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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมลู 
 

 ผูวิจัยไดศึกษาบทรองเลนสําหรับเด็กอําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดวยวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงผูวิจัยนําเสนอตามลําดับ วัตถุประสงคดังนี้ 
                 1. บทรองเลนสําหรับเด็กของอําเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
                 2. รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการนําเสนอบทรองเลนสําหรับเด็กอําเภอบางปะหันจังหวัด                         
พระนครศรีอยุธยา 
                 3. แนวทางการอนุรักษ และ การสืบสานบทรองเลนสําหรับเด็ก อําเภอบางปะหันจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 
บทรองเลนสําหรับเด็ก ของอําเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
            บทรองเลนสําหรับเด็ก อําเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีจํานวน 201 บท 
จัดแบงประเภทตามวัตถุประสงคของการรอง เปน 4 ประเภท ไดแก 1. ประเภทบทรองเลนจํานวน 
84 บท 2. ประเภทบทรองลอเลียนเด็ก จํานวน 29 บท 3. ประเภทบทรองปลอบขูเด็กจํานวน 20 บท
4. ประเภทบทรองประกอบการละเลนจาํนวน 68 บท   
 
 ประเภทบทรองเลน มีจํานวน 84 บท ดังตัวอยาง 
 

        บทรองเปนลิงเปนคาง 
      ใครอยูขางบน    เปนลิงเปนคาง     
     ใครอยูขางลาง     ขวางไดขวางเอา 
            สัมภาษณ กาญจนา แกวคราม (1 กุมภาพันธ 2557) 
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บทรองนกกระปูด 
      ดุกดุย   ดุกดุย      นกกระปูด ดูดฝนควันฉุย 
     แมลงสาบอยากกินขนม    อมลูกอมซะจนแกมตุย 
     ควายตัวเมีย          ออกลูกก็เปนตัวเมีย  
     อยูมาต้ังนาน        ออกลูกออกหลานก็เปนตัวเมีย 
           สัมภาษณ ด.ญ. มธุรดา กูพิมาย (1 กุมภาพันธ 2557) 
 

             บทรองกินกลวยบนหลังคา 
      แมจาชวยหนูดวย     หนูกินกลวยอยูบนหลังคา 
     ตกลงมาทายาหมอง       ยี่สิบกลองก็ไมหาย  
     ไปหาหมอหมอไมอยู     ไปหาปูปูกินเหลา   
     ไปหายาย ยายตําหมาก     กระเด็นใสปากอรอยจังเลย 
           สัมภาษณ ด.ญ. มธุรดา กูพิมาย (1 กุมภาพันธ 2557) 

 
              บทรองคนอะไร  คนไทย… 

         คนอะไร     คนไทย     
        ไทยอะไร      ไทยกอ      
        กออะไร      กอไก      
        ไกอะไร      ไกแจ      
        แจอะไร      แจฟา      
        ฟาอะไร      ฟาแลบ                      
        แลบอะไร     แลบล้ิน 
        ล้ินอะไร      ล้ินชัก 
        ชักอะไร      ชักวาว 
                      วาวอะไร      วาวจุฬา 
        จุฬาอะไร      จุฬาลงกรณ 
        กรณอะไร     กลอนประตู 
         ประตูอะไร     ประตูน้ํา 
        น้ําอะไร      น้ําตก 
        ตกอะไร      ตกปลา 
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        ปลาอะไร      ปลาหมอ 
        หมออะไร     หมอดู  
        ดูอะไร      ดูไพ 
        ไพอะไร      ไพปอก 
        ปอกอะไร     ปอกเดง 
                                                                     สัมภาษณ ด.ญ. นัฐธิดา โพธ์ิแยม (31 มกราคม 2557) 
 

  ประเภทบทรองลอเลียนเด็ก มีจํานวน 29 บท ดังตัวอยาง 
 

                          บทรองมดตะนอย  
                                            มดตะนอย                   มาตอยตนพริก 
                                      คนไหนหยุกหยิก               คนนั้นตองตด 
                                                                          สัมภาษณ ด.ช. ทวีศักดิ์ นอมนํา (1 กุมภาพันธ 2557) 

  

                                          บทรองผมเปย 
                               ผมเปย     มาเลียใบตอง 
                         พระตีกลอง     ตะลุมตุมมง 

                                                                  สัมภาษณ นาย คชาชาญ ธารีสิทธ (31 มกราคม 2557) 
  

           บทรองหัวโลน 
                                            หัวโลน     โกนใหมใหม 
                                      ควักข้ีไก         มาใสหัวโลน 
                                                     สัมภาษณ นาย คชาชาญ ธารีสิทธ (31 มกราคม 2557) 
 

         บทรองผมจุก 
                  ผมจุก     คลุกน้ําปลา 
     เห็นข้ีหมา     นั่งไหวกระจองหงอง 
                         สัมภาษณ วาท่ี ร.ต. กันตภณ หมดมลทิน (2 กุมภาพันธ 2557) 
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                      บทรองผมแกละ 
           ผมแกละ     กระแดะใสเกือก 
      ตกตํ้าตาเหลือก    เหลือเกือกขางเดียว 
            สัมภาษณ วาท่ี ร.ต. กันตภณ หมดมลทิน (2 กุมภาพันธ 2557) 
 
 ประเภทบทรองปลอบขูเด็ก มีจํานวน 20 บท ดังตัวอยาง 

    
         บทรองกุกกุกไก 

 กุกกุกไก      เล้ียงลูกจนใหญ                                      
     ไมมีนมใหลูกกิน    ลูกรองเจี๊ยบ ๆ                               
     แมก็เรียกไปคุยดิน      ทํามาหากินตามประสาไกเอย 
              สัมภาษณ ด.ญ. เสาวณีย ขาวฉวี (1 กุมภาพันธ 2557) 
 

         บทรองแตชาแต 
      แตชาแต     เขาแหยายมา 
     พอถึงศาลา     เขาก็วางยายลง 
     โมง   ท่ึง   โมง   ท่ึง  โมง ๆ ๆ  
                     สัมภาษณ นายนพชัย ไกรทอง (1 กุมภาพันธ 2557) 
 

         บทรองแมใครมา 
 แมใครมา     น้ําตาใครไหล 

     ไดเบ้ียสองไพ    ติดกนแมมา 
                                                                สัมภาษณ นางวิไลลักษณ หมดมลทิน (2 กุมภาพันธ 2557) 

 
          บทรองใหแลวคืน 

       ใหแลวคืน    มะรืนนี้ตาย 
      กินยาถายตายเร็ว    กินยาเม็ดเจ็ดวันตาย 
           สัมภาษณ นางกาญจนา แกวคราม (1 กุมภาพันธ 2557) 
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           บทรองโกรธ 
       โกรธรอยป    อยามาดีรอยชาติ 
      โกรธสามารถ    อยามาดีกันเลย 
      โกรธรอยแปะ    อยามาแวะบานเขา    
                                                                       สัมภาษณ นางมาลี  บุณโยประการ (31 มกราคม 2557) 
 
 ประเภทบทรองประกอบการละเลน มีจํานวน 68 บทดังตัวอยาง 
 
         บทรองโพงพาง   

 โพงพางเอย    นกกระยางเขาลอด 
     เสือปลาตาบอด    เขาลอดโพงพาง  
                                      กินปลาเปนหรือกินปลาตาย 
                         สัมภาษณ น.ส. ลดาวัลย ธรรมชาติ (31 มกราคม 2557) 
 
         บทรองรีรีขาวสาร  
      รีรีขาวสาร    สองทะนานขาวเปลือก 
     เด็กนอยตาเหลือก   เลือกทองใบลาน 
     คดขาวใสจาน    คอยทานคนขางหลัง 
                                                                     สัมภาษณ ด.ช. ฤชุวิญญ  สมภักดี (1 กุมภาพันธ 2557) 
 
        บทรองมอญซอนผา   
      มอญซอนผา    ตุกตาอยูขางหลัง 
     ใครเผลอคอยระวัง   ใครเผลอคอยระวัง 
     ตุกตาอยูขางหลังระวังจะถูกตี          
                                      สัมภาษณ ด.ช. ศิวกร เพ็ชร สันทัด (2 กุมภาพันธ 2557) 
 
        บทรองแมงูเอย 
      แมงูเอย     กินน้ําบอไหน 
     กินน้ําบอโศก    โยกไปโยกมา 
     แมงูเอย      กินน้ําบอไหน 
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     กินน้ําบอทราย    ยายไปก็ยายมา 
     แมงูเอย      กินน้ําบอไหน 
     กินน้ําบอหิน     บินไปก็บินมา 
     แมงูเอยกินหัวกินหาง  กินกลางตลอดตัว 
                                                                         สัมภาษณ ด.ช.  ธนาวิน อธิราช (1 กุมภาพันธ 2557) 
 
         บทรองเลนหมากเก็บ 
      ตะลึงตึงตัง    ขางลางหา 
     ขางบนสิบ     ถาทายผิด  ตองโดนเขกเขา 
                                                                   สัมภาษณ น.ส. ลดาวัลย ธรรมชาติ (31 มกราคม 2557) 
  
รูปแบบ เน้ือหา และวิธีการนําเสนอบทรองเลนสําหรับเด็ก    
 
 จากการวิจัยบทรองเลนสําหรับเด็กในอําเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผูวิจัย
พบวาในอําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีลักษณะ และการนําเสนอเน้ือหาในบทรอง
เลนสําหรับเด็ก นําเสนอไดดังนี้ 

 1. รูปแบบของบทเพลงรองเลนสําหรับเด็ก    
2. ลักษณะเนื้อหาและการนําเสนอบทเพลงรองเลนสําหรับเด็ก    

 
 รูปแบบของบทรองเลนสําหรับเด็ก 
 จาการสํารวจรูปแบบ หรือลักษณะคําประพันธท่ีใชในบทรองเลนสําหรับเด็ก ท่ีอําเภอ

บางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 201 บทนั้น พบวา คํารองท่ีใชในบทรองเลนสําหรับ
เด็ก สวนใหญเปนบทรองส้ันๆ โดยท่ัวไปใชคํา 3 – 5 คํา ในแตละวรรค แตก็มีบทรองบางบทท่ีใช
คํา 6 – 7 คําบางในวรรค แตก็มีเปนจํานวนนอย 

