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บทที่ 2 
 

เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

 เพื่อใหงานวิจัย บทรองเลนสําหรับเด็ก อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรลุ
ตามวัตถุประสงคท่ีไดวางไว ผูวิจัยไดทําการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อเปนขอมูล
พื้นฐานประกอบการวิจัยตามหัวขอตอไปนี้  

 1.  แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม 
 2.  องคความรูเกี่ยวกับบทรองเลน 
 3.  รูปแบบ เนื้อหา และกลวิธีการสรางบทรองเลน 
 4. บริบทของพื้นท่ีในการวิจัย 
 5.  แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 
  5.1 ทฤษฎีโครงสราง-หนาท่ี 
  5.2 ทฤษฎีการแพรกระจายทางวัฒนธรรม 
  5.3 ทฤษฎีดานสุนทรียศาสตร 
 6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ       

  6.1 งานวิจัยในประเทศ 
  6.2 งานวิจัยตางประเทศ 
 

แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม 
 

 1.  ความสําคัญของวัฒนธรรม 
  ชาติไทยเปนชาติท่ีมีมรดกทางวัฒนธรรมอันแสดงถึงเอกลักษณของชาติหลายประการ 

ท่ีตกทอดมาจนถึงปจจุบัน เปนส่ิงท่ีแสดงใหเห็นถึงศักดิ์ศรีของชาติ เปนเคร่ืองมือท่ีชวยพัฒนาจิตใจ 
เศรษฐกิจและสังคม อันจะเปนผลใหเกิดการพัฒนาและมั่นคงท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และ 
การ เมืองของประเทศชาติ ฉะนั้น วัฒนธรรมจึงเปนเร่ืองท่ีทุกคนในชาติควรไดรวมมือกันทํานุบํารุง 
รักษา สงเสริมและเผยแพรใหดําเนินไปอยางไดผลและมีประสิทธิภาพ (สํานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแหงชาติ, 2513, หนา 1) เพื่อใหวัฒนธรรมของชาติ ไดคงอยูสืบไปอีกนานเทานาน 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระบรมราโชวาทไววา (กรมศิลปากร, 2513, หนา 
51) 
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  “งานดานการศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม นั้น เปนงานสรางสรรคความเจริญทาง
ปญญาและจิตใจ ซ่ึงเปนตนเหตุและองคประกอบท่ีขาดไมไดของความเจริญดานอ่ืนท้ังหมด และ
เปนปจจัยท่ีจะชวยใหเรารักษาและดํารงความเปนไทยไวไดสืบไป”   

  ในแนวทางในการศึกษา สงเสริมและพัฒนาวัฒนธรรม พ.ศ. 2529 ตามนโยบาย
วัฒนธรรมแหงชาติ ไดกลาวถึงความสําคัญของวัฒนธรรมไว 3 ลักษณะ (สํานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแหงชาติ , 2534, หนา 5 – 6) คือ          
   (1)  วัฒนธรรมเปนท้ังพื้นฐานและเคร่ืองมือสําหรับสรางเสริมความสามัคคีกลม
เกลียว และความเปนปกแผนในหมูประชาชน วัฒนธรรมจะชวยชักนําใหคนประพฤติศีล ปฏิบัติ
ธรรม และพรอมท่ีจะเผชิญชีวิตรวมกันบนผืนแผนดินเดียวกันท้ังในยามสุขและยามทุกข 
   (2)  วัฒนธรรมเปนกรอบและแนวทางในการดําเนินชีวิตท่ี เหมาะสมกับ
สภาพแวดลอม จึงถือไดวาวัฒนธรรมเปนหลักในการประพฤติปฏิบัติของสมาชิกของสังคม ซ่ึง
อาจจะชวยปองกันและแกไขปญหา ตลอดทั้งตอบสนองความตองการของสมาชิกและสังคมได 
   (3)  วัฒนธรรมเปนเอกลักษณ เปนลักษณะเดนประจําชาติ หรือประจําหมูคณะ ซ่ึง
มีสวนชวยใหชนในชาติมีความรูสึกเปนพวกเดียวกัน อันจะทําใหบังเกิดความรักสามัคคีกัน และจะ
สงผลตอการรวมพลังของหมูคณะ และธํารงไวซ่ึงความม่ันคงของชาติ 

 
 2.  ความหมายของวัฒนธรรม 
  วัฒนธรรมหมายถึง วิถีชีวิตของคนในชุมชนและสังคมโดยสวนรวม ซ่ึงกินความ

รวมถึงท้ังสังคมวัฒนธรรม และ ศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรมมิใชเปนนามธรรมและรูปธรรมท่ีหยุด
นิ่ง แตเปล่ียนแปลง มีพลวัตตลอดเวลา โดยวัฒนธรรมมุงความอยูดี มีสุข ของคนและสังคมโดย
สวนรวม วัฒนธรรมจึงตองเช่ือมโยงระหวางสภาพในอดีต สูปจจุบันและสูอนาคต ตองเช่ือมโยง
ระหวางสภาพตนเองตอครอบครัว ชุมชน สังคมและสภาพรอบโลก ตองเช่ือมโยงระหวางความรู
ดานตางๆ ท้ังมนุษยศาสตร สังคมศาสตรและวิทยาศาสตร และตองเช่ือมโยงระหวางคนกับ
ธรรมชาติ วัฒนธรรมจะพัฒนางอกงามได ตองอาศัยความเช่ือมโยงและความเขาใจในหลากหลาย 
ความแตกตาง และจุดรวมของวัฒนธรรมทองถ่ิน วัฒนธรรมของชาติและวัฒนธรรมของโลก ซ่ึงมี
วิวัฒนาการและมีความเปล่ียนแปลง มีพลวัติไมหยุดนิ่ง การประสานเช่ือมโยงและถักทอวิถีชีวิต
ของคนและชุมชนตางๆ รอบโลก และกับธรรมชาติเทานั้นท่ีทําใหการพัฒนายั่งยืนได (สิปปนนท 
เกตุทัต, 2542, หนา 9)   
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 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546 , หนา 746) ไดนิยามความหมาย
ของวัฒนธรรม ไวเปน 4 นัย ดังนี้ 1) ส่ิงท่ีทําใหเจริญงอกงามแกหมูคณะ 2) วิถีชีวิตของหมูคณะ 3) 
ลักษณะท่ีแสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเปนระเบียบเรียบรอย ความกลมเกลียว กาวหนาของ
ชาติและศีลธรรมอันดีของประชาชน และ 4) พฤติกรรมและส่ิงท่ีคนในหมูผลิตสรางข้ึนดวยการ
เรียนรูจากกันและกัน และรวมใชอยูในหมูพวกของตน      
 ควรตั้งขอสังเกตไว ณ ท่ีนี้วา พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต) , (2538 , หนา 92 – 93)  
เม่ือคราวแสดงปาฐกถาพิเศษ 100 ป พระยาอนุมานราชธน เร่ือง “วัฒนธรรมกับการพัฒนา” ก็ได
อธิบายความหมายของวัฒนธรรมไวหลายนัยอยางนาพิจารณา ดังนี้  

 วัฒนธรรม เปนผลรวมของการส่ังสมส่ิงสรางสรรคและภูมิธรรม ภูมิปญญา ท่ีถายทอด
สืบตอมาของสังคมนั้นๆ          

 วัฒนธรรม เปนการส่ังสมประสบการณ ความรู ความสามารถ ภูมิธรรม ภูมิปญญา 
ท้ังหมดที่ไดชวยใหมนุษยในสังคมนั้น ๆ อยูรอดและเจริญสืบตอมาได และเปนอยูอยางท่ีเปนใน
บัดนี้    
 วัฒนธรรม เปนท้ังส่ิงท่ีทําใหเจริญงอกงามสืบมา และเปนเนื้อตัวของความเจริญงอกงาม
ท่ีมีอยู ซ่ึงจะเปนพื้นฐานของความเจริญงอกงามตอไป ตลอดจนเปนเครื่องวัดระดับความเจริญงอก
งามของสังคมนั้นๆ ความหมายของวัฒนธรรมแมจะดูแตกตางกันมากบางนอยบาง ก็ลวนมีคุณคา
ในตัวเองในการชี้ใหเห็นแงมุมตางๆ ของวัฒนธรรม จึงยังคงมีใชอยูทุกความหมาย ซ่ึงศาสตราจารย
เสนห จามริก ไดสรุปนําทางไวใหแลวา “ไมวาเราจะนิยามวัฒนธรรมกันอยางวิจิตรพิสดารหรือ
ลึกซ้ึงอยางไรก็ตาม แกนสารจริง ๆ ของเร่ือง ท้ังหมดก็คือชีวิตคนนั่นเอง”  พระธรรมปฎก 
(ประยุทธ ปยุตฺโต) ดังไดยกมาแสดงไวแลวขางตน ผนวกเขากับทัศนะอันลุมลึกของศาสตราจารย
สุมน อมรวิวัฒน ท่ีวา “วฒันธรรมคือวิถีดํารงชีวิตของมนุษย เปนความเจริญงอกงามของชีวิตต้ังแต
เกิดจนตาย เปนการแสดงและส่ือความหมายของความรูสึกนึกคิดของแตละบุคคลหรือกลุมชน เปน
การเปล่ียนแปลงในเชิงสรางสรรค ท่ีเห็นไดท้ังในรูปธรรม และแนนอนท่ีสุด วัฒนธรรมเปนผลแหง
พฤติกรรมของมนุษย ซ่ึงมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมท้ังท่ีเปนเพื่อนมนุษย ธรรมชาติ และ
เทคโนโลยีท้ังปวง (สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ , 2535 , หนา 5) 

 วัฒนธรรม คือ ผลรวมของลักษณะอันเดนชัดในทางจิตใจ วัตถุ ปญญาและอารมณซ่ึงเปน
คุณลักษณะของสังคมหนึ่งหรือกลุมสังคมหนึ่ง วัฒนธรรมมิไดครอบคลุมเฉพาะ ศิลปวรรณคดี
เทานั้น แตยังคุมไปถึงวิธีการดําเนินชีวิต สิทธิพื้นฐานของมนุษย ระบบคานิยม ประเพณี ความเช่ือ
และขนบธรรมเนียมอันดีงามของมนุษย อีกท้ังยังเปนการดํารงรักษาเอกลักษณของเผาพันธุ และ 
การดํารงรักษาเผาพันธุ ก็จัดวาเปนการทํานุบํารุงรักษาวัฒนธรรม ดังนั้น เร่ืองเกี่ยวกับวัฒนธรรมคน
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ในสังคมจึงตองใหความสําคัญ มิใชเร่ืองท่ีจะปลอยใหดําเนินไปตามบุญตามกรรม เร่ืองวัฒนธรรม
จําเปนตองไดรับการปลูกฝงและสงเสริม ใหเจริญดวยการใหการศึกษาและการปฏิบัติแกประชาชน
เพราะเร่ืองของวัฒนธรรมเปนเร่ืองของการสงเสริมใหเกิดการประพฤติดี ประพฤติชอบ อีกท้ังยัง
เปนเคร่ืองวัดความเจริญกาวหนาของเผาพันธุมนุษยในโลก โดยผานองคประกอบตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
   1) คุณภาพและมาตรฐานการดํารงชีพ 
   2) คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและวรรณกรรม 
   3) คุณภาพและมาตรฐานทางดานระเบียบวินัยทางสังคม 
   4) คุณภาพและมาตรฐานดานสุนทรียภาพ 
   5) คุณภาพและมาตรฐานดานมนุษยชน และสิทธิเสรีภาพกับระบบประชาธิปไตย 
(นิคม มูสิกะคามะ, 2545, หนา 5) 
  คําวา “วัฒนธรรม” ถูกนํามาใชเปนคร้ังแรกในหลักฐานทางราชการ เม่ือป พ.ศ. 2483 
ตอมาไดมีการประกาศพระราชบัญญัติแหงชาติข้ึนใหม ในปพุทธศักราช 2485 และมีการบัญญัติ 
คําวา “วัฒนธรรม” ข้ึนใชใหสอดคลองกับคําวา “Culture”ในภาษาอังกฤษ ซ่ึงรากศัพทมาจาก 
ภาษาละตินวา “Culture” และคําวา “วัฒนธรรม” นี้ พระเจาวรวงศเธอกรมหม่ืนนราธิปพงษ
ประพันธ ไดทรงบัญญัติข้ึนมาจากภาษาละตินวา “Culture” เชนกัน...” (เสาวภา พรสิริพงษ และพร
ทิพย พลสามารถ, 2528, หนา 3) วัฒนธรรมเกิดข้ึนจากการเรียนรู การสรางสม การสืบตอ และการ
ถายทอดวัฒนธรรมมีการเจริญเติบโต การเปล่ียนแปลง การเส่ือมสลายเชนเดียวกบัชีวิตคนและสัตว 
แตอาการตางๆ ท่ีเกิดข้ึนและเปล่ียนแปลงไป หรือพัฒนานั้นเกิดจากการกระทําของมนุษย  
วัฒนธรรมจึงเปนรากฐานของการดํารงชีวิตและความเปนอยูของมนุษยในสังคมที่ไดยึดถือปฏิบัติ
สืบตอกันมาเปนเวลานาน วัฒนธรรมจําแนกไดเปน 2  ประเภท คือ วัฒนธรรมวัตถุ ( Material 
Culture) และวัฒนธรรมท่ีมิใชวัตถุ ( Non  Material Culture) 

  1) วัฒนธรรมวัตถุ ( Material Culture) เปนวัสดุ  อุปกรณ  ส่ิงกอสราง  ท่ีมนุษยคิด
สรางข้ึนมาใหเห็นเปนรูปราง  ตัวอยาง เชน  อาหาร  เคร่ืองนุงหม  ท่ีอยูอาศัย  ยารักษาโรค  
เคร่ืองมือเคร่ืองใชตางๆ   รถยนต  เคร่ืองบิน  เรือ ฯลฯ  การถายทอดวัฒนธรรมทางวัตถุเปนการ
ถายทอดเทคนิควิธีการสราง  วิธีการประดิษฐ  เชน  การสรางตึก  การสรางบานเรือน  ตลอดจน
เคร่ืองมือเคร่ืองใชในการสราง   การปรุงอาหาร  การตัดเย็บเส้ือผา  การสรางท้ังหลายเหลานี้  แม
ส่ิงกอสรางหรือผลงานตางๆท่ีทําจะดูวามีความม่ันคงถาวร   แตก็จะเส่ือมสลายไปไดตามกาลเวลา  
จะเหลือแตเพียงรูปแบบและวิธีการประดิษฐท่ีสามารถถายทอดจากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่ง
ได 
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  2) วัฒนธรรมท่ีมิใชวัตถุ  ( Non  Material Culture ) เปนแนวทางและวิธีคิด หรือแบบ
แผนพฤติกรรมท่ีมนุษย คิด ข้ึนมาแลว   มิสามารถที่จะสรางให เห็นเปนรูปรางได   เชน  
ขนบธรรมเนียมประเพณี  คานิยม  ความเช่ือ  ศาสนา  จริยธรรม  กฎหมาย เปนตน  การถายทอด
วัฒนธรรมท่ีมิใชวัตถุจึงเปนการถายทอดแนวทางแหงความคิด และแบบอยางการปฏิบัติ ในการ
ดําเนินชีวิต (เฌอมาลย ราชกัณฑรักษ, 2545, หนา 59 – 61)    
 วัฒนธรรม  เปนส่ิงท่ีกําหนดรูปแบบของสถาบันตางๆในสังคม  และสามารถกําหนด
บทบาทความสัมพันธ หรือพฤติกรรมของบุคคล ทําหนาท่ีควบคุมสังคม ทําหนาท่ีเปนเคร่ืองหมาย
หรือสัญลักษณ ท่ีแสดงวาสังคมแตละสังคมมีความแตกตางกัน ทําใหเกิดความเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันในสังคม  ทําใหบุคคลตระหนักถึงความหมาย  และวัตถุประสงคของการมีชีวิตอยูรวมกัน
ในสังคมเปนเคร่ืองมือสําคัญในการปรับตัวมนุษยใหเขากับส่ิงแวดลอม  และนําส่ิงแวดลอมมาใช
ประโยชนไดอยางเหมาะสม  เปนปจจัยในการพัฒนามนุษยและสังคม เปนส่ิงท่ีทําใหมนุษยแตกตาง
ออกไปจากสัตวประเภทอ่ืนๆ ดังนั้น กระบวนการทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญจะตองมีการถายทอด  
การแพรกระจาย  และการรับเอาวัฒนธรรมจากสังคมหนึ่งไปสูอีกสังคมหนึ่ง ในการยอมรับเอา
วัฒนธรรมของสังคมอ่ืนมาใชอาจทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในสังคม  เชน การเปล่ียนแปลงของวิถี
ประชา  จารีตประเพณี  คานิยมกฎระเบียบในสังคมเดิม เปนตน (ณรงค โวหารเสาวภาคย, 2552,
หนา 146-149)  
 วัฒนธรรม หมายถึง ส่ิงท่ีมนุษยสวนรวมสรางข้ึน เปนสวนท้ังหมดท่ีซับซอนประกอบ 
ดวยความเช่ือ ศิลป ศีลธรรม กฎหมาย ประเพณี และความสามารถท่ีมนุษยไดมาในฐานะเปน
สมาชิกของสังคม (พระยาอนุมานราชธน, 2531, หนา 2) 
  วัฒนธรรม  เปน คําสมาส โดยการรวมคํา 2 คําเขาไวดวยกัน ไดแก 
  1) วัฒนะ ซ่ึงมีความหมายท่ัวไปวา เจริญงอกงาม รุงเรือง 
  2) ธรรม ซ่ึงในท่ีนี้หมายถึง กฎ ระเบียบ หรือขอปฏิบัติ 
 เพราะฉะน้ัน เม่ือพูดถึงคําวา “วัฒนธรรม” ในความหมายท่ัวไป ก็มักหมายถึง ความเปน
ระเบียบ ความมีวินัย วัฒนธรรมเปนมรดกแหงสังคม ซ่ึงคนในสังคมเปนผูรับและรักษาเอาไว ส่ิง
เหลานี้ไมใชมีอยูแลวหรือมีข้ึนเองตามธรรมชาติ เพราะมนุษยจะมีการคิดคนส่ิงใหมๆ และมนุษยจะ
เปนผูปรับเปล่ียนวัฒนธรรมของตน ใหเหมาะสมกับยุคสมัย กาลเวลา และสถานการณตางๆ ท่ี
เปล่ียนแปลงไป เพื่อใหสอดคลองเหมาะสมกับสภาพของคนในแตละสังคม จึงทําใหวัฒนธรรมมี
การเปล่ียนแปลงเสมอ (อานนท อาภาภิรม, 2515,หนา 126) 
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 วัฒนธรรม  มีความหมายครอบคลุมทุกส่ิงทุกอยาง   ท่ีแสดงออกถึงวิถีชีวิตของมนุษยใน
สังคมกลุมใดกลุมหนึ่ง หรือสังคมใดสังคมหนึ่ง  ท่ีประกอบดวยความรู ความเช่ือ ศิลปะ ศีลธรรม 
กฎหมาย ประเพณี วิทยาการ และทุกส่ิงทุกอยางท่ีคิดและทําในฐานะเปนสมาชิกของสังคม ในเร่ือง
เดียวกัน (สุพัตรา สุภาพ, 2542, หนา 35) 

 วัฒนธรรมหลอหลอมมาจากธรรมชาติทางสังคมของการพัฒนามนุษย คุณลักษณะทาง
วัฒนธรรมยอมมีผลโดยตรงตอการประมวลองคความรูทางสังคมใหม ความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมจึง
เปนความรูท่ีวางอยูบนพื้นฐานทางความคิดท่ีวา มนุษยดํารงอยูในสังคมไมไดหาก ปราศจาก
วัฒนธรรม ความเขาใจน้ียังสงผลตอไปดวยวา เราไมสามารถแยกแยะเน้ือหาเกี่ยวกับมิติทาง
วัฒนธรรมอออกจากลักษณะทางสังคมไดอยางเด็ดขาด เพราะวาท้ังหมดคือสภาวการณท่ีมนุษย
อาศัยอยู ดังนั้น วัฒนธรรม และสังคม จึงเปนท้ังวิถีการดําเนินชีวิตของมนษุย และคุณลักษณะทาง
ธรรมชาติท่ีทําใหมนุษยเปนมนุษยอีกดวย (เกษม  เพ็ญภินันท, 2552, หนา 13) 
  วัฒนธรรม คือความเจริญกาวหนาของมนุษย หรือลักษณะประจําชนกลุมใดกลุมหนึ่งท่ี
อยูในสังคม  ซ่ึงไมเพียงแตจะหมายถึงความสําเร็จในดานศิลปกรรมหรือมารยาททางสังคมเทานั้น 
กลาวคือ ชนทุกกลุมตองมีวัฒนธรรม ดังนั้น เม่ือมีความแตกตางระหวางชนแตละกลุม ก็ยอมมี
ความแตกตางทางวัฒนธรรมนั่นเอง เชน ชาวนาจีน (อัธยา โกมลกาญจน, 2519, หนา 19 – 20)  

 วัฒนธรรมเปนมรดกทางสังคมท่ีครอบคลุมทุกส่ิงทุกอยางท่ีแสดงออกถึงวิถีชีวิตของ
มนุษย โดยแตละสังคมมีวัฒนธรรมเฉพาะของตนเอง เพราะเปนวิถีชีวิตท่ีแตกตางกันของแตละกลุม
สังคม และคําวา “วัฒนธรรม” มีผูใหความหมายไวหลากหลายท้ังยังเปนคําท่ีนิยมใชกันอยาง
แพรหลายมากคําหนึ่งในปจจุบันท้ังในกลุมนักวิชาการ นักพัฒนา และบุคคลท่ัวไป คํานี้ใน
ภาษาไทยแปลมาจากคําในภาษาอังกฤษวา “Culture” ซ่ึงคํานี้ เซอรเอดเวริด บี ไทเลอร (Tylor, 1871 
: 1) นักมานุษยวิทยาชาวอังกฤษไดใหความหมายของ “Culture” ไววา หมายถึง “ ผลรวม ระบบ
ความรู ความเช่ือ ศิลปะ จริยธรรม กฎหมาย ประเพณี ตลอดจนความสามารถและอุปนิสัยตาง ๆ ซ่ึง
เปนผลมาจากการเรียนรูในฐานะท่ีเปนสมาชิกของสังคม” (สุพัตรา สุภาพ, 2520, หนา 140)  
 วัฒนธรรมคือการปฏิบัติรอบตัวเชน การเดิน การพูด การกิน การแตงตัว การทําท่ีอยูอาศัย 
การทํามาหากิน การปฏิบัติตอกัน การปฏิบัติรวมกัน หรือขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม สุนทรี
ยกรรม ประดิษฐกรรม วรรณกรรม การนับถือศาสนา การปกครอง เหลานี้คือวัฒนธรรม การปฏิบัติ
หรือวิถีชีวิต สะทอนภูมิปญญาของชุมชนหรือสังคมซ่ึงไดมาจากประสบการณจริงเลือกสรร  
กล่ันกรอง ลองใช และถายทอด ดวยการปฏิบัติสืบตอกันมา เรียกวาภูมิปญญาดั้งเดิม (Traditional 
Knowledge) คือวัฒนธรรมนั่นเอง วัฒนธรรมมีความหลากหลายตามภูมิปญญาด้ังเดิมของชุมชน 
ลักษณะพ้ืนฐานสําคัญของวัฒนธรรม มี 6 ประการคือ 
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  1) วัฒนธรรมเปนความคิดรวมของสมาชิกในสังคม 
  2) วัฒนธรรมเปนส่ิงท่ีมนุษยตองเรียนรู 
  3) วัฒนธรรมมีพื้นฐานมาจากการใชสัญลักษณ 
  4) วัฒนธรรมเปนองครวมของความรูและภูมิปญญา 
  5) วัฒนธรรมคือกระบวนการท่ีมนุษยไดกําหนดความหมายใหกับส่ิงตางๆ 
  6) วัฒนธรรมเปนส่ิงท่ีไมหยุดนิ่งแตจะมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา 
( ยศ สันตสมบัติ, 2540, หนา 11–13)   
 วัฒนธรรม เปนกระบวนการถายทอดทางสังคม ใหบุคคลเกิดความรู  สรางความม่ันใจ 
ใหบุคคลเกิดความเช่ือ ตลอดจนเขาใจ สามารถผลิตผลทางศิลปะท้ังหลาย และดํารงรักษาส่ิง
เหลานั้นไวหรือเปล่ียนแปลงไปในเวลาท่ีเหมาะสม  วัฒนธรรมออกเปน 5 ประเภท ไดแก 
  1) ศิลปกรรม (The Arts) ไดแก ภาษา วรรณกรรม การละคร นาฏศิลป ดนตรี 
จิตรกรรมสถาปตยกรรม ประติมากรรม และศิลปะการแสดงอ่ืนๆ ฯลฯ 
  2) มนุษยศาสตร (Humanitise) ไดแก คุณธรรม จริยธรรม คานิยม ธรรมเนียม 
ประเพณีกฎหมาย การปกครอง ประวัติศาสตร โบราณคดี ปรัชญา ศาสนา ฯลฯ 
  3) การชางฝมือ (Practical Craft) ไดแก การเย็บปกถักรอย การแกะสลัก การทอ การ
จักสาน การทําเคร่ืองถม เคร่ืองเงิน เคร่ืองทอง ฯลฯ 
  4) กีฬา และนันทนาการ (Sport and Recreation) ไดแก มวยไทย กระบ่ีกระบอง 
ตะกรอการละเลนพื้นเมือง ฯลฯ 
  5) คหกรรม (Domestic Arts) ไดแก ระเบียบในเร่ืองการกินอยู มารยาทในสังคม การ
แตงกายการตกแตงเคหะสถาน ฯลฯ (กฤษณา วงษาสันต, 2542, หนา 88 – 89)   
 วัฒนธรรมอาจแบงออกไดหลายประเภท และจะแบงโดยใชเกณฑอะไรก็ได แตส่ิงสําคัญ
อยูท่ีวา เม่ือแบงแลวสามารถนําเอาวัฒนธรรมท้ังหลาย ท่ีมีอยูในสังคมจําแนกลงในวัฒนธรรม
ประเภทใดประเภทหนึ่งไดครบถวน ไดผลตรงตามวัตถุประสงคยอมถือไดวาวัฒนธรรมถูกแบง
ออกเปนประเภทตาง ๆ ตามจุดประสงคนี้แลว ซ่ึงจะเห็นไดวา วัฒนธรรม มีคุณคาและมี
ความสัมพันธตอคนในสังคมอยางแยกกันไมออก ถือวาเปนวิถีในการดํารงชีวิตของมนุษย ควรคา
แกการอนุรักษ สงเสริม เผยแพรชวยกันในแตละสังคม ซ่ึงอาจกระทําไดหลายวิธีการ ดังจะแยกให
เห็นไดดังนี้ 
  1) อนุรักษทางการศึกษา 
  2) อนุรักษทางธรรมชาติวิทยา 
  3) อนุรักษทางสังคมวิทยา 
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  4) อนุรักษทางศิลปวิทยา 
  5) และอนุรักษทางดานอ่ืนๆ 
 แนวอนุรักษนี้จะข้ึนอยูกับตัวแปรตางๆ ท่ีจะทําใหมีขอจํากัด  ไดแก  เวลา  ผลกระทบทาง
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี อิทธิพลทางตางประเทศ อยางไรก็ตามแนวอนุรักษวัฒนธรรมนาจะ
ข้ึนอยูกับกลุมคนในสังคม ท่ีจะรวมมือกันกระทําในความเช่ือและคานิยมท่ีมีอยูในสังคมนั้นๆ แตถา
มีการเปล่ียนแนวคานิยมและความเช่ือ วัฒนธรรมยอมเปล่ียนแปลงไปดวย อะไรท่ีดีก็ยังคงอยู อะไร
ท่ีไมดีก็จะเส่ือมสูญไปในท่ีสุด การสงเสริมและเผยแพรวัฒนธรรมเปนแนวนโยบายหลักของชาติ 
การคงอยูของวัฒนธรรมดํารงความเปนชาติ การคงอยูของชาติตองมีวัฒนธรรมควบคูกันไป แนว
การสงเสริมแบงเปน 2 ทาง คือ 
                1. ทางตรง ไดแก 
   1.1 จัดใหมีการศึกษาในระบบดานวัฒนธรรม 
   1.2 สืบทอดแหลงวัฒนธรรมดั้งเดิม 
   1.3 วิเคราะหวัฒนธรรมในดานตางๆ 
   1.4 จัดใหมีการเผยแพรวัฒนธรรมในรูปแบบตางๆ 
   1.5 สงเสริมบุคลากรทางวัฒนธรรมใหมีกินมีใช 
   1.6 จัดเผยแพรวัฒนธรรมท้ังในประเทศและตางประเทศ    

  2. ทางออม ไดแก 
   2.1 จัดใหมีการศึกษานอกระบบทางดานวัฒนธรรม 
   2.2 สงเสริมใหแหลงทางวัฒนธรรมเปนท่ีรูจัก 
   2.3 ใหทุนการวิเคราะหทางวัฒนธรรม 
   2.4 จัดหาแหลงชุมชน โรงเรียน ฯลฯ เพื่อการเผยแพรวัฒนธรรม 
   2.5 หาอาชีพใหบุคลากรทางวัฒนธรรม 
   2.6 หาทุนในการเผยแพรวัฒนธรรมท้ังในประเทศ และตางประเทศ 
(กาญจนา อินทรสุนานนท, 2540, หนา 175-178) 
 วัฒนธรรม คือ ระบบในสังคมมนุษยท่ีมนุษยสรางข้ึน มิใชระบบท่ีเกิดข้ึนเองโดย
ธรรมชาติตามสัญชาตญาณ วัฒนธรรมเปนส่ิงแสดงอัจฉริยะและคุณคาของมนุษย จากนิยามท่ีกลาว
ไวเบ้ืองตนถึงความหมายของวัฒนธรรม สามารถตีความออกไดหลายประเด็น มีท้ังขอเหมือนและ
ขอแตกตางกัน ท้ังนี้สามารถสรุปความหมายของวัฒนธรรมไดวา วัฒนธรรม คือ ศีลธรรม  
จริยธรรม จรรยาบรรณ ความเจริญรุงเรือง การเมืองการปกครอง กฏเกณฑ ระเบียบอันดีงามท่ี
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มนุษยเปนผูคิดสรางสรรคข้ึนมา    แลวปฏิบัติดวยความเช่ือถือศรัทธาสืบทอดตอกันมาจนถึงใน
สมัยปจจุบัน (อมรา  พงศาพิชญ, 2537, หนา 11) 
 วัฒนธรรม ในความหมายกวางและวัฒนธรรมในความหมายแคบ วัฒนธรรมใน
ความหมายกวาง หมายถึง วิถีทางและแบบฉบับในการดําเนินชีวิตท่ีไดปฏิบัติส่ังสมกันมา รวมท้ัง
ความคิดตางๆ ท่ีคนไดกระทํา สรางข้ึน มีการสะสมถายทอดและรักษาไว จากคนรุนหนึ่งไปสูคนรุน
หนึ่ง ดังนั้นอะไรเปนผลงาน และเร่ืองราวของมนุษยตางก็เปนวัฒนธรรมทั้งนั้น สวนวัฒนธรรมใน
ความหมายแคบนั้นหมายถึง ความเจริญงอกงาม ความเปนระเบียบเรียบรอย ความกลมเกลียว
กาวหนาของชาติและศีลธรรมอันดีของประชาชน ในความหมายนี้จึงจํากัดเฉพาะสวนท่ีเปน
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม เกี่ยวกับเร่ืองนี้ นิตยา บุญสิงห ไดแบงวัฒนธรรมออกได 5 สาขา 
ดังนี้ 

