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บทคัดย่อ 

  
การศึกษาวิจัยเรื่องเพลงอีแซว  :  การสร้างมาตรฐานศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านเพลงอีแซว 

จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือ 1. เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาศิลปะการแสดงเพลง
พ้ืนบ้านอีแซว จังหวัดสุพรรณบุรี 2. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาศิลปะการแสดงเพลงพ้ืนบ้าน
อีแซว จังหวัดสุพรรณบุรี 3. เพ่ือสร้างมาตรฐานศิลปะการแสดงเพลงพ้ืนบ้านอีแซว จังหวัดสุพรรณบุรี 
ผลการวิจับพบว่าการละเล่นเพลงอีแซวของศิลปินภูมิปัญญาท้องถิ่น  จังหวัดสุพรรณบุรี จากการ
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างศิลปินภูมิปัญญาด้านเพลงพ้ืนบ้านของจังหวัดสุพรรณบุรี  และครู อาจารย์ 
ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ที่มีความรู้ ความสามารถในการละเล่นเพลงอีแซว สามารถน า
ความรู้ของแต่ละบุคคล สู่กระบวนการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ  พบว่าการที่ศิลปินหรือผู้แสดง
เพลงอีแซวจะประสบผลส าเร็จในการแสดงหรือสามารถเล่นเพลงอีแซวของสุพรรณบุรีได้นั้  จักต้องมี
วิธีในการปฏิบัติเฉพาะทางที่เราเรียกว่าเทคนิค โดยประมวลองค์ความรู้ได้ ดังนี้ คือ 1. ด้านตัวศิลปิน
หรือผู้แสดง 2.ด้านขนบนิยมและแนวปฏิบัติที่ดี 3.ด้านองค์ประกอบการแสดง โดยทั้ง 3 ด้าน มี
แนวทางการปฏิบัติ ตลอดจนวิธีการที่จะพัฒนาการละเล่นการแสดงเพลงอีแซว  ให้มีมาตรฐานและ
สามารถด ารงอยู่อย่างมั่นคง ตามแบบอย่างของครูผู้ถ่ายทอด การเรียนรู้เริ่มต้นของศิลปิน  นับเป็นสิ่ง
ส าคัญอย่างยิ่ง ส าหรับบุคคลที่จะเรียนรู้และฝึกเพลงอีแซว การเริ่มต้นของศิลปินในการฝึกหัดต้องมา
จาก ความสนใจ ใส่ใจ และชอบที่จะเรียนรู้ ฝึกหัดเพลงอีแซว ด้วยความมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียร เอาใจ
ใส่ ควบคู่กับพรสวรรค์ที่มีอยู่ในตัวตน คนที่มีพรสวรรค์ด้านเสียง ถือเป็นพ้ืนฐานที่ดีในการร้องเพลงอี
แซวมากกว่าคนที่ไม่มีพรสวรรค์ด้านเสียง หากแต่พรสวรรค์เป็นเพียงทุนเริ่มต้นของศิลปินที่ติดตัวมา 

การเรียนรู้เพลงอีแซวควรมาจากความเต็มใจ ความสมัครใจ โดยไม่มีการบังคับ สิ่งนี้
นับเป็นจุดเริ่มต้นของการฝึกหัดที่จะส่งผลให้พบกับความส าเร็จก้าวแรกของการแสดงเพลงอีแซว  สิ่ง
ส าคัญอีกประการหนึ่งถ้าผู้เรียนขาดการเอาใจใส่ ไม่พัฒนาตัวเองให้เกิดทักษะที่ดีข้ึน ย่อมน าไปสู่ความ
ล้มเหลวของการเป็นมืออาชีพ หรือแม่เพลง พ่อเพลงที่ดีในอนาคต การได้รับการถ่ายทอดจากต้นแบบ
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ที่มีคุณภาพ  ในที่นี้หมายถึงครูผู้ถ่ายทอดเพลงอีแซวจะต้องเป็นผู้ที่มีภูมิรู้ภูมิหลังเกี่ยวกับการแสดง
เพลงอีแซวอย่างดียิ่ง มีประสบการณ์ในการแสดงที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน และสามารถถ่ายทอดให้แก่
ศิษย์อย่างครบถ้วน องค์ประกอบของการแสดง สามารถบอกให้ท าร าให้ดู รอบรู้ในบทกลอนอย่าง
ช านาญ เมื่อศิษย์ได้เห็นต้นแบบจากครู  จึงเกิดการเรียนรู้และปฏิบัติตามต้นแบบที่ได้รับการ
ถ่ายทอด รวมทั้งเป็นการสืบทอดแนวทางการแสดงเพลงอีแซวที่มีมาแต่โบราณได้เป็นอย่างดี  เป็นผู้มี
ทักษะด้านภาษาไทย  การแสดงเพลงอีแซวหรือเพลงพ้ืนบ้านทั่ว ๆ ไป ความส าคัญประการหนึ่ง คือ 
ทักษะด้านภาษาไทย ทั้งในด้านการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนล้วนแล้วมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงต่อ
กันทั้งสิ้น 

จากการสร้างมาตรฐานเพลงอีแซวจังหวัดสุพรรณบุรี  ผู้วิจัยได้สร้างเกณฑ์การหาผล
สัมพันธ์โดยออกแบบ และก าหนดมาตรฐานเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านบุคลากรผู้แสดง 2. ด้านกลอน
เพลงและภาษาที่ใช้ในการแสดง 3. ด้านท่าร า 4. ด้านเครื่องแต่งกาย 5. ด้านเวที และ 6. ด้าน
ระยะเวลาที่ใช้แสดง จากการสร้างมาตฐานแล้วได้น าเกณฑ์มาตรฐานไปใช้กับผู้เชี่ยวชาญ  และ
นักแสดงเพลงพ้ืนบ้านอีแซว พบว่าเกณฑ์การวัดจะต้องอยู่ในระดับ 75 เปอร์เซ็นต์ถึงจะผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

สรุปผลการวิจัยได้ว่ามาตารฐานการแสดงเพลงพ้ืนบ้านอีแซวจะอยู่ที่ 75 เปอร์เซ็นต์ของ
เกณฑ์ที่สร้างขึ้น ผู้ที่จะแสดงเพลงพื้นบ้านอีแซว จังหวัดสุพรรณบุรีที่จะมีคุณภาพ และอยู่ในมาตรฐาน
ได้ต้องผ่านเกณฑ์ทั้ง  6 ด้านนี้ เพราเป็นการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่สร้างขึ้นจากศิลปิน 
ผู้เชี่ยวชาญ ศิลปินแห่งชาติเพลงพ้ืนบ้านอีแซวจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมติของสมาคมการแสดงเพลง
พ้ืนบ้านอีแซว จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
ค าส าคัญ : อีแซว, ศิลปะการแสดง, เพลงพื้นบ้าน 
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ABSTRACT 

  
The study of music : The creation of the standard of folk art. Suphanburi 

Province This is intended to 1. To study the history of folk art performances. 2. To 
study the current state of art and folk music. 3. To create a standard of folk music. 
Suphanburi Province The results showed that the music of the artist's local wisdom. 
Suphanburi Province The exchange of knowledge between artists, local folk music of 
Suphanburi and teachers of Suphanburi Dramatic Arts College with knowledge of the 
ability to play the song. Can bring individual knowledge. The systematic knowledge 
management process. Find out whether the artist or performer Ee Sae will be 
successful in performing or playing the song of Suphanburi. There must be a way to 
practice the technique we call it. The knowledge is as follows. 1. The artist or actor. 2. 
The popular side and good practice. The three elements of the performance of the 
three. As well as how to develop the play, the song teaser. To be standard and able 
to stay stable. Follow the example of the teacher. The Beginner's Learning This is very 
important. For individuals to learn and practice the song. The beginning of an artist in 
the apprenticeship comes from attentive attention and likes to learn. Apprentice With 
commitment. Be diligent in paying attention to the talent that exists in the person. 
People with sound talent It is a good foundation to sing more than a vocalist. But 
talent is just the beginning of the artist to carry it. 

Learning e-music should come from voluntary willingness without 
obligation. This is the beginning of an internship that will result in the first step of the 
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show. Another important aspect is the lack of attention. Do not develop yourself for 
better skills. Inevitably leads to the failure of a professional mother or father song, 
good music in the future. The inheritance of quality prototypes. In this place, the 
teacher who broadcasts the song will have to have a good background in performing 
the song. Has long experience in acting. And can be conveyed to the disciple in full. 
Elements of the show Can be told to do the dance. Know the verses well. When the 
teacher saw the master from the teacher. The learning and practice of the prototype. 
As well as the inheritance of the show, the song has a long history as well. Thai 
language proficiency One of the most important is Thai language skills. In terms of 
speaking, listening, reading, writing, they are all interconnected. 

By the standards of music in Thailand Suphanburi. Researchers have 
established criteria for finding relationships by design. And set the standard in 6 
aspects: 1. Personnel, actors 2. The verse and the language used in the show 3. The 
dance 4. The costumes 5. The stage and 6. The duration of the show. Based on the 
baseline, standard criteria were applied to the experts. And folk songwriter Ela. The 
criteria must be 75 percent to reach the benchmark. 

The results of the research show that the folk music performance of Eskimo 
is at 75 percent of the threshold. Who will perform folk songs? Suphan Buri Province. 
The standard is based on the standards established by the artist, national artist, local 
folk song, Eve, Suphanburi. By the resolution of the Association of folk music 
performances. Suphanburi Province. 

 
Keyword : Esaew, Performing arts, Folk music 
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กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างสูงยิ่งจาก 
อาจารย์ ดร.มนตรี  ศรีราชเลา ดร.ยิ่ง  กีรติบูรณะ ประธานกรรมการควบคุม.ดร.ภควัต  ปิด

ตาทะโน และ ดร.ชนากานต์  โรจนธนาดุล ที่กรุณาให้ความรู้ ดูแล เป็นก าลังใจ ช่วยเหลือ  ให้ค าปรึกษา
และเสนอแนะแนวทาง ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องอย่างดียิ่ง ผู้วิจัยตระหนักในพระคุณ และขอ
กราบขอบพระคุณอย่างสูงด้วยความเคารพยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณ แม่ขวัญจิต  ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ศิลปินเพลง
พ้ืนบ้านภาคกลาง และศิลปินเพลงพ้ืนบ้านอีแซวทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล  และองค์ความรู้
เกี่ยวกับศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านเพลงอีแซวท าให้สามารถด าเนินการวิจัยจนประสบผ ลส าเร็จ 
ขอขอบพระคุณคณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ให้ทุนช่วยเหลือสนับสนุนการวิจัย 
ตลอดจนคณาจารย์ประจ าคณะวัฒนธรรมศาสตร์ เพ่ือนร่วมงาน และเพ่ือนนิสิตระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 
9 สาขาวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศูนย์บริการวิชาการกรุงเทพมหานคร  ผู้เป็น
กัลยาณมิตรทุกท่าน 

คุณค่าและประโยชน์จากวิทยานิพนธ์ เรื่อง การสร้างมาตรฐานศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านเพลงอี
แซว จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้วิจัยขอมอบบูชาพระคุณบิดา มารดา และบูรพาจารย์ทุกท่านด้วยความเคารพ
อย่างสูง ที่มีส่วนในการประสิทธิ์ประสาทวิทยาการและวิชาความรู้ตลอดจนประสบการณ์ต่าง  ๆ ท าให้
ผู้วิจัยประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิตและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
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บทที่ 1   
บทน า 

 

ภูมิหลัง 
 

  เพลงพื้นบ้านอีแซวเป็นเพลงประจ าท้องถิ่นของ สุพรรณบุรี มีก าเนิดและแพร่หลายในเขต
จังหวัดสุพรรณบุรีและใกล้เคียง เพลงอีแซวมีความเป็นมาท่ียาวนาน มากกว่า 100 ปี โดยในช่วงแรกๆ 
นั้นมีลักษณะเป็นเพลงปฏิพากย์ (เพลงโต้ตอบ) ที่หนุ่มสาวใช้ร้องยั่วเย้า เกี้ยวพาราสีกันอย่างง่ายๆ 
สั้นๆ กระทั่งเมื่อ 60-70 ปีที่ผ่านมาจึงได้พัฒนาเป็นเพลงปฏิพากย์ยาวคือมีเนื้อเพลงที่ใช้ร้องในแต่ละ
ครั้งยาวมากขึ้น พร้อมกับมีการดัดแปลงท านองและลักษณะการร้องรับของลูกคู่ นอกจากนั้นยังได้มี
การพัฒนาเสื้อผ้าของผู้แสดง โดยจะนุ่งโจงกระเบนทั้งฝ่ายชายและหญิง ส่วนเสื้อนั้นฝ่ายหญิงจะใส่
เสื้อแขนสั้นคอกลมหรือ คอเหลี่ยมกว้าง ฝ่ายชายมักจะใส่เสื้อแขนสั้นคอกลม สร้างสรรค์ความสะดุด
ตาด้วยสี ที่ฉูดฉาดเพ่ือดึงดูดใจผู้ชม ด้วยความนิยมในเพลงอีแซวท าให้สามารถแสดงได้เกือบทุก
สถานที่และทุกโอกาสเพียงแต่จะไม่มีการแสดงในงานแต่งงาน 
 วงอีแซวจะไม่มีข้อก าหนดเรื่อง จ านวนผู้แสดง แต่ในวงหนึ่งๆ จะมีการจัดสรรต าแหน่ง
หน้าที่ ของผู้แสดงประกอบด้วย พ่อเพลง (ผู้ร้องน าฝ่ายชาย) แม่เพลง (ผู้ร้องน าฝ่ายหญิง) คอต้น  
(ผู้ร้องเพลงโต้ตอบคนแรก) คอสอง, คอสาม (ผู้ร้องคนท่ีสองและ สาม) และ ลูกคู่ (จ านวนไม่จ ากัด มี
หน้าที่ร้องรับ ร้องซ้ าความ ร้องสอดแทรกขัดจังหวะ เพื่อความสนุกสนาน) 
  เพลงอีแซวที่จะด าเนินการแสดงโดยมีเนื้อหาเรียงล าดับ เริ่มต้นด้วย บทไหว้ครู บทเกริ่น 
บทประ และจบท้ายด้วยบทจาก หรือบทลา 
 บทไหว้ครู เป็นบทกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และผู้มีพระคุณ ได้แก่ พระรัตนตรัย เทวดา 
ภูตผี พ่อแม่ ครูอาจารย์ ( ครูเพลงของอีแซวจะมีสองแบบ “ ครูเพลงที่เป็นจิตวิญญาณ ” เช่นพระ
นารายณ์ ฤาษีหรือพ่อแก่ และครูอีกประเภทคือ “ ครู เพลงที่เป็นมนุษย์ ” นอกจากครูเพลงทั้งสอง
แบบแล้ว ก็ม“ีครู พักลักจ า” ซึ่งหมายถึงครูที่ผู้ร้องไม่ได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์ แต่ได้ แอบจดจ าเพลงหรือ
ลีลา ) การร้องบทไหว้ครูจะต้องนั่งกับพื้นร้อง โดยมี“พาน ก านล” หรือพานไหว้ครูวางไว้ข้างหน้า 
หรือยกถือไว้ในขณะร้อง โดยพ่อเพลงจะร้องก่อน ตามด้วยแม่เพลง 
 บทเกริ่น เป็นบทร้องของฝ่ายชายและหญิงก่อนที่จะ มาพบกันตามเหตุการณ์ที่สมมุติไว้ บท
เกริ่นเริ่มต้นภายหลังจาก บทไหว้ครูจบลง ผู้แสดงทั้งหมดจะลุกขึ้นยืนร้อง “เพลงออกตัว” มีเนื้อหา
ทักทายกัน แนะน าตัว ฝากตัวกับผู้ชม ตามด้วย “เพลง แต่งตัว” หากสมมุติเหตุการณ์เป็นการชักชวน
กันไปเที่ยวบ้าน สาวๆ พอมาถึงบ้านฝ่ายหญิงแล้วจะร้อง “เพลงปลอบ” ซึ่งเป็น เพลงที่ชักชวนให้ฝ่าย
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หญิงออกมาร้องเพลงโต้ตอบกันเพลงประ หมายถึงการร้องปะทะคารมกันของทั้งสอง ฝ่าย เพลงประ
ของวงอีแซวมีหลายแบบ ได้แก่ แนวรัก (การเกี้ยว พาราสี) แนวประลอง (การทดสอบฝีปากหรือ
ทดสอบภูมิปัญญา) และแนวเพลงเรื่อง (ด าเนินเรื่องราวตามเรื่องของ นิทาน นิยาย หรือวรรณกรรม) 
 บทจาก หรือ บทลา เป็นเพลงที่ใช้ร้องเพ่ือ แสดงถึงความอาลัยคู่เล่นเพลง ผู้ชม หรือ กล่าว
อ าลาผู้ชม หรือเจ้าภาพผู้ว่าจ้างให้มาแสดง  
 การอวยพร เป็นการร้องขอบคุณเจ้าภาพ และ ผู้ชม รวมทั้งขอบคุณผู้ให้รางวัล 
 ศิลปะการแสดงพื้นบ้านพื้นบ้านหรือวัฒนธรรมท้องถิ่นในเชิงร้องและขับล าหรือที่เรียกว่า
เพลงพื้นบ้านเป็นการแสดงที่นิยมเล่นกันทั่วทุกภาคของประเทศไทย  เนื่องมาจากการใช้ภาษาท่ีเรียบ
ง่าย เข้าถึงความรู้สึกของประชาชนได้ง่าย รวมไปถึงยังมีการสอดแทรกคติธรรมค าสอนไว้ในบทเพลง  
ส่วนเครื่องดนตรีที่ใช้มักจะเป็นเพียงเครื่องประกอบจังหวะ เช่น กลอง ฉิ่ง กรับ โทน หรือใช้การ
ปรบมือให้เข้ากับบทร้อง เนื้อร้องและฉันทลักษณ์ไม่แน่นอน การร้องจะร้องซ้ าไปซ้ ามา หรือแทรกการ
เอ้ือนเสียง ให้มีความสอดคล้องกัน  การแต่งกายจะแต่งตามแบบพ้ืนบ้านในท้องถิ่นนั้น ๆโดยเน้นสีสัน
และเครื่องประดับให้โดดเด่นสะดุดตากับผู้ชม เพลงพื้นบ้านนั้นถูกถ่ายทอดกันมาในแบบของมุขปาฐะ 
กล่าวคือ สืบทอดกันมาด้วยการบอกเล่าปากต่อปาก โดยใช้การจดจ า ไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์
อักษร ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง ที่มา รวมไปถึงระเบียบวิธีเล่น แต่มุ่งเน้นแสดงเพ่ือความบันเทิงเริงรมย์ของ
คนในสังคมนั้นๆ  (อมรา กล้าเจริญ, 2527)  
 เพลงพื้นบ้านจัดเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีคุณค่า เป็นวิถีชีวิตของคนในแต่ละกลุ่มชนซึ่งเป็น
มรดกตกทอดกันมานาน ท าให้ทุกคนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าของร่วมกันท าให้เกิด
ความรัก และความหวงแหนในวัฒนธรรมนั้น ๆ  โดยเราอาจจะวิเคราะห์คุณค่าของเพลงพ้ืนบ้านได้
ดังนี้     
  1. เพลงพื้นบ้านเป็นกระจกสะท้อนสังคม ดังจะเห็นได้จากในยามสงบสุขจะมีการร้อง
เพลงเล่นกันอย่างสนุกสนาน  แต่ในยามท่ีบ้านเมืองมีเหตุการณ์วิกฤตหรือเหตุการณ์ขับขันขึ้น ก็อาจมี
การร้องเพลงเพ่ือเป็นการปลุกใจ หรือเพ่ือระบายความรู้สึกของตนในช่วงระยะเวลานั้น ๆ  
  2. เพลงพื้นบ้านเป็นช่องทางระบายความรู้สึกของคน เมื่อเกิดความว้าเหว่หรือในยามท่ี
ต้องเผชิญกับความทุกข์ยาก หรือในยามที่คนมีความสุขก็จะร้องเพลงเช่นกัน นอกจากนี้การร่วมกัน
ร้องหรือเล่นเพลงยังก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะด้วย  
  3. เพลงพื้นบ้านเป็นสื่อในการสอนที่ดี ไม่ว่าจะเป็นของในด้านการชี้น าทางสังคม การ
อบรมความประพฤติปฏิบัติให้เป็นคนดีของสังคม การปลูกฝังให้มี ความรักในสถาบันชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ การใช้เพลงเป็นสื่อโดยมีท่วงท านองและบทร้องที่คล้องจองกัน ช่วยให้จ าได้ง่ายกว่า
การอบรมสั่งสอนตรง ๆ  
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  4. เพลงพื้นบ้านเป็นสื่อมวลชนที่ดี ที่สามารถช่วยในการกระจายข่าวหรือประชาสัมพันธ์
จากทางราชการไปสู่ประชาชน ในปัจจุบันมีการเชิญพ่อเพลง แม่เพลง ไปเล่นเพลงพ้ืนบ้านในการ
ประชาสัมพันธ์หรือขอความร่วมมือในด้านต่าง ๆ (จตุพร ศิริสัมพันธ์, 2553) 
 ลักษณะของเพลงพื้นบ้านจะมีความเรียบง่ายในถ้อยค า เน้นความสนุกสนานเป็นหลัก 
เนื้อหาของเพลงพื้นบ้านที่ร้องกัน ดูเหมือนจะมีอย่างเดียว ไม่ว่าจะเป็นเพลงชนิดใด คือ เรื่องผู้ชาย
เกี้ยวผู้หญิง แล้วผู้หญิงก็ตอบหรือซักถาม หรือว่าผู้ชายให้เจ็บๆ เท่านั้น  สิ่งส าคัญในการร้องอยู่ที่ผู้ที่
เล่นเพลงต้องด้นกลอนสด ร้องแก้กันด้วยปฏิภาณ ท าให้เกิดรสชาติที่สนุกข้ึนทั้งสองฝ่าย ในช่วงเวลา
ต่อมา เมื่อผู้เล่นเพลงมีความช านาญมากขึ้น จึงคิดหาแนวทางการเล่นเพลงไปต่าง ๆ นานา เช่น ลักหา 
พาหนี ชิงชู้ ตีหมากผัว ฯลฯ 
 เพลงพื้นเมืองที่มีอยู่ในสุพรรณบุรีมีหลายสิบชนิด ล้วนเป็นเพลงที่ชาวบ้านในท้องถิ่นได้
ประดิษฐ์แบบแผนการร้อง ให้เป็นไปตามความนิยมและส าเนียงภาษาท่ีแตกต่างกันไป นิยมร้องกันใน
ช่วงเวลาเทศกาลงานวันส าคัญ ๆ ที่มีการชุมนุมของผู้คนกันชั่วครั้งชั่วคราว  เช่น  ตรุษสงกรานต์  
ขึ้นปีใหม่ การทอดกฐิน การทอดผ้าป่า แม้กระทั่งเข้าไปเกี่ยวข้องในการท ามาหากินของชาวบ้าน เช่น 
งานเกี่ยวข้าว นวดข้าว ฯลฯ มีการเล่นเพลงปรบไก่ เพลงเรือ เพลงอีแซว ซึ่งเป็นเพลงพื้นเมืองที่เคย
เป็นที่นิยมของชาวสุพรรณบุรี แต่ในปัจจุบันการละเล่นดังกล่าวได้เลือนหายไปมากแล้ว 
 เพลงอีแซวที่ร้องกันนั้นจะเริ่มจากบทไหว้ครูทั่งชายและหญิง จากนั้นฝ่ายชายเป็นผู้ริเริ่ม
เรียก  ปลอบ  ฝ่ายหญิงก็จะว่าบท  รับแขก  ดังนั้นฝ่ายชายจะวกเข้าหา บทเก้ียว ฝ่ายหญิงจะรับด้วย
บทเล่นตัว  ฝ่ายชายจะว่าบท  ออด  ฝ่ายหญิงจะตอบด้วยบทเสียแค่ไม่ได้  คือ  รับรัก จากนั้นฝ่าย
หญิงจะข้ึนบท เกี่ยง  ถ้าไม่มาสู่ขอ ฝ่ายชายมักอ้างขอพาหนี  พอหนีตามกันไปก็จะมาถึงบท ชมนกชม
ไม้  ซึ่งบทนี้มักจะเป็นการถามตอบกันระหว่างชายหญิง ซึ่งจะให้ความรู้กับผู้ชมมาก 
 เพลงอีแซวถือเป็นเพลงพ้ืนบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นที่ยอมรับกันว่า
เพลงอีแซวนี้เกิดขึ้นที่สุพรรณบุรีโดยตรง เพลงอีแซวแต่ก่อนเรียกว่า เพลงยั่ว เพราะร้องยั่วกันคล้าย 
เพลงกลองยาว ต่อมามีคนเอาแคนไปขายที่สุพรรณบุรี  ก็มีคนน าเอาแคนไปเป่าประกอบการแสดง  
จึงเรียกว่า เพลงแคน เวลาร้องใช้มือตบจังหวะ บางคนจึงเรียกว่า เพลงตบแผละ จากนั้นท านองเพลง
และเนื้อร้องก็ค่อย ๆ พัฒนาเป็นแบบของตัวเองขึ้น จึงเรียกว่า เพลงอีแซว นอกจากนี้มีการยืมเนื้อร้อง
จากเพลงฉ่อยของอ่างทอง มาร้องเป็นเรื่องให้ยาวขึ้น ส่วนเหตุที่เรียกว่าเพลงอีแซวนั้น ต่างคนก็ต่าง
สันนิษฐานกันไป  แต่ที่น่าเชื่อถือมากท่ีสุด คือ พ่อบัวเผื่อน  โพธิ์พักตร์ สันนิษฐานว่าที่เรียกว่าเพลงอี
แซวนั้น “เพราะยืนร้องแซวกันทั้งคืน” (พระมหาอดิศร ถิรสีโล, 2531)  
 เพลงอีแซวถือเป็นมรดกแห่งภูมิปัญญาที่ได้สั่งสมต่อเนื่องกันมาหลายชั่วอายุคนมีความ
ผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวบ้าน สถานที่ท่ีนับเป็นจุดก าเนิดของพ่อเพลงและแม่เพลงชาวจังหวัด
สุพรรณบุรีในอดีต คือ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่วัดแห่ง
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นี้ในอดีตนอกจากจะเป็นศูนย์รวมแห่งความเลื่อมใสศรัทธาของประชาชนในการประกอบพิธีกรรมที่
ส าคัญทางพุทธศาสนาแล้ว ในเทศกาลต่างๆ ยังเป็นแหล่งในการพบปะแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น นั่นคือ การเล่นเพลงหรือร้องเพลงพื้นบ้านของชายและหญิง  ที่เดินทางมาจากท้องที่ต่าง ๆ 
ในจังหวัดสุพรรณบุรี และใกล้เคียง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อมาเล่นเพลงกันอย่างสนุกสนาน ตั้งแต่หัวค่ า
จนสว่าง โดยสลับผลัดเปลี่ยนกันเล่น มิได้คิดมูลค่าเป็นเงินค่าจ้างแต่อย่างใด ส่วนใหญ่จะมาร้องและ
เล่นกันในงานไหว้หลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์ ในช่วงเดือน 5 และเดือน 11 ในปัจจุบันยังคงมีการเล่น
เพลงอีแซวในงานประจ าปีทุกปี 
 จากสภาพปัจจุบันปัญหาที่เห็นได้ชัดเจนคือค่านิยมของผู้ชมและผู้ฟังเปลี่ยนไปค่อนข้างมาก 
เพราะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
และการสื่อสาร ท าให้คนในยุคปัจจุบันสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ท าให้สามารถรับรู้
วัฒนธรรมของชาติต่าง ๆได้อย่างง่ายดาย เกิดความนิยมชมชอบในวัฒนธรรมต่างชาติ เช่น วัฒนธรรม
ของเกาหลี ญี่ปุ่นหรืออังกฤษ จึงดูถูกวัฒนธรรมไทยที่บรรพบุรุษสร้างไว้ว่าเป็นสิ่งที่ล้าสมัย ไม่ให้ความ
สนใจในศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านที่เป็นอัตลักษณ์ของตนเอง จนท าให้เพลงพ้ืนบ้านซึ่งเป็นเพลงที่
แสดงออกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเองค่อย ๆ ที่จะเลือนหายไป กลุ่มผู้แสดงเพลงอีแซวจึงต้องมี
การปรับตัว น าเสนอรูปแบบการแสดงใหม่ ๆ แสดงให้เข้าเหตุการณ์ปัจจุบัน โดยยังคงอัตลักษณ์
ของเดิมไว้อย่างเข้มแข็ง เพื่อให้เพลงอีแซวยังคงอยู่คู่กับสังคมไทยไปอีกนานแสนนาน   
 จากประวัติความเป็นมาความส าคัญและปัญหาที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยได้ตระหนัก
ถึงความส าคัญในคุณค่าของศิลปะการแสดงเพลงอีแซวซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัด
สุพรรณบุรี และต้องการให้เพลงอีแซวกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งเพ่ือจะได้มีการสืบทอดให้กับเยาวชน
รุ่นหลังต่อไป  ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาในการพัฒนารูปแบบการน าเสนอ โดยปรับให้การแสดงนั้นมี
มาตรฐานด้านการแสดง เป็นที่ยอมรับร่วมกันระหว่างผู้แสดงกับผู้ชม โดยมีประเด็นส าคัญที่ต้องท า
ความเข้าใจกับศิลปินเพ่ือการพัฒนารูปแบบการแสดง  ผู้แสดง กลอนเพลงและภาษาที่ใช้ในการแสดง 
และจารีตที่ใช้ในการแสดง ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง มีการ
พัฒนาและปรับปรุงให้ทันสมัยแต่ยังคงรักษาอัตลักษณ์ของเดิมเอาไว้ เพื่อไม่ให้เพลงอีแซวซึ่งเป็น
ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ซึ่งแสดงออกถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ เสื่อมถอยหรือสูญหายไป 
นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับเพลงพื้นบ้าน “อีแซว” ของชาวสุพรรณบุรีสืบไป  
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 
 1. เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาศิลปะการแสดงเพลงพ้ืนบ้าน เพลงอีแซว จังหวัด
สุพรรณบุรี 
 2. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาศิลปะการแสดงเพลงพ้ืนบ้าน เพลงอีแซว จังหวัด
สุพรรณบุรี 
 3. เพ่ือสร้างมาตรฐานศิลปะการแสดงเพลงพ้ืนบ้าน เพลงอีแซว จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
ค าถามในการวิจัย 
 
 1.ประวัติความเป็นมาศิลปะการแสดงพื้นบ้าน เพลงอีแซว จังหวัดสุพรรณบุรี ในอดีต 
ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร 
 2.สภาพปัจจุบันและปัญหาศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านเพลงอีแซว จังหวัดสุพรรณบุรี  
เป็นอย่างไร 
 3. การสร้างมาตรฐานศิลปะการแสดงเพลงพ้ืนบ้าน เพลงอีแซว จังหวัดสุพรรณบุรี  
ที่เหมาะสมกับความต้องการของสังคมควรมีลักษณะอย่างไร 
 
ความส าคัญของการวิจัย 
 
 1. ผลการวิจัยท าให้ทราบถึงความเป็นมาและความเจริญก้าวหน้าของการแสดงพ้ืนบ้านของ
ชาวจังหวัดสุพรรณบุรี คือ ศิลปะการแสดงเพลงพ้ืนบ้าน เพลงอีแซว ในอดีตจนถึงปัจจุบัน 
 2. ผลการวิจัยท าให้ทราบสภาพปัจจุบันและปัญหาของชุมชน ศิลปะการแสดงเพลงพ้ืนบ้าน 
เพลงอีแซว จังหวัดสุพรรณบุรีว่า ในปัจจุบันมีการแสดงรูปแบบอย่างไรบ้าง 
 3. ผลการวิจัยสามารถก าหนดมาตรฐานศิลปะการแสดงเพลงพ้ืนบ้านของชุมชนจังหวัด
สุพรรณบุรีและมาตรฐานของการแสดงเพลงอีแซวที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้ชม 
การแสดงเพลงอีแซวที่มีรูปแบบที่ชัดเจน มาตรฐานการแสดงเพลงอีแซวที่ได้ จะเป็นแนวทางให้ผู้ที่มี
ส่วนรับผิดชอบน าไปท าความเข้าใจและเผยแพร่องค์ความรู้ มาตรฐานรูปแบบการแสดงให้กับหัวหน้า
คณะเพลงอีแซว จะส่งผลต่อการแสดงเพลงอีแซวให้เป็นรูปแบบเดียวกัน ซึ่งถ้าท าได้และเป็นที่ยอมรับ
ของนักวิชาการและหน่วยงานภาครัฐ ก็จะท าให้มีความเป็นมาตรฐานสูงขึ้น นอกจากนี้การบันทึก
ข้อมูลเพลงอีแซวอย่างเป็นระบบ สามารถน าไปเป็นเอกสารวิชาการ จัดท าหลักสูตรท้องถิ่นใน
สถานศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี ได้อีกทางหนึ่งด้วย 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
 การศึกษาวิจัยเรื่องเพลงอีแซว : การสร้างมาตรฐานศิลปะการแสดงพื้นบ้าน จังหวัด
สุพรรณบุรี เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ผลการวิจัยได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้เป็นไปตาม 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ในการสร้างมาตรฐานการแสดงพ้ืนบ้านที่เหมาะสมกับสภาพทางวัฒนธรรม 
ของสังคมในปัจจุบัน ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดค านิยามศัพท์เฉพาะ ดังนี้ 
 เพลงอีแซว  หมายถึง เพลงร้องพ้ืนบ้านของจังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีลักษณะการร้องกระเซ้า 
เย้าแหย่ เกี้ยวพาราสี อย่างสนุกสนานของฝ่ายชายและฝ่ายหญิง โดยมีตะโพนตีประกอบจังหวะ 
 มาตรฐาน  หมายถึง สิ่งที่ถือเอาเป็นเกณฑ์ส าหรับเทียบก าหนดทั้งในด้านปริมาณและ
คุณภาพการจัดท าข้อก าหนด หลักเกณฑ์ ข้อปฏิบัติ หรือ บรรทัดฐานของการแสดง โดยค านึงถึง
องค์ประกอบต่าง ๆ ตามหลักการจัดการแสดง ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้ หมายถึง ข้อก าหนดเกี่ยวกับ
คุณลักษณะและคุณภาพที่ต้องการให้เกิดขึ้น ในศิลปะการแสดงเพลงพ้ืนบ้าน     เพลงอีแซว เพ่ือใช้
เป็นหลักในการตรวจสอบความถูกต้องและสวยงาม ตามหลักการจัดการแสดง ตามองค์ประกอบด้วย  
ด้านผู้แสดง คือ ผู้ที่ท าหน้าที่ร้องเพลงอีแซว ที่มีท้ังผู้ชาย เรียกว่า พ่อเพลงและผู้หญิง ที่เรียกว่า แม่
เพลง เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการร้องโต้ตอบกันหรือท่ีเรียกว่าการด้นกลอนสดได้เป็นอย่างดี 
ด้านกลอนเพลง เป็นกลอนหัวเดียว หมายถึง กลอนที่สัมผัสด้วยสระเสียงเดียวกันหมด    ในวรรค
สุดท้ายของบท โดยปกตินิยมสระไอ เรียกว่า  กลอนไล สระอา เรียกว่ากลอนลา สระอี เรียกว่า กลอน
ลี เป็นต้น ด้านการแต่งกาย คือ การนุ่งห่มของนักแสดงที่แต่งตามแบบฉบับดั้งเดิมของจังหวัด
สุพรรณบุรี โดยฝ่ายชายจะนุ่งผ้าแบบโจงกระเบน สวมเสื้อคอกลม มีผ้าขาวม้าผูกเอว ฝ่ายหญิงนุ่งผ้า
แบบโจงกระเบน สวมเสื้อแขนยาวหรือแขนสามส่วน มีผ้าสไบห่มเฉียงบ่า เครื่องประดับจะมีหรือไม่ก็
ได้ ด้านเวที แสง เสียง คือ ขนาดเวทีที่เหมาะสมกับจ านวนผู้แสดง อยู่ในระดับสายตา แสงที่ส่องสว่าง
จะต้องชัดเจน ท าให้มองเห็นความโดดเด่นของผู้แสดง ระบบเสียงจะต้องดีเพ่ือให้ผู้ชมได้รับอรรถรสใน
การฟัง ด้านท่าร าเพลงอีแซวใช้ท่าร าของร าวงมาตรฐาน ด้านระยะเวลาที่ใช้แสดง คือ เวลาที่  ใช้ใน
การแสดงที่มีความเหมาะสมกับการแสดงตั้งแต่ต้นจนจบ มีความเหมาะสมกับประเภทของงานที่แสดง 
 ศิลปะการแสดง  หมายถึง การแสดงออกถึงจินตนาการ อารมณ์ และความรู้สึกนึกคิด          
ที่ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของการร้อง การขับล าน าและการร่ายร าประกอบ ซึ่งเป็นวัฒนธรรม
พ้ืนบ้านของชุมชนแต่ละชุมชน ที่จะต้องประกอบด้วยค าร้องและอากัปกิริยาท่าทางประกอบการแสดง
ในงานวิจัยนี้ หมายถึง ศิลปะการแสดงเพลงพื้นบ้านเพลงอีแซว ที่ประกอบไปด้วยศิลปะความงามด้าน
กลอนเพลง ภาษาท่ีใช้ในการแสดง ด้านท่าร า ด้านการแต่งกาย ด้านเวที แสง เสียงและด้านเวลาที่ใช้
ในการแสดง รวมไปถึงจารีตของการแสดง สิ่งเหล่านี้เป็นการแสดงออกทางวัฒนธรรมพื้นบ้านที่
สะท้อนออกมาในรูปแบบของการแสดง 
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 เพลงพื้นบ้าน  หมายถึง เพลงร้องของชาวบ้านที่นิยมร้องสืบทอดกันมา จัดเป็นวรรณกรรม  
ปากเปล่า ที่มีเอกลักษณ์ด้านภาษาเฉพาะตัว แตกต่างกันออกไปตามสภาพของเพลงที่ร้องและท้องถิ่น
นั้น ๆ ในงานวิจัยนี้ เพลงอีแซว หมายถึง ศิลปะการแสดงเพลงพื้นบ้านของจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีความมุ่งหมายของการศึกษา คือ ศึกษาความเป็นมาเกี่ยวกับ  
เพลงอีแซว เพื่อท าความเข้าใจ อันเป็นองค์ความรู้ก่อนที่จะลงมือท าการศึกษาภาคสนามจากนั้นจึงลง
พ้ืนที่ภาคสนาม เพ่ือให้ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาของการแสดงพ้ืนบ้านเพลงอีแซว 
เพ่ือจะน าเอาข้อมูลที่ได้มาท าการจัดการประชุมกลุ่มย่อย และจะได้น าเอาองค์ความรู้ที่ได้ในเบื้องต้น 
มาศึกษาหาแนวทางในการสร้างมาตรฐาน ตามหลักองค์ประกอบของการจัดการแสดง ก าหนดร่าง
มาตรฐานการแสดงเพลง อีแซว ที่เป็นเพลงพื้นบ้านของจังหวัดสุพรรณบุรี ท้ายสุดจึงจัดการประชุม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือพิจารณาร่างมาตรฐาน แล้วหาข้อสรุปปรับปรุงแก้ไขตามมติที่ประชุม อย่างไรก็ตาม 
ในการสร้างกรอบแนวคิดนั้น ผู้วิจัยได้ศึกษาองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมไทย การแสดงเพลงพ้ืนบ้าน 
หลักการสร้างมาตรฐานการแสดง เพลงอีแซว ในทุกบริบท จากนั้นได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎี คือ ทฤษฎี
โครงสร้างหน้าที่นิยม ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์  ทฤษฎีสัมพันธ์สัญลักษณ์ และทฤษฎีการแพร่กระจาย
ทางวัฒนธรรมงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งงานวิจัยภายในประเทศและต่างประเทศ แล้วน าเอาองค์ความรู้
เหล่านั้นมาวิเคราะห์ เพ่ือสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย   ดังภาพประกอบ 1 
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บริบทพื้นที่วิจัย 

จังหวัดสุพรรณบุรี 3 อ าเภอ 

       1.อ าเภอเมือง 2. อ าเภอศรีประจันต์  3. อ าเภอดอนเจดีย์ 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                                                

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิด 
 

เพลงอีแซว : การสร้างมาตรฐานศิลปะการแสดงเพลงพื้นบ้านจังหวัด
สุพรรณบุรี 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

  1. ทฤษฎีโครงสร้างหน้าท่ี 
  2. ทฤษฎีสุนทรียศาสตร ์

  3. ทฤษฎีแพร่กระจาย
ทางวัฒนธรรม 
  
 

กระบวนการสร้างมาตรฐานเพลงอีแซว 
1. วิเคราะห์ข้อมูล 
    - จุดอ่อน 
    - จุดแข็ง 
     สภาพแวดล้อมทั้งสี่ 
    - ความต้องการเพลงอีแซว 
2. ออกแบบยกร่างมาตรฐานเพลงอี
แซว 
3.ประชุมเชิงปฏิบัติการเปิดโอกาสให้
ผู้รู้  ผู้ปฏิบัติ และประชาชน วพิากษ์ 
แบบมาตรฐานเพลงอีแซว 

ปัญหาการวิจัย
ประชาชนไม่นิยม
ชมชอบเพลงอี
แซวเท่าที่ควรจะ
เป็น 

มาตรฐานการแสดงเพลงอแีซว 

     1. ผูแ้สดง 

      2. ค  ำกลอนร้อง 

     3. กำรแต่งกำยของผูแ้สดง 

     4. เวทีและแสงเสียง 
     5. ท่ำร ำของอีแซว 

    6. ระยะเวลาการแสดงของอีแซว 
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บทที่ 2 

 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง อีแซว : การสร้างมาตรฐานการแสดงศิลปะพ้ืนบ้านจังหวัดสุพรรณบุรี 
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยตามหัวข้อดังนี้  
  1. วัฒนธรรมและศิลปะการแสดงพื้นบ้าน 
   1.1 ความหมายของศิลปวัฒนธรรม  
   1.2 ประเภทของศิลปะการแสดงพื้นบ้าน 
   1.3 ความส าคัญของศิลปะการแสดง 
   1.4 เพลงพื้นบ้านภาคกลาง 
  2. แนวคิดการสร้างมาตรฐานศิลปะการแสดง 
   2.1 แนวคิดการสร้างมาตรฐานเพลงพ้ืนบ้าน 
   2.2 แนวคิดเก่ียวกับสภาพปัจจุบันของศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน 
  3. นโยบายของรัฐเกี่ยวกับวัฒนธรรม  
  4. กฎหมายที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม 
  5. บริบทพื้นที่ท่ีศึกษา  
   5.1 จังหวัดสุพรรณบุรี 
  6. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
  7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
   7.1 งานวิจัยในประเทศ  
   7.2 งานวิจัยในต่างประเทศ  
 
วัฒนธรรมและศิลปะการแสดงพื้นบ้าน 
 
 1.  ความหมายของวัฒนธรรม (Culture)  
  วัฒนธรรมเกิดข้ึนจากความจ าเป็นในการด ารงชีวิตขั้นพ้ืนฐานเพื่อให้มนุษย์อยู่ในโลก
อย่างมีความสุข จึงเป็นมูลเหตุให้มนุษย์ สร้างวัฒนธรรมขึ้นมาเพ่ือการด ารงชีวิตและถ่ายทอดไปยัง
มนุษย์รุ่นหลังต่อไป นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของวัฒนธรรมดังนี้  
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   ราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 1058) ให้ความหมายวัฒนธรรมว่า หมายถึง สิ่งที่ท าความ
เจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะ เช่น วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมในการแต่งกาย วิถีชีวิตของหมู่คณะ เช่น 
วัฒนธรรมพื้นบ้าน วัฒนธรรมชาวเขา (พระยาอนุมานราชธน, 2501) กล่าวถึงวัฒนธรรมว่า หมายถึง 
สิ่งที่มนุษย์เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงหรือผลิตสร้างข้ึนเพ่ือความเจริญงอกงามในวิถีชีวิตของมนุษย์ใน
ส่วนรวมที่ถ่ายทอดกันได้ เรียนกันได้ เอาอย่างกันได้ วัฒนธรรมจึงเป็นผลผลิตของส่วนรวมที่มนุษย์ได้
เรียนรู้มาจากคนสมัยก่อน สืบต่อกันมาเป็นประเพณี วัฒนธรรมจึงเป็นทั้งความคิดเห็นหรือการกระท า
ของมนุษย์ในส่วนรวมที่เป็นลักษณะเดียวกันและส าแดงให้ปรากฏเป็นภาษา ความเชื่อ ระเบียบ
ประเพณี (พิทยา สายหู, 2523) ได้ให้ความหมายของวัฒนธรรม คือแบบอย่างการด ารงชีวิตของกลุ่ม 
ซึ่งสมาชิกเรียนรับถ่ายทอดไปด้วยการสั่งสอน ทั้งทางตรงและทางอ้อม  
  สุพัตรา สุภาพ (2529 : 99) ให้ความเห็นว่า วัฒนธรรมมีความหมายครอบคลุมถึงทุกสิ่ง     
ทุกอย่างอันเป็นแบบแผนในความคิดและการกระท าที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคมของกลุ่ม
ใดกลุ่มหนึ่ง หรือสังคมใดสังคมหนึ่ง มนุษย์คิดสร้างระเบียบ กฎเกณฑ์วิธีการในการปฏิบัติ การจัด
ระเบียบ ระบบความเชื่อ ความนิยม ความรู้ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการควบคุมและใช้ประโยชน์จาก
ธรรมชาติ  
  ไทเลอร์ (Tylor. 1871 : 1) กล่าวถึง วัฒนธรรมว่าเป็นภาพรวมที่มีลักษณะซับซ้อน 
ประกอบด้วยความรู้ ความเชื่อ ศิลปะ จริยธรรม กฎหมาย ประเพณี รวมถึงความสามารถ อุปนิสัย
ต่าง ๆ  ที่มนุษย์ได้มาในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคม  
  นิคม มูสิกะคามะ (2545 : 4) ได้กล่าวว่า วัฒนธรรม คือ วิถีชีวิตของคน เกิดจาก
กระบวนการอันซับซ้อนทางสังคมหรือกลุ่มชนโดยรวมเอามิติทางด้านจิตใจ วัตถุ ภูมิปัญญาและ
อารมณ์เข้าไว้ด้วยกันจนเป็นรูปแบบเอกลักษณ์ของสังคมนั้น มิใช่เพียงเรื่องของศิลปะและวรรณกรรม
หากหมายความถึงรูปแบบวิถีชีวิต สิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน ระบบค่านิยม ตลอดจนขนบธรรมเนียม 
จารีตประเพณีและความเชื่อต่าง ๆ จากความหมายของวัฒนธรรมดังที่กล่าวมาข้างต้น อาจสรุปได้ว่า 
วัฒนธรรม หมายถึง แบบแผนพฤติกรรมของคนในสังคมใดสังคมหนึ่ง ที่มีการสั่งสม สืบทอด 
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ผลิต หรือสร้างข้ึน จากปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม และระหว่างคน
ในสังคมด้วยกันเอง จนอาจกล่าวได้ว่า อะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับมนุษย์แล้วย่อมถือเป็น
วัฒนธรรมได้ท้ังสิ้นประกอบด้วยความรู้ ความเชื่อ ศิลปะ ประเพณี กฎหมายและจริยธรรม  
  ประเภทของวัฒนธรรม  
  การแบ่งประเภทวัฒนธรรม จะมีประโยชน์ในการท าความเข้าใจมโนทัศน์วัฒนธรรมให้
ชัดเจนยิ่งขึ้นซึ่งการแบ่งประเภทวัฒนธรรม มีผู้รู้ผู้ศึกษาทางวัฒนธรรมได้จัดแบ่งดังต่อไปนี้  
   1. ตามประกาศ ตั้ง กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. 2485 ได้มี พระราชบัญญัติวัฒนธรรม
แห่งชาติ พ.ศ. 2485 แบ่งวัฒนธรรมออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้  
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    1.1 คติธรรม (Moral Culture) เป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับหลักของการด าเนินชีวิต
ในสังคม และส่วนใหญ่เป็นเรื่องของจิตใจ โดยเน้นทางคุณธรรม ศีลธรรม เพราะถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็น
ของชีวิตมนุษย์ เช่น ความขยันหมั่นเพียร ความเสียสละ ความรักใคร่สามัคคีในกลุ่มความซื่อสัตย์  
    1.2 เนติธรรม (Legal Culture) เป็นวัฒนธรรมเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ของ
สังคม หรือขนบธรรมเนียมประเพณี ที่สังคมส่วนใหญ่ยอมรับว่ามีความส าคัญเท่าเทียมกับกฎหมาย  
    1.3 วัตถุธรรม (Material Culture) เป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับวัตถุ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ต่าง ๆ ในการด ารงชีวิต  
    1.4 สหธรรม (Social Culture) เป็นวัฒนธรรมทางสังคม ซึ่งรวมถึงคุณธรรมต่าง 
ๆ ที่ท าให้มนุษย์เราอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก รวมทั้งระเบียบมารยาทที่พึงปฏิบัติต่อกันในสังคมทุกชนิด  
  งามพิศ สัตย์สงวน (2542 : 53-54) แบ่งประเภทของวัฒนธรรมออกได้เป็น 2 ประเภท 
ดังนี้  
   1.  วัฒนธรรมทางวัตถุ (Meterial Culture) ได้แก่ วัตถุอันเกิดจากมนุษย์สร้างขึ้น 
เช่น อาคารบ้านเรือน วัด ศิลปกรรม ประติมากรรม ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน
วัฒนธรรมทางจิตใจ 
   2.  วัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ (Non-Material Culture) เป็นแบบแผนในการด ารงชีวิต 
และเป็นแบบอย่างของการปฏิบัติ หรือแนวทางแห่งความคิด ความเชื่อในอุดมการณ์ ศีลธรรมจรรยา 
ธรรมเนียม ประเพณี ปรัชญา กฎหมาย ภาษาและพิธีการ ต่าง ๆ  
   3 องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ  (ส านัก
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2551) แบ่งวัฒนธรรมออกเป็น 5 สาขา ดังนี้ 
    3.1 สาขาศิลปะ ได้แก่ ภาษา วรรณคดี ฟ้อนร า วิจิตรศิลป์ สถาปัตยกรรม  
ละคร ประติมากรรม เป็นต้น  
    3.2 สาขามนุษยศาสตร์ เช่น ความเชื่อ พิธีกรรมต่าง ๆ ค่านิยมในสังคม  
เป็นต้น  
    3.3 สาขากีฬาและนันทนาการ ได้แก่ การละเล่นต่าง ๆ ฟันดาบ มวยไทย กระบี่
กระบอง เป็นต้น  
    3.4 สาขาช่างฝีมือ เช่น การทอผ้า การจักสาน เครื่องปั้นดินเผา เครื่องทอง  
เป็นต้น  
    3.5 สาขาคหกรรมศิลป์ ได้แก่ การเย็บปักถักร้อย การท าอาหาร ความสามารถ 
ในการดูแลเด็ก การต้อนรับแขก มารยาทในการกินอยู่ เป็นต้น  
  จากการแบ่งประเภทของวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็น 2 , 4 หรอื 5 ประเภท เมื่อพิจารณา
แล้ว  โดยสรุป ก็จ าแนกวัฒนธรรมออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ วัฒนธรรมทางวัตถุกับวัฒนธรรมที่
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ไม่ใช่วัตถุ ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้การแบ่งประเภทวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุตามการแบ่งประเภท
วัฒนธรรมขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติเพ่ือศึกษาในเรื่องบท
กลอน การแสดง ความเชื่อ พิธีกรรม และการประกอบอาชีพที่เก่ียวข้องกับเพลงพื้นบ้านภาคกลาง 
 ความส าคัญของวัฒนธรรม  
  วัฒนธรรมเป็นเครื่องวัดและเครื่องก าหนดความเจริญ หรือความเสื่อมของสังคม และ
ขณะเดียวกันวัฒนธรรมยังก าหนดชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในสังคม ดังนั้นวัฒนธรรมจึงมี
อิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของประชาชน และต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติมาก ความส าคัญ
ของวัฒนธรรมมีมากดังที่ จารุวรรณ ธรรมวัตร (ม.ป.ป. : 13) ได้สรุปไว้ดังนี้  
   1.1 วัฒนธรรมช่วยแก้ปัญหาและสนองความต้องการต่าง ๆ ของมนุษย์ มนุษย์พ้น
จากอันตรายสามารถเอาชนะธรรมชาติได้เพราะมนุษย์สร้างวัฒนธรรมขึ้นมาช่วย  
   1.2 วัฒนธรรมช่วยเหนี่ยวรั้งสมาชิกในสังคมให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและ
สังคมท่ีมีวัฒนธรรมเดียวกันก็ย่อมจะมีความรู้สึกผูกพันเป็นพวกเดียวกัน  
   1.3 เป็นเครื่องแสดงเอกลักษณ์ของชาติ ชาติที่มีวัฒนธรรมสูงย่อมได้รับการยกย่อง
และเป็นหลักประกันความมั่นคงของชาติ  
   1.4 เป็นเครื่องก าหนดพฤติกรรมของคนในสังคม ช่วยให้ผู้คนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
วัฒนธรรมทางบรรทัดฐานช่วยจัดระเบียบความสัมพันธ์ของผู้คนในสังคม  
   1.5 ช่วยให้ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองถาวร โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าชาตินั้นมี
วัฒนธรรมที่ดี นอกจากนั้นวัฒนธรรมยังเป็นเอกลักษณ์ของเผ่าพันธุ์ การรักษาเผ่าพันธุ์คือ การท านุ
บ ารุงรักษาวัฒนธรรม  
  สรุปได้ว่าความส าคัญของวัฒนธรรม คือ เครื่องบ่งชี้แสดงให้เห็นความแตกต่างของ
บุคคล กลุ่มชน ชุมชน คนกับสัตว์ เป็นตัวก าหนดปัจจัย 4 เป็นตัวก าหนดการแสดงความรู้สึกทาง
อารมณ์และเป็นเอกลักษณ์ของเผ่าพันธุ์  
  การถ่ายทอดวัฒนธรรม  
   เนื่องจากวัฒนธรรม เป็น ระบบสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้น เพ่ือเป็นสื่อหรือถ่ายทอด
จากคนรุ่นก่อนมายังคนรุ่นหลังจึงมิใช่ระบบสัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นโดยสัญชาตญาณ หมายความว่า 
วัฒนธรรมคือสิ่งที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้และต้องมีการถ่ายทอดวัฒนธรรม การถ่ายทอดวัฒนธรรมก็คือ 
การสอนคนรุ่นหลังรู้ถึงระบบสัญลักษณ์ของสังคม ซึ่งได้เคยมีการตกลงกันไว้ว่า ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
จ าเป็นต้องสอดคล้องกับค่านิยมของสังคมนั้นโดยอัตโนมัติ และเม่ือทุกอย่างสอดคล้องกัน ก็
หมายความว่าการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมนั้นด าเนินไปได้อย่างไม่มีปัญหา เช่น การสอนให้ลูกไหว้ผู้
อาวุโส ผู้น้อย  ไม่ควรยืนค้ าศีรษะผู้ใหญ่ เป็นต้น (อมรา พงศาพิชญ์, 2537)  
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  การรับวัฒนธรรมจากสังคมอ่ืน 
   มนุษย์รับวัฒนธรรมบางส่วนมาจากสังคมข้างเคียงได้ แต่ทั้งนี้ย่อมหมายความว่า  
ส่วนของวัฒนธรรมที่รับมาจากสังคมข้างเคียงนั้นไม่ขัดกับค่านิยมหลักของสังคม ส่วนของวัฒนธรรม
ของสังคมข้างเคียงที่รับมาจะต้องสอดคล้องกับของเดิมที่มีอยู่ และเมื่อสอดคล้องกันได้ก็จะค่อย ๆ รับ
กันไปและในที่สุดก็จะแยกไม่ออกว่า วัฒนธรรมส่วนใดเป็นของเดิมและวัฒนธรรมส่วนใดรับมาจาก
สังคมอ่ืน การรับเอาวัฒนธรรมของสังคมอ่ืนมาในระยะแรกอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการยืมวัฒนธรรม แต่
เมื่อนาน ๆ ไปเข้าการยืมก็จะกลายเป็นการรับ (อมรา พงศาพิชญ์, 2547)  
 2.  ประเภทของศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน 
  เพลงพื้นบ้านภาคกลาง เป็นการละเล่นของชนชาวพ้ืนบ้านภาคกลาง ซึ่งส่วนใหญ่มี
อาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรรม เพลงพื้นบ้านภาคกลางจึงมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตและเพ่ือความ
บันเทิงสนุกสนาน เป็นการพักผ่อนหย่อนใจจากการท างาน หรือเมื่อเสร็จจากเทศการฤดูเก็บเก็บเกี่ยว 
เช่น การเล่นเพลงเก่ียวข้าว เต้นก าร าเคียว ร าโทนหรือร าวง ร าเถิดเทอง ร ากลองยาว เป็นต้น มีการ
แต่งกายตามวัฒนธรรมของท้องถิ่น และใช้เครื่องดนตรีพ้ืนบ้าน เช่น กลองยาว กลองโทน ฉิ่ง ฉาบ 
กรับ และโหม่ง  
  เพลงพื้นบ้านเป็นการละเล่นสนุกสนานของกลุ่มสังคม เพลงพ้ืนบ้านบางเพลงเป็น
การละเล่นที่สังคมจัดขึ้นเพ่ือรวมกลุ่มสมาชิกในสังคมและเพ่ือย้ าความสัมพันธ์ของกลุ่ม จึงมีลักษณะ
การร้องเล่นเป็นกลุ่มหรือเป็นวง เพลงโต้ตอบที่พัฒนาไปเป็นเพลงที่ใช้แสดงหรือเป็นเพลงมหรสพแต่
เดิมก็คงเป็นเพลงที่เป็นการละเล่นในกลุ่มชาวบ้าน โดยเฉพาะในเทศกาลตรุษ สงกรานต์ เช่น เพลง
พวงมาลัย เพลงระบ า เพลงเหล่านี้ล้วนเป็นเพลงปรับในการละเล่นลูกช่วงและชักเย่อที่หนุ่มสาวเล่น
กันในตอนบ่าย ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแพ้ จะถูกท าโทษโดยการร้องร า เพลงดังกล่าวจึงเป็นเพลงร้อง สั้น 
ๆ เย้าแหย่กัน ไม่ยืดยาวเหมือนเมื่อกลายไปเป็นเพลงที่ใช้แสดงเพลงพ้ืนบ้านที่เป็นมหรสพ เพลง
พ้ืนบ้านที่เป็นมหรสพ หมายถึง เพลงพ้ืนบ้านที่มีลักษณะการร้องการเล่นเป็นการแสดง มีการสมมติ
บทบาท ผูกเรื่องเป็นชุด ท าให้การร้องยืดยาวขึ้น ดังนั้น ผู้ร้องจ าเป็นจะต้องเป็นบุคคลที่มี
ความสามารถเป็นพิเศษ คือ มีความจ าดี มีปฏิภาณ ฝีปากดี มีความสามารถในการสร้างสรรค์เนื้อร้อง
และมีเสียงดีกว่าคนอ่ืน ๆ คุณสมบัติเช่นนี้ชาวบ้านไม่สามารถมีได้ทุกคน จึงท าให้เกิดการแบ่งแยก
ระหว่างกลุ่มคนร้องและคนฟังขึ้น คนที่ร้องหรือเล่นดนตรีเก่งในหมู่บ้านหนึ่ง ๆ มักจะเป็นที่รู้จักของ
คนทั้งหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียง คนประเภทนี้ถ้าไม่ได้มีพรสวรรค์มาแต่ก าเนิดก็มักจะเป็นผู้ที่มีใจ
รักและฝึกฝนมาอย่างดี ส่วนใหญ่จะเสาะแสวงหาครูและฝากตัวเป็นศิษย์ เมื่อมีงาน เช่น งานบุญอุทิศ
ส่วนกุศลให้ผู้ตาย งานบวชนาคที่เจ้าภาพต้องการความบันเทิง ก็จะมีการว่าจ้างไปเล่นโต้คารมประชัน
กัน ท าให้เกิดความประสมวง คือน าพ่อเพลง แม่เพลงฝีปากดีมารวมกลุ่มกันเข้าเป็นกลุ่มรับจ้างแสดง
ในงาน ต่าง ๆ จากเพลงที่ร้องเล่นตามลานบ้าน ลานวัด ได้กลายมาเป็นเพลงที่ร้องเล่นในโรงหรือเวที 
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ในระยะหลัง มีการตกแต่งฉากเหมือนโรงลิเก จะเห็นได้ว่าเพลงพื้นบ้านได้พัฒนามาจากเพลงของ กลุ่ม
ชนเป็นเพลงการแสดงและอาชีพในที่สุด 
  ลักษณะเฉพาะของเพลงพ้ืนบ้าน  
   เอนก นาวิกมูล (2557 : 77- 2) กล่าวถึงลักษณะเฉพาะของเพลงพ้ืนบ้านไว้ว่า  
    1. เพลงพื้นบ้านเป็นเพลงของกลุ่มชน คนในสังคมมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ
บทเพลง ชาวบ้านร่วมกันขับร้อง หรืออย่างน้อยเคยฟังและรู้จักเนื้อเพลง เป็นต้นว่า เพลงในทุ่งนาและ
ลานนวดข้าว เช่น เพลงเกี่ยวข้าว เพลงส่งฟาง เพลงพานฟาง เป็นเพลงที่เกิดจากการท างานร่วมกัน
ของชาวนา ชาวนามีส่วนในการร้องเพลงโต้ตอบกัน เนื้อร้องจึงสั้นและง่ายต่อการโต้ตอบคนอ่ืน ๆ ที่
ไม่ได้ร้องในขณะนั้นก็เป็นลูกคู่คอยร้องรับและให้จังหวะ  
    2. เพลงพื้นบ้านส่วนใหญ่เป็นเพลงที่มีเนื้อร้องและท านองไม่ตายตัว เนื้อร้องหรือ
บทเพลงสามารถขยายออกไปได้เรื่อย ๆ หรือตัดทอนให้สั้นเข้าก็ได้ตามใจคนร้อง เราจึงพบเสมอว่า
เพลงพื้นบ้านเพลงเดียว แต่มีเนื้อความท่ีแตกต่างกัน  
    3. เพลงพื้นบ้านส่วนใหญ่มีความเรียบง่าย ซึ่งจะปรากฏอยู่ในถ้อยค าการร้องและ
การแสดงออก ได้แก่ ความเรียบง่ายในการใช้ถ้อยค า เช่น การใช้ค า ส านวน โวหาร และความเรียบ
เปรียบง่าย ๆ ที่ชาวบ้านใช้โดยทั่วไป ไม่ใช่ศัพท์สูงที่ต้องแปล ความเรียบง่ายในการร้อง มีการร้องค า
ซ้ า ซ้ าวรรค มีท านองหลักเพียงท านองเดียวร้องซ้ าไปซ้ ามาหลายเที่ยว ส่วนความเรียบง่ายในการ
แสดงออก ก็คือในการร้องไม่ต้องมีอุปกรณ์มาประกอบมากมาย ร้องเล่นกันตามลานบ้านลานวัด หรือ
ตามเวทียกสูงที่ไม่มีการสร้างฉากประกอบเครื่องดนตรีก็เป็นเพียงเครื่องดนตรีเพ่ือให้จังหวะ หรือการ
ใช้ปรบมือประกอบก็ได้ การแต่งกายก็แต่งกายแบบชาวบ้านทั่วไป  
  ศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับเพลงพ้ืนบ้าน  
   สุกัญญา ภัทราชัย (2542 : 230-223) ได้อธิบายศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับเพลงพ้ืนบ้านไว้
ว่า  
    1. ผู้ร้อง ชาวภาคกลางเรียกผู้ร้องเพลงน าในเพลงโต้ตอบของฝ่ายชายว่า พ่อ
เพลง และเรียกผู้หญิงที่ร้องเพลงน าของฝ่ายหญิงว่า แม่เพลง ผู้ร้องคนแรกเรียกว่า คนต้น คนที่ร้อง
ถัดไปเรียกว่า คนสอง ตามล าดับ ในการเล่นเพลงของชาวโคราช จะเรียกผู้ร้องว่า หมอเพลง ทั้งชาย
และหญิง อีสาน เรียกผู้ร้องว่า หมอล า ทั้งชายและหญิง ภาคเหนือ เรียกผู้เชี่ยวชาญในการขับซอว่า 
ช่างซอ รวมทั้งชายและหญิง ภาคใต้ เรียกว่า แม่คู่ หรือ แม่เพลง รวมความถึงชายและหญิงผู้ร้องเสริม
หรือ คอสอง เรียกว่า ท้ายไฟ  
    2. ลูกคู่ หมายถึง ผู้มีหน้าที่ร้องรับ ร้องซ้ าความ ร้องสอดแทรกจังหวะ ตามแต่
ลักษณะของเพลงเพื่อให้เกิดความสนุกสนาน และยังมีหน้าที่ให้จังหวะผู้ร้องโดยการปรบมือ ตีกรับ ตี
ฉิ่ง  
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    3. ครูเพลง ธรรมเนียมไทยยกย่องครูว่าเป็นผู้มีพระคุณ โดยเฉพาะครูในด้านการ
แสดงจะต้องมีการไหว้ร าลึกพระคุณครู ก่อนเล่นเพลงพ้ืนบ้านที่เป็นการแสดงทุกครั้ง การไหว้ครูเพลง
มี 2 ประเภท คือ ครูเพลงที่เป็นจิตวิญญาณ อาจเป็นเทพ หรือเป็นผีที่ศิลปินนับถือและเชื่อว่าสามารถ
ดลบันดาลให้การแสดงของตนประสบผลส าเร็จหรือล้มเหลว เช่น พ่อเพลงแม่เพลง อาชีพ เพลงฉ่อย 
และเพลงทรงเครื่อง ของภาคกลาง จะไหว้ หัวพ่อแก่ หรือ ฤๅษีผู้ที่ได้รับการยกย่องว่ามีความสามารถ
ในการร้อง อาจเป็นผู้ร้องรุ่นเก่า ที่รู้จักแต่ชื่อหรือเป็นผู้ที่มีคนฝากตัวเป็นศิษย์ให้ช่วยฝึกสอน  
    4. ครูพักลักจ า คือ ครูที่ผู้ร้องเพลงพื้นบ้านภาคกลางและภาคใต้มิได้ฝากตัวเป็น
ศิษย์ให้สอนเพลงโดยตรง แต่แอบฟังหรือได้ยินกลอนที่ร้องแล้วจ ากลอนเขามาร้องต่อ  
    5. มุตโต คือ รู้แจ้ง นอกจากกลอนที่ครูมอบให้แล้ว พ่อเพลงแม่เพลงที่ช านาญจะ
สามารถประดิษฐ์กลอนได้ด้วยตนเอง มีปฏิภาณไหวพริบ เรียกว่า มุตโตแตก  
    6. กลอนแดง หมายถึง กลอนที่มีค ากล่าวถึงอวัยวะเพศ และพฤติกรรมทางเพศ
อย่างตรงไปตรงมา ไม่มีการหลีกเลี่ยง  
    7. กลอนตับ หมายถึง กลอนชุด ที่ผูกเป็นเรื่องในการร้องของเพลงพ้ืนบ้านภาค
กลาง เช่น ตับชิงชู้ หมายถึง กลอนชุดผูกเป็นเรื่องชายสองแย่งหญิงหนึ่ง ตับกระไต หมายถึง กลอนที่
เกี่ยวข้องกับบันไดเรือน  
 3  ความส าคัญของศิลปะการแสดง 
  ธนิต อยู่โพธิ์ (2555  :  5) กล่าวว่า  ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันแพร่หลายแล้วว่า โขน 
ละคร ฟ้อนร า และดนตรีปี่พาทย์เป็นศิลปะที่จ าเป็นแก่ชีวิตมนุษย์เช่นกัน รวมทั้งการแสดงพ้ืนบ้าน 
เป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นแก่ชีวิต และศิลปิน ก็ได้รับ การยกย่องในวงการทั่วไป เช่นที่กล่าวว่า “ศิลปะ
เป็นเพื่อนยามสบาย ศิลปะเป็นสหายยามโศกศัลย์  ศิลปะเป็นมิตรนิจนิรันดร์ ศิลปะเป็นขวัญ ของ 
ปวงชน” 
  วิมลศรี อุปรมัย  (2554  :  1)  กล่าวว่า  การแสดงในด้านนาฏกรรม  นอกจากจะ
น ามาใช้เพื่อประสานผลประโยชน์ของสังคมแล้วผู้ฝึกนาฏศิลป์ยังได้ชื่อว่า  ได้มีโอกาสช่วยสืบทอด 
มรดกและวัฒนธรรมของชาติ  ให้แพร่หลายวัฒนาถาวรควบคู่กับสังคมไทยด้วย 
  ปัจจุบันการแสดงพ้ืนบ้าน เป็นการแสดงที่แสดงออกถึงการสืบทอดทางศิลปะและ
วัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นที่สืบทอดกันต่อ ๆ มาอย่างช้านาน ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน การ
แสดงจะออกมาในรูปแบบใดนั้น ขึ้นอยู่กับสภาพทางภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม อาชีพ และความจ าเป็น
ทางเศรษฐกิจ ตลอดจนอุปนิสัยของประชาชนในท้องถิ่น จึงท าให้การแสดงพ้ืนบ้าน มีลีลาท่าทางที่
แตกต่างกันออกไป แต่ก็มีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกัน คือ เพ่ือความสนุกสนานรื่นเริง และพักผ่อนหย่อน
ใจ การแสดงพ้ืนบ้านของไทยภาคต่าง ๆ  การแสดงพ้ืนบ้านของไทย แบ่งออกเป็นภาคต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
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   1) ภาคเหนือ จากสภาพภูมิประเทศที่อุดมไปด้วยป่า มีทรัพยากรมากมาย มีอากาศ
หนาวเย็น ประชากรมีอุปนิสัยเยือกเย็น นุ่มนวล งดงาม รวมทั้งกิริยา การพูดจา มีส าเนียงน่าฟัง จึงมี
อิทธิพลท าให้เพลงดนตรีและการแสดง มีท่วงท านองช้า เนิบนาบ นุ่มนวล ตามไปด้วย การแสดงของ
ภาคเหนือเรียกว่า ฟ้อน เช่น ฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียน ฟ้อนเงี้ยว ฟ้อนสาวไหม เป็นต้น 
   2) ภาคกลาง โดยธรรมชาติภูมิประเทศเป็นที่ราบ เหมาะส าหรับอาชีพท านา ท าไร่ 
ท าสวน และเป็นศูนย์รวมของศิลปวัฒนธรรม การแสดงจึงออกมาในรูปแบบของขนบธรรมเนียม
ประเพณี และการประกอบอาชีพ เช่น เต้นก าร าเคียว เพลงเกี่ยวข้าว เพลงเรือ เพลงฉ่อย เพลงอีแซว 
ลิเก ล าตัด กลองยาว เถิดเทิง เป็นต้น 
   3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) ลักษณะพ้ืนที่โดยทั่วไปของภาคอีสานเป็น
ที่ราบสูง มีแหล่งน้ าจากแม่น้ าโขง แบ่งตามลักษณะของสภาพความเป็นอยู่ ภาษาและขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่แตกต่างกัน ประชาชนมีความเชื่อในทางไสยศาสตร์มีพิธีกรรมบูชาภูติผีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
การแสดงจึงเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน และสะท้อนให้เห็นถึงการประกอบอาชีพและความเป็นอยู่ได้
เป็นอย่างดี การแสดงของภาคอีสานเรียกว่า เซิ้ง เป็นการแสดงที่ค่อนข้างเร็ว กระฉับกระเฉง 
สนุกสนาน เช่น เซิ้งกระติบข้าว เซิ้งโปงลาง เซิ้งกระหยัง เซิ้งสวิง เซิ้งดึงครกดึงสาก เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังมี ฟ้อนที่เป็นการแสดงคล้ายกับภาคเหนือ เช่น ฟ้อนภูไท (ผู้ไท) เป็นต้น 
   4) ภาคใต้ โดยทั่วไปภาคใต้มีอาณาเขตติดกับทะเล และประเทศมาเลเซีย ประชากร
จึงมีชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณีบางส่วนที่คล้ายคลึงกัน ประชากรมีอุปนิสัยรักพวก
พ้อง รักถ่ินที่อยู่อาศัย และศิลปวัฒนธรรมของตนเอง จึงมีความพยายามที่จะช่วยกันอนุรักษ์ไว้จนสืบ
มาจนถึงทุกวันนี้ การแสดงของภาคใต้มีลีลาท่าร าคล้ายกับการเคลื่อนไหวของร่างกายมากกว่าการ
ฟ้อนร า ซึ่งจะออกมาในลักษณะกระตุ้นอารมณ์ให้มีชีวิตชีวาและสนุกสนาน เช่น โนรา หนังตะลุง 
รองเง็ง ตารีกีปัส เป็นต้น  
  ต่อโครงสร้างและหน้าที่ในสังคม โดยท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม 2 ระดับ คือ  
การเปลี่ยนแปลงระดับบุคคล เรียกว่า “การท าให้ทันสมัย” ซึ่งเป็นกระบวนการที่แต่ละบุคคลที่อยู่ใน
สังคมเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบเก่าเป็นแบบที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น และมีความ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงระดับสังคม เรียกว่า “การพัฒนา” หมายถึง การที่น าเอา
ความคิดใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในสังคม เพื่อท าให้รายได้ต่อหัวของประชากรเพ่ิมข้ึนและมีชีวิตความเป็นอยู่
ในระดับท่ีดีขึ้น โดยใช้กระบวนการผลิตที่ทันสมัย ตลอดจนการมีสถาบันทางสังคมที่ดีขึ้นด้วย  
  แบบการพัฒนาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (สัญญา สัญญาวิวัฒน์, 2549)  
   1. เป้าหมายของการพัฒนา คือ สมเด็จพระเทพฯ ทรงยึด “คน” เป็นเป้าหมาย ท า
ให้คนเป็น “คนพัฒนา” หรือ “คนเจริญ” ซึ่งหมายความว่ามีความรู้ความช านาญในวิชาชีพอย่างหนึ่ง
อย่างใด เพ่ือเลี้ยงตัวเองมีความรู้ความช านาญอ่ืนที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตในสังคม  
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   2. หลักการพัฒนา คือ แนวปฏิบัติที่จะยึดถือในการด าเนินการพัฒนาไปสู่เป้าหมายที่
วางไว้ พิจารณาจากเอกสารและผลงานพัฒนาด้านต่าง ๆ แล้วพอจะสรุปหลักการที่สมเด็จพระเทพฯ 
ทรงยึดถือเป็นแนวทางในการท างานของพระองค์ดังนี้  
    หลักท่ี 1 การช่วยตนเอง พ่ึงตนเอง ทรงปลูกฝังหลักการนี้ให้อยู่ในความรู้สึกของ
คนที่พระองค์พัฒนา ไม่ว่าจะในหมู่คนปรกติ หรือคนไม่ปรกติ ตัวอย่างได้แก่ โครงการเกษตรเพื่อ
อาหารกลางวันก็มี หรือโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการพัฒนาการศึกษาระดับอ่ืนก็ตาม  
    หลักท่ี 2 การเริ่มจากสภาพที่เขาเป็นอยู่ นั่นคือ ชาวบ้าน หรือเด็กเขาเคยมีชีวิต
อยู่อย่างไร มีความรู้ หรือฐานะอย่างไร ให้เริ่มจากตรงนั้น แล้วจึงค่อย ๆ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น
ให้สูงขึ้น พระองค์ทรงไม่นิยมให้เปลี่ยนแปลงอย่างฮวบฮาบ น าเอาเครื่องมือเครื่องใช้ในเมืองเข้ามาใช้
ในชนบทอย่างทันทีทันใด ดังตัวอย่างครูชนบทขออุปกรณ์การสอนจากพระองค์ ๆ ไม่พระราชทาน  
    หลักท่ี 3 การใช้ทรัพยากรท้องถิ่นเพราะเป็นสิ่งใกล้ตัว ชาวบ้านย่อมรู้จักดี  
จึงน ามาใช้ได้ทันทีท่ีไม่ต้องมีการศึกษาท าความเข้าใจใหม่ ไม่ต้องรอจากภายนอกซ่ึงไม่รู้จะใช้เวลานาน
เท่าใด ตัวอย่าง พ่ีเลี้ยงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีใช้สาวชาวบ้านที่น าไปอบรมเรื่องเด็กมาท างานเสริม
ด้วย แม่บ้านมาเข้าเวรช่วยกันดูแลลูกแทน ช่างสร้างศูนย์ฯ ก็ใช้คนท้องที่ ผัก พันธุ์สัตว์ก็ใช้ของท้องที่  
    หลักท่ี 4 การมีส่วนร่วมของคนในท้องที่ มีตัวอย่างดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 
โครงการพัฒนาทุกโครงการต้องพยายามน าชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อเขาจะได้เรียนรู้และมีความรู้
ความช านาญเพิ่มข้ึน นั่นคือ การพัฒนา  
    หลักท่ี 5 วัฒนธรรมและผู้น าท้องถิ่น หรือกล่าวง่าย ๆ ว่า ทรงยึดความเป็นไทยไว้
อย่างมั่นคง น าความเจริญจากภายนอกเข้ามาผสมผสานหรือเพ่ิมเติม ท าให้ความเป็นไทยเดิมดีขึ้น 
งานอนุรักษ์มรดกอันมากมาย เช่น ดนตรีไทย ศิลปะไทย สถาปัตยกรรมไทย เป็นต้น  
    หลักท่ี 6 ความมีประสิทธิภาพ การด าเนินการพัฒนาต้องมีโครงการท างาน  
ต้องมีการประเมินผลเป็นระยะ ๆ เพ่ือให้งานด าเนินไปสู่เป้าหมายได้อย่างมาก แต่ใช้เวลาน้อย คน
น้อยและเงินน้อย ตัวอย่างอ้างได้จากทุกงานของพระองค์ โดยเฉพาะโครงการเพิ่มคุณภาพการศึกษา 
โครงการปฏิสังขรณ์วังและวัด  
    หลักท่ี 7 การประสานงาน งานพัฒนาแต่ละโครงการของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ จะมีลักษณะของการร่วมมือประสานงานกันระหว่างหลายหน่วยงาน ทั้งท่ีเป็นราชการ
และเอกชน เช่น การช่วยเหลือโรงเรียนคนตาบอดที่จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือ คือ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิค กองทัพบก ต ารวจตระเวนชายแดน โรงเรียนมัธยมสามัญ ฯลฯ 
โครงการอนามัยเด็กที่จังหวัดนราธิวาส เป็นการร่วมมือกันระหว่างสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและกระทรวงศึกษาธิการ ที่
เรียกว่า 4 กระทรวงหลัก  
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    หลักท่ี 8 การท างานเชิงรุก ตัวอย่างคือ การเสด็จเยี่ยมราษฎรของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ แนะน าการท ามาหากิน การฝึกอาชีพ หรือการรักษาสุขภาพอนามัย และการ
ป้องกันการท าลายธรรมชาติแวดล้อม ด้านงานของสภากาชาดให้มีการศึกษาหาข้อมูลไว้ล่วงหน้าก่อน
เกิดภัย สาธารณะ การฝึกอบรมคนทั่วไปและเจ้าหน้าที่ให้รู้จักรักษาและป้องกันตัวจากภัยต่าง ๆ การ
เสริมสร้างเครื่องมืออุปกรณ์ รวมทั้งการขยายหน่วย เพิ่มศูนย์การปฏิบัติงานให้มากข้ึน เช่น 
สภากาชาดภาคใต้ที่ก าลังก่อสร้างที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจะมีขนาดของบริการไล่เลี่ยกับ
สภากาชาด กรุงเทพฯ เป็นต้น  
    หลักท่ี 9 ความมีคุณธรรมและศิลปะ เป็นลักษณะเด่นอีกด้านหนึ่งของงานพัฒนา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จะเห็นว่าคนที่พระองค์มุ่งพัฒนาไม่ได้มุ่งให้มีความรู้ ความสามารถแต่
อย่างเดียว แต่จะต้องควบคู่มากับคุณธรรมและความดีดังท่ีได้ประพฤติพระองค์เป็นตัวอย่าง สนับสนุน
ส่งเสริมด้านศาสนา กตัญญููรู้คุณบิดามารดา ครูบาอาจารย์ ซื่อสัตย์และขยันหมั่นเพียร ดังที่ได้ทรง
พระนิพนธ์ไว้ในหนังสือศาสนาสุภาษิต เป็นต้น ในขณะเดียวกัน งานพัฒนาของพระองค์ไม่มุ่งเฉพาะ
ด้านเศรษฐกิจ วัตถุนิยม แต่ให้มีความสวยงาม ความไพเราะไปด้วย เช่น แม้ลายมือก็ให้คัด การอ่าน
ถูกต้องก็ให้หัดเรื่อยไปจนถึงวรรณคดี ศิลปะด้านต่าง ๆ รวมถึงเพลง การร้อง ร า และดนตรีไทย  
    หลักท่ี 10 การเชื่อมประสานด้านเวลา เป็นหลักการท างานพัฒนาอีกประการ
หนึ่งที่ทรงยึด กล่าวคือ ทรงเอาพระทัยใส่ทั้งงานโบราณคดี ประวัติศาสตร์ ศึกษาและอนุรักษ์
โบราณสถานและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เป็นอาทิ ซึ่งเป็นเรื่องของอดีต พัฒนาคุณภาพชีวิต 
คุณภาพการศึกษา ให้โอกาสชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาสในเวลาปัจจุบันที่ทรงท ากับเด็กและชาวชนบท เด็ก
นักเรียนในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนหรือให้เด็กก าพร้า เด็กพิการได้มีโอกาสศึกษาและฝึกอาชีพ 
เป็นต้น ในขณะเดียวกัน ทรงสนใจเรื่องของอนาคต น าความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้ 
เริ่มจากพระองค์เองใช้คอมพิวเตอร์ในงานส่วนพระองค์ เช่น งานนิพนธ์วิชาการและสารคดีให้
สภากาชาด หน่วยงานที่พระองค์รับผิดชอบโดยตรง ให้ใช้เครื่องมือทันสมัยต่าง ๆ ในการป้องกัน
เตรียมตัวรับและปฏิบัติการเมื่อเกิดสาธารณภัย ตลอดจนการน าเอาภาพถ่ายจากดาวเทียมมาใช้ตรวจ
ดินเพื่อการเกษตร หรือการศึกษาโบราณคดี เป็นต้น งานพัฒนาของพระองค์จึงครอบคลุมสาม
กาลเวลา  
  โดยสรุป สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงยึดหลัก 10 ประการ คือ หลักช่วยตัวเอง 
พ่ึงตนเอง หลักการเริ่มจากสภาพที่เป็นอยู่ หลักการใช้ทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่น หลักการมีส่วนร่วม
ของประชาชน หลักวัฒนธรรมและผู้น าท้องถิ่น หลักประสิทธิภาพ หลักประสานงานหลักท างานเชิงรุก 
หลักคุณธรรมและศิลปะ และหลักเชื่อมประสานด้านเวลา โดยที่หลักการเหล่านี้จะเป็นกรอบให้กับ
การด าเนินงานหรือปฏิบัติงานพัฒนาที่เรียกว่า วิธีการพัฒนาไปสู่มาตรฐานอันจะก่อผลสุดยอด คือ คน
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มีมาตรฐานอันที่จะน าไปพัฒนา ผลการศึกษางานพัฒนาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พบว่า 
พระองค์ท่านทรงใช้วิธีการ 4 วิธีการต่อไปนี้ในการทรงงานพัฒนาเพื่อให้เกิดเป็นมาตรฐานที่ดี  
   วิธีการ 1 วิธีการให้การศึกษาอบรม กล่าวคือ โครงการพัฒนาแต่ละโครงการจะต้อง
มีการให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนั้นและเรื่องที่เก่ียวข้องเป็นข้อมูลเบื้องต้นเสียก่อน แล้วฝึกความ
ช านาญในการท าสิ่งนั้นให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ การให้ความรู้ความเข้าใจนั้นรวมไปถึงการรู้ข้อดี
ข้อเสีย ประโยชน์ที่จะได้รับ หรือทุนที่จะต้องลงไปในเรื่องนั้น ๆ ด้วย หากผู้ถูกพัฒนาเป็นเด็กเล็กยังไม่
เดียงสามากนัก ความรู้ความเข้าใจหรือข้อมูลนั้นก็จะตกแก่ผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานนั้น  
   วิธีการ 2 วิธีท างานกับกลุ่มคน หมายถึง วิธีการพัฒนาที่อาศัยกลุ่มคน หรือชุมชน
เป็นหลักหรือเป็นสะพานไปสู่การพัฒนาคนแต่ละคนซึ่งมีมากและท าได้ยาก การพัฒนาโดยกลุ่มหรือ
ผ่านกลุ่มเช่นนี้จะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพ เพราะประชาชนได้รับการพัฒนาครั้งละหลายคน ชาวบ้าน
ได้ช่วยกันท าความเข้าใจสอนกันเอง ช่วยกันจ า และน าไปใช้ได้อย่างมั่นใจ  
   วิธีการ 3 วิธีพัฒนาแบบสามร่วม (PAR) เป็นวิธีการชนิดที่นักพัฒนาไม่ว่าจะเรียกชื่อ
อย่างไร เช่น พัฒนากร ครู นักส่งเสริมการเกษตร หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขซึ่งเป็นข้าราชการ แล้วยัง
มีนักพัฒนา ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์การพัฒนาเอกชน (NGO = Non-governmental 
organization) ด าเนินการพัฒนาในชุมชน เช่น ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ การขุดสระขังน ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง 
รณรงค์การอ่านออกเขียนได้ เป็นต้น พร้อมกับการศึกษาวิจัยงานพัฒนาชุมชนประเภทนั้น ๆ ไปด้วย 
โดยมีประชาชนในโครงการหรือชาวบ้านนั้นเองเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาทั้งในฐานะผู้ถูกพัฒนา 
(Target System) ฐานะนักพัฒนา (Change Agent) และฐานะนักวิจัย (Researcher) ดังนั้น
นักพัฒนาในกระบวนวิธีนี้ จึงเป็นทั้ง นักปฏิบัติ (Practitioner) คือ เป็นผู้กระท าการพัฒนา และใน
ขณะเดียวกันก็เป็นนักวิจัย (Researcher) คือการเป็นผู้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการนั้นไว้
ตลอดเวลา จัดระเบียบข้อมูลเป็นประเภทเป็นหมวดหมู่ให้ง่ายแก่การเข้าใจและใช้วิเคราะห์วิจารณ์ว่า
โครงการก าลังด าเนินไปสู่เป้าหมายหรือไม่ มีข้อบกพร่องอะไรที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงให้ดีหรือไม่ มี
ส่วนดีอะไรที่ควรส่งเสริมต่อไปหรือไม่ รวมทั้งการหาแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องของโครงการมาเสนอ
ด้วยเป็นต้น สรุปว่านักวิจัยเป็นนักศึกษา นักวิเคราะห์วิจารณ์ท่ีคอยจับตาดูความเป็นไปของโครงการ
อยู่ตลอดเวลา  
   กล่าวโดยสรุป วิธีการพัฒนาแบบสามร่วม หรือเรียกอีกอย่างว่า PAR (Participatory 
Action Research) เป็นวิธีการที่ท้ังนักวิจัย นักพัฒนาและชาวบ้านผู้ถูกพัฒนาเองจะต้องร่วมรับบท
หนัก ปฏิบัติหน้าที่กันอย่างจริงจัง ต้องคลุกคลีร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด สนิทสนม วิธีนี้จึงมักเป็นวิธีการ
ท างานที่มีส่วนร่วมสูง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเห็นความส าคัญของวิธีการเช่นนี้ จึงทรง
ส่งเสริมให้น ามาใช้ในโครงการที่สามารถจะน ามาใช้ได้  
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   วิธีการ 4 วิธีท างานกับหน่วยงาน ในการปฏิบัติภารกิจด้านพัฒนาของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ นั้น มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรอบพระองค์ท่านอยู่เป็นจ านวนมากที่พระองค์อาจ
ทรงใช้หรือชักชวนให้มาร่วมช่วยงาน ซึ่งจะขอแบ่งเป็นสองกลุ่มหน่วยงานเพื่อความสะดวก คือ กลุ่ม
แรกเป็นกลุ่มใกล้ชิดพระองค์ ได้แก่ กองราชเลขาธิการในสมเด็จพระบรมราชินีนาถ มูลนิธิสายใจไทย 
มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิสิรินธร สภากาชาดไทย กอง
ประวัติศาสตร์ โรงเรียนนายร้อย จปร. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาชนบทตามพระราชด าริ คณะกรรมการ
เฉพาะกิจที่ทรงจัดตั้งขึ้น เป็นต้น และกลุ่มที่สองเป็นหน่วยงานที่ห่างออกไป ได้แก่ หน่วยงานราชการ
อันมีกระทรวง ทบวง กรมทั้งหลายและองค์การเอกชน ซึ่งอาจเป็นมูลนิธิสมาคมสโมสร ธนาคาร หรือ
บริษัทห้างร้านต่าง ๆ  
   กล่าวโดยสรุป แบบการพัฒนาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ แม้จะมี
ลักษณะเฉพาะหลายอย่างก็ตาม แต่ก็ให้แนวทางการด าเนินงานพัฒนาสังคมหลายอย่างบางอย่างก็
เหมือนหรือใกล้เคียงกับสิ่งที่นักพัฒนาทั้งหลายยึดถืออยู่ เช่น หลักการและวิธีการพัฒนาสังคม
แบบอย่าง บางอย่างก็แตกต่างออกไป เช่น การเป็นตัวแทนที่ผสมศาสตร์ 3 สาขาเข้าด้วยกัน คือ 
พระองค์ท่านใช้ทั้งความรู้วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ด้วย การเชื่อมต่อ
สามกาลเข้าด้วยกัน คือ ให้ความส าคัญกับความเป็นไทยเดิม การพัฒนาของปัจจุบันและ
ความก้าวหน้าของโลกในอนาคต ตลอดจนการท างานร่วมกันทั้งนักพัฒนาและชาวบ้านซึ่งเป็น
เป้าหมายของการสร้างมาตรฐานการพัฒนา ตัวแบบนี้จึงมีประโยชน์อย่างยิ่ง ตัวแบบหนึ่ง คือ 
มาตรฐานการพัฒนาการแสดงพ้ืนบ้านของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาการแสดงเพลง
พ้ืนบ้านให้คงอยู่กับชุมชนภาคกลางอย่างยั่งยืน  
  มาตรฐานของงานพัฒนาวัฒนธรรม หมายถึง การริเริ่มสร้างสรรค์และการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมให้เหมาะสมกับยุคสมัย บังเกิดคุณประโยชน์แก่ชีวิต สังคมและธรรมชาติ โดย
ที่ยังคงรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์แห่งความเป็นท้องถิ่นและความเป็นไทย (คณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ. 2550 : 69) กิจกรรมหลักที่ควรด าเนินการ มีดังต่อไปนี้  
   1. การศึกษาสภาพความเหมาะสมของวัฒนธรรมและงานวัฒนธรรมในปัจจุบัน  
   2. การเลือกสรรวัฒนธรรมที่ควรได้รับการพัฒนา  
   3. การสร้างเครือข่ายเพ่ือสนับสนุนงานพัฒนาวัฒนธรรม  
   4. จัดหางบประมาณสนับสนุนงานพัฒนาวัฒนธรรม  
   5. การปรับปรุงหรือออกกฎระเบียบข้อบังคับให้เอื้อต่องานพัฒนาวัฒนธรรม  
   6. การประชาสัมพันธ์งานพัฒนาวัฒนธรรม  
   7. การถ่ายทอดวัฒนธรรมที่พัฒนาแล้วเข้าไปในกระบวนการให้การศึกษาทั้งอย่าง
เป็นทางการ และไม่เป็นทางการตลอดจนเผยแพร่ทางสื่อมวลชน  
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   8. การยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคลและหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จในงาน
พัฒนาวัฒนธรรม  
   9. การจัดประชุมสัมมนาทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติเพ่ือแสวงหา
แนวทางในการพัฒนาวัฒนธรรม  
   10. การติดตามและประเมินผล  
  สรุปมาตรฐานของการพัฒนา คือ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในทางวัตถุ
และทางจิตใจ และยกระดับคุณภาพของสังคมโดยรวมและน าสิ่งที่เป็นอยู่ของพ่อเพลงแม่เพลงพื้นบ้าน
จังวัดสุพรรณบุรีหรือภาคกลางให้ดีขึ้น เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพให้เกิดผลผลิตที่ดีขึ้น  
  4.  เพลงพื้นบ้านภาคกลาง 
   1 เพลงประกอบการละเล่น คือ เพลงที่ใช้ร้องประกอบเมื่อมีการเล่น ส่วนใหญ่เป็น
การร้องกลุ่ม บางทีก็มีการตบมือให้จังหวะหรือท าท่าทางประกอบด้วย ได้แก่ บทร้องประกอบ
การละเล่นของเด็ก เช่น จ้ าจี้ มอญซ่อนผ้า และเพลงร้องประกอบการเล่นของหนุ่มสาวยามตรุษ 
สงกรานต์ เช่น เพลงคล้องช้าง เพลงระบ า ซึ่งเป็นเพลงปรับของการเล่นลูกช่วงชัยร า ฯลฯ เพลงเข้าผี
ต่าง ๆ เช่น เพลงแม่ศรี เพลงลิงลม เป็นต้น  
   2. เพลงโต้ตอบ เพลงโต้ตอบชายหญิงหรือนักวิชาการเรียกว่า เพลงปฏิพากย์ คือ 
เพลงที่หนุ่มสาวใช้ร้องโต้ตอบกันในเชิงเกี้ยวพาราสี มีจุดเด่นอยู่ที่ปฏิภาณ การใช้โวหารชงิไหวชิงพริบ
กัน เพลงโต้ตอบของชาวไทยภาคกลางมีอยู่มากหลายสิบชนิด มีทั้งเพลงโต้ตอบขนาดสั้น ร้องโต้ตอบ
วรรคต่อวรรคจนถึงโต้ตอบแบบบทต่อบท ด าเนินเรื่องเป็นชุดยาว เพลงโต้ตอบขนาดสั้น ได้แก่ เพลง
เต้นก าร าเคียว เพลงสงฟาง เพลงพานฟาง เพลงระบ า เพลงพวงมาลัย เพลงชักเย่อ เป็นต้น เพลง
โต้ตอบขนาดยาว ได้แก่ เพลงอีแซว เพลงเรือ เพลงเกี่ยวข้าว เพลงเต้นก า เพลงฉ่อย เพลงปรบไก่ 
เพลงเทพทอง เป็นต้น ส่วนเพลงพื้นบ้านที่พัฒนาไปเป็นมหรสพ เป็นเพลงที่ร้องได้ในโอกาสทั่วไป 
เพลงกลุ่มนี้ ได้แก่ เพลงอีแซว เพลงฉ่อย เพลงปรบไก่ เพลงเทพทอง เพลงระบ าบ้านนา เพลง
ทรงเครื่อง และล าตัด  
   3. เพลงร้องร าพัน คือ เพลงร้องเดี่ยวเพ่ือพรรณนาอารมณ์ ความรู้สึกส่วนตัว หรือ
พรรณนาสิ่งที่พบเห็น เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน อาจร้องธรรมดาหรือมีเครื่องดนตรีประกอบก็ได้ ข้อ
ส าคัญอยู่ที่ผู้ร้องซึ่งจะร้องคนเดียว เพลงประเภทนี้ร้องทุกโอกาสไม่เจาะจงเทศกาล ได้แก่ เพลงพาด
ควายซึ่งเด็กเลี้ยงความร้องเล่นในยามเย็น เพลงขอทาน ซึ่งวณิพกร้องคลอกับฉิ่งหรือโทน  
   4… เพลงประกอบพิธีกรรม คือ เพลงที่ใช้ร้องประกอบในพิธีกรรมต่าง ๆ ในพิธีกรรม
ดังกล่าว เพลงประกอบพิธีจะเป็นส่วนส าคัญยิ่ง เพราะได้สรุปจุดประสงค์หรือหลักการในการท าพิธีนั้น 
ๆ ไว้ในบทร้อง ส่วนดนตรีที่บรรเลงประกอบก็ช่วยให้ผู้เข้าร่วมในพิธีเกิดอารมณ์คล้อยตาม ได้แก่ เพลง
แห่นางแมว ในพิธีขอฝนประมาณเดือน 8 - 9 ซึ่งท ากันในเดือนที่ฝนมาล่าหรือปีที่แล้วจัด เพลงปั้นเมฆ 
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บทแหล่ บทสวดขวัญในพิธีท าขวัญเด็ก พิธีโกนจุก พิธีบวชนาค และพิธีแต่งงาน สวดคฤหัสถ์ หรือสวด
มาลัย ซึ่งร้องในงานศพ พัฒนาการของเพลงพื้นบ้านชนิดต่าง ๆ เพลงพื้นบ้านเป็นส่วนหนึ่งของ
พิธีกรรมเพ่ือความอุดมสมบูรณ์ สังคมไทยแต่ดั้งเดิมชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวนาชาวไร่มีวิถีชีวิตผูกพัน
กับการท ามาหากิน อันเกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติ ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นปัจจัย
ส าคัญในการยังชีพคนไทยจึงได้สร้างพิธีกรรมเกี่ยวเนื่องกับความเจริญงอกงามข้ึน เพ่ือขอให้ผีสาง
เทวดาอ านวยสิ่งที่ตนต้องการ หรือมิฉะนั้นก็สร้างแบบจ าลองข้ึนเพ่ือบังคับให้ธรรมชาติเป็นไปตามที่
ต้องการ พิธีกรรมที่เก่ียวกับความเจริญงอกงามที่เห็นได้ชัดที่สุด ได้แก่ พิธีกรรมในฤดูกาลเก็บเกี่ยว 
และในเทศกาลตรุษสงกรานต์ เพลงพ้ืนบ้านในฤดูกาลเก็บเกี่ยว พิธีกรรมที่เกี่ยวกับการเพาะปลูกท่ี
ส าคัญ อยู่ในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวและก่อนเริ่มฤดูกาลเพาะปลูก ในโอกาสดังกล่าวนี้นอกจากจะ
ปรากฏพิธีกรรมอยู่ทุกข้ันตอนแล้วยังมีการเล่นเพลงพ้ืนบ้านด้วย ก่อนเริ่มฤดูกาลเพาะปลูกในแต่ละปี 
ชาวนาจะท าพิธีสู่ขวัญเครื่องมือเครื่องใช้ในการเพาะปลูก เช่น ควาย ไถ คราด ฯลฯ ซึ่งในพิธีกรรมนั้น 
ๆ จะมีการร้องบทสู่ขวัญ ซึ่งเป็นเพลงประกอบพิธี นอกจากนี้ถ้าปีใดฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ชาวนา
จะจัดพิธีกรรมขอฝนขึ้น โดยแห่นางแมวหรือปั้นเมฆ ( ปั้นดินเหนียวเป็นรูปอวัยวะเพศชาย หรือปั้น
หุ่นรูปคนชายหญิงสมสู่กัน) มีเพลงแห่นางแมวและเพลงปั้นเมฆ ร้องประกอบเมื่อได้จัดพิธีกรรมเหล่านี้
ขึ้น ชาวบ้านจะอบอุ่นใจ เชื่อว่าฝนจะตกลงมาและจะท าให้ข้าวในนางอกงามเม่ือถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยว
พืชผล ชาวนาจะจัดพิธีกรรมสู่ขวัญข้าว สู่ขวัญลาน และสู่ขวัญยุ้ง เพ่ือขอบคุณผีสางเทวดาที่ให้ผลผลิต 
ในขณะเดียวกันก็ปัดรังควานผีร้ายที่ท าให้ผลผลิตที่ได้เสียหาย นอกจากบทสู่ขวัญตามโอกาสดังกล่าว
ในภาคกลางยังมีการร้องเล่นเพลงเต้นก าร าเคียว เพลงร้อยชั่ง และเพลงเกี่ยวข้าว ซึ่งเป็นเพลงโต้ตอบ
ของหนุ่มสาวในขณะลงแขกเกี่ยวข้าวหรือหลังเกี่ยวข้าว เพลงทั้งสองชนิดนี้เกี่ยวเนื่องกับพิธีกรรมเพ่ือ
ความเจริญงอกงามอย่างเห็นชัด เพราะเป็นการร้องร าเพ่ือเฉลิมฉลองผลผลิตได้ โดยเฉพาะเพลงเกี่ยว
ข้าว หรือบางแห่งเรียกเต้นก า ที่ร้องเล่นเป็นชุดโดยพ่อเพลงแม่เพลงอาชีพ มีลักษณะเป็นเพลงแก้บน 
เจ้าของนาจะบนบานว่าถ้าได้ผลผลิตดีในปีนั้นก็จะว่าจ้างวงเพลงเกี่ยวข้าวมาร้องเพลงที่ลานนวดข้าว
ของตน ดังนั้น เพลงปฏิพากย์ ที่ร้องในฤดูกาลเก็บเก่ียว ในแง่หนึ่งเป็นการร้องเพ่ือความสนุก
เพลิดเพลิน แต่อีกแง่หนึ่งก็เป็นการร้องเพ่ือเฉลิมฉลองความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารเพลง
พ้ืนบ้านในเทศกาลตรุษสงกรานต์ หลังจากผ่านการท างานในทุ่งนาอย่างหนักมาเป็นเวลาค่อนปี เมื่อ
ถึงช่วงฤดูร้อน ซึ่งเป็นเวลาหลังเก็บเกี่ยวพืชผลก็จะถึงเทศกาลรื่นเริงประจ าปี คือ เทศกาลตรุษ
สงกรานต์ ซึ่งเป็นเทศกาลเล่นสนุกท่ีเกี่ยวเนื่องกับพิธีกรรมเพ่ือความอุดมสมบูรณ์ในเทศกาลสงกรานต์
จะมีการสรงน้ าพระพุทธรูป ชาวบ้านจะน าน้ าอบมาประพรมองค์พระ บางท้องที่จะเชิญพระพุทธรูป
มาตั้งไว้ในที่เฉพาะเพ่ือสรงน้ าพระ นอกจากสรงน้ าพระพุทธรูปแล้วยังมีการอาบน้ าพระสงฆ์ ซึ่ง
โดยมากจะเป็นสมภารเจ้าวัดและมีการสาดน้ ากันในหมู่ชาวบ้าน ในการสาดน้ านี้ชาวบ้านต่างพยายาม
ให้ตัวเองเปียกมากที่สุด ยิ่งเปียกโชกยิ่งดี เพราะเชื่อว่าถ้าไม่เปียกโชกจริง ๆ แล้ว ปีนั้นฝนจะตกน้อย 
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สงกรานต์จึงเป็นเทศกาลส าคัญของเพลงพ้ืนบ้านเพราะเพลงพ้ืนบ้านไทยส่วนใหญ่โดยเฉพาะเพลง
พ้ืนบ้านภาคกลางร้องเล่น อยู่ในเทศกาลนี้ เพลงร้องเล่นในวันสงกรานต์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
เพลงโต้ตอบ และเพลงประกอบการละเล่นของผู้ใหญ่ ซึ่งเนื้อหาของเพลงโต้ตอบ นอกจากจะเป็นเรื่อง
ของการเก้ียวพาราสีแล้ว ยังมีเรื่องเพศเป็นส าคัญ พ่อเพลงแม่เพลงจะเสนอเรื่องราวทางเพศผ่าน
ศิลปะของภาษาในรูปถ้อยค าสังวาสที่เรียกว่า “กลอนแดง” หรือไม่ก็หลีกเลี่ยงไม่กล่าวถึงตรง ๆ แต่ใช้
วิธีการเปลี่ยนเสียงของค า ผวนค าหรือใช้สัญลักษณ์เพ่ือให้มีความหมายสองแง่สองง่ามแทน การ
ปรากฏเรื่องเพศมากมายในเพลงชาวบ้านแสดงร่องรอยว่า ในระยะต้นเพลงเหล่านี้น่าจะเกี่ยวเนื่องกับ
พิธีกรรม ความเชื่อ โดยเฉพาะความเชื่อเรื่องเพศกับความอุดมสมบูรณ์ว่ามีความสัมพันธ์กัน ความเชื่อ
ดังกล่าวเป็นความเชื่อสากลดั้งเดิมท่ีปรากฏในกลุ่มชนที่ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม บางกลุ่มเชื่อ
ว่าการร่วมเพศของมนุษย์เกี่ยวโยงกับความเจริญงอกงามของพืชพันธุ์ พิธีกรรมการร่วมเพศจึงเป็นการ
ช่วยเพิ่มผลผลิตส่วนเพลงโต้ตอบที่ร้องประกอบการละเล่นของผู้ใหญ่ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่ง
เป็นเพลงประกอบการละเล่นของหนุ่มสาวที่เล่นกันในตอนบ่าย เช่น เพลงระบ า เพลงพวงมาลัย อีก
กลุ่มหนึ่งเป็นเพลงประกอบการละเล่นเข้าทรงผีต่าง ๆ นิยมเล่นในตอนกลางคืน การเล่นกลุ่มนี้เป็น
การละเล่นกึ่งพิธีกรรม ซึ่งสะท้อนความเชื่อดั้งเดิมเก่ียวกับการนับถือผีสาง เทวดา เชื่อว่ามีผีสถิตอยู่
และรู้ความเป็นไปของธรรมชาติ จึงเชิญผีมาสอบถามปัญหาเกี่ยวกับการท ามาหากิน เชิญผีพยากรณ์
ดินฟ้าอากาศ ฯลฯ 
   ดังนั้น เมื่อพิจารณาเพลงพ้ืนบ้านของไทยที่ร้องเล่นเพ่ือความสนุกสนานในเทศกาล
แล้ว อาจสรุปได้ว่าในระยะแรกเพลงพ้ืนบ้านนั้น ๆ คงเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมเพ่ือความเจริญงอก
งาม ต่อมาเม่ือความเชื่อของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไปความเข้าใจต่อความหมายดั้งเดิมก็แปรเปลี่ยน
เป็นเพลงที่ร้องเล่นสนุกตามประเพณีอย่างเดียว  
  ชนิดของเพลงพื้นบ้านภาคกลาง มีดังนี้   
   1.  เพลงเรือ  
    เพลงเรือคนสุพรรณ  นิยมเล่นเพลงเรือกันมากนั่นหมายถึงว่าต้องถอยหลังลงไป
สัก  60  ปี แหล่งเพลงที่มีชื่อเสียงเห็นจะเป็นสุพรรณบุรี  ที่นั่นถูกกล่าวถึงอยู่เสมอในเรื่องเพลงเรือ  
คนเก่าเรือเมืองสุพรรณกล่าวว่า  แต่ก่อนนี้เวลาถึงหน้างานไหว้พระโต  วัดป่าเลไลยก์ทีไร นั่นก็
หมายถึงว่าความสนุกสานจะได้เกิดข้ึนด้วยสียงเพลงจากชาวเพลงทั้งหลายที่จะมาร่วมชุมนุมประ
ฝีปากกันด้วย ชาวบ้านหนุ่มสาวเฒ่าแก่กระทั่งเด็กก็จะมาล้นหลามกันอยู่ที่นี่ ก าหนดงานเริ่มแต่ข้ึน  7  
ค่ า เดือน 12 นั่นเป็นหน้าน้ า ชาวนาเองก็ว่างจากการท านาใหม่ ๆ เพราะรอให้น้ าลด ข้าวสุกเป็นรวง
ทอง พาหนะที่ใช้จึงเป็นเรือมีทั้งเรือมาดสี่แจว เรือพายม้า พอตกบ่าย เรือนับร้อยล าค่อย ๆ ทยอยพาย
เนิบนาบกันมาคลาคล่ าอยู่ในล าน้ าสุพรรณ ตกค่ าก็ยิ่งแน่นนับแต่ใต้เมืองถึงเหนือเมือง เมื่อมาถึง
บริเวณหน้าวัดประตูสารก็ลอยเรือเล่นเพลงเรือกันเพลงเรือก็ต้องรับ  ฮ้าไฮ้  ซึ่งเป็นลักษณะประจ าตัว
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ที่ทุกคนต้องรู้จัก  นอกจากนั้นก็เป็นเพลงใช้กลอนลงสระเดียวกันไปเรื่อย ๆ ที่นิยมก็กลอนลา  กลอน
ไล เพราะหาค าได้สะดวก  การสัมผัสตอนท้ายเป็นอย่างเพลงเต้นก า  คือ  สามบาทสุดท้ายต้องให้
สัมผัสเชื่อมโยงกัน  สังเกตดูอาจเอาจากตัวอย่างก็รู้ เขามีเครื่องประกอบจังหวะคือกรับฉิ่ง  ซึ่งนาย
เพลงหรือพ่อเพลงเป็นคนถือตีฉิ่งฉับ ๆ ไปเรื่อย ๆ พ่อเพลงนั่งลงตรงกลางล าเรือ  นอกนั้นเป็นลูกคู่
คอยรับคอยยั่วฮ้าไฮ้  และคอยกระทุ้ง  ชะ  ชะ  ไปเรื่อย ๆ ตามแต่จะคะนองปาก  เรือเพลงทุกล าจุด
ตะเกียงเจ้าพายุ  หรือตะเกียงลาน ตะเกียงต่าง ๆ วางเอาไว้ล่วงหน้า ส่วนเรือพ่อค้าแม่ค้าก็มีทั้งแม่น้ า
ล าคลองก็ดูสว่างไปทั่วเมื่อออกเรือมาแล้วก็พายกันมาเรื่อย ๆ จนถึงท่ีหมาย  เราต้องหาคู่ว่าเพลงกัน 
จะจับคู่กับล าไหน  ฝ่ายชายก็พายเข้าไปเทียบเกาะเรือผู้หญิง  คู่ท่ีนั่งด้านใน  ซึ่งจะต้องเอาเรือไปชิด
กันก็ต้องเอาพายเก็บ  เพราะนั่งกันไปเป็นคู่  ยกเว้นที่หัวกับท้ายที่แคบนั่งคนเดียว  ส่วนคนที่นั่งแถว
นอกก็พายไปค่อย ๆ พ่อเพลงจะเริ่มว่าเพลงก่อน  บทเริ่มต้นนี้เรียกว่า  เพลงปลอบ  คือ  เป็นการขอ
เข้าไปร่วมสนุกกับฝ่ายหญิงอันเป็นมารยาทอย่างหนึ่งในการเล่นเพลงเรือ  เมื่อปลอบไปหลายบท  
หากฝ่ายหญิงนิ่งไม่ยอมตอบก็แสดงว่าเขาไม่ชอบใจจะว่าด้วย  หรือเขามีคู่หมายคู่นัดเอาไว้ก่อนเสีย
แล้ว  ฝ่ายชายก็ต้องลาไปหาคู่ใหม่ต่อไป ถ้าหญิงพอใจจะว่าด้วย  นิ่งให้ชายร้องไปสักสองสามบทก็
เอ้ือนตอนเป็นการแสดงว่าตกลงปลงใจจะเล่นด้วย  เท่านั้นหมายความว่าเพลงคู่นั้นจะได้สนุกต่อกัน 
ต่อจากบทปลอบ เรียกว่า บทประ คือการร้องประโต้ตอบกันนั่นเอง  ซึ่งก็ไม่ต่างจากการร้องเพลง
พ้ืนเมืองอ่ืน ๆ ที่เนื้อหาของเพลงจะเกี่ยวกับการขอความรักการเกี้ยวพาราสี  อันจะมีสอดแทรกอยู่
ตลอดเวลา  เขาอาจจะร้องกันเป็นชุด  เช่น  ชุดลักหาพาหนี  หรือนัดหมายไปสู่ขอ  เรื่องกลอน
เบ็ดเตล็ด เช่านา  เช่าที่  เช่าแพ  แต่ก็แฝงความหมายสองแง่สองง่ามเอาไว้ด้วย เพลงชุดชิงชู้ และ
เพลงตีหมากผัว  เป็นเพลงที่อยู่ในชั้นพ่อเพลงแม่เพลงรุ่นใหญ่  หรือผู้ว่าเพลงเป็นอาชีพ  เพราะต้องว่า
โต้ตอบกันอย่างแรงและอาศัยไหวพริบความช านาญในบทเพลงมาก  ชาวเพลงธรรมดามักจะร้องไปไม่
ถึงบทนั้นส่วนมากจะร้องอยู่ในส่วนง่าย ๆ เพราะเราไม่ได้เป็นเพลงกันทุกคนเนื้อหาของเพลงเรือมีอยู่
เพียงย่อ ๆ เท่าท่ีกล่าว  เพราะเพลงพ้ืนเมืองมีการถ่ายทอดระหว่างกัน  ดังนั้นเนื้อความจึงไม่แตกต่าง
กันนัก หลักฐานของเพลงเรือ ไม่มีใครทราบว่าเพลงเรือมีมาแต่เมื่อใด  น่าเบื่อส าหรับการพูดถึงอายุ
ของเพลงพื้นเมือง  ในกฎมณเฑียรบาลสมัยอยุธยาตอนต้นที่ห้ามเล่น  “เพลงเรือ”  ในบริเวณข้าง
พระราชวังนั้น  ไม่เป็นการประจักษ์ชัดว่าเพลงเรือนั้นคือเพลงอย่างที่เรากล่าวถึงในฐานะเป็นการ
บันเทิงอย่างชาวบ้าน หรือจะเป็นเพลงเรือสักว่าอย่างชาวเมือง สิ่งที่น่าพิจารณา  คือ  การที่เขายัง
กล่าวถึงฉ่ิงกรับโทนทับด้วย  ซึ่งในกรณีของเพลงเรือชาวบ้าน ไม่จ าเป็นให้มีเครื่องดนตรีประกอบมาก
นัก  เขามีฉิ่งกับกรับก็พอแล้ว ในสังคมปัจจุบัน  แม้เพลงเรือจะยังมีคนร้องจ าท านองได้  แต่ไม่ได้
หมายความว่าเพลงนี้จะถูกรื้อฟื้นการร้องแบบเดิมมาให้เห็นได้จริง  ในการร้องเพลงเรือสาธิตของ
นักศึกษาในนิทรรศการต่าง ๆ มักเป็นบทที่แปลงแล้วและขาดบรรยากาศอย่างยิ่ง เมื่อ  พ.ศ.  2520  
ในการสาธิตเพลงเรือจากนิทรรศการของวิทยาลัยครูแห่งหนึ่ง เรือเพลงท าด้วยเก้าอ้ีเรียงแถวแล้วเอา
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ผ้าดิบมาท ากราบเรือ  ทั้งเรือฝ่ายหญิงฝ่ายชายวางอยู่ที่กลางลานปูนซีเมนต์หน้าตัวตึก นั่นแสดงถึง
การมีชีวิตที่ไร้วิญญาณของเพลงเรือในสมัยปัจจุบันได้อย่างดีเยี่ยม บทสรุปของเพลงเรือส าหรับย่อหน้า
สุดท้ายคือ  เพลงเรือยังอยู่  แต่อยู่เฉพาะท่วงท านอง  ที่ไม่อยู่คือวิญญาณ  เพราะวันนี้ไม่มีชาวเพลง
คนไหนไปลอยล าในท้องน้ าอีก  
    ตัวอย่างเพลงเรือ  นายบัวเผื่อน  โพธิ์พักตร์  นายไสว  วงษ์งาม  นายเผ่า  สุด
สุวรรณ  แม่บัวผัน  จันทร์ศรี  แม่บุญมา สุดสุวรรณ  และลูกคู่จากจังหวัดอ่างทอง  และจังหวัด
สุพรรณบุรี วันศุกร์ที่  13  กรกฎาคม  พ.ศ. 2522 เทปศูนย์สังคีตศิลป์  รายการครั้งที่  11   

ไสว  โอ...เอิงเอย 
ลูกจะยกบายศรีขึ้นสี่มุม  ลูกจะไหว้พระภูมิ  (ฮ้า...ไฮ้)  เจ้าของที่ 

ลูกจะไหว้ไตรสูตร  องค์พระพุทธา  ก็ไหว้ทั้งเทวดาองค์ดี ๆ 
ชั้นอินทร์ชั้นพรหมชั้นยมกาล  ท้าวเวสสุวรรณลิบลี ้

ไหว้พระโมคคัลลาองค์พระสารีบุตร จะไหว้ทั้งอุณรุทฤทธี 
ไหว้พระพุทธเจ้ามาล่วงเข้านิพพาน ได้ตัดบ่วงสงสาร  ลิบลี้ 

ได้ฝากศาสนากันมาตั้งห้าพัน  ก็พวกเราหรือท่านประเดี๋ยวนี้ 
เกิดมาก็นี่ช้านาน  ก็เหตุไฉนไม่ทัน  กันสักที 

เห็นแต่ฝ่ายพระบาทองค์พระศาสดา  เหยียบย่ าอยู่ในป่า พงพี 
พวกเราชาวบริวาร  ได้ไปนมัสการทุกปี 

จะไหว้พระพุทธที่ล้ าไหว้พระธรรมที่เลิศ จะไหว้พระสงฆ์องค์ประเสริฐอยู่ในโลกโลกีย์ 
ให้มานั่งในคอ  บอกว่าต่อลูกนี้  กันให้เสียทุกวี่วันเอย... 

