง   จําเปนตองรอง  เพราะวาทองมันปวด 

   ทองเอย  ทําไมจึงปวด   จําเปนตองปวด  เพราะวาขาวมันดิบ    
                       ขาวเอย  ทําไมถึงดิบ   จําเปนตองดิบ  เพราะวาไฟมันดับ          
                        ไฟเอย   ทําไมจึงดับ    จําเปนตองดับ  เพราะวาฟนมันเปยก 
                        ฟนเอย  ทําไมจึงเปยก   จําเปนตองเปยก  เพราะวาฝนมันตก                                 

ฝนเอย  ทําไมจึงตก    จําเปนตองตก  เพราะวากบมันรอง”    
 
 4.  บทรองประกอบการละเลนของเด็ก  เปนบทรองประกอบในการเลนอยางใดอยางหน่ึง  
ท่ีมีกติกากําหนด  สวนใหญเปนบทรองท่ีมีขอความคลองจองเปนคํากลอนส้ัน ๆ  เขากับเร่ืองท่ีเลน  
ซ่ึงสงเสริมการออกกําลังกาย  ความสนุกสนานเพลิดเพลิน  รูจักการรวมเลนเปนหมูพวก  โดย
ยอมรับกติกา  เปนการฝกการสมาคมไปในตัวดวย การละเลนของเด็กไทย  ในแตละภาคของไทย
นั้น  มีวิธีการท่ีเหมือนกันอยูมาก  แตเนื้อรองจะแตกตางกันออกไปตามภาษาถ่ิน  เชน  การรองลอ
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ใหไลจับกัน  หรือรองลอใหโกรธ  เปนการหลอกใหไลกวดจับ  เพื่อหาเพื่อนเลน  แลวถาจับไดก็
อาจมีการทําโทษกันตามธรรมเนียมบาง  เชนภาคกลางมีบทรองวา  
 
   “ใครไลใหทัน  ใหน้ํามันสิบขวด  ใหลวดสิบตา  ใหมาสิบหาง  
   ใหชางสิบตัว  ใหววัสิบหลัก  ใหปฏักสิบอัน  ไลใหทันเถิดโวย”  
หรือเพลงแมงมุม   
        “แมงมุมเอย  ขยุมหลังคา  
       แมวกินปลา   หมากัดกะโพงกน  
       หมาหนายน   กัดกนแมวดํา”    
  
  การเลนวางมือจับหลังมือตอ ๆ กัน รองจบก็รีบชักมือออก หรือบทกลอนสําหรับเด็ก
สวนใหญมักเปนบทรองส้ัน ๆ  ลักษณะคําประพันธคลายกับเพลงกลอมเด็ก ตางไปท่ีไมมีการใช
ทํานองกลอม เชน คําวา โอละเห หรือคําทํานองเลาเร่ือง เชน คําวา มาจะกลาว เปนตน (ประเทือง  
คลายสุบรรณ, 2528, หนา 35 - 37) 

 ผอบ โปษะกฤษณะ และคณะ (2520, หนา 137)  ไดศึกษาบทกลอนสําหรับเด็กภาคกลาง 
กลาวไวตอนหนึ่งวา  “บทเด็กเลนเทาท่ีรวบรวมไวเปนบทรองท่ีมีถอยคําคลองจองกัน มีจังหวะท่ี            
คลายคลึงกันท่ีจะทําใหเกิดทํานองงาย ๆ และตองรองพรอม ๆ กัน ทําใหเกิดความสนุกสนาน  
คร้ืนเครง ในขณะท่ีมาชุมนุมกันในเวลาวาง  เปนวรรณกรรมที่สืบทอดกันมา  นับเปนวรรณกรรม
ชาวบานประเภทหนึ่ง ซ่ึงสะทอนสภาพสังคมของทองถ่ินนั้น  หรือท่ีใกลเคียงกัน”  บทรองสําหรับ
เด็กสวนใหญจะเปนบทรองท่ีเปนกลอนงาย ๆ  มีตั้งแตเปนบทสอนใหเด็กรูจักหาคําคลองจองกัน
จากส่ิงท่ีเห็นอยูรอบ ๆ ตัว   