  1. วัฒนธรรมทางภาษาและวรรณคดี 
  2. วัฒนธรรมทางวัตถุ เชน เคร่ืองมือเคร่ืองใชในการประกอบอาชีพ   หรือในกิจกรรม
ตางๆในการดาํรงชีวิตของมนุษย             
  3. วัฒนธรรมทางจิตใจ เชน ศาสนา จริยธรรม     
  4. วัฒนธรรมทางจารีต หรือขนบธรรมเนียมประเพณีและการประพฤติตางๆ ในสังคม 
  5. วัฒนธรรมทางสุนทรียะ ไดแก ความงดงาม ความไพเราะ หมายถึง ศิลปะสาขา
ตางๆ เชน จิตรกรรม ประติมากรรม ดุริยางคศิลป เปนตน  
 จากการแบงประเภทของวัฒนธรรมท่ีไดกลาวมาขางตน สามารถสรุปไดวา วัฒนธรรม
แบงไดออกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ วัฒนธรรมที่กอใหเกิดประโยชนในดานความสะดวกสบาย
ทางกาย รวมเรียกวา วัฒนธรรมทางวัตถุ และสวนท่ีกอใหเกิดประโยชนดานความสุขทางใจ เรียกวา
วัฒนธรรมทางจิตใจ 
 เกี่ยวกับเร่ืองการจําแนกความหมายของวัฒนธรรม ตามที่นักวิชาการไดนําคําวา 
“วัฒนธรรม” มาใชในหลายความหมาย โดยในป ค.ศ. 1952 โครเบอร (A.L. Kroeber) และไคลด 
คลักโฮหน (Clyde Kluckhohn) ไดสํารวจการใชคํา “วัฒนธรรม” ในงานเขียนดานมานุษยวิทยา  
และพบวานักมานุษยวิทยาไดนําคํานี้ไปใชในความหมายที่แตกตางกันออกไปมากกวา 160  
ความหมาย   ซ่ึงเม่ือนําเอาความหมายตาง ๆ เหลานี้ มาศึกษาวิเคราะหแลว ก็สามารถจําแนก
ความหมายท่ีแตกตางออกไปไดเปน 6 กลุมคือ 
  1. ความหมายในเชิงพรรณนา (Descriptive) เปนการใหรายละเอียดวา วัฒนธรรม
ประกอบดวยสวนตาง ๆ อะไรบาง เชน ความรู ความเช่ือ ศาสนา กฎหมาย ประเพณี จริยธรรม เปน
ตน และมักจะเนนวาวัฒนธรรมไดมาโดยการเรียนรูในฐานะท่ีแตละคนเปนสมาชิกของสังคม 
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   2. ความหมายในเชิงประวัติศาสตร (Historical) เปนการเนนวาวัฒนธรรมเปน
มรดกทางสังคม เปนส่ิงท่ีมีการสืบทอดตอกันมาชานานในสังคมหนึ่ง 
   3. ความหมายในเชิงโครงสราง (Structural) เปนการเนนวาวัฒนธรรมจะทําหนาท่ี
ตางๆ ในสังคมเพื่อใหสมาชิกของสังคมสามารถดํารงชีวิตอยูได 
   4. ความหมายเชิงจิตวิทยา (Psychological) เปนการเนนวาวัฒนธรรมเปนการ
ปรับตัวหรือการแกเพื่อตอบสนองตอความตองการของมนุษย 
   5. ความหมายในเชิงประวัติความเปนมา (Genetic) เปนการเนนวาวัฒนธรรมเปน
ส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน และมนุษยตองปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมเหลานั้น 
   6. ความหมายในเชิงบรรทัดฐาน (Normative) เปนการเนนวาวัฒนธรรมเปน
กฎเกณฑขอบังคับตางๆ ท่ีสังคมแตละแหงกําหนดข้ึนเพื่อใชเปนแนวประพฤติปฏิบัติของสมาชิก
ในสังคม (งามพิศ  สัตยสงวน, 2543, หนา 27–33) 
 เม่ือวัฒนธรรมคือระบบสัญลักษณท่ีมนุษยสรางข้ึน และมิใชระบบท่ีเกิดข้ึน โดยสัญชาติ
ญาณก็ยอมจะหมายความวา วัฒนธรรม คือส่ิงท่ีมนุษยจะตองเรียนรู และจะตองมีการถายทอด
วัฒนธรรม การถายทอดวัฒนธรรมท่ีเห็นไดชัดเจนท่ีสุดก็คือ การที่พอแมสอนลูกวาอะไรควรทํา
อะไรไมควร การถายทอดวัฒนธรรมก็คือการสอนใหคนรุนหลังรูถึงระบบสัญลักษณของสังคม ซ่ึง
ไดเคยมีการตกลงกันไววาประกอบดวยอะไรบาง  การที่สมาชิกในสังคมเห็นพองตองกันวาควรจะ
ถือวิธีการประพฤติปฏิบัติแบบใด มีการตกลงกัน ขอตกลงคือการกําหนดหลักใหญๆ ท่ีสําคัญไว  
การถายทอดทางวัฒนธรรมก็จะดําเนินไปไดอยางไมมีปญหา นอกจากวามนุษยเราจะถายทอด
วัฒนธรรมจากคนรุนหนึ่งแลว  มนุษยอาจจะรับวัฒนธรรมบางสวนมาจากสังคมขางเคียงได แต
ท้ังนี้ยอมหมายความวา สวนของวัฒนธรรมท่ีรับมาจากสังคมขางเคียงนั้น ไมขัดกับหลักคานิยมของ
สังคม  และรายละเอียดของวัฒนธรรมของสังคมขางเคียงท่ีรับมา จะตองสอดคลองกับของเดิมท่ีมี
อยูสังคม และถามีความสอดคลองกันไดก็จะคอยๆ รับกันไป และในท่ีสุดก็จะแยกไมออกวา   
วัฒนธรรมสวนใดเปนของเดิม และวัฒนธรรมสวนใดรับมาจากสังคมอ่ืน การรับวัฒนธรรมของ
สังคมอ่ืนมาในระยะแรก อาจเรียกไดวาเปนการยืมวัฒนธรรม แตเมื่อนานๆ ไปเขาการยืมก็จะ
กลายเปนการรับการยืมวัฒนธรรม และการรับวัฒนธรรมนับเปนจุดเร่ิมตนของการเปล่ียนแปลงทาง
วัฒนธรรม (อมรา พงศาพิชญ, 2537, หนา 21) 
 ความสัมพันธระหวางสังคมกับวัฒนธรรมยอมมีอยูคูกับวัฒนธรรมเสมอ เพราะเมื่อมีกลุม
บุคคลในสังคม ก็ยอมตองมีแบบแผนของการกระทํา หรือแบบอยางการดําเนินชีวิต เรียกวา 
“วัฒนธรรม” ท่ีกลุมบุคคลสรางข้ึนมา เพื่อใชในการดํารงชีวิตรวมกันอยางผสมผสานและถาวร ท้ัง
สังคมและวัฒนธรรมมักถูกใชแทนกันได เพราะรวมเอาความหมายของกันและกันไว ถาแยก 2 คํานี้
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ออกจากกันในเชิงวิเคราะห “สังคม” ก็คือ “คน” และ “วัฒนธรรม” ก็คือ “ของ” ท่ีคนกลุมนั้นสราง
หรือกําหนดข้ึน (ประดิษฐ มัชฌิมา, 2523, หนา 14-15) ซ่ึงโดยปกติสังคมตองมีแบบแผน และแบบ
แผนก็เกิดจากความคิดความเช่ือของบุคคลในสังคม ท้ังนี้ไดกลาวถึงการแบงวัฒนธรรมตามแนวนัก
สังคมวิทยาไว 3 ชนิด ไดแก 
  1. วัฒนธรรมทางความคิด (Ideas) คือความคิดและความเช่ือถือของบุคคลในสังคม 
ถือเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม เชน ความเช่ือถือเกี่ยวกับการเกิด การตาย การทําบุญ หรือเร่ือง
เกี่ยวกับสวรรค เปนตน 
  2. วัฒนธรรมทางระเบียบแบบแผน (Norms) คือระเบียบแบบแผนหรือประเพณีท่ี
บุคคลในสังคมควรถือปฏิบัติรวมกันมา 
  3. วัฒนธรรมทางวัตถุ (Materials) คือวัตถุส่ิงของหรือเคร่ืองใชตางๆ ท่ีมนุษยคิด
ประดิษฐ หรือมีครอบครองเพ่ือประโยชนของสังคม ไดแก เคร่ืองมือ เคร่ืองครัว เคร่ืองเรือน อาหาร 
เปนตน (รัชนีกร เศรษโฐ, 2532, หนา 7 – 8)  
 สุมาลี นิมมานุภาพ (2535, หนา 133) กลาววา วัฒนธรรม หมายถึง การดํารงชีวิตหรือการ
ดํารงชีวิตท่ีประกอบดวยพฤติกรรมสลับซับซอน เชน ความรูทางวิชาการแขนงตาง ๆ ความเช่ือ 
ศิลปะ ภาษา วรรณคดี ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ความสามารถเฉพาะตัว ตลอดจนอุปนิสัย
ของมนุษย ในฐานะท่ีเปนสวนหนึ่งของสังคมท่ีมีการแสดงออกในกฎเกณฑท่ีสังคมกําหนด เกดิเปน
กาแสดงออกท่ีเปนลักษณะพิเศษ บางชนิดของพฤติกรรมท่ีบงบอกวาเปนกลุมหรือสังคมเดียวกัน 
เชน ภาษาการแตงกาย ดนตรี ศิลปะการวาดรูป เคร่ืองปนดินเผา การแสดง การประกอบอาชีพ การ
นับถือศาสนา การประกอบพิธีกรรม ฯ 
 วัฒนธรรมจะปรากฏและแทรกซึมอยูในทุก ๆ เร่ือง มีความเกี่ยวของกับมนุษย และเปน
ส่ิงท่ีเสริมสรางวิถีชีวิตความเปนอยูของคนใหดีข้ึน วัฒนธรรมเปนส่ิงท่ีสรางสรรคข้ึนจากแนวคิด 
ความเช่ือ คานิยม อุดมการณ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมประเภทนี้เรียกวา วัฒนธรรมทาง
จิตใจ พระยาอนุมานราชธน ไดกลาวถึงวัฒนธรรมทางจิตใจวา “วัฒนธรรมทางจิตใจ ไดแก 
ความคิด ความเชื่อ ความรูสึก และความรูในอันท่ีประกอบการงาน สรางส่ิงท่ีดีงามอันเปน
ประโยชนแกตนเองและผูอ่ืน เปนส่ิงท่ีทําใหปญญา และจิตใจมีความเจริญงอกงาม” ดังนั้นการ
ปลูกฝงส่ังสมวัฒนธรรมทางจิตใจจึงเปนหนาท่ีสําคัญของคนในสังคม จะนํามาใชเปนส่ิงช้ีนํา และ
เปนแนวทางในการดําเนินชีวิตของผูคนในสังคมน้ันๆ (พระยาอนุมานราชธน, 2531, หนา 223 - 
224) 
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 สังคมและวัฒนธรรมยอมมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา เพราะความตองการของมนุษยไม
มีท่ีส้ินสุด และสภาพแวดลอมก็เปล่ียนไปเร่ือยๆ ถาสังคมเปล่ียนวัฒนธรรมก็เปล่ียน และถา
วัฒนธรรมเปล่ียนสังคมก็เปล่ียนแปลงเชนกัน จากการสนับสนุนเบ้ืองตนถึงความเปล่ียนแปลงของ
วัฒนธรรม กลาวไดวาวัฒนธรรมจะตองพัฒนาดวยความเจริญของสังคมและของโลก ท่ีมาของ 
การพัฒนาของวัฒนธรรมท่ีสําคัญคือ ความรู ความคิดจากตางประเทศ จะตองรับสวนท่ีกาวหนา
ของตางประเทศไวโดยเฉพาะความเจริญทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะวัฒนธรรมตะวันตก ซ่ึงเนน
คุณคาของเสรีภาพและประชาธิปไตย ดังนั้นวัฒนธรรมลาวเหนือท่ีเปนวัฒนธรรมชาวบานก็มีสวน
ผสานเขามาเพิ่มเติมดวยวัฒนธรรมตะวันตกสวนท่ีกาวหนา  (ณรงค เส็งประชา, 2532, หนา 88) 
 สาเหตุของการเกิดวัฒนธรรม 
  1. มนุษยมีสมองท่ีมีคุณภาพ ทําใหมนุษยสามารถเรียนรูส่ิงตางๆซึ่งนําไปสูการ
สรางสรรควัฒนธรรมข้ึนใชในสังคม และความสามารถในการเช่ือมกาลเวลา คือ จดจําอดีต
เช่ือมโยงถึงปจจุบันเพื่อเปนพื้นฐานไปสูอนาคต          
  2. มนุษยมีความสามารถในการใชปญญาคิดคนหาเหตุผล อันเกิดจากกระบวนการ
อบรมใหเรียนรูระเบียบของสังคมจากรุนกอน ๆ         
  3. การไมหยุดนิ่งของสมองมนุษย         
  4. ความคิดท่ีจะเอาชนะส่ิงแวดลอม        
  5. ความสามารถในการส่ือความหมายและการถายทอดความรู ความรูสึกตาง ๆใหแก
กันและกันได            
  6. ความสามารถใชส่ิงตางๆแทนแรงงานของมนุษยเอง    
  7. ความตองการของมนุษยท่ีไมส้ินสุด        
  8. อิทธิพลวัฒนธรรมของสังคมอ่ืน        
  9. การขยายตัวของสังคม          
  10.  ความเจริญกาวหนาทางการคมนาคมและการส่ือสาร 

 3.  การเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม 
  ความสําคัญของวัฒนธรรม มนุษยเปนสัตวโลกชนิดเดียวเทานั้นท่ีมีวัฒนธรรมเพราะ
สัตวท่ัวไปตอบสนองความตองการของชีวิตโดยใชสัญชาตญาณ แตมนุษยมีสมองท่ีพิเศษกวาสัตว
จึงสามารถคิดสรางวัฒนธรรมข้ึนมาตอบสนองความตองการของชีวิตไดท้ัง 3 ประการไดแก 
  1) ความตองการทางรางกาย ความตองการทางรางกาย ไดแก ความตองการปจจัยส่ี
ประการคือ อาหาร เคร่ืองนุงหม ท่ีอยูอาศัย ยารักษาโรค สวนวัฒนธรรมท่ีสนองทางรางกาย ไดแก 
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วิธีหาอาหาร วิธีประกอบอาหาร วิธีการปลุกสรางบานเรือน วิธีการทําเคร่ืองนุงหม วิธีบําบัดโรคภัย
ไขเจ็บ รวมทั้งอุปกรณตางๆท่ีจําเปนตองใชสําหรับวิธีการนั้น ๆ 
  2) ความตองการทางจิตใจ ความตองการทางจิตใจไดแก ความตองการความรักความ
อบอุน ความม่ันคงทางจิตใจ  ความร่ืนเริงบันเทิงใจ สวนวัฒนธรรมที่สนองความตองการทางจิตใจ 
คือ ศาสนา ความเช่ือและการละเลนร่ืนเริงตาง ๆ 
  3) ความตองการทางสังคม ความตองการทางสังคม ไดแก ความตองการท่ีจะอยู
รวมกับคนอ่ืนเปนกลุม เปนสังคม สวนวัฒนธรรมท่ีสนองความตองการทางสังคมคือ กฎขอบังคับ
ความประพฤติระหวางบุคคล รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีตาง ๆ ท่ีจะทําใหชีวิตกลุมดําเนินไป
อยางราบร่ืน            
  เม่ือมนุษยไดสรางวัฒนธรรมข้ึนมาเพ่ือตอบสนองความตองการจําเปนในการ
ดํารงชีวิต แลวตอมาก็ไดสรางวัฒนธรรมข้ึนมาเพื่อสนองความตองการความสุข ความสะดวกสบาย
ในชีวิตในเร่ืองตางๆ จนมีผลทําใหเกิดความเจริญทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางท่ีเห็นใน
ปจจุบัน (เฌอมาลย ราชภัณฑารักษ, 2545, หนา 53-55) 
 ลักษณะการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมการเปล่ียนแปลง (Change) เปนภาวะหรือ
ปรากฏการณท่ีไมหยุดนิ่ง และเกิดข้ึนตลอดเวลาท้ังกับส่ิงมีชีวิตและไมมีชีวิต ท้ังการเปล่ียนแปลง
โดยธรรมชาติ และการเปล่ียนแปลงเน่ืองจากการกระทําของมนุษยเอง ท้ังการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน
หรือเลวลงกวาเดิม (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2532, หนา 113)      
 การเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมหมายถึง การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของมนุษยในสังคมใด
สังคมหนึ่ง ท้ังในดานวัตถุ เชน เทคโนโลยีตาง ๆ ส่ิงกอสรางตาง ๆ เปนตน และส่ิงท่ีไมใชวัตถุ เชน 
ศิลปะ ศาสนา ระบบครอบครัวเครือญาติ การสมรส การเมือง การศึกษา นันทนาการ และ
องคประกอบอ่ืนๆของวัฒนธรรม (สนธยา พลศรี, 2545, หนา 192)   
 สนธยา พลศรี (2545, หนา 193-194) กลาววา การเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมมีลักษณะ
สําคัญตอไปนี้              
   1)  เกิดข้ึนสมํ่าเสมอ ตลอดเวลา แตละสังคมไมสามารถหลีกเล่ียงได  
   2)  เกิดข้ึนอยางขวางขวาง คือ เกิดข้ึนแลวมีผลตอคนหมูมาก 
   3) อาจมี หรือไมมีทิศทางและเปาหมายในการเปล่ียนแปลง แตสามารถทราบ
ทิศทางของการเปล่ียนแปลง ถาหากทราบถึงเปาหมายและอุดมการณของคนในสังคม  
   4) อาจเกิดข้ึนในชวงเวลาใดชวงเวลาหน่ึง และในระยะเวลาอันส้ันหรือใช
ระยะเวลายาวนานก็ได            



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

24 

   5)  อาจเปนไปอยางชา ๆ หรือเปนไปอยางรวดเร็วก็ได เพราะระยะเวลาในการ
เปล่ียนแปลงจะไมเทากัน            
   6)  อาจเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ หรือเกิดจากเจตจํานงของมนุษยก็ได ท้ังนี้ข้ึนอยู
กับท่ีมาของการเปล่ียนแปลง           
   7)  เปนการเปล่ียนแปลงในดานโครงสราง หนาท่ีของสังคมและการเปล่ียนแปลง
ดานความสัมพันธระหวางมนุษยและกลุมคน หรือเปนการเปล่ียนแปลงในดานโครงสรางหนาท่ี
และการกระทําตอกันของบุคคลแตละกลุมคน และการเปล่ียนแปลงในวิถีชีวิตของคนในสังคม  
   8)  พฤติกรรมฝนสังคมหรือพฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนไปจากบรรทัดฐานของสังคม
กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมข้ึน ถาคนสวนใหญในสังคมตองปรับตัวตาม 
   9)  พฤติกรรมของบุคคล จะกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมข้ึนไดโดยเฉพาะ
ผูนําหรือผูท่ีมีชื่อเสียงของสังคม           
   10) การเปล่ียนแปลงทางสังคม  และวัฒนธรรมจึงเปรียบเสมือนภาพถาย
ปรากฏการณทางสังคมระยะหน่ึง ซ่ึงปรากฏการณนี้จะไมปรากฏซํ้าในรูปแบบเดิมอีก   
  กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม การเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมเปนผลมา
จากกระบวนความคิด ความรูหรือสติปญญาของมนุษย มีอยูหลายกระบวนการดังนี้ (สนธยา พลศรี, 
2545, หนา 199-201)             
  1. การคนพบ (Discovery) เปนการพบขอเท็จจริงซ่ึงไมเคยรูมากอน แมวาจะมีอยูนาน
แลว ทําใหเกิดความรูใหมข้ึน การคนพบเปนการรวมในความคิดของมนุษยในการพิสูจนคนหา
ขอเท็จจริง การคนพบเปนเง่ือนไขซ่ึงเกิดข้ึนเนื่องจากความรูซ่ึงไดพิสูจนแลวของมนุษยและถา
นํามาใชประโยชนก็จะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมข้ึน 
  2. การประดิษฐ (Invention) เปนการใชความรูท่ีมีอยูแลวเพื่อประดิษฐส่ิงอ่ืนข้ึนมา 
การประดิษฐเปนกระบวนการท่ีเกี่ยวของกับการเปล่ียนแปลงท่ีคอยเปนคอยไป มีการผสมผสาน
และปรับปรุงท่ีตอเนื่อง            
  3. นวัตกรรมหรือนวกรรม (Innovation) นวัตกรรมเปนการคิดประดิษฐส่ิงใหมๆ ซ่ึง
อาจเปนความคิด พฤติกรรม หรือส่ิงของซ่ึงเปนของใหมมาใชในสังคม 
  4. การแพรกระจายทางวัฒนธรรม (Diffusion) เปนการท่ีวัฒนธรรมจากสังคมหนึ่ง
กระจายไปสูสังคมอ่ืน โดยท่ัวไปแลวการเปล่ียนแปลงสวนใหญจะมาจากการกระจายการเผยแพร
ซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือสังคมมีการติดตอกันเปนกระบวนการท่ีมีท้ังการใหและการรับ เม่ือมีการปะทะ
สังสรรคระหวางวัฒนธรรมแตละสังคม นอกจากนี้การกระจายแลกเปล่ียนวัฒนธรรมจะเปนไปโดย
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ไมเทาเทียมกัน โดยสังคมจะรับไปนอยหรือมากข้ึนอยูกับพื้นฐานทางวัฒนธรรมของแตละสังคม
เปนสําคัญ             
  5. การขอยืม (Borrowing) เปนการรับเอาเทคนิคแนวความคิดของสังคมอ่ืนโดย
คํานึงถึงความเหมาะสมของส่ิงท่ีรับมาวาใชไดหรือเปนท่ียอมรับในสังคมหรือไม การขอยืมนี้มัก
เปนเทคนิคหรือวิธีการตางๆ มากกวาดานอุดมการณความคิด ท้ังนี้เพราะสะดวกและงายท่ีจะใช
มากกวา เม่ือขอยืมแลวจะตองปรับใหเหมาะสมเขาไดกับสังคมของตน    
  6. การยกเลิกวัฒนธรรมเดิม (Cultural Loss) เปนการรับและสะสมของใหม ๆ เขามาสู
สังคม ซ่ึงเม่ือผนวกเขากับส่ิงเกาๆ และการยอมรับในส่ิงใหม ๆ แลวก็จะละท้ิงในส่ิงเกาท่ีเคยมีมาแต
เดิม             
  7. การรับเอาวัฒนธรรมใหม (Acculturation) เม่ือมีวัฒนธรรมใหมๆเขามาสูสังคมสมา
ชิดในสังคมจะมีการเปล่ียนแปลงในการดํารงชีวิตไปจากเดิม ลักษณะการเปล่ียนแปลงนั้นอาจเกิด
การทดแทนหรือไมมีการทดแทนข้ึนก็ได         
  8. การผสมผสานทางวัฒนธรรม (Cultural Integration) เปนการนําวัฒนธรรมท่ีตางกัน
มาพบกัน เกิดการแลกเปล่ียนหรือการหยิบยืมกันใชในระยะเวลาท่ียาวนานและดวยความสม่ําเสมอ
วัฒนธรรมเหลานั้นจะปะปนผสมผสานกัน แตยังดูออกวาวัฒนธรรมเปนของใคร เม่ือกลับสูสังคม
เดิม เจาของก็ยังปฏิบัติตามวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนได       
  9. การกลืนกลายทางวัฒนธรรม (Assimilation) เปนกระบวนการเปล่ียนแปลง
วัฒนธรรมท่ีสืบเนื่องมาจากการผสมผสานทางวัฒนธรรม ในกระบวนการนี้วัฒนธรรมท่ีเกิดการ
ผสมผสานกันจะกลมกลืนจนแยกไมออกและกลายเปนวัฒนธรรมใหมของสังคมไป   
  10. การถอยหลังเขาคลอง (Devolution) เปนการรับเอาวัฒนธรรมหรือแนวคิดใหม 
ส่ิงประดิษฐใหมเขามา จนกระท่ังกลายเปนสวนหน่ึงของชีวิต โดยไมคิดวาจะทําใหเกิดสูญเสีย
วัฒนธรรมดั้งเดิมบางอยางไป ตอมาเม่ือระลึกได ก็เรียกรองใหกลับไปใชวัฒนธรรมเดิม 
  สําหรับงานวิจัยฉบับนี้ ผูวิจัยจะนํากระบวนการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมมาใชเปน
แนววิเคราะหเนื่องจากเห็นวาการเลนของเด็กในเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ไดรับผลสะทอน
การเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมมาจากสังคมสวนใหญ โดยเฉพาะดานส่ือสารมวลชน เชน วิทยุ 
โทรทัศน หนังสือพิมพ ฯลฯ          
 ขอจํากัดการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม การเปล่ียนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมในแตละสังคมเกิดข้ึนไมเทาเทียมกัน การเปล่ียนแปลงจะเกิดข้ึนชาหรือเร็ว มากหรือนอย
เพียงใดนั้น ข้ึนอยูกับขอจํากดัดังตอไปนี้          
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  1. จํานวนสมาชิกในสังคม สังคมที่มีสมาชิกตอพื้นท่ีมาก อัตราการเปล่ียนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรมก็จะเกิดข้ึนไดมากและรวดเร็ว เพราะจะเกิดความคิดสรางสรรคแปลก ๆใหม 
ๆใหเกิดการขัดแยงมาก จึงจําเปนตองกําหนดระเบียบและวิถีการดําเนินชีวิตใหม  
  2. ประเภทของสังคม  คือ  สังคมอุตสาหกรรมจะเปล่ียนแปลงมากกวาสังคม 
เกษตรกรรม สังคมเมืองจะเปล่ียนแปลงมากกวาสังคมชนบท เปนตน     
  3. การยึดม่ันในประเพณีเดิมของผูคนในสังคม ถาผูคนยึดม่ันในประเพณีเดิมมาก การ
เปล่ียนแปลงก็จะเกิดข้ึนยากและชา          
  4. ความเห็นแกตัวของผูคนในสังคม หากการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกระทบกระเทือน
กับตอผลประโยชนของบุคคลหรือกลุมบุคคลก็จะเกิดการขัดขวางข้ึน    
  5. ภาวะผูนํา  ถาสังคมใดผูนํามีความสามารถ การเปล่ียนแปลงก็จะเกิดข้ึนงายกวา 
สังคมท่ีผูนํามีความสามารถนอย           
  6. การคมนาคมส่ือสาร สังคมท่ีมีการเจริญกาวหนาทางการคมนาคมส่ือสารจะชวยให
เกิดความเปล่ียนแปลง การขอยืมทางวัฒนธรรมข้ึน ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมงายและรวดเร็ว (ณรงค เส็งประชา, 2541, หนา 216)     
  การถายทอดวัฒนธรรมจากรุนผูใหญไปสูเด็ก (สุมน อมรวิวัฒน, 2538, หนา 173-174) 
ไดลําดับบุคคลท่ีใหความรูและระดับความรูแกเด็ก ในหนังสือสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนเลม 2 
ดังนี้  
 
  “แมบอกวา ลูกตองหม่ันออกกําลังกายนะจะ จะไดสมบูรณแข็งแรง  
  พอบอกวา อยาเอามือไปแหยไฟ ไฟจะไหมมือเราพอง ท้ังเจ็บท้ังรอน  
  พี่บอกวา ถาตนขาวในทุงนางอกงามดี เราจะมีขาวพอกิน   
  คุณยายบอกวา ไหวพระซิจะ พระสงฆเปนตัวอยางของคนดี   
  คุณตาบอกวา ถาอยากรํ่ารวยตองขยัน คนเกียจครานยอมยากจน   
  คุณครูเขียนหนังสือใหเราดู เราหัดอาน หัดเขียน เราอานเขียนหนังสือได  
  คุณครูบอกวา เมืองไทยเปนของเราทุกคน เรารักบานเมืองของเรา”  
    

  เรารูเร่ืองราวหลายอยาง รูจักส่ิงของหลายอยาง เพราะเราดู เราถามและมีคนบอกใหเรา
รู เราคิด เราทํา จดจําเอาไว เม่ือใครมาถามเราถึงส่ิงนั้น ๆ เราก็บอกเขาได   
  บางอยางไมมีใครบอกเรา แตเราเรียนรูเอง เม่ือเราเดินเร็วในท่ีล่ืน ๆ เราหกลม เรารูสึก
เจ็บ คร้ังตอไปเราจึงเดินอยางระมัดระวัง เพื่อจะไดไมหกลม     
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  หมายความวา ชีวิตของเด็กคนหนึ่ง พอแมญาติพี่นองมักจะเปนผูอบรมส่ังสอนวิถีชีวิต 
สวนครู ผูเช่ียวชาญ อ่ืนจะเปนผูใหแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน แตคนท่ีสําคัญท่ีสุดใน
การเรียนรูส่ิงตางๆคือตัวเด็กเอง ในอนาคตเขาจะไดเปนผูถายทอดส่ิงท่ีรูนั้นไปสูเด็กรุนตอไป  

  วิธีการถายทอดภูมิปญญาใหแกเด็ก จะมีลักษณะแตกตางจากผูใหญ เพราะเด็กจะมี
ความสนใจในชวงส้ันๆและเปนส่ิงใกลตัว กินกรรมและวิธีการถายทอดตองงาย สนุกสนาน ดึงดูด
ใจ และไมซับซอน (นันทสาร สีสลับ, 2541, หนา 20) 
  ดังนั้นการใหเด็กเรียนรูจากการเลนจึงเปนส่ิงท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด เพราะเด็กจะเกิด
การเรียนรูทุกส่ิงทุกอยางโดยไมรูตัว สนุกสนาน และบางคร้ังก็เกิดความคิดสรางสรรคข้ึนมาเอง 

  สรุปไดวาวัฒนธรรม   คือ   แบบแผนการดําเนินชีวิตของมนุษย   รวมถึงทุกส่ิงทุก
อยางท่ีมนุษยสรางข้ึนจากสภาพท่ีมีอยูโดยธรรมชาติใหเกิดรูปรางใหม    หรือปรับปรุงเปล่ียนแปลง
ใหเปนประโยชนกับตัวมนุษยมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได   ส่ิงท่ีคิดสรางสรรคข้ึนนี้   มาจากพลังทาง
ความคิด สติปญญาของมนุษยเองที่ไดรับจากการเรียนรูในสังคม  และจะมีการถายทอดจากคนรุน
หนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่ง   ทุกส่ิงทุกอยางท่ีเกี่ยวของกับวิถีชีวิตมนุษย  ท้ังท่ีเปนวัตถุและมิใชวัตถุ  
เปนส่ิงท่ีสรางข้ึนเพื่อนํามาใชประโยชนในการยังชีพ และการพัฒนาชีวิตความเปนอยูของมนุษย
โดยท่ัวไปในสังคม( ปฬาณี  ฐิติวัฒนา, 2523, หนา 15-16) วัฒนธรรม จึงเปนภาพสะทอนของสังคม 
แสดงใหเห็นถึงความเจริญและความเส่ือมของสังคม อีกท้ังยังสามารถท่ีจะกําหนดวิถีชีวิตความ
เปนอยูของผูคนในสังคมอีกดวย 
 
องคความรูเกี่ยวกับบทรองเลน 
 
 บทรองเลน เปนสวนหน่ึงของเพลงพื้นบาน แตกตางจากเพลงพ้ืนบานตรงท่ีวา เพลง
พื้นบานสวนใหญผูใหญนิยมรองเลนกันในงานเทศกาลตาง ๆ หรือ รองเลนกันยามวางจากงาน 
เพลงกลอมเด็กผูใหญก็รองกลอมเพ่ือใหเด็กหลับไดงาย จะไดออกไปทํางานนอกบาน เพลงกลอม
เด็กจะข้ึนตนดวยการเอ้ือน เพื่อใหเด็กเพลิดเพลินเคลิบเคลิมหลับงาย สวนเพลงรองเลน เปนเพลงที่
เด็กรองเลนเพื่อความสนุกสนานและหยอกลอกันในหมูเพื่อนฝูง ซ่ึงเปนเคร่ืองจรรโลงใจของ
มนุษยชาติมานานแสนนาน เปนส่ือท่ีมนุษยใชถายทอดความรูสึกนึกคิดดานตาง ๆ นอกจากนี้ 
มนุษยยังนําไปใชในการประกอบพิธีกรรม การอบรมส่ังสอน ใชประกอบการละเลน หรือการแสดง
เพื่อพักผอนหยอนใจ ดังมีคํากลาวติดปากวา “รอง รํา ทําเพลง” ดังนั้นการศึกษาบทรองเลน 
นอกจากจะไดรับความรู เห็นคุณคา ไดรับประโยชนแลว ยังไดเห็นวิวัฒนาการของภูมิปญญา 
วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนไทยอีกดวย 
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 บทรองเลน เปนเพลงสําหรับเด็กท่ีจะนํามารองใหเด็กฟงต้ังแตเด็กยังไมพูดจนกระท่ังถึง
วัยท่ีเด็กสามารถรองตามผูใหญหรือรองเลนกันเองได เพลงเด็กสามารถแบงได 3 ประเภท คือ เพลง
กลอมเด็ก เพลงเด็กรองเลน และเพลงประกอบการละเลน (จารุวรรณ ธรรมวัตร,  2530,  หนา 118) 
บทรองเลน ไมมีเนื้อรองและทํานองตายตัว เนื้อเพลงสามารถขยายออกหรือตัดทอนใหส้ันลงได
ตามท่ีผูรองตองการ ดังนั้นเราจึงพบวาในบทรองเลนเดียวกันอาจจะมีเนื้อรองท่ีแตกตางกันได เชน 
เพลงกลอมเด็ก เพลงเกี่ยวขาว เพลงพวงมาลัย เปนตน 
 บทรองเลน มีรูปแบบท่ีคลายคลึงกัน ซ่ึงเปนการแสดงใหเห็นถึงจุดกําเนิด การแลกเปล่ียน 
การถายทอด และการประสมประสานระหวางถ่ินกัน ความคลายคลึงของบทรองเลน มีอยู              
2 ประการ ประการแรก คือ ความคลายคลึงทางดานเนื้อหาและการเรียบเรียง (ขนิษฐา จิตชินะกุล, 
2545, หนา 92-93) 
 ความสําคัญของบทรองเลน 
 บทรองเลน เปนมรดกทางวัฒนธรรมท่ีสืบทอดกันมา ซ่ึงพอสรุปได ดังนี้ (ขนิษฐา จิต     
ชินะกุล, 2545, หนา 92-94) 
  1. บทรองเลน เปนมรดกทางวัฒนธรรม เพราะบทรองเลน โดยสวนใหญจะไดรับการ
ถายทอดทางมุขปาฐะโดยไมมีการจดบันทึกเปนลายลักษณอักษร และในเนื้อหาของบทรองเลน ยัง
ไดสะทอนถึงสภาพชีวิตความเปนอยูของคนในสังคม ดังนั้นเพลงบทรองเลน จึงเปนมรดกท่ีสําคัญ
ทางวัฒนธรรมอยางหนึ่ง 
  2. บทรองเลน ไดสะทอนใหเห็นวิถีชีวิตของชาวบาน ตลอดจนสะทอนใหเห็นความ
เช่ือคานิยมของสังคมท่ีไดยึดถือเปนแนวประพฤติปฏิบัติ ดังท่ีปรากฏในเน้ือหาของบทรองเลน 
  3. บทรองเลน ไดใหความบันเทิงแกคนในสังคม ในสภาพสังคมที่ยังไมมีความเจริญ
ทางวัตถุตาง ๆ บทรองเลน นับวาเปนมหรสพช้ินเอกของชาวบานท่ีสรางความเพลิดเพลินใหแกคน
ในสังคม ท้ังยามวาง ยามเทศกาลและในเวลาการประกอบกิจการงานเพราะเนื้อหาของบทรองเลน 
จะสนุกสนาน มีการแสดงถึงปฏิภาณไหวพริบของผูรอง อีกท้ังมีจังหวะและลีลาท่ีเราใจ 
  4. บทรองเลน ไดสรางความสามัคคี ความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของคนใน
สังคม ไมวาจะเปนเพลงปฏิพากย เพลงประกอบการละเลน หรือเพลงท่ีรองประกอบกิจการงาน 
ชวยทําใหเกิดความรัก ความปรองดอง และความเปนพรรคพองเดียวกัน 
  5. บทรองเลน เปนเครื่องมือควบคุมสังคม ชี้แนะระเบียบแบบแผน  ตลอดจน
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมทางสังคม รวมท้ัง  โนมนาวจิตใจใหคนในสังคมไดคลอยตามในส่ิงท่ีดี ๆ ท่ี
สังคมตองการ 
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  6. บทรองเลน ไดชวยระบายความคับของใจใหแกชาวบาน เพราะผูรองบทรองเลน จะ
สอดแทรกอารมณ ความรูสึกนึกคิดของตนไดอยางอิสระ บทรองเลน จึงเปนทางออกท่ีชวยระบาย
ความคับของใจของคนในสังคมท่ีมีตอสภาพบานเมือง ประเพณี คานิยม เศรษฐกิจ เปนตน  
  ประเภทของบทรองเลนสําหรับเด็ก 
   บทรองเลนสําหรับเด็ก คือ เพลงพื้นบานท่ีเกี่ยวของกับเด็ก สวนใหญจะมีเนื้อหา
ส้ัน ๆ ใชถอยคํา ภาษางาย ๆ แบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ 
   1. เพลงกลอมเด็ก 
   2. เพลงเด็กรองเลน             
   3. เพลงประกอบการเลนของเด็ก 
 
   1. เพลงกลอมเด็ก คือ เพลงท่ีผูใหญรองขับกลอมใหเด็กนอน ลักษณะเนื้อรองส้ันๆ 
จํางายทํานองเช่ืองชา นุมนวล แสดงอารมณเยือกเย็น และแสดงถึงความรัก ความเอ็นดู ทะนุถนอม 
เนื้อหาของเพลงมีหลากหลาย เชน เกี่ยวกับการอบรม เล้ียงดูเด็กเกี่ยวกับชีวิต ความสุข ความทุกข 
สภาพสังคม เปนตน แตละกลุมชนอาจเรียกแตกตางกันออกไป เชน ภาคกลาง เรียกเพลงกลอมลูก 
หรือกลอมเด็ก ภาคเหนือเรียกเพลงอื้อจา ภาคอีสานเรียกเพลงนอนสาหลา หรือเพลงกลอมลูก 
ภาคใตเรียก เพลงรองหรือเพลงชานอง เปนตน โดยสรุปคือ ไมวาเพลงกลอมเด็กจะรองหรือมี
เนื้อหาเกี่ยวกับอะไร และมีท่ีมาอยางไร แกนแทของเพลงก็คือ ความรักของพอแมทุมเทใหลูก ความ
รัก ความผูกพันของคนในครอบครัว ภาระหนาท่ีในการเล้ียงดูลูกใหเติบโตเปนสมาชิกท่ีดีของ
สังคม นอกจากนั้นเพลงกลอมเด็กยังกลอมเกลาใหเด็กมีคานิยมท่ีดี  มีวัฒนธรรมและปฏิบัติตาม
ขนบประเพณีอันดีงามของสังคม        
 เพลงประกอบการละเลนของเด็ก เปนกิจกรรมท่ีทําใหเด็กรูจักใชเวลาวางใหเปน
ประโยชนแกคนภายในครอบครัว ในอดีตไมมีเคร่ืองเลนท่ีมีเทคโนโลยีสูงราคาแพงเชนปจจุบัน ก็
ใชสวนท่ีเปนธรรมชาติรอบตัวเปนเคร่ืองประกอบการละเลนของเด็กซ่ึงไมตองเสียเงินเสียทองมาก 
เรียบงาย ไมมีสารพิษเจือปน หากเราศึกษาคนควาดูอยางละเอียดแลว จะเห็นวาคนไทยเราใช
ปฏิภาณ ไหวพริบ ถอยคําภาษา ประกอบการละเลนไดอยางสนุกสนาน นับเปนภูมิปญญาของ
ทองถ่ินท่ีมีคายิ่ง (สุภักดิ์ อนุกูล, วลัยพร นิยมสุจริต, 2546, หนา 34) 
 สุมามาลย เรืองเดช (2520, หนา 62) ไดกลาวเกี่ยวกับเพลงกลอมเด็กวา เปนเพลงท่ีผูใหญ
ซ่ึงเปนคนเล้ียงเด็กรองกลอมเพื่อใหเด็กนอนหลับ ไมกวน ไมรองไห เนื้อหาใจความสวนใหญของ
เพลงกลอมเด็กมักแสดงถึงความรัก ความหวงใยของพอแม และความนารักนาเอ็นดูของเด็ก บาง
เพลงยิ่งสะทอนภาพสังคมในทองถ่ิน เชน การทํามาหากิน คานิยมในการครองเรือน ความเชื่อ 
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ขนบธรรมเนียมประเพณี เหตุการณบานเมืองในเวลานั้น หรืออาจกลาวไดวา บทเพลงเหลานี้บาง
เพลงไดบันทึกเร่ืองราวของคนในทองถ่ินไวดวยนั่นเอง 
 