ขอให้มานั่งในคอ  ช่วยมาต่อลูกนี้  ในคอในคอ  มาช่วยต่อลูกนี้ 
กันให้เสียทุกวี่  เอ๋ย  เสียทุกวี่  ทุกวี่  วันเอย...ฯลฯ 

 
   2.  เพลงหน้าใย 
    ลักษณะกลอนของเพลงหน้าใยเป็นกลอนสัมผัสท้ายเหมือนเพลงฉ่อย  สิ่งที่จะ
แสดงว่าเป็นเพลงหน้าใยคือการขึ้นต้นบทสร้อยน าเพลง  เช่น  เขาจะข้ึนว่า 

“จอกน้อยลอยวน  ฉันรักแม่คนสวยเอย 
(ลูกคู่รับพร้อมกันว่า  “โช้...”  ซึ่งคงเป็นเพราะเหตุที่รับอย่างนี้  จึงท าให้เรียกชื่อกันอีกอย่างหนึ่งว่า

เพลงโช้  ดังกล่าว) 
ยกมือขึ้นสิบนิ้ว 

ยกข้ึนเสมอคิ้วเสมอเศียร 
ต่างธูป  เออว่าเทียน  (ลูกคู่รับ  “เชียแม่เชียะ)  ดอกไม้...” 
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ส่วนของผู้หญิงข้ึนว่า 
“ใยเอย  พ่อจอกน้อยลอยลบ 

มากระทบฝั่งเอย ...(ลูกคู่รับพร้อมกันว่า  โช้...) 
(และคงเป็นเพราะขึ้นว่า  ใยเอย  จึงเรียกว่าเพลงหน้าใย) 

สิบนิ้วพนม  ยกข้ึนบนเกศา 
จะไหว้ไปทั้งครูบา  (เชียแม่เชียะ)  อาจารย์ 

จะไหว้พระภูมิเจ้าที่  แม่ธรณีคงคา 
ให้มาปกปักรักษา   (เชียแม่เชียะ)  ลูกไซร้ 

ลูกนึกอะไร  ขออย่าให้ผิด 
ไปเหมือนอย่างเขาริด  เขาริดตาไม”้ 

(ลงเพลงแล้วไม่ต้องสอดเชียแม่เชียะตรงกลาง) 
ลูกคู่ทวนซ้ าว่า 

“ลูกนึกอะไร  ขออย่าให้ผิด  ไปเหมือนอย่างเขาริดตาไม้ 
เอ๋ยนึกอะไรขออย่าให้ผิด  ไปเหมือนอย่างเขาริดตาไม้  เออ-เอ๋ย  แล้วเอย” 

 
    ดังนั้น  ลักษณะของการรับเพลงหน้าใยคือ  การสอดว่า  เชียแม่เชียะตรงกลางที
หนึ่ง  กับร้องรับทวนซ้ าสองบาทหลังสองที  แล้วจึงลง  เอ๋ยแล้วเอย  แล้วแม่เพลงพ่อเพลงก็จะขึ้นบท
ต่อไปอีก  กลอนอย่างนี้ถ้าวัดว่าบ่อย ๆ ไม่ช้าก็คงพอด้นไปได้  ถ้านึกไม่ค่อยออกก็ลงเพลงเสีย  ให้ลูก
คู่รับจะได้มีเวลาคิดบทหน้าทัน 
    เนื้อหาของเพลงหน้าใย  เพลงโช้  ก็คล้ายกับเพลงพ้ืนเมืองภาคกลางทั่ว ๆ ไป  
คือเริ่มตั้งแต่ตอนไหว้ครู เกริ่น ผูกรัก  เกี้ยวพาราสี  บทสู่ขอ  บทลักหาพาหนี  ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ถึงแม้เพลงจากที่นี่จะไม่ได้แพร่หลายยังที่อ่ืน  แต่ในด้านเนื้อหาเพลงหน้าใยไม่ได้ต่างไปจากท่ีอ่ืนเลย  
จึงน่าจะเป็นเรื่องของการถ่ายทอดระหว่างชาวเพลงต่อชาวเพลงด้วยกันอย่างแน่นอน พ่อเพลงที่มา
ร้องกล่าวว่า  ตนเองเคยไปร่วมฟังร่วมร้องกับเขาเสมอตั้งแต่เป็นเด็ก  เป็นหนุ่มเรื่องนี้จะชี้ให้เราเห็นว่า  
การถ่ายทอดเพลงของชาวบ้านนั้นท าโดยการฟังและการจดจ าซึ่งเป็นลักษณะสากลของการถ่ายทอด
เพลงชาวบ้าน  พอว่าเป็นก็ไปออกโรง  บางทีเขาวานไป  บางทีเขาอาจหาไป  แต่ก็คงเป็นเรื่องของ
การขอแรงในงานบุญหรือไปเพ่ือความสนุกมากกว่า 
    เมื่อสมัยจอมพล  ป.ป้อนร าวงให้คนไทย  บ้านบางลูกเสือก็ต้องมีนักร าวงกันทั้ง
หมู่บ้าน  ขณะเดียวกันภาพยนตร์และของสมัยใหม่เริ่มแทรกตัวเข้ามาปะปนบ้างแล้ว แม่เพลงกล่าวว่า  
เพลงหน้าใยเริ่มสูญไปเพราะ  “เขาไปหลงร าวงกันโม้ด”  ในวันเวลานั้น  เพลงค่อย ๆ เสื่อมความนิยม
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ลงไปทีละน้อย  ร าวงระบาดหนักและในที่สุดเมื่อถึงวันนี้  ปรากฏว่าเพลงโช้ถูกขังลืมไว้ในอกของพ่อ
เพลงแม่เพลงเสียจนปลดปล่อยก็ไม่ค่อยออก  
   3. เพลงครึ่งท่อน 
    นี่คือเพลงพื้นเมืองรุ่นเก่าอีกเพลงหนึ่งที่ปรากฏตัวขึ้นแล้วหายสาบสูญไปโดยหา
คนร้องเป็นไม่ได้  อย่าว่าแต่คนร้องเลย  แม้แต่ที่จะรู้จักชื่อก็ยังหาแทบไม่ได้ลองถามยายทองอยู่  ยาย
ทองหล่อ  แม่เพลงอาวุโส  เกิดสมัยรัชกาลที่  5  ยายก็บอกว่าไม่รู้จัก  อย่างเก่งก็มีได้ยินแต่ที่พวก
เพลงฉ่อยทุกคณะเขาร้องในบทไหว้ครูเพลงฉ่อยเพียงค าเดียวเท่านั้น  ถามนอกเหนือจากนี้แล้วไม่รู้ละ   
แปลกจริง ๆ ที่เพลงนี้ดูตามหลักฐานต่าง ๆ ที่ค้นพบแล้วก็เห็นแล่นกันเสมอ ๆ สุนทรภู่ก็พูดถึง  และ
ในบทละครอิเหนา  เสภาขุนช้างขุนแผน  ประกาศรัชกาลที่  4  ฯลฯ  เหล่านี้ก็กล่าวถึงกันทั้งสิ้น  
ครั้นอยู่ ๆ มาถึงสมัยรัชกาลที่  5  การเล่นเพลงนี้ก็มีผู้กล่าวไว้ว่า  ไม่ใคร่เห็นใครร้องเล่นที่ไหน  แสดง
ว่าเพลงครึ่งท่อนเริ่มเสื่อมความนิยมลงเสียแล้วเพลงครึ่งท่อนเป็นเพลงสมัยไหนไม่มีใครทราบ  และที่
กรมหมื่นสถิตยธ ารงสวัสดิ์ทรงกล่าวว่าเป็นเพลงโบราณ  อย่างนี้ก็รู้ไม่ได้ว่าโบราณขนาดไหน หลักฐาน
จากจดหมายเหตุและวรรณคดีสมัยกรุงศรีอยุธยา  กรุงธนบุรี  ที่กล่าวถึงเพลงครึ่งท่อน  ยังไม่พบ  ไม่
เหมือนเพลงเทพทองกับเพลงปรบไก่ มาพบแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ทั้งนั้น  เท่าท่ีค้นได้ตอนนี้  ถึง  
พ.ศ. 2527  ก็คือในนิราศพระบาท, บทละครอิเหนา,  ในเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน, ในพระราช
พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์สมัยรัชกาลที่  4,  ในอักราภิธานศรับท์  ของหมอบรัดเลย์,  ในวชิรญาณ
วิเศษ  เล่ม  4 และสุดท้ายในหนังสือ ประชุมล าน า จะสรุปว่าเพลงครึ่งท่อนเป็นเพลงสมัยไหน  ก็ต้อง
ช่วยกันสันนิษฐานดูนิราศพระบาทเห็นจะเป็นหลักฐานเก่าท่ีสุดที่กล่าวถึงเพลงครึ่งท่อนหมายความว่า
เก่าสุดเท่าท่ีที่หาได้ถึง  พ.ศ. 2527  นี้ สุนทรภู่แต่งนิราศพระบาทเมื่อปลายปี  พ.ศ. 2350  หรือปลาย
สมัยรัชกาลที่  1  ตอนนั้นท่านยังอยู่ในวัยหนุ่ม  อายุเพียง  21  ปีเท่านั้น หลังจากท่ีเดินทางตามเสด็จ
พระองค์เจ้าปฐมวงศ์  พระโอรสในกรมพระราชวังหลัง  ระทางเรื่อยมาผ่านบ่อโพง  พระนครหลวง  
อรัญญิก  กระทั่งถึงบ้านขวางถึงท่าเรือ  ก่อนไปเข้าบางโขมด  ในอ าเภอบ้านหมอ  จังหวัดสระบุรี  
กองเดินทางก็หยุดพักลงที่ท่าเรือ  ตรงนี้สุนทรภู่เขียนว่า  ได้ยินเขาร้องสักวา  ร้องเพลงครึ่งท่อนกันคือ 

“อันพวกเราเหล่าเสวกามาตย์  เหนื่อยอนาถนิทราดังอาสัญ 
แสนวิตกอกพ่ีนี้ผูกพัน  ให้หวั่นหวั่นเวทนาด้วยอาวรณ์ 

สดับเสียงสัปปุรุษท่ีหยุดพัก  เขาร้องสักวาอึงทั้งครึ่งท่อน 
บ้างชมป่าช้าปีที่ละคร  ถึงสบกลอนที่จะรู้ก็สู้เมิน 

เฝ้าแหงนดูดวงแขชะแง้พักตร์  เห็นจันทร์ชักรถร่อนเวหาเหิน...” 
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    สุนทรภู่เดินทางทางเรือไปจนถึงอยุธยา  ไปจอดอยู่ที่หน้าวัดพระเมรุคืนหนึ่งก่อน
ไปวัดภูเขาทอง  วัดหน้าพระเมรุนี้ยังคงมีอยู่  เป็นวัดใหญ่โตสวยงามมากขณะที่ไปเป็นช่วงหน้าน้ า  
ท่านบรรยายว่า 

“มาจอดท่าหน้าวัดพระเมรุข้าม ริมอารามเรือเรียงเคียงขนาน 
บ้างขึ้นล่องร้องล าเล่นส าราญ  ทั้งเพลงการเกี้ยวแก้กันแซ่เซ็ง 

บ้างฉลองผ้าป่าเสภาขับ  ระนาดรับรัวคล้ายกับนายเส็ง 
มีโคมรายแลอร่ามเหมือนส าเพ็ง  เมื่อคราวเคร่งก็มิใคร่จะได้ดู 

อ้ายล าหนึ่งครึ่งท่อนกลอนมันมาก  ช่างยาวลากเลื้อยเจื้อยจนเหนื่อยหู 
ไม่จบบทลดเลี้ยวเหมือนเงี้ยวงู  จนลูกคู่ขอทุเลาว่าหาวนอน 
ได้ฟังเล่นต่างต่างที่ข้างวัด  จนสงัดเงียบหลับลงกับหมอน 

ประมาณสามยามคล้ าในอัมพร   อ้ายโจรจรจู่จ้วงล้วงเข้าเรอื...” 
 

    ในสมัยรัชกาลที่  5  หลักฐานแรกท่ีน่าสนใจคือหนังสืออักขราภิธานศรับท์  ที่
หมอบรัดเลย์จัดท าล าพิมพ์ขึ้นเมื่อ  พ.ศ. 2416  นับเป็นพจนานุกรมแปลไทยเป็นไทยเล่มแรก 
    ในหนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงเพลงพื้นเมืองอ่ืน ๆ ไว้เช่น  เพลงปรบไก่  เพลงเทพ
ทอง  เพลงเกี่ยวข้าว  และในบรรดาอธิบายนั้น  ก็มีค าว่าเพลงครึ่งท่อนอยู่ด้วย หน้า  482  ซึ่งเป็น
หน้าส าคัญกล่าวถึงเพลงต่างๆ หมอบรัดเลย์ได้อุตส่าห์พูดถึงเพลงครึ่งท่อนเอาไว้ให้เราทราบ  น่า
ตื่นเต้นยินดี  ดังนี้ 
     “เพลงครึ่งท่อน,  กลอนครึ่งท่อน,  คือค าเพลงเขาว่าเปนท่อน,  มีนายเพลงว่า
คนเดียวก่อน,  แล้วมีคนอื่นเป็นลูกคู่เก้าคนสิบคนรับ  ร้องพร้อมกันมีกรับพวงตีด้วย” 
     แม้จะสั้น  แต่ก็นับว่า  “ยาวมากแล้ว”  ส าหรับเพลงโบราณที่คนปัจจุบันไม่
รู้จักอาจจะสังเกตและตั้งเป็นข้อสงสัยได้ดังนี้ 
      1. เพลงครึ่งท่อนควรเป็นเพลงที่ร้องเล่นกันในน้ าอย่างเพลงเรือ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนหน้าน้ าแห่ผ้าป่า  กฐิน  หรือรื่นเริงเดือน  11  เดือน  12  ส่วนที่ร้องนอก
ฤดูกาลนั้นน่าจะเป็นลักษณะพิเศษ  เช่นที่รัชกาลที่  4  โปรดให้ไขน้ าเข้าสระฤดูแล้ง  แล้วมีเล่นเพลง
ทิ้งท่อน  เป็นต้น 
      2. เพลงครึ่งท่อน  กับเพลงเรือ  เล่นในโอกาสเดียวกัน  แต่เป็นคนละเพลง
กัน  เพราะหลักฐานที่อ้างมา  มีการแยกเพลงทั้งสองนี้ออกต่างหาก  เช่น  หลักฐานในหนังสือวชิ
รญาณวิเศษ  ในประชุมล าน า  เป็นต้น 
      3. เพลงครึ่งท่อน  อาจมีเล่นมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาก็ได้  เพราะเมื่อ
สุนทรภู่แต่งนิราศพระบาทในสมัยรัชกาลที่  1  ก็เอ่ยถึงเพลงนี้ไว้แล้ว 
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      4. เพลงครึ่งท่อนจะเป็นตระกูลเดียวกับเพลงเรือ  ร้องใกล้เคียงกัน  หรือ
คลี่คลายกันมาอย่างไร  เป็นเรื่องที่น่าสนใจ เพลงเต้นก า มีเอกลักษณ์คือ  ลูกคู่ร้องรับว่า  เฮ้...เฮะ  
แบบนี้ร้องรับกันเมื่อ  40 – 50  ปี  ก่อนขึ้นไป พอในสมัยหลัง ๆ เราก็อาจได้ยินบางคนก็รับว่า  เฮ้ 
เอ้า  เฮ้  เฮ้  แล้วแต่จะดัดแปลงไป จะร้องเพลงเต้นก า  ส่วนมากร้องเมื่อเกี่ยวจนตกหน้าคนนาหนึ่ง  
คือ  จากคันนานี้ไปจนคันนาหน้า  เห็นว่าเหนื่อยพอแล้วก็พักเล่นเพลงเต้นก าเสียหน่อย  ไม่ได้ร้อง
เพลงเกี่ยวพลาง  อย่างที่เอาท านองเพลงเรือมาร้อง บางทีก็รวบยอดไปเล่นเอาเมื่อเลิกเกี่ยวตอนบ่าย  
เรื่องเวลาเล่นนี้  ไม่ได้บังคับกันเคร่งครัด  เอาเป็นว่าอยากสนุกตอนไหนก็เล่นเถอะ เมื่อจะเล่น  พ่อ
เพลงแม่เพลงก็ยืนกันเป็นวงกลม  หรือจะยืนเป็นแถวหน้ากระดานหันเข้าหากันได้  แต่ละคนมือซ้าย
ถือรวงข้าวอันเหลืองอร่าม  มือขวาถือเคียวเอาไว้ร่ายร าตอนว่าเพลง  ไม่มีเครื่องประกอบจังหวะใด ๆ 
มือก็ไม่ต้องตบ เวลาว่าเพลง  เดินร ากันเป็นวงกลมหรือร าเข้าหากัน  ใครจะว่ากับใครก็จ้องหน้าเข้าที่
คนนั้น  มือก็ร า  เท้าก็เต้น  ปากก็ว่า เข้ากันเป็นจังหวะจะโคน  ตอนร านี้  ถ้าร าเป็นวงต้องระวังหน่อย  
ไม่เข้าใกล้กันเกินไป ประเดี๋ยวเคียวคมจะเฉี่ยวเอาหมดสนุก 
     แรกสุด  พ่อเพลงจะร้องเพลงเกริ่นสั้น ๆ น าขึ้นก่อน  เพื่อชักชวนให้ทุกคนได้
มาร่วมเล่นเพลงกัน และเป็นการสร้างบรรยากาศ  เช่น  ร้องว่า 

เอย...ตะวันก็บ่าย  ชายเย็น 
แม่ผมกระจายหลายเส้น 
ตะวันก็เย็นในวัน...นี้เอย 

     เพลงเต้นก าเป็นเพลงเล่นสนุก ๆ ในท้องทุ่ง  ไม่ได้เล่นเป็นอาชีพ  เรื่องไหว้ครู
จะมีบ้าง  ไม่มีบ้าง  จึงไม่ถือเป็นเรื่องส าคัญ เพลงเต้นก า  มีเอกลักษณ์ท่ีควรกล่าวถึงเสียในที่นี้อีก  2  
อย่างนอกเหนือไปจากท่ีร้องรับ  เฮ้...เฮะ  คือ เพลงนี้เขายังมักว่ากัน  “แดง ๆ”  หรือว่ากันถึงพริกถึง
ขิงเลยทีเดียว  อีกอย่างหนึ่ง  ลงว่าเป็นพ่อเพลงแม่เพลงต่างถิ่นหรือเป็นชั้นเก่งจริงๆ เขาจะเอาชนะกัน
ด้วยลีลากลอนสนุกสนานนัก  วิธีเอาชนะนั้นก็คือการย้ายกลอนกันเสมอ ๆ สมมติว่ากลอนไปแล้วอีก
ฝ่ายหนึ่งว่าลงสัมผัสได้คล่องก็จะยักกลอนไปกลอนลี  กลอนลา  กลอนลัน  กลอนไล ฯลฯ  
   4. เพลงเต้นก าร าเคียว 
     เพลงพื้นเมืองชนิดนี้ได้รับความนิยมเพราะความดีในตัวเองต่างหาก  คนที่ไม่เคย
รู้จักก็รู้สึกพอใจกับท านองจังหวะอันสนุกสนาน  เร่งเร็ว  และการทุ้งกันอย่างมันปากจริง ๆ ในการ
แสดงบนเวที  มีหลายครั้งที่นักเรียน  นิสิต นักศึกษา  ได้น าเอาเพลงเต้นก าร าเคียวออกมาร้องเล่น  
และจากการสังเกต  การแสดงดังกล่าวได้รับผลส าเร็จเสมอ  นั่นหมายถึงความดีในตัวของเพลงที่
สามารถดึงดูดและเอาชนะคนฟังได้ทุกสถานที่ ทุกชนชั้น แม้แต่ในการต่อสู้ทางการเมือง  นักศึกษา
กลุ่มหนึ่งได้แปลงเนื้อร้องโบราณมาเป็นเนื้อร้องที่สอดใส่แนวทางเดินไปสู่ชีวิตใหม่แทน  เขาได้
ประยุกต์และใช้เพลงพื้นเมืองให้เป็นประโยชน์ทางหนึ่งแน่นอนว่าการเล่นเพลงเต้นก าร าเคียวต้องเล่น
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ในหน้าเกี่ยว  ทางอ่างทองเรียกเพลงเกี่ยวข้าว เฮ้-เฮ๊ะ  ว่าเพลงเต้นก า  ที่นี่ก็เรียก  เพลงเต้นก า  
เหมือนกัน  (กรมศิลปากรมาเติมค าว่าร าเคียวภายหลัง)  แต่ท านองของสองถิ่นผิดกัน  เวลาเล่นเพลง
เตน้ก าร าเคียว  หญิงอยู่ด้านนอก  ชายอยู่ด้านใน  เดินร้องร าเป็นวงกลมท านองเดียวกับร าวง  มือซ้าย
ก ารวงข้าวเหลืองแก่  มือขวาถือเคียว  พ่อเพลงแม่เพลงอยู่หัวแถว  ร้องแก้กันเพียงสองคน  นอกนั้น
เป็นลูกคู่คอยร้องขัด  ร้องกระทุ้ง  ชะฉ่า  ชะฉ่า  ชาชา  และร้องทวนซ้ าสองวรรคท้ายตอนจบ  ร้อง
ง่ายมาก ฟังเที่ยวเดียวก็ร้องได้ ความสนุกสนานและความมีศิลปะอยู่ตรงที่การร าเคียว  เราจะเห็นเขา
ร าฉวัดเฉวียนโฉบไปโฉบมาอย่างช านิช านาญ  คนร าไม่เป็นล าบากใจบ้าง  เพราะถ้าร าไม่ดีเคียวก็ให้
เลือด ด้วยจังหวะและบทร้องโต้ตอบที่เร้าใจ  ประกอบกับการร าเคียวด้วยท่าทางอันพลิกแพลงโฉบ
เฉี่ยว  แกว่งเคียวแกว่งรวงทอง  ทุกอย่างประสมกลมกลืนกันเป็นบทเพลงแห่งลานทุ่งที่ตื่นเต้นน่า
ประทับใจที่สุดของฤดูกาล  เขามีลีลาพลิกแพลงมากมาย  แกล้งเฉี่ยว  แกล้งตวัดรวงข้าวของคู่ร าให้
ขาดกระเด็น  สารพัดจะพลิก  แม้พวกร ากลองยาวที่สนุกนักก็ยังสู้ไม่ได้ตัวอย่างเพลงเต้นก าร าเคียว 
แผ่นเสียงของกรมศิลปากร  ชุดที่  5  พ.ศ. 2508 
    ร้องโดย  เสรี  หวังในธรรม,  ยอแสง  ภักดีเทวา, ประเวช กุมุท,  สุมล  ข าศิริ,  
สุวรรณี   
    ชลานุเคราะห์,  ทัศนีย์  ขุนทอง, เรณู  แช่มบาง,  วัฒนา  แดงสวัสดิ์ 

ชาย  มาเถิดเอย...(ลูกคู่รับกรู๊...)  เอยราแม่มา  มารึมาแม่มา  มาเถิดนะแม่มา  มารึมา 
แม่มา  มาเถิดแม่นุชน้อง  พ่ีจะเป็นฆ้องให้น้องเป็นปี่  ต้อยตะริดติดตอด 

น้ าแห้งน้ าขอดที่ตรงลิ้นปี่  มาเถิดนะแม่มา  มารึมาแม่มา  มาเต้นก าย่ าหญ้ากันใน 
นานี่เอย  (ลูกคู่รับ  เอ่อเอยนี้เอย  มาเต้นก าย่ าหญ้ากันในนานี่เอย) 

หญิง  มาเถดิเอย...เอยราแม่มา  มารึมาพ่อมา  ฝนกระจายปลายนา  แล้วน้องจะมาอย่างไรเอย 
ชาย  ไปเถิดนางเอย...เอยราแม่ไป  ไปรึไปแม่ไป  ไปชมนกกันที่ในป่า  ไปชมพฤกษา 

กันที่ในไพร  ไปชมชะนีผีไพร  กันเล่นที่ในดงเอย 
หญิง  ไปเถิดเอย...เอยราพ่อไป  ไปรึไปพ่อไป  น้องเดินขยิกจิกไหล่  ตามกันพ่ีชายไปเอย 

ชาย  เดินกันเถิดนางเอย...เอยราแม่เดิน  เดินรึเดินแม่เดิน  ย่างเท้าขึ้นโคก  เสียงนก 
โพระดกมันร้องเกริ่น จะพาหนูน้องไปท้องเนิน  ชมเล่นให้เพลินใจเอย 

หญิง เดินกันเถิดเอย...เอยราพ่อเดิน  เดินรึเดินพ่อเดิน  หนทางก็รกระหกระเหิน  แล้วน้องจะ
เดินอย่างไรเอย 

   5. เพลงจาก 
    ในขณะที่ทางลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยามีเพลงเต้นก าใช้ร้องยามหน้าเกี่ยวนั้น  ทางภาค
กลางตะวันตกอย่างเช่น  กาญจนบุรีก็มีเพลงพื้นบ้านเพลงหนึ่งใช้ร้องในหน้านี้ด้วย ท่วงท านองก็ดูจะ
เป็นแบบของตัว  นับเป็นเพลงที่น่าสนใจฟังอีกเพลงหนึ่ง เพลงจากใช้ร้องเมื่อตอนเกี่ยวข้าว  เรายังไม่
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พบเพลงชนิดนี้แพร่หลายในท้องถิ่นอ่ืน  อาจะเป็นเพราะการออกงานสนามยังไม่กว้างขวาง
ละเอียดลออพอหรือไม่ก็เพราะเป็นเพลงเฉพาะถิ่น  เกิดในถิ่นนั้น และเล่นกันแคบ ๆ แต่ถิ่นนั้นเรื่องนี้
ต้องค้นคว้ากันต่อไป  ความเก่าแก่ของเพลงก็ยังเป็นอีกอย่างหนึ่งที่สืบไม่ได้แน่นอนเพลงจากเป็นเพลง
ที่ชายหญิงร้องโต้ตอบกัน  ท่วงท านองดูเชื่องช้า  อาลัยอาวรณ์  ใช้ค าร้องไม่มากนัก  นับเป็นกลอนสั้น
พวกหนึ่ง  เพลงจากนับเป็นเพลงเฉพาะถิ่นเพลงหนึ่งของพนมทวน  แต่บัดนี้  เมื่อถึงยามหน้าเกี่ยวก็ไม่
มีใครร้องเพลงนี้กันอีกแล้ว 
    ตัวอย่างเพลงจาก 
     นายบุญชู  และนางทองเลื่อน  คุณพันธ์ ต าบลพนมทวน  อ าเภอพนมทวน  
จังหวัดกาญจนบุรี วันเสาร์ที่  12  ธันวาคม  พ.ศ. 2524 

บุญชู  จากกันเอย  แม่กินรี  (รับ  ชดโช้น...) 
เรามาจับมือ  กันคนละช้าง 
เรามาร้องสั่ง  กันคนละที 
ข้ามลัดใหญ่  ในไพรศรี 
ต่างคนต่างมี  กันเอย 

ทองเลื่อน  จากกันเอย  พ่อกลิ่นธูป  (รับ  ชดโช้น...) 
ให้เอาผ้าขาวน้อยๆ 

วาดเอารอยไปต่างรูป 
แต่พอไปถึงกลางทาง 

ให้พ่อวางลงจูบ 
จูบที่ตรงรอยเอย 

(รับ  ช้าแม่เอย  รอยเอย 
พอไปถึงกลางทาง  ให้พ่อวางลงจูบ 

จูบเอาตรงรูปรอยเอย) 
บุญชู  จากกันเอย  เมื่อจวนเย็น  (รับ  ชดโช้น...) 

พ่ีแลทางทุ่งก็ไม่ปะ 
พ่ีมาแลทางสระ  ก็ไม่เห็น 

น้ าตากระดอน  ลงเป็นก้อนข้าวเย็น 
นับวันไม่เห็น  น้องเอย 

(รับ  ช้าแม่เอย  น้องเอย 
น้ าตากระดอนไปเป็นก้อนข้าวเย็น 

นับวันไม่เห็น  น้องเอย) 
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ทองเลื่อน  จากกันเอย  เมื่อค่อนรุ่ง  (รับ  ชดโช้น...) 
น้องเคยหยิบแป้ง 

ให้พ่ีผัดหน้า 
น้องเคยหยิบผ้า  ให้พ่ีนุ่ง 

ช่อพะยอมหอมฟุ้ง 
น้องเคยบ ารุงชายเอย 

(รับ  ช้าแม่เอย 
โอ้พ่อช่อพะยอม  เจ้าหอมฟุ้ง 

น้องเคยบ ารุง  ชายเอย) 
   6.  เพลงสงฟาง 
     ก่อนนวดข้าว  ชาวนามักนิมนต์พระมาสวดมนต์เพ่ือเป็นสิริมงคล  เรียกว่าท าบุญ
ลาน  เขาปูเสื่อให้พระนั่งที่หน้าพะข้าว  (หน้าพะ  คือ  ด้านที่หันเอาปลายรวงออก)  มีธงเขียว  ธง
แดง  มีสายรุ้งปลิวไสว  บ้างก็มีหมอมาท าขวัญข้าว  เสร็จแล้วจึงจะนวด  มีทั้งนวด  (ด้วย)  วัว  นวด
ควาย  และหากเป็นสมัยใหม่ก็จ้างนวดกันด้วยรถแทรกเตอร์ ในสมัยก่อนเขามีการช่วยเหลือเอาวัวเอา
ควายมาช่วยนวด  ผลัดกันไปผลัดกันมา  นวดเป็นพวง ๆ  ย่อมเสร็จเร็วกว่านวดตัวสองตัว  เดี๋ยวนี้ไม่
ค่อยมีการนวดพวงใหญ่เสียแล้ว  ถ้าไม่จ้างนวดด้วยรถก็มักนวดกันเองตัวใครตัวมัน  การลงแขก
ช่วยเหลือก็ซบเซาไป  เพราะเวลาและเศรษฐกิจสมัยใหม่รัดตัว การนวดข้าวเมื่อสมัยโน้นฟังดูน่าสนุก  
มีบรรยากาศของความกระตือรือร้นมีเสียงหัวเราะเฮฮา  เสียงต้อนวัวต้อนควายให้วิ่ง  ให้เดิน  และ
เสียงเด็ก ๆ  ที่มาวิ่งเล่นอย่างมีความสุข  ถึงจะเหนื่อย  แต่เมื่อทุกคนคิดถึงเมล็ดข้าวสีทอง  ผลของ
น้ าพักน้ าแรง  ต่างก็สดชื่นไปหมด ในลานนวดข้าวนี้เอง  จึงมีเพลงที่ร้องแสดงถึงความปลาบปลื้ม  
เพลงที่ช่วยให้คลายเหนื่อย  ซึ่งเป็นเพลงง่าย ๆ  ใคร ๆ  ก็ชอบเล่นเพลงฟัง  เช่น  เพลงสงฟาง  เพลง
โอก  เพลงพานฟาง  เพลงสงคอล าพวน  เพลงชักกระดาน 
    เครื่องมือส าคัญอย่างหนึ่งในลานนวดข้าวที่เราควรรู้จักเป็นอย่างแรกก่อนพูดถึง
เพลงต่าง ๆ ในลานนวด  คือ  ไม้คันคาย  หรือไม้ขอฉาย  หรือบางแห่งเรียก  ไม้กระดองหาย ไม้
คันฉายมักท าด้วยไม้ไผ่  มีแขนงยาวสักคีบยื่นออกมาท่ีข้างปลาย  หรือถ้าเป็นไม้ธรรมดาก็สวมก้าน
เหล็กเข้าไป  ใช้ส าหรับคุ้ยเขี่ยฟางให้ฟูให้ขึ้นสลับสับเปลี่ยนบนล่างกัน  วัวจะได้ย่ าทั่วถึง การคุ้ยเข่ียใน
ลานนวดเรียกว่า  สงฟาง  ตอนนี้แหละที่มีเพลงสงฟาง สงไปย่ าไปร้องเพลงกันไป  ถ้าเหนื่อยก็หยุดพัก  
บางแห่งมีเพลงร้องเล่นตอนหยุดพัก  เช่นที่โพหัก  อ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  มีเพลงโอก นวด
ข้าวกันจนเห็นว่าเมล็ดข้าวร่วงลงบนลานเกือบหมดแล้ว  ก็เอาไม้คันฉายเขี่ยฟางออกไปนอกลาน  
เรียกว่า  พานฟาง  ตอนนี้มีเพลงพานฟาง 
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    เล่นเพลงสงฟางไม่ยากอะไร  เขาเอาวัวมาผูกเข้าเป็นพวง  ถ้าสามัคคีช่วยกันก็ได้
วัวหลายตัว อาจได้เล่นแข่งวัวลานกันด้วยสนุกสนาน  แต่ถ้ายุคหลังต่างคนต่างนวด  แต่ละบ้านมีวัว 2 
ตัว  3  ตัว  ก็เอามาใช้งานเพียงแค่นั้น  วัวนวดไปจนฟางฟูลอยก็ให้หยุดพัก  เอาวัวออก  เจ้าของลาน
ก็เอาไม้คันฉายคุ้ยฟางสลับบนสลับล่าง  คุ้ยจนพอสมควรแล้วจึงให้วัวมาย่ าต่อ  ท าอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ 
จนกว่าเมล็ดข้าวจะหล่นลงสู่ลานหมด  จึงเลิก เขานวดกันแต่เช้ามืด  ถ้ามีแขกมาช่วยมากก็ท ากันไป  
เลี้ยงข้าวเลี้ยงปลาเลี้ยงขนมกันไป  มีการพักกันบ้างตามสมควร  เช่นพักตอนบ่าย  พอตกกลางคืนก็
ท างานแต่ค่ าอีก  กว่าจะชักกระดานก็สักตี  1  ตี  2 
    เพลงสงฟาง  ร้องเวลาสงฟาง  เอาไม้คันฉายเขี่ยฟางไปก็ร้องเพลงกันไปเป็นเพลง
สั้น ๆ ง่าย ๆ   ใคร ๆ  ก็ร้องได้  เช่น  นายไสว  วงษ์งาม  สพุรรณบุรี  ร้องว่า 

“สงเถิดนะแม่สง  แม้นกกระแวนหางวงมาช่วยกันสงฟางเอย” 
(รับ  เอิงเอยฟางเอย   แม่นกกระแวนหางวง  มาช่วยกันสงฟางเอย 

“สงเถิดนะพ่อสง  จะขอวางลงบนหัวชายเอย” 
(รับ  เอิงเอยชายเอย   สงเถิดนะพ่อสงจะขอวางลงบนหัวชายเอย) 

“สงเถิดนะแม่สง  แม่คิ้วต่อคอระหงขอเชิญแม่สงฟางเอย” 
(รับ  เอิงเอยฟางเอย  แม่คิ้วต่อคอระหงขอเชิญแม่สงฟางเอย) 

    ถามยายสงวน  ศรีสุวรรณ  บ้านเดิมอยู่อ าเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง  ก็
ร้องให้ฟังแบบเดียวกันนี้  เช่น 

“สงเถิดเอิงเอยพ่อสง  ชะชานั่งรอบขอบวง มาช่วยกันสงฟางเอย” 
(รับ  เอิงเอยฟางเอย  นั่งรอบขอบวง มาช่วยกันสงฟางเอย) 

   7.  เพลงโอก 
    เพลงโอกก็เป็นเพลงพื้นบ้านอย่างหนึ่งที่โพหักมีอยู่และไม่เหมือนใครที่ไหนคือไม่
ปรากฏพบที่ไหนอีก อาจเป็นเพลงที่ประดิษฐ์ขึ้นเอง  หรือดัดแปลงมาจากเพลงเก่าเพลงใดจนไม่มี
ท านองเดิมเหลือเค้าให้เห็นแล้วก็ได้  เรื่องนี้สืบเท่าไรก็สืบไม่ได้  และไม่ถือเป็นเรื่องส าคัญ 
    เพลงโอก  เป็นเพลงที่ใช้ร้องเล่นระหว่างหยุดพัก  คือ  หลังจากที่ได้นวดกันไป
พอสมควรแล้ว  ก็พักเหนื่อยกันทั้งวันและคนเจ้าของลานจะถือโอกาสนี้เลี้ยงอาหาร  มีทั้งของคาวของ
หวาน  บางลานอาจเลี้ยงแต่ของหวานจ าพวกฟักทองแกงบวด  มันแกงบวด  กล้วยบวชช ี หรือ
ลอดช่องน้ ากะทิ  เป็นต้น ในระหว่างนี้  ศิลปินชาวบ้านก็จะงัดเพลงบางเพลงออกมาร้องเล่นกันอาจ
รอ้งด้วยร าด้วยหรือท าอย่างไรก็แล้วแต่ ส าหรับเพลงโอกเป็นเพลงเนื้อสั้นร้องโต้ตอบกันระหว่างชาย
หญิงท่วงท านองค่อนข้างช้ามีลูกคู่รับ  เช่น 

ชาย  ฝากรัก ๆ พี่ไว้ด้วยเอย  คนสวยทองแม่บ้านเอ๋ยไกล 
(รับ  ไกลเอย...) 
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นึกว่าเอ็นดูสักคน  นึกว่าเลี้ยงคนจน  ไว้ใช้ 
เถอะนะแม่หน้าเป็นนวล  เอย  (รับ  ใยเอย...เอ่อ  เออ  เอย...) 
หญิง  รับรักไม่ได้ดอกเอย  พ่อขาวระลอกทองพ่อบ้านเอ๋ยไกล 

(รับ  ไกลเอย...) 
ให้พ่ีแบกรับกลับ  เถอะ  พ่อแหวนประดับ  วงใน 

นะพ่อหน้าเป็นนวล  เอย   (รับ  ใยเอย...เอ่อ  เออ  เอย...) 
    สังเกตกลอนคร่าว ๆ  จะเห็นว่า  เอกลักษณ์อย่างหนึ่งของเพลงนี้ก็คือตอนท้าย
ลูกคู่รับว่า  ใยเอย...เอ่อ  เออ  เอย... 
    ร้องโต้ตอบกันไปเรื่อย ๆ  พอหายเหนื่อยได้ดีเหมือนกัน หายเหนื่อยและพักผ่อน
กันพอแรงแล้วก็นวดข้าวกันต่อ  จนพานฟาง  ก็ไปร้องเพลงพานฟาง 
    หลังจากท่ีนวดกันไป สงฟางกันไป  และหยุดพักค่ันเวลากันนานพอสมควรแล้ว  
งานช่วงต่อไปซึ่งใกล้จะเสร็จกระบวนการนวดข้าว ก็คือเขี่ยเอาฟางออกไปจากลาน หมายความว่า 
ตอนนี้เมล็ดข้าวสีทองได้ถูกย่ าเสียจนหลุดออกจากช่อ  จากรวงเกือบหมดแล้ว เมื่อเม็ดข้าวหลุดไป  ใน
ลานก็เหลือแต่ฟางอยู่ข้างบน ขั้นเกือบสุดท้ายก็คือ  เขี่ยเอาฟางเหล่านี้ออก  จะได้โกยเม็ดข้าวผลงาน
จากหยาดเหงื่อไปรวมเป็นกอง  รอขนขึ้นยุ้ง การเข่ียฟางออกนี้  ภาษาในลานนวดข้าวเขาเรียกว่า  
พานฟาง  เขาช่วยกันพานฟางออกไปขอบลาน  ซึ่งจะมีคนรับช่วงขนไปกองไว้ข้างนอกการกองนั้นเขา
ท าเป็นระเบียบ  ไม่ใช่สักแต่ว่าโยน ๆ ทับเข้าไปเขามีแกนไม้ตรงกลางมีวิธีการซ้อนซึ่งในที่สุดก็จะ
ออกมาในรูปสุ่มครอบ  กองฟางนี้เขาเรียกว่าลอมฟาง  วัวควายใช้เป็นอาหารได้ ในเมื่อเห็นงานจวน
จะเสร็จเข้าทุกที  ชาวบ้านก็รู้สึก เบิกบาน  เขาจึงมีเพลงร้องเล่นกันอีก  เรียกกันว่า  เพลงพานฟาง  
     อาจารย์สุมามาลย์  เรืองเดช  ได้ค้นคว้าเผยแพร่เอาไว้ เพลงพานฟางมีท านอง
เหมือนเพลง สงฟางที่กล่าวมาก่อนแล้ว  มีฉันทลักษณ์ง่าย ๆ ใช้กลอนสั้น  ชายหญิงใช้ร้องโต้ตอบกัน
เมื่อเวลาก าลังพานฟาง  เอกลักษณ์ก็คือ  ขึ้นต้นว่าพานเถอะหนาแม่พาน ซึ่งก็บอกความหายและที่มา
อยู่ในตัวแล้ว 
    ตัวอย่างเช่นที่ชาวบ้านโพหักมาแสดงที่ศูนย์สังคีตศิลป์  ธนาคารกรุงเทพ  จ ากัด  
รายการที่  46  วันศุกร์ที่  14  มีนาคม  พ.ศ. 2523 

ชาย  พานเถอะหนาแม่พาน  (รับ  เฉยไว้ ๆ)  พานเถอะหนาแม่พาน 
แม่นั่งรอบๆ  อยู่ขอบลาน  มาช่วยกันพานฟางเอย 

(รับ  ช้าเจ้าเอ๋ย  ฟางเอ๋ย  แม่นั่งรอบ ๆ อยู่ขอบลาน มาช่วยกันพานฟางเอย) 
หญิง  พานเถอะหนาพ่อพาน  (รับ  เฉยไว้ ๆ)  พานเถอะหนาพ่อพาน 

ไอ้ท้ายรูด ๆ ไอ้ตูดยาน ๆ    มาช่วยกันพานฟางเอย 
(รับ  ช้าเจ้าเอ๋ย  ฟางเอ๋ย  ไอ้ท้ายรูด ๆ  ไอ้ตูดยาน ๆ  มาช่วยกันพานฟางเอย) 
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   เพลงสงคอล าพวน 
     ค าว่า  ล าพวน  แปลว่า  เศษผง  และข้าวลีบที่ใช้การไม่ได้ ค าว่า  คอ  ในที่นี้ไม่มี
ความหมายอะไร  เป็นแต่ค าสร้อยติดปากมาเท่านั้น เพลงสงคอล าพวน  หรือบางถ่ินเรียก  เพลงสง
ล าพวน  ใช้ร้องกันในตอนเอาตะแกรงมาร่อนเศษฟางเศษผงต่าง ๆ ออก ที่ร่อนออกก็เพ่ือให้เมล็ดข้าว
บางส่วนที่เกาะเกี่ยวเศษฟางอยู่นั้นหยุดร่วงลงมา  นับเป็นการรู้คุณค่าของข้าวแต่ละเมล็ดจริง ๆ   ไม่
ยอมให้ตกหล่นสูญหายไปแม้แต่น้อย เพลงสงคอล าพวนเป็นเพลงร้องโต้ตอบกัน  ช่วยผ่อนคลายความ
เหนื่อยได้  บ้างก็คุกเข่าร่อนตะแกรงไปพลางว่าเพลงไปพลาง  บ้างก็ยืนร้อง  ไม่ถึงกับจ ากัดวิธีเล่นนัก  
บางถิ่นร้องในตอนสงฟางก็มี 
    เพลงสงล าพวนเก่าแก่ขนาดไหน  เกิดที่ไหนไม่ทราบแน่นอน  หลักฐานเก่าสุดที่
พบเอ่ยถึงเพลงสงล าพวนคือในหนังสือ  วชิรญาณวิเศษ  ปีที่  4  หน้า  266  ร.ศ.108  หรือ พ.ศ. 
2432  อยู่ในเรื่อง  “เรื่องขับร้อง”  ที่กรมหมื่นสถิตยธ ารงสวัสดิ์ทรงเรียบเรียงในเรื่องดังกล่าว  ทรง
กล่าวถึงเพลงและการขับร้องต่าง ๆ มากมาย  มีเพลงพ้ืนเมืองอยู่ด้วยหลายชนิด  เช่น  เพลงเทพทอง  
เพลงปรบไก่ เพลงฉ่อย  เพลงเรือ  เพลงครึ่งท่อน  และในหน้า  266  ก็มีว่า 
“...ร้องเมื่อนวดเข้าสงฟาง  เรียก  เพลงสงล าพวน  อย่าง  1  เพลงช้าเจ้าหงส์อย่าง  1...” 
    จะเห็นได้ว่า  เพลงสงล าพวนมีมาเกือบร้อยปีแล้วเป็นอย่างต่ า กรมหมื่นสถิตย
ธ ารงสวัสดิ์  ไม่ได้ทรงบอกถึงถิ่นที่เล่นเพลงชนิดนี้  แต่เท่าที่ส ารวจกันได้ในปัจจุบันพบว่ามีในแถบ
นครปฐม  ราชบุรี  กาญจนบุรี  กับพบในอ่างทองด้วย 
    เอกลักษณ์ของเพลงสงคอล าพวนที่แต่ละถิ่นต่างมีเหมือนกันหรือคล้ายกันคือ  
มักขึ้นต้นด้วยค าว่า “สงค าล าพวนเอย...”  หรือหากข้ึนต้นด้วยค าอ่ืนก็จะมีค าว่าสงคอล าพวนตามมา 
เพลงชนิดนี้ใช้ร้องโต้ตอบกันระหว่างหญิงชาย  บ้างก็ว่ายาว  บ้างก็ว่าสั้น  เช่น  ทางอ าเภอบางแพ  
จังหวัดราชบุรี  ชาวบ้านร้องวา่ 

“สงคอล าพวนเอย  ล าพวนก็ล าไผ่ 
(สงคอล าพวนเอย  ล าพวนก็ล าไผ่) 
พ่ีเป็นคนสง  ให้น้องเป็นคนสาง 

โอ้แม่นวลนาง  เฉยไว้ 
ฉันเป็นคนเขี่ย  น้องก็เป็นคนคุ้ย 

ของน้องก็ลุ่ย  กันไป 
สงไปสงมา  สงหน้าสงหลัง 
ขอให้ช่วยนวลนาง  เร็วไว้” 

(ตอนนี้แม่เพลงเกิดนึกเพลงไม่ทันก็ร้องลงเพลงเสีย  ลูกคู่ก็รับว่า 
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เชียะ  ช่อแม่เอยดอกไม้  เชื่อบ้างฟังไว้  นวลเอย) 
   8. เพลงชักกระดาน 
    เมล็ดข้าวที่ได้จากการนวดและย่ าลาน  กองเหลืออยู่  ก็ต้องกันออกไปรวมไว้เป็น
กองใหญ่  เขาใช้ไม้กระดานเจาะรูสองข้างเอาเชือกร้อย  มีด้ามตรงกลางกระดานส าหรับให้คนหนึ่ง
กระดานให้ติดพ้ืนอยู่เสมอเวลาลาก  ส่วนเชือกนั้นเอาไว้ให้คนอ่ืน ๆ  ดึงจะได้กวาดข้าวได้ทีละมาก ๆ  
ตอนนี้เราเรียกว่าเป็นการชักกระดาน เพลงช่างชัก  หรือ  ช้างชัก  หรือ  เพลงชักกระดาน  จึงเป็น
เพลงที่เกิดข้ึนในลานนวดข้าวอีกเพลงหนึ่ง  ทั้งชายหญิงช่วยกันชักกระดานแกล้งเบียดเนื้อเบียดตัวจับ
มือถือแขนกันตรงนั้นเอง  บางคนก็แกล้งล้มลงตามแต่จะคิด  จุดประสงค์ใหญ่ของผู้ชายหนุ่ม ๆ  คือ
จะได้ถูกเนื้อสาวเท่านั้นเอง  สนุกกันทั้งลานโดยไม่มีการถือสา บางทีฟางที่เขาพานออกไปกองอยู่ข้าง 
ๆ  ลาน  หญิงสาวไปนอนเล่น ไอ้หนุ่มก็มุดเข้าไปทางฟางฟู ๆ  นั้น  ไปโผล่พรวดที่ตรงหน้า  กอดปล้ า
วี้ดว้ายกันไปอีก 
    เพลงชักกระดาน  นิยมร้องกันในแถบราชบุรีและกาญจนบุรีเหมือนเหลงสงคอ
ล าพวน  เพราะเป็นเหมือนเพลงญาติกัน  เนื้อร้องของสองจังหวัดไม่ต่างกันนัก  แต่ผิดกันตรงการรับ
ของลูกคู่ 
    ตัวอย่าง  เพลงชักกระดาน  นายเผ่า  สุดสุวรรณ วันพุธที่  26  ตุลาคม  พ.ศ. 
2526 

เอ๋ยโอละช้า  เจ้าช้างชักเอย 
ช้างล่อ ช้างลวง  เอ้ือมงวงเข้ามาหัก 

กะชาก กะชัก  ยอดเสาเกียด 
ท าบุญสิ่งไรเล่าหนอ 

จะได้ร่วมหอ  กะแม่เนื้อละเอียด 
ยอดเสาเกียด  เอ๋ยละไทรย้อย 

ห้อยแล้วจะหักลงเอย 
หักกันแล้วโหวย  หักกันแล้ววา 
ยกมือขึ้นรับ   เอ๋ยประทับหน้า 

ขอให้หักลงมาเถิดเอย 
ภุมรินช้างน้อย  จะแกะเป็นสร้อยสินสมุทร 

เหมหงส์นงนุช  ข้ามพระสมุทร  ไม่แลเห็นฝั่ง 
เห็นแต่สาวน้อย  ร้อยชั่ง 

นั่งอยู่คนเดียวเอย 
ตุกตุกตุกถ้วย  มาร้อยพวงปลา 
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ไอ้โคกพุทรา  ไอ้หนองขี้เหล็ก 
เขาจับตัวได้  เอาไปใส่โรงเจ๊ก 

ออกลูกเป็นอัฐจอเอย 
พวกเรามาดู  เจาะรูก็ปลาไหล  เอ๊าซะ 

ท่อนหัวอยู่ที่นี่  ท่อนหีอยู่ทีไหน 
เอาซ่อมมาให้กู  กดรูมันไว้ 

กดคอซ่อมมาให้กู  กดรูมันไว้ 
กอคอมันลง   โก้งโค้งถอนปอย 

ถอนแล้วก็ปล่อยไปเอย 
(ร้องไว้ทั้งสิ้นเพียงเท่านี้) 

   9. เพลงพิษฐาน 
    ถึงวันสงกรานต์  ความสนุกสนานเพื่อการต้อนรับปีใหม่ของเราก็มาพร้อมกันเช้า 
ๆ  เตรียมตัวไปตักบาตร  ท าบุญกันที่วัด  แล้วหนุ่มสาวก็ชวนกันไปเก็บดอกไม้กันเป็นกลุ่ม ๆ  จะได้
เอาไปไหว้พระในโบสถ์  ความสุขของเขาอยู่ตรงนี้  เอามาแล้วมีคนน าเพลง  หรือจะว่าเองก็ตาม  ร้อง
เพลงพิษฐานเพื่อเป็นการอธิษฐานขอพรพระตามใจแต่ใจจะคิด  ปากจะร้อง  อย่างนี้เรียกว่าเพลง
พิษฐาน เพลงพิษฐานเป็นเพลงเก่า, แน่นอน  เก่าเสียจนไม่รู้ว่าเก่าเท่าไร  กระท่ังค าเรียกก็พร่องเป็น
เพลงพิษฐาน  จุดประสงค์นอกจากเพ่ือการขอพรแล้ว  แก่นของเพลงคือการท าให้ผู้อธิษฐานซึ่งเป็น
หนุ่มสาวส่วนมาก  จะได้มีความสนุกมากความสุขที่อธิบายไม่ได้หรือไม่จ าเป็นต้องอธิบาย 
    การร้องเพลงเพลงพิษฐานไม่เป็นการยาก  เนื้อร้องร้องกันสั้น ๆ รูปของกลอน
คล้ายเพลงระบ า  ใช้ค าเพียงสี่วรรคเท่านั้น  เช่น 

ชาย  พิษฐานเอย  มือหนึ่งถือพาน   ถือพานดอกจอก 
เกิดชาติใดแสนใด  ขอให้ได้พวกบ้านกระบอก 

หญิง  พิษฐานเอยมือหนึ่งถือพาน  ถือพานปากกระจับ 
เกิดมาชาติใดแสนใด  ขออย่าให้ได้พวกบางพลับ 

 
   10.  เพลงพวงมาลัย 
     เพลงพื้นบ้าน จากการปฏิบัติจริง ตอนที่ 6 (เพลงพวงมาลัย) นาย ช าเลือง มณี
วงษ์  เป็นเพลงช้า ฝึกหัดร้องได้ง่าย 
    เพลงพวงมาลัย เป็นเพลงพ้ืนบ้านที่ชาวสุพรรณบุรีชอบเล่นมีเล่นกันในฤดูน้ า
หลาก หรือในเทศกาลต่าง ๆ ได้แก่ สงกรานต์ ทอดกฐิน ผ้าป่า บวชนาค ตลอดจนงานส าคัญในชุมชน 
(สมัยก่อน)  ที่เด่นชัดในยุคก่อนคือ  หนุ่มสาวจะล่องเรือ และลอยเรือร้องเพลงเกี้ยวพาราสีกัน   ใน
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เทศกาลลอยกระทง   วันเพ็ญ เดือน 12 หรือบางทีก็ขึ้นจากเรือมาเล่นเพลงพวงมาลัยกันบนบกบ้างก็
มี  เพลงพวงมาลัยนิยมเล่นกันในจังหวัด สุพรรณบุรี และอีกหลายจังหวัดในภาคกลาง  สถานที่แสดง 
เพลงพื้นบ้านในยุคก่อน ๆ ไม่พิถีพิถันในเรื่องของการแต่งตัวและสถานที่แสดง จะเล่นเพลงพวงมาลัย
กันตามลานกว้าง ๆ เช่น ลานวัด ลานบ้าน ส่วนในปัจจุบันอาจมีการปลูกสร้างเวทีแสดงเพ่ือให้น่าดูน่า
ชมมากยิ่งขึ้น 
    ยกตัวอย่างของทางพนมทวนที่เรียกเพลงพวงมาลัยเร็ว  นายบุญชู  คุณพันธ์  
ร้องให้ฟัง 

“เอยลอยมา  ลอยมาแต่ท้ายทวน  (รับซ้ าหมด) 
น้องช่างร าหยดร าย้อย  เช่นหิ่งห้อยชมสวน 

ภัสดาหน้านวล  มาเม่ือจวนเย็นเอย  (รับซ้ าหมด) 
    ทางบ้านนายาง  อ าเภอชะอ า  จังหวัดเพชรบุรี  ที่อาจารย์เรไร  สืบสุข  เขียนถึง
ในหนังสือ สมุดเพชรบุรี  หน้า  284  ยกตัวอย่างเพลงพวงมาลัยสั้น  ดังนี้ 

“เอ้อระเหยลอยมา  ลอยมาจากสวนพลู  (ลูกคู่รับ) 
พ่อแม่ไม่ให้  จะอยู่ท าไมอีหนู 

จัดแจงหาคู่  เสียเถิดแม่หนูน้อยเอย  (ลูกคู่รับ) 
    เพลงพวงมาลัยมีประวัติความเป็นมาอย่างไรไม่ทราบกันเลย  และไม่เคยมีหนังสือ
รุ่นเก่าสมัยรัชกาลที่  5  รัชกาลที่  6  กล่าวถึงไว้แม้แต่นิดเดียว  นี่นับเป็นเรื่องแปลกอยู่ไม่น้อย 
หนังสือวัฒนธรรมไทย  การเล่นพื้นเมือง ที่แต่สมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม  กล่าวว่า  เพลงชนิดนี้ตาม
ทางสืบสวนมีเล่นมากกว่า  100 ปี  นิยมเล่นทางสุพรรณบุรี ซึ่งมีเขตติดต่อกับกาญจบุรี  เพชรบุรี  
ประจวบคีรีขันธ์  เล่นได้ท้ังบนบกและในเรือ  ยามเทศกาล เช่น  วันเพ็ญเดือน  12  งานโกนจุก  บวช
นาค ทอดกฐิน ในตัวอย่างบทเพลง  ผู้เขียน (ไม่ออกนาม)  กล่าวประวัติว่า  เพลงนี้เกิดที่เพชรบุรี  
เล่นในงานลอยกระทง  ข้อมูลเหล่านี้น่าเสียดายที่ผู้เขียนไม่ได้ชี้แจงให้เด่นชัดว่าเอามาจากไหน  ควร
เชื่อเพียงไร  เพราะฉะนั้นจึงยังไม่อาจเชื่อโดยสนิทใจได้อย่างไรก็ตาม  การที่พ่อเพลงแม่เพลงอายุ 60 
– 70 ปีขึ้นไป ที่พบใน สุพรรณบุรี กล่าวยืนยันว่า  เคยเห็นผู้ใหญ่เล่น  และตนเคยเล่นมาตั้งแต่สมัย
โน้น  คือสมัยเด็ก  กระทั่งหนุ่มสาว นี่คงพออนุมานเอาคร่าว ๆ ได้ว่า เพลงพวงมาลัยก็พอจะเก่านับ
ร้อยปีได้ แต่เรื่องจุดก าเนิดของเพลงนั้น  เกิดที่ใดคงสืบยาก  และไม่น่าจะสืบได้อีกแล้ว โอกาสในการ
เล่น  ส่วนใหญ่กล่าวว่าเล่นในตอนตรุษสงกรานต์แต่โอกาสอ่ืน ๆ  ก็คงมีบ้าง เวลาเล่นก็ยืนกันเป็น
วงกลม  มีพ่อเพลงแม่เพลงร้องเองร าเอง  ว่าโต้ตอบกัน บางแห่งอาจมีการไหว้ครู  บางแห่งก็ไม่มี  
อยากเล่นก็ร้องเล่นกันไปเลย  เพลงแบบนี้ไม่ใช่เพลงหาอย่างเพลงฉ่อย  เพลงแอ่วเคล้าซอ  หรือล าตัด  
ส่วนใหญ่เล่นกันสนุก ๆเก้ียวพาราสีกันไปเรื่อย ๆเวลาเล่นก็ตบมือให้จังหวะกันทั้งเพลงสั้นเพลงยาว  
ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออย่างอ่ืนอีก ถ้าเป็นอย่างเพลงพวงมาลัยยาว  หรือช้า ก็ร้องโต้ตอบกันยาว ๆ  ดู
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ได้ในตัวอย่างข้างหลังเดี๋ยวนี้ถึงจะมีพ่อเพลงแม่เพลงพวงมาลัยหลงเหลืออยู่ในหลายแห่ง  แต่เทศกาล
ต่าง ๆ ก็ไม่ค่อยเปิดโอกาสให้พ่อเพลงแม่เพลงได้เล่นเพลงกันในงานอีกแล้ว  เพราะในงานมีภาพยนตร์  
มีวงดนตรีสมัยใหม่ยึดสถานที่หมดแล้ว 
    ลักษณะของการร้องเพลงพวงมาลัย  ร้องตามเพลงที่ชอบไปนาน ๆ ค าร้องและ
สัมผัสมันก็จะฝังอยู่ในความทรงจ า ร้องร าท าได้อย่างอัตโนมัติ ส่วนท่านที่จะฝึกหัดร้องเพลงพวงมาลัย 
ในฐานะผู้เริ่มต้นก็ลองสืบค้นหาผังค ากลอนที่มีท่านผู้เชี่ยวชาญเขียนเอาไว้มากมาย (บางท่านถึงกับ
ก าหนดค าสัมผัสให้กับกลอนเดิมเสียเองก็ยังมี) การฝึกเพลงพวงมาลัยมาจากครูเพลงรุ่นเก่า ที่มีอายุ
ปัจจุบันเกือบ 90 ปีแล้ว เป็นต้นฉบับของเพลงพวงมาลัยดั้งเดิมเลย 
    ป้าอ้น  จันทร์สว่าง นักเพลงพ้ืนบ้านแห่งอ าเภอดอนเจดีย์ เล่าให้ผมฟังว่า เพลง
พวงมาลัยมีร้องกันหลายแบบ เป็นไปตามท้องถิ่น มีเพลงเหนือ เพลงใต้ โดยมากมักจะขึ้นต้นและลง
ท้ายไม่เหมือนฟัน  แต่จัดอยู่ในรูปแบบของเพลงที่ฟังแล้วจัดอยู่ในประเภทเดียวกันได้ ป้าบอกว่า บาง
คนเขาก็ขึ้นต้นเพลงพวงมาลัยว่า 
    (ค าเกริ่นขึ้นต้นเพลงพวงมาลัย) 

เอ้อละเหย  ลอยมา  ลอยมา  กับพวงมาลัย (ซ้ า) 
เออระเหย  ลอยมา  ลอยมา  อย่าลอยไป  (ซ้ า) 
โอละหนอ  ลอยมา  ลอยมา  แต่ไกล ๆ  (ซ้ า) 

    ในส่วนของเนื้อร้อง โดยมากจะเป็นเพลงโต้ตอบที่ฟังดูอ่อนหวานนุ่มนวล มิใช่
เพลงด่า หรือต่อว่ากัน จะเป็น เพลงปลอบ และบอกเรื่องราวเสียมากกว่า ทั้งนี้ก็เพราะเพลงพวงมาลัย
ร้องช้า ไม่มีการให้จังหวะ ใช้เพียงปรบมือเอาก็พอ (ปัจจุบันมีการใช้จังหวะกลอง ฉิ่ง กรับ ฯลฯ ร่วม
ด้วย) ถ้าเป็นเพลงโต้ตอบ มักจะใช้บทร้องสั้น ๆ ส่วนเพลงเดินเรื่องจะใช้เนื้อหายาว                  

พวงมาลัย  ดอกไม้แห้ง  จะท าแกว่ง  ชายไกว 
ลอยมาใกล้  ตัวเขา  แล้วจะลอยไปเข้า  คอใคร 

หอมมะลิ  ดอกรัก  ของคนยาก  คนไร้ 
หอมกลิ่น  กรุ่น ๆ  มันช่างละมุน  ละไม 

ขอเป็นเจ้าของ น้องแดง  ถึงจะเหี่ยวแห้ง  ไม่เป็นไร 
จะขอเก็บไว้  เป็นตัวแทน  ถึงจากแดน  ไปไกล 
พวงเอ๊ย  มาลัย  อย่าลอยไปไหน  เจ้าเอย.. (ซ้ า) 

 
    ส่วนค าลงท้ายที่ป้าเล่าให้ฟัง ท่านบอกว่าก็มีหลายแบบสุดแล้วแต่ว่าเป็นเพลง
ท้องถิ่นไหน เช่น ฝึกหัดมาจากใคร ตอนลงก็ร้องลงตามแบบนั้นถือว่าถูกต้อง เพลงใครเพลงมัน 
ท้องถิ่นใครกอ็ย่างนั้น โดยทั่วไปที่พบเห็นกันมาก คือการลงเพลงพวงมาลัย 2 แบบ ได้แก่          
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    ร้องลงแบบที่ 1 แบบลงซ้ า 2 เที่ยว 
    (ค าร้องลง)       พวงเอ๊ย  มาลัย                อย่าลอยไปไหน  เจ้าเอย.. 
    (ลูกคู่ร้องรับซ้ า) พวงเอ๊ย  มาลัย            อย่าลอยไปไหน  เจ้าเอย.. 
    (ร้องซ้ าอีกเที่ยว) พวงเอ๊ย  พวงเอยมาลัย   อย่าลอยไปไหน  เจ้าเอย.. 
    ร้องลงแบบที่ 2 แบบร้องลงโดยไม่มีร้องซ้ าหรือซ้ าเที่ยวเดียว ๆ ได้แก่ ร้องลงว่า 
    พวงเจ้าเอ๊ย  มาลัย         อย่าลอยไปไหน  เจ้าเอย.. 
    พวงเจ้าเอ๊ย  มาลัย              อย่าลอยไปไหน  เจ้าเอย.. 
    เพลงพวงมาลัยกับ ป้าอ้น จันทร์สว่างและลุงหนุน  กรุชวงษ์ ครูเพลงรุ่นเดียวกัน
กับแม่บัวผัน  จันทร์ศรี  ส่วนใหญ่ผมไปฝึกท่ีบ้าอ้น และก็มีบางวันไปฝึกท่ีบ้านลุงหนุน ลุงแกไม่ค่อยมี
เวลา (ต้องดูแลโต๊ะสนุ๊กเกอร์ด้วย) ผมยังจ าเพลงพวงมาลัยที่ป้าอ้นสอนให้ผมเม่ือ 20 กว่าปีได้เป็นบาง
กลอน เช่น 
    บทเพลงพวงมาลัย 

เออระเหย  ลอยมา  ลอยมา  จากพนมทวน 
(ลูกคู่ร้องซ้ า)   เออระเหย  ลอยมา   ลอยมา  จากพนมทวน 

มามะ  แม่จะหาเมียให้  เอาที่นมใหญ่ ๆ  อ้วน ๆ 
อกราง  หางด้วน ลูกตามเป็นพรวน นะหมาเอย 

(ลูกคู่ร้องซ้ า)    ลูกตาม  เป็นพรวน  นะหมา  เอย... 
    ตัวอย่างบทเพลงพวงมาลัย 

(ครู)  เออระเหย  ลอยมา ลอยมา  เสียดี ๆ (ซ้ า) 
(ครู)  ใครคนเก่ง  เดินน าหน้า ใครคนกล้า  มาทางนี้ 

(นักเรียน)  ผมไม่เก่ง  ผมไม่กล้า ผมไม่ต้องมา  ตามลูกศรชี้ 
(ครู)  ใครรูปสวย  ใครรูปหล่อ ให้ลงไปรอ  ตีนหลังเวที 

(นักเรียน)  ใครคนแก่  ใครคนเฒ่า  ให้ไปรอหน้าเตา  เย็นนี้ 
(ครู)  ใครเป็นเด็กฮาร์ด  ยกมือไว้  ประเดี๋ยวจะได้  กินของฟรี 

(นักเรียน)  กินอะไร กินอะไร ช่วยบอกไว ๆ  เข้าซี 
(ครู)  อ๋อ กินข้าวผัด กินโอวันตีน  ตามด้วยอุ้ง  ตีนของหมี 
(นักเรียน)  อาจารย์ครับ  คุณครูขา สาว ๆ มา  หลังเวที 
(ครู)  ปล่อยไว้ก่อน  สักครึ่งวัน  คงมาหางาน  เล่นฟรี 

(นักเรียน)  อาจารย์ก็น่า  จะมีน้ าใจ  ขนาดเขามาให้  เล่นฟรี ๆ 
(ครู)   นี่พวกเอ็ง คิดกับครูยังไง  ระวังตัวไว้  ให้ดี 

(นักเรียน)  พวกหนูก็คิด  กันเพียงว่า  คุณครูคงไม่หา  ของฟรี 
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(ครู)  เรื่องของฟรี  น่ะไม่มีทาง  ถ้าไม่ต้องเสียสตังค์  จะลองดูที 
พวงเอ๋ย  จ าปี  เป็นวาที  วรรณกรรม 

พวงเออเอ๋ย  จ าปี  เป็นวาที  วรรณกรรม  (ซ้ า) 
    บทเพลงกระบอก 
     เพลงกระบอก หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เพลงขอทาน ที่เรียกว่าเพลง
ขอทานก็เพราะว่าผู้ร้องเพลงใส่เสื้อผ้าเก่า ๆ ขาด ๆ แต่งตัวมอมแมม (ปลอมตัวไป) แถมใส่แว่นตา
แบบคนตาบอดอีก เพ่ือให้ชาวบ้านในละแวกที่ไปขอทานจ าไม่ได้ว่าเป็นใคร  เป็นการแสดงตัวว่า เป็น
คนจนเพื่อที่จะให้ดูเหมาะสมกับสถานการณ์ด้วย ผู้ร้องเพลงขอทานจะร้องไปเดินไป ถ้าจะหยุดก็เพียง
รอรับสิ่งของที่ผู้คนน ามาให้ทานและที่ส าคัญ ถ้าผู้ร้องเป็นศิลปินเพลงด้านนี้จริง ๆ ผู้ชมจะได้รับ
ความสุขในการได้ดูได้ฟังตลอดการร้องเพราะผู้ร้องจะร้องไป ตีกลองตีฉิ่งไปด้วย ท าให้เกิดความ
สนุกสนานมาก ส่วนค าว่า เพลงกระบอก ด้วยเหตุที่คนสมัยก่อนไม่มีเครื่องดนตรี ก็น าเอากระบอกไม้
ไผ่ 2 กระบอกมากระทุ้งหรือกระแทกกันให้เกิดเป็นเสียงจังหวะขึ้นมา เพลงขอทานใช้จังหวะเร็ว เมื่อ
ตอนไปขอข้าวกระยาสารท มักจะเอ่ยถึงความยากจนเข็ญใจไม่มีจะกิน มาขอข้าวขอน้ า ขอเงิน เอาไป
ซื้ออาหารพอปะทังชีวิตไปวัน ๆ และบางที่เขาก็ร้องท านองเพลงอื่น ๆ ผสมผสานกันเข้าไปด้วยก็มี
ส่วนการร้องเพลงขอทานของนักเพลงระดับครูเพลงที่เคยได้ยินมาคือ พ่อไสว วงษ์งาม เสียงร้องและ
ลีลาการร้องของท่านน่าฟังมาก  
      เพลงกระบอก เพลงอีแซว และเพลงฉ่อย จนกระทั่งต้นปี 2548 จึงได้
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีช่อง 7  ส าหรับเพลงขอทานมีความยากที่จะต้องเยื้องรับบทร้องใน
วรรคลงเพลงให้ได้และร้องต่อจากเสียงเอื้อนด้วยนับว่าเป็นท านองเพลงที่ยากตั้งแต่ตอนขึ้นต้นเกริ่น
เพลงเลยก็ว่าได้ แต่ เนื้อร้องเพลงขอทาน มีดังนี้ 
     บทร้องเพลงขอทาน 

(ร้องเกริ่น)   เอ่อ เออ เอ้ิง เง้อ....   เออ เอ้ิง เงอ...   เอ่อ เอย.... 
พ่อแม่ท่านเข้าขา         ขอทานมาถึงแล้ว 

ขอดื่มน้ าสักแก้ว           แว่วเสียงว่า 
เพราะยากจนเข็ญใจ    จึงได้ดั้นด้น 
ไม่กลัวเสียงใครบ่น      แล้วก็คนว่า 

หากลูกมีเงินทอง         ว่าก่ายกองเหลือกิน 
คงไม่มาร้องให้ติฉิน     หรือว่านินทา 

เพียงข้าวสักค า            เพียงน้ าสักจอก 
ฉันมาส่งเรียกบอก       อยู่ด้านหน้า 

ว่าแม่คุณ ๆ             แม่ใจบุญสูนทาน 
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หรือว่าจะให้ข้าวสาร    ใส่ย่ามผ้า 
ขอขอบพระคุณ           ถ้าการุนคนยาก 

ขอแป้งข้าวหมาก         ขอเงินตรา 
มาเลย มาเลย  เอิ้ง เงอ เอิง เงอ.. ชะ เออ เอ่อ เอ้ิง เง้อ 
อย่ามัวท าเฉยชา         มาเลยมาเลย  แม่อย่ามัวท าเฉย 

ให้ส่งเสียงร้องว่า เอ๊ย... จนขาดใจ 
เอ้ิง เงอ.... เอ่อ เอ่อ เอ้อ... เอิง เง้ย 

   9. เพลงสังกรานต์ 
    ถึงยามสงกรานต์  ใครๆ  ก็พากันสนุก มีร้องร าท าเพลงกันทั่วไป  ลานบ้านลาน
วัดเป็นที่ประชุมเล่นสนุกต่างๆ  เล่นลูกช่วงบ้าง เล่นชักเย่อบ้าง  หรือจะเล่นอะไรก็แล้วแต่ใครน าขึ้น 
ในการเล่น  เมื่อต้ังเกณฑ์แพ้ชนะแล้ว  ก็มักมีการปรับ  หรือบังคับให้ฝ่ายแพ้ท าโน่นท านี่  แต่ที่เห็นท า
กันมากก็คือบังคับให้ร้องร า  ซึ่งจริง ๆ  แล้วฝ่ายชนะก็ไม่ได้ยืนดูเฉย ๆ  หรือหากแต่ที่สุดก็พลอยเข้า
ไปร่วมร้อง ท าเพลงไปด้วย มีเพลงเล่นยามสงกรานต์มากมาย เพลงระบ า  เพลงพิษฐาน  เพลงระบ า
บ้านไร่ เพลงเล่นเข้าทรงต่าง ๆ ฯลฯ  และในบรรดาเพลงเหล่านี้  ก็มีเพลงเพลงหนึ่งที่เขาใช้ร้องยั่วกัน
เล่นส าหรับให้ร า 
    ตัวอย่างเพลงสังกรานต์ 
    ยายทองหล่อ  ท าเลทอง 
    พ้ืนเดิมข้างวัดบางขุนทิพย์  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
    วันพฤหัสบดีที่  25  มีนาคม  พ.ศ. 2519 

เจ้าพวงมะโหดเอย  เจ้าอย่าถือโทษไปเลยว่าพ่ีจะไม่รัก 
(ลูกคู่ซ้ าวรรคนี้) 

ล้มลงบนหมอน  พ่ีจะให้นอน  บนตัก 
บุญเรือนเอ๋ยละเพ่ือนรัก  (ซ้ า)  รักกันจริงเอย 

(ลูกคู่อาจรับว่า ไฮโยพ่อแก้ว  ไฮยาไพ่ยวบ ตาละเผยใย ๆ  เผยใย ใยเอย) 
ช้าเจ้าฉุยเฉยเอย  นุ่งผ้าจูงกระเบน  ฉุยเฉยก็อาชา  (รับ) 

โฉมแม่เมรี  เอ๋ยว่าจะขี่เลียงผา 
ฉุยเฉยเอ๋ยละอาชา  เขาร างามเอย  (รับไฮโย...) 

เจ้าพวงมาลัยเอย  เอ้อระเหยลอยไป  ลอยไปก็ลอยมา (รับ) 
เอ๋ยซักเมื่อไร  ถึงจะได้เห็นหน้า 

ลอยไปเอ๋ยแล้วลอยมา  เสียแล้วแม่พวงมาลัยเอย  (รับไฮโย...) 
เจ้าเพียนทองเอย   เจ้าลอยละล่อง  วารีเอยรี  (รับ) 
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รักแม่เพียนทอง  เอ๋ยว่าจะต้องแหถี่ 
ติดตายเอ๋ยละวันนี้  เสียแล้วแม่เพียนทองเอย  (รับไฮโย...) 

   11. เพลงยั่ว 
    จังหวัดอ่ืนจะมีเพลงยั่วสนุก ๆ  ท านองนี้อีกบ้างหรือไม่ยังไม่ได้สืบสวน  แต่ที่ 
สุพรรณบุรี  แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ นายสุจินต์ ศรีประจันต์ และนายไสว ซึ่งเป็นพ่อเพลงแม่เพลงทาง
สุพรรณบุรี  ทั้งเล่าทั้งร้องเรื่องเพลงยั่วกันอย่างสนุกสนาน เพลงยั่วนั้น  ว่าด้วยเรื่องท านองแล้ว  หาก
เราได้ยินเพลงกลองยาว ก็นั่นแหละ  คือท านองเดียวกัน  ร้องแบบเดียวกัน ดีไม่ดีเพลงกลองยาว
อาจจะเอามาจากเพลงยั่วเสียด้วยซ้ าไป เพราะแต่ก่อนนี้  ถ้าเขาตีกลองยาว ก็หมายความว่าตีไปร าไป  
ไมไ่ด้ร้องประกอบไปด้วย  
    ถ้าร้องเพลงยั่วก็ไม่ต้องตีกลองยาว มันหนวกหูเปล่า ๆ  สู้ร้องเพลง  ตบมือพลาง 
และร าไปพลางไม่ได้ ถ้าใครได้ยินเพลงยั่ว  ก็จะยอมรับว่าครึกครื้นชวนให้ขยับปีกขยับหางจริง ๆ แล้ว
เรื่องกลองยาวนั้น  ไม่มีกลองยาวมาตีก็ไม่เห็นเป็นไรเขาใช้ กลองยาวปากแทน หัวค่ าก็ร้องว่าท้อง ๆ ๆ 
ๆ ๆ...”  นี่ของผู้ชาย  ส่วนของผู้หญิงต้องว่า  “อย่าน่า  ท้องน่า  อย่าน่าท้องน่า อย่าน่าท้องน่า ๆ ๆ 
ๆ...” ดึก ๆ  เข้าหน่อย  “ท้องเป็นท้อง  ท้องเป็นท้อง  ท้องเป็นท้อง ๆ ๆ ๆ...” พอเช้ามือก็ว่า  “ตูด
ตึงเคร่ง  ตูดตึงเคร่ง  ตูดตึงเคร่ง ๆ ๆ ๆ...” หรืออย่างอ่ืน ๆ  เช่น  “กระโดดขึ้นคร่อม  กระโดดขึ้น
คร่อม ๆ ๆ ๆ” บางที  เลิกสีข้างข้ึนเห็นซี่โครง  ร้องว่า  โครง...โครง...โครง..แล้วสลับเอามือไปชี้ที่ดั้ง
จมูก  ปากร้องว่า  ดั้ง...ดั้ง...ดั้ง...ดั้งโครงดั้ง  ดั้งโครงดั้ง ๆ ๆ ๆ เขาเรียกว่า  กลองในตัว  จะสังเกตได้
ว่าช่างรู้จักคิดมาก  เพราะเสียงที่เลียนมาเป็นภาษาตลก ๆ  นั้นมีท านองหน้าเบาและจังหวะเหมือน
ตอนตึกกลองยาวจริงๆ  นั่นเอง 
    เพลงยั่วเป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียกกันมานาน เล่นมาตั้งแต่ปู่ย่าตายาย  เขาเอาไว้ร้อง
ยั่วให้ร ากันยามตรุษสงกรานต์  เมื่อจะเล่นก็ตั้งวงเข้า  เครื่องดนตรีประกอบก็ไม่ต้องมีอะไรมาก  ใช้มือ
ตบเอาอย่างเดียว  เพลงแบบนี้จังหวะกระชั้น  ใช้ค าไม่ก่ีค า  แก้กันไปมา  หญิงว่าชาย ชายว่าหญิง  
ใครร้องขึ้น คนอ่ืนก็ร้องว่าเป็นลูกคู่  เช่น 

ชาย “ต้อนไว้ ๆ  เอาไปบ้านเรา  (ลูกคู่รับซ้ าหมด) 
เอาไปหุงข้าว  ให้แม่เรากิน 

ถ้าหุงไม่ดี  จะตีให้ดิ้น 
ไฮโยพ่อแก้ว  ไฮยา  พ่ะยวบ  เผย  เผย  เยย  เยย  เยย...” 

    ตรง  ไฮโย  พ่อแก้ว...  ตรงนี้ลูกคู่รับพร้อมกันไปหมด  เสียงสนั่นหวั่นไหวทาง
ฝ่ายหญิงก็อาจตอบว่า 

หญิง  “ต้อนไว้ๆ  เอาไปบ้านเรา  (รับ) 
เอาไปใต้ถุน  ไปขุนน้ าข้าว 
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ขโมยมันมา  จะได้พากันเห่า 
ไฮโย  พ่อก้ว  ไฮยาพ่ะยวบ  เผย  เผย  เยย เยย  เยย...” 

“เอ้ามาละโหวย  มาละวา  (ซ้ า) 
มาแต่ของขา  ของเราไม่มา 
ของเราไม่มี  จะเอาที่ไหนมา 

ไฮโยพ่อแก้ว...” 
ฯลฯ 

 
    การร้องรับนั้น  ว่าที่จริงปะเหมาะตรงไหนนึกสนุกก็รับกันได้  ไม่เคร่งครัดส่วน
เนื้อเพลงนั้น  มีทั้งท่ีจดจ ากันมาและที่คิดค้นขึ้นสด ๆ  ทุกคนกล่าวว่า  สมัยก่อนเล่นเพลงยั่วกันไม่รู้จัก
เบื่อ  เนื้อร้องว่าไม่ซ้ าแต่ค่ ายันสว่าง  แสดงว่ากวีชาวบ้านได้ใช้ปฏิภาณสร้างเพลงสร้างกลอนสนุก ๆ  
ออกมามากมายมหาศาล 
   12.  เพลงระบ าบ้านไร่ 
     เพลงระบ าบ้านไร่เป็นเพลงที่เล่นกันในงานนักขัตฤกษ์  งานเทศกาล  เช่นเล่นใน
วันสงกรานต์  เป็นต้น  เป็นเพลงร้องแก้กันระหว่างพ่อเพลงแม่เพลง เนื้อหาก็ต้องเป็นไปอย่างที่เพลง
พ้ืนเมืองอย่างอ่ืนมี  คือ  การเกี้ยวพาราสี  การเล่นเป็นชุด ๆ กัน  แต่ในการเล่นเป็นชุดนั้นยังไม่เคยมี
ใครบันทึกและเขียนถึงไว้โดยละเอียดเลยมีตัวอย่างของนายบุษย์เพียงคนเดียวเท่านั้น 
    เรารู้ว่าเขาก าลังเล่นเพลงระบ าบ้านไร่โดยฟังจากสร้อย  หรือบทรับเพลงที่ร้องกัน
ว่า 

“ดงไหนเอย  ล าไย  หอมหวนอยู่ในดงเอย 
เข้าดง  เข้าดงล าไย  หอมหวนอยู่ในดงเอย” 

    เมื่อได้ยินอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นเพลงระบ าบ้านไร่ 
    เพลงระบ าบ้านไร่เป็นเพลงที่ใช้กลอนอย่างเพลงฉ่อย  คือเป็นกลอนลงท้ายสระ
เดียวกันหมด  ร้องกันเรื่อย ๆ  จนกว่าจะเปลี่ยนกลอน  เช่น  บางทีร้องกลอนลา  ก็รับว่า   

“ดงไหนเล่าเอย  จ าปา  หอมละอยู่ในดงเอย 
เข้าดง  เข้าดงจ าปา  ลอยมาแต่ไหนเอย...” 

    เวลาจะรับยาว ๆ  ขึ้นอยู่กับการสอดเพลงของทางลูกคู่  ถ้าพ่อเพลงเห็นว่ารับ
ยาวพ่อเพลงก็น าให้ร้องยาวเสีย  ลูกคู่ก็ร้องตามได้  แต่บางทีถ้าว่ากันคนละค ากับฝ่ายหญิงคือก าลังว่า
ติดพันก็ลงรับกันสั้น ๆ เดี๋ยวนี้เราไม่อาจหาฟังเพลงนี้ในวันไหน ๆ ได้อีก  เพราะดูเหมือนว่าโลก
เปลี่ยนไปข้างหน้าทุกวัน  และคนค่อย ๆ  ตีห่างจากอดีตมากข้ึน ไม่ว่าอดีตนั้นจะดีเลวเพียงใด  เพลง
ระบ าบ้านไร่จึงอาจอยู่หรือไปเมื่อไรก็ได้ 
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   13.  เพลงระบ า 
     เพลงจ าพวกระบ ามีอยู่  3  แบบ  คือ  ระบ าบ้านนา  ระบ าบ้านไร่  และสุดท้าย  
คือเพลงระบ าเฉย ๆ  ไม่มีสร้อยต่อท้ายว่าระบ าอะไร  ระบ าแบบหลังคือเพลงที่เราก าลังกล่าวถึง ใน
หนังสือเล่มต่าง ๆ  แทบจะไม่มีประวัติหรือเรื่องราวของเพลงชนิดนี้เลยจนเป็นที่น่าสงสัยว่าหนังสือ
ลัทธิธรรมต่าง ๆ ในเรื่องการเล่นเพลง  และครูเพ็ญ  ปัญญาพล  เมื่อเล่นเพลงออกรายการวิทยุไปเอา
ตัวอย่างมาจาก  ที่ไหนกัน 
    จากการสอบถามพ่อเพลงแม่เพลงและชาวบ้านถึงเรื่องเพลงระบ าชนิดนี้โดยทั่วไป
แล้วแทบจะไม่มีใครรู้จักเพลงฉันทลักษณ์นี้เลย  มีที่เข้าเค้าอยู่บ้างก็ยายทองอยู่ รักษาพล พื้นเดิม 
นครนายก ร้องให้ฟังได้  2  บท  คือ 

“เจ้าช่างร าเอย  ไปซื้อระบ า  ร ามาแต่พริบพรี 
เห็นแขนแม่อ่อน  เหมือนยังกะท่อนส าลี 
ระบ าไหนเอยพริบพรี  เขาก็ร าสวยเอย 

เจ้าช่างร าเอย  ไปซื้อระบ า  ร ามาแต่ท้องคุ้ง 
เห็นแขนแม่อ่อน  เหมือนยังกะท่อนผักบุ้ง 

ระบ ามาแต่ท้องคุ้ง  เขาก็ร าสวยเอย” 
 

   14.  เพลงช้าเจ้าหงส์ 
    เพลงหน้าสงกรานต์แถวบ้านศาลาลอยมีเพลงระบ าบ้านไร่  เพลงร้องส่งล าต่าง ๆ 
เช่น  นกขุนทองของเราแต่เก่าก่อน  มาร่วมคอนกับนกแก้วเสียแล้วหนอ  ชิชะช่างกะไรน้ าใจคอ  นก
ต่อแล้วยังหลง  อยู่กรงขังเอย...เพลงจ าพวก  เจ้าฉุยฉายเอยกระเดียดกระทาย  กระทัดเอยรัด  อย่าง
ที่จัดเข้าพวกเพลงสังกรานต์  ตั้งตามปากค ายายทองหล่อ  ก็มีหลายบท แล้วก็ยังมีเพลงช้าเจ้าหงส์  
ร้องเกี้ยวกันระหว่างหญิงชายด้วย 
    บรรยากาศเมื่อเล่นเพลงช้าเจ้าหงส์น่ารักมาก  เมื่อตกลงว่าจะเล่นเพลงกันแล้ว
ต่างก็ช่วยกันผูกชิงช้า  เอาเชือกมะพร้าวหรือเชือกหนังผูกกิ่งไม้ใหญ่หรือขื่อบ้านเข้า  มีไม้กระดานวาง  
ก็เป็นอันเสร็จ  ต่อจากนั้น ผู้เล่นผลัดกันทั้งนั่งและผลัดกันไกว ผู้ชายไหนนั่ง  ผู้ชายนั้นร้องเพลงช้าเจ้า
หงส์ขึ้น คนอ่ืน ๆ  ก็เป็นลูกคู่รับพอผู้ชายลง  ผู้หญิงก็ขึ้น  ร้องเพลงแก้  คนอ่ืนช่วยไกวช่วยรับบ้าง  
เนื้อเพลงและท่วงท านองเพลงช้าเจ้าหงส์ฟังแล้วไม่ยากเกินไปที่ใคร ๆ จะร้อง เช่น 

“ชัดช้าเจ้าหงส์เอย  ปีกอ่อนร่อนลง 
เข้าในดงมะขาม 

ฉันจะเชื่อก็ไม่ไว้ใจ 
กลัวจะเป็นชาย  อุทาม 
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ลูกคู่รับพร้อมกันว่า  หงส์เอย  หงส์ช้า  เจ้าพญาหงส์เอย” 
เมื่อเล่นกันพอสมควรแก่เวลาแล้ว  ก็หันไปเล่นอย่างอ่ืนกันต่อไป 

   15  เพลงเหย่ย 
    เรื่องเพลงเหย่ยและประวัติการเผยแพร่ต่อไปนี้  เก็บความทั้งหมดมาจากหนังสือ
ประทีป  ฉบับคิมหันต์กราย  พ.ศ. 2507  เรื่อง  “ร าเหย่อย”  เขียนโดยสมบูรณ์  วิริยะศิริ  หน้า  32 
-  35  แต่ค าว่าเหย่ยที่จะกล่าวต่อไปนี้  จะใช้โดยไม่มี  อ.  อ่าง นายชิน  อยู่ดี  ขณะด ารงต าแหน่ง
ภัณฑารักษ์เอกของกรมศิลปากร  และเป็นหัวหน้าคณะส ารวจฝ่ายไทย  ในการส ารวจเรื่องราวก่อน
ประวัติศาสตร์ในเมืองกาญจนบุรี  ดังที่เราได้พบโครงกระดูกมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์จากบ้านเก่า  
ถ้ าพระ  ทองผาภูมิ  และที่ต่าง ๆ ในเขตจังหวัดนี้  เป็นผลงานที่เกิดขึ้นในช่วงปี  พ.ศ. 2504  เป็นต้น
มา 
    ระหว่างการท างาน  นายชินได้เห็นชาวบ้านร้องร าเล่นเพลงพ้ืนเมืองชนิดหนึ่งซึ่ง
ไม่เคยเห็นมีที่ไหนเล่น  เรียกกันว่าเพลงเหย่ย  หรือร าเหย่ย  ตอนนั้นตั้งแคมป์กันที่บ้านเก่าอันเป็น
หมู่บ้านเล็ก ๆ  ริมแควน้อย  และปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ของการขุดค้นครั้งนั้นด้วย  เมื่อเห็นแล้วนาย
ชินก็รู้สึกสนใจมาก  ได้ท ารายงานส่งมาทางกรมศิลปากร  ซึ่งนายธนิต  อยู่โพธิ์  ก าลังด ารงต าแหน่ง
อธิบดีอยู่  ท่านอธิบดีก็สนใจการเล่นแบบนี้จึงได้เดินทางไปดูด้วยตนเอง  และเห็นว่าเป็นเพลงพื้นเมือง
เก่าท่ีก าลังจะสูญหายไป  ไม่มีที่ไหนเล่นจริง ๆ  ต่อจากนั้น  การถ่ายทอดเพลงเหย่ยหรือร าเหย่ยจึงได้
มีข้ึน 
    เมื่อจะเล่นเพลงเหย่ย ก็ต้องมีกลองยาวมาตีเรียกชาวบ้านกันเสียก่อนกลองยาว
กับเพลงเหย่ยจึงเป็นของคู่กัน  ใครได้ยินเสียงกลองยาวก็มาร่วมวงร าด้วยเล่นในเทศกาลต่าง ๆ  เพ่ือ
ความสนุกสนานอย่างพ้ืนบ้าน กลองยาวช่วยปลุกประสาทและปลุกอารมณ์ของคนเล่นได้ดี  ชาวเพลง
ได้ยินแล้วก็อดมาเล่นไม่ได้ เมื่อโหมโรงกันนานพอสมควรและมีชาวบ้านมามากพอแล้ว  กลองยาวก็
เริ่มตีจังหวะเดินช้า ๆ หรือตีค่อยลง  คนร้องจะได้ไม่ต้องตะเบ็งเสียง  ตอนนี้เองที่จะเป็นความสุขของ
คนร า  เขามีผ้าไปสักผืนหนึ่งจะได้ร าพาดผ้าซึ่งสนุกกว่าร าคู่ธรรมดา  ชายเริ่มร าออกไปก่อน  สองมือ
ถือเอาผ้าของตนไปด้วย  เขาจะค่อย ๆ ร าไปหาฝ่ายหญิงซึ่งอยู่ในแถว หรืออยู่ฝั่งตรงข้าม  แล้วส่งผ้า
ให้แก่เธอ หรือคล้องผ้าให้เธอ  ฝ่ายหญิงที่ได้รับผ้าก็ต้องออกมาร าคู่  พลางร้องโต้ตอบกันไปด้วย
เนื้อหาเก้ียวพาราสี  ชายขอความรัก  หญิงก็ต้องสงวนท่าที  เมื่อร าคู่กันพอสมควรแล้วก็ต้องให้คนอ่ืน
ร าบ้างโดยหญิงเอาผ้าไผคล้องให้อีกชาย  ส่วนชายคนเดิมก็ต้องค่อย ๆ  ร าแยกออกมา  กลับไปยังท่ี
เดิมของตัว  เขาจะร าสลับกันไปอย่างนี้เรื่อยๆ  เป็นการร าสลับฟันปลาก็ว่าได้  นับว่าเป็นระเบียบดี 
จะร าพาดผ้าทีละคู่  หรืออกมาร าทีละหลายคู่ก็ได้  แต่ถ้าร าหลายคู่ก็ต้องมีคนร้องอีกส่วนหนึ่ง  ไม่ใช่
ต่างคู่ต่างร้อง  อย่างนั้นฟังกันไม่ออก  ยุ่งหมด  ถ้าเรามองภาพการร าจากจุดไหนสักแห่ง  จะเห็น
ความงามของวงร าที่น่าอิจฉามาก  ท่าร าก็ง่าย  เขาร าสืบเท้าไม่ต้องยกเท้าสูงนัก  ให้เท้าซ้ายน าไป



 

 

  47 

ก่อนเสมอ  ส่วนมือไม้ข้างบนไม่มีการจ ากัดท่าร าเลย  ทุกอย่างดูง่ายจริง ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับเพลง
พ้ืนเมืองทุกเพลงแล้ว  เราต้องยอมรับว่าเพลงเหย่ยมีฉันทลักษณ์หรือกลอนร้องง่ายที่สุด  เพราะมีบท
กลอนเพียงสองวรรคเท่านั้นเอง  การหาสัมผัสมีเพียงที่เดียว  ใคร ๆ ก็ร้องได้  ง่ายแสนง่ายจนไม่มีที่
เปรียบ 
    เนื้อหาของเพลงก็เป็นการผู้รัก  เกี้ยวแก้กันไปเรื่อย ๆ  เพลงสั้นเพียงสองวรรค  
ว่ากันก่ีคืนก็ได้  ไม่ต้องคิดมาก  นึกอะไรออก็ว่าไป  บางที,  อย่างสมัยก่อนพอตั้งวงเข้าแล้วเล่นเพลิน
กันเป็นคืน ๆ เลยทีเดียว 

ชาย  มาเถิดหนาแม่มา  มาเล่นพาดผ้ากันเอย 
พ่ีตั้งวงไว้ท่า  อย่านิ่งอยู่ช้าเลยเอย 

พ่ีตั้งวงไว้คอย   อย่าให้วงกร่อยเลยเอย 
หญิง  ให้พ่ียื่นแขนขวา  เข้ามาพาดผ้าเถิดเอย 

ชาย  พาดเอยพาดลง  พาดที่องค์น้องเอย 
ฯลฯ 

    ปัจจุบัน  ถึงแม้ว่าจะไม่มีเพลงเหย่ยในแผ่นเสียงอย่างที่เพลงเต้นก าร าเคียวรับ
เกียรติ  แต่เป็นที่น่าเชื่อได้ว่าเพลงเหย่ยจะต้องไม่สูญ  เพราะทางเมืองกาญจนบุรีได้พยายามสนับสนุน
การเล่นพื้นเมืองชนิดนี้  ในงานเลี้ยงต้อนรับของอ าเภอ  จังหวัด  มักมีเพลงเหย่ยแสดงเป็นการรักษา
วัฒนธรรมประจ าเมืองเอาไว้อย่างหนึ่ง  
   16.  เพลงคล้องช้าง 
     เพลงคล้องช้าง  เป็นเพลงที่เล่นในเทศกาลตรุษสงกรานต์อีกเพลงหนึ่ง   มีพบใน
กาญจนบุรี  เช่นที่อ าเภอพนมทวน  ถึงทุกวันนี้ชาวบ้านก็ยังร้องรื้อฟ้ืนความหลังร้องเล่นให้ฟังได้อยู่  
แต่นั่นก็เป็นเพียง  “รื้อฟ้ืน” เพราะจริง ๆ เขาไม่ค่อยได้เล่นเสียแล้ว  
    อาจารย์สุมามาลย์  เรืองเดช  กล่าวในหนังสือ  เพลงพ้ืนเมืองจากพนมทวน  
อธิบายการเล่นเพลงคล้องช้างเอาไว้ว่าเมื่อเวลาจะเล่น  เขาเอาครกต าข้าวไปวางที่ลานติดก่อน  คว่ า
เอากันครกขึ้น  เพราะอีกประเดี๋ยวจะมีคนเล่นคนหนึ่งขึ้นไปยืนบนนั้น ใครจะเล่นบ้างก็เชิญกันเข้ามา  
ทั้งหญิงท้ังชายเล่นได้ทั้งนั้น  ต่อไปก็จะมีใครสักคนเริ่มเปิดเวทีด้วยการขึ้นไปยืนบนครก  คนนี้ถือผ้า
ขาวไว้ในมือ  ท าเป็นบ่วงคอยคล้องเพศตรงข้ามที่ข้างล่าง  สมมติว่าเป็นผู้หญิง  นี่ก็คอยคล้องผู้ชายถ้า
เป็นผู้ชาย  ก็คอยคล้องผู้หญิง จากนั้น  คนข้างล่างก็พากันเดินวนรอบ ๆ ครก  พร้อมกับร้องเพลง
คล้องช้างไปด้วย  ขณะเดินวงต่างก็ท าท่าล่อหลอกหรือแกล้งเข้าไปใกล้ ๆ  ครกให้คนบนครกคล้องตัว
เอา  ถ้าคล้องได้  คนถูกคล้องก็ข้ึนไปท าหน้าที่แทน  สลับเปลี่ยนกันอย่างนี้เรื่อยไป  ว่าถึงความ
สนุกสนานแล้วต่างก็ต้องสนุกกันแน่  โดยเฉพาะหนุ่ม ๆ  สาว ๆ  เพราะได้ใกล้ชิดตัวหรือเผลอ ๆ  จะ
ได้ก าไรเอาบ้าง  เล่นนานเท่าไรก็คงไม่เบื่อ 
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    เพลงคล้องช้างที่เอามาร้องรอบครก  เป็นเพลงร้องสั้น ๆ  กลอนก็สั้นคล้ายเพลง
พิษฐาน  เพลงช้าเจ้าหงส์  เพลงช้าเจ้าโลม  อะไรท านองนั้น  เพราะมีสัมผัสไม่มาก  ร้องกัน  3 – 5  
วรรคก็ลงเพลงแล้ว ค าแรกท่ีร้องน าขึ้น  ขึ้นต้นว่า  “คล้องช้างเอามาได้เอย...”  เมื่อร้องต่อไปสัก
หน่อยคนอ่ืน ๆ  ก็จะเป็นลูกคู่ช่วยรับกระทุ้งกันเกรียวกราว  ขอให้สังเกตกลอนและวิธีร้องในตัวอย่าง
เพลง  ซึ่งมีได้มาเพียง  2 บท  เหมือนกับในหนังสือของอาจารย์สุมามาลย์  เรืองเดช เพลงคล้องช้าง
จะเก่าแก่เพียงไหนและเกิดข้ึนมาอย่างไรไม่มีใครรู้  เหมือนเช่นที่เราไม่รู้ประวัติแรกสุดของเพลง
พ้ืนเมืองชนิดอ่ืน ๆ   
    เพลงบวชนาค เพลงบวชนาคเป็นเพลงพ้ืนบ้านพื้นเมืองเพลงหนึ่ง  ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงอารมณ์และนิสัยชอบสนุกของคนไทย  แม้สมควรส ารวมหรือจัดให้ง่าย ๆ  อย่างไรก็ดูเราจะไม่
ชอบ  ถึงวันแห่นาคไปวัด  ยี่เก  โขน  หนังยกโรงตามไปไม่ได้เราก็มีกลองยาวเถิดเทิงประโคมไป  สมัย
นี้หรือหลายแห่งประโคมกันหน้าขบวนแห่นาคว่ากันไปจนเวียนโบสถ์ 3 รอบ  ตามธรรมเนียมจนกว่า
นาคจะเข้าโบสถ์ ถ้าเป็นสมัยก่อนพวกกลองยาวต้องถอยไปห่าง ๆ  หน่อยหรือไม่ก็ไม่มี  เขามีเพลง
บวชนาคหรือเพลงแห่นาคคล้องกันแทนเพลงบวชนาคมีพบกระจัดกระจายในบริเวณภาคกลาง  เท่าท่ี
ทราบสุพรรณบุรี  ยืนยันว่าเคยเล่นกันสนุก  จนปัจจุบันนี้ก็ยังร้องได้  
     สรุปเพลงพ้ืนบ้านพ้ืนเมืองมีความแตกต่างความคล้ายคลึงกัน  ไม่แต่เฉพาะเพลง
บวชนาคหากแต่มีอีกหลายเพลงที่แม้แต่ถิ่นที่อยู่ใกล้ ๆ  กันก็ร้องเพ้ียนกันไปได้ อย่างไรก็ตาม  หน้าที่
ของเพลงบวชนาคในทุกถ่ินก็เหมือนกันหมด  คือ  ร้องเมื่อตอนแห่นาคไปเข้าโบสถ์ นาคเดิน  หรือข่ี
คอเพ่ือนฝูงสักคนที่อาสา  หรือข่ีม้า  ขี่ช้าง อย่างสง่าผ่าเผยส่วนคนแห่ขนาบอยู่สองข้าง ใครจะร้อง
เพลงแห่นาคบวชนาค  ร้องได้ทั้งหญิงท้ังชายว่าโต้ตอบกันไปมา  ฝ่ายชายก็แทนตัวเหมือนพ่อนาค  
ฝ่ายหญิงก็แทนตัวเหมือนสีกา  เนื้อหาก็เป็นไปในลักษณะว่าสีกาจะรอคอยจนกว่านาคจะสึกออกมา  
จะรักษาเนื้อรักษาตัวเอาไว้  แต่พ่อนาคอย่าไปหลงสีกาอ่ืนเสียก็แล้วกัน เสียงเพลงบวชนาคสร้างความ
เบิกบานให้กับผู้ที่มาร่วมขบวนกันถ้วนหน้าฟังเพลงบวชนาคจะให้ชัดเจนหรือเล่นให้สนุกต้องอยู่กัน
ข้างหน้า  ร ากันไปสนุกกันไปไม่ต้องมีฆ้องกลองอะไร หากมีกลองยาวมาร่วมขบวน ยายทองหล่อบอก
ว่าต้องให้มันไปตีไกล ๆ หรือไม่ก็หยุดตี  จะได้ไม่มารบกวนคนร้องเพลง 
    ตัวอย่างเพลงบวชนาค 
    ยายทองหล่อ  ท าเลทอง  พ้ืนเดิม  ข้างวัดบางขุนทิพย์  อ าเภออุทัย  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และยายทองอยู่  รักษาพล  พ้ืนเดิม  บ้านโรงหิน  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครนายก
วันเสาร์ที่  11  กรกฎาคม  พ.ศ.  2524 

ทองอยู ่ บวชเสียเถิด  พ่องาม 
แต่พอเวียนโบสถ์สามรอบ  มาเข้าเขตขอบเสมา 

พ่อนาคตั้งในวันทา  เสียเถิดเอย 
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(รับ  พ่อนาคตั้งใจวันทา  ไปเสียเถิดเอย 
แต่พอเวียนโบสถ์สามรอบ  มาเข้าเขตขอบเสมา  ชัดช้าชะชะ 

พ่อนาคยกกรวันทา  เอ๋ยเถิดเอย) 
โน่นแนะวิมานน้อย ๆ  เปิดมาคอยอยู่ท่า 
จะเปลื้องสีทองน้องให้  ไปท าสไบลังกา 

ให้ไปบวชโปรดมารดา  พ่อนาคเสียเถิดเอย 
(ยายทองหล่อรับสั้นๆ  ว่าให้ไปบวชโปรดมารดา  ไปเสียเถิดเอย) 

บวชเสียเถิด  พ่อยอดมิ่ง 
นั่นแนะต้นโพธิ์หลังวัด  มันยังสลัดใบขิง 
พ่อนาคท้ิงน้องเสียจริง  ไปเสียแล้วเอย 

(รับ พ่อนาคท้ิงน้องเสียจริง  ไปเสียแล้วเอย 
โน่นแนะต้นโพหลังวัด  มันยังสลิดใบขิง  ชะชะ  ชะชะ 

พ่อนาคท้ิงน้องเสียจริง  (ซ้ า)  ไปเสียแล้วเอย) 
   17.  เพลงเทพทอง 
    ยังไม่เคยมีใครเขียนถึงเพลงเทพทองโดยละเอียด  แม้บางครั้งเราอาจจะเคยได้ยิน
ท านองเพลงชนิดนี้ในบทแผ่นเสียงของกรมศิลปากรและในการแสดงละครบางเรื่อง  แต่เพลงเทพทอง
ยังคงเดินทางอย่างสงบเสงี่ยมมาตลอดเวลาสองศตวรรษท่ีปรากฏชื่อเทพทอง ตามหลักฐานทาง
ตัวหนังสือ เพลงเทพทองเป็นเพลงพื้นเมืองที่เก่าที่สุดกว่าทุกเพลง  เพราะวรรณคดีบางเรื่องได้เอ่ยถึง
เอาไว้เป็นครั้งแรกในขณะที่เพลงอื่น ๆ  ยังไม่ได้ถูกล่าวให้แน่ชัด 
    บุณโณวาทค าฉันท์กล่าวถึงการละเล่นต่าง ๆ  ในงานฉลองพระพุทธบาทสระบุรี   
ว่ามีมากมายหลายอย่าง และกล่าวได้ดีด้วย  ต่อไปนี้คือสองบรรทัดที่เขียนถึงเพลงเทพทอง 

“เทพทองคะนองเฮ  ชนเปรสดับสรวล 
โต้ตอบก็ไป่ควร   ประถ้อยแถลงกัน” 

    เพลงเทพทองเป็นเพลงที่ใช้ค าหยาบ ๆ  แรง ๆ  ซึ่งสมเด็จฯ  กรมพระยาด ารงรา
ชานุภาพทรงให้ความเห็นในต านานเสภาว่า  การเล่นอย่างนี้น่าจะมาจากความเชื่อที่ว่า เมื่อผีเอ็นดูใคร  
ผีจะเอาคนนั้นหรือสิ่งของนั้นไป  เพ่ือป้องกันผีจึงต้องท าให้ผีรังเกียจเสียโดยการเอาของหยาบ ๆ  
เวลาสมโภชช้างเผือกจึงมักมีเพลงเทพทองหรือเพลงปรบไก่  ซึ่งเป็นเพลงว่ากันหยาบ ๆ  มาเล่น
สมโภชในงานเสมอ 
    เพลงเทพทองมีเล่นเป็นมหรสพเรื่อยมา  อย่างสมัยกรุงธนบุรีจะหาอ่านได้จาก
หนังสือประชุมหมายรับสั่งภาคท่ี  1  สมัยกรุงธนบุรี  ได้  หนังสือเล่มนี้รวบรวมหมายรับสั่งเอาไว้
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หลายฉบับบางฉบับกล่าวถึงการจัดมหรสพต่าง ๆ  ส าหรับเล่นในงาน  ล้วนแต่เป็นหลักฐานที่น่าสนใจ
ทั้งสิ้น  โดยเฉพาะรายการมหรสพนั้นมีมากมายหลายชนิดให้ความรู้ดีมาก 
    เพลงเทพทองก็ปรากฏชื่อในที่นี้หลายครั้ง  เช่น  ในการถวายพระเพลิงพระบรม
ศพสมเด็จพระพันปีหลวง  กรมพระเทพามาตย์  ณ  วัดบางยี่เรือนอก  จ.ศ.  1138  หรือ  พ.ศ. 2319  
นี่ก็มีเพลงเทพทอง ในการพระราชทานเพลิงพระศพกรมขุนอินทรพิทักษ์  และพระเจ้านราสุริยวงศ์   
ผู้ครองเมืองนครศรีธรรมราช  พ.ศ. 2319  นี่ก็มีเพลงเทพทอง 
    เป็นที่น่าสังเกตว่า ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นต้นมา  เพลงปรบไก่และเพลงเทพ
ทองได้รับการกล่าวถึงในวรรณคดีหรือจดหมายเหตุเสมอ  ในฐานะเป็นมหรสพของยุคสมัย  เช่น  ใน
อุณรุท  สมัยรัชกาลที่  1  เขียนว่า 

“เสียงมงครุ่มผาลาระเบ็งบัน  ฝ่ายพนักงานถ้วนหน้า 
    อิเหนาสมัยรัชกาลที่  2  เขียนว่า 

“บัดนั้น  ฝ่ายพนักงานถ้วนหน้า 
ครั้งถึงวันตั้งการวิวาห์  ก็กะเกณฑ์ตรวจตราพร้อมกัน 

โขนละครโหมโรงกึกก้อง  ปรบไก่เทพทองคู่ขัน 
ทั้งมงครุ่มผาลาสารพัน  เสียงฆ้องกลองสนั่นทั้งกรุงไกร” 
(ตอนท้าวดาหาให้เตรียมการอภิเษกนางบุษบากับจรกา) 

    เรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู่  ตอนอภิเษกสินสมุทรกับนางอรุณรัศมี 
“หุ่นละครมอญร าระบ าไทย  เพลงปรบ  ไก่เทพทอง  ร้องค้างค้าว” 

    เพลงเทพทองเป็นเพลงเก่า  200  กว่าปี  เคยนิยมเล่นกันมาตลอดตั้งแต่สมัยกรุง
ศรีอยุธยา  ธนบุรี  กระท่ังสมัยกรุงรัตนโกสินทร์  สมัยรัชกาลที่  5  รัชกาลที่  6  จากนั้น  อยู่ ๆ  
เพลงพื้นเมืองเก่าแก่ชนิดนี้ก็หายสาบสูญไป  ไม่มีร่องรอย  ไม่พบวงเพลงไหนเล่นอีก ถามพ่อเพลงแม่
เพลงรุ่นเก่า  ขนาดอายุ  70 – 80  ปี  หรือ  90 ปีอย่างยายทองอยู่  แม้จะบอกว่าเคยได้ยินได้เห็น
เขาว่าเพลงเทพทองบ้าง  แต่ก็จ าอะไรไม่ค่อยได้  ยายทองอยู่ว่า  เพลงเทพทองน่ะว่าหยาบมาก  ไม่
อยากจ า 
 
   18.  เพลงปรบไก่ 
     เพลงปรบไก่เป็นมหรสพอย่างหนึ่งมีเล่นมาแต่สมัยกรุงธนบุรี หากจะเทียบโดย
อนุมานก็หมายความว่าเพลงพ้ืนเมืองชนิดนี้ต้องมีความเก่าแก่ไม่น้อยเหมือนกัน  อาจจะรุ่นเดียวกับ
เพลงเทพทองก็ได้ เสียแต่ไม่มีหลักฐานเพียงพอเท่านั้นเอง หากนับอายุของเพลงปรบไก่แล้ว  ปัจจุบัน
เพลงปรบไก่มีอายุไม่ต่ ากว่า  200  ปี  นับว่ากว่าจริง ๆ  เพลงปรบไก่ต้องมีอายุไปถึงสมัยกรุงศรี
อยุธยา เพราะกว่าเพลงใดเพลงหนึ่งจะเป็นที่นิยมได้รับการยอมรับได้นั้น  ควรมีการสร้างเนื้อสร้างตัว
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กันพอสมควร เพลงชนิดนี้ได้รับความนิยมเรื่อยมาจนถึงในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ก็เห็นได้ว่ามีการ
กล่าวถึงเสมอ ๆ 
    รัชกาลที่  5  เพลงปรบไก่ยังคงมีเล่นอยู่ไม่หายไปไหน  ดังที่ปรากฏความ
ค่อนข้างละเอียดในเรื่อง “เรื่องขับร้อง” พระนิพนธ์กรมหมื่นสถิตยธ ารงสวัสดิ์ซึ่งเป็นข้อมูลใหม่  ใน
หน้า  265  กรมหมื่นสถิตยธ ารงสวัสดิ์ทรงกล่าวถึงการเล่นเพลงปรบไก่ไว้ว่า 
    “เพลงปรบไก่นั้นมีชาย  2  หญิง 2  เรียกว่าต้นเพลงท้ายเพลง  มีลูกคู่รับทั้ง  2  
ฝ่าย ๆ  ละ  9 คน 10 คน  เดินบ้างเต้นบ้างเป็นวงรอบ  ตบมือพร้อม ๆ  กันเป็นจังหวะ  ร้องแก้กัน
คนละบาท  ต้นเพลงฝ่ายชายร้องก่อน ท้ายเพลงฝ่ายชายจึ่งร้องแล้วถึงต้นเพลงฝ่ายหญิงตอบกับต้น
เพลงฝ่ายชาย  แล้วถึงท้ายเพลงฝ่ายหญิงจึ่งเป็นจังหวะ  ร้องแก้กันคนละบท  ต้นเพลงฝ่ายชายร้อง
ก่อน  ท้ายเพลงฝ่ายชายจึ่งร้องแล้วถึงต้นเพลงฝ่าหญิงตอบกับต้นเพลงฝ่ายชาย  แล้วถึงท้ายเพลงฝ่าย
หญิงจึ่งตอบกับท้ายเพลงฝ่ายชาย  ร้องคั่นกันดั่งนี้ร่ าไป  เรื่องที่ร้องนั้นร้องได้ทั้งสิ้นไม่ว่าเรื่องใดความ
ใด  แล้วมีร้องล าน าส่งพิณพาทย์ และมีร ามีโลมท านองละครอย่างเตี้ย ๆ (ค าว่า  เตี้ย ๆ  เป็นค าแผลง
สมัยรัชกาลที่  5  หมายความว่า เล็กๆ น้อยๆ) ด้วยเล่นได้ทั้งกลางวันกลางคืนในการมงคลทั้งปวง อีก
เพลงเรือมีฝ่ายชาย.” 
    ในพระราชนิพนธ์เรื่องศกุนตลา ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีบท
ร้องอยู่บทหนึ่งซึ่งน่าแปลกใจที่ทรงเอาท านองเพลงปรบไก่มาใส่เข้าไปด้วย  คือ  บทร้องของสามนาง
และลูกคู่  ขอคัดมาท้ังหมดเสียเลยดังนี้ 

“บทร้อง – สามนางและลูกคู่” (เพลงปรบไก่) 
อนุสูยา  แม่สาวรุ่นศกุนตลาหน้าเปนนวลใย 

เอวก็กลมนมก็เต่ง  ดูหรือน่าเพ่งพิไลย 
มีเสียอยู่หน่อยที่ใจลอยกระไร 

ช่างน่าเสียใจจริงเอย 
ปิยวาท  เอ๋ยจริงเอย! 