 วรรณกรรมมุขปาฐะประเภทเพลงกลอมเด็กนี้  เปนรอยกรองงาย ๆ ไมไดเครงครัดตอ
ฉันทลักษณมากนัก ขอเพียงแตใหเปนถอยคําคลองจองหรือสัมผัสระหวางวรรคบางเทานั้น  
นับเปนวรรณกรรมชนิดแรกท่ีเด็กไดสัมผัส  ไดยินไดฟงมาต้ังแตยังเปนทารก ฟงจนเกิดความชินหู
ท้ังท่ียังไมรูความหมาย  แตก็ไดรสและความเพลิดเพลินโดยไมรูตัว (รัญจวน อินทรกําแหง, 2520, 
หนา 90) 

 บางปะหัน เคยเปนหมูบานท่ีรุงเรืองดานเพลงพื้นบาน อาทิ เพลงเรือ เพลงเกี่ยวขาว เพลง
เกี้ยว เพลงรําวง ฯ โดยเฉพาะบทเพลงรองเลนสําหรับเด็ก ซ่ึงเด็กทุกเพศทุกวัยในทองถ่ินหรือใน
ละแวกตําบลใกลเคียงนิยมรองเลนกันอยางแพรหลายโดยมีการรองสืบตอกันมาตั้งแตคร้ัง ปู ยา ตา 
ยาย ทําใหเด็กเกิดความเพลิดเพลินและสนุกสนาน นอกจากนี้เนื้อหาในบทเพลง ยังไดปลูกฝงเร่ือง
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คุณธรรม วิถีชีวิต พรอมท้ังฝกใหเด็กเปนคนเจาบทเจากลอน บทเพลงรองเลนเหลานี้ถูกถายทอด
จากปากตอปากมาจากบรรพบุรุษ สืบทอดตอ ๆ กันมา ปจจุบัน บทเพลงรองเลนยังคงหลงเหลืออยู
เพียงบางตําบลเทานั้น 

 ผูศึกษาคนควาเปนชาวอําเภอบางปะหันคนหนึ่ง ท่ีเกิดและเติบโตในวัฒนธรรมเพลง
พื้นบาน นับไดวาเปนผูท่ีโชคดีท่ีสุด เม่ือยังเยาววัยไดฟงเพลงพื้นบานท่ีคุณตาคุณยายรองใหฟง จึง
เกิดความช่ืนชอบ และประทับใจมาต้ังแตเด็ก นอกจากนี้สมัยเปนเด็กยังไดฟงเพลงกลอมเด็กจากคุณ
ยายทุกวัน จนจดจําเนื้อรองของเพลงไดแมนยําเปนอยางดี โดยเฉพาะเพลงนกกาเหวา และเม่ือ
เติบโตข้ึนมา ก็จะไดยินเพลงรองเลนจากพวกพ่ี ๆ ลุง ปา นา อา ซ่ึงเปนผูท่ีสอนและรองถายทอดให
ฟง สอนใหเลนการละเลนตาง ๆ ท้ังท่ีมีบทเพลงรองประกอบและไมมีบทเพลงรองประกอบการเลน 
บทเพลงรองเลนสําหรับเด็กในอําเภอบางปะหันนั้นมีในทุกหมูบาน และรองกันไดแทบทุกคน เนื้อ
รองบางเพลงอาจแตกตางกันไปบางเล็กนอย เพราะบทรองเลนเหลานี้ถายทอดจากปากตอปาก เพลง
รองเลนเปนเพลงเด็ก ๆ ท่ีมีผลตอจิตใจและอารมณของผูรองตลอดจนผูฟง และเปนสวนหนึ่งของ
วิถีชีวิตชาวบานสืบทอดมาจนถึงรุนปจจุบัน ยอมแสดงใหเห็นคุณคาของบทเพลงท่ีเดินทางผาน
กาลเวลายาวนานกอนท่ีจะถูกบทเพลงสมัยใหมเขามาอยูในความสนใจของเด็ก บทรองเลนใน
อําเภอบางปะหันมีหลายประเภท เชน รองเลนกันในยามวาง เพื่อความสนุกสนานบันเทิงใจ รองเพือ่
เปนการหยอกลอเพื่อนหรือลอเลียนเพื่อน ๆ รองปลอบหรือขูนอง และรองเพื่อประกอบการละเลน
ใหสนุกสนานยิ่งข้ึน  