ตัวอยางเพลงกลอมเด็ก 
 
    เจาเนื้อละมุนเอย     เจาเนื้ออุนเหมือนสําลี   
   แมมิใหผูใดตอง      เนื้อเจาจะหมองสี   

    ทองดีเจาคนเดียวเอย             
      (กุหลาบ มัลลิกะมาส, 2516, หนา 7)  

   
      เชิญนอนเถิดเจานอน   กลอมใหเจานอนในเปล   
   นอนเถิดเจาเสนห     แมจะเอชาใหเจานอน   
   อยาตระหนกตกใจกลัว    แมทูนหัวอยาสะทาน    
   แมซ้ืออยามาหลอกหลาน   กลอมใหเจานอนเปล เอย   
          ปลอบใหมีความม่ันใจคลายกังวล 

        (กุหลาบ มัลลิกะมาส, 2509, หนา 11) 
    เจานกกาเหวาเอย    ไขไวใหแมกาฟก 
   แมกาก็หลงรัก      คิดวาลูกในอุทร 
   คาบเอาขาวมาเผ่ือ     คาบเอาเหยื่อมาปอน 
   ถนอมไวในรังนอน     ซอนเหยื่อมาใหกิน 
   ปกเจายังออนคลอแคล    ทอแทจะสอนบิน 
   แมกาพาไปกิน      ท่ีปากน้ําพระคงคา 
   ตีนเจาก็เหยียบสาหราย    ปากก็ไซหาปลา 
   กินกุงแลกินกั้ง      กินหอยกระพังแมงดา 
   กินแลวก็โผมา      จับกิ่งหวาโพธ์ิทอง 
   ยังมีนายพรานคนหนึ่ง    เท่ียวเดินดอมดอมมอง ๆ 
   ยกปนข้ึนสอง      จองจะเอาแมกาดํา 
   ตัวหนึ่งนั้นวาจะตม     อีกตัวหนึ่งนั้นวาจะยํา 
   กินนางแมกาดํา      คํ่าวันนี้อุแมนา   

        (กุหลาบ มัลลิกะมาส, 2509, หนา 11) 
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    วัดเอยวัดโบสถ     ปลูกขาวโพดสาลี 
   ลูกสาวตกยาก      แมยายก็พรากลูกสาวหนี 
   ปลูกขาวโพดสาลี     ปานฉะน้ีจะโรยรา 
        (บุปผา ทวีสุข, 2531, หนา 142) 
   
   2. เพลงเด็กรองเลน  คือเพลงท่ีเด็กๆ รองเลนหรือลอเลียนเพื่อความสนุกสนาน 
เนื้อหาของเพลงจะส้ัน ๆ และเขาใจงาย คลองจอง ชวนขัน และจํางาย คลองจอง ชวนขัน และจํางาย 
    ในดานเพลงรองเลน ซ่ึงหมายรวมท้ังเพลงรองเลนท่ีเด็กรองกันเลนเพื่อความ
สนุกสนาน และเพลงลอหรือเพลงบทลอ ซ่ึงเด็กๆรองลอเลียนกัน หรือลอเลียนผูอ่ืน เหลานี้เปนส่ิง
ท่ีแสดงถึงความเปนคนเจาบทเจากลอนของคนไทยมาแตเยาววัย และมีคุณคาในการศึกษาเร่ืองของ
ไทยอยางยิ่ง ซ่ึงคณะกรรมการโครงการเผยแพรเอกลักษณของไทยทางโทรทัศนและวิทยุกระจาก
เสียงของกระทรวงศึกษาธิการ ก็เห็นวา บทรองเลนสําหรับเด็กนั้นมีคุณคาทางวัฒนธรรมจึงได
จัดพิมพบทรองเลนของเด็กๆไทยข้ึน  เผยแพร เนื่องในโอกาสป เด็กระหวางชาติ  2522 
(คณะกรรมการโครงการเผยแพรเอกลักษณของไทยทางโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียงของ
กระทรวงศึกษาธิการ, 2521, หนา 39)        
    เพลงประกอบการเลนของเด็ก คือ เพลงท่ีเด็กรองขณะท่ีเลนส่ิงใดส่ิงหนึ่ง เชน 
เลนชิงชา หรือเลนเกมตางๆ ในหมูพวกของตน รวมท้ังบทเพลงท่ีใชเม่ือจะเร่ิมตนเลนเกมใดๆ ใช
สําหรับเร่ิมตนเกมท่ีตองการตัดสินวา ผูเลนคนใดจะอยูขางใด หรือจะเปนผูท่ีถูกเลนกอน 
    นอกจากนี้ ในภาคเหนือยังมีบทเพลงท่ีผูใหญรองเพื่อเลนกับเด็ก เชน เพลงสิก 
(ซิก) กุงกู หรือเพลงสิก (ซิก) กองกอ ซ่ึงถือวาเปนเพลงประกอบการละเลนดวย (สุรสิงหสํารวม ฉิม
พะเนาว , 2520, หนา 101 - 102) ถอยคําในบทเพลงประกอบการเลนนี้ มีแปลกๆอยูมากมายท่ีเปน
ถอยคําใชเฉพาะการรองเพื่อประกอบการเลนเทานั้น มิใชคําพูดท่ัวไป หลายคนท่ีศึกษาการเลนเกม
ของเด็กกลาววา ภาษาของเด็กท่ีใชในการเลนมีลักษณะคลายกับภาษาในยุคแรกท่ีมนุษยเร่ิมรูจัก
พูดคุยกัน  
 
ตวัอยางเพลงลอเลียนของเด็ก 
 
เพลงคนอวน   : อวนตุตะกินมะระจ้ิมข้ี  อวนไมดี กินข้ีจิ้มมะระ 
เพลงคนอวน   : ตุมแตกมาแลกตุมดี   ตุมใสข้ีไมมีคนเอา 
เพลงหัวโลน   : หัวโลนโกนใหม ๆ   ควักข้ีไกมาใสหัวโลน 
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เพลงผมจุก   : ผมจุกคลุกน้ําปลา   เห็นข้ีหมานั่งไวกระจองหงอง 
เพลงผมเปย   : ผมเปยมาเลียใบตอง   พระตีกลอง ตะลุมตุมโมง 
เพลงผมแกละ  : ผมแกละ กะแดะใสเกือก ตกน้ําตาเหลือกเหลือเกือกขางเดียว 
เพลงหัวถลอก  : หัวถลอกจะบอกยาให  น้ํามันข้ีไก แหงทาแหงทา 
เพลงหัวลาน   : หัวลานหัวเหลือง   หัวละเฟองสองไพ 
เพลงคนตาโต  : คนตาโตกินแตงโมไมปอกเปลือก คนตาเหลือกกินแตเปลือกแตงโม 
เพลงแมใครมา  : แมใครมาน้ําตาใครไหล  แมใครไปน้ําไหลออกตา 
เพลงอยากไดหนา : อยากไดหนา ข่ีมาสามศอก ไปบอกแมยาย 
เพลงสมน้ําหนา  : สมน้ําหนากลหัวเจาะ  ลูกสาวใครเหมาะยกใหอาย..... 
         (ช่ือคนท่ีถูกตอง) 
เพลงหิด    : หิด หิด ไปติดใครมา  พอถึงศาลามานั่งเกาหิด 
 
ตัวอยางเพลงรองเลนโดยท่ัวไป 
 
เพลงโยกเยก   : โยกเยกเอย      น้ําทวมเมฆกระตายลอยคอ 
     หมาหางงอ      กอดคอโยกเยก 
เพลงจันทรเจา  : จันทรเอยจันทรเจา    ขอขาวขอแกง 
     ขอแหวนทองแดง    ผูกมือนองขา 
     ขอชางขอมาใหนองขาข่ี  ขอเกาอ้ีใหนองขานั่ง 
     ขอเตียงต้ังใหนองขานอน  ของตัวละครใหนองขาดู 
     ขอยายชูเล้ียงนองขาดวยเถิด ขอยายเกิดเล้ียงตัวขาเอง 
เพลงฝนตก   : ฝนตกแดดออก     นกกระจอกเขารัง 
     แมหมายใสเส้ือ     ถอเรือไปดูหนัง 
เพลงแมจา   : แมจาชวยหนูดวย    หนูกินกลวยอยูบนหลังคา 
     ตกลงมาทายาหมอง    ยี่สิบกลองก็ไมหาย 
     ไปหาหมอหมอไมอยู   ไปหาปูปูชักวาว 
     ไปหายายยายตําหมาก   ไปหาสากสากตีหัว 
     ไปหาผัวผัวหลอกเอา   ไปหาเตาเตาวิ่งหนี 
     ไปหาผีผีหลอกเอา 
เพลงกุกไก   : กุกๆ ไก       เล้ียงลูกมาจนใหญ 
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     ไมมีนมใหลูกกิน    ลูกรองเจี๊ยบๆ 
     แมก็เรียกไปคุยดิน    ทํามาหากิน ตามประสาไกเอย 
        (ขนิษฐา จิตชินะกุล, 2545, หนา 106-108) 
 
   3. เพลงประกอบการเลนของเด็ก  เพลงประเภทนี้จะมีลักษณะเปนเนื้อหา
หลากหลายไปตามประเภทการเลนของเด็ก ซ่ึงมีลักษณะ ดังนี้ 
    3.1 การเลนกลางแจง 
    3.2 การเลนในรม 
    3.3 การเลนกลางแจงหรือในรม 
    3.4 การเลนเบ็ดเตล็ด สวนมากเปนการรองเลน ๆ ไมมีการเลนประกอบ 
    นอกจากท่ีกลาวมาแลว ยังมีการเลนเปน 2 ลักษณะ คือ เลนแขงขันเอาแพ ชนะ 
และเลนท่ีไมแขงขันเอาแพชนะกัน 
    ตัวอยางการละเลน และ เพลงประกอบการละเลนของเด็กไทย 
    รีรีขาวสาร 
    วิธีเลน ผูเลนมีกี่คนก็ได ใหผูเลน 2 คนประสานมือกันท้ังสองขางและยกข้ึนสูง
เหนือศีรษะ ทําเปนซุมหรือประตูโคง สวนผูเลนอ่ืนๆใหจับเอวหรือเกาะไหลตอกันเปนแถว เดิน
ลอดแขนของผูท่ีประสานมือกัน พรอมท้ังรองเพลงวา 
    รีรีขาวสาร สองทะนานขาวเปลือก เลือกทองใบลาน เก็บเบ้ียใส ใตถุนราน คด
ขาวใสจาน พานเอาคนขางหลังไว 
    เม่ือถึงความวา “พานเอาคนขางหลังไว” ใหผูท่ีประสานมือกันลดมือลงมาเพื่อ
กั้นคนสุดทายของแถวซ่ึงคน ท่ีอยูขางหลังก็ตองระมัดระวังมิใหถูกกั้นตัวไวเชนกันแตถาผูเลนคน
ใดถูกกั้นตัวไวไดจะตองออกจากการเลน เพราถือวาเปนผูแพ จากนั้นเร่ิมตนเลนใหม 
    โพงพาง 
    วิธีเลน ผูเลนมีกี่คนก็ได โดยใหผูกตาผูเลนไวหนึ่งคนเพ่ือเลนเปนปลาตาบอด 
สวนผุเลนคนอ่ืนๆ ใหยืนลอมวงพรอมท้ังเดินโดยรอบๆ พรอมท้ังรองเพลงวา 
    โพงพางเอย ปลาเขาลอด ปลาตาบอด เขาลอดโพงเอย 
    โพงพางเอย นกกระยางเขาลอด เสือปลาตาบอดเขาลอดโพงพาง 
    เม่ือรองจบ ผูลอมวงจะถามวา ปลาเปนหรือปลาตาย ถาปลาตาบอด ตอบวา 
ปลาตา ก็ใหยืนเฉยๆ ไมตองวิ่งไลจับผูเลนคนอ่ืนๆ แตถาปลาตาบอดตอบวา ปลาเปน ใหวิ่งไลจับ 
ผูเลนคนอ่ืนๆ เม่ือจับไดตองทายวาเปนใคร หากทายถูก ผูท่ีถูกจับไดตอง เปนปลาตาบอดแทน แต
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ถาทายไมถูกก็ตองเลนเปนปลาตาบอด ตอไปจนกวาจะทายผูท่ีถูกจับไดถูกตอง จากน้ันเร่ิมตนเลน
ใหม 
    จํ้าจ้ี 
    วิธีเลน ผูเลนมีกี่คนก็ได ผูเลนทุกคนน่ังลอมวงกันแลวแบมือท้ังสองขางพรอมท้ัง
กางนิ้วออกวางที่พื้น และจะมีผูเลนคนหนึ่งช้ีนิ้วไปที่นิ้วของผูเลนคนอ่ืน  ๆและของตัวเองตามจังหวะ1 คํา
รองตอ 1 นิ้ว พรอมท้ังรองเพลงวา จําจี้มะเขือเปราะ กะเทาะหนาแวน พายเรืออกแอนกระแทนตนกุม สาว 
ๆหนุม ๆ  อาบน้ําทาไหน อาบน้ํา ทาวัด เอาแปงท่ีไหนผัด เอากระจกท่ีไหนสอง เยี่ยม  ๆมอง  ๆนกขุนนกรอง
วู 
    เม่ือถึงคําวา “วู” อยูท่ีนิ้วของใครน้ิวนั้นตองพับไว จากนั้นเร่ิมตนรองเพลงใหม
อีก ใครนิ้วหมดกอนถือวาแพ ตองออกจากวงท่ีเลนไป และถาเหลือนิ้วใครเปนนิ้วสุดทายถือวาเปน
ผูชนะ บางทีก็จะตองเพลงวา จ้ําจี้มะเขือพวง เมียนอยเมียหลวง มาเลนจ้ําจี้  จ้ําจี้รองแว มาสอยดอกแค
มาแหยรูปู อีหนูตกกะได ขโมยเมาเหลา เตะหมอขาวปากบ่ิน สารภีเลนกล กระตายสวดมนต รับศีลรับ
พร วิธีการเลนก็จะเหมือนกับจ้ําจี้มะเขือเปราะทุกประการ (ขนิษฐา  จิตชินะกุล, 2545, หนา 111- 
12) 

    เพลงเด็กเลน และการละเลนของเด็ก ในสังคมไทยมีการละเลนมากมายท่ีให
เด็กเลนเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน และยังไดออกกําลังกายดวย การละเลนของเด็กมีหลาย
ประเภทท่ีตองมีเพลงประกอบ เชน มอญซอนผา จ้ําจี้ โพงพาง งูกินหาง รีรีขาวสาร ฯลฯ การละเลน
จะชวยใหเด็กเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินใจยิ่งข้ึน สวนการเลนท่ีไมตองมีเพลงประกอบ เชน 
ลิงชิงหลัก เตย หมากเก็บ ชักเยอ ตี่จับ ตั้งเต ข่ีมาสงเมือง ข่ีมากานกลวย เลนปริศนาคําทาย เลนขาย
ของ เปนตน (นิตยา บุญสิงห, 2554, หนา 127) 
    การละเลนพื้นเมือง เปนการละเลนประจําทองถ่ิน มีท้ังของเด็กและผูใหญ ใน
ทุกภาคของประเทศไทย ไดแกภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต ภาคตะวันออก ภาคอีสาน ลวนมี
การละเลนท่ีเปนเอกลักษณของตนเองท้ังส้ิน ความแตกตางของการละเลนแตละภาคปรากฏจาก
ทาทาง คํารอง กติกาการละเลน การละเลนเหลานี้เกิดข้ึนพรอมกับสังคมเกษตรกรรม อันเปนอาชีพ
ดั้งเดิมของชาวไทย ชาวบานมีความรักใครกลมเกลียว เอ้ือเฟอเกื้อกูล รวมชวยเหลือกันในการงาน 
เชน ทํานา ก็จะผอนคลายความเหน็ดเหนื่อยดวยการสอดแทรกความสนุกสนานระหวางทํางาน ดวย
การรองรําทําเพลง การละเลนมีท้ังของเด็ก (สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน เลม 23, 2543, หนา 69) 
    เพลงปลอบเด็ก หรือหยอกเด็ก จะแสดงถึงความรัก ความหวงใย ไมตองการให
ลูกหลานตองโยเย หรือรองไห ปู ยา ตา ยาย จะคิดเน้ือรองมาปลอบโยน ลอเลน เพื่อใหลูกหลานใน
ครอบครัวเกิดความสุข 
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  คุณคาของเพลงรองเลนและเพลงประกอบการเลนของเด็ก 
  เพลงเด็กยอมมีคุณคาเสมอ เชนคุณคาดานสงเสริมพัฒนาการเด็กในทุกดาน คุณคาดาน
การอบรมส่ังสอน คุณธรรมและจริยธรรม โดยสรุป คุณคาของเพลงรองเลนและเพลงประกอบการ
เลนของเด็ก มีดังนี้ 
  1. เปนการฝกการใชภาษาและฝกความเปนคนเจาบทเจากลอน 
  2. ใหความบันเทิงใจ สนุกสนาน 
  3. สงเสริมพัฒนาการทางกาย ทางอารมณ และจิตใจ 
  4. เปนการสอนดนตรีทางออม อีกท้ังทํานองเพลง และจังหวะเพลง 
  5. สะทอนสภาพชีวิต วิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทย 
  6. สงเสริมความสามัคคี และเปนคนดีของสังคม 
        (เรไร ไพวรรณ, 2550, หนา 55-64) 
 
รูปแบบ เน้ือหา กลวิธีการสรางบทรองเลน 
 
 กลอนสังขลิก 
                                    0000...           0000...                            

0000...           0000...                            
0000...           0000...                            
0000...           0000...                            
0000...            0000... 

 
 กลอนสังขลิก จัดเปนกลอนชาวบานประเภทเพลงเด็ก โดยสวนใหญเปนบทรองเลน 
จํานวนคําในวรรคมีตั้งแตวรรคละ 3 คํา ถึงวรรคละ 5 คํา กําหนดบาทละ 2 วรรค บทหนึ่งจะมีกี่บาท
ก็ได ลักษณะเดนอยูท่ีการสงสัมผัสท่ีไมเหมือนกับกลอนสุภาพ กลอนสังขลิกบังคับสัมผัส 2 แหง 
ไดแก สัมผัสระหวางวรรคแรกกับวรรคหลังในบาทเดียวกันแหงหนึ่ง และสัมผัสทายบทแรกกับ
ทายวรรคแรกของบาทตอไปอีกแหงหนึ่ง เกี่ยวเนื่องกันไปเร่ือย ๆ จนตลอดบท ดังตัวอยางจาก    
บทรองเลนของเด็กไทยสมัยเกา ในการประชุมลํานําของหลวงธรรมาภิมณฑ ตอไปนี้ (สุภาพร   
มากแจง, 2535, หนา95)  
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กลอน 3 สังขลิก บัญญัติ 3 บังคับ 4 วรรคเปนบท วรรคละ 3 คํา เทากันทุกวรรค 
 

    000  000     
    000  000     
    000  000     
    000  000 
 

เด็กหวัปลาก 
                       เด็กหัวปลาก    อยากเขาเหนียว 
    นอนคนเดียว              เหนี่ยวไขวควา   
    นอนกะปา              ทําโลเล  
    นอนกะเจ               เจวุนวาย 
 

                 จิงโจเอย          
       จิงโจเอย      มาโลสําเภา  
       หมาในไลเหา     จิงโจตกน้ํา   
       หมาในไลซํ้า     จิงโจดําหนี    
       ไดกลวยสองหวี    ทําขวัญจิงโจ   
       จิงโจโหฮิ้ว 
 

 กลอน 4 สังขลิก บัญญัติ 4 บังคับ 4 วรรคเปนบท วรรคละ 4 คํา เทากันทุกวรรค 
       

  0000  0000    
  0000  0000    
  0000  0000    
  0000  0000 
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    โยเอยโยชา     
    โยเอยโยชา   ทํานาหนองปลอง               
แมควายมีทอง   ออกลูกเปนพันธุ ๆ                            
ขนมทอดมัน    สองอันสิบเบ้ีย                    
ไปซ้ือไกเต้ีย    ทําขวัญตนโพธ์ิ   
 ขโมยลักโถ   ลักโอทานไป                  
 เขาจับตัวได    ท่ีเมืองดูดี้     
นาแขงเปนฝ    จมูกเปนไฝ  
เขาตีดวยไม    กลัวหรือไมกลัว    
ไมขมับบีบหัว   กลัวแลวกลัวแลว 

 
           พระจันทรเจาขา     
        พระจันทรเจาขา   ดิฉันถามขาว    
        พระจันทรโศกเศรา  ดิฉันเปนทุกข    
        พระจันทรเปนสุข  ดิฉันสบาย     
        พระจันทรเดือนหงาย ดิฉันเท่ียวเท่ียวเลน    
        เดือนมืดไมเห็น   ดิฉันนอนเสีย    
                         (หลวงธรรมาภิมณฑ, 2514, หนา 307-314)  
 

  กลอนหัวเดียว 
 

กลอนหัวเดียว 
   00000000  00000000    
         00000000   00000000    
         00000000   00000000    
         00000000   00000000    
          00000000  00000000   
 
 กลอนหัวเดียวเปนกลอนชาวบานเชนเดียวกับกลอนสังขลิก บังคับบาทละ 2 วรรค 
จํานวนคําในวรรคมีตั้งแต 4 – 10 คํา ถามีจํานวนคําในวรรคมากก็จะเพ่ิมสัมผัสกลางวรรคขึ้นอีก
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แหงหนึ่งเพื่อใหเปนจังหวะเวลารอง บังคับสัมผัส 2 แหงคือ สัมผัสระหวางวรรคกับสัมผัสทายบาท 
โดยมีลักษณะเดนอยูท่ีสัมผัสทายบาทเปนเสียงเดียวกันทุกบาทตลอดบท มีคําเรียกสัมผัสโดยเฉพาะ 
เชน ถาสงสัมผัสเสียง อา เรียกวา “กลอนลา” สงสัมผัสเสียง อี เรียกวา “กลอนลี” สงสัมผัสเสียงไอ 
เรียกวา “กลอนไล” เปนตน ดวยเหตุท่ีสงสัมผัสทายบาทเปนเสียงเดียวกันทุกบาทนี้เองจึงไดช่ือวา 
“กลอนหัวเดียว” บทหนึ่งแตงไดไมจํากัดจํานวนบาท เชนเดียวกับกลอนสังขลิก มักพบในบทกลอม
เด็กและบทเพลงปฏิพากย เชน เพลงเรือ ลําตัด   เพลงอีแซว เพลงฉอย เปนตน  
 ตัวอยางกลอนหัวเดียวสงสัมผัสดวยกลอนไล จากเพลงฉอย ของเกาในหลักภาษาไทย 
ของพระยาอุปกิตศิลปะสาร (2513, หนา 489 - 490)  
   นี่ตนขานางขางเคียงไขเนา แกวกุมกันเกรากรางไกร  
  ชมไมเดือนหกฝนตกใบแตก  เดือนแปดชมแปลกตาไป  
  ดเูขียวชอุมพืชพุมพฤกษา   กิ่งกานสาขาสูงใหญ  
  ไดชมตางตางตนดวยคางมะกอก  ชมผลชมดอกชมใบ  
  เกสรหอมหวนสงนาสิก   ไมเอยหอมอีกชื่นใจ   
 
 ประดิษฐการทางฉันทลักษณของกลอน         
  เม่ือพิจารณาวรรณกรรมคํากลอนในสมัยอยุธยา ซ่ึงประกอบดวยกลอนเพลงยาว และ
กลอนบทละครเปนสวนใหญแลว กวีผูควรไดรับการสดุดีวาเปนผูประดิษฐฉันทลักษณของกลอน
ใหหลากหลายเปนคนแรก คือ หลวงศรีปรีชา (เซง) ผูรจนา กลบทศิริวิบุลกิตติ ซ่ึงประกอบดวยกล
บทถึง 86 ชนิด โดยเสนอในรูปแบบของกลอนส่ี กลอนหก กลอนเจ็ด กลอนแปด และกลอนเกา 
รวมท้ังเปนผูกอกําเนิดนิทานคํากลอนเปนคนแรกอีกดวย       
  กวีสําคัญอีกผูหนึ่งท่ี พัฒนาฉันทลักษณของกลอนใหมีรูปแบบการแตงมากชนิดข้ึน 
ท้ังกลอนสุภาพ และกลอนชาวบาน ไดแก รองอํามาตยเอก หลวงธรรมาภิมณฑ (ถึก จิตรกถึก) ผูมี
ชีวิตอยูระหวาง พ.ศ. 2401 – 2471 และเปนกวีคนสําคัญในสมัยรัชกาลท่ี 5 – 6   
  ในตําราคําประพันธ “ประชุมลํานํา” หลวงธรรมาภิมณฑ ไดกําหนดรูปแบบของ 
“บท” และ “ลํานํา” ข้ึน จากการบังคับข้ึนตนและจํานวนคําของกลอน โดยกําหนดให “บท” เปน
กลอนท่ีวรรคแรกมีคําข้ึนตน “ลํานํา” เปนกลอนท่ีจํานวนคําในวรรคคี่กับวรรคคูไมเทากัน และถา
เปนกลอนท่ีมีลักษณะเปนท้ังบทและลํานํา ก็เรียกวา “บทลํานํา”   

  หลวงธรรมาภิมณฑ ศึกษาคนควาฉันทลักษณของกลอน ท้ังกลอนสุภาพ และกลอน
ชาวบานอยางละเอียด แลวจําแนกกลอนออกเปน 3 ประเภท ตามลักษณะการสงสัมผัส ไดแก กลอน
สุภาพ กลอนสังขลิก และกลอนหัวเดียว ซ่ึงในประชุมลํานําใหชื่อวา “กานต” 
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              ตัวอยางบทลํานํากลอน     
      เจานกกระทุงเอย  ทํากนตุง ๆ วาจะไข    

    สานพอมใหใบใหญ    เอาไวใสไขนกกระทุง    
    ไอไขมันโตเหลือโต    เทากับแตงโมบางละมุง    
    ไขหลนลงตํ้าผลุง    นกกระทุงก็บินไปเอย  

            
                ตัวอยางบทลํานํากานต                       

  โอเจาศรีสดเอย   เจาปลูกตนกรดไวริมทา                               
ลมพระพายชายพัด   ละลอกก็ชัดอยูฉา ๆ    
สาวนอยเจาเดินมา   จับหนาเจาเปนนวนเอย                       

 

        ตัวอยางบทลํานําสังขลิก     
  เจาตุกตูเอย    อยูในรูไมไผ     
เห็นคนเดินไป     รองเรียกใหกินหมาก              
ตุกตูเพื่อนยาก     มากินหมากดวยกัน 

 

  ตัวอยางท่ียกมา 
  1. เปนบท เพราะมีคําข้ึนตน                      
  2. เปนลํานํา เพราะจํานวนคําในวรรคค่ีกับวรรคคูไมเทากัน    
  3. เปนกลอน กานต และกลอนสังขลิก เพราะสงสัมผัสอยางกลอนสุภาพ กานต และ
กลอนสังขลิกตามลําดับ (สุภาพร มากแจง, 2535, หนา 99-101)  
 

   ลํานํา 4 สังขลิก  บัญญัติ 4 กับ 5 บังคับ 4 วรรคเปนบท วรรคตน 4 คํา วรรค 5 คํา วรรค
สาม 4 คํา วรรคส่ี 5 คํา 

 

      0000   00000 
   0000    00000 
   0000    00000 
   0000    00000 
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             เอาส่ีกับหา   นั้นเขามาบรรจบ      
        ประเทียบสมทบ   จัดใหครบลํานํา      
       สัมผัสจัดคํา    เขาประจําตามท่ี    
        กําหนดไวมี   ดูใหถ่ีถวนแท      
       จงจําใหแน    ในกระแสกําหนด      
       บัญญัติบาทบท   ใหแจงจดเจนคํา 
                                               เทียบเกา  
           เทวดาวลาหก    ฝนฟาไมตก    
     อกลูกจะแตกคราก    ผลกรรมลําบาก ลูกนี้ก็ไมวา  
     ขนเขาในนา      ขนปลาในบาง    
     เขาโภชหางชาง     ผลไมนานา     
     ขอเชิญแมวมา     วาจะใหขอฝน     
     จะขอน้ํามนต      รดหัวนางแมวบาง    
     ขอเบ้ียขาจาง      ท่ีหามนางแมวมา    
     ถูกท้ังเขากลา      อยาใหเขาตายฝอย    
     เขาเกวียนสองรอย    ออยลําละยี่สิบ     
     ไปซ้ือหมากดิบ     ถึงเมืองไชโย     
     ตนไมไหนโต     จงเรงใหมีลูก     
     ท้ังเขาใหถูก      ลูกไมอยาใหแพง    
     ทําตาแดง ๆ       เท่ียวรอนรับรอนเร    
     ฝนเทลงมา       ฝนเทลงมา 
         (หลวงธรรมาภิมนฑ, 2514, หนา 321 - 322)  
  
 เพลงเด็ก            
 เพลงเด็กประกอบดวยบทรองท่ีเกี่ยวกับเด็ก มีท้ังผูใหญรองใหเด็กฟงและเด็กรองเลนเอง 
ไดแก บทกลอมเด็ก บทปลอบเด็ก บทลอ บทรองประกอบการเลน และบทรองเลน มีฉันทลักษณ
ตาง ๆ แบบ หากเปนบทสั้น ๆ มักจะเปนฉันทลักษณของรายหรือกรอน ถาเปนบทยาว ๆ มักเปน
ฉันทลักษณของกานต กลอน หรือผสมผสานกัน ดังตัวอยาง 
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 แบบราย   
           
 “ไลใหทัน ใหน้ํามันสิบขวด ใหลวดสิบตา ใหมาสิบหาง ใหชางสิบหัว ใหวัวสิบหลัก ให
ปะฏักสิบอัน ไลใหทันเถิดโวย”              
                (บทรองประกอบการเลนไลจับ)  
 
  . . . เขยงเก็งกอย   เห็นวัวกินออยท่ีไหนบางขา . . .  
  . . . วัวดํา       ตกน้ําครําตายแลว . . .   
  . . . วัวแดง   ตกน้ําแกงตายแลว . . .   
       (บทรองประกอบการเลนเขยงเก็งกอย) 
 แบบกานต         
  . . . กินน้ําบอโศก  โยกไปโยกมา . . .   
  . . . กินน้ําบอทราย  ยายไปยายมา . . .    
  . . . กินน้ําบอหิน     บินไปบินมา . . .    
        (บทรองประกอบการเลนแมงู)
   ตัวโต   ขายแตงโม 
   ขายไมได  รองไหโฮโฮ    
         (บทลอ)  
   ขวัญเดียว  ลูกยายเขียวขายพลู 
   สองขวัญ  ลูกยายจันขายหมู   
         (บทลอ)  
   เฉิบเฉิบกินขาวไมเปป กินปลาเปลา ๆ     
   พอแมเขาวา  ทําตาขาว ๆ     
         (บทลอ)  
   สาลิกาเอย  บินมาไวไว    
   มาเกาะตนโพ  โผมาตนไทร    
         (บทปลอบ) 
   อายแมวหงาวเอย ตัวมันยาวนอยนอย 
   เด็กนอนไมหลับ  มากินตับเสียสักหนอย 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

42 

   หนึ่งเถิดอายแมวหงาวเอย      
                   (บทกลอมเด็ก) 
   นกเขาเอย  ขันแตเชาจนเย็น  
   ขันไปใหดังดัง  แมจะฟงเสียงเลน  
   เสียงเจาเย็น  นะนกเขาเอย  
         (บทกลอมเด็ก)  
   เจาเนื้อละมุนเอย  เนื้อเจานุมเหมือนสําลี  
   แมมิใหใครตอง  เนื้อเจาจะหมองศรี 
   ทองดีเจาคนเดียวเอย      
         (บทกลอมเด็ก) 
   วัดเอยวัดโบสถ  ปลูกขาวโพดสาลี 
   ลูกเขยตกยาก  แมยายก็พรากลูกสาวหนี  
   ตนขาวโพดสาลี  ตั้งแตนี้จะโรยราเอย  
         (บทกลอมเด็ก) 
   โตงเตงโตงเวา กินแตของเขา ของเราเก็บไว (บทลอ)   

แมวายแมวี  แมปวดทองฉ่ี กระโดดลงน้ํา (บทลอ)  
เอาเถิดเจาลอ ขาวเหนียวสองหอ  ไมพอกันกิน  

     (บทรองประกอบการเลนเอาเถิด) 
  

     แบบกลอน         
   โพงพางเอย  ปลาเขาลอด 

ปลาตาบอด  เขาลอดโพงพาง    
     (บทรองประกอบการเลนโพงพาง) 

ปดตาไมมิด  สารพิษเขาตา    
 พอแมทํานา  ไดขาวเม็ดเดียว    
     (บทรองประกอบการเลนซอนหา)  

จับปูดํา   ขยําปูนา     
 จับปูมา   ควาปูทะเล    
     (บทรองประกอบการเลน) 
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ผมแกละ  กระแดะใสเกือก    
 ตกน้ําตาเหลือก  ใสเกือกขางเดียว    
        (บทลอ)  

   หิดหิดหิด  ไปติดใครมา    
   พอถึงศาลา  ก็มานั่งเกาหิด    
          (บทลอ) 
   วัดเอยวัดสิงห  มีตนกระทิงแทนแกว 
   ดอกบัวนั้นบานแลว อยูพนน้ําอรชร  
   สาวนอยเอ้ือมมือเด็ด มาโรยท่ีนอนอุแมนา   
         (บทกลอมเด็ก) 
   โอละเห โอละหึก ตื่นแตดึกทําขนมแซงมา 
   ผัวก็ตีเมียก็ดา  ขนมแซงมาคาหมอแกงเอย  
         (บทกลอมเด็ก) 
   นกกาเหวาเอย  ไขไวใหแมกาฟก 
   แมกาก็หลงรัก  นึกวาลูกในอุทร  
   คาบเอาขาวมาเผ่ือ คาบเอาเหยื่อมาปอน 
   ถนอมเล้ียงลูกไวในรังนอน  ซอนเหยื่อมาใหกินเอย   
         (บทกลอมเด็ก) 
       