มีเสียอยู่หน่อยที่ใจลอยกระไร 
นางอ่ืน ๆ  มีเสียอยู่หน่อยที่ใจลอยกระไร 

ช่างน่าเสียใจจริงเอยฯ 
ปิยวาท เจ้ารูปส าอางค์  อยู่กลางไพรพฤกษ์ 

เจ้ามิเคยจะนึกรักชาย 
พระเอินวันนี้  วันดีนักหนา  มีหนุ่มน้อยมากล้ ากราย 

เขาทักโฉมเฉลาเจ้าก็ไม่ตอบค า 
เพราะมัวแต่ท าเมินอาย 
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เขาก็เลยขวยเขินรีบเดินผันผาย 
โอน่าเสียดายจริงเอย 

อนุสูยา      เอ๋ยจริงเอย! 
เขาก็เลยขวยเขินรีบเดินผันผาย 

นางอ่ืน ๆ     (เขา)  ก็เลยขวยเขินรีบเดินผันผาย 
โอน่าเสียดายจริงเอย 

ศกุนตลา      อ้อน่าเสียดายนักหรือ  เออใครเล่าหรือหาญกล้า 
พูดเสียจ้อย ๆ  ตอบถ้อยผู้ชาย 

พูดพลางชม้ายนัยตา 
ราวกับผู้หญิงงามเมือง  ปราดเปรื่องนักหนา 

ช่างพูดช่างจาเสียจริงเอย! 
นางอ่ืน ๆ     เอ๋ยจริงเอย! 

ราวกับผู้หญิงงามเมืองปราดเปรื่องนักหนา 
ช่างพูดช่างจาเสียจริงเอย! 

ฉ่า ๆ ๆ ๆ ชะฉ่าไฮ้ฯ 
(ร้องทั้งหมดเท่านี้) 

    เมื่อสอบถามพ่อเพลงแม่เพลงหลายท่านว่ารู้จักเพลงปรบไก่ไหม  ต่างบอกว่ารู้จัก
แต่จดจ ามาร้องได้เพียงคนละท่อนสองท่อนเท่านั้น 
    ที่จ ากันได้แพร่หลายก็คือบทที่ว่า 

“เล่นเพลงตบไก่หัวไหล่ยอก 
เงินเฟ้ืองไม่ถึง  เงินสลึงไม่ออก 

ไก่มันตีจน  “สี” ถลอก 
เอามืดไปปอกน้องเอย” 

    กลอนเพลงปรบไก่  หรือบางคนเรียกเพลงตบไก่นั้น  มีสัมผัสข้างท้ายเรื่อยไป พอ
ถึงตอนจะลงเพลงก็เยื้องกลอนลงเพลงในวรรคถัดไปทันที ขอให้สังเกตจากตัวอย่างหลาย ๆ บท
ลักษณะเด่นของเพลง  นอกจากวิธีการเล่นและท านอง  เพลงพื้นเมืองชนิดนี้มีการร้องรับว่า  เอชา  
ไฮ้  หรือ  ชะฉ่า  ไฮ้  อะไรท านองนี้เสมอ เนื้อหาในการเล่น  นอกจากว่าโต้ตอบกันอย่างดุเด็ดเผ็ด
ร้อนแล้ว  ก็มีเล่นเป็นเรื่อง  เช่น  เรื่องไกรทอง  เรื่องยอพระกลิ่น  อย่างที่คณะนายล้นเล่นเรื่องขุน
ช้าง  ขุนแผน  นอกนั้นไม่ค่อยทราบแน่ชัด เพลงปรบไก่นี้ตามที่กล่าวกันว่าร้องออกหยาบนั้นเป็นความ
จริง  สมเด็จกรมพระด ารงราชานุภาพทรงกล่าวใน  “ต านานเสภา”  ซึ่งพิมพ์รวมไปกับเสภาเรื่องขุน
ช้างขุนแผนว่า  ที่ร้องหยาบ ๆ  ต่อหน้าธารก านัลก็เพราะมาจากคติที่ว่าจะให้ปีศาจรังเกียจบุคคลหรือ
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วัตถุท่ีเป็นเหตุแห่งมหรสพ  เช่น  งานสมโภชช้างเผือกก็มีเพลงปรบไก่  เทพทอง  ไปเล่นเพ่ือกันภูตผี
ปีศาจไม่ให้เอาช้างไป  เป็นต้น 
   19. เพลงไก่ป่า 
    ค าว่า  ไก่ป่า  ที่ปรากฏตัวว่าเป็นชื่อเพลงเพลงหนึ่ง  มีหลักฐานมาตั้งแต่ 100 
กว่าปีแล้ว  แต่จนกระทั่งถึงทุกวันนี้  พ.ศ. 2527  ก็ไม่มีใครให้ค าตอบได้ว่าเพลงไก่ป่าร้องอย่างไร  
และมีประวัติความเป็นมาอย่างไร ที่ส าคัญคือ  เหตุไฉนอยู่ดี ๆ  จึงได้หายสาบสูญไปโดยไม่มีร่องรอย
เลย ค าว่าเพลงปรบไก่  มีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 2 เป็นอย่างน้อย  และมีพบจนมาถึงสมัยรัชกาลที่ 4 
จากนั้นก็ไม่มีหนังสือเล่มใดกล่าวถึงเพลงนี้อีกเลยก็ว่าได้  ดูช่างลึกลับและน่าประหลาดใจเสียจริง เรา
เชื่อว่าเพลงไก่ป่าเป็นเพลงพื้นเมืองหนึ่ง และอาจเป็นไปได้ว่ามีอายุอยู่ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์  เพราะ
หลักฐานจากหนังสือที่พบเป็นหนังสือของยุคนี้  เช่น  ขุนช้างขุนแผน  เป็นต้น 

“อีเม้าเต่าหับอีพลับเทศ  อีตาเปรตอีควายฟังนายว่า 
ฉวยกระบุงแบบไปพอไกลตา  ก็ร้องเพลงไก่ป่าเก็บฝ้ายเพลงฯ” 

   20. เพลงพาดควาย 
    ถ้าใครได้ฟังเพลงพาดควายก็ต้องบอกว่าท านองคล้ายเพลงฉ่อยตอนไหว้ครูเพราะ
ใช้บทกลอนอย่างเดียวกัน  เพียงแต่เพลงพาดควายเป็นเพลงที่ร้องกันเล่น ๆ  ไม่เป็นจริงเป็นจัง  และดู
เหมือนว่ามักจะร้องเพลงคนเดียวด้าย แต่เคยได้ยินยายทองหล่อบอกว่าบางทีถ้าจะให้คนอื่นรับก็ต้อง
รับว่า “ฮ่ึม ๆ  ฮ่ึม ๆ  โชดโช้  หยก ๆ  ชะอีแม่นกเขาเขิน” ซึ่งก็ตรงกับท่ีหลวงพ่อพร้อมคนต่างถิ่น
บอกเหมือนกัน  แต่บอกแค่รับว่า  “ชดใช้”  เท่านั้น เมื่อหลวงพ่อพร้อมยังเป็นเด็กเลี้ยงควายอยู่ที่ป่า
โมก  จังหวัดอ่างทอง  ว่าง ๆ  เหงา ๆ  ก็เอ้ือนเพลงพลาดควายอยู่คนเดียวกลางทุ่ง  เป็นความสุข
อย่างหนึ่งที่เรามองเห็นภาพออกว่ามันเหมาะส าหรับการร าพึงการกล่อมร้องอย่างไร 
    เป็นความเหมาะสมที่เพลงพาดควายจะใช้ร้องอย่างเราเคยร้องเคยอ่านกลอนบท
ดอกสร้อยร าพึงในป่าช้า  ถ้อยท านองเยือกเย็น  ช้า  และเศร้าสร้อยเป็นลักษณะเพลงชนิดนี้ 
    เขาอาจร้องว่า 

“เอย... 
พ่ีนอนกลางวัน  น้องเอ๋ยก็ฝันประหลาด  ฝันว่าแม่นพรัตน์ที่เคยร่วมภิรมย์ 

มาพลัดพรากจากก้อย  แล้วเลื่อนลอยไปตามเอย...ลม  (ไป) 
เอย... 

พ่ีเปิดมุ้งคล าดูเมีย  น้องเอ๋ยแลเห็นแต่ฟูก  ไปเอ้ือมมือคล าลูก  หรือนอนกลิ้งอยู่ 
กะฟาก 

พ่ีฉวยมือฉุดกระชากว่าตื่นเถิดไอ้หนู  อย่ามัวนอนขี้เซา  เลยแม่เจ้าเขาตามชู้ 
เอย...(ไป) 



 

 

  54 

    ผู้ที่ร้องมีความเห็นร่วมกันทั้งสามคนคือ  เพลงพาดควายร้องเล่นเย็น ๆ  เมื่อตอน
ที่นายบัวเผื่อนนอนฟังพ่อร้องเพลงพาดควายตอนชิงชู้  มีการร าพึงถึงเมียอย่างโศกสลด  นายบัวเผื่อน
เองถึงกับน้ าตาไหล  ซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ที่คนเราจะปลดปล่อยอารมณ์ของตนให้อ่อนแอลงด้วย
เสียงเพลงอันเศร้าสร้อย เนื้อหาของเพลงพาดควายเห็นกันว่ามักเกี่ยวกับเรื่องการร าพึงร าพัน  เช่น 
เมียมีชู้  เป็นต้น  และถึงแม้เพลงนี้จะหาคนรู้หรือคนร้องให้ฟังยาก  แต่โรงพิมพ์วัดเกาะก็ยังสู้ตีพิมพ์
ขายด้วยเล่มหนึ่ง  เป็นเรื่องของชายพาหญิงคนรักหนี  มีการชมนกชมไม้น่าฟัง  ต่อมาก็ส่งเถ้าแก่ไปขอ
โทษผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงทีหลัง 
    เพลงพาดควายอาจเป็นเพลงพ้ืนเมืองเก่าแก่เพลงหนึ่ง  มีหลักฐานที่น่าสนใจมาก  
ซึ่งอยู่ไม่ไกลมือเราเลย  หลักฐานที่อยู่ในหนังสือเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน พลิกดูตอนที่  17  เมื่อ
ขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้างได้นางแก้วกิริยา  ก่อนเข้าห้องนางแก้วกิริยาและเข้าห้องนางวันทองนั้น  
ขุนแผนร่ายเวทสะกดคนบ้านขุนช้างจนหลับใหลหมด  ในตอนนี้เสภาบรรยายว่า 

“ล่วงเข้าสองชั้นเป็นหลั่นไป  ผู้คนหลับใหลอยู่ซบเซา 
ผ้าผ่อนล่อนลุ่ยหลุดละเมอ  หลงเพ้อปีนป่ายขึ้นปลายเสา 

ดื่มเหล้าเข้าปากแล้วรากเมา  ถือถ้วยเหล้าล่อแล่ร้องพาดควาย...” 
   21.  ล าตัด 
    ประวัติของล าตัดเริ่มต้นจากการตีกลองร ามะนาพร้อมกับสวดสรรเสริญพระเจ้า
ทางศาสนาอิสลาม  ตั้งแต่เล่นกันในปัตตานีและในเขตวัฒนธรรมมลายูเรียกว่า  ลิเกฮูลู  ผู้เล่นหรือ
สวดทั้งหมดเป็นผู้ชาย  ยังไม่มีหญิงเข้าไปปะปน ลิเกฮูลู  เป็นต้นแบบที่จะแยกออกเป็นลิเกและล าตัด 
ผู้ที่ท าให้ลิเกกับล าตัดเกิดขึ้นนั้นเป็นชาวอิสลามท่ีมาอยู่ในกรุงเทพฯ  เหตุที่มาอยู่ในกรุงเทพฯ  ก็
เนื่องมาจากการศึกสงคราม  ที่ส าคัญก็เช่นครั้งกรมพระราชวังบวร  สมัยรัชกาลที่  1  ลงไป
ปราบปรามพม่าทางตอนใต้  และปราบเจ้าเมืองตานีที่แข็งเมือง  เมื่อเสร็จศึกคือชนะแล้วก็ได้ทรง
กวาดต้อนผู้คนทางนั้นขึ้นมาด้วย  ได้เจริญพาสน์  คลองต้นสน  บางกะปิ  คลองตัน  หนองจอก  มีน
บุรี  เป็นต้น 
    วิธีเล่น  เริ่มแรกทุกคนออกมาตั้งวงตีร ามะนาเป็นการโหมโรง  ต่อจากนั้นผู้เป็น
ต้นบทจะร้องขึ้นต้นเพลงใดเพลงหนึ่งน าขึ้นเป็นภาษาแขกอันเป็นบทร้องสร้อยส าหรับลูกคู่ใช้รับ  รับ
แล้ว  ต้นบทก็แยกร้องเนื้อไป มีลูกคู่คอยรับสร้อยไปเรื่อย  อย่างที่เราเห็นเขาเล่นในปัจจุบัน   
    เมื่อการร้องพลิกแพลงไปดังนี้แล้ว  ก็ต้องหาวิธีให้คนฟังพอใจมากขึ้น  เช่นแทรก
ค าไทยเข้าไปให้มาก ๆ  จนถึงค าท่ีต้นบทร้องทั้งหมดเป็นค าไทย  เหลือแต่ค าแขกเฉพาะที่ลูกคู่รับ  แต่
พอหนักเข้า ๆ ก็กลายเป็นค าไทยหมดทั้งสิ้น  นอกจากนั้นถ้อยค าที่ต้นบทผลัดกันร้องก็มากลายเป็น
การว่าแก้กัน  โดยแยกออกเป็นสองชนิดคือ  ชนิดหนึ่งว่ากล่าวกันให้เสียหาย  มีการแสร้งน าเอาความ
ชั่วต่าง ๆ  ซึ่งสมบัติขึ้นหรือเอาลักษณะพิการของอีกฝ่ายมาว่า  เป็นท านองเล่นประจานกัน  ต้นบท
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ต่างก็ต้องหาทางแก้ตามปฏิภาณซึ่งจะน าความสนุกขบขันมาให้คนฟังได้ อีกชนิดหนึ่งเป็นการสอบถาม
ความรู้ซึ่งกันและกัน  จะเป็นการตอบโต้อธิบายเรื่องต่าง ๆ อย่างที่เพลงพื้นเมืองทั่วไปต้องมีอยู่เสมอๆ 
    ในที่สุดการแสดงอย่างนี้ก็กลายเป็นอย่างที่เรียกกันภายหลังว่า  “ลิเก  ล าตัด”  
แล้วกร่อนลงเหลือ  “ล าตัด” เป็นที่สุด 
    ลักษณะกลอนล าตัด  ยกเว้นสร้อยน าแล้ว  ฉันทลักษณ์ท้ังหมดเป็นแนวเดียวกัน
เพลงฉ่อย  เพลงอีแซว  คือลงสัมผัสข้างท้ายไปเรื่อย ๆ  ไม่มีการเยื้ยงกลอนใด ๆ  แต่ล าตัดมักใช้ค าใน
แต่ละวรรคยาวกว่า  ขอให้เปรียบเทียบกับเพลงพื้นเมืองชนิดอื่น ๆ  ได้ ปัจจุบัน  ล าตัดได้เอาเพลง
ลูกทุ่ง เพลงลูกกรุง  มาร้องล้อเล่น  หรือคิดประดิษฐ์การเล่นเบ็ดเตล็ดเข้าประกอบท าให้ล าตัดทันสมัย
นิยมอยู่เสมอ 
    บนจอโทรทัศน์  ล าตัดคณะแม่ประยูรดูเหมือนจะปรากฏอยู่เนือง ๆ  การที่ล าตัด
ออกงานมากน่าจะเป็นเครื่องวัดอย่างหนึ่งว่า  ล าตัดได้รับความนิยมมากและจะยังมีชีวิตในยุคนี้ต่อไป
ได้อีกนาน 
    ตัวอย่างล าตัด  เทปล าตัดคณะแม่บุญชู  ณ  อยุธยา 

สร้อย  อกเราคราวชาตาวาสนานักกลอน 
พลัดพรากจากถิ่น  ได้มาเห็นไทยตีนพระนคร 
ชาย  เป็นกุศลผลบุญมาพบแม่คุณตัวหมาย 

จึงเอ่ยความถามไถ่กับแม่สายสมร 
ฉันได้ข่าวเล่ามาแม่นักร ามะนาคนเก่า 
มีที่นาให้เช่าหรือจ๊ะแม่สาวพระนคร 

ใครจะซื้อก็เอา  ใครจะเช่าก็ได้ 
ถ้าถูกอกถูกใจบางทีจะขายเงินผ่อน 
ฉันจนเป็นคนขับรถอัฐพดไม่ค่อยมี 

ฉันมุ่งหน้ามาวันนี้  เพราะดวงฤดีเร่าร้อน 
อยากได้ที่สักแปลงราคาแพงไหมเจ้า 

แต่ไม่ซื้อ  จะขอเช่าเพียงชั่วคราวดอกหล่อน 
ท านานั้นช านาญเพราะเคยหว่านเคยไถ 

เคยท ายังจ าได้ตั้งแต่สมัยครั้งก่อน 
ทั้งนาหว่านนาด าฉันเคยท าเสียชุ่ม 

ฉันรู้แง่รู้มุมทั้งนาลุ่มนาดอน 
ถ้าได้ที่ท ากิน...จะพลิกแผ่นดินไถท า 

ค่อยๆ ลูบ  ค่อย ๆ  คล า  คงไม่ช้ าหรอกบังอร  (ลูกคู่รับ) 
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ฯลฯ 
   22. เพลงระบ าบ้านนา 
    ก่อนหน้านี้เพลงระบ าบ้านนาได้ถูกลืมไปเป็นเวลานาน  แม้แต่ตัวผู้ร้องเองก็ไม่ได้
ร้องมันมานานนับสิบ ๆ ปีเพราะไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องเอาออกมาร้องอีก  ไม่มีใครสนใจฟังสิ่งใดให้
มากไปกว่าภาพยนตร์  และเพลงสมัยใหม่  งานมงคลงานไม่มงคลมีมหรสพอย่างใหม่สวมทับแทน
เพลงพื้นเมืองเก่าเสียสนิท  และเด็กรุ่นใหม่ในจังหวัดนครนายกไม่รู้ว่าเพลงระบ าบ้านนาอาจจะเป็น
เพลงประจ าเมืองของเขา อาจจะเรียกได้ว่า  เพลงระบ าบ้านนาเป็นเพลงพ้ืนเมืองในแถบจังหวัด
นครนายก  พ่อเพลงแม่เพลงจังหวัดอ่ืน ๆ  มักตอบว่าไม่รู้จัก  และเขาร้องเพลงระบ าบ้านนาไม่เป็น   
    ระบ าบ้านนามีอาณาเขตการเล่นไม่แพร่หลายนัก  กล่าวคือ  นิยมเล่นกันใน
จังหวัดนครนายก  ปราจีนบุรี  และฉะเชิงเทรา  ซึ่งมีอาณาเขตติดกัน  พ่อเพลงแม่เพลงจะตระเวน
เล่นในแถบนี้  ไม่ค่อยได้ข้ามไปเขตอื่น มาระยะหลัง ๆ  ตอนที่ร าวงเฟ่ืองฟูมาก  เพลงระบ าก็ค่อย ๆ  
ซบเซาลง  และค่อยๆ  หยุดตัวเองทั้งเพลงและคนเล่น  ที่สุดก็สลายตัวไป  ไม่มีโอกาสที่จะมาร่วมวง
ครึกครื้นร่วมกันอีก 
    เนื่องจากเพลงระบ าบ้านนามีการด าเนินเรื่องเป็นชุด ๆ  ไป  ตั้งแต่ไหว้ครูเกริ่น  
ผูกรัก  แล้วผูกเรื่องไปเรื่อย ๆ  เช่น  มีชุดชิงชู ้ ตีหมากผัว  เป็นต้น  ดังนั้นจึงเป็นการแสดงให้เห็น
อย่างหนึ่งว่า  ถึงแม้เพลงชนิดนี้จะแพร่หลายอยู่ในเขตไม่กี่จังหวัด  แต่เนื้อหาก็ยังเหมือนเพลงในเขต
จังหวัดข้างเคียงอ่ืน ๆ  นับว่าได้มีการถ่ายทอดเนื้อหาให้แก่กันได้ใกล้ชิดมาก  เพราะไม่ว่าเพลงฉ่อย  
เพลงอีแซว  ต่างก็มีชุดการเล่นแบบนี้ด้วยกันทั้งนั้น  ในการศึกษา  จึงยากท่ีจะวิเคราะห์ว่าใครเป็นผู้
เริ่มต้นเพลงชนิดนี้หรือชนิดอ่ืนใดขึ้นมาก่อน  และในที่สุดนี้  เราก็ไม่อาจยืนยันได้ว่าเพลงระบ าบ้านนา
ไปได้แบบเพลงชนิดใดหรือถ่ายแบบให้เพลงชนิดใด 
    ล าดับการเล่นเพลงระบ าบ้านนา  เริ่มตั้งแต่ฝ่ายชายว่าบทไหว้ครู  เกริ่นเพลงชวน
ฝ่ายหญิงออกมาร า  ส่วนหญิงก็ออกมาไหว้ครูบ้าง  แล้วเริ่มว่าบทแต่งตัวซึ่งหมายความว่าจะออกไป
พบชาย  เพ่ือว่าประเข้าเรื่องกันแล้ว บทแต่งตัวของหญิงนี้  เพลงอื่น ๆ  เขาก็มีกันทั้งนั้น  และถ้อยค า
ก็ไม่ต่างกันนัก  เพลงระบ าบ้านนาร้องตอนนี้ว่า 

ผู้หญิง  ได้ยินเสียงแจ๊วแจ้วเข้ามาแจ้วหูจ้า  ครั้นจะประสานขานขา 
น้องยังไม่แน่ส าเนียง  พ่อเอ๋ยอยู่ที่ตรงไหน 

เสียงใครมันมาร้องเรียก  อยู่เสียตามทางหลังบ้าน 
หรือจะเป็นพวกขอทาน  (ชาดชา)  คนใด 
เอ๊ะ  นี่พวกขอทาน  ท าไม่มันไม่ตีโทน 

ท าไมไม่ร้องตะโกน  (ชาดชา) เชียวนะพ่อหาใคร 
ฯลฯ 
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    มาถึงตอนนี้  ชายหญิงจะร าไปทางไหน  ก็แล้วแต่ใจจะพาไป  ร ากันไปเรื่อยร้อง
กันไปเรื่อย  ปรบมือเพลง  ไม่ต้องมีเครื่องดนตรีประกอบอะไร  สิ่งที่ต้องสังเกตส าหรับเพลงนี้คือ  
เวลารับเพลงตอนลงเพลง  เขารับว่า 

“แถวร าเจ้าเอย  ร าเอย  ร าแน่ะ  ไม้ลาย  เราร างามเอย” 
และเวลาพ่อเพลงฝ่ายชายร้อง  ลูกคู่ชายเขารับสอดว่า  “ชาไว้” 

ส่วนลูกคู่หญิงเขามักรับว่า  “ฉาดชา”  หรือ  “ฉ่าเอย” 
   เพลงแอ่วเคล้าซอ 
    การร้องแอ่ว  เป็นไปอย่างที่เพลงพื้นเมืองของภาคกลางกระท าคือ  เริ่มต้นด้วย
การไหว้ครู  ชายไหว้ก่อน  หญิงไหว้ตามแล้วเริ่มเกริ่นชักชวนให้มาร้องโต้ตอบกัน  ต่อจากนั้นจึงเป็น
บทประพันธ์  และเม่ือว่าไปพอสมควรจึงร้องเข้าเรื่องจ าพวกขุนช้างขุนแผน  ซึ่งเป็นที่นิยมกันในหมู่
ชาวไทยทุกระดับ  และเรื่องขุนช้างขุนแผนก็ถูกน าไปร้องในลักษณะทรงเครื่องเสมอ อาจารย์มนตรี  
ตราโมท  กล่าวในหนังสือ  การละเล่นของไทย  ว่า  เวลาร้องเข้าเรื่องบางทีก็ร้องท านองแอ่ว  บางทีก็
ร้องท านองเพลงกระบอก  และมักจะออกด้นสองไม้เป็นพ้ืน  วิธีการแสดงก็คล้ายกับเพลงทรงเครื่อง
หรือลิเก  ในตอนหลัง ๆ  มีวงปี่พาทย์เข้าบรรเลงประกอบด้วย   เลยเป็นลิเกมากยิ่งข้ึน  ท านองแอ่วก็
ชักลดน้อยลงไป  
    ตัวอย่างเพลงแอ่วเคล้าซอ  หนังสือ  ปัญญาพลร าลึก  คณะเพ็ญ  ปัญญาพล 
    บทไหว้ครู 

“ชาย  โอหนอ  นางเอย  ข้อกระสาวันทากราบไหว้  ขันดอกไม้ยกขึ้นเพียงตา 
ขันเสมายกขึ้นเพียงคิ้ว  มือสิบนิ้วลูกค่อยวันทา 
เอ้าน้อยติเลิศเยิน  ขออัญเชิญลงมาสู่วงแคน 

หญิง  โอหนอ  โอ้น่อ  อ้ายเอย  ลูกจะมายกรวอนไหว้  ถวายบังคมพะเหนอน้อย 
ก้มกราบเทียวหนอนางเอย  ขออินราบตาค าอยู่ฟ้า  เทพดาลงมาแต้ม 

ขีดเขียนเจ้าน้อยมารศรี  ธูปเทียนมาลี  ข้อจะบูชาครู 
ชาย  โอ้น่อ  นางเอย  เทพไทขอได้พึงเจ้ง  เทพถิ่นแขวงพิมานได้พ่อง ข้าจักท่องวันทา 

เพ่ินเทียว  แม่งามงามปานหงส์  ขอเชิญลงมาข้อร าค่อยอ่าย 
หญิง  นวลหวานนวล  นวลนี่เอย  นวลสายตาเคืองแค่นานางเอย  น้องก็เปรียบ ทูลเอย 

ดอกไม้ชูเพิ่มเอย มาสุมอยู่กลางกอแลนอนนวลเอย  ปากบ่ออก  เฮือนน้องยังบ่แซม 
นี่สู้บ่แอ้มเฮือนน้องยังบ่มี  สันเว้า ดังนี้ เพ่ินเข้าไปบ่  หงส์สองคอยั่นแต่บ่ได้อ่าย 

ชาย  ทุ่งกวากว๊านนกกาหลงหมู่  สางหลงสู่ห่อนบ่อนสาวนอน  ดึกอ้อนซ้อนสีแพน้ าค้าง 
ค้าเจ้าเอ่ยป่านฉะนี่บ่อหั่นมา  ตายแท้ลงดิ้นหยัน ๆ  สาวทั้งพันยังงามปานนวล 

หญิง  นวลหวานนวล  นวลพี่เอ๋ย  นวลหวานดีย่อมปราณีนวลเอย  พ่ีจะมาเว้าวน 



 

 

  58 

ซ่อนชู้สู่พิ่นเอยสันเกรงใจชาย  แลเน้อนวลเอย  มีหนึ่งแล้วจักแอ้มแก้มสอง 
ช้อนเฮือน้ านองขี่มักจักฮ่ม  จักมาหลงชมบ่ใช่เอ้ืองงาม นี่พูมินเอย สายตานางเดียว 

เจ้าน้อยเจ้าน้อยงามข า  มวยผมด าจะให้น้องท าอันใด 
ชาย  โอน่อ นางเอย  อ่ันปลาซิว หันหันมาปลาแล่นแท่น  แม่นบ่ได้สุนทรแก้ม  ดวงพวง 

แม่เอ้ยสายตาเพ่ินแล  เจ้านวลเจ้านวลหน้าหวาน  แสนส าราญเบิ่งแต่น้องนาง 
เดียวเอ๋ย  ประสานหัตถ์ขึ้นเหนือเศียร  ต่างธูปเทียนจะขอบูชา จะไหว้พระพุทธ 

เลิศหล้าจะไหว้พระธรรมๆ เลิศล้ า  จะไหว้พระสงฆ์ทรงศีลที่เป็นปิ่นโลกาจะไหว้บิดามารดรได้อุ้มอุทร
ตัวลูกมาท่านอาบน้ าป้อนข้าวค่ าเช้าทั้งสามเวลายกลูกลงใส่เปล  ร้องโอละเห่เห่ละชา  จะยกคุณแม่

เจ้า  วางบนเกล้าเกศาขอเคารพ นบบูชา  ไปทุกเวลาเทียวเอยสีล าไย  ลูกตั้งใจไหว้เอย 
หญิง  นวลหวานนวล  นวลนี่เอย  นวลสายตาเดียวเด่นน่าอ่ายเอยน้องอธิษฐานนันดาล 

ดลใจแลเน้ออ่ายเอย  อย่าได้พบสัญชาติชายพาลนี่คนสันดานขอจงห่างไกล 
สันเว้าอันใดจ่งสัมฤทธิ์ เดสมคะเนดังปานเทวดา เอ๋ย จะยกหัตถ์ขึ้นเหนือผมจะขอบังคมแก่คุณครูบา  

จะไหว้ครูฉิ่งครูฉับ  ทั้งโทนทับ 
ร ามะนา จะไหว้ครูพักอักษร  ทั้งคุณบิดรแลทั้งมารดา  จะไหว้ทั้งสิ้นพระ 

อินทร์พระพรหมอีกท้ังคุณยมนา  จะไหว้ครูพักลักจ าได้แนะน าตัวลูกมาพระ 
นเรศมาอยู่เบื้องซ้ายเชิญนารายณ์มาอยู่เบื้องขวา  ชายใดจะเข้ามาสู่สิ้นหมดทั้ง 
หมู่พวกท่ีมาจะแก้ไขในสุนทรให้แพ้แก่ตัวข้า  ให้ยืนจังงังตั้งท่าเลยอัปราชัยเอย 

ทองบังใบ  บ่ได้ข้อยไปดอกเอย...” 
จบไหว้ครูเพียงเท่านี้ 

 
   23.  เพลงอีแซว 
    เพลงอีแซวเป็นเพลงที่พ่อเพลงแม่เพลงในเขตสุพรรณบุรี  อ่างทอง กล่าวพ้อง
ต้องกันว่าเป็นเพลงใหม่  เพิ่งมีเล่นขึ้นจริงจังเมื่อ  40 – 50 ปี  นับจาก  พ.ศ. 2527  นี้  ถิ่นก าเนิดอยู่
ในสุพรรณบุรี  และอาจติดเขตอ่างทองด้วยเพราะสองจังหวัดมีความสัมพันธ์กัน ประวัติของเพลงอี
แซวแต่เดิมก็ไม่กระจ่าง เพิ่งมาสอบทานจากปากค าของชาวเพลงกันเมื่อไม่นานมานี้  สอบถามนายบัว
เผื่อน  นายไสว  แม่บัวผัน  แม่บุญมา  ซึ่งเป็นชาวอ่างทอง  สุพรรณบุรี  และเคยอยู่ในบรรยากาศ
เก่าๆ ทันสังเกตความเป็นมาของเพลงอีแซว  สรุปความได้ดังนี้ แต่ก่อนที่เขาสนุกๆ กัน  เขายังไม่ได้
ร้องเพลงชื่ออีแซว  เขามีร้องแต่เพลงยั่ว นี่หมายความว่าในเขต 2 จังหวัดนี้เป็นหลัก  เพราะต่างมี
อาณาเขตติดต่อกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงฉ่อย  และพ่อเพลงแม่เพลงจากทางอ่างทองข้ามไปเล่นทาง
สุพรรณบุรีเสมอ ๆ 
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    เมื่อร้องเพลงยั่วกันมานานอยู่ๆ เพราะอะไรไม่ทราบก็เกิดเพลงอีแซวขึ้นจะ
คลี่คลายมาจากเพลงยั่วหรืออย่างไรก็ยังไม่อาจบอกได้แต่ที่ควรสังเกตคือเพลงยั่วนั้นว่าแก้กันไปแก้กัน
มา  กลอนข้างท้ายย้ายไปย้ายมาตลอด  แล้วแต่สะดวกปาก  ส่วนกลอนเพลงอีแซวนั้น  พ่อเพลงว่า  
มาดัดให้เป็นทางเดียวกันหมด  โดยเฉพาะกลอนไลเพราะจะได้ว่าได้ทีละนาน ๆ  เหมือนเพลงฉ่อย 
ท่วงท านองก็มีความเป็นตัวของตัวเอง  ร้องไปร้องมาก็กลายเป็นที่นิยมกันแพร่หลาย  โดยเฉพาะใน
แถบสุพรรณบุรีดังเช่นที่เขาเล่นในลานวัดป่าเลไลยก์เป็นต้นเมื่อนิยมมากขึ้น  ที่สุดก็เข้ามาแทนเพลง
ยั่ว  ภายหลังไม่มีใครเล่นเพลงยั่วต่างหันมาเล่นเพลงอีแซวกันเสียหมด 
    นายบัวเผื่อนกล่าวว่า  เพลงอีแซวยืมเนื้อมาจากเพลงฉ่อย  แต่เดิมเพลงอีแซวก็
ไม่ได้เล่นเป็นเรื่องเป็นราวนัก  คงน่าเกี้ยวพาราสีไปสนุกๆ พวกเพลงทางอ่างทองมีส่วนในการเอาเนื้อ
เพลงฉ่อยไปเผยแพร่ให้หยิบยืม เพราะคนทางสุพรรณหาเพลงอ่างทองไปเล่นเสมอๆ แม้หน้ากฐิน  
ผ้าป่า  หรือเทศกาลไหว้พระพวกอ่างทองก็ข้ามไปเล่นเพลงกันมาก  เมื่อไปเล่นจึงเกิดผสมผสานหยิบ
ยืมอะไร ๆ ขึ้น  ที่สุดเพลงอีแซวก็ร้องเป็นตับโน่นตับนี่  และแทนที่จะร้องเล่นสนุก ๆ  ไม่ได้เงินก็
กลายเป็นเพลงหามีการว่าจ้างขึ้น  เพ่ิมมีว่าจ้างกันสัก 30 – 40  ปีมานี้ ฉันทลักษณ์ของเพลงอีแซว  
พิจารณาแล้วก็เหมือนกับฉันทลักษณ์ของเพลงฉ่อย  คือร้องสัมผัสข้างท้ายเป็นกลอนเดียวกันหมด  ทั้ง
ไม่มีการเยื้องกลอน 3 วรรค  หลังอย่างเพลงเรือ  เพลงเต้นก า  เพลงขอทาน ฯลฯ  เลย ผิดกันก็ท่ีการ
ร้องรับของลูกคู่  ท านองและลีลากลอนที่เล่นสัมผัสอักษรอย่างแพรวพราว ส าหรับการร้องรับของลูกคู่ 
แม่บัวผันว่ารับแบบสมัยก่อนกับสมัยหลังต่างกันไปเล็กน้อย  อย่างสมัยก่อน  เวลารับ  ลูกคู่มักรับว่า  
ซะแล้วท าไม  ซะแล้วสองใจ  ซะแล้วหัวใจ...ฯลฯ  คือมีค าว่า  ซะแล้ว  เสมอ ภายหลังไม่ร้องว่า  ซะ
แล้ว  ตัดเหลือแต่ค าว่า  แล้ว  ค าเดียว  เช่น  แล้วท าไมแล้วสองใจ  แล้วหัวใจ...ฯลฯ  เป็นต้น 
    เรื่องลีลากลอนที่ว่าเล่นสัมผัสอักษร  ข้อนี้น่าสังเกตและน่าฟังมาก  เพราะถึงจะ
เป็นเพลงจังหวะเร็ว  ตีฉิ่งชั้นเดียว  แต่พ่อเพลงแม่เพลงต้องว่าเพลงไปอย่างรวดเร็วแทบจะไม่มีโอกาส
ได้หยุดนึกเลย  ล าพังแต่ว่าให้กลอนสัมผัสกันก็เก่งพอแล้ว  แต่จะให้เก่งก็ต้องว่ากลอนให้สัมผัสอักษร
สวย ๆ  ด้วย  ถ้าไม่ประดิษฐ์คิดแต่งไว้ในใจมาก่อนก็ต้องเป็นผู้มีความช านาญไม่น้อย  เช่น 

โอ้แม่ดอกกระเจาะ  ของพี่แจ่มกระจ่าง  รักพ่ีจะต้องจางไปด้วยความสนใจ 
จนใจหมายจ้อง  มานั่งจ๋องรักเจ้า  จนจิตจับเจ่า  เพราะเป็นความสนใจ 

แม่แจ่มแจ้งกระจ่าง  จะจางเป็นอื่น   เจอเจ๊อะ  คงไม่ชื่นหัวใจ 
โอ้แม่คู่ร่วมจิต  โอ้ดวงจิตเยโจก  น้ าตาพี่โจ๊กร่วงลงสักสองสามจอก 

น้องไม่เห็นใจ  จะต้องจากนางน้องจริง  แม่หล่อนจ า 
(ตรงนี้  ถ้าพ่อเพลงจะลงเพลง  ลูกคู่ต้องรับว่า  “แล้วหล่อนจ๋า” 

ถ้ารักพ่ีแล้วน้องอย่า  เป็นสองใจ 
(พ่อเพลงเพลงอีก  ให้รับว่า  “แล้วสองใจ”) 
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    อย่างนี้เรียกว่าเป็นการสัมผัสอักษร  ซึ่งถึงแม้เพลงอ่ืนจะมีเหมือนกัน  แต่ดู
เหมือนจะไม่แพรวพราวอย่างเพลงอีแซว 
    แต่งเนื้อแต่งตัวอย่างเพลงฉ่อย  คือนุ่งโจงกระเบนกันทั้งหญิงทั้งชาย  เครื่อง
ประกอบจังหวะ  แต่เดิมแรกสุดยังไม่มีอะไรนอกจากตบมืออย่างเดียว  ภายหลังเมื่อไม่นานจึงมีฉิ่ง
และกรับเข้ามาตีประกอบ  แล้วบางคณะอย่างเช่นนายไสวยังเอาตะโพนมาตีเข้าอีกอย่าง ครึกครื้นน่า
ฟังดี เล่นเพลงอีแซวเขาตั้งวงหญิงครึ่งชายครึ่งยืนเป็นวงกลมหรือเป็นแถบร้องเพลงโต้ตอบกันไป  
เพลงนี้มีจังหวะเร็วมาก  คนร้องต้องด้นเพลงเก่งไม่น้อย  แม้คนฟังบางทีก็เหนื่อยแทน เดิมทีเพลงอี
แซวไม่ได้เป็นเพลงหา  เขาเล่นกันสนุก ๆ  ไม่ต้องไหว้ครู  ไม่ต้องท าแบบแผนอะไร  ต่อมาเมื่อเป็น
เพลงหา  ก็มีการไหว้ครูขึ้น  ชายนั่งยอง ๆ  ถือพานก านลว่าไหว้ครูก่อน  ต่อจากนั้นหญิงนั่งพับเพียบ
ว่า  แล้วชายออกมาร้องเกริ่นหญิงออกมาร้องเกริ่น  จากนี้ก็ว่าประกันไป จะสังเกตได้ว่าเดินตามแบบ
เพลงฉ่อยหมด  ยกเว้นแต่ว่าเพลงอีแซวมีฉันทลักษณ์อย่างเดียว  ไม่เหมือนเพลงฉ่อยที่มีฉันทลักษณ์  
2  แบบใหญ่  หากไม่พูดถึงท่ีต้องร้องเร็ว ๆ  แล้ว  เล่นเพลงอีแซวง่ายกว่าเพลงฉ่อย การเดินความต่าง 
ๆ  ก็เหมือนที่เล่นเพลงฉ่อยอีก  เช่น  มีตับเช่านา  เช่าเรือ  เช่าควาย  ตับแมว  ตับม้า ตับธง  ฯลฯ  
แล้วแต่ใครจะดึงไปทางไหน  ถ้าเล่นเพลงฉ่อยได้ก็เล่นเพลงอีแซวได้ 
    ปัจจุบัน  เพลงอีแซวยังคงมีเล่นกันอยู่โดยเฉพาะในบรรดาพ่อเพลงแม่เพลงที่เล่น
เพลงเป็นอาชีพ  ทั้งในสุพรรณบุรีและอ่างทอง  
   เพลงโนเนโนนาด 
    เรายังเขียนถึงเพลงนี้ได้สั้น  เพราะเป็นเพลงที่เพ่ิงพบ  และไม่มีการกล่าวถึงกัน
มาก่อนในบรรดา  “เพลงร้องตามหัวเมือง”  ที่กรมหมื่นสถิตยธ ารงสวัสดิ์ทรงเขียนถึงในหนังสือ  วชิร
ญาณวิเศษนั้น ทรงกล่าวถึง “เพลงโนเนโนนาด” ไว้ด้วย แต่ช่างแสนจะห้วนเหลือเกิน  คือมีเพียงว่า 
“เพลงร้องเวลาลงแขกท างานต่างๆ  เรียกเพลงโนเนโนนาด  อย่าง  1” 
    ไม่ทรงบอกรายละเอียดว่าเขาเล่นกันอย่างไร  มีพบที่ไหน  นับเป็นปริศนาที่
จะต้องขบคิดและสอบหากันอย่างหนัก ในหนังสือ  อักขราภิธานศรับท์  ของหมอบรัดเลย์  พิมพ์  
พ.ศ. 2416 ต้นสมัยรัชกาลที่  5  แปลค าว่า  โนเน  เอาไว้ในหน้า 321 ว่า “โนเน,  เปนชื่อบาวหนุ่มทั้ง
ปวงนั้น,  เปนค าเก่า,  ค าบูราณ, เช่น  เขาร้องเพลงว่า,  โนเนโนนาฎ,” 
    ส่วนพจนานุกรมไทย  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  ที่มาพิมพ์ใหม่ครั้งหลังสุด  พ.ศ. 
2525 กล่าวว่า “โนเน ว.  อ่อนแอ,   แบบบาง,  เช่น  โนเนหนุ่มหน้าสคราญ  (เสือโค.) . (ไทยใหญ่)” 
    เพลงโนเนที่ว่า  ชาวปทุมธานีใช้ร้องเมื่อลงแขกท าขนมจีน  คือของแรงมาช่วยกัน
โขลกแป้ง   ท าน้ ายา  ตลอดจนกระทั่งการกวนขนมกาละแม  กวนข้าวเหนียวแดงนี่เป็นตอน
สงกรานต์  เนื้อร้องที่จดมาอ่านให้ฟังมีอยู่  1  บทเป็นตัวอย่าง  เขียนว่า 

“โนเน  เจ้าช่างนาดเอย 
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รักหญิงจะขอพิงพาด 
ฝากไว้ที่ต้นมะแว้ง 

ท าบุญด้วยสิ่งไรหนอ 
จึงได้ร่วมหอกับแม่ใส่เสื้อแดง” 

ลูกคู่รับว่า 
“เอยยอดเจ้าเอย ยายโน  ยายโนเนเอย 

โนเน  โนเน  โนช้า 
ไม่รักไม่มา  แม่โนเนเอย” 

   24. เพลงร าโทน 
     เพลงร าโทนเป็นเพลงสั้น ๆ  ส าหรับชายหญิงร าด้วยกันเป็นคู่ ๆ  มีโทน,  ร ามาะ
นา,  ถังน้ ามันแบนๆ  หรือกลองตีให้จังหวะเริ่มแพร่หลายในช่วง  พ.ศ. 2480  ต่อมาเม่ือกรมศิลปากร
ท าการปรับปรุงท่าร าแล้วเรียกว่า  เพลงร าวง ก่อนหน้ามีร าโทนหรือร าวงพ้ืนเมือง ชาวบ้านมีเพลงยั่ว
ให้ร าต่างๆ  อยู่แล้ว  เช่น  เพลงช้าเจ้าโลม  เพลงสังกรานต์  เพลงยั่ว  ฯลฯ  พ่อเพลงแม่เพลงทั่วไป
ถือว่าเพลงร าโทนเป็นของค่อนข้างใหม่  เกิดทีหลังเพลงพื้นบ้านอื่น ๆ นิยมใช้ร้องร าเล่นกันสนุก ๆ  
ตามงานต่าง ๆ  ไม่จ ากัด การร า  มีการออกท่าออกทางตามบทท่ีร้องบางแห่ง  เช่นที่  ต าบลเขาทอง 
อ าเภอพยุหะคีรี  จังหวัดนครสวรรค์  จึงเรียกว่า  ร าวงประกอบบท  เราจะพบการร าตามบทตามเนื้อ
เช่นนี้ทั่วไปในหลายจังหวดั  การมีท่าร าเป็นระเบียบอย่างนี้อาจได้อิทธิพลมาจากกรุงเทพฯ  บ้างไม่
มากก็น้อย 
    ตัวอย่างเพลงร าโทน  หรือร าวง ร้องโดยนายบุญชู  และนางทองเลื่อน  คุณพันธ์
อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  วันเสาร์ที่  18  กรกฎาคม  พ.ศ. 2530 
    บุญชู  (พูด)  อ่า  ต่อไปนี้เป็นเพลงร าโทนสมัยสงครามโลกครั้งที่  2  นะครับ มัน
ก็มีอยู่หลายเพลง  ผมจะร้องเป็นเพลงตัวอย่างสัก  5 – 6  ค าครับ  ต่อไปนี้จะเป็นเพลงใครรักใครโค้ง
ใคร  ครับ 

ใครรักใครโค้งใคร  ใครรักใครโค้งใคร 
ไม่ต้องเกรงอกเกรงใจ  ใครรักใครเชิญออกมาร า 

ใครไม่รักใคร  ไม่ต้องออกมาร า  (ร้องซ้ าหมดอีก  1  เที่ยว) 
ต่อไปนี้จะร้องเพลง  เธอจ๋า  เธอชื่อไร  ครับ 
เธอจ๋าเธอชื่อไร  บอกได้ไหมฉันยังไม่รู้จัก 
วันหน้าจะได้ทายทัก   เรารู้จักกันแหละดี 

เผื่อจะหลง  หลงไปบ้านน้อง  เผื่อจะหลง หลงมาบ้านพ่ี 
สวัสดีเธอจ๋าสวัสดี  สวัสดีเธอจ าสวัสดี 
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น้องกับพ่ีฝันดีตลอดคืน  (ร้องซ้ าหมดอีก  1  เที่ยว) 
ต่อไปเป็นเพลง  เป็นยังไงจึงมานั่งร้องไห้  ครับ 
เป็นยังไงจึงมานั่งร้องไห้ รักกันใหม่เสียจะดีกว่า 

ลงลายมือเซ็นหนังสือสัญญา  ลงลายมือเซ็นหนังสือสัญญา 
คราวนี้แหละหนารักกันจนวันตาย 

ทิงนิงนอย  นอยหน่อยนอย  น้อยหน่อย ทิงนิงนอย  น้อยนอยหน่อยนอย  หน่อยนอย  หน่อยน้อย  
หน่อยนอย หน่อยน้อย  หน่อยนอย  นอยนอย  หน่อยนอย 
รักสาวมันก็ต้องใช้สื่อ  เขียนหนังสือ  เขียนหนังสือใส่ซอง 

พอร าวงก็มาส่งให้น้อง  มาร าวงก็มาส่งให้น้อง 
สองมือประคอง  รองรับเอาไป 

ทิงนิงนอย  น้อยนอยหน่อยนอย  หน่อยนอย  หน่อยน้อย  หน่อยนอย 
หน่อยน้อย  หน่อยนอย  นอยนอย  หน่อยนอย (อเนก นาวิกมูล, 2550 : 123-660) 

 
แนวคิดการสร้างมาตรฐานศิลปะการแสดงพื้นบ้าน 
 
 1. แนวคิดการสร้างมาตรฐานศิลปะการแสดงพื้นบ้าน 
  ศิลปะการแสดงพื้นบ้านเป็นสิ่งที่ชาวบ้านในแต่ละท้องถิ่นได้คิดสร้างมาตรฐานถ่ายทอด  
และปฏิบัติกันมาเป็นเวลานาน มีการสืบทอดต่อ ๆ กันมาจนเป็นแบบแผนที่ยอมรับกันในสังคม 
ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน จึงมีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตของชาวบ้านเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้การสร้าง
มาตรฐานศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน จึงมีความส าคัญยิ่ง เพราะเป็นการรักษาเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและ
ท าให้ชาวบ้านมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เหมาะสมขึ้น ศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านมีหลายประเภท
หลายชนิด ในการสร้างมาตรฐาน นักวิชาการหลายท่านได้แสดงทรรศนะในการสร้างมาตรฐานและ
ส่งเสริมเผยแพร่ดังนี้ 
   ปราโมทย์ ด่านประดิษฐ์ (2554 : เว็บไซต์) ยังได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการแสดง
มีรายละเอียดดังนี้ 
    1. เรื่องราวหรือการเล่าเรื่องให้มีจุดสนใจ จุดเริ่มต้นและจุดจบ ในประเด็นนี้ต้อง
มองในภาพของผู้ชมและผู้รังสรรค์ ซึ่งมีมุมมองที่แตกต่างกัน กล่าวคือ การเรียบเรียงการน าเสนอให้
เป็นเรื่องราวเดียวกันอย่างมีนัย มีจุดเริ่ม จะสนใจและจุดจบ ไม่ควรน าเสนอในลักษณะขนมชั้นหรือ
โฆษณา หากเป็นการน าเสนอแบบขนมชั้น ก็ต้องวิธีการน าเสนอที่ดีและมีตัวด าเนินเรื่องเชื่อมโยงให้
เห็นว่าเป็นเรื่องราวเดียวกัน 
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    2. ดนตรีและการใช้เสียง ดนตรีและการใช้เสียงเป็นประเด็นที่ส าคัญของการ
แสดง ซึ่งอาจจะใช้เสียงหรือไม่ใช้เสียงเลยก็ได้ แต่โดยทั่วไปการใช้เสียงจะท าให้เกิดผลตอบรับจาก
ผู้ฟังท่ีดีกว่า ในประเด็นนี้ต้องพิจารณาให้ดีว่า เสียงที่น าเสนอออกมาเป็นพระเอกหรือตัวประกอบ ถ้า
เป็นพระเอกเป็นตัวน าจะท าอย่างไรที่น าเสนอให้มีจุดเด่น จุดสนใจและจุดจบที่ประทับใจในส่วนของ
พระเอก ของพระรอง เป็นต้น ไม่ใช่ค าหนึ่งว่าเราเป็นตัวประกอบแล้วผลิตเสียงแบบไม่ตั้งใจ เสียงจาก
ตัวประกอบก็จะท าให้การแสดงรก เป็นเสียงที่ผู้ชมไม่ต้องการฟังไปในที่สุด 
    3. ชุดแต่งกาย เป็นประเด็นที่คล้ายกับการใช้ดนตรีและเสียง กล่าวคือ ต้องรู้จัก
บทบาทหน้าที่ความส าคัญของเรื่อง ว่าตนอยู่ในบทบาทหน้าที่อะไร เป็นเจ้าหรือโจรเป็นนางหรือ
นางสาว และที่ส าคัญอยู่ในช่วงสมัยใดหรือวัยใด ต้องมีจุดเด่นหากเป็นตัวเอกและไม่เด่นหากเป็นตัว
รอง แต่ถึงอย่างไรก็ต้องอยู่บนฐานของความสมดุลหรือความพอดีพองามนั่นเอง มีอยู่หลากหลายการ
แสดงที่ผู้ก ากับหรือฝ่ายเสื้อผ้าจัดให้นักแสดงสูงสุดทุกตัวจนไม่มีใครเด่นกว่าใครหรือจัดเสื้อผ้าให้ผิดยุค
สมัยหรืออยากให้สวยแต่ไม่สนว่าสิ่งที่แต่งไปไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริง 
    4. ฉาก - แสง การจัดแสดง จัดฉากและเป็นสิ่งประกอบฉากเป็นส่วนเสริมให้การ
แสดงสมบูรณ์ยิ่งขึ้น แต่ทั้งนี้การแสดงจะสมบูรณ์ได้ต้องผ่านการฝึกซ้อมการก าหนดจุดที่จะเคลื่อนไหว 
การก าหนดแสงที่ตกกระทบที่ช่วยให้นักแสดงสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเป็นสากลมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการ
เปลี่ยนแปลงสีของแสง 
    5. ท่าทาง การเคลื่อนที่ เคลื่อนไหว การก าหนดจุดหรือต าแหน่งในการเคลื่อนที่
ท่าทางการแสดงเป็นสื่อที่ส าคัญเพ่ือให้ผู้ชมได้เข้าใจถึงการแสดงนั้นๆ และท่าทางท่ีน าเสนอก็ต้อง
แสดงถึงเอกลักษณ์ที่สอดรับการดนตรีหรือจังหวะได้เป็นอย่างดี มีการฝึกซ้อมที่เป็นสม่ าเสมอ ใช้
ท่าทางและการเคลื่อนที่ที่รับกับอารมณ์ ภาษา เสียง ต าแหน่งในการแสดงไม่ใช่เวลาซ้อมยืนตรงนี้แต่
พอเวลาแสดงจริงไปยืนจุด อื่นหรือดนตรีบรรเลงเพลงยาวเกินไปท าให้ผู้แสดงอ่ืน อาจปรับตัวไม่ทันไม่
เข้าใจในสิ่งที่เพ่ิมนอกบทซึ่งไม่ได้ซ้อมดังนั้นการสอนอย่างยิ่งยวดคงท่ีในจุดต าแหน่งท่าทางต าแหน่ง
เป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นสากลของผู้แสดง  
    การแสดงในระดับคุณภาพของจารีต (Classic/Superior) มีระเบียบแบบแผน
และมาตรฐานเดียวกัน หมายถึง เป็นการแสดงที่มีการพัฒนาจนมีการบันทึกอย่างมีระบบ มีระเบียบ
แบบแผน แนะน าเสนอเป็นรูปแบบเดียวกันทั่วประเทศ ซึ่งการจะถึงระดับนี้ได้ต้องก้าวข้ามความเป็น
ภูมิภาค และการเข้าไปในกระบวนการศึกษา ผ่านสื่อสารมวลชนจนเป็นที่ยอมรับว่าเป็นการแสดง
อย่างมีแบบแผนของภูมิภาคไม่ใช่ของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แสดงเอกลักษณ์(Identity)ของถิ่นที่ได้อย่าง
ชัดเจน 
    การพัฒนาการแสดงที่ไม่ควรลืมความเป็นตัวตนดั่งเดิม แม้จะมีการปรับเปลี่ยน
การแสดงออกไปในทิศทางใดก็ตาม ขอให้น าพาเอกลักษณ์ที่เป็นลักษณะเด่นของท้องถิ่น ของการ
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แสดงนั้นๆ ออกไปด้วยเสมอ อาทิ การฟ้อนระหว่างร าของหมอล า หรือการเต้นของหมอแคนเป็นต้น 
การไม่น าพาเอกลักษณ์ของท้องถิ่นไปแสดงหรือความไม่เข้าใจในที่มาของการแสดงท าให้การชื่นชม
หรือความซาบซึ้งในระหว่างการแสดงสูญหายไป การเล่าเรื่องหรือล าดับในการแสดงให้เป็นการ
น าเสนอในระดับสากล ในการรังสรรค์การแสดงผู้จัดท าต้องค านึงเสมอว่าผู้ชมไม่รู้จักเรื่องราวหรือการ
แสดงนั้นๆมาก่อน ดังนั้นจะท าอย่างไรที่จะท าให้ผู้ชมเข้าใจในการแสดง ได้มากท่ีสุด จะเป็นการ
อธิบายการใช้เอกสารหรือการเล่าเรื่องอ่ืนๆการด าเนินเรื่องเมื่อใดจะกล่าวถึงสิ่งใด แล้วเมื่อถึงจุดใดจะ
เป็นจุดสูงสุดของการเล่าเรื่องหรือการหักมุมหรือคลี่คลายของการแสดง  
    ระดับในการรังสรรค์ชุดการแสดง แนวคิดการเลือกประเด็นการน ามาเป็นแรง
บันดาลใจ ในการรังสรรค์การแสดงใหม่ๆ รวมถึงการบูรณาการการแสดงกับสาขาต่าง ๆ เป็นเรื่องง่าย
ส าหรับผู้ที่จะท าผลงานวิชาการส่ง แต่คงเป็นเรื่องยากที่จะคิดการแสดงเพ่ือต้องแสดงใหม่ๆตลอดเวลา 
ดังนั้นการศึกษาค้นคว้าจึงเป็นแนวทางเดียวที่จะท าให้เกิดความเชี่ยวชาญในการรังสรรค์ผลงานให้
ต่อเนื่อง ซึ่งแต่ละศิลปินย่อมมีเหตุแห่งแรงบันดาลใจต่างกันออกไป 
    ระดับความสม่ าเสมอในการพัฒนาการแสดง มีการน าเสนอการแสดงในทุก ๆ 
ครั้ง นักแสดงระดับสากลเมื่อออกผลงานในชุดหนึ่งๆ  แล้วย่อมมีผลงานชุดต่อไปออกต่อมา แต่อาจ
เป็นการยาก ที่จะรักษาระดับคุณภาพให้เท่าชุดแรก แต่ต้องสร้างผลงานต่อ เพื่อให้ผู้ชมได้ติดตามหรือ
อยู่ในกระแสความสม่ าเสมอนี้ก็ไม่สามารถก าหนดได้ว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าใด 2 ปีหรือ 3 ปีชุด แต่ทุก
ชุด ที่ออกมาย่อมแสดงความเป็นตัวตน แสดงระดับความสามารถท่ีเพ่ิมขึ้นตามระยะเวลาและ
ประสบการณ์ ยกตัวอย่าง เคนนี่จี นักเป่าแซกโซโฟนที่ใคร ๆ ก็ชื่นชอบ ผลงานชุดแรกๆ ท านองคล้าย
เพลงไทยฟังง่ายๆใช้นวด 500 มียอดขายสูงมากออกแสดงทั่วโลกแต่ในชุดหลังๆเป็นแสดงของดนตรี
ไทยจึงต้องน าเพลงหลายๆเพลงมาต่อกัน ซึ่งบางทีท าให้ผู้ที่ไม่มีพ้ืนฐานมาก่อน ไม่สามารถเข้าใจได้ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวในการแสดงอาจจะต้องกล่าวแนะน าเพ่ือเป็นการปูพ้ืนฐานก่อนการชมของผู้
รับชม จะได้รับความรู้มากยิ่งขึ้น การใช้ยุทธศาสตร์ในการประสบผลส าเร็จ การพัฒนาการแสดงสู่
สากลไม่พ้นเรื่องการพัฒนาบุคลากรหรือพัฒนาผู้แสดง อย่างมีความเข้าใจ ในมานุษยวิทยาและ
ศิลปะการแสดง และงบประมาณ ซึ่งงบประมาณต้องใช้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ส่วนการพัฒนา
บุคลากรต้องมีผู้จัดการวงหรือ ผู้ประสานงานเป็นผู้ประสานงานด้านต่าง ๆ เช่น วันเวลา การเดินทาง 
ที่พัก สถานที่การแสดงแสงสีเสียง โดยเฉพาะการซ้อมก่อนการแสดง เป็นเรื่องที่ต้องท าความเข้าใจทั้ง
ผู้แสดงที่พบกันเวทีใหม่ ส่วนคนควบคุมจะได้ชมก่อนเรียนรู้ก่อนเพ่ือทดลองระบบไฟระบบเสียง 
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงฉากเปลี่ยนการแสดง เพราะเจ้าหน้าที่จะได้ก าหนดจุดต าแหน่ง บันทึกเวลา 
เมื่อจบการแสดงชุดต่าง ๆ แล้วจะไปพบการแสดงใดต่อ อนึ่งในการท าการแสดงในระดับนานาชาติ ไม่
ควรเปลี่ยนการแสดงให้ต่างไปจากเอกสารแนะน า เพราะจะท าให้ผู้ชมและเจ้าหน้าที่สับสนไม่เป็น
สากล เมื่อแจ้งการแสดงอะไรก็ให้แสดงสิ่งนั้น  
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  สรุปการพัฒนาการแสดงสู่มาตรฐาน ผู้บริหาร บุคลากรนักแสดง โอกาสและ
งบประมาณ โดยการขับเคลื่อนของคณะผู้บริหาร ถ้าผู้บริหารต้องการไปสู่สากลไม่ว่าจะเป็นในแง่มุม
หรือสาขาใดก็ย่อมไปสู่จุดหมายได้ เวลา และโอกาสเป็นเพียงปัจจัยเกื้อหนุนแต่ถ้าด าเนินการได้  
   สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ (2531 : 63) ได้แสดงทรรศนะในการส่งเสริมและเผยแพร่
ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ไว้ดังนี้ การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านสมบูรณ์แบบ ควรจะหมายถึงการ
น าทรัพยากรวัฒนธรรมกลุ่มชนนั้น ๆ มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา ในการจัดการศึกษา พัฒนา
สุขภาพอนามัย พัฒนาจริยธรรม และพัฒนาชีวิตให้เกิดความสมดุลกับภาวะเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่
เคลื่อนเปลี่ยนอยู่ในสังคมของกลุ่มชนนั้น กระบวนการส่งเสริมควรกระท าเป็นระบบอย่างต่อเนื่องและ
ให้เกิดผลซึมลึกจนเกิดเป็นนิสัยร่วมของกลุ่มคน โดยให้กลุ่มชนมีอ านาจและหน้าที่ต่อกิจกรรมการ
ส่งเสริมนั้นให้มากที่สุด  
    พัทยา สายหู (2531 : 70-72) ได้แสดงทรรศนะในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
พ้ืนบ้านไว้ว่า การส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านไม่ใช่การมองแต่ที่สมบัติเสมือนวัตถุ
สิ่งของ แต่คงต้องค านึงถึงบุคคลภายในที่เป็นเจ้าของสมบัตินั้นเอง และบุคคลภายนอกท่ีสนใจและอ้าง
สิทธิในสมบัตินั้นดว้ย แต่ต้องไม่ลืมว่าสุดท้ายแล้ววัฒนธรรมเป็นอุปกรณ์การด าเนินชีวิตและมี
ความหมายแท้จริง ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้มีและใช้วัฒนธรรมนั้น ซึ่งคนอ่ืนภายนอกเป็น
เพียงผู้ชมเท่านั้น เนื่องจากมีประเภทบุคคลที่สนใจในศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านหลายกลุ่มด้วยเหตุ
ผลต่าง ๆ กัน การส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจะส าเร็จได้ผลยิ่ง หากผลประโยชน์ของ
บุคคลทุกฝ่ายซึ่งต่างกันนี้สามารถประสานเสนอสนองกันได้ ความขัดแย้งในความคิดและมาตรการ
ด าเนินการย่อมเกิดมีได้เพราะความสนใจและผลประโยชน์ที่คาดหวังต่างกันนี้ แต่สิ่งที่ไม่ควรลืมคือ 
ประโยชน์สุดท้ายควรตกแก่บุคคลผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมพื้นบ้านนั่นเอง  
    ศรีศักร วัลลิโภดม (2534 : 6) ได้แสดงทรรศนะในการอนุรักษ์และพัฒนามรดก
วัฒนธรรมพื้นบ้านไว้ว่า การอนุรักษ์และพัฒนาเป็นเรื่องของบุคคลที่เป็นเจ้าของ เพราะย่อมรู้ว่าอะไร
ควรอนุรักษ์และพัฒนามากกว่าคนภายนอก โดยเหตุนี้เวลามีการพัฒนาและอนุรักษ์จากหน่วยราชการ
ที่มาจากส่วนกลาง คนในสังคมท้องถิ่นที่เป็นเจ้าของจึงไม่เข้าใจ และเลยนึกว่านั้นเป็นของทางราชการ
และของรัฐบาลชาติบ้านเมืองไป ผลที่ตามมาท าให้สิ่งที่มีการอนุรักษ์และพัฒนาเหล่านี้กลายเป็นเพื่อ
การรืน่เริงและการท่องเที่ยวไป เพราะฉะนั้นการอนุรักษ์และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมท่ามกลาง
กระแสของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่รุนแรง จนเกิดความเสียดุลในการด ารงชีวิตทางสังคมและ
วัฒนธรรมของผู้คนในสังคมขณะนี้ จ าเป็นต้องพยายามให้เกิดจิตส านึกในเรื่องความเป็นท้องถิ่นให้จง
ได ้โดยมีข้อแม้อยู่ว่าต้องจัดการให้แต่ละท้องถิ่นตระหนักถึงความส าคัญทางวัฒนธรรมของแต่ละ
ท้องถิ่นในลักษณะที่เท่าเทียมกัน ไม่มีวัฒนธรรมจากท้องถิ่นใดดีกว่ากัน เพราะวัฒนธรรมที่ดีนั้นขึ้นอยู่
กับว่าท าให้สังคมท้องถิ่นเป็นเจ้าของ มีความมั่นคงสงบราบรื่นหรือไม่เป็นส าคัญ  
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   เอนก นาวิกมูล (2536 : 34-37) ได้แสดงทรรศนะในการสร้างมาตรฐานและส่งเสริม
ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน สรุปได้ว่า ศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อวิถีชีวิตของคน
ไทยอย่างมาก แต่วัฒนธรรมบางอย่างหมดหน้าที่ไปแล้ว ในการอนุรักษ์ พัฒนา และส่งเสริม
ศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านจึงควรส่งเสริมโดยวิธีเปิดเวลาและสนับสนุนด้านก าลังเงินให้ศิลปินพร้อม ๆ 
กันและต้องส่งเสริมให้การแสดงและการละเล่นหรือวัฒนธรรมเหล่านี้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป จะได้มี
เวลาถ่ายทอดวัฒนธรรม ซึ่งเท่ากับเป็นการเปิดโอกาสและให้ก าลังใจแก่ศิลปินหรือผู้สร้างงาน
วัฒนธรรมไปด้วยในตัว  
    ประจักษ์ สายแสง (2531 : 73-75) ได้แสดงทรรศนะเกี่ยวกับการส่งเสริมและ
เผยแพร่ศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน สรุปได้ว่า การจะทราบแนวทางในการส่งเสริมและเผยแพร่
วัฒนธรรมพื้นบ้านให้ได้อย่างเด่นชัด จ าเป็นต้องทราบทั้งธรรมชาติและปัจจัยที่เกื้อกูล วัฒนธรรม
พ้ืนบ้านเสียก่อนจึงสามารถหาแนวทางในการส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมพื้นบ้านได้โดยยึดหลัก
ที่ว่า จะส่งเสริมและเผยแพร่เพ่ือใครและท าอย่างไรจะต้องมีการเชิดชูบุคคล กลุ่มบุคคล ตลอดจน
หน่วยงานของภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนวัฒนธรรมพื้นบ้าน การเผยแพร่ย่อมจัดท าข้ึนเพ่ือ
ผลประโยชน์ทางวิชาการ เศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของชาติประกอบกัน การเผยแพร่จึงท าได้
ทั้งการให้การศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ  
    วิวัฒน์ชัย บุญยภักดิ์ (2531 : 32-37) ได้แสดงทรรศนะในการสร้างมาตรฐานและ
พัฒนาศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านโดยเน้นความสัมพันธ์กับการท่องเที่ยว สรุปได้ว่า ศิลปะการแสดง
พ้ืนบ้านควรมุ่งส่งเสริมทั้งตัววัฒนธรรมและผู้สร้างงานวัฒนธรรมที่มีฝีมือ หรือมีความช านาญพิเศษ 
การส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวควรพัฒนาไปในรูปแบบที่
เหมาะสมจึงจ าเป็นจะต้องมีการประยุกต์ การพัฒนารูปแบบและเนื้อหา เพ่ือปลุกเร้าให้เกิดความสนใจ 
และตระหนักในความส าคัญมากข้ึน โดยมีการวางแผนและประสานงานกันอย่างรอบคอบ  
   เสรี พงศ์พิศ (2552 : 25-46) ได้กล่าวถึงมาตรฐานการแสดงและพัฒนาศิลปะ
พ้ืนบ้านเพื่อการพัฒนาประเทศว่าเป็นการเพ่ิมคุณค่าให้กับวัฒนธรรมพื้นบ้าน ดังนี้  
    1. การสร้างมาตรฐานการแสดงและการพัฒนา เป็นแบบอย่างที่ดีรวมทั้งการเก็บ
รักษาวัฒนธรรมพื้นบ้านทั้งท่ีเป็นวัตถุและมิใช่วัตถุ เช่น สิ่งของเครื่องใช้ โบราณวัตถุ ค าบอกเล่า 
นิทาน ต านาน การละเล่นที่มีการท าขึ้นทั้งจากส่วนราชการและจากเอกชน หรือบุคคลที่สนใจท าด้วย
ใจรัก ถือเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษา ค้นคว้า พัฒนาการของสังคมในแต่ละท้องถิ่น หรือชุมชน เช่น การ
จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ชุมชน ซึ่งเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้ชาวบ้านได้ท าในสิ่งที่เขารักและสนใจ เป็น
ผลดีในการสืบทอดรักษาและพัฒนาต่อไป เพราะชาวบ้านได้มีบทบาทริเริ่มและจัดตั้งเช่นเดียวกับการ
อนุรักษ์งานประเพณีต่าง ๆ การละเล่น ดนตรี การฟ้อนร า การสนับสนุนที่ถูกต้องมิใช่การไปเกณฑ์คน
ให้มาท ามาเล่นปีละครั้งเพ่ือการท่องเที่ยว แต่ควรจะให้ความส าคัญและเห็นคุณค่าอย่างสม่ าเสมอ
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ต่อเนื่อง ให้สิ่งเหล่านี้สามารถอยู่ในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของชาวบ้าน โดยที่ทางราชการจะ
ช่วยได้คือ การค้นหาภูมิปัญญาชาวบ้าน ผู้น าหรือปราชญ์ชาวบ้านให้บุคคลเหล่านี้ได้ท าในสิ่งที่เขารัก
และมีความสามารถซึ่งชาวบ้านจะเกิดความภาคภูมิใจ มิใช่เรื่องที่มองว่าต่ าต้อยกว่าสู้กระแส
วัฒนธรรมจากส่วนกลางไม่ได้  
    2. การฟ้ืนฟู เป็นการน าวัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีประโยชน์และเหมาะสมกลับมาใช้
ใหม่ เช่น ประเพณีการลงแขก การเล่นดนตรีบางประเภทให้กลับมาฟ้ืนคืนใหม่ ซึ่งต้องอาศัยทั้งเอกชน
และราชการร่วมมือกับชาวบ้านโดยอาจมีการปรับเปลี่ยนในรูปแบบให้เข้ากับสมัยแต่ยังคงเนื้อหาหรือ
เป้าหมายเดิมที่มีคุณค่า ประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติ โดยที่ชาวบ้านได้มีโอกาสได้ถ่ายทอดกันเอง เรียนรู้ด้วย
กันเองเนื่องจากชาวบ้านจะเข้าใจในสภาพความคิด ความเชื่อของเขาเป็นทั้งวิทยากร ผู้ถ่ายทอด ผู้รับ
การถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์องค์การพัฒนาเอกชนและภาครัฐต้องช่วย
เป็นตัวประสานมิใช่เป็นผู้ท าให้  
    3. การประยุกต์ เนื่องจากวัฒนธรรมพื้นบ้านมีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหว ไม่
หยุดนิ่ง การประยุกต์วัฒนธรรมพื้นบ้านจึงมีมาตลอดเพียงแต่จะช้าหรือเร็วเท่านั้น เราต้องมองและ
เชื่อมั่นชาวบ้านว่าเขามีความสามารถในการประยุกต์วัฒนธรรม เช่น การท าบุญข้าวเปลือกเพ่ือจัดตั้ง
กองทุนประจ าหมู่บ้าน การทอดผ้าป่าพันธุ์ไม้ การท านากระชับมิตร เป็นต้น ซึ่งต้องให้ชาวบ้านได้สาน
ต่อและริเริ่มคิดกันข้ึนโดยที่องค์กรจากภายนอกอาจช่วยเพียงเป็นผู้ประสานหรือแสวงหาข้อมูลเพื่อท า
ความเข้าใจกับชาวบ้าน  
    4. การสร้างมาตรฐานใหม่ คล้ายการประยุกต์ เพียงแต่ว่ามีส่วนเก่าน้อยกว่าส่วน
ใหม่แต่ต้องระวังมาก เนื่องจากการสร้างใหม่อาจไม่เหมาะสมและไม่เป็นที่ต้องการของชาวบ้าน ดังนั้น
จึงต้องพิจารณาก่อนว่าเป็นความต้องการที่แท้จริงและเกิดประโยชน์เหมาะสมกับสภาพแต่ละท้องถิ่น
หรือไม่ การสร้างใหม่ทางวัฒนธรรมนี้ถือเป็นพลวัตทางวัฒนธรรม เพราะหากสิ่งใหม่นี้เกิดประโยชน์
จริงและเหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่และท้องถิ่นของชาวบ้าน ชาวบ้านก็จะด าเนินการต่อไปใน
ที่สุดเมื่อเวลาผ่านไปก็จะกลายเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านของท้องถิ่นนั้น การสร้างใหม่จึงต้องพิจารณา
และค านึงถึงชาวบ้านเป็นหลัก กล่าวคือวัฒนธรรมใหม่นั้นมีผลในการเพิ่มคุณภาพชีวิตของชาวบ้าน
หรือไม่ เพียงใด ชาวบ้านพร้อมและเต็มใจรับหรือไม่ เขามีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากน้อยแค่ไหน 
เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่เพียงใด อย่างไรก็ตามจะต้องค านึงด้วยว่าจะต้องให้ชาวบ้านเป็นตัว
ถ่ายทอดสืบต่อกันมาจนชาวบ้านเกิดความมั่นใจและยินดีที่จะรับวัฒนธรรมใหม่อย่างไม่สับสน
คลุมเครือหรือรับอย่างไม่เต็มใจ และท่ีส าคัญวัฒนธรรมใหม่นี้ควรมีเป้าหมายไปสู่การพ่ึงตนเองและ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชาวบ้าน 
   จากทรรศนะของนักวิชาการ จะเห็นได้ว่า การสร้างมาตรฐานใหม่และการอนุรักษ์
พัฒนาศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านมีความส าคัญยิ่ง และควรตระหนักเพ่ือการรักษาและพัฒนาให้



 

 

  68 

เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม แต่ต้องคงไว้ซึ่งความเป็นวัฒนธรรมเหล่านี้ให้เป็นที่รู้จักของ
คนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอนุรักษ์และพัฒนาการแสดงเพลงพื้นบ้าน เพ่ือให้การแสดงพ้ืนบ้าน
อยู่คู่กับสังคมภาคกลางตลอดไป  
  แนวคิดการสร้างกลุ่มผู้ชม 
   ศิลปะการแสดงจะด ารงอยู่ไม่ได้ หากมีแต่ศิลปินแต่ไม่มีกลุ่มผู้ชม หรือคนดู กลุ่มผู้ชม
หรือคนดู คือ กลุ่มคนจ านวนมากที่เป็นคนดูการแสดง ซึ่งมีลักษณะที่หลากหลาย ข้อมูลที่ได้มาจากคน
ดูจึงมีสาระที่กระจายไปในหลายทิศทาง แต่ก็จัดหมวดหมู่ได้ หากมีเกณฑ์จ าแนกคนดูออกตาม
สถานภาพ เช่น เพศ อายุ การศึกษา อาชีพและสังคม จะเห็นได้ว่าข้อมูลที่สืบค้นจากบุคคลกลุ่มต่าง ๆ 
ต้องจ าแนกแยกแยะให้ชัดเจนว่าผู้ให้ข้อมูลเป็นใคร มีภูมิหลังอย่างใด และให้ข้อมูลจากมุมใด เพ่ือให้
ผู้วิจัยน าข้อมูลไปใช้ได้อย่างถูกต้อง เมื่อพิจารณาจากสถานภาพของคนดูจะพบว่า คนดูมีต่างสถานะ
กันจะตอบค าถามเดียวกันแตกต่างกันจะนิยมดูการแสดงต่างประเภทกัน จะสนใจในเนื้อหาที่ไม่
เหมือนกัน ข้อมูลจากคนดูจะท าให้ผู้วิจัยจัดระบบได้ว่าจะใช้ประโยชน์ในการอภิปราย ผลการวิจัย
อย่างไรได้บ้าง (สุรพล วิรุฬรักษ์, 2543)  
   กาญจนา แก้วเทพ (2549 : 156-158) กล่าวถึงการสร้างตลาดผู้ชมวัฒนธรรม
พ้ืนบ้านไว้ดังนี้  
     1. ต้องเข้าใจว่าก าลังสร้าง “ใคร” ปัจจุบันนี้เริ่มมีการสร้างตลาดผู้ชม โดยไม่
ตั้งใจ เช่น ตามสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะท้องถิ่นจะเริ่มมีการสอนอีแซว หมอล า ค่าวซอ ลิเก ซึ่งถือ
ได้ว่าเป็นการเพ่ิมขยายปริมาณผู้ชมในวัฒนธรรมพื้นบ้านให้มากข้ึน การเรียนการสอนใน
สถาบันการศึกษาเช่นนี้ คงไม่อาจจะทราบผลในการสร้างศิลปินให้เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาได้ หากแต่
น่าจะเป็นการสร้างผู้ชมหรือคนดูมากกว่า  
     2. การสร้างผู้ชมในเชิงคุณภาพ ถ้าเราท าความเข้าใจและตกลงร่วมกันว่า การ
เรียนการสอนในสถาบันการศึกษา ไม่ได้มุ่งเป้าท่ีการสร้างผู้ส่งสาร หากแต่เป็นการสร้างผู้รับสาร ใน
มิติเชิงคุณภาพ เราก็คงต้องการผู้ดู ผู้ชมที่มองแล้วเห็น ดูเป็นเข้าใจและชื่นชม โดยเฉพาะบรรดาคนดู
เพลงพื้นบ้านนั้นมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเพลงพ้ืนบ้านพอ ๆ กับตัวศิลปิน  
   การมีผู้ชมที่ชื่นชอบศิลปะการแสดงอย่างดื่มด่ าลึกซึ้งนั้นนอกจากจะเป็นหลักประกัน
อย่างหนึ่งของความยั่งยืนของวัฒนธรรมนั้น ๆ แล้วกลุ่มผู้ชมกลุ่มนี้ยังจะท าหน้าที่เป็นกลไกรักษา
มาตรฐานของงานศิลปะอีกด้วย ในการสร้างตลาดผู้ชมนั้น การวางแผนงานควรใช้หลักทฤษฏีเรื่อง
บันไดปลาโจนทางวัฒนธรรม คือเริ่มต้นจากความชื่นชอบและรสนิยมของผู้ชมเสียก่อน 
  แนวคิดเก่ียวกับเหตุปัจจัยของการเสื่อมสลายของศิลปะการแสดงพื้นบ้าน 
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   จิตตนา หนูณะ (2534 : 146-148) ได้กล่าวถึงการเสื่อมสลายของศิลปะการแสดง
พ้ืนบ้านในปัจจุบันว่า มีปัญหาหลักท่ีส่งผลกระทบต่อการเสื่อมความนิยมของประชาชนเป็น 3 กรณี
หลัก ๆ  
    1) การเข้ามาแทนที่ของสื่อสมัยใหม่ การเข้ามาของสื่อมวลชนสมัยใหม่สู่สังคม
ชนบท ทั้งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ สื่อสิ่งพิมพ์ และการละเล่นจากเขตเมืองเป็นสื่อ
ที่มีลักษณะส าเร็จรูป สามารถบริโภคง่าย เข้ามาอย่างสม ่าเสมอ ปริมาณความถี่บ่อยครั้ง ทันต่อ
เหตุการณ์และมีความทันสมัยพ้ืนบ้าน โดยแรงกระตุ้นและการสร้างค่านิยมให้การยอมรับได้ค่อย ๆ 
เข้ายึดครองพ้ืนที่ของสื่อพ้ืนบ้านนี่เป็นสาเหตุส าคัญอย่างหนึ่งที่ชี้ชัดให้เห็นถึงการเสื่อมสลายและหมด
บทบาททางสังคมบทของเครื่องมือสื่อสารแบบดั้งเดิมของชาวบ้าน  
    2) ข้อจ ากัดของศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน การแสดงพ้ืนบ้านส่วนใหญ่จะถ่ายทอด
กันในวงแคบเฉพาะเครือญาติหรือเพ่ือนบ้าน จึงให้ขาดผู้สืบทอดในปัจจุบัน รวมทั้งความยากใน การ
แสดง การแสดงบางชนิดจะต้องมีความสามารถ ซึ่งกลอนต้องมีปฏิภาณไหวพริบดี และต้องมีใจรัก
หมั่นฝึกฝน เหล่านี้เป็นข้อจ ากัดที่ท าให้ขาดสืบทอด นอกจากนี้โอกาสของการแสดงและรายได้ท่ี
น้อยลงนับเป็นปัจจัยที่ส าคัญตัวหนึ่ง ที่มีความสัมพันธ์กับการด ารงอยู่หรือการเสื่อมสลายของการ
แสดงพื้นบ้านในแทบทุกช่วงกิจกรรมของชีวิตในยามพักผ่อนอยู่กับบ้าน หรือในงานพิธีกรรมต่าง ๆ ที่
สมัยก่อนนิยมรับการแสดงพ้ืนบ้านมาแสดง ในปัจจุบันมีการแสดงพื้นบ้านแบบใหม่จากเขตเมืองมา
แทนที่ เช่น ร าวง ภาพยนตร์ วิดีโอเทป เมื่อโอกาสว่าจ้างไปแสดงและรายได้น้อยลง การแสดงพื้นบ้าน
ที่มีชีวิตก็ไม่สามารถจะด ารงอยู่ได้ ช่องทางการเสื่อมสลายไปก็มีสูงขึ้น  
    3) การเสื่อมความนิยมของผู้ชม โอกาสในการเลือกชมมหรสพหรือสื่อบันเทิงอ่ืน 
ๆ สื่อสมัยใหม่อันได้แก่ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และการแสดงจากเขตเมืองเป็นสิ่ง
ชี้ชัดว่าโอกาสในการเลือกกิจกรรมนันทนาการของชาวบ้านมีมากขึ้น การแสดงพ้ืนบ้านส่วนใหญ่จะ
เป็นลักษณะของการมีความสนุกสนานบันเทิงใจ ในปัจจุบันสิ่งบันเทิงใจมีให้เลือกหลายวิธี สื่อสมัยใหม่
มีความง่ายในการเปิดรับ ราคาถูก และในโอกาสที่มีมากกว่าจึงเป็นที่แน่นอนว่าโอกาสในการเลือกสื่อ
สมัยใหม่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้การแสดงพื้นบ้านเสื่อมความนิยมไป  
    สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ (2525 : 87-90) ได้เสนอประเด็นที่ควรพิจารณาต่อผลกระทบ
ในความเสื่อมของวัฒนธรรมพื้นบ้าน ในช่วงประมาณสามทศวรรษนี้ว่ามีสาเหตุหลัก ๆ อยู่ 3 ประการ
ดังนี้ 
    ประการแรก วิทยาการทุกแขนงพัฒนาโดยอาศัยทฤษฏีทางตะวันตก ขาดความ
รู้จักตัวเองเป็นพ้ืนฐานเชื่อมโยง วิทยาการซึ่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงสร้าง
นักวิชาการให้แยกตัวออกจากสังคม เพราะความรู้และความคิดท้ังปวงเหมาะที่จะน าไปแก้ปัญหาและ
พัฒนายุโรปและอเมริกามากกว่าจะน าไปใช้กับชนบทไทย ประการที่สอง ความเจริญทางเทคโนโลยี
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และวัตถุทั้งปวงเข้าไปเร่งความต้องการของชาวชนบทจนท าให้เกิดความสูญเสียทางแรงงานและการ
ใช้เวลาท าให้เขาเปลี่ยนฐานะจากผู้ผลิตมาจนถึงผู้บริโภค ท าให้ชาวชนบทเลิกใช้เทคโนโลยีพ้ืนบ้าน
โดยสิ้นเชิง รวมทั้งเลิกใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นเหตุให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจและครอบครัวสูงขึ้น และ
หาทางแก้ปัญหาผิดวิธีจนก่อให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจและสังคมประการที่สาม ค่านิยมของสังคมเมือง
เข้าไปท าลายค่านิยมเก่าของสังคมชนบท ท าให้ชาวชนบทขาดความเอ้ืออาทรกัน ต่างคนต่างอยู่ ต่าง
คนต่างแข่งขัน อวดอุปกรณ์การบริโภค ท าให้ขาดความสามัคคี ผูกพันอยู่กับวัตถุมากกว่าจิตใจ 
ก่อให้เกิดการแบ่งแยก การสูญเสียวัฒนธรรมในบ้านที่เป็นอันตรายแก่ชาติอย่างใหญ่หลวง  
   ดุสิต น ้าฝน (2525 : 59-69) ได้กล่าวถึงความห่วงใยต่อเพลงชาวบ้านที่ก าลังเสื่อม
ความนิยมอย่างรวดเร็วว่าสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงนั้นพอจะประมวลได้ดังนี้  
     สาเหตุแรก สาเหตุจากพ่อเพลงแม่เพลง เช่น ความชราภาพโอกาสเล่นมีน้อยไม่มี
ผู้สืบทอด เป็นต้น  
     สาเหตุที่สอง สาเหตุจากผู้ชม เช่น โอกาสในการเลือกมหรสพสิ่งบันเทิงใจไม่มี
การจัดแสดง เป็นต้น  
    สาเหตุที่สาม สาเหตุทางด้านสังคมและอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างประเทศ เช่น 
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี การกระจายของวัฒนธรรมต่างประเทศอย่างรวดเร็วโดยสื่อสมัยใหม่ การ
ขาดการบันทึกที่เป็นหลักฐาน สภาพการณ์บ้านเมืองบีบบังคับการขาดการสนับสนุนจากทางราชการ 
เป็นต้น  
    นอกจากนั้นการขาดการบันทึกเป็นหลักฐานก็เป็นเหตุหนึ่งที่ท าให้ไม่รู้จัก ขาดความ
สนใจจะติดตามและน าไปสู่การเสื่อมความนิยมในท่ีสุด การไม่มีโอกาสได้ยิน ได้ชม ชมแล้วก็ไม่เข้าใจ 
ไม่สนุกสนาน มุขตลกไม่สามารถท าให้เกิดอารมณ์ร่วมหรือคล้อยตาม ความยากในการร่วมเล่นร่วม
แสดงเหล่านี้ นับเป็นสาเหตุหนึ่งที่น าไปสู่การเสื่อมความนิยมของผู้ชม  
   แนวคิดเก่ียวกับการสร้างมาตรฐานด้านศิลปะการแสดง     
   การการสร้างมาตรฐานผลงานทางด้านศิลปะการแสดง นับเป็นการพัฒนาการแสดง
ให้มีมาตรฐานซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของผลงานด้านการแสดงนั้นผู้คิดการสร้างมาตรฐานควรมีพ้ืนฐานด้าน
การแสดงมากพอท่ีจะเข้าใจถึงแก่นของศิลปะแขนงนี้  
    การสร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์ หรือนาฏยรังสรรค์ หรือนาฏยประดิษฐ์ตรงกับค า
ภาษาอังกฤษว่า Choreography ซ่ึง (สุรพล วิรุฬรักษ์, 2543)  ได้ให้ความหมายของ Choreography 
ไว้ดังนี้ นาฎยประดิษฐ์ หมายถึง การคิด การออกแบบและการสร้างสรรค์ แนวคิด รูปแบบและกลวิธี
แนวนาฏยศิลป์ชุดหนึ่งที่แสดงโดยผู้แสดงคนเดียว หรือหลายคน ทั้งนี้รวมถึงการปรับปรุงผลงานใน
อดีตด้วย นาฎยประดิษฐ์มีการท างานเป็นขั้นตอน สรุปได้ดังนี้  
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    1) แนวความคิด บทบาทของการแสดงซึ่งเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อสังคม เพราะ
สังคมมนุษย์มีความต้องการที่จะแสดงออก เพ่ือเป็นการระบายและก่อให้เกิดความบันเทิงใจในที่สุด  
การแสดงออกในรูปแบบของการแสดงย่อมมีเหตุผลมากมาย สรุปได้ดังนี้  
    2) งานพิธีกรรมและงานพิธีการ คือ ปรับปรุงจากชุดการแสดงชุดเดิมที่เคย  
ใช้มาก่อนให้เหมาะกับโอกาสนั้น เนื่องจากมีข้อก าหนดใหม่ที่ต้องการปรับปรุง เช่น ขนาดของเวที 
เวลาแสดง และงบประมาณเป็นต้น หรือในกิจกรรมครั้งนั้นต้องการคิดการแสดงชุดใหม่ขึ้น การ
ปรับปรุงชุดเดิมให้เหมาะสมกับพิธีกรรม เช่น การแสดงมหรสพในงานพระเมรุ สมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี เป็นต้น ในงานนี้กรมศิลปากรจัดการแสดงของหลวงขึ้นหลายประเภท เช่น หนัง
ใหญ่และโขนการแสดงเหล่านี้ปรับปรุงให้เหมาะสมกับข้อก าหนดต่าง ๆ ดังกล่าว การคิดชุดใหม่มัก
เกิดข้ึนในพิธีการ เช่น พิธีเปิดกีฬาแห่งชาติ หรือนานาชาติ พิธีการเช่นนี้ต้องการความแปลกใหม่ 
เหมาะสมกับโอกาส  
    3) ส่งเสริมกิจกรรม กิจกรรมนี้ต้องการให้มีการแสดง เป็นส่วนประกอบเพ่ือ  
สร้างความหรูหราหรือสีสันให้แก่กิจกรรม  
    4) เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ต้องการแสดงออกทางเอกลักษณ์ทาง  
วัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งมักสัมพันธ์กับการท่องเที่ยว ด้วยเหตุนี้ชุมชนซึ่งได้ก าหนดเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็
ได้รับการกระตุ้นให้ค้นหาหรือสร้างสรรค์การแสดงท้องถิ่น หรือการแสดงที่สะท้อนเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมท้องถิ่นนั้น เพ่ือน ามาเป็นความบันเทิงแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งได้มีการสร้างสรรค์การแสดง
เกิดข้ึนโดย 
     4.1) น าการแสดงพ้ืนบ้านที่มีอยู่เดิม แต่เป็นการแสดงที่แสดงโดยชุมชน ใน
ชุมชนเพ่ือชุมชน มาปรับเป็นการแสดงโดยนักแสดงอาชีพบนเวทีเพ่ือนักท่องเที่ยว เช่น ระบ าแสกเต้น
สาก ซึ่งเป็นการฟ้อนร าประกอบการกระทบไม้หลายคู่ เดิมเป็นการเต้นเพ่ือเซ่นสรวงผีปู่ยาของชุมชน
ชาวแสกในอีสาน  
     4.2) สร้างสรรค์การแสดงชุดใหม่ โดยประยุกต์กิจกรรมในการประกอบอาชีพ
ของท้องถิ่นมาท าเป็นการแสดงนาฏศิลป์ เช่น ระบ าร่อนแร่ในภาคใต้ เซิ้งกระตุกก่ีในภาคอีสาน ระบ า
สาวไหมภาคเหนือและระบ าดินสอพองในภาคกลาง  
     4.3) ความคิดสร้างสรรค์ทางศิลป์ เพ่ือความก้าวหน้าของศิลปะสาขานี้
โดยตรง เช่น การสร้างสรรค์ระบ าโบราณคดี 5 ชุด โดยข้าราชการศิลปากรในสมัยอาจารย์ธนิต อยู่
โพธิ์เป็นอธิบดี การสร้างสรรค์การแสดง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการจบการศึกษา การสร้างสรรค์เพ่ือ
ร่วมในงานมหกรรมระดับนานาชาติ  
     4.4) พัฒนาอาชีพ เป็นการสร้างสรรค์เพ่ือแสดงเป็นอาชีพกรณีจะพบได้มาก
ในประเทศพัฒนาทางโลกตะวันตก เช่น ยุโรปและอเมริกา ที่มีคณะนักแสดงหลายคณะหาเลี้ยงชีพ 
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ด้วยการแสดงสมัยใหม่ หรือ คอนเทมปอรารี่ด๊านซ์ ซึ่งมักคิดระบ าชุดใหม่เพ่ิมขึ้นในโปรแกรมของคณะ
ตนอยู่เสมอ หากการแสดงชุดใหม่ชุดใดงดงาม คนดูนิยมก็จะได้รับการสืบทอดโดยคณะนักแสดงคณะ
อ่ืนๆ ให้แพร่หลายออกไป  
     4.5) การก าหนดความคิด การก าหนดความคิดหลักเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการ
สร้างสรรค์ผลงานเพื่อให้ผลงานเป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้สร้างสรรค์ โดยก าหนดความคิดในระดับ
เป้าหมาย หมายถึง การก าหนดให้ชัดเจนว่าการแสดงชุดนี้คิดขึ้นเพ่ืออะไร เพ่ือใครและการก าหนด
วัตถุประสงค์เป็นการน าเอาเป้าหมายมาก าหนดเป็นสิ่งที่ประสงค์จะให้เกิดขึ้นในรูปแบบของกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่ชัดเจนเพื่อจะได้น าไปปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  
 2. แนวคิดเก่ียวกับสภาพปัจจุบันของศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน 
  ความส าคัญของศิลปะการแสดง 
   ธนิต อยู่โพธิ์ (2555  :  5) กล่าวว่า  ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันแพร่หลายแล้วว่า 
โขน ละคร ฟ้อนร า และดนตรีปี่พาทย์เป็นศิลปะที่จ าเป็นแก่ชีวิตมนุษย์เช่นกัน รวมทั้งการแสดง
พ้ืนบ้าน เป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นแก่ชีวิต และศิลปิน ก็ได้รับ การยกย่องในวงการทั่วไป เช่นที่กล่าวว่า 
“ศิลปะเป็นเพ่ือนยามสบาย ศิลปะเป็นสหายยามโศกศัลย์  ศิลปะเป็นมิตรนิจนิรันดร์ ศิลปะเป็นขวัญ 
ของปวงชน” 
   วิมลศรี อุปรมัย  (2554  :  1)  กล่าวว่า  การแสดงในด้านนาฏกรรม  นอกจากจะ
น ามาใช้เพื่อประสานผลประโยชน์ของสังคมแล้วผู้ฝึกนาฏศิลป์ยังได้ชื่อว่าได้มีโอกาสช่วยสืบทอด 
มรดกและวัฒนธรรมของชาติ  ให้แพร่หลายวัฒนาถาวรควบคู่กับสังคมไทยด้วย 
    ปัจจุบันการแสดงพ้ืนบ้าน เป็นการแสดงที่แสดงออกถึงการสืบทอดทางศิลปะและ
วัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นที่สืบทอดกันต่อ ๆ มาอย่างช้านาน ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน การ
แสดงจะออกมาในรูปแบบใดนั้น ขึ้นอยู่กับสภาพทางภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม อาชีพ และความจ าเป็น
ทางเศรษฐกิจ ตลอดจนอุปนิสัยของประชาชนในท้องถิ่น จึงท าให้การแสดงพ้ืนบ้าน มีลีลาท่าทางที่
แตกต่างกันออกไป แต่ก็มีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกัน คือ เพ่ือความสนุกสนานรื่นเริง และพักผ่อนหย่อน
ใจ การแสดงพ้ืนบ้านของไทยภาคต่าง ๆ  การแสดงพ้ืนบ้านของไทย แบ่งออกเป็นภาคต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
    1) ภาคเหนือ จากสภาพภูมิประเทศที่อุดมไปด้วยป่า มีทรัพยากรมากมาย มี
อากาศหนาวเย็น ประชากรมีอุปนิสัยเยือกเย็น นุ่มนวล งดงาม รวมทั้งกิริยา การพูดจา มีส าเนียงน่า
ฟัง จึงมีอิทธิพลท าให้เพลงดนตรีและการแสดง มีท่วงท านองช้า เนิบนาบ นุ่มนวล ตามไปด้วย การ
แสดงของภาคเหนือเรียกว่า ฟ้อน เช่น ฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียน ฟ้อนเงี้ยว ฟ้อนสาวไหม เป็นต้น 
     2) ภาคกลาง โดยธรรมชาติภูมิประเทศเป็นที่ราบ เหมาะส าหรับอาชีพท านา ท า
ไร่ ท าสวน และเป็นศูนย์รวมของศิลปวัฒนธรรม การแสดงจึงออกมาในรูปแบบของขนบธรรมเนียม
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ประเพณี และการประกอบอาชีพ เช่น เต้นก าร าเคียว เพลงเกี่ยวข้าว เพลงเรือ เพลงฉ่อย เพลงอีแซว 
ลิเก ล าตัด กลองยาว เถิดเทิง เป็นต้น 
    3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) ลักษณะพ้ืนที่โดยทั่วไปของภาคอีสาน
เป็นที่ราบสูง มีแหล่งน้ าจากแม่น้ าโขง แบ่งตามลักษณะของสภาพความเป็นอยู่ ภาษาและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่แตกต่างกัน ประชาชนมีความเชื่อในทางไสยศาสตร์มีพิธีกรรมบูชาภูติผีและ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ การแสดงจึงเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน และสะท้อนให้เห็นถึงการประกอบอาชีพและ
ความเป็นอยู่ได้เป็นอย่างดี การแสดงของภาคอีสานเรียกว่า เซิ้ง เป็นการแสดงที่ค่อนข้างเร็ว 
กระฉับกระเฉง สนุกสนาน เช่น เซิ้งกระติบข้าว เซิ้งโปงลาง เซิ้งกระหยัง เซิ้งสวิง เซิ้งดึงครกดึงสาก 
เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี ฟ้อนที่เป็นการแสดงคล้ายกับภาคเหนือ เช่น ฟ้อนภูไท (ผู้ไท) เป็นต้น 
    4) ภาคใต้ โดยทั่วไปภาคใต้มีอาณาเขตติดกับทะเล และประเทศมาเลเซีย 
ประชากรจึงมีชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณีบางส่วนที่คล้ายคลึงกัน ประชากรมีอุปนิสัย
รักพวกพ้อง รักถิ่นที่อยู่อาศัย และศิลปวัฒนธรรมของตนเอง จึงมีความพยายามที่จะช่วยกันอนุรักษ์ไว้
จนสืบมาจนถึงทุกวันนี้ การแสดงของภาคใต้มีลีลาท่าร าคล้ายกับการเคลื่อนไหวของร่างกายมากกว่า
การฟ้อนร า ซึ่งจะออกมาในลักษณะกระตุ้นอารมณ์ให้มีชีวิตชีวาและสนุกสนาน เช่น โนรา หนังตะลุง 
รองเง็ง ตารีกีปัส เป็นต้น  
 