 สวนการสงสัมผัสท่ีใชในบทรองเลนสําหรับเด็กนั้น โดยท่ัวไป มิไดยึดถือแบบแผน 
การสงสัมผัสตายตัวดัง เชน กาพย กลอน โคลง ราย ชนิดใด ๆ เลย มีบทบทรองเลนหลาย ๆ บทท่ีมี
รูปรางการประพันธคลาย ๆ กับ กาพย  กลอน โคลง  ราย  ประเภทตาง ๆ อยูบางเหมือนกัน แตเม่ือ
สํารวจถึงลักษณะการสงสัมผัส ท่ีใชในคําประพันธบทเพลงในวรรคตางๆ ของเพลงรองเลนสําหรับ
เด็กท่ีไดนํามาใชเปนขอมูลในคร้ังนี้ มิมีเพลงใดเลยท่ียึดถือการสงสัมผัสตายตัวดังเชน กาพย กลอน 
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โคลง ราย  ท่ีเปนแบบแผน บทเพลงแตละเพลงใชสัมผัสคลาดเคล่ือนไปจากการสงสัมผัสท่ีใชใน 
คําประพันธท่ีเปนแบบแผนท้ังส้ิน  
 รูปแบบตามพจนานุกรมตามฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดนิยามความหมายไววา
รูปท่ีกําหนดข้ึนเปนหลักหรือเปนแนวซ่ึงเปนท่ียอมรับ เชน รูปแบบรอยกรอง (ศิลปะ) ส่ิงท่ีแสดง
ใหเห็นวาเปนเชนนั้น 
 รูปแบบบทรองเลนจากการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามโดยสัมภาษณกลุมผูรูกลุม
ผูเช่ียวชาญและผูปฏิบัติ อําเภอ บางประหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดขอมูลหลากหลายสามารถ
สรุปรูปแบบ แบงเปน 4 ประเภท คือ  
 1. ประเภทบทรองเลน  
 2. ประเภทบทรองลอเลียนเด็ก  
 3. ประเภทบทรองปลอบขูเด็ก 
 4. ประเภทบทรองประกอบการละเลน  
 
 ลักษณะเนื้อหาและการนําเสนอบทรองเลนสําหรับเด็ก    
 ลักษณะเนื้อหาและการนําเสนอบทรองเลนสําหรับเด็ก อําเภอบางประหัน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สะทอนใหเห็นคุณคาในเร่ืองตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
 1. สภาพของสังคมและชีวิตความเปนอยู 
 2. สภาพส่ิงแวดลอม 
 3. ความเช่ือและศาสนา 
 4. ดานครอบครัว 
 5. ดานพฤติกรรมและบุคลิกภาพ 
 6. ดานสุขภาพอนามัย 
 7. ดานอาหารการกนิ 
 8. ดานวัฒนธรรมประเพณี 
 9. ดานการเล้ียงดูและส่ังสอนอบรมเด็ก 
 10. ดานปรากฏการณทางธรรมชาติ 
 11. ดานวัฒนธรรมทางภาษา 
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 บทรองเลนประเภทบทปลอบ, ขูเด็ก 
 1.  เนื้อหาจะสะทอนใหเห็นถึงการเล้ียงดูลูกซ่ึงพอแมจะตองอบรมส่ังสอนเด็ก ไมใหเด็ก
พูดจาโกหกเหลวไหล เชน 
 

    บทรองอ่ึงอาง 
 อ่ึงอาง       มันนั่งขางโอง 

     มันนั่งหลังโกง     คอยจับกินมด 
     เด็กเอยเจาอยาพูดปด   เด็กเอยเจาอยาพูดปด 
     จะเหมือนดังมด     เปนเหยื่ออ่ึงอาง 

สัมภาษณ ด.ช. ชัยรัตน เทียนมา (2 กุมภาพันธ 2557) 

 2. สะทอนใหเห็นทางดานครอบครัวความรักความผูกพันระหวางแมกับลูก ผูเปนแมมี
ความรักใครและหวงใยในตัวลูก ทะนุถนอมลูกอยางซาบซ้ึง เชน 
 
                                                       บทรองแมใครมา 

  แมใครมา     น้ําตาใครไหล 
ไดเบ้ียสองไพ      ติดกนแมมา 

สัมภาษณ นางวิไลลักษณ หมดมลทิน (2 กุมภาพันธ 2557) 

 

                                                        บทรองกุกกุกไก 
  กุก กุก ไก    เล้ียงลูกมาจนใหญ 
ไมมีนมใหลูกกิน     ลูกรองเจี๊ยบเจี๊ยบ 
แมก็เรียกไปคุยดิน   ทํามาหากินตามประสาไกเอย  

            สัมภาษณ ด.ญ. เสาวณีย ขาวฉวี (1 กุมภาพันธ 2557) 
 
          บทรองเจาเนื้อออนเอย 
                                        เจาเนื้อออนเอย         ออนแมจะกินนม 
                                       แมจะอุมเจาออกชม         กินนมแลวนอนเอย 

สัมภาษณ นางรัชนี เนตรเจริญ (31 มกราคม 2557) 
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 3. สะทอนใหเห็นเกี่ยวกับเร่ืองความเชื่อ เร่ืองผี  โดยนําเอาคําวา “ผี” ในทัศนะคนไทยมา
ใชในการลอ หรือขูเพื่อใหเกิดการขัดเกลาทางสังคมผานกระบวนการปลอบขู โดยใชกลวิธีเร่ืองจริง 
และเช่ือเร่ืองการสาปแชง ท่ีเช่ือวาถาไมปฏิบัติตาม แลวจะเกิดส่ิงรายตามมา เชน 
 

บทรองผีตัวดํา 
                                         มีผีในหองนี้                ดูดีดีผีตัวดํา 
                                         ผมยาวนาดูขํา      ผีตัวดําจําใหดี 
            สัมภาษณ ด.ช. ศิวกร สนคะมี (31 มกราคม 2557) 
 
 นอกจากนี้ยังพบแนวคิดเร่ืองการสาปแชงในบทรองเลน “ไหแลวคืน” ดังนี้ 
    
         บทรองใหแลวคืน 
                                         ใหแลวคืน                 มะรืนนี้ตาย 
                                         กินยาถาย                  ตายเร็วเร็ว 
                                         กินยาเม็ด                  เจ็ดวันตาย 

สัมภาษณ นางกาญจนา แกวคราม (1 กุมภาพันธ 2557) 

 

 4. สะทอนใหเห็นถึงชีวิตความเปนอยูในแงของความมีอารมณขัน ซ่ึงเปนคุณสมบัติของ
คนไทยท่ีมีมานาน และแสดงออกใหอยางคมคาย เชน 
 

บทรองนกกระทุง 
นกกระทุงเอย   ทํากนตุงตุงวาจะไข 

สานพอมใหใบใหญ    ไวใสไขนกกระทุง 
ดวยไขของมันโต     เทาแตงโมบางละมุง 
ไขหลนลงดังผลุง     แลวนกกระทุงก็บินไปเอย 

สัมภาษณ ผศ. ดร. สุดารัตน ชาญเลขา (3 กุมภาพันธ 2557) 
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 5. สะทอนใหเร่ืองพฤติกรรมและอารมณของมนุษย ในยามโกรธแคนกัน จะตัดความเปน
เพื่อนกันและความมีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอกัน เชน 
 

 บทรองโกรธ 
 โกรธรอยป   อยามาดีรอยชาติ                   
โกรธสามารถ   อยามาดีกันเลย                                            
โกรธรอยแปะ   อยามาแวะบานเขา 

สัมภาษณ นางมาลี  บุณโยประการ (31 มกราคม 2557) 

 

 6. สะทอนใหเห็นถึงชีวิตความเปนอยูท่ีมีความผูกพันกับธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเชน 
เม่ือมีความสุขหรือมีความทุกขก็จะมาระบายความในใจ หรือบอกกลาวกับพระจันทร เชน 
 

บทรองจันทรเจา 
         จันทร เจาขา              ดิฉันถามขาว  
 พระจันทรโศกเศรา    ดิฉันเปนทุกข   

   พระจันทรเปนสุข    ดิฉันสบาย    
 พระจันทรเดือนหงาย   ดิฉันเท่ียวเลน    
 เดือนมืดไมเห็น           ดิฉันนอนเสีย 
       สัมภาษณ นางรัชนี เนตรเจริญ (31 มกราคม 2557)

  
 ความผูกพันใกลชิดกับธรรมชาติของมนุษยทําใหเรารูสังเกตพฤติกรรมของส่ิงมีชีวิตแลว
นํามาใชในชีวิตประจําวัน ในเร่ืองของการสรางสรรคบทรองเลนเกี่ยวกับสัตว เชน การนําเอา
พฤติกรรมของตุกแกกับงูเขียวมาใชในการปลอบขูเด็ก ดังนี้ 
 

บทรองตุกแก 
  อายตุกแกเอย     ตัวมันลายพรอยพรอย 
งูเขียวตัวมันนอยนอย    หอยหัวลงมา 
เด็กนอนยังไมหลับ    กินตับเสียเถิดวาอายตุกแกเอย 

สัมภาษณ นายชาญวิทย ตะเคียนทอง (2 กมุภาพันธ 2557) 
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 จากแนวคิดดังกลาวสะทอนใหเห็นวามนุษยมีความผูกพันกับธรรมชาติในวิถีชีวิของคน
ไทยในเร่ืองความเปนอยู 
 7. สะทอนใหเห็นทางดานครอบครัวในเร่ืองการอบรมเล้ียงดูเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็ก
โดยสอนใหเด็กเปนคนเรียบรอย เชน 
 

บทรองมดตะนอย 
  มดตะนอย    ตอยตนพริก 
 ใครดุกดิก      ใหกินหมาเนา 

สัมภาษณ นางรัตนาพร  ศิริอินทร (3 กุมภาพันธ 2557) 
 

บทรองมลิงมลอง 
  มลิงมลอง      คะนองส้ินท่ี    
แกงปลากระด่ี      น้ําโหลงเหลง 
คนซนเอง       โทษใครไมได 