บทกลอนสังขลิก          
   0000   0000     
   0000   0000     
   0000   0000     
  
   เด็กเอยพาย  นายเอยโยก 
   พอถึงสามโคก  นายก็โยกไมไหว 
   ยกดามพาย  ตีหัวนายดังโปก    
       (บทรองประกอบการเลน) 
   อะไรในโถ  สมโอปอก 
   อะไรในจอก  ขาวตอกขวั้น 
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   อะไรในขัน  มะดันแช 
   อะไรในแคร  ไหเหลาไหยา    
   อะไรในผา  จําปาซอนกล่ิน    
   อะไรในดิน  ขม้ินเหลืองออน    
   อะไรในหมอน  เสนหผัวรัก    
   อะไรในหลัก  เหล็กไฟตาเถร    
   อะไรในเลน  กระเบนตมยํา    
   อะไรแดงดํา  มะกลํ่าตาหนู    
   อะไรในรู  ปูมาปูทะเล    
   อะไรในเปล  ขนมแมลูกออน    
       (บทรองประกอบการเลน) 
   จ้ําจี้ดอกเข็ม  มาเล็มดอกหมาก    
   เปนครกเปนสาก  ใหแมยายตําขาว    
   เปนน้ําเตา  ใหแมยายเลียงซด   
   เปนชะมด  ใหแมยายฝนทา    
   เปนดอกจําปา  ใหแมยายเด็ดทัด    
   เปนไมกลัด  ใหแมยายเสียบผม   
   เปนไอพรม  ใหเขาจิกหัวใช    
   เปนไอไหม  ใหเขาขายหัวกิน    
   เปนไออิน  ใหเขากินหัวเสีย    
   รองไหรักเมีย  กะโตงโหง    
       (บทรองประกอบการเลน) 
   จิงโจเอย  มาโลสําเภา    
   หมาไลเหา  จิงโจโดดน้ํา    
   หมาไลซํ้า  จิงโจดําหนี    
   ไดกลวยสองหวี  รับขวัญจิงโจ    
        (บทปลอบเด็ก)  
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                 โอมมะยมแซม   
     รักสาวท่ีแกม   เอาจมูกเขาไปดม                             
รักสามท่ีนม    เอามือเขาไปตอง               
รักสาวท่ีหอง    เอาทองเขาไปทับ                
หนุมหนุมอยากจับ  เรียกขนมนมสาว                
โหเกรียวโหกราว   เรียกขนมขันหมาก              
วัวควายเกวียนลาก  เรียกขนมกงเกวียน          
จุดลุกอยางเทียน   เรียกขนมมัดใต                  
คนแกกินไมได   เรียกน้ําตาลทรายกรวด          
อมมะหงวด    เรียกขนมลูกตาล                
ลนลนลานลาน   เรียกขนมซอนลูก                         
เค้ียวไมถูก     เรียกลูกเม็ดแมงลัก   
              (บทรองเลน) 
  นกเอ้ียงเอย   ไปเล้ียงควายเฒา  
ควายกินขาว    นกเอ้ียงหัวโต               
ไปจับตนโพ    รองใหหงิงหงิง                
ไปจับตนขิง    เขาก็ยิงลงมา                
ไปจับตนขา    เขาก็ดาแมให              
ไปจับตนไทร    ไถลถลาก               
ไปจับตนหมาก   เขาก็ลากลงมา              
จับตนจําปา    นกเอ้ียงหัวโต    
                  (บทปลอบเด็ก)  

       จันทรเจาเอย   ขอขาวขอแกง    
      ขอแหวนทองแดง  ผูกมือนองขา    
      ขอชางขอมา    ใหนองขาข่ี    
      ขอเกาอ้ี     ใหนองขานั่ง    
      ขอเตียงต้ัง    ใหนองขานอน     
      ขอละคร     ใหนองขาดู     
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      ขอยายชู     เล้ียงนองขาเถิด    
      ขอยายเกิด    เล้ียงตัวขาเอง    
                   (บทรองเลน) 
 
       จันทรเจาขา   ดิฉันถามขาว    
      พระจันทรโศกเศรา  ดิฉันเปนทุกข    
      พระจันทรเปนสุข  ดิฉันสบาย    
      พระจันทรเดือนหงาย ดิฉันเท่ียวเลน    
      เดือนมืดไมเห็น   ดิฉันนอนเสีย    
                   (บทรองเลน) 
แบบผสมผสาน   
            
      ฝนตกฟารอง    น้ํานองทวมบาน 
     กบเขียดวิ่งพลาน   แมลงเมาบินไขว  
     จระเขออกไข    แมงดาลงฟก   
     ไอเขียวขาหัก    ชักข้ึนชักลง    
     ไอดงเปาป     ตากี่ข้ึนรถ     
     อีคดปากแหวง    อุมลูกมาดู     
     สะดุดข้ีหมู     สะดุดข้ีหมา     
     หกลมปากแตก    ผักบุงหญาแพรก     
     ไตหัวคันนา     โหฮิ้ว      
                   (บทรองเลน) 
      จ้ําจี้เม็ดขนุน     ผูใดใจบุญไดกินสํารับ   
     ผูใดผลุบผลับ    กนิรางหมาเนา  
     สมมะล้ิน      สมมะแปน    
     มะปรางออกดอก   มะกอกออกฝก    
     ผัวไมรัก      จะโทษเอาใคร 
                 (บทรองประกอบการเลน) 
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      จ้ําจี้มะเขือเปราะ   กะเทาะหนาแวน    
     พายเรือออกแอน    กระแทนตนกุม 
     สาวสาวหนุมหนุม   อาบน้ําทาไหน 
     อาบน้ําทาวัด     เอาแปงไหนผัด     
     เอากระจกท่ีไหนสอง   เยี่ยม ๆ มองๆ   
     นกขุนทองรองวู           
                 (บทรองประกอบการเลน) 
      จ้ําจี้มะเขือพวง   เมียนอยเมียหลวง    
     มากินกามกุง     กามกุงรองแว     
     มาสอยดอกแค    มาแหยรูปู     
     อีหนูตกกะได    กลางคืนเมาเหลา    
     เตะหมอขาวปากบ่ิน   หมอขาววิ่งหนี     
     สาระพีเลนกล     กระจาสวดมนตรับศีลรับพร 
                 (บทรองประกอบการเลน) 
      โอละเหเหเห    เจาขุนทะเลละลอก 
     คล่ืนซัดมาเหมือนจอก  ละลอกซัดมาเหมือนแหน  
     พลัดพอพลัดแม    เล้ียงเจาไวจะเอาบุญ    
     ตอเติบกลาขาแง    มีเร่ียวแรงจะแทนคุณ 
     เล้ียงเจาไวเอาบุญ   เจาขุนทะเลละลอกเอย   
                  (บทกลอมเด็ก)  
 
 จากขอมูลท่ียกตัวอยางมีขอนาสังเกตเกี่ยวกับจํานวนคําและการสงสัมผัสของเพลงเด็กอยู
บาง กลาวคือ จํานวนคําในเพลงกลอมเด็ก แตละวรรคคอนขางมาก ตั้งแต 5 คําข้ึนไป และมักใช
สัมผัสแบบกลอนเพ่ือสรางบรรยากาศใหเยือกเย็นชวนนอนจากถอยคําและทวงทํานอง สวนบท
ปลอบเด็ก บทลอ และบทรองเลน มักใชจํานวนคํานอยวรรคละ 3 – 4 คํา การสงสัมผัสไมสูคงท่ี มุง
ท่ีเนื้อความมากกวา ดังนั้นอาจมีวรรคท่ีปลอดสัมผัสอยูบาง แตใชจังหวะการรองในการควบคุมลีลา
รอยกรอง ทวงทํานองกระชับ เพื่อเราความสนใจใหเกิดความสนุกสนาน (สุภาพร มากแจง, 2536,
หนา 158-164)            
 บทกลอนสําหรับเด็กสวนใหญจะมีแบบบังคับคําประพันธงาย ๆ และบทรองสวนมาก
เปนบทส้ัน ๆ ตัวอยางบทรองเลนท่ีมีลักษณะเปนกลอนส้ัน ๆ เชน  
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      หัวโลน     โกนใหมใหม    
     ควักข้ีไก      ใสหัวโลน 
 

     ถาต้ังไขลม     จะตมไขกิน  
     ไขพลัดตกดิน    ใครอยากินไขเนอ   
 

     ไกวแขนเสีย     จะดวนไปไร 
     ลูกนองรองไห    ดวนไปดวนมา 
 
                O   O  O                            O  O   O  O       
                O   O  O                            O  O   O  O 
 

 บทกลอนสําหรับเด็กบางบทมีลักษณะสัมผัสคลายกานทดั้น ตัวอยาง  
 

     แมวเหมียวเอย    นึ่งขาวเหนียวจะไปวัด   
     ไปคนเดียวไมได   กลัวแมวลายมันจะกัด หรือ 
     แหงะแหงเอย    ลูกหลงแมจะกินนมใคร  
     กินนมตั๊กแตน    ทองแบนกนใส   
    
                       O  O  O  O                 O  O O  O O  O                 
                      O  O  O  O                      O  O O  O O  O 
  

  บทปลอบเด็กบางบทมีลักษณะบังคับคลายกานทสุภาพ โดยมีจํานวนคําในวรรคมากบาง
นอยบางไมแนนอน ตัวอยาง      
        
            เจาหอยกะปุกเอย    ไวจุกกะแปนแลน    
      เขารักเจานัก       เขาจะชักแสรกแขวน    
      จิ้มล้ิมแปนแลน      ใหพี่แหงนเปลาเอย หรือ  
       ตุกติ๊กเอย        ตําน้ําพริกจะไปกินทุงนา 
      ตําน้ําพริกไมเปน     กระเด็นเขาตา 
      สมน้ําหนา       เจาตุกติ๊กเอย 
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                        O  O  O                O  O O  O  O               
                      O  O  O  O                      O  O O  O  O      
                      O O  O  O     O  O  O O  O 
    
  บทปลอบเด็กบางบทจะเปนบทรองส้ัน ๆ เพียง 3 วรรค ลักษณะคลายกาพยฉบัง แต
จํานวนคําไมกําหนดแนนอน ตัวอยาง  
         
      โตงเตงโตงเวา  กินแตของเขา  ของตัวเก็บไว หรือ  
      กะปะกะปูด   เจากินขาวบูด  กินน้ําแกงเลียง  
 
                       O O  O  O                   O  O  O O    O  O  O O   
 
  ลักษณะบังคับคําประพันธของบทปลอบเด็กบางบทท่ีมีเนื้อรองยาว ๆ มีลักษณะคลาย
กลอนสังขลิกของโบราณ โดยจํานวนคําในวรรคอาจมีมากบางนอยบาง ตัวอยาง 
 
       เด็กหัวปลาก     อยากขาวเหนียว    
      นอนคนเดียว      เหนี่ยวไขวควา    
      นอนกะปา      ทําโลเล      
      นอนกะเจ        เจวุนวาย       
      นอนกะควาย      ควายขวิดปุ 
 
หรือบทปลอบเด็กของภาคเหนือท่ีวา  
 
       โอนซาโหลง     ตกทงหนองบ๋ัว    
      ควยซนขัว       แมบ๋ัวตกสาง    
      แมบ๋ัวเอย        เซ้ินพะเซ้ินเจา    
      ต๋ําเขาเหมา      มาใซเฮ้ียนหลวง    
      เก็บผักสวง      มาใซเฮ้ียนนอย    
      แมอีซอย        ตําหูกพับพับ    
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      เอาตลับ        มาใหนองเหลน    
      นองบเหลน      กองกนกองกอย    
      มดตะนอย       กัดดากอีนอย    
      ไฟใหมหมอย     อีลายกับแจ 
  
                       O  O  O  O                 O  O  O  O             
                                   O  O  O  O                          O  O  O  O            
                                   O  O  O  O                          O  O  O  O      
        O  O  O  O                          O  O  O  O 
 
  บทปลอบเด็กบางบทมีลักษณะคลายราย กลาวคือ กําหนดสัมผัสในแตละวรรคใหคําทาย
วรรคหนาสัมผัสกับคําใดคําหนึ่งในวรรคถัดไปอยางไมเครงครัดนัก และไมกําหนดจํานวนคําและ
จํานวนวรรคในแตละบทตายตัว ตัวอยาง    
        

จ้ําเขาเบือ   ไปเกือลูกนก  โจกข่ีแฮ    มาแยฮูคอ   หรือ  
 ชางเอยชาง   ชางหักเตาราง  ชางกินใบไผ วัวกินหญา  
  มากินสลัดได หมูกินบอน พังพอนกินไก สังขตมไข      นกขม้ินเหลืองออนออน

   
   O  O  O   O  O O  O O  O O  O   O  O O  O. . . . . . . . . . . .
 .O  O O  O    O  O O  O O  O O  O 

 
 บทกลอนสําหรับเด็กบางบทมีลักษณะสัมผัสท่ีไมแนนอน ไมอาจเขียนแผนผังได เชน 
             จุบแจง                
       จุบแจงเอย      แมยายรองเรียก    
      มาคดขาวเปยก     ปดร้ินปดยุง    
      นกกระทุงตายหา    ใหแมยายกิน    
      แกมาทอดกฐิน     ชางงวงชางงา    
      ออกมาใหส้ิน     เจากฐินทองเอย    
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      เขยงเก็งกอย      เขยงเก็งกอย   
      เห็นวัวกินออย     ท่ีไหนบางเนอ    
      วัวดํา หรือ วัวแดง     
      วัวแดง        ตกน้ําแกงตาย    
      วัวดํา         ตกน้ําครําตาย   
 
  ลักษณะคําประพันธของบทกลอนสําหรับเด็ก มักเปนบทส้ัน ๆ ความยาวประมาณ 1 – 3 
บท จํานวนคําในวรรคนอยประมาณ 3 – 5 คํา เพราะเด็กจะทองจําไดงาย บทรองสวนมาก มีสัมผัส
คลายกลอนสุภาพ กานทสุภาพ หรือ กานทดั้น แตมีบางบทท่ีลักษณะสัมผัสไมแนนอน (ประเทือง 
คลายสุบรรณ, 2528, หนา 38-42) 
 
 กลอนขับรอง 

 กลอนท่ีใชสําหรับขับรองเปนทํานองเพลงตาง ๆ ไดแกกลอนบทละคร กลอนดอกสรอย 
กลอนสักวา บทมโหรี บทเสภา บทรองท่ีโตตอบกันสดๆ ในหมูชาวบานท้ังในภาคกลางและภาค
อ่ืน ๆ ของไทย เชน เพลงฉอย เพลงเรือ เพลงปรบไก เพลงโคราช เพลงพวงมาลัย ฯลฯ  
 กลอนขับรองท่ีเปนบทละครบทมโหรี บทเสภาบทดอกสรอย สักวา มีลักษณะของกลอน
และการสัมผัสเชนเดียวกับกลอนสุภาพ วรรคแรกอาจมี 2, 4, 8 คําแลวแตชนิดของกลอนนั้น ๆ สวน
วรรคอ่ืน ๆ มีตั้งแต 7 – 9 คําเปนสวนใหญ เพื่อใหไดจังหวะในการขับรองบทละคร บทมโหรี บท
เสภา จะแตงใหยาวเทาใดก็ไดตามเนื้อเร่ือง แตกลอนดอกสรอยและสักวาบทหนึ่งๆจะมี 4 บาท 
สวนกลองท่ีรองโตตอบกันของชาวบาน สวนใหญมักเปนกลอนหัวเดียว คือ บทสุดทายของบาทจะ
สัมผัสกัน หรือเปนกลอนที่มีลักษณะสัมผัสแบบกลอนสุภาพและจํานวนคําในวรรคมีตั้งแต 3 – 12 
คําสุดแลวแตชนิดของเพลง (ดู กลอนบทละคร กลอนดอกสรอย กลอนสักวา บทมโหรี บทเสภา 
กลอนสด เพลงพื้นบาน เพลงหัวเดียว) 

 
 กลอนดน 

 คํากลอนท่ีวาดะไปโดยไมคํานึงถึงหลักสัมผัส มลัีกษณะคลายกลอนสุภาพแตไมเปนแบบ
แผนเหมือนกลอนสุภาพ คือ มีลักษณะของกลอนบทละครและกลอนเพลงพื้นเมืองปนกันอยู 
จํานวนคําในวรรคไมแนนอน อาจมีวรรคละ 4 คําไปจนถึง 15 คํา นอกจากนี้ ผูดนกลอนยังไม
คํานึงถึงเสียงสูงตํ่าของคํา แตดวยเหตุท่ีคนไทยมีนิสัยรักเสียงคลองจอง จึงมักดนกลอนโดยมีสัมผัส
ระหวางวรรค ซ่ึงทําใหฟงไมขัดหูและแสดงถึงปฏิภาณไหวพริบของผูวากลอน 
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  ตัวอยาง 
 
           พระภูธรเช่ียวชุบจงรอดมาคืนคง    
  พระดาบสจึงถามพระไชยทัตขอความแตเดิมที  
  พอโฉมศรีจงเลาใหพอฟง   
  แตกอนหนียักษมาไดเมียช่ือนางมะลิทอง   
  แลวพี่เล้ียงท้ังส่ีมันรูวาไชยทัตไปหามะลิทองในหองนอง   
  พี่เล้ียงมันจึงทําหอกลงยันตไวท่ีพนัก      
  เกยทองท่ีพระไขพักตร          
  พอไปหยิบสายแกนหอกมันจึงกลับ    
                บทละครนอกคร้ังกรุงเกา เร่ืองไชยทัต 
 
 กลอนดนอาจมีลักษณะแบบกลอนหัวเดียวก็ไดเชน 
 
     เม่ือนั้น      พระไชยทัตท่ีแปลงกายา   
    จะเขาไปยังบรรณศาลา   จึงเท่ียวเก็บผลพฤกษา   
    จะไปฝากทุมพรกัลยา   ยักษีพกศรแลวคอนมา   
                  บทละครนอกกรุงเกา เร่ืองไชยทัต 
 

 กลอนเพลงพื้นบานก็มีลักษณะเปนกลอนดน เชนตัวอยางกลอนไลซ่ึงมีสัมผัสทายวรรค
หลังดวยเสียงสระไอเหมือนกันหมด บางทีมีเสียงสระไอท่ีออกเสียงยาว (อาย) ปนอยูบางก็อนุโลม
ให 
ตัวอยาง 
      เออเอย  เอย... 
     เขาวาผัวหาย จะตองตามหา 
     ผัวฉันมันไมมา ตองไป 
     คําโบราณเขาวากันมาเปนทาทางธรรม 
     วาใจดีฉันก็จะจํา ใสใจ 
     เขาวาเสียผัวเปรียบเสียเมือง 
     ใครๆ มันก็ตองเคือง ไมวาใคร 
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     จะมีเงินทองกันไปสักสองสามตุม 
     มันยิ่งไมเทาผัวจุม รวมใจ 
     ฉันจะหมนวม ซัดนุน 
     ก็ไมเหมือนเจาประคุณ พอไสว 
     ฉันจะหมผากันสักรอยทอน 
     ยังสูผัวกอดนอน กันไมได 
     ยิ่งคิดข้ึนมาเลนเอาน้ําตานองไหล 
     คิดถึงผัวข้ึนมา เลนเอาน้ําตานองไหล 
     ทําไมพอไหว พอมาไกล เมียเอย...(รับ) 
                สารานุกรมเพลงพื้นบานภาคกลาง 
 
 กลอนดอกสรอย 

 การเลนอยางหนึ่ง ผูเลนตองแตงบทลํานําสําหรับขับรองขับลํา มีเคร่ืองดนตรีโทนทับกรับ
ฉ่ิง มีตนบทนักรองลูกคู เชนเดียวกับการเลนสักวาซ่ึงเลนกันมาต้ังแตกรุงศรีอยุธยา ในฤดูน้ําหลาก
ทุงหลากคลองในเดือน 11 – 12 ฉลองการบุญกุศล เชน กฐิน ผาปา เพราะวัดแตโบราณมักอยูริม
คลอง ผูมีบรรดาศักดิ์ เจานาย ขุนนาง สุภาพสตรีมีสกุล มีฝปากในการแตงกาพย กลอนดอกสรอยนี้
นิยมแตงบทลํานํา กลอนสดโตตอบกันระหวางชายหญิง เปนคําเกี้ยวพาราสี ซ่ึงถอยคําตองใชคารม
คมคายนาฟง ถาเลนในน้ําก็ลงพายเรือกันเต็มลํา ชายลําหนึ่งหญิงลําหนึ่ง 
 ลักษณะของกลอนดอกสรอยตางกับกลอนสักวาตรงท่ีกลอนดอกสรอยข้ึนตนบทดวย
อักษร 4 คําเชน ฝายชายอาจข้ึนบทวา “หนาเอยหนางาม” “สุดเอยสุดใจ” ฝายหญิงโตไปข้ึนบทวา 
“สงเอยสงสาร” “พี่เอยพ่ีชาย” ดอกสรอยใชกลอนแปด กลอนเจ็ด บทหนึ่งๆ มีคํากลอน 6 คําบาง 4 
คําบาง แตคําลงทายบทตองท้ิงคําสงสัมผัสใหอีกฝายหน่ึงรับสัมผัส มิไดลงบทดวยคํา เอย สักวา 
ดังนั้นการโตตอบวากลอนดอกสรอยจึงอยากกวาเลนสักวา ดวยฝายรับสัมผัสตองรอฟงคําทายของ
ฝงสง อนึ่ง บทดอกสรอยนั้น ผูบอกบทอาจส่ังนักรองของตนวาใชเพลงอะไรเชน ทับปรบไก ทับ
นางไห มอญโยนดาบ ฯลฯ มิไดใชพระทองตลอดเหมือนบทสักวา การเลนดอกสรอยจึงมีเพียง 2 วง 
คือ  วงชาย  วงหญิง  ดอกสรอยค ร้ังกรุง เก านั้นกรมธรรมการและกรมศึกษาธิการ  ( คือ
กระทรวงศึกษาธิการในปจจุบัน) ไดตีพิมพไวเม่ือ พ.ศ. 2470 แจกงานกฐินพระราชทาน เรียกช่ือ
หนังสือท่ีพิมพวา บทดอกสรอยสวรรค ขอคัดบทตัวอยางชายหญิงมา 2 บทดังนี้ และจะเห็นวา
โบราณมิไดเครงครัดกับเสียงสัมผัสนักบทท่ีนํามาน้ีมีบทละ 4 คํากลอน 
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 บทชาย     
         รองระสํ่าระสาย 
      สุดเอยสุดใจ     ไกลเนตรพี่แลวเจาแกวตา 
     สุดท่ีจะเล็งแลหา     เจาแลวแลนากลอยใจ 
     สุดโหยสุดไหอาไลยนัก  สุดรักสุดจิตตพิสมัย 
     ดังจะสุดจิตตใจ     หางเพียงจะส้ินสุดปราณ ฯ 4 คํา ฯ 
 บทหญิง    
         รองลําละมุน พัดชา 
      สุดเอยสุดจิตต    ชางประดิษฐกลองแกลงแถลงสาร 
     จะมาลดมาเล้ียวเกี้ยวพาน  คําหวานจะใหละลานใจ 
     คารมเจาคือคมกรด    จะอดจะลดกะไรได 
     เจาอยาส้ินสุดอาไลย   เกี้ยวพานไปเถิดเจาแพรวตา ฯ 4 คํา ฯ 

เพื่อใหเห็นวากลอนดอกสรอยโตตอบกันบทละ 4 คํากลอนก็มี 6 คํากลอนก็มี บทชาย 4 คํา
กลอน หญิงโตตอบจะใชบท 6 คํากลอนก็ได แตตองรองรับหรือสงสัมผัสกันขอยกตัวอยางบทคํา
กลอน 6 คํากลอนดังนี้ 

 
 บทชาย    
      รองลําดอกไมไทร   หนาทับสมิงทอง 
     หนาเอยหนางาม    ทรามเสนหเจาเนื้อนวลหง 
     เยาวสรรพสรรพางคสําอางองค  ยงยิ่งใชแกลงกลาวนอง 
     ขาวศรีสมบูรณบงกชมาศ เพียงจะบาดตาไมมีสอง 
     พักตราดังมณฑาทอง  ทํานองดังหงสทองบิน 
     ปากรอคมเจากวดขัน  ชอช้ันเชิงชายเจาเฉิดฉิน 
     ทําแกตัวจะรูบิน    รักเพียงนี้ควรนินทา ฯ 6 คํา ฯ 

 เพลงท่ีรองลําดอกสรอยนั้นรูวา 2 ชั้น หรือเพลงเร็ว (ชั้นเดียว)  ก็ตองดูท่ีคําวา ทับ เชน 
หนาทับปรบไก (2ชั้น) หนาทับหนาไม (1ชั้น) 

 บทดอกสรอยมีการปรับปรุงใหลงทายดวยคําวา “ เอย” เหมือนสักวาเม่ือรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ใน พ.ศ. 2431 พระอัครฉายาเธอ พระองคเจาสายสวลี
ภิรมย(พระวิมาดาเธอในพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว) ใครจะสรางโรงเล้ียงเด็กอนาถา 
เพราะสมเด็จเพราะเจาลูกเธอ เจาฟาหญิงนภาจรจํารัสศรี ส้ินพระชนม  พระบทสมเด็จพระ
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จุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงต้ังโรงเล้ียงเด็กอนาถาดวยพระราชทรัพยสวนพระองค ทรงอุทิศพระ
ราชกุศลพระราชทานพระราชธิดาและมีพระราชดํารัสแกสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา
ดํารงราชานุภาพ คร้ังทรงพระยศเปนพระเจานองยาเธอ กรมหม่ืนดํารงราชานุภาพ และเปนอธิบดี
กรมศึกษาธิการ ใหทรงจัดต้ังโรงเรียนเลี้ยงเด็กของพระอัครชายาเธอ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงรา
ชานุภาพ ทรงปรารภวาควรจะมีบทกลอนสําหรับเด็กรองเลนจึงตรัสชวนขาราชกาลในกรม
ศึกษาธิการ แตงบทดอกสรอยท่ีปรับปรุงเรียกวา “บทดอกสรอยสุภาษิต” มีบทขับรองเพลง 2 ชั้น
ตางๆ รวบรวมตีพิมพเปนเลมเม่ือ พ.ศ. 2480  

 เนื้อหาของบทดอกสรอยสุภาษิตดูไดจากหนังสือท่ีกรมศึกษาธิการตีพิมพพระราชทาน
แจกงานกฐินหลวง ซ่ึงแตละบทใชขอความ ถอยคําจากบทกลอมเด็กและบทเด็กรองเลน ท่ีมีอยูทุก
ภาค เชน บท “ตั้งไขลม ตมไขกิน” บท “แมวเหมียว” ของจังหวัดพระนคร และจังหวัดตางๆในภาค
ตางๆ ซ่ึงผิดแผกกับพระนคร แตละภาคแตละถ่ินหนังสือบอกไววาแตงจากบทกลอมเด็กรองเลน 
บทเดียวกันกับของจังหวัดพระนคร แตถอยคําผิดเพี้ยนไปบาง มาแปลงเปนบทดอกสรอย 

 ขอยกตัวอยางดังนี้ (เปนบทสอนทารกใหตั้งไข หัดยืน) 
 ตั้งไขลมตมไขกิน 
 บทเดิมวา 
“ตั้งไขลม ตมไขกิน ไขตกดิน ใครอยากินใครเนอ” (จังหวัดพระนคร)  
“ตั้งไขลม ตมไขกิน ไขตกดิน ชวยกันกินไขโวย” (จังหวัดจันทบุรี) 
“ตั้งไขลม ตมไขหงส ยืนใหตรง หงสทองลงเอย” (จังหวัดนครนายก)  

หรือบทไกแจ ของจังหวัดพระนคร ตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง ปตตานี ยะลา และบทอื่น ๆ อีก
มาก เทียบกับกรุงเทพมหานคร 
 ดอกสรอยสุภาษิตท่ีแปลงจากบทเดิมนั้น ผูแตงลวนเปนนักปราชญ นักกลอนในกรม
ศึกษาธิการ มีสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ อธิบดีศึกษาธิการ พระยาพินิจสารา (ทิม บุณย
รัตนพันธุ) นายทัด เปรียญ 5 ประโยค ฯลฯ โปรดใหแจงพระยาเทเวศรวงศวิวัฒน (ม.ร.ว.หลาน 
กุญชร) เปนผูเลือกเพลงรองรําตางๆ ปรับใหเชากับบท ซอมกับพวกมโหรีหญิงขับรองในวันงาน
เปดโรงเล้ียงเด็ก 
 ขอยกตัวอยางบทลํานําดอกสรอยสุภาษิต “ตั้งไขลมตมไขกิน”  เนื้อหาจากบทกลอมบท
สอนเด็ก บทเด็กรองเลน จากจังหวัดหัวเมืองและพระนคร ดังท่ีกลาวมาแลว บทเดิมเปน บทสอน
ทารกใหยืน 
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                           บทดอกสรอยสุภาษิต 
                  รองลําลมพัดชายเขา 
      ตั้งเอยต้ังไข    จะต้ังไยไขกลมก็ลมส้ิน 
     ถึงวาไขลมจะตมกิน   ถาตกดินเสียก็อดหมดฝมือ 

  ตั้งใจเรานี้จะดีกวา   อุสาหหัดเขียนเรียนหนังสือ 
  ท้ังวิชาสารพัดเพียรหัดปรือ อยาดึงดื้อต้ังไขรํ่าไรเอย 

  สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงพระนิพนธ 
 
   “จันทรเจาขอขาวขอแกง” 
       บทเดิมวา 
   จันทรเจาเอย    ขอขาวขอแกง 
  ขอแหวนทองแดง   ผูกมือนองขา 
  ขอชางขอมา     ใหนองขาข่ี 
  ขอเกาอ้ี      ใหนองขานั่ง 
  ขอยายชัง      เล้ียงนองขาเถิด 
  จะขอยายเกิด     เล้ียงตัวขาเอง (จังหวัดพระนคร) 

จันทรเจาเอย    ขอขาวขอแกง 
  ขอแหวนทองแดง   ผูกมือนองขา 
  ขอชางขอมา     ใหนองขาข่ี 
  ขอเกาอ้ี      ใหนองขานั่ง 
  ขอเตียงต้ัง     ใหนองขานอน 
  ขอละคร      ใหนองขาดู 
  ขอตุดตู      มารองตุกแก (จังหวัดพระนคร)  
   จันทรเจาเอย    ขอขาวขอแกง 
  ขอแหวนทองแดง   ผูกมือนองขา 
  ขอชางขอมา     ใหนองขาข่ี 
  ขอเกาอ้ี      ใหนองขานั่ง 
  ขอยายชัง      เล้ียงนองขาเถิด 
  ขอตาเกิด      ตักน้ําใสอาง 
  จระเขเลนหาง    นกกระยางบินปร๋ือ (จังหวัดพิษณุโลก) 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

57 

   จันทรเจาเอย    ขอขาวขอแกง 
  ขอแหวนทองแดง   ผูกมือนองขา 
  ขอชางขอมา     ใหนองขาข่ี 
  ขอเกาอ้ี      ใหนองขานั่ง 
  ขอยายชัง      เลนกะตุกแก (จังหวัดนครสวรรค) 
 
      ดอกสรอย 
    รองลําพราหมณดีดน้ําเตา 
   จันทรเอยจันทรเจา    ใครขอขาวขอแกงทองแหงหนอ 
  รองจนเสียงแหบแสบถึงคอ  จันทรจะรอใหเราก็เปลาดาย 
  ยืมจมูกทานหายใจไมเห็นคลอง จงหาชองเล้ียงตนเรงขวนขวาย 
  แมนเปนคนเกียจครานพานกรีดกราย ไปมัวหมายจันทรเจาอดขาวเอย 
            นายทัด เปรียญ แตง 
 

 กลอนตลาด 
 กลอนแปด หรือ กลอนสุภาพ (ดูกลอน) ท่ีเรียกกลอนชนิดนี้วากลอนตลาด เพราะเปนคํา

ประพันธท่ีแตวกันดาษดื่นในตอนตนสมัยรัตนโกสินทร 
 ตอมา สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงเรียกกลอนชนิดนี้วา
กลอนสุภาพ 
 พระยาอุปกิตศิลปสารอธิบายไวในหนังสือ ฉันทลักษณ หนา 29 วา บทกลอนจําพวกนี้
เรียกกันท่ัวไปวา     
 “กลอนตลาด” นาจะหมายความวามีผูแตงขายในตลาดท่ัวไปเพราะกลอนชนิดนี้มีผูแตง
เปนเร่ืองตางๆ ขายท่ีเรียกวาเร่ืองประโลมโลก เชน เร่ืองโคบุตร ลักษณวงศ และพระอภัยมณี เปน
ตน ตอมาทานเรียกกลอนชนิดนี้วา “กลอนสุภาพ” 
 นายธนิต อยูโพธ์ิ อธิบายไวใน “การสืบสาวราวเร่ืองของกาพย กลอน โคลง ฉันท” หนา 
27 วา “... คร้ันเรียกเฉพาะคําประพันธบางอยางเปนคําโคลง คําฉันท คํากาพย แลวคําประพันธนอก
นี้อีกอยางหนึ่ง จึงเรียกวา คํากลอน เปนลํานําสําหรับขับรองบาง คือ บทละคร สักวา เสภา บท
ดอกสรอย เปนเพลงสําหรับอานบาง คือ กลอนเพลงยาว หรือกลอนตลาด” และกลาวในเลมเดียวกนั 
หนา 31 วา “... บางทานกลาววากลอนแปดหรือกลอนตลาด นั้นเราเอาแบบมาจากฉันทปฐยาวัต 
และ เวตาฬียชาติฉันท” 
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 ผูเขียนหลักหนังสือภาษาไทยอ่ืนๆ มีนายกําชัย ทองหลอ เปนตนไดแบงคําประพันธ
ประเภทกลอนออกเปน 3 ชนิด คือกลอนสุภาพ กลอนลํานํา และกลอนตลาด และอธิบายวา กลอน
สุภาพเปนหลักของบรรดากลอนทุกชนิดไดแก 
 กลอน 6 กลอน 7 กลอน 8 กลอน 9 สวนกลอนตลาดนั้นคือกลอนผสม หรือกลอนคละ 
คือเอากลอนสุภาพหลายชนิดมาผสมกัน เพราะฉะน้ัน กลอนบทหนึ่งๆ อาจมีวรรคละ 7 คําบาง 8 คํา
บาง 9 คําบาง และนิยมใชในการจับรองแกกันท่ัวๆไป กลอนตลาดแบงออกเปนกลอนเพลงยาว 
กลอนนิราศ กลอนนิยาย กลอนเพลงปฏิพากย ฯลฯ 
 