นโยบายของรัฐเกี่ยวกับวัฒนธรรม 
 
 ประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่เจริญรุ่งเรืองเป็นแบบแผนและเอกลักษณ์ประกอบด้วย ศาสนา 
ภาษา วรรณกรรม ศิลปกรรม หัตถกรรม นาฏศิลป์ ดนตรี ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเป็น
แบบอย่างอันดีงามอันเป็นมรดกตกทอดจากอดีตจวบจนปัจจุบัน รัฐบาลได้จัดตั้งหน่วยงานเพื่อ
ด าเนินงานด้านวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งมีการพัฒนาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยดังจะเห็นได้
จาก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12 พ.ศ. 2560–2564  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ใน
การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ที่เกี่ยวกับด้าน ศิลปะ และวัฒนธรรม ไว้ดังนี้   
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) มี
เป้าหมายหลักเพ่ือให้ได้คนไทยที่มีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรม
ตามบรรทัดฐาน สังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทัน
สถานการณ์ มีความรู้และท าประโยชน์ต่อส่วนรวมมีสุขภาพกายและใจที่ดีความเจริญงอกงามทางจิต
วิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียงมีความเป็นไทย ทั้งนี้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมีความเก่ียวข้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งาติฉบับที่ 12 ใน 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  
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     ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์โดยมีความ
เกี่ยวข้องกับเป้าหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งาติฉบับที่ 12 ที่ได้แก่ เป้าหมายที่ 1 
“คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม” และเป้าหมายที่ 5 “สถาบัน
ทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะสถาบันครอบครัว 
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนาชุมชน สื่อมวลชนและภาคเอกชน” ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมจะ
ด าเนินการเพ่ือสนองเป้าหมายดังกล่าวโดยการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม อนุรักษ์ และสร้างค่านิยม
ความเป็นไทยที่ดีงาม การสืบสาน สร้างสรรค์มรดกวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย รวมทั้งการ
ด าเนินการเพ่ือประชาชนกลุ่มเป้าหมายน าหลักธรรมทางศาสนาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
โดยมีความเก่ียวข้องกับ เป้าหมายตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่12 ได้แก่ เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยมี
รายได้จาก การท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นไม่ต่ ากว่า 3 ล้านบาท และอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการ
ท่องเที่ยว (The Travel & Tourism Competitive Index : TTCI) โดยศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
สามารถสนองเป้าหมาย ดังกล่าวผ่านการเน้นการสร้างคุณค่าเชิงสังคม และมูลค่าเชิงเศรษฐกิจของ
ศิลปะและวัฒนธรรม ในการวาง ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยการส่งเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ อาทิ เศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
อันจะน าไปสู่การส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ ศักยภาพ เสริมสร้างผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้
ในบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างเป็นพลวัต ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสามารถช่วย
ยกระดับมาตรฐานสินค้าพ้ืนถิ่นในแต่ละพ้ืนที่ให้ก้าวไกล สินค้านวัตกรรมเพ่ิมมูลค่า ขยายตลาดและ
สร้างโอกาสทางธุรกิจ  
    นอกจากด้านเศรษฐกิจแล้วศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยยังเป็นศูนย์รวมของ
วัฒนธรรมที่มีลักษณะของการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ได้รับอิทธิผลจากปัจจัยตและถือเป็นหนึ่งใน
วัฒนธรรมที่มีการเลื่อนไหลทั้งภายในและภายนอกประเทศผ่านสังคมยุคดิ ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจึง
ต้องสร้างความเข้มแข็งภายในประเทศเพ่ือสร้างค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมการด าเนินชีวิต 
  แผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติ (พ.ศ. 2550-2559) 
   แผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติ (พ.ศ. 2550-2559) เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่จัดท าเป็น
กรอบทิศทางการพัฒนางานศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมโดยมีเป้าหมายส าคัญคือพัฒนาสังคมไทยให้
เป็นสังคมที่ มีความเข้มแข็งและมั่นคงทางวัฒนธรรมคนไทยมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมีความ
เป็นน้ าหนึ่งใจ เดียวกันท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม (unity in diversity) มีความรู้คู่
คุณธรรมสามารถด ารงภูมิปัญญาของสังคมไทยตลอดจนสามารถปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตได้อย่างเหมาะสม
และเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง ของโลกปัจจุบันและอนาคตซึ่งแสดงถึงการมีภูมิคุ้มกันและสามารถ
ด ารงตนได้อย่างมีเหตุมีผลพอประมาณ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันจะน าไปสู่การพัฒนา
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ประเทศให้เกิดความสมดุลมั่นคงและยั่งยืนสืบไปโดยพันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ที่เกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย คือ“พันธกิจที่ 5 สร้างคุณค่าทางสังคมและส่งเสริมมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรม” 
   ประกอบด้วย 1 ยุทธศาสตร์ 2 กลยุทธ์ ดังนี้ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 6 น าทุนทางวัฒนธรรมสร้างมูลค่ าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและคุณค่าทาง
สังคม   
    เป้าหมาย 
     ทุนทางวัฒนธรรมมีบทบาทส าคัญในการสร้างเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจและ
คุณค่าทางสังคมด้วยพล ของความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
    กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  
     วัตถุประสงค์ 
      1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
       2. พัฒนาคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์การบริการและอุตสาหกรรมทาง
วัฒนธรรมให้สอดคล้องกับ ความต้องการของผู้บริโภคโดยด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของภูมิปัญญาระดับ
ท้องถิ่นและระดับชาติ 
       3. ส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจชุมชนให้ขยายสู่ระดับภาคระดับชาติ
และระดับสากล 
    กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการทุนทางวัฒนธรรมของภาคีเครือข่าย  
     วัตถุประสงค์ 
      1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือน าทุนทางวัฒนธรรมไปสร้าง
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคม 
       2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
  แนวคิดThailand 4.0 
   ประเทศไทย 4.0 เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาลที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสร้างความเข้มแข็งจากภายใน เชื่อมเศรษฐกิจไทย
สู่โลกด้วยความ สร้างคนไทยให้เป็น“มนุษย์ที่สมบูรณ”์ ทั้งด้านพุทธิศึกษา ศิลปศึกษา พลศึกษาและจ
ริยศึกษา สร้างสังคมไทย เป็น“สังคมท่ีเกื้อกูลและแบ่งปัน” โดยน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาใช้ในการด าเนินชีวิต และผนึกก าลังสานพลังประชารัฐ เน้นการพึ่งพาตนเอง พ่ึงพากันเอง และ
รวมกันเป็นกลุ่มอย่างมีพลัง โดยการเติมเต็ม ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาความ ต่อยอดได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ 5 กลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 1) กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารเกษตร และไบโอเทคโนโลยี 2) กลุ่ม
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อุตสาหกรรมเพ่ือสุขภาพ3) กลุ่มอุตสาหกรรมอุปกรณ์อัจฉริยะและหุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรม 4) กลุ่ม
อุตสาหกรรมดิจิทัล ระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 5) กลุ่มอุตสาหกรรม สร้างสรรค์ 
วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง โดยศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อน 
ประเทศไทย 4.0 คือ การส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่า
สูง โดย เริ่มจากสินค้าและการบริการทางวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ 5 F คือ 1) อาหาร (Food) 2) 
ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ (Film) 3) การออกแบบและแฟชั่น (Fashion) 4) มวยไทย (Fighting) และ
ศิลปะการป้องกันตัวแบบไทยและ 5) เทศกาล ประเพณี (Festival) โดยการด าเนินงาน ดังกล่าว
จะต้องมีการบูรณาการและร่วมมือกับ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนตาม
แนวนโยบายพลังประชารัฐ เพ่ือพัฒนาสินค้าและบริการ ดังกล่าว ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดและลูกค้า เชื่อมโยงความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ เช่นประเทศเพ่ือนบ้าน กลุ่ม
สมาชิกอาเซียนฯลฯ ซึ่งจ าเป็นต้องด าเนินการตามกรอบทิศทางการ ขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่12 พ.ศ.2560 - 2564) 
  พระราชบัญญัติส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. 2551    
   ศิลปะร่วมสมัยมีส่วนในการสร้างสรรค์และคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของชาติให้มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง และเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณธรรม สร้างความ
สมานฉันและมีความสุขทางจิตใจโดยทางตรงหรือทางอ้อมประกอบกับศิลปะร่วมสมัยเป็นทุนและพลัง
ในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติให้ดีขึ้นดังนั้นสมควรส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยโดยสนับสนุนการ
สร้างองค์ความรู้ปลูกจิตส านึก ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อ
สนับสนุนผู้สร้างศิลปะร่วมสมัยซึ่งตรงตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. 
2551 คือเพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานด้านศิลปะร่วมสมัย และให้มีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วม
สมัย เพ่ือเป็นทุน การอุดหนุนหรือให้กู้ยืมเงินแก่ผู้ขอรับการส่งเสริม 
   มาตรา 10 ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
    (1) เสนอนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาศิลปะร่วมสมัยต่อคณะรัฐมนตรี 
     (2) ก าหนดแนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการ ส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย 
     (3) ก าหนดแนวทางในการจัดท าและให้ความเห็นชอบแผนงานและยุทธศาสตร์
เพ่ือให้เกิด การสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยทั้งในระดับท้องถิ่นระดับภูมิภาคและระดับชาติและเพ่ือ
ส่งเสริมเผยแพร่ผลงานในระดับนานาชาติ 
   มาตรา 16 โครงการที่จะได้รับการส่งเสริมต้องเป็นโครงการศิลปะร่วมสมัยที่
คณะกรรมการเห็น เป็นประโยชน์ในด้านการศึกษา วัฒนธรรม และสังคมในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ 
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     (1) เป็นการสร้างเสริมภูมิปัญญาทางศิลปะร่วมสมัย 
    (2) เป็นการสร้างสรรค์ สะสม และเพ่ิมคุณค่าทางศิลปะร่วมสมัยให้แก่สังคมใน
ระดับท้องถิ่นระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
     (3) เป็นการพัฒนาให้เกิดคุณประโยชน์ต่อชาติในด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและ ศิลปะร่วมสมัย 
    (4) เป็นการพัฒนาความรู้ให้ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน์
ทางด้านศิลปะร่วมสมัย 
    (5) เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการ
ส่งเสริมศิลปะ ร่วมสมัยลักษณะของโครงการการเสนอและการพิจารณาอนุมัติโครงการให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
  4. ตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ตามมาตรา 10 (1) และ 
(3) และ มติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยเห็นชอบร่างนโยบายและยุทธศาสตร์
ส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (พ.ศ. 2560 – 2564) 
  ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย  
   มาตรา 10 (1) ได้ก าหนดให้คณะกรรมการส่งเสริม ศิลปะร่วมสมัยมีอ านาจหน้าที่
เสนอนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาศิลปะร่วมสมัยต่อคณะ และ (3) ก าหนดแนวทางในการ
จัดท าและให้ความเห็นชอบแผนงานและยุทธศาสตร์เพ่ือให้เกิดการสร้างสรรค์ งานศิลปะร่วมสมัย ทั้ง
ในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และเพ่ือส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานใน ระดับนานาชาติ 
ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย1/2558 ครั้งที่ฝ่ายเลขานุการ จึงได้
น าเสนอท่ีประชุมพิจารณาร่างนโยบายและยุทธศาสตร์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ซึ่งมีที่มาจาก 
การศึกษาการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยในระยะ 5 ปี โดยคณะผู้วิจัย รอง
ศาสตราจารย์ดร. จันทิมา เขียวแก้ว และ ดร.ชวัลลักษณ์ คุณาธิกรกิจ และที่ประชุมของ
คณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยมีมติเห็นชอบและมอบฝ่ายเลขานุการด าเนินการแก้ไขและ
พัฒนาตามค าแนะน าของคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ความครอบคลุมและเพ่ือให้ยุทธศาสตร์มีส่งเสริมงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้อย่างแท้จริง จนเมื่อ
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่2/2559 คณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
ไดใ้ห้ความเห็นชอบร่างนโยบายและยุทธศาสตร์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย(พ.ศ.2560–2564) 
โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการแก้ไขข้อความตามท่ี คณะกรรมการให้ความเห็นก่อนน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป 
  มิติการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
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   ศิลปวัฒนธรรมนับเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศการพัฒนาศิลป
แลวัฒนธรรมของประเทศควรเป็นการพัฒนาที่ท าอย่างไรให้คงอัตลักษณ์ของไทยยืนอยู่บนรากฐาน
ของตนเองและภูมิปัญญาของชุมชนจากนิยามค าว่า ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ที่ส านักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้ก าหนดนิยามไว้ใน ส่วนที่ 1 สรุปได้ว่าศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยคือ 
    1. ศิลปวัฒนธรรมที่พัฒนาสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ในยุคเดียวกัน หรือในเวลาเดียวกัน
และเกิดขึ้นในสมัยปัจจุบันโดยมีวัฒนธรรมเป็นรากฐานส าคัญในการสร้างสรรค์ 
    2. ศิลปวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์ข้ึนใหม่โดยมีกระบวนแบบหรือแนวความคิดของ
สังคมและ วัฒนธรรมปัจจุบันเป็นพื้นฐาน 
    3. ศิลปวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์ข้ึนใหม่ เพ่ือรับใช้สังคมในยุคปัจจุบันที่เกิดจาก
ความคิดและ ประยุกต์อย่างบูรณาการ สอดคล้องสัมพันธ์และส่งผลต่อกันและกันระหว่างศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 นอกจากความเข้าใจในความหมายของศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย การจะก าหนดทิศทางใน
การพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในกระแสโลกาภิวัตน์เช่นในปัจจุบัน จึงควรศึกษาแนวคิด
ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  แนวคิดสังคมเศรษฐกิจ ทุนนิยม 
    อาจารย์ รังสรรค์ ธนะพรพันธ์ มองว่า ทุนทางวัฒนธรรมคือ “ทุนที่ใช้ในการผลิต
สินค้าและ บริการที่มีนัยทางวัฒนธรรม สิ่งเหล่านี้เรียกว่าทุนวัฒนธรรม” ซึ่งทุนวัฒนธรรมของอาจารย์
รังสรรค์ ก็คือทุน การเงิน ทุนบริการที่มีความส าคัญในระบบทุนนิยมโลกปัจจุบัน ที่มีความเชื่อมโยง
กับอุตสาหกรรมที่สื่อถึงนัย ทางวัฒนธรรมที่เรียกว่า อุตสาหกรรมสินค้าวัฒนธรรม ที่ผลิตสินค้า
วัฒนธรรม(Cultural Product) และ บริการที่มีวัฒนธรรมฝังตัวอยู่ในสินค้าและบริการนั้น 
   อาจารย์ ชัยอนันต์ สมุทวาณิช ได้นนอแนวคิดเรื่องทุนวัฒนธรรมที่มีความคล้ายคลึง
ในแง่ของการท าให้วัฒนธรรมเป็นทุน เป็นสินค้า และบริการ แต่ที่แตกต่างจากแนวคิดของอาจารย์ 
รังสรรค์ก็คือจุดเน้นในการให้ ความส าคัญกับเรื่องของวัฒนธรรมเป็นหลัก เรื่องสินค้าและบริการคือ
เรื่องรอง อาจารย์ชัยอนันต์มองว่า วัฒนธรรม คือทุน (Cultural as Capital) ซึ่งเมื่อวัฒนธรรมตัวนี้มี
ลักษณะเป็นทุนแล้ว ก็มีสิ่งที่เรียกว่า โกดัง หรือคลังเก็บวัฒนธรรม (Cultural Stacle) เพ่ือรักษา
คุณค่า และความมั่งคั่งในทางวัฒนธรรมเอาไว้ซึ่งเป็นการความส าคัญกับทุนเดิมหรือมรดกทาง
วัฒนธรรมซึ่งเป็นทุนหลักของสังคม ซึ่งแนวคิดของอาจารย์ ชัยอนันต์ ก็คือว่า การท าวัฒนธรรมให้เป็น
สินค้า ไม่ใช่เพียงแค่ท าให้สินค้ามีราคามีรายได้ทางเศรษฐกิจ เพราะนั่นเท่ากับ วัฒนธรรมกลายเป็น
ผู้ถูกกระท า (Passive) 
    ทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นแนวคิดที่น ามาใช้ในปัจจุบัน 2 สาย คือสายเศรษฐศาสตร์
การเมืองมีอยู่ และสายวัฒนธรรมชุมชน ที่มองในเชิงของระบบเศรษฐกิจ การค้าขาย โดยเอารายได้
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เป็นตัวตั้ง อะไรที่น่าจะขายก็เอามาขายได้ทั้งหมดรวมทั้งวัฒนธรรม และการพัฒนาเป็นอุตสาหกรรม
ทางวัฒนธรรม Cultural Industry ทั้งผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าและการท่องเที่ยวที่ประเทศในยุโรป และ
เอเชียหลายประเทศก็ด าเนินกิจกรรมโดยใช้แนวความคิดนี้ ในขณะที่นักมานุษยวิทยา นักสังคมวิทยา
และนักวิชาการที่เคลื่อนไหวเช่นอาจารย์ อานันท์มองทุนวัฒนธรรม/ทุนทางสังคมเป็นเรื่องของพ้ืนที่
ทางวัฒนธรรม พ้ืนที่ทางอ านาจเพื่อเป็นเวทีให้ชุมชนและการด ารงอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงมีความยั่งยืนเป็นการเสริมสร้างพลังของประชาสังคมและการสร้างความเข้มแข็งของ
องค์กรชุมชน 
  แนวคิดเก่ียวกับการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมสากลในยุคโลกาภิวัตน์ 
   ค าว่า“โลกาภิวัตน์” หมายถึง การแพร่กระจายไปทั่วโลก (ของข่าวสาร) การที่
ประชาคมโลกไม่ว่าจะ อยู่ ณ จุดใดสามารถรับรู้ สัมผัส หรือ รับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดข้ึนได้อย่าง
รวดเร็ว กว้างขวางสืบเนื่องมาจาก การพัฒนาระบบสารสนเทศ ดังนั้นยุคโลกาภิวัตน์จึงเป็นยุคข้อมูล
ข่าวสาร (Information Age) ที่ไร้พรมแดน อันเป็นยุคท่ีมีพัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก
ทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารและคมนาคม ท าให้ประเทศ ต่าง ๆ ได้เข้ามาใกล้ชิดกันมากขึ้น กระแสโลก
ทั้งในรูปของทุนและข้อมูล รวมทั้งค่านิยมบางประการได้ขยายตัว ครอบคลุมไปทั่วโลกกล่าวได้ว่า
ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อสังคมโลกการครอบโลกทางวัฒนธรรมเนื่องจาก ระบบสื่อสารไร้
พรมแดน ท าให้เกิดการครอบโลกทางวัฒนธรรม อิทธิพลของวัฒนธรรมและอ านาจของเศรษฐกิจ จาก
ประเทศที่พัฒนาแล้วได้ไหลบ่าเข้าสู่ประเทศอ่ืนอย่างรุนแรง ก่อให้เกิดกระแสวัฒนธรรมโลก (Neo-
Westernization) ครอบง าทางความคิด การมองโลก การแต่งกาย การบริโภคนิยม แพร่หลายเข้า
ครอบคลุม เหนือวัฒนธรรมประจ าชาติของแต่ละประเทศ ผลที่ตามมา คือ เกิดระบบผูกขาดแบบไร้
พรมแดน 
   ส าหรับโลกาภิวัตน์กับวัฒนธรรมนั้นอาจารย์ ประภัสสร โพธิ์ศรีทอง เคยกล่าวไว้ว่า
ปัจจุบันความรู้ว่าด้วยการจัดการวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่ท้าทายคนท างานวัฒนธรรม วัฒนธรรมใน
ปัจจุบัน มีความหมายกว้างมากข้ึนกว่าในอดีตมาก วัฒนธรรมไม่ใช่เรื่องของการสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีเพียงอย่างเดียว และไม่ใช่เป็นเรื่องจัดงานประเพณีตามเทศกาลเท่านั้น ยังมี
สิ่งต่าง ๆ อีกมากมายที่คนท างานด้านวัฒนธรรมต้องพัฒนาให้เท่าทันสิ่งที่ท้าทายงานวัฒนธรรมใน
ปัจจุบัน ประกอบด้วย กระแสโลกาภิวัตน์ หรือ ยุคที่ข้อมูลข่าวสารหรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในมุม
หนึ่งของโลกส่งผลกระทบถึงส่วนอื่น ๆ ของโลกได้อย่างรวดเร็ว หรือท่ีบางคนเรียกว่าโลกไร้พรมแดน 
   ดังนั้นโลกาภิวัตน์ เองท าให้เกิดกระแสการเคลื่อนย้ายถ่ายเทและสิ่งที่เข้ามากับ
กระแสโลกาภิวัตน์ คือ บริโภคนิยม และวัตถุนิยมถ้ากระแสโลกาภิวัตน์ ผนวกเข้ากับเงินทุนก็ยิ่ง
สามารถสร้างสินค้าที่ทรงอิทธิพลในการสร้างค่านิยมแบบใหม่ ๆ ให้กับคนมากได้ยิ่งขึ้นเกิดต้นแบบ
หรือแม่พิมพ์ทางวัฒนธรรมในโลกยุคใหม่กระแสแฟชั่นกางเกงลีวายส์ในกลุ่มวัยรุ่น ที่ผู้ผลิตสามารถท า
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เงินได้มากมาย นี่อาจจะเรียกว่าการสร้างต้นแบบวัฒนธรรมใหม่หรือเปล่า ท าให้คนรุ่นใหม่มีกระแส
ความนิยมในเรื่องแฟชั่น หรือ รูปแบบการใช้ชีวิตที่เหมือน (ประภัสสร โพธิ์ศรีทอง, 2556) 
   สิ่งเหล่านี้ หน่วยงานนอกภาคราชการของประเทศต่าง ๆ จึงต้องลุกขึ้นมาคัดค้าน
และขอให้รัฐบาล ตัดสินใจและทบทวนอะไรใหม่ เกิดกระแสการพยายามปกป้องอัตลักษณ์หรือ
ผลประโยชน์ของชาติเพิ่มมากขึ้นเกิดเป็นการผลิตสินค้าทางวัฒนธรรมขึ้นมาต่อสู้กับสินค้าวัฒนธรรม
จากตะวันตกมเช่นรัฐบาลเกาหลีที่มอง เรื่องการพัฒนาประเทศจากรากฐานวัฒนธรรมของตัวเอง 
(culture based development) และพัฒนามาเป็นสินค้าวัฒนธรรมส่งออกไปขายในประเทศแถบ
เอเชีย และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเป็นต้น 
  แนวคิดด้านค่านิยม 
    จากแนวคิดระบบทุนนิยมและโลกาภิวัตน์ดังกล่าวข้างต้นค่านิยมได้เกิดการเปลี่ยนไป
เนื่องจากระบบท าให้ เศรษฐกิจที่เข้าสู่ระบบทุนนิยมมากข้ึนท าให้เกิดวัฒนธรรมของการบริโภคซึ่ง
กลไกการโฆษณาจะท าหน้าที่โน้มน้าวชักจูงให้บุคคลเชื่อและมีพฤติกรรมคล้อยตามรวมทั้งท าหน้าที่ใน
การผลิตซ้ า(reproduce)า เพื่อให้เกิดความเชื่อเพ่ิมขึ้นและฝังแน่นอยู่ในระบบจิตส านึกสื่อจึงมีอิทธิพล
ต่อการด าเนินชีวิตของผู้คนสมัยใหม่ ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและการคมนาคม
ภายใต้ระบบทุนนิยมโลกถือเป็นหัวใจส าคัญของโลกานุวัตร ระบบการสื่อสารช่วยส่งผ่านประสบการณ์
วิถีชีวิตและวัฒนธรรม วัตถุนิยมจากสากลมาผนวกรวมเข้ากับ ท้องถิ่น ก่อให้เกิดกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ค่านิยม และระบบคุณค่าต่าง ๆ ในสังคมไทย 
ผลของมันก็คือ การเปลี่ยนแปลงวิธีคิด เปลี่ยนวิธีการมองความจริง เปลี่ยนแบบแผนในการใช้
ชีวิตประจ าวัน ของปัจเจกบุคคล และเปลี่ยนแบบแผนประเพณีต่างๆ ที่เคยปฏิบัติสืบทอดกันมา  
   แนวคิดการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการต่อยอดของศิลปวัฒนธรรม 
   ยุทธศาสตร์ส าคัญประการหนึ่งของการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) คือ การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
    หลักการส าคัญคือการพัฒนาภาคการผลิตสินค้าและบริการบนพื้นฐานเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ท่ีส่งเสริมการใช้กระบวนการคิดเพ่ือเพ่ิมมูลค่าซึ่งจ าเป็นต้องมีการส่งเสริมต่อเนื่องไปสู่ 
พัฒนาในเชิงลึกในสาขาเศรษฐกิจเฉพาะด้านที่ต้องเชื่อมโยงเข้ากับการส่งเสริมและพัฒนากลไกในเรื่อง 
ทั้งทุนทางการเงินและทุนทางวัฒนธรรม 
   การผลักดันอุตสาหกรรมที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Industry) อันเป็น
เป้าหมายของ การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจบนพื้นฐานความคิดสร้างสรรค์ (Creative Economy) 
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ไม่อาจหวังผลให้เกิดข้ึนในชั่วข้ามคืนแต่สิ่งส าคัญคือการสร้างและพัฒนาบุคลากรตอบสนองภาคการ
ผลิตและบริการทั้งในระดับวิชาชีพและผู้ประกอบการให้มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ 
   การจัดกิจกรรมฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศ สามารถสร้าง
บุคลากรไทยที่ได้ผ่านการรับรองจากหน่วยงานระดับนานาชาติให้เกิดการสื่อสารปฏิสัมพันธ์ในวงการ
บ่มเพาะธุรกิจตลอดจนการเชื่อมโยงเข้ากับเครือข่ายในระดับสากลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
   จากการศึกษาโครงการงานศึกษาหลายชิ้นงาน พบว่า การใช้ความคิดสร้างสรรค์ใน
สินค้าวัฒนธรรม เป็นการช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า อย่างไรก็ตามการที่มนุษย์จะผลิตสินค้าทาง
วัฒนธรรมในเชิงสร้างสรรค์ได้นั้น จ าเป็นต้องอาศัยทุนด้านต่าง ๆ 5 ประการได้แก่ 
    1) ทุนมนุษย์ (Human Capital) 
    2) ทุนสังคม (Social Capital) 
     3) ทุนวัฒนธรรม (Cultural Capital) 
     4) ทุนเทคโนโลยี (Technology Capital) 
     5) ทุนโครงสร้างสนับสนุน (Infrastructure Capital) 
  แนวคิดการน า ' ทุนมนุษย ์'สู'่เศรษฐกิจสร้างสรรค์' ด้วยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
   ประเทศไทยเติบโตก้าวหน้าขึ้นมาได้ โดยอาศัยปัจจัยในด้านต้นทุนการผลิตและ
แรงงานถึงขณะนี้ยุคที่ต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่ทั้งหมดการพัฒนาประเทศไม่สามารถผลักดันให้
เกิดข้ึนจากต้นทุนการผลิต และแรงงานค่าจ้างต่ าได้อีกต่อไป ภาคธุรกิจต้องหันกลับมาให้ความส าคัญ
กับเรื่องของการเร่งพัฒนาทุนมนุษย์ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากระบวนการคิดและใช้สติปัญญา
แก้ปัญหา รวมถึงเสนอคุณค่าที่ดีกว่าให้กับโลกไม่ใช่การแสวงหาแหล่งต้นทุนและแรงงานค่าจ้างต่ า 
รากฐานของการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ยังจ าเป็นต้องมาจากการผลักดันให้เกิดการคิดค้น วิจัย
พัฒนา ภายใต้พ้ืนฐานสติปัญญาของหลักการคิดทางวิทยาศาสตร์และการถ่ายทอดทางเทคโนโลยี 
ดังนั้น สร้างสติปัญญาให้เกิดข้ึนในสังคมเพ่ือก้าวไปสู่ทุนมนุษย์ จึงต้องมีความร่วมมือจากหลาย
หน่วยงาน เริ่มต้นตั้งแต่ ภาคการศึกษา การปฏิรูประบบการศึกษาให้ศึกษาเล่าเรียนในสถานศึกษา
เพ่ือที่จะออกไปพัฒนาการเรียนรู้ ไม่ใช่ระบบการศึกษาที่บังคับให้เรียนเพื่อสอบให้ผ่านได้คะแนนสูง
แข่งกันท่องจ าให้ตรงตามแนวข้อสอบซึ่งไม่ช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นไปกลายเป็นทุนมนุษย์ที่ดีให้กับสังคม
และประเทศชาติในอนาคต 
   แม้ในการพัฒนาทุนมนุษย์จ าเป็นต้องใช้ทุนทรัพย์แต่สิ่งส าคัญด้านการวิจัยและคือ
การสนับสนุน พัฒนานวัตกรรมโดยหลักของนวัตกรรม คือ ความแปลกใหม่ก้าวกระโดด หรือแตกต่าง
จากของเดิมหรือ วิธีการเดิมอย่างมากมาย นวัตกรรมสามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่โดยอาศัยความรู้ ที่เป็น
ระบบ มีเป้าหมายชัดเจน เป็นรูปธรรมทั้งนี้การน าความรู้และการเรียนรู้มาสร้างคุณค่าและมูลค่า ต้อง
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น ามาผ่านกระบวนการให้ครบทั้ง 3 มุม คือ มุมของการวิจัย มุมของนวัตกรรม และมุมของการจัดการ
ความรู้ ที่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงและปรับตัวอยู่ตลอดเวลา 
   จากแนวคิดทางทฤษฎีดังกล่าว ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จึงได้น ามา
วิเคราะห์ และจัดท าแผนวงจรการพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรม ดังนี้ 
  ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
   ส านักงานศิลปวัฒนธรรม มีภารกิจงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมแบ่งเป็น วิจิตรศิลป์ 
และประยุกต์ศิลป์ วิจิตรศิลป์ ประกอบด้วยงานศิลปะสาขาทัศนศิลป์วรรณศิลป์ดนตรี ศิลปะการแสดง
และอ่ืนๆ  ประยุกต์ศิลป์ ประกอบด้วยงานสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ เรขศิลป์ ภาพยนตร์การ
ออกแบบเครื่องแต่งกาย และอ่ืน ๆ 
   การพัฒนางานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ของส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยต้อง
เริ่มจากการ ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม หรือที่เรียกว่า ทุนทางวัฒนธรรม ทั้งทุนที่เป็นวัตถุโบราณวัตถุ เช่น
โบราณสถาน ทุนที่เป็นภูมิปัญญา ซึ่งเป็นภูมิปัญญา มรดกตกทอดของคนในพ้ืนที่ต่าง ๆที่จับต้องได้
และจับต้องไม่ได้และมีอัตลักษณ์ไทยมาพัฒนาต่อยอดโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ เกิดการผลิตเป็น
สินค้าศิลปวัฒนธรรมและวัฒนธรรมร่วมสมัยที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
   การน าศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม (ทุนทางวัฒนธรรม) พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม โดยน า
ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม (ทุนทางวัฒนธรรม) ที่มีอยู่ในประเทศไทยตามแหล่งต่าง ๆ มาวิจัยและพัฒนา 
อันก่อให้เกิดเป็นคลังความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และสามารถน าคลังความรู้นั้น ไปเป็นประโยชน์ต่อ
การสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
   การน าศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม (ทุนทางวัฒนธรรม) มาบริหารอย่างไรให้เข็มแข็ง
สามารถต่อสู้กับการไหลบ่าทางวัฒนธรรมจากประเทศอ่ืนๆ ได้ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน 
ยกตัวอย่างเช่นหลายจังหวัดได้มีการน าแหล่งวัฒนธรรมของแต่ละพ้ืนที่มาพัฒนาให้กลายเป็นแหล่ง
วัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจที่ยั่งยืน 
   การน าศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม (ทุนทางวัฒนธรรม) น ามาพัฒนาสร้างสรรค์ ออกแบบ 
จนกลายเป็นสินค้า ทางศิลปวัฒนธรรม ที่มีค่านิยมไทยอยู่ในตัวสินค้าหรืองานศิลปวัฒนธรรมอันท าให้
ทุนทางวัฒนธรรมกลายเป็น สิ่งที่เม่ือผู้ใดพบเห็น ก็จะรู้ว่านี่คือศิลปวัฒนธรรมไทย 
   ทั้งนี้ แนวทางการพัฒนาทั้งหมดทั้งมวลดังกล่าวข้างต้น จ าเป็นอย่างยิ่ง ต้องอาศัย
ปัจจัยมนุษย์ การจะน าศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม (ทุนทางวัฒนธรรม) มาพัฒนาต่อยอด ใช้ความคิด
สร้างสรรค์น ามาวิจัยพัฒนาเป็นคลังความรู้ จนกลายเป็นความแข็งแกร่ง ยั่งยืน ต้านการไหลบ่าทาง
วัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ได้นั้น ต้องอาศัยมนุษย์ในการใช้ความรู้ความสามารถมาพัฒนา
ออกแบบ ใช้ความคิดสร้างสรรค์เติมแต่งให้ศิลปวัฒนธรรมกลายเป็นสินค้าท่ีมีมูลค่าขายหรือเผยแพร่
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ให้เป็นที่รู้จักซ่ึงการจะท าให้มนุษย์มีความคิดสร้าง ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมได้นั้น ต้องมีการพัฒนา
มนุษย์ให้สามารถเป็นผู้สร้างสรรค์งานให้เกิดมูลค่าเพ่ิมได้ 
  การวิเคราะห์ศักยภาพของการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการสร้างสรรค์งาน
ศิลปวัฒนธรรมรู่วมสมัย 
   การด าเนินงานของทั้งภาครัฐและเอกชน ในด้านการส่งเสริมงานศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัยทั้ง 9 สาขาให้พัฒนาและขยายตัวได้ในอนาคต จากการวิเคราะห์สภาพการณ์และความสนใจของ
ประชาชนกับการ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชน โดย รองศาสตราจารย์
ดร.จันทิมา เขียวแก้ว และ ดร.ชวัลลักษณ์ คุณาธิกรกิจ สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้แผนภาพ
ที๓่ สรุปการวิเคราะห์ศักยภาพของการดeาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์งาน  
   สรุปได้ว่าศิลปวัฒนธรรมในแต่ละอุตสาหกรรมส่วนใหญ่อยู่ในระดับมี ปัญหาหรือ
เครื่องหมายค าถามซึ่งแสดงว่าอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ มีการขยายตัวและมีคนให้ความสนใจในระดับสูง 
ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีต่อการขยายภาคอุตสาหกรรมให้ประเทศไทยเป็นผู้น าทางด้านศิลปวัฒนธรรมแขนง
ต่าง ๆ ได้ แต่เมื่อพิจารณาการสนับสนุนจากภาครัฐบาลและ/หรือ ภาคเอกชน ส่วนใหญ่พบว่า การ
ส่งเสริมสนับสนุนยัง ไม่เพียงพอที่จะท าให้อุตสาหกรรมมีความสามารถในการแข่งขันเพ่ือที่จะเป็นผู้น า
ในกลุ่มประเทศอาเซี่ยนได้ ดังนั้นจึงควรมีแนวทางส่งเสริมให้อุตสาหกรรมสามารถพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นจน
กลายเป็นระดับดาว 
   เมื่อวิเคราะห์แล้วพบว่า อุตสาหกรรมด้านสถาปัตยกรรม มีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุด
ที่ ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) สามารถส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นผู้น าในกลุ่มประเทศ
อาเซียนได้ เนื่องจากด้านสถาปัตยกรรมเป็นงานที่คนให้ความสนใจมาก เป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยซึ่ง
เป็นสิ่งจ า เป็นส าหรับมนุษย์ ถ้าได้รับการผลักดันให้เต็มรูปแบบและจริงจัง จะสามารถขยาย
อุตสาหกรรมด้านสถาปัตยกรรมไปได้อีก รองลงมาคือสาขาวรรณศิลป์มีโอกาสเป็นไปได้มากท่ี
ส านักงานศิลปวัฒนธรรม (สศร) จะสามารถผลักดันให้แข่งขันกับอาเซียนได้เนื่องจากปัจจุบันมีคน
สนใจงานทางวรรณศิลป์เพ่ิมขึ้นอยู่ในระดับมาก เมื่อส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย(สศร.) ส่งเสริม
หรือสนับสนุนให้มีการจัดประกวดผลงานหรือกิจกรรมงานหนังสือ ทั่วประเทศ จะสามารถท าให้
อุตสาหกรรมนี้ก้าวไปสู่การเป็นผู้น าของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนได้ 
   นอกจากนี้ยังมีอีกสองสาขาที่สามารถให้การส่งเสริมได้ คือ สาขาทัศนศิลป์และดนตรี
ซึ่งมีแนวโน้มที่จะพัฒนาให้กลายเป็นกลุ่มผู้น าของประเทศอาเซียน เนื่องจากประเทศไทยมีวัฒนธรรม
ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ดังนั้นงานทางด้านทัศนศิลป์ รวมถึงงานดนตรี ก็สามารถนมเข้มแข็งของ
วัฒนธรรมมาผสมผสานสร้างงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยต้องการความร่วมมือและให้การ
สนับสนุนจากภาครัฐบาลเพิ่มมากขึ้นและอย่างต่อเนื่อง 
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   ส่วนอุตสาหกรรมที่น่าเป็นห่วงที่สุดตอนนี้คืออุตสาหกรรมภาพยนตร์ เนื่องจากเกิด
ความ ของโรงฉาย ผู้ผลิต และคนเสพและขาดการส่งเสริมอย่างมากจากภาครัฐ ดังนั้นการที่จะฟ้ืนฟู
อุตสาหกรร ภาพยนตร์ให้พัฒนาขึ้นมาได้ ต้องมีการท างานร่วมกัน เป็นพันธมิตรทั้งจากผู้ผลิต ในการ
สร้างภ หลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของคนดูได้หลายกลุ่ม อีกท้ังรัฐก็ต้องช่วย
สนับสนุนให้มีการกด นโยบายที่เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ 
  ทิศทางการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พ.ศ. 2560 – 2564 นโยบาย 
   - พัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ตระหนักถึงคุณค่าของงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
    - คนไทยมีความรู้ความเข้าใจมีความภูมิใจในงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของ
ประเทศ และสามารถ รักษารากเหง้าของวัฒนธรรมไทย 
   - ประเทศไทยสามารถเผยแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไทยไปทั่วโลก และใช้
ศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัยเป็นสื่อในการสร้างความสัมพันธ์ หรือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
ประเทศ 
   - ประเทศไทยสามารถใช้ทุนทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสร้างมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ และคุณค่าทางสังคม 
  วิสัยทัศน์ 
   บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยใช้มิติด้านศิลปวัฒนธรร่วมสมัยเพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่ีสร้างคุณค่าทางสังคม และมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
  พันธกิจ 
   1. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนา เผยแพร่องค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
   2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการบูรณการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการ
สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่สร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจทางสังคม 
  เป้าประสงค์ 
   ระดับบุคคล 
    - คนไทยมีความรู้ความเข้าใจงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และสามารถรักษา
รากเหง้าของวัฒนธรรมไทย 
    - คนไทยมีความสนใจ และสามารถเสพงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในแต่ละ
สาขา 
     - คนไทยสามารถใช้ประโยชน์จากงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อเพ่ิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ 
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    - คนไทยมีความภูมิใจในงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของประเทศสามารถส่งเสริม
ให้ศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัยด าเนินได้อย่างต่อเนื่องระดับชุมชนชุมชนตระหนักถึง 
    - คุณค่าของงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
    - ชุมชนสามารถพัฒนาศิลปะร่วมสมัยที่สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน
ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจระดับประเทศ 
    - ประเทศไทยสามารถเผยแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไทยไปทั่วโลก 
และใช้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นสื่อในการสร้างความสัมพันธ์หรือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
ประเทศ 
    - ประเทศไทยสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ และคุณค่าทางสังคมด้วยทุน
ทางศิลปวัฒนธรรร่วมสมัย 
   พันธกิจที่ 1 : ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาเผยแพร่องค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัย 
   ประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์ 6 กลยุทธ์ ดังนี้ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 ศึกษา วิจัย และส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัยด้านงานสร้างสรรค์ วิชาการทางศิลปะ และนวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
   เป้าหมาย 
    ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสามารถต่อยอด
พัฒนาภูมิปัญญาและน าไประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิต 
   ตัวชี้วัด 
    1. จ านวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
     2. จ านวนองค์ความรู้ใหม่ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่น าไปประยุกต์ใช้  
    3. ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  
    4. จ านวนข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่เผยแพร่ผ่านระบบดิจิทัล  
    5. จ านวนเครือข่ายที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลดิจิทัล 
    6. จ านวนผู้ใช้บริการสืบค้นระบบฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการศึกษา วิจัย องค์ความรู้ที่ขาดแคลนด้านศิลปะวัฒนธรรม 
ร่วมสมัย 
   วัตถุประสงค์ 
     1. เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ศิลปวัฒนธรร่วมสมัยที่ขาดแคลน 
     2. เพ่ือส่งเสริมให้มีการน าองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไปประยุกต์ใช้
ในการเพิ่มขีด ความสามารถการสร้างสรรค์ผลงานศิลปวัฒนธรร่วมสมัย 
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   กลยุทธ์ที่ 2 สร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยสู่ระบบดิจิทัล 
   วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือให้มีระบบฐานข้อมูลดิจิทัลในการเผยแพร่องค์วามรู้ด้านศิลปวัฒนธรร่วม
สมัย 
    2. เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงฐานข้อมูลดิจิทัลกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
    3. เพ่ือให้ผู้ที่สนใจในงานศิลปวัฒนธรรมและประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์จา
กระบฐานข้อมูล 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมให้มี และพัฒนาพ้ืนที่การแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
และแหล่งเรียนรู้ 
   เป้าหมาย 
    1. มีพ้ืนที่การแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ต่าง ๆ ให้
เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้และผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยทั้งในระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติ  
    2. พัฒนาพื้นที่การแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบที่
เหมาะสมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของชุมชนโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคน
ในพ้ืนที่ 
    3. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจมีทักษะประสบการณ์ในการบริหารจัดการพ้ืนที่
การแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และแหล่งเรียนรู้ 
    4. ประชาชนสนใจงานศิลปวัฒนธรร่วมสมัยมากขึ้นผ่านการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ตัวชี้วัด ดังนี้ 
     1) จ านวนพื้นที่การแสดงศิลปวัฒนธรร่วมสมัยที่เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ 
     2) ร้อยละของความพึงพอใจของบุคลากรที่เก่ียวข้องที่ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้
ในแหล่งเรียนรู้ต้ 
     3) จ านวนแหล่งเผยแพร่ศิลปวัฒนธรร่วมสมัยที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ในระดับประเทศและ/หรือในระดับนานาชาติ 
     4) จ านวนกิจกรรมการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่จัดขึ้นในแหล่ง
เรียนรู้ 
     5) จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
     6) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ใจมีทักษะความเข้า
ประสบการณ์ในการบริหารจัดการพ้ืนที่การแสดงศิลปวัฒนธรร่วมสมัยและแหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
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     7) ร้อยละของผู้ใช้บริการที่มีความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากรที่
ปฏิบัติงานด้านการจัดการพ้ืนที่ การแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธร
ร่วมสมัย 
     8) จ านวนผู้สนใจในงานศิลปวัฒนธรรมและเข้าถึงพ้ืนที่การแสดง
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและแหล่งเรียนรู้ 
     9) จ านวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของพ้ืนที่การ
แสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและแหล่งเรียนรู้ 
   กลยุทธ์ที่ 1 จัดสรรและพัฒนาพื้นที่การแสดงศิลปวัฒนธรรรมร่วมสมัยให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ต้นแบบ วัตถุประสงค์ 
     1. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดพ้ืนที่การแสดงศิลปวัฒนธรร่วมสมัยที่เป็นแหล่งเรียนรู้
ต้นแบบ  
     2. เพ่ือให้เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้การบริหารจัดการพ้ืนที่การแสดง
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยอ่ืน ๆ 
   กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมแหล่งเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีศักยภาพในการเป็น
แหล่งเรียนรู้ วัตถุประสงค์ 
     1. เพ่ือพัฒนาแหล่งเผยแพร่ศิลปวัฒนธรร่วมสมัย ให้มีศักยภาพในการเป็นแหล่ง
เรียนรู้ใน ระดับประเทศและ/หรือในระดับนานาชาติ 
     2. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
   กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนบุคลากรด้านการบริหารจัดการพื้นที่การแสดง
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และแหล่งเรียนรู้ 
   วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะประสบการณ์ในการบริหาร
จัดการพ้ืนที่การแสดง ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
    2. เพ่ือให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นท่ีการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สามารถ
ให้บริการอย่างมี ประสิทธิภาพเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ 
   กลยุทธ์ที่ 4 สื่อสารและประชาสัมพันธ์การจัดแสดงงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเชิง
รุก เพื่อเพิ่มจ านวน ผู้สนใจในงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
   วัตถุประสงค์ 
     1. เพ่ือพัฒนาผู้เสพศิลปะและเพ่ิมจ านวนผู้สนใจในงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
และเข้าถึงพ้ืนที่การแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและแหล่งเรียนรู้และน าไปสู่การพัฒนา 
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     2. เพ่ือให้มีสื่อประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ของพ้ืนที่การแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยอ่ืน ๆ 
   พันธกิจที่ 2 : ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนใน
การสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่ีสร้างคุณค่าท า 
สังคม  และมูลค่าทางเศรษฐกิจประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์ 5 กลยุทธ์ ดังนี้ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่สร้างคุณค่าทาง
จิตใจสังคม และมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
   เป้าหมาย 
     1. มีงานศิลปะร่วมสมัยที่สร้างคุณค่าทางจิตใจและสังคม 
    2. มีงานศิลปะร่วมสมัยที่สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทย 
    3. ศิลปินร่วมสมัยมีแรงจูงใจในการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงาน 
   ตัวชี้วัด 
    1. จ านวนผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่เข้าร่วมแสดงงาน 
    2. ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่เข้าร่วมงาน 
    3. จ านวนสินค้าและบริการที่ได้รับการต่อยอดจากทุนทางวัฒนธรรม 
    4. จ านวนพื้นที่/ช่องทางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
    5. จ านวนแหล่งเงินทุนที่สนับสนุนการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
    6. จ านวนมาตรการหรือกลไกจูงใจในการสนับสนุนการสร้างสรรค์งาน
ศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยที่เกิดขึ้น  
    7. จ านวนผู้ได้รับประโยชน์จากมาตรการภาษีเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการสนับสนุน
การสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการสร้างสรรค์ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อสร้าง
คุณค่าทางจิตใจและสังคม 
   วัตถุประสงค์ 
     1. เพ่ือให้ศิลปินร่วมสมัยสามารถสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัยที่มีคุณค่าทางจิตใจและสังคม 
     2. เพ่ือสร้างสังคมแห่งความสุขโดยมีงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็น
สื่อกลางในการด ารงชีวิต 
   กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนางานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
เพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
   วัตถุประสงค์ 
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    1. เพ่ือใช้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมาพัฒนาและต่อยอดในการผลิตสินค้าและ
บริการที่สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
    2. เพ่ือส่งเสริมการตลาดงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสู่ผู้บรโิภคท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ 
   กลยุทธ์ที่ 3 สร้างและพัฒนากลไกจูงใจในการสนับสนุนการสร้างสรรค์งาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือให้มีการระดมทุนในการส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
อย่างเหมาะสม 
    2. เพ่ือให้มีกลไกจูงใจในการสนับสนุนการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการความร่วมมือเชิงรุกเพ่ือพัฒนางานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของทุกภาคส่วน
ทั้งในและต่างประเทศ 
   เป้าหมาย 
    ทุกภาคส่วนผสานพลังในการขับเคลื่อนงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยทั้งใน
และต่างประเทศ 
   ตัวชี้วัด 
    1. จ านวนภาคส่วนที่ร่วมขับเคลื่อนด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยทั้งใน และ
ต่างประเทศ 
    2. จ านวนประเทศที่มีข้อตกลงร่วมกันในการขับเคลื่อนงานด้านศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย  
    3. จ านวนศิลปินไทยที่ได้เข้าร่วมแสดงผลงานในระดับนานาชาติ  
    4. จ านวนผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไทยที่น าไปจัดแสดงในระดับนานาชาติ  
    5. จ านวนประเทศที่ศิลปินร่วมสมัยไทยได้เข้าร่วมแสดงงาน 
   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนทุกภาคส่วนให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนางาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยทั้งในและต่างประเทศ 
   วัตถุประสงค์ 
    1.เพื่อบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ใน
การพัฒนางานด้าน ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 
    2. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนทั้งในและต่างประเทศ 
   กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้ผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไทยก้าวสู่พื้นที่ในระดับ
นานาชาติ  
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   วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือส่งเสริมให้ศิลปินร่วมสมัยไทยได้มีโอกาสเข้าร่วมแสดงผลงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในระดับนานาชาติ 
    2. เพ่ือเผยแพร่ผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ
ในระดับนานาชาติ 
   แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
    1. การจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยระยะสั้น ระยะกลาง  
และระยะยาว 
     1) สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงคุณค่าและความการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
และความส าคัญร่วมเป็นภาคี เครือข่ายการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยจัดท าแผนงาน
โครงการในภารกิจของหน่วยสอดคล้องงานให้ กันนโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย พ.ศ. 2560-2564 
     2) พัฒนากระบวนการสื่อสารทางสังคม ผ่านเวทีการประชุมและช่องทางการ
สื่อสารสาธารณะ ทุกรูปแบบ เพ่ือกระตุ้นและสร้างกระแสให้สังคมทุกภาคส่วนตระหนักถึง
ความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย 
    2. การถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์ทุกระดับ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและ
เชื่อมโยงระหว่างนโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พ.ศ. 2560 – 2564 กับ
แผนการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนและพัฒนา เพื่อให้
ภาครัฐสามารถประสานบทบาท ภารกิจ แนวทางและมาตรการ ตลอดจนวิธีการท างานไปในทิศทางที่
สอดรับกันอย่างเป็นระบบ มีการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณอย่าง เหมาะสม เกิดการบูรณาการ
ในการด าเนินงานในระดับแผนยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รวมทั้ง การบูรราการแนวราบ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สามารถเชื่อมโยงบทบาทจากภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หนุนเสริม รวมทั้ง
ส่งเสริมให้มีการจัดท าแผนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยระดับจังหวัด และระดับต าบล 
    3. การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ทุกระดับ 
     ขับเคลื่อนผ่านกลไกส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดและสภาวัฒนธรรมจังหวัด
โดยการรวบรวมสถานการณ์และทุนทางด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในพ้ืนที่เผยแพร่ พร้อมกับสร้าง
ความเข้าใจผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ การประชุมส่วนราชการทั้งในระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่นโยง
ยุทธศาสตร์กับแผนงานเพ่ือเชื่อมโครงการ กิจกรรมของหน่วยราชการที่เก่ียวข้อง โดยเน้นที่การบูรณา
การแผนงาน โครงการ กิจกรรม ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
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   แนวทางการติดตามประเมินผล 
    เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานรวมทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การด าเนินงานของกลไกในทุกระดับ เพ่ือให้เกิดการพัฒนา และปรับปรุงแนวทางการพัฒนาทุกระยะ 
     1. กลไกในระดับนโยบายมีแนวทางในการก ากับ ติดตาม การด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
      2. พัฒนากลไกในการติดตามและประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พ.ศ.2560 – 2564 เพื่อท าหน้าที่ในการก าหนดแนวทางในการติดตาม
ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ การประเมินตัวชี้วัด ความส าเร็จของ
การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ จัดท ารายงานประจ าปี 
     3 ใช้กระบวนการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมจากผู้ปฏิบัติงาน ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ภาคประชาชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
      4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายทุกระดับส าหรับการ
ติดตามและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เป็นระบบที่เข้าใจง่ายและใช้ประโยชน์ได้สะดวก 
เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย าเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและติดตามประเมินผลในระดับ
ต่าง ๆ ให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องไปใน ทิศทางเดียวกันมากข้ึน 
      5. รายงานผลการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยทุกระยะ๒ปีและเผยแพร่ 
   กลไกการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พ.ศ.
2560-2564 
     1. กลไกระดับนโยบาย 
     2. คณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยท าหน้าที่เสนอนโยบายเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมและพัฒนาศิลปะร่วมสมัยต่อคณะรัฐมนตรีก าหนดแนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนในการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย และก าหนดแนวทางในการจัดท าและให้
ความเห็นชอบแผนงาน ยุทธศาสตร์เพ่ือให้เกิดการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยในระดับท้องถิ่น 
ระดับภูมิภาค และเพ่ือส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานในระดับนานาชาติ 
     3. ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยรับผิดชอบในงานธุรการและงานวิชาการ
ของ คณะกรรมการ และมีหน้าที่จัดท าแผนงานและยุทธศาสตร์เพ่ือให้เกิดการสร้างสรรค์ศิลปะร่วม
สมัยทั้ง ท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับชาติ  16.2 กลไกส่วนกลาง 
     4. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น 
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ยุทธศาสตร์ ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยโดยจัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
เพ่ือให้มีการด าเนินงาน บรรลุตามตัวชี้วัดของนโยบายและยุทธศาสตร์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
พ.ศ. 2560-2564 
     5. สถาบันการศึกษาและวิจัยทาหน้าที่พัฒนางานวิชาการ องค์ความรู้ และ
นวัตกรรมในการส่งเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กลไกระดับจังหวัด 
     6. ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด กระทรวงวัฒนธรรมท าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลาง
ในการประสาน ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในระดับจังหวัด 
     7. สภาวัฒนธรรมจังหวัด กลไกภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคี
เครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในระดับจังหวัด 
     8. กลไกระดับพ้ืนที่ 
     9. สภาวัฒนธรรมอ าเภอ กลไกภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคี
เครือข่ายด้าน ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในระดับอ าเภอ 
     10. สภาวัฒนธรรมต าบล กลไกภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคี
เครือข่ายด้าน ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในระดับต าบล  
  สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) มี
เป้าหมายหลักแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ไปสูการปฏิบัติเริ่มต้นจากการจัดท า
แผนปฏิบัติการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวถ่ายทอดนโยบาย
และยุทธศาสตร์ ไปทุกระดับเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและเชื่อมโยงระหว่างนโยบายและยุทธศาสตร์ 
การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วม สมัย พ.ศ. 2560 – 2564 กับแผนการบริหารราชการแผ่นดินของ
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการ ขับเคลื่อนและพัฒนา และร่วมมือกับกลไกส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัด สภาวัฒนธรรมจังหวัด และ เพื่อวิเคราะห์  ถ่ายทอดและผลักดันนโยบายและยุทธศาสตร์ ใน
พ้ืนที่ทั้งนี้การติดตามและประเมินผลต้องก ากับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนได้ส่วนเสีย
และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมินผล ดังนั้นต้องพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เชื่อมโยง
เป็นเครือข่ายทุกระดับ  สร้างระบบที่เข้าใจง่าย   และใช้ประโยชน์ได้โดยง่าย-สะดวก พร้อมรายงาน
ผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานทุกระยะ 2 ปี  และเผยแพร่กลไกส าคัญในการขับเคลื่อน
นโยบายและยุทธศาสตร์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยต้องอาศัยตั้งแต่กลไกนโยบายผ่าน
คณะกรรมการส่งเสริมศิลปร่วมสมัย ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกลไกส่วนกลางผ่านหน่วยงาน
ภาครัฐ  ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม  สถาบันการศึกษาและวิจัย และกลไกระดับจังหวัดและพ้ืนที่ 
คือส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมอ าเภอ และสภาวัฒนธรรม
ต าบล ทั้งนี้การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยปี พ.ศ.2560-
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2564 ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้การขับเคลื่อนบรรลุผลอย่างต่อเนื่องและเป็น
รูปธรรมมุ่งไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืนสืบไป 
 
กฎหมายเกี่ยวกับวัฒนธรรม 
 
 ปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายที่ก าหนดมาตรการในการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมของ
ชาติไว้กระจัดกระจายอยู่ในกฎหมายฉบับต่างๆ หลายฉบับและหลากหลายรูปแบบ ซึ่งอาจจัดกลุ่ม
กฎหมายดังกล่าวได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ กฎหมายที่ก าหนดอ านาจหน้าที่ขององค์กร กฎหมายที่มี
ผลเป็นการคุ้มครองวัฒนธรรมเฉพาะเรื่อง และกฎหมายที่ว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรมเฉพาะอย่าง 
  1. กฎหมายที่ก าหนดอ านาจหน้าที่ขององค์กร เป็นกฎหมายที่ก าหนดให้องค์กรต่างมี
หน้าที่หรือภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุน หรือท านุบ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น เช่น กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ  กฎหมายจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยต่างๆ  พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 เป็นต้น 
  2. กฎหมายที่มีผลเป็นการคุ้มครองวัฒนธรรมเฉพาะเรื่อง เป็นกฎหมายที่ก าหนด
มาตรการคุ้มครองเฉพาะเรื่องตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายนั้นแต่การด าเนินการตามมาตรการของ
กฎหมายดังกล่าวได้มีผลเป็นการคุ้มครองศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมด้วย เช่น มาตรา 8 (2) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2542 เป็นต้น 
  3. กฎหมายที่ว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรมเฉพาะอย่าง เป็นกฎหมายที่ก าหนดมาตรการ
ในการคุ้มครองหรือส่งเสริมบางสิ่งบางอย่าง ซึ่งสิ่งนั้นถือได้ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรม เช่น 
พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 เป็นต้น 
 กฎหมายว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือสังคมทางวัฒนธรรม 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติรับรองให้บุคคล ชุมชน 
และรัฐ ล้วนมีสิทธิและหน้าที่ในการคุ้มครองและบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยมาตรา 66 
บัญญัติให้ชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ  มาตรา 73 บัญญัติให้บุคคลมีหน้าที่รับ
ราชการทหาร ช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะ เสียภาษีอากร ช่วยเหลือ
ราชการ รับการศึกษาอบรม พิทักษ์ ปกป้อง และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ และมาตรา 80 
(6) บัญญัติให้รัฐต้องด าเนินนโยบายทางวัฒนธรรมโดยการส่งเสริมและสนับสนุนความรู้รักสามัคคีและ



 

 

  94 

การเรียนรู้ ปลูกจิตส านึก และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ตลอดจน
ค่านิยมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น แต่ปัจจุบันก็ยังไม่มีกฎหมายที่ก าหนดมาตรการหรือแนวทางใน
การมีส่วนร่วมของประชาชนหรือสังคมในการปกป้อง คุ้มครอง หรือบ ารุงรักษามรดกทางวัฒนธรรม
ของชาติโดยตรง  อย่างไรก็ดี ในกรณีของชุมชนได้มีช่องทางในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูจารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของชุมชนและของชาติได้ผ่านทางสภาองค์กร
ชุมชนต าบลที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ซึ่งมีภารกิจในการส่งเสริม
และสนับสนุนให้สมาชิกองค์กรชุมชนอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะหรือ
วัฒนธรรมอันดีของชุมชนและของชาติตามมาตรา 21 ของพระราชบัญญัติดังกล่าว 
  กฎหมายที่มีผลเป็นการคุ้มครองวัฒนธรรมเฉพาะเรื่อง เป็นกฎหมายที่ก าหนดมาตรการ
คุ้มครองเฉพาะเรื่องตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายนั้น 
  รูปแบบและมาตรการที่เก่ียวข้องกับคุ้มครองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พบว่า กฎหมาย
ไทยในอดีตจะเป็นลักษณะของการก าหนดธรรมเนียมปฏิบัติมากกว่าที่จะให้ความส าคัญกับการท านุ
บ ารุงหรือคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งอาจเป็นเพราะเป็นยุคของการสร้างบ้านสร้างเมืองให้
เจริญรุ่งเรืองและทัดเทียมกับนานาประเทศ จึงมิได้ให้ความส าคัญกับมรดกทางวัฒนธรรมเท่าใดนัก 
แต่เมื่อเริ่มเกิดกระแสของการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกิดขึ้นในสังคมไทย ก็พบว่ามีบทบัญญัติของกฎหมาย
ไทยที่ให้ความส าคัญทางด้านวัฒนธรรมมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะมีบทบัญญัติของกฎหมายไทยที่
เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมทั้งที่เป็นวัฒนธรรมจับต้องได้และวัฒนธรรมจับต้องไม่ได้
กระจัดกระจายอยู่ในกฎหมายฉบับต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก ท าให้รูปแบบและมาตรการของการ
คุ้มครองค่อนข้างหลากหลายและข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของกฎหมายนั้นๆ ทั้งที่ก าหนดในลักษณะให้
เป็นอ านาจหน้าที่ทั่วไปขององค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นราชการส่วนกลางหรือส่วนท้องถิ่น ก าหนด
บทบัญญัติที่มีผลเป็นการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมเฉพาะบางเรื่องขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์หลักของ
กฎหมายนั้น เช่น การสงวนการประกอบอาชีพ การคุ้มครองผู้บริโภค การผลิตยา การผลิต
เครื่องส าอาง  
  กฎหมายที่ว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรมเฉพาะอย่าง เป็นกฎหมายที่ก าหนดมาตรการใน
การคุ้มครองหรือส่งเสริมบางสิ่งบางอย่าง ซึ่งสิ่งนั้นถือได้ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรม กฎหมายเพื่อ
คุ้มครองสิ่งที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ก็เป็นกฎหมายที่คุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมเฉพาะอย่าง เช่น 
โบราณวัตถุ โบราณสถาน กีฬามวย ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย เป็นต้น 
 ขอบเขตการคุ้มครองและส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
   มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จะได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมจะต้องมีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ วิชาการ หรือศิลปะ ควรค่าแก่การรักษาไว้ และต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้  
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   1) เป็นภาษาประจ าชาติ หรือภาษาพ้ืนเมือง 
   2) เป็นประเพณีท้องถิ่น เช่น ผีตาโขน ประเพณีบั้งไฟ ประเพณีการแข่งขันเรือ 
   3) เป็นความรู้ในการท าอาหาร ยารักษาโรค หรือเครื่องส าอาง 
   4) เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานด้านสถาปัตยกรรม เช่น การสร้างเจดีย์
ที่ต้องสร้างให้มีฐานโค้งครึ่งวงกลมขนาดใหญ่ 
   5) เป็นการละเล่นพ้ืนบ้าน เช่น การเล่นสะบ้า การเล่นเพลงเรือ  
   6) เป็นพิธีกรรม เช่น พิธีศพ พิธีแต่งงานต้นไม้ พิธีแห่นางแมว 
   7) เป็นพิธีการทางสังคม เช่น การค านับการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ 
   8) เป็นวัฒนธรรมสาขาศิลปะการแสดง สาขางานฝีมือดั้งเดิม สาขาวรรณกรรม
พ้ืนบ้านและสาขากีฬาภูมิปัญญาไทย ซึ่งแสดงให้เห็นคุณค่าและความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ควร
สืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่ง 
   9) เป็นทักษะ ความรู้และความเชี่ยวชาญ ด้านภาษาพูด ด้านดนตรี  หรือด้าน 
ฟ้อนร า 
   10) เป็นประเพณี งานเทศกาล ความเชื่อ หรือความเร้นลับของธรรมชาติที่เกี่ยวข้อง
กับวิถีชีวิตของมนุษย์ 
   11) มีลักษณะอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
เพ่ือก าหนดกระบวนการในการได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมโดยระบบวิธีการข้ึนทะเบียนต่อกรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม (ร่างมาตรา 6 และร่างมาตรา 7) 
 คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
  1) ก าหนดการบริหารจัดการเพ่ือให้การคุ้มครองและส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมตามร่างพระราชบัญญัตินี้ กระท าโดยองค์กรในรูปแบบคณะกรรมการโดยมีองค์ประกอบ
จากภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ ภาคการเมือง ภาคราชการ ผู้แทนชุมชน ตลอดจนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง
มีความเชี่ยวชาญด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในหลายด้าน เป็นองค์ประกอบของ
คณะกรรมการเพ่ือให้มีการระดมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องที่หลากหลาย เพ่ือเข้ามาท าหน้าที่
ขับเคลื่อนงานด้านการคุ้มครองและส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ 
  2) ก าหนดให้คณะกรรมการชุดดังกล่าวมีบทบาทและหน้าที่ในฐานะที่เป็น
คณะกรรมการนโยบายเพื่อท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและแผนการคุ้มครองและส่งเสริมมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านทางวิธีการต่างๆ เช่น ก าหนด
ระเบียบและหลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม การจัดล าดับความส าคัญ
ของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม การประกาศมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเป็นระดับพ้ืนบ้าน 
ระดับท้องถิ่น หรือระดับชาติ ตลอดจนมาตรการในการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไม่ให้
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สูญหายและมีการสืบทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง  นอกจากนี้ คณะกรรมการชุดดังกล่าวยังมี
อ านาจหน้าที่ที่ส าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ
หรือเอกชนที่เกี่ยวข้องเพ่ือการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ตลอดจน
วางระเบียบเกี่ยวกับการบริหารกองทุนคุ้มครองและส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เป็นต้น 
(ร่างมาตรา 9) 
  3) ก าหนดให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมท าหน้าที่ในการสนับสนุนงานของคณะกรรมการ
คุ้มครองและส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในการคุ้มครองและส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม รวมทั้งมีหน้าที่ในการให้การศึกษาอบรมและด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม (ร่างมาตรา 17) 
 ขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
  1.การด าเนินการเพ่ือให้มีการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรม (ร่างมาตรา 19) 
   (1)  ให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลในการจัดท าทะเบียนมรดกทาง
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 
    (2) ชุมชนที่มีถ่ินฐาน มีการสืบทอด และมีการร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง อาจยื่นค าขอขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมโดยการตั้งตัวแทนยื่นค าขอเป็น
หนังสือต่อนายทะเบียน 
   (3) สภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สภาวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมอ าเภอ 
สภาวัฒนธรรมต าบล หรือสภาวัฒนธรรมอื่น ตามกฎหมายว่าด้วยวัฒนธรรมแห่งชาติ โดยการยื่นค า
ขอต่อนายทะเบียนเพ่ือขอขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้ 
  หลักเกณฑ์ท่ีใช้พิจารณาในการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (ร่างมาตรา 
20 และร่างมาตรา 21) 
   (1) ความโดดเด่นและคุณค่าเชิงสร้างสรรค์ของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมส าหรับ
ท้องถิ่นหรือของประเทศชาติ 
   (2) มีความเป็นเอกลักษณ์ทางด้านประวัติศาสตร์ และด้านวัฒนธรรม 
   (3) สามารถอ้างอิงหรือสืบค้นภูมิปัญญาดั้งเดิมของวัฒนธรรม 
   (4) มีคุณลักษณะบ่งบอกความเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชนหรือ
ท้องถิ่นซึ่งมีคุณค่า 
   (5) มีความจ าเป็นต้องอนุรักษ์ไว้มิให้เกิดการสูญหาย 



 

 

  97 

  ทั้งนี้ มีข้อยกเว้นว่ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จะได้รับการข้ึนทะเบียนจะต้องไม่มี
ลักษณะดังต่อไปนี้ 
   (1) ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
   (2) กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของประเทศ 
   (3) ก่อให้เกิดความแตกแยกทางวัฒนธรรม 
   (4) ได้มีการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมซึ่งมีถิ่นฐานเดียวกัน 
   การคุ้มครองและส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
   (1) มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วมีสิทธิได้รับการ
คุ้มครองและส่งเสริมในรูปแบบต่างๆ ดังนี้ (ร่างมาตรา 32) 
   (1) เงินอุดหนุนจากกองทุนตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
   (2) การช่วยเหลือจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมในด้านวิชาการและการพัฒนาบุคลากร
ที่รับผิดชอบทางด้านวัฒนธรรม รวมทั้งการฝึกอบรมแก่บุคคลที่สืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
   (3) การช่วยเหลือจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมด้านการประชาสัมพันธ์ทางด้านการ
ท่องเที่ยวและการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
   (4) สถานที่จัดการแสดงหรือนิทรรศการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
   (5) การช่วยเหลือทางด้านอ่ืนตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
  ชุมชน สภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สภาวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมอ าเภอ 
สภาวัฒนธรรมต าบล หรือสภาวัฒนธรรมอื่น ตามกฎหมายว่าด้วยวัฒนธรรมแห่งชาติ ที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้อาจยื่นค าขอเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้
โดยต้องจัดท าโครงการและแผนงานซึ่งต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้ (ร่างมาตรา 34) 
   (1) ชื่อชุมชนหรือสภาวัฒนธรรม 
   (2) รายละเอียดของโครงการและแผนงาน ได้แก่ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการ
ด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการโครงการ แผนปฏิบัติการ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 
   (3) กรอบงบประมาณและประมาณการค่าใช้จ่าย 
   (4) รายละเอียดอ่ืนตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
   การควบคุมตรวจสอบการใช้จ่ายเงินที่ได้รับการอุดหนุนในกรณีท่ีปรากฏว่ามีพฤติกรรม
การใช้เงินไม่เป็นไปตามโครงการและแผนงาน และมีลักษณะไม่สุจริต ให้นายทะเบียน (อธิบดีกรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม) มีอ านาจแจ้งให้ชุมชนหรือสภาวัฒนธรรมนั้นมาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสาร 
รวมทั้งเรียนผู้ที่เกี่ยวข้องให้มาชี้แจงหรือส่งเอกสารหลักฐานอ่ืนได้ (ร่างมาตรา 35) 
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   การน ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไปเผยแพร่เพ่ือวัตถุประสงค์อันมีลักษณะเป็นการ
หมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ กระทบกระเทือนต่อศาสนา กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ยั่วยุ
พฤติกรรมทางเพศ หรือเป็นไปในทางท่ีขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ให้
กรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีอ านาจด าเนินการตรวจสอบและพิจารณา หรือเพิกถอนการขึ้นทะเบียนมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนั้นในกรณีท่ีชุมชนหรือสภาวัฒนธรรมของตนเองเป็นผู้ด าเนินการดังกล่าว 
และหากปรากฏว่าเป็นกรณีบุคคลอื่นด าเนินการให้แจ้งให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติด าเนินการตาม
กฎหมายต่อไป (ร่างมาตรา 36) (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม , 2011 : เว็บไซต์) 
  จากระเบียบกฎหมาย ยุทธศาสตร์การด าเนินงานด้านวัฒนธรรมดังกล่าวข้างต้น จะเห็น
ว่าการด าเนินวัฒนธรรมของไทย มีการยึดหลักกระจายอ านาจให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าคนของวัฒนธรรม
ได้ด าเนินการเองโดยรัฐเป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุน ซึ่งในปัจจุบันหลักการดังกล่าวเป็นที่ยอมรับจาก
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ความสนับสนุนและร่วมมือในการด าเนินงานเพ่ือให้เป็นไปตาม
หลักการด าเนินงานที่เน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานมากที่สุด หรือให้ประชาชนและ
ท้องถิ่นผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมได้ด าเนินงานวัฒนธรรมของตนเองนั่นเอง  
 
บริบทพ้ืนที่ที่ศึกษา 
 
 สภาพทั่วไปของจังหวัดสุพรรณบุรี 
  ภาคกลางเป็นแหล่งรวมศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านมากท่ีสุดมีศิลปะการแสดงต่าง ๆ 
มากมายที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน การแสดงพื้นบ้านเป็นการแสดงที่เล่นกัน
ระหว่างประชาชนในท้องถิ่นเพ่ือความรื่นเริงในฤดูเทศกาลต่าง ๆ ซึ่งแฝงไว้ด้วยความเชื่อ พิธีกรรม 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ประจ าท้องถิ่นนั้น ๆ พร้อมทั้งสะท้อนให้เห็นถึง
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นได้อีกด้วย จุดมุ่งหมายในการแสดงพ้ืนบ้านก็เพ่ือสร้างความ
สนุกสนาน เพลิดเพลิน หลังจากเหน็ดเหนื่อยมาจากการตรากตร าท างาน รูปแบบของการแสดงจึงเป็น
แบบง่าย ๆ ใช้ส าเนียงภาษาของท้องถิ่น ไม่ค่อยมีแบบแผนที่แน่นนอนขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในการ
แสดงต่อมาจึงได้มีการวิวัฒนาการจัดรูปแบบการแสดงให้ชัดเจนขึ้น การแสดงพ้ืนบ้านภาคกลาง
ประกอบด้วยการแสดง ล าตัด เพลงเรือ เพลงเหย่ย เพลงอีแซว การแสดงโขน การแสดงลิเก การ
แสดงหนังใหญ่ การแสดงหุ่นละครเล็ก และการแสดงหุ่นกระบอก (ประจักษ์ ไม้เจริญ, 2552) 
  ประวัติของสุพรรณบุรี ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เมืองสุพรรณบุรี เป็นเมืองหน้า
ด่านและเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ าที่ส าคัญ ต้องผ่านศึกสงครามหลายต่อหลายครั้ง สภาพเมือง ตลอดจน
ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ถูกท าลาย ปรักหักพัง จนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์ เมือง สุพรรณได้
ฟ้ืนตัว และตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของแม่ น้ าท่าจีน (ล าน้ าสุพรรณ) มาจนตราบทุกวันนี้ ความส าคัญ
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ของสุพรรณบุรี ในด้านประวัติศาสตร์ การกอบกู้เอกราชไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้แก่ ชัยชนะแห่ง
สงครามยุทธหัตถีที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงมีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชา ณ สมรภูมิดอน
เจดีย์ เป็นมหาวีรกรรมคชยุทธอันยิ่งใหญ่ที่ได้ถูกจารึกไว้ และมีการจัดงานเพ่ือเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่
ทุกปีเพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติ ในด้านวรรณคดี เป็นเมืองต้นก าเนิดแห่งต านาน ขขุนช้างขุนแผนข 
วรรณคดี ไทยเรื่องราวและสถานที่ที่ปรากฏตามท้องเรื่องยังคงมีให้เห็นในปัจจุบัน อาทิบ้านรั้วใหญ่ 
วัดเขาใหญ่ ท่าสิบเบี้ย ไร่ฝ้าย วัดป่าเลไลยก์ วัดแค อ าเภออู่ทอง และอ าเภอศรีประจันต์ เป็นต้น 
สุพรรณบุรี ดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์บนพ้ืนที่ราบภาคกลางสืบสานความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่
อดีตเมื่อ พ.ศ. 1420 จากนามเดิมเมืองพันธุมบุรีในยุคทวารวดีตามหลักฐานทางโบราณคดีได้จารึกชื่อ
ไว้ในพงศาวดารเหนือ และนาม ขสุพรรณภูมิข ปรากฏในศิลาจารึกพ่อขุนรามค าแหงมหาราชระบุว่า
เป็นนครรัฐที่มีความส าคัญมาก่อนกรุงศรีอยุธยา เมื่อมีการสถาปนา กรุงศรีอยุธยา เมืองสุพรรณบุรีจึง
จัดอยู่ในฐานะเมืองลูกหลวงซึ่งเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ าท่ีส าคัญอีกด้วย  
   จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 100 กิโลเมตร เป็นเมืองที่มีสถานที่
ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ทั้งทางประวัติศาสตร์และทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นพระบรมราชา
นุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดเขาขึ้นของพระอาจารย์ธรรมโชติผู้สร้างขวัญและก าลังใจให้กับชาวบ้านบางระจัน 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง อุทยานแห่งชาติพุเตย บึงฉวาก และมีขนมข้ึนชื่ออย่างสาลี่สุพรรณ 
สุพรรณบุรีเป็นเมืองสมัยโบราณ พบหลักฐานทางโบราณคดี มีอายุไม่ต่ ากว่า 3,500-3,800 ปี 
โบราณวัตถุท่ีขุดพบมีทั้งยุคหินใหม่ ยุคสัมฤทธิ์ ยุคเหล็ก และสืบทอดวัฒนธรรมต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัย
สุวรรณภูมิ เดิมจังหวัดสุพรรณบุรีเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “เมืองทวารวดีศรีสุพรรณภูมิ” หรือ “พันธุมบุรี” 
ต่อมาเมื่อพระเจ้ากาแต (เชื้อสายไทยปนพม่า) เสด็จขึ้นครองราชย์ และย้ายเมืองมาอยู่ทางฝั่งขวาของ
แม่น้ าท่าจีน ได้ทรงสร้างวัดสนามชัย และบูรณะวัดป่าเลไลยก์ ได้ทรงชักชวนข้าราชการออกบวช 
จ านวน 2,000 คน จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า สองพันบุรี ครั้นพระเจ้าอู่ทองทรงย้ายเมืองไปอยู่ทางฝั่งใต้ 
(ทิศตะวันตกของแม่น้ าท่าจีน) เมืองนี้จึงได้ชื่อใหม่ว่า อู่ทอง จนกระท่ังลุเข้าสมัยขุนหลวงพะงั่ว จึง
เปลี่ยนชื่อเป็นสุพรรณบุรีในที่สุด นอกจากนี้ยังเป็นเมืองต้นก าเนิดวรรณคดีเรื่อง ขุนช้างขุนแผน อัน
เป็นวรรณคดีส าคัญเรื่องหนึ่งของของชาติไทย เมื่อไปถึงสุพรรณบุรีเราจะได้สัมผัสบรรยากาศของ
วรรณกรรมเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็น ชื่อต าบล ชื่อบ้าน ชื่อถนน และชื่อสถานที่ส าคัญต่างๆ ในท้องเรื่องยังมี
ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน เช่น บ้านรั้วใหญ่ วัดเขาใหญ่ ไร่ฝ้าย วัดป่าเลไลยก์ วัดแค ถนนนางพิม 
ถนนขุนไกร อ าเภออู่ทอง และอ าเภอศรีประจันต์สุพรรณบุรี มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 5,358 ตาราง
กิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอบางปลาม้า อ าเภอศรี
ประจันต์ อ าเภอดอนเจดีย์ อ าเภอเดิมบางนางบวช อ าเภออู่ทอง อ าเภอสามชุก อ าเภอหนองหญ้าไซ 
อ าเภอสองพ่ีน้อง และอ าเภอด่านช้าง ศิลปะการแสดงและดนตรี ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม 
ในอ าเภอต่างๆ และจังหวัดสุพรรณบุรี  
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  จังหวัดสุพรรณบุรี ศิลปะการแสดงและดนตรี ขับเสภา เพลงพื้นบ้านนายเทิ้ม ผลิศักดิ์ 
เพลงทรงเครื่อง เพลงพวงมาลัย เพลงอีแซว เพลงสงฟาง ลิเก ปี่พาทย์มอญ แตรวง เพลงพิษฐาน 
การละเล่นหนังตะลุง กลองยาว แห่นางแมวรดน้ าด าหัว ขนบธรรมเนียมประเพณีวันไทยทรงด า (ลาว
โซ่ง) ปาดตง เสนเฮือน ตักบาตรเทโวโรหณะ บุญบั้งไฟ ไหว้พระแข วันลอยกระทง นมัสการหลวงพ่อ
โตวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร สงกรานต์ แห่เทียนจ าน าพรรษา งานปิดทอง พระศรีอริยเมตตาพระศรีอารย์ 
วัดดารา งานตักบาตรเทโววัดดารา ประเพณีสงกรานต์วัดจรเข้ใหญ่ ประเพณีแข่งเรือวัดท่าทราย ปิด
ทองรอยพระพุทธบาทวัดองครักษ์ งานประจ าปีหลวงพ่อแสง ท าขวัญข้าว ประเพณีค้ าฟ้า ปิดทอง
หลวงพ่ออาน สารทไทย-ลาว ตักบาตรกลางน้ า ปิดทองไหว้พระหลวงพ่อมุ่ยไร่ ประเพณีวันส าคัญทาง
ศาสนา งานประจ าปีศาลตายาย งานประจ าปีเจดีย์ยอดเหล็ก เทศกาลทิ้งกระจาด วัฒนธรรมลาวเวียง 
ลาวคั่ง กระเหรี่ยง ละว้า ไทยพวน วัฒนธรรมการกินข้าวแกงพริกจิ้ม ไทยทรงด า อ าเภอเมือง
สุพรรณบุรี ศิลปะการแสดงและดนตรี ลิเกโพธิ์พระยา ปี่พาทย์มอญ เพลงสงฟาง ต าบลดอนก ายาน 
เพลงอีแซวต าบลดอนก ายาน การละเล่น รดน้ าด าหัววันสงกรานต์ ขนบธรรมเนียมประเพณี งาน
ประจ าปีศาลตายาย งานประจ าปีเจดีย์ยอดเหล็ก เทศกาลทิ้งกระจาด ไหว้พระแขต าบลตลิ่งชัน ต าบล
สนามคลี ประเพณีแห่เทียนจ าน าพรรษา ประเพณีไทยทรงด าต าบลบางกุ้ง ลอยกระทงวัดมะนาว 
วัฒนธรรม ลาวโซ่งต าบลบางกุ้ง อ าเภอดอนเจดีย์  ศิลปะการแสดงและดนตรี เพลงอีแซว การแสดง
ยุทธหัตถีงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ การละเล่น รดน้ าด าหัววันสงกรานต์ ขนบธรรมเนียมประเพณี แห่
เทียนจ าน าพรรษา ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง อ าเภอศรีประจันต์  ศิลปะการแสดงและ
ดนตรี ลิเกต าบลดอนปรู แตรวงต าบลมดแดง ปี่พาทย์มอญต าบลดอนปรู ต าบลมดแดง ต าบลศรี
ประจันต์ เพลงอีแซวถือเป็นเพลงพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นที่ยอมรับและเกิด
ในถิ่นสุพรรณบุรีโดยตรง เพลงอีแซว แต่ก่อนเรียกเพลงยั่วเพราะร้องยั่วกัน คล้ายเพลงกลองยาว 
ต่อมามีคนเอาแคนไปขายที่สุพรรณ ก็เอาแคนมาเป่าประกอบด้วย เรียกกันว่า เพลงแคน เวลาร้องใช้
มือตบ เป็นจังหวะบางคนจึงเรียก เพลงตบแผละ จากนั้น ท านอง เนื้อร้องก็ได้พัฒนาและได้มีแบบเป็น
ของตัวเองขึ้น จึงมาเรียกเพลงอีแซว มีการยืมเนื้อจากเพลงฉ่อย ทางอ่างทองมาร้องเป็นเรื่องยาวขึ้น 
เหตุที่เรียกเพลงอีแซวนั้น เพราะคุณพ่อบัวเผื่อนเป็นบุคคลที่น่าเชื่อก็ได้ สันนิษฐานว่า “เพราะยืนร้อง
แซวกันทั้งคืน” บรรดานักร้องที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาในอดีต ซึ่งส่วนใหญ่เป็น นักร้องลูกทุ่ง เช่น สุรพล 
สมบัติเจริญ ไวพจน์ เพชรสุพรรณ ก้าน แก้วสุพรรณ สังข์ทอง สีใส ศรเพชร ศรสุพรรณ สายัณห์ 
สัญญา ขวัญจิต ศรีประจันต์ พุ่งพวง ดวงจันทร์ ฯลฯ บุคคลเหล่านี้เป็นชาวสุพรรณบุรี ต าบลพังม่วง 
การละเล่นรดน้ าด าหัววันสงกรานต์วัดพยัคฆาราม วัดเกาะ ขนบธรรมเนียมประเพณี แห่เทียนจ าน า
พรรษา ประเพณีลอยกระทงวัดบ้านกร่าง  จ าน าพรรษา ประเพณีท าบุญตักบาตรเทโวโรหณะ
ประเพณีวันสงกรานต์ วัฒนธรรม ลาวคั่ง 
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ภาพประกอบ 2 ตราประจ าจังหวัด 
ที่มาภาพ https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
  ตราประจ าจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นรูปยุทธหัตถี หมายถึง การกระท ายุทธหัตถีระหว่าง
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กับพระมหาอุปราชาแห่งพม่า และบริเวณท่ีท ายุทธหัตถีอยู่ในท้องที่
อ าเภอดอนเจดีย์ 
  ค าขวัญประจ าจังหวัด 
   เมืองยุทธหัตถี  วรรณคดีข้ึนชื่อ  เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ า
ประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถ่ินชวนฟัง 
  ประวัติความเป็นมา 
    จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 100 กิโลเมตร เป็นเมืองที่มี
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ทั้งทางประวัติศาสตร์และทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นพระบรม
ราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดเขาขึ้นของพระอาจารย์ธรรมโชติผู้สร้างขวัญก าลังใจให้กับชาวบ้านบางระจัน 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง อุทยานแห่งชาติพุเตย บึงฉวาก และมีขนมข้ึนชื่ออย่างสาลี่สุพรรณ 
สุพรรณบุรีเป็นเมืองสมัยโบราณ พบหลักฐานทางโบราณคดี มีอายุไม่ต่ ากว่า 3,500 - 3}800 ปี
โบราณวัตถุท่ีขุดพบมีทั้งยุคหินใหม่ ยุคสัมฤทธิ์ ยุคเหล็ก สืบทอดวัฒนธรรมต่อเนื่องกันมาตั้งแต่สมัย
สุวรรณภูมิ เดิมจังหวัดสุพรรณบุรีมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “เมืองทวารวดีศรีสุพรรณภูมิ” หรือ “พันธุม
บุรี” ต่อมาเมื่อพระเจ้ากาแต (เชื้อสายไทยปนพม่า) เสด็จขึ้นครองราชย์ และย้ายเมืองมาอยู่ทางฝั่ง
ขวาของแม่น้ าท่าจีน ได้ทรงสร้างวัดสนามชัยและบูรณะวัดป่าเลไลยก์ ทรงชักชวนข้าราชการออกบวช 
จ านวน 2,000 คน จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “สองพันบุรี” ครั้นพระเจ้าอู่ทองทรงย้ายเมืองไปอยู่ทางฝั่งใต้ 
(ทิศตะวันตกของแม่น้ าท่าจีน) เมืองนี้จึงมีชื่อใหม่ว่า “อู่ทอง” จนกระท่ังลุเข้าสมัยขุนหลวงพะงั่ว จึง
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เปลี่ยนชื่อเป็นสุพรรณบุรีในที่สุด นอกจากนี้ยังเป็นเมืองต้นก าเนิดวรรณคดีเรื่อง ขุนช้างขุนแผน อัน
เป็นวรรณคดีส าคัญเรื่องหนึ่งของของชาติไทย เมื่อไปถึงจังหวัดสุพรรณบุรีเราจะได้สัมผัสบรรยากาศ
ของวรรณกรรมเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็น ชื่อต าบล ชื่อบ้าน ชื่อถนนและชื่อสถานที่ส าคัญต่าง ๆ ในท้องเรื่อง
ยังมีปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน เช่น บ้านรั้วใหญ่ วัดเขาใหญ่ ท่าสิบเบี้ย ไร่ฝ้าย วัดป่าเลไลยก์ วัดแค 
ถนนนางพิม ถนนขุนไกร อ าเภออู่ทองและอ าเภอศรีประจันต์ สุพรรณบุรี มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ
5358 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 อ าเภอ  ได้แก่  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  
อ าเภอบางปลาม้า อ าเภอศรีประจันต์ อ าเภอดอนเจดีย์ อ าเภอเดิมบางนางบวช อ าเภออู่ทอง อ าเภอ
สามชุก อ าเภอหนองหญ้าไซ อ าเภอสองพ่ีน้องและอ าเภอด่านช้าง ที่ตั้งจังหวัดสุพรรณบุรี  (“ประวัติ
ความเป็นมาจังหวัดสุพรรณบุรี”, 2017)   
  ที่ตั้ง 
   สุพรรณบุรี  เป็นจังหวัดหนึ่งในเขตภาคกลางด้านทิศตะวักตกของประเทศไทย ตั้งอยู่
บนพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ าท่าจีน หรือแม่น้ าสุพรรณบุรีไหลผ่านตามแนวยาวของจังหวัดจากเหนือ จรดใต้ 
จังหวัดสุพรรณบุรีตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 14 องศา 4 ลิปดา ถึง 15 องศา 5 ลิปดาเหนือ และระหว่าง
เส้นแวง 99 องศา 17 ลิปดา ถึง 100 องศา 16 ลิปดาตะวันออก อยู่สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง  
3-10  เมตร มพ้ืีนที่ทั้งหมดประมาณ 5,358.01 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3.3 ล้านไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 5.2 ของพ้ืนที่ภาคกลาง อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 107 กิโลเมตร (ตามทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 340) โดยทางรถไฟประมาณ 142 กิโลเมตร 
  อาณาเขต  
   ทิศเหนือ    ติดต่อกับ  จังหวัดชัยนาท และจังหวัดอุทัยธานี 
    ทิศใต้     ติดต่อกับ  จังหวัดนครปฐม 
    ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  จังหวัดอ่างทอง พระนครศรีอยุธยา และสิงห์บุรี 
    ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ  จังหวัดกาญจนบุรี 
  สุพรรณบุรี  เป็นจังหวัดหนึ่งในเขตภาคกลางด้านทิศตะวักตกของประเทศไทย ตั้งอยู่บน
พ้ืนที่ราบลุ่มแม่น้ าท่าจีน หรือแม่น้ าสุพรรณบุรีไหลผ่านตามแนวยาวของจังหวัดจากเหนือ จรดใต้ 
จังหวัดสุพรรณบุรีตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 14 องศา 4 ลิปดา ถึง 15 องศา 5 ลิปดาเหนือ และระหว่าง
เส้นแวง 99 องศา 17 ลิปดา ถึง 100 องศา 16 ลิปดาตะวันออก อยู่สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง  
3-10  เมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 5,358.01 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3.3 ล้านไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 5.2 ของพ้ืนที่ภาคกลาง อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 107 กิโลเมตร (ตามทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 340) โดยทางรถไฟประมาณ 142 กิโลเมตร 
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ภาพประกอบ 3  แผนที่อ าเภอเมือง 

ที่มาภาพ http://www.amphoe.com/menu.php?am=688&pv=65&mid=1 
 
  ที่ตั้งและอาณาเขต 
   อ าเภอเมืองสุพรรณบุรีมีอาณาเขตติดต่อกับอ าเภอข้างเคียง ดังนี้ 
    ทิศเหนือ    ติดต่อกับ อ าเภอดอนเจดีย์และอ าเภอศรีประจันต์ 
    ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ าเภอวิเศษชัยชาญ (จังหวัดอ่างทอง) และ
อ าเภอ ผักไห่ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 
    ทิศใต้   ติดต่อกับ  อ าเภอบางปลาม้า 
    ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  อ าเภออู่ทอง 
   หลวงพ่อโตคู่บ้าน แหล่งต านานขุนช้างขุนแผน ดินแดนพระผงสุพรรณ โบราณสถาน
วัดสนามชัย ไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ลือเลื่องปลาสลิดดอนก ายาน หอคอยบรรหารงามสง่า วังมัจฉา
วัดพระนอน มังกรสวรรค์ เมืองสุพรรณบุรี 
เนื้อท่ี/พ้ืนที่ : 540.917 ตร.กม. 
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  อ าเภอดอนเจดีย์ 
 

 
 

ภาพประกอบ 4 แผนที่อ าเภอดอนเจดีย์ 
 
  ค าขวัญ 
   อ าเภอ ดอนเจดีย์ แดนยุทธหัตถี อนุสาวรีย์วีรกรรม สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
  ประวัติความเป็นมา  
   เดิมดอนเจดีย์เป็นเพียงชื่อต าบลหนึ่งซึ่งขึ้นการปกครองอยู่กับ อ.ศรีประจันต์ ห่าง
จากที่ว่าการ อ.ศรีประจันต์ ข้ามฝั่งแม่น้ าสุพรรณบุรี (ท่าจีน) 16 กม.  เมื่อองค์พระสถูปเจดีย์ได้รับ
การบูรณะชุมชนต าบลดอนเจดีย์ก็เติบโตจนปี 2505 ได้ยกฐานะเป็น กิ่ง อ.ดอนเจดีย์เมื่อปี 2508 
  เนื้อท่ี/พ้ืนที่ : 252.081 ตร.กม. 
  ที่ตั้งและอาณาเขต  
   อ าเภอดอนเจดีย์มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ 
    ทิศเหนือ     ติดต่อกับ  อ าเภอหนองหญ้าไซและอ าเภอสามชุก 
    ทิศ  ตะวันออก  ติดต่อกับ  อ าเภอศรีประจันต์ 
    ทิศใต้      ติดต่อกับ อ าเภอเมืองสุพรรณบุรีและอ าเภออู่ทอง 
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    ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ  อ าเภออู่ทอง และอ าเภอเลาขวัญ  
(จังหวัดกาญจนบุรี) 
 
  อ าเภอศรีประจันต์ 
 

 
 