สัมภาษณ น.ส. ขนิษฐา มีเดช (1 กุมภาพันธ 2557) 

 
 บทรองเลนประเภทบทรองเลนลอเลียนเด็ก 
 1. มีเนื้อหาสะทอนใหเห็นถึงสังคมวิถีชีวิตความเปนอยูของคนยุคนั้น เกี่ยวกับเร่ือง
วัฒนธรรมทางการแตงกาย เชน ในเร่ืองของการไวทรงผมในรูปแบบตางๆและเปนการรองหยอก
ลอเลนกัน เชน  
         บทรองผมจุก 
             ผมจุก      คลุกน้ําปลา 
     เห็นข้ีหมา     นั่งไหวกระจองหงอง 
         สัมภาษณ วาท่ี ร.ต. กันตพน หมดมลทิน (2 กุมภาพันธ 2557) 
 
                  บทรองผมแกละ 
           ผมแกละ     กระแดะใสเกือก 
     ตกน้ําตาเหลือก    เหลือเกือกขางเดียว 

สัมภาษณ วาท่ี ร.ต. กันตพน หมดมลทิน (2 กุมภาพันธ 2557) 
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         บทรองผมเปย 
                               ผมเปย     มาเลียใบตอง 
                        พระตีกลอง     ตะลุมตุมมง 

          สัมภาษณ นาย คชาชาญ ธารีสิทธ ( 31 มกราคม 2557) 

 
              บทรองผมมา 
           ผมมา      หนาเหมือนแมว 
     ดูเขาแลว      หนาเหมือนหมา  

สัมภาษณ วาท่ี ร.ต. กันตพน หมดมลทิน (2 กุมภาพนัธ 2557) 

 

 2. สะทอนใหเห็นถึงปญหาลักษณะทางพฤติกรรมหรือทางกรรมพันธุของคนท่ีตางจาก
ผูอ่ืน โดยสวนใหญมักจะหยอกลอกันเลนถึงพฤติกรรมของคนท่ีมีลักษณะมีความผิดปกติทาง
รางกาย เชน ตาเหล หัวลาน ตัวดํา ตาโต  เชน 
 
          บทรองหัวโลน 
                                                     หัวโลน            โกนใหมใหม 
                                              ควักขี้ไก         มาใสหัวโลน 
           สัมภาษณ นาย คชาชาญ ธารีสิทธ์ิ ( 31 มกราคม 2557) 
 
          บทรองหัวถลอก 
        หัวถลอก    จะบอกให 
       น้ํามันข้ีไก    แหงทา  แหงทา 

สัมภาษณ นางวันดี อุนทรัพย  (31 มกราคม 2557) 

 
          บทรองหัวลาน 

 หัวลาน    หัวเหลือง                                
หัวละเฟอง                สองไพ 

สัมภาษณ นางมนชยา สุผล  (1 กุมภาพันธ 2557) 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

123 

          บทรองเปาบุนจิ้น 
        เปาบุนจิ้น     ชอบกินไขเตา 
       สวนจั่นเจา                 ชอบกินโอเล 
       เซเลอรมูนตาเหล         ตกสวมตาย 

สัมภาษณ ด.ช. มานพ  เหลืองทอง (2 กุมภาพันธ 2557) 

 
บทรองสองขวัญ 

         สองขวัญ     ขยันหาผัว 
        ขวัญเดียว     ลูกยายเบ้ียวขายพลู 

สัมภาษณ นางวันดี อุนทรัพย  (31 มกราคม 2557) 

 
บทรองคนตาโต 

         คนตาโต    กินแตงโมไมปอกเปลือก 
        คนตาเหลือก    กินแตเปลือกแตงโม 

สัมภาษณ นางมนชยา สุผล  (1 กุมภาพันธ 2557) 

 
                                                       บทรองกุงแหงเยอรมัน 
                               กุงแหงเยอรมัน    สองสามวันจะไปอังกฤษ 
                                                 อีหนูตูดบิด                 จะไปอังกฤษกี่วัน 
           สัมภาษณ ด.ญ. กรองทอง หมดภัย (2 กุมภาพันธ 2557) 
 
                                                      บทรองขวัญเดียว 
                                                สองขวัญ                         ขยันหาเมีย 
                                                ขวัญเดียว               ลูกอีเขียวหมาวัด 

       สัมภาษณ นางละเอียด อยูในธรรม (2 กุมภาพนัธ 2557) 
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                                                                บทรองคนตัวดํา 
                                                    ไอดําปดป    ยิ่งตียิ่งกัด 
                                                   ไอดํามิดหมัด         ยิ่งกัดยิ่งตี 

สัมภาษณ นายเรืองเดช นึกชอบ  (3 กุมภาพันธ 2557) 

 

 3. สะทอนใหเห็นถึงชีวิตความเปนอยูดานสุขภาพอนามัย ในเร่ืองของโรคภัยไขเจ็บ เชน 
ฟนผุ ฟนหลอ หรือ คนอวนมากเกินไป เชน 
 
                      บทรองไออวน 
        ไออวนตุตะ   กินมะระจ้ิมข้ี 
       ไออวนไมดี    กินข้ีจ่ําบะ 

สัมภาษณ นางวันดี อุนทรัพย  (31 มกราคม 2557) 

 

          บทรองคนอวน 
        อวนตุตะ    กินมะระจ้ิมข้ี 
       ไออวนไมดี    กินข้ีจิ้มมะระ 

สัมภาษณ บังอร แผนพรหม (31 มกราคม 2557) 

                                                            บทรองหิด 
                                                 หิด หิด หิด    ไปติดใครมา                                                
        พอถึงศาลา                 มานั่งเกาหิด  

สัมภาษณ ด.ช. มานพ  เหลืองทอง (2 กุมภาพันธ 2557) 

                                                            บทรองฟน 
                                        ฟนหลอ    กินตะกรอแหว 
                                             ฟนหัก                     กินหลักแจว 
                                             ฟนดี                        กินข้ีแมว 

สัมภาษณ สุรัญยา  แสงประไพ (31 มกราคม 2557) 
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                                                   บทรองตุม  
                                             ตุมแตก               มาแลกตุมดี 
                                          ตุมใสข้ี                     ไมมีคนเอา                 

สัมภาษณ สุรัญยา  แสงประไพ (31 มกราคม 2557) 
 
 4. สะทอนใหเห็นในดานศาสนา คนสมัยกอนมักสงลูกชายท่ีมีพฤติกรรมดื้อร้ันไปใหพระ
อบรมส่ังสอนใหเปนคนดี เชน 
 
                                                    บทรองหัวเปย 
                                              หัวเปย                    มาเลียใบตอง  
                                            พระไลถอง                 หัวบ้ีหัวแบน 

สัมภาษณ นางละเอียด อยูในธรรม (2 กุมภาพันธ 2557) 

 

 5. เนื้อหาสะทอนในดานชีวิตความเปนอยูในเร่ือง อาหารการกิน เพราะคนสวนใหญมัก
ประกอบอาหารกินเองและครอบครัวระมัดระวังในเร่ืองการปรุงอาหาร เชน 
 
 
                                                   บทรองคนข้ีแย 
                   คนข้ีแย            กะละแมติดตูด 
                   ขาวเหนียวบูดๆ           ติดตูดคนข้ีแย 

     สัมภาษณ นางประดอง เกิดพร (31 มกราคม 2557) 
 
                                                  บทรองไอแดง 
                                        ไอแดงแกงไก              ใสพริกไทยรอยเม็ด 
                                     แมยายบอกเผ็ด                   ใสพริกไทยเม็ดเดียว 

สัมภาษณ เสาวนีย ขาวฉวี (31 มกราคม 2557) 
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                                                    บทรองตุกติ๊ก 
                                       ตุกติ๊กเอย                         ตําน้ําพริกจะไปทุงนา 
                                     ตําไมเปน                               น้ําพริกกระเด็นเขาตา 
                                    สมน้ําหนา                              เจาตุกติ๊กเอย 

สัมภาษณ นางมาลัย คงอยู (2 กุมภาพนัธ 2557) 
 
 6. เนื้อหาสะทอนสังคมทางครอบครัวเกี่ยวกับการอบรมปลูกฝงลูกในเร่ืองการซํ้าเติมผูอ่ืน 
เชน การเยาะเยย การสมน้ําหนา ไมสมควรกระทําอยางยิ่ง เชน 
 
                                                บทรองสมน้ําหนา 
      สมนํ้าหนา              กะลาหัวเจาะ 
    ลูกสาวใครเหมาะ                  ยกใหอาย ..........  (ชื่อคนท่ีโดนลอ) 

สัมภาษณ นางประดอง เกดิพร (31 มกราคม 2557) 

 
บทรองอยากไดหนา 

                                       อยากไดหนา                          ข่ีมาสามศอก  ไปบอกแมยาย 
สัมภาษณ นางอัจฉรา ถึงสุข (31 มกราคม 2557) 

 ประเภทบทรองเลน 
 1. เนื้อหาสะทอนถึงการดํารงชีวิต การใชชีวิตท่ีเรียบงายในเร่ืองความเปนอยูเกี่ยวกับเร่ือง
อาหารการกินสวนใหญจะกินกันแบบงายๆเชน ไปหาปูปลาตามคลอง หนอง บึง แมน้ํา และปลูก
ผักไวกินเอง รูจักแบงปนเพื่อนบาน เชน 
 
                                                             บทรองฝนตก 
                                       ฝนตกจั้กๆ           มือซายหิ้วปลา 
                                     มือขวาถือผัก           พอถึงท่ีพัก วางผักวางปลา 

สัมภาษณ นางสุภี  กลอยสวาท (31 มกราคม 2557) 
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 2. เนื้อหาสะทอนใหเห็นถึงสังคมครอบครัวซ่ึงสําคัญท่ีสุด เม่ือเด็กไดรับความเดือดรอน
ประสบอุบัติเหตุ หรือยังเจ็บไขไดปวย มักจะรองเรียกใหคนใกลตัวที่สุดคือแมชวยเหลือกอน 
รองลงมาคือ ปู ยา ตา ยาย หรือคนท่ีอยูในครอบครัวเดียวกัน เชน 
 