 ปจจุบันนี้บทเพลงรองเลนสําหรับเด็ก ซ่ึงเปนคติชาวบานท่ีมีประเพณี วัฒนธรรมเปนของ
ตนเองมาชานานหลายช่ัวอายุคน กําลังจะลืมเลือนหายไปจากความทรงจําของเยาวชนของชาติรุน
ใหม  เนื่องจากกระแสยุคโลกาภิวัตน ส่ือตะวันตกมีอิทธิพลตอการดํารงชีวิตของเยาวชนในยุค
ปจจุบันกําลังบ่ันทอนใหการสืบทอดพลังแหงความสุนทรียภาพของเราไป  เยาวชนกําลังยึดติด และ
หลงของเลนช้ินใหม  อาทิเชน โทรศัพทมือถือ เฟสบุค ไลน คอมพิวเตอร ไอโฟน ไอแพด แท็บเล็ต  
จนทําใหขาดการสมาคมและขาดการเขาสังคมในหมูเพื่อน  เยาวชนมีโลกสวนตัวคอนขางสูง  
กาวราว  และเห็นแกตัวมากข้ึน เพลงรองเลนสําหรับเด็กท่ีถายทอดมาจากบรรพบุรุษถูกแทนท่ีดวย
เพลงท่ีไดตนแบบมาจากตะวันตก เด็กรุนใหมรองบทเพลงรองเลนไมเปน เลนไมเปน เพราะไมได
รองเลนกันเปนกลุม ไมเคยทํางานรวมกันเปนกลุมเหมือนเชนแตกอน ดวยภูมิปญญาของคนโบราณ
ทําใหคนมารวมกลุมกันได และสอนใหคนรูจักกัน โดยผานบทเพลงรองเลน อันกอใหเกิดความ
ผูกพันสัมพันธกันท้ังในสังคมและชุมชน 
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ขณะนี้ความเจริญทางดานเศรษฐกิจและสังคมขยายตัวอยางรวดเร็ว  ท้ังในดานการสื่อสาร                      
การคมนาคมตาง ๆ  สงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางดานศิลปวัฒนธรรม  จากแบบอยางท่ีเคย
ปฏิบัติมาต้ังแตดั้งเดิมเปนอันมาก  ศิลปวัฒนธรรมท่ีดีของไทยบางอยางคอย ๆ เส่ือมหรือถูกทําลาย
ไปและถูกวัฒนธรรมจากตางชาติเขามาแทนท่ีอยางรวดเร็ว  โดยเฉพาะเพลงรองเลนสําหรับเด็กไทย  
ในปจจุบันกําลังจะสูญหายไป ดวยขาดผูสืบทอดและชนรุนใหมตางพากันไปนิยมเพลงตางชาติและ
ติดเกม  ติดเทคโนโลยี  จึงทําใหบทเพลงรองเลนสําหรับเด็กกําลังประสบปญหาดังกลาว  