ภาพประกอบ 5 แผนที่อ าเภอศรีประจันต์ 
 

  ประวัติความเป็นมา 
   เดิม อ.ศรีประจันต์ เป็นท้องที่ของ อ.ท่าพ่ีเลี้ยง (อ.เมืองสุพรรณบุรี) กับอ.เดิมบาง
นางบวช  (อ.สามชุก) เพราะอาณาเขตของสองอ าเภอเนื้อที่กว้างใหญ่จึงได้แบ่งท้องที่อ าเภอท่าพ่ีเลี้ยง
ตอนหนึ่ง (ต.มดแดงปัจจุบัน) กับท้องที่อ าเภอนางบวช  (ปัจจุบันอ าเภอสามชุก) รวมเป็นอ าเภอศรี
ประจันต์  ในราว ร.ศ.120  (พ.ศ.2444) 
  เนื้อท่ี/พ้ืนที่ : 184.079 ตร.กม. 
  ที่ตั้งและอาณาเขต  
   อ าเภอศรีประจันต์ อ าเภอศรีประจันต์ มีอาณาเขตติดต่อกับอ าเภอข้างเคียง ดังนี้ 
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     ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  อ าเภอสามชุก อ าเภอเดิมบางนางบวช และ
อ าเภอแสวงหา (จังหวัดอ่างทอง) 
    ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ อ าเภอโพธิ์ทองและอ าเภอสามโก้ (จังหวัด
อ่างทอง) 
    ทิศใต้         ติดต่อกับ  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 
    ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ อ าเภอดอนเจดีย์ 
  เดิม อ.ศรีประจันต์ เป็นท้องที่ของ อ.ท่าพ่ีเลี้ยง (อ.เมืองสุพรรณบุรี) กับอ.เดิมบางนาง
บวช (อ.สามชุก) เพราะอาณาเขตของสองอ าเภอเนื้อที่กว้างใหญ่จึงได้แบ่งท้องที่อ าเภอท่าพ่ีเลี้ยงตอน
หนึ่ง  (ต.มดแดงปัจจุบัน) กับท้องที่อ าเภอนางบวช (ปัจจุบันอ าเภอสามชุก) รวมเป็นอ าเภอศรี
ประจันต์ ในราว ร.ศ.120 (พ.ศ.2444)  เนื้อที่/พ้ืนที่ : 184.079 ตร.กม. (“อ าเภอศรีประจันต์”, 
2560)  
 กล่าวโดยสรุปจังหวัดสุพรรณบุรีมีศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านที่โดดเด่นด้านดนตรี ขับเสภา 
เพลงพื้นบ้านนายเทิ้ม ผลิศักดิ์ เพลงทรงเครื่อง เพลงพวงมาลัย เพลงอีแซว เพลงสงฟาง ลิเก ปี่พาทย์
มอญแตรวง เพลงพิษฐาน การละเล่นหนังตะลุง กลองยาว แห่นางแมวรดน้ าด าหัว ขนบธรรมเนียม
ประเพณีวันไทยทรงด า (ลาวโซ่ง) ปาดตง เสนเฮือน ตักบาตรเทโวโรหณะ บุญบั้งไฟ ไหว้พระแข วัน
ลอยกระทง นมัสการหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร สงกรานต์ แห่เทียนจ าน าพรรษา งานปิดทอง 
พระศรีอริยเมตตาพระศรีอารย์ วัดดารา งานตักบาตรเทโววัดดารา ประเพณีสงกรานต์วัดจรเข้ใหญ่ 
ประเพณีแข่งเรือวัดท่าทราย ปิดทองรอยพระพุทธบาทวัดองครักษ์ งานประจ าปีหลวงพ่อแสง ท าขวัญ
ข้าว ประเพณีค้ าฟ้า ปิดทองหลวงพ่ออาน สารทไทย-ลาว ตักบาตรกลางน้ า ปิดทองไหว้พระหลวงพ่อ
มุ่ยไร่ ประเพณีวันส าคัญทางศาสนา งานประจ าปีศาลตายาย งานประจ าปีเจดีย์ยอดเหล็ก เทศกาลทิ้ง
กระจาด วัฒนธรรมลาวเวียง ลาวคั่ง กระเหรี่ยง ละว้า ไทยพวน วัฒนธรรมการกินข้าวแกงพริกจิ้ม 
ไทยทรงด าอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี ศิลปะการแสดงและดนตรี ลิเกโพธิ์พระยา ปี่พาทย์มอญ เพลงสง
ฟาง ต าบลดอนก ายาน เพลงอีแซวต าบลดอนก ายาน การละเล่น รดน้ าด าหัววันสงกรานต์ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี งานประจ าปีศาลตายาย งานประจ าปีเจดีย์ยอดเหล็ก เทศกาลทิ้งกระจาด 
ไหว้พระแขต าบลตลิ่งชัน ต าบลสนามคลี ประเพณีแห่เทียนจ าน าพรรษา ประเพณีไทยทรงด าต าบล
บางกุ้ง ลอยกระทงวัดมะนาว วัฒนธรรม ลาวโซ่งต าบลบางกุ้ง ซึ่งศิลปะการแสดงพื้นบ้านเหล่านี้ควร
เป็นมาตรฐานและอยู่คู่บ้านคู่เมืองตลอดไป 
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ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การอนุรักษ์และพัฒนาเพลงพ้ืนบ้านภาคกลางเพ่ือการสืบสาน
วัฒนธรรม  นอกจากผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วยังได้ศึกษาทฤษฎีต่าง ๆ ทาง
สังคมวิทยาประกอบการวิจัย เพ่ือให้การวิจัยมีคุณค่ามากขึ้น รายละเอียดดังนี้  
  1. ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ (Aesthetes Theory)  
   ค าว่า สุนทรียศาสตร์ สุนทรียภาพ หรือสุนทรียะนั้นมีผู้ให้ค านิยามไว้หลากหลายและ
ยากท่ีจะเขา้ใจ ซึ่งเป็นเพราะว่าวิชาที่ว่าด้วยสุนทรียศาสตร์นั้นมีเนื้อหาที่ยุ่งยาก ซับซ้อน และมี
ลักษณะที่เป็นนามธรรมมากเกินไป จึงขอยกตัวอย่างมาอ้างเพียงบางส่วนตามที่มี  
นักสุนทรียศาสตร์ให้ค านิยาม ไว้ดังนี้  
   ราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 1205) นิยามว่า สุนทรีย สุนทรียะ เก่ียวกับความนิยม
ความงาม. สุนทรียภาพ น. ความงามในธรรมชาติหรืองานศิลปะท่ีแต่ละบุคคลสามารถเข้าใจและรู้สึก
ได้ ความเข้าใจและรู้สึกของแต่ละบุคคลที่มีต่อความงามในธรรมชาติหรืองานศิลปะ สุนทรียศาสตร์ น. 
ปรัชญาสาขาหนึ่งว่าด้วยความงามและสิ่งที่งามในธรรมชาติหรืองานศิลปะ  
   พจนานุกรมศิลปะแห่งมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด อธิบายว่า สุนทรียศาสตร์ หมายถึง 
วิชาที่ว่าด้วยปรัชญาหรือทฤษฏีของความพึงพอใจ หรือการรับรู้ถึงความงามในธรรมชาติและศิลปะ ซึ่ง
เป็นค าที่เริ่มใช้กันครั้งแรกในช่วงกลางศตวรรษที่ 18 โดยนักปรัชญาชาวเยอรมันท่ีชื่อ Alexandar 
Gottieb Baumgarten ( Chilvers and Osborne. 1988 : 6)  
   G. Srinivasam (สุเชาว์ พลอย ชุม. 2534 : 2 ; อ้างอิงมาจาก G. Srinivasam) 
อธิบายว่า สุนทรียศาสตร์ เป็นสาขาหนึ่งของคุณวิทยา (Axiology) หรือทฤษฎีคุณค่า สาขาย่อยของ
คุณวิทยาอีก 2 สาขา คือ ตรรกศาสตร์และจริยศาสตร์ (Logic and Ethics) ศาสตร์ทั้งสามนี้เป็น
ศาสตร์แห่งการหาคุณค่าข้ันพ้ืนฐานของมนุษย์ 3 ประการด้วยกันคือ ความจริง ความดี และความงาม
ตามล าดับ  
   Webster ((ทวีเกียรติ ไชยยงยศ, 2538); อ้างอิงมาจาก Webster) นิยามว่า 
สุนทรียศาสตร์ คือ การศึกษา หรือปรัชญาแห่งความงาม ทฤษฏีว่าด้วยวิจิตรศิลป์ และความรู้สึกของ
บุคคลที่มีต่อวิจิตรศิลป์ Runes (ทวีเกียรติ ไชยยงยศ, 2538); อ้างอิงมาจาก Runes) นิยามว่า 
สุนทรียศาสตร์ คือ ศาสตร์ที่ว่าด้วยความงามหรือสิ่งที่งามโดยเฉพาะก็คือความงามในศิลปะพร้อมด้วย
มาตรการ ส าหรับทดสอบคุณค่าในการพิจารณาตัดสินศิลปะ ในการศึกษาสุนทรียศาสตร์วัฒนธรรม
เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความงามไม่ว่าจะเป็นจิตวิสัยหรือวัตถุวิสัยก็ยังเป็นเรื่องที่ให้ความเห็นไม่ตรงกัน
อยู่นั้นเองและทัศนะที่แตกต่างกันของสุนทรียศาสตร์เหล่านั้นก็ให้เกิดทฤษฏีความงามขึ้นหลายทฤษฏี 
ดังนี้  
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   1.1 ความงามเป็นคุณสมบัติของวัตถุ  
    ผู้เชื่อในทฤษฏีนี้เชื่อว่าวัตถุต่าง ๆ ล้วนแต่มีความงามในตัวของวัตถุเอง เช่น สวย
เพราะสีสัน ทรวดทรง พ้ืนผิว ไม่ว่าเราจะสนใจวัตถุนั้นหรือไม่การที่เราเริ่มให้ความสนใจในวัตถุนั้นก็
เป็นเพราะความงามของวัตถุนั้นเอง บุคคลที่ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับทฤษฏีนี้ท่านหนึ่งก็คือ Aristotle ท่าน
ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับความงามที่เป็นวัตถุวิสัยนี้ว่า สุนทรียธาตุนั้นมีจริงโดยไม่ขึ้นกับความคิดของมนุษย์ 
สุนทรียธาตุมีมาตรการตายตัวในตัวเอง ดังนั้นความงามทางวัตถุจึงเป็นความสมบูรณ์อันเกิดจาก
รูปร่าง รูปทรง สีสัน สัดส่วนที่ประกอบกันอย่างกลมกลืน มีความสมดุล ซึ่งถือว่าความงามที่เป็นวัตถุ
วิสัยหรือสุนทรียธาตุนั้นเป็นความงามที่สมบูรณ์แบบ  
   1.2 ความงามคือความรู้สึกเพลิดเพลิน  
    แนวคิดตามทฤษฏีนี้กล่าวคือ การที่เรามองเห็นคุณค่าของความงามในสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งจิตจะเป็นตัวก าหนดความงาม Plato ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับเรื่องของความงามว่า ความงามที่
แท้จริงนั้นอยู่ที่โลกจินตนาการ (World of Idea) ท่านเชื่อว่าความงามอยู่ที่จิตเป็นตัวก าหนด ส่วน
ความคิดนั้น อยู่ในห้วงแห่งจินตนาการที่อยู่นอกเหนือไปจากโลกนี้ กล่าวคือต้นแบบแห่งความงาม
ขึ้นอยู่กับสิ่งใดท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับจินตนาการในต้นแบบมากเพียงใดย่อมถือว่าเป็นความงามเพียง
นั้น ความชอบ ความเพลิดเพลินเป็นสิ่งแสดงถึงคุณค่าตามมา  
   1.3 ความงามเป็นสภาวะสัมพันธ์  
    นักคิดบางคนเชื่อว่าความงาม ไม่ใช้เป็นจิตวิสัยอย่างสิ้นเชิงและก็ไม่ใช้เป็นวัตถุจิต
วิสัยอย่างสิ้นเชิงเช่นกัน แต่เป็นสภาวะสัมพันธ์ระหว่างวัตถุกับบุคคล ทัศนะนี้ก็นับว่ามีส่วนถูกต้องอยู่
ที่การยอมรับว่าทั้งบุคคลและวัตถุมีความส าคัญด้วยกันทั้งคู่ ในการตีคุณค่าทางสุนทรียะ แต่เราก็ต้อง
ยอมรับว่าความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งสองสิ่งดังกล่าวมาแล้วนั้นเองที่เป็นรากฐานรองรับคุณค่าทาง
สุนทรียะอย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นการที่จะอธิบายว่าความงามคือ สภาวะสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  
(ทวีเกียรติ ไชยยงยศ, 2538)  
  สรุปได้ว่าสุนทรียศาสตร์เป็นศาสตร์ที่เก่ียวกับความงามและสิ่งที่เป็นความงามใน
ธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยเฉพาะสิ่งที่สร้างขึ้น รวมไปถึงประสบการณ์ คุณค่าความงามและ
มาตรฐานในการวินิจฉัยว่าอะไรงาม อะไรไม่งาม รวมไปถึงการค้นหาความหมายของความพึงพอใจ
ทางสุนทรียะ ลักษณะวัตถุวิสัยและจิตวิสัยของความงามธรรมชาติของความงาม ก าเนิดและธรรมชาติ
ของแรงกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์งาน  
  จากทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ที่กล่าวมา ผู้วิจัยได้น ามาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาเพลง
พ้ืนบ้านภาคกลาง เพื่อการสืบสานวัฒนธรรม โดยสุนทรียภาพของการแสดงเพลงพ้ืนบ้านจะเกิดขึ้น
ต้องมีลีลา บุคลิกเหมาะสม การแสดงดี การแต่งกายงาม ดนตรีไพเราะมีความประทับใจ รู้สึก
เพลิดเพลินลึกซึ้งไปกับการแสดงเพลงพ้ืนบ้านภาคกลาง 
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  2. ทฤษฎีนิเวศวิทยาวัฒนธรรม (Cultural Ecology)  
    นิเวศวิทยาวัฒนธรรม (Cultural Ecology) เป็นแนวคิดทางมานุษยวิทยาแนวหนึ่งที่
สนใจศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม โดยเน้นถึงอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมว่าเป็นตัวก าหนด
กระบวนการวิวัฒนาการทางสังคมวัฒนธรรม จูเลียน สจ๊วด (Julian Steward) นักมานุษยวิทยา
อเมริกัน ได้อธิบายแนวความคิดแบบนิเวศวิทยาวัฒนธรรมว่า เป็นการศึกษากระบวนการปรับตัวของ
สังคมภายใต้อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการศึกษาวิวัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจาก
การปรับตัว (Adaption) ของสังคม แนวความคิดนี้มองสังคมในลักษณะเป็นพลวัตหรือเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงเป็นผลมาจากการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม โดยมีพ้ืนฐาน
ส าคัญคือ เทคโนโลยีการผลิต โครงสร้างสังคม และลักษณะของสภาพแวดล้อมธรรมชาติ เป็นเงื่อนไข
หลักก าหนดกระบวนการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวของสังคมวัฒนธรรม  
   ตามแนวคิดของ Steward ถือว่านิเวศวิทยาวัฒนธรรมแตกต่างไปจากนิเวศวิทยา
สังคม (Social Ecology) เพราะว่านิเวศวิทยาวัฒนธรรมมุ่งมั่นเสาะแสวงหากฎเกณฑ์เพ่ืออธิบายถึง
ที่มาของลักษณะ และแบบแผนของวัฒนธรรมบางประการซึ่งมีอยู่ในแต่ละสภาพแวดล้อม มากกว่า
การมุ่งแสวงหาหลักการทั่วไปที่สามารถครอบคุลมถึงสภาพวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมทุกแห่ง 
(Steward. 1963 : 36)  จูเลียน สจ๊วด (Julian Steward) นักมานุษยวิทยาชาวอเมริกัน แห่ง
มหาวิทยาลัยอิลินนอยส์ มองเห็นข้อบกพร่องของแนวคิดวิวัฒนาการสายเดี่ยวของกลุ่มนักวิวัฒนาการ
ศตวรรษท่ี 19 และในขณะเดียวกันเขาก็ไม่ยอมรับวิธีการศึกษาของกลุ่มวิวัฒนาการสากลของเลสลี
ไว้ท์ (Leslie White) วี กอร์ดอน ชายด์ (V. Gordon Childe) เพราะเขาเห็นว่ากฎของไว้ท์ และชายด์ 
แม้ว่าจะถูกต้อง ถ้ามองในแง่วิวัฒนาการโดยส่วนรวมของวัฒนธรรมมนุษย์ แต่ก็ไม่สามารถจะตอบ
ปัญหา หรืออธิบายถึงสาเหตุว่าท าไมวัฒนธรรมบางวัฒนธรรมจึงเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วในขณะที่บาง
วัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงช้ามาก (สนิท สมัครการ, 2540) Steward ปฏิเสธแนวความคิดแบบ
วิวัฒนาการเส้นตรงของนักทฤษฎีวิวัฒนาการรุ่นเก่า ซึ่งเสนอว่าวัฒนธรรมของทุกเผ่าพันธุ์จะมี
วิวัฒนาการเป็นเส้นตรงผ่านขั้นตอนต่าง ๆเหมือนกันหมด Steward แย้งว่าวิวัฒนาการทางวัฒนธรรม
อาจเกิดขึ้นได้หลายสาย (Multilinear Evolution) และแต่ละสายย่อมมีความแตกต่างกัน ความ
แตกต่างนี้เกิดจากการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม เทคโนโลยีและโครงสร้างสังคมเป็นหลัก 
Steward เป็นผู้ริเริ่มวางเกณฑ์ทางความคิด และวิธีการศึกษาวิวัฒนาการในหลายสาย โดยให้ความ
สนใจศึกษาวัฒนธรรมต่าง ๆ ในแต่ละวัฒนธรรม ซึ่งวัฒนธรรมที่มีอยู่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันในหลาย
ท้องที ่ทั้งในแง่ของรูปแบบ (Form) แง่การท าหน้าที่ (Function) และในแง่ความต่อเนื่อง 
(Sequence) ซึ่งได้ทดสอบแล้วว่ามีความถูกต้อง วิธีการศึกษาของกลุ่มวิวัฒนาการหลายสายนี้ 
Steward ได้คิดสร้างแนวคิดใหม่ที่ส าคัญคือ แนวคิดเรื่อง “นิเวศวิทยาวัฒนธรรม” (Cultural 
Ecology) นั่นเอง Steward เสนอว่าในการศึกษาของวัฒนธรรมของสังคมระดับประเทศชาติ (Nation 
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- state) นั้น จะใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาซึ่งใช้ศึกษากับสังคมระดับเผ่าพันธุ์ (Tribal Societies) 
ไม่ได้เต็มที่ เพราะสังคมระดับประเทศชาติมีระดับการเกลื่อนกลืนทางวัฒนธรรมที่จะต้องพิจารณา
ด้วย เขาจึงเสนอให้พิจารณาวัฒนธรรมของสังคมประเทศชาติออกเป็น 2 ระดับ คือ วัฒนธรรม
แห่งชาติ (National Culture) ซึ่งก็อาจทีความหมายแตกต่างกัน ออกเป็น 3 ความหมาย คือ  
    ประการแรก อาจหมายถึง มรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าสูงทางวัฒนธรรมถึง
ระดับเป็นวัฒนธรรมของชาติ  
    ประการที่สอง อาจหมายถึง สถาบันทางสังคมต่าง ๆ ที่ท าหน้าที่ระดับชาติ เช่น 
ระบบการเมือง การบริหาร การเศรษฐกิจของประเทศโดยส่วนรวม เป็นต้น นอกจากนี้ยังอาจหมายถึง 
ลักษณะประจ าชาติ (National Characters) ซึ่งเป็นผลรวมของค่านิยมทางวัฒนธรรม  
ดังนั้นวิธีการศึกษาวัฒนธรรมแห่งชาติต้องใช้หลายวิธี เช่น การใช้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์   
โบราณคดี รวมทั้งการส ารวจที่มีตัวอย่างเป็นตัวแทนของกลุ่มต่าง ๆ อย่างเพียงพอ วัฒนธรรมอีก
ระดับหนึ่งใน   
     ประการที่สาม คือ ระดับย่อยลงมาซึ่งเป็นกลุ่มชนต่าง ๆ ที่ได้ รวมรวบกันเข้ามา
เป็นประชากรของประเทศชาติหนึ่ง ตามวิธีการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม และประวัติการก่อตั้ง
ประเทศของแต่ละประเทศ ในการศึกษาวัฒนธรรมของกลุ่มท้องถิ่น กลุ่มอาชีพและสถาบันระดับ
ท้องถิ่นต่างๆ เหล่านี้ อาจศึกษาได้หลายวิธีทั้งการสังเกตพฤติกรรมได้โดยตรง รวมทั้งการสัมภาษณ์
โดยละเอียดได้ด้วย แต่กลุ่มวัฒนธรรมย่อยหรือวัฒนธรรมท้องถิ่นเหล่านี้ไม่อาจน าไปกล่าวอ้างได้ว่า
เป็นตัวแทนวัฒนธรรมระดับชาติได้ Steward เสนอแนวคิดประเด็นประเด็นคือ วัฒนธรรมแต่ละสังคม
มีการปรับตัวต่าง ๆ กัน เมื่อได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมใดสภาพแวดล้อมหนึ่งแล้วก็จะมี
วิวัฒนาการเฉพาะวัฒนธรรมนั้น และ Steward ได้เสนอบทสรุป กฎวิวัฒนาการวัฒนธรรม เพื่อ
อธิบายนิเวศวิทยาวัฒนธรรมว่าเกิดจากปัจจัยพ้ืนฐาน ส าคัญ 3 ประการ คือ  
     - ประการแรก ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีวัฒนธรรมกับสภาพแวดล้อม
ควรต้องวิเคราะห์ประสิทธิภาพของวัฒนธรรมที่สามารถน าเอาทรัพยากรมาใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุด 
เช่น มาใช้ให้เป็นอาหารและที่อยู่อาศัยของมนุษย์ในสังคม  
       - ประการที่สอง ศึกษารูปแบบพฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์กับเทคโนโลยี
วัฒนธรรม โดยวิเคราะห์วิธีการที่มนุษย์ในแต่ละสังคมสร้างวัฒนธรรม ก าหนดพฤติกรรม และกิจกรรม
ต่าง ๆ รวมทั้งศึกษาวิถีการท างาน เพื่อให้ชีวิตอยู่รอดได้หรือไม่ เพียงใด  
     - ประการที่สาม ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบพฤติกรรม และระบบ
วัฒนธรรมวิเคราะห์พฤติกรรมและกิจกรรมคนในสังคม ว่ามีส่วนท าให้สังคมอยู่รอดได้หรือไม่เพียงใด  
ส าหรับการศึกษาวิจัยนั้น Steward ได้เสนอระเบียบวิธีวิจัยนิเวศวิทยาวัฒนธรรมที่มีลักษณะ
ผสมผสานระหว่างระเบียบวิธีวิจัยตามทฤษฎีหน้าที่นิยม และการวิจัยตามแบบสังคมศาสตร์สมัยใหม่                 
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โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ ประการแรก เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมกับวัฒนธรรม 
ประการที่สอง เพ่ือศึกษาระบบวัฒนธรรมของสังคมส่วนรวมทั้งหมด โดยไม่เน้นศึกษาปัจเจกบุคคลใน
ระบบวัฒนธรรม ประการที่สาม เพื่อศึกษาการปรับตัวของวัฒนธรรมให้เข้ากับสภาพแวดล้อมนั้น  
ประการที่สี่ เพ่ือศึกษาระบบวัฒนธรรมในฐานะเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลในการก าหนดความสัมพันธ์ 
ประการสุดท้ายนิเวศวิทยาวัฒนธรรมพยายามชักน า ให้มนุษย์หันไปสนในความสัมพันธ์ระหว่าง
สภาพแวดล้อมกับองค์ประกอบวัฒนธรรม  
  กล่าวโดยสรุปแล้ว นิเวศวิทยาวัฒนธรรมตามทัศนะของ Steward เป็นความพยายาม
ศึกษาวิเคราะห์ถึง 1. ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพเทคโนโลยีทางการผลิต ซึ่งเป็นตัวก าหนดส าคัญต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม 2. ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับพฤติกรรมของมนุษย์ และ            
3. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีต่อวัฒนธรรม Steward (ยศ สันตสมบัติ, 2537); 
อ้างอิงมาจาก Steward. 1955)  
  ทฤษฎีนิเวศวิทยาวัฒนธรรม เป็นทฤษฎีที่น ามาวิเคราะห์การด ารงอยู่และการปรับตัว
ทางวัฒนธรรม เพ่ือให้เพลงพ้ืนบ้านภาคกลาง คงอยู่และสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับอิทธิพลของ
สภาพแวดล้อม เพ่ือความอยู่รอดของคณะศิลปินเพลงพ้ืนบ้าน และให้เพลงพ้ืนบ้านภาคกลางคงแสดง 
อยู่ได้และเป็นส่วนหนึ่งของสังคมภาคกลางต่อไป  
  3. ทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม (Cultural Diffusion)  
   ทฤษฎีการแพร่กระจายมีลักษณะร่วมสมัยกับวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ตามแนวคิด 
ของนักมานุษยวิทยาอเมริกัน กล่าวคือ นักมานุษยวิทยายุโรปยังได้พัฒนาทฤษฎีนี้ โดยน าผลการ
แพร่กระจายวัฒนธรรมมาก าหนดเขตพ้ืนที่วัฒนธรรมในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกข้ึน 
   แนวความคิดหลักก็คือ การประดิษฐ์คิดค้นอย่างอิสระ (Independent Invention) 
และวิวัฒนาการแบบคู่ขนาน (Parallel Evolution) มีโอกาสเกิดขึ้นยากมาก กล่าวคือวัฒนธรรมที่
คล้ายคลึงกันเกิดจากกระบวนการแพร่กระจาย (The Process Of Diffusion) ได้มีกลุ่มนักคิด 2 กลุ่ม 
กล่าวคือ  
     กลุ่มอังกฤษ เสนอว่าสังคมโลกและวัฒนธรรมชนเผ่าดั้งเดิมมีส่วนสัมพันธ์กับ
วัฒนธรรมอียิปต์โบราณ เนื่องจากมนุษย์มีการติดต่อระหว่างกันทางภาคพ้ืนดินและมหาสมุทร ชาว
พ้ืนเมืองบางกลุ่มก็พัฒนาวัฒนธรรมนั้น ผลก็คือ เกิดความเสื่อมแบบถอยหลังเข้าคลอง หลังจากท่ี
ได้รับอารยธรรมอียิปต์ท าให้เจริญสูงสุด วัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันและแตกต่างกัน อธิบายได้จากสาย
สัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างความเสี่ยงของอารยธรรมอียิปต์และวัฒนธรรมดั้งเดิม  
    กลุ่มวงแหวนวัฒนธรรม (Culture - Circle School หรือ Kulturkereislebre) 
ได้รับอิทธิพลจากมานุษยวิทยาภูมิศาสตร์ (Anthrop Geographic) ของเยอรมันสมัย ค.ศ. ที่ 19 โดย
ได้เสนอวิธีการเก็บข้อมูลเพื่อน าไปสร้างทฤษฎี โดยศึกษาประวัติศาสตร์ของภูมิภาคต่าง ๆ ในโลกดังนี้  
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    การแพร่กระจายเกิดจากจุดก าเนิดหลายศูนย์กลาง แต่ละศูนย์กลาง จะมี
องค์ประกอบวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปแต่ละกลุ่ม เรียกว่า วงแหวนหนึ่ง (Kulturkreise) เช่น
ประกอบด้วยการเพาะปลูกมัน เสื่อ ไม้กระดาน ไม้พลองและการสืบทอดเครือญาติทั้ง ๆ ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงปรับตัว มีการผสมผสานวัฒนธรรม หรือองค์ประกอบวัฒนธรรมบางอย่างสูญเสียไป แต่
ละวงแหวนวัฒนธรรมยังคงรักษาดุลยภาพอารยธรรมที่ได้รับมาจากศูนย์กลาง และแพร่กระจายไปยัง
ส่วนต่าง ๆ ของโลกท าให้นักมานุษยวิทยาสามารถก าหนดเขตวงแหวนวัฒนธรรมได้หลายเขต และ
น าไปสร้างประวัติศาสตร์วัฒนธรรมได้  
   ในหลายภูมิภาคมนุษย์ได้สร้างศูนย์กลางแหวนวัฒนธรรมขึ้น และได้ถ่ายทอด
วัฒนธรรมให้กับชุมชนอื่น ๆ ดังนั้นวัฒนธรรมหนึ่งอาจประกอบด้วยวัฒนธรรมหลายจุดศูนย์กลาง  
    นักมานุษยวิทยาสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบวัฒนธรรม คือ ศึกษาอายุ จุดก าเนิด
วัฒนธรรมในแต่ละพ้ืนที่เป็นการศึกษาวงแหวนวัฒนธรรม ระดับชั้นวัฒนธรรม (Cultural Strata) 
วัฒนธรรมขั้นสูง หรือวัฒนธรรมปัจจุบัน (Upper Strata) อาจศึกษาจากหลักฐานโบราณคดีต่าง ๆ 
สามารถจัดล าดับวงแหวนวัฒนธรรม ศึกษาระดับความสัมพันธ์ระหว่างวงแหวนวัฒนธรรมที่
แพร่กระจายออกไป อย่างไรก็ตามแนวความคิดนี้รีบเร่งสรุปทฤษฎีเกินไป ท าให้มีการค้นด้านแนวคิดนี้
หมายถึง การแพร่กระจาย (Spread) ของลักษณะการทางวัฒนธรรม (Cultural Traits) จากกลุ่มหนึ่ง 
กล่าวคือ เป็นการแพร่กระจาย การค้นพบและการประดิษฐ์จากชนกลุ่มหนึ่งไปสู่ชนอีกกลุ่มหนึ่ง การ
แพร่กระจายมีลักษณะ ดังนี้ 
    ลักษณะที่ 1 เกิดขึ้นในทุกสังคมที่มีการติดต่อสัมพันธ์กัน  
    ลักษณะที่ 2 เป็นกระบวนการสองทางไป-กลับเสมอ (Two- way Process)  
    ลักษณะที่ 3 เป็นกระบวนการคัดเลือก (Selective Process) คือ มีการรับ
บางอย่างและไม่รับบางอย่าง  
    ลักษณะที่ 4 โดยทั่วไปมีการดัดแปลงการแพร่กระจายมาให้เข้ากับสภาพท้องถิ่น
เงื่อนไขท้ัง 3 ประการ ดังกล่าวก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นทางสังคม ความคิดในเรื่องการ
แพร่กระจายของวัฒนธรรม (Diffusion) นี้อาจเปรียบเทียบกับความคิดในเรื่องการคิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ 
(Independent Invention) การคิดประดิษฐ์สิ่งของขึ้นมาใหม่อาจเกิดขึ้นได้หลาย ๆ แห่งพร้อม ๆ 
กัน การที่มีสิ่งประดิษฐ์เหมือนกันในส่วนต่างๆ หรือที่เรียกว่าการหยิบยืมวัฒนธรรม ฟริตซ์ แกรบ 
(Fritz Graeb) และวิลเฮล์ม ชมิทธ์ (Wilhelm Schmidt) มองว่าวัฒนธรรมจะแพร่กระจายจาก
ศูนย์กลาง หรือจุดก าเนิดไปยังเขตภูมิศาสตร์เดียวกันและยุคสมัยที่ใกล้เคียงกันเท่าที่เกิดการยอมรับใน
สังคมนั้น การแพร่กระจายทางวัฒนธรรมสามารถไปได้ทุกทีเพ่ือสนองตอบความจ าเป็นพ้ืนฐานของคน 
การแพร่กระจายทางวัฒนธรรมไปได้ทุกที่ไม่มีอุปสรรคทางภูมิศาสตร์ และในที่มนุษย์สามารถเดินทาง
ไปถึง โดยที่คนสามารถสร้างวัฒนธรรมได้ทุกที่ไม่จ าเป็นต้องกระจายในรูปแบบวงกลม การศึกษาการ
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แพร่กระจายทางวัฒนธรรมสามารถใช้หลักวิธีการได้ดังนี้ (นิยพรรณ วรรณศิริ. 2540 : 99-101 ; 
อ้างอิงมาจาก Clack Wissler และ Alfred Kroeber)  
     วิธีการที่ 1 หลักภูมิศาสตร์ แกะรอยพื้นที่ ดูสถานที่อาณาเขตติดต่อทาง
วัฒนธรรม ซึ่งเกิดวัฒนธรรมแบบผสมผสาน  
      วิธีการที่ 2 ใช้ประวัติศาสตร์สืบค้น ช่วยให้รู้ความเป็นมาและสนับสนุนการ
ตีความ  
     วิธีการที่ 3 การขุดค้นทางโบราณคดี เพ่ือให้สิ่งที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
สามารถบ่งบอกถึงพฤติกรรมของคนหรือผู้สร้างและเรื่องราวในยุคสมัยนั้น  
      วิธีการที่ 4 ดูวิวัฒนาการของวัฒนธรรม ว่ามีข้ันตอนและการเติบโตเป็นมา
อย่างไร 
     วิธีการทั้ง 5 ประการสามารถน ามาศึกษาการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมจะ
ท าให้ทราบถึงความเป็นมาของวัฒนธรรมเดียวกันหรือไม่ และวัฒนธรรมใดจะเป็นแม่บทของอีก
วัฒนธรรมหนึ่งเพ่ือหาวัฒนธรรมต้นก าเนิด  
   ทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม เป็นการหาค าตอบในการแพร่กระจายของ
การแสดงเพลงพื้นบ้านภาคกลาง จากสังคมหนึ่งไปสู่สังคมหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่ง การแพร่กระจายมักจะ
เกิดข้ึนผ่านช่องทางการสื่อสารรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอยู่ภายใต้ในระบบของสังคม
วัฒนธรรม (บุปผาชาติ อุปถัมภ์นรากร, 2552)  
   ทฤษฎีสัญลักษณ์สัมพันธ์ (Symbolic Interactionism Theory)  
    นักสังคมวิทยาหลายท่านได้ศึกษาการจัดระเบียบทางสังคม ด้านของสัญลักษณ์
สัมพันธ์ โดยทฤษฎีนี้ เน้นถึงการกระท าระหว่างกันของบุคคลในสังคม เนื่องมาจากสัญลักษณ์ 
โดยเฉพาะภาษาเป็นสื่อการติดต่อที่ส าคัญท่ีสุดที่ท าให้มนุษย์มีความผูกพันและสัมพันธ์กัน จนสร้าง
เป็นระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของสังคม ท าให้สังคมมีการจัดระเบียบขึ้น เฮอเบิร์ต บลูเมอร์ (Herbert 
Blumer) อธิบายการจัดระเบียบทางสังคมว่าความสัมพันธ์ทางสังคมของกลุ่มต่าง ๆ เกิดจากผลของ
การที่บุคคลแปล หรือก าหนดความหมายของการกระท าต่อกัน การมีปฏิกิริยาโต้ตอบ มิได้มีโดยตรง
ต่อการกระท าของบุคคล แต่เพราะปฏิกิริยาต่อความหมายของการกระท าหรือแสดงออก เพราะฉะนั้น
ความสัมพันธ์จึงเป็นการใช้สัญลักษณ์ การตีความ และการแสวงหาความหมายที่แท้จริงของการ
กระท าต่าง ๆ การแสดงออกในลักษณะกระท าต่อกัน หรือปฏิกิริยาต่อกัน ต้องอยู่ในรูปกระบวนการที่
บุคคลทั้งหลายเข้าใจในเหตุการณ์สามารถประเมินเหตุการณ์ ให้ความหมายและตัดสินใจ ที่จะมีการ
กระท าโต้ตอบ แนวความคิดของบลูเมอร์ จึงเป็นการอธิบายที่เน้นถึงการตีความ เพ่ือให้รู้ความหมายที่
แท้จริง มีดด์  ได้เน้นถึงความสัมพันธ์ของสัญลักษณ์ท่ีมนุษย์ได้ใช้ร่วมกัน การรวมกลุ่มทางสังคม มิได้
เกิดข้ึนจาก การร่วมกันเท่านั้น แต่มาจากความตั้งใจ การกระท าก็แสดงด้วยความตั้งใจ ท่าทางที่
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แสดงออกจะเป็นไป ด้านภาษาสัญลักษณ์ จะเป็นเครื่องกระตุ้นให้อีกบุคคลหนึ่ง แสดงโต้ตอบ
ความหมายนั้น ๆ จนเกิดการสัมพันธ์กันขึ้น จึงมองเป็นการจัดระเบียบอย่างหนึ่ง จอร์จ เฮอเบิร์ต 
มีดด์ (Georgy Herbert Mead) นักจิตวิทยาสังคม กล่าวถึง การจัดระเบียบทางสังคมว่า 
ความสัมพันธ์ทางสังคมของบุคคล ของบุคคลในสังคมนั้นอยู่ที่การมีและการใช้ความหมายร่วมกัน การ
กระท าระหว่างกันของบุคคลในสังคม จนเกิดเป็นความสัมพันธ์กันเช่นนั้น เป็นเพราะใช้สัญลักษณ์
ร่วมกัน และกล่าวว่า มนุษย์กับสังคม มีความสัมพันธ์ ต่อกัน ทั้งมนุษย์และสังคมจึงพ่ึงพาอาศัยกัน 
และแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพ่ือความอยู่รอดของทั้ง 2 ฝ่าย เออร์วิง กอฟฟ์แมน (Erving Goffman) 
อธิบายการจัดระเบียบทางสังคมในรูปแบบของความสัมพันธ์ ที่มนุษย์แสดงละครต่อกัน (Dramatic 
Approach) ต้องสวมหน้ากากเข้าหากัน บุคคลมีแนวโน้มที่จะสร้างความประทับใจ (Impression 
Management) ต่อฝ่ายตรงข้ามเป็นส าคัญ ข้อสมมุติของทฤษฎีสัญลักษณ์สัมพันธ์ เป็นทฤษฎีที่
กล่าวถึง กระบวนการการกระท าระหว่างกัน มีข้อสมมติที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบทางสังคมดังต่อไปนี้   
    1. เนื่องจากพฤติกรรมเป็นการตอบโต้หรือปฏิกิริยาของกระบวนการที่บุคคลต่าง 
ๆ ได้แปลความหมายประเมินผล ได้ความหมายตามเนื้อหาสาระที่บุคคลได้กระท าต่อกัน การจัด
ระเบียบทางสังคม จึงมีลักษณะเป็นกระบวนการมากกว่าที่จะเป็นโครงสร้าง  
    2. โครงสร้างทางสังคมจึงเป็นปรากฏการณ์หนึ่ง ๆ ที่เกิดขึ้นทันทีโดยไม่ท าให้การ
กระท าของปัจเจกบุคคลหยุดชะงัก การที่จะเข้าใจแบบแผนของการจัดระเบียบทางสังคมจะต้อง
ยอมรับว่าแบบแผนต่าง ๆ เหล่านั้นเป็นพฤติกรรมปลีกย่อยของปัจเจกบุคคล  
    3. ขณะที่การกระท ามีลักษณะเป็นการกระท าซ้ า ๆ และมีโครงสร้างในเรื่องการ
กระท านั้น ๆ โดยการนิยามสถานการณ์และการคาดหวังที่เด่นชัด ธรรมชาติของสัญลักษณ์แสดงให้
ทราบถึงความสามารถส าหรับใช้สัญลักษณ์ใหม่ ๆ ผลก็คือท าให้มีการแปลความหมายใหม่ การ
ประเมินผลใหม่ การนิยามใหม่ และการก าหนดพฤติกรรมใหม่ ๆ เกิดข้ึนได้เสมอโครงสร้างสังคมท่ีมี
อยู่ที่เดิม จึงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทั้งนี้ก็เพราะเป็นการกระท าระหว่างกัน  
    4. ดังนั้นแบบแผนของการจัดระเบียบทางสังคม จึงเป็นตัวแทนปรากฏการณ์
หนึ่งๆที่เกิดขึ้นทันที่ทันใด ซึ่งสามารถรักษาไว้เสมือนเป็นเรื่องราวต่าง ๆ ที่นิยามสถานการณ์ต่าง ๆ 
ของผู้กระท า อย่างไรก็ตามกระบวนการสัญลักษณ์ต่าง ๆ ซึ่งก่อให้เกิดและสนับสนุน แบบแผนเหล่านี้
สามารถด าเนินการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนสามารถเปลี่ยนแปลงแบบแผนนั้น ทฤษฎีนี้เน้นถึงการ
กระท าระหว่างกันของบุคคลในสังคมเนื่องมาจากสัญลักษณ์โดยเฉพาะภาษาเป็นสื่อการติดต่อที่ส าคัญ
ที่สุดที่ท าให้บุคคล กลุ่มบุคคล ในสังคมมีความผูกพันและสัมพันธ์กันจนสามารถสร้างเป็นระเบียบ
กฎเกณฑ์ต่างๆ 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 1. งานวิจัยในประเทศ  
  นักวิจัย นักวิชาการหลายท่านให้ความสนใจเรื่องการแสดงเพลงพื้นบ้าน จึงได้ศึกษาและ
ติดตามการแสดงพื้นบ้าน โดยได้แสดงความคิดเห็น ตลอดถึงการสรุปผลการศึกษา จึงน าเสนอไว้ดังนี้  
   จารุวรรณ เรืองสุวรรณ (2521 : 58-65) ได้เขียนของดีอีสาน กล่าวถึงผญาว่า อาจจะ
เป็นกลอนพ้ืนบ้านที่บ่าวสาวผูกขึ้นมาว่าแก่กัน ในการแสดงความรักไม่ว่ากันตรงๆ เป็นการพูดเลียบ
เคียงกระทบกระเทียบเปรียบเปรยกัน และอาจจะว่ากันเป็นกลอนสดก็มีมาก อีกทั้งยังแบ่งกลอนย่อย 
หรือผญาย่อย หรือล่องของ หรือกลอนขับ   
   สุกัญญา สุจฉายา (2525 : 170) ได้ศึกษาเพลงปฏิพากย์ของภาคกลางพบว่าเพลง
ปฏิพากย์เป็นเพลงพื้นบ้านประเภทวรรณกรรมมุขปาฐะ ที่ได้รับความนิยมแพร่หลายในท้องถิ่น แบ่ง
ตามเนื้อหาออกเป็นสองประเภท คือ เพลงปฏิพากย์สั้นและเพลงปฏิพากย์ยาว เพลงปฏิพากย์ มี
บทบาทต่อสังคมหลายประการ เช่น เป็นเครื่องมือในการสร้างความบันเทิง สร้างความสามัคคี ให้
การศึกษา ระบายความเก็บกดอันเนื่องมาจากกฎเกณฑ์ของประเพณีและค่านิยมบางประการของ
สังคม โดยเฉพาะเรื่องการแสดงออกในทางเพศ ระบายความเก็บกดเนื่องจากภาวะทางเศรษฐกิจและ
สังคมและท าหน้าที่บันทึกเหตุการณ์ทางสังคม และวิพากษ์วิจารณ์สังคมในยุคสมัยนั้น ๆ แต่ใน
ปัจจุบันนี้บทบาทของเพลงปฏิพากย์ได้ลดน้อยลง ทั้งนี้เพราะอิทธิพลทางเทคโนโลยี ในระบบ
เศรษฐกิจนิยมตะวันตก ท าให้วิถีชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป  
   ถาวร สุบงกช และคณะ (2526 : 122) ได้ศึกษาเพลงโคราชในเชิงวิเคราะห์เพ่ือเป็น
การรวบรวมเพลงโคราช จากหมวดเพลง มาศึกษาวิเคราะห์ในด้านเนื้อหา รูปแบบ และขั้นตอนการ
เล่นเพลง โดยยึดหลักวิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรมในแง่ สังคมวิทยา ปรัชญา และจิตวิทยา ผล
การศึกษาพบว่า เพลงโคราชทั้งท่ีเป็นวรรณกรรมมุขปาฐะ และวรรณกรรมลายลักษณ์ ทั้ง 1297 
กลอนเพลงนั้น มีวิวัฒนาการมาจากเพลงก้อมที่ใช้ค าพูดจาโต้ตอบกันเรียกว่าเพลงคู่สองคู่สี่ ลักษณะ
เด่นของเพลงโคราชคือ การเล่นสัมผัสในทั้งสัมผัสอักษรและสัมผัสสระ ภาษาท่ีใช้เป็นภาษาถิ่นโคราช 
และภาษาภาคกลางการเล่นเพลงโคราชเดิมเล่นที่ลานบ้าน ต่อมาเล่นบนเวทียกพ้ืนมีเสาสี่ต้น ผู้เล่น
หญิงชายจะว่าเพลงโต้ตอบกันทีละคู่ เนื้อหาของเพลงโคราชส่วนมากจะเก่ียวกับความรัก การใช้
ปฏิภาณโต้ตอบกัน ความเป็นอยู่ อาชีพ สภาพสังคม สุภาษิต  ค าสอน หลักธรรมของพุทธศาสนา เจ
ตนคติต่อสังคม ความเชื่อถือ ค่านิยมวรรณคดี ประวัติศาสตร์ นิทานพื้นบ้าน นิทานชาดก และต านาน
ต่าง ๆ ในด้านสังคมวิทยา เพลงโคราชสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องศาสนา การศึกษาอบรม สิ่งแวดล้อม และ
ค่านิยมพ้ืนฐานทางสังคม ในด้านจิตวิทยา พบว่า สภาพทั่วไปในการเล่นเพลง การฟังเพลง การล าดับ
เรื่องในการเล่น และลักษณะของหมดเพลง เป็นไปในลักษณะที่จะต้องอาศัยจิตวิทยาเป็นส่วน
เกื้อหนุนให้เพลงโคราชได้รับความนิยมจากผู้ฟังเป็นอย่างยิ่ง ส่วนการศึกษาในเชิงปรัชญานั้น สะท้อน
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ให้เห็นถึงโลกทัศน์ของชาวโคราชในด้านต่าง ๆ อรามัน เลาสัตย์ (2526 : 66) ได้ศึกษาด้านคุณค่า 
เพลงจะมีคุณค่าอยู่ในตัวของมันเอง และได้สะท้อนสภาพต่าง ๆ คือ ประการแรก ความรู้สึกนึกคิดของ
บุคคล การบรรยายความในใจ โลกทัศน์ มโนทัศน์ในด้านต่างๆ และการให้ความหมายของค า ประการ
ที่สอง เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม เช่น ค่านิยม ความเป็นอยู่ อาชีพ สัญลักษณ์ในการติดต่อสื่อสาร 
สมศักดิ์ ศรีสันติสุข และ         
   สุวรรณ บัวทวน (2528 : 9) ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรม ในชุมชน
ชาติพันธุ์องแห่งของจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า บรรพบุรุษของชาวโซ่และชาวผู้ไทย อพยพมาจากฝั่งซ้าย
ของแม่น้ าโขง ในปัจจุบัน สภาพนิเวศวิทยาของชุมชนบ้านโซ่เป็นเนินเขาสูง ส่วนชุมชนบ้านผู้ไทย
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน มีความแตกต่างกันโดยชุมชนบ้านโซ่จะ
เปลี่ยนแปลงน้อยกว่า และอัตราความแตกต่าง ก็มีน้อยกว่าชุมชนบ้านผู้ไทย เนื่องจากแต่ละชุมชนมี
โครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ท าให้อิทธิพลของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีต่อชุมชนแตกต่างกัน 
โดยชุมชนบ้านโซ่ได้รับอิทธิพลจากภายนอกกว่าชุมชนบ้านผู้ไทย นักวิจัยหลายท่านได้ศึกษาเรื่องที่
เกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์กับการแสดงเพลงพ้ืนบ้านภาคกลาง จึงน าเสนอไว้ดังนี้  
   ศูนย์สังคีตศิลป์ (2529 : 67) ได้ให้ค าจัดความเกี่ยวกับล าตัดว่า “ร า” คือร่ายร า 
“ล า” คือบทกลอน บทความ “ตัด” คือ แยก ยก เอามาเป็นบางตอน บางส่วน “ล าตัด” จึง
หมายความว่า ล าที่ยก,แยกออกมาเป็นบางตอนบางส่วนจากบทเพลง บทกลอนต่าง ๆ ของมหรสพทุก
ชนิด ล าตัด จะต้องแสดงได้ทุกอย่าง สิ่งละอันพันละน้อย ครบ 12 ภาษา เช่น บทมอญ จะต้องร้อง
ท านองมอญ พูดมอญ พม่า ร้องพม่า พูดพม่า แขก ร้องแขก พูดแขก ออกภาษาไหน ต้องพูดและร้อง
ภาษานั้น  
   เอนก นาวิกมูล และมนัส พูลผล (2530 : 8-10) ได้กล่าวถึงชนิดของเพลงพื้นเมืองใน
บริเวณภาคกลาง และโอกาสในการเล่นของเพลงเหล่านี้ สรุปความได้ว่า ชาวบ้านได้สร้างเพลงขึ้น
มากมายถึง 40 กว่าชนิดหรือ 40 กว่าท านอง บางเพลงรู้จักกันแต่เฉพาะในถิ่น เช่น เพลงร่อยพรรษามี
เฉพาะในกาญจนบุรี  บางเพลงรู้จักเฉพาะในถิ่นจังหวัด เช่น เพลงระบ าบ้านนา มีในแถบนครนายก 
ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และบางเพลงก็รู้จักและร้องกันแพร่หลายในทุกจังหวัด เช่น เพลงแห่นางแมว 
เพลงฉ่อย เป็นต้น เพลงพ้ืนบ้านเหล่านี้ บ้างก็ใช้ฉันทลักษณ์หรือรูปแบบกลอนที่เหมือนกัน ผิดกันแต่
เพียงท านองและการร้องรับของลูกคู่ บ้างก็ใช้ฉันทลักษณ์ท่ีคล้ายคลึงและบ้างมีฉันทลักษณ์ท่ีไม่คล้าย
เพลงใด ๆ เลย ซึ่งแม้แต่ท านองเดียวกัน แต่ละถิ่นก็อาจเรียกชื่อ และร้องผิดแผกไปบ้างตามส าเนียง
และการ Cleve ถ่ายทอด 
   ปรานี วงษ์เทศ (2533 : 12) ได้กล่าวถึงบทบาทและหน้าที่ของเพลงที่มีต่อสังคม
ดังนี้คือ 1. เพลงจะท าหน้าที่เป็นเสมือนกับตัวแทนของระบบสัญลักษณ์ในทางสังคมที่จะสะท้อน
ออกมาให้เห็นตามความเชื่อทางศาสนาและระบบชนชั้นในสังคม 2. เพลงมีหน้าที่กระตุ้นให้เกิดการ
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ตอบสนองทางกายภาพ เช่น การรบ การท าสงคราม การท างาน ฯลฯ 3. เพลงเป็นเสมือนเครื่อง
ควบคุมทางสังคม คอยรักษาบรรทัดฐานทางสังคม และชี้แนะระเบียบแบบแผนที่สมควร รวมทั้ง
ก าเนิดพฤติกรรมที่เหมาะสมทางสังคมอีกด้วย 4. เพลงมีบทบาทในการรักษาสถาบันที่ส าคัญทาง
สังคม เช่น ศาสนา ความเชื่อ ช่วยท าให้การประกอบพิธีกรรมมีเหตุผลและรักษาสัญลักษณ์ทาง
พิธีกรรม 5. ท าให้เกิดความสืบเนื่องและความมั่นคงทางวัฒนธรรม นอกจากการท าหน้าที่รับใช้มนุษย์
ในแง่ของจิตใจและสังคมแล้ว เพลงยังท าหน้าที่รับใช้มนุษย์ในแง่ของเศรษฐกิจและการเมืองด้วย 
กล่าวคือ ในด้านเศรษฐกิจนั้นจะเห็นได้ว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงานเพลง  ไม่ว่าจะ
เป็นผู้ลงทุน โปรดิวเซอร์ นักประพันธ์ นักร้อง นักดนตรี ผู้เรียบเรียบเสียบประสารผู้จัดจ าหน่าย 
ตลอดจนนักจัดรายการเพลงทางวิทยุและโทรทัศน์ ล้วนได้รับผลประโยชน์จ านวนมากจากการ
สร้างสรรค์ผลงานเพลง ในด้านการเมืองนั้นจะเห็นได้ว่าเพลงได้ถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการโน้ม
น้าวใจ ปลุกใจ  ปลุกระดม รวมไปถึงการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของมนุษยชน 
   บัวผัน สุพรรณยศ (2535 : 223-246) ได้ศึกษาวิเคราะห์เพลงอีแซวมีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาความเป็นมาและลักษณะทั่วไปของเพลงอีแซว วิเคราะห์บทบาทของเพลงอีแซวที่มีต่อ
สังคมไทย โดยด าเนินการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์ศิลปินเพลงอีแซว จ านวน 
27 คน เพื่อน าข้อมูลเกี่ยวกับเพลงอีแซวมาวิเคราะห์ทางวรรณคดีและคติชนวิทยา ผลการวิจัยพบว่า 
เพลงอีแซวเป็นเพลงพ้ืนบ้านประจ าถ่ินของสุพรรณบุรี มีการใช้ถ้อยค าส านวนโวหาร มีการใช้ภาษาท่ี
เด่นในการเล่นสัมผัสอักษร ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างสรรค์และสืบทอดเพลงอีแซวส่วนใหญ่ เกิด
จากตัวศิลปินและค่านิยมของคนในสังคม ดังนั้นควรมีการอนุรักษ์และส่งเสริมเพลงอีแซวเผยแพร่
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเพลงอีแซว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2541 : 91-
96) ได้ศึกษาการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่า เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยมีกระบวนการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในด้านสังคม วัฒนธรรม และด้านเศรษฐกิจของชุมชน ได้สรุปเครือข่ายวิธีการ
ถ่ายทอดมีรูปแบบ ดังนี้ กรณีศึกษาชุมชนภาคกลาง จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า การถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมีรูปแบบ ดังนี้ 1. การถ่ายทอดแบบตัวต่อตัว เป็นวิธีการถ่ายทอดโดยบอกกล่าวกับบุคคลที่
เป็นญาติสนิทกัน เพ่ือนสนิทหรือเป็นลูกหลานที่อยู่ ในครอบครัวเดียวกัน จะไม่ยอมถ่ายทอดให้กับคน
อ่ืนที่ไม่ใช่ญาติหรือเพ่ือนสนิท ความรู้ต่าง ๆ ชาวบ้านถือว่า เป็นความลับที่คนอ่ืนจะรู้ไม่ได้ เช่น 
ความรู้เรื่องการเกษตร การปลูกพืชพันธุ์ใหม่ เทคนิคการดูแลรักษาให้ได้ผลผลิตดีราคาสูง เป็นต้น 2. 
การถ่ายทอดโดยวิธีการรวมกลุ่มกัน เป็นวิธีที่ขยายผลได้ดีและแพร่หลายทั่วไปเป็นวิธีการถ่ายทอดที่
ท าให้ทุกคนมีส่วนร่วม โดยเฉพาะในชุมชนหนองบัวหลวง ประสบผลส าเร็จเป็นอย่างดี ทั้งนี้เพราะมี
ผู้น าดี ชาวบ้านสามัคคีกัน กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจึงประสบผลส าเร็จ 3. การทดลองปฏิบัติโดย
ซักถามคนอ่ืน เป็นการถ่ายทอดความรู้และมีความเสี่ยงสูงเนื่องจากผู้ทดลองต้องลองผิดลองถูก และ
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ท าให้ไม่ประสบผลส าเร็จ 4. การทดลองปฏิบัติโดยการพูดคุยแลกเปลี่ยน ค้นคว้าจากเอกสาร ซึ่ง
พบว่าวิธีนี้ ประสบผลส าเร็จดีกว่าทดลองท าตามคนอ่ืนโดยขาดความรู้และประสบการณ์  
   สุขสันติ แวงวรรณ (2541 : 61-85) ได้ศึกษาเพลงเรือจัดเป็นเพลงพ้ืนบ้านที่ต้อง
อาศัยปฏิภาณไหวพริบค่อนข้างสูง เนื่องจากไม่สามารถที่จะแสดงท่าทาง เพ่ือเรียกร้องความสนใจจาก
ผู้ชมได้ด้วยข้อจ ากัดของกิริยาที่อยู่บนเรือ พ่อเพลงแม่เพลงนิยมเล่นเพลงเรือกันในเดือน 11 คือ ตั้งแต่
วันออกพรรษาเป็นต้นไป เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นฤดูน้ าหลาก น้ าเหนือไหลบ่าเข้าท่วมท้อง
ทุ่ง น้ าในแม่น้ าล าคลองก็เต็มตลิ่ง บ้างก็เอ่อล้นตลิ่งท าให้การสัญจรไปมาต้องใช้เรือเป็นพาหนะ ในช่วง
เวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่วัดต่าง ๆ นิยมจัดงานนมัสการพระทอดกฐินหรือทอดผ้าป่าลูกหลานที่จากบ้าน
ไปท างานแดนไกลก็จะถือโอกาสกลับมาเยี่ยมบ้านและรวบรวมเงินจากผองเพ่ือน ตั้งเป็นองค์กฐินหรือ
ผ้าป่าตามก าลังศรัทธา พ่อแม่พ่ีน้อง ลุง ป้า หรืออุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย ก็จะพายเรือไปรวมตัวกันที่
วัด เพื่อรอรับองค์กฐินและลูกหลานกลับสูมาตุภูมิ เมื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเรียบร้อยแล้วผู้ที่มี
ฝีมือทางด้านร าร้องก็ร่วมกันเฉลิมฉลอง แต่ด้วยสภาพพ้ืนที่ที่เต็มไปด้วยน้ า การประคารมบนเรือน่าจะ
ท าได้ดีและเหมาะสมที่สุด พ่อเพลงแม่เพลงก็จะประฝีปากกันกลางสายน้ า โดยเนื้อหาในการเล่นเพลง
เรือข้ึนอยู่กับโอกาส สถานที่ พ่อเพลงแม่เพลงจะน าเอาเรื่องราวในอดีต เหตุการณ์ปัจจุบันวรรณกรรม
พ้ืนบ้านหรือวิถีชีวิต แม้กระทั่งเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ก็สามารถน ามาเรียงร้อยเป็นบทร้อง
โต้ตอบกันได้เพ่ือชิงไหวพริบกัน ผู้ฟังก็จะได้ความรู้จากการนั่งชมเพลงเรือกันอีกทางหนึ่งด้วย บ่อยครั้ง
ที่มีพ่อเพลงแม่เพลงเดินทางมาจากหมู่บ้านใกล้เคียงมาร่วมประฝีปาก หรือบางที ก็อาจเดินทางจาก
แดนไกล เช่น จังหวัดสุพรรณบุรี อยุธยา อ่างทอง มาร่วมเล่นเพลงร้องแก้กันอย่างสนุกสนาน ใน
บางครั้งกว่าจะเลิกราต่อกันก็กินเวลาไปค่อนรุ่งทีเดียว  
   รัศมี ทองบุตร (2542 : 101) ได้ศึกษาการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประกอบการ
เรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 
ผลการวิจัยพบว่า ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21-40 ปี วุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ในการสอน วิชาสังคมศึกษาตั้งแต่ 1-5 ปี ท าการสอนอยู่ใน
โรงเรียนขนาดเล็ก มีการน า    ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาดังนี้
ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น  ที่น ามาใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี  ความเชื่อ และศาสนา มีการน ามาใช้ในระดับมากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านภาษาและวรรณกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปกรรม และโบราณคดี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านนันทนาการ และการพักผ่อนหย่อนใจ และ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และ
วิทยาการ มีการน ามาใช้ในระดับปานกลางลักษณะการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประกอบการเรียน
การสอนวิชาสังคมศึกษา มีลักษณะการน ามาใช้ในระดับปานกลางประโยชน์ที่ได้รับจากการน าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา มีประโยชน์ในระดับมากปัญหาและ
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อุปสรรคในการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา มีปัญหา และ
อุปสรรคในระดับปานกลางการเปรียบเทียบการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประกอบ การเรียนการสอน
วิชาสังคมศึกษาของครูผู้สอน ที่มีประสบการณ์ในการสอนต่างกัน พบว่า ประเภทของ   ภูมิปัญญาที่
น ามาใช้ คือภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อและศาสนา ด้านศิลปกรรมและ
โบราณคดี มีการน ามาใช้ไม่แตกต่างกัน แต่พบว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านภาษาและ วรรณกรรม ด้าน
นันทนาการและ การพักผ่อนหย่อนใจ ด้านวิถีชีวิต ความเป็นอยู่และวิทยาการ มีการน ามาใช้แตกต่าง
กัน ส่วนลักษณะการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ ประโยชน์ที่ได้รับจากการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ 
พบว่า มีลักษณะและประโยชน์ที่ได้รับจากการน ามาใช้แตกต่างกัน ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการน า
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้นั้น ครูผู้สอนมีปัญหาและอุปสรรคในการน ามาใช้ไม่แตกต่างกัน การ
เปรียบเทียบการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ของครูผู้สอนที่
สอนอยู่ในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน พบว่า ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น ามาใช้ คือ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อและศาสนา ด้านศิลปกรรมและโบราณคดี ด้าน
นันทนาการ และการพักผ่อนหย่อนใจ ด้านวิถีชีวิต ความเป็นอยู่และวิทยาการ มีการน ามาใช้ ไม่
แตกต่างกัน แต่พบว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านภาษา และวรรณกรรมมีการน ามาใช้แตกต่างกัน ลักษณะ
การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ มีลักษณะการน ามาใช้ไม่แตกต่างกัน ประโยชน์ที่ได้รับจากการน ามาใช้ 
พบว่า ได้รับประโยชน์จากการน ามาใช้แตกต่างกัน และปัญหาและอุปสรรคในการน าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ พบว่า มีปัญหา และอุปสรรคแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
   ทรงศิริ สาประเสริฐ (2542 : 84-85) ได้วิจัยลักษณะการถ่ายทอดความรู้ของ ภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน ผลการวิจัย พบว่า ภูมิปัญญาชาวบ้านมีวิธีการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนโดยใช้วิธี
บอก ท าให้ดูและปฏิบัติด้วยตนเอง วิธีการถ่ายทอดความรู้ที่ใช้เป็นประจ า คือ การบอกผู้เรียนเป็นผู้
ถาม และมีความเห็นว่า วิธีการที่ดีที่สุดในการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนคือ การให้ผู้เรียนลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง การได้รับการยอมรับ และยกย่องจากสังคม คือ สิ่งที่ภูมิปัญญาชาวบ้านภูมิใจมาก
ที่สุดในชีวิต และเป็นเหตุจูงใจให้ภูมิปัญญาชาวบ้านถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนส่วนปัจจัยที่เก่ียวข้อง
กับการถ่ายทอดความรู้ของภูมิปัญญาชาวบ้านคือ แหล่งความรู้ ในการถ่ายทอดมาจากตัวของภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน เนื้อหาสาระ คือ ความรู้ในงาน ลักษณะของคนซึ่งภูมิปัญญาชาวบ้าน อยากถ่ายทอด
ความรู้ให้ เป็นบุคคลซึ่งมีความสนใจ อยากรู้ มีความอดทน ความตั้งใจ ความสนใจ และขยัน เมื่อท า
การถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียน ภูมิปัญญาชาวบ้านไม่มีการวางแผนล่วงหน้าในการถ่ายทอดความรู้ 
ระยะเวลาในการถ่ายทอดความรู้ในแต่ละเรื่องไม่เท่ากันวิธีประเมินผลการถ่ายทอดความรู้จะใช้การ
สังเกต และสื่อในการถ่ายทอดความรู้สึก คือ สื่อของจริง 
   มะลิ ส าโรง (2543 : 357-365) ได้ศึกษาอารมณ์ขันการชมวีดิทัศน์การแสดงของวง
ดนตรีคณะเพชรพิณทอง ผลการศึกษาพบว่า การแสดงตลกของวงดนตรีคณะเพชรพิณทอง มี
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องค์ประกอบที่ท าให้เกิดอารมณ์ขันมี 4 ประการ คือรูปแบบการแสดงตลก แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน
คือการเปิดการแสดง การเปิดตัวผู้แสดงการแสดงตลก และการสิ้นสุดการแสดงในแต่ละขั้นตอนจะ
ควบคุมการแสดงให้รัดกุมและเหมาะสม ซึ่งส่งผลให้ผู้ชมชอบ และเกิดอารมณ์ ศิลปะการใช้ถ้อยค าใน
การแสดงตลกมีจุดเด่นมากกว่าร้องเพลง ซึ่งประกอบด้วยค าธรรมดา ถ้อยค าที่มีสัมผัสคล้องจอง
ถ้อยค าที่โน้มน้าวจิตใจหรือโฆษณาชวนเชื่อ ถ้อยค า ที่จินตนาการเกินความเป็นจริง ถ้อยค า
ภาษาต่างประเทศ ถ้อยค าสอนและให้คติเตือนใจเนื้อหาแสดงหรือเรื่องราวที่ผู้แสดงตลกของวงดนตรี
คณะเพชรพิณทองได้น ามาแสดงนั้นประกอบด้วยเนื้อหาด้านวรรณกรรม เนื้อหาทางด้านการประกอบ
อาชีพเนื้อหาทางด้านความเชื่อ เนื้อหาทางด้านข้อคิดและคติเตือนใจ และเนื้อหาทางด้านวัฒนธรรม 
ซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของชาวอีสานปัจจัยที่ส่งผลให้ศิลปะการแสดงประสบความส าเร็จ
และได้รับความนิยมจากประชาชน มาประกอบด้วยจ านวนนักแสดง การแต่งกาย ลักษณะ
บุคลิกลักษณะและการสร้างบรรยากาศเทคโนโลยีด้านเครื่องดนตรี ระบบแสงเสียงและพาหนะ   ใน
การเดินทาง มีส่วนส าคัญเช่นกัน  
   ดวงเดือน สดแสงจันทร์ (2544 : 148) ได้วิจัยการศึกษาเพลงพื้นบ้านของ คณะขวัญ
จิต ศรีประจันต์ ผลการวิจัยสรุปได้ว่าในการจัดแสดงแต่ละครั้งมีส่วนส าคัญต่อการแสดง 2 ด้าน ได้แก่
ด้านองค์ประกอบจะประกอบด้วย โอกาสในการเล่นเพลงพื้นบ้าน สถานที่ เวที ฉาก แสง เสียง เครื่อง
ดนตรี เครื่องแต่งกาย พาหนะ จ านวนเวลา จ านวนผูช้ม ตลอดจนการไหว้ครูเพลงพ้ืนบ้าน 
องค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านี้ต้องมีความพร้อมความสมบูรณ์ ทันสมัยจึงจะท าให้นักแสดงมีความเชื่อมั่น
ศรัทธาและจะส่งผลต่อการแสดงของนักแสดง ด้านรูปแบบการแสดงต้องมีการเตรียมตัวก่อนการ
แสดงมีการตั้งเครื่องก านล  การโหมโรง การร้องไหว้ครู การเริ่มต้นการแสดง การร้องเนื้อหาในบทต่าง 
ๆ การเปิดตัวแม่ขวัญจิต  การร้องแทรกด้วยเพลง การใช้มุขตลกต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
ในแต่ละข้ันตอนของการแสดง  ผู้เล่นต้องมีการฝึกหัด ฝึกฝนมาอย่างดี จนเกิดความช านาญจึงจะท า
การแสดงมีความพร้อมและเม่ือแสดงจริงจะออกมาดีเป็นที่ชื่นชมและประทับใจของผู้ชม  
   ดวงเดือน สดแสงจันทร์ (2544 : 1) การศึกษาเพลงพ้ืนบ้านคณะขวัญจิต ศรี
ประจันต์ ผลการวิจัยพบว่า ขวัญจิต ศรีประจันต์ มี ความสามารถในการร้องด้นกลอนสด มีความ
พิถีพิถันในการเลือกใช้ถ้อยค าเพลงพื้นบ้านคณะขวัญจิต ศรีประจันต์ มีลักษณะเด่นอยู่หลายประการ 
คือเพลงพวงมาลัยมีจังหวะค่อนข้างช้า ใส่ลีลาการร้องมาก เพลงเรือจะร้องยากกว่าเพลงอ่ืน เพราะ
ท านองตอนท้ายของวรรคหลังเป็นท านองบังคับ เพลงฉ่อยฝ่ายหญิงกับฝ่ายชายจะร้องท านองสัมผัสใน
มากกว่าทุกเพลง หากร้องด้นกลอนสดต้องรีบคิดค าให้เร็วและร้องให้ทันจังหวะ บทร้องที่แต่งโดยขวัญ
จิต ศรีประจันต์ จะมีถ้อยค าที่ไพเราะ เหมาะสมกับโอกาสต่าง ๆ เสียงร้องของขวัญจิต ศรีประจันต์ 
จะมีความก้องกังวานในตัวเอง ช่วงเสียงกว้างสามารถข้ึนสูง และลงต่ าได้มาก ท่วงท านองในการร้อง
จะออกเสียงภาษาถิ่นจังหวัดสุพรรณ มีการใช้เทคนิคและลีลาการร้องมาก ทั้งการเอ้ือนและการออก
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เสียงมีศิลปะในการใช้มุขตลก เพลงพื้นบ้านมีองค์ประกอบด้านท านองเพลงคล้ายคลึงกับดนตรีไทย 
ท านองเพลงพ้ืนบ้านแต่ละเพลงจะมีรูปแบบที่แตกต่างกัน ในการร้องเพลงพ้ืนบ้าน ผู้ร้องจะต้องยึด
ท านองหลักของเพลงนั้น ๆ และจะต้องค านึงถึงเสียงของวรรณยุกต์ที่บังคับใน ค าร้องแต่ละค าใช้
เทคนิคต่าง ๆ มาช่วยในการออกเสียงค าร้องเพ่ือให้ได้ตรงตามท านองเพลงนั้น ๆ  
   วาสนา หนองเพียน (2547 : 1) การศึกษาเพลงอีแซว จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัย
พบว่า เพลงอีแซวเกิดมาประมาณ 67 ปี นางบรรจง หนูทอง ให้ข้อมูลว่าเกิดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 ใน
สมัยแรกเริ่มเพลงอีแซวแสดงกับพ้ืนไม่ยกโรง การเล่นกลางคืนจะจุดตะเกียงเจ้าพายุเพ่ือให้แสงสว่าง 
ปัจจุบันมีการสร้างเวทียกพ้ืนโอกาสในการแสดงเพลงอีแซวในอดีตจะเล่นเพ่ือความสนุกสนาน ในงาน
บุญงานรื่นเริงต่าง ๆ โดยไม่คิดค่าแสดง องค์ประกอบของการแสดงเพลงอีแซวมี 6 องค์ประกอบคือ ผู้
แสดง การแต่งกาย เครื่องดนตรี บทร้อง ท่าร า และลักษณะอดีตแต่งกายแบบธรรมดาคือใส่กางเกง 
สวมเสื้อม่อฮ่อมผ้าขาวม้าคาดเอวไม่มีการแต่งหน้า เครื่องดนตรีคือกรับ ฉิ่ง ตะโพน บางคณะใช้
ร ามะนาเหมือนการแสดงล าตัดแบบผสมผสาน บทร้องได้แก่บทไหว้ครู บทเกริ่น บทประ บทอวยพร
และบทลา ท่าร ามี 2 ท่า คือท่าร าของพ่อเพลงแม่เพลง และท่าร าของลูกคู่ลักษณะค าประ พันธ์เป็น
กลอนหัวเดียว 
   ครูภูมิปัญญา (ไทย) ขุมพลังของสังคม (2547 : 8-9) ได้กล่าวถึง ความรู้ที่ได้จากการ
เรียนรู้ผ่านครูภูมิปัญญา แบ่งเป็น 4 รูปแบบ คือ 1. การอนุรักษ์ เป็นการเรียนรู้ความรู้และคุณค่าต่าง 
ๆ ของท้องถิ่นแบบดังเดิมพยายามธ ารงรักษาความรู้และกระบวนการให้ใกล้เคียงกับอดีตมากที่สุด 
โดยทั่วไปการเรียนรู้ด้วยวิธีนี้จะใช้กับการเรียนรู้สิ่งที่เป็นคุณค่าของท้องถิ่นนั้น ๆ อาทิ ประเพณี ความ
เชื่อ 2. การฟื้นฟู เป็นการรื้อฟ้ืนความรู้ที่ดีงามต่าง ๆ ที่สูญหายไปให้กลับคืนมาใหม่ตัวอย่างการฟ้ืนฟู
ทีแ่พร่หลายมากท่ีสุดขณะนี้ คือ การฟ้ืนฟูการเกษตรผสมผสาน และการรักษาโรคด้วยสมุนไพร
ท้องถิ่น ซึ่งบรรพบุรุษเคยใช้วิธีนี้มาก่อนและได้สูญหายไปเมื่อการส่งเสริมเกษตรแผนใหม่ (ปลูกพืช
เชิงเดียว) และเทคโนโลยีได้เข้ามาสู่ชนบท 3. การประยุกต์ เป็นการปรับความรู้เก่าเข้ากับความรู้ใหม่ 
เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป อาทิ ประยุกต์การบวชมาเป็นการบวชต้นไม้ ใช้แนวคิด
การท าบุญข้าวเปลือกมาสร้างธนาคารข้าว ประยุกต์ดนตรีท้องถิ่นเข้ากับดนตรีสมัยใหม่ เป็นต้น 4. 
การสร้างใหม่ เป็นการคิดค้นความรู้ใหม่ๆ ภายใต้เงื่อนไขว่า จะต้องเป็นความรู้ที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิต
และสิ่งแวดล้อมในชุมชน ตัวอย่าง เช่น กิจการโรงสีชุมชน ธนาคารชุมชน การที่จะใช้รูปแบบใดนั้นก็
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเนื้อหาและสภาพการณ์ท่ีเป็นอยู่ในชุมชนเป็นส าคัญ  
   ชัชวาล ทองดีเลิศ (2547 : 1-24) ภูมิปัญญามีอยู่หลายแบบ กลุ่มที่เป็นแบบดั้งเดิมก็
ยังมีอยู่ และพยายามอนุรักษ์ความดั้งเดิมไว้ เพื่อจะเข้าใจความดั้งเดิมให้ได้ ส่วนอีกกลุ่มมีการน า
ความรู้เดิมมาผสมผสานกับปัจจุบัน คือน ามารับใช้ปัจจุบัน สุดท้ายกลายเป็นประเภทโอทอป (OTOP-
One Tombol One Product หรือ หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์) คือ เอาภูมิปัญญาไปเป็นสินค้า หรือ
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ไปขาย นอกจากนี้ได้กล่าวถึง การสืบสานภูมิปัญญา ไว้ว่า จากภาวะสังคมปัจจุบันเห็นว่า เราก าลัง
ท าลายตัวเองหมายถึง กระบวนการทั้งหมดของการเดินทางไปของสังคมใช้ธรรมชาติและท าลาย
ธรรมชาติมากรวมทั้งท าลายคนด้วยความรักความเอ้ืออาทรแม้กระทั่งศักดิ์ศรีหรือความสุขของเราก็ถูก
ลิดรอนมีการแข่งขันและบริโภคกันมากขึ้น เชื่อว่าที่สุดแล้วสังคมแบบนี้จะไม่มีความสุข ในบั้นปลาย
จะมีปัญหามาก และคาดหวังว่าแนวทางแบบภูมิปัญญาชาวบ้านน่าจะช่วยให้อย่างน้อยก็สร้าง
ทางเลือกได้อีกมาก ที่จะท าให้คนกลับไปคืนดีกับธรรมชาติ ให้คนรักกัน ท างานร่วมกัน และพ่ึงตนเอง 
ถ้าท าสามสิ่งนี้ได้ เรายังมีหวังที่จะท าให้สังคมนี้เป็นสังคมที่ดีและมีความสุข ก็หวังว่า ในที่สุดเราจะท า
ให้สังคมนี้เป็นสังคมที่ดีงาม เป็นสังคมที่อยู่กับธรรมชาติได้อย่างสมดุลและยั่งยืน และได้ให้ความหมาย
ภูมิปัญญา คือ ความหลากหลายไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวเหมือนกันทั้งประเทศ เช่น การรักษาแบบ
แพทย์ทางเลือกของทางเหนือกับทางใต้ ไม่เหมือนกัน และไม่เหมือนกับภาคอีสานเพราะระบบนิเวศ 
อากาศแตกต่างกัน ชนิดพืช ไม่เหมือนกันสมุนไพรก็ต่างกัน ฤดูกาลที่ไม่เหมือนกัน ความชื้นและความ
หนาแน่นก็ต่างกัน ท าให้คนเรามีโรคภัยไข้เจ็บไม่เหมือนกันและสมุนไพรที่จะน ามารักษาก็ไม่
เหมือนกันด้วย อันนี้เป็นเรื่องเฉพาะถิ่นและมีความหลากหลายมาก ท าให้ภูมิความรู้ที่จะสัมพันธ์คนละ
แบบ เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวคุณค่าจะยังอยู่ เช่น ถ้าป่าชุมชนเป็นเรื่องที่คนเคารพธรรมชาติและ
อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุลและยังยืน น่าจะเป็นคุณค่า หรือ ปรัชญาหลัก แต่รูปแบบอาจ
เปลี่ยนไปเรียกได้ว่า สิ่งที่เป็นแก่น หรือปรัชญายังคงอยู่ แต่รูปแบบหรือวิธีการอาจปรับไปตาม
สภาพการณ์และยุคสมัย นั่นหมายถึงว่าทุกวันนี้ คุณค่า หรือความหมาย ที่แท้จริงของภูมิความรู้
ดั้งเดิม ก็สามารถตอบสนองต่อผู้คนและชุมชนได้ แม้รูปแบบจะเปลี่ยนไปก็ตาม ถ้าเราลงลึกไปถึงตัว
หลักคิด หรือปรัชญา จะเห็นว่าทันสมัยตลอดเวลา คือ เคารพธรรมชาติ ไม่ท าลาย การอยู่กับ
ธรรมชาติอย่างยั่งยืน จะเป็นหลักสากลระดับโลก หรือหลักการที่บอกว่า ต้องเกื้อกูลกัน ก็เหมือนหลัก
ของคานธี ที่บอกว่าโลกทั้งผอง พี่น้อง นี่คือ ความเป็นสากล หรือแม่แต่หลักการพ่ึงตนเอง ก็ถือว่า 
เป็นสากล  
   ทรงคุณ จันทจร (2549 : 5) ให้ข้อสังเกตว่า การวิจัยเชิงคุณภาพมีความส าคัญมาก
ต่อการวิจัยทางวัฒนธรรม การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการวิจัยที่มีความแตกต่างกับการวิจัยเชิงปริมาณ
ค่อนข้างมาก เพราะการวิจัยเชิงปริมาณจะยึดถือตัวเลขเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ และพิจารณาผล
การวิเคราะห์จากค่าสถิติต่าง ๆ วิจัยเชิงคุณภาพกลับไม่ได้อาศัยข้อมูลที่เป็นตัวเลขเป็นฐานในการ
วิเคราะห์ หากแต่จะพิจารณาจากเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่จะท านั้น ๆ แล้วมาวิเคราะห์
สรุปเป็นผลการวิจัย โดยใช้ความเป็นเหตุเป็นผลในการวิเคราะห์ ดังนั้นในการออกแบบการวิจัยเชิง
คุณภาพก็จะมีลักษณะแตกต่างจากการออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ  
   บุปผาชาติ อุปถัมภ์นรากร (2552 : 348) ได้ศึกษารูปแบบในการอนุรักษ์และการสืบ
สานศิลปะการแสดงโนราภาคใต้สรุปผลการวิจัยว่าในการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการแสดงโนรา
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ควรจัดเป็นหลักสูตรท้องถิ่น บรรจุไว้ในหลักสูตรของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในจังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลาและจังหวัดนครศรีธรรมราชควร
จัดท าข้อมูลการสืบค้นเรื่องการแสดงโนราลงในเว็บไซด์ของวัฒนธรรมจังหวัดและกระทรวงวัฒนธรรม 
ควรส่งเสริมและให้ความรู้เรื่องการแสดงโนรา โดยจัดท าเป็นเทปบันทึกการแสดงโนรา มีเนื้อหา
สมบูรณ์ในเรื่ององค์ประกอบการแสดงของโนรา บันทึกลงบนแผ่นซีดี ส่งไปให้สถานศึกษาเพื่อใช้
ประกอบการเรียนการสอน และส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ เพ่ือเป็นแหล่งค้นคว้าของ
ผู้สนใจ ควรต้องมีการรวบรวมข้อมูลด้านการแสดงโนราจัดท าเป็นรูปเล่มออกจ าหน่ายและส่งหนังสือ
ไปเผยแพร่ให้สถานศึกษาและส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดและปราชญ์และผู้มีทักษะทางการแสดง
โนราต้องด าเนินการถ่ายทอดด้วยความเต็มใจจึงจะถือได้ว่ามีการอนุรักษ์อย่างแท้จริงและประสบ
ผลส าเร็จ 
   ไฉน เลาะเงิน (2552 : 214) ได้ศึกษารูปแบบการประยุกต์ล าตัดภาคกลางภูมิปัญญา
พ้ืนบ้านเพื่อส่งเสริมศิลปะการแสดงเชิงพาณิชย์ จากการวิจัยสรุปว่า ต้องการให้การแสดงล าตัดภาค
กลางในปัจจุบันมีการประยุกต์ล าตัด 12 ภาษา ได้แก่ เครื่องแต่งกาย เครื่องดนตรีพื้นบ้าน ของภาค
ต่างๆ ประยุกต์ค าร้อง ประยุกต์ท านอง ประยุกต์เวลาให้กระชับกะทัดรัดเพราะผู้ชมในปัจจุบันมีเวลา
น้อยกับการพักผ่อนในการชมการแสดงล าตัดภาคกลาง รูปแบบการประยุกต์ล าตัดภาคกลางภูมิ
ปัญญาพ้ืนบ้านเพ่ือส่งเสริมศิลปะการแสดงเชิงพาณิชย์ การปรับตัวด้านเนื้อหา ค าร้อง ท านอง เพื่อให้
สอดคล้องกับกิจกรรมของงานต่าง ๆ เช่น งานต่อต้านยาเสพติด งานด้านการเมือง การรณรงค์การ
เลือกตั้ง งานประเพณี สามารถประยุกต์เนื้อหาที่ใช้เป็นสื่อกลางในการแสดงที่ต้องสนองความต้องการ
ของตลาดของกลุ่มเป้าหมายโดยการปรับประยุกต์บทร้องล าตัดต้องมีความทันสมัย ทันเหตุการณ์ 
นักแสดงต้องทราบว่ากลุ่มเป้าหมายในขณะนั้นต้องการอะไรมากท่ีสุด รวมทั้งต้องผู้ชมว่าในขณะนั้นมี
วัยต่าง ๆ กันด้วยหรือไม่ เช่น วัยรุ่นต้องการจังหวะที่เร็ว ๆ ทันใจ ไม่เยิ่นเย้อ 
   ประจักษ์ ไม้เจริญ (2552 : 467) ได้ศึกษาการอนุรักษ์และพัฒนารูปแบบการแสดง
หุ่นกระบอกพ้ืนบ้านภาคกลาง เพื่อเพ่ิมมูลค่าทางศิลปะการแสดงพื้นบ้านพบว่า การอนุรักษ์การแสดง
หุ่นกระบอกรัฐควรจัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปวัฒนธรรมการแสดงหุ่นกระบอกโดยบรรจุไว้ใน
หลักสูตรของสถานศึกษาและมหาวิทยาลัย อีกทั้งต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้เรื่องการแสดง
หุ่นกระบอกโดยจัดท าเป็นเทปบันทึกภาพการแสดงหุ่นกระบอกอย่างถูกต้องและมีเนื้อหาสาระ
ครบถ้วนตามรูปแบบ การแสดงหุ่นกระบอกอย่างสมบูรณ์บันทึกลงบนแผ่นซีดี ศึกษาค้นคว้าและ
รวบรวมข้อมูลด้านการแสดงหุ่นกระบอกพ้ืนบ้านภาคกลางพร้อมกับจัดท าเป็นหนังสือและข้อมูลทาง
วิชาการออกเผยแพร่ต่อสาธารณะชนและมอบให้สถาบันการศึกษาทุกระดับตั้งแต่ระดับอนุบาล 
ประถม มัธยม และอุดมศึกษา เพื่อน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอนรวมถึงส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดทั่วประเทศเพ่ือเป็นแหล่งค้นคว้าของผู้สนใจ นอกจากนี้ควรจัดนิทรรศการหรือการเสวนาให้
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ความรู้เรื่องการแสดงหุ่นกระบอกในงานวันส าคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงหุ่นกระบอกโดยจัดอย่าง
ต่อเนื่องตลอดปีและจัดท าเว็บไซด์ข้อมูลด้านวิชาการเรื่องการแสดงหุ่นกระบอกเป็นภาษาไทย 
ภาษาต่างประเทศลงเว็บไซด์เผยแพร่ให้ผู้สนใจได้ศึกษาไปทั่วโลก 
 
 2. งานวิจัยต่างประเทศ  
  ไทเลอร์ (Tylor. 1958 : 1) ได้ศึกษาวัฒนธรรมว่า วัฒนธรรมคือผลรวมของบรรดาสิ่ง
ต่าง ๆ ที่มีความสลับซับซ้อนที่ประกอบด้วย ความรู้ ความเชื่อ ศีลธรรม กฎหมาย ประเพณี อุปนิสัย 
ตลอดจนพฤติกรรมอ่ืน ๆ ที่มนุษย์แสดงออกในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคม  
  เน็ต (Nettl Bruno. 1964 : 269) กล่าวไว้ในหนังสือ Theory and Method in 
Ethnomusicology ว่า ดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม เพราะดนตรีเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนิน
ชีวิตของมนุษย์ ซึ่งจะถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาให้มีความสอดคล้องกับลักษณะของแต่ละสังคม จะมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัยเพ่ือรับใช้สังคมนั้น ๆ และยังได้กล่าวถึง “บทบาทของดนตรีในสังคมแบบ
ดั้งเดิม” ว่า ดนตรีจะปรากฏอยู่ในวัฒนธรรมของชนทุกกลุ่มเป็นสิ่งที่จะสะท้อนให้เห็นถึงข้อเท็จจริง
บางประการของสังคมในอดีต  
  บราวน์ (Brown. 1976 : 18) กล่าวว่า การยอมรับหรือการสร้างพฤติกรรมใหม่ของคน
ในสังคม ต้องอาศัยปัจจัยส าคัญหลายอย่าง เช่น ความเชื่อในศักยภาพของคนที่จะพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม การเปิดใจกว้างที่จะรองรับสิ่งใหม่ หรือประสบการณ์ใหม่ ความมุ่งมั่นที่จะก้าวเดินไปสู่
ความส าเร็จของตนเองและลูกหลาน การรู้คุณค่าของการเปลี่ยนแปลงและการวางแผน รวมทั้งการมี
อิสระเสรีในการคิดหรือกระท าสิ่งใหม่ ๆ  
  กริฟฟิน (Griffin. 1978 : 4) ได้ศึกษาการใช้เพลงพื้นบ้านของสเปนเป็นเครื่องมือใน
การศึกษาและถ่ายทอดวัฒนธรรมดั้งเดิมของสเปนให้กับเด็กท่ีมีเชื้อสายสเปนแต่ไม่ได้อาศัยอยู่ในสเปน 
ปรากฏว่าเพลงพื้นบ้านของสเปนเป็นเครื่องมือที่ดีในการศึกษาวัฒนธรรม และภาษาสามารถเป็นสื่อ
ถ่ายทอดวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี  
  ไวท์ (White. 1981 : 213) ได้ศึกษาปัจจัยที่เก่ียวกับธุรกิจการแสดง พบว่า เป็นเรื่อง
ยากท่ีจะได้รับค าตอบที่น่าพอใจต่อค าถามด้านปัจจัยที่ศึกษาด้านระดับของธุรกิจการแสดง ในแหล่ง
วิจัยอิสระมากมายที่พยายามจะอธิบายด้านธุรกิจการแสดงพยายามที่จะอธิบายธุรกิจด้านการแสดงมี
ปัจจัยที่มักจะมีความแตกต่างกัน การใช้การอธิบายด้วยกรอบแนวคิดท่ีแตกต่างกันและหลากหลาย
ภาษา และการศึกษาในองค์กรต่าง ๆ ที่มีแตกต่างกัน แบบอย่างการจัดการแสดงได้รับการปรับปรุงที่
เหลื่อมล้ าผสมผสานและอธิบายในตัวแปรร่วมจากองค์กรธุรกิจแบบอุตสาหกรรม ทฤษฎีขององค์กร 
และนโยบายดานธุรกิจ เป็นต้นว่าต าแหน่งด้านธุรกิจ อุตสาหกรรมด้านสิ่งแวดล้อม แผนกกลยุทธ์และ
โครงสร้างต้นแบบได้ท างานในรูปของการทดสอบความอย่างละเอียด โดยการใช้หลักการธุรกิจเป็น
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หน่วยวิเคราะห์และโดยการใช้กรอบของความคิดด้านกลยุทธ์และบริบทโครงสร้างซึ่งตอบสนองต่อ
ระบบธุรกิจ มันเป็นสิ่งที่ได้น าไปสู่เงื่อนไขการประเมินค่าอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันและสภาวการณ์
แข่งขันในขณะที่การศึกษาผลกระทบของแผนกยุทธ์และบริบทของโครงสร้าง  
  มาร์ติน (Martin. 1981 : 3) ได้ศึกษาการใช้เพลงพื้นบ้านในการพัฒนาประสบการณ์
ทางภาษา พบว่า เพลงพื้นบ้านช่วยท าให้มีศิลปะในการใช้ภาษาเพ่ิมมากข้ึนและยังช่วยพัฒนาทักษะใน
การใช้ห้องสมุดของนักเรียนได้ดียิ่งขึ้น  
  มิลเลอร์ (Miller. 1985 : 9) ได้ศึกษาดนตรีอีสาน โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นตอน ๆ ดังนี้ 
สภาพปัจจุบันวัฒนธรรมอีสาน หมอล ากลอนและหมอล าผีฟ้า หมอล าหมู่และหมอล าเพลิน เทคนิค
การล า ประวัติความเป็นมาของแคน และหน้าที่ของแคน ลายแคนและการเป่าแคน  
  พรีสก๊อตต์ (Prescott. 1986 : 213) ได้ศึกษาสภาพแวดล้อมเป็นสื่อกลางของ ความ
เกี่ยวพันยุทธวิธีและการแสดง พบว่าเนื่องจากสภาพแวดล้อมแสดงถึงเหตุปัจจัยส าคัญในความ
เปลี่ยนแปลงความเก่ียวพันระหว่างยุทธวิธีและการแสดงที่ศึกษา การลดถอยการวิเคราะห์และการ
วิเคราะห์กลุ่มย่อยเป็นการแสดงโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากธุรกิจ 1,638 หน่วย ใน PIMS ด้วย
ข้อมูลระหว่างปี ค.ศ.1978-1981 ผลของการศึกษาชี้ให้เห็นถึงกลยุทธ์ที่ใช้ปรับเปลี่ยนยอด 40 % ที่
เปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ สภาพแวดล้อมมีผล เพียง 2% และจากเวลาไม่มีนัยส าคัญ ทั้งนี้พบว่า
สภาพแวดล้อมได้สนับสนุนและเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ใช่รูปแบบของ
ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีและการแสดง  
  เวนกาตราแมน (Venkatraman. 1987 : 109) ได้ศึกษาระบบการจัดการด้านธุรกิจการ
แสดงพบว่าในมาตรการด้านเศรษฐกิจด้านธุรกิจการแสดง (BEP) เป็นสิ่งที่ผู้วิจัยต้องติดตามให้ทันต่อ
สถานการณ์ เนื่องจากเป็นสิ่งที่แสดงถึงระบบการจัดการ ที่ผู้วิจัยต้องน ามาเป็นเหตุเป็นผลต่อการ
พัฒนาระบบการจัดการ มีการก าหนดคุณภาพด้านมาตรการในการจัดการหรือไม่ มีระบบการขายที่มี
ความหลากหลาย การน าระบบการลงทุนเข้ามาใช้ในการจัดการ และการพัฒนาการก าหนดค่าแรงขั้น
ต่ า และการใช้ความเอาใจใส่ในการจัดการจะท าให้มีการจัดระดับความระดับของหลอมรวม 2 
มาตรการ คือ ข้อมูลจากบริษัทหลักและข้อมูลวางแผนล าดับที่สองบริษัทจากการใช้องค์ประกอบด้าน
ทรัพยากรภายนอกที่เกิดขึ้นการใช้วิธีการ Multi Trait, Multi Method (MTMM) และการวิเคราะห์
ด้วยระบบ Confirmatory Factor Analysis (CFA) ในสาเหตุของ CFA และMTMM  
  เบอร์นาร์ด-จอห์นสตัน และเมอร์ริล (Bernard-Johnston and Merrill. 1993 : 23) 
ได้ศึกษาเสียงเพลงอาศัยหลักพระพุทธศาสนา : ศิลปะเพลงพ้ืนบ้านลาวหลักสูตรการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาจากมหาวิทยาลัยแมสซาซูเซตส์ สรุปได้ว่า ศิลปะพ้ืนบ้านลาวเป็นศิลปะท่ีมีการผสมผสาน
ซึ่งมีลักษณะเฉพาะของผู้ชมและค าร้องบทกลอนที่เป็นแบบฉบับของคนพ้ืนบ้านที่พูดภาษาไทยลาวใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีจุดประสงค์ทางสังคมและศาสนา ดังที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาเป็นที่
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นิยมมาก ซึ่งจุดมุ่งหมายหลักได้อยู่ที่รักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงในวัฒนธรรมจริยธรรมของคนลาวโดยนิยาย
เก่าแก่, เรื่องราวนิทาน, และหลักธรรมจริยาผู้คนบนพื้นฐานที่เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ผลงานวิจัยชิ้นนี้ ได้ส ารวจจากบทละคร ของละครพ้ืนบ้านของชนชั้นกลางโดยการสร้างสรรค์จากค า
กล่าวถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมสมัยใหม่ท่ีมีความขัดแย้งและวัฒนธรรมดั้งเดิมที่เน้นถึงความ
ขัดแย้งระหว่าง ผู้ลี้ภัยในที่ราบลุ่มและเด็ก ๆ ในอเมริกา จุดส าคัญในการส ารวจข้อมูลศิลปะละคร
เพลงพื้นบ้านลาวคือพิธีการเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพ่ือบริบทใหม่ในการตั้งรกราก ความจ าเป็น
ในการที่จะพิสูจน์ในการใช้สื่อนี้ภายในสังคมให้ถูกต้องตามกฎหมายจึงเป็นปัญหาของการตั้งหลักปัก
ฐานอีกครั้ง ข้อตกลงดังกล่าวจึงเป็นอุปสรรคทางภาษาศาสตร์และชื่อเสียงทางวัฒนธรรม  
  เบอร์นาร์ด – จอนห์สตั้น (Bernard – Johnston. 1993 : 1) ได้วิจัยนี้มีความมุ่งหมาย
เพ่ือเป็นการศึกษาแนวทางวัฒนธรรมดนตรีลาวเดิมซึ่งใช้เป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองเมื่อถูกใช้โดย
รัฐบาลแห่งชาติลาว เพื่อที่จะส่งเสริมภาพพจน์ของชาติในช่วงหลังจากท่ีราชอาณาจักรลาวได้ผ่านพ้น
การเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสช่วง ค.ศ. 1993  
  แมคเคย์ (Mackay. 1995 : 288) ได้ศึกษาการแสดงดนตรีพ้ืนบ้านของเมืองโนวา สกอต
ตา ผลการวิจัยพบว่า ชาวบ้านในเมืองโนวา สกอตตามีความซาบซึ้งและภูมิใจในภูมิปัญญาด้านดนตรี
พ้ืนบ้านของตนเอง และพยายามท่ีจะสืบทอดความรู้ มีการปฏิบัติคือการไปอยู่ร่วมกับปราชญ์ชาวบ้าน  
  ดักกลาส (Douglas. 2001 : 39) ได้ศึกษารัฐสนับสนุนเพลงพ้ืนบ้านพม่า สรุปได้ว่า ใน
ทศวรรษที่พม่าอยู่ภายใต้อ านาจคณะรัฐประหารโดยรัฐบาลพม่า ได้เริ่มก าหนดโครงการที่มีมาตรการ
เน้นในเรื่องการอนุรักษ์วัฒนธรรมและการสร้างความสามัคคีของคนในชาติ ซึ่งโครงการดังกล่าว
ประกอบด้วยการก่อตั้งมหาวิทยาลัยวัฒนธรรมที่เปิดสาขาการดนตรี ภาพยนตร์และศิลปะ
ประติมากรรม จะเริ่มต้นโครงการด้วยการแข่งขันการแสดงศิลปะ การด าเนินการโครงการนั้นจะต้อง
สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีที่มาตั้งแต่ 500 ปี แต่ละโครงการจะได้รับสิทธิเต็มที่ด้าน
งบประมาณจากทางรัฐบาลและเป็นที่น่าจับตามองในการที่พม่าจะต้องต่อสู้กับปัญหาทางด้าน
เศรษฐกิจ ได้ท าการวิจัยในเรื่องของโครงการฟ้ืนฟูวัฒนธรรมที่จะน าเสนอต่อคณะรัฐบาลเพ่ือความ
เห็นชอบ ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนของรัฐที่เคยผลักดันมาแล้วในอดีตในเรื่องของ
ขนบธรรมเนียมประเพณีรวมถึงนักแสดงดนตรีพื้นเมือง ซึ่งทัศนคติของผู้เชี่ยวชาญงานดนตรีก็มีความ
คิดเห็นและเหตุผลที่ขัดแย้งแตกต่างกัน ทั้งจากผู้ที่จะได้รับผลประโยชน์จากโครงการดังกล่าวและผู้ที่มี
อิทธิพลต่อการสนับสนุน ซึ่งอาจแสดงให้เห็นว่า การสนับสนุนของรัฐบาลก าลังจะท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่  
  ดูเกรส (Douglas. 2001 : 1) ได้ศึกษาการอุปถัมภ์ของรัฐบาลต่อดนตรีดั้งเดิมของพม่า 
จาการศึกษาที่ผ่านมา คณะเผด็จการที่ปกครองพม่าได้ด าเนินโครงการขนาดใหญ่และโครงการในการ
ที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมและความสามัคคีภายในชาติได้แก่การจัดตั้ง มหาวัฒนธรรมการแข่งขันด้าน
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ศิลปะการแสดงประจ าปีและโครงการจัดสร้างที่เป็นมาตรฐานที่จะรวมและบันทึกวัฒนธรรมที่บอกเล่า
มาหลายร้อยปีแต่ละโครงการได้รับการสนับสนุนและรับเอาใจใส่ของรัฐในขณะที่ประเทศได้รับทราบ
การท าเศรษฐกิจการวิจัยครั้งนี้ได้ท าการศึกษาในขณะที่การแสวงหาความชอบธรรมของคณะเผด็จการ
ในปัจจุบันทั้งนี้โครงการนี้แสดงให้เป็นว่าการแสดงให้เห็นว่าการอุปถัมภ์ของรัฐท าเพ่ือผลประโยชน์
ทางการเมืองระดับชาติและนานาชาติการให้ความสนับสนุนนักดนตรีเป็นเพียงบางส่วน  
   กอลเดน (Guelden. 2008 : 2981-A) ได้ศึกษาการเข้าทรงของผีบรรพบุรุษในเขต
ภาคใต้ของไทย : การแสดงโนรา สัญลักษณ์ของชาวใต้ในเขตที่ศาสนาพุทธเป็นศาสนประจ าชาติ โดย
ท าการวิจัยที่จังหวัดปัตตานี สงขลาและพัทลุงระหว่างปี ค.ศ. 2000 ถึง 2003 ผลการวิจัยพบว่า นับ
แต่คริตศตวรรษที่ 1970 การเข้าทรงรูปแบบใหม่ได้ปรากฏขึ้นในเขตชุมชนเมืองของประเทศไทยและ
ร่างทรงได้ตอบสนองปัญหาความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบัน ในขณะที่ประเทศได้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญจากสังคมเกษตรไปสู่สังคมเศรษฐกิจอุตสาหกรรมแบบโลกาภิวัตน์ ใน
ขณะเดียวกันก็เป็นช่วงที่เกิดความอ่อนแอทางพุทธศาสนาของรัฐ ก่อให้เกิดกลุ่มอิสระย่อย ๆ ทาง
ศาสนาขึ้นหลายกลุ่มในทางใต้สุดของประเทศ หนึ่งในรูปแบบของการเข้าทรงที่เก่าแก่ท่ีสุดได้ช่วย
แก้ปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และศาสนา โนราเป็นการละเล่นประเภท
ฟ้อนร า ซึ่งเกิดขึ้นส าหรับเป็นสื่อในการสื่อสารกับบรรพบุรุษในบริเวณรอบทะเลสาบสงขลา เมื่อหลาย
ศตวรรษท่ีผ่านมา สมาชิกของชุมชนโนรา ถือว่าเขาเองเป็นคนเชื้อสายไทย นับถือศาสนาพุทธเถรวาท 
และมีความจงรักภักดีต่อพระเจ้าอยู่หัวและประเทศชาติ แต่พิธีกรรมทางโนราได้รับอิทธิพลจากความ
เชื่อในเรื่องการนับถือผี พราหมณ์ เต๋า อิสลามและความเชื่ออ่ืน ๆ ถึงแม้ว่าจ านวนประชากรของชาว
โนราจะมีน้อย แต่การแสดงของโนราก่อให้เกิดความส าคัญเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาว
ใต้ ค าถามหลักของผู้วิจัยคือ การแสดงของโนราก่อให้เกิดความส าคัญเก่ียวกับสัญลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของชาวใต้ ค าถามหลักของผู้วิจัยคือ การแสดงของร่างทรงแบบดั้งเดิม อย่างเช่น โนรานี้มี
ส่วนในการสร้างสรรค์ประเทศชาติไทยในปัจจุบันในสหัสวรรษที่ 2000 อย่างไร โดยความเชื่อของ
ผู้วิจัยเชื่อว่า โนราเป็นสัญลักษณ์ของคนไทยทางใต้ ซึ่งสนับสนุนโดยรัฐบาลกลางที่ถือว่าโนราเป็นหนึ่ง
ในสัญลักษณ์ของชาติ อย่างไรก็ตามก็ยังมีความตึงเครียดเมื่อโนรายังคงรักษาไว้ซึ่งความแบ่งแยกขณะ
เดียวกับท่ีผสมผสานเข้ากับส่วนกลางความสัมพันธ์ในลักษณ์นี้ ได้ถูกวิเคราะห์โดยใช้กรอบแนวคิด
ทฤษฎี 3 กรอบ คือ กรอบแนวคิดเก่ียวกับชาตินิยมและเอกลักษณ์ กรอบแนวคิดเกี่ยวกับศาสนาและ
กรอบแนวคิดเกี่ยวกับเพศ ผู้วิจัยเชื่อว่า มีการแข่งขันระหว่างเพศ เพราะพบว่าเพศหญิงได้เพ่ิมจ านวน
ในการเข้าร่วมพิธีกรรมมากยิ่งขึ้นในด้านศาสนาผู้วิจัยพบว่า โนราเป็นระบบความเชื่อที่เกิดประโยชน์
แก่ชุมชนในชนบทและได้รับการยอมรับทางสังคมจากการที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนามา
เป็นเวลายาวนาน  
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  บราวน์ (Brown. 1976 : 128) กล่าวว่า การยอมรับหรือการสร้างพฤติกรรมใหม่ของคน        
ในสังคม ต้องอาศัยปัจจัยส าคัญหลายอย่าง เช่น ความเชื่อในศักยภาพของคนที่จะพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม การเปิดใจกว้างที่จะรองรับสิ่งใหม่ หรือประสบการณ์ใหม่ ความมุ่งมั่นที่จะก้าวเดินไปสู่
ความส าเร็จของตนเองและลูกหลาน การรู้คุณค่าของการเปลี่ยนแปลงและการวางแผน รวมทั้งการมี
อิสระเสรีในการคิดหรือกระท าสิ่งใหม่ ๆ  
  จากผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องในการแสดงเพลงพ้ืนบ้านภาคกลางตามที่ได้กล่าวมาพอ
สรุปได้ว่าการพัฒนาเพลงพ้ืนบ้านภาคกลางเพ่ือการสืบสานวัฒนธรรมยังไม่เป็นที่สนใจของนักวิจัย
เพราะผู้ที่ท าวิจัยในเรื่องการพัฒนาเพลงพื้นบ้านมีน้อยและอาจเห็นว่าการแสดงเพลงพ้ืนบ้านภาค
กลางเป็นเรื่องที่ไม่น่าสนใจ แต่ก็มีนักวิชาการหลายท่านได้เขียนหนังสือ ต ารา เรื่องเพลงพ้ืนบ้านภาค
กลางไว้เพ่ือให้มีผู้ศึกษา มีผู้ที่สนใจและท าการวิจัยเรื่องเพลงพ้ืนบ้านภาคกลางและมีความคาดหวังที่
คล้ายคลึงกันคอืการที่จะช่วยกันอนุรักษ์ศิลปะการแสดงเพลงพื้นบ้านภาคกลางให้ด ารงอยู่ต่อไป แต่ก็
ยังไม่เป็นผลส าเร็จเพราะการแสดงเพลงพ้ืนบ้านภาคกลางมีจุดอ่อนหลายด้าน เช่น การแต่งกาย เนื้อ
ร้องที่ไม่ทันสมัย รูปแบบการน าเสนอใช้ภาษาแบบชาวบ้านพูดจาสองแง่สามง่าม ตลกขบขัน ท าให้
ผู้คนที่ได้ชมหัวเราะในขณะที่พ่อเพลง แม่เพลง ร้องบทกลอนต่าง ๆ แล้วปรับเนื้อหาการร้องให้ทันกับ
กลุ่มตลาดอาทิ วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่และท่ีส าคัญท่ีสุดการให้เนื้อหาสอดคล้องกับงานกิจกรรมที่แสดงทุก ๆ 
ครั้ง  
  จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าการแสดงเพลงพ้ืนบ้านภาคกลางยังมีความส าคัญอย่างมาก
เพราะเป็นการแสดงที่รวบรวมเอาศิลปะหลายแขนงเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นนาฏศิลป์ ดนตรีพื้นบ้าน 
ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ท าให้มนุษย์ทุกคนเกิดสุนทรียภาพแห่งชีวิตและเป็นสิ่งจ าเป็นของมนุษย์ทุกคน
ที่ต้องเหนื่อยยากตรากตร ากับการท างานเมื่อได้ชมการแสดงจะเป็นการผ่อนคลายอย่างหนึ่ง ที่ส าคัญ
ไปกว่านั้นการแสดงเพลงพื้นบ้านภาคกลางยังเป็นการแสดงที่ส่งเสริมรายได้ให้กับครอบครัวอีกทาง
หนึ่ง แต่การแสดงเพลงพ้ืนบ้านภาคกลางก าลังซบเซาลงและก าลังจะหมดลมหายใจลงไปเพราะ
ประชาชนไม่ให้ความส าคัญกับการแสดงชนิดนี้อีก อาจมาจากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ าลง สังคมที่มี
การแข่งขันกันสูง สภาพการเมืองที่ท าให้มีความเดือดร้อนไปทุกชุมชน ผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดในการ
อนุรักษ์และพัฒนาศิลปะการแสดงเพลงพ้ืนบ้านภาคกลาง เพ่ือให้การแสดงเพลงพ้ืนบ้านภาคกลางที่
เป็นศิลปะการแสดงของชาติได้อยู่คู่กับชาติไทยต่อไป 
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บทที่ 3  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 การศึกษา  เรื่อง อีแซวการสร้างมาตรฐานศิลปะการแสดงเพลงพื้นบ้านจังหวัดสุพรรณบุรี  
ผู้วิจัยออกแบบการวิจัยเป็นทั้งการวิจัยเชิงเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development : R&D) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Document Analysis) 
และข้อมูลภาคสนาม (Field Study) อย่างต่อเนื่องตามกรอบความมุ่งหมายของการวิจัย คือเพ่ือ
ศึกษาวิเคราะห์ความเป็นมาของศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านอีแซวการสร้างมาตรฐานศิลปะการแสดงเพลง
พ้ืนบ้านจังหวัดสุพรรณบุรี ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาอุปสรรคของศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน 
รวมถึงความต้องการ เพื่อสร้างมาตรฐานศิลปะการแสดงเพลงพื้นบ้าน เพลงอีแซว จังหวัดสุพรรณบุรี 
ดังรายละเอียดที่ปรากฏในกรอบความคิดตามกรอบความคิดตามล าดับดังนี้ซึ่งผู้วิจัยก าหนด
วิธีด าเนินการวิจัยไว้ตามล าดับ ดังนี้ 
  1. ขอบเขตของการวิจัย  
   1.1 ด้านเนื้อหา 
   1.2 วิธีการวิจัย  
   1.3 ระยะเวลา 
    1.4 พ้ืนที่วิจัย 
   1.5 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  2. วิธีด าเนินการวิจัย 
   2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   2.3 การจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล   
   2.4 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 
 1. ด้านเนื้อหา 
  การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการศึกษาตามความมุ่งหมายทั้ง 3 ข้อ ดังต่อไปนี้ 
   ความมุ่งหมายข้อที่ 1 เพื่อศึกษาความเป็นมาของศิลปะการแสดงพื้นบ้านเพลงอีแซว 
จังหวัดสุพรรณบุรี มีเนื้อหาประกอบด้วยประวัติความเป็นมา แนวคิดความเชื่อ ความส าคัญและ
อิทธิพลต่อสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี มาตรฐานของการแสดงเพลงอีแซว และนอกจากนั้นผู้วิจัยยังจะได้
ศึกษาถึงภูมิศาสตร์ทางกายภาพและชีวภาพของพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือน ามาอธิบายการเกิดขึ้น 
และการพัฒนาการของการแสดงพื้นบ้านเพลงอีแซว 
   ความมุ่งหมายข้อที่ 2 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน
เพลง อีแซวการสร้างมาตรฐานศิลปะการแสดงเพลงพื้นบ้านจังหวัดสุพรรณบุรี  เพลง อีแซว จังหวัด
สุพรรณบุรี มีเนื้อหาประกอบด้วยสภาพปัจจุบันทั่วไปของการแสดงเพลงพ้ืนบ้านเพลงอีแซว ลักษณะ
ชุมชน วิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมของการละเล่นเพลงอีแซว การเลียนแบบและปัญหาของเพลง
อีแซว ในระบบเสียง จังหวะ ท่าร า และการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี 
จึงได้ก าหนดประเด็นของสภาพปัจจุบันและปัญหา ได้แก่ ผู้แสดง บทร้อง ภาษาที่ใช้แสดง ท่าร า การ
แต่งกาย แสงสีเสียงและระยะเวลาที่ใช้แสดงเพ่ือท าให้เห็นว่าการแสดงเพลงพื้นบ้านนั้น สามารถมี
มาตรฐานการเล่นที่ทันสมัย และมีความเป็นมาตรฐานได้เท่ากับการแสดงศิลปะด้านอื่น ๆ  
   ความมุ่งหมายข้อที่ 3 เพื่อสร้างมาตรฐานศิลปะการแสดงเพลงพื้นบ้าน เพลงอีแซว  
จงัหวัดสุพรรณบุรี มีเนื้อหาประกอบด้วยมาตรฐานด้านผู้แสดง  มาตรฐานด้านบทร้อง  มาตรฐานด้าน
ท่าร า มาตรฐานการแต่งกาย มาตรฐานด้านแสงสีเสียง และมาตรฐานด้านระยะเวลาที่ใช้แสดง ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ศึกษาตามความมุ่งหมายในข้อ 2 ได้ทราบบริบทสภาพปัจจุบันและปัญหาทั่วไปของการแสดง
เพลงพื้นบ้าน เพลงอีแซว จังหวัดสุพรรณบุรี  หลังจากนั้นเป็นการศึกษาเชิงลึก เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จาก
การลงภาคสนามมาวิเคราะห์เพ่ือก าหนดมาตรฐาน 
 2. ด้านวิธีการวิจัย 
  การศึกษาวิจัยเรื่อง อีแซว : การสร้างมาตรฐานศิลปะการแสดงพื้นบ้าน จังหวัด
สุพรรณบุรี เป็นการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงพัฒนา
(Research and Development : R&D) ซึ่งเป็นการศึกษาปรากฏการณ์สังคมกับสภาพแวดล้อมตาม
ความเป็นจริงในทุกมิติ โดยเน้นตามหัวข้อความมุ่งหมายที่กล่าวมาแล้วข้างต้น คือ ประวัติความ
เป็นมา ความเชื่อ ประเพณีเก่ียวกับเพลงอีแซว สภาพแวดล้อมทั่วไป ปัญหา อุปสรรคของความ
ต้องการเกี่ยวกับการแสดงเพลงอีแซว เพื่อการสร้างมาตรฐานศิลปะการแสดงเพลงอีแซว โดยอภิปราย
ผลแบบพรรณนา ผู้วิจัยได้ก าหนดการศึกษาออกเป็น 2 วิธี ดังนี้ 
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   2.1 ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้จากแหล่งต่าง ๆ   เพื่อศึกษา
องค์ความรู้และประวัติความเป็นมาของการแสดงเพลงอีแซว โดยท าการศึกษาจากเอกสารขั้นปฐมภูมิ 
ได้แก่ ต ารา คู่มือหนังสือ บทความ อินเตอร์เน็ต รายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์ เพื่อน ามาเป็นกรอบ
แนวคิดการวิจัย 
   2.2 ศึกษาจากภาคสนามเพ่ือศึกษาเชิงลึกในพื้นที่วิจัยกับกลุ่มตัวอย่างทั้ง  3 กลุ่ม 
คือ กลุ่มผู้รู้ กลุ่มผู้ปฏิบัติ และผู้เกี่ยวข้องทั่วไป โดยการใช้เครื่องมือวิจัย ได้แก่ การส ารวจ การสังเกต
แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง การสนทนากลุ่ม 
และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งทุกเครื่องมือผู้วิจัยจะสร้างขึ้นและส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษา กรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์ และผู้เชี่ยวชาญตรวจ แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพ่ือความ
สมบูรณ์ 
   2.3 ท าหนังสือจากคณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อลงเก็บ
ข้อมูลภาคสนาม 
   2.4 น าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ทั้ง 2 ส่วนมาจัดกระท าข้อมูลตามความมุ่งหมายการ
วิจัย 
   2.5 น าเสนอผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 
 3. ระยะเวลาในการวิจัย 
  การวิจัยเรื่องเพลงอีแซว การสร้างมาตรฐานศิลปะการแสดงเพลงพื้นบ้านจังหวัด
สุพรรณบุรี ผู้วิจัยได้ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย โดยเริ่มจากเดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2559  
ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 
 4. พ้ืนที่ที่ท าการวิจัย 
  การก าหนดพ้ืนที่ที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) คือ 
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยท าการเลือกพ้ืนที่ 3 พื้นที่ คือ อ าเภอเมือง อ าเภอศรีประจันต์ และอ าเภอดอน
เจดีย์  เนื่องจากท้ัง 3 อ าเภอนั้น เป็นต้นถิ่นก าเนิดของเพลงอีแซวดั้งเดิม และมีการตั้งคณะเพลงอีแซว
เป็นเวลา 10 ปีขึ้นไป 
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 ตาราง 1 รายชื่อคณะเพลงอีแซว ที่มีถ่ินก าเนิดในพ้ืนที่การวิจัย 
 

ชื่ออ าเภอ ชื่อคณะเพลงอีแซว 

 
     1.อ าเภอเมือง 

1.ขวัญจิต  ศรีประจันต์ 
2.ประจิน  ฉะอ้อน 

3.จิระวรรณ  วงษสุวรรณ 

 
     2.อ าเภอศรีประจันต์ 

1 สุจินต์ ชาวยางงาม 
2 ส าเนียง  ชาวปลายนา 

3 สังเวียน  วงษ์สุวรรณ 

 
     3.อ าเภอดอนเจดีย์   

1.พยงค์  เทียนแจ่ม 
2 บรรจง  ทัพวิเศษ 

3 ชะลอ  บุญเรืองรอง 
 
 5. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  5.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตอ าเภอเมือง 
อ าเภอศรีประจันต์ และอ าเภอดอนเจดีย์  ซึ่งมีความเกี่ยวข้องในการแสดงเพลงอีแซวจังหวัด
สุพรรณบุรี 
  5.2 กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)          
รวม 92 คน ประกอบไปด้วย 
   5.2.1 กลุ่มผู้รู้ (Key Informants) คือ ผู้ที่มีความสามารถให้ข้อมูลในด้านวิชาการ 
เชิงลึกเก่ียวกับเพลงอีแซว และสภาพทั่วไปของจังหวัดสุพรรณบุรี และเป็นผู้ทีชุมชนให้การยอมรับ 
จ านวน 16  คน  เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาของเพลงอีแซว โดยใช้เครื่องมือ แบบสังเกตและแบบ
สัมภาษณ์เพ่ือให้ได้มาซึ่งค าตอบในการส ารวจเพื่อเลือกพ้ืนที่การวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้ 
   กลุ่มผู้รู้ภาครัฐ 3 คน 
    1. ผู้อ านวยการส านักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จ านวน 1 
คน 
    2. ผู้อ านวยการวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 1 คน 
    3. นักวิชาการด้านวัฒนธรรม จ านวน 1 คน 
   กลุ่มผู้รู้ภาคเอกชน 1 คน 
    1. ศิลปินแห่งชาติ จ านวน 1 คน 
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   กลุ่มผู้รู้ภาคชุมชน 12 คน 
    1. ประธานสภาวัฒนธรรมอ าเภอ จ านวน 3 คน 
    2. ปราชญ์ชาวบ้านด้านการแสดงเพลงอีแซว  จ านวน  9 คน 
   5.2.2 กลุ่มผู้ปฏิบัติ (Casual Informant) คือ ผู้แสดงของคณะเพลงอีแซว เพ่ือให้ได้
ข้อมูลภาคสนามเชิงการปฏิบัติ และการแสดงเพลงอีแซว ในประเด็นผู้แสดง บทร้อง ภาษาท่ีใช้ ท่าร า 
การแต่งกาย ระบบแสง สี เสียง และระยะเวลาการแสดง รวมไปถึงข้อเสนอแนะในมุมมองต่าง ๆ 
เพ่ือให้ได้ข้อสรุป ในการน าไปสู่การวิเคราะห์ ก าหนดมาตรฐานการแสดงศิลปะเพลงพ้ืนบ้านเพลงอี
แซว   จ านวน 21 คน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
    1. กลุ่มผู้น าปฏิบัติ 9 คน 
    2. หัวหน้าคณะเพลงอีแซว จ านวน 3 คน 
    3. กลุ่มพ่อเพลงแม่เพลงอีแซว 3 กลุ่ม ๆ ละ 3 คน  รวม  9  คน 
   5.2.3. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั่วไป (General Informant) คือผู้ที่ใช้บริการเพลงอีแซว ด้วย
การชม ผู้ว่าจ้าง และนักท่องเที่ยว ที่ได้เดินทางเข้ามาในจังหวัดสุพรรณบุรี แล้วได้ฟัง ได้เห็น การ
แสดงเพลงอีแซว จ านวน 55 คน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
    1. กลุ่มผู้ชม 25 คน 
    2. ผู้ว่าจ้าง จ านวน 3  คน 
    3. กลุ่มบุคคลทั่วไปและนักท่องเที่ยว 
      บุคคลทั่วไปและนักท่องเที่ยว 3 กลุ่ม ๆ ละ 9 คน รวม 27 คน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา เรื่อง เพลงอีแซว :  การสร้างมาตรฐานศิลปะการแสดง
เพลงพื้นบ้านจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อการเพลงพ้ืนบ้าน “อีแซว” ของชาวสุพรรณบุรี สืบสานวัฒนธรรม 
ผู้วิจัยได้ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 
(Document) เก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม (Field Study) และวิธีการวิจัยและพัฒนา
(Research and Development : R&D) โดยการส ารวจ สัมภาษณ์ สังเกต การสนทนากลุ่ม การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ และน าข้อมูลมาวิเคราะห์  โดยเน้นการวิจัยและพัฒนาการ เป็นการวิจัยที่ แบ่ง
ขั้นตอนการวิจัยเป็น 4 ขั้นตอนดังนี้    
  ขั้นที่ 1 R 1  (Research 1) ก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลจากภาคสนาม เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่สภาพแวดล้อมทั่วไป (Context) นโยบายรัฐบาลด้านเพลงพื้นเมืองของกระทรวงวัฒนธรรม 
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ปัญหาอุปสรรคและความต้องการเก่ียวเพลลงอีแซวรวมทั้งข้อมูลทั่วไปที่เก่ียวข้อง จากนั้นจึงไป
ออกแบบมาตรฐานเพลงพ้ืนบ้านอีแซวใหม่ในขั้นตอนที่ 2 ที่เรียกว่า Development 
  ขั้นตอนที่ 2 D1 (Development 1 ) คือขั้นตอนออกแบบมาตรฐานเพลงพ้ืนบ้านอีแซว
ใหม่เพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่วิเคราะห์ไว้ในขั้นตอนที่ 1 และเพ่ือสนองความต้องการเพลงอีแซว 
ตามผลการวิเคราะห์ที่ 1 
  ขั้นตอนที่ 3  R 2 (Research 2) เพื่อเชิญผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มผู้รู้ (Key 
Informants)  ผู้ปฏิบัติงานโดยตรง  และประชาชนทั่วไป วิภาควิจารณ์แบบมาตรฐานเพลงอีแซวใน
ขั้นตอนที่ 2 
  ขั้นตอนที่ 4 D2 (Development 2 ) ปรับปรุงแก้ไขแบบมาตรฐานเพลงอีแซวใน
ขั้นตอนที่ 3 นั้นก็จะได้เพลงมาตรฐานเพลงพ้ืนอีแซวจังหวัดสุพรรณบุรีที่สมบรูณ์แบบตามต้องการ 
 