       บทรองแมจาชวยหนูดวย 
    แมจาชวยหนูดวย              หนูกินกลวยอยูบนหลังคา                                     
   ตกลงมาทายาหมอง                   ยี่สิบกลองก็ไมหาย                                    
   ไปหาปูปูซักผา                 ไปหายา ยาตําหมาก                        
   ไปหาสากสากตําครก           ไปหานกนกบินหนี                    
   ไปหาผีผีหลอกเอา                ตกกระได ขาแปะแปะ 

สัมภาษณ ด.ญ. อรทัย ศักดิ์พงษ (1 กุมภาพนัธ 2557) 
 
 
 3. เนื้อหาสะทอนสังคมสภาพสังคมและชีวิตความเปนอยูท่ีพอแมจะตองออกไปประกอบ
อาชีพในการทํามาหากินหรือออกไปปฏิบัติภารกิจนอกบาน ท้ิงใหลูกอยูกันตามลําพัง หรือใหพี่คน
โตคอยดูแลนองเล็ก พี่มัวไปวิ่งเลนหรือเท่ียวเลนไมสนใจนองปลอยใหนองเล็กรองไห เชน 
 
         บทรองฝนตกแดดออก (1) 
       ฝนตกแดดออก     นกกระจอกเขารัง                   

แมหมายใสเส้ือ     ถอเรือไปดูหนัง 
สัมภาษณ นางบุษกร แข็งงาน (31 มกราคม 2557) 

 
       บทรองฝนตกแดดอออก (2) 

 ฝนตกแดดออก     นกกระจอกเขารัง                   
พอแมไมอยู      จับหนูใสกระบอก    
ปอก ชา ปอก ๆ                 พอแมไมอยูจับหนูใสกระบอก 

   สัมภาษณ นางวริษฐา  แฟรงโก (1กุมภาพนัธ 2557)  
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           บทรองฝนตก แดดออก (3) 
        ฝนตกแดดออก    นกกระจอกเขารัง   
       แมหมายใสเส้ือ     ถอเรือไปดูหนัง    
       ท้ิงลูกอยูขางหลัง    รองกระจองงอแง 

สัมภาษณ นายจรูญ ไสยศรี (31 มกราคม 2557) 

 

บทรองฝนตกแดดออก (4) 
       ฝนตกแดดออก                   นกกระจอกเขารัง 
                 พอแมไมอยู                            จับอีหนูมาเตนระบํา 

สัมภาษณ ด.ช. ภูมินทร ถวยเงิน (2 กุมภาพนัธ 2557) 

 
 4. เนื้อหาสะทอนสภาพแวดลอมเกี่ยวกับธรรมชาติการเลียนเสียงธรรมชาติ เชน เสียงสัตว 
เสียงดนตรี เสียงฝนตก เสียงคล่ืน เสียงฟารองฟาแลบ เชน 
 

บทรองโปกเปก 
                                   กระดึงเสียงดังโปกเปก   กระพรวนเสียงดังกรุงกร๋ิง 
                                 ภูผาเท่ียวหาวุนวิ่ง                           ตามหาเสียงกรุงกร๋ิงและเสียงโปกเปก 

สัมภาษณ ด.ญ. น้ําฝน ชื่นชอบ (31 มกราคม 2557) 

 
บทรองเปด (1) 

                               กาบ กาบ กาบ                   เปดอาบน้ําในคลอง 
                                      ตาก็จองแลมอง                      เพราะในคลองมีหอยปูปลา กาบ กาบ 

สัมภาษณ ด.ญ. มธุรดา กูพิมาย (1 กุมภาพนัธ 2557) 
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บทรองพายเรือ 
 ลูกคล่ืนกระซัดๆ     พายงัดฉันกลัวเรือลม     

พายเรือทวนลม      ฉันกลัวเรือลม พายงัด พายงัด     

สัมภาษณ นายเนย คิดดี (1 กุมภาพันธ 2557) 

 
      บทรองฉ่ิงฉับ 
       ฉ่ิงฉับกรับโหมง    ละโนงทิงโนงแกละ 
                                       ฉับแกละรําวง                          หนาฝนลงลุยน้ําลุยโคลน 
                                       เสียงดังเฉาะแฉะ เฉาะแฉะ 

สัมภาษณ นายสําราญ คุมผล (1 กุมภาพันธ 2557) 

 
       บทรองฝนตก 
        ฝนตกจั้กๆ     มือซายหิ้วปลา 
       มือขวาถือผัก      พอถึงท่ีพัก  วางผักวางปลา 
            สัมภาษณ นางสุภี  กลอยสวาท (31 มกราคม 2557) 

 
      บทรองฟาแลบ 

   ฟาแลบแปลบๆ    ใสหมวกแกป มาเดินกุกกัก๊      
ทําบุญอยางไรหนอ    จะไดรวมหอกบัแมกวยจั๊บ 

สัมภาษณ ด.ญ. มธุรดา กูพิมาย (1 กุมภาพนัธ 2557) 
 

บทรองแตชาแต 
        แตชาแต           เขาแหยายมา 
       พอถึงศาลา          เขาก็วางยายลง 
        โมง ท่ึง โมง ท่ึง โมง ๆๆๆๆ 

สัมภาษณ นายนพชัย ไกรทอง (1 กุมภาพันธ 2557) 
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       บทรอง ก  เอย  ก  ไก 
    ไก  เอย  ไก     เล้ียงลูกจนใหญ                                       
   ไมมีนมใหลูกกิน    ลูกรองเจี๊ยบ ๆ 
   แมก็เรียกไปคุยดิน     ทํามาหากินตามประสาไกเอย 

        สัมภาษณ นางละมุด  มรรคผล (2 กุมภาพันธ 2557)
  

บทรองฝนตกเปาะแปะ      
    ฝนตก   เปาะแปะ      มีแพะเดินมา       
   แปลกใจจริงหนา       เอะน้ํามาจากไหน 
   มองซายมองขวา       ไมเห็นจะมีอะไร  
เอะนี่มันน้ําอะไร      ตกลงมาเปาะแปะ 

สัมภาษณ นางประคอง เกิดพร (31 มกราคม 2557) 

 

 5. เนื้อหาสะทอนใหเห็นความงดงามทางดานวัฒนธรรมทางภาษา   
  การใชภาษาในบทรองเลน  จะใชการซํ้าคํา  การเลน  เพื่อชวยในการจดจํา และเกิน
จินตนาการเพลดเพลิน ในภาษาท่ีมีความงามทางภาษาในบทรองเลน  ดังตัวอยาง  
 

      บทรอง  คนอะไร  คนไทย… 
      คนอะไรคนไทย    ไทยอะไรไทยกอ    

กออะไรกอไก     ไกอะไรไกแจ                        
แจอะไรแจฟา     ฟาอะไรฟาแลบ 

                 แลบอะไรแลบล้ิน    ล้ินอะไรล้ินชัก   
     ชักอะไรชักวาว     วาวอะไรวาวจุฬา   
     จุฬาอะไรจุฬาลงกรณ   กรณอะไรกลอนประตู 
      ประตูอะไรประตูน้ํา    น้ําอะไรน้ําตก    
     ตกอะไรตกปลา     ปลาอะไรปลาหมอ   
     หมออะไรหมอดู     ดูอะไรดูไพ 
     ไพอะไรไพปอก     ปอกอะไรปอกเดง 

สัมภาษณ ด.ญ. นัฐธิดา โพธ์ิแยม (31 มกราคม 2557) 

 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

131 

บทรองอะไร 
  อะไรในโถ    สมโอปอก     
 อะไรในจอก     ขาวตอกควั่น    
 อะไรในขัน      มะดันแช 

   อะไรในแคร     ไหเหลาไหยา        
   อะไรในผา     จําปาซอนกล่ิน 
              อะไรใตดิน     ขม้ินเหลืองออน                                 

อะไรใตหมอน    เสนหผัวรัก                                
อะไรในกลัก     เหล็กไฟตาเถร                               
อะไรในเลน     กระเบนตมยํา                                 
อะไรแดงดํา     มะกรํ่าตาหมู                                      
อะไรในรู      ปูมาปูทะเล                                     
อะไรในเปล     ขนมแมลูกออน 

สัมภาษณ นางรัตนาพร  ศิริอินทร (2 กุมภาพันธ 2557) 

 
บทรองฝนเอย…ทําไมจึงตก ( 1 ) 

      ฝนเอยทําไมจึงตก   ฝนตกเพราะกบมันรอง    
     กบเอยทําไมจึงรอง    กบรองเพราะทองมันปวด   
     ทองเอยทําไมจึงปวด   ทองปวดเพราะขาวมันดิบ 
     ขาวเอยทําไมจึงดิบ    ขาวดิบเพราะไฟมันดับ 
     ไฟเอยทําไมจึงดับ    ไฟดับเพราะฟนมันเปยก   
     ฟนเอยทําไมจึงเปยก   ฟนเปยกเพราะฝนมันตก 

สัมภาษณ นางรัชนี เนตรเจริญ  (31 มกราคม 2557) 
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 6. เนื้อหาสะทอนเกี่ยวกับปรากฏการณทางธรรมชาติ เชน 
 

บทรองฝนตก 
      ฝนตกแดดออก   นกกระจอกเขารัง     
     ฝนสาดฝนซัด    เดี๋ยวเปนหวัดข้ีมูกกรัง 
     ฝนตกแดดออก    นกกระจอกเขารัง 
     หลบแดดหลบฝน   ระวังชนฝาผนัง 

สัมภาษณ นางรัชนี เนตรเจริญ  (31 มกราคม 2557) 
 

บทรองฝนตกฟารอง 
  ฝนตกฟารอง    น้ํานองทวมบาน 
 กบเขียดวิ่งผาน    แมงเมาบินไขว  

สัมภาษณ นางทองปลิว ธรรมชาติ (2 กุมภาพันธ 2557) 

 
บทรองปลาตัวเล็ก 

  ฝนเอยฝนตก    ตกมาแรงแรง                        
ปลาตัวเล็กเล็ก     เขามาตีแปลง                   
ตัวหนึ่งฟนดํา     ตัวหนึ่งฟนแดง  
เขามาตีแปลง     ฟนแดงฟนดํา 

สัมภาษณ ด.ญ. จันทิรา แกวสมบัติ (1 กุมภาพันธ 2557) 