  ดังนั้นถึงเวลาแลวท่ีเราควรสงเสริมใหเด็กไดรับการฝกฝนในดานบทเพลงรองเลน เพลง
ประกอบการละเลน เพลงปลอบขู เพลงลอเลียน โดยไดรับการถายทอดจากผูมีประสบการณและมี
ความรูเกี่ยวกับเพลงเหลานี้ไดอยางถูกตอง เพื่อใหเด็กไดซึมซับวัฒนธรรมอันดีงามและวิถีชีวิตของ
ผูคนในทองถ่ิน บทเพลงรองเลนสําหรับเด็กนั้นถือเปนมรดกทางภูมิปญญาของชาติเกาแกทุกชาติ 
ถือเปนกาพยกลอนประเภทแรกท่ีเด็กไดยิน เราควรปลูกฝงใหเด็กหวนกลับมารองบทเพลงรองเลน  
และรองเพลงประกอบการละเลน  ใหเหมือนกับเด็กไทยในอดีต  เพราะนอกจากเด็กจะไดรับความ
สนุกสนาน  ความรัก  สามัคคี  ไดออกกําลังกายคลายความเครียดแลว  ยังชวยปลูกฝงใหเด็กเปนคน
เจาบทเจากลอน  เกิดจินตนาการและมีความคิดสรางสรรคอันเปนประโยชนในการศึกษาดานภาษา
สืบไป 
             ดวยเหตุผลดังกลาวขางตนทําใหผูวิจัยสนใจและรวบรวมบทรองเลนสําหรับเด็กในอําเภอ
บางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ดวยความตระหนักท่ีมีอยูในสายเลือด  ความหลังในวัยเยาวท่ี
ไดสัมผัส ไดเลน  ไดรอง และไดยินไดเห็นดวยตัวเอง  กอใหเกิดความรัก  ความผูกพัน  หวงแหน 
และดวยความสํานึกรักบานเกิดของตนเองเพื่อธํารงรักษาบทเพลงรองเลนสําหรับเด็กในอําเภอบาง
ปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไวเปนมรดกวัฒนธรรมทางภาษาของชาติสืบไป  และเพื่อศึกษาหา
แนวทางการอนุรักษสืบสานบทรองเลนสําหรับเด็กไวมิใหเส่ือมสูญไปตามกาลเวลา  การ
เปล่ียนแปลงสภาพสังคมอยางรวดเร็วเชนนี้  มีแนวโนมท่ีนาวิตกวา  เราอาจจะสูญเสียเอกลักษณ
ของชาติบางประการไป  โดยเฉพาะอยางยิ่งบทรองเลนสําหรับเด็ก  ซ่ึงไดจดจํามาจากหลายชั่วอายุ
คน  หากไมมีการเก็บรวบรวม  และบันทึกไวเปนลายลักษณอักษรแลว  ส่ิงเหลานี้ก็คงจะสูญหายไป
ในท่ีสุด   
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 1.  เพื่อรวบรวมบทรองเลนสําหรับเด็ก อําภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไวเปน
ลายลักษณอักษร 
 2.  เพื่อวิเคราะหรูปแบบ เนื้อหา และวิธีการนําเสนอบทรองเลนสําหรับเด็ก อําเภอบางปะ
หัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 3.  เพื่อศึกษาแนวทางการอนุรักษ และการสืบสานบทรองเลนสําหรับเด็กอําเภอบางปะ
หัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 

 1. ขอบเขตดานประชากร และกลุมตัวอยาง      
  1.1  การศึกษาวิจัยคร้ังนี้จํากดัลงเฉพาะในอําเภอบางปะหัน จังหวดัพระนครศรีอยุธยา   
  1.2  วิทยากรที่ใหขอมูลเปนผูท่ีมีภูมิลําเนาอยูในอําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรี 

อยุธยา  โดยแบงเปนสัมภาษณกลุมผูรู/ผูเช่ียวชาญ  จํานวน 5 คน  สัมภาษณกลุมผูปฏิบัติ  จํานวน 10 
คน  สัมภาษณบุคคลท่ัวไป จํานวน 20 คน รวม 35 คน 

 2. ขอบเขตดานเนื้อหา           
  การศึกษาคนควาคร้ังนี้  ผูวิจัยมุงศึกษารูปแบบ  เนื้อหา  วิธีการสรางบทเพลง และ