 1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการวิจัยดังนี้ ประกอบด้วย 
  1.1 แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง (Structured Interview) เพ่ือใช้สัมภาษณ์กลุ่ม
ประชาชนทั่วไป นักวิชาการ นักบริหาร ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแสดงอีแซวเพลงพื้นบ้าน
ภาคกลาง  หรือผู้ที่อยู่ภายในชุมชน ตลอดถึงผู้รู้และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงเพลงพ้ืนบ้านภาคกลาง 
ผู้น าชุมชนและผู้ชมในภาคกลาง แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง เป็นแบบสัมภาษณ์ เพ่ือให้ทราบประวัติ
ความเป็นมา ขั้นตอนการแสดง ความเชื่อและขนบนิยมของการแสดง อีแซวเพลงพ้ืนบ้านภาคกลาง
และการสร้างมาตรฐานศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน และการพัฒนา อันจะน าไปสู่การสืบสานวัฒนธรรม
ต่อไป 
  1.2 แบบการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indepth Interview Guideline) เป็นการ
สัมภาษณ์ที่ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) เพ่ือใช้สัมภาษณ์กลุ่มผู้รู้ที่มีประเด็นค าถาม
เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของบุคคล กลุ่มคน และชุมชน ความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตความเป็นมาขนบ
นิยมในการแสดง ความเชื่อ องค์ประกอบในการแสดง และการด ารงชีวิตของคณะศิลปินเพลงพื้นบ้าน
ภาคกลาง การอนุรักษ์ส่งเสริม เผยแพร่ และพัฒนา ตลอดถึงการบริหารจัดการ ตั้งแต่ในอดีตจนถึง
ปัจจุบันแนวทางในการถ่ายทอดภูมิปัญญาพ้ืนบ้านการแสดงเพลงพื้นบ้านภาคกลาง และตลอดถึง
แนวโน้มในการคงอยู่ของการแสดงเพลงพ้ืนบ้านภาคกลาง 
  1.3 แบบสังเกต (Observation) เป็นแบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant 
Observation) และไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation) เพ่ือใช้สังเกตกลุ่มประชาชนใน
ชุมชนภาคกลาง กลุ่มคณะศิลปินเพลงพ้ืนบ้าน ผู้ชม ผู้ว่าจ้าง โดยกลุ่มประชาชนทั่วไปในชุมชนภาค
กลาง ผู้วิจัยเข้าไปสังเกตสภาพทั่วไปภายในชุมชน วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ วัฒนธรรม และเหตุการณ์
ทั่วไปของชุมชนที่ท าการศึกษาวิจัย นอกจากนี้ผู้วิจัยอาจเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ กับกลุ่มคน
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ในชุมชน เช่น กิจกรรมประเพณีในท้องถิ่น เป็นต้น ส าหรับกลุ่มคณะศิลปินเพลงพื้นบ้าน ผู้ชมและผู้ว่า
จ้าง ในชุมชน ภาคกลาง ผู้วิจัยเข้าไปสังเกตสภาพทั่วไปของแต่ละพ้ืนที่ที่ศึกษาวิจัย โดยผูว้ิจัยเข้าไปมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเข้าชมการแสดงเพลงพื้นบ้านภาคกลาง เป็นต้น  
  1.4 แบบการสนทนากลุ่ม (Focused Group Guideline) เป็นข้อมูลที่ต้องการหา
ข้อสรุปและความชัดเจน ใช้กับกลุ่มหัวหน้าคณะศิลปินเพลงพ้ืนบ้านภาคกลาง ผู้แสดง นักดนตรี ผู้น า
ชุมชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับคณะศิลปินเพลงพื้นบ้านภาคกลาง โดยก าหนดผู้เข้าร่วม
สนทนากลุ่มประมาณ 5-8 คน ในแต่ละพ้ืนที่และประเด็นที่ท าการศึกษาวิจัย เพ่ือปรึกษาหารือหา
ข้อสรุป ในประเด็นเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา องค์ประกอบ ความเชื่อและการด ารงชีพของคณะ
ศิลปินเพลงพ้ืนบ้านภาคกลาง สภาพปัญหาของการแสดงเพลงพื้นบ้านภาคกลาง ตลอดถึงรูปแบบ
อนุรักษ์ การพัฒนา และการสืบสานวัฒนธรรม  
  1.5 การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โดยผู้วิจัยใช้วธิกีารประชุมเชิงปฏิบัติการ
กับหัวหน้าคณะศิลปินเพลงพื้นบ้านภาคกลาง ผู้รู้ นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องน าเสนอและตรวจสอบ
การอนุรักษ์ และพัฒนาศิลปะการแสดงเพลงพื้นบ้านภาคกลาง ที่เรียกว่าเอกสารมาตรฐาน
ศิลปะการแสดงพืน้บ้านอีแซวจังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือการสืบสานวัฒนธรรม รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม 
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
  การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยยึดหลักข้อมูลที่มีลักษณะสอดคล้อง
กับความมุ่งหมายของการวิจัย สามารถตอบค าถามของการวิจัยได้ตามท่ีก าหนดไว้ ซึ่งมีวิธีการเก็บ
ข้อมูลดังต่อไปนี้  
  2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากเอกสารงานวิจัย 
หรือที่มีการศึกษาไว้ในประเด็นที่เกี่ยวกับเพลงอีแซวซึ่งเป็นการแสดงเพลงพื้นบ้านภาคกลาง ได้แก่ 
ประวัติความเป็นมา อัตลักษณ์ องค์ประกอบ ขั้นตอนการแสดง ความเชื่อและขนบนิยมในการแสดง 
และอ่ืน ๆ ในประเทศไทย และต่างประเทศ ตลอดถึงความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม แนวคิดและทฤษฎี
ทางด้านสังคมวิทยา มานุษยวิทยา และวัฒนธรรม โดยค้นคว้าจากหน่วยราชการสถาบันการศึกษา 
เอกชน ประเภทหนังสือ ต ารา รายงานการประชุม งานวิจัย ปริญญานิพนธ์ อินเตอร์เน็ต โดยรวบรวม
แยกประเด็นไว้ตามเนื้อหา  
  2.2 การเก็บข้อมูลจากภาคสนาม เป็นข้อมูลที่เก็บรวมรวมได้จากพ้ืนที่ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับ
เพลงอีแซวและได้ท าการศึกษาวิจัย โดยวิธีการส ารวจเบื้องต้น (Basic Survey) สัมภาษณ์ท่ีไม่เป็น
ทางการ (Informal Interview) และการสัมภาษณ์ท่ีเป็นทางการ (Formal Interview) การสัมภาษณ์
เชิงลึก (In depth Interview) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation) การ
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สังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) และการสนทนากลุ่ม (Focused Group) และ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)  
  2.3 ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ที่เป็นทางการกับกลุ่มผู้รู้ ผู้ปฏิบัติ นักวิชาการ ผู้ชม ผู้ว่าจ้าง 
และผู้น าชุมชนในพ้ืนที่วิจัย ตามกรอบแนวคิดการวิจัยที่เก่ียวกับเพลงอีแซวและการสร้างมาตรฐาน
ศิลปะการแสดงเพลงอีแซวพื้นบ้านจังหวัดสุพรรณบุรี ในด้านประวัติความเป็นมา การสร้างมาตรฐาน 
ขั้นตอนการแสดง ความเชื่อและขนบนิยม สภาพปัญหาของคณะเพลงอีแซวพ้ืนบ้านจังหวัดสุพรรบุรี 
การสร้างมาตรฐาน การพัฒนาและการสืบสานวัฒนธรรม  
  2.4 ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เจาะลึก และการสัมภาษณ์ท่ีไม่เป็นทางการกับกลุ่มผู้รู้ด้วย
วิธีการค้นหาผู้รู้ด้วยวิธีการสุ่มแบบก้อนหิมะ (Snowball Sampling) โดยการถามจากบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับคณะศิลปินเพลงอีแซวพื้นบ้าน เพื่อให้บอกชื่อบุคคลต่าง ๆ ที่รู้จัก และมีความรู้ที่ต้องการ
ศึกษาเป็นทอด ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการแสดงเพลงอี
แซวพื้นบ้านจังหวัดสุพรรบุรี ขนบนิยมในการแสดง ความเชื่อ มาตรฐานในการแสดงเพลงอีแซว
พ้ืนบ้าน การพัฒนา และการสืบสาน ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน การถ่ายทอดการแสดงเพลงอีแซว
พ้ืนบ้านภาคกลาง ตลอดจนแนวโน้มในการคงอยู่ของการแสดงเพลงอีแซวพื้นบ้านจังหวัดสุพรรบุรี  
  2.5 ใช้เทคนิคการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม เป็นการสังเกตสภาพทั่วไปภายในชุมชน วิถี
ชีวิต ความเป็นอยู่ วัฒนธรรม และเหตุการณ์ท่ัวไปของชุมชนที่ท าการศึกษาวิจัย เพ่ือให้ได้ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปของหมู่บ้าน ความเป็นอยู่ วิถีชีวิต ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแสดงเพลงอีแซวพื้นบ้านจังหวัดสุพรรบุรี  
  2.6 ใช้เทคนิคการสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยผู้วิจัยเข้าร่วมกิจกรรม การชมการแสดง
เพลงอีแซวพื้นบ้านจังหวัดสุพรรณบุรี การเรียนรู้ในด้านการแสดงเพลงอีแซวพื้นบ้าน การพูดคุยกับ
ชาวบ้านในชุมชน ผู้ว่าจ้าง รวมถึงกลุ่มคนที่เป็นผู้ชมการแสดง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวกับการแสดง
เพลงอีแซวพื้นบ้านจังหวัดสุพรรณบุรี ทุกแง่ทุกมุม ตามความมุ่งหมายของการศึกษาวิจัย 
  2.7 ใช้เทคนิคการสนทนากลุ่ม โดยผู้วิจัยใช้การสนทนากลุ่มกับกลุ่มคนในชุมชนที่มีคณะ
ศิลปินเพลงอีแซวพื้นบ้านจังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยการเชิญผู้ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ หัวหน้าคณะ ผู้แสดง 
ผู้น าชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องกับคณะศิลปินเพลงพ้ืนบ้านจังหวัดสุพรรณบุรี จัด
สนทนากลุ่ม โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 5-8 คน เพื่อปรึกษาหารือและหาข้อสรุป ประเด็นต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาการแสดงเพลงอีแซวพื้นบ้านจังหวัดสุพรรณบุร ี
  2.8 ใช้การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นการระดมความคิดเห็นจากบุคคลที่เก่ียวข้องกับ
การแสดงเพลงอีแซวพื้นบ้านภาคกลาง โดยมีวาระการประชุมไว้ชัดเจนมีเข้าร่วมประชุม ได้แก่ ศิลปิน
แห่งชาติเพลงพ้ืนอีแซว  หัวหน้าคณะ ผู้รู้ นักวิชาการ ผู้น าชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องน าเสนอและ
ตรวจสอบเอกสารมาตรฐาน เพลงอีแซวพื้นบ้าน”อีแซว”เพ่ือการสืบสานวัฒนธรรม ที่ผู้วิจัยได้ท าการ
พัฒนารวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระยะเวลาครึ่งวัน 



 

 

  137 

 3. การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  3.1 การจัดกระท าข้อมูล  
   ในการจัดกระท าข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการน าข้อมูลที่ได้มาจากการศึกษาเอกสารและ
ข้อมูลจากภาคสนามโดยแยกตามความมุ่งหมายของการวิจัย มาจัดกระท าดังนี้  
    3.11 น าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากเอกสารต่าง ๆ มาศึกษาอย่างละเอียดพร้อม
จัดระบบหมวดหมู่ ตามความมุ่งหมายของการวิจัยที่ก าหนดไว้  
    3.1.2 น าข้อมูลได้จากการส ารวจเบื้องต้น การสังเกต การสัมภาษณ์ และการ
สนทนากลุ่ม ซึ่งได้จดบันทึกไว้และในแถบบันทึกเสียงมาถอดความ มาแยกประเภท จัดหมวดหมู่และ
สรุปสาระส าคัญตามประเด็นที่ท าการศึกษาวิจัย หากมีข้อมูลที่จ าเป็นต้องตรวจสอบใหม่จะต้อง
กลับไปเข้าสนามอีกครั้งเพ่ือความถูกต้อง  
    3.1.3 น าข้อมูลทั้งที่เก็บรวมรวมได้จากภาคสนามที่รวบรวมได้จากส ารวจ
เบื้องต้น การสังเกต การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม มาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ ซึ่งในการ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้วิจัยใช้วิธีตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล ใช้วิธี Investigator 
Triangulation โดยการน าข้อมูลไปให้ผู้ให้ข้อมูลอ่านหรือกลับไปสอบถามผู้ให้ข้อมูลซ้ าอีก เพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริง และใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Methodological 
Triangulation) ของ Denzin (1970) คือ การแสวงหาความเชื่อถือได้ของข้อมูลด้วยวิธีการเก็บข้อมูล
ที่แตกต่างกัน คือ (สุภางค์ จันทวานิช, 2546)  
     1. การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) คือ การพิสูจน์ว่า
ข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มานั้นถูกต้องหรือไม่ วิธีตรวจสอบถือการสอบแหล่งของข้อมูล แหล่งที่มาที่จะ
พิจารณาในการตรวจสอบ ทั้งด้านตัวบุคคล สถานที่ เวลา 
     2. การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย (Investigator Triangulation) คือ การ
ตรวจสอบว่า ผู้วิจัยแต่ละคนจะได้ข้อมูลต่างกันอย่างไร โดยเปลี่ยนตัวผู้สังเกต แทนที่จะใช้ผู้วิจัยเพียง
คนเดียวกันสังเกตโดยตลอด  
     3. การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological 
Triangulation) คือการใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลที่แตกต่างกัน เพ่ือรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน  
  3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล  
   ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมายของการ
วิจัย โดยการน าข้อมูลภาคสนามท่ีได้จากการสังเกตการณ์สัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และการประชุม
เชิงปฏิบัติการ มาท าการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป ตามแนวคิดของ (สุภางค์ จันทวานิช, 
2546) ดังนี้  
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    3.2.1 การวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) คือ วิธีตีความสร้าง
ข้อสรุปจากข้อมูลรูปธรรมหรือปรากฏการณ์ท่ีมองเห็น เช่น ขนบนิยมในการแสดงเพลงอีแซวพื้นบ้าน
จังหวัดสุพรรบุรี วิธีการแสดง ความเป็นอยู่ในสังคมของคณะศิลปินเพลงอีแซวพื้นบ้าน เป็นต้น เมื่อ
นักวิจัยได้เห็นรูปธรรมหรือเหตุการณ์หลาย ๆ เหตุการณ์ แล้วก็ลงมือสร้างข้อสรุป ถ้าข้อสรุปนั้นยัง
ไม่ได้รับการตรวจสอบยืนยันก็ถือเป็นสมมติฐานชั่วคราว (Working Hypothesis) ถ้าหากได้รับการ
ยืนยันแล้วกถ็ือเป็นข้อสรุป เช่น ความเชื่อและขนบนิยม เป็นอย่างไร ขั้นตอนการวิเคราะห์ว่าใครเป็น
ผู้ท า มีการเลือกเวลาในการปฏิบัติมีลักษณะอย่างไร เพ่ือใคร เพราะอะไรจึงท า มีความหมายอย่างไร
กับการแสดงเพลงอีแซวพ้ืนบ้านจังหวัดสุพรรบุรี แนวโน้มเพลงพื้นบ้านในอนาคต เป็นต้น  
    3.2.2 การวิเคราะห์โดยการจ าแนกชนิดข้อมูล (Typological Analysis) คือ การ
จ าแนกข้อมูลเป็นชนิด ๆ (Typologies) ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันไป โดยการใช้วัฒนธรรม
และแนวคิดและทฤษฎี เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ ในการวิเคราะห์บทบาทของชุมชนในการ
ถ่ายทอดการแสดงเพลงอีแซวพ้ืนบ้าน รวมถึงรูปแบบการสร้างมาตรฐาน การพัฒนา และการสืบสาน
วัฒนธรรม 
     ทั้งนี้สามารถสรุปขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 4 ชั้นตอน คือ  
      ขั้นตอนที่ 1 จะท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างมาตรฐานการ
แสดงศิลปะเพลงพ้ืนบ้าน การพัฒนา และการสืบสานเพลงอีแซวซึ่งเป็นเพลงพ้ืนบ้านจังหวัดสุพรรบุรี 
รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเพลงอีแซวพื้นบ้าน โดยเน้นไปที่พ้ืนที่วิจัย ได้แก่ อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี อ าเภอ
ศรีประจัน อ าเภอดอนเจดีย์ ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัย หนังสือ บทความ และเอกสารต่าง ๆ 
จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลการสร้างมาตรฐานเพลงพื้นบ้านจังหวัดสุพรรบุรี วิเคราะห์
ข้อมูลการพัฒนาสืบสานเพลงอีแซวพื้นบ้าน และวิเคราะห์ข้อมูลเพลงพ้ืนบ้านในพ้ืนที่วิจัย ด้วยการ
วิเคราะห์ SWOTและวิเคราะห์ 6 องค์ประกอบ เพลงพ้ืนบ้านภาคกลางในประเทศไทย ซึ่งจะได้ผล
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างมาตรฐาน พัฒนาและสืบสานเพลงอีแซวพื้นบ้านในพ้ืนที่วิจัย
จังหวัดสุพรรณบุรี และผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ปัญหาความต้องการบริหาร
จัดการเพลงอีแซวรวมถึงวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป 
     ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบ/ยกร่างการสร้างมาตรฐานการแสดงศิลปะเพลง
พ้ืนบ้าน”อีแซว”เพ่ือแก้ปัญหา อุปสรรค ของเพลงอีแซว และเพ่ือสนองความต้องการตามผลการ
วิเคราะห์จากข้อที่ 1    
     ขั้นตอนที่ 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการณ์ด้วยการน าแบบการสร้างมาตรฐาน
เพลงพื้นบ้าน”อีแซว”จังหวัดสุพรรบุรี กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านเพลงอีแซว และประชาชนทั่วไปวิพากษ์ 
วิจารณ์ แบบมาตรฐานเพลงพ้ืนบ้าน”อีแซว”ดังกล่าวตามที่ได้ออกแบบไว้ตามข้ันตอนที่ 2 แล้วผู้วิจัย
บันทึกค าวิพากษ์ วิจารณ์ดังกล่าวไว้ 
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     ขั้นตอนที่ 4 แก้ไขปรับปรุงมาตรฐานพื้นบ้าน”อีแซว”จังหวัดสุพรรบุรีตาม
ข้อเสนอแนะของคณะผู้เข้าประชุมปฏิบัติการเพลงพื้นบ้าน”อีแซว”จังหวัดสุพรรณบุรีเพ่ือให้ได้
เอกสารมาตรฐานศิลปะการแสดงเพลงพ้ืนบ้าน”อีแซว”ของจังหวัดสุพรรณบุรีที่ถูกต้องสมบูรณ์ต่อไป 
 
ตาราง 2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ของการวิจัยและพัฒนา 
 
R&D INPUTS PROCESS OUTPUTS 

ขั้นตอนที่ 1  
R 1 
(Research 1)  

- ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้าง
มาตรฐานศลิปะการแสดง
เพลงอีแซวพื้นบา้นจังหวัด
สุพรรณบุรีได้แก่  
6 องค์ประกอบ  
และสภาพแวดล้อม 
จุดอ่อน จุดแข็ง เพลง”อี
แซว”ปัญหา อุปสรรค 
ความต้องการ ของเพลงอี
แซว  
- นโยบาย บุคลากร-การ
คมนาคม-วัสดุอุปกรณ์ 
งบประมาณ และการ
บริหารจัดการเป็นตน้ 

- วิเคราะห์ขั้นตอนต่าง ๆ
เก่ียวกับ สภาพแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรคความ
ต้องการ นโยบาย บุคลากร 
การคมนาคม งบประมาณ 
- 

- ได้ผลการวิเคราะห์ข้น
ตอบทั้งหมดเก่ียวกับ
มาตรฐาน  
การพัฒนา การสืบสาน
เพลงพื้นบา้น ข้อมูลเพลง
พื้นบา้นจังหวัดสุพรรณบุรี 
และผลการวิเคราะห์ 
ปัญหา อุปสรรคของเพลง
พื้นบา้นอีแซวจังหวัด
สุพรรณบุรี 

ขั้นตอนที่ 2 
D 1 
(Development) 

- แนวทางการสร้าง
มาตรฐานเพลงอีแซว
พื้นบา้นจังหวัดสุพรรณบุรี 
ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับ 
- นโยบายการสง่เสริมเพลง
พื้นบา้นของรัฐรวมข้อมูล
ทั้งหมด 
- ศักยภาพของประชาชน
ใน 3 อ าเภอ เก่ียวกับ
มาตรฐานการแสดงศิลปะ
พื้นบา้นจังหวัดสุพรรณบุร ี

- ออกแบบ/ยกร่าง แนว
ทางการสรา้งมาตรฐาน 
เพลงอีแซวศิลปะการแสดง
พื้นบา้นสพุรรณบุรี 
- Focus Group แนว
ทางการสรา้งมาตรฐาน
ศิลปะการแสดงเพลงอีแซว
พื้นบา้นจังหวัดสุพรรณบุร ี
เพื่อแก้ไขปัญหา อุปสรรค
และสนองความต้องการด้าน
เพลงพื้นบา้นอีแซว 

- ได้แนวทางการสรา้ง
มาตรฐานเพลงพื้นบ้านอี
แซวของจังหวัดสุพรรณบุรี
ในจังหวัดสุพรรณบุรี 
อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  
ดอนเจดีย์       ศรี
ประจันต์  
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ตาราง 2 (ต่อ)   
 
R&D INPUTS PROCESS OUTPUTS 

ขั้นตอนที่ 3 
R 2 
(Research 2) 

- จัดพิมพ์แบบมาตรฐาน
เพลงพื้นบา้นอีแซวเพื่อ
เตรียมแจกให้ผู้เข้าประชุม
ปฏิบัติการ 

- น าเอกสารการสร้าง
มาตรฐานเพลงอีแซวซึ่งเป็น
ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
จังหวัดสุพรรณบุรี 3 อ าเภอ 
อ าเภอเมือง อ าเภอศรี
ประจันต์ แจกให้ผู้เข้า
ประชุมปฏิบัติการ 
(Workshop) 
เพื่อให้วิพากษ์ วิจารณ์ 
เอกสารการสร้างมาตรฐาน
เพลงอีแซว 

- ได้แนวทางการสรา้ง
มาตรฐานเพลงอีแซวซึ่ง
เป็นศิลปะการแสดง
พื้นบา้นจังหวัดสุพรรณบุรี   
- พร้อมข้อคิดเห็นผล 
การวิพากษ์ วิจารณ์ ทั้ง
ข้อดี ข้อเสียข้อต้อง
ปรับปรุงแก้ไข 

ขั้นตอนที่ 4 
D 2 
(Development) 

- แบบมาตรฐานเพลง
พื้นบา้นอีแซว 

- ท าการปรับปรุงแก้ไข
มาตรฐานเพลงพื้นบ้านอี
แซวจังหวัดสุพรรณบุรี 3 
อ าเภอ ตามข้อวิพากษ์ของผู้
เข้าประชุมปฏบิัติการ 
ตัวบ่งชี้ เกณฑส์ัมพันธ์ 
เกณฑ์สรุป 
 

- ได้แนวทางการสรา้ง
มาตรฐาน เพลงอีแซว
ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
จังหวัดสุพรรณบุรี ที่
ถูกต้องครบถ้วนสมบรูณ์
ต่อไป 

 
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ครั้งนี้ผู้วิจัยน าเสนอผลวิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่ง
หมายของการวิจัย ด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) โดยผู้วิจัยเริ่มจากการ
เตรียมเนื้อหาให้ครบตามความมุ่งหมายของการวิจัย วางเค้าโครงของการเขียนรายงานแล้วจึงลงมือ
เขียนโดยเน้นที่ความชัดเจน ถูกต้องรัดกุม มีความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกัน พร้อมตารางและ
ภาพประกอบซึ่งผู้วิจัยได้เลือกมาเป็นบางตอน และรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่กฎราชการได้เสนอแนะไว้ 
เตรียม ตรวจ พิมพ์ต้นฉบับที่ แก้ไข ปรับปรุงรวมทั้งข้อดี ข้อเสีย ต่าง ๆ ที่กรรมการสัมภาษณ์ ได้เสนอ
แก้ไขเพ่ือเตรียมปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การศึกษาวิจัยเพลงอีแซว : การสร้างมาตรฐานศิลปะการแสดงเพลงพ้ืนบ้านเพลงอีแซว 
จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล จากการสัมภาษณ์ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
และน าผลการเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ตามความมุ่งหมาย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) และใช้การวิธีและวิจัยเชิงพัฒนา (Research arid Development) ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือสร้างมาตรฐานศิลปะการแสดงพื้นบ้านเพลงอีแซว ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ผู้รู้ ศิลปินเพลงพ้ืนบ้านอีแซว จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้เครื่องมือในการวิจัยเพื่อเก็บข้อมูล
เชิงลึกแบบเจาะจง ด้วยวิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และไม่มีส่วนร่วม การสนทนากลุ่ม และการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไปแล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์
เนื้อหาแบบสามเส้า ซึ่งจะได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 
ตอนที่ 1 ประวัติความเป็นมาศิลปะการแสดงพื้นบ้านเพลงอีแซว จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
 การวิจัยเพลงอีแซว : การสร้างมาตรฐานศิลปะการแสดงเพลงพื้นบ้านเพลงอีแซวจังหวัด
สุพรรณบุรี ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประวัติความเป็นมาของการแสดงเพลงอีแซว 
จังหวัดสุพรรณบุรี จากการสัมภาษณ์ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
  ขวัญจิต  ศรีประจันต์  (สัมภาษณ์ : 2560)  เพลงอีแซวเป็นเพลงพื้นบ้านประจ าท้องถิ่น
ของสุพรรณบุรี มีก าเนิดและแพร่หลายในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี และใกล้เคียง เพลงอีแซวมีความ
เป็นมาที่ยาวนานมากกว่าร้อยปี โดยในช่วงแรกๆ นั้นมีลักษณะเป็นเพลงปฏิพากย์ (เพลงโต้ตอบ) ที่
หนุ่มสาวใช้ร้องยั่วเย้าเกี้ยวพาราสีกันอย่างง่ายๆ สั้นๆ กระทั่งเม่ือ 60-70 ปีที่ผ่านมาจึงได้พัฒนาเป็น
เพลงปฏิพากย์ยาว คือมีเนื้อเพลงที่ใช้ร้องในแต่ละครั้งยาวมากขึ้น พร้อมกับมีการดัดแปลงท านองและ
ลักษณะการร้องรับของลูกคู่ นอกจากนั้นยังได้มีการพัฒนาเสื้อผ้าของผู้แสดง โดยจะนุ่งโจงกระเบนทั้ง
ฝ่ายชายและหญิง ส่วนเสื้อนั้นฝ่ายหญิงจะใส่เสื้อแขนสั้นคอกลมหรือ คอเหลี่ยมกว้าง ฝ่ายชายมักจะใส่
เสื้อแขนสั้นคอกลม สร้างสรรค์ความสะดุดตาด้วยสี ที่ฉูดฉาดเพ่ือดึงดูดใจผู้ชมด้วยความนิยมในเพลงอี
แซวท าให้สามารถแสดงได้เกือบทุกสถานที่และทุกโอกาสเพียงแต่จะไม่มีการแสดงในงานแต่งงาน 
  เพลงอีแซว เป็นเพลงประจ าถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรีทีมี่อายุกว่า 100 ปี แต่เดิมนิยมเล่นใน
ลักษณะเกี้ยวพาราสีกันระหว่างชายหญิง โดยใช้ภาษาเรียบง่าย ต่อมาจึงพัฒนามาเป็นเพลงปฏิพากย์ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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ร้องโต้ตอบกัน และมีความยาวมากขึ้น มีลักษณะสนุกสนานตรงไหน สามารถเล่นได้ในทุกโอกาส บท
ไหว้ครู เป็นการกราบไว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวง ทั้งพระรัตนไตร เทวดา ภูตผี พ่อแม่ และครูเพลง 
(ซึ่งมีสองแบบคือ ครูเพลงที่เป็นจิตวิญญาณ เช่นพระนารายณ์ ฤๅษี และครูเพลงที่เป็นคน ได้แก่ คนที่
สอนเพลงแก่ผู้ร้อง)โดยจะต้องนั่งกับพ้ืน และมีพานก านลถือไว้ขณะร้อง โดยเริ่มร้องที่พ่อเพลงจากนั้น
จึงเป็นส่วนของแม่เพลง บทเกริ่น เป็นบทร้องของฝ่ายชายและฝ่ายหญิง ก่อนที่จะออกมาพบกัน โดย
จะร้องสลับกันไป หลังจากไหว้ครู นักแสดงจะต้องลุกเพ่ือร้องเพลงออกตัว ที่ทักทายและแนะน าตัวกัน
รวมถึงการฝากเนื้อฝากตัวด้วย จากนั้นจึงร้องเพลงปลอบซึงเป็นการชักชวนให้ฝ่ายหญิงออกมาร้อง
โต้ตอบกันเพลงปะ เป็นเพลงที่ทั้งสองฝ่ายชายและหญิงร้องโต้ตอบกันไปมา ส่วนใหญ่จะเป็นการ
ปะทะคารม มีทั้งในเรื่องราวของความรัก การประลอง หรือเป็นการช าลองนิยายกรือวรรณกรรมบท
จากหรือบทลา เป็นเพลงที่ร้องเพ่ือแสดงความอาลัยกับคู่ร้องและคนดู เนื่องจากใกล้หมดเวลาในการ
เล่นแล้วการอวยพร เป็นการร้องขอบคุณผู้จ้าง คนดู และผู้ร่วมแสดงพ่อเพลงและแม่เพลงเริ่มต้นจาก
บทไหว้ครู ฝ่ายชายจะร้องบทปลอบ จากนั้นฝ่ายหญิงก็จะร้องบทรับแขก ผู้ชายจึงเริ่มการเกี้ยวพาราศี 
ผู้หญิงอาจจะปะทะอารมณ์ หรือเล่นตัว ฝ่ายชายจึงว่าบทออด ฝ่ายหญิงจึงที่ไม่รับรัก และขอให้ฝ่าย
ชายมาสู่ขอตนจบด้วยฝ่ายชายขอพาหนี เมื่อหนีแล้วก็เป็นบทชมนกชมไม้ และบทถามต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 6  ขวัญจิต  ศรีประจันต์ศิลปินพ้ืนบ้านเพลงอีแซว 
 
  ขวัญจิต  ศรีประจันต์ (สัมภาษณ์  :  2559)  การร้องเพลงอีแซวมีมาครั้งกรุงเก่าโดย
แรกเริ่มการร้องจะเกิดขึ้นในกิจกรรมทางสังคม เช่น งานบุญ และงานรื่นเริงตรุษสงกานต์ และงานขึ้น
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บ้านใหม่ เพลงอีแซวเป็นเพลงร้องพ้ืนบ้านภาคกลาง นิยมร้องเล่นกันมากในจังหวัดสุพรรณบุรีและ
จังหวัดอ่ืนๆ ในภาคกลาง เช่น อ่างทอง สิงห์บุรี แต่ในสุพรรณบุรีมีคณะเพลงอีแซวเล่นกันหลายคณะ
จนเป็นที่รู้จักกันดีว่าเพลงอีแซวต้องจังหวัดสุพรรณบุรี ต้นก าเนิดของเพลงอีแซวนั้นพัฒนามาจาก 
“เพลงยั่ว” ซึ่งเป็นการร้องเล่นกันสนุกๆ ยั่วกันไปยั่วกันมา มีบทร้องสั้นๆ คล้องจองกัน เนื้อความ
แทรกตลกเน้นความสนุกสนานรื่นเริง ในการร้องเพลงยั่วนี้ใช้การปรบมือประกอบ ตีกลองยาวในการ
แห่ มีการร้องรน าขบวนและร้องเพลงยั่วให้เกิดความครื้นเครงการพัฒนาเพลงอีแซวมาจากเพลงยั่ว
โดยเนื้อความของค าว่า “แซว” มีผู้ให้ความหมายว่า “นาน ท าอะไรอยู่นานๆ และการว่ากันไปว่ากัน
มา” เรียกว่า “แซวกัน” เพลงอีแซวจึงมีการร้องเป็นกลอนยาวเป็นเรื่องเป็นราวบ้าง เป็นการว่ากัน
บ้างแล้วแต่เวลาในการเล่น โดยมีชื่อเรียกการร้องเล่นกลอนเพลงแต่ละตอนว่า “ตับ” ซึ่งหมายถึงเรื่อง
ต่อกันยาว มีชื่อเรียกต่างๆ เช่น ตับสู่ขอ ตับซื้อนา ตับชิงนาง ตับซื้อควาย ฯลฯ 
  ลักษณะกลอนเพลงอีแซวนั้นมีลักษณะเป็นกลอนแปดหัวเดียว แต่มีค ามากเป็นพิเศษ 
ไมไ่ด้มีเพียง 8 ค า อาจมีถึง 10-12 ค าในแต่ละวรรค ซึ่งกลอนเพลงอีแซวนี้นิยมเล่นค าให้มีสัมผัสอักษร
มาก ถือว่าเป็นความงดงามของภาษาในภูมิปัญญาชาวบ้านในการร้องเพลงอีแซว มีเครื่องดนตรีที่ใช้
ประกอบ คือ ฉิ่งและกรับ ซึ่งภายหลังมีกลองสองหน้าหรือตะโพนมาเพ่ิมให้จังหวะกระชับขึ้น ส่วนการ
แต่งกายฝ่ายชายนุ่งโจงกระเบนใส่เสื้อคอกลม สีฉูดฉาดหรือลายดอก มีผ้าขาวม้าหรือผ้าสีฉูดฉาดคาด
เอว ฝ่ายหญิงนุ่งโจงกระเบนใส่เสื้อแขนสั้นหรือแขนพองสีฉูดฉาด บางครั้งประดับด้วยลูกไม้ มีผ้าคาด
เอวหรือคาดเข็มขัดทองทับนอกเสื้อใส่เครื่องประดับสวยงาม การแสดงเพลงพื้นบ้านภาคกลาง 
ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีดนตรีลูกทุ่ง ไม่มีเต้นร า อย่างที่เรียกว่าอีแซวล าซิ่ง แต่เราก็ปรับได้โดยการกล่าวถึง
เหตุการณ์ปัจจุบัน พูดเรื่องโรคเอดส์ เรื่องยาเสพติด เรื่องเศรษฐกิจให้เข้ากับยุคสมัยให้ทันเหตุการณ์ 
เราเป็นศิลปิน คนที่ศรัทธาในเพลงพื้นบ้านภาคกลางเขาเชื่อในสิ่งที่เราพูด เราสามารถพูดถึงปัญหาใน
สังคมท่ีเกิดข้ึนด้วยแง่มุมที่ขบขันแบบเพลงพ้ืนบ้านภาคกลาง 
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ภาพประกอบ 7 ศิลปินพื้นบ้านเพลงอีแซว จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
  วิภาวรรณ  เทียนแจ่ม  (สัมภาษณ์  :  2560)  การแสดงเพลงพื้นบ้านภาคกลางแบบ
ดั้งเดิม ใช้เวลาแสดงประมาณ 2-3 ชั่วโมง โดยเริ่มตั้งแต่การไหว้ครู ในการแสดงเพลงพ้ืนบ้านภาค
กลางแบบดั้งเดิมในปัจจุบันมีการพัฒนาโดยการน าจุดแข็งของการเป็นเพลงพื้นบ้านภาคกลางตาม
แบบดั้งเดิมและน าโอกาสกระแสอนุรักษ์เพลงพ้ืนบ้านแบบเดิมมาลบจุดอ่อนของการแสดงที่อาจใช้
เวลานานและเยิ่นเย้อ โดยการแสดงเพลงพ้ืนบ้านภาคกลางแบบโบราณในการด ารงเอกลักษณ์ของการ
แสดงเพลงพ้ืนบ้านภาคกลางเป็นหลัก การชักชวนให้คณะหันมาเห็นความส าคัญและอนุรักษ์เพลง
พ้ืนบ้านภาคกลาง ในปัจจุบันการแสดงเพลงพื้นบ้านภาคกลางแบบโบราณได้พัฒนาโดยการน าเสนอ
เนื้อหาให้ทันเหตุการณ์ปัจจุบัน พ่อเพลงแม่เพลงมีการแต่งกลอนใหม่ ๆ เพ่ิมเติมเพ่ือสื่อสารกับคนดูได้
อย่างทันเหตุการณ์ เช่น การเมือง เศรษฐกิจ ปัญหาสิ่งแวดล้อม เอดส์ ยาเสพติด การท่องเที่ยว จึง
กล่าวได้ว่าบทกลอนของเพลงพ้ืนบ้านภาคกลางแบบโบราณมีทั้งอนุรักษ์และพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับ
ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการอนุรักษ์และพัฒนาเพลงพื้นบ้านภาคกลาง
เพ่ือการสืบสานวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 17  สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
สุพรรณบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี 
  ส าเนียง  ชาวปลายนา (สัมภาษณ์  :  2560) การแสดงเพลงพ้ืนบ้านภาคกลางเรา
สามารถแสดงได้เต็มรูปแบบตามขนบแบบดั้งเดิม คือมีบทไหว้ครู มีเชิญชวน มีบทประ มีบทอวยพร 
แต่ต้องเป็นศิลปินที่เป็นที่ยอมรับแสดงเค้าถึงจะเสียเวลานั่งฟังจนจบ การร้องเพลงอีแซวเริ่มจากการ
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ร้องบทไหว้ครูก่อนโดยพ่อเพลงจะออกมานั่งยองๆ ถือพานก านล (ในพานมีดอกไม้ธูปเทียนและเงิน
ก านล) ระลึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพ่ือให้ร้องเพลงได้คล่อง ให้เกิดศิริมงคล ฯลฯ 
เมื่อฝ่ายชายไหว้ครูจบฝ่ายหญิงน าโดยแม่เพลงออกมาไหว้ครูเช่นเดียวกัน (พ่อเพลงและแม่เพลงนั้น
เรียงตามล าดับความเก่ง เรียกล าดับการร้องของแต่ละฝ่ายว่า คอหนึ่งจะเป็นคนที่ร้องเก่งที่สุด คอสอง
เก่งรองลงมา โดยทั้งสองฝ่ายจะมีคอหนึ่งทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง) นอกจากนั้นก็มีลูกคู่คอยช่วยร้อง
รับและปรบมือ ซึ่งในการรับลูกคู่นั้น แต่เดิมจะรับค าสุดท้ายของการลงบท มีค าว่า ชะแล้ว” เช่น ชะ
แล้วจนใจ ชะแล้วท าไม ชะแล้วจริงใจ ชะแล้วเดือนหงาย ปัจจุบันค าว่า “ชะ” กร่อนหายไปเหลือแค่ 
“แล้วจนใจ แล้วท าไม แล้วเดือนหงาย” เมื่อไหว้ครูเสร็จแล้วก็จะเริ่มร้องบทต่างๆ ตามที่เตรียมมาว่า
จะเล่นตอนไหนหรือแล้วแต่เจ้าภาพที่หามาว่าจะต้องการให้เล่นตอนไหน ซึ่งเรียกเป็น “ตับ” เช่น ตับ
สู่ขอ ตับลาบวช ตับพาหนี เป็นต้น บางครั้งมีการเล่นตั้งแต่หัวค่ าจนสว่างก็มี เมื่อเล่นจบตับแล้วหมด
เวลาก็จะร้องลาคนดูให้พรตามสมควร 
 

 
 

ภาพประกอบ 8 การสัมภาษณ์นางส าเนียง  ชาวปลายนา ศิลปินพื้นบ้านเพลงอีแซว 
 

  ส าเนียง  ชาวปลายนา (สัมภาษณ์  :  2561) วงอีแซวจะไม่มีข้อก าหนดเรื่อง จ านวนผู้
แสดง แต่ในวงหนึ่งๆ จะมีการจัดสรรต าแหน่งหน้าที่ ของผู้แสดงประกอบด้วยพ่อเพลง( ผู้ร้องน าฝ่าย
ชาย ) แม่เพลง (ผู้ร้องน าฝ่ายหญิง) คอต้น (ผู้ร้องเพลงโต้ตอบคนแรก) คอสองคอสาม (ผู้ร้องคนที่สอง
และ สาม) และลูกคู่ จ านวนไม่จ ากัด มีหน้าที่ร้องรับ ร้องซ้ าความ ร้องสอดแทรกขัดจังหวะ เพื่อความ
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สนุกสนาน เพลงอีแซวมีจะด าเนินการแสดงโดยมีเนื้อหาเรียงล าดับ เริ่มต้นด้วยบทไหว้ครู บทเกริ่น 
บทประ และจบท้ายด้วยบทจาก หรือบทลา บทไหว้ครูเป็นบทกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และผู้มี
พระคุณ ได้แก่ พระรัตนตรัย เทวดา ภูตผี พ่อแม่ ครูอาจารย์ (ครูเพลงของอีแซวจะมีสองแบบ ครู
เพลงที่เป็นจิตวิญญาณ เช่นพระนารายณ์ ฤาษีหรือพ่อแก่ และครูอีกประเภทคือ ครูเพลงที่เป็นมนุษย์
นอกจากครูเพลงทั้งสองแบบแล้วก็มีครูพักลักจ าซึ่งหมายถึงครูที่ผู้ร้องไม่ได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์ แต่ได้
แอบจดจ าเพลงหรือลีลาการร้องบทไหว้ครูจะต้องนั่งกับพ้ืนร้องโดยมีพานก านลหรือพานไหว้ครูวางไว้
ข้างหน้า หรือยกถือไว้ในขณะร้อง โดยพ่อเพลงจะร้องก่อนตามด้วยแม่เพลง 
 

 
 

ภาพประกอบ 9 การให้ข้อมูลเพลงอีแซวของศิลปินพ้ืนบ้านจังหวัดสุพรรณ 
 
  ประจิน  ฉะอ้อน (สัมภาษณ์  :  2560) เพลงพ้ืนบ้านสุพรรณบุรี มีเพลงพ้ืนบ้านที่ร้อง
เล่นกันมาแต่สมัยโบราณเช่น เพลงฉ่อย เพลงเกี่ยวข้าว เพลงเรือ เพลงอีแซว ด้วยสุพรรณบุรีเป็นเมือง
เกษตรแต่ดั้งเดิมอาชีพหลักคือ การท านา และประเพณีส าคัญท่ีชาวสุพรรณรู้จักดี ก็คือประเพณี ลง
แขกเกี่ยวข้าว คนสุพรรณเป็นคนที่มีนิสัยรื่นเริงชอบความสนุกสนาน เมื่อออกแรงท านาเกี่ยวข้าว ก็จะ
หาอะไรที่สนุกเล่นแก้เหนื่อยท าให้เกิดความคึกคัก ในระหว่างท างานร่วมกันท าให้เกิดเพลงพื้นบ้านขึ้น
มากมายไม่ว่าจะเป็นเพลงเกี่ยวข้าว เพลงเต้นก า เพลงสงฟาง คนสุพรรณเล่นเพลงเหล่านี้มาตั้งแต่สมัย
ปู่ย่าตาทวดสืบต่อกันมา และขยายเป็นแหล่งชุมเพลงใหญ่ของประเทศ การเล่นเพลงพ้ืนบ้านนั้นไม่ได้
เล่นแค่คนสองคนแต่เล่นกันเป็นหมู่คณะคนไหนเก่งก็เป็นพ่อเพลง แม่เพลง เก่งน้อยหน่อยว่าเองไม่ได้
ก็เป็นลูกคู่คอยกระทุ้ง บางคนก็คอยเคาะจังหวะตีเกราะเคาะไม้ตามสนุกพวกท่ีร้องเล่นไม่ได้ก็นั่งฟัง
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หรือกระโดดโลดเต้นไปตามจังหวะเพลง เพลงอีแซว เป็นเพลงพ้ืนบ้านประจ าท้องถิ่นของ สุพรรณบุรี 
มีก าเนิดและแพร่หลายในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีและใกล้เคียง เพลงอีแซวมีความเป็นมาท่ียาวนาน 
มากกว่าร้อยปี โดยในช่วงแรกๆ นั้นมีลักษณะเป็นเพลงปฏิพากย์ (เพลงโต้ตอบ) ที่หนุ่มสาวใช้ร้องยั่ว
เย้า เกี้ยวพาราสีกันอย่างง่ายๆ สั้นๆ กระท่ังเมื่อ 50-80 ปี ที่ผ่านมาจึงได้พัฒนาเป็นเพลงปฏิพากย์ยาว
คือมีเนื้อเพลงที่ใช้ร้องในแต่ละครั้งยาวมากข้ึน พร้อมกับมีการดัดแปลงท านองและลักษณะการร้องรับ
ของลูกคู่ นอกจากนั้นยังได้มีการพัฒนาเสื้อผ้าของผู้แสดง โดยจะนุ่งโจงกระเบนทั้งฝ่ายชาย และหญิง
ส่วนเสื้อนั้นฝ่ายหญิงจะใส่เสื้อแขนสั้นคอกลม หรือคอเหลี่ยมกว้าง ฝ่ายชายมักจะใส่เสื้อแขนสั้นคอ
กลมสร้างสรรค์ความสะดุดตาด้วยสีที่ฉูดฉาดเพ่ือดึงดูดใจผู้ชมให้เกิดความสดชื่นไปกับการแสดง ด้วย
ความนิยมในเพลงอีแซวท าให้สามารถแสดงได้เกือบทุกสถานที่และทุกโอกาสเพียงแต่ จะไม่มีการ
แสดงในงานแต่งงาน 
  ประจิน  ฉะอ้อน  (สัมภาษณ์  :  2561)  เพลงอีแซวเป็นเพลงพื้นบ้านประจ าท้องถิ่น
และเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุพรรณบุรี มีก าเนิดและเป็นที่ยอมรับกันว่าเพลงนี้เกิดในถิ่นสุพรรณบุรี
โดยตรง แพร่หลายในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีและใกล้เคียง เพลงอีแซวมีความเป็นมาท่ียาวนาน 
มากกว่าโดยในช่วงแรกนั้นมีลักษณะเป็นเพลงปฏิพากย์ (เพลงโต้ตอบ) หนุ่มสาวใช้ร้องยั่วเย้า เกี้ยว
พาราสีกันอย่างง่ายๆ สั้นๆ เพลงอีแซว แต่ก่อนเรียกเพลงยั่วเพราะร้องยั่วกันคล้ายเพลงกลองยาว
ต่อมามีผู้เอาแคนไปขายที่สุพรรณก็เอาแคนมาเป่าประกอบด้วยเรียกกันว่าเพลงแคนเวลาร้องใช้มือตบ
เป็นจังหวะบางคนจึงเรียกเพลงตบแผละ จากนั้นท านองและเนื้อร้องก็ค่อยๆ มีแบบเป็นของตัวเองขึ้น
จึงมาเรียกเพลงอีแซวมีการยืมเนื้อจากเพลงฉ่อยจากทางจังหวัดอ่างทองมาร้องเป็นเรื่องยาวขึ้น เหตุที่
เรียกเพลงอีแซวนั้น ก็สันนิษฐานกันไปที่น่าเชื่อก็คือพ่อบัวเผื่อน สันนิษฐานว่าเพราะยืนร้องแซวกันทั้ง
คืนกระทั่งเม่ือต้น พ.ศ.2495 จึงได้พัฒนาเป็นเพลงปฏิพากย์ยาวคือมีเนื้อเพลงที่ใช้ร้องในแต่ละครั้ง
ยาวมากขึ้นพร้อมกับมีการดัดแปลงท านองและลักษณะการร้องรับของลูกคู่ นอกจากนั้นยังได้มีการ
พัฒนาเสื้อผ้าของผู้แสดง โดยจะนุ่งโจงกระเบนทั้งฝ่ายชายและหญิง ส่วนเสื้อนั้น ฝ่ายหญิงจะใส่เสื้อ
แขนสั้นคอกลมหรือ คอเหลี่ยมกว้าง ฝ่ายชายมักจะ ใส่เสื้อแขนสั้นคอกลม สร้าง สรรค์ความสะดุดตา
ด้วยสี ที่ฉูดฉาดเพ่ือดึงดูดใจผู้ชมด้วยความนิยมในเพลงอีแซวท าให้สามารถแสดงได้เกือบทุกสถานที่
และทุกโอกาสเพียงแต่จะไม่มีการแสดงในงานแต่งงาน วงอีแซวจะไม่มีข้อก าหนดเรื่อง จ านวนผู้แสดง 
แต่ในวงหนึ่งๆ จะมีการจัดสรรแหน่งหน้าที่ของผู้แสดงประกอบด้วย พ่อเพลง (ผู้ร้องน าฝ่ายชาย) แม่
เพลง (ผู้ร้องน าฝ่ายหญิง) คอต้น (ผู้ร้องเพลงโต้ตอบคนแรก) คอสองคอสาม (ผู้ร้องคนท่ีสองและ สาม) 
และ ลูกคู่ (จ านวนไม่จ ากัดมีหน้าที่ร้องรับ ร้องซ้ าความ ร้องสอดแทรกขัดจังหวะ เพื่อความ
สนุกสนาน) เพลงอีแซวมีจะด าเนินการแสดงโดยมีเนื้อหาเรียงล าดับเริ่มต้นด้วยบทไหว้ครู บทเกริ่น 
บทประ และจบท้ายด้วยบทจาก หรือบทลา 
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  สังเวียน  วงษ์สุวรรณ  (สัมภาษณ์  :  2559)  คณะเพลงอีแซวของแม่ขวัญจิต  ศรี
ประจันต์ จะเป็นคณะเพลงพ้ืนบ้านภาคกลางที่ผู้ชม ให้ความนิยม เนื่องด้วยแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ 
เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงเพลงพ้ืนบ้าน นอกจากแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ จะเป็นแม่
เพลงที่มีความสามารถแล้วยังเป็นแม่เพลงที่พร้อมจะถ่ายทอดความรู้ในเรื่องเพลงพ้ืนบ้านภาคกลาง
ให้กับลูกศิษย์ลูกหา ทุกครั้งที่มีการแสดงที่ไม่ใช่ลักษณะงานพิธี หรือมีการจ ากัดเรื่องของเวลา แม่ขวัญ
จิต ศรีประจันต์ จะให้โอกาสกับลูกศิษย์ที่มีความสามารถในการร้องพอที่จะขึ้นไปร้องร่วมกับคณะบน
เวทีได้ โดยจะให้ผู้ฝึกหัดใหม่เล่นก่อน ส่วนนักแสดงมืออาชีพจะเล่นในล าดับถัดมา ส่วนตัวแม่ขวัญจิต 
ศรีประจันต์เองจะเล่นในล าดับสุดท้าย อัตลักษณ์ของแม่ขวัญจิต อยู่ที่ลูกเอ้ือน และลูกคอที่มีลูกเล่น 
แม่ขวัญจิตจะว่ากลอนสด น้ าเสียงไพเราะเป็นเอกลักษณ์ การร้องเพลงอีแซวที่มีความสนุกสนาน มี
การใช้กลอนแดง สร้างความสนุกสนาน และอารมณ์ขันให้กับผู้ชม     ได้เป็นอย่างดี ที่ส าคัญแม่ขวัญ
จิตร้องเพลงพ้ืนบ้านภาคกลางด้วยระเบียบแบบแผนเดิมมาแต่สมัยโบราณเช่น เพลงฉ่อย เพลงเกี่ยว
ข้าว เพลงเรือ เพลงอีแซว ด้วยสุพรรณบุรีเป็นเมืองเกษตรแต่ดั้งเดิมอาชีพหลักคือ การท านา และ
ประเพณีส าคัญที่ชาวสุพรรณรู้จักดี ก็คือประเพณี ลงแขกเกี่ยวข้าว คนสุพรรณเป็นคนที่มีนิสัยรื่นเริง
ชอบความสนุกสนาน เมื่อออกแรงท านาเกี่ยวข้าว ก็จะหาอะไรที่สนุกเล่นแก้เหนื่อยท าให้เกิดความ
คึกคัก ในระหว่างท างานร่วมกันท าให้เกิดเพลงพ้ืนบ้านขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นเพลงเกี่ยวข้าว เพลง
เต้นก า เพลงสงฟาง คนสุพรรณเล่นเพลงเหล่านี้มาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตาทวดสืบต่อกันมา และขยายเป็น
แหล่งชุมเพลงใหญ่ของประเทศ การเล่นเพลงพ้ืนบ้านนั้นไม่ได้เล่นแค่คนสองคนแต่เล่นกันเป็นหมู่คณะ
คนไหนเก่งก็เป็นพ่อเพลง แม่เพลง เก่งน้อยหน่อยว่าเองไม่ได้ก็เป็นลูกคู่คอยกระทุ้ง บางคนก็คอยเคาะ
จังหวะตีเกราะเคาะไม้ตามสนุกพวกที่ร้องเล่นไม่ได้ก็นั่งฟังหรือกระโดดโลดเต้นไปตามจังหวะเพลง 
เพลงอีแซว เป็นเพลงพ้ืนบ้านประจ าท้องถิ่นของ สุพรรณบุรี มีก าเนิดและแพร่หลายในเขตจังหวัด
สุพรรณบุรีและใกล้เคียง เพลงอีแซวมีความเป็นมาที่ยาวนาน มากกว่าร้อยปี โดยในช่วงแรกๆ นั้นมี
ลักษณะเป็นเพลงปฏิพากย์ (เพลงโต้ตอบ) ที่หนุ่มสาวใช้ร้องยั่วเย้า เกี้ยวพาราสีกันอย่างง่ายๆ สั้นๆ 
กระทั่งเมื่อ 50-80 ปี ที่ผ่านมาจึงได้พัฒนาเป็นเพลงปฏิพากย์ยาวคือมีเนื้อเพลงที่ใช้ร้องในแต่ละครั้ง
ยาวมากขึ้น พร้อมกับมีการดัดแปลงท านองและลักษณะการร้องรับของลูกคู่ นอกจากนั้นยังได้มีการ
พัฒนาเสื้อผ้าของผู้แสดง โดยจะนุ่งโจงกระเบนทั้งฝ่ายชาย และหญิงส่วนเสื้อนั้นฝ่ายหญิงจะใส่เสื้อ
แขนสั้นคอกลม หรือคอเหลี่ยมกว้าง ฝ่ายชายมักจะใส่เสื้อแขนสั้นคอกลมสร้างสรรค์ความสะดุดตา
ด้วยสีที่ฉูดฉาดเพ่ือดึงดูดใจผู้ชมให้เกิดความสดชื่นไปกับการแสดง ด้วยความนิยมในเพลงอีแซวท าให้
สามารถแสดงได้เกือบทุกสถานที่และทุกโอกาสเพียงแต่ จะไม่มีการแสดงในงานแต่งงาน 
  ประจิน  ฉะอ้อน  (สัมภาษณ์  :  2561)  เพลงอีแซวเป็นเพลงพื้นบ้านประจ าท้องถิ่น
และเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุพรรณบุรี มีก าเนิดและเป็นที่ยอมรับกันว่าเพลงนี้เกิดในถิ่นสุพรรณบุรี
โดยตรง แพร่หลายในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีและใกล้เคียง เพลงอีแซวมีความเป็นมาท่ียาวนาน 
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มากกว่าโดยในช่วงแรกนั้นมีลักษณะเป็นเพลงปฏิพากย์ (เพลงโต้ตอบ) หนุ่มสาวใช้ร้องยั่วเย้า เกี้ยว
พาราสีกันอย่างง่ายๆ สั้นๆ เพลงอีแซว แต่ก่อนเรียกเพลงยั่วเพราะร้องยั่วกันคล้ายเพลงกลองยาว
ต่อมามีผู้เอาแคนไปขายที่สุพรรณก็เอาแคนมาเป่าประกอบด้วยเรียกกันว่าเพลงแคนเวลาร้องใช้มือตบ
เป็นจังหวะบางคนจึงเรียกเพลงตบแผละ จากนั้นท านองและเนื้อร้องก็ค่อยๆ มีแบบเป็นของตัวเองขึ้น
จึงมาเรียกเพลงอีแซวมีการยืมเนื้อจากเพลงฉ่อยจากทางจังหวัดอ่างทองมาร้องเป็นเรื่องยาวขึ้น เหตุที่
เรียกเพลงอีแซวนั้น ก็สันนิษฐานกันไปที่น่าเชื่อก็คือพ่อบัวเผื่อน สันนิษฐานว่าเพราะยืนร้องแซวกันทั้ง
คืนกระทั่งเม่ือต้น พ.ศ.2495 จึงได้พัฒนาเป็นเพลงปฏิพากย์ยาวคือมีเนื้อเพลงที่ใช้ร้องในแต่ละครั้ง
ยาวมากขึ้นพร้อมกับมีการดัดแปลงท านองและลักษณะการร้องรับของลูกคู่ นอกจากนั้นยังได้มีการ
พัฒนาเสื้อผ้าของผู้แสดง โดยจะนุ่งโจงกระเบนทั้งฝ่ายชายและหญิง ส่วนเสื้อนั้น ฝ่ายหญิงจะใส่เสื้อ
แขนสั้นคอกลมหรือ คอเหลี่ยมกว้าง ฝ่ายชายมักจะ ใส่เสื้อแขนสั้นคอกลม สร้าง สรรค์ความสะดุดตา
ด้วยสี ที่ฉูดฉาดเพ่ือดึงดูดใจผู้ชมด้วยความนิยมในเพลงอีแซวท าให้สามารถแสดงได้เกือบทุกสถานที่
และทุกโอกาสเพียงแต่จะไม่มีการแสดงในงานแต่งงาน วงอีแซวจะไม่มีข้อก าหนดเรื่อง จ านวนผู้แสดง 
แต่ในวงหนึ่งๆ จะมีการจัดสรรแหน่งหน้าที่ของผู้แสดงประกอบด้วย พ่อเพลง (ผู้ร้องน าฝ่ายชาย) แม่
เพลง (ผู้ร้องน าฝ่ายหญิง) คอต้น (ผู้ร้องเพลงโต้ตอบคนแรก) คอสองคอสาม (ผู้ร้องคนท่ีสองและ สาม) 
และ ลูกคู่ (จ านวนไม่จ ากัดมีหน้าที่ร้องรับ ร้องซ้ าความ ร้องสอดแทรกขัดจังหวะ เพื่อความ
สนุกสนาน) เพลงอีแซวมีจะด าเนินการแสดงโดยมีเนื้อหาเรียงล าดับเริ่มต้นด้วยบทไหว้ครู บทเกริ่น 
บทประ และจบท้ายด้วยบทจาก หรือบทลา 
  สังเวียน  วงษ์สุวรรณ  (สัมภาษณ์  :  2559)  คณะเพลงอีแซวของแม่ขวัญจิต  ศรี
ประจันต์ จะเป็นคณะเพลงพ้ืนบ้านภาคกลางที่ผู้ชม ให้ความนิยม เนื่องด้วยแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ 
เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงเพลงพ้ืนบ้าน นอกจากแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ จะเป็นแม่
เพลงที่มีความสามารถแล้วยังเป็นแม่เพลงที่พร้อมจะถ่ายทอดความรู้ในเรื่องเพลงพ้ืนบ้านภาคกลาง
ให้กับลูกศิษย์ลูกหา ทุกครั้งที่มีการแสดงที่ไม่ใช่ลักษณะงานพิธี หรือมีการจ ากัดเรื่องของเวลา แม่ขวัญ
จิต ศรีประจันต์ จะให้โอกาสกับลูกศิษย์ที่มีความสามารถในการร้องพอที่จะขึ้นไปร้องร่วมกับคณะบน
เวทีได้ โดยจะให้ผู้ฝึกหัดใหม่เล่นก่อน ส่วนนักแสดงมืออาชีพจะเล่นในล าดับถัดมา ส่วนตัวแม่ขวัญจิต 
ศรีประจันต์เองจะเล่นในล าดับสุดท้าย อัตลักษณ์ของแม่ขวัญจิต อยู่ที่ลูกเอ้ือน และลูกคอที่มีลูกเล่น 
แม่ขวัญจิตจะว่ากลอนสด น้ าเสียงไพเราะเป็นเอกลักษณ์ การร้องเพลงอีแซวที่มีความสนุกสนาน มี
การใช้กลอนแดง สร้างความสนุกสนาน และอารมณ์ขันให้กับผู้ชม     ได้เป็นอย่างดี ที่ส าคัญแม่ขวัญ
จิตร้องเพลงพ้ืนบ้านภาคกลางด้วยระเบียบแบบแผนเดิม 
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ภาพประกอบ 10 แม่สังเวียน 
 
  ส าเนียง  ชาวปลายนา (สัมภาษณ์  :  2561) กล่าวว่าเพลงอีแซวเป็นเพลงประจ าถิ่น
จังหวัดสุพรรณบุรีที่มีอายุกว่า 100 ปี แต่เดิมนิยมเล่นในลักษณะเกี้ยวพาราสีกันระหว่างชายหญิง โดย
ใช้ภาษาเรียบง่าย ต่อมาจึงพัฒนามาเป็นเพลงปฏิพากย์ ร้องโต้ตอบกัน และมีความยาวมากข้ึน มี
ลักษณะสนุกสนานตรงไหน สามารถเล่นได้ในทุกโอกาส ฝ่ายหญิงมักใส่เสื้อคอกลมหรือคอเหลี่ยม
กว้าง และฝ่ายชายมักใส่เสื้อคอกลมสีสันฉูดฉาด จ านวนผู้แสดงไม่มีก าหนดตายตัว โดยหน้าที่ของผู้
แสดงแต่ละคนสามารถแยกได้เป็น พ่อเพลง ผู้ร้องน าฝ่ายชาย แม่เพลงผู้ร้องน าฝ่ายหญิง คอต้น ผู้ร้อง
น าคนแรก), คอสองและคอสามลูกคู่ โดยมีบทไหว้ครูเป็นการกราบไว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวง ทั้ง
พระรัตนไตร เทวดา ภูตผี พ่อแม่ และครูเพลง ซึ่งมีสองแบบคือ ครูเพลงที่เป็นจิตวิญญาณ เช่นพระ
นารายณ์ ฤๅษี และครูเพลงที่เป็นคน ได้แก่ คนที่สอนเพลงแก่ผู้ร้อง โดยจะต้องนั่งกับพ้ืน และมีพาน
ก านลถือไว้ขณะร้อง โดยเริ่มร้องที่พ่อเพลงจากนั้นจึงเป็นส่วนของแม่เพลงบทเกริ่น เป็นบทร้องของ
ฝ่ายชายและฝ่ายหญิง ก่อนที่จะออกมาพบกัน โดยจะร้องสลับกันไปหลังจากไหว้ครู นักแสดงจะต้อง
ลุกเพ่ือร้องเพลงออกตัว ที่ทักทายและแนะน าตัวกันรวมถึงการฝากเนื้อฝากตัวด้วย จากนั้นจึงร้อง
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เพลงปลอบซึงเป็นการชักชวนให้ฝ่ายหญิงออกมาร้องโต้ตอบกันเพลงปะ เป็นเพลงที่ทั้งสองฝ่ายชาย
และหญิงร้องโต้ตอบกันไปมา ส่วนใหญ่จะเป็นการปะทะคารม มีทั้งในเรื่องราวของความรัก การ
ประลอง หรือเป็นการช าลองนิยายหรือวรรณกรรมบทจากหรือบทลา เป็นเพลงที่ร้องเพ่ือแสดงความ
อาลัยกับคู่ร้องและคนดู เนื่องจากใกล้หมดเวลาในการเล่นแล้วการอวยพร เป็นการร้องขอบคุณผู้จ้าง 
คนดูและผู้ร่วมแสดง เพลงอีแซว  เป็นเพลงพื้นบ้านประจ าท้องถิ่นของ สุพรรณบุรี มีก าเนิดและ
แพร่หลายในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีและใกล้เคียง เพลงอีแซวมีความเป็นมาที่ยาวนาน มากกว่า ๑๐๐ 
ปี โดยในช่วงแรกๆ นั้นมีลักษณะเป็นเพลงปฏิพากย์ ( เพลงโต้ตอบ ) ที่หนุ่มสาวใช้ร้องยั่วเย้า เกี้ยว
พาราสีกันอย่างง่ายๆ สั้นๆ กระท่ังเมื่อ ๖๐ - ๗๐ ปีที่ผ่านมาจึงได้พัฒนาเป็นเพลงปฏิพากย์ยาวคือมี
เนื้อเพลงที่ใช้ร้องในแต่ละครั้งยาวมากขึ้น พร้อมกับมีการดัดแปลงท านองและลักษณะการร้องรับของ
ลูกคู่ นอกจากนั้นยังได้มีการพัฒนาเสื้อผ้าของผู้แสดง โดยจะนุ่งโจงกระเบนทั้งฝ่ายชายและหญิง ส่วน
เสื้อนั้นฝ่ายหญิงจะใส่เสื้อแขนสั้นคอกลมหรือ คอเหลี่ยมกว้าง ฝ่ายชายมักจะใส่เสื้อแขนสั้นคอกลม 
สร้างสรรค์ความสะดุดตาด้วยสี ที่ฉูดฉาดเพ่ือดึงดูดใจผู้ชม  ด้วยความนิยมในเพลงอีแซวท าให้สามารถ
แสดงได้เกือบทุกสถานที่และทุกโอกาสเพียงแต่ จะไม่มีการแสดงในงานแต่งงาน ด้วยเหตที่คนสุพรรณ
มีวิถีชีวิตใกล้ชิดอยู่กับเพลงพ้ืนบ้าน ท าให้เพลงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจิตวิญญาน ของคนสุพรรณเกือบ
ทุกคน ท าให้เกิดศิลปินพื้นบ้าน ศิลปินแห่งชาติ และศิลปินที่มีชื่อเเสียงมากมาย 
  ด้วยความนิยมในเพลงอีแซวท าให้สามารถแสดงได้เกือบทุกสถานที่และทุกโอกาส
เพียงแต่ จะไม่มีการแสดงในงานแต่งงาน คณะเพลงอีแซวจะไม่มีข้อก าหนดเรื่อง จ านวนผู้แสดง แต่ใน
วงหนึ่งๆ จะมีการจัดสรรต าแหน่งหน้าที่ ของผู้แสดงประกอบด้วยพ่อเพลง (นักร้องน าฝ่ายชาย) แม่
เพลง (นักร้องน าฝ่ายหญิง) คอต้น (ผู้ร้องเพลงโต้ตอบคนแรก) คอสอง คอสาม (ผู้ที่ร้องคนที่สอง และ
สาม) และลูกคู่ โดยไม่จ ากัดจ านวน มีหน้าที่ร้องรับ ร้องซ้ าความ ร้องสอดแทรกขัดจังหวะ เพื่อความ
สนุกสนาน 
  สุจินต์  ชาวบางงาม (สัมภาษณ์  :  2560) ได้อธิบายเกี่ยวกับการร้องเพลงอีแซว่าเพลงอี
แซวมีจะด าเนินการแสดงโดยมีเนื้อหาเรียงล าดับ เริ่มต้นด้วยบทไหว้ครู บทเกริ่น บทประ และจบท้าย
ด้วยบทจาก หรือบทลา ล าดับรูปแบบการแสดงได้ ดังนี้ 
   1. บทไหว้ครู เป็นบทกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และผู้มีพระคุณ ได้แก่ พระรัตนตรัย 
เทวดา ภูตผี พ่อแม่ ครูอาจารย์ ( ครูเพลงของอีแซวจะมีสองแบบ “ ครูเพลงที่เป็นจิตวิญญาณ ” เช่น
พระนารายณ์ ฤาษีหรือพ่อแก่ และครูอีกประเภทคือ “ ครู เพลงที่เป็นมนุษย์ ” นอกจากครูเพลงทั้ง
สองแบบแล้ว ก็มี “ครู พักลักจ า” ซึ่งหมายถึงครูที่ผู้ร้องไม่ได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์ แต่ได้ แอบจดจ า
เพลงหรือลีลา ) การร้องบทไหว้ครูจะต้องนั่งกับพ้ืนร้อง โดยมี “พาน ก านล” หรือพานไหว้ครูวางไว้
ข้างหน้า หรือยกถือไว้ในขณะร้อง โดยพ่อเพลงจะร้องก่อน ตามด้วยแม่เพลง 
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   2. บทเกริ่น เป็นบทร้องของฝ่ายชายและหญิงก่อนที่จะ มาพบกันตามเหตุการณ์ท่ี
สมมุติไว้ บทเกริ่นเริ่มต้นภายหลังจาก บทไหว้ครูจบลง ผู้แสดงทั้งหมดจะลุกขึ้นยืนร้อง “เพลงออก
ตัว” มีเนื้อหาทักทายกัน แนะน าตัว ฝากตัวกับผู้ชม ตามด้วย “เพลง แต่งตัว” หากสมมุติเหตุการณ์
เป็นการชักชวนกันไปเที่ยวบ้าน สาวๆ พอมาถึงบ้านฝ่ายหญิงแล้วจะร้อง “เพลงปลอบ” ซึ่งเป็น เพลง
ที่ชักชวนให้ฝ่ายหญิงออกมาร้องเพลงโต้ตอบกัน 
   3. เพลงประ หมายถึงการร้องปะทะคารมกันของทั้งสอง ฝ่าย เพลงประของวงอีแซว
มีหลายแบบ ได้แก่ แนวรัก ( การเก้ียว พาราสี ) แนวประลอง ( การทดสอบฝีปากหรือทดสอบภูมิ
ปัญญา ) และแนวเพลงเรื่อง ( ด าเนินเรื่องราวตามเรื่องของ นิทาน นิยาย หรือวรรณกรรม ) 
   4. บทจาก หรือ บทลา เป็นเพลงที่ใช้ร้องเพ่ือ แสดงถึงความอาลัยคู่เล่นเพลง ผู้ชม 
หรือ กล่าวอ าลาผู้ชม หรือเจ้าภาพผู้ว่าจ้างให้มาแสดง 
   5. การอวยพร เป็นการร้องขอบคุณเจ้าภาพ และ ผู้ชม รวมทั้งขอบคุณผู้ให้รางวัล 
 

 
 

ภาพประกอบ 11 การแสดงหน้าเวทีของนายสุจินต์  ชาวบางงาม 
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ภาพประกอบ 12  การให้ข้อมูลเพลงอีแซวครูสุจินต์  ชาวบางงาม 
 

  วิภาวรรณ  เทียนแจ่ม (สัมภาษณ์  :  2561) กล่าวว่าเพลงอีแซว เป็นเพลงพ้ืนบ้าน
ประจ าท้องถิ่นของ สุพรรณบุรี มีก าเนิดและแพร่หลายในเขตจังหวัดสุพรรณ บุรีและใกล้เคียง เพลงอี
แซวมีความเป็นมาท่ียาวนาน มากกว่าร้อยปี โดยในช่วงแรกๆ นั้นมีลักษณะเป็นเพลงปฏิพากย์ (เพลง
โต้ตอบ) ที่หนุ่มสาวใช้ร้องยั่วเย้า เกี้ยวพาราสีกันอย่างง่ายๆ สั้นๆ กระท่ังเมื่อ ๖๐ - ๗๐ ปีที่ผ่านมาจึง
ได้พัฒนาเป็นเพลงปฏิพากย์ยาวคือมีเนื้อเพลงที่ใช้ร้องในแต่ละครั้งยาวมากข้ึน พร้อมกับมีการ
ดัดแปลงท านองและลักษณะการร้องรับของลูกคู่ นอกจากนั้นยังได้มีการพัฒนาเสื้อผ้าของผู้แสดง โดย
จะนุ่งโจงกระเบนทั้งฝ่ายชายและหญิง ส่วนเสื้อนั้น ฝ่ายหญิงจะใส่เสื้อแขนสั้นคอกลมหรือ คอเหลี่ยม
กว้าง ฝ่ายชายมักจะ ใส่เสื้อแขนสั้นคอกลม สร้าง สรรค์ความสะดุดตาด้วยสี ที่ฉูดฉาดเพ่ือดึงดูดใจ
ผู้ชม ด้วยความนิยมในเพลงอีแซวท าให้สามารถแสดงได้เกือบทุกสถานที่และทุกโอกาสเพียงแต่ จะไม่
มีการแสดงในงานแต่งงาน 
  วงอีแซวจะไม่มีข้อก าหนดเรื่อง จ านวนผู้แสดง แต่ในวงหนึ่งๆ จะมีการจัดสรรต าแหน่ง
หน้าที่ ของผู้แสดงประกอบด้วย พ่อเพลง (ผู้ร้องน าฝ่ายชาย) แม่เพลง ( ผู้ร้องน าฝ่ายหญิง ) คอต้น ( ผู้
ร้องเพลงโต้ตอบคนแรก ) คอสอง , คอสาม (ผู้ร้องคนที่สองและ สาม) และ ลูกคู่ ( จ านวนไม่จ ากัด มี
หน้าที่ร้องรับ ร้องซ้ าความ ร้องสอดแทรกขัดจังหวะ เพื่อความสนุกสนาน เพลงอีแซวมีจะด าเนินการ
แสดงโดยมีเนื้อหาเรียงล าดับ เริ่มต้นด้วยบทไหว้ครู บทเกริ่น บทประ และจบท้ายด้วยบทจาก หรือ
บทลา มีบทไหว้ครู เป็นบทกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และผู้มีพระคุณ ได้แก่ พระรัตนตรัย เทวดา 
ภูตผี พ่อแม่ ครูอาจารย์ ครูเพลงของอีแซวจะมีสองแบบครูเพลงที่เป็นจิตวิญญาณ เช่นพระนารายณ์ 
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ฤาษีหรือพ่อแก่ และครูอีกประเภทคือ ครู เพลงที่เป็นมนุษย์ นอกจากครูเพลงทั้งสองแบบแล้ว ก็มี 
“ครู พักลักจ า” ซึ่งหมายถึงครูที่ผู้ร้องไม่ได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์ แต่ได้ แอบจดจ าเพลงหรือลีลา การร้อง
บทไหว้ครูจะต้องนั่งกับพ้ืนร้อง โดยมี “พาน ก านล” หรือพานไหว้ครูวางไว้ข้างหน้า หรือยกถือไว้
ในขณะร้อง โดยพ่อเพลงจะร้องก่อน ตามด้วยแม่เพลง 
  บทเกริ่น เป็นบทร้องของฝ่ายชายและหญิงก่อนที่จะ มาพบกันตามเหตุการณ์ที่สมมุติไว้ 
บทเกริ่นเริ่มต้นภายหลังจาก บทไหว้ครูจบลง ผู้แสดงทั้งหมดจะลุกข้ึนยืนร้อง “เพลงออกตัว” มี
เนื้อหาทักทายกัน แนะน าตัว ฝากตัวกับผู้ชม ตามด้วย “เพลง แต่งตัว” หากสมมุติเหตุการณ์เป็นการ
ชักชวนกันไปเที่ยวบ้าน สาวๆ พอมาถึงบ้านฝ่ายหญิงแล้วจะร้อง “เพลงปลอบ” ซึ่งเป็น เพลงที่
ชักชวนให้ฝ่ายหญิงออกมาร้องเพลงโต้ตอบกัน 
  เพลงประหมายถึง การร้องปะทะคารมกันของทั้งสอง ฝ่าย เพลงประของวงอีแซวมี
หลายแบบ ได้แก่แนวรักการเกี้ยว พาราสี แนวประลอง การทดสอบฝีปากหรือทดสอบภูมิปัญญา ) 
และแนวเพลงเรื่องด าเนินเรื่องราวตามเรื่องของ นิทาน นิยาย หรือวรรณกรรม 
  บทจาก หรือ บทลา เป็นเพลงที่ใช้ร้องเพ่ือ แสดงถึงความอาลัยคู่เล่นเพลง ผู้ชม หรือ 
กล่าวอ าลาผู้ชม หรือเจ้าภาพผู้ว่าจ้างให้มาแสดง 
  การอวยพรเป็นการร้องขอบคุณเจ้าภาพ และผู้ชมที่มอบรางวัลสินน้ าใจรวมทั้งขอบคุณ
ผู้ให้รางวัลเป็นการอวยพร และร้องขอบคุณบางที่ก็มีบทร้องเพ่ือเรียกเสียงหัวเราะว่าเงินที่ท่านให้มา
นั้นจะเอาไปท าอะไรจึงเกิดกลอนที่สนุกสนานเพ่ิมขึ้นอีกด้วย 
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ภาพประกอบ 13 นางวิภาวรรณ  เทียนแจ่ม แม่เพลงอีแซว จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
  ส าเนียง  ชาวปลายนา (สัมภาษณ์  :  2560) คณะเพลงอีแซวจะไม่มีข้อก าหนดเรื่อง 
จ านวนผู้แสดง แต่ในวงหนึ่งๆ จะมีการจัดสรรต าแหน่งหน้าที่ ของผู้แสดงประกอบด้วย พ่อเพลง ( ผู้
ร้องน าฝ่ายชาย ) แม่เพลง ( ผู้ร้องน าฝ่ายหญิง ) คอต้น ( ผู้ร้องเพลงโต้ตอบคนแรก ) คอสอง , คอสาม 
( ผู้ร้องคนท่ีสองและ สาม ) และ ลูกคู่ ( จ านวนไม่จ ากัด มีหน้าที่ร้องรับ ร้องซ้ าความ ร้องสอดแทรก
ขัดจังหวะ เพื่อความสนุกสนาน 
  ขวัญจิต  ศรีประจันต์ (สัมภาษณ์  :  2560) กล่าวว่าเพลงอีแซวจะไม่มีข้อก าหนดเรื่อง
จ านวนผู้แสดง แต่ในวงหนึ่งๆ จะมีการจัดสรรต าแหน่งหน้าที่ของผู้แสดง ประกอบด้วย พ่อเพลง (ผู้
ร้องน าฝ่ายชาย) แม่เพลง (ผู้ร้องน าฝ่ายหญิง) คอต้น (ผู้ร้องเพลงโต้ตอบคนแรก) คอสอง คอสาม (ผู้
ร้องคนที่สองและสาม) และลูกคู่ (จ านวนไม่จ ากัด มีหน้าที่ร้องรับ ร้องซ้ าความ ร้องสอดแทรก
ขัดจังหวะ เพื่อความสนุกสนานตนมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นผู้ขับเคลื่อนและสืบสานศิลปะการแสดง
เพลงอีแซวให้กับลูกหลานที่เข้าร่วมเรียนรู้เกือบ 20 ชีวิต เหตุที่ท าให้เข้ามายืนอยู่ ณ จุดนี้ได้ เพราะ
ตนเป็นคนที่มีใจรักในการร้องเพลง โดยเฉพาะเพลงลูกทุ่ง อีกท้ังเมื่อตอนเด็กยังได้มีโอกาสคลุกคลีอยู่



 

 

  156 

กับพ่อเพลง แม่เพลงพื้นบ้านคนดัง เมื่อมีโอกาสจึงอยากสืบและถ่ายทอดความรู้เหล่านี้ให้กับลูกหลาน
สืบไป 
  แม่ขวัญจิต  ศรีประจันต์ เป็นอาจารย์พิเศษสอนอยู่วิทยาลัยนาฏศิลปะสุพรรณบุรี สอน
ศิลปะการแสดงพื้นบ้านเพลงอีแซว จะมีทั้งระดับมัธยม และอุดมศึกษา คุณสมบัติต่างๆ ของผู้สนใจจะ
เรียนก็ไม่ได้มีอะไรมากนักเพียงแค่มีใจรักในการร้อง เล่น บางคนอาจจะร้องไม่เพราะ แต่มีความสนใจ
ที่จะเข้าร่วมอนุรักษ์ศิลปะพ้ืนบ้านของสุพรรณไว้ ก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้แล้ว ส าหรับการจะซ้อม
หลังเวลาเลิกเรียนของทุกวัน วันละ 1-2 ชั่วโมงก็สามารถท าได้ไม่ใช่เพียงแต่การถ่ายทอดความรู้เรื่อง
ศิลปะการแสดงพื้นบ้านเพลงอีแซวเท่านั้นยังแต่งเนื้อหาในการขับร้องเพลงอีแซวเอง มีทั้ง เพลงที่ใช้ใน
การศึกษาระดับอนุบาล หรือประถมศึก ษา เช่น เพลง ก.ไก่ ถึง ฮ.ฮูก ก็น ามาแต่งและร้องท านองเพลง
อีแซวส าหรับใช้ในการศึกษา และเพลงที่ใช้ในการแสดงประจ างานต่างๆ ได้อีกด้วย 
  ส าเนียง  ชาวปลายนา (สัมภาษณ์  :  2560) กล่าวว่า ศิลปะการแสดงท้องถิ่นของ
จังหวัดสุพรรณบุรี มีต านานเล่าขาน โดยนักเพลงจากรุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องมายาวนานนับ 100 
ปี มาจนถึงวันนี้ยังมีนักเพลงรุ่นเก่าๆ ที่เคยเล่นเพลงในยุคท่ีต้องเดินเท้าไปในงานปิดทองหลวงพ่อโต ที่
วัดป่าเลไลยก์ ได้แก่ ป้าลุ้ย ตาดี, ลุงหนุน กรุชวงษ์, ลุงบท วงสุวรรณ, น้าปาน เสือสกุล, น้าถุง พลาย
ละหาร เป็นต้น บุคคลที่กล่าวถึงปัจจุบันท่านมีอายุระหว่าง 75-85 ปี ยังจ าเหตุการณ์เมื่อครั้งที่ท่าน
เคยได้เล่นเพลงอีแซวในยุคนั้น ๆได้ดี บุคคลดังกล่าว เป็นนักเพลงอีแซวที่ฝึกหัดเพลงด้วยใจรักอย่าง
แท้จริงเล่นเพลงด้วยความเชื่อและศรัทธาในบรมครูที่สอนท่านมา ครูสอนให้ปฏิบัติอย่างไรก็ฝึกปฏิบัติ
อย่างนั้น เช่น ครูสอนว่าให้ตั้งนะโมขึ้น 3 หน แล้วปั้นข้าวสุก ว่าคาถาเสกข้าวแล้วกิน ปัญญาจะได้
คล่อง ก่อนที่จะเล่นจะจุดธูปบอกครูบาอาจารย์“คิดอะไรให้สมความปรารถนา ให้ปัญญาแหลมดังเข็ม 
ให้ความจ าดี” นักเพลงก็ปฏิบัติตาม  ครูเพลงสอนให้แช่งฝ่ายตรงข้าม เพ่ือที่จะท าให้เพลงของฝ่ายเรา
ข่มเพลงของอีกฝ่ายหนึ่งได้ โดยยกเอาความเป็นศิษย์เป็นครูเดียวกันต่างครูกันข้ึนมาว่าเสียตั้งแต่ตอน
ไหว้ครูกันเลย เรื่องของความเชื่อจึงมีมาคู่กับการปฏิบัติของนักเพลงจึงท าให้ลูกศิษย์มีความเคารพ 
เกรงกลัวครุผู้สอน สามารถท่ีจะควบคุมพฤติกรรมของนักแสดงให้อยู่ในกรอบที่ตั้งไว้ได้อย่างมั่นคง 
  สุจินต์  ชาวบางงาม (สัมภาษณ์  :  2561) กล่าวว่างานแสดงเพลงพื้นบ้านในยุคปัจจุบัน
เปลี่ยนมือจากชาวบ้านมาเป็นสถานศึกษา (โรงเรียน, วิทยาลัย, มหาวิทยาลัย) แทนที่แหล่งฝึกหัด
เพลงที่เคยอยู่กับชาวบ้านมาเป็นนักวิชาการ ครูผู้สอนในสถานศึกษา โดยที่บุคคลที่ท าหน้าที่สอนเพลง
หรือฝึกหัดเพลงพ้ืนบ้านเหล่านั้น บางท่านอาจจะไม่เคยเล่นเพลงร่วมวงกับนักเพลงต้นฉบับมาก่อนเลย 
ท่านได้ความรู้มาจากการฝึกอบรม จากการเรียนรู้ในกลุ่มผู้สนใจ พอร้องเป็น เล่นได้บ้าง น าเอาความรู้
ความสามารถที่ได้มาแบบผู้เรียน มาสอนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนให้ได้เล่นเพลงพื้นบ้าน 
เราจึงได้เห็นภาพการแสดงในปัจจุบันที่มีวิวัฒนาการเปลี่ยนไปตั้งแต่ส่วนน้อยจนถึงเปลี่ยนไป
ค่อนข้างมาก ผมเป็นคนสุพรรณฯโดยก าเนิด เกิดที่5 ต าบลวังน้ าซับ อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัด
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สุพรรณบุรี เมื่อผมจ าความได้ ผมได้ยินเสียงเพลงพ้ืนบ้าน จากคนข้างบ้าน และจากนักเพลงที่เขามา
แสดงในงานต่าง ๆ  จนเมื่อผมโตขึ้นเข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา  ผมมีโอกาสได้ดูเพลงอีแซว 
เพลงฉ่อย ล าตัด ผมชอบและมีความสนใจ จึงติดตามไปดูยังสถานที่ต่างๆ โดยไม่มีใครชักจูง ผมไปดู
ด้วยตนเองบางครั้งไปคนเดียว บางครั้งมีเพ่ือนๆ ไปดูด้วย ในวันนั้น (ปี พ.ศ. 2501-2507) คนดูเพลง
พ้ืนบ้านในงานหนึ่ง ๆ มีพอประมาณ ราว ๆ 30-50 คน บางงานก็น้อยกว่านี้ เพลงเขาเล่นกันที่ ลาน
บ้าน ที่ลานหน้าศาลเจ้าในหมู่บ้าน ที่บนศาลาวัด บนโรงลิเก ยุคก่อนไม่มีเวที ไม่มีเครื่องขยายเสียง 
น้อยครั้งที่จะมีเครื่องขยายเสียงให้นักเพลงได้ใช้อุปกรณ์ท่ีทันสมัยเป็นเครื่องช่วย 
   กาลเวลาผ่านมานาน ในชีวิตของผมก็เข้ามาค่อนชีวิตแล้ว (เกือบที่จะถึง 60 ปี) ผม
ไม่เคยลืมศิลปะพ้ืนบ้านแขนงนี้และอีกหลายๆ อย่าง ผมรักและศรัทธาด้วยความฝังใจในรูปแบบ
วิธีการที่ส าคัญยิ่งคือ เพลงสามารถท่ีจะโน้มน้าวจิตใจผู้ชมให้มีความคิด สอนใจผู้ชมให้ได้แง่คิดด้วย 
ความโดดเด่นมีคุณค่าของศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านทุกชนิด หาใช่อยู่ที่ความสนุกสนานเฮฮาเพียงอย่าง
เดียว 
  พยงค์  เทียนแจ่ม (สัมภาษณ์  :  2560) เพลงพ้ืนบ้าน สุพรรณบุรี มีเพลงพ้ืนบ้านที่ร้อง
เล่นกันมาแต่สมัยโบราณ  เช่น เพลงฉ่อย เพลงเกี่ยวข้าว เพลงเรือ เพลงอีแซว ด้วยสุพรรณบุรีเป็น
เมืองเกษตรแต่ดั้งเดิม อาชีพหลักคือการท านา และประเพณีส าคัญท่ีชาวสุพรรณรู้จักดี ก็คือประเพณี 
ขลงแขกเก่ียวข้าวข คนสุพรรณเป็นคนที่มีนิสัยรื่นเริงชอบความสนุกสนาน เมื่อออกแรงท านาเกี่ยวข้าว 
ก็จะหาอะไรที่สนุกเล่น แก้เหนื่อย ท าให้เกิดความคึกคัก ในระหว่างท างานร่วมกัน ท าให้เกิดเพลง
พ้ืนบ้านขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เพลงเกี่ยวข้าว เพลงเต้นก า เพลงสงฟาง คนสุพรรณเล่นเพลงเหล่านี้
มา ตั้งแต่สมัยปู่ย่าตาทวดสืบต่อกันมา และขยายเป็นแหล่งชุมเพลงใหญ่ของประเทศ การเล่นเพลง
พ้ืนบ้านนั้น ไม่ได้เล่นแค่คนสองคน แต่เล่นกันเป็นหมู่คณะ คนใหนเก่งก็เป็นพ่อเพลง แม่เพลง เก่ง
น้อยหน่อยว่าเองไม่ได้ ก็เป็นลูกคู่คอยกระทุ้ง บางคนก็คอยเคาะจังหวะ ตีเกราะ เคาะไม้ ตามสนุก
พวกท่ีร้องเล่นไม่ได้ ก็นั่งฟังหรือกระโดดโลดเต้นไปตามจังหวะ 
  สังเวียน  วงษ์สุวรรณ (สัมภาษณ์  :  2561) กล่าวว่าการแสดงเพลงอีแซวพ่อเพลงและ
แม่เพลง จะเริ่มต้นโดยการกล่าวบทไหว้ครู จากนั้นฝ่ายชายจะเป็นผู้เริ่มเรียกว่า ปลอบ ฝ่ายหญิงจะว่า
บท รับแขก จากนั้นฝ่ายชายจะวกเข้าหา บทเก้ียว ฝ่ายหญิงจะรับด้วยบท เล่นตัว ฝ่ายชายจะว่าบท 
ออด ฝ่ายหญิงจะตอบด้วยบทเสียแค่นไม่ได้ รับรัก จากนั้นฝ่ายหญิงจะขึ้นบท เกี่ยง ให้มาสู่ขอ ฝ่าย
ชายจะขอ พาหนี พอหนีตามกันก็จะถึงบท ชมนกชมไม้โอกาสและเวลาการเล่นเล่นในเวลาเทศกาล
งานส าคัญ เช่น ตรุษสงกรานต์ ขึ้นปีใหม่ งานมนัสการหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์ เดือน ๑๒ งาน
ทอดกฐิน รวมทั้งงานเกี่ยวข้าว คุณค่า แนวคิด สาระเนื่องจากช่วงเวลาที่เล่นเป็นฤดูน้ าหลาก เป็นช่วง
ท านาบรรดาพ่อเพลงแม่เพลงจากถ่ินต่าง ๆ ก็จะมาชุมนุมกัน พวกท่ีมาทางบกก็เล่นเพลงอีแซว ด้วย
เหตุเป็นเพลงเร็ว จังหวะกระชั้น ผู้ร้องมีปฏิภาณดีหรือท่ีเรียกว่า มุติโตแตกฉาน ซึ่งสะท้อนภาพสังคม 
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สอดแทรกมุขต่าง ๆ ลงในบทร้อง มีข้อความเสียดสี กินใจ สั่งสอน และบทตลก ลงท้ายด้วยการขอ
อภัยที่ได้ล่วงเกิน จากนั้นก็ให้พรซึ่งกันและกัน ทั้งเจ้าภาพและผู้ฟัง 
 

 
 

ภาพประกอบ 14 นายบรรจง  ทับวิเศษ ศิลปินพื้นบ้านอีแซว 
 
 สรุปด้านประวัติความเป็นมาของศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านอีแซว จังหวัดสุพรรณบุรี เพลงอี
แซว เป็นเพลงพ้ืนบ้านประจ าท้องถิ่นของ สุพรรณบุรี มีก าเนิดและแพร่หลายในเขตจังหวัดสุพรรณ 
บุรีและใกล้เคียง เพลงอีแซวมีความเป็นมาที่ยาวนาน มากกว่าร้อยปี โดยในช่วงแรกๆ นั้นมีลักษณะ
เป็นเพลงปฏิพากย์(เพลงโต้ตอบ) ที่ หนุ่มสาวใช้ร้องยั่วเย้า เกี้ยวพาราสีกันอย่างง่ายๆ สั้นๆ กระท่ังเมื่อ 
60-70 ปี ที่ผ่านมาจึงได้พัฒนาเป็นเพลงปฏิพากย์ยาวคือมีเนื้อเพลงที่ใช้ร้องในแต่ละครั้งยาวมากขึ้น 
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พร้อมกับมีการดัดแปลงท านองและลักษณะการร้องรับของลูกคู่ นอกจากนั้นยังได้มีการพัฒนาเสื้อผ้า
ของผู้แสดง โดยจะนุ่งโจงกระเบนทั้งฝ่ายชายและหญิง ส่วนเสื้อนั้น ฝ่ายหญิงจะใส่เสื้อแขนสั้นคอกลม
หรือ คอเหลี่ยมกว้าง ฝ่ายชายมักจะ ใส่เสื้อแขนสั้นคอกลม สร้าง สรรค์ความสะดุดตาด้วยสี ที่ฉูดฉาด
เพ่ือดึงดูดใจผู้ชม ด้วยความนิยมในเพลงอีแซวท าให้สามารถแสดงได้เกือบทุกสถานที่และทุกโอกาส
เพียงแต่ จะไม่มีการแสดงในงานแต่งงานวงอีแซวจะไม่มีข้อก าหนดเรื่อง จ านวนผู้แสดง แต่ในวงหนึ่งๆ 
จะมีการจัดสรรต าแหน่งหน้าที่ ของผู้แสดงประกอบด้วย พ่อเพลง (ผู้ร้องน าฝ่ายชาย) แม่เพลง (ผู้ร้อง
น าฝ่ายหญิง) คอต้น ผู้ร้องเพลงโต้ตอบคนแรก คอสองคอสาม (ผู้ร้องคนที่สองและ สาม) และลูกคู่ 
จ านวนลูกคู่ไม่จ ากัดจ านวนมีหน้าที่ร้องรับ ร้องซ้ าความ ร้องสอดแทรกขัดจังหวะเพ่ือความสนุกสนาน
เพลงอีแซวมีจะด าเนินการแสดงโดยมีเนื้อหาเรียงล าดับ เริ่มต้นด้วยบทไหว้ครู บทเกริ่น บทประ และ
จบท้ายด้วยบทจาก หรือบทลา 
 บทไหว้ครู เป็นบทกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และผู้มีพระคุณ ได้แก่ พระรัตนตรัย เทวดา 
ภูตผี พ่อแม่ ครูอาจารย์ ( ครูเพลงของอีแซวจะมีสองแบบ “ ครูเพลงที่เป็นจิตวิญญาณ ” เช่นพระ
นารายณ์ ฤาษีหรือพ่อแก่ และครูอีกประเภทคือ “ ครู เพลงที่เป็นมนุษย์ ” นอกจากครูเพลงทั้งสอง
แบบแล้ว ก็มี “ครู พักลักจ า” ซึ่งหมายถึงครูที่ผู้ร้องไม่ได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์ แต่ได้ แอบจดจ าเพลง
หรือลีลา ) การร้องบทไหว้ครูจะต้องนั่งกับพ้ืนร้อง โดยมี “พาน ก านล” หรือพานไหว้ครูวางไว้
ข้างหน้า หรือยกถือไว้ในขณะร้อง โดยพ่อเพลงจะร้องก่อน ตามด้วยแม่เพลง บทเกริ่น เป็นบทร้อง
ของฝ่ายชายและหญิงก่อนที่จะ มาพบกันตามเหตุการณ์ท่ีสมมุติไว้ บทเกริ่นเริ่มต้นภายหลังจาก บท
ไหว้ครูจบลง ผู้แสดงทั้งหมดจะลุกขึ้นยืนร้อง “เพลงออกตัว” มีเนื้อหาทักทายกัน แนะน าตัว ฝากตัว
กับผู้ชม ตามด้วย “เพลง แต่งตัว” หากสมมุติเหตุการณ์เป็นการชักชวนกันไปเที่ยวบ้าน สาวๆ พอ
มาถึงบ้านฝ่ายหญิงแล้วจะร้อง “เพลงปลอบ” ซึ่งเป็น เพลงที่ชักชวนให้ฝ่ายหญิงออกมาร้องเพลง
โต้ตอบกัน เพลงประ หมายถึงการร้องปะทะคารมกันของทั้งสอง ฝ่าย เพลงประของวงอีแซวมีหลาย
แบบ ได้แก่ แนวรัก (การเกี้ยว พาราสี) แนวประลอง ( การทดสอบฝีปากหรือทดสอบภูมิปัญญา และ
แนวเพลงเรื่องคือการด าเนินเรื่องราวตามเรื่องของ นิทาน นิยาย หรือวรรณกรรม บทจาก หรือ บทลา 
เป็นเพลงที่ใช้ร้องเพ่ือ แสดงถึงความอาลัยคู่เล่นเพลง ผู้ชม หรือ กล่าวอ าลาผู้ชม หรือเจ้าภาพผู้ว่าจ้าง
ให้มาแสดง และบทอวยพรเป็นการร้องขอบคุณเจ้าภาพ และ ผู้ชม รวมทั้งขอบคุณผู้ให้รางวัล 
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ตอนที่ 2 สภาพปัจจุบันปัญหาของศิลปะการแสดงเพลงพื้นบ้าน เพลงอีแซว จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาของศิลปะการแสดงเพลงพ้ืนบ้าน เพลงอีแซว จังหวัด
สุพรรณบุรี ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ประชากรกลุ่มตัวอย่าง โดยเน้นไปที่กลุ่มผู้รู้ ผู้
ปฏิบัติ และประชากรทั่วไปที่มีความเก่ียวข้องกับการแสดงเพลงพื้นบ้านอีแซว ในประเด่นปัญหา
สืบค้น และวิเคราะห์ประเดนสภาพปัจจุบันปัญหาของการแสดงเพลงพ้ืนบ้านอีแซวในจังหวัด
สุพรรณบุรี ดังนี้ 
  ขวัญจิต  ศรีประจันต์  (สัมภาษณ์  :  2560) ภาคกลางของไทยเป็นแหล่งขุมทรัพย์ภูมิ
ปัญญาด้านเพลงพื้นบ้าน ดังจะเห็นได้จากผลการรวบรวมข้อมูลภาคสนามของ เอนก นาวิกมูล เมื่อ
ประมาณปี 2521 พบว่ามีถึง 45 ชนิด ( เพลงนอกศตวรรษ 2550, ค าน า ) ข้อมูลเกี่ยวกับเพลง
พ้ืนบ้านภาคกลางทั้งที่เป็น “เพลงเก่า” ที่รวบรวมแล้วและยังไม่ได้รวบรวม และ เพลงใหม่ ที่ยังไม่ได้
รวบรวม ล้วนเป็นข้อมูลที่มีความส าคัญและน่าสนใจ โดยเฉพาะมีแนวโน้มอย่างยิ่งที่จะสูญหาย เพราะ
วัฒนธรรมไทยนับวันจะยิ่ง “อ่อนแอ” และผู้สืบทอดก็ยิ่งอ่อนล้า ด้วยเหตุที่ภาคกลางเป็น “แหล่งอู่
ข้าวอู่น้ า” ที่สมบูรณ์เพียบพร้อม จึงเป็นที่ที่รองรับผู้คนจากหลายที่หลายถิ่น หลายชาติพันธุ์ และยัง
เป็น “ แอ่งน้ าใหญ่” ที่สายธารวัฒนธรรมอันหลากหลายไหลทะลักเข้ามาหลอมรวมปะปนโดยง่าย 
เพลงส่วนใหญ่ต้านกระแสวัฒนธรรมข้ามชาติไม่ไหวก็ล้า เสื่อมและสูญไปอย่างน่าเสียดาย 
  ปัจจุบันเพลงพ้ืนบ้านภาคกลางยังคงเหลือเพียงไม่กี่ชนิด เช่น เพลงฉ่อย เพลงอีแซว ล า
ตัด และเพลงเรือ เหตุที่ยังมีลมหายใจแผ่วรินอยู่ได้นั้นส่วนหนึ่งอาจเพราะการส่งเสริมสนับสนุนจาก
สังคมและจากกลุ่มชาวบ้าน เช่น ปราชญ์ท้องถิ่น ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินพื้นบ้าน ครูเพลงและผู้
ถ่ายทอดต่าง ๆ แต่นับวันบุคคลเหล่านี้จะยิ่งลดจ านวนลงอย่างน่าใจหาย หลายคนเสียชีวิตแล้ว เช่น 
แม่ประยูร ยมเยี่ยม และพ่อหวังเต๊ะ ที่ยังคงเหลืออยู่ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงอายุ บางคนมีปัญหาต่างๆ ซึ่ง
เป็นอุปสรรคในการสืบสานเพลงพื้นบ้าน เช่น แม่ขวัญใจ ศรีประจันต์ มีอาการเจ็บป่วยมาหลายปี บาง
คนก็ถูกพิษมหาอุทกภัย เมื่อปี 2554 เช่น แม่ขวัญจิต  ศรีประจันต์ ส่งผลให้ศิลปินเดือดร้อน และไม่มี
งานแสดง 
  ด้วยเหตุที่ภาคกลางเป็นแหล่งภูมิปัญญาด้านเพลงพื้นบ้านที่ส าคัญของประเทศ และ
นับวันผู้ถ่ายทอดที่มีความรู้ความสามารถจะลดน้อยลง กอปรกับผลการศึกษารวบรวมข้อมูลใน
ภาพรวมทีเ่คยท ามานับเวลาแล้วนานกว่า 30 ปี ข้อมูลย่อมมีความเปลี่ยนแปลงไปตามกาลและบุคคล 
ข้อมูลทั้งหลายจึงควรได้รับการรวบรวมและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงพื้นบ้าน
ภาคกลางจัดเป็นภูมิปัญญาที่ส าคัญของชาติไทย และสมควรน าเสนอเพ่ือเป็นมรดกโลกต่อไป 
  สิ่งที่กลัวและห่วงตอนนี้คือ กลัวประเพณีพ้ืนบ้านเพลงอีแซวก าลังจะหายไปพร้อมกับพ่อ
เพลงแม่เพลง เพราะเดี๋ยวนี้หาลูกหลานจะมาสืบทอดหรืออนุรักษ์ประเพณีเหล่านี้เอาไว้ได้ยาก เดิม
เพลงอีแซวถือเป็นภูมิปัญญาของชาวสุพรรณบุรีโดยตรง หากต้องการให้เพลงพื้นบ้านยังคงอยู่ชั่วลูก
สืบหลาน เราต้องด าเนินการอนุรักษ์และถ่ายทอดความรู้เพลงอีแซวให้กับเด็กๆ ต่อไปพ่อมนัส  แก้ว
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เขียว อาจารย์ประจ าโรงเรียนบ้านหนองขุม ผู้จุดประกายความคิดในการสืบสานศิลปะการแสดงเพลง
อีแซว ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เล่าถึงสาเหตุในการสืบทอด
ศิลปะการแสดงเพลงอีแซว การสืบทอดศิลปะการแสดงเพลงอีแซวของพ่อมนัส ถูกสนับสนุนผ่าน
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นส่วนหนึ่งของต าบลสุขภาวะ โดยส านักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ประจ าต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอดอน
เจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
  สุจินต์  ชาวบางงาม  (สัมภาษณ์  :  2560)  องค์ประกอบการแสดงเพลงพ้ืนบ้านภาค
กลางมีลักษณะเมื่อสมัยแรกจะเล่นกับดินในที่ร่ม ๆ เวทีที่ใช้ก็จะเป็นพ้ืนกระดานโดยสูงจากพ้ืนดิน 1 
เมตร ส่วนฉากเม่ือสมัยฝึกใหม่ ๆ ไม่มี สมัยโบราณไม่มี แต่งตัวกันในห้องหับของเจ้าภาพ แต่ก่อนก็จะ
แสดงกันลานโล่ง ๆ ร่มไม้ชายคา ปัจจุบันมีอาจใช้อิงค์เจ็ท แต่ละคณะจะไม่เท่ากัน แต่ของคณะขวัญ
จิต ศรีประจันต์ จะกว้างประมาณ 8 x 5 เมตร สมัยนี้ใช้ฉากเหมือนลิเก ฉากที่ใช้แล้วแต่ละคณะ แต่
ส่วนใหญ่จะเป็นผ้าใบ หรือไวนิลสีก็จะเป็นสีที่ส่วยงามดูแล้วสบายตา ส่วนขนาดก็แล้วแต่ตามใจ
หัวหน้าคณะแต่ไม่ควรเล็กเกินไป และใหญ่เกินไปมีไฟแสงสว่าง 7-8 ดวง  
 

 
 

ภาพประกอบ 15 ลักษณะเวทีสูง 1 เมตร การแสดงเพลงพ้ืนบ้านภาคกลาง 
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  ขวัญจิต  ศรีประจันต์  (สัมภาษณ์  :  2561)  การแต่งกายโดยปกติการแต่งกาย ฝ่ายพ่อ
เพลง นุ่งโจงกระเบนสีสด ใส่เสื้อคอกลม กระดุม 3 เม็ด เรียกว่า เสื้อมิสกรีแขนสั้นเล่นลวดลาย ถ้า
เป็นสีพ้ืนก็เป็นผ้าเนื้อมันท าให้ดูสีสดใส มีผ้าขาวม้า คาดเอว เครื่องประดับอ่ืน ๆ ไม่มี นอกจาก
สร้อยคอที่แขวนสิ่งที่เคารพนับถือของแต่ละคน ไม่ใส่รองเท้า ฝ่ายแม่เพลง นุ่งผ้าโจงกระเบน มี
ลักษณะเป็นผ้าสีพื้น ๆ สีสด ๆ เช่น สีเหลือง สีแดง สีส้ม สีเขียว นิยมสวมเสื้อคอกลม บางครั้งคอปาด
ค่อนข้างลึก แขนกุด นิยมผ้าตัดเองที่สอดดิ้นหรือปักเลื่อมเป็นดอกดวงสีสดใส โดยใช้ผ้าที่มีลักษณะ
เป็นผ้ามันและมีสีที่สุดๆ เช่น สีเหลือง สีส้ม สีเขียว ใส่ต่างหูระย้า บางทีก็เป็นห่วงกลมใหญ่ เกล้าผม
มากกว่าปล่อยผม ใส่เครื่องประดับสวยงามทั้งคอ ข้อมือ และแหวนมีแสงแวววาวเหมือนเพชร โดย
สรุปคือเสื้อผ้าจะเป็นเสื้อผ้าไทย ๆ จูงกระเบน เสื้อไทยแขนกระบอก แขนยาวบ้างแขนสั้นบ้าง ตาม
บุคลิกของผู้แต่งในยุคต่อมาก็สวมโน่นนิดสวมนี่หน่อย ผ้าก็แต่งฉูดฉาดหน่อยเพ่ือให้งามขึ้นมา แต่
โบราณก็บอกว่าเสื้อก็จะเป็นผ้าป่านเพราะผ้าป่านสีก็สวยที่สุดแล้ว ผ้าโจงกระเบนก็ผ้าลายไทย ก็จะ
เป็นผ้าโบราณ แต่ปัจจุบันใช้ผ้าไหม  ซึ่งไม่มีผ้าม่วงอย่างที่เค้าพูดกัน นักแสดงชาย ใส่ผ้าขาวม้าคาดพุง 
นักแสดงหญิง เริ่มสมัยแรก ๆ นุ่งโจงกระเบน เสื้อแขนกระบอกเข้ารูป ยุคหลังใส่เสื้อ เข้ารูป แขนสั้น 
พอง ๆ สมัยนี้ แปลงมาจากชุดราตรี 
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ภาพประกอบ 16 ลักษณะแต่งกายแม่ขวัญจิต  ศรีประจันต์ 

 

  ขวัญจิต  ศรีประจันต์  (2561  :  สัมภาษณ์) สภาพปัจจุบันของดนตรี และเครื่องดนตรี
ที่ใช้ประกอบการแสดงเพลงพื้นบ้านอีแซวในปัจจุบันพบว่ามีเครื่องดนตรี ดังนี้ ฉิ่ง กรับ ปัจจุบันก็มี
กลองตะโพนไทยเข้ามาร่วม ใช้เครื่องประกอบจังหวะ คือกลองล ามะนา ตะโพน กรับ และฉิ่ง 
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ภาพประกอบ 17  วงดนตรีประกอบการแสดงเพลงอีแซว 

 
 

ภาพประกอบ 18 ตระโพน 
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ภาพประกอบ 19  กรับ 
 
  รังสิมันต์  สมรรคไทย  (สัมภาษณ์  :  2561)  กล่าว่าสภาพปัจจุบันของแสง สี เสียงใน
การประกอบการแสดงพ้ืนบ้านเพลงอีแซวพบว่าแต่ละคณะไม่มีเป็นของตนเอง จะเช่าเครื่องเสียงเป็น
งานไป ประกอบด้วยไฟแสงจันทร์ 3 ดวง ใช้แขวนด้านหน้าของเวทีเว้นระยะเป็นช่วง ๆ อยู่ด้านบน
หน้าเวทีสูงจากพ้ืน ไฟรางหน้าเวทีประกอบด้วยหลอดนีออนสีขาวอยู่ในราง รางหนึ่งมีหลายหลอด
ทั้งหมด 4 ราง สปอร์ตไลน์ 2 ดวง อยู่ด้านข้างของเวทีผูกติดกับเสาหันหน้าเข้าหาเวที เครื่องเสียงที่ใช้
เป็นเครื่องเสียงขนาดกลาง 220 วัตต์ ประกอบด้วยเครื่องเสียง แอมเพาว์เวอร์ มีชุดปรับเสียงคอสโอ
เวอร์ มีคอมเพสเซอร์ และมิกเซอร์ มีตู้ล าโพง 2 ข้าง แยกเป็นตู้เบสและตู้เสียงกลางแหลม 
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ภาพประกอบ 20  เครื่องเสียงที่ใช้ในการแสดงในปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 21  เวทีแสดง แสง สี เสียง 
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  ขวัญจิต  ศรีประจันต์  (สัมภาษณ์  :  2561)  สภาพปัจจุบันปัญหาของการแสดงเพลงพ้ื
บ้านอีแซวจังหวัสุพรรณบุรีพบว่าพ่อเพลงแม่เพลงของคณะแม่ขวัญจิต  ศรีประจันต์ จะขอตอบรวมว่า
องค์ประกอบไม่ก าหนดว่ามีฝ่ายละกี่คน เมื่อตั้งคณะขึ้นมาแล้วจะก าหนดมาพองามมีหญิง 5 ชาย 5 
แต่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ถ่ายทอดใหม่จะมีหญิง 10 ชาย 10 เพ่ือให้ติดตามฝึกร้อง แต่อันนี้ก าหนดเอาเอง
ไม่ได้ก าหนดจากครูบาอาจารย์โบราณ แต่ครูบาอาจารย์บอกว่ามีคนเดียวก็ร้องได้ กี่คนเค้าก็ร้องกันได้ 
ส่วนหน้าที่ก็มีคนตีฉิ่ง ตีกรับ แต่ปัจจุบันนักแสดงในคณะจ านวน 12 คน พ่อเพลง จ านวน 4 คน แม่
เพลง จ านวน 4 คน นักดนตรี จ านวน 4 คน แม่ขวัญจิตเป็นหัวหน้าคณะ มีนายอุทิศ โพธิ์ฟัด และนาย
แหยม เผื่อนสุริยา ทั้งสองคนเป็นนักแสดงตัวหลักในวง หัวหน้าวงดนตรีชื่อ อุทิศ โพธิ์ฟัด เขาอยู่มา
ตั้งแต่เขายังไม่เป็นอะไรเลย แต่ก็ฝึกหัดไปเรื่อย ๆ จนเก่งและแม่ก็รับภาระอย่างอ่ืนอีก คือ ดูแลลูกทีม 
ตอนนั้นดูแลหมดทุกคนและดูหมดทุกอย่างที่แม่ท า แต่ก็มีลูกทีมอย่างน้อยหนึ่งคนที่ต้องรับงานพิเศษ
อ่ืนๆ อีกต่างหาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 22  ผู้แสดงเพลงพื้นบ้านอีแซวบนเวที 
 