 
 บทรองเลนประเภทประกอบการละเลนของเด็ก 
 

 1. เนื้อหาสะทอนสภาพทางสังคม วิถีชีวิต ความเปนอยูเกี่ยวกับเร่ืองอาหารการกิน  เชน 
ลักษณะของขาว  การตักอาหาร   โดยสอนใหรูจักการระมัดระวังการกิน  การใชจาย  การเก็บออม  
และการดํารงชีวิต เชน 
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บทรองรีรีขาวสาร (1) 
       รีรีขาวสาร     สองทะนานขาวเปลือก 
      เด็กนอยตาเหลือก    เลือกทองใบลาน 
      คดขาวใสจาน     คอยทานคนขางหลัง 

สัมภาษณ ด.ช.  ฤชุวิญญ  สมภักดี (1 กุมภาพันธ 2557) 

 
บทรองรีรีขาวสาร (2) 

        รีรีขาวสาร     สองทะนานขาวเปลือก 
       เลือกทองใบลาน     เก็บเบ้ียใตถุนราน 
       คดขาวใสจาน     คอยระวังคนขางหลังเอาไวใหดี 

สัมภาษณ นางสมรัก แสนสุภา (1 กุมภาพนัธ 2557) 

 
บทรองรีรีขาวสาร(3) 

        รีรีขาวสาร     สองทะนานขาวเปลือก 
       เด็กนอยตาเหลือก    เถือกไปก็เถือกมาคดขาวใสจาน 
       เก็บเบ้ียใตถุนราน    คอยพานคนขางหลังไว 

สัมภาษณ นางทุเรียน  เผดิมรอด (1 กุมภาพันธ 2557) 
 
บทรองรีรีขาวสาร  (4) 

        รีรีขาวสาร    สองทะนานขาวเปลือก 
       เลือกทองใบลาน    คดขาวใสจาน 
       เก็บเบ้ียใตถุนราน   พานเอาคนขางหลังไว 
           สัมภาษณ นายสราวุฒิ ทองสีออน (1 กุมภาพันธ 2557) 

 
บทรองมอญซอนผา  (1) 

        มอญซอนผา    ตุกตาอยูขางหลัง   
       ใครเผลอคอยระวัง   ตุกตาอยูขางหลังระวังจะถูกตี 
           สัมภาษณ ด.ช. ศิวกร เพ็ชร สันทัด (2 กุมภาพันธ 2557) 
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บทรองมอญซอนผา  (2) 
อีมอญซอนผา   ตุกตาอยูขางหลัง                              

ใชโนน  ใชนี่      ฉันจะตีกนเธอ 
สัมภาษณ นางสมรัก แสนสุภา (1 กุมภาพันธ 2557) 

 

          บทรองมอญซอนผา  (3) 
มอญซอนผา    ตุกตาอยูขางหลัง                

ไมรู  ไมชี้       ฉันจะตีกนเธอ 
 สัมภาษณ ด.ญ. นภศร คุมครอง (1 กุมภาพนัธ 2557) 

 
บทรองมอญซอนผา(4) 

มอญซอนผา    ตุกตาอยูขางหลัง               
ไปนูน  ไปนี่     ฉันจะตีกนเธอ  

สัมภาษณ นางทุเรียน  เผดิมรอด (1 กุมภาพันธ 2557) 

          
บทรองมอญซอนผา  (5) 

มอญซอนผา    ตุกตาอยูขางหลัง   
  ไวโนน  ไวนี่     ฉันจะตีกนเธอ 

     สัมภาษณ ด.ญ. ลินดา คุมชนะ (31 มกราคม 2557) 

     
 2.  เนื้อหาสะทอนเกี่ยวกับเร่ืองครอบครัว สังคมมีการแบงชนชั้น ผูชายสมัยกอนนิยมมี
ภรรยาหลายคน แตมีการบริหารจัดการไดและใชชีวิตรวมกันเปนครอบครัวใหญไดเปนปกติสุข 
เชน 

บทรองซักสาว (1) 
        ซักสาวเอย    มะนาวโตงเตง   
        ขุนนางมาเอง    วาจะเลนซักสาว   
           สัมภาษณ นางรัชนี เนตรเจริญ (31 มกราคม 2557) 
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บทรองซักสาว  (2) 
        ซักสาวเอย    มะนาวโตงเตง 
       ขุนนางมาเอง     วาจะเลนซักสาว 
       มือใครยาวสาวไดสาวเอา  มือใครส้ันเอาเถาวัลยตอเขา 

สัมภาษณ นางมนชยา สุผล (1 กุมภาพนัธ 2557) 

 
บทรองจ้ําจี้เม็ดขนุน(1) 

       จ้ําจี้เม็ดขนุน       ใครมีบุญไดกินสํารับ 
         ใครปุบปบไดกินหมาเนา     สมมะล้ินสมมะนาว 
         มะปรางออกดอก       มะกอกออกฝก 
         ผัวไมรักไปโทษอีแปน     อีแปนวิ่งหนี 
         กระโดดสามที       หนีขามคลองเลย 

สัมภาษณ นางสุภี กลอยสวาท ( 31 มกราคม 2557) 

             
บทรองจ้ําจี้มะเขือพวง 

       จ้ําจี้มะเขือพวง       เมียนอยเมียหลวง      
      มาเลนก่ํากุม        ก่ํากุมรองแจ      
      มาสอยดอกแค        มาแหยรูปู      
      อีหนูกินแปง        อีแรงตกกระได    
      ปลาหลดปลาไหล      ยัดใสหมอแกง    
      ขาวเหนียวแดงๆ       ตักแกงหมด    

    สัมภาษณ นางสุภี กลอยสวาท ( 31 มกราคม 2557) 

 
 3. สะทอนสภาพแวดลอมส่ิงใกลตัวเด็ก เด็กมักรองเกี่ยวกับขาวของเคร่ืองใชในบานท่ีเด็ก
ไดเห็นไดสัมผัส  รวมถึงสัตวท่ีอยูภายในบาน อาหารการกินท่ีผูใหญทําใหรับประทาน เชน ผัก
ผลไมตางๆ  ซ่ึงนิยมปลูกไวบริเวณบานใหลูกหลานไวกินไวใช  เชน 
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บทรอง  ยา  หยา  ยา 
       ยา   หยา   ยา       ซ้ือน้ําปลาตราหัวสิงห  
       จับผูหญิงมาทรมาน      จับผูชายมาทรยศ 
         จับแมมดมาดึงสะดือ      จับกิ้งกือมาทํากวยเตี๋ยว 
         จับแมวเหมียวมาเตนระบํา     จับแมวดํามาเปายิงฉุบ  
         สัมภาษณ ด.ช. ภัทรพล วณิชยกิจไพบูลย (2 กุมภาพันธ 2557) 
 

บทรองยา หยา หยา 
       ยา   หยา   หยา   ยู   อยู   ยู   ยี   หยี่   ยี้ 
          คุณแมซักผา       คุณยายสระผม 
         ลูกอมโบตัน        ยาสีฟนคอลเกต 
        สบูวิเศษ         ปกเปายิงฉุบ 

สัมภาษณ ด.ญ. หนึ่งหทัย มีวงศทอง (1 กุมภาพันธ 2557) 

 
 บทรองกรรไกร   ไข   ผาไหม 

  กรรไกร ไข  ผาไหม      ไขหนึ่งใบสองบาทหาสิบ    
หาสิบสองบาทหนึ่งใบ       ไข  ผาไหม  ไข  กรรไกร 

สัมภาษณ ด.ญ. วิรัลพัชร ทับกระแดะ (3 กุมภาพันธ 2557) 
 

 บทรองไขพะโล 
      อยากกินไขพะโล   โปะ     แกงเทโพบะหมี่   โปะ     
     กุงผัดกะหลํ่าปลี        กลวยบวชชี 
        ขาวตัง   ขาวตู       โปะ   โปะ 

สัมภาษณ ด.ญ. อรทัย ศักดิ์พงษ (1 กุมภาพนัธ 2557) 
 

บทรอง  ปา   ปา   ปา 
         ปา   ปา   ปา       สระ   อา   ปา   ปา     
      มีกบตัวใหญ        ในกระเปาคุณปา 

สัมภาษณ ด.ญ. นคัมยสิริ นกเสวก (1 กุมภาพันธ 2557) 
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บทรองจี้จั๊บ 
      จี้จั๊บ   ตุกแกไลงับ      ปดประตูดังปง 

สัมภาษณ ด.ญ. พิชญาภา พลวัฒน (3 กุมภาพันธ 2557) 
 

บทรองจีจอเจีย๊บ(1) 
       จี   จอ   เจี๊ยบ      ละมะเล๊ียบแชวับ      
      ตุกแกไลงับ       รถทับคนตาย      
      น้ํามันแชเย็น       น้ําแขงเย็นเจี๊ยบ 

สัมภาษณ ด.ญ. กฤษวรรณ กอเกียรติสกุล (3 กุมภาพนัธ 2557) 
 

บทรองจีจอเจีย๊บ(2) 
       จี   จอ   เจี๊ยบ      ละลํามะเล๊ียบแชวับ 
        ตุกแกไลงับ       ปดประตูดังปง 

สัมภาษณ ด.ช. ปรีชา หมดภยั (31 มกราคม 2557) 
 
 4. เนื้อหาสะทอนใหเห็นถึงความเช่ือและศาสนา โดยมีความเช่ือวาตนไมใหญมีผีสางสิง
สถิตอยูท่ีตนไม อาทิ ตนตะเคียน ตนกลวย เชน 

 

บทรองแมนาคพระโขนง 
     ตะล็อกตอกแตก มาทําไม   มาชวนไปดูหนัง 
     เร่ืองอะไร       เร่ืองแมนาคพระโขนง 
     ท่ีไหน         ท่ีหลังปาชา 
     นี่ตนอะไร       ตนตะเคียน    
     ทําไมผมยาว       เพราะฉันไวผม 
     ทําไมเล็บยาว       ก็ไมไดตัด 
     ทําไมหนาขาว      เพราะฉันทาแปง  
     ทําไมปากแดง      เพราะฉันแตมชาด 
     ทําไมล้ินยาว       ธรรมชาติ  
     ทําไมตาโบ       เพราะฉันเปนผี 