 กลอนเพลงพื้นบาน 
 กลอนท่ีชาวบานผูกข้ึนรองเลนในถ่ินตางๆ ซ่ึงแตละแหงกจ็ะประดิษฐแบบแผนการรอง
ของตนตามความนิยมและสําเนียงการพูดท่ีแตกตางกันไป และมีการรองสืบทอดกันมากแบบปาก
ตอปาก 
 กลอนเพลงพื้นบานนิยมรองเลนกันตามเทศกาลและฤดูกาล หรืองานท่ีมีการชุมนุมคนใน
หมูบานเพ่ือรวมงานร่ืนเริงเปนคร้ังคราว เชน หนาน้ําหรือหนากฐิน ผาปา ออกพรรษา เลนเพลงเรือ 
เพลงหนาใย ฯลฯ หนาเกี่ยวขาว หนานวดขาว เลนเพลงเกี่ยวขาว เพลงเตนกํารําเคียว เพลงสงฟาง 
ฯลฯ ชวงตรุษสงกรานต เพลนเพลงพิษฐาน เพลงพวงมาลัย เพลงเหยอย เพลงยั่ว ฯลฯ นอกจากน้ียัง
มีเพลงท่ีท่ีไมไดจํากัดเวลาวาจะตองรองในเฉพาะเทศกาล คือ รองเลนกันไดท่ัวไปเพื่อความร่ืนเริง
สนุกสนาน เชน เพลงอีแซว เพลงปรบไก เพลงฉอย ลําตัด ฯลฯ 
 การเลนเพลงพื้นบานใชส่ิงท่ีมีอยูใกลตัวตามธรรมชาติเปนเครื่องประกอบ เชน เพลงเตน
กํารําเคียว ใชรวงขาวและเคียวท่ีใชเกี่ยวขาวท่ีมีอยูแลวมาประกอบการรํา และยังไมตองสรางฉาก
สรางเวที โดยสามารถใชฉากท่ีมีอยูแลวตามธรรมชาติ เชน เพลงเรือเลนในน้ํา  เพลงพวงมาลัยเลน
ตามลานบาน ลานวัด เพลงเตนกํารําเคียว เลนบนลานนา 
 กลอนเพลงพื้นบานมีลักษณะเรียบงาย ท้ังในดานการใชคํารองและคําเลน มีความแยบคาย
ในการใชคําสองแงสองงาม เพลงมักมีทํานองงายๆ และซํ้าๆกัน นอกจากน้ีเวลารองยังมีการปรบมือ
ใหจังหวะ หรือใชเคร่ืองประกอบจังหวะงายๆ เชน กลอง กรับ ฉ่ิง ฯลฯ แตบางทีก็ไมไดใชเลย คําท่ี
สงและรับสัมผัสมักเปนคําท่ีหาสัมผัสไดงาย เชน อา อี ไอ 
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ตัวอยางเพลงโคราช 
 
ชาย  พี่ไดมาพบประสบพักตร   ในอารมณนึกรักนึกใคร 
 โอวาตัวนองแมทองคํา    นาชมคมขํานี่กระไร 
 เชิญสนทนารวมพาที    จะขอฝากไมตรีนางใน 
 อยามัวสะเทินเมินหนี    ขอจงฟงคําท่ีพี่กลาวไข 
 โอแมฝร่ังขางร้ัว      แมจะสุกคาข้ัวคอยใคร 
 อีกสักกี่เดือนกี่ป      แมถึงจะมีน้ําใจ 
หญิง  โอพอขนุนเนื้อเหลือง   พออยาโกรธเคืองนองจะบอกให 
 มีลูกกวนตัวมีผัวกวนใจ   อยูเปนสาวหนาขาวเปนใย 
 ถึงจะแกคาบาน      ก็ไมหนักกบาลหัวใคร 
 

เนื้อหาของเพลงพื้นบานท่ัวไปจะเนนเร่ืองท่ีสุกสนาน ตลกโปกฮา มีการเกี้ยวพาราสีกัน
ระหวางชายกับหญิง ซ่ึงเนื้อหาเหลานี้จะแตกตางตามกันไปตามทองถ่ิน ท้ังยังข้ึนอยูกับจุดประสงค
ในการรองเลนดวย ดงัตัวอยาง 

 
 เพลงพื้นบานภาคกลาง 
 เพลงยั่ว  เพลงท่ีชาวบานแถบจังหวัดอางทอง สุพรรณบุรี เอาไวรองยั่วใหรํากันยามตรุษ
สงกรานต 
 
 ตัวอยาง 
ชาย   ตอนไว ตอนไว  เอาไปบานเรา(ลูกคูรับซํ้าท้ังหมด)  
 เอาไปหุงขาว     ใหแมเรากิน 
 ถาหุงไมดี      จะตีใหดิ้น 
 ไฮโยพอแกว ไฮยา พะยวบ เผย   เผย เยย เยย เยย ... 
หญิง    ตอนไว ตอนไว  เอาไปบานเรา 
 เอาไปใตถุน     ไปขุนน้ําขาว 
 ขโมยมันมา     จะไดพากันเหา 

เพลงนอกศตวรรษ 
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 เพลงพื้นบานภาคเหนือ 
ซอเมืองนาน นิยมรองกันท่ีจังหวัดนาน แพร ตลอดจนถึงเมืองหลวงพระบางเวียงจันทน 

ประเทศลาว 
 

ตัวอยาง 

   พี่ไดมาหัน   พี่ไดมารู 
 มาปะยอดชู     เจาแวนเงาใส 
 มาปะใสนอง     เจายอดนงวัย 
 เต็มอกเต็มใจ     เหมือนจะไดข้ึนฟา 
 เปนวาสนา     อายพี่แตวา 
 เพราหนาบุญของหลัง  ปะใสนองหลา 
 ถาวานองรัก     ยังสามิภักดิ์ 
 บหนายบแหนง    พี่ตึงรักตึงแปง 
 ไดติดไดฝน     เม่ือปซืนปแลว 
       ประวัติและวรรณคดีลานนาไทย 
 

เพลงพื้นบานภาคใต 
 เพลงบอก เพลงท่ีชาวบานภาคใตนิยมเลนกันในวันสงกรานต หรือกอนหนานั้นเล็กนอย 
 ตัวอยาง 
 แมเพลงรอด  
   นาเคยเท่ียวชนมาหลายบอน(ลูกคู)  ในเขตนครไมเคยแพ 
  ท้ังไกหนุมไกแกคร้ันปลอยใหรอดฉะ  รอดนะ (ชนะ) เพียงอันสอง (ลูกคู) 
  จะแพไกรองทาซอม       รอดสูจนยอมตาย(ลูกคู) 
  ปานก็ลําคมไมสมบอด (ลูกคู)     ขางฝายนายรอดก็บินวอง 
  กลารับรองวาไมทันคํ่า       ตองรํ่ากันท้ังสองฝาย (ลูกคู) 
 แมเพลงปาน  
   ฉานนึกวาปานแหละรองกอน (ลูกคู)  เพราะอายุออนกวามากมาย 
  จําเปนตองไซขนตี        กวาจะรอดกวาจะมีชัย (ลูกคู) 
  เขาบอกกับปานมาตลอด (ลูกคู)    วาคอนารอดเหมือนหงส 

  จมูกเหมือนกระจงค้ิวเหมือนลิง      จะจริงหรืออยางไร (ลุกคู)  
               วรรณกรรมทองถ่ิน 
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เพลงพื้นบานอีสาน 
 เพลงโคราช เปนเพลงประจําถ่ินโคราชหรือจังหวัดนครราชสีมา 
 

ตัวอยางเพลงโคราช  ประเภทเพลงจังหวะรํา 
  โอโอ...จะปลูกมะนาวเอาไวซักตน  
 แตพอกิ่งโคน (ดอกนานองนา) 
 พอมะนาวเปนหนวยจะทํากรวยไวชา   
 จะเกล้ียกลอมถนอมไวเหมือนตนไมในปาสงวน 
 ปลูกมะนาวหนวยโหนงกิ่งมันลงมาหนอยหนอย   
 มะนาวหนวงลงมาหนอยจะคลาว แทนนมหนานวลนมแม 
 หนานวล มะนาวเปนหนวย  กงมันก็กวย – ก็โนม (ตบมือ) 
 จะขังหนามะนาวนี     มันคือจะดีกั่วนางนม 
 ยามพั่กรอนไดผอนรม    อาศัยเงามะนาวนาง 
 จะปลูกมะนาวไวเหลาแหลน  ใหกิ่งมันเอนเปนแทนนั่ง 
 เวลาฉันนกจะเบมะนาว    มาคลาวแทน...หนม 
 ภาษาไทย 2 : การประพันธไทย หนวยท่ี 2 การประพันธเพลงพื้นบาน รูปแบบของกลอน
เพลงพื้นบานนั้น 
 นายวินัย ภูระหงษ จําแนกออกเปน 5 ลักษณะคือ 
 แบบที่ 1 สัมผัสเสียงเดียวเฉพาะตรงคําสุดทายของกลอนชวงหลัง ดังแผนผัง 
 เพลงพื้นบาน ท่ีมีสัมผัสแบบนี้ไดแก เพลงฉอย เพลงเหยอย เพลงระบําชาวไร เพลงยั่ว 
เพลงลําตัด เพลงเทพทอง เพลงหนาใย เพลงลิเก เพลงอีแซว เพลงระบําบานนา เพลงสงคอลําพวน 
 ตัวอยางเพลงอีแซว 
ชาย  มาเอยมาแลวแมมาเอิงเอย (มาเอย ซะแลวแมนา) แมสาวนอยอยาชาซะแลวรํ่าไร 
       (สาวนอยอยาชาซะแลวรํ่าไร) 
 ตั้งวงไวเผ่ือปูเส่ือไวทาเอย (เอิงเอย ซะแลวไวทา) สาวนอยแมมาแลวไวไว 
       (สาวนอยแมมา ซะแลวไวไว) 
หญิง ใครเหนอแลวใครแหนเอย (ใครหนอ ซะแลวใครแหน) เสียงใครมาเรียกหาแมซิจะทําไม 
       (ใครมาเรียกหาแมซิจะทําไม) 
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ชาย วาใครเนอแลวใครแหน (เอิงเอยแลว ใครแหน)  ใครมาเรียกหาแมนะทําไม 
 บอกวาคูเกาเจาของมาเกิด (เอิงเอย เจามาเกิด)  ใหมารับเสียเถิดซะแลวเปนไร 
       (ใหมารับเสียเถิด ซะแลวเปนไร) 

         เพลงนอกศตวรรษ 

 
 แบบท่ี 2 สัมผัสเปนเสียงเดียวกันตรงคําสุดทายชองกลอนชวงหลังอยางแบบที่ 1 และ
กอนจะจบสัมผัสจะเปล่ียน โดยสงสัมผัสไปยังคําสุดทายของกลอนชวงหนาของกลอนบทสุดทาย 
 เพลงพื้นบานท่ีมีสัมผัสแบบนี้ไดแก เพลงเรือ เพลงปรบไก เพลงชาวนา เพลงแหนาค 
เพลงเก่ียวขาว เพลงพิษฐาน 
 เพลงพวงมาลัย เพลงแอวเคลาซอ เพลงขอทาน 
 
 ตัวอยาง เพลงเรือ 
ชาย ลงเรือลอยลองรองตามทํานองเพลงเกร่ิน  แสนเสนาะเพลิน (ฮาไฮ) จับใจ ชะ 
 มาพบเรือสาวรุนราวสะคราญ     แสนท่ีจะเบิกบาน (ฮาไฮ) หทัย ชะ 
 จึงโผเรือเทียบเขาไปเลียบขางลํา    แลวก็เอยถอยคํา (ฮาไฮ) ปราศรัย ชะ 
 แมเพื่อนเรือลอยแมอยานอยน้ําจิต    พี่ขอถามเจาสักนิด (ฮาไฮ) เปนไร ชะ 
 แมพายเรือลัดแมจะตัดทุงไกล     แมจะไปทางไหน (เอย) นองเอย 
 (ลูกคู) เชียะ เชียะ นอระนอย ระนอย ระนอย เชียะ เชียะ ฮาไฮ 

              กวีนพินธไทย 2 
 
 แบบท่ี 3 นาจะเปนแบบที่ตอเนื่องจากบทท่ี 2 ท้ังนี้สังเกตจากลักษณะสัมผัสเปนอยาง 2 
กลอนสุดทายของแบบท่ี 1  
 เพลงพื้นบานท่ีมีลักษณะอยางนี้มักปรากฏในเพลงกลอมเด็กชนิดท่ีมีเนื้อรองส้ันๆ 
ตัวอยางเพลงกลอมเด็ก 
 
  โอละเหโอละหึก   ลุกข้ึนแตดึกทําขนมแฉงมา 
  ผัวตีเมียก็ดา     ขนมแฉงมาก็คาหมอแกงเอย 

           เพลงนอกศตวรรษ 
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 ลักษณะสัมผัสของเพลงพ้ืนบานท้ัง 3แบบนี้ กลาวไดวาเปนวิวัฒนาการตอเนื่องกลาวคือ 
แบบท่ี 1 อันเปนแบบดั้งเดิมไดพัฒนาไปสูแบบท่ี 2 และ 3  ท้ังนี้พิจารณาจากลักษณะท่ีปรากฏรวม 
คือ การสัมผัสเปนอยางท่ีเรียกวา “กลอนหัวเดียว” เหมือนกันและแตกตางกันเฉพาะกลอนสุดทาย
จะจบบทเทานั้น 
 แบบที่ 4 นาจะเปนวิวัฒนาการตอเนื่องจากแบบท่ี 3 โดยตรง คือ คําสุดทายของกลอนชวง
หลังของกลอนแรก สงสัมผัสไปยังคําสุดทายของชวงแรกของกลอนท่ี 2 ลักษณะนี้เปนอยางแบบท่ี 
3 แลวคําสุดทายของกลอนท่ี 2 สงสัมผัสไปยังคําสุดทายของกลอนท่ี 3 และอาจส้ันๆ เทานี้ หรือแตง
ใหมีสัมผัสตอเนื่องเปนกลอนหัวเดียวไปอีกจนจบ  
 
 ตัวอยางเพลงยั่ว 
     ตอนไว ตอนไว   เอาไปบานเรา 
    เอาไปหุงขาว     ใหแมเรากิน 
    ถาหุงไมดี      จะตีใหดิ้น 
    ถาหุงไมสุก     ขยุกลงดิน 
         (ไฮโยพออแกว...) 

         เพลงนอกศตวรรษ 
 
 แบบที่ 5 เม่ือจําเปนตองรองใหมีใจความตอยาวออกไปอีก โดยใหลีลากระชับ ก็ตองข้ึน
บทใหม และเพ่ือใหรองเปนทํานองเดียวกันจึงเพิ่มคําเขาไปท่ีทายบทใหสัมผัสตอเนื่องกันอยางเปน
สัมผัสระหวางบท เพลงพื้นบานท่ีมีลักษณะอยางนี้ ไดแก เพลงโคราช เพลงพาดควาย  
 
ตัวอยางเพลงพาดควาย 
หญิง    คร้ันจะหอบผาตามชาย  เอยมันจะยังกะไรดอกนี่ 
  ฉวยวาลูกเมียพี่มี      เขาจะพาลดานองยับ 
  อายนกไรไมโหด     นี่จะไปโทษเอากับ เอยใคร 
  มันก็ตองนึกตรึกตรอง    เสียอีกหลายราตรี 
  ซ่ึงวาจะไปตามกัน     ขอนั้นหาดี เอยไม 

          เพลงนอกศตวรรษ 
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 กลอนพื้นบานนั้น นอกจากมีคุณคาดวยการรอยกรองคําท่ีเรียบงายกินใจฟงแลวเขาใจได
ทันทีแลว ยังแสดงวิถีชีวิตชาวบานไดอยางเดนชัด เชน สะทอนใหเห็นธรรมเนียมการเรียกเจาของ
บานใหชวยดูสุนัข เนื่องจากชาวบานแทบทุกบานนิยมเลี้ยงสุนัขไวเฝาบาน และสุนัขไทยท่ีเล้ียงไว
นั้นมักจะดุ เชน บทรองจาก “เพลงเรือชาวเหนือ” วา 
    ยายชูลุกออก     แลวก็บอกลามา 
   คร้ันถึงบานขุนกลาง   เรียกใหแมจางดูหมา 
   ท้ังอายแดงอีดํา     มันจะขย้ําเอาขา 
   ตัวของยายมาหา     จงรีบออกมารับเอย 

           เพลงนอกศตวรรษ 
 นอกจากนี้เนื้อหาตางๆท่ีแทรกอยูในบทเพลงยังทําใหทราบถึงคติชาวบานหลายๆดาน 
เขน  ความเช่ือและการปฏิบัติตอทารกแรกเกิดของคนไทยสมัยกอน จากตัวอยางเพลงฉอย ดังนี้ 
 
    อาบน้ําอาบทาเสร็จสรรพ  กูคอยๆ ขยับไปใหม 
   เอาหลานใสกระดง     เอาผามาวงหัวไว 
   ยกหลานข้ึนมากอน     ยกข้ึนมารอนเขาไว 
   สามวันลูกผีส่ีวันลูกคน    รอนๆ แลวกูก็โยนข้ึนไป 
   ถามวาลูกของใครรับไดรับเอา  เอยบอกวาลูกของเรารับไว (เอชา) 

             เพลงนอกศตวรรษ 
 
 กลอนเพลงพื้นบานจึงมีคุณคาท้ังดวยศิลปะการประพันธ ท่ีสามารถสะทอนวิถีชีวิต
ชาวบานอยางเดนชัด และยังเปนหลักฐานสวนหนึ่งในการศึกษาประวัติศาสตรของสังคมไทย
สมัยกอนไดเปนอยางดี 
 
 กลอนสด 
 กลอนท่ีผูกหรือกลาวข้ึนมาโดยมิไดคิดหรือเตรียมตัวมากอนเรียกกันวา “ดนกลอนสด” 
บางทานเรียกวา “กลอนเพลงดน” 
 กลอนสดสวนใหญมักเปนเพลงท่ีชาวบานวาโตตอบกัน มีลักษณะเปนกลอนหัวเดียวคือ 
กลอนท่ีสงสัมผัสเฉพาะคําในวรรคทายของแตละบาท และคํานวณคําในแตละวรรคมีไดตั้งแต 6 – 
12 คํา เชน เพลงยั่ว เพลงจาก เพลงฉอย  เพลงเรือ เพลงปรบไก เพลงอีแซว ฯลฯ กลอนสดอาจมี
ลักษณะเปนกลอนอยางอ่ืนๆ อีกก็ได สุดแทแตการเลนชนิดนั้นๆ ท่ีนํามากลาวกันสดๆ เชน แหล
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เทศนหรือกลอนเทศน ซ่ึงในหนึ่งบทมี 8 คํากลอนหรือ 4 บาท วรรคหนึ่งๆมีไดตั้งแต 3 – 8 คํา สง
สัมผัสแบบกลอนตลาดหรือกลอนสุภาพ เพลงทรงเคร่ืองก็มีลักษณะเปนกลอนสุภาพ  
 บางคนถือวาการเลนดอกสรอยหรือสักวาท่ีเลนกันสด ๆ เปนกลอนสดดวย กลอนสด
แสดงใหเห็นถึงปฏิภาณและความสามารถในเชิงรอยกรองของคนไทย นายกําชัย ทองหลอ เรียก
กลอนสดชนิดตาง ๆ ท่ีชาวบานโตตอบกันสด ๆ วา  “กลอนเพลงปฏิพากย” โดยไมรวมกลอน
ดอกสรอยสักวา 
 
ตัวอยางกลอนสดบางตอนแบบเพลงยั่ว 
(นางกิมฮุน) 
     เสียงใครเนอเสียงใครนั่นหนา  ใครมารองเรียกหากันอยูท่ีไหน 
   รีบแตงตัวไมมัวอยูชา      จะออกไปดูหนาเจาพวกผูชาย 
   หยิบผาเกาออกไวหยิบผาใหมออกนุง หยิบเข็มขัดรัดพุงละวาเร็วไว 
   หยิบสีนวลขึ้นมาพาดบา     หยิบเอาผาสีจําปาข้ึนมาหอยไหล 
   นองกลัวสีนวลของนองจะตก    แลวหยิบแดงเลือดนกข้ึนมาสไบ 
(นายงาม) 
   นองแตงตัวไมคอยจะเสร็จ     ไปจางเจกเรียงเม็ดกันอยูท่ีไหน 
(นางกิมฮุน) 
   วานองแตงตัวไมคอยจะเสร็จ    นองกําลังหยอดเม็ดพริกไทย 
(นายบุญชู) 
   นองแตงตัวอยามัวอยูชา     ผูชายเขามากันรึมากมาย 

   พี่มาคอยคอยคอยแมคุณไมคอยจะมา  มานั่งหาวคอยหานับวันแลหาย 
   คอยนองคอยหายเหมือนดังไขคอยยา  คอยแมหนูพี่ไมมาพ่ีตองตาย 
 

ตัวอยางเพลงจาก 
หญิงคนท่ี 1    จากกันเอย       เม่ือตอนเย็น 
   นองแลกลางทุงก็ไมปะ      นองแลทางสระก็ไมเห็น 
หญิงคนท่ี2  น้ําตากระดอนเปนกอนขาวเย็น   นับวันไมเคยเห็นกันเอย 
ลูกคูรับ     จากแมเอย       ชายเอย 
   น้ําตากระดอนเปนกอนขาวเย็น   นับวันไมเคยเห็นกันเอย 
ชายคนท่ี 1 รองซํ้า 2 บาทแรกของหญิง 
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ชายคนท่ี 2 รองซํ้าบทสุดทายของหญิง แตเปล่ียนถอยคําในวรรคสุดทายบางเพ่ือใหเหมาะกับ
บทบาทของฝายชาย        
               เพลงพื้นเมืองจากพนมทวน 

 
 ตัวอยางกลอนเทศน 
      ชูชกโทนเฒา   ผูเจามารยา 
    เห็นอมิตดา     โสภาผองศรี 
    สดสวยสําอาง    เหมือนอยางเทพี 
    เลิศลักษณนารี    นั่งแลตะลึง 
    พักตรผองเพียงจันทร  ผิวพรรณพิสุทธ์ิ 
    เปนยอดมนษุย    ชูชกตะลึง 
    มองเห็นสวรรค    ชั้นดาวดึงส 
    ยังไมไดคร่ึง     กระทอมธชี 
            หลักภาษาไทย 

    (ฉันทลักษณฉบับราชบัณฑติยสถาน, 2550, หนา 75-93) 
 
บริบทของพื้นที่ในการวิจัย   
     
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือเรียกส้ันๆ วา "อยุธยา" ตั้งอยูในภาคกลางเปนเมืองหลวง
เกาของไทย สรางข้ึนเม่ือ พ.ศ. 1893 โดยสมเด็จพระเจาอูทอง หรือ สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 ใน
เวลา 417 ปท่ีกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี มีกษัตริยปกครอง 33 พระองค จาก 5 ราชวงศ คือ ราชวงศอู
ทอง ราชวงศสุพรรณภูมิ ราชวงศสุโขทัย ราชวงศปราสาททอง และราชวงศบานพลูหลวง นับเปน
ราชธานีของไทยท่ีมีอายุยืนยาวท่ีสุดในประวัติศาสตรชาติไทย  
 ภูมิประเทศ            
 อยุธยาเปนท่ีลุม ไมมีภูเขา แตมีแมน้ําสายใหญคือ แมน้ําปาสัก แมน้ําลพบุรี และแมน้ํา
เจาพระยา ไหลมาบรรจบกันในลักษณะลอมรอบเมือง ตัวจังหวัดเปนเกาะท่ีมีบานเรือนปลกูเรียงราย
หนาแนนตามสองขางฝงแมน้ํา อยุธยาหางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 76 กม. มีเนื้อท่ีประมาณ 2,556 
ตร.กม.  
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 การปกครอง             
 มี 16 อําเภอ อําเภอพระนครศรีอยุธยา อําเภอนครหลวง อําเภอภาชี อําเภอบานแพรก 
อําเภอบางซาย อําเภอบางไทร อําเภอลาดบัวหลวง อําเภอบางบาล อําเภอมหาราช อําเภอบางปะหัน 
อําเภอเสนา อําเภออุทัย อําเภอบางปะอิน อําเภอผักไห อําเภอทาเรือ และอําเภอวังนอย 
 อาณาเขต         
   -  ทิศเหนือ ติดตอกับจังหวัดลพบุรี จังหวัดอางทอง และจังหวัดสระบุรี  
   -  ทิศใต ติดตอกับจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนนทบุรี   
   -  ทิศตะวันออก ติดตอกับจังหวัดสระบุรี      
   -  ทิศตะวันตก ติดตอกับจังหวัดสุพรรณบุรี      
 ตลอดระยะเวลา 417 ปท่ีกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานีแหงราชอาณาจักรไทย มิไดเพียงเปน
ชวงแหงความเจริญสูงสุดของชนชาติไทยเทานั้น แตยังเปนการสรางสรรคอารยธรรมของหมูมวล
มนุษยชาติ ซ่ึงเปนท่ีประจักษแกนานาอารยประเทศอีกดวย แมวากรุงศรีอยุธยาจะถูกทําลายเสียหาย
จากการสงครามจากประเทศเพ่ือนบานและจากนํ้ามือการบุกรุกขุดคนของพวกเรากันเองแลว สวน
ท่ีปรากฏ ในปจจุบันนี้ยังมีรองรอยหลักฐานซ่ึงแสดงใหเห็นอัจฉริยภาพ และความสามารถยิ่งใหญ
ของบรรพบุรุษแหงราชอาณาจักรผูอุทิศตนสรางสรรคความเจริญรุงเรือง ทางศิลปวัฒนธรรมและ
ความมั่งค่ังไวใหแกผืนแผนดินไทยหรือแมแตชาวโลกท้ังมวล ซ่ึงเปนท่ีนายินดีวา ยูเนสโก 
(UNESCO) โดยคณะกรรมการมรดกโลกไดมีมติรับนครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงมี
อาณาเขตครอบคลุมอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงเปนพื้นท่ีสวนหน่ึงใจกลางกรุงศรี
อยุธยาท่ีไดรับการจัดต้ังเปนอุทยานประวัติศาสตร มาต้ังแตป พ.ศ. 2519 ไวในบัญชีมรดกโลก เม่ือ
วันท่ี 13 ธันวาคม 2534 ณ กรุงคารเทจ ประเทศยูนีเซีย พรอมกับอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย-
ศรีสัชนาลัย และกําแพงเพชร ซ่ึงจะมีผลใหไดรับความคุมครอง ตามอนุสัญญาท่ีประเทศตางๆ ได
ทํารวมกัน จึงสมควรท่ีอนุชนคนรุนหลังนาท่ีจะ ไดไปศึกษาเยี่ยมชมเมืองหลวงเกาของเราแหงนี้ 
 สถานท่ีทองเท่ียวของพระนครศรีอยุธยาสวนใหญเปนโบราณสถานไดแก วัดและ
พระราชวังตางๆ พระราชวังในพระนครศรีอยุธยามีอยู 3 แหง คือ พระราชวังหลวง วังจันทรเกษม
หรือวังหนา และวังหลัง นอกจากนี้ยังมีวังและตําหนักซ่ึงเปนท่ีสําหรับเสด็จประพาสอยูนอก
พระนครศรีอยุธยา ไดแก พระราชวังบางปะอิน และตําหนักนครหลวง ท่ีอําเภอนครหลวง 
 
 
  
 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.1  การแบงเขตการปกครอง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

การแบงเขตการปกครองในปจจุบัน 
ปจจุบันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกอบดวย 16 อําเภอ ไดแก 
 1.  อําเภอพระนครศรีอยุธยา   2.  อําเภอทาเรือ 
 3.  อําเภอนครหลวง      4.  อําเภอบางไทร 
 5.  อําเภอบางบาล      6.  อําเภอบางปะอิน 
 7.  อําเภอบางปะหัน      8.  อําเภอผักไห 
 9.  อําเภอพาชี       10.  อําเภอลาดบัวหลวง 
 11.  อําเภอวังนอย      12.  อําเภอเสนา 
 13.  อําเภอบางซาย      14.  อําเภออุทัย 
 15.  อําเภอมหาราช      16.  อําเภอบานแพรก 
 
สัญลักษณประจําจังหวัด 

 สัญลักษณประจําจังหวัด คือรูปสังขซ่ึงประดิษฐานอยูในพานแวนฟาภายในปราสาทใต 
 ตนหมัน ซ่ึงนับถือกันวาเปนสัญลักษณอันประเสริฐ 
 ดอกไมประจําจังหวัด: ดอกโสน (Sesbania aculeata) 

 ตนไมประจําจังหวัด: หมัน (Cordia dichotoma) 
 คําขวัญประจําจังหวัด: ราชธานีเกา อูขาวอูน้ํา เลิศลํ้ากานทกวี คนดีศรีอยุธยา 
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 เศรษฐกิจ 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาถือเปนจังหวัดท่ีมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง โดยมี

ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดมีมูลคาสูงเปนอันดับท่ี 3 ของประเทศ รองจากจังหวัด
ระยอง และ จังหวัดสมุทรสาครท้ังนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยูในเขตสงเสริมการลงทุน เขต 2 มี
นิคมอุตสาหกรรม 3 แหง ไดแก นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมบานหวา (ไฮเทค)
และนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร มีเขตประกอบการอุตสาหกรรม 2 แหง ไดแก เขตประกอบการ
อุตสาหกรรมแฟตเตอร่ีแลนดวังนอย และ[เขตประกอบการอุตสาหกรรมสวนอุตสาหกรรมโรจนะ 
การคมนาคมรถยนต 

1. ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผานประตูน้ําพระอินทรแลวแยกเขาทางหลวง
หมายเลข 32 เล้ียวซายไปตามทางหลวงหมายเลข 309 เขาสูจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. ทางหลวงหมายเลข 304 (ถนนแจงวัฒนะ) หรือทางหลวงหมายเลข 302 (ถนนงามวงศ
วาน) เล้ียวขวาเขาทางหลวงหมายเลข 306 (ถนนติวานนท) แลวขามสะพานนนทบุรีหรือสะพาน
นวลฉวีไปยังจังหวัดปทุมธานีตอดวยเสนทาง ปทุมธานี-สามโคก-เสนา (ทางหลวงหมายเลข 3111) 
เล้ียวแยกขวาท่ีอําเภอเสนา เขาสูทางหลวงหมายเลข 3263 เขาสูจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3. เสนทางกรุงเทพฯ-นนทบุรี-ปทุมธานีทางหลวงหมายเลข 306 ถึงทางแยกสะพาน
ปทุมธานี เล้ียวเขาสูทางหลวงหมายเลข 347 แลวไปแยกเขาทางหลวงหมายเลข 3309 ผานศูนย
ศิลปาชีพบางไทร อําเภอบางปะอิน เขาสูจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.2  รถโดยสารประจําทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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รถโดยสารประจําทางพัดลม สายสุพรรณบุรี – อยุธยา 
 

ประเภทรถ ตนทาง เวลาบริการ คาโดยสาร เวลาเดินทาง 

ปรับอากาศช้ัน 1 กรุงเทพ 05.30 - 20.00 (ทุก 15 นาที) 69 1 ช่ัวโมง 30 นาที 

ปรับอากาศช้ัน 1 อยุธยา 05.00 - 19.30 (ทุก 15 นาที) 69 1 ช่ัวโมง 30 นาที 

ปรับอากาศช้ัน 2 กรุงเทพ 04.30 - 19.30 (ทุก 30 นาที) 56 1 ช่ัวโมง 30 นาที 

ปรับอากาศช้ัน 2 อยุธยา 04.00 - 19.00 (ทุก 30 นาที) 56 1 ช่ัวโมง 30 นาที 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 2.3   สถานีรถไฟอยุธยา 
 
สถานีรถไฟอยุธยา 
 การเดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถใชบริการรถไฟโดยสารท่ีมีปลายทางสู
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขบวนรถไฟจะผานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในเขตอําเภอ
บางปะอิน อําเภอพระนครศรีอยุธยา และอําเภอภาชีทางรถไฟจะแยกไปภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือท่ีสถานีรถไฟชุมทางบานภาชี 
 ทางพิเศษ 

  ทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ เร่ิมต้ังแตกิโลเมตรท่ี 71+570 ท่ีตําบลเชียงรากนอย อําเภอ
บางไทร ตัดถนนสามโคก-ศูนยศิลปาชีพบางไทร (3309) ท่ีกิโลเมตรท่ี 72 เขาสูพื้นท่ีอําเภอบาง    
ปะอิน ตัดทางพิเศษอุดรรัถยา ทางหลวงแผนดินหมายเลข 347 ท่ีกิโลเมตรท่ี 77 ขามคลองเปรม
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ประชากรและทางรถไฟสายเหนือ ไปบรรจบถนนพหลโยธิน กับทางหลวงแผนดินหมายเลข 32
กิโลเมตรท่ี 52-53 

  ทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางดวนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด หรือ "ทางดวน 2 (สวนนอก
เมือง)") เร่ิมตนจากถนนแจงวัฒนะ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ถึง ถนนกาญจนาภิเษก อําเภอ
บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
ประชากร 

สถิติประชากรตามทะเบียนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยธุยา[7] 

ป (พ.ศ.) ประชากร 

2549 753,986 

2550 760,712 

2551 769,126 

2552 775,157 

2553 782,096 

2554 787,653 

2555 793,509 

 
โรงเรียนประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  โรงเรียนชายประจําจังหวัด: โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปจจุบันเปนสหศึกษา (อดีตเปน
โรงเรียนชายลวนประจําจังหวัด) 

  โรงเรียนสตรีประจําจังหวัด: โรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ ปจจุบันยังคงเปนโรงเรียน
สตรีลวน 
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สถานท่ีสําคัญ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 2.4  วัดพระศรีสรรเพชญ  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพท่ี 2.5    พระราชวังโบราณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
 
 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

73 

 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
            
 
ภาพท่ี 2.6   วัดใหญชัยมงคล  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ภาพท่ี  2.7  หอวิฑูรทัศนาและพระท่ีนั่งเวหาศนจํารูญในพระราชวังบางปะอิน 
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  ศูนยทองเท่ียวอยุธยา (ATC) 
  ศูนยศึกษาประวัติศาสตรอยุธยา 
  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เจาสามพระยา 
  อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา 
  วัดพระศรีสรรเพชญ 
  พระราชวังโบราณ อยุธยา 

• พระท่ีนั่งวิหารสมเด็จ 
• พระท่ีนั่งสรรเพชญปราสาท 
• พระท่ีนั่งสุริยาสนอมรินทร 
• พระท่ีนั่งจักรวรรดิ์ไพชยนต 
• พระท่ีนั่งตรีมุข 
• พระท่ีนั่งบรรยงครัตนาสน 

  วัดไชยวัฒนาราม 
  วัดใหญชัยมงคล 
  วัดสุวรรณดาราม 
  ศูนยศิลปาชีพบางไทร 
  พระราชวังบางปะอิน 
  คลองรางจระเข 
  เพนียดคลองชาง 
  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ จันทรเกษม 
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อําเภอบางปะหัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.8  ทางแยกเขาสูอําเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
ประวัติความเปนมา 