  สุจินต์  ชาวยางงาม  (สัมภาษณ์  :  2561)  ขั้นตอนการแสดงในปัจจุนของคณะเพลง
พ้ืนบ้านอีแซวในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีในปัจจุบันมีลักษณ์ และรูปแบบการแสดงเพลงพื้นบ้านเพลงอี
แซวตามแบบโบราณโดยเน้นการแสดงด้านการด ารงเอกลักษณ์ของเพลงเป็นส าคัญ การแสดงจะเริ่ม
แสดงเวลาประมาณ 21.00 น. และเลิกเวลาประมาณ 24.00 น. รวมแล้วใช้เวลาแสดงประมาณ 3 
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ชั่วโมง การเล่นเพลงอีแซวแต่เดิมเขาตั้งวงหญิงครึ่งชายครึ่งยืนเป็นวงกลมหรือเป็นแถบร้องเพลง
โต้ตอบกันไป  เพลงนี้มีจังหวะเร็วมาก  คนร้องต้องด้นเพลงเก่งไม่น้อย  แม้คนฟังบางทีก็เหนื่อยแทน 
เดิมทีเพลงอีแซวไม่ได้เป็นเพลงหา  เล่นกันสนุก ๆ  ไม่ต้องไหว้ครู  ไม่ต้องท าแบบแผนอะไร  ต่อมา
เมื่อเป็นเพลงหา ก็มีการไหว้ครูขึ้น ชายนั่งยอง ๆ ถือพานก านลว่าไหว้ครูก่อน ต่อจากนั้นหญิงนั่งพับ
เพียบว่า  แล้วชายออกมาร้องเกริ่นหญิงออกมาร้องเกริ่น จากนี้ก็ว่าประกันไป การตามข้ันตอนดังนี้ 
เมื่อเจ้าภาพจ้างเราแล้ว ตกลงสนนราคาแล้ว สมัยก่อนก็จะต้องแจ้งไว้ด้วย ค่าครู ค่าอะไร แต่ปัจจุบัน
ไม่ได้แจ้งน่าจะรู้ตามธรรมเนียม จะมีดอกไม้ ธูปเทียน หมาก สุรา บุหรี่ และก็เงินก านล จากท่ีครูเล่า
จาก 6 สลึง มาถึงปัจจุบันค่าก านน 12 บาท การเตรียมพร้อม ทุกคนในคณะจะรู้หน้าที่ของตน จะไม่มี
การซ้อมล่วงหน้า เมื่อถึงเวลาท าการแสดงจะมีบทไหว้ครู เค้าก็จะมีการจุดธูปบูชา ณ ที่ตั้งครูบูชา แต่
ว่าบทเพลงไหว้ครูจะมาร้องไหว้กันข้างนอก ร้องไหว้ตั้งแต่คุณพระศรีรัตนตรัย คุณพ่อคุณแม่ คุณครู
บาอาจารย์ และยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ในสถานที่แต่ละถ่ินที่ต้องเคารพ บทไหว้ครู เป็นบทกราบไหว้
บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และผู้มีพระคุณ ได้แก่ พระรัตนตรัย เทวดา ภูตผี พ่อแม่ ครูอาจารย์ ครูเพลงของอี
แซวจะมีสองแบบ “ครูเพลงที่เป็นจิตวิญญาณ” เช่นพระนารายณ์ ฤาษีหรือพ่อแก่ และครูอีกประเภท
คือ ครู เพลงที่เป็นมนุษย์ นอกจากครูเพลงทั้งสองแบบแล้ว ก็มี ครูพักลักจ า ซึ่งหมายถึงครูที่ผู้ร้อง
ไม่ได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์ แต่ได้ แอบจดจ าเพลงหรือลีลา การร้องบทไหว้ครูจะต้องนั่งกับพ้ืนร้อง โดยมี
พาน ก านล หรือพานไหว้ครูวางไว้ข้างหน้า หรือยกถือไว้ในขณะร้อง โดยพ่อเพลงจะร้องก่อน ตามด้วย
แม่เพลง ต่อมาจะร้องบทเกริ่น ซึ่งเป็นบทร้องของฝ่ายชายและหญิงก่อนที่จะมาพบกันตามเหตุการณ์
ที่สมมุติไว้ บทเกริ่นเริ่มต้นภายหลังจาก บทไหว้ครูจบลง ผู้แสดงทั้งหมดจะลุกขึ้นยืนร้องเพลงออกตัว 
มีเนื้อหาทักทายกัน ทักทายเจ้าภาพ แนะน าตัว ฝากตัวกับผู้ชม ตามด้วยเพลง แต่งตัว หากสมมุติ
เหตุการณ์เป็นการชักชวนกันไปเที่ยวบ้าน สาว ๆ พอมาถึงบ้านฝ่ายหญิงแล้วจะร้องเพลงปลอบ       
ซึ่งเป็นเพลงที่ชักชวนให้ฝ่ายหญิงออกมาร้องเพลงโต้ตอบกัน  
  จากนั้นก็จะร้องประ เพลงประหมายถึงการร้องปะทะคารมกันของทั้งสองฝ่าย เพลงประ
ของวงอีแซวมีหลายแบบ ได้แก่ แนวรักการเกี้ยว พาราสี  แนวประลองการทดสอบฝีปากหรือทดสอบ
ภูมิปัญญา และแนวเพลงเรื่อง ด าเนินเรื่องราวตามเรื่องของ นิทาน นิยาย หรือวรรณกรรม จะโต้ตอบ
กัน ตอนหัวค่ าก็จะเบา ๆ หวาน ๆ แต่ดึก ๆ ก็จะตอบโต้กันฮา ๆ อาจจะมีอะไรที่หลุด ๆ ออกไปแต่ก็
ให้รับกันได้ จากนั้นกจ็ะร้องบทจาก หรือ บทลา ซึ่งจะร้องเพ่ือ แสดงถึงความอาลัยคู่เล่นเพลง ผู้ชม 
หรือ กล่าวอ าลาผู้ชม หรือเจ้าภาพผู้ว่าจ้างให้มาแสดง จากนั้นก็จะร้องอวยพร เป็นการร้องขอบคุณ
เจ้าภาพ และ ผู้ชม รวมทั้งขอบคุณผู้ให้รางวัล ขอให้มีความสุขตอนจบการแสดง 
  บรรจง  ทัพวิเศษ  (สัมภาษณ์  :  2561)  ความเชื่อและขนบนิยมในการแสดงเพลง
พ้ืนบ้านอีแซว ความเชื่อและขนบนิยมในการแสดง ความเชื่อเกี่ยวกับครูปัจจุบันอีแซวจะมีไหว้ครู ถ้า
จะเล่นก็ต้องมีไหว้ครู ครอบครูก่อน ไหว้เสร็จก็ฝึกเล่นได้เลย ก่อนเล่นก็ไหว้ครูเสภามอญ แต่ถ้าเป็นคน
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อ่ืนอาจจะแตกต่างออกไปบ้าง แต่ส่วนใหญ่ก็ใช้เหมือนกัน จะมีคนร้อง 1 คน พร้อมกับปี่พาทย์ 1 คน 
และบางครั้งต้องมีการไหว้ครู เครื่องไหว้ครู ประกอบด้วยดอกไม้ คือ ดอกเข็ม 3 ดอก ธูป 9 ดอก 
เทียน 1 เล่ม บุหรี่ 1 ซอง เหล้า 1 ขวดและเงิน เมื่อก่อน 6 บาท แต่สมัยนี้ใช้เงิน 12 บาท ทุกอย่าง
ต้องท า 2 ชุด เพื่อให้พ่อเพลงแม่เพลงและแม่เพลงคนละชุด ก่อนออกแสดงจะมีบทไหว้ครูทั้งครูท่ีมี
ชีวิตและไม่มีชีวิต “ยกพานก านลเสมอหน้า ธูปเทียนบูชาครูบาอาจารย์ จะไหว้พระพุทธที่ล้ า พระ
ธรรมที่เลิศ อีกพระสงฆ์ผู้ประเสริฐ” เราต้องไหว้ตั้งแต่พระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ที่ยังไม่ตรัสรู้ด้วย 
ขอให้คุณบิดรมาอยู่บ่าขวา ขอให้คุณมารดามาอยู่บ่าซ้ายข้อห้ามของการแสดงเพลงอีแซว คือ ไม่แสดง
เพลงอีแซวในงานแต่งงาน ครูบอกต่อๆ กันมาว่าเพลงอีแซวนี่ร้องได้หมดทุกงานไม่ว่าจะเป็นงานมงคล 
งานอวมงคล แต่ยกเว้นงานแต่งงาน เขาห้าม เดิมทีเดียวมักนิยมร้องเล่นในงานเทศกาลต่าง ๆ ของ
ไทย ได้แก่ ตรุษ สงกรานต์ กฐิน ผ้าป่าของชุมชนนั้น ๆ หรืองานนักขัตฤกษ์ โดยมิได้มีการว่าจ้างแต่
อย่างใด ต่อมาในยุค ของ พ่อไสว วงษ์งาม และแม่บัวผัน จันทร์ศรี เริ่มมีการเล่นเพลงเป็นอาชีพ โดยมี
การว่าจ้าง ให้ไปแสดงในที่ต่าง ๆ ในละแวกใกล้เคียง และต่างพ้ืนที่บ้าง ส่วนใหญ่จะไปแสดงในงาน 
อุปสมบท งานท าบุญขึ้นบ้านใหม่ หรืองานอวมงคล เช่น งานศพ ก็มีการน าเพลงฉ่อยไปแสดง ยกเว้น
เพียงงานเดียวที่จะไม่เป็นที่นิยม ในสมัยนั้นได้แก่งานแต่งงาน เพราะถือว่าค าร้องที่ใช้ร้องอาจรุนแรงมี
ความหมายบางค ารอ้งไม่สุภาพ และไม่เป็นมงคล รวมทั้งการแสดงอาจช้าไม่ทันใจผู้ชม 
 

 
 

ภาพประกอบ 23  การแสดงไหว้ครูของคณะแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ 
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ภาพประกอบ 24 จ านวนนักแสดงคณะแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ 

 
  โดยสรุปองค์ประกอบการแสดงและเวทีที่ใช้ท าการแสดงพบว่าเวทีการแสดงล าตัดของ
คณะเพลงอีแซวในจังหวัดสุพรรณบุรีจะเป็นเวทีที่หน่วยงานต่างๆ หรือเจ้าภาพจัดให้แต่ก่อนจะเล่น
ตามท้องทุ่งท้องนาในเทศกาลต่าง ๆ แต่ปัจจุบันแม่ส าราญรับงานทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นงานท าขวัญ 
งานขึ้นครู งานขึ้นบ้านใหม่ งานแก้บน ที่ไม่จ าเป็นต้องใช้เวทีการแสดง 
  การแต่งตัวชายหญิงนุ่งผ้าโจงกระเบนกันทั้งนั้น เท่าที่เห็นชายมักนุ่งผ้าพ้ืน  ส่วนหญิงมัก
นุ่งผ้าลาย  แต่ถ้าสมัยก่อนทอผ้ากันเองตามหมู่บ้าน แม่ส าราญว่าใช้ผ้าพื้นกันเป็นส่วนใหญ่  ส่วนผ้า
พิมพ์ลายยังไม่มีขาย เสื้อผ้าท่อนบน  ชายใส่เสื้อคอกลม  กระดุม  3  เม็ด  แต่ก่อนนั้นเอาแน่ไม่ได้  
หญิงก็ใส่เสื้อไม่เป็นแบบแผน  ชายมีผ้าขาวม้าเคียนพุง  เรื่องประหน้าทาแป้งต้องมีบ้างเป็นธรรมดา  
จะเขียนคิ้วก็มีผงถ่านกากมะพร้าวทาเสียด าปื๋อ  แป้งนั้นใช้แป้งจีนเหนียวเหนอะติดหน้าดีนัก ปัจจุบัน 
ฝ่ายชาย นุ่งโจงกระเบน สวมเสื้อคอกลมหรือคอพวงมาลัย สีของเสื้ออาจเป็น สีพ้ืนหรือลายดอก มี
ผ้าขาวม้าผูกเอว หรือใช้ ส าหรับพาดไหล่ ส่วนฝ่ายหญิง นุ่งโจงกระเบน สวมเสื้อตามความเหมาะสม
กับอายุ และวัย ส่วนเครื่องประดับนั้นมักมีตามความ เหมาะสม ส่วนใหญ่จะเป็นของส่วนตัว ใน
ปัจจุบันเสื้อของผู้แสดงฝ่ายหญิงมักจะออกแบบ ให้ทันสมัย แม่ใช้ผ้าที่ความมันและแวววาวบ้าง ตัด
เย็บเอง มีการปักดิ้นอย่างสวยงามเพ่ือเป็นการดึงดูดความสนใจของผู้ชม 
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ภาพประกอบ 25 การแต่งกายของนักแสดงหญิง 
 
  สภาพปัจจุบันส าหรับเครื่องประกอบจังหวะเพลงฉ่อยใช้เพียงการตบมืออย่างเดียว  แต่
ใครจะเอากรับมาตีประกอบบ้างอย่างที่เห็นในทุกวันนี้ก็ไม่ผิดอะไร  เป็นการเพ่ิมเติมเอาภายหลังเวที  
สมัยก่อนไม่มีเวที  เล่นกันบนลานดินนี่แหละ  เขายืนกันเป็นวง  พ่อเพลงแม่เพลงรุ่นเก่าจึงเรียกเพลง
ฉ่อยว่า เพลงวง ส่วนคนดูก็ยืนดูนั่งดูกันรอบ ๆ  ไม่ใช่นั่งดูบนเก้าอ้ีสบาย ๆ  ข้างเดียวอย่างเวที
สมัยใหม่ แสง สี เสียงของคณะสี่พี่น้อง ไม่มีเป็นของตนเอง เช่าเขาเอา บางทีก็เช่าเอง บางทีเจ้าภาพก็
จัดให้ โดยจะเช่าเครื่องเสียงเป็นงานไป ประกอบด้วยไฟแสงจันทร์ 2-3 ดวง ใช้แขวนด้านหน้าของเวที
เว้นระยะเป็นช่วง ๆ อยู่ด้านบนหน้าเวทีสูงจากพ้ืน ไฟรางหน้าเวทีประกอบด้วยหลอดนีออนสีขาวอยู่
ในราง สปอร์ตไลน์ 2 ดวง อยู่ด้านข้างของเวทีผูกติดกับเสาหันหน้าเข้าหาเวที เครื่องเสียงที่ใช้เป็น
เครื่องเสียงขนาดกลาง 220 วัตต์ ประกอบด้วยเครื่องเสียง มีตู้ล าโพง 2 ข้าง มีไมค์โครโฟนส าหรับ    
พ่อเพลงแม่เพลงประมาณ 4 ตัว มีขาตั้งไมค์ไว้เวลาที่จะร้องแล้วร าประกอบไปด้วย บางกรณีเป็นงาน
จ้างจากหน่วยงานราชการเป็นงานกลางวัน แสงสีเสียงจะมีไม่มาก แค่มีไมค์โครโฟน มีล าโพงบ้าง
เท่านั้น 
  ด้านพ่อเพลงแม่เพลงโดยจะแบ่งออกเป็น 2 ฝ่ายคือ ฝ่ายชายและฝ่ายหญิง มีพ่อเพลง
และแม่เพลง เริ่มด้วยการไหว้ครู การร้องจะมีต้นเสียงและลูกคู่ร้องรับ ปกติจะร้องกันชาย 5 หญิง 5 
จ านวนเท่า ๆ กันมากน้อยแล้วแต่งาน พ่อเพลงแม่เพลงจะมีตัวหลักร้องฝั่งละคน โดยลูกคู่จะร้องรับ
พร้อมกับตบมือให้จังหวะดนตรีใช้การตบมือเป็นจังหวะการเล่นเพลงฉ่อยนั้นได้แยกแยะวิธีการเล่น
ออกไปอีกหลายอย่างโดยคิดผูกเป็นเรื่องสมมติขึ้นเพ่ีอหาทางใช้วาทศิลป์ได้แปลกๆ 
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  สภาพปัจจุบันขั้นตอนการแสดเพลงอีแซว เวลาเขาลงเพลงแต่ละค าใครๆ ก็อยากจะรับ
เสียด้วยโดยไม่ต้องเชิญ เพราะลงเพลงแต่ละทีจี้ถึงใจ เขาสนุกกันอย่างนี้ ใช้ระบบสัญลักษณ์มาแฝง
เพลงให้ตีความเอาเอง เรียกว่าว่ากันสองแง่สองง่าม ยิ่งว่าก็ยิ่งมัน เพลงอีแซวเป็นเพลงที่มีการหาหรือ
ว่าจ้างไปเล่นเป็นมหรสพ  คนเล่นระดับอาชีพต้องว่าเพลงได้ไม่รู้จักหมด หมายความว่าเพลงหลัก
ต่างๆ ที่ครูสอนให้หรือจดจ ามาก็ต้องมีเป็นทุนมากมาย ส่วนปฏิภาณและความสามารถในการแต่ง
เพลงเองก็ต้องมีเต็มที่ไม่เช่นนั้นพอเล่นได้วันสองวันก็หมดพุง หรือไปประชันกับใครเขาต้อนเอาพัก
เดียวก็ไม่มีเพลงแก้ลงเข้ารูปนั้นก็ต้องได้อาย นอกนั้นก็มีเนื้อหาที่ทางโน้นประดิษฐ์ขึ้นบ้างทางนี้
ประดิษฐ์ขึ้นบ้างแล้วลักจ ากันไปถ่ายกันมากระทั่งที่ไม่รู้ว่าเพลงไหนของใครก็มาก บางเพลงถ้าเจ้าตัว
แต่งเองและมีชีวิตอยู่อย่างนี้ก็อาจรู้ได้ชัดลงไปไม่มีปัญหา  เพลงเหล่านี้ส าคัญนักเพราะแสดงให้เห็นถึง
ความสามารถทางบทกลอนของกวีพ้ืนบ้านอย่างเด่นชัด บางกลอนก็สั้น บางกลอนก็ยาว ว่ากันเป็น
วันๆ ก็ไม่หมดบางทีเอาเนื้อเพลงโนมาแทรกกลอนนี้มาแทรก หรือด้นเพลงขึ้นสดๆ เดี๋ยวนั้น พ่อเพลง
เพลงแม่เพลงที่เก่งๆ ถึงได้บอกว่าเล่นเพลงสามวันสามคืน หรือก่ีเดือนๆ ก็ไม่มีทางหมดข้อนี้ยกเว้น
เพลงสมัครเล่นที่จ าเพลงอาชีพมาร้องเล่นกัน อาจร้องไม่จ าเป็นเรื่องราวเพราะเขาเอาแต่สนุกชั่วครั้ง
ชั่วคราวเท่านั้น ส าหรับเพลงอีแซวที่นิยมว่านิยมฟังกันที่เป็นกลอนใหญ่ ก็เช่น ลักหาพาหนี กลอนสู่ขอ 
กลอนชิงชู้ คือชายไปรบทัพกลับมาเมียมีชู้ จึงทะเลาะกับชู้ เพลงดังกล่าวมานี้ฟังสนุกสนานมากเพราะ
ด าเนินความไปอย่างเป็นเรื่องราว มีตัวละครเห็นได้ชัด คนฟังอาจชอบกว่าเพลงอื่นๆ ซึ่งมักว่ากันสั้นๆ 
และมีลักษณะเป็นบทเบ็ดเตล็ด ส่วนใหญ่ออกไปในทางแก้กันด้วยไหวพริบพ่อเพลงแม่เพลงที่ดีต้องว่า
เพลงปากเปล่าด้นกันสดๆ โดยไม่ต้องติดขัดถ้าติดขัดก็จนต้องอายเขา จะถือเป็นเพลงเก่งไม่ได้ ค าว่า
มุตโตแตกฉานนั้นที่จริงใช้กันในหมู่ศิลปินทั่วไป ว่าอะไรต้องให้เข้าถึงอารมณ์ท้ังสิ้น นั่นคือมุตโต
แตกฉาน 
  ในปัจจุบันขั้นตอนในการขับร้องหรือการเล่นเพลงอีแซวแต่เดิมนั้นมีล าดับขั้นตอนตาม
แบบแผนดั้งเดิม ดังนี้  
   1. เริ่มต้นด้วยการร้องบทไหว้ครู หรือ บทค านับครู โดยผู้แสดงทั้งหมดทั้งฝ่ายชาย  
และฝ่ายหญิงจะออกมานั่งด้านหน้าเวที คนที่ร้องบทไหว้ครูจะต้องเป็นผู้ถือพานก านล ที่ประกอบด้วย
ดอกไม้ ธูป เทียน และเงินก านล ส่วนคนอ่ืนๆ จะนั่งประนมมือไว้ที่อกด้วยอาการส ารวม และคอยร้อง
รับในบทลูกคู่ด้วย 
   2. ร้องบทเกริ่น โดยฝ่ายชายจะออกมาร้องกันก่อน ฝ่ายหญิงจะนั่งฟังโดยไม่มีการ
ออกมาโต้ตอบ พอฝ่ายชายเสร็จสิ้นการขับร้องก็จะลงไปนั่ง จากนั้นฝ่ายหญิงจึงออกมาขับร้องบ้างซ่ึง
อาจจะขับร้องในบทออกตัว หรือจะร้องบทเกริ่นเช่นเดียวกับฝ่ายชายก็ได้ 
   3. ร้องบทแต่งตัว และบทชมโฉม ระหว่างพ่อเพลงและแม่เพลง โดยจะเริ่มมีการพูด
แซวโต้ตอบกันบ้าง ส่วนใหญ่การแต่งตัวหรือการชมโฉมจะแสดงที่ละคู่ร้องผลัดกันชมและแก้ต่างกัน
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ด้วยค าพูดที่สนุกสนาน ในการขับร้องช่วงนี้ทั้งพ่อเพลงและแม่เพลงจะยืนเรียงล้อมเป็นวงกลม หรือ
ครึ่งวงกลม หรือเรียงแถวหน้ากระดานก็ได้ตามแต่ความเหมาะสม 
   4. ร้องบทประช่วงนี้เองที่ท าให้การเล่นเพลงฉ่อยมีสีสันมากกว่าช่วงแรก เพราะจะ
เป็นการประชันฝีปากชิงไหวชิงพริบระหว่างพ่อเพลงกับแม่เพลง ในสมัยก่อนมีการด้นกลอนว่าแก้ให้
กันอย่างสนุกสนาน ปัจจุบันการด้นมักไม่ค่อยมีส่วนใหญ่จะเน้นกลอนท่องจ าแล้วน ามาร้องว่าแก้กัน 
ยกเว้นศิลปินชั้นครูผู้มีความช านาญจึงจะสามารถด้นค าร้องใหม่ได้ ในการร้องบทประทั้งฝ่ายหญิงและ
ฝ่ายชาย จะช่วยกันร้องให้ฝ่ายของตนมีชัยชนะ ในตอนนี้ซึ่งเรียกว่าฉะหน้าโรงการว่าเพลงกันในตอนนี้
ผู้ชายจะร้องเชิญชวนจนฝ่ายหญิงออกมาร่วมร้องด้วยแล้วก็เก้ียวพาราสีและว่าเหน็บแนมกันเจ็บๆ 
แสบๆ ถ้อยค าระหว่างชายหญิงที่ร้องว่ากันในตอนนี้ในสมัยโบราณจะเต็มไปด้วยค าหยาบโลนอย่างดีก็
เป็นสองแง่สองง่าม โดยตลอด ที่เรียกการร้องตอนนี้ว่าประเห็นจะย่อมาจากประคารมการร้องเพลงฉะ
หน้าโรงนี้เป็นตอนที่ผู้ชมชอบฟังกันมากเพราะจะได้เห็นความสามารถของฝ่ายชายและฝ่ายหญิงใช้
ปฏิภาณปัญญาร้องแก้กันได้อย่างถึงอกถึงใจถ้าผู้ร้องแก้อีกฝ่ายหนึ่งแก้ไม่ตกก็เป็นที่อับอายกันครั้นว่า
เพลงประในตอนฉะหน้าโรงนี้จนหมดกระบวนแล้ว ในสมัยโบราณมักจะร้องส่งให้ปี่พาทย์รับเพลงหนัง 
เพลงที่ร้องนี้ คือ เพลงพม่าห้าท่อน 2 ชั้น เฉพาะท่อนต้นท่อนเดียวและยังท าให้เพลงได้ชื่อว่าเพลง
พม่าไปด้วยเมื่อเพลงพม่านี้จบแล้วถ้าเป็นการเล่นเพลงอีแซวก็จะร้องกันต่อไปตามแนวที่จะว่ากันอาจ
เป็นแนวการลักหาพาหนี หรือไต่ถามความรู้เป็นปัญหาธรรม หรือขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ แต่
ไม่ว่าจะร้องด้วยเรื่องอะไร ฝ่ายชายก็มักจะตอบวกเข้าเป็นเชิงสองแง่สองง่ามหยาบโลนอยู่เสมอ แต่ถ้า
เป็นการแสดงเพลงทรงเครื่อง พอจบเพลงพม่าแล้วปี่พาทย์ก็จะบรรเลงวาหรือเพลง 
  ปกติพ่อเพลงแม่เพลงคนใดคนหนึ่งหรือสองคนสามคนก็แล้วแต่อาจถูกหาไปประกบ
เพลงต่างวง ดังนั้นถ้าเก่งจริงก็ต้องพยายามอย่าให้ไปเสียลายเสียเหลี่ยมเขาได้ หากไปแพ้เขาก็ต้องอาย
กลับมา ทางแพ้คือการถามปัญหาทางโลกทางธรรม ซึ่งส าหรับทางโลกดูไม่ค่อยเป็นปัญหานักถ้าเห็น
ว่าแก้ไม่ค่อยดีลงเพลงไม่ค่อยถูกใจก็ต้องหาทางออกเฉโกไปแบบข้างๆ คูๆ เสียมีให้เรื่องถามตอบ
มากมายนอกเหนือไปจากเพลงเรื่องเพลงถามแล้ว เพลงที่ขาดไม่ได้คือเพลงอวยพรซึ่งจะเป็นการร้อง
อวยพรให้แก่เจ้าภาพ อาจจะร้องสั้นยาวเท่าไรก็ได้ และท่ีดีคือร้องแล้วเจ้าภาพชอบใจจนอดไม่ได้ที่จะ
ตกรางวัลให้พร้อมกับยิ้มแป้นเวลาร้องไม่ใช่ร้องงามๆ เรียบๆ แต่หมายถึงต้องลงเพลงให้สนุกจึงจะ
ถูกใจผู้ชมต้องหยอดโน่นหยอดนี่ให้คนฟังได้ฮาเป็นระยะๆ ถ้าร้องไม่เป็นก็ไม่ใช่ร้องง่าย เมื่อร้องกันพอ
หอมปากหอมคอแล้วจะเป็นหนึ่งคืนหรือครึ่งคืนก็ตามเวลาจะจบจะเลิกเพลงจะมีบทร้องว่าสั้นๆ ว่ายก
มือขึ้นไหว้พระเวลาบังคมคัล เอิงเอยวันทาบูชาครูเอยแล้วต่างก็เข้าโรงมีการขอสมาลาโทษกันที่ว่าแรง
ว่าล่วงเกินไปในตอนเล่นเพลงอย่าได้ถือโกรธกัน ขออภัยนะคะ ขอสมานะคะ นับเป็นธรรมเนียมที่
น่าชื่นชมมาก 
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  ขวัญจิต  ศรีประจันต์  (สัมภาษณ์  :  2561) ความเชื่อและขนบนิยมในการแสดงเพลง
พ้ืนบ้านอีแซวการไหว้ครูเริ่มแรกสุดต้องไหว้ครูกันก่อนสิ่งของที่ใช้ได้แก่ พานก านล หรือพานใส่หมาก
พลู  บุหรี่ ธูป เทียน ดอกไม้ เงิน 6 สลึง หรือ12 บาท หรือกี่สตางค์กี่บาทแล้วแต่สั่งสอนกันมา ไม่มี
เหตุผลเรื่องจ านวน บางคนก็มีเหล้าอีก 1 ขวด ชายไหว้เป็นล าดับแรก ชายนั่งยองๆ มีพ่อเพลงถือพาน
ก านลว่าน าขึ้นแล้วมีลูกคู่คอยรับตอนท้าย เริ่มไหว้จากพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ก่อน แล้วมาให้
พ่อแม่จากนั้นท้ายสุดจึงไหว้ครู เป็นการไหว้ตามล าดับความเคารพ ขอให้สังเกตว่าการเล่นของไทยเรา
มีไหว้ในลักษณะนี้ทั่วไปเมื่อชายไหว้ครูเสร็จ หญิงก็ไหว้ครูบ้าง หญิงนั่งพับเพียบ แม่เพลงถือพานก านล
ร้องน าขึ้นเหมือนกัน และไหว้ไปตามล าดับอย่างที่กล่าว ถ้าเรียนมาจากครูเดียวกันก็ว่าไหว้ครูคล้ายกัน 
ออกชื่อครูคล้ายกัน ถ้ามาจากต่างวงต่างครูก็มีผิดท านอง ผิดเนื้อไปบ้าง ส่วนพานก านลจะต่างฝ่ายต่าง
เตรียมมาหรือส่งต่อกันไปก็แล้วแต่ความคุ้นเคยหรือโอกาส 
  สังเวียน  วงษ์สุวรรณ  (สัมภาษณ์  :  2561)  การขอสมา คือ เมื่อว่าโต้ตอบกันจนหมด
เวลาแล้ว  ก็ว่าเพลงอวยพร หรือเพลงลา เจ้าของงานบ้างร้องล่ าลาคนฟังบ้างใช้กลอนเพราะๆ หรือ
กลอนตลกๆ เพราะบางทีเจ้าภาพก็เอารางวัลมาตกให้ตกไปอวยพรไป พ่อเพลงแม่เพลงยิ้มเพราะได้
เงินจากนั้นคนแพลงก็หยุดร้องต่างมาไหว้ขอโทษขอโพยกันเองเรียกว่าขอสมาหมายความว่าที่ได้ว่า
เพลงล่วงเกินอะไรกันไปนั้นไม่ใช่ว่าจริง แต่เล่นกันไปตามบทอาจมีเผลอไผลไม่ชอบหูกันบ้างก็อย่าได้
ถือโทษโกรธเคืองนี่เป็นธรรมเนียมที่จะขาดเสียไม่ได้ 
  ธรรมเนียมอ่ืนๆ ก็ไม่มีอะไรมากท่ีเห็นเด่นชัดอีกอย่างหนึ่งซึ่งควรเขียนไว้คือก่อนพวก
เพลงจะกินข้าวทุกคนต้องยกมือไหว้ร าลึกถึงครูก่อนกินเสมอเป็นท านองว่าถวายให้ครูก่อน แล้วศิษย์
จึงจะกินนับเป็นการแสดงความเคารพอย่างหนึ่งที่ยึดถือกันเรื่อยมา 
  ขวัญจิต  ศรีประจันต์  (สัมภาษณ์  :  2561)  การแสดงเพลงอีแซวแม้ว่าคนรุ่นเก่าที่มี
ความรู้ความช านาญในการแสดงเพลงพ้ืนบ้านอีแซวจะไม่หวงวิชาความรู้ แต่ก็ไม่ค่อยจะถ่ายทอด
ความรู้ให้กับผู้ใดง่าย ๆ เนื่องจากเพลงพ้ืนบ้านภาคกลางยากแก่การฝึก นอกจากนี้คนรุ่นใหม่ไม่สนใจที่
จะสืบทอดเนื่องจากการแสดงเพลงพื้นบ้านภาคกลางมีขนบธรรมเนียม มีจารีตประเพณี เรื่องที่แสดง
ไม่สนุก ไม่น่าติดตาม การสืบทอดต้องใช้ความอดทนสูง เอาใจใส่อย่างจริงจังท าให้คนรุ่นใหม่ท้อถอย 
และคนรุ่นใหม่รับเอาวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามา ค่านิยมจึงเปลี่ยนไป หน่วยงานสถานศึกษาที่มีหน้าที่
รับผิดชอบในการสืบทอด สืบสาน ไม่สนใจที่จะท าอย่างจริงจัง ประกอบกับผู้แสดงที่มีความรู้ความ
ช านาญด้านการแสดงเพลงพ้ืนบ้านภาคกลางมีอายุมากข้ึน สุขภาพ ไม่แข็งแรง ผู้แสดงเข้าสู่วัยชรา ผู้
แสดงเพลงพ้ืนบ้านภาคกลางที่มีความสามารถทางการแสดงลดน้อยลงทุกที หาผู้สืบทอดยาก ครูที่มี
ความรู้เรื่องเพลงพ้ืนบ้านภาคลกางเลือกท่ีจะถ่ายทอดให้กับลูกหลานและคนสนิท รวมถึงภาครัฐไม่
ค่อยสนับสนุนและเห็นความส าคัญของการสืบทอดการแสดงเพลงพ้ืนบ้านภาคกลาง การแสดงเพลง
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พ้ืนบ้านภาคกลางเป็นการแสดงที่ต้องใช้ทั้งพรสวรรค์และพรแสวง ผู้ที่จะร้องและแสดงเพลงพื้นบ้าน
ภาคกลางต้องใช้ความอดทนในการฝึกซ้อม ต้องมีความรัก และฝึกซ้อมอย่างจริงจัง 
  จินตนา  ทับมื  (สัมภาษณ์  :  2561)  การสืบทอดศิลปะการแสดงเพลงพ้ืนบ้านภาค
กลาง วิทยาลัยนาฏศิลปเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการสืบทอด ในการเผยแพร่ ได้จัด
หลักสูตรนาฏศิลปพื้นเมืองให้กับนักศึกษา นักศึกษาทุกคน ต้องร้องเพลงพ้ืนบ้านภาคกลางเป็น ใน
ฐานะเป็นส่วนหนึ่งของสุพรรณคนที่จะมาร้องมาเล่นนี่ด้วยใจรักทั้งนั้น มันร้องยาก ต้องใช้ไหวพริบ 
ต้องรู้จักท่องรู้จักจ า แต่แม่ขวัญจิตก็ถ่ายทอดให้ลูกหลาน มาฝากเนื้อฝากตัวกับแม่ขวัญจิต แต่คนสมัย
นี้ไม่ค่อยสนใจกันแล้ว ความจริงลูกหลานที่ยังเด็กเขาชอบร้องร าท าเพลงนะ แต่งตัวให้เขาร้องให้เขาร า
เขาชอบ แต่ไม่รู้ว่าโตขึ้นเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นวัยรุ่นแล้วเขาจะอายไม่กล้าเล่นกันไหม นี่เป็นสิ่งที่เรา
กลัว 
  รังสิมันต์  สมรรคไทย  (สัมภาษณ์  :  2561) เพลงพื้นบ้านอีแซวยังขาดประชาสัมพันธ์ที่
มีคุณภาพจากการเก็บข้อมูลพบว่า โดยปกติคณะเพลงพ้ืนบ้านภาคกลางจะขาดการประชาสัมพันธ์ใน
วงกว้าง การจัดการประชาสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ การประชาสัมพันธ์ที่มีคุณภาพจะท าให้ประชากรนั้น
หันกับมาสนใจในการแสดงเพลงพื้นบ้านภาคกลางมากข้ึนเพราะถ้ามีการประชาสัมพันธ์ที่ดี หรือการที่
การประชาสัมพันธ์นั้นเป็นที่สนใจกับคนท่ัวไปคนก็จะให้ความสนใจในตัวของการแสดง ตัวอย่างของ
การแสดงเช่น การจัดการแสดงที่เป็นจุดสนใจหรือในที่ ๆ คนหมู่มาก เช่น การจัดแสดงตามชุมชน 
การจัดการแสดงตามสถานศึกษาต่างๆ หรือจัดเป็นการแสดงที่เป็นงานที่เป็นทางการ เป็นต้น เท่านี้ก็
อาจจะได้ผลตอบรับที่ดีก็เป็นได้เพราะคนหมู่มากได้รับชมและรับฟังก็อาจจะสนใจในการละเล่นเพลง
พ้ืนบ้านภาคกลางมากข้ึนปกติสิ่งที่คนส่วนใหญ่สนใจนักข่าวจะมีการประชาสัมพันธ์ให้อยู่แล้ว 
โดยเฉพาะข่าวที่หน่วยงานราชการที่ขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์ นักข่าวในพ้ืนที่จะยินดีท าข่าวที่
หน่วยงานราชการส่งมาหรือมีผู้ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ให้อยู่แล้ว แต่สื่อพ้ืนบ้านอย่างเพลงพ้ืนบ้านภาค
กลางมักจะประชาสัมพันธ์ปากต่อปาก ไม่ค่อยมีการประชาสัมพันธ์ที่เป็นมวลชนเท่าไรนัก แต่ถ้าหากมี
ใครรู้หรือพ่อเพลงแม่เพลงอยากจะประชาสัมพันธ์ก็ยินดีที่จะเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ 
  การสนับสนุนจากภาครัฐและองค์กรที่เก่ียวข้องมีอยู่ไม่มากเท่าท่ีควร ในหลายหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องยังไม่เห็นความส าคัญ ไม่มีการส่งเสริมเข้าไปในชุมชนหรือหน่วยงานใหญ่ เพ่ือเกิดเป็น
แรงผลักดันให้กับคนในชุมชนและสมาชิกในชุมชน อีกท้ังข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานและกิจกรรม
ด้านการแสดงเพลงพ้ืนบ้านภาคกลางยังมีอยู่น้อยมาก และขาดการจัดระบบ รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์อย่างพอเพียง ซึ่งนับเป็นอุปสรรคต่อการจัดการด้านดนตรีในศิลปะการแสดงเพลง
พ้ืนบ้านภาคกลางทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ บทบาทหน้าที่ของรัฐในการส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในพ้ืนที่ที่มีการแสดงศิลปะการแสดงเพลงพ้ืนบ้านภาคกลาง ยังไม่พบในทุกพ้ืนที่ แม้แต่
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดที่ท างานด้านวัฒนธรรมยังไม่มีข่าวสารการแสดงเพลงพ้ืนบ้านของคนใน
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จังหวัด ซึ่งในความเป็นจริงแล้วในพ้ืนที่ควรได้รับการสนับสนุนในด้านศิลปวัฒนธรรม ก็ถือได้ว่า
วัฒนธรรมของภาคใด จังหวัดใด ก็ถือเป็นมรดกของชาติที่สมควรอนุรักษ์และเผยแพร่ให้ประชาชน
ทั่วไปได้รู้จักการมีส่วนร่วมและการบูรณาการท างานร่วมกันของภาครัฐ เอกชน และชุมชนมี
ความส าคัญมากในการส่งเสริมเพลงร าโทนของท้องถิ่น เพราะหากทุกฝ่ายไม่เห็นประโยชน์ร่วมกันการ
ร่วมมือ ก็เกิดข้ึนได้ยาก บางทีคนท างานก็มีท้อบ้างแต่ต้องไม่ถอยเพราะประโยชน์ได้กับลูกหลานของ
เรา งบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐในการสนับสนุนเพลงเหย่ยในท้องถิ่นแทบจะไม่เห็นเลย แต่เรา
ยังคงอยู่ได้ด้วยใจรักจริง ๆ แต่ถ้าหน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยสนับสนุนบ้างก็จะเป็นขวัญก าลังใจให้กับ
พ่อเพลงแม่เพลง เพราะทุกวันนี้ชุมชนช่วยเหลือกันเอง พ่อเพลงแม่เพลงไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้หายไป
จากชุมชน 
  ขวัญจิต  ศรีประจันต์ (สัมภาษณ์  :  2560) กล่าวเกี่ยวกับปัญหาการสืบถอดเพลง
พ้ืนบ้านอีแซวว่า เพลงอีแซว เป็นเพลงพ้ืนบ้านประจ าท้องถิ่นของจังหวัดสุพรรณบุรี ถูกดัดแปลงมา
จากเพลงฉ่อย โดยเนื้อหาของเพลงคือ การที่หนุ่มสาวใช้ร้องเก้ียวพาราสีกันอย่างง่ายๆ เครื่องดนตรี
ประกอบจังหวะเพลงจะมีตะโพน ฉิ่ง กรับ เพ่ือการประคับประคองดนตรีให้มีจังหวะสนุกสนาน ส่วน
เสื้อผ้าของผู้แสดง ทั้งฝ่ายชายและหญิงจะนุ่งโจงกระเบน ส่วนเสื้อฝ่ายหญิงจะใส่เสื้อแขนสั้นคอกลม
หรือคอเหลี่ยมกว้าง ฝ่ายชายมักจะใส่เสื้อแขนสั้นคอกลม สร้างสรรค์ความสะดุดตาด้วยสีที่ฉูดฉาดเพ่ือ
ดึงดูดใจผู้ชม เมื่อก่อนเล่นแบบไม่มีค่าตัวจุดก าเนิดคือ ทุกปีจะมีงานนมัสการหลวงพ่อที่วัดป่ามะขวิด 
(วัดป่าเลไลยก์) เมื่อไปถึงก็รับประทานอาหารเย็นนมัสการหลวงพ่อ ดูมหรสพถึงเท่ียงคืน หลังจาก
เที่ยงคืนไม่รู้จะท าอะไร เลยหาอะไรมาเล่น เราก็เอาเพลงฉ่อยมาร้องเก้ียวพาราสี ร้องเล่นเรื่อยมาทุกปี 
ต่อมาเริ่มหาคนไปเล่นเป็นวง คณะ และเริ่มมีค่าจ้าง เวที เครื่องเสียง จนพัฒนามาเป็นเพลงอีแซว
จนถึงปัจจุบัน 
  สุจินต์  ชาวบางงาม (สัมภาษณ์  :  2560) กล่าวว่า เพลงอีแซวเป็นศิลปะการแสดง
ท้องถิ่นของจังหวัดสุพรรณบุรี มีต านานเล่าขานโดยนักเพลงจากรุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องมา
ยาวนานนับ 100 ปี มาจนถึงวันนี้ยังมีนักเพลงรุ่นเก่าๆ ที่เคยเล่นเพลงในยุคที่ต้องเดินเท้าไปในงานปิด
ทองหลวงพ่อโต ที่วัดป่าเลไลยก์ ได้แก่ ป้าลุ้ย ตาดี, ลุงหนุน  กรุชวงษ,์ ลุงบท วงสุวรรณ, น้าปาน เสือ
สกุล, น้าถุง พลายละหาร เป็นต้น บุคคลที่กล่าวถึงปัจจุบันท่านมีอายุระหว่าง 75-85 ปี ยังจ า
เหตุการณ์เม่ือครั้งที่ท่านเคยได้เล่นเพลงอีแซวในยุคนั้นๆ ได้ดี บุคคลดังกล่าว เป็นนักเพลงอีแซวที่
ฝึกหัดเพลงด้วยใจรักอย่างแท้จริงเล่นเพลงด้วยความเชื่อ และศรัทธาในบรมครูที่สอนท่านมา ครูสอน
ให้ปฏิบัติอย่างไรก็ฝึกปฏิบัติอย่างนั้น เช่น ครูสอนว่าให้ตั้งนะโมข้ึน 3 หน แล้วปั้นข้าวสุก ว่าคาถาเสก
ข้าวแล้วกิน ปัญญาจะได้คล่อง ก่อนที่จะเล่นจะจุดธูปบอกครูบาอาจารย์“คิดอะไรให้สมความ
ปรารถนา ให้ปัญญาแหลมดังเข็ม ให้ความจ าดี” นักเพลงก็ปฏิบัติตาม ครูเพลงสอนให้แช่งฝ่ายตรง
ข้าม เพื่อที่จะท าให้เพลงของฝ่ายเราข่มเพลงของอีกฝ่ายหนึ่งได้ โดยยกเอาความเป็นศิษย์เป็นครู

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
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เดียวกันต่างครูกันข้ึนมาว่าเสียตั้งแต่ตอนไหว้ครูกันเลย เรื่องของความเชื่อจึงมีมาคู่กับการปฏิบัติของ
นักเพลงจึงท าให้ลูกศิษย์มีความเคารพ เกรงกลัวครุผู้สอน สามารถท่ีจะควบคุมพฤติกรรมของนักแสดง
ให้อยู่ในกรอบที่ตั้งไว้ได้อย่างมั่นคง 
  งานแสดงเพลงพ้ืนบ้านในยุคปัจจุบันเปลี่ยนมือจากชาวบ้านมาเป็นสถานศึกษา 
(โรงเรียน, วิทยาลัย, มหาวิทยาลัย) แทนที่แหล่งฝึกหัดเพลงที่เคยอยู่กับชาวบ้านมาเป็นนักวิชาการ 
ครูผู้สอนในสถานศึกษา โดยที่บุคคลที่ท าหน้าที่สอนเพลงหรือฝึกหัดเพลงพื้นบ้านเหล่านั้น บางท่าน
อาจจะไม่เคยเล่นเพลงร่วมวงกับนักเพลงต้นฉบับมาก่อนเลย ท่านได้ความรู้มาจากการฝึกอบรม จาก
การเรียนรู้ในกลุ่มผู้สนใจ พอร้องเป็น เล่นได้บ้าง น าเอาความรู้ความสามารถท่ีได้มาแบบผู้เรียน มา
สอนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนให้ได้เล่นเพลงพื้นบ้าน เราจึงได้เห็นภาพการแสดงในปัจจุบันที่
มีวิวัฒนาการเปลี่ยนไปตั้งแต่ส่วนน้อยจนถึงเปลี่ยนไปค่อนข้างมากพ่อครูเป็นคนสุพรรณบุรีโดยก าเนิด 
เกิดท่ีต าบลวังน้ าซับ อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อผมจ าความได้ ผมได้ยินเสียงเพลง
พ้ืนบ้าน จากคนข้างบ้าน และจากนักเพลงที่เขามาแสดงในงานต่าง ๆ  จนเมื่อผมโตขึ้นเข้าเรียนใน
ระดับชั้นประถมศึกษาผมมีโอกาสได้ดูเพลงอีแซว เพลงฉ่อย ล าตัด ผมชอบและมีความสนใจ จึง
ติดตามไปดูยังสถานที่ต่าง ๆ โดยไม่มีใครชักจูง ผมไปดูด้วยตนเองบางครั้งไปคนเดียว บางครั้งมีเพ่ือน 
ๆ ไปดูด้วย ในวันนั้น (ปี พ.ศ. 2501-2507) คนดูเพลงพ้ืนบ้านในงานหนึ่ง ๆ มีพอประมาณ ราว ๆ 
30-50 คน บางงานก็น้อยกว่านี้ เพลงเขาเล่นกันที่ ลานบ้าน ที่ลานหน้าศาลเจ้าในหมู่บ้าน ที่บนศาลา
วัด บนโรงลิเก ยุคก่อนไม่มีเวที ไม่มีเครื่องขยายเสียง น้อยครั้งที่จะมีเครื่องขยายเสียงให้นักเพลงได้ใช้
อุปกรณ์ที่ทันสมัยเป็นเครื่องช่วย 
  กาลเวลาผ่านมานาน ในชีวิตของผมก็เข้ามาค่อนชีวิตแล้วเกือบที่จะถึง 60 ปี ผมไม่เคย
ลืมศิลปะพ้ืนบ้านแขนงนี้และอีกหลาย ๆ อย่าง ผมรักและศรัทธาด้วยความฝังใจในรูปแบบ วิธีการ ที่
ส าคัญยิ่งคือ เพลงสามารถท่ีจะโน้มน้าวจิตใจผู้ชมให้มีความคิด สอนใจผู้ชมให้ได้แง่คิดด้วย ความ โดด
เด่นมีคุณค่าของศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านทุกชนิด หาใช่อยู่ที่ความสนุกสนานเฮฮาเพียงอย่างเดียวก็หา
ไม่ แต่ในหลากหลายรสชาติที่ได้รับจากการแสดง ไม่ว่าจะเป็นเสียงหัวเราะ ร้องไห้ รอยยิ้ม 
ความเครียด ความสนุกสนาน ไปจนถึงคติสอนใจที่เป็นมงคลต่อชีวิต เป็นประโยชน์ต่อสังคม ล้วน
แล้วแต่เป็นสิ่งที่หาความรู้ได้ จากเวทีการแสดงศิลปะพ้ืนบ้านโดยแท้เพลงอีแซวจึงยืนยงคงอยู่ได้ เป็น
ศิลปะการแสดงพื้นบ้านเพียงหนึ่งในจ านวนไม่กี่อย่างที่ยังเป็นมหรสพการแสดงบนเวที มีให้เห็นตาม
งานวัด งานรื่นเริงต่าง ๆ อยู่อย่างต่อเนื่อง 
  สภาพปัญหาปัจจุบันของศิลปะการแสดงของแต่ละท้องถิ่น เป็นเอกลักษณ์เฉพาะทางที่
บ่งบอกถึงความเป็นท้องถิ่นนั้น ๆ ทั้งลีลาท่าทางในการแสดง ส านวน ภาษา ที่น ามาใช้  ใครได้ไป
เยือนอยากท่ีจะได้เห็น ได้รับรู้ จึงเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปที่น่าสังเกตก็คือศิลปะท้องถิ่นที่บ้าน
ของตนเอง บุคคลในท้องถิ่นบางคนยังไม่รู้จักเลย  โดยเฉพาะรุ่นเยาวชนไม่อยากดู ไม่อยากท่ีจะเรียนรู้
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ด้วย หาว่าเป็นสิ่งล้าสมัย ไม่เห็นจะน่าดูเลย  ดูไปก็ไม่เห็นที่จะรู้เรื่อง เสียเวลา สู้เอาเวลาไปดู
คอนเสิร์ต ไปสนทนาหน้าจอคอมพิวเตอร์ คุยทางโทรศัพท์ยังดีเสียกว่าก็หาไม่ แต่ในหลากหลาย
รสชาติที่ได้รับจากการแสดง ไม่ว่าจะเป็นเสียงหัวเราะ ร้องไห้ รอยยิ้ม ความเครียด ความสนุกสนาน 
ไปจนถึงคติสอนใจที่เป็นมงคลต่อชีวิต เป็นประโยชน์ต่อสังคม ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่หาความรู้ได้ จาก
เวทีการแสดงศิลปะพ้ืนบ้านโดยแท้ เพลงอีแซวจึงยืนยงคงอยู่ได้ เป็นศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านเพียงหนึ่ง
ในจ านวนไม่กี่อย่างที่ยังเป็นมหรสพการแสดงบนเวที มีให้เห็นตามงานวัด งานรื่นเริงต่าง ๆ อยู่อย่าง
ต่อเนื่อง   
  ขวัญจิต  ศรีประจันต์ (สัมภาษณ์  :  2561)  กล่าวว่ากลอนเพลงของครูมีกลอนที่เป็นที่
รู้จักกันมากหลายคือกลอนไหว้ครูประวัติเพลงอีแซว ดังนี้ 
   กลอนไหว้ครู 

เอ่อ เฮ้อ เออ. เอ่อ เอ้ิง เง้อ... เอ่อ เอ้ิง เงย...  อือ... 
บรรจงจีบสิบนิ้วขึ้นหว่างค้ิวทั้งคู่ (เอิง เงอ เอ๊ย) แล้วทั้งคู่ 

เชิญรับฟังกระทู้เอ๋ยแล้วเพลงไทย (เอ่อ เอ้อ เอ๊ย) แล้วเพลงไทย 
เชิญสดับรับรส       กลอนสดเพลงอีแซว 
ฝากล าน าตามแนว  เพลงอีแซวยุคใหม่ 
เพลงอีแซวยุคใหม่  ผิดกับสมัยโบราณ 
ถึงรุ่นลูกรุ่นหลานนับวันจะสูญหาย 

ถ้าขาดผู้ส่งเสริมเพลงไทยเดิมคงสูญ (เอิง เงอ เอ๊ย) แล้งคงสูญ 
ถ้าพ่อแม่เกื้อกูล     ลูกก็อุ่นหัวใจ (เอ่อ เอ้อ เอ๊ย) อุ่นหัวใจ 

อันว่าเพลงพ้ืนเมือง  เคยรุ่งเรืองมานาน 
สมัยครูบัวผัน         และอาจารย์ไสว 
ประมาณร้อยกว่าปี  ตามที่มีหลักฐาน 

ที่ครูบาอาจารย์      หลายๆ ท่านกล่าวไว้ 
ทั้งปู่ย่าตายาย       ท่านก็ได้บอกเล่า (เอิง เงอ เอ๊ย) ได้บอกเล่า 

การละเล่นสมัยเก่า     ที่เกรียวกราวเกรียงไกร (เอ่อ เอ้อ เอ๊ย) แล้วเกรียงไกร 
ในฤดูเทศกาล       เมื่อมีงานวัดวา 
ทอดกฐินผ้าป่า      ก็เฮฮากันไป 

ยามตรุษสงกรานต์  ก็มีงานเอิกเกริก 
งานนักขัตฤกษ์      ก็เอิกเกริกกันใหญ่ 
ประชาชนชุมนุม     ทั้งคนหนุ่มคนสาว 

ทั้งผู้แก่ผู้เฒ่า         ต่างก็เอาใจใส่ 
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ชวนลูกชวนหลาน  ไปร่วมงานพิธี (เอิง เงอ เอ๊ย) งานพิธี 
ถือเป็นประเพณี      และศักดิ์ศรีคนไทย (เอ่อ เอ้อ เอ๊ย) แล้วคนไทย 

ที่จังหวัดสุพรรณ     ก็มีงานวัดป่า 
คนทุกทิศมุ่งมา      ที่วัดป่าเลไลยก์ 
ปิดทองหลวงพ่อโต  แล้วก็โมทนา 
ให้บุญกุศลรักษา      มีชีวาสดใส 

ได้ท าบุญท าทาน     ก็เบิกบานอุรา 
สุขสันต์หรรษา        ทั่วหน้ากันไป 

ได้ดูลิเกละคร         เวลาก็ค่อนคืนแล้ว (เอิง เงอ เอ๊ย) ค่อนคืนแล้ว 
เพลงฉ่อยเพลงอีแซว   ก็เจื่อยแจ้วปลุกใจ (เอ่อ เอ้อ เอ๊ย) แล้วปลุกใจ 

หนุ่มสาวชาวเพลง   ก็ครื้นเครงล้อมวง 
เอ่ยท านองร้องส่ง    ตั้งวงร าร่าย 

ร้องเกี้ยวพาราสี       บทกวีพื้นบ้าน 
เป็นที่สนุกสนาน      ส าราญหัวใจเ 

พลงพวงมาลัย            บ้างก็ใส่เพลงฉ่อย   (เอิง เงอ เอ้ย) แล้วเพลงฉ่อย 
ทั้งลูกคู่ลูกข้อย     ต่างก็พลอยกันไป  (เอ่อ เอ้อ เอ๊ย) พลอยกันไป 

บทเพลงโดย นางเกลียว  เสรจ็กิจ (ขวัญจิต ศรีประจันต์) 
 

  ฝึกหัดเพลงอีแซวและเพลงพ้ืนบ้านมาจากครูเพลงกลุ่มเดียวกับท่ีแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ 
ฝึกหัด จากปฏิภาณ ไหวพริบ และความสามารถท าให้สุจินต์ ศรีประจันต์ เริ่มประกอบอาชีพด้วยการ
แสดงเพลงอีแซวมาตั้งแต่อายุเพียง13 ปี และด้วยอาชีพการแสดงเพลงอีแซวนี้เอง ท าให้ท่านมีรายได้ 
จนสามารถสร้างครอบครัวที่มั่นคง และสามารถส่งลูกเรียนจนประสบความส าเร็จในการศึกษา 
นอกจากเพลงอีแซวซึ่งเป็นหลักในการแสดงแล้ว ท่านยังสามารถร้องเพลงพ้ืนบ้านต่างๆได้อีกมากมาย 
เรียกว่าทุกรูปแบบ เช่น เพลงฉ่อย เพลงเกี่ยวข้าว เพลงเรือ เพลงพวงมาลัย เพลงระบ า ล าตัด แหล่ 
และเกร็ดเพลงต่างอีกมากมาย ความรู้ ความสามารถ ของสุจินต์ ศรีประจันต์ เพียงพอที่จะฝึกหัดลูก
ศิษย์เพื่อสืบสานเพลงพื้นบ้านต่อไป ท่านจึงฝึกหัดลูกศิษย์บริเวณใกล้เคียง จนมีความสามารถ จึงได้ตั้ง
คณะน าลูกศิษย์ออกแสดงรับงานต่างๆ ท าให้ลูกศิษย์มีรายได้จุนเจือครอบครัว ตั้งหลักฐานได้ม่ันคงกัน
ไปหลายคน เฉลี่ยรายได้ของลูกศิษย์ คนไหนความสามารถดี จะได้รับค่าแรงเดือนละ 15,000 บาท 
รองลงมาก็จะได้รับค่าแรง 9,000 ลงมาถึง6,000 บาท ตามล าดับ ถือเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพให้
คนกลุ่มนี้ได้อย่างมั่นคงทีเดียว สุจินต์ได้รางวัล ศิลปินดีเด่น สาขาศิลปะการแสดง ด้านการแสดง
พ้ืนบ้าน ก่อนจะได้รางวัลนี้ คุณสุจินต์ ได้สร้างคุณประโยชน์ด้านเพลงพ้ืนบ้านไว้มากมายและยังคง



 

 

  180 

สร้างความดีต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน ดังจะขอน าผลงานมากล่าวไว้พอสังเขปดังนี้ ช่วยร้องเพลงอีแซว
เผยแพร่ความรู้ รณรงค์ และประชาสัมพันธ์ ให้หน่วยงานหลายกระทรวง เช่นกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ช่วยเชิญชวนให้ส่งเสริมการเกษตร กระทรวงสาธารณสุข ช่วยร้องเพลงอีแซวต่อต้านยาเสพ
ติด ต่อต้านและป้องกันโรคเอดส์ กระทรวงมหาดไทย ช่วยร้องเพลงอีแซวในการอบรมลูกเสือชาวบ้าน 
กระทรวงศึกษาธิการช่วยร้องเพลงอีแซวสอนธรรมะและวัฒนธรรมพื้นบ้าน 
  สุจินต์ ชาวบางงาม เป็นวิทยากรพิเศษสอนเพลงอีแซว ให้กับนักศึกษาของวิทยาลัย
นาฏศิลป์อ่างทองและวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี เป็นวิทยากรฝึกอบรมครูอาจารย์ที่สอนเพลงอีแซว 
ทั้งในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดอ่ืนๆที่สนใจ เป็นวิทยากรพิเศษสอนให้กับนักเรียนโรงเรียนต่างๆที่
สนใจฝึกฝนเพลงอีแซวโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จนหลายๆโรงเรียนประสบผลส าเร็จอย่างดียิ่ง เช่นสอนจน 
โรงเรียนวัดพังม่วง แสดงหน้าพระท่ีนั่งได้รับโล่ดีเด่นพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี สอนจนเด็กโรงเรียนวัดสามจุ่น ได้รับรางวัลเด็กดีเด่นปี 2536  นอกจากนี้ยังเป็น
วิทยากรร่วมกับขวัญจิต ศรีประจันต์ อบรมเยาวชนตามโครงการมรดกเมืองสุพรรณสืบสานเพลงอีแซว 
ภาค 1 และ ภาค 2 จนมีลูกศิษย์ที่มีความสามารถเกิดข้ึนมากมาย ในส่วนตัวคุณสุจินต์เองก็ก็ได้
ฝึกอบรมเด็กรุ่นใหม่อายุ 11-12 ปี เพื่อสืบสานเพลงอีแซวให้เด็กรุ่นใหม่ในงานส าคัญทางวัฒนธรรม
ต่างๆคุณสุจินต์มักได้รับเชิญไปเผยแพร่ผลงานอยู่เสมอ เช่น แสดงในงาน 700 ปีลายสือไทย งาน 400 
ปี กรุงศรีอยุธยา แม้งานสังคมสงเคราะห์เช่นร้องกล่อมขวัญคนชราบ้านบางแค ร้องกล่อมเด็กพิการ 
ร้องให้นักโทษท่ีถูกจองจ าที่ลาดยาวฟัง ร้องเพ่ือหาทุนไว้ใช้บริหารหมู่บ้าน ร้องเพ่ือหาเงินช่วยเด็กท่ี
เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
  สุจินต์  ชาวบางงาม กล่าวว่ากลอน หรือตับเพลงของครูเป็นกลอนที่เกิดข้ึนสดใหม่จาก
ปฏิภาณไหวพริบที่คิดขึ้นมาใหม่ ตามวาระ และโอกาสส่วนใหญ่กลอนของครูจะทันสมัย แต่ก็ไม่ทิ้ง
ขนบการร้องเดิม คือ บทไหว้ครู บทปะ บทอวยพร พ่อครูสุจินต์ได้แสดงตัวอย่างเพลงปะให้ฟังดังจะ
ยกตัวอย่าง ดังนี้ 

เพลงประคารม “ตับลงกระได” (ชาย-หญิง) 
(หญิง)    พอแต่งตัวเสร็จสับ          เราไม่มัวรอช้า 
หวังจะไปดูหน้า                 ว่าเป็นหนุ่มที่ไหน 
พอเดินมาถึงบันได             ไม้ก็หักกระเด็น 
เลยหันหลังไปเข็น             แล้วก็ลงบันได 

ไอ้ลูกบันไดมันหัก              สลักโคลงเคลง (เอิง เงอ เอ๊ย) สลักโคลงเคลง 
แล้วมันแกล้งกระเด้ง           ได้หรือบันได    (เอ่อ เอ้อ เอ๊ย)  หรือบันได 

(ชาย)    เองจะท าเลินเล่อ            ตาเหม่อไม่มอง (เอิง เงอ เอ๊ย) เหม่อไม่มอง 
เดี๋ยวจะพลาดโดนกระดอง   ลูกกระได (เอ่อ เอ้อ เอ๊ย)  ลูกกกระได 
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(หญิง) ถึงเวลาจะเดิน                  ตาน้องมัวดู 
บ้านช่องเคยอยู่                ตั้งแต่เล็กจนใหญ่ 
เคยข้ึนเคยลง                   กันแล้วทุกวัน 

ฉันก็เคยนับขั้น                 ลูกบันได 
เมื่อเวลาจะลง                  น้องจะไม่ลงเปล่าๆ 

สองมือจะยึดเหง้า             แล้วบันได 
ถ้าพลั้งตัวพลั้งตา              ว่ามักจะโดนตอ (เอิง เงอ เอ๊ย) ว่าโดนตอ 

มันแค้นใจจริงหนอ            มาโดนตอเสียได้ (เอ่อ เอ้อ เอ๊ย) แล้วเสียได้ 
(ชาย)    ฉันก็มาแอบซุ่ม              กันอยู่ท่ีพุ่มสะเดา 

ฉันแอบซุ่มคอยสาว           แก้มใสใส 
เมื่อจะลงกระได                ต้องตั้งใจให้ดีดี 
ว่ากระไดมีผี                     อยู่ที่กระได 

เดี๋ยวจะหล่นกระได            ลงมาหงายกระเด่า (เอิง เงอ เอ๊ย) หงายกระเด่า 
จะนอนกระเด้งเห็นดาว       อยู่ที่ข้างกระได (เอ่อ เอ้อ เอ๊ย)  ข้างกระได 

(หญิง)    ว่าจะลงบันได               ต้องตั้งใจอย่างดี 
ไม่เคยพลาดสักที              ไม่ต้องมาทักมาทาย 

ว่าสี่ตีนยังพลาด                นักปราชญ์ยังพลั้ง (เอิง เงอ เอ๊ย) ว่ายังพลั้ง 
น้องต้องคอยระวัง             นะลูกบันได (เอ่อ เอ้อ เอ๊ย) ลูกบันได 

จะว่าเสียงคนก็ไม่ชัด          เสียงสัตว์ไม่เชิง 
หรือเสียงกระบือเที่ยวเบิ่ง    เมื่อตะวันจวนบ่าย 

หรือเป็นควายเขาเขียว        เที่ยวสูดเยี่ยวเขาหยด 
ได้สูดกลิ่นกินรส               แล้วยืนสูดน้ าลาย 

หรือว่าเป็นพ่อเพลง           ที่เคยบรรเลงร่วมเรา (เอิง เงอ เอ๊ย) ว่าร่วมเรา 
ชักชวนเพื่อนสาวๆ             ให้มาฟังเสียงชาย (เอ่อ เอ้อ เอ๊ย) ว่าเสียงชาย 

 
 สรุปสภาพปัจจุบันปัญหาการแสดงเพลงพ้ืนบ้านอีแซวจังหวัดสุพรรณบุรี คือ เพลงอีแซว
เป็นเพลงพ้ืนบ้านประจ าท้องถิ่นของจังหวัดสุพรรณบุรี ถูกดัดแปลงมาจากเพลงฉ่อย โดยเนื้อหาของ
เพลงคือ การที่หนุ่มสาวใช้ร้องเก้ียวพาราสีกันอย่างง่ายๆ เครื่องดนตรีประกอบจังหวะเพลงจะมี
ตะโพน ฉิ่ง กรับ เพ่ือการประคับประคองดนตรีให้มีจังหวะสนุกสนาน ส่วนเสื้อผ้าของผู้แสดง ทั้งฝ่าย
ชายและหญิงจะนุ่งโจงกระเบน ส่วนเสื้อฝ่ายหญิงจะใส่เสื้อแขนสั้นคอกลมหรือคอเหลี่ยมกว้าง ฝ่าย
ชายมักจะใส่เสื้อแขนสั้นคอกลม สร้างสรรค์ความสะดุดตาด้วยสีที่ฉูดฉาดเพ่ือดึงดูดใจผู้ชม เพลงอีแซว
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มีความเป็นมาอันยาวนาน เป็นส่วนหนึ่งของภูมิปัญญาทางภาษาและวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นวิถี
ชีวิตและสภาพสังคมของคนไทย เราสามารถเรียนรู้วิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ ศาสนา ความเชื่อ ภาษา 
และวัฒนธรรมได้จากบทเพลงพ้ืนบ้านผ่านจังหวะถ้อยค าท่ีมีข้อคิด สุภาษิตสั่งสอนต่างๆ ความงดงาม
ของเพลงอีแซว ในฐานะภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
 เพลงอีแซวมีท่วงท านองจังหวะลีลาสนุกสนาน เป็นฉันทลักษณ์ในตระกูลกลอนหัวเดียว คือ
สัมผัสท้ายวรรค เช่น กลอนไล กลอนรี กลอนลา กลอนลู คือถ้าเล่นกลอนไลจะลงสัมผัสท้ายวรรคเป็น
สระไอ ทั้งหมดเป็นกลอนเพลงพ้ืนบ้านที่มีอิสระทางฉันทลักษณ์ที่เรียบง่ายแต่งดงามด้วยถ้อยค า ลีลา 
จังหวะที่วัดปฏิภาณผู้เล่น เพราะต้องเก้ียวกัน แก้กันสดๆ ระหว่างพ่อเพลงและแม่เพลงรูปแบบของ
การถ่ายทอดวิชาความรู้สู่เด็กๆ เปิดสอนในรูปแบบของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชื่อชุมนุมเพลงพื้นบ้าน 
โดยรวมตัวเด็กที่รักในเพลงพื้นบ้านตั้งแต่ ม.1-ม.6 และครูเจี๊ยบจะสอนด้วยเทคนิคท่ีหลากหลายเช่น 
ท าเป็นโปรแกรมสอน สื่อมัลติมิเดีย เรียนรู้กับครูเพลงปราชญ์ชาวบ้าน และได้เขียนต าราและแผนการ
สอนจากประสบการณ์เพลงพ้ืนบ้าน สอนตั้งแต่เทคนิคการร้อง ท่าร า การร าตีบท ลูกคู่ การพูด พิธีกร 
การตฉีิ่ง ตีกรับ ตีตะโพน และปัจจุบันประยุกต์ใช้กลองชุดและเบส เป็นการผสมผสานดนตรีไทยและ
สากล เด็กท่ีสนใจเล่นดนตรีก็ได้เล่น เด็กท่ีถนัดร้องก็สอนร้อง เด็กบางคนเข้ามาเพราะอยากร า บางคน
ชอบเป็นพิธีกร และใช้เวลาว่างเสาร์อาทิตย์รวมตัวกันซ้อม และออกท าการแสดงรับใช้ชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นการฝึกทักษะการแสดงสู่ศิลปินมืออาชีพ 
 ความหวังของครูต่ออนาคตของเพลงอีแซวพื้นบ้านถ้าครูยังอยู่ เพลงพ้ืนบ้านต้องไม่ตาย มัน
คืออุดมการณ์ที่เคยให้ค าสัญญาต่อหน้าพ่อแก่ (พระฤาษีนารอทมุนี ครูแห่งศิลปิน) ว่าตลอดชีวิตจะ
อุทิศเพ่ือสืบสานศิลปะเพลงพ้ืนบ้าน จะท าหน้าที่ส่งผ่านวัฒนธรรมจากรุ่นปู่ย่าตายายไปสู่เด็กรุ่นใหม่ 
เพ่ือรักษามรดกล้ าค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้สังคมไม่หลงลืมรากเหง้าไหลไปตามกระแสวัตถุนิยม 
 โดยสรุปสภาพปัจจุปัญหาของศิลปะการแสดงพื้นบ้านเพลงอีแซว จาการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในประเดนสภาพปัจจุบันปัญหาพบว่าสภาพปัจจุบันการแสดงเพลงพ้ืนบ้านอีแซว จังหวัดสุพรรณบุรี 
การแสดงเพลงอีแซวยังคงมีอยู่ตลอดในงาน หรือกิจกรรมทางสังคม เช่นงานบวช งานศพ งาน
ประเพณี และงานบุญ การแสดงเพลงอีแซวปัจจุบันภาคส่วนราชการที่จัดกิจกรรมและเทศการต่างๆ ก็
ยังน าการแสดงพ้ืนบ้านเพลงอีแซวมาส่งเสริม และเผยอพร่อยู่ เช่นกิจกรรมเทศการงานวัดป่าเลไลย์ 
งานดอนเจดีย์ และกิจกรรมบ้านควายไทย ส่วนงานบุญ และกิจกรรมทางสังคมก็ยังมีผู้หาเพลง
พ้ืนบ้านอีแซวอยู่  
 สภาพปัญหาของการแสดงศิลปะพ้ืนบ้านเพลงอีแซวจังหวัดสุพรรณบุรีเพลงอีแซวเป็นเพลง
ปฏิพากย์สั้น ต่อมาประมาณ 60-70 ปีที่ผ่านมาจึงพัฒนาเป็นเพลงปฏิพากย์ ยาว ซึ่งมีลักษณะเหมือน
เช่นปัจจุบัน ลักษณะเด่นของเพลงอีแซวจะมีจังหวะเร็ว กระชั้น มีค า ประพันธ์เป็นกลอนหัวเดียว และ
นิยมเล่นสัมผัสอักษรแพรวพราวเป็นพิเศษ การสร้างสรรค์บทเพลงอีแซวในด้านเนื้อหา พบว่าศิลปินผู้
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สร้างสรรค์มีจ านวนจ ากัด แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์บทเพลงส่วนใหญ่เกิดจากอารมณ์สะเทือนใจ
ที่เป็นอารมณ์สุข ศิลปินส่วนใหญ่มีขั้นตอนการสร้างสรรค์ที่เริ่มจากการเลือกเรื่องและเนื้อหา การวาง
โครง เรื่อง การคิดหาถ้อยค าและการปรับปรุงเนื้อเพลง ส่วนเนื้อหาของเพลงอีแซวมีจ านวนมากและ 
มีความหลากหลาย กลวิธีการเสนอเนื้อหาของศิลปินเพลงอีแซว ได้แก่ การเลือกสรรบทเพลงส าหรับ 
ร้องที่เหมาะสมกับบริบทของการแสดง และกลวิธีในการแสดงออกให้น่าสนใจ โดยใช้น้ าเสียงและ 
ท่าทางประกอบ มุขตลก ลีลาจังหวะดนตรี และการใช้จิตวิทยาในการปฏิสัมพันธ์กับผู้ฟัง ส่วนการ
สร้างสรรคด์้านภาษา พบว่ามีการใช้ถ้อยค า ส านวนโวหาร และความหมายแฝง การใช้ภาษาท่ีเด่นเป็น
พิเศษ คือ การเล่นสัมผัสอักษร การใช้ค าสังวาสชนิดอ้อม การใช้ ความเปรียบ และความหมายแฝง 
อย่างไรก็ตามการสร้างสรรค์ภาษาในเพลงอีแซวนับเป็นองค์ประกอบ ส าคัญและถือเป็นเสน่ห์อย่าง
หนึ่งซึ่งท าให้เพลงอีแซวเป็นที่นิยมของคนไทยมาจนถึงปัจจุบัน การวิเคราะห์บทบาทของเพลงอีแซวที่
มีต่อสังคมพบว่ามี 4 ประการคือบทบาทในฐานะเป็น สิ่งบันเทิง บทบาทในการให้การศึกษาทั้งโดย
ทางตรงและโดยทางอ้อม บทบาทในฐานะเป็นสื่อมวลชนชาวบ้านที่ท าหน้าที่กระจายข่าวสารและ
วิพากษ์วิจารณ์สังคม และบทบาทในการจรรโลง วัฒนธรรมของสังคม การศึกษาสถานภาพของเพลงอี
แซวสรุปได้ว่าเพลงอีแซวมีลักษณะเป็นการแสดงพ้ืนบ้านที่ผู้แสดงรวมกลุ่มกัน เป็นคณะเพลงและรับ
ว่าจ้างแสดงในงานต่าง ๆ ทั่วไป การแสดงเพลงอีแซว จึงเป็นอาชีพหนึ่งในปัจจุบัน ซึ่งมีการสร้างสรรค์
และสืบทอดเพลงอีแซวระหว่างกลุ่มผู้แสดง ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างสรรค์และสืบทอดเพลงอี
แซว ส่วนใหญ่เกิดจากตัวศิลปินและค่านิยม ของคนในสังคม ดังนั้นแนวทางอนุรักษ์และส่งเสริมเพลงอี
แซวจึงควรส่งเสริมให้ศิลปินได้ พัฒนาความรู้ความสามารถ พัฒนารูปแบบและเนื้อหาของเพลงอีแซว
ให้เหมาะกับยุคสมัยและ วัฒนธรรมไทย รวมทั้งควรมีการเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
เพลงอีแซวแก่ประชาชนด้วย 
 
ตอนที่ 3 การสร้างมาตรฐานศิลปะการแสดงเพลงพื้นบ้าน เพลงอีแซว จังหวัดสุพรรบุรี 
 
 การศึกษาวิจัยเพลงอีแซวการสร้างมาตรฐานศิลปะการแสดงเพลงพื้นบ้าน เพลงอีแซว 
จังหวัดสุพรรณบุรีครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากการลงพ้ืนที่ การเสวนากลุ่ม การจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการร่วมกับประชากรกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่กลุ่มผู้รู้ กลุ่มผู้ปฏิบัติ และประชากรทั่วไป โดยใช้
เครื่องมือการวิจัยมาท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรตัวอย่างในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี เกี่ยวกับ 
6 องค์ประกอบ รวมทั้งปัญหา อุปสรรค์ความต้องการเพลงอีแซว รวมทั้งสภาพทั่วไปทั่วไป จุดอ่อน 
จุดแข็ง นโยบายของรัฐ และองค์ประกอบอ่ืนๆ แล้วน ามาหาจุดร่วมในการสร้างมาตรฐานการแสดง
เพลงอีแซว จังหวัดสุพรรณบุรี 6 ด้าน ดังนี้ 
  ด้านที่ 1 บุคลากรผู้แสดง 
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   การละเล่นเพลงอีแซวของศิลปินภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรีจากการ
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างศิลปินภูมิปัญญาด้านเพลงพื้นบ้านของจังหวัดสุพรรณบุรี และครู อาจารย์ 
ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ที่มีความรู้ ความสามารถในการละเล่นเพลงอีแซว สามารถน า
ความรู้ของแต่ละบุคคล สู่กระบวนการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ  พบว่าการที่ศิลปินหรือผู้แสดง
เพลงอีแซวจะประสบผลส าเร็จในการแสดงหรือสามารถเล่นเพลงอีแซวของสุพรรณบุรีได้นั้ จักต้องมี
วิธีในการปฏิบัติเฉพาะทางที่เราเรียกว่าเทคนิค โดยประมวลองค์ความรู้ได้ ดังนี้ คือ 1. ด้านตัวศิลปิน
หรือผู้แสดง 2.ด้านขนบนิยมและแนวปฏิบัติที่ดี 3.ด้านองค์ประกอบการแสดง โดยทั้ง 3 ด้าน มี
แนวทางการปฏิบัติ ตลอดจนวิธีการที่จะพัฒนาการละเล่นการแสดงเพลงอีแซว ให้มีมาตรฐานและ
สามารถด ารงอยู่อย่างมั่นคง ตามแบบอย่างของครูผู้ถ่ายทอด การเรียนรู้เริ่มต้นของศิลปิน  นับเป็นสิ่ง
ส าคัญอย่างยิ่ง ส าหรับบุคคลที่จะเรียนรู้และฝึกเพลงอีแซว การเริ่มต้นของศิลปินในการฝึกหัดต้องมา
จาก ความสนใจ ใส่ใจ และชอบที่จะเรียนรู้ ฝึกหัดเพลงอีแซว ด้วยความมุ่งม่ัน ขยันหมั่นเพียร เอาใจ
ใส่ ควบคู่กับพรสวรรค์ที่มีอยู่ในตัวตน คนที่มีพรสวรรค์ด้านเสียง ถือเป็นพ้ืนฐานที่ดีในการร้องเพลงอี
แซวมากกว่าคนที่ไม่มีพรสวรรค์ด้านเสียง หากแต่พรสวรรค์เป็นเพียงทุนเริ่มต้นของศิลปินที่ติดตัวมา  
การเรียนรู้เพลงอีแซวควรมาจากความเต็มใจ ความสมัครใจ โดยไม่มีการบังคับ สิ่งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้น
ของการฝึกหัดที่จะส่งผลให้พบกับความส าเร็จก้าวแรกของการแสดงเพลงอีแซว  สิ่งส าคัญอีกประการ
หนึ่งถ้าผู้เรียนขาดการเอาใจใส่ ไม่พัฒนาตัวเองให้เกิดทักษะที่ดีข้ึน ย่อมน าไปสู่ความล้มเหลวของการ
เป็นมืออาชีพ หรือแม่เพลง พ่อเพลงที่ดีในอนาคต การได้รับการถ่ายทอดจากต้นแบบที่มีคุณภาพ  ใน
ที่นี้หมายถึงครูผู้ถ่ายทอดเพลงอีแซวจะต้องเป็นผู้ที่มีภูมิรู้ภูมิหลังเกี่ยวกับการแสดงเพลงอีแซวอย่างดี
ยิ่ง มีประสบการณ์ในการแสดงที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน และสามารถถ่ายทอดให้แก่ศิษย์อย่าง
ครบถ้วน องค์ประกอบของการแสดง สามารถบอกให้ท าร าให้ดู รอบรู้ในบทกลอนอย่างช านาญ เมื่อ
ศิษย์ได้เห็นต้นแบบจากครู จึงเกิดการเรียนรู้และปฏิบัติตามต้นแบบที่ได้รับการถ่ายทอด รวมทั้งเป็น
การสืบทอดแนวทางการแสดงเพลงอีแซวที่มีมาแต่โบราณได้เป็นอย่างดี เป็นผู้มีทักษะด้านภาษาไทย  
การแสดงเพลงอีแซวหรือเพลงพื้นบ้านทั่ว ๆ ไป ความส าคัญประการหนึ่ง คือ ทักษะด้านภาษาไทย 
ทัง้ในด้านการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนล้วนแล้วมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงต่อกันทั้งสิ้น การพูดที่
ชัดถ้อยค า ถูกอักขรวิธี  จะท าให้การแสดง มีความน่าสนใจ  การใช้น้ าหนักเสียงเบา ดัง ต่ า ทุ้ม สูง 
ตามบทร้อง ช่วยเสริมสร้างอรรถรสในการฟังของผู้ชมได้เป็นอย่างดี  นอกจากนี้ผู้แสดงเพลงอีแซวที่มี
ทักษะการใช้ภาษาไทยเป็นอย่างดีก่อให้เกิดความแตกฉานด้านการแต่งค าร้อง ให้มีความหลากหลาย
ในการแสดงอย่างเหมาะสม ซึ่งในปัจจุบันนิยมแนวการแสดงที่ตรงกับกลุ่มผู้ชม และลักษณะงานตาม
โอกาสต่างๆ การเข้าใจความหมายค าร้อง หรือค าพูดของผู้แสดงเป็นสิ่งส าคัญที่จะถ่ายทอดให้ผู้ฟังเกิด
จินตนาการ อารมณ์ร่วม และคล้อยตาม รวมทั้งมีความสนุกสนาน และความประทับใจการแสดง 
ทั้งหมดนี้มาจากคุณลักษณะการเป็นผู้มีทักษะด้านภาษาไทยที่ดีทั้งสิ้น 
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   การเป็นคนช่างสังเกตและวิธีครูพักลักจ า  วิธีการนี้เป็นสิ่งที่ศิลปิน หรือผู้เล่นเพลง ผู้
ฝึกหัดเพลงอีแซวจะต้องมีอยู่ในตัวตน มิได้หมายความว่าจะต้องลอกเลียนแบบมาทุกอย่างหากแต่
น ามาใช้เป็นแนวทางที่เหมาะสมกับตน ได้แก่ การสังเกต วิธีการร้อง การใช้เสียง การพูดการโต้ตอบ
รับส่งค าร้องและค าพูด การใช้ท่าทาง การเดิน การหยอกล้อ เป็นต้น สิ่งต่างๆเหล่านี้บางครั้งครูผู้
ถ่ายทอดไม่สามารถสอนให้ท าตามได้ทุกคน แต่ครูอาจน ามาแสดงให้เห็นบ่อยครั้งจนศิษย์ยึดเป็นแนว
ทางการเล่นที่ดี และปฏิบัติสืบต่อกันมา  การเป็นคนช่างสังเกตและครูพักลักจ าถือว่าเป็นพรแสวงที่
นักแสดงควรมีไว้เป็นคุณสมบัติที่ส าคัญ เป็นสิ่งที่ช่วยให้พ่อเพลงและแม่เพลงอีแซวมีแนวทางในการ
แสดงและเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถแสดงออกมาให้มีความสนุกสนานยิ่งขึ้น รวมทั้ง
เป็นการอนุรักษ์แนวการแสดงของครูที่มีมาแต่โบราณให้คงอยู่และเผยแพร่สู่คนหรือผู้ชมในยุคปัจจุบัน 
   การมีปฏิภาณไหวพริบและเชาว์ปัญญาในการแสดงการละเล่นของไทยที่เป็นการ
แสดงของชาวบ้านที่มีการโต้ตอบกันนั้น จะไม่มีการเขียนหรือแต่งเป็นบทส าหรับการแสดงดังเช่นการ
แสดง โขน ละคร ของหลวงที่มีมาแต่โบราณ  เพลงอีแซว ถือเป็นการแสดง ที่ต้องใช้ทั้งวัจนภาษา
และอวัจนภาษา ไม่มีการก าหนดบทพูดให้ ต้องเป็นไปตามการแสดงจริง ดังนั้นผู้เล่นเพลงจึงต้องฝึก
การโต้ตอบทั้งในการร้องและการพูดให้สอดคล้องกัน  รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที ใน
กรณีท่ีต้องด าเนินการแสดงนอกกรอบที่วางไว้ ต้องใช้ความสามารถในการคิดแก้ไขสถานการณ์การ
แสดงอย่างฉับพลัน  ถ้าเป็นการโต้กลอนยิ่งเป็นการแสดงความสามารถของพ่อเพลงแม่เพลงได้อย่าง
ชัดเจน ซึ่งการมีปฏิภาณไหวพริบและเชาว์ปัญญาในการแสดง  ย่อมมาจากประสบการณ์และ
ระยะเวลาในการแสดงที่ยาวนานพอสมควร 
   การจะฝึกร้องเพลงอีแซวอีกข้อคือต้องมีสมาธิในการแสดง สมาธิ ในความหมายของ
การเล่นเพลง หมายถึง การมีสติ รับรู้สถานภาพและสถานการณ์ในการแสดงเพลงพื้นบ้าน ด้วยความ
สนใจ ใส่ใจ ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นการแสดง  การเล่นเพลงพ้ืนบ้านจุดส าคัญคือการโต้ตอบค าร้อง 
และค าพูดของฝ่ายตรงข้าม โดยให้สัมพันธ์กัน ไม่นอกประเด็นเนื้อหาในการแสดง  บางคนลืมบท
กลอนที่ตนเองจะต้องร้อง ลืมค าพูดที่จะต้องโต้ตอบ ท าให้เสียอรรถรสในการแสดง เพราะขาดสมาธิ   
ยิ่งในปัจจุบันมีสื่อสมัยใหม่ อันเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ล้ าหน้า เข้ามามีอิทธิพลกับชีวิตประจ าวัน
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ท าให้ พ่อเพลง แม่เพลง บางคนขาดความใส่ใจในการเตรียมตัวก่อนการแสดง 
เพราะขวักไขว่ในการเล่นสื่อ นวัตกรรมเหล่านี้ มากเกินไป พอถึงเวลาแสดง จึงขาดสมาธิ ท าให้
บกพร่องและส่งผลกระทบกับผู้แสดงคนอ่ืน ๆ อีกด้วย ดังนั้นผู้แสดงจึงควรตระหนักถึงการมีสมาธิให้
มากขึ้น และควรละเว้นสิ่งที่ไม่พึงปฏิบัติก่อนการเล่นเพลง หันมาท าสมาธิ   เพื่อพร้อมสู่เวทีการแสดง 
   จุดเริ่มต้นของการแสดงเพลงอีแซว มาจากตัวผู้ฝึกเองเป็นส าคัญ โดยได้รับการ
ถ่ายทอดที่ดี จากครูเพลงการมีทักษะภาษาไทย การเป็นคนช่างสังเกต และคุณสมบัติครูพักลักจ า 
รวมทั้งประสบการณ์ต่างๆที่ผู้แสดง หรือพ่อเพลงแม่เพลง จะต้องเป็นผู้สร้างข้ึนมาอันเป็นพรแสวงที่
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ควบคู่กับพรสวรรค์ ความเอาใจใส่ ขยันหมั่นเพียร  ศึกษาและเรียนรู้อย่างมีทักษะ มีปฏิภาณไหวพริบ 
พร้อมสมาธิที่มุ่งมั่น นับเป็นจุดเริ่มต้นหรือก้าวแรกของการเล่นเพลงอีแซว ที่ดีอันเป็นความพร้อมที่
ศิลปินต้องยึดเป็นแนวทางเพ่ือการเป็นมืออาชีพในโอกาสต่อไป 
   ด้านขนบนิยมและแนวปฏิบัติที่ดีการเคารพนับถือครูผู้ประสิทธิ์ ประสาทวิชา  ครูคือ
ผู้ถ่ายทอดสรรพวิชาให้แก่ศิษย์ ครูเพลงพื้นบ้าน เช่นเดียวกัน ท่านเป็นผู้ถ่ายทอดวิธีการขับร้อง การ
แสดง การพูดโต้ตอบ การร่ายร า ศาสตร์ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับ    การละเล่นเพลงอีแซว 
ขนบธรรมเนียมนิยมที่ศิษย์พึงปฏิบัติอย่างยิ่ง คือ การเคารพบูชาครู ไม่ลบหลู่  ดูหมิ่น และเทิดทูน
ท่านในฐานะปูชนียบุคคลที่สร้างเสริมปัญญา ความรู้แก่ตน สิ่งนี้เป็นเสมือนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้
เกิดสิริมงคล แก่ศิลปินผู้แสดงเพลงอีแซว และเป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต 
   การจดจ ากลอนครูสู่กลอนต้นแบบ  ค าว่า กลอนครู หมายถึง กลอนส าหรับการ
ฝึกหัดเบื้องต้นที่เป็นบทร้องบทแรก ส าหรับศิษย์ที่เริ่มฝึกหัดการร้องเพลงอีแซว โดยครูผู้ถ่ายทอด  
มอบให้  แต่เดิมนั้น การถ่ายทอดบทร้อง ไม่มีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ใช้การต่อแบบตัว 
ต่อตัวด้วยการจดจ า ซึ่งวิธีการนี้นับว่าเป็นวิธีการที่แสดงถึงความรู้ความสามารถด้านความจ าและ
สติปัญญาอย่างเป็นเลิศ ช่วยให้ไม่ลืมแม้เวลาล่วงเลย จากกลอนครู สามารถน ามาสู่การปรับเปลี่ยน 
หรือน ามาผสมผสานกับกลอนที่ประพันธ์ขึ้นใหม่ โดยได้ต้นแบบจากกลอนครู ช่วยให้บทการร้องมี
ความไพเราะ สละสลวย ส านวนโวหารกินใจ สามารถเรียงร้อยเป็นบทขับร้องได้อย่างเหมาะสม 
ปัจจุบันศิลปินที่เล่นเพลงอีแซว นิยมน ากลอนครู มาแสดง และผสมผสานกับบทกลอนที่เปลี่ยนแปลง
ไปตามโอกาสของแต่ละงาน ถือว่าเป็นวิธีการที่ดีอย่างหนึ่งที่สามารถน าบทกลอนเก่ามาเผยแพร่ต่อคน
ในยุคปัจจุบัน การมีคุณธรรมของศิลปิน  ศิลปินที่แสดงเพลงอีแซว แม้จะมีชื่อเสียงโด่งดัง เป็นที่นิยม
ยกย่องแก่บุคคลทั่วไป หากขาดคุณธรรมที่พึงประพฤติปฏิบัติ  อันเป็นแนวทางท่ีดี ย่อมส่งผลเสียแก่
ตนและวงการชาวเพลง  ดังนั้นคุณธรรมที่พ่อเพลงแม่เพลง พึงปฏิบัติ มีดังนี้ 
    1. ความกตัญญูกตเวที การรู้คุณครูอาจารย์ บุรพการี ผู้มีพระคุณ และส านึกใน
บทบาทหน้าที่อันพึงปฏิบัติ 
    2. ความซื่อสัตย์ ซื่อสัตย์ในวิชาชีพและเพ่ือนร่วมวงการ ไม่เอารัดเอาเปรียบหรือ
ฉ้อฉลหลอกลวงให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย โดยตนเป็นผู้รับประโยชน์เพียงฝ่ายเดียว 
    3. ความขยันหมั่นเพียร และอุตสาหะ มุ่งมั่นฝึกฝน รวมทั้งขยันในการประกอบ
อาชีพอย่างแน่วแน่ เพ่ือการด ารงตนอย่างมีความสุข 
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ท าหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ ไม่ละท้ิงงานจนก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ส่วนรวม 
    4. ความอดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค  เป็นผู้มีมานะบากบั่นและเพียรพยายาม ไม่
ละทิ้งเมื่อพบปัญหาและอุปสรรค 
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    5 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ  การเป็นศิลปินเพลงพื้นบ้าน หรือเพลงอีแซว 
เป็นอาชีพท่ีในอดีตได้รับความนิยมอย่างยิ่ง ไม่แพ้มหรสพชนิดอื่น ๆ และมาเสื่อมถอยเมื่อเกิด
การปฏิวัฒน์วัฒนธรรมของชาวไทย  ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ท าให้ศิลปินต้องยุติการเล่น
เพลงพื้นบ้าน ภายหลังมีการรื้อฟ้ืนและน ามาแสดง ศิลปินที่แสดงจักต้องมีความรักและศรัทธาใน
วิชาชีพของตนอย่างลึกซึ้ง ไม่ท าลายศาสตร์แขนงนี้ด้วยความเห็นแก่ตนหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ย่อม
น าพาให้การแสดงเพลงพื้นบ้านรวมทั้งเพลงอีแซว สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง 
    6. ความพอเพียง ตามแนวทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่ 9 สิ่งนี้ มีความส าคัญยิ่งในยุคปัจจุบัน ที่ความเจริญเข้ามามีบทบาทในชีวิต จนท าให้หลงลืม
สิ่งดีงาม ศิลปินเพลงพื้นบ้าน ควรยึดแนวทางความพอเพียงไว้เป็นหลักในการด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุข เมื่อมีความสุขย่อมมีสติและคิดสร้างสรรค์งานขึ้นมาใหม่อย่างมีคุณภาพ  
   นอกจากนี้ศิลปินเพลงอีแซวควรหลีกเลี่ยงการกระท าท่ีเป็นความชั่ว ละเว้นจาก
อบายมุขท้ังปวง เพราะท าให้ชีวิตพบกับความยุ่งยาก รวมทั้งเป็นอุปสรรคต่อการแสดง ทุกคุณธรรมที่
กล่าวมาข้างต้นล้วนมีความส าคัญยิ่งท่ีควรน าเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อความสุขและการท าหน้าที่ศิลปิน
เพลงพื้นบ้านที่มีคุณภาพควบคู่กับคุณธรรม 
   ด้านที่ 2 กลอนเพลงและภาษาที่ใช้ในการแสดง 
    การล าดับการแสดงตามขนบนิยมและการปรับเปลี่ยน  ในที่นี้หมายถึงล าดับ
ขั้นตอนในการแสดงเพลงอีแซว ที่มีมาแต่โบราณและสืบทอดมาจนปัจจุบัน ล าดับขั้นตอนในการแสดง
เพลงอีแซว สามารถจ าแนกออกได้ ดังนี้ 
     1. ล าดับการขับร้องบทไหว้ครู ซึ่งเป็นบทที่กล่าวเทิดทูน บูชาครูอาจารย์ เทพ 
เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สถิตย์อยู่ในสถานที่ต่างๆ ให้มาปกปักรักษา คุ้มครอง น าแนวทางการ
แสดงให้ประสบความส าเร็จ เป็นที่ประทับใจต่อผู้ชม บทไหว้ครูนี้เน้นความสงบ ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้ผู้
แสดงมีสมาธิ ระลึกถึงพระคุณครู  การขับร้องบทไหว้ครูจ าเป็นต้องใช้ผู้แสดงที่มีความช านาญ น้ าเสียง
ไพเราะกังวาน ชัดเจนในถ้อยค า รวมทั้งการมีวัยวุฒิอาวุโส หรือเป็นหัวหน้าคณะ ทั้งนี้เพ่ือเสริมสร้าง
ความมั่นใจ แก่ผู้แสดงทุกคน โดยมีพานก านลประกอบด้วย ดอกไม้ ธูป เทียน หมากพลู บุหรี่ และเงิน
ก านลครู ตามจ านวน ส าหรับถือบูชาในขณะขับร้องบทไหว้ครู 
     2. ล าดับการขับร้องบทเกริ่น และบทออกตัว บทขับร้องทั้งสองบทนี้ มี
ความหมาย ในเชิงกล่าวถึงที่มาของการแสดง ว่าแสดงงานอะไร เพ่ือสิ่งใด และการออกตัวในลักษณะ
ความเมตตาผู้ชม หากขับร้องผิดพลาด บกพร่อง น้ าเสียงไม่สดใสกังวาน ด้วยเป็นพ่อเพลง แม่เพลงที่
ยังขาดประสบการณ์ การร้องบทเกริ่นนี้ ผู้ขับร้องต้องมีน้ าเสียงที่ชัดเจน มีลูกเล่นในการออดอ้อนขอ
ความเห็นใจ รวมทั้งท่าทางที่เหมาะสม เพ่ือให้ผู้ชมเกิดความคล้อยตาม และติดตามชมการแสดงใน
ล าดับต่อไป 
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     3. ล าดับการขับร้องบทประ  บทประ (อ่านว่า ปะหระ) หมายถึง บทร้องที่ใช้
ส าหรับการร้องโต้ตอบ ระหว่างฝ่ายพ่อเพลง และแม่เพลง ที่แสดงให้เห็นถึงความสนุกสนานของการ
แสดง ที่มีการต่อว่า ชิงรักหักสวาท การเปรียบเทียบ การแก้กลอน เพ่ือแสดงปฏิภาณไหวพริบของผู้
แสดง อันรวมถึงท่าทางที่แสดงออกมาอย่างขบขัน บทประนี้ถือ ว่าเป็นบทที่ได้รับความสนใจจากผู้ชม
มากที่สุด ด้วยเหตุผลดังได้กล่าวข้างต้น  ผู้แสดงบทนี้ต้องมีทักษะ ปฏิภาณ สามารถโต้ตอบบทร้องได้
อย่างต่อเนื่อง ด้วยน้ าเสียงที่กระชับ ชัดถ้อยค า รวดเร็ว และมีมุกตลกท่ีสอดแทรกอย่างน่าสนใจ 
ดังนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เล่นเพลงอีแซวในบทประจะต้องมีประสบการณ์และหมั่นทบทวน ตลอดจน
เรียนรู้การแสดงอย่างสม่ าเสมอ 
     4. ล าดับการขับร้องบทลา จาก และบทอวยพร ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้าย
ของการเล่นเพลง  อีแซว ถือเป็นขนบที่ส าคัญยิ่งอย่างหนึ่ง โดยเมื่อแสดงมาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว 
ก่อนจบการแสดงต้องมีการร้อง บทลา จาก เพื่อแสดงว่ามีความอาลัยอาวรณ์ต่อเจ้าภาพ หรือผู้ชม 
จากนัน้จึงร้องบทอวยพรเป็นการขอบคุณบทร้อง  ลาจาก และบทอวยพรนี้ ผู้แสดงจะต้องใช้น้ าเสียงที่
หวานซึ้งนุ่มนวล ตรึงใจผู้ชม ให้เกิดความคิดถึงและติดตามชมการแสดงในครั้งต่อไป อย่างไรก็ตาม 
ปัจจุบันการแสดงเพลงอีแซว มีข้อจ ากัดเรื่องเวลาในการแสดง จึงไม่สามารถแสดงได้ครบตามล าดับ
ขั้นตอน ทั้ง 4 ขั้นตอนได้ จึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนเพ่ือให้เหมาะสมกับเวลาที่ก าหนดในการแสดง 
ส่วนใหญ่นิยมตัดบทไหว้ครูออก โดยใช้ขนบในการไหว้ครูก่อนการแสดงแทน และบทอ่ืนๆใช้การตัด
ต่อให้กระชับ ได้ใจความ เพื่อให้การแสดงมีอรรถรสดังเดิม ดังนั้นผู้แสดงเพลงอีแซว จึงต้องศึกษา
รายละเอียดการแสดงอย่างเข้าใจ ปรับบท ในการแสดงให้เหมาะสม ควรพูดอธิบายเพ่ิมเติมให้ผู้ชม
เข้าใจถึงขนบการแสดงที่เปลี่ยนแปลง 
    การจดจ ากลอนครูสู่กลอนต้นแบบ  ค าว่า กลอนครู หมายถึง กลอนส าหรับการ
ฝึกหัดเบื้องต้นที่เป็นบทร้องบทแรก ส าหรับศิษย์ที่เริ่มฝึกหัดการร้องเพลงอีแซว โดยครูผู้ถ่ายทอด  
มอบให้  แต่เดิมนั้น การถ่ายทอดบทร้อง ไม่มีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ใช้การต่อแบบตัว 
ต่อตัวด้วยการจดจ า ซึ่งวิธีการนี้นับว่าเป็นวิธีการที่แสดงถึงความรู้ความสามารถด้านความจ าและ
สติปัญญาอย่างเป็นเลิศ ช่วยให้ไม่ลืมแม้เวลาล่วงเลย จากกลอนครู สามารถน ามาสู่การปรับเปลี่ยน 
หรือน ามาผสมผสานกับกลอนที่ประพันธ์ขึ้นใหม่ โดยได้ต้นแบบจากกลอนครู ช่วยให้บทการร้องมี
ความไพเราะ สละสลวย ส านวนโวหารกินใจ สามารถเรียงร้อยเป็นบทขับร้องได้อย่างเหมาะสม 
ปัจจุบันศิลปินที่เล่นเพลงอีแซว นิยมน ากลอนครู มาแสดง และผสมผสานกับบทกลอนที่เปลี่ยนแปลง
ไปตามโอกาสของแต่ละงาน ถือว่าเป็นวิธีการที่ดีอย่างหนึ่งที่สามารถน าบทกลอนเก่ามาเผยแพร่ต่อคน
ในยุคปัจจุบัน 
    การฝึกหัดเพลงอีแซว ควรแบ่งเป็นขั้นตอน ดังนี้ 
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     1. ขั้นร้อง เกริ่น ขึ้นต้นเพลงร้องตามท านองเพลงอีแซวขั้นร้องลงเพลงร้องรับ   
(ส าหรับลูกคู่ ) 
     2. ขั้นฝึกหัดร า ท าท่าทางประกอบการร้องผู้ร้องน า และผู้แสดงประกอบ) 
     3. ขั้นฝึกหัดพูดโต้ตอบ เป็นการปูเนื้อความไปสู่สาระที่จะน าเสนอ ในแต่ละ
ตอน 
     4. ขั้นฝึกหัดร้อง และร าบังคับเสียงร้องให้มีเสียงสูง ต่ า และร าท าท่าทางตาม
บทร้อง 
     5. ฝึกหัดให้จังหวะ ร้อง ร า และพูดโต้ตอบ ฝึกหัดให้ทุกคนได้ผ่าน
ประสบการณ์รวม 
     6. ขั้นฝึกหัดการแสดงตามข้ันตอน ไหว้ครู ออกตัว,เพลงที่เป็นประโยชน์, 
เพลงประ, เพลงลา 
   ด้านที่ 3 ท่าร า 
    การร าที่จะอธิบายต่อไปนี้เป็นการร าโดยผู้แสดงที่เป็นพ่อเพลง แม่เพลง และลูกคู่ 
ท าหน้าที่ร้องรับและร าประกอบโดยยืนเรียงแถวอยู่แนวหลังผู้ร้องน า ร าด้วยท่าทางที่เหมือนๆ กันและ
พร้อมเพรียงกันโดยน าเอาท่าร าในร าวงมาตรฐานมาใช้ประกอบ แต่ไม่ได้เอามาทั้งหมดเป็นเพียงใช้ท่า
ร าที่คล้าย ๆ กันเอามาผสมผสาน เพื่อที่จะยังคงศิลปะพ้ืนบ้านเอาไว้เป็นเอกลักษณ์ของชาวบ้านอยู่
ด้วย ท่าทางและรูปแบบในการร าประกอบการแสดง มีหลายรูปแบบ ดังนี้ 
     1. ผู้ที่ท าหน้าที่ร าประกอบ ยืนร าเป็นแถวอยู่หลังนักร้องน า ร าแบบยืนนิ่งๆ 
ร าแบบเคลื่อนไหว ก้าวเท้าเดินหน้า ถอยหลัง เคลื่อนไหวไปข้างซ้าย ไปข้างขวา หมุนตัว 1 รอบ และ
เปลี่ยนท่าร าโดยยึด 1 ลงเพลงเป็นหลัก ท่าท่ีใช้ในการร่ายร าน าเอาท่าที่ใช้ร าในร าวงมาตรฐาน 
โดยเฉพาะท่าร าที่ง่ายต่อการฝึกหัด คือท่าสอดสร้อยมาลา ชักแป้งผัดหน้า และท าร ายั่ว 
     2. ผู้ที่เป็นลูกคู่ ยืนรวมกลุ่ม กลุ่มพ่อเพลง (ฝ่ายชาย) กลุ่มแม่เพลง (ฝ่ายหญิง) 
ไหวตัวเล็กน้อยไม่ยืนนิ่งและออกท่าร าเมื่อลงเพลงร าไปด้วยร้องรับไปด้วย 
     3. ผู้ที่ท าหน้าที่แสดงประกอบ (เป็นลูกคู่) ยืนปรบมือเป็นกลุ่ม (ไม่ควรปรบมือ
ให้มีเสียงดังมาก) ปรบพอดัง เน้นความสวยงามในการโยกล าตัวให้ดูอ่อนไหวและเมื่อถึงตอนลงเพลง
ยกมือขึ้นร่ายร าในขณะเดียวกันก็ร้องรับไปด้วย 
     4. ร าป้อ ฝ่ายชายร าเข้าหาฝ่ายหญิง เป็นคู่ๆ ควรโชว์ทีละคู่ เมื่อฝ่ายชายร า
เข้าไปหาให้ฝ่ายหญิงร าป้องและท าเอียงอายรับท่าร าแล้วปัดป้องผลักออกไปด้วย 
     5. นักแสดงประกอบต่างคนต่างร าตามถนัด บางคนร าบางคนปรบมือก็ได้ 
   ด้านที่ 4 เครื่องแต่งกาย 
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    การแต่งกายควรแต่งกายให้เหมาะสมกับการแสดงเพลงพ้ืนบ้าน หรือให้เข้ากับ
แนว การแสดงที่แสดง การแต่งกายที่ดี  สามารถดึงดูดความสนใจผู้ชมให้มาชมการแสดง การแต่งกาย
ที่เรียบร้อย ในที่นี้หมายถึง การนุ่งผ้าโจงกระเบนที่ได้สัดส่วน การสวมเสื้อของฝ่ายชายฝ่ายหญิงที่มี
ความสวยงาม การสวมใส่เครื่องประดับ ตลอดจนการแต่งหน้า ท าผม ที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้แสดงมี
บุคลิกภาพที่ดี นับเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของการแสดงเพลงอีแซวลักษณะของการแต่งกาย การแต่งเนื้อ
แต่งตัวของเพลงอีแซว คือนุ่งโจงกระเบนส าหรับฝ่ายชาย ใส่เสื้อคอกลมแขนสั้น ลายดอกสีสด ๆ นุ่ง
ผ้าโจงกระเบนสีต่างๆ นุ่งทับเสื้อที่เอวมีผ้าขาวม้าคาด นอกจากนั้นอาจมีเครื่องประดับ เช่นแขวนพระ
เครื่องห้อยคอ ส่วนเครื่องแต่งตัวฝ่ายหญิง ใส่เสื้อคอวีหรือคอปก หรือเสื้อผ้าลูกไม้ แขนกระบอก 
ปล่อยชายเสื้อทับผ้านุ่ง นุ่งโจงกระเบน คาดเข็มขัด อาจมีเครื่องประดับ ได้แก่  ต่างหู  สายสร้อย 
   ด้านที่ 5 เวที แสง เสียง 
    สถานที่หรือเวทีในการแสดงเพลงอีแซวในสมัยก่อนไม่มีการพิถีพิถันเรื่องสถานที่
แสดง ไม่จ าเป็น ต้องมีเวที  มักใช้สถานที่ลานวัดกว้าง ๆ  เป็นที่แสดงเพลงอีแซว  เล่นกันที่ใต้ต้นโพธิ์
วัดป่าเลไลยก์ ส่วนในปัจจุบันหาชมเพลงอีแซวได้ในทุกโอกาส  ยกเว้นงานมงคลสมรส เมื่อผู้แสดงหรือ
ศิลปิน สามารถ ฝึกหัดจนเกิดความช านาญ และแสดงเผยแพร่สาธารณชนให้แพร่หลาย     
จ าเป็นต้องมีหลักการหรือแนวทางของการแสดง เพื่อให้เกิดแบบแผนตามที่กล่าวข้างต้น นอกจากนี้ 
ยังมีสิ่งส าคัญ   อีกประการหนึ่งที่ท าให้การแสดงเพลงอีแซว มีความน่าสนใจ สิ่งนั้น คือ องค์ประกอบ
การแสดง โดยจ าแนกเป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
     1. ผู้แสดง ผู้แสดงเพลงอีแซว ต้องมีคุณสมบัติของการเป็นพ่อเพลง แม่เพลง 
ได้แก่ บุคลิกลักษณะที่น่าสนใจ น้ าเสียงดังฟังชัด มีความไพเราะ มีท่วงท านองในการขับร้อง แสดง
ท่าทางได้ตามอารมณ์และบทบาท ร่ายร าอย่างเหมาะสม รวมทั้งการพูดโต้ตอบ การเจรจาอย่างมี
ปฏิภาณไหวพริบ ในการเล่นเพลงอีแซว นิยมมีพระเอก นางเอก ตัวรอง และตัวตลกตามบทบาท แต่
ละคนที่ท าหน้าที่เหล่านี้จะต้องมีความเข้าใจและแสดงท่าทางรวมทั้งการก าหนดคิวในการแสดงให้
ต่อเนื่องเพ่ือแสดงทักษะอย่างเหมาะสม สิ่งส าคัญควรสังเกตผู้ชมในขณะที่แสดงด้วย ว่าสนใจ  ชอบใจ 
กับบทบาทการแสดงของเราหรือไม่ และควรปรับปรุงทันทีหากพบว่าการแสดงไม่สามารถสร้างความ
ประทับใจ  ผู้แสดงควรใช้วิจารณญาณตัดสินใจ และเปลี่ยนลักษณะการแสดงของตนทันที 
     2. บทที่ใช้ประกอบการแสดง  ซึ่งรวมทั้ง บทร้อง และค าพูด ที่มีการ
มอบหมายวางแนวการแสดงไว้   ล่วงหน้า รวมถึงบทท่ีคิดขึ้นมาอย่างกะทันหันที่เราเรียกว่า “ด้น” 
การเลือกบทที่ใช้แสดง ควรค านึงถึงลักษณะงาน  กลุ่มผู้ชม สถานที่ โอกาส เวลา ที่เหมาะสม บางครั้ง
การแสดงอาจใช้บทกลอนแบบดั้งเดิม ประเภทสองแง่สองง่าม หรือกลอนแดง ส าหรับกลุ่มผู้ชมเป็น
ผู้สูงอายุ และมีประสบการณ์ในการชมการแสดง และต้องการเห็นรูปแบบดังกล่าว หรืออาจ
ปรับเปลี่ยนบทร้องตามความเหมาะสม  นอกจากนี้นิยมแต่งบทร้องขึ้นใหม่เพ่ือให้เหมาะสมและใช้
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แสดงเฉพาะกับงานนั้นๆ นับเป็นการสร้างบทได้สอดคล้องกับสถานการณ์และยุคสมัย ที่ส าคัญควรมี
การสอดแทรกความตลกขบขัน ค าพูด ส านวน ที่นิยมพูดกัน ให้เกิดความทันสมัย รวมทั้งเป็นการสร้าง
ความน่าสนใจให้กับการแสดงมากยิ่งขึ้น 
     เทคนิคการใช้อุปกรณ์เครื่องเสียง  แต่โบราณการเล่นพลงอีแซวหรือเพลง
พ้ืนบ้านทั่วไป เป็นการขับร้องที่มาจากผู้ร้องเอง โดยไม่มีเครื่องเสียงหรือไมค์โครโฟน ใช้แต่อย่างใด จึง
ต้องเปล่งเสียงออกมาให้ดัง เพ่ือผู้เล่น และผู้ชมคนอ่ืนๆ จะได้ยินเสียง  ปัจจุบันน าระบบเครื่องเสียงมา
ใช้กับการแสดงเพลงอีแซว ดังนั้นผู้ขับร้องควรมีทักษะในการใช้ไมค์โครโฟนที่ดี คือ ไม่ชิดหรือห่าง
จนเกินไป และนิยมเป็นไมค์โครโฟนที่มีขาตั้ง เพ่ือผู้ขับร้องจะได้แสดงท่าทางตามอารมณ์ บทที่ร้องได้
อย่างเหมาะสม ข้อส าคัญในการใช้ไมค์โครโฟน ควรร้องให้ชัดค า โดยเฉพาะค าลงกลอนของบทร้องนั้น
ต้องชัดเจน หนักแน่น ไม่ควรละทิ้งปากท่ีขับร้องไปจากไมค์โครโฟน เพราะค าลงเป็นบทร้องที่ปิด
ประเด็น หรือบทส าคัญในการโต้ตอบ แก้กลอน หรือเป็นบทที่กินใจผู้ชม ที่ผู้ชมต้องการฟังเครื่องเสียง
นับเป็นสิ่งส าคัญในการช่วยให้ผู้เล่นเพลงไม่ใช้เสียงจนเกินก าลัง รวมทั้งสามารถปรับ ทุ้ม แหลม หนัก 
เบา สะท้อน ให้เกิดความไพเราะยิ่งขึ้น ที่กล่าวทั้งหมดนี้ เป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดี ของผู้แสดงเพลง
อีแซว พึงน าไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ตน   จนกลายเป็นทักษะและสร้างคุณค่าของเพลงพื้นบ้าน
ให้เป็นที่ยอมรับและนิยมในปัจจุบัน โดยองค์ความรู้ที่น ามา    เผยแพร่ มาจากประสบการณ์ตรงของ
ศิลปินภูมิปัญญาเพลงอีแซวจังหวัดสุพรรณบุรี อันเป็นแนวทางท่ีมีประโยชน์   ต่อวงการวิชาชีพเพลง
พ้ืนบ้านอย่างแท้จริง 
     ดนตรีและอุปกรณ์ประกอบ  การแสดงเพลงอีแซวแต่เดิมใช้เพียงการปรบมือ
ประกอบ การร้องเพลง  ปัจจุบันมีการน าเครื่องดนตรี คือ ตะโพน ฉิ่ง กรับ มาบรรเลงประกอบเพ่ือ
ความครึ้กครื้น และให้ความสนุกสนานเร้าใจผู้ชมยิ่งข้ึน นักดนตรีที่ตีตะโพนประกอบการเล่นเพลงอี
แซว ต้องเป็นผู้มีทักษะในการตีพร้อมลูกเล่นในการท าท านอง หนัก เบา ตามอารมณ์และค าร้องของ
พ่อเพลง แม่เพลง และต้องฟังเพลงอย่างมีทักษะ ก่อให้เกิดความสอดคล้องกับการแสดงอย่างเป็น
เอกภาพ  นอกจากนี้การน าอุปกรณ์ต่างๆ มาร่วมในการแสดง เช่น ผ้า ไม้ตะขาบ ดอกไม้ หรือสิ่งของ
สมมติที่เก่ียวข้องกับบทร้อง หรือตับ/ตอนที่ร้อง มาประกอบการแสดง ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศ
ความสนุกสนานอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น และควรใช้อย่างเหมาะสม 
   ด้านที่ 6 ระยะเวลาที่แสดง 
    ระยะเวลาในการแสดง  เดิมการเล่นเพลงอีแซว นิยมใช้เวลาในการแสดงมากกว่า 
3 ชั่วโมงข้ึนไป  หรือตลอดทั้งคืน พ่อเพลงแม่เพลงสามารถน ากลเม็ด ในการร้องและเล่นออกมาได้
อย่างเต็มที่ และยึดขนบในการแสดงอย่างเคร่งครัด ปัจจุบัน การแสดงเพลงอีแซว มีระยะเวลาการ
แสดงที่จ ากัด เช่น 20-30 นาที หรือ 1 ชั่วโมง   จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้แสดงควร ปรับเปลี่ยนบทและ
วิธีการแสดงให้เหมาะสมกับเวลา โดยศึกษาข้อมูลจากผู้ชม ได้แก่  อายุ จ านวน สถานที่ เป็นส าคัญ
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และวางรูปแบบการเล่นที่เป็นระบบ จังหวะการโต้ตอบค าร้อง ค าพูด ที่ชัดเจน  ใช้หลักการเพียงเท่านี้
สามารถท าให้ ผู้ชมได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ได้เช่นกัน 
    จากการรวบรวมข้อมูลโดยการใช้เครื่องมือในการวิจัยกับผู้เชียวชาญ ศิลปิน
พ้ืนบ้านอีแซว แล้วน าผลการเก็บข้อมูลมาสร้างมาตรฐานการแสดงเพลงพ้ืนบ้านอีแซว จังหวัด
สุพรรณบุรี แล้วน ามาตรฐานมาใช้กับประชากรกลุ่มตัวอย่างพบว่ามาตรฐานเพลงอีแซวมีอยู่ 6 ด้าน 
ดังนี้ 
    การออกแบบมาตรฐานศิลปะการแสดงเพลงพื้นบ้านอีแซว ของจังหวัดสุพรรณบุรี 
ดังนี้ 
     1. การสร้างมาตรฐานการแสดงเพลงพ้ืนบ้านอีแซวผู้วิจัยได้ก าหนด และ
ออกแบบอธิบายเกณฑ์การสร้างมาตรฐาน โดยมีค าอธิบาย แบบมาตรฐานศิลปะการแสดงเพลง
พ้ืนบ้าน อีแซว จังหวัดสุพรรณบุรี 
     2. ตัวบ่งชี้ (lndicator) ตัวบ่งชี้ส าหรับเพลงพ้ืนบ้าน อีแซว จังหวัดสุพรรณบุรี 
มี 6 ตัวบ่งชี้ดังนี้คือ 
      2.1 ด้านบุคลากรผู้แสดง 
      2.2 ด้านค ากลอน 
      2.3 ด้านท่าร า (ใช้ท่าร าวงมาตรฐาน) 
      2.4 ด้านเครื่องแต่งกาย 
      2.5 ด้านเวที แสง เสียง เครื่องดนตรี 
      2.6 ด้านระยะเวลาการแสดง 
     3. เกณฑ์สัมพันธ์ (Relative Criteria) หมายถึง เกณฑ์ที่ความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กันในแต่ละตัวบ่งชี้ย่อยๆ ตัวบ่งชี้แต่ละตัวจะมีเกณฑ์สัมพันธ์ 4 ตัวย่อย ตัวย่อยละ 5 คะแนน 
รวมคะแนนตัวบ่งชี้แต่ละตัวเท่ากับ 20 คะแนน ตัวบ่งชี้ 6 ตัวเป็นคะแนนทั้งสิ้น 120 คะแนน ดัง
รายละเอียดปรากฏในตรารางแบบมาตรฐานศิลปะการแสดง อีแซว ของจังหวัดสุพรรณบุรี ต้องได้
คะแนนแต่ละตัวบ่งชี้ไม่ต่ ากว่า 75% คือ 15 คะแนนนั้นเอง 
    4. เกณฑ์สรุป (Absolute Criteria) หมายถึง ผลรวมของทุกตัวบ่งชี้ รวม 6 ตัว 
เท่ากับ 120 คะแนน ผู้ผ่านการประเมินต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 75% คือ 90 คะแนน จึงถือว่าผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานศิลปะการแสดงเพลงพ้ืนบ้าน อีแซว ของขังหวัด สุพรรณบุรี 
     จากการรวบรวมข้อมูลโดยการใช้เครื่องมือในการวิจัยกับผู้เชียวชาญ ศิลปิน
พ้ืนบ้านอีแซว แล้วน าผลการเก็บข้อมูลมาสร้างมาตรฐานการแสดงเพลงพ้ืนบ้านอีแซว จังหวัด
สุพรรณบุรี แล้วน ามาตรฐานมาใช้กับประชากรกลุ่มตัวอย่างพบว่ามาตรฐานเพลงอีแซวมีอยู่ 6 ด้าน 
ดังนี้ 
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     การออกแบบมาตรฐานศิลปะการแสดงเพลงพื้นบ้านอีแซว ของจังหวัด
สุพรรณบุรี ตารางการสร้างมาตรฐานการแสดงพ้ืนบ้านเพลงอีแซว จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
 ตาราง 3 เกณฑ์การสร้างมาตรฐานเพลงอีแซว จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 