สัมภาษณ นางวิไลลักษณ หมดมลทิน(2 กุมภาพันธ 2557) 
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บทรองตะล็อกตอกแตก  (1) 
      ตะล็อกตอกแตก มาทําไม    มาชวนไปดูหนัง  
     หนังเร่ืองอะไร        เร่ืองแมนาค   
     ฉายท่ีไหน         ฉายปาชาหมา  
     จะไปยังไง         ไปรถมา   
     มาอะไร            ตุบ     
     อะไรหลน           มะพราวหลน   
     หลนท่ีไหน         หลนท่ีหลัง   
     หลังอะไร          หลังผี   
     ผีอะไร          ผีตาโบว 
          สัมภาษณ นางแสง  ฉัตรประยูร (2 กุมภาพันธ 2557) 
 

บทรองตะล็อกตอกแตก  (2) 
       ตะล็อกตอกแตก มาทําไม   มาชวนไปดูหนัง  
     เร่ืองอะไร         เร่ืองแมนาคพระโขนง 
     ไปก็ไปโนนตนอะไร      ตนตะเคียน   
     เล็บทําไมถึงยาว        ฉันไวเล็บ   
     ผมทําไมถึงยาว        ฉันไวผม   
     ตาทําไมถึงโบ        เพราะฉันเปนผี 

สัมภาษณ ด.ญ. กนกพร กรพทัิกษ (1 กุมภาพันธ 2557) 
 

 5. เนื้อหาสะทอนสังคมและความเปนอยูดานการประกอบอาชีพ โดยชาวจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาทํานาเปนอาชีพหลัก ซ่ึงข้ันตอนในการผลิตมีความยากลําบาก บทรองเลนจึง
สะทอนภาพความลําบากและสอนใหตระหนักถึงคุณคาของขาว ดังตัวอยาง 
 

บทรองซอนหา (1) 
             ซอนซอน     ตองผิดสัญญา   
       ปดตาไมมิดหาหา    ปดตาไมมิด   
       เปดเปดปดปด     สารพิษเขาตา   
       พอแมทํานา      ไดขาวเม็ดเดียว 

    สัมภาษณ นางสุวิมล ภานุทัต  (2 กุมภาพันธ 2557) 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

139 

บทรองซอนหา (2) 
       มาเลนซอนหา    ปดตาไมมิด   
      ลูกพิษเขาตา      พอแมทํานาไดขาวเม็ดเดียว 
          สัมภาษณ น.ส. กันทิมา แกวสมบัติ (1 กุมภาพันธ 2557) 
 

บทรองซอนหา (3) 
       ปดตาไมมิด    สารพิษเขาตา     
      พอแมทํานา     ไดขาวเม็ดเดยีว   

        สัมภาษณ นางวิราภรณ  ปนาทกูล (1 กุมภาพันธ 2557)  
  

 6. เนื้อหาสะทอนเกี่ยวกับการอบรมเล้ียงดูส่ังสอนเด็ก ดานความรับผิดชอบตอหนาท่ี เชน 
หลังรับประทานตองคอยเก็บกวดใหเรียบรอย เชนการเก็บเปลือกไขหลังการรับประทาน ดัง
ตัวอยาง 
 

บทรองอายโมง (2) 
        อายโมงเอย    กินขาวกับอะไร    

       กินขาวกับไข     เอาเปลือกไวท่ีไหน 
          ไวท่ีโคนเสา     อายโมงหนาเงาไลเราไมทัน 
       อายโมงเอย     กินขาวกับอะไร 
       กินขาวกับไข     เอาเปลือกไวท่ีไหน 
       ไวท่ีใตรอด     อายโมงตาบอดไลเราไมทัน 
       อายโมงเอย     กินขาวกับอะไร    
       กินขาวกับไข     เอาเปลือกไวท่ีไหน  
       ไวท่ีโคนมะมวง    อายโมงตากลวงไลเราไมทัน 
       อายโมงเอย     กินขาวกับอะไร    
       กินขาวกับไข     เอาเปลือกไวท่ีไหน 
       ไวท่ีขางร้ัว     อายโมงตาถ่ัวไลเราไมทัน 
            สัมภาษณ นายชัย  เรืองศิลป (1 กุมภาพันธ 2557) 
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 วิธีการนําเสนอบทรองเลน 
 
  การนําเสนอบทรองเลนประเภทปลอบ,ขู 

1. นําเสนอในรูปแบบคําประพันธท่ีมีลักษณะคลายกลอน 3 สังขลิก 
ลักษณะบังคับ 4 วรรค วรรคละ 3 คํา เทากันทุกวรรค เชน 
 

บทรองมดตะนอย 
         มดตะนอย    มาตอยตนพริก  
        คนไหนหยุกหยิก           คนนั้นตองตด 

สัมภาษณ นางบุษกร แข็งงาน (31 มกราคม 2557) 

 
2. นําเสนอในรูปแบบคําประพันธท่ีมีลักษณะคลายกลอน 4 สังขลิก 

 
บทรองตั้งไข 

       ถาต้ังไขลม    จะตมไขกิน 
      ไขพลัดตกดิน    ใครอยากินไขเนอ 

สัมภาษณ นางบุษกร แข็งงาน  (31 มกราคม 2557) 

 
3. นําเสนอในรูปแบบคําประพันธท่ีมีลักษณะคลายกลอนหัวเดียว 

มีลักษณะบังคับบาทละ 3 วรรค จํานวนคําในแตละวรรคมีตั้งแต 4 -10 คํา 
ลักษณะเดนอยูท่ีสัมผัสทายบาท จะสงสัมพันธดวยสระเดียวกัน ดังตัวอยาง 
 

บทรองแมวลาย 
      อายแมวลายเอย    กินควายหมดตัว             
     กินไมหายอยาก     วิ่งไปลากเอาวัว                             

กินเลนท้ังตัว     นากลัวจริงโวย 
สัมภาษณ นายสราวุฒิ ทองสีออน (2 กุมภาพันธ 2557) 
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4. นําเสนอในรูปแบบคําประพันธท่ีมีลักษณะคลายกลอนส้ันๆ  
มักใชจํานวนคํานอย วรรคละ 3-4 คํา การสงสัมผัสไมแนนอน มุงท่ีเนื้อหา

มากกวา เนนความสนุกสนาน สวนใหญจะมีบังคับคําประพันธงายๆ เชน 
 

บทรองแตชาแต 
         แตชาแต     เขาแหยายมา 
        พอถึงศาลา     เขาก็วางยายลง 
          โมง   ท่ึง   โมง   ท่ึง  โมง ๆ ๆ  

สัมภาษณ นายนพชัย ไกรทอง (1 กุมภาพันธ 2557) 
 

           บทรองแมใครมา 
    แมใครมา     น้ําตาใครไหล   
   ไดเบ้ียสองไพ    ติดกนแมมา 

สัมภาษณ นางวิไลลักษณ หมดมลทิน (2 กุมภาพันธ 2557) 
 

            บทรองใหแลวคืน 
          ใหแลวคืน    มะรืนนี้ตาย 
           กินยาถายตายเร็ว    กินยาเม็ดเจ็ดวันตาย 

สัมภาษณ นางกาญจนา แกวคราม (1 กุมภาพันธ 2557) 

 

            บทรองโกรธ 
          โกรธรอยป   อยามาดีรอยชาติ   
         โกรธสามารถ    อยามาดีกันเลย   
         โกรธรอยแปะ   อยามาแวะบานเขา 
 
นําเสนอในรูปแบบคําประพันธท่ีมีลักษณะคลายกานตดั้น ใชกลวิธีการดั้นดังตัวอยาง 
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  บทรองตุกแก 
   อายตุกแกเอย     ตัวมันลายพรอยพรอย 
  งูเขียวตัวมันนอยนอย   หอยหัวลงมา 
  เด็กนอนยังไมหลับ   กินตับเสียเถิดวาอายตุกแกเอย 

สัมภาษณ นายชาญวิทย ตะเคียนทอง (2 กมุภาพันธ 2557) 

 
 การนําเสนอบทรองเลนประเภทรองลอเลียนเด็ก 
  การนําเสนอในรูปแบบคําประพันธท่ีมีลักษณะคลายกาพยฉบัง บทรองจะเปนบท
สั้นๆ เพียงวรรคละ 3 วรรค จํานวนคําไมกําหนด เชน 
 

บทรองสมน้ําหนา 
          สมน้ําหนา     กะลาหัวเจาะ    
       ลูกสาวใครเหมาะ       ยกใหอาย ..........  (ช่ือคนท่ีโดนลอ) 

สัมภาษณ นางประดอง เกดิพร (31 มกราคม 2557) 

 
บทรองอยากไดหนา 

                                         อยากไดหนา          ข่ีมาสามศอกไปบอกแมยาย 
สัมภาษณ นางอัจฉรา ถึงสุข (31 มกราคม 2557) 

 
 

บทรองไลจับ 
                               จับไดไลทัน            ใหมันสิบหัวใหผัวสิบคน  

สัมภาษณ เสาวนีย ขาวฉวี (31 มกราคม 2557) 
 
 การนําเสนอในรูปแบบคําประพันธท่ีมีลักษณะคลายกลอนสั้นๆ  
 มักใชจํานวนคํานอย วรรคละ 3-4 คํา การสงสัมผัสไมแนนอน มุงท่ีเนื้อหามากกวา เนน
ความสนุกสนาน สวนใหญจะมีบังคับคําประพันธงายๆ เชน 
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                  บทรองผมเปย 
                                          ผมเปย    มาเลียใบตอง 
                                     พระตีกลอง    ตะลุมตุมมง 

สัมภาษณ นาย คชาชาญ ธารีสิทธ์ิ (31 มกราคม 2557) 
 

           บทรองหัวโลน 
                                                   หัวโลน              โกนใหมใหม 
                                               ควักข้ีไก         มาใสหัวโลน 
                                                                       สัมภาษณ นาย คชาชาญ ธารีสิทธ์ิ (31 มกราคม 2557) 

 
บทรองผมจุก 

                ผมจุก    คลุกน้ําปลา 
        เห็นข้ีหมา   นั่งไหวกระจองหงอง 

สัมภาษณ วาท่ี ร.ต. กันตพน หมดมลทิน (2 กุมภาพนัธ 2557) 
 