 อําเภอบางปะหัน เดิมช่ือวา อําเภอนครใน เคยต้ังอยูริมคลองบางนางรา บริเวณหลังวัดอิน
กัลยาตอมา พ.ศ. 2440 ไดยายท่ีวาการอําเภอมาต้ังบริเวณริมฝงแมน้ําลพบุรีฝงตะวันออก ในทองท่ี 
ตําบลเกาะเล่ิง ขณะนั้นหางจากท่ีวาการอําเภอในปจจุบันประมาณ 100 เมตรไปทางทิศใต เพื่อความ
เหมาะสมกับสภาพทองถ่ินและเพ่ืออํานวยความสะดวกในการคมนาคมในสมัยนั้น ซ่ึงเดิมตองใช
เรือเปนพาหนะในการเดินทาง รูปแบบของอาคารท่ีวาการอําเภอเปนเรือนปนหยาเสากอดวยอิฐ
แบบอาคารสมัยรัชกาลท่ี 5 และยังคงใชชื่ออําเภอวา “อําเภอนครใน” ตามเดิมนั้นยกเลิกไมเปน
ตําบลอีกตอไป สวนช่ืออําเภอนั้นทางราชการมีนโยบายเปล่ียนช่ือตามตําบลซ่ึงเปนท่ีตั้งของท่ีวาการ
อําเภอจึงไดเปล่ียนช่ือจากอําเภอนครใน มาเปนอําเภอบางปะหันต้ังแตนั้นเปนตนมา พ.ศ.2464 ท่ีวา
การอําเภอหลังเกาชํารุดทรุดโทรมมาก และไดสรางใหมในบริเวณใกลเคียงซ่ึงหางจากเดิมไปทาง
ทิศเหนือประมาณ 100 เมตร(ท่ีวาการในปจจุบัน) และไดร้ือถอนอาคารท่ีวาการหลังเกาออก เพื่อใช
สรางบานพักของขาราชการ พ.ศ.2536 อําเภอไดรับงบประมาณจากกรมการปกครองใหสรางอาคาร
ท่ีวาการอําเภอหลังใหมในท่ีเดิม ซ่ึงกอสรางเสร็จเรียบรอยแลว คําวา “บางปะหัน” มีประวัติวาใน
อดีตพวกลาวเวียงจันทรอพยพมาตั้งบานเรือนอยูในบริเวณน้ี และไดสรางเสากังหันข้ึนในหมูบาน
คนจึงเรียกหมูบานวา “บานกังหัน” หรือ “บานจังหัน” ตอมาเพ้ียนเปน “บานบางปะหัน” ซ่ึงอําเภอ
ไดใชช่ือตามช่ือหมูบาน จึงไดเปล่ียนช่ืออําเภอเปน อําเภอบางปะหัน จนถึงปจจุบัน 
ลักษณะท่ีตั้ง 
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 อําเภอบางปะหันเปนอําเภอหนึ่งใน 16 อําเภอ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยูทาง 
ทิศเหนือของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยูหางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนระยะทางประมาณ 13 
กิโลเมตร มีเนื้อท่ีประมาณ 121.856 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 76,165 ไร 

โบราณสถาน 
- วัดมีพระสงฆ 41 วัด วดัราง 32 วัดมัสยดิ 1 แหง 
- โบสถ และจิตรกรรมฝาผนังในโบสถ ท่ีวดัเทพอุปการาม (วัดตานิม) ต.บางปะหัน 
- โบสถ หอระฆัง ท่ีวัดวรนายกรังสรรค เจติยปรรพตาราม (วัดเขาดิน) ต.บางปะหัน 
- วิหาร และจิตรกรรมฝาผนังในวหิาร ท่ีวดัมวง ต.โพธ์ิสามตน 
- วิหาร เจดยี และจิตรกรรมฝาผนังในโบสถ และในมณฑป ท่ีวัดพระงาม ต.บางเดื่อ 

 โบราณวัตถุ 
 - บานประตูรูปยักษ ไม บานประตูสลักรูปทหาร ไม และบานประตูไมแกะสลัก ท่ีวัดพระ
งาม ต.บางเดื่อ 

 - ตูพระธรรมขาหมูลายรดน้ํา ไม ท่ีวัดพระงาม ต.บางเดื่อ 
  - ตูพระธรรมเทาสิงหลายรดน้ํา ไมฉลุลาย และตูพระธรรมขาหมู ไม ท่ีวัดมวง ต.โพธ์ิสาม 

ตน 
 - ธรรมาสน ไม ท่ีวัดมวง ต.โพธ์ิสามตน 

  อาชีพ  
 -อาชีพหลัก : ทํานา 
 -อาชีพรอง/อาชีพกลุมยอย : ทําอิฐ จักสาน ทําบานทรงไทย 
  ผลิตภัณฑของอําเภอ  
- จักสานโครงงอบ , เย็บงอบ ต.บางปะหัน ต.บางเดื่อ ต.บางเพลิง ต.บางนางรา จักสานงอบ 
- แกะสลักโตะหมูบูชา ต.พทุเลา 
  บานทรงไทย 
- จักสานกระดง , ตะแกรง ต.หันสังข ต.บานมา 
- บานทรงไทย ต.โพธ์ิสามตน ต.ขยาย 
- ธูป ต.เสาธง 
- หัตถกรรมเรือนไทยยอสวนจากดิน ต.ทางกลาง 
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ดานการทองเที่ยว 
 คายโพธ์ิสามตน 
                 คายโพธ์ิสามตน  เปนสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร  ตั้งอยูบริเวณบาน โพธ์ิสามตนตอ
กับตําบลพุทเลา  อําเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  อยูหางจากอําเภอพระนครศรีอยุธยา
ไปทางเหนือประมาณ  10  กิโลเมตร  ไปตามถนนสายเอเชีย (อยุธยา – อางทอง)  ประมาณ 7  
กิโลเมตร แลวเล้ียวซายตรงเขาหมูบานหัวหาดไปตามถนนอีกประมาณ   3  กิโลเมตร  ปจจุบัน
บริเวณคายโพธ์ิสามตนยังคงมีรองรอยท่ีเห็นเปนเนิน   ดินยาวและยังมี ซากอิฐเกา ๆ  บริเวณเนินดิน
บางตอนมีตนไมหนาทึบ  นอกจากนี้ยังมีรองรอยลําน้ําท่ีตื้นเขินไปแลวสันนิษฐานวาลําน้ํานี้คือแม
น้ําโพธ์ิสามตน ซ่ึงไหลผานทางเหนือบรรจบกับแมน้ําลพบุรี  สวนทางใตจดเพนียดคายโพธ์ิสามตน
นี้อยูในเสนทางเดินทัพระหวางกรุงศรีอยุธยา   กับหัวเมืองฝายเหนือ  ปรากฏหลักฐานในพระราช
พงศาวดารเปนคร้ังแรกวา  เปนคายต้ังทัพหนาของพมา  เม่ือคร้ังพระเจาอลองพญานํากองทัพมาตี
กรุงศรีอยุธยาเม่ือ พ.ศ. 2305 
                ภายหลังเม่ือบานเมืองสงบลงแลวราษฏรชาวอยุธยากลับเขามาต้ังถ่ินฐานบานเรือน  ทําให
อยุธยาเปล่ียนสภาพจากการเปนเมืองรางกลับกลายเปนเมืองท่ีมีผูคนอาศัยอีกคร้ังหนึ่ง  บริเวณท่ี
ผูคนชาวเมืองเขามาตั้งรกรากในคราวนี้  มักอยูรอบๆเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและบริเวณที่อยู
หางออกไปแตมีการคมนาคมสะดวก  เชน นครหลวง  บางปะหัน  มหาราช  อุทัย  เปนตน  สวนคาย  
โพธ์ิสามตนมีการกลาวถึงวาในการสรางกรุงธนบุรีเปนราชธานี  พระเจาตากโปรดฯ  ใหร้ืออิฐจาก
คายโพธ์ิสามตน  และคายสีกุก 
 ในอยุธยาแลวบรรทุกลงเรือเพื่อนําไปสรางกําแพงเมือง  และปอมเมืองธนบุรี ก็เปน
สาเหตุท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีทําใหคายโพธ์ิสามตนถูกร้ือทําลายลงและชํารุดทรุดโทรมมากย่ิงข้ึน 
 
 วัดทองหลวงพอดําวัดทอง 
  วัดทองต้ังอยู  เลขท่ี 1  บานขวัญเมือง  หมูท่ี 2  ตําบลขวัญเมือง  อําเภอบางปะหัน  จังหวดั
พระนครศรีอยุธยา  วัดทองนับวาเปนวัดท่ีสรางข้ึนมาต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยา และกลายสภาพเปน 
วัดรางเชนเดียวกับวัดอ่ืน  และไดรับการบูรณะใหมราว  พ.ศ.2139  สมัยกรุงธนบุรี  มีพระพุทธรูป    
มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์ิประดิษฐาน อยูในพระอุโบสถ  เปนพระพุทธรูปท่ีสมเด็จพระนเรศวรทรง
สรางไว เม่ือคราวเสด็จประทับ  ณ  คายโพธ์ิสามตนเม่ือ  พ.ศ. 2139  พสกนิกรเรียกขานพระพุทธรูป
องคนี้วา “หลวงพอดํา” ซ่ึงสมเด็จพระนเรศวรไดยกทัพมาถึงกรุงศรีอยุธยาแลวพักทัพ ณ คายโพธ์ิ
สามตน นอกพระนคร เม่ือสมเด็จพระนเรศวรทรงผานพิภพกรุงศรีอยุธยา สืบสันติวงศตอจาก พระ
ธรรมราชา สมเด็จพระราชบิดา เม่ือ  พ.ศ. 2133 ไดโปรดใหสถาปนาเขตคายโพธ์ิสามตนข้ึนเปน
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เมืองนครในเม่ือ พ.ศ. 2139 เพื่อเปนอนุสรณในการเสด็จเปนอิสรภาพกลับจากเมืองแครง และได
สรางพระพุทธรูปปางนาคปรก  หนาตักกวาง  20 นิ้ว ประดิษฐานไว ณ ท่ีนี้ดวย 
 
 หลวงพอดําวัดทอง 
                 เปนพระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์ิประดิษฐานอยูในอุโบสถหลังเกา  หนาตักกวาง  3  ศอก  1  คืบ 
เปนพระพุทธรูปท่ีสมเด็จพระนเรศวรทรงสรางไว เม่ือคราวเสด็จประทับ ณ คายโพธ์ิสามตน เม่ือ 
พ.ศ. 2139 พสกนิกรเรียกขานพระพุทธรูปองคนี้วา “ หลวงพอดํา ” ซ่ึงสมเด็จพระนเรศวรไดยกทัพ
มาถึงกรุงศรีอยุธยา สืบสันติวงศตอจากพระธรรมราชาสมเด็จพระราชบิดา เม่ือ พ.ศ. 2133 ไดโปรด
ใหสถาปนาเขตคายโพธ์ิสามตนข้ึนเปนเมืองนครใน 
 เม่ือ พ.ศ. 2139 เพื่อเปน อนุสรณในการประกาศอิสรภาพกลับจากเมืองแครง และไดสราง
พระพุทธรูปปางนาคปรกประดิษฐานไว ณ ท่ีนี้ดวย 
 
     วัดมวง 
 จิตรกรรมฝาผนังวัดมวง 
  วัดมวง ตั้งอยู เลขที่ 48 บานมวง หมูท่ี 4 ตําบลโพธ์ิสามตน อําเภอบางปะหัน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สังกัดคณะสงฆมหานิกาย สําหรับปูชนียวัตถุมีพระประธาน  ในอุโบสถและใน
วิหาร เจดียขนาดฐานกวางดานละ 4  เมตร วัดมวงสรางข้ึนเปนวัดนับต้ังแต พ.ศ. 2355 ไดมีนามตาม
ช่ือหมูบานท่ีวัดต้ังอยู ไดมีการบูรณะพัฒนามาแลว หลายคร้ัง นับวาเปนวัดท่ีไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาแลวราว พ.ศ. 2337 วัดมวง มีพระภิกษุจําพรรษา 8 รูป เจาอาวาสปจจุบันคือ พระสมุห
สมบูรณ  มหาวีโร 
  จิตรกรรมฝาพนังในวิหารวัดมวง 
                จิตกรรมฝาผนังอยูในอุโบสถหลังเกาวัดมวง เปนภาพเขียนเก่ียวกับพุทธประวัติ สวยงาม
มากอายุประมาณ 180 ป วัดมวงต้ังอยูหมูท่ี 4 ตําบลโพธ์ิสามตน สรางเม่ือ พ.ศ. 2355 ไดรับ
พระราชทาน วิสุงคาสีมา เม่ือ พ.ศ. 2357 
 
         วัดเทพอุปการาม 
                 วัดเทพอุปการาม ตั้งอยูเลขท่ี 82 หมูท่ี 2 ตําบลตานิม อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรี 
อยุธยา สังกัดคณะมหานิกาย สําหรับปูชนียวัตถุมีพระประธานในอุโบสถ คือ หลวงพอสัมฤทธ์ิ ใน
วิหารรอยพระพุทธบาทจําลอง และจิตกรรมฝาผนัง 
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                วัดเทพอุปการาม สรางข้ึนเปนวัดนับต้ังแต พ.ศ. 2322 โดยมี ตานิม ศรีวิลัยลษณ  เปน
ผูสรางเดิมเรียกวาวัด “วัดตานิม” ตอมาเรียกวัดตานิม ซ่ึงเปนช่ือของตําบลดวยนับเปนวัดไดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาแลวราว พ.ศ. 2324   เปดการสอนพระปริยัติธรรม  พ.ศ. 2480 วัดเทพอุป
การาม มีพระภิกษุจําพรรษ 10 รูป เจาอาวาสปจจุบัน คือ     พระครูสิทธิพงษคณาทร 
                พระสัมพุทธโมลีศรีอดิศรวัดเทพอุปการามพระสัมพุทธโมลีศรีอดิศรวัดเทพอุปการาม 
  เปนพระพุทธรูปปางมารวิชัย หนาตักกวาง 32 นิ้ว สูง 42 นิ้ว ประดิษฐานเปนพระ
ประธานอยูภายในอุโบสถวัดเทพอุปการาม หมูท่ี 2  ตําบลตานิม  อําเภอบางปะหัน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  ซ่ึงภายในอุโบสถวัดเทพอุปการามยังเขียนจิตกรรมฝาผนังงดงามอีกดวย 
                จิตกรรมฝาผนังในวิหารวัดเทพอุปการาม 
 จิตรกรรมฝาผนังในวิหารวัดเทพอุปการาม 
  จิตรกรรมฝาผนังอยูในอุโบสถหลังเกาวัดเทพอุปการาม (ตานิม) เปนภาพเขียนเกี่ยวกับ
พุทธประวัติสวยงามมาก อายุประมาณ 180 ป วัดเทพอุปการามต้ังอยูหมูท่ี 4 ตําบลตานิม สรางเม่ือ 
พ.ศ. 2322 ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา เม่ือ พ.ศ. 2324 
                หลวงพอโต(หลวงปูขาว) วัดเกาะเล่ิง 
  จากขอความใตฐานชุกชีของหลวงพอโต ระบุไววา พระพุทธรูปองคน้ีสรางข้ึนราว พ.ศ. 
2319 ซ่ึงตรงกับสมัยกรุงธนบุรี สันนิฐานวาคงจะเปนพระพุทธรูปปูนปนท่ีมีพุทธลักษณะตามแบบ
ของพระพุทธรูปในสมัยอยุธยาตอนปลาย คือขมวดพระเกศาเล็ก พระพักตรคอนขางเครงขรึม ในป 
พ.ศ. 2428  พระธรรมไตรโลกาจารย (สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย แสง ปญญทีโป ) ไดทําการบรูณะ 
และไดมีการแกไขพุทธลักษณะบางประการใหคลายคลึงกับหลวงพอโตวัดไชโยวรวิหาร ซ่ึงนาจะ
รวมถึงการแบบพระราชนิยมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว สืบเนื่องมาถึง
พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว หลวงพอโต หรือสมเด็จหลวงพอโต เปนช่ือเรียกตาม
ภาษาชาวบาน และมีช่ือเรียกเปนทางการวา “พระพุทธไตรรัตนปฏิมากร” เปนพระพุทธรูป   ปูนปน
ปางมารวิชัย ประทับนั่งบนฐานบัว มีขนาดหนาตักกวาง 5 วา  6  นิ้ว  สูง 6 วา 1 ศอก 9 นิ้ว นับวา
เปนพระพุทธรูปขนาดใหญสมดังช่ือท่ีชาวบานเรียกขานกันวาหลวงพอโตเปนพระพุทธรูปท่ีสราง
มาเปนระยะเวลานาน ประกอบกับองคเปนสีขาว ยกเวนสวนพระรัศมี ขมวดพระเกศา และพระ
เนตร จึงเปนเหตุใหพระพุทธรูปองคนี้มีชื่อเรียกอีกอยางวา หลวงปูขาว 
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 วัดโคก 
                วัดโคก ตั้งอยูเลขท่ี 1 ถนนอยุธยา – อางทอง หมูท่ี 4 ตําบลพุทเลา อําเภอบางปะหัน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดคณะสงฆมหานิกาย พื้นท่ีตั้งวัดเปนท่ีราบลุมอยูริมคลองพุทเลา 
สําหรับปูชนียวัตถุ มีพระประธานในอุโบสถ ปางมารวิชัย ชาวบานเรียกวา “หลวงพอเกศแกวพิกุล
ทอง” นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปปางนาคปรก ชาวบานเรียกกันในนาม “หลวงพอนาค” 
           วัดโคกสรางข้ึนเปนวัดนับต้ังแตประมาณ พ.ศ. 2290 นับวาเปนวัดท่ีไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาแลวนับตั้งแต พ.ศ. 2300 ท่ีวัดนี้มีโรงเรียนประถมศึกษาของทางราชการตั้งอยู ซ่ึงทาง
วัดก็ไดใหการอนุเคราะหตามสมควรตลอดมา วัดโคก มีพระภิกษุ จําพรรษา 8 รูป เจาอาวาสรูป
ปจจุบันคือ พระใบฏีกาแกวอรุณ 
 

  หลวงพอเกศแกวพิกุลทองวัดโคก 
   เปนพระประธานในอุโบสถเปนพระพุทธรูปปางมารวิชัย  ขนาดหนาตักกวาง 42 น้ิว  สูง  
56  นิ้ว ท่ีเศียรของหลวงพอเกศแกวพิกุลทองมีน้ําพุทธมนต ชาวบานท่ีเจ็บปวย จะมาอาราธนาขอ
น้ํามนต รักษาอาการเจ็บปวยเปนประจํา จากคําบอกเลาของคนเกาแกทราบวาไดมาจากกรุงเทพฯ 
สมัยรัชกาลท่ี 4 
 

 หลวงพอนาควัดโคก 
  เปนพระพุทธรูปปางนาคปรก ขนาดหนาตักกวาง 13 นิ้ว สูง 31 นิ้ว  เปนพระประธานใน

อุโบสถเดิมในเทศกาลตรุษ – สงกรานต ชาวบานจะนําออกมาสรงน้ํา และในยามท่ีฝนไมตกตอง
ตามฤดูกาล ชาวบานจะอัญเชิญพระพุทธรูปองคนี้แหไปตามชุมชน ฝนก็จะตกซ่ึงชาวบานวัดโคก
คร้ังปูยาตายายไดปฏิบัติกันมา ปจจุบันทางวัด ไดอัญเชิญมาประดิษฐานไวท่ีหอสวดมนต                 
 
 วัดอินกัลยา 
              วัดอินกัลยาเปนวัดเกาแกชาวอําเภอบางปะหัน  ตั้งอยูริมถนนสายเอเชีย หมูท่ี 1 ตําบลบาน
ล่ี  อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในบริเวณวัดมีพระพุทธรูปองคใหญตั้งเดนเปน
สงา ซ่ึงชาวอําเภอบางปะหันเรียกกันวา  “หลวงพอใหญ” ภายในอุโบสถเปนท่ีประดิษฐานของพระ
ประธานเปนท่ีเล่ือมใสสักการะยิ่งของชาวบาน เปนพระเกาแกสมัยโบราณ ชาวบานเรียก “หลวงพอ
ปาน” และภายในบริเวณวัดยังรมร่ืนเหมาะสําหรับพักผอนหยอนใจ 
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                หลวงพอปานวัดอินกัลยา ประดิษฐานอยูภายในอุโบสถวัดอินกัลยา หมูท่ี 1 ตําบลบานล่ี
อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หนาตักกวาง 85 ซม. สูง 42 นิ้ว เปนพระพุทธรูปเกาแก
ท่ี ชาวบางปะหันเล่ือมใสสักกาละยิ่ง ชาวบานเรียกวา “หลวงพอปาน” 
 
  หลวงพอใหญวัดอินกัลยา เปนพระพุทธรูปองคใหญตั้งเดนเปนสงาภายในบริเวณวัดอิน
กัลยา  ซ่ึงต้ังอยูริมถนนสายเอเชีย  หมูท่ี 1 ตําบลบานล่ี  อําเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
หนาตักกวาง  15  วา  (30  เมตร) สูง  37.50  เมตร 
 
 หลวงพอทองวัดประมุง 

 วัดประมุง เปนวัดหนึ่งในตําบลบานล่ี  ตั้งอยูหมูท่ี 3 ตําบลบานล่ี อําเภอบางปะหัน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในอุโบสถเปนท่ีประดิษฐานของ “หลวงพอทอง” หนาตักกวาง 2.17 
เมตร เปนพระประธานท่ีชาวตําบลบานล่ีและตําบลใกลเคียง ใหความเคารพเล่ือมใสสักการะยิ่ง 

 
 วัดไก                   

 วัดไก  ตั้งอยูเลขท่ี 1 บานแจง หมูท่ี 3 ตําบลหันสัง อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรี 
อยุธยา สังกัดคณะสงฆมหานิกาย หรือปูชนียวัตถุ มีพระประธานในอุโบสถ  ปางมารวิชัย เปน
พระพุทธรูปปูนปน หนาตักกวาง  55  นิ้ว  สูง  68  นิ้ว  มีพระภิกษุจําพรรษา  5 รูป  วัดไกเปนวัดท่ีมี
ส่ิงท่ีนาสนใจ ดังตอไปนี้ 

 - ลิงปา ปจจุบันนี้วัดไกมีลิงประมาณ 200 ตัว เกิดข้ึนพรอมกับการสรางวัด ราวป 2325    
ผูท่ีมาทองเท่ียวหรือทัศนศึกษา สามารถนําอาหารหรือผลไมมาใหลิงปาได โดยลิงปาเหลานั้น จะไม
ทําอันตรายลิงปาเหลานี้อาศัยอยูในทิศทางเหนือของวัดไก 
  -รูปปน จําพวก นรกภูมิ เชน เปรต อสูรกาย เปนรูปปนท่ีอธิบายเกี่ยวกับการกระทําความ
ช่ัวทั้งหลายแลวจะไดรับผลอยางไร เชน การพูดปดจะไดรับโทษอยางไร การประพฤติผิดทางกาย
จะไดรับโทษอยางไร เปนตน 
                - เจดียตนโพธ์ิใบทอง เปนเจดียเกาซ่ึงไดซอมแซม และสรางใหมสวยงาม ภายในมีภาพ
วิจิตร เปนภาพเกาซ่ึงแสดงถึงวัฒนธรรมประเพณีโบราณ และภาพพระพุทธประวัติ เจดียตนโพธ์ิ
ใบทอง นับเปนการสรางข้ึนมาเปนตนท่ี 2 ของประเทศไทยประดิษฐาน อยูหนาพระอุโบสถทิศ
ตะวันออก 
 
 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

82 

  วัดตลาด 
                วัดตลาด เปนวัดราษฎร ตั้งอยู เลขท่ี 1 หมู 5 ตําบลหันสัง อําเภอบางปะหัน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จากการสืบประวัติไมปรากฏชัดเจนวาใครเปนผูสรางวัดแตประมาณไดวาสราง
ข้ึน 200 ป เศษลวงแลว ในปลายรัชสมัยพระเจาอยูหัวบรมโกษ สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายราว
พุทธศักราช 2300  มีเนื้อท่ีตั้งวัด 57 ไรเศษ ปจจุบันมีอุโบสถรางมีสภาพชํารุดทรุดโทรมยังปรากฏ
ใหเห็น ซ่ึงเปนเคร่ืองยืนยันไดวาวัดตลาด มีอายุเกาแก สรางมาแตโบราณอยางแทจริง ชื่อ “วัด
ตลาด” มีผูเลาสืบตอกันมาวา เดิมทีเปนตลาดขายของไทยรบกับพมา เร่ืองนี้อาจเปนไปไดแต
เหตุการณสําคัญเปนประวัติศาสตรนั้นยังไมคนพบ  และไมมีการยืนยันวามีความสําคัญตอ
ประวัติศาสตรชาติไทยอยางไร  หากเปนเพียงเกล็ดประวัติศาสตรประจําหมูบานเทานั้น 
           การสรางวัดของบรรพบุรุษมักสรางหางจากหมูบานท้ังนี้เพื่อใหวัดเปนรมณียสถานเหมาะ
แกการบําเพ็ญสมณธรรมของพระสงฆ  วัดตลาดก็สันนิษฐานวาอยูในคติเชนนั้น แมวาวัดหงสซ่ึงมี
เขตติดตอกับวัดตลาด เดิมทีอยูหางจากหมูบานในระดับเดียวกับวัดตลาด แตคตินิยมในปจจุบัน
ประชาชนเห็นวาวัดควรอยูใกลกับหมูบาน  เพื่อสะดวกในการทําบุญตักบาตร การไปมาหาสูวัดกับ
บานก็สะดวกสบาย ไมตองผานปาชาท่ีนากลัว และปาชาก็ถูกร้ือถอนโดยปริยายแทบจะไมมีสภาพ
ท่ีแทจริง และนาสะพรึงกลัวอยูเลยเม่ือประมาณ  พ.ศ. 2484 ประชาชนท่ีอุปถัมภวัดตลาดเห็นวา   

 วัดกับบานอยูหางกันสงสารพระภิกษุสามเณร ท่ีตองลําบากในการบิณฑบาต และติดตอ
กับประชาชน เพราะวาการเดินทางตองลําบากผานปาชามีคลอง ลํารางเล็กๆใชเปนเสนทางสัญจร
กอนออกสูแมน้ํา ตอมาลํารางต้ืนเขินทําใหชาวบานกับวัดติดตอกันไมสะดวก  จึงไดปรึกษาหารือ
กับ  พระสมพงษ  โอภาโส(รักษาการแทนเจาอาวาส) เม่ือเห็นดีเห็นงามตามนั้น ชาวบานจึงรวมกัน
ยายวัดออกไปสรางในท่ีอยู ในปจจุบัน 
                 เม่ือ พ.ศ. 2516 ไดมีการสรางอุโบสถหลังใหม พระประธานในอุโบสถหลังใหมปางมาร
วิชัยแบบสุโขทัย สมเด็จพระพุทธจารย (จันทสิริมหาเถระ) วัดสุทัศนเทพวราราม และคุณอดิศร  
โฆวินทะ รวมสรางพ.ศ. 2517 จัดพิธีเบิกพระเนตร พระประธานหนาตักกวาง 3 ศอก 9 นิ้ว ใน
อุโบสถหลังใหมตอมาป พ.ศ. 2521 เจาประคุณสมเด็จฯ ไดถวายพระนามวา “พระสัมพุทธโมลีศรี
อดิศร” 
           วัดตลาดนับวาเปนวัดท่ีมีบุญญาธิการมากวัดหนึ่งในประเทศไทยเพราะเหตุวา วันศุกรท่ี 8 
ตุลาคม พ.ศ. 2519 เวลา 14.39 น. สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ สมเด็จพระบรมราชินีนาถเสด็จพรอมดวย
พระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  
สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ และพระวรวงศเธอพระองคเจาโสมสวลี ไดเสด็จฯ
ท่ีวัดตลาด โดยเสด็จประพาสตนโดยรถยนตพระท่ีนั่งเจาอาวาส(พระครูอนุวัตรบวรกิจ) นําเสด็จเขา
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สูศาลาการเปรียญ ทรงบูชาพระสัมพุทธโมลีศรีอดิศร  (ขณะน้ันประดิษฐานไวชั่วคราวบนศาลา
อุโบสถ ยังไมเรียบรอย)  ทรงรับส่ังวาเปนพระพุทธรูปสําคัญ พระสงฆเจริญชัยมงคลคาถาเสร็จแลว 
ทรงเสด็จถามทุกขสุขของประชาชน การประกอบอาชีพ การชลประทาน ทรงมีพระราชศรัทธา
บริจาคทรัพยสวนพระองค ไวสําหรับปฏิสังขรณวัดเปนจํานวน  10,000  บาท ทางเจาอาวาสถือวา
เปนเงินขวัญถุงวัดจึงนําไปฝากธนาคารไว และเจาอาวาสไดทูลเกลาถวายของท่ีระลึกเหรียญพระ
นเรศวรทรงชํานะศึก ไดเวลาสมควรเสด็จกลับทามกลางความปติยินดีของประชาชนผูเฝารับเสด็จฯ  
ชมบุญญาธิการในพระองค นับวาเปนขวัญและศรีของชาววัดตลาดยิ่งนัก 
 
 วัดวรนายกรังสรรคเจติยบรรพตาราม (วัดเขาดิน) 

 วัดนี้เดิมช่ือวาวัดเขาดิน ตําบลเขาดิน บางทานเรียกวัดปากน้ําแมโพสพ (ปากนํ้าประสพ) 
ตั้งอยูท่ีปากนํ้าแมประสพ ซ่ึงไหลแยกจากแมน้ําลพบุรีตอนใต สรางในสมัย  พระเจาทรงธรรม  
(พระบรมราชาท่ี 1 )  กษัตริยองคท่ี 21 สมัยกรุงศรีอยุธยา วัดนี้เปนท่ีสถิตของอาจารยพรหมมุณี 
พระอาจารยของสมเด็จพระนารายณมหาราชปจจุบันเปล่ียนเปนวัดนายกรังสรรคเจติบรรพตาราม 
ตําบลบางปะหัน อําเภอบางปะหัน   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดนี้มีอายุสืบมาจนถึงรชสมัยสมเด็จ
พระนั่งเกลาอยูหัวรัชกาลท่ี 3 แหงราชวงศจักรี เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห  สิงหเสนี) ไดมา
ปฏิสังขรณคร้ังหนึ่ง ซ่ึงมีผูเลาวาทานเคยยกทัพมาพักอยู ณ วัดนี้หลายคร้ัง    
                ตอมาในรัชสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5ฯ ฯพณฯ เจาพระยา   ภูธราด
ภัยฯ (นุช บุญรัตพันธ) ท่ี สมุหนายกในรัชกาลท่ี 4-5 ไดมาปฎิสังขรณวัดนี้เปนการใหญ ซ่ึงมี
ถาวรวัตถุปรากฏอยู ณ บัดนี้ คือ พระอุโบสถ ตั้งอยูบนเนินสูง มีกําแพงแกว  2 ชั้น พระเจดีย สูง
ประมาณ 20 วา และหอระฆังซ่ึงถาวรวัตถุท้ัง 3 ช้ินนี้สวยงามมาก   สวนกฎุิและศาลาการเปรียญ ซ่ึง
ไดกอสรางในครั้งนั้นชํารุดและเปล่ียนแปลงไปตามกาลสมัย  เม่ือ  พ.ศ.2417  พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ไดเสด็จพระราชดําเนินไปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุท่ีพระเจดียวัดนี้  และ
จัดการโภชนเปนการใหญท้ังไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหเปล่ียนนามวัดเสียใหมเปน “วัดวร
นายกรังสรรคบรรพตาราม” และยกฐานะข้ึนเปน  พระอารามหลวงมาจนปจจุบันนี้ 

 ในการสรางวัดเขาดินเปนการใหญคร้ังนี้ก็โดยท่ีพระยาภูธราภัย  บรรพบุรุษ  บุตรหลาน  
ตลอดจนบุคคลผูนําทัพสําคัญๆ  ท่ีไปราชการทัพเดินทัพทางชลมารค  ไดผานวัดเขาดินพักเกณฑ   
พลรบเห็นวาวัดเขาดินนี้เปนชัยภูมิท่ีเหมาะ  และเปนท่ีเคารพของพระภิกษุสงฆ  และชาวพระนคร 
ศรีอยุธยาโดยตลอด  ชาวเมืองไดมีทุกขยากรวมกันในราชการสงครามจึงไดสรางข้ึนเพื่อเปน
อนุสรณและถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ดังปรากฏเปน     
ปูชนียสถานอยูมาจนถึงบัดนี้ 
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            วัดนี้เปนวัดท่ีมีภูมิฐานเหมาะสมกับการเปนศาสนสถาน เปนวัดโบราณท่ีมีชื่อเสียงใน
เทศกาลเดือน 11 มีประชาชนไปชุมนมปดทองไหวพระพุทธปฏิมากรขนาดหนาตักกวาง 2 เมตร ใน
พระอุโบสถทุกป แลวมีการแขงเรือ เลนเพลงเรือเปนประจําจนถึงปจจุบัน 

เทาท่ีไดคนควาจากหนังสือตํานานประวัติศาสตร  มีกษัตริยและเจานาย  บางพระองค ได
เสด็จมาทําพิธีทางศาสนา  ตลอดจนนมัสการพระพุทธปฏิมากรท่ีวัดนี้ อาทิ 
                1. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเจาเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินมาประทับแรม ท่ีอารามนี้ 
คร้ังหนึ่ง (สรางพลับพลาท่ีประทับขางพระอุโบสถ) 
                2. สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถบรมราชชนนีพระพันปหลวง ไดเสด็จพระราช
ดําเนินมานมัสการพระพุทธปฏิมากรในพระอุโบสถคร้ังหนึ่ง 
                3. สมเด็จกรมพระนครสรรคพินิต เสด็จมาพักแรมตามอากาศคร้ังหนึ่ง 
                4. สมเด็จกรมพระยาภานุพันธ เสด็จไปจังหวัดลพบุรีไดแวะไปนมัสการพระพุทธ
ปฏิมากรในพระอุโบสถนี่คร้ังหนึ่ง 
                5. เจาจอมมารดาแพ เสด็จมาประทับพักแรม 2 คร้ัง 
 6. กรมหม่ืนทิพยลาภ (พระองคเจาธานีนิวัติ) เสด็จมาดูพระอุโบสถ 2 คร้ังในสมัยท่ีเปน
เสนาบดี กระทรวงธรรมการ ทรงรับส่ังวาพระอุโบสถนี้สวยงามมาก แมหากวาจะมีการบูรณะ
ซอมแซมใหมก็จะขอใหรักษาแบบของเกาอยางปจจุบันนี้ไว 
                7. เม่ือคราวสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ทางราชการดําริจะยายท่ีทํางาน ท่ีศาลากลางจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาช่ัวคราว  ทานขาหลวงพรอมดวยคณะกรรมการจังหวัดไดพิจารณาเห็นวาใหยาย
มาพกัทํางานวัดนี้และไดติดตอกับทานเจาอาวาสไวแลว แตบังเอิญสงครามยุติลงอยางกะทันหัน จึง
งดการยาย  ปจจุบันวัดวรนายกรังสรรคบรรพตาราม หรือท่ีชาวบานเรียกกันวา “วัดเขาดิน” ตัง้อยูริม
ถนนสายเอเชีย ประมาณหลักกิโลเมตรท่ี 82 อําเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดรับการ
ยกฐานะเปนพระอารามหลวงเมื่อวันศุกรเดือนอาย  แรม 2 คํ่า ป พ.ศ. 2471  ปจจุบันอายุ 114 ป  เจา
อาวาสรูปปจจุบัน คือ พระครูวรนายกพิพัฒน 
 