แนวทางการอนุรักษ  และสืบสานบทรองเลนสําหรับเด็กในอําเภอบางบางปะหัน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 3. ขอบเขตดานระยะเวลาการวิจัย        
  ระยะท่ี  1  สํารวจขอมูล  เดอืนกันยายน  –  ตุลาคม 2556   
  ระยะท่ี  2  รวบรวมและเก็บขอมูล  เดือนพฤศจิกายน 2556-  3 กุมภาพันธ 2557 
  ระยะท่ี  3  วิเคราะหและสรุปผล  นําเสนอรายงานวิจัย  เดอืนกุมภาพันธ 2557 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 บทรองเลน  หมายถึง  เพลงท่ีเด็กใชรองเลนเพื่อความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ใชคําส้ัน ๆ
งาย ๆ มีลักษณะคลองจองกัน เลนเสียงสูงตํ่า เนื้อหาของบทเพลงมาส่ิงรอบ ๆ ตัว ผูใหญมักสอนให
เด็กรอง เพื่อฝกทักษะการออกเสียง การพูด หรือเปนการสอนเด็กอยางใดอยางหนึ่งไปในตัว 
แบงเปน 4 ประเภทคือ 
  (1)  บทเด็กรองเลน คือบทเพลงท่ีเด็กใชรองเลนกัน ไมตองการเลนประกอบ ใชรอง
เพื่อความสนุกสนาน เนื้อรองอาจไมมีความหมายได แตจะมีความสอดคลอง ใชคํางายและชวนขัน 
  (2)  บทหยอกลอ คือบทเพลงที่เด็กๆ รองลอเลียนกันเกี่ยวกับส่ิงผิดปกติ เด็กท่ีถูกลอ 
จะโกรธเคืองกันบาง บางทีถึงกับไลขวางปา ทะเลาะกันก็มี แตก็จะหายโกรธกันในเวลารวดเร็ว 
  (3)  บทขูปลอบ คือบทเพลงที่รองขูเด็ก หรือปลอบเด็กใหหยุดรองไห หรือตกใจ 
สวนมากพ่ีเล้ียงเด็ก หรือเด็กโตกวาเปนผูรอง เชนรองขูใหนองหยุดรองไห เพราะวาพี่กลัวจะโดน
แมตีท่ีทํานองรองไหหรือกรณีท่ีพอแมไมอยูจะตองไปประกอบอาชีพ 
  (4)  บทรองประกอบการเลน คือบทเพลงที่เด็กรองประกอบการละเลนหรือรองขณะ
เลน อาจจะรองเปนกลุมหรือรองทีละคน สลับขางกันก็ได บางทีมีตบมือใหจังหวะ หรือทําทาทาง
ประกอบ 
        อําเภอบางปะหัน หมายถึง อําเภอท่ีอยูในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดิมทีมีช่ือวาอําเภอ
นครใน ประกอบดวย 17 ตําบล อาชีพหลักทําการเกษตรกรรม อาชีพเสริมทําการประมง เล้ียงสัตว 
ทําอิฐมอญ ทํางอบ ทําเคร่ืองจกัสาน 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หมายถึง จังหวัดท่ีอยูในภาคกลาง มีประวัติศาสตรความเปนมา
ท่ียาวนาน เคยเปนราชธานีมากอน เดิมช่ือเมืองอโยธยา ชาวบานท่ัวไปนิยมเรียกวาเมืองกรุงเกา เปน
เขตเศรษฐกิจ เปนแหลงปลูกขาวท่ีสําคัญ แบงเขตการปกครองเปน 16 อําเภอ 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
 1. ไดขอมูลบทรองเลนสําหรับเด็กในอําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไวเปน
ลายลักษณอักษร 

  2.  ผลการศึกษาคนควา จะทําใหผูสนใจเขาใจรูปแบบ เนื้อหาและวิธีการสรางบทรองเลน
สําหรับเด็ก ตระหนักเห็นคุณคาและความสําคัญของบทรองเลน ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิต
ชาวบาน เปนพื้นฐานในการแตงคําประพันธตอไป 
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 3. ไดแนวทางการอนุรักษ และการสืบสานบทรองเลนสําหรับเด็กอําเภอบางปะหัน 
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา มิใหสูญหาย 
 
กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 
   
  
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                                                                                                           ……… 
   
 
       
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

บทรองเลนสําหรับเด็ก อําเภอบางปะหัน  
จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

วิเคราะหรูปแบบ  เนื้อหา  

และวิธีการสรางบทรองเลน

สําหรับเด็ก อําเภอบางปะหัน 

จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

รวบรวมบทรองเลนสําหรับเด็ก 

อําเภอบางปะหัน จังหวดั

พระนครศรีอยธุยา 

ศึกษาแนวทางอนุรักษ และสืบสานบท

รองเลนสําหรับเด็ก อําเภอบางปะหัน 

จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ  

1. ทฤษฎีโครงสรางหนาท่ี        
2. ทฤษฎีการแพรกระจาย 
    ทางวัฒนธรรม 
3. ทฤษฎีดานสุนทรียศาสตร 
                             

รูปแบบการอนุรักษ และการสืบสาน

บทรองเลนสําหรับเด็ก อําเภอบาง    

ปะหัน  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 