                         บทรองผมแกละ 
              ผมแกละ   กระแดะใสเกือก 
         ตกตํ้าตาเหลือก  เหลือเกือกขางเดียว 

สัมภาษณ วาท่ี ร.ต. กันตพน หมดมลทิน (2 กุมภาพนัธ 2557) 

 

            บทรองผมมา 
              ผมมา   หนาเหมือนแมว 
        ดูเขาแลว   หนาเหมือนหมา  

สัมภาษณ วาท่ี ร.ต. กันตพน หมดมลทิน (2 กุมภาพนัธ 2557) 
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บทรองสองขวัญ 
         สองขวัญ    ขยันหาผัว 
        ขวัญเดียว    ลูกยายเบ้ียวขายพลู 

สัมภาษณ นางวันดี อุนทรัพย  (31 มกราคม 2557) 

 
บทรองหัวถลอก 

        หัวถลอก   จะบอกให 
       นามันข้ีไก   แหงทา  แหงทา 

สัมภาษณ นางวันดี อุนทรัพย  (31 มกราคม 2557) 

 

 การนําเสนอในรูปแบบรูปแบบคําประพันธท่ีมีลักษณะคลายลํานํา กลอนท่ีมีจํานวนคํา 
ในวรรคค่ีกับวรรคคูไมเทากัน เชน 

 
 บทรองคนตาโต 

         คนตาโต    กินแตงโมไมปอกเปลือก 
        คนตาเหลือก    กินแตเปลือกแตงโม 

สัมภาษณ นางมนชยา สุผล  (1 กุมภาพันธ 2557) 

 
บทรองแมใครมา 

         แมใครมา     น้ําตาใครไหล 
        แมใครไป     น้ําไหลออกตา 

สัมภาษณ นางอัจฉรา ถึงสุข (31 มกราคม 2557) 

 
บทรองหิด 

                                               หิด หิด หดิ                ไปติดใครมา                         
         พอถึงศาลา                  มานั่งเกาหิด  

สัมภาษณ ด.ช. มานพ เหลืองทอง (2 กุมภาพันธ 2557) 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

145 

                                                              บทรองเปาบุนจิ้น  
         เปาบุนจิ้น                    ชอบกินไขเตา 
        สวนจั่นเจา                    ชอบกินโอเล 

สัมภาษณ ด.ช. มานพ  เหลืองทอง (2 กุมภาพันธ 2557) 

 
การนําเสนอบทรองเลนประเภทบทรองเลน 
 การนําเสนอในรูปแบบคําประพันธท่ีมีลักษณะคลายลักษณะกลอน 4   หนึ่งบทมี 4 วรรค 
วรรคละ 4 คํา มีสัมผัสไมแนนอน เชน 
 

  บทรองฝนตก 
       ฝนตกจั้กจั้ก   มือซายหิ้วปลา 
      มือขวาถือผัก    พอถึงท่ีพัก  วางผักวางปลา 

           สัมภาษณ นางสุภี  กลอยสวาท (31 มกราคม 2557) 
 

  บทรองข้ีตู 
 ข้ีตูกลางนา   ข้ีตาตุกแก 
ข้ีมูกยายแก    ออระแร   ออระชอน 

สัมภาษณ นายคชาชาญ ธารีสิทธ์ิ  (31 มกราคม 2557) 
บทรองเปนลิงเปนคาง 

  ใครอยูขางบน   เปนลิงเปนคาง     
ใครอยูขางลาง     ขวางไดขวางเอา 

สัมภาษณ กาญจนา แกวคราม (1 กุมภาพนัธ 2557) 

 
  บทรองแมวเหมียว ( 1 ) 

  แมวเอย แมวเหมียว   แยกเข้ียวยิงฟน                  
ไอเสือปลาหนาส้ัน    กัดกันเริดหวาเอย 

            สัมภาษณ นางลอม  ปานไว  (2 กุมภาพันธ 2557) 
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บทรองมดแดง 
   มดเอย  มดแดง    เกาะแขงเกาะขา                                 

เกาะเส้ือเกาะผา     ตุงแฉง ตุงแฉง  
สัมภาษณ นางอัจฉรา ถึงสุข (31 มกราคม 2557) 

          
บทรองฝนตกฟารอง 

  ฝนตกฟารอง    น้ํานองทวมบาน         
กบเขียดวิ่งผาน    แมงเมาบินไขว  

สัมภาษณ นางทองปลิว ธรรมชาติ (2 กุมภาพันธ 2557) 

 
 บทรองซอนหา 

 มาเลนซอนหา    ปดตาไมมิด                          
 ลูกพิษเขาตา    พอแมทํานาไดขาวเม็ดเดียว   

สัมภาษณ นายสัญญา  จันทรเจริญ  (31 มกราคม 2557) 
 
 การนําเสนอในรูปแบบคําประพันธท่ีมีลักษณะคลาย  กลอน 3 สังขลิก ลักษณะบังคับ 4 
วรรค วรรคละ 3 คํา เทากันทุกวรรค เชน 

 
    บทรองจับปูดํา 

  จับปูดํา     ขยําปูนา                             
จับปูมา       ควาปูทะเล                               
สนกุจริงเอย     แลวเลยนอนแปล           
ชะโอละเห      นอนแปลหลับไป 

สัมภาษณ นางมนชยา สุผล (31 มกราคม 2557) 
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 การนําเสนอในรูปแบบคําประพันธท่ีมีลักษณะคลายกลอน 6 
  กลาวคือในแตละวรรคมีจํานวน 6 คํา แตใชการเลน คําซํ้า แทนการสัมผัสคลองจอง 
 

บทรองฝนเอย…ทําไมจึงตก ( 1 ) 
       ฝนเอยทําไมจึงตก   ฝนตกเพราะกบมันรอง  
      กบเอยทําไมจึงรอง    กบรองเพราะทองมันปวด 
      ทองเอยทําไมจึงปวด   ทองปวดเพราะขาวมันดิบ 
      ขาวเอยทําไมจึงดิบ    ขาวดิบเพราะไฟมันดับ 
      ไฟเอยทําไมจึงดับ    ไฟดับเพราะฟนมันเปยก 
      ฟนเอยทําไมจึงเปยก   ฟนเปยกเพราะฝนมันตก 

สัมภาษณ นางรัชนี เนตรเจริญ (31 มกราคม 2557) 

 
 การนําเสนอในรูปแบบรูปแบบคําประพันธท่ีมีลักษณะคลายกาพยฉบัง บทรองจะเปนบท
ส้ันๆ เพียงวรรคละ 3 วรรค จํานวนคําไมกําหนด เชน 
 

บทรองกระตาย 
    กระตายติดแรว   ยายแกวตีกลอง ตุมปองตุบปอง 

สัมภาษณ ดร. พัฒนี พรอมสมบัติ (3 กุมภาพันธ 2557) 
 
 การนําเสนอในรูปแบบคําประพันธท่ีมีลักษณะคลายกลอนสังขลิก 
 

บทรองเด็กเอยพาย 
  เด็กเอยพาย      นายเอยโยก    
นายหัวกะโหลก     โยกเอาโยกเอา   

สัมภาษณ นางกาญจนา แกวคราม (1 กุมภาพันธ 2557) 
 
 
 
 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

148 

บทรองอะไร 
 อะไรในโถ      สมโอปอก            

     อะไรในจอก       ขาวตอกควั่น                               
     อะไรในขัน       มะดันแช                                 
     อะไรในแคร      ไหเหลาไหยา                                                            
     อะไรในผา        จําปาซอนกล่ิน                                
     อะไรใตดิน        ขม้ินเหลืองออน                                  
     อะไรใตหมอน       เสนหผัวรัก                                 
     อะไรในกลัก       เหล็กไฟตาเถร                                 
     อะไรในเลน        กระเบนตมยํา                                  
     อะไรแดงดํา       มะกรํ่าตาหมู                                       
     อะไรในรู        ปูมาปูทะเล                                      
     อะไรในเปล       ขนมแมลูกออน 
 

การนําเสนอประเภทบทรองประกอบการละเลน 
  การนําเสนอในรูปแบบคําประพันธท่ีมีลักษณะคลายกลอน 3 สังขลิก 
 

บทรองนางเงือกนอย 
       นางเงือกนอย        มีช้ันบน มีช้ันลาง      
      มีช้ันหนา มีชั้นหลัง       มีทุกทุกชั้น      
      ช้ันหนึ่ง ชั้นสอง              ชั้นสาม ปงๆ      
      ช้ันส่ี   ชั้นหา        ชั้นหก   ช้ันเจ็ด     
      ช้ันแปด   ชั้นเกา       ปกเปายิงฉุบ  

สัมภาษณ ด.ญ. นพวรรณ โรจนากาจ (2 กุมภาพันธ 2557) 
 

 การนําเสนอในรูปแบบคําประพันธท่ีมีลักษณะคลายกาพยยานี 11 
 

บทรองผีตัวดํา 
        มีผีในหองนี้      ดูดีดีมีผีตัวดํา       
      ผมยาวดูนาขํา        ผีตัวดําจําใหได 

สัมภาษณ ด.ญ. สิริกานต คนงาม (1 กุมภาพันธ 2557) 
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 การนําเสนอในรูปแบบคําประพันธท่ีมีลักษณะกลอน 4  
 

บทรองซอนหา (1) 
       ซอนซอนหาหา    ปดตาไมมิด   
     เปดเปดปดปด      ตองผิดสัญญา   
     ปดตาไมมิด       สารพิษเขาตา   
     พอแมทํานา        ไดขาวเม็ดเดียว 

สัมภาษณ นางสุวิมล ภานุทัต  (2 กุมภาพันธ 2557) 

 
 การนําเสนอในรูปแบบคําประพันธท่ีมีลักษณะคลายกลอน 4  
 

บทรองฝนตก 
       ฝนตก   เปาะแปะ      มีแพะเดินมา     
     แปลกใจจริงหนา     เอะน้ํามาจากไหน     
     มองซายมองขวา        ไมเห็นจะมีอะไร     
     เอะนี่มันน้ําอะไร        ตกลงมาเปาะแปะ 