 วัดตาลเอน             
 วัดตาลเอน ตั้งอยูหมูท่ี 1 ตําบลตาลเอน อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
สังกัดคณะสงฆมหานิกาย พื้นท่ีตั้งวัดเปนท่ีราบ สําหรับปูชนียวัตถุ ท่ีสําคัญ คือ พระประธานใน
อุโบสถปางมารวิชัย หนาตักกวาง 80 นิ้ว ปจจุบันมีพระครูเฉลียว ธมมวโร รักษาการเจาอาวาส 
                วัดตาลเอน สรางข้ึนเปนวัดนับต้ังแตประมาณ  พ.ศ. 2360  มีคําปริศนาเลาสืบตอกันมาวา  
“วัดตาลเอนเอนพอเณรสราง มีทองสองอางอยูวางนักโทษ” นับวาเปนวัดท่ีไดรับพระราชทาน
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วิสุงคามสีมาแลวราว  พ.ศ. 2371  ท่ีวัดนี้มีโรงเรียนประถมศึกษาของทางราชการต้ังอยูดวย  ผูสูงอายุ
เลาวา  ตั้งแตเกิดมาพอจําความไดก็เห็นคางคาวแมไกจํานวนมากมายอาศัยอยูในวัดตาลเอน  จึง
สันนิษฐานไดวาคางคาวคงมีมานานใกลเคียงกับการสรางวัด  เพราะจากประวัติวัดตาลเอนเขียนไว
วา  ”คางคาวเปนนกคูวัด”  และสาเหตุท่ีมาอาศัยอยูท่ีวัดตาลเอน  ดูจากสภาพทองถ่ินบริเวณหลังวัด
นั้นเต็มไปดวยตนไมนานาชนิดข้ึนอยูแนนขนัด  เรียกวาเปนปาเห็นจะได  ตนไมท่ีมี  ไดแก ตน
จันทน  ตนมะเกลือ  ตนสะเดา  ตนสมซา  ตนสารถี  ตนพิกุล  และอีกหลายๆชนิด  รอบๆวัดจะมีกอ
ไผอยู  เรียงรายถึงแมจะมีหนามแตคางคาวก็สามารถเลือกเกาะได  ระหวางแมกไมเหลานี้มี   สระนํ้า
ขนาดใหญมีน้ําตลอดป  จึงไดชื่อวาเปนพื้นท่ีชุมน้ําซ่ึงควรคาแกการอนุรักษไว  นับวาวัดตาลเอน
เปนแหลงพืชพันธธัญญาหารท่ีอุดมสมบูรณเงียบสงบเพราะประชาชน ในหมูบานมีเพียง  3  หมู
เทานั้น  และสวนใหญมีอาชีพทํานา  หาปลา  เล้ียงไกผูคนอาศัยอยูนอยจึงไมรบกวนคางคาว  
คางคาวจึงอยูอยางสงบสุข  จึงเรียกไดวา ดินแดนคางคาว 
  จากกรณี อุทกภัย ปลายป 2554 ท่ีผานมา อําเภอบางปะหัน ถูกน้ําทวม เต็มทุกพื้นท่ี บาง
แหงระดับน้ําสูง 4-6 เมตร ไดรับวามเสียหายท้ังบานเรือนและพื้นท่ีการเกษตร ทางดานการเกษตร
(พืช)นั้นไดรับความเสียหาย จํานวน 36,254.75 ไร แยกเปน ขาว 34,793.75 และดานพืชสวนและ
อ่ืนๆ 1,461 ไร เกษตรกร 1,956 ราย วงเงินชวยเหลือ 84,759,890.50 บาท 
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ภาพท่ี 2.9   แผนท่ีอําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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 วิถีชีวิตและวัฒนธรรม-ประเพณีพื้นบาน 
 - มีการทําบุญตักบาตร และเวียนเทียนในวนัสําคัญทางพระพุทธศาสนา เชน วนัวิสาขบูชา
วันอาสาฬหบูชา วันเขาพรรษา วันออกพรรษา เปนตน 

 วัดเขาดิน 
   - ในเทศกาลตาง ๆ จะมีการทําบุญตักบาตรและจัดงานฉลอง - งานร่ืนเริง ดวย เชน ทําบุญ

ตักบาตรขาวสารอาหารแหงในวันข้ึนปใหม, เทศกาลสงกรานต มีการสรงน้ําพระ รดน้ําขอพร
ผูสูงอายุ, เทศกาลเขาพรรษา มีการถวายเทียนพรรษา, เทศกาลลอยกระทง มีการจัดงานลอยกระทง 
ประกวดนางนพมาศ แขงเรือ เปนตน 

เมืองชัยพระเจาตาก 
  - ประเพณีตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับวถีิชีวิต เชน ประเพณีเกีย่วกับการเกิด โกนผมไฟ โกนจกุ บวช
นาค แตงงาน เปนตน 
  -ประเพณีกวนขาวทิพย ในวันวิสาขบูชา 
 
ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
  
 การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเร่ืองบทรองเลนสําหรับเด็กอําเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรี 
อยุธยาเปนการวิจัยเชิงคุณภาพผูวิจัยไดรวบรวมทฤษฎีและแนวคิดในการนํามาใชประกอบการวิจัย
ในครั้งนี้คือ                           
  1. ทฤษฎีโครงสราง-หนาท่ี         

 2. ทฤษฎีการแพรกระจายทางวัฒนธรรม        
 3. ทฤษฎีดานสุนทรียศาสตร 

 
ทฤษฎีโครงสราง-หนาท่ี   
 
 ทฤษฎีโครงสราง-หนาท่ี  (Structural Functional Theory) นักมานุษยวิทยาที่สําคัญใน 
กลุมนี้ไดแก เอ.อารแรดคลิฟฟบราวน (A.R. Radcliffe - Brown) นักมานุษยวิทยาชาวอังกฤษและ 
โบรนิสลอร มาลิเนาสกี (Bronislaw Malinowski) ใหความเห็นวา “การจะเขาใจระบบเศรษฐกิจนั้น
จะตองเขาใจถึงโครงสรางสังคมกอนและระบบเศรษฐกิจเปนผลที่เกิดจากโครงสรางสังคม” 
แนวคิดนี้เช่ือวา “สังคมจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนและกาวหนาข้ึน การศึกษาสังคมตาม
แนวคิดนี้มักจะใหภาพนิ่งมากกวาภาพเคล่ือนไหว สําหรับในเร่ืองความเปนปกแผนทางสังคม  
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(Social Solidarity) จะทําใหมองภาพความขัดแยงหรือเสียระเบียบทางสังคมวาเปนพยาธิสภาพ
สังคม (Social Pathological) และจําเปนตองแกไขเพื่อใหสังคมมีความเปนระเบียบมากข้ึน”
เนื่องจากนักทฤษฎีในแนวคิดนี้ไดรับอิทธิพลทางความคิดจาก เอมีลเดอรคามส (Emile Durkheim)  
ผูซ่ึงเนนงานเขียนเกี่ยวกับวัฒนธรรม ศาสนา ใหความสําคัญกับจิตใจเหนือวัตถุ (มนตรี กรรพุม
มาลย, 2539) งานสวนใหญของบราวน  และนักคิดคนอ่ืนๆ ในสายเดียวกันจะเนนศึกษาระบบเครือ
ญาติโดยใชขอมูลชาติพันธุวรรณา (Ethnography) แสดงความสัมพันธทางเครือญาติระหวางคนท่ีมี
ความผูกพันทางสังคมแตขัดแยงกันในความสัมพันธ มีการยอมรับความขัดแยงและจัดการอยางเปน
ทางการจนทําใหชวยลดความขัดแยงไดและสังคมก็จะดํารงอยูตอไปไดในท่ีสุด  
   ทฤษฎีโครงสรางหนาท่ีนิยมถูกพัฒนาข้ึนโดยแรดคลิฟฟบราวน (A.R. Radcliffe - 
Brown) (นิยพรรณ วรรณศิริ, 2540, หนา 108-111) โดยมีแนวคิดวาระบบสังคมตางๆประกอบดวย
โครงสรางและกิจกรรมตางๆ โครงสรางทางสังคมคือแบบแผนท่ีอยูไดนานโดยประชากรมี
ความสัมพันธซ่ึงกันและกันและสัมพันธกับส่ิงแวดลอม โครงสรางจะไดมาจากการกระทําระหวาง
กันทางสังคมจากบรรทัดฐาน และกฎเกณฑตางๆ ของพฤติกรรมทฤษฎีนี้จะเนนการทําความเขาใจ
กับการคงอยูและการสืบเนื่องของโครงสรางและเสถียรภาพทางสังคมซ่ึงตัวบงช้ีท่ีสําคัญไดจาก
ขอมูลทางชาติพันธวรรณาของแตละสังคมท่ีแสดงออกถึงความสัมพันธระหวางคนท่ีผูกพันกันทาง
สังคม หรือมีความขัดแยงระหวางกัน แตยอมรับในความขัดแยงนั้นและมีการจัดการตอความขัดแยง
อยางเปนทางการความสัมพันธดังกลาวจะชวยลดโอกาสที่ทําใหเกิดความขัดแยงและทําใหสังคม
ท้ังหมดอยูตอไปได          
 ทฤษฎีโครงสรางหนาท่ีนิยม เนนท่ีการคงอยูหรือระบบเสถียรภาพของระบบสังคม
รวมท้ังภาระหนาท่ีทางสังคมและความม่ันคงไมเปล่ียนแปลงเปนมโนภาพสําคัญในการวิเคราะห
พฤติกรรมของมนุษย ดังนั้นสวนตางๆ ของวัฒนธรรมท่ีแตกตางกันของกลุมทางสังคมตองถูกนํามา
ศึกษาโดยดูวาสวนตางๆ ของวัฒนธรรมทําหนาท่ีอะไรบาง ท่ีจะทําใหเสถียรภาพของกลุม
โดยเฉพาะสังคมท่ีไมซับซอน (งามพิศ สัตยสงวน, 2539, หนา 34-35)   
 จากลักษณะดังกลาวขางตนจะเห็นไดวาทฤษฎีโครงสรางหนาท่ีนิยมสามารถนํามาอธิบาย
ความมั่นคงทางสังคมของกลุมชาติพันธุท่ีไมซับซอน การคิดคนองคความรูและวิธีการหรือท่ีเรียก
กันท่ัวไปวา  ภูมิปญญาพื้นบานดานตางๆ เพื่อเสริมสรางโครงสรางทางสังคมของกลุมคนให
สามารถคงรูปอยูไดและถายทอดสืบตอกันมาในลักษณะยั่งยืน โดยเฉพาะบทรองเลนสําหรับเด็กซ่ึง
มีมาชานาน จําเปนตองเปนหนาท่ีของปูยาตายาย พอแม ลุงปานาอา พี่นอง ท่ีควรตองชวยกัน
ถายทอดบทเพลงเหลานี้ ซ่ึงเปนมรดกทางวัฒนธรรม ใหกับลูกหลานคงอยูไวเปนสมบัติของชาติสืบ
ตอไป         
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ทฤษฎีการแพรกระจายทางวัฒนธรรม (Cultural Diffusion Theory)  
 
 ทฤษฎีการแพรกระจายทางวัฒนธรรม (Cultural Diffusion Theory) ทฤษฎีนี้จะเนนถึง
กระบวนการทางประวัติศาสตรท่ีใชอธิบายการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม เรียกวา “ลักษณะเฉพาะ
ทางประวัติศาสตร” (Historical Particularism) นักมานุษยวิทยาในแนวคิดนี้คือ ฟรานซ โบแอส 
(Franz Boas) เปนนักมานุษยวิทยาชาวเยรมันทํางานในตําแหนงอาจารยในมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย 
ประเทศสหรัฐอเมริกา เนนวา “การแพรกระจายทางวัฒนธรรมเปนกระบวนการท่ีมีลักษณะสําคัญ
ของวัฒนธรรมหนึ่ง แพรกระจายไปสูอีกวัฒนธรรมหนึ่ง โดยปรับเปล่ียนใหสอดคลองกับ
วัฒนธรรมใหม”นอกจากนั้นยังเปนผูสนับสนุนใหเกิดแนวคิดท่ีเช่ือวา “วัฒนธรรมสามารถวัดได 
โดยนําวัฒนธรรมท่ีแตกตางกันมาเปรียบเทียบกันและพิจารณาคุณลักษณะท่ีสูงกวาหรือดอยกวา
ของแตละวัฒนธรรม แตยังคงเช่ือวาวัฒนธรรมนั้นไมมีวัฒนธรรมใดท่ีดีกวาหรือเลวกวากัน” เอช.จี. 
บารเนท (H.G. Barnett) นักมานุษยวิทยาชาวอเมริกันผูซ่ึงสนใจศึกษาในประเด็นท่ีเกี่ยวกับ
นวัตกรรม (Innovation) ท่ีถือวาเปนตัวแทนจากวัฒนธรรมหนึ่งละมีการถายทอดไปยังวัฒนธรรม
อ่ืน ในงานเขียนช่ือ “Innovation : The Basis of Cultural Change” (1953) กลาวไววานวัตกรรมก็คือ 
ความคิดหรือพฤติกรรมหรือส่ิงใดๆก็ตามท่ีเปนของใหม เพราะมันแตกตางทางดานคุณภาพไปจาก
รูปแบบท่ีมีอยู                   

  บารเนทเช่ือวา “วัฒนธรรมเปล่ียนไปเพราะนวัตกรรม แตขณะเดียวกันวัฒนธรรมบาง
วัฒนธรรมอาจเปนตัวถวงหรือไมสนบัสนุนใหเกิดมีนวัตกรรมก็ได ฉะนั้นเขาจึงเสนอวาจําเปนตอง
มีวิธีการสงเสริมใหเกิดนวัตกรรมข้ึนในสังคมหรือวัฒนธรรม”เอฟเวอเรทเอ็ม. โรเจอร (Everett M. 
Rogers) ผูเขียนงานช่ือ “Diffusion of Innovations” ไดเนนวา “การเปล่ียนแปลงสังคมสวนใหญเกิด
จากการแพรกระจายทางวัฒนธรรมจากภายนอกเขามามากกวาเกิดจากการประดิษฐคิดคนภายใน
สังคม และนวัตกรรม (Innovation) ท่ีถายทอดกันนั้นอาจเปนความคิด (Idea) ซ่ึงรับมาในรูป
สัญลักษณ (Symbolic Adoption) ถายทอดไดยาก หรืออาจเปนวัตถุ (Object) ท่ีรับมาในรูปการ
กระทํา (Action Adoption) ซ่ึงจะเห็นไดงายกวา” โรเจอร ยังไดกลาวอีกวา “นวัตกรรมท่ีจะยอมรับ
กันไดงาย ตองมีลักษณะ 5 ประการ ไดแก (1) มีประโยชนมากกวาเดิม (Relative Advantage) (2) 
สอดคลองกับวัฒนธรรมของสังคมท่ีรับ (Compatibility) (3) ไมยุงยากสลับซับซอนมาก (Less 
Complexity) (4) สามารถแบงทดลองรับมาปฏิบัติเปนคร้ังคราวได (Divisibility) และ (5) สามารถ
มองเห็นเขาใจงาย (Visibility) นอกจากน้ันโรเจอรยังไดนําเสนอข้ันตอนการตัดสินใจรับเอา
นวัตกรรมใหมอีก 5 ข้ันตอนไดแก (1) ข้ันตอนในการรับรูนวัตกรรม (Awareness) (2) เกิดความ
สนใจในนวัตกรรมนั้นๆ (Interest) (3) ประเมินคานวัตกรรม (Evaluation) (4) ทดลองใชนวัตกรรม 
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(Trial) (5) การรับหรือไมรับเอานวัตกรรม (Adoption or Refection) โดยผูรับนวัตกรรมอาจมีท้ัง
ผูรับเร็วหรือชาแตกตางกันไป” 

ราลฟลินตัน (Ralph Linton ค.ศ. 1893-1953) นักมานุษยวิทยาชาวอเมริกัน กลาววา 
สาระสําคัญของทฤษฎี เช่ือวา การเปล่ียนแปลงทางสังคม เกิดจากการแพรกระจายทางวัฒนธรรม 
โดยเกิดจากการติดตอส่ือสารกันระหวางสังคมท่ีตางวัฒนธรรมรวมกันและตางแพรกระจาย
วัฒนธรรมไปสูกันและกัน เม่ือเกิดการแพรกระจายวัฒนธรรมข้ึนแลว สังคมท่ีเจริญกวาอาจรับ
วัฒนธรรมบางอยางของสังคมท่ีดอยกวาก็ได และในทํานองเดียวกันสังคมที่ดอยกวาอาจจะไมรับ
วัฒนธรรมของสังคมท่ีเจริญกวาก็ได การเปล่ียนแปลงทางสังคมสวนใหญนั้น เกิดจากการ
แพรกระจายของวัฒนธรรมจากภายนอกเขามา มากกวาเกิดจากการประดิษฐคิดคนใหมข้ึนเองใน
สังคม หรือถามีก็มักจะเกิดจากการนําส่ิงใหมๆ จากภายนอกเขามาผสมผสานกับของท่ีมีอยูกอนแลว
เปนของใหมท่ีไมเคยมีมากอน จะเห็นไดจากในสังคมอเมริกัน ซ่ึงมีศักยภาพในดานการประดิษฐ
คิดคนสูง แตการเปล่ียนแปลงทางสังคมเกิดข้ึนจากการแพรกระจายถึงรอยละ 90 เกิดจากการ
ประดิษฐคิดคนในสังคมเพียงรอยละ 10 เทานั้น (สัญญา สัญญาวิวัฒน, 2526 , หนา 41)
 ทฤษฎีการแพรกระจายทางวัฒนธรรมสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาชุมชน
ได ดังนี้  
  1) ทฤษฎีการแพรกระจายทางวัฒนธรรม พบวา การเปล่ียนแปลงทางสังคม และ
วัฒนธรรมเกิดจากสาเหตุสําคัญคือ การแพรกระจายทางวัฒนธรรมจากภายนอกสังคม ถาหากจะ
นํามาใชเปนแนวทางในการพัฒนาชุมชน ก็คือ การขยายผลของชุมชนท่ีประสบความสําเร็จ โดยใช
ชุมชนท่ีประสบความสําเร็จในการพัฒนาเปนแบบอยาง หรือเปนแรงจูงใจกระตุนใหชุมชนท่ียังไม
ประสบความสําเร็จในการพัฒนา เกิดความต่ืนตัวและสมาชิกรวมกันพัฒนาชุมชนของตน 
  2) ทฤษฎีการแพรกระจายทางวัฒนธรรม พบวา การแพรกระจายทางวัฒนธรรมเกิด
จากการติดตอส่ือสารระหวางสังคมท่ีตางวัฒนธรรมกัน ซ่ึงสามารถนํามาใชในการพัฒนาชุมชนได 
โดยตองจัดใหมีระบบการติดตอส่ือสารท้ังภายในชุมชนและกับชุมชนอ่ืนอยางมีประสิทธิภาพ 
รวมท้ังการสรางเครือขายชุมชนกับชุมชนตางๆเพ่ือสรางกระบวนการเรียนรูและพัฒนารวมกัน 
  3) ทฤษฎีการแพรกระจายทางวัฒนธรรมพบวา ในกระบวนการแพรกระจายนั้น 
สังคมท่ีมีวัฒนธรรมดอยกวาอาจจะรับวัฒนธรรมของสังคมท่ีเจริญกาวหนากวาหรือไมก็ได ซ่ึงเปน
ประโยชนในการดําเนินงานพัฒนาชุมชน เพราะทําใหทราบวาการขยายผลของการพัฒนาจาก
ชุมชนท่ีประสบความสําเร็จในการพัฒนาไปสูชุมชนที่ยังไมประสบความสําเร็จนั้นไมไดผลเสมอ
ไป จึงตองนําวิธีการพัฒนาชุมชนอ่ืนๆ มาใชดวย จึงจะประสบความสําเร็จ 
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  4) ทฤษฎีการแพรกระจายทางวัฒนธรรมพบวา สังคมท่ีมีวัฒนธรรมเจริญกาวหนา
มากกวาอาจจะรับวัฒนธรรมของสังคมท่ีดอยกวาก็ได นับวาเปนประโยชนตอการพัฒนาชุมชนมาก 
เพราะทําใหทราบวาชุมชนมีการพัฒนาแลว หรือมีระดับการพัฒนาสูงกวา เม่ือมีการาติดตอส่ือสาร
กบัสังคมท่ีมีระดับการพัฒนาตํ่ากวา อาจจะรับวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตเขาไปใชในชุมชนของตน ทํา
ใหเกิดปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาชุมชนข้ึนได ดังนั้น จึงตองมีการปองกันการแพรกระจาย
ทางวัฒนธรรมในรูปแบบดังกลาวไวลวงหนา         
 จากทฤษฎีการแพรกระจายทางวัฒนธรรม สามารถนํามาเปนแนวทางในการขยายผล 
พัฒนาชุมชน เกี่ยวกับบทเพลงรองเลนใหสืบสานและคงอยูตอไป ดวยการชวยกันสงเสริม ถายทอด
ใหกวางขวางยิ่งข้ึน โดยเร่ิมจากหมูบานสูชุมชน สูจังหวังใกลเคียง สูระดับภาค และประเทศชาติให
เปนท่ีรูจักกันอยางแพรหลายโดยท่ัวถึงกัน 
 
ทฤษฎีทางสุนทรียศาสตร 
 

 ความหมายของสุนทรียศาสตรและสุนทรียภาพ 
 มีผูใหคํานิยามความหมายของสุนทรียศาสตรไวหลายความหมายตัวอยางคํานิยามท่ีเขาใจ
ได งาย ๆ มีดังตอไปนี้ 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน 2532 ไดใหความหมายวา สุนทรียศาสตรเปนปรัชญา
สาขาหน่ึง ท่ีวาดวยความงามและส่ิงท่ีงามท้ังในงานศิลปะท้ังในธรรมชาติ โดยศึกษาประสบการณ  
คุณคาความงามและมาตรฐานในการวินิจฉัยวา อะไรงามอะไรไมงาม 
 กีรติ  บุญเจือ (2522, หนา 268) ใหความหมายไววา สุนทรียศาสตรเปนวิชาวาดวยส่ิงท่ี
สวยงามหรือไพเราะเพราะพร้ิง  
 สุชาติ สุทธิ (2542, หนา 8) ไดใหความหมายไววา สุนทรียศาสตรมาจากความหมาย
ดั้งเดิมสมัยกรีกโบราณคือ Aisthenathai ซ่ึงหมายถึงการรับรูอยางหน่ึงและส่ิงท่ีรับรูอีกอยางหนึ่ง  
ท้ังสองอยางรวมกันเปนคําเดียวคือ Aithetiko หมายถึง ส่ิงท่ีเกี่ยวกับความรูสึกรับรู 
 จะเห็นไดวาความหมายของสุนทรียศาสตรท้ัง 3 ความหมายดังกลาว ลวนเกี่ยวของกับ
คุณคาทางการรับรูเกี่ยวกับความงามและความไพเราะ คําวาสุนทรียศาสตร [Aesthetics]  เปนคํานาม  
หมายถึง วิชาวาดวยความงาม ถาตองการใชเปนคําคุณศัพท จะเขียนวา สุนทรียภาพ [Aesthetic]  
หมายถึง ความรูสึกถึงคุณคาของส่ิงท่ีงาม รวมถึงความไพเราะของเสียง และความงดงามของทาทาง
การเคล่ือนไหว 
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 สุนทรียศาสตรกับความเปนมนุษย 
 มนุษยและสัตวมีอวัยวะหลาย ๆ อยางท่ีเหมือนกัน จนถึงบางคร้ังเรามักจะเรียกพฤติกรรม
ท่ีไมพึงประสงคท่ีมนุษยแสดงออกมาวาเปนสัญชาติญาณสัตวส่ิงเดียวที่สามารถแยกแยะความ
แตกตางระหวางมนุษยกับสัตวไดชัดเจนก็คือ มนุษยมีสมองท่ีสามารถคิดสรางสรรค และพัฒนาการ
ทางความคิด การกระทําใหเกิดเปนแบบแผนท่ีดีข้ึนตามลําดับ มนุษยรูจักวางมาตรฐานความดีและ
ความช่ัว มนุษยรูจักแยกแยะอะไรงามอะไรนาเกลียด  และมนุษยรูจักคิดโดยใชเหตุใชผล ดังนั้น
ความคิดของมนุษยจึงเปนส่ิงท่ีควรศึกษา 
 มนุษยกับความคิด 
 โดยธรรมชาติมนุษยทุกคนมีความอยากรูอยากเห็น และความสงสัยในความเปนไปของ
ชีวิตและธรรมชาติ ปญหาตาง ๆ ท่ีมนุษยไดพยายามหาคําตอบ บางปญหาสามารถอธิบายไดชัดแจง    
แตก็ยังมีอีกหลายปญหา ท่ีไมสามารถหาคําตอบได บางปญหาแมจะตอบไดแตก็ยังมีขอสงสัย
เหลืออยูโดยธรรมชาติมนุษยชางคิดชางสงสัย  เราสามารถแยกแยะความแตกตางระหวางมนุษยกับ
สัตวโลกท่ัวไปได มนุษยเปนสัตวท่ีรูจักใชความคิด และมีสติปญญา ความคิดและสติปญญาจะ
นําไปสูการปฏิบัติ การสรางสรรค อันเปนพัฒนาการสําคัญของสังคมท่ีนํามาซ่ึงการเจริญรุงเรือง
อยางทุกวันนี้ ความสงสัยของมนุษยเกี่ยวกับชีวิตและธรรมชาติแวดลอม กอใหเกิดคําถามวา  ความ
จริงคืออะไร 
 ความจริง (The Reality) ในท่ีนี้หมายส่ิงท่ีเปนนิรันดร ไมมีการเปล่ียนแปลง รางกายของ
คน ในทัศนะของนักปรัชญานั้นรางกายของคนไมใชความจริง เพราะมีการเปล่ียนแปลงตั้งแตเด็ก
จนเติบใหญ จนแกเฒาชราและตายไป การเปล่ียนแปลงมีอยูตลอดเวลา ดังนั้นถาจะถามวา อะไรคือ
แกนแท หรืออะไรคือความจริงของชีวิตเรา อาจตอบได 3 ทัศนะ คือ 

ก. จิตนิยม  เช่ือวา  ความจริงคือจิตหรือวิญญาณ รางกายคนประกอบดวย เนื้อหนัง
และจิตวิญญาณ  รางกายเนื้อหนังจะเปล่ียนแปลงเติบโต พัฒนาและเส่ือมโทรม เม่ือตายไปก็จะ
สลายตัวหรือเปล่ียนแปลงไป สวนท่ีเปนอมตะ นิรันดรกาลคือ จิต หรือวิญญาณของมนุษย ดงันัน้ส่ิง
จริงแทของชีวิตคือจิต หรือวิญญาณนั่นเอง พวกจิตนิยมเช่ือวา พระเจามีจริง พระเจาคือจิตดวงใหญ  
ท่ีใหกําเนิดดวงจิตหรือชีวิตมนุษย พระเจาสรางมนุษย พระเจาสรางโลก พระเจาสรางจักรวาล 

ข. วัตถุนิยม เช่ือวา รางกายของคนคือเซลลเล็ก ๆ  ท่ีประกอบเปนเนื้อหนังมังสา เปน
อวัยวะตาง ๆ  รางกายคือ เคร่ืองจักรท่ีสามารถทํางานดวยระบบกลไกของอวัยวะ ไมมีจิตวิญญาณ  
การตายคือ การที่เคร่ืองจักรไมสามารถทํางานไดอีกตอไป เปนการเนาสลายของเนื้อหนังจน
กลายเปนธาตุธุลีวัตถุ กลายเปนอะตอมหรือพลังงานซ่ึงคือส่ิงท่ีเปนนิรันดร ไมมีการเปล่ียนแปลงอีก
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ตอไป พวกวัตถุนิยมเช่ือวา ส่ิงจริงแทของชีวิตและจักรวาลลวนเปนวัตถุเพียงอยางเดียว ไมมีพระเจา  
ไมมีสวรรค  ไมมีนรก  ชีวิต  โลก  และจักรวาลกําเนิดข้ึนตามอุบัติการของธรรมชาติ 

ค. ทวินิยม  เปนทัศนะท่ีประนีประนอมทัศนะจิตนิยมกับวัตถุนิยมไวดวยกัน  เช่ือวา
ถึงแมความคิดของมนุษยจะแบงเปนสองข้ัวสองฝายก็ตาม  แตก็ยังสามารถประสานความคิดท้ังสอง
ฝายได  ทัศนะนี้เช่ือวาความจริงคือท้ังสองอยาง  ท้ังรางกายและจิตวิญญาณ  รางกายและจิตคือส่ิง
จริงแท 
  คุณคาความเปนมนุษย 

  การที่มนุษยไดหาคําตอบจากปญหาท่ีวา  ความจริงคืออะไร ไมวาจะเปนทัศนะของจิต
นิยม หรือวัตถุนิยม ทุกคําตอบตางก็มีเปาหมายหลักอยูท่ีการดํารงอยูของชีวิต ซ่ึงเปนความเช่ือ
เบ้ืองตนท่ีกําหนดบทบาททางพฤติกรรมและความประพฤติของคนเราใหอยูในแนวทางหรือ
มาตรฐานเดียวกัน เชน คนท่ีเช่ือวาความจริงข้ึนอยูกับจิต  พระเจามีจริง  พระเจาสรางมนุษย    
มนุษยตองแสดงความเคารพนับถือตอพระเจา ก็จะสรางวิหารเพ่ือเปนท่ีสิงสถิตยหรือเปนท่ีกราบ
ไหวบูชาพระเจา เกิดพิธีกรรมตาง ๆ เกิดการเริงระบําเพ่ือบูชาถวายพระเจา เกิดดนตรีเพื่อสวด
สรรเสริญพระเจา เกิดการเสริมแตงเพ่ือใหเกิดส่ิงสวย ๆ งาม ๆ เพื่อเสริมพิธีกรรมใหดูดี ดูขลัง     
และมีการกําหนดมาตรฐานเก่ียวกับความดีใหเปนรูปธรรมอยางชัดเจน เพ่ือใหสอดคลองกับความ
เช่ือของตน ส่ิงเหลานี้คือขอกําหนดพฤติกรรมของมนุษย  มาตรฐานทางพฤติกรรมท่ีดี ยอมนํามาซ่ึง
การพัฒนาสังคม   ทําใหสังคมอยูไดอยางปกติสุข  สําหรับคนท่ีเช่ือวาความจริงข้ึนอยูกับวัตถุ  จะมี
มาตรฐานควบคุมพฤติกรรมของคนโดยใชหลักกฎหมาย และจะใหความสําคัญตอความเจริญ ความ
สมบูรณพูนสุขในโลกปจจุบัน ดวยเหตุนี้ คุณคาของความเปนมนุษย   จึงควรมีมาตรฐานอยางนอย 
3  ดาน  คือ 

1) จริยศาสตร[Ethics] เปนมาตรฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษยทาง จริยธรรม 
จริยศาสตร  เปนศาสตรวาดวยมาตรฐาน  การกําหนดพฤติกรรมของมนุษย  วาอยางไรคือความดี  
อยางไรคือความชั่ว  คุณคาของความเปนมนุษยท่ีไดรับการยกยองประการแรกก็คือ  ความดี   

2) สุนทรียศาสตร  [Aesthetics ]  เปนมาตรฐานเก่ียวกับการรับรูความงาม  เปนคุณคาอีกอยางหนึ่ง   
ซ่ึงแตกตางจากความดี คุณคาทางความงามเปนเร่ืองเกี่ยวกับความคิดจากการสัมผัส  เชน เม่ือเราเหน็
ภาพดวงอาทิตยกําลังจะลับขอบฟาระหวางขอบนํ้าทะเลยามเย็น เราจะมองเห็นความงาม ความงาม
จะทําใหเราเกิดความพอใจ ความยินดีหรือความสุข เม่ือเราสัมผัสกับส่ิงสวยงามทําใหเราสามารถ
แยกแยะวัตถุท่ีมีความงามวามีความโดดเดน หรือแตกตางจากวัตถุธรรมดาท่ัวไปได    ทําใหเรา
เขาใจวาอะไรทําใหเกิดความงดงาม  เราก็อาจนําความเขาใจน้ันมาเปนหลักการสรางความงามหรือ
สรางสรรคงานศิลปะข้ึนมา 
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ส่ิงสวยงามคือคุณคาของความเปนมนุษยอีกประการหนึ่งท่ีเราจะละเลยไมได  ถึงแม
มนุษยจะประกอบคุณงามความดีเพียงใด  แตถาเปนคนท่ีมีรูปรางหนาตาข้ีร้ิวข้ีเหร  เนื้อตัวเส้ือผา
สกปรก  ก็ยังคงเปนท่ีรังเกียจของคนท่ัวไป   ดังนั้น  การแตงกาย  การปรุงเเตงบุคลิกหนาตา  จึงเปน
ปจจัยในคุณคาท่ีสําคัญอีกอยางหน่ึงในความเปนมนุษย  พิธีกรรมตาง ๆ ทางศาสนาเปนกิจกรรม
ตองการปรุงแตงใหเกิดความงาม  วิหารของเทพเจายอมตองการความงามกวาบานธรรมดา  เพลง
สวดเพ่ือสรรเสริญเทพเจาตางๆ  ยอมตองมีความไพเราะเสนาะหู  คุณคาทางดานความงามดังกลาว
นี้เราเรียกวา  สุนทรียภาพ  ในทางปรัชญาเรียกวา  สุนทรียศาสตร 

  3) ตรรกศาสตร [Logics] คือมาตรฐานทางคุณคาสวนท่ีจะเสริมใหมนุษยมีความ
สมบูรณข้ึนเปนคุณคาทางปญญา   ความคิด  กลาวคือ นอกเหนือจากมาตรฐานท้ัง 2 ดานดังกลาว
มนุษยยังตองมีความคิดและวิจารณญาณท่ีดี รูจักใชเหตุใชผล ไมหลงงมงาย  มีสามัญสํานึกท่ีดี  มี
โลกทัศนท่ีดี  และมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกลศาสตรวาดวยความคิด   

 สุนทรียศาสตรเชิงความคิด 
 ความเขาใจในเร่ืองเพศ   ความรัก  ความงาม  เปนสัญชาตญาณเบ้ืองตนของคน

และสัตวท่ัวไป  เราสามารถสังเกตไดจากสัตวประเภทนกบางชนิด เชน  นกยูง  เม่ือถึงฤดูสืบพันธุ    
ตัวผูจะเร่ิมมีขนปกขนหางท่ีสวยงามกางปกรําแพนหาง  พรอมกับสงเสียงขันเจื้อยแจวเพื่อดึงดูด
ความสนใจ  จากตัวเมีย  ลักษณะเหลานี้เกิดข้ึนในทํานองเดียวกันกับสัตวอ่ืน ๆ อีกหลายชนิด   
กลาวไดวา  แทท่ีจริง ไมวาจะเปนคนหรือสัตวท่ัวไป ยอมพอใจยินดีกับส่ิงท่ีสวยงาม  ส่ิงท่ีไพเราะ
เพราะพร้ิงมาโดยกําเนิดการศึกษาหาคําตอบเกี่ยวกับศาสตรท่ีวาดวยความงามจึงไมใชเร่ืองยาก  
เพราะเราเขาใจในความงามเปนพื้นฐานของชีวิตอยูแลว  การเขาใจลักษณะนี้เปนความเขาใจใน
สุนทรียศาสตรหรือการเขาถึงความงาม   ดวยวิธีการคิดเปนเหตุและผล   

 สุนทรียศาสตรเชิงความคิดเเนวตะวันตก 
 ถาจะต้ังคําถามวา ส่ิงแทจริงของความงามอยูท่ีใด เชน เม่ือมองเห็นดอกไมงาม ถา

จะถามวา ความงามอยูท่ีกลีบ อยูท่ีสี อยูท่ีชอหรืออยูท่ีใบ  หรือวาอยูในใจของเรา  ปริศนาคําถาม
เหลานี้  ยอมตองการคําอธิบายมากมาย  นักปรัชญาตะวันตกไดมีขอถกเถียงโตแยงในเร่ืองแกนแท
ของความงามมาหลายศตวรรษมาแลว  แมจะยังไมไดขอสรุปหรือคําตอบเปนท่ีนาพอใจ  ก็พอท่ีจะ
สรุปความคิดได  2  ทัศนะคือ 