สัมภาษณ ด.ญ. อริสรา ศรีระชาติ (1 กุมภาพันธ 2557 ) 
 

บทรองอ่ึงอาง 
        อ่ึงอาง        มันนั่งขางโอง      
       มันนั่งหลังโกง       คอยจับกินมด     
       เด็กเอยเจาอยาพูดปด      เด็กเอยเจาอยาพูดปด     
       จะเหมือนดังมด      เปนเหยื่ออ่ึงอาง  

สัมภาษณ ด.ญ. อริสรา ศรีระชาติ (1 กุมภาพันธ 2557) 
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  การนําเสนอในรูปแบบคําประพันธท่ีมีลักษณะคลายกาพยฉบัง 
 

บทรองแมงมุมขยุมหลังคา 
      แมงมุมขยุมหลังคา    แมวกินปลาหมากัดกระพุงกน 

สัมภาษณ ด.ช.  นาธาน  ภาวสุทธ์ิโรจน (1 กุมภาพนัธ 2557) 

                   
  การนําเสนอในรูปแบบคําประพันธท่ีมีลักษณะคลายราย 
   โดยกําหนดสัมผัสในแตละวรรคใหคําทายวรรคหนา  สัมผัสกับคําใดคําหนึ่งในวรรค
ถัดไปอยางไมเครงครัดนัก  ไมกําหนดจํานวนคําและจํานวนวรรค เชน 
 

บทรองเขยงเกง็กอย  (1) 
       เขยงเก็งกอย      เห็นวัวกินออย   
      มาทางนี้บางไหม     วัวสีอะไร   
      สีดํา         ตกน้ําครําตายแลว  
      สีแดง        ตกน้ําแกงตายแลว   
      สีขาว        ตกน้ําขาวตายแลว 
      สีมอ        วิ่งโดนตอตายแลว  
      สีหมน       ถูกรถชนตายแลว  

สัมภาษณ นายชัย  เรืองศิลป (1 กุมภาพนัธ 2557) 
 

 สรุปผลการวิจัยรูปแบบ เนื้อหา และกลวิธีการสรางบทรองเลนสําหรับเด็กในอําเภอ 
บางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา มีการแบงรูปแบบตามวัตถุประสงคของการรองเปน  
4 ประเภท ดังนี้ 

1) บทรองปลอบ, ขูเด็ก 2) บทรองลอเลียนเด็ก 3) บทรองเลน 4) บทรองประกอบการเลน
ของเด็ก  
  เนื้อหาของบทเพลงประเภทปลอบขูเด็กสะทอนใหเห็นถึงดานการอบรมเล้ียงดูลูก  
ดานครอบครัว ดานความเชื่อและศาสนา  ดานชีวิตความเปนอยู  ดานความสัมพันธกับธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอม   
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   เนื้อหาของบทเพลงประเภทรองลอเลียนเด็กสะทอนใหเห็นถึงดานชีวิตความเปนอยู   
ดานวัฒนธรรมการแตงกาย  ดานพฤติกรรมและบุคลิกภาพ ดานสุขภาพอนามัย ดานความเช่ือ 
และศาสนา ดานชีวิตความเปนอยู อาหารการกิน ดานครอบครัวการอบรมเล้ียงดูลูก  
  เนื้อหาของบทเพลงประเภทรองเลนเด็กสะทอนใหเห็นถึงดานชีวิตความเปนอยู ดาน 
การดํารงชีวิตท่ีเรียบงาย  ดานครอบครัวการอบรมเล้ียงดูลูก  ดานการประกอบอาชีพ ดาน
สภาพแวดลอมและธรรมชาติ ดานวัฒนธรรมภาษา     
   เนื้อหาของบทเพลงประเภทประกอบการละเลนเด็กสะทอนใหเห็นถึงดานชีวิตความ
เปนอยู อาหารการกิน ดานสังคมครอบครัว ดานสภาพแวดลอมใกลตัวเด็ก ดานความเช่ือ 
และศาสนา ดานการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ดานการอบรมเล้ียงดูลูก 
   กลวิธีการนําเสนอบทรองเลนสําหรับเด็กในอําเภอบางประหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
พบวา มีการใชลักษณะคําประพันธดังนี้ กลอน 3 สังขลิก กลอน 4 สังขลิก กลอนหัวเดียว กลอน
ส้ันๆ กานทดั้น คลายกาพยฉบัง  คลายกลอน 4 ลํานํา กลอน 4 คลายกลอน 6 กลอนสังขลิก คลาย
กลอน 3 สังขลิก กาพยยานี 11   
 
แนวทางการอนุรักษ และสืบสานบทรองเลนสําหรับเด็ก อําเภอบางปะหัน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  
 
 การอนุรักษ หมายถึง การรักษาไว หรือรักษาเอาไวใหคงเดิม สวนการสืบเนื่อง หมายถึง 
การปฏิบัติหรือถายทอดติดตอกันมา หรือการรับชวง คําวาอนุรักษ และสืบสานนี้ มักจะไดยินกัน
บอยคร้ังในการจัดกิจกรรมประเภทภูมิปญญาทองถ่ิน 
 จากผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางไดใหวิธีการที่หลากหลายเกี่ยวกับแนวทางการอนุรักษ
และการสืบสานไว สรุปไดดังนี้ 
  1. การรวบรวมขอมูลบทเพลงรองเลนของทองถ่ิน มุงศึกษาใหรูความเปนมาในอดีต และ
สภาพการณในปจจุบัน 
 2. การปลุกจิตสํานึกใหคนในทองถ่ินตระหนักถึงคุณคาแกนสาระและความสําคัญของ
บทรองเลนสําหรับเด็ก ซ่ึงเปนภูมิปญญาทองถ่ิน 

 3. การฟนฟู โดยสถานศึกษา  เชน โรงเรียน มหาวิทยาลัยมีบทบาทในการศึกษาและวิจัย
บทรองเลนสําหรับเด็ก พรอมสงเสริมการกิจกรรมการเลนและนันทนาการในโรงเรียนและชุมชน  
ซ่ึงปจจุบันโรงเรียนเปนสถาบันท่ีใกลชิดเด็กมากท่ีสุด เนื่องจากบทบาทของสถาบันครอบครัวไดลด
บทบาทจากความเปล่ียนแปลงแปลงโครงสรางทางสังคม  ครอบครัวขยายแบบเดิมในสังคมไทยได
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หายไปจากสังคมเนื่องจากมีการขยายครอบครัวออกเปนครอบครัวเดี่ยว แยกยายถ่ินฐานตามแหลง
งาน เพื่อแสวงหารายไดอันเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิต พอแมมุงหาเงินทําใหเยาวชนขาดความ
ใกลชิดและเกิดชองวางในการเรียนรู ดังนั้นโรงเรียนจึงมีบทบาทในการถายทอดและขัดเกลา
นักเรียนเพื่อใหเติบโตเปนบุคคลคุณภาพตามทิศทางการจัดการศึกษา ซ่ึงพบวาสภาพสังคมปจจุบัน
ขาดการส่ือสารท่ีมีประสิทธ์ิภาพ และขาดความใกลชิดทํามาจากโครงสรางครอบครัวท่ีเปล่ียนแปลง
การฟนฟูบทรองเลนสําหรับเด็กโดยสถานศึกษามีวิธีการ ดังนี้ 

  3.1 ปรับหลักสูตรใหเอ้ือตอการมีกิจกรรมสัมพันธในช้ันเรียน โดยการเปดโอกาสให
เยาวชนไดมีสวนรวมในการรองเลนโดยอาศัยกิจกรรมบทรองเลนสําหรับเด็กเปนส่ือนันทนา 
การเพ่ือสรางความสามัคคีและเด็กไดซึมซับวัฒนธรรมท่ีดีงามเหมาะแกการเรียนรู และรับไปปรับ
ใชในชีวิตประจําวัน 

  3.2 เพิ่มกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหเอ้ือตอการอนุรักษและสืบสานบทรองเลนสําหรับ
เด็กโดยเชิญวิทยากรผูเช่ียวชาญดานวัฒนธรรมทางดานนี้มาใหความรู 

  3.3 การวัดประเมินผลทางการศึกษาควรปรับทิศทางในการประเมินผลเพื่อให
สอดคลองกับสังคมไทยโดยการวัดประเมินความรู ความสามารถทางดานบทรองเลนสําหรับเด็ก
และกิจกรรมทางวัฒนธรรมอ่ืนอันเปนรากฐานของสังคม 
  3.4 หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนมีสวนรวมในการสงเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เพื่อสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูของคนในทองถ่ิน 

 4. การพัฒนา โดยสํานักวัฒนธรรมและองคกรสวนทองถ่ิน มีบทบาทในการจัดกิจกรรม
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพดานบทรองเลนสําหรับเด็ก โดยจัดทําการรวบรวมและพัฒนาส่ือ 
การเรียนการสอนจัดการสงเสริมบุคคลผูเช่ียวชาญดานบทรองเลนสําหรับเด็ก โดยการใหรางวัล  
การสนับสนุนสงเสริมหรือการสรางศูนยการเรียนรูในทองถ่ินเพ่ือกระตุนการอนุรักษและพัฒนา
อยางมีสวนรวม 
 5. การถายทอด โดยการนําภูมิปญญาบทดานบทรองเลนสําหรับเด็ก ท่ีผานการเลือกสรร
มา แลวไปถายทอดใหคนในสังคมไดรับรู ตระหนักในคุณคา คุณประโยชน โดยผานสถาบัน
ครอบครัว สถาบันการศึกษา และการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมตาง ๆ  
 6. การเผยแพรแลกเปล่ียน โดยการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการเผยแพรและ
แลกเปล่ียนภูมิปญญาดานบทรองเลนสําหรับเด็กอยางกวางขวาง โดยใหมีการเผยแพรภูมิปญญา
ทองถ่ินตาง ๆ ดวยส่ือและวิธีการตาง ๆ  
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 7. การเสริมสรางปราชญทองถ่ิน โดยการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ
ชาวบานใหมีโอกาสแสดงศักยภาพทางภูมิปญญา ความรูความสามารถดานบทรองเลนสําหรับเด็ก
อยางเต็มท่ี มีการยกยองประกาศเกียรติคุณในลักษณะตาง ๆ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