 1) ปรนัยนิยม [Objiectivism]  เปนทัศนะท่ีอธิบายวา  ความงามเปนคุณสมบัติของ
วัตถุ  ความงามอาจเกิดจากรูปราง  ทรวดทรง  สีสันของวัตถุ  แบบแผนลีลาการเคล่ือนไหว  หรือ
เกิดจากความประสานไพเราะของเสียง  วัตถุท่ีมีความงาม  การเคล่ือนไหวท่ีงดงาม  หรือเสียงท่ี
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ไพเราะยอมเกิดจากปจจัยคุณสมบัติภายนอก  คือ  ตัววัตถุ  ซ่ึงตรงกับคุณสมบัติของความงามอยูใน
ตัว  ความงามเเละความไพเราะและลีลาการเคล่ือนไหวท่ีงดงามจะตองมีมาตรฐานของตัวเอง 

 2) อัตนัยนิยม [Subjectivism]  เปนทัศนะท่ีคิดวา   ความงามเปนเร่ืองความรูสึกอยู
ในใจของคน  ไมไดข้ึนอยูกับวัตถุส่ิงของท่ีเรามองเห็นหรือส่ิงท่ีเราไดยิน  ใจของเราเปนตัวกําหนด
วา  ส่ิงท่ีเรามองเห็นงามหรือไมงาม  เสียงท่ีเราไดยินไพเราะ  หรือไม ทุกอยางลวนเกิดความคิดใน
ใจ จากความรูสึกภายในท้ังส้ิน วัตถุชนิดเดียวกันคนหนึ่งอาจเห็นวางาม   แตอีกคนอาจเห็นวาไม
งามก็ได เชนเดียวกับการฟงเพลงเดียวกัน คนหนึ่งบอกวาไพเราะแตอีกคนบอกวาไมไพเราะ     ซ่ึง
การมองเห็นหรือการไดยินของบุคคลท้ังสองถือวาถูกท้ังคู ความงามจึงไมมีมาตรฐานหรือกฎเกณฑ
ท่ีแนนอนข้ึนจากความคิดความรูสึกของผูท่ีสัมผัสเปนหลัก 

 สุนทรียศาสตรเชิงความคิดแนวตะวันออก 
 โดยพ้ืนฐานทางความคิดของนักปรัชญาตะวันออกจะแตกตางจากตะวันตก ชาว

ตะวันออกมักมองส่ิงตางๆเปนองครวม ไมนิยมมองแบบแยกสวนยอยๆ อยางชาวตะวันตก พื้นฐาน
ความคิดของชาวตะวันออกจะมีรากเหงามาจากปรัชญาของลัทธิพราหมณ  ซ่ึงสนใจองครวมของ
สวนประกอบของส่ือท่ีจะทําใหเกิดความงามส่ือดังกลาวไดแก 

 วัตถุ  คือ  ส่ิงท่ีสามารถสัมผัสจับตองได  ในท่ีนี้รวมถึงกริยา  อาการ  และเสียงท่ีเรา
สัมผัสดวย 

 ความงาม  คือ คุณคาท่ีแฝงอยูในตัววัตถุสามารถสัมผัสไดจากวัตถุท่ีมีความงาม  
เสียงท่ีไพเราะ  หรือกริยาทาทางการเคล่ือนไหว  ท่ีมีลีลานาดูนาชม 

 มนุษย  คือ  ผูรับส่ือ  อันไดแกวัตถุหรือเสียงที่มีความงามหรือความไพเราะ  ถาไม
มีผูรับส่ือก็ไมอาจรูไดวามีความงามอยู 

 รสนิยม  คือ  ความสามารถในการรับรูสามารถ แยกแยะระดับความงามความ
ไพเราะได เชน จิตรกรสามารถรับรูความงามของดวงอาทิตยตกดิน หรือ คีตกวีสามารถรับรูความ
ไพเราะของเสียงลมพัดท่ีประสานกับเสียงนกรอง  เปนตน 

 จะเห็นไดวาตามความคิดเกี่ยวกับความงามแนวตะวันออก  เห็นวา  ความงามและ
ความไพเราะน้ัน  จะเกิดข้ึนดวยสวนประกอบเพียงสวนเดียวไมได  ตองเกิดข้ึนจากองครวมพรอมๆ 
กัน 

 
 สุนทรียศาสตรเชิงพฤติกรรม 
 มนุษยไมเคยหยุดนิ่ง ชอบสรางสรรคส่ิงตาง ๆ อยูตลอดเวลา เม่ือมนุษยไดสัมผัส

คุณคาความงามจากธรรมชาติหรือส่ิงท่ีมนุษยดวยกันสรางข้ึนมา กอใหเกิดความคิดและจินตนาการ
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ข้ึน  สงผลถึงการแสดงออกเปนพฤติกรรมตาง ๆ เชน การวาดภาพ การปน-แกะสลัก การกอสราง   
การประพันธ  การรายรํา  การเรียบเรียงเสียงประสาน  เปนตน  พฤติกรรมตาง ๆ ดังกลาวสงผลให
เกิดเปนผลงานศิลปะข้ึนมามากมาย  เม่ือเวลาผานพนไป  ความคิด  จินตนาการและเทคนิควิธีการ
สรางสรรคผลงาน  ไดรับการสืบทอดตอ ๆ กันมา  จนเกิดเปนศิลปวัฒนธรรมของกลุมชนน้ัน ๆ 
และพัฒนาตอเนื่องจนอ่ิมตัวถึงข้ันเปนแบบอยางเฉพาะของแตละกลุมชน  ตั้งแตระดับพื้นบาน  
จนถึงระดับชาติ พฤติกรรมการสรางสรรควัตถุแหงความงามดังกลาว  สามารถจัดรวมเปนหมวดหมู  
หรืออาจจะกลาวไดวาเปนพฤติกรรมที่แสดงออกทางสุนทรียภาพ  3  ทางคือ 

 ก. พฤติกรรมทางภาพลักษณ 
 ข. พฤติกรรมทางเสียง 
 ค. พฤติกรรมทางการเคล่ือนไหว 
 ซ่ึงพฤติกรรมดังกลาวของตะวันตก   และตะวันออกเกิดจากพื้นฐานความคิด เเละ

จินตนาการที่ แตกตางกัน 
 จากการนําทฤษฎีสุนทรียศาสตรมาใชในการอธิบายอางอิง เกี่ยวกับบทรองเลน

สําหรับเด็ก จะเห็นไดวาบรรพบุรุษไดสืบทอดความงดงามดานศิลปะทางภาษาไวอยางไพเราะใน
เร่ืองการแตงบทรองเลน กอใหเกิดความสุขใจ ความซาบซ่ึงในขณะท่ีรองเลน เกิดความเพลิดเพลิน
สนุกสนาน จากกิริยาทาทางการเคล่ือนไหวท่ีมีลีลานาดูนาชม 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ            
 
 งานวิจัยภายในประเทศ 
 ดนตรี โพธ์ิพรมศรี (2538) วิทยานิพนธเร่ืองเพลงพื้นบานตําบลวังลึก อําเภอศรีสําโรง 
จังหวัดสุโขทัย มีความมุงหมายเพ่ือจําแนกประเภท ของเพลงพ้ืนบานและวิเคราะหเนื้อหาของบท
เพลงจากตําบลวังลึก อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย ตลอดจนรวบรวมเพลงพ้ืนบานเหลานี้ไวเปน
ลายลักษณอักษร ผลของการจําแนกประเภทของเพลงพ้ืนบาน ปรากฏวา เพลงพื้นบานจากตําบลวัง
ลึก สามารถจัดไดเปน 5 ประเภทคือ เพลงกลอมเด็ก เพลงปฏิพากย เพลงประกอบการละเลน เพลง
รําวงและเพลงเบ็ดเตล็ด จากการวิเคราะหพบวา เนื้อหาของเพลงพื้นบานของตําบลวังลึกสะทอนให
เห็นถึงความเช่ือ คานิยมของชาวบาน อันสงผลใหชาวบานยึดถือเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินชีวิต
ในสังคมของตนและชาวบานยังคาดวาความเช่ือและคานิยมเหลานี้เหมาะสมท่ีจะเปนแบบอยางใน
การดําเนินชีวิตของสังคมชาวบานแหงอ่ืนๆ ดวย และเน้ือหาของเพลงพื้นบานยังสะทอนใหเห็น
ความอุดมสมบูรณของพ้ืนท่ีและความอยูเย็นเปนสุขของชาวบานอีกดวย   
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 ผะอบ โปษะกฤษณะ (2521) รวบรวมเพลงกลอมเด็กและเพลงประกอบการเลนของเด็ก
ภาคกลาง 16 จังหวัด ไดวิเคราะหไวดังนี้           
 เพลงกลอมเด็กจะกลาวถึงเพลงท่ีแสดงความรักความผูกพันระหวางแมกับลูก ใหความรู
ดานสังคมวิทยา ธรรมชาติวิทยา ศาสนา วรรณคดี ประวัติศาสตร  
 เพลงประกอบการละเลนของเด็ก แบงออกเปน ก. บทรองเลน ซ่ึงแยกรายละเอียดไดดังนี้ 
บทรองเลนท่ีมีการคัดเลือก บทรองเลนท่ีทําทาประกอบ บทรองเลนประเภททาย บทรองลอเลียน 
บทรองเลนเปลาๆ บทรองปนสอนและบทปริศนา ข. บทรองประกอบการเลน มีรายละเอียดเปน
การเลนกลางแจง เชน การเลนออกกําลัง การเลน “อายโมง” การเลนทาย การเลนเชิญเขาทรง การ
เลนขอฝน การเลนคัดออก บทเด็กเลนจะใชภาษาไทยแท ใชภาษาเหมาะสม มีศิลปะการประพันธ 
สอนคติธรรมและใหความรู     
 ภากร เชาวขุนทด (2546) เสนอวิทยานิพนธ เร่ือง เพลงพื้นบานนครไทย บานหนอง      
น้ําสราง ตําบลนครไทย อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ไดสรุปผลการวิจัยโดยแยกประเภทของ
บทเพลงเปน 3 ประเภท คือ เพลงพิธีกรรม เพลงรองเลนและเพลงกลอมลูก โดยศึกษาวิเคราะหจาก
โอกาสที่รองและลักษณะเดนของบทเพลงแตละประเภท ตลอดจนผูรอง ผูฟง เพศ วัยของผูรองและ
ผูมีสวนรวม สวนเนื้อหาไดศึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดของบทรองทุกเพลง ประเภทของบทเพลงมี
ลักษณะใกลเคียงกับเพลงพ้ืนบานของเขตภาคเหนือตอนลาง ซ่ึงมีกําเนิดจากลุมแมน้ําเจาพระยาข้ึน
ไปตามลําน้ําทางตนน้ํา ซ่ึงเนนเพลงประกอบพิธีกรรมและเพลงรองเลนเพื่อความบันเทิงของคนทุก
เพศ วัย ช่ือเพลงอาจตรงกันหรือใกลเคียงกันกับภูมิภาคภาคเหนือตอนลาง แตจะแตกตางกันในสวน
รายละเอียดของเน้ือหา ซ่ึงจะมีภาษาถ่ินนครไทยปรากฏอยูจํานวนมากและบทเพลงจะบันทึกภาพ
และสะทอนภาพสังคมอันเปนพื้นถ่ินของตนไวอยางชัดเจน ดังนั้นแมชื่อเพลงอาจตรงกับทองถ่ิน
อ่ืนแตเนื้อหาจะดํารงความเปนพื้นถ่ินนครไทยไวอยางชัดเจน ผูวิจัยยังไดสรุปผลการวิจัยดานขอมูล
พื้นฐานของหมูบาน ดานแมเพลงคนสําคัญของหมูบาน ดานบทบาทหนาท่ีของแมเพลงและบท
เพลงพื้นบานและดานทํานองเพลงพ้ืนบาน          
 เสนหา บุณยรักษ (2545) ทําการศึกษาภาพสะทอนสังคมจังหวัดพิษณุโลกและคุณคาเชิง
วรรณศิลปจากเพลงพื้นบาน มีจุดประสงคเพื่อรวบรวมเพลงพ้ืนบานจังหวัดพิษณุโลกนํามา
วิเคราะหการสะทอนภาพสังคม วิถีชีวิต คานิยม ความเช่ือ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณี ฯลฯ และ
วิเคราะหคุณคาเชิงวรรณศิลป โดยผูวิจัยรวบรวมเพลงพ้ืนบานในพื้นท่ี 6 อําเภอ ไดเพลงพื้นบาน
จํานวน 69 เพลง      
 ผลการวิจัยปรากฏวาภาพสะทอนสังคมของจังหวัดพิษณุโลกเปนสังคมเกษตรกรรมมี
สภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ส่ิงแวดลอม และทรัพยากรที่เหมาะสมแกการประกอบอาชีพเกษตร ทํา
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ใหมีวิธีชีวิตแบบพึ่งตนเองและพ่ึงธรรมชาติ จึงมีฐานะทางเศรษฐกิจพอเพียง มีวัฒนธรรมประเพณท่ีี
เกี่ยวของสัมพันธและผูกพันกับพระพุทธศาสนา เครงครัดในธรรมเนียมนิยม ไดแก การบวชเรียน
ของผูชาย การแตงงานอยางถูกตองตามประเพณี มีการละเลนพื้นบานท้ังของเด็กและผูใหญ มีความ
เช่ือเร่ืองบุญวาสนา โชคลางและขวัญ ในดานคานิยม ชาวจังหวัดพิษณุโลกนิยมคนรูปงาม ความรัก
นวลสงวนตัวของผูหญิง ความมีทรัพย ความกตัญู ความรักเดียวใจเดียว การบวชเรียน การแสดง
ความรักใหอยูในขอบเขตของวัฒนธรรมไทย สวนคุณคาเชิงวรรณศิลปพบวา มีบทเพลงพ้ืนบานท่ี
ประกอบดวยภาษา มีวรรณศิลปซ่ึงใชกลวิธีอุปมา อุปลักษณ เทียบฉายา การเลนคําเลนอักษร การใช
คําเลียนเสียงธรรมชาติและใชกวีโวหารเฉพาะตน  
 อรอุสา สุวรรณประเทศ (2549) ไดจัดทํางานวิจัยท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมเพลงกลอม
เด็กจังหวัดพิษณุโลกไวเปนแหลงขอมูลทางคติชนและเพื่อศึกษาวิเคราะหเพลงกลอมเด็กจังหวัด
พิษณุโลกในดานรูปแบบ เนื้อหา และการจัดประเภท รวมท้ังศึกษาคุณคา และบทบาทหนาท่ีของ
เพลงกลอมเด็กในชุมชน ตลอดจนแนวโนมการดํารงอยูของเพลงกลอมเด็กในจังหวัดพิษณุโลก 
 ผลการศึกษาวิเคราะหพบวา เพลงกลอมเด็กจังหวัดพิษณุโลกมีรูปแบบเปนกลอนเพลงท่ีมี
การจัดวางจังหวะของคําและสัมผัสงาย ๆ คลายกับการนําคําพูดมาเรียงรอยใหสัมผัสคลองจองกัน 
ในการรองจะรองชาๆเอ้ือนยาวๆ ไมมีทํานองตายตัว ความสําคัญอยูท่ีจังหวะในการรองสําหรับ
เนื้อหาของเพลงกลอมเด็กสวนใหญจะเปนการเลาเร่ืองราวตางๆ คลายกับการเลานิทานใหเด็กฟง
เพ่ือใหเด็กเกิดความเพลิดเพลินและนอนหลับ โดยมักจะกลาวถึงความรัก ความอาทร ความผูกพัน
ของแมท่ีมีตอลูก ความทะนุถนอมเอาใจและการปลอบโยน แตบางคร้ังก็เปนการขูเพ่ือใหเด็กนอน
หลับ อยางไรก็ดีพบวามีเพลงกลอมเด็กจํานวนหน่ึงท่ีกลาวถึงเร่ืองราวท่ีไมเกี่ยวกับเด็กเลย แต
สะทอนใหเห็นถึงสภาพชีวิตความเปนอยูของคนในสังคม ปญหาครอบครัวและปญหาดาน
เศรษฐกิจ เม่ือนําเพลงกลอมเด็กท้ังหมดท่ีรวบรวมไดมาจัดจําแนกประเภทตามเน้ือหาของเพลงได 6 
ประเภท และจัดประเภทตามช่ือเพลงได 11 ประเภท 

 ในดานการวิเคราะหคุณคา พบวา คุณคาของเพลงกลอมเด็กจังหวัดพิษณุโลกสามารถ
จําแนกไดเปน 3 ดานใหญๆไดแก คุณคาในเชิงบทบาทหนาท่ี คุณคาในเชิงวรรณศิลปและคุณคาใน
เชิงวัฒนธรรม   

 สําหรับการศึกษาแนวโนมการดํารงอยูของเพลงกลอมเด็กจังหวัดพิษณุโลกพบวาปจจุบัน
ยังคงอยู แตจํานวนวิทยากรที่สามารถถายทอดไดมีแนวโนมลดลง อยางไรก็ตามพบวา คนยังคงให
ความสําคัญกับเพลงกลอมเด็ก แตเปนไปในเชิงของหายากท่ีควรแกการอนุรักษ   

 กุหลาบ มัลลิกะมาส ศึกษาคติชาวบานและรวบรวมบทกลอมเด็ก ปลอบเด็กไว 38 บท มี
จุดมุงหมายเพ่ือการรวบรวมไว ยังไมไดวิเคราะห  
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 ประคอง ฮะสม และ เอ้ือมพร กิจวิวัฒนกุล ศึกษาคติชาวบานในบทกลอมเด็กและเห็นวา 
บทกลอมเด็กเปนวัฒนธรรมท่ีมีคุณคาควรแกการรักษาและฟนฟู พรอมท้ังไดเสนอแนะวิธีการเก็บ
รักษาไวดวย สุมามาลย เรืองเดช ไดศึกษาเพลงพื้นเมืองจากตําบลพนมทวน อําเภอพนมทวน 
จังหวัดกาญจนบุรี โดยรวบรวมเพลงพื้นเมืองตางๆของตําบลนั้น ซ่ึงไดเพลงเด็ก 40 เพลง แยกเปน
เพลงกลมเด็ก 25 เพลง เพลงปลอบเด็ก 5 เพลง และเพลงเด็กเลน 10 เพลง ผูศึกษาวิจัยไดนําเสนอ
และเปรียบเทียบขอมูลท่ีไดกับเพลงกลอมเด็กในมณฑลกรุงเทพ ซ่ึงหอพระสมุดวชิรญาณได
รวบรวมพิมพ เม่ือ พ.ศ. 2463      

 ตอมา สุมามาลย เรืองเดช ไดรวบรวมเพลงกลอมเด็กภาคตางๆไวสวนหน่ึง เปนเพลง
กลอมเด็กภาดกลาง 56 บท ภาคเหนือ 40 บท ภาคอีสาน 15 บท และภาคใต 25 บท ไดศึกษาพบวา 
เพลงกลอมเด็กเปนเคร่ืองสะทอนใหเห็นสภาพความเปนอยู และการทํามาหากินของชาวบานใน
สมัยนั้น     

 เยาวเรศ สิริเกียรติ ไดรวบรวมจําแนกประเภท และวิเคราะหเพลงกลอมเด็กทุกภาคของ
ไทย จากขอมูลท่ีมีผูรวบรวมไวแลว ไดศึกษาเพลงกลอมเด็กในดานประวัติความเปนมา ฉันทลักษณ 
ประโยชน ประเภท และวิเคราะหพบวา เพลงกลอมเด็กทําใหเราทราบเร่ืองราวตาง ๆ เชน ลักษณะ
ความเปนอยูของสัตว นิทานพ้ืนบาน ความรักของแมท่ีมีตอลูกอยางบริสุทธ์ิ คานิยมของคนไทยท่ีมี
ตอบุคคลตางๆ ลักษณะปรากฏการณของธรรมชาติ ความรักของหนุมสาว เร่ืองราวทางดาน
ประวัติศาสตร ลักษณะคําสอนท่ีเปนคติเตือนใจ วัฒนธรรมประเพณีของคนในถ่ินตางๆ และ
ลักษณะของชาวบานในเร่ืองการใชคําพูดท่ีตรงไปตรงมาคอนขางหยาบคาย   
 ตอมาเยาวเรศ สิริเกียรติ (2541) ไดศึกษาเพลงพื้นบานในหัวขอเร่ือง “เพลงกลอมเด็กของ
ไทย” เสนอผลการศึกษาเปนปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร ผลจากการศึกษาสรุปไดวา เพลงกลอมเด็กทําใหเราทราบถึงวิถีชีวิตของคนไทยใน
ทองถ่ินตางๆ ทําใหทราบถึงเร่ืองในประวัติศาสตร นอกจากนี้เพลงกลอมเด็กสะทอนใหเห็นถึง
ความรักของแมท่ีมีตอลูก ความรักของหนุมสาว คําสอน คติสอนใจ วัฒนธรรมประเพณี และ
คานิยมของคนไทยท่ีมีตอบุคคลตางๆ          
 คณะกรรมการโครงการเผยแพรเอกลักษณของไทยทางโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียงฯ 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ไดพิมพบทรองเลนของเด็กไทยเผยแพร เนื่องในโอกาสปเด็กระหวางชาติ 
2522 เปนบทรองเลนสําหรับเด็กรวม 16 บท เขียนภาพประกอบโดย ประยูร จรรยาวงศ ท้ังนี้ ได
จัดพิมพตามตนฉบับท่ีสมาคมภาษาและหนังสือแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ไดจัดแปล
และพิมพเปนภาษาอังกฤษ มัลลิกา คณานุรักษ ไดศึกษาเพลงกลอมเด็กไทยมุสลิมจังหวัดปตตานี 
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โดยจําแนกประเภทของเพลง และศึกษาวิเคราะหวัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ คานิยมและสภาพ
ความเปนอยูของชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดปตตานี        
 วันเนาว ยูเด็น ไดเขียนถึงศิลปะการแตงเพลงชานอง (เพลงกลอมเด็กของภาคใต) โดย
กลาวถึงความหมายและความเปนมา ลักษณะของเพลง ลักษณะการสัมผัสและแผนสัมผัส การใชคํา 
การซํ้าความ การใชคํานาํ และไดแยกประเภทของเพลงตามลักษณะของเนื้อรองไวดวย 
  จารุวรรณ ธรรมวัตร ไดวิเคราะหเพลงเด็กอีสาน ท้ังเพลงกลอมเด็ก เพลงเด็กรองเลน 
และเพลงประกอบการเลน ผูวิเคราะหเห็นวา เพลงเด็กอีสานใหคุณคาท่ีเดนอยูหลายประการ 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง คุณคาในดานการบันทึกสภาพสังคมอีสานในอดีต โลกทัศนของชาวอีสาน 
คุณคาทางอารมณ และคุณคาทางภาษา ตอมาจารุวรรณ ธรรมวัตร (2543 : ไมมีเลขหนา) ไดศึกษา
คนควาเกี่ยวกับเพลงพ้ืนบานของภาคอีสานในหัวขอเร่ือง “บทบาทของหมอลําตอสังคมอีสาน
ในชวงกึ่งศตวรรษ” เสนอผลการศึกษาคนควาในรายงานวิจัย เสนอตอสมาคมสังคมศาสตรแหง
ประเทศไทย สรุปผลการศึกษาไดวา หมอลําเปนเพลงพ้ืนบานอีสานท่ีไดรับความนิยมอยาง
กวางขวาง และมีบทบาทตอชุมชนอีสานทุกยุคทุกสมัย หมอลํามีบทบาทสําคัญอยู 2 ประการคือ 
บทบาทดานพิธีกรรม บทบาทดานมหรสพ บทบาทดานพิธีกรรมคือ หมอลําผีฟา ซ่ึงมีบทบาท
โดยตรงในเร่ืองผอนคลายความตึงเครียดในสังคม ควบคุมพฤติกรรมสังคมใหเปนบรรทัดฐาน 
สรางเอกภาพในการอยูรวมกันในกลุมชนท่ีนับถือผีฟาตัวเดียวกัน สงเสริมดนตรีพื้นบานและ
การละเลนพื้นบานบางอยาง ลดชองวางระหวางวิถีชีวิตแบบเกาและแบบใหมบางสวน สําหรับ
บทบาทของหมอลําดานมหรสพนั้นมีบทบาทโดยตรงในดานใหความบันเทิง ใหการศึกษาเผยแพร
ศาสนาและปกปกรักษาบรรทัดฐานของสังคม สรางเอกภาพทางการเมืองและความคิด เปนเคร่ือง
ส่ือสารชาวบาน และบทบาทดานมหรสพท่ีแฝงเรน คือ บทบาทผอนคลายความเก็บกดและความคับ
ของใจอันเกิดจากกรอบสังคมและปญหาในการดําเนินชีวิต บทบาทของหมอลําแตละบทบาทจะ
เปล่ียนแปลงในสังคมอีสาน 

 กฤษณา  แสงทอง (2540) ไดศึกษาเพลงปฏิพากย วัฒนธรรมการดนตรีและสภาพสะทอน
ทางสังคมดานตําบลเขาทอง อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค เพื่อรวบรวมและวิเคราะหสภาพ
สะทอนทางสังคมและวัฒนธรรมจากเพลงปฏิพากยรวมท้ังการวิเคราะหบทบาทและแนวโนมใน
การเปล่ียนแปลงของบทเพลง ผลการวิจัยพบวาบทเพลงสะทอนใหเห็นถึงความเช่ือท่ีมีอิทธิพลจาก
ศาสนาพุทธ ศาสนาพราหมณ และความเช่ือดั้งเดิม รวมท้ังสภาพชีวิต การทํามาหากิน และคานิยม
ตางๆ สวนบทบาทของเพลงซ่ึงเคยเปนสวนหน่ึงในวิถีของชาวบานดวยการเปนเพลงที่เลนนั้นดวย
ความสนุกสนานในสังคมเปล่ียนแปลงมาสูการสาธิตเพื่อการอนุรักษเทานั้น 
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  สมจิตร กัลปยาศิริ (2543) ไดศึกษาเพลงพื้นบานและการละเลนพื้นบานในหัวขอเร่ือง 
“ศึกษาและวิเคราะหเพลงพื้นเมือง และการละเลนพื้นเมืองของจังหวัดสุรินทร” เสนอผลงานเปน
วิทยานิพนธปริญญาคุรุศาสตรมหาบัณฑิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สรุปผลการศึกษาไดวา เพลง
พื้นบานของจังหวัดสุรินทร ไดรับอิทธิพลมาจากเขมร นอกจากน้ียังแสดงใหเห็นวาวัฒนธรรมดาน
ความเช่ือเกี่ยวกับการเขาทรง สภาพความเปนอยูของชาวบานและคานิยมเพลงพื้นบานและ
การละเลนพื้นบาน ในสมัยโบราณเปนท่ีชุมนุมพบปะพูดจาทําความรูจักในหมูหนุมสาวกอใหเกิด
ความรักนําไปสูการเลือกคูครอง และผูวิเคราะหไดแสดงความคิดเห็นวา เพลงพื้นบานและ
การละเลนพื้นบานนอกจากจะมีความสําคัญดังกลาวมาขางตนแลวยังมีความสําคัญท่ีเกี่ยวเนื่องกับ
วัฒนธรรมของธรรมชาติในดานอ่ืนดวย     

 สถาพร ศรีกระจาง (2548) ไดศึกษาคาควาเกี่ยวกับเพลงพ้ืนบานในหัวขอเร่ือง “เพลง
พื้นบานจากพนมทวน” เสนอผลการศึกษาเปนปริญญานิพนธ การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยศึกษารวบรวมเพลงพื้นบาน พื้นเมืองในตําบลพนมทวน 
จังหวัดกาญจนบุรี และจําแนกเพลงที่รวบรวมไดเปน 3 ประเภทไดแก เพลงเด็ก เพลงประกอบ
การละเลน และเพลงประกอบพิธี จากผลการศึกษาคนควาสรุปไดวา เพลงเปนสวนสําคัญใน
ชีวิตประจําวัน ของคนในสังคมชนบท เพลงพื้นเมืองสวนมากจะเปนเพลงเกี่ยวกับประเพณีอัน
เนื่องมาจากกสิกรรม เนื้อหาของเพลงจะเก่ียวของกับสภาพชีวิตความเปนอยู ประเพณี ความเช่ือ 
ทัศนคติ เหตุการณประทับใจของคนมนทองถ่ิน นอกจากนั้นยังพบวาชาวบานใชการเลนเพลงเปน
การผอนคลายความเหน็ดเหนื่อยจากการทํางานประจํา 
 
 งานวิจัยตางประเทศ 
 Wiese (1956, p. 7) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการเปล่ียนวัฒนธรรม (Cultural Change) สรุป
ไดดังนี้ การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมหมายถึง การเปล่ียนแปลงทุกอยางท่ีเกิดข้ึนในวัฒนธรรมทุก
สาขา ทุกประเภท ไมวาจะเปนวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวของกับวัตถุ หรือวัฒนธรรมท่ีไมเกี่ยวของกับวัตถุ 
ท้ังความเปล่ียนแปลงในดานความสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงของ หรือเร่ืองราว เนื่องจาก
วัฒนธรรมเปนผลผลิตของกิจกรรมระหวางมนุษย การเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมทั่วไปมีสาเหตุ 2 
วิธี คือ       
  1. เปนการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนภายในวัฒนธรรมโดยมีตัวการสําคัญคือ การ
ประดิษฐคิดคน (Innovation) อันไดแก การคิดสรางกฎหมาย หรือขนบธรรมเนียมประเพณีใหมๆ 
ศิลปวัฒนธรรมแนวใหม  



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

102 

  2. เปนการเปล่ียนแปลงท่ีมาจากภายนอก โดยจําแนกออกเปน 2 ประการคือ การ
แพรกระจาย (Diffusion) หมายถึง การท่ีวัฒนธรรมจากสังคมหนึ่ง กระจายไปสูสังคมอ่ืน และการ
ยืมทางวัฒนธรรม (Cultural Borrowimg) ไดแก การขอยืมทางวัฒนธรรมเม่ือมีการยืมกันทาง
วัฒนธรรมแลวก็จะมีการนํามาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมกับชีวิตของสังคม ตัวการท่ีใหเกิดการ
แพรกระจายทางวัฒนธรรม  
 Cohen (1976)  ไดกลาวถึงระบบสัญลักษณกับความสัมพันธ เชิง อํานาจใน  Two 
Dimensional Man : An Essay on the Antropology of Power and Symbolism in Complex Society 
(1976 : unpaged) วา อํานาจ (Power) และระบบสัญลักษณ  (Symbolism) มีความสัมพันธกันอยาง
แนบแนนในแงการล่ืนไหลไปดวยกัน ตางคงความสําคัญซ่ึงกันและกันอยางแยกไมออก การท่ี
ชุมชนหรือสังคมกาวเขาสูความซับซอนในรูปแบบของสังคมสมัยใหม ทําใหความสัมพันธและ
ความหมายของทั้งอํานาจและสัญลักษณเปล่ียนไป ถูกปรับใหเขากับสังคมเพ่ือความอยูรอดของ
สังคมหรือกลุมท่ีซับซอนข้ึนจากอดีต เกิดความไมเทาความกันในการกุมอํานาจระหวางกลุมชาติ
พันธุ และถูกสอดแทรกไวในทุกแงของสังคมและไมมีรูปแบบท่ีแนนอน หากจะข้ึนอยูกับสภาพ
และสถานการณของความสัมพันธสัญลักษณนํามาใชในการตอรองทางอนาคตของกลุมท่ีตางกัน 
ในความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางผูชมและนักแสดงท่ีคงไวซ่ึงรูปแบบความสัมพันธโดยการให
การสนับสนุนตาง ๆ 
 Geerts (1980, pp. 98-120) ไดกลาวถึง ความหมายพิธีกรรม (Ritual Interpretation) วาควร
แยกการศึกษาคานิยมกับพฤติกรรมออกจากกัน เนื่องจากมติสองสวนนี้อาจมีการขัดแยงกันเอง 
ภายใตการเปล่ียนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมท่ีเกิดข้ึน รวมถึงการศึกษาในลักษณท่ีเปน Part and 
Whole ซ่ึงหมายถึงองคประกอบสวนยอยของสังคม วัฒนธรรมยอยเปนสวนหนึ่งขององคประกอบ
รวมทั้งหมดและองคประกอบรวมยอยมีผลตอการแสดงออกของสวนยอยตาง ๆ ในสังคม 
 Johnson (1984, pp. 135-138) ไดใหกรอบแนวคิดเกี่ยวกับระบบการศึกษาสรุปไดดังนี้ 
ความหมายของคําวา “ระบบ” เปนคําท่ีมีความหมายท้ังท่ีเปนรูปธรรมและนามธรรม ซ่ึงหมายถึง
องคประกอบตาง  ๆ  ท่ีทํางานสัมพันธ เกี่ยวของกัน  เพื่อให เกิดผลอยางใดอยางหนึ่ง  หรือ
ความสัมพันธท่ีผสมผสานเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของสวยตาง ๆ ภายในระบบเพื่อทําหนาท่ีรวมกัน 
มีนักวิชาการกลายทานไดอธิบายและใหความหมายของระบบดังนี้    
 ในมิติของการศึกษา ศาสนาความเช่ือเขาเสนอวา ศาสนาเปนท้ังระบบจริยธรรม และการ
ใหความหมายท่ีสะทอนความเปนจริงเกี่ยวกับโลก ซ่ึงมนุษยใชเปนเครื่องมือในการช้ีนําชีวิต 
สัญลักษณและการแสดงออกในพิธีกรรม คือ การหลอมรวมโลกแหงความเปนจริง อันเกิดจากการ
เรียนรูและประสบการณเขากับโลกแหงจินตนาการที่มนุษยใชประสบการณในการตีความถึงความ
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เปนไปในโลก ซ่ึงตางใหคุณคาและอธิบายความหมายซ่ึงกันและกัน ดังนั้น การศึกษาทําความเขาใจ
พิธีกรรมความเช่ือของคนในชุมชนตาง ๆ จําเปนตองกระทําในสองระดับเดียวกันคือ   
 การวิเคราะหระบบของความหมาย โดยการกอรูปของกระบวนการทางสัญลักษณท่ีเกี่ยว
กันขอบเขตในพิธีกรรมความเช่ือทางศาสนาเปนประการแรก และจึงทําการวิเคราะหความสัมพันธ
ของระบบความหมายในพิธีกรรมกับโครงสรางและกระบวนการทางสังคมโดยรวมแนวทาง
การศึกษาของเกรซนั้น สามารถนํามาใชในการทําความเขาใจสัญลักษณไดอยางเปนระบบเนื่องจาก
เขาใหความสําคัญกับพัฒนาการทางประวัติศาสตรและโครงสรางสังคมอยางเปนกระบวนการ 
อยางไรก็ตามภายใตเง่ือนไขของสังคมไทยท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางสังคมอยางรวดเร็วทําให
พิธีกรรมมีการเปล่ียนแปลงทั้งในแงบทบาทในการตอบสนองความตองภายในสังคมตลอดจนการ
เปล่ียนอํานาจและความหมายในพิธีกรรม 

 Terry and Percy (1984) ไดกลาวถึงความรูสึกในเชิงวัฒนธรรมและคานิยมเกี่ยวกับปาไม
ไวใน Community Forestry – The Social Vieuu สรุปไดวา คนในชนบทถึงจะมีความรูนอยหรือไม
มีความรูเลย แตพวกเขาก็มีเหตุผลดานวัฒนธรรม นั่นก็คือ มีภูมิปญญาพื้นบานดั้งเดมิจากการอยูกับ
ธรรมชาติ เชน ชาวจีนมีความเช่ืออยูใน Feng Shin (Geomancy) วาตัดตนไมท่ีอยูหนาบานและ
บริเวณหลุมฝงศพ เพื่อใหเกิดความโชคดีและมีความม่ังค่ังและพวกเผา Dai ในตอนใตของยูนานมี
ความเช่ือทางศาสนาในการอนุรักษท่ีแทนบูชา พืชผักธรรมชาติสัตวปาในเชิงวัฒนธรรม 
 
 
 