ที ่

 

 

ตัวบ่งช้ี 

เกณฑส์ัมพันธ์ (RELATIVE CRITERIA) คะแนน 

20ไม่ต่ า

กว่า 

75% 

 

เกณฑส์รุป

ไม่ต่ ากว่า 

75% 

(90 

คะแนน) 

หมายเหต ุ

  

มีใจรักเพลงอีแซว(5) 

 

ปฏิภาณไหวพริบ

(5) 

 

1 

 

ด้านบุคลากร 

ผู้แสดง 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5    

          

บุคลิกภาพ(5) น้ าเสียงดี(5)    

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

          

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

ด้านค ากลอน 

 

 

 

 

 

มีใจรักเพลงอีแซว(5) 

 

ปฏิภานไหวพริบ

(5) 

   

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

          

มีความสามารถ 

ในการด้นค ากลอน(5) 

 

น้ าเสียงดี(5) 

   

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
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ตาราง 3 (ต่อ)  
 

 

3 

 

ด้านท่าร า 

ใช้ท่าร าวง

มาตรฐาน 

 

เกณฑส์ัมพันธ์ (RELATIVE CRITERIA)    

 

มีใจรักเพลงอีแซว(5) 

 

ปฏิภาณไหวพริบ (5) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5    

          

ท่าร าสวยงาม(5) ท่าร าวงมาตรฐาน

(5) 

   

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

          

4 
ด้าน 

เครื่องแต่งกาย 

 

มีใจรักเพลงอีแซว(5) 

 

ปฏิภาณไหวพริบ (5)    

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

          

   

ท่าร าสวยงาม(5) ท่าร าวงมาตรฐาน

(5) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
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ตาราง 3 (ต่อ)   
 

 

ที ่

 

 

ตัวบ่งช้ี 

เกณฑส์ัมพันธ์ (RELATIVE CRITERIA) คะแนน 

20ไม่ต่ า

กว่า 

75% 

 

เกณฑส์รุป

ไม่ต่ ากว่า 

75% 

(90 

คะแนน) 

หมายเหต ุ

 มีใจรักเพลงอีแซว(5) ปฏิภาณไหวพริบ

(5) 

 

5 

 

เวทีแสดง 

เสียง 

เครื่องดนตรี 

 

 

เวทีระดับสายตา(5) เสียงดังชัดเจน(5)    

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

          

เครื่องดนตร ี

ตะโพน ฉิ่ง กรับ(5) 

แสงสว่าง

เหมาะสม(5) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

          

 

 

6 

 

 

ระยะเวลา 

การแสดง 

ประมาณ 3 ช่ัวโมง(5) มีพิธีไหว้ครูก่อน

แสดง(5) 

   

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

          

 

มีเวลาแต่งกาย

พอสมควร(5) 

มีข้อตกลงเกี่ยวกับ 

วัน เวลาและ

สถานท่ีแสดง

ชัดเจน(5) 
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  จากการสร้างมาตรฐานการแสดงเพลงพ้ืนบ้านเพลงอีแซว จังหวัดสุพรรณบุรี โดยผู้วิจัย
ได้สร้างเครื่องมือการวัดมาตรฐานการแสดงพ้ืนบ้านเพลงอีแซว ร่วมกับศิลปินชั้นครู เช่น แม่ขวัญจิต  
ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเพลงพ้ืนบ้าน และได้ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ
ศิลปินพื้นบ้านเพลงอีแซว มีขอตกลง และเห็นควรว่ามาตรฐานการแสดงเพลงพ้ืนบ้านอีแซว มี 6 ตัว
บ่งชี้ ดังนี้ 
   1. ด้านบุคลากรผู้แสดง 
   2. ด้านค ากลอน 
   3. ด้านท่าร า (ใช้ท่าร าวงมาตรฐาน) 
   4. ด้านเครื่องแต่งกาย 
   5. ด้านเวที แสง เสียง เครื่องดนตรี 
   6. ด้านระยะเวลาการแสดง 
  เกณฑ์สัมพันธ์ (Relative Criteria) หมายถึง เกณฑ์ที่ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในแต่ละ
ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้แต่ละตัวจะมีเกณฑ์สัมพันธ์ 4 ตัวย่อย ตัวย่อยละ 5 คะแนน รวมคะแนนตัวบ่งชี้แต่ละ
ตัวเท่ากับ 20 คะแนน ตัวบ่งชี้ 6 ตัวเป็นคะแนนทั้งสิ้น 120 คะแนน ดังรายละเอียดปรากฏในตราราง
แบบมาตรฐานศิลปะการแสดง อีแซว ของจังหวัดสุพรรณบุรี ต้องได้คะแนนแต่ละตัวบ่งชี้ไม่ต่ ากว่า 
75% คือ 15 คะแนนนั้นเอง 
  เกณฑ์สรุป (Absolute Criteria) หมายถึง ผลรวมของทุกตัวบ่งชี้ รวม 6 ตัว เท่ากับ 
120 คะแนน ผู้ผ่านการประเมินต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 75% คือ 90 คะแนน จึงถือว่าผ่าน 
เกณฑ์มาตรฐานศิลปะการแสดงเพลงพ้ืนบ้าน อีแซว ของขังหวัด สุพรรณบุรี 
  การขายความของตัวบ่งชี้มาตรฐานศิลปะการแสดงเพลงพ้ืนบ้านอีแซว จังหวัด
สุพรรณบุรี 
   1. ด้านบุคลากรผู้แสดง 
    ผู้แสดงหรือบุคคลที่จะมาแสดงเพลงอีแซวข้อแรก คือ ต้องมีใจรักในการจะเรียนรู้
การร้อง การร า และการแสดงออก มีน้ าเสียง หรือล่องเสียงที่เข้ากับบุคลิกภาพ มีรูปร่างใบหน้าที่สม
ส่วน เป็นผู้ที่พร้อมจะเรียนรู้ และมีไหวพริบปฏิภาณในการคิดกลอน หรือการจ าบทร้อง เป็นผู้ที่มี
ความรู้ในข้อธรรม และการด ารงชีวิต มีหลักการ และเป็นนักประชาธิปไตย ทันเหตุการณ์บ้านเมือง
เป็นผู้ที่ใผ่เรียนรู้และรับฟังข่าวสาร สามารถน ามาด้นเป็นกลอนเพลงได้อย่างหน้าฟัง และมีสาระ 
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ภาพประกอบ 26 เด็กและเยาว์ชนที่สนใจในการแสดงเพลงพ้ืนบ้านอีแซว จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
   2. ด้านค ากลอน 
    การล าดับเรื่องแบ่งออกเป็น 4 บท ดังนี้ 
     1. บทเกริ่น (เป็นการร้องปลอบใจ) ประกอบด้วยบทร้องไหว้พระ ไหว้บิดา 
มารดาไหว้ครู 
     2. บทประ (เป็นการปะทะคารมระหว่างฝ่ายชายกับฝ่ายหญิง) เป็นการร้องท้า
ทายกัน 
     3. บทด าเนินเรื่อง  เป็นการก าหนดเรื่องขึ้นมาว่า อาจเป็นเรื่องราวหรือ
เหตุการณ์ในปัจจุบัน 
     4. บทจากหรือร้องลา  เป็นการแสดงความรักอาลัย หรือร้องให้พรผู้ชม 
    การร้องเกริ่น ขึ้นต้นเป็นเอกลักษณ์ของเพลง เอ่อ เอ้อ เอ๊อ... เอ่ย เอิง เง้อ... เอ่อ 
เอ้ิง เงย (เนื้อร้อง) บรรจงจีบสิบนิ้วขึ้นหว่างค้ิวทั้งคู่ (เอิง เงอ เอ้ย) แล้วทั้งคู่ เชิญรับฟังกระทู้  เอ๋ยแล้ว
เพลงไทย  (เอ่อ เอ้อ เอ๊ย) แล้วเพลงไทย ลูกคู่ หรือคนร้องรับมีหน้าที่คอยร้องรับเวลาลงเพลง จะร้อง
ซ้ า 3 ค าสุดท้าย หากค าร้องไม่ครบให้ใส่ค าว่าแล้ว หรือ ว่าเพ่ิมเข้าไป หลังค าเอ้ือนเสียงลงเพลง  เช่น
ถ้าขาดผู้ส่งเสริม  เพลงไทยเดิมคงสูญ (เอิง เงอ เอ้ย) แล้วคงสูญถ้าพ่อแม่เก้ือกูลลูกก็อุ่นหัวใจ (เอ่อ 
เอ้อ เอ๊ย) อุ่นหัวใจ 
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   3. ด้านท่าร า (ใช้ท่าร าวงมาตรฐาน) 
    การฝึกหัดเพลงอีแซว ควรแบ่งเป็นขั้นตอนดังนี้ขั้นร้อง เกริ่น ขึ้นต้นเพลงร้องตาม
ท านองเพลงอีแซวขั้นร้องลงเพลงร้องรับ (ส าหรับลูกคู่) ขั้นฝึกหัดร า ท าท่าทางประกอบการร้อง (ผู้ร้อง
น า และผู้แสดงประกอบ) ขั้นฝึกหัดพูดโต้ตอบ   (เป็นการปูเนื้อความไปสู่สาระที่จะน าเสนอ ในแต่ละ
ตอน) ขั้นฝึกหัดร้อง และร า   (บังคับเสียงร้องให้มีเสียงสูง ต่ า และร าท าท่าทางตามบทร้อง) ขั้นฝึกหัด
ให้จังหวะ ร้อง ร า และพูดโต้ตอบ  (ฝึกหัดให้ทุกคนได้ผ่านประสบการณ์รวม) ขั้นฝึกหัดการแสดงตาม
ขั้นตอน (ไหว้ครู ออกตัว,เพลงที่เป็นประโยชน์, เพลงประ, เพลงลา) 
    การร าที่จะอธิบายต่อไปนี้เป็นการร าโดยผู้แสดงที่เป็นลูกคู่ ท าหน้าที่ร้องรับและ
ร าประกอบโดยยืนเรียงแถวอยู่แนวหลังผู้ร้องน า ร าด้วยท่าทางท่ีเหมือน ๆ กันและพร้อมเพรียงกันโดย
น าเอาท่าร าในร าวงมาตรฐานมาใช้ประกอบ แต่ไม่ได้เอามาทั้งหมดเป็นเพียงใช้ท่าร าที่คล้ายๆ กันเอา
มาผสมผสาน เพื่อที่จะยังคงศิลปะพ้ืนบ้านเอาไว้เป็นเอกลักษณ์ของชาวบ้านอยู่ด้วย การแสดงเพลงอี
แซวมืออาชีพหลายคณะในจังหวัดสุพรรณบุรี ไม่มีการจัดนักแสดงให้ยืนร าอยู่แถวหลัง จะมีก็แต่เพียง
วงเพลงอีแซวคณะขวัญจิต  ศรีประจันต์ จัดให้นักแสดงหญิงล้วนยืนร าประกอบการแสดงด้วยท่ายืน
นิ่ง ร าเคลื่อนไหวแต่เฉพาะล าตัวตั้งแต่เอวขึ้นไป อย่างมากจะเคลื่อนไหวก็แค่ไขว้ขาเล็กน้อยเท่านั้น 
ส่วนผู้แสดงชายไม่มีการร า ผู้ที่ท าหน้าที่ร าประกอบ ยืนร าเป็นแถวอยู่หลังนักร้องน า ร าแบบยืนนิ่งๆ 
ร าแบบเคลื่อนไหว ก้าวเท้าเดินหน้า ถอยหลัง เคลื่อนไหวไปข้างซ้าย ไปข้างขวา หมุนตัว 1 รอบ และ
เปลี่ยนท่าร าโดยยึด 1 ลงเพลงเป็นหลัก ท่าท่ีใช้ในการร่ายร าน าเอาท่าที่ใช้ร าในร าวงมาตรฐาน 
โดยเฉพาะท่าร าที่ง่ายต่อการฝึกหัด ผู้ที่เป็นลูกคู่ ยืนรวมกลุ่ม กลุ่มพ่อเพลง (ฝ่ายชาย) กลุ่มแม่เพลง 
(ฝ่ายหญิง) ไหวตัวเล็กน้อยไม่ยืนนิ่งและออกท่าร าเมื่อลงเพลงร าไปด้วยร้องรับไปด้วย ผู้ที่ท าหน้าที่
แสดงประกอบ (เป็นลูกคู่) ยืนปรบมือเป็นกลุ่ม (ไม่ควรปรบมือให้มีเสียงดังมาก) ปรบพอดัง เน้นความ
สวยงามในการโยกล าตัวให้ดูอ่อนไหวและเมื่อถึงตอนลงเพลงยกมือขึ้นร่ายร าในขณะเดียวกันก็ร้องรับ
ไปด้วย ร าป้อ ฝ่ายชายร าเข้าหาฝ่ายหญิง เป็นคู่ ๆ ควรโชวท์ีละคู่ เมื่อฝ่ายชายร าเข้าไปหาให้ฝ่ายหญิง
ร าป้องและท าเอียงอายรับท่าร าแล้วปัดป้องผลักออกไปด้วย นักแสดงประกอบต่างคนต่างร าตามถนัด 
บางคนร าบางคนปรบมือก็ได้ แต่ส่วนใหญ่ใช้ท่าร า ดังนี้ 
     1. ท่าสอดสร้อยมาลา 
     2. ท่าชักแป้งผัดหน้า 
     3. ท่าร าส่าย 
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    ตัวอย่างที่ร าที่เป็นมาตรฐานในการแสดงพ้ืนบ้านเพลงอีแซว จังหวัดสุพรรณบุร ี
     1. ท่าสอดสร้อยมาลา 
      ค าอธิบายท่าร า 
       นักแสดงยืนกก้าวเท่าใดก็ได้ออกมาด้านหน้าในลักษณะท่าก้าวหน้าย่อ
เข่าลงเล็กน้อย ตัวตั้งตรง มือซ้าย หรือขวา โดยกางออกไปด้านข้างในระดับสายตา มืออีกข้าง 
อยู่ในท่าจีบหงาย หักข้อมือขึ้นในระดับชายพก (สะดือ) ศรีษะเอียงไปด้านที่มือตั้งวง เปลี่ยนท่า
สลับกันไปมาตามจังหวะดนตรี และเนื้อร้อง ตามภาพ 

 
ภาพประกอบ 27 ท่าร าสอดสร้อยมาลา 

 
     ที่ร าที่ 2 ท่าร าชักแป้งผัดหน้า 
     ค าอธิบายท่าร า 
      นักแสดงยืนกก้าวเท่าใดก็ได้ออกมาด้านหน้าในลักษณะท่าก้าวหน้าย่อเข่า
ลงเล็กน้อย ตัวตั้งตรง มือซ้าย หรือขวาจีบ แล้วยกข้ึนในระดับใบหู มืออีกข้างตั้งวงระดับปากไว้
ด้านหน้า ศรีษะเอียงด้านเดียวกันกับมือที่จีบ ท าอย่านี้สลับกันซ้ายขวาตามจังหวะดนตรี ดัง
ภาพประกอบ 
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ภาพประกอบ 28  ท่าร าชักแป้งผัดหน้า 

 
     ท่าร าท่าท่ี 3 ท่าร าส่าย 
     ค าอธิบายท่าร า 
      นักแสดงยืนกก้าวเท่าใดก็ได้ออกมาด้านหน้าในลักษณะท่าก้าวหน้าย่อเข่า
ลงเล็กน้อย ตัวตั้งตรง มือซ้าย และมือขวาตั้งวงระดับไหล่ โดยงอข้อศกเล็กน้อย แล้วสลับมือซ้าย-ขวา
ขึ้นลงข้างล าตัว โดยมือที่วาดขึ้นให้เหยียดแขนตรึง ศีรษะเอียงไปตามมือที่ตั้งวง ท าอย่างนี้สลับไปมา
ตามจังหวะเพลง ดังภาพประกอบ 
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ภาพประกอบ 29  ท่าร าร าส่าย 
 
  4. ด้านเครื่องแต่งกาย 
   การแต่งกาย การแต่งเนื้อแต่งตัวของเพลงอีแซว คือนุ่งโจงกระเบนส าหรับฝ่ายชาย 
ใส่เสื้อคอกลมแขนสั้น ลายดอกสีสดๆ นุ่งผ้าโจงกระเบนสีต่างๆ นุ่งทับเสื้อที่เอวมีผ้าขาวม้าคาด 
นอกจากนั้นอาจมีเครื่องประดับ เช่นแขวนพระเครื่องห้อยคอ ส่วนเครื่องแต่งตัวฝ่ายหญิง ใส่เสื้อคอวี
หรือคอปก หรือเสื้อผ้าลูกไม้ แขนกระบอก ปล่อยชายเสื้อทับผ้านุ่ง นุ่งโจงกระเบน คาดเข็มขัด อาจมี
เครื่องประดับ ได้แก่ต่างหู สายสร้อย ดังภาพประกอบ 
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ภาพประกอบ 30 การแต่งกายประกอบการแสดงเพลงพ้ืนบ้านเพลงอีแซว จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
  5. ด้านเวที แสง เสียง เครื่องดนตรี 
   มาตรฐานการก าหนดเวที ที่ใช้ส าหรับการแสดงเพลงพ้ืนบ้านเพลงอีแซวนั้น
ก าหนดให้มีความสูงของเวที 1 เมตร กว้าง 8 เมตร และควรมีหลังคา มาตรฐานของเสียงควรมี
ไมโครโฟนและล าโพงที่ดังเพราะ และไม่อ้ืออึงจนเกินไป ดังภาพ 
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ภาพประกอบ 31 มาตรฐานเวทีที่ใช้ส าหรับการแสดงเพลงพ้ืนบ้านเพลงอีแซว 
 
   มาตรฐานแสง และเสียงส าหรับใช้ประกอบการแสดงเพลงพ้ืนบ้านเพลงอีแซว 
จังหวัดสุพรรณบุรี คือ แสดงต้องมีความสว่างพอ ไม่ควรระบายไฟจนมืด ดังภาพ 
 

 
 

ภาพประกอบ 32 มาตรฐานแสงบนเวทีการแสดงเพลงพื้นบ้านอีแซว จังหวัดสุพรรณบุรี 
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   มาตรฐานด้านเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงเพลงพ้ืนบ้านเพลงอีแซว จังหวัด
สุพรรณบุรี มีเครื่องดนตรีหลักอยู่สองชิ้นคอ ตระโพน และกรับ เป็นมาตรฐานเครื่องดนตรี
ประกอบการแสดงเพลงพ้ืนบ้านเพลงอีแซว จังหวัดสุพรรณบุรี ดังภาพ 
 

 
 

ภาพประกอบ 33  ตระโพนเครื่องดนตรีประกอบการแสดงเพลงอีแซว จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 34  กรับ เครื่องดนตรีประกอบการแสดงเพลงพ้ืนบ้านเพลงอีแซว จังหวัดสุพรรณบุรี 
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  6. มาตรฐานด้านเวลาที่ใช้แสดงเพลงพ้ืนบ้านเพลงอีแซว 
   มาตรฐานด้านเวลาที่ใช้ท าการแสดงเพลงพ้ืนบ้านเพลงอีแซวให้มีเวลา 3 ชั่วโมง ไม่
ควรเกินไปกว่านี้ เพราผู้ชมในปัจจุบันมีความสนใจประมาณนี้ และเป็นมาตรฐานด้านเวลาที่ก าหนด
โดยกลุ่มศิลปินพื้นบ้านเพลงอีแซว 
   การสร้างมาตรฐานศิลปะการแสดงพื้นบ้านเพลงอีแซว จังหวัดสุพรรณ ทุกด้านได้
ผ่านการกลั่นกรองโดยศิลปินพ้ืนบ้านเพลงอีแซว จังหวัดสุพรรณบุรี โดยการประชุม และเสวนากลุ่ม 
หาข้อร่วมกันในและข้อยุติ การสร้างมาตรฐานการแสดง เมื่อได้มาซึ่งข้อมูลแล้วท าการเคราะห์ หากมี
ข้อความไม่ตรงกัน ผู้วิจัยได้กลับไปค้นหาขอมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะจงเป็นรายๆ ไป ในประ
เดนที่มีข้อสงสัย เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วกลับไปตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งกับขอมูลที่ได้มาก่อนหน้า 
เมื่อเห็นว่าข้อมูลถูกต้องหมดแล้วจึงท าการประเมินด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบสามเส่าที่อ้างมาข้างต้น
แล้วนั้น 
   การสร้างมาตรฐานการแสดงพ้ืนบ้านเพลงอีแซว จังหวัดสุพรรณบุรีนั้น ผู้วิจัยได้ท า
การวิจัยเพื่อพัฒนามาสร้างมาตรฐานการแสดง โดยการใช้เครื่องมือวิจัยกับประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
โดยขวัญจิตต์  ศรีประจันต์ ได้ลงความเห็นว่าเหมาะสม และสามารถน ามาเป็นเกณฑ์มาตรฐานการ
แสดงเพลงพ้ืนบ้าน จังหวัดสุพรรณบุรีได้ ผู้วิจัยได้น าเกณฑ์มาตรฐานที่สร้างสมบูรณ์แล้วมาเป็นสิ่งที่
ค้นพบในการวิจัยเพื่อพัฒนา 
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บทที่ 5 
 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษาวิจัยเพลงอีแซว  :  การสร้างมาตรฐานศิลปะการแสดงเพลงพ้ืนบ้านเพลงอีแซว
จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือสร้างมาตารฐานของการแสดงเพลง
พ้ืนบ้านอีแซว จากข้อมูลการวิจัยมาสรุปผล อภิปรายผล และมีข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 
  1. ความมุ่งหมายของการวิจัย 
  2. สรุปผล 
  3. อภิปรายผล 
  4. ข้อเสนอแนะ 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 
 1. เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาศิลปะการแสดงเพลงพ้ืนบ้าน เพลงอีแซว จังหวัด
สุพรรณบุรี 
 2. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาศิลปะการแสดงเพลงพ้ืนบ้าน เพลงอีแซว จังหวัด
สุพรรณบุรี 
 3. เพ่ือสร้างมาตรฐานศิลปะการแสดงเพลงพ้ืนบ้าน เพลงอีแซว จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
สรุปผล 
 
 ตอนที่ 1 ประวัติความเป็นมาศิลปะการแสดงเพลงพื้นบ้าน เพลงอีแซว จังหวัดสุพรรณบุรี 
  1. ประวัติความเป็นมา อัตลักษณ์ ของศิลปะการแสดงเพลงพ้ืนบ้านอีแซวจังหวัด
สุพรรณบุรี มีวิถีชีวิตของคนในชุมชน มีการสืบทอดการแสดงจากครอบครัว และเครือญาติโดยมีการ
ถ่ายทอดความรู้กับการแสดงจากรุ่นสู่รุ่น การศึกษาหาความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในลักษณะครูพักลักจ า 
การสืบทอดในระบบการศึกษารวมถึงการรวมกลุ่มในชุมชน ศิลปะการแสดงเพลงพ้ืนบ้านอีแซว 
นอกจากนี้คณะเพลงพื้นบ้านภาคกลางมีอัตลักษณ์แตกต่างกัน  คือ ไม่ว่าจะเป็นท่าร า การร้อง ที่เป็น
เอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ชมเกิดความประทับใจและชอบใจ นอกจากนั้น
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ในบางคณะเพลงพื้นบ้านเพลงอีแซวมีการแสดงแบบดั้งเดิม ยึดถือแนวทางการแสดงอย่างเคร่งครัด
และบางคณะมีทั้งการแสดงเพลงพ้ืนบ้านภาคกลางแบบประยุกต์ เพ่ือให้เหมาะสมกับงานที่จ้าง  
  องค์ประกอบ และขั้นตอนของการแสดงเพลงพื้นบ้านอีแซว มีความคล้ายคลึงกัน 1) 
เวทีการแสดงจะเป็นพื้นกระดานโดยสูงจากพ้ืนดิน 1 เมตร จะกว้างประมาณ 8 x 5 เมตร ฉากเป็นไว
นิลสีก็จะเป็นสีที่ส่วยงามดูแล้วสบายตา นอกจากนี้จะแสดงบนลานดินโล่งกว้าง หรือแสดงบนเวทีใน
อาคารแล้วแต่เจ้าภาพ 
  การแต่งกาย มักแต่งกายตามแบบพ้ืนบ้านในแต่ละท้องถิ่น ส่วนใหญ่ ผู้แสดงฝ่ายชาย นุ่ง
โจงกระเบนสีสด ใส่เสื้อคอกลม กระดุม 3 เม็ด เรียกว่า เสื้อมิสกรีแขนสั้นเล่นลวดลาย ถ้าเป็นสีพ้ืนก็
เป็นผ้าเนื้อมันท าให้ดูสีสดใส มีผ้าขาวม้า คาดเอว ฝ่ายหญิง นุ่งผ้าโจงกระเบน นิยมสวมเสื้อคอกลม 
บางครั้งคอปาดนิยมผ้าตัดเองที่สอดดิ้นหรือปักเลื่อมเป็นดอกดวงสีสดใส 3) เครื่องดนตรี มีฉิ่ง มีกรับ 
มีกลองร ามะนา เป็นหลัก อาจมีโหม่ง กลองยาว หรือฉาบมาเพ่ิม 4) แสง สี เสียง ส่วนใหญ่จะเช่า
เครื่องเสียงเป็นงานไปประกอบด้วยไฟแสงจันทร์ 3 ดวง ใชแ้ขวนด้านหน้าของเวทีเว้นระยะเป็นช่วง ๆ 
อยู่ด้านบนหน้าเวทีสูงจากพ้ืน ไฟรางหน้า เวทีประกอบด้วยหลอดนีออนสีขาวอยู่ในราง สปอร์ตไลน์   
2 ดวง อยู่ด้านข้างของเวทีผูกติดกับเสา หันหน้าเข้าหาเวที เป็นเครื่องเสียงขนาดกลาง 220 วัตต์ 
ประกอบด้วยเครื่องเสียง แอมเพาว์เวอร์ มีชุดปรับเสียง คอสโอเวอร์มีคอมเพสเซอร์ และมิกเซอร์ มีตู้
ล าโพง 2 ข้าง  5) ผู้แสดงจะก าหนดมาพองามมีหญิง 5 ชาย 5 อาจจะมากหรือน้อยกว่านั้นตามความ
เหมาะสม  6) ขั้นตอนการแสดงจะเหมือนกัน คือเริ่มต้นด้วยการไหว้ครู ว่าเกริ่น จากนั้นก็ร้องประ
คารมกัน และจบด้วยการร้องอวยพรเจ้าภาพและผู้ชม  
  ความเชื่อและขนบนิยมของศิลปะการแสดงเพลงพ้ืนบ้านอีแซว จังหวัดสุพรรณบุรี 
ความเชื่อในการแสดงเพลงพื้นบ้านอีแซว มีความเชื่อไปในทางเดียวกันและคล้ายคลึงกัน คือ หากมี
การรับครู หรือพ่อแม่แล้ว ควรจะท าการไหว้ครูประจ าทุกปีหากไม่ได้บูชาครูแล้วจะมีเหตุเภทภัยต่างๆ 
เช่น ไม่สบาย ป่วยกระเสาะกระแสะ ต้องท าพิธีไหว้ครูแล้วจะหายในที่สุด เครื่องดนตรีแต่ละชิ้นจะมี
ครูหมอตายายจะลบหลู่หรือข้ามกรายไม่ได้ ใครที่ต้องการให้พ่อครูหรือพ่อแก่ช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ ก็
จะบนบานศาลกล่าวให้พ่อครูหรือพ่อแก่ช่วยเหลือในเรื่องนั้นๆ เมื่อประสบความส าเร็จจะต้องแก้บน
ตามสัญญา การถือเคล็ดคือการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไหว้ครูทุกคนก่อนออกแสดงเพ่ือความ
เป็นสิริมงคลขอให้การแสดงเพลงพื้นบ้านอีแซวประสบผลส าเร็จและเป็นที่ชื่นชอบของผู้ชม มีขนบ
นิยมในการแสดงที่เหมือนกันเป็นส่วนใหญ่ เช่น การไหว้ครู สิ่งของที่ใช้ได้แก่  พานก านล หรือพานใส่
หมาก  พลู  บุหรี่  ธูป  เทียน  ดอกไม้  เงิน 6 สลึง  หรือ  6  บาท  หรือก่ีสตางค์กี่บาทแล้วแต่สั่งสอน
กันมา  ไม่มีเหตุผลเรื่องจ านวน  บางคนก็มีเหล้าอีก  1  ขวด ชายไหว้เป็นล าดับแรก  ชายนั่งยอง ๆ  
มีพ่อเพลงถือพานก านลว่าน าขึ้นแล้วมีลูกคู่คอยรับตอนท้าย  เริ่มไหว้จากพระพุทธ  พระธรรม  
พระสงฆ์ก่อน  แล้วมาให้พ่อแม่  จากนั้นท้ายสุดจึงไหว้ครู  เป็นการไหว้ตามล าดับความเคารพ 
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นอกจากนี้มีการขอสมา คือ เมื่อว่าโต้ตอบกันจนหมดเวลาแล้ว  ก็ว่าเพลงอวยพร  หรือเพลงลา  
เจ้าของงานบ้าง  ร้องล่ าลาคนฟังบ้าง  จากนั้นคนแพลงก็หยุดร้อง  ต่างมาไหว้ขอโทษขอโพยกันเอง  
เรียกว่า  ขอสมา  หมายความว่าที่ได้ว่าเพลงล่วงเกินอะไรกันไปนั้นไม่ใช่ว่าจริง  แต่เล่นกันไปตามบท  
อาจมีเผลอไผลไม่ชอบหูกันบ้างก็อย่าได้ถือโทษโกรธเคือง  นี่เป็นธรรมเนียมที่จะขาดเสียไม่ได้ 
  ด้านความเป็นมาของศิลปะการแสดงพื้นบ้านเพลงอีแซว จังหวัดสุพรรณบุรี เพลงอีแซว 
เป็นเพลงพ้ืนบ้านประจ าท้องถิ่นของ สุพรรณบุรี มีก าเนิดและแพร่หลายในเขตจังหวัดสุพรรณ บุรีและ
ใกล้เคียง เพลงอีแซวมีความเป็นมาที่ยาวนาน มากกว่าร้อยปี โดยในช่วงแรกๆ นั้นมีลักษณะเป็นเพลง
ปฏิพากย์(เพลงโต้ตอบ) ที่ หนุ่มสาวใช้ร้องยั่วเย้า เกี้ยวพาราสีกันอย่างง่ายๆ สั้นๆ กระทั่งเมื่อ 60-70 
ปี ที่ผ่านมาจึงได้พัฒนาเป็นเพลงปฏิพากย์ยาวคือมีเนื้อเพลงที่ใช้ร้องในแต่ละครั้งยาวมากขึ้น พร้อมกับ
มีการดัดแปลงท านองและลักษณะการร้องรับของลูกคู่ นอกจากนั้นยังได้มีการพัฒนาเสื้อผ้าของผู้
แสดง โดยจะนุ่งโจงกระเบนทั้งฝ่ายชายและหญิง ส่วนเสื้อนั้น ฝ่ายหญิงจะใส่เสื้อแขนสั้นคอกลมหรือ 
คอเหลี่ยมกว้าง ฝ่ายชายมักจะ ใส่เสื้อแขนสั้นคอกลม สร้าง สรรค์ความสะดุดตาด้วยสี ที่ฉูดฉาดเพ่ือ
ดึงดูดใจผู้ชม ด้วยความนิยมในเพลงอีแซวท าให้สามารถแสดงได้เกือบทุกสถานที่และทุกโอกาส
เพียงแต่ จะไม่มีการแสดงในงานแต่งงาน 
  วงอีแซวจะไม่มีข้อก าหนดเรื่อง จ านวนผู้แสดง แต่ในวงหนึ่งๆ จะมีการจัดสรรต าแหน่ง
หน้าที่ ของผู้แสดงประกอบด้วย พ่อเพลง (ผู้ร้องน าฝ่ายชาย) แม่เพลง (ผู้ร้องน าฝ่ายหญิง) คอต้น ผู้
ร้องเพลงโต้ตอบคนแรก คอสองคอสาม (ผู้ร้องคนที่สองและ สาม) และลูกคู่ จ านวนลูกคู่ไม่จ ากัด
จ านวนมีหน้าที่ร้องรับ ร้องซ้ าความ ร้องสอดแทรกขัดจังหวะเพ่ือความสนุกสนานเพลงอีแซวมีจะ
ด าเนินการแสดงโดยมีเนื้อหาเรียงล าดับ เริ่มต้นด้วยบทไหว้ครู บทเกริ่น บทประ และจบท้ายด้วยบท
จาก หรือบทลา 
  บทไหว้ครู เป็นบทกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และผู้มีพระคุณ ได้แก่ พระรัตนตรัย 
เทวดา ภูตผี พ่อแม่ ครูอาจารย์ ( ครูเพลงของอีแซวจะมีสองแบบ “ ครูเพลงที่เป็นจิตวิญญาณ ” เช่น
พระนารายณ์ ฤาษีหรือพ่อแก่ และครูอีกประเภทคือ “ ครู เพลงที่เป็นมนุษย์ ” นอกจากครูเพลงทั้ง
สองแบบแล้ว ก็มี “ครู พักลักจ า” ซึ่งหมายถึงครูที่ผู้ร้องไม่ได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์ แต่ได้ แอบจดจ า
เพลงหรือลีลา ) การร้องบทไหว้ครูจะต้องนั่งกับพ้ืนร้อง โดยมี “พาน ก านล” หรือพานไหว้ครูวางไว้
ข้างหน้า หรือยกถือไว้ในขณะร้อง โดยพ่อเพลงจะร้องก่อน ตามด้วยแม่เพลง บทเกริ่น เป็นบทร้อง
ของฝ่ายชายและหญิงก่อนที่จะ มาพบกันตามเหตุการณ์ท่ีสมมุติไว้ บทเกริ่นเริ่มต้นภายหลังจาก บท
ไหว้ครูจบลง ผู้แสดงทั้งหมดจะลุกขึ้นยืนร้อง “เพลงออกตัว” มีเนื้อหาทักทายกัน แนะน าตัว ฝากตัว
กับผู้ชม ตามด้วย “เพลง แต่งตัว” หากสมมุติเหตุการณ์เป็นการชักชวนกันไปเที่ยวบ้าน สาวๆ พอ
มาถึงบ้านฝ่ายหญิงแล้วจะร้อง “เพลงปลอบ” ซึ่งเป็น เพลงที่ชักชวนให้ฝ่ายหญิงออกมาร้องเพลง
โต้ตอบกัน เพลงประ หมายถึงการร้องปะทะคารมกันของทั้งสอง ฝ่าย เพลงประของวงอีแซวมีหลาย
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แบบ ได้แก่ แนวรัก (การเกี้ยว พาราสี) แนวประลอง ( การทดสอบฝีปากหรือทดสอบภูมิปัญญา และ
แนวเพลงเรื่องคือการด าเนินเรื่องราวตามเรื่องของ นิทาน นิยาย หรือวรรณกรรม บทจาก หรือ บทลา 
เป็นเพลงที่ใช้ร้องเพ่ือ แสดงถึงความอาลัยคู่เล่นเพลง ผู้ชม หรือ กล่าวอ าลาผู้ชม หรือเจ้าภาพผู้ว่าจ้าง
ให้มาแสดง และบทอวยพรเป็นการร้องขอบคุณเจ้าภาพ และ ผู้ชม รวมทั้งขอบคุณผู้ให้รางวัล 
 
 ตอนที่ 2. สภาพปัญหาของศิลปะการแสดงเพลงพ้ืนบ้านอีแซว จังหวัดสุพรรณบุรี 
  สรุปสภาพปัจจุบันปัญหาการแสดงเพลงพ้ืนบ้านอีแซวจังหวัดสุพรรณบุรี คือ เพลงอีแซว
เป็นเพลงพ้ืนบ้านประจ าท้องถิ่นของจังหวัดสุพรรณบุรี ถูกดัดแปลงมาจากเพลงฉ่อย โดยเนื้อหาของ
เพลงคือ การที่หนุ่มสาวใช้ร้องเก้ียวพาราสีกันอย่างง่ายๆ เครื่องดนตรีประกอบจังหวะเพลงจะมี
ตะโพน ฉิ่ง กรับ เพ่ือการประคับประคองดนตรีให้มีจังหวะสนุกสนาน ส่วนเสื้อผ้าของผู้แสดง ทั้งฝ่าย
ชายและหญิงจะนุ่งโจงกระเบน ส่วนเสื้อฝ่ายหญิงจะใส่เสื้อแขนสั้นคอกลมหรือคอเหลี่ยมกว้าง ฝ่าย
ชายมักจะใส่เสื้อแขนสั้นคอกลม สร้างสรรค์ความสะดุดตาด้วยสีที่ฉูดฉาดเพ่ือดึงดูดใจผู้ชม เพลงอีแซว
มีความเป็นมาอันยาวนาน เป็นส่วนหนึ่งของภูมิปัญญาทางภาษาและวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นวิถี
ชีวิตและสภาพสังคมของคนไทย เราสามารถเรียนรู้วิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ ศาสนา ความเชื่อ ภาษา 
และวัฒนธรรมได้จากบทเพลงพ้ืนบ้านผ่านจังหวะถ้อยค าท่ีมีข้อคิด สุภาษิตสั่งสอนต่างๆ ความงดงาม
ของเพลงอีแซว ในฐานะภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
  เพลงอีแซวมีท่วงท านองจังหวะลีลาสนุกสนาน เป็นฉันทลักษณ์ในตระกูลกลอนหัวเดียว 
คือสัมผัสท้ายวรรค เช่น กลอนไล กลอนรี กลอนลา กลอนลู คือถ้าเล่นกลอนไลจะลงสัมผัสท้ายวรรค
เป็นสระไอ ทั้งหมดเป็นกลอนเพลงพื้นบ้านที่มีอิสระทางฉันทลักษณ์ที่เรียบง่ายแต่งดงามด้วยถ้อยค า 
ลีลา จังหวะที่วัดปฏิภาณผู้เล่น เพราะต้องเกี้ยวกัน แก้กันสดๆ ระหว่างพ่อเพลงและแม่เพลงรูปแบบ
ของการถ่ายทอดวิชาความรู้สู่เด็กๆ เปิดสอนในรูปแบบของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชื่อชุมนุมเพลง
พ้ืนบ้าน โดยรวมตัวเด็กที่รักในเพลงพ้ืนบ้านตั้งแต่ ม.1-ม.6 และครูเจี๊ยบจะสอนด้วยเทคนิคที่
หลากหลายเช่น ท าเป็นโปรแกรมสอน สื่อมัลติมิเดีย เรียนรู้กับครูเพลงปราชญ์ชาวบ้าน และได้เขียน
ต าราและแผนการสอนจากประสบการณ์เพลงพ้ืนบ้าน สอนตั้งแต่เทคนิคการร้อง ท่าร า การร าตีบท 
ลูกคู่ การพูด พิธีกร การตีฉิ่ง ตีกรับ ตีตะโพน และปัจจุบันประยุกต์ใช้กลองชุดและเบส เป็นการ
ผสมผสานดนตรีไทยและสากล เด็กท่ีสนใจเล่นดนตรีก็ได้เล่น เด็กท่ีถนัดร้องก็สอนร้อง เด็กบางคนเข้า
มาเพราะอยากร า บางคนชอบเป็นพิธีกร และใช้เวลาว่างเสาร์อาทิตย์รวมตัวกันซ้อม และออกท าการ
แสดงรับใช้ชุมชนอย่างต่อเนื่อง เป็นการฝึกทักษะการแสดงสู่ศิลปินมืออาชีพ 
  ความหวังของครูต่ออนาคตของเพลงอีแซวพื้นบ้านถ้าครูยังอยู่ เพลงพ้ืนบ้านต้องไม่ตาย 
มันคืออุดมการณ์ที่เคยให้ค าสัญญาต่อหน้าพ่อแก่ (พระฤาษีนารอทมุนี ครูแห่งศิลปิน) ว่าตลอดชีวิตจะ
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อุทิศเพ่ือสืบสานศิลปะเพลงพ้ืนบ้าน จะท าหน้าที่ส่งผ่านวัฒนธรรมจากรุ่นปู่ย่าตายายไปสู่เด็กรุ่นใหม่ 
เพ่ือรักษามรดกล้ าค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้สังคมไม่หลงลืมรากเหง้าไหลไปตามกระแสวัตถุนิยม 
  สภาพปัจจุปัญหาของศิลปะการแสดงพื้นบ้านเพลงอีแซว จาการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
ประเดนสภาพปัจจุบันปัญหาพบว่าสภาพปัจจุบันการแสดงเพลงพื้นบ้านอีแซว จังหวัดสุพรรณบุรี การ
แสดงเพลงอีแซวยังคงมีอยู่ตลอดในงาน หรือกิจกรรมทางสังคม เช่นงานบวช งานศพ งานประเพณี 
และงานบุญ การแสดงเพลงอีแซวปัจจุบันภาคส่วนราชการที่จัดกิจกรรมและเทศการต่างๆ ก็ยังน าการ
แสดงพืน้บ้านเพลงอีแซวมาส่งเสริม และเผยอพร่อยู่ เช่นกิจกรรมเทศการงานวัดป่าเลไลย์ งานดอน
เจดีย์ และกิจกรรมบ้านควายไทย ส่วนงานบุญ และกิจกรรมทางสังคมก็ยังมีผู้หาเพลงพ้ืนบ้านอีแซว 
อยู่  
  สภาพปัญหาของการแสดงศิลปะพ้ืนบ้านเพลงอีแซวจังหวัดสุพรรณบุรี เพลงอีแซวเป็น
เพลงปฏิพากย์สั้น ต่อมาประมาณ 60-70 ปีที่ผ่านมาจึงพัฒนาเป็นเพลงปฏิพากย์ ยาว ซึ่งมีลักษณะ
เหมือนเช่นปัจจุบัน ลักษณะเด่นของเพลงอีแซวจะมีจังหวะเร็ว กระชั้น มีค า ประพันธ์เป็นกลอนหัว
เดียว และนิยมเล่นสัมผัสอักษรแพรวพราวเป็นพิเศษ การสร้างสรรค์บทเพลงอีแซวในด้านเนื้อหา 
พบว่าศิลปินผู้สร้างสรรค์มีจ านวนจ ากัด แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์บทเพลงส่วนใหญ่เกิดจาก
อารมณ์สะเทือนใจที่เป็นอารมณ์สุข ศิลปินส่วนใหญ่มีขั้นตอนการสร้างสรรค์ท่ีเริ่มจากการเลือกเรื่อง
และเนื้อหา การวางโครง เรื่อง การคิดหาถ้อยค าและการปรับปรุงเนื้อเพลง ส่วนเนื้อหาของเพลงอี
แซวมีจ านวนมากและ มีความหลากหลาย กลวิธีการเสนอเนื้อหาของศิลปินเพลงอีแซว ได้แก่ การ
เลือกสรรบทเพลงส าหรับ ร้องที่เหมาะสมกับบริบทของการแสดง และกลวิธีในการแสดงออกให้
น่าสนใจ โดยใช้น้ าเสียงและ ท่าทางประกอบ มุขตลก ลีลาจังหวะดนตรี และการใช้จิตวิทยาในการ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ฟัง ส่วนการสร้างสรรค์ด้านภาษา พบว่ามีการใช้ถ้อยค า ส านวนโวหาร และ
ความหมายแฝง การใช้ภาษาที่เด่นเป็นพิเศษ คือ การเล่นสัมผัสอักษร การใช้ค าสังวาสชนิดอ้อม การ
ใช้ ความเปรียบ และความหมายแฝง อย่างไรก็ตามการสร้างสรรค์ภาษาในเพลงอีแซวนับเป็น
องค์ประกอบ ส าคัญและถือเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งซึ่งท าให้เพลงอีแซวเป็นที่นิยมของคนไทยมาจนถึง
ปัจจุบัน การวิเคราะห์บทบาทของเพลงอีแซวที่มีต่อสังคมพบว่ามี 4 ประการคือ บทบาทในฐานะเป็น 
สิ่งบันเทิง บทบาทในการให้การศึกษาทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อม บทบาทในฐานะเป็นสื่อ 
มวลชนชาวบ้านที่ท าหน้าที่กระจายข่าวสารและวิพากษ์วิจารณ์สังคม และบทบาทในการจรรโลง 
วัฒนธรรมของสังคม การศึกษาสถานภาพของเพลงอีแซวสรุปได้ว่าเพลงอีแซวมีลักษณะเป็นการแสดง
พ้ืนบ้านที่ผู้ แสดงรวมกลุ่มกัน เป็นคณะเพลงและรับว่าจ้างแสดงในงานต่าง ๆ ทั่วไป การแสดงเพลงอี
แซว จึงเป็นอาชีพหนึ่งในปัจจุบัน ซึ่งมีการสร้างสรรค์และสืบทอดเพลงอีแซวระหว่างกลุ่มผู้แสดง 
ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างสรรค์และสืบทอดเพลงอีแซว ส่วนใหญ่เกิดจากตัวศิลปินและค่านิยม 
ของคนในสังคม ดังนั้นแนวทางอนุรักษ์และส่งเสริมเพลงอีแซวจึงควรส่งเสริมให้ศิลปินได้ พัฒนา
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ความรู้ความสามารถ พัฒนารูปแบบและเนื้อหาของเพลงอีแซวให้เหมาะกับยุคสมัยและ วัฒนธรรม
ไทย รวมทั้งควรมีการเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเพลงอีแซวแก่ประชาชนด้วย 
  ปัญหาเกี่ยวกับผู้ชมนับแต่อดีตความนิยมของคนดู แต่เดิมเน้นความนิยมในเชิงศิลปะท้ัง 
ในลีลาการร่ายร า การว่ากลอน และปฏิภาณในการท าบท เห็นได้จากการแสดงเพลงพื้นบ้านภาคกลาง
ซึ่งเป็นสถานการณ์แข่งขันระหว่างกัน หรือที่เรียกว่า เพลงปฏิพากษ์หรือเพลงโต้ตอบ การแสดงใน
ลักษณะเช่นนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือจะพิสูจน์ว่าใครเล่นหรือร าดีกว่ากัน การว่ากลอนสดหรือมุตโต ใคร
ดีกว่ากันซึ่งเป็นผลให้มีคนนิยมมากขึ้น ต่อมาเม่ือมีอิทธิพลของสื่อสมัยใหม่เข้ามา ความนิยมของคนดู
จึงเริ่มเปลี่ยนไป คือ คนดูในช่วงสมัยนั้นมีความนิยมในละครแบบสมัยใหม่  
  ปัญหาเกี่ยวกับสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมการเข้ามาของสื่อสมัยใหม่ เศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศไทยเปลี่ยนไป การค้าขายขยายตัว มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ๆ เข้ามา มีความบันเทิงให้
เลือกสรร เช่น โทรทัศน์ ภาพยนตร์ การแสดง ดนตรีสมัยใหม่ คาราโอเกะ ซีดีภาพยนตร์ ใน
สถานการณ์ เช่นนี้ การแสดงเพลงพื้นบ้านภาคกลางที่ไม่ปรับวิธีการแสดงก็เริ่มเสื่อมความนิยมลงไป  
  ปัญหาเกี่ยวกับตัวศิลปินรายได้จากการแสดงเพลงพ้ืนบ้านภาคกลางไม่เพียงพอต่อการ
ด ารงชีพ พบว่า รายได้เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการอยู่รอดของการแสดงเพลงพ้ืนบ้านภาค
กลาง เพราะหมายถึง เรื่องปากเรื่องท้อง ที่จ าเป็นต้องกินต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน จากสภาพดังกล่าว 
ท าให้การแสดงเพลงพ้ืนบ้านภาคกลางต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแสดงของตัวเอง เนื่องจากเหตุผล
เกี่ยวกับรายได้เป็นประเด็นส าคัญ ได้แก่ พ่อเพลงแม่เพลงแทนที่จะตั้งเป็นคณะแต่เปลี่ยนเป็นศิลปิน
เพลงพื้นบ้านภาคกลางอิสระ ซึ่งรับจ้างแล้วแต่งาน สาเหตุที่เปลี่ยนแปลงการแสดง เนื่องจากการ
แสดงรับจ้างเดี่ยว ๆ ให้รายได้มากกว่า มีโอกาสแสดงที่หลากหลายกว่า  
  ศิลปินไม่มีผู้สืบทอด พบว่า การแสดงเพลงพ้ืนบ้านภาคกลาง แม้ว่าคนรุ่นเก่าที่มีความรู้
ความช านาญในการแสดงเพลงพื้นบ้านภาคกลางจะไม่หวงวิชาความรู้ แต่ก็ไม่ค่อยจะถ่ายทอดความรู้
ให้กับผู้ใดง่าย ๆ เนื่องจากเพลงพ้ืนบ้านภาคกลางยากแก่การฝึก นอกจากนี้คนรุ่นใหม่ไม่สนใจที่จะสืบ
ทอดเนื่องจากการแสดงเพลงพ้ืนบ้านภาคกลางมีขนบธรรมเนียม เรื่องที่แสดงไม่สนุก ไม่น่าติดตาม 
การสืบทอดต้องใช้ความอดทนสูง เอาใจใส่อย่างจริงจังท าให้คนรุ่นใหม่ท้อถอย และคนรุ่นใหม่รับเอา
วัฒนธรรมต่างชาติเข้ามา ค่านิยมจึงเปลี่ยนไป  
  ขาดการประชาสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ พบว่า ขาดการประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง การ
ประชาสัมพันธ์ที่มีคุณภาพจะท าให้ประชากรนั้นหันกับมาสนใจในการแสดงเพลงพ้ืนบ้านภาคกลาง         
มากขึ้น เพราะถ้ามีการประชาสัมพันธ์ที่ดี หรือการที่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่สนใจกับคนทั่วไป
ประชาชนก็จะให้ความสนใจในการแสดงเพลงพื้นบ้านภาคกลาง 
  ปัญหาเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงานด้านวัฒนธรรม ขาดการส่งเสริมจากหน่วยงานราชการและ
องค์กรที่เก่ียวข้อง พบว่า ภาครัฐไม่ค่อยสนับสนุนและเห็นความส าคัญของการสืบทอดการแสดงเพลง
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พ้ืนบ้านภาคกลางเท่าที่ควร ในหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่เห็นความส าคัญ ไม่มีการส่งเสริมเข้า
ไปในชุมชนหรือหน่วยงานใหญ่ เพื่อเกิดเป็นแรงผลักดันให้กับคนในชุมชนและสมาชิกในชุมชน อีกทั้ง
ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานและกิจกรรมด้านการแสดงเพลงพื้นบ้านภาคกลางยังมีอยู่น้อยมาก และ
ขาดการจัดระบบ แม้แต่ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดที่ท างานด้านวัฒนธรรมยังไม่มีข่าวสารการแสดง
เพลงพื้นบ้านภาคกลางของศิลปินในจังหวัด ซึ่งในความเป็นจริงแล้วในทุกพ้ืนที่ควรได้รับการสนับสนุน
ในด้านศิลปวัฒนธรรม เพราะถือได้ว่าวัฒนธรรมของภาคใด จังหวัดใด ก็ถือเป็นมรดกของชาติที่
สมควรอนุรักษ์และเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จัก 
 
 ตอนที่ 3 การสร้างมาตรฐานศิลปะการแสดงเพลงพ้ืนบ้านอีแซว จังหวัดสุพรรณบุรี 
  จากการรวบรวมข้อมูลโดยการใช้เครื่องมือในการวิจัยกับผู้เชียวชาญ ศิลปินพ้ืนบ้านอี
แซว แล้วน าผลการเก็บข้อมูลมาสร้างมาตรฐานการแสดงเพลงพื้นบ้านอีแซว จังหวัดสุพรรณบุรี แล้ว
น ามาตรฐานมาใช้กับประชากรกลุ่มตัวอย่างพบว่ามาตรฐานเพลงอีแซวมีอยู่ 6 ด้าน ดังนี้ 
  การออกแบบมาตรฐานศิลปะการแสดงเพลงพื้นบ้านอีแซว ของจังหวัดสุพรรณบุรี 
   1. การสร้างมาตรฐานการแสดงเพลงพ้ืนบ้านอีแซวผู้วิจัยได้ก าหนด และออกแบบ
อธิบายเกณฑ์การสร้างมาตรฐาน โดยมีค าอธิบาย แบบมาตรฐานศิลปะการแสดงเพลงพ้ืนบ้าน อีแซว 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
     1.ตัวบ่งชี้ (lndicator) ตัวบ่งชี้ส าหรับเพลงพ้ืนบ้าน อีแซว จังหวัดสุพรรณบุรี มี 6 
ตัวบ่งชี้ดังนี้คือ 
     1.1 ด้านบุคลากรผู้แสดง 
     1.2  ด้านค ากลอน 
     1.3 ด้านท่าร า (ใช้ท่าร าวงมาตรฐาน) 
     1.4 ด้านเครื่องแต่งกาย 
     1.5 ด้านเวที แสง เสียง เครื่องดนตรี 
     1.6 ด้านระยะเวลาการแสดง 
    2. เกณฑ์สัมพันธ์ (Relative Criteria) หมายถึง เกณฑ์ที่ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์
กันในแต่ละตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้แต่ละตัวจะมีเกณฑ์สัมพันธ์ 4 ตัวย่อย ตัวย่อยละ 5 คะแนน รวมคะแนน
ตัวบ่งชี้แต่ละตัวเท่ากับ 20 คะแนน ตัวบ่งชี้ 6 ตัวเป็นคะแนนทั้งสิ้น 120 คะแนน ดังรายละเอียด
ปรากฏในตรารางแบบมาตรฐานศิลปะการแสดง อีแซว ของจังหวัดสุพรรณบุรี ต้องได้คะแนนแต่ละตัว
บ่งชี้ไม่ต่ ากว่า 75% คือ 151 คะแนนนั้นเอง 
    3. เกณฑ์สรุป (Absolute Criteria) หมายถึง ผลรวมของทุกตัวบ่งชี้ รวม 6 ตัว 
เท่ากับ 120 คะแนน ผู้ผ่านการประเมินต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 75% คือ 90 คะแนน จึงถือว่าผ่าน 
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เกณฑ์มาตรฐานศิลปะการแสดงเพลงพ้ืนบ้าน อีแซว ของขังหวัด สุพรรณบุรี 
 หลังจากก าหนดและออกแบบมาตารฐานการแสดงพ้ืนบ้านเพลงอีแซว จังหวัดสุพรรณบุรี
แล้ว ผู้วิจัยน าเกฑณ์การสร้างมาตรฐานไปหาข้อยุติ และความเท่ียงตรงของมาตรฐานจากศิลปิน
พ้ืนบ้านเพลงอีแซว จังหวัดสุพรรณบุรี และสรุปร่วมกับศิลปินพื้นบ้านอีแซว จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
อภิปรายผล 
 
 การศึกษาวิจัย เรื่องอีแซว : การสร้างมาตรฐานศิลปะการแสดงเพลงพ้ืนบ้านเพลงอีแซว 
จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งนี้พบประวัติความเป็นมาพัฒนาการการแสดงเพลงพื้นบ้านเพลงอีแซว จังหวัด
สุพรรณบุรี พบสภาพปัจจุบันปัญหาของการแสดงเพลงพ้ืนบ้านอีแซว จังหวัดสุพรรณบุรี และสร้าง
มาตรฐานการแสดงเพลงพ้ืนบ้านอีแซว จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือใช้เป็นการวัดคุณภาพ และสร้าง
มาตรฐานให้เป็นเกณฑ์เดียวกันส าหรับผู้แสดงเพลงอีแซวในจังหวัดสุพรรณบุรี 
 ประวัติความเป็นมาของการแสดงเพลงอีแซว จังหวัดสุพรรณบุรี เพลงอีแซวเป็นเพลง
พ้ืนบ้านประจ าท้องถิ่นของสุพรรณบุรี มีก าเนิดและแพร่หลายในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี และใกล้เคียง 
เพลงอีแซวมีความเป็นมาท่ียาวนานมากกว่าร้อยปี โดยในช่วงแรกๆ นั้นมีลักษณะเป็นเพลงปฏิพากย์ 
(เพลงโต้ตอบ) ที่หนุ่มสาวใช้ร้องยั่วเย้าเกี้ยวพาราสีกันอย่างง่ายๆ สั้นๆ กระท่ังเมื่อ 60-70 ปีที่ผ่านมา
จึงได้พัฒนาเป็นเพลงปฏิพากย์ยาว คือมีเนื้อเพลงที่ใช้ร้องในแต่ละครั้งยาวมากขึ้น พร้อมกับมีการ
ดัดแปลงท านองและลักษณะการร้องรับของลูกคู่ นอกจากนั้นยังได้มีการพัฒนาเสื้อผ้าของผู้แสดง โดย
จะนุ่งโจงกระเบนทั้งฝ่ายชายและหญิง ส่วนเสื้อนั้นฝ่ายหญิงจะใส่เสื้อแขนสั้นคอกลมหรือ คอเหลี่ยม
กว้าง ฝ่ายชายมักจะใส่เสื้อแขนสั้นคอกลม สร้างสรรค์ความสะดุดตาด้วยสี ที่ฉูดฉาดเพ่ือดึงดูดใจผู้ชม
ด้วยความนิยมในเพลงอีแซวท าให้สามารถแสดงได้เกือบทุกสถานที่และทุกโอกาสเพียงแต่จะไม่มีการ
แสดงในงานแต่งงาน 
 เพลงอีแซว เป็นเพลงประจ าถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีอายุกว่า 100 ปี แต่เดิมนิยมเล่นใน
ลักษณะเกี้ยวพาราสีกันระหว่างชายหญิง โดยใช้ภาษาเรียบง่าย ต่อมาจึงพัฒนามาเป็นเพลงปฏิพากย์ 
ร้องโต้ตอบกัน และมีความยาวมากขึ้น มีลักษณะสนุกสนานตรงไหน สามารถเล่นได้ในทุกโอกาส บท
ไหว้ครู เป็นการกราบไว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวง ทั้งพระรัตนไตร เทวดา ภูตผี พ่อแม่ และครูเพลง 
(ซึ่งมีสองแบบคือ ครูเพลงที่เป็นจิตวิญญาณ เช่นพระนารายณ์ ฤๅษี และครูเพลงที่เป็นคน ได้แก่ คนที่
สอนเพลงแก่ผู้ร้อง)โดยจะต้องนั่งกับพ้ืน และมีพานก านลถือไว้ขณะร้อง โดยเริ่มร้องที่พ่อเพลงจากนั้น
จึงเป็นส่วนของแม่เพลง บทเกริ่น เป็นบทร้องของฝ่ายชายและฝ่ายหญิง ก่อนที่จะออกมาพบกัน โดย
จะร้องสลับกันไป หลังจากไหว้ครู นักแสดงจะต้องลุกเพ่ือร้องเพลงออกตัว ที่ทักทายและแนะน าตัวกัน
รวมถึงการฝากเนื้อฝากตัวด้วย 
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 ลักษณะกลอนเพลงอีแซวนั้นมีลักษณะเป็นกลอนแปดหัวเดียว แต่มีค ามากเป็นพิเศษ ไม่ได้
มีเพียง 8 ค า อาจมีถึง 10-12ค าในแต่ละวรรค ซึ่งกลอนเพลงอีแซวนี้นิยมเล่นค าให้มีสัมผัสอักษรมาก 
ถือว่าเป็นความงดงามของภาษาในภูมิปัญญาชาวบ้านในการร้องเพลงอีแซว มีเครื่องดนตรีที่ใช้
ประกอบ คือ ฉิ่งและกรับ ซึ่งภายหลังมีกลองสองหน้าหรือตะโพนมาเพ่ิมให้จังหวะกระชับขึ้น ส่วนการ
แต่งกายฝ่ายชายนุ่งโจงกระเบนใส่เสื้อคอกลม สีฉูดฉาดหรือลายดอก มีผ้าขาวม้าหรือผ้าสีฉูดฉาดคาด
เอว ฝ่ายหญิงนุ่งโจงกระเบนใส่เสื้อแขนสั้นหรือแขนพองสีฉูดฉาด บางครั้งประดับด้วยลูกไม้ มีผ้าคาด
เอวหรือคาดเข็มขัดทองทับนอกเสื้อใส่เครื่องประดับสวยงาม การแสดงเพลงพื้นบ้านภาคกลาง 
ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีดนตรีลูกทุ่ง ไม่มีเต้นร า อย่างที่เรียกว่าอีแซวล าซิ่ง แต่เราก็ปรับได้โดยการกล่าวถึง
เหตุการณ์ปัจจุบัน พูดเรื่องโรคเอดส์ เรื่องยาเสพติด เรื่องเศรษฐกิจให้เข้ากับยุคสมัยให้ทันเหตุการณ์ 
เราเป็นศิลปิน คนที่ศรัทธาในเพลงพื้นบ้านภาคกลางเขาเชื่อในสิ่งที่เราพูด เราสามารถพูดถึงปัญหาใน
สังคมท่ีเกิดข้ึนด้วยแง่มุมที่ขบขันแบบเพลงพ้ืนบ้าน 
 สอดคล้องกับทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่และสังคมมนุษย์เป็นองค์ภาวะ (Entity) โดยตัวของมัน
เอง สังคมไม่ใช่เป็นส่วนรวมขององค์ประกอบต่างๆที่รวมกันขึ้นเป็นสังคมแต่เป็นสิ่งที่มากกว่านั้น 
สังคมเป็นสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างไปจากส่วนผสมต่างๆที่มารวมกัน (Society is Suireneris an Entity in 
Itself snd not its Constituent Parts) เดิกไฮม์เน้นว่าสังคมเป็นองค์ภาวะทางสังคม (Social 
Whole) มีเอกลักษณ์ มีความต้องการ มีโครงสร้าง มีชื่อต่างหากไปจากส่วนผสมที่ประกอบขึ้นเป็น
สังคมเขาเห็นว่าส่วนประกอบต่างๆ ของระบบ หมายถึง สังคมปฏิบัติหน้าที่สนองความต้องการจ าเป็น
ทั้งมวลที่ระบบพึงมีในฐานะที่เป็นระบบอินทรีย์ระบบหนึ่ง เดิกไฮม์ (1998) กล่าวถึง สภาพปกติและ
ไม่ปกติของสังคม คือ ถ้าระบบ คือ สังคมสามารถสนองความต้องการจ าเป็นของระบบได้แล้ว สังคม
หรือระบบก็จะอยู่ในภาวะปกติ แต่ถ้าไม่สามารถสนองความต้องการก็ไม่ปกติ ค ากล่าวนี้จึงเป็นการ
ยอมรับว่า สังคมต้องมีความต้องการจ าเป็นเชิงหน้าที่จ านวนหนึ่ง สังคมใดมีชีวิตอยู่ได้ส่วนต่างๆ
จะต้องท าหน้าที่เพ่ือขจัดความต้องการเหล่านี้ให้หมดไป ในการอ้างอิงระบบที่ปกติ ไม่ปกติและหน้าที่
ของระบบ เดิกไฮม์ได้กล่าวถึง ความสมดุลของระบบด้วยจดสมดุล (Equilibrium Points) คือจุดต่างๆ
ที่สังคมมีความเป็นปกติอันเกิดจากการที่ความต้องการได้รับการตอบสนอง ระดับของการตอบสนอง
กับระดับของความต้องการเท่ากับความสมดุลก็เกิดขึ้น 
 สอดคล้องกับกับผลงานการวิจัยของวาสนา  หนองเพียน (2547 : 1) การศึกษาเพลงอีแซว 
จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบว่า เพลงอีแซวเกิดมาประมาณ 67 ปี นางบรรจง หนูทอง ให้ข้อมูล
ว่าเกิดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 ในสมัยแรกเริ่มเพลงอีแซวแสดงกับพื้นไม่ยกโรง การเล่นกลางคืนจะจุด
ตะเกียงเจ้าพายุเพ่ือให้แสงสว่าง ปัจจุบันมีการสร้างเวทียกพ้ืนโอกาสในการแสดงเพลงอีแซวในอดีตจะ
เล่นเพ่ือความสนุกสนาน ในงานบุญงานรื่นเริงต่าง ๆ โดยไม่คิดค่าแสดง องค์ประกอบของการแสดง
เพลงอีแซวมี 6 องค์ประกอบคือ ผู้แสดง การแต่งกาย เครื่องดนตรี บทร้อง ท่าร า และลักษณะอดีต
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แต่งกายแบบธรรมดาคือใส่กางเกง สวมเสื้อม่อฮ่อมผ้าขาวม้าคาดเอวไม่มีการแต่งหน้า เครื่องดนตรีคือ
กรับ ฉิ่ง ตะโพน บางคณะใช้ร ามะนาเหมือนการแสดงล าตัดแบบผสมผสาน บทร้องได้แก่บทไหว้ครู 
บทเกริ่น บทประ บทอวยพรและบทลา ท่าร ามี 2 ท่า คือท่าร าของพ่อเพลงแม่เพลง และท่าร าของลูก
คู่ลักษณะค าประ พันธ์เป็นกลอนหัวเดียวครูภูมิปัญญา (ไทย) ขุมพลังของสังคม (2547 : 8-9) ได้
กล่าวถึง ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ผ่านครูภูมิปัญญา แบ่งเป็น 4 รูปแบบ คือ 1. การอนุรักษ์ เป็นการ
เรียนรู้ความรู้และคุณค่าต่าง ๆ ของท้องถิ่นแบบดังเดิมพยายามธ ารงรักษาความรู้และกระบวนการให้
ใกล้เคียงกับอดีตมากท่ีสุด โดยทั่วไปการเรียนรู้ด้วยวิธีนี้จะใช้กับการเรียนรู้สิ่งที่เป็นคุณค่าของท้องถิ่น
นั้น ๆ อาทิ ประเพณี ความเชื่อ 2. การฟ้ืนฟู เป็นการรื้อฟ้ืนความรู้ที่ดีงามต่าง ๆ ที่สูญหายไปให้
กลับคืนมาใหม่ตัวอย่างการฟ้ืนฟูท่ีแพร่หลายมากท่ีสุดขณะนี้ คือ  การฟ้ืนฟูการเกษตรผสมผสาน และ
การรักษาโรคด้วยสมุนไพรท้องถิ่น ซึ่งบรรพบุรุษเคยใช้วิธีนี้มาก่อนและได้สูญหายไปเมื่อการส่งเสริม
เกษตรแผนใหม่ (ปลูกพืชเชิงเดียว) และเทคโนโลยีได้เข้ามาสู่ชนบท 3. การประยุกต์ เป็นการปรับ
ความรู้เก่าเข้ากับความรู้ใหม่ เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป อาทิ ประยุกต์การบวชมา
เป็นการบวชต้นไม้ ใช้แนวคิดการท าบุญข้าวเปลือกมาสร้างธนาคารข้าว ประยุกต์ดนตรีท้องถิ่นเข้ากับ
ดนตรีสมัยใหม่ เป็นต้น 4. การสร้างใหม่ เป็นการคิดค้นความรู้ใหม่ๆ ภายใต้เงื่อนไขว่า จะต้องเป็น
ความรู้ที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ตัวอย่าง เช่น กิจการโรงสีชุมชน ธนาคารชุมชน 
การที่จะใช้รูปแบบใดนั้นก็ข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของเนื้อหาและสภาพการณ์ที่เป็นอยู่ในชุมชนเป็น
ส าคัญ  
 สภาพปัจจุบันปัญหาของศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านเพลงอีแซว จังหวัดสุพรรณบุรี เพลงอีแซว
เป็นศิลปะการแสดงท้องถิ่นของจังหวัดสุพรรณบุรี มีต านานเล่าขานโดยนักเพลงจากรุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่
อย่างต่อเนื่องมายาวนานนับ 100 ปี มาจนถึงวันนี้ยังมีนักเพลงรุ่นเก่าๆ ที่เคยเล่นเพลงในยุคที่ต้องเดิน
เท้าไปในงานปิดทองหลวงพ่อโต ที่วัดป่าเลไลยก์ ได้แก่ ป้าลุ้ย ตาดี, ลุงหนุน  กรุชวงษ์, ลุงบท วง
สุวรรณ, น้าปาน เสือสกุล, น้าถุง พลายละหาร เป็นต้น บุคคลที่กล่าวถึงปัจจุบันท่านมีอายุระหว่าง 
75-85 ปี ยังจ าเหตุการณ์เมื่อครั้งที่ท่านเคยได้เล่นเพลงอีแซวในยุคนั้นๆ ได้ดี บุคคลดังกล่าว เป็นนัก
เพลงอีแซวที่ฝึกหัดเพลงด้วยใจรักอย่างแท้จริงเล่นเพลงด้วยความเชื่อ และศรัทธาในบรมครูที่สอน
ท่านมา ครูสอนให้ปฏิบัติอย่างไรก็ฝึกปฏิบัติอย่างนั้น เช่น ครูสอนว่าให้ตั้งนะโมข้ึน 3 หน แล้วปั้นข้าว
สุก ว่าคาถาเสกข้าวแล้วกิน ปัญญาจะได้คล่อง ก่อนที่จะเล่นจะจุดธูปบอกครูบาอาจารย์“คิดอะไรให้
สมความปรารถนา ให้ปัญญาแหลมดังเข็ม ให้ความจ าดี” นักเพลงก็ปฏิบัติตาม ครูเพลงสอนให้แช่ง
ฝ่ายตรงข้าม เพ่ือที่จะท าให้เพลงของฝ่ายเราข่มเพลงของอีกฝ่ายหนึ่งได้ โดยยกเอาความเป็นศิษย์เป็น
ครูเดียวกันต่างครูกันขึ้นมาว่าเสียตั้งแต่ตอนไหว้ครูกันเลย เรื่องของความเชื่อจึงมีมาคู่กับการปฏิบัติ
ของนักเพลงจึงท าให้ลูกศิษย์มีความเคารพ เกรงกลัวครุผู้สอน สามารถที่จะควบคุมพฤติกรรมของ
นักแสดงให้อยู่ในกรอบที่ตั้งไว้ได้อย่างมั่นคง 
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 งานแสดงเพลงพ้ืนบ้านในยุคปัจจุบันเปลี่ยนมือจากชาวบ้านมาเป็นสถานศึกษา (โรงเรียน, 
วิทยาลัย, มหาวิทยาลัย) แทนที่แหล่งฝึกหัดเพลงที่เคยอยู่กับชาวบ้านมาเป็นนักวิชาการ ครูผู้สอนใน
สถานศึกษา โดยที่บุคคลที่ท าหน้าที่สอนเพลงหรือฝึกหัดเพลงพื้นบ้านเหล่านั้น บางท่านอาจจะไม่เคย
เล่นเพลงร่วมวงกับนักเพลงต้นฉบับมาก่อนเลย ท่านได้ความรู้มาจากการฝึกอบรม จากการเรียนรู้ใน
กลุ่มผู้สนใจ พอร้องเป็น เล่นได้บ้าง น าเอาความรู้ความสามารถที่ได้มาแบบผู้เรียน มาสอนนักเรียน 
นิสิต นักศึกษา ประชาชนให้ได้เล่นเพลงพื้นบ้าน เราจึงได้เห็นภาพการแสดงในปัจจุบันที่มีวิวัฒนาการ
เปลี่ยนไปตั้งแต่ส่วนน้อยจนถึงเปลี่ยนไปค่อนข้างมากพ่อครูเป็นคนสุพรรณบุรีโดยก าเนิด เกิดท่ีต าบล
วังน้ าซับ อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อผมจ าความได้ ผมได้ยินเสียงเพลงพ้ืนบ้าน จากคน
ข้างบ้าน และจากนักเพลงที่เขามาแสดงในงานต่าง ๆ  จนเมื่อผมโตขึ้นเข้าเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาผมมีโอกาสได้ดูเพลงอีแซว เพลงฉ่อย ล าตัด ผมชอบและมีความสนใจ จึงติดตามไปดูยัง
สถานที่ต่าง ๆ โดยไม่มีใครชักจูง ผมไปดูด้วยตนเองบางครั้งไปคนเดียว บางครั้งมีเพ่ือน ๆ ไปดูด้วย ใน
วันนั้น (ปี พ.ศ. 2501-2507) คนดูเพลงพ้ืนบ้านในงานหนึ่ง ๆ มีพอประมาณ ราวๆ 30-50 คน บาง
งานก็น้อยกว่านี้ เพลงเขาเล่นกันที่ ลานบ้าน ที่ลานหน้าศาลเจ้าในหมู่บ้าน ที่บนศาลาวัด บนโรงลิเก 
ยุคก่อนไม่มีเวที ไม่มีเครื่องขยายเสียง น้อยครั้งที่จะมีเครื่องขยายเสียงให้นักเพลงได้ใช้อุปกรณ์ท่ี
ทันสมัยเป็นเครื่องช่วย 
 กาลเวลาผ่านมานาน ในชีวิตของผมก็เข้ามาค่อนชีวิตแล้วเกือบที่จะถึง 60 ปี ผมไม่เคยลืม
ศิลปะพ้ืนบ้านแขนงนี้และอีกหลาย ๆ อย่าง ผมรักและศรัทธาด้วยความฝังใจในรูปแบบ วิธีการ ที่
ส าคัญยิ่งคือ เพลงสามารถท่ีจะโน้มน้าวจิตใจผู้ชมให้มีความคิด สอนใจผู้ชมให้ได้แง่คิดด้วย ความ โดด
เด่นมีคุณค่าของศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านทุกชนิด หาใช่อยู่ที่ความสนุกสนานเฮฮาเพียงอย่างเดียวก็หา
ไม่ แต่ในหลากหลายรสชาติที่ได้รับจากการแสดง ไม่ว่าจะเป็นเสียงหัวเราะ ร้องไห้ รอยยิ้ม 
ความเครียด ความสนุกสนาน ไปจนถึงคติสอนใจที่เป็นมงคลต่อชีวิต เป็นประโยชน์ต่อสังคม ล้วน
แล้วแต่เป็นสิ่งที่หาความรู้ได้ จากเวทีการแสดงศิลปะพ้ืนบ้านโดยแท้เพลงอีแซวจึงยืนยงคงอยู่ได้ เป็น
ศิลปะการแสดงพื้นบ้านเพียงหนึ่งในจ านวนไม่กี่อย่างที่ยังเป็นมหรสพการแสดงบนเวที มีให้เห็นตาม
งานวัด งานรื่นเริงต่าง ๆ อยู่อย่างต่อเนื่อง 
 สภาพปัญหาปัจจุบันของศิลปะการแสดงของแต่ละท้องถิ่น เป็นเอกลักษณ์เฉพาะทางที่บ่ง
บอกถึงความเป็นท้องถิ่นนั้น ๆ ทั้งลีลาท่าทางในการแสดง ส านวน ภาษา ที่น ามาใช้  ใครได้ไปเยือน
อยากที่จะได้เห็น ได้รับรู้ จึงเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปที่น่าสังเกตก็คือศิลปะท้องถิ่นที่บ้านของ
ตนเอง บุคคลในท้องถิ่นบางคนยังไม่รู้จักเลย  โดยเฉพาะรุ่นเยาวชนไม่อยากดู ไม่อยากท่ีจะเรียนรู้ด้วย 
หาว่าเป็นสิ่งล้าสมัย ไม่เห็นจะน่าดูเลย  ดูไปก็ไม่เห็นที่จะรู้เรื่อง เสียเวลา สู้เอาเวลาไปดูคอนเสิร์ต ไป
สนทนาหน้าจอคอมพิวเตอร์ คุยทางโทรศัพท์ยังดีเสียกว่าก็หาไม่ แต่ในหลากหลายรสชาติที่ได้รับจาก
การแสดง ไม่ว่าจะเป็นเสียงหัวเราะ ร้องไห้ รอยยิ้ม ความเครียด ความสนุกสนาน ไปจนถึงคติสอนใจ
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ที่เป็นมงคลต่อชีวิต เป็นประโยชน์ต่อสังคม ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่หาความรู้ได้ จากเวทีการแสดงศิลปะ
พ้ืนบ้านโดยแท้ เพลงอีแซวจึงยืนยงคงอยู่ได้ เป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านเพียงหนึ่งในจ านวนไม่กี่อย่าง
ที่ยังเป็นมหรสพการแสดงบนเวที มีให้เห็นตามงานวัด งานรื่นเริงต่าง ๆ อยู่อย่างต่อเนื่อง การแสดง
พ้ืนบ้านเพลงอีแซวจะแสดงได้ทุกงาน และทุกโอกาส แต่ยกเว้นงานแสดงในงานมงคลสมรส (งานแต่ง) 
จะไม่มีการแสดงเพลงอีแซวเด็จขาด ไม่มีสาเหตุเป็นเพียงค าก าชับจากศิลปินชั้นครู และสั่งสมกันมา
จนถึงปัจจุบัน 
 สอดคล้องกับทฤษฎีสุนทรียศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับความงามซึ่งอาจเป็นความ
งามในธรรมชาติหรือความงามทางศิลปะก็ได้ เพราะในผลงานทางศิลปะ เราถือว่าเป็นสิ่งที่ดีความงาม
อยู่ด้วย นอกจากนี้สุนทรียศาสตร์ยังศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกของการรับรู้ความงาม วิชาที่
เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ของคุณลักษณะของความงาม คุณค่าของความงาม และรสนิยม วิชาที่ส่งเสริม
ให้สอบสวนและแสวงหาหลักเกณฑ์ของความงามสากลในลักษณะของรูปธรรมที่เห็นได้ชัด รับรู้ได้และ
ชื่นชมได้ วิชาที่เก่ียวข้องกับประสบการณ์ตรงของบุคคล สร้างพฤติกรรม ความพอใจโดยไม่หวัง
ผลตอบแทนในการปฏิบัติ เป็นความรู้สึกพอใจเฉพาะตน สามารถเผื่อแผ่เสนอแนะผู้อื่นให้มีอารมณ์
ร่วมรู้สึกด้วยได้ วิชาที่เก่ียวข้องกับการศึกษาพฤติกรรมตอบสนองของมนุษย์จากสิ่งเร้าภายนอกตาม
เงื่อนไขของสถานการณ์ เรื่องราวความเชื่อ และผลงานที่มนุษย์สร้างความเป็นมาของสุนทรียศาสตร์ 
“สุนทรียศาสตร์” เป็นศัพท์ค าใหม่ ที่บัญญัติขึ้นโดย โบมการ์เด็น (Alexander Gottieb Baumgarte, 
2305: 255) ซึ่งก่อนหน้าที่เป็นเวลา 2000 กว่าปี นักปราชญ์สมัยกรีก เช่น เพลโต อริสโตเติล กล่าวถึง
แต่เรื่องความงาม ความสะเทือนใจ ซึ่งเป็นความรู้สึกทางการรับรู้ (Sense Perception) ของมนุษย์ 
ปัญหาที่พวกเขาโต้เถียงกันได้แก่ ความงามคืออะไร ค่าของความงามนั้นเป็นจริงมีอยู่โดยตัวของมัน
เองหรือไม่ หรือว่าค่าของความงามเป็นเพียงความข้อความที่เราใช้กับสิ่งที่เราชอบ ความงามกับสิ่งที่
งามสัมพันธ์กันอย่างไร มีมาตรการตายตัวอะไรหรือไม่ที่ท าให้เราตัดสินใจได้ว่าสิ่งนั้นงามหรือไม่งาม 
 สอดคล้องกับผลงานวิจัยของทรงศิริ สาประเสริฐ (2542 : 84-85) ได้วิจัยลักษณะการ
ถ่ายทอดความรู้ของ ภูมิปัญญาชาวบ้าน ผลการวิจัย พบว่า ภูมิปัญญาชาวบ้านมีวิธีการถ่ายทอด
ความรู้ให้กับผู้เรียนโดยใช้วิธีบอก ท าให้ดูและปฏิบัติด้วยตนเอง วิธีการถ่ายทอดความรู้ที่ใช้เป็นประจ า 
คือ การบอกผู้เรียนเป็นผู้ถาม และมีความเห็นว่า วิธีการที่ดีที่สุดในการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนคือ 
การให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง การได้รับการยอมรับ และยกย่องจากสังคม คือ สิ่งที่ภูมิปัญญา
ชาวบ้านภูมิใจมากท่ีสุดในชีวิต และเป็นเหตุจูงใจให้ภูมิปัญญาชาวบ้านถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียน
ส่วนปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดความรู้ของภูมิปัญญาชาวบ้านคือ แหล่งความรู้ ในการถ่ายทอด
มาจากตัวของภูมิปัญญาชาวบ้าน เนื้อหาสาระ คือ ความรู้ในงาน ลักษณะของคนซึ่งภูมิปัญญา
ชาวบ้าน อยากถ่ายทอดความรู้ให้ เป็นบุคคลซึ่งมีความสนใจ อยากรู้ มีความอดทนความตั้งใจ ความ
สนใจ และขยัน เมื่อท าการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียน ภูมิปัญญาชาวบ้านไม่มีการวางแผนล่วงหน้า
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ในการถ่ายทอดความรู้ ระยะเวลาในการถ่ายทอดความรู้ในแต่ละเรื่องไม่เท่ากันวิธีประเมินผลการ
ถ่ายทอดความรู้จะใช้การสังเกต และสื่อในการถ่ายทอดความรู้สึก คือ สื่อของจริง 
 การสร้างมาตรฐานศิลปะการแสดงพื้นบ้านเพลงอีแซว การละเล่นเพลงอีแซวของศิลปินภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรีจากการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างศิลปินภูมิปัญญาด้านเพลง
พ้ืนบ้านของจังหวัดสุพรรณบุรี และครู อาจารย์ ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ที่มีความรู้ 
ความสามารถในการละเล่นเพลงอีแซว สามารถน าความรู้ของแต่ละบุคคล สู่กระบวนการจัดการ
ความรู้อย่างเป็นระบบ  พบว่าการท่ีศิลปินหรือผู้แสดงเพลงอีแซวจะประสบผลส าเร็จในการแสดงหรือ
สามารถเล่นเพลงอีแซวของสุพรรณบุรีได้นั้ จักต้องมีวิธีในการปฏิบัติเฉพาะทางที่เราเรียกว่าเทคนิค 
โดยประมวลองค์ความรู้ได้ ดังนี้ คือ 1. ด้านตัวศิลปินหรือผู้แสดง 2.ด้านขนบนิยมและแนวปฏิบัติที่ดี 
3.ด้านองค์ประกอบการแสดง โดยทั้ง 3 ด้าน มีแนวทางการปฏิบัติ ตลอดจนวิธีการที่จะพัฒนา
การละเล่นการแสดงเพลงอีแซว ให้มีมาตรฐานและสามารถด ารงอยู่อย่างมั่นคง ตามแบบอย่างของครู
ผู้ถ่ายทอด การเรียนรู้เริ่มต้นของศิลปิน  นับเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง ส าหรับบุคคลที่จะเรียนรู้และฝึก
เพลงอีแซว การเริ่มต้นของศิลปินในการฝึกหัดต้องมาจาก ความสนใจ ใส่ใจ และชอบท่ีจะเรียนรู้ 
ฝึกหัดเพลงอีแซว ด้วยความมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียร เอาใจใส่ ควบคู่กับพรสวรรค์ที่มีอยู่ในตัวตน คนที่มี
พรสวรรค์ด้านเสียง ถือเป็นพื้นฐานที่ดีในการร้องเพลงอีแซวมากกว่าคนที่ไม่มีพรสวรรค์ด้านเสียง 
หากแต่พรสวรรค์เป็นเพียงทุนเริ่มต้นของศิลปินที่ติดตัวมา  การเรียนรู้เพลงอีแซวควรมาจากความเต็ม
ใจ ความสมัครใจ โดยไม่มีการบังคับ สิ่งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นของการฝึกหัดที่จะส่งผลให้พบกับ
ความส าเร็จก้าวแรกของการแสดงเพลงอีแซว  สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งถ้าผู้เรียนขาดการเอาใจใส่ ไม่
พัฒนาตัวเองให้เกิดทักษะที่ดีขึ้น ย่อมน าไปสู่ความล้มเหลวของการเป็นมืออาชีพ หรือแม่เพลง พ่อ
เพลงที่ดีในอนาคต การได้รับการถ่ายทอดจากต้นแบบที่มีคุณภาพ  ในที่นี้หมายถึงครูผู้ถ่ายทอดเพลงอี
แซวจะต้องเป็นผู้ที่มีภูมิรู้ภูมิหลังเกี่ยวกับการแสดงเพลงอีแซวอย่างดียิ่ง มีประสบการณ์ในการแสดงที่
สั่งสมมาอย่างยาวนาน และสามารถถ่ายทอดให้แก่ศิษย์อย่างครบถ้วน องค์ประกอบของการแสดง 
สามารถบอกให้ท าร าให้ดู รอบรู้ในบทกลอนอย่างช านาญ เมื่อศิษย์ได้เห็นต้นแบบจากครู จึงเกิดการ
เรียนรู้และปฏิบัติตามต้นแบบที่ได้รับการถ่ายทอด รวมทั้งเป็นการสืบทอดแนวทางการแสดงเพลงอี
แซวที่มีมาแต่โบราณได้เป็นอย่างดี เป็นผู้มีทักษะด้านภาษาไทย  การแสดงเพลงอีแซวหรือเพลง
พ้ืนบ้านทั่ว ๆ ไป ความส าคัญประการหนึ่ง คือ ทักษะด้านภาษาไทย ทั้งในด้านการพูด การฟัง การ
อ่าน การเขียนล้วนแล้วมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงต่อกันทั้งสิ้น การพูดที่ชัดถ้อยค า ถูกอักขรวิธี  จะท า
ให้การแสดง มีความน่าสนใจ  การใช้น้ าหนักเสียงเบา ดัง ต่ า ทุ้ม สูง ตามบทร้อง ช่วยเสริมสร้าง
อรรถรสในการฟังของผู้ชมได้เป็นอย่างดี  นอกจากนี้ผู้แสดงเพลงอีแซวที่มีทักษะการใช้ภาษาไทยเป็น
อย่างดีก่อให้เกิดความแตกฉานด้านการแต่งค าร้อง ให้มีความหลากหลายในการแสดงอย่างเหมาะสม 
ซึ่งในปัจจุบันนิยมแนวการแสดงที่ตรงกับกลุ่มผู้ชม และลักษณะงานตามโอกาสต่างๆ การเข้าใจ
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ความหมายค าร้อง หรือค าพูดของผู้แสดงเป็นสิ่งส าคัญที่จะถ่ายทอดให้ผู้ฟังเกิดจินตนาการ อารมณ์
ร่วม และคล้อยตาม รวมทั้งมีความสนุกสนาน และความประทับใจการแสดง ทั้งหมดนี้มาจาก
คุณลักษณะการเป็นผู้มีทักษะด้านภาษาไทยที่ดีทั้งสิ้น 
 การเป็นคนช่างสังเกตและวิธีครูพักลักจ าวิธีการนี้เป็นสิ่งที่ศิลปิน หรือผู้เล่นเพลง ผู้ฝึกหัด
เพลง อีแซวจะต้องมีอยู่ในตัวตน มิได้หมายความว่าจะต้องลอกเลียนแบบมาทุกอย่างหากแต่น ามาใช้
เป็นแนวทางท่ีเหมาะสมกับตน ได้แก่ การสังเกต วิธีการร้อง การใช้เสียง การพูดการโต้ตอบรับส่งค า
ร้องและค าพูด การใช้ท่าทาง การเดิน การหยอกล้อ เป็นต้น สิ่งต่างๆเหล่านี้บางครั้งครูผู้ถ่ายทอดไม่
สามารถสอนให้ท าตามได้ทุกคน แต่ครูอาจน ามาแสดงให้เห็นบ่อยครั้งจนศิษย์ยึดเป็นแนวทางการเล่น
ที่ดี และปฏิบัติสืบต่อกันมา  การเป็นคนช่างสังเกตและครูพักลักจ าถือว่าเป็นพรแสวงที่นักแสดงควรมี
ไว้เป็นคุณสมบัติที่ส าคัญ เป็นสิ่งที่ช่วยให้พ่อเพลงและแม่เพลง อีแซวมีแนวทางในการแสดงและ
เสริมสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถแสดงออกมาให้มีความสนุกสนานยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการ
อนุรักษ์แนวการแสดงของครูที่มีมาแต่โบราณให้คงอยู่และเผยแพร่สู่คนหรือผู้ชมในยุคปัจจุบัน 
 การมีปฏิภาณไหวพริบและเชาว์ปัญญาในการแสดงการละเล่นของไทยที่เป็นการแสดงของ
ชาวบ้านที่มีการโต้ตอบกันนั้น จะไม่มีการเขียนหรือแต่งเป็นบทส าหรับการแสดงดังเช่นการแสดง โขน 
ละคร ของหลวงที่มีมาแต่โบราณ  เพลงอีแซว ถือเป็นการแสดง ที่ต้องใช้ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา 
ไม่มีการก าหนดบทพูดให้ ต้องเป็นไปตามการแสดงจริง ดังนั้นผู้เล่นเพลงจึงต้องฝึกการโต้ตอบทั้งใน
การร้องและการพูดให้สอดคล้องกัน  รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที ในกรณีท่ีต้อง
ด าเนินการแสดงนอกกรอบที่วางไว้ ต้องใช้ความสามารถในการคิดแก้ไขสถานการณ์การแสดงอย่าง
ฉับพลัน  ถ้าเป็นการโต้กลอนยิ่งเป็นการแสดงความสามารถของพ่อเพลงแม่เพลงได้อย่างชัดเจน ซึ่ง
การมีปฏิภาณไหวพริบและเชาว์ปัญญาในการแสดง  ย่อมมาจากประสบการณ์และระยะเวลาในการ
แสดงที่ยาวนานพอสมควร 
 การจะฝึกร้องเพลงอีแซวอีกข้อคือต้องมีสมาธิในการแสดง สมาธิ ในความหมายของการเล่น
เพลง หมายถึง การมีสติ รับรู้สถานภาพและสถานการณ์ในการแสดงเพลงพื้นบ้าน ด้วยความสนใจ ใส่
ใจ ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นการแสดง  การเล่นเพลงพ้ืนบ้านจุดส าคัญคือการโต้ตอบค าร้อง และค าพูด
ของฝ่ายตรงข้าม โดยให้สัมพันธ์กัน ไม่นอกประเด็นเนื้อหาในการแสดง  บางคนลืมบทกลอนที่ตนเอง
จะต้องร้อง ลืมค าพูดที่จะต้องโต้ตอบ ท าให้เสียอรรถรสในการแสดง เพราะขาดสมาธิ   ยิ่งในปัจจุบัน
มีสื่อสมัยใหม่ อันเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ล้ าหน้า เข้ามามีอิทธิพลกับชีวิตประจ าวันอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ ท าให้ พ่อเพลง แม่เพลง บางคนขาดความใส่ใจในการเตรียมตัวก่อนการแสดง เพราะขวักไขว่ใน
การเล่นสื่อ นวัตกรรมเหล่านี้ มากเกินไป พอถึงเวลาแสดง จึงขาดสมาธิ ท าให้บกพร่องและส่งผล
กระทบกับผู้แสดงคนอ่ืน ๆ อีกด้วย ดังนั้นผู้แสดงจึงควรตระหนักถึงการมีสมาธิให้มากข้ึน และควรละ
เว้นสิ่งที่ไม่พึงปฏิบัติก่อนการเล่นเพลง หันมาท าสมาธิเพ่ือพร้อมสู่เวทีการแสดง 
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 จากการรวบรวมข้อมูลโดยการใช้เครื่องมือในการวิจัยกับผู้เชียวชาญ ศิลปินพ้ืนบ้านอีแซว 
แล้วน าผลการเก็บข้อมูลมาสร้างมาตรฐานการแสดงเพลงพ้ืนบ้านอีแซว จังหวัดสุพรรณบุรี แล้วน า
มาตรฐานมาใช้กับประชากรกลุ่มตัวอย่างพบว่ามาตรฐานเพลงอีแซวมีอยู่ 6 ด้าน ดังนี้ 
  การออกแบบมาตรฐานศิลปะการแสดงเพลงพื้นบ้านอีแซว ของจังหวัดสุพรรณบุรี 
ประกอบด้วย 
   1. การสร้างมาตรฐานการแสดงเพลงพ้ืนบ้านอีแซวผู้วิจัยได้ก าหนด และออกแบบ
อธิบายเกณฑ์การสร้างมาตรฐาน โดยมีค าอธิบาย แบบมาตรฐานศิลปะการแสดงเพลงพ้ืนบ้าน อีแซว 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
    1.1 ตัวบ่งชี้ (lndicator) ตัวบ่งชี้ส าหรับเพลงพ้ืนบ้าน อีแซว จังหวัดสุพรรณบุรี มี 
6 ตัวบ่งชี้ดังนี้คือ 
     1.1.1 ด้านบุคลากรผู้แสดง 
     1.1.2 ด้านค ากลอน 
     1.1.3 ด้านท่าร า (ใช้ท่าร าวงมาตรฐาน) 
     1.1.4 ด้านเครื่องแต่งกาย 
     1.1.5 ด้านเวที แสง เสียง เครื่องดนตรี 
     1.1.6 ด้านระยะเวลาการแสดง 
   2. เกณฑ์สัมพันธ์ (Relative Criteria) หมายถึง เกณฑ์ที่ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันใน
แต่ละตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้แต่ละตัวจะมีเกณฑ์สัมพันธ์ 4 ตัวย่อย ตัวย่อยละ 5 คะแนน รวมคะแนนตัวบ่งชี้
แต่ละตัวเท่ากับ 20 คะแนน ตัวบ่งชี้ 6 ตัวเป็นคะแนนทั้งสิ้น 120 คะแนน ดังรายละเอียดปรากฏใน
ตรารางแบบมาตรฐานศิลปะการแสดง อีแซว ของจังหวัดสุพรรณบุรี ต้องได้คะแนนแต่ละตัวบ่งชี้ไม่ต่ า
กว่า 75% คือ 15 คะแนนนั้นเอง 
   3. เกณฑ์สรุป (Absolute Criteria) หมายถึง ผลรวมของทุกตัวบ่งชี้ รวม 6 ตัว 
เท่ากับ 120 คะแนน ผู้ผ่านการประเมินต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 75% คือ 90 คะแนน จึงถือว่าผ่าน 
เกณฑ์มาตรฐานศิลปะการแสดงเพลงพ้ืนบ้าน อีแซว ของขังหวัด สุพรรณบุรี 
 ผลการวิจัยการสร้างมาตรฐานศิลปะการแสดงเพลงพื้นบ้านอีแซวมีประวัติความเป็นมาที่
ยาวนายกว่าร้อยปี และวงอีแซวจะไม่มีข้อก าหนดเรื่อง จ านวนผู้แสดง แต่ในวงหนึ่งๆ จะมีการจัดสรร
ต าแหน่งหน้าที่ ของผู้แสดงประกอบด้วย พ่อเพลง ( ผู้ร้องน าฝ่ายชาย ) แม่เพลง ( ผู้ร้องน าฝ่ายหญิง ) 
คอต้น ( ผู้ร้องเพลงโต้ตอบคนแรก ) คอสอง , คอสาม (ผู้ร้องคนท่ีสองและ สาม) และ ลูกคู่ ( จ านวน
ไม่จ ากัด มีหน้าที่ร้องรับ ร้องซ้ าความ ร้องสอดแทรกขัดจังหวะ เพื่อความสนุกสนาน เพลงอีแซวมีจะ
ด าเนินการแสดงโดยมีเนื้อหาเรียงล าดับ เริ่มต้นด้วยบทไหว้ครู บทเกริ่น บทประ และจบท้ายด้วยบท
จาก หรือบทลา มีบทไหว้ครู เป็นบทกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และผู้มีพระคุณ ได้แก่ พระรัตนตรัย 
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เทวดา ภูตผี พ่อแม่ ครูอาจารย์ ครูเพลงของอีแซวจะมีสองแบบครูเพลงที่เป็นจิตวิญญาณ เช่นพระ
นารายณ์ ฤาษีหรือพ่อแก่ และครูอีกประเภทคือ ครู เพลงที่เป็นมนุษย์ นอกจากครูเพลงทั้งสองแบบ
แล้ว ก็มี “ครู พักลักจ า” ซ่ึงหมายถึงครูที่ผู้ร้องไม่ได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์ แต่ได้ แอบจดจ าเพลงหรือลีลา 
การร้องบทไหว้ครูจะต้องนั่งกับพื้นร้อง โดยมี “พาน ก านล” หรือพานไหว้ครูวางไว้ข้างหน้า หรือยก
ถือไว้ในขณะร้อง โดยพ่อเพลงจะร้องก่อน ตามด้วยแม่เพลง 
 สอดคล้องกับงานวิจัยของภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์ (2552 : 113) การสืบทอดวัฒนธรรมดนตรี
และเพลงพ้ืนเมืองภาคกลางเป็นผลจากนโยบายการส่งเสริมของภาครัฐเป็นส าคัญ โดยเฉพาะการ
ส่งเสริมให้ชุมชนตระหนักถึงความส าคัญของวัฒนธรรมต่อชื่อเสียงและการด ารงอยู่ของชุมชน อย่างไร
ก็ตาม การสืบทอดวัฒนธรรมของชุมชนที่ภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนส่งเสริมจนกลายเป็นการ
แสดงเพื่อการอนุรักษ์อย่างมีแบบแผน ส่วนใหญ่คือวัฒนธรรมที่โดดเด่น ถือเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 
ขณะที่ดนตรีและเพลงพ้ืนเมืองที่เคยเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินชีวิตของคน ๆ หมดไปพร้อมกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม อีกท้ังกลุ่มที่จัดการแสดงส่วนใหญ่กลายเป็นกลุ่มข้าราชการ นักเรียน 
นักศึกษา และศิลปิน มิใช่การแสดงเพื่อความบันเทิงท่ีชาวบ้านมีส่วนร่วมอีกต่อไป (ภัทรวดี ภูชฎา
ภิรมย์. 2552 : 113) 
 การสืบทอดวัฒนธรรมดนตรีและเพลงพ้ืนเมืองภาคกลางในปัจจุบัน เป็นวัฒนธรรมที่
สามารถประกอบเป็นอาชีพและสามารถปรับประยุกต์ให้เข้ากับรสนิยมของคนในสังคมได้ เป็นที่น่า
สังเกตว่าดนตรีและเพลงพ้ืนเมืองที่ยังคงสืบทอดมา มีวิวัฒนาการขึ้นในยุคหลังในลักษณะดนตรีและ
เพลงพื้นเมืองเพ่ือความบันเทิง และมีการพัฒนาการแข่งขันในเชิงวิชาชีพ เช่น เพลงอีแซว ล าตัด แต่
การด ารงอยู่ของศิลปะเหล่านี้ยังคงมีศิลปินเป็นผู้มีบทบาทในการปรับปรุงโดยผสมผสานกับวัฒนธรรม
แบบตะวันตก อันเป็นรสนิยมของผู้ชม ดังนั้น การสืบทอดของวัฒนธรรมดนตรีพ้ืนเมืองภาคกลางใน
ปัจจุบันส่วนใหญ่จึงเป็นผลจากการส่งเสริมการสืบทอดวัฒนธรรมของภาครัฐเพ่ือการท่องเที่ยวและ
เพ่ือเป็นมรดกวัฒนธรรมประจ าชาติเป็นส าคัญ โดยศิลปินยังคงมีบทบาทในการถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่
ผ่านการด าเนินงานของรัฐบาล  (ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์. 2552 : 110-112) 
 การจะทราบแนวทางในการส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมพื้นบ้านให้ได้อย่างเด่นชัด 
จ าเป็นต้องทราบทั้งธรรมชาติและปัจจัยที่เกื้อกูล วัฒนธรรมพ้ืนบ้านเสียก่อนจึงสามารถหาแนวทางใน
การส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมพื้นบ้านได้โดยยึดหลักที่ว่า จะส่งเสริมและเผยแพร่เพื่อใครและท า
อย่างไรจะต้องมีการเชิดชูบุคคล กลุ่มบุคคล ตลอดจนหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนที่ให้การ
สนับสนุนวัฒนธรรมพื้นบ้าน การเผยแพร่ย่อมจัดท าข้ึนเพ่ือผลประโยชน์ทางวิชาการ เศรษฐกิจ สังคม
และความมั่นคงของชาติประกอบกัน การเผยแพร่จึงท าได้ทั้งการให้การศึกษา ทั้งในระบบและนอก
ระบบ 
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 การวิจัยเรื่อง อีแซว : การสร้างมาตรฐานศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านเพลงอีแซว จังหวัด
สุพรรณบุรีผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  1. ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้  
   1.1 สามารถน ามาตรฐานที่ได้จากการวิจัยไปปรับใช้เพื่อสร้างมาตรฐาน
ศิลปะการแสดงของศิลปินเพลงพื้นบ้านประเภทอ่ืนสามารถน าที่สามารถส่งเสริมและสร้างมาตรฐาน
การแสดงเพลงพื้นบ้านอ่ืนในจังหวัดสุพรรณบุรี ให้มีมาตรฐานมากขึ้น และเพ่ือให้คงอยู่อย่างมีคุณค่า 
คือ พ่อเพลงแม่เพลงพ้ืนบ้านมีความรักในอาชีพของตนจึงย่อมชักน าให้อุทิศตนสร้างงานให้มีคุณภาพ 
น าข้อมูลในการพัฒนารูปแบบการแสดงเพลงพื้นบ้านภาคกลางไปปรับใช้ในการแสดงของตน และ
เชื่อมโยงการแสดงให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและปัญหาและสังคม นอกจากนี้คณะศิลปินเพลงพื้นบ้าน
ภาคกลางเป็นผู้สืบสารการแสดงเพลงภาคกลางพ้ืนบ้านซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมของชาติต่อไป ดังจะ
เห็นได้จากพ่อเพลงแม่เพลงอาวุโสหลายท่านได้อุทิศตนเป็นครูสอนเพลงพ้ืนบ้านภาคกลางให้คนรุ่น
หลังและได้อุทิศตนใช้ศิลปะการแสดงแก้ไขปัญหาสังคมต่าง ๆ เช่น พัฒนาด้านการเมือง พัฒนาด้าน
วัฒนธรรม พัฒนาด้านการศึกษา ร่วมรณรงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาสังคม เช่น รณรงค์โรคเอดส์ รณรงค์
เกี่ยวกับยาเสพติด รณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม รณรงค์เก่ียวกับไม่ขายสิทธิ์ขายเสียง เป็นต้น  
   1.2 สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ของรัฐและเอกชนควรได้ช่วยกันอนุรักษ์สืบสานฟื้นฟู
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านพร้อมทั้งน าบทเพลงพื้นบ้านภาคกลาง ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านมา
แนะน าให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เกิดการซึมซับ เรียนรู้ และตระหนักถึงคุณค่าในศิลปะพ้ืนบ้านของคนไทย
ไว้เป็นมรดกของชาติต่อไปในอนาคต เพราะเพลงพ้ืนบ้านภาคกลางได้สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและ
เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านเป็นศิลปะพ้ืนบ้านทีมีเสน่ห์ของศิลปะแบบไทย ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสน่ห์ของ
เสียงกลองร ามะนา การแต่งกาย เนื้อร้อง บทกลอนต่าง ๆ ล้วนแต่ทรงคุณค่า และมีประโยชน์อย่าง
มากมายต่อสังคมไทย  
   1.3 สถาบันการศึกษาสามารถส่งเสริมศิลปะการแสดงเพลงพ้ืนบ้านภาคกลางได้ทั้ง
ในหลักสูตรและนอกหลักสูตร โดยก าหนดให้มีการเรียนการสอนเพลงพ้ืนบ้าน ในหมวดวิชาสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ภาษา และวรรณกรรม โดยอาจเชิญพ่อเพลงแม่เพลงอาชีพมาเป็น
วิทยากรร่วมกับอาจารย์ประจ าวิชา  
   1.4 กระทรวงวัฒนธรรม สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนควรจัดอบรมเกี่ยวกับ
สื่อเพลงพ้ืนบ้านชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะเพลงพ้ืนบ้านภาคกลางให้กับนักเรียนนักศึกษาในภาคกลาง 
ตลอดจนประชาชนผู้สนใจ เนื่องจากปัจจุบันประชาชนทั่วไปยังมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเพลง
พ้ืนบ้านอย่างผิวเผินเป็นอย่างมาก โดยมักจะเข้าใจเพียงว่างานวัฒนธรรมของชาติก็คือ การแสดง
นาฏศิลป์ไทย การบรรเลงดนตรีไทย หรือการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่ท าจากผ้าไทยเท่านั้น หากแต่
การศึกษายังมิได้ให้ความซาบซึ้งและคุณค่าซึ่งแฝงเร้นอันเป็นภูมิปัญญาในเพลงพื้นบ้านภาคกลางของ
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ไทย ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการสอนศีลธรรมทั้งด้านการปลุกจิตส านึกให้รู้จักการมีน้ าใจต่อกันในหมู่
เพ่ือนมนุษย์ ตลอดจนการรู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ของตน โดยอาจจัดเป็นการแสดงที่สามารถให้แง่คิด
และคุณธรรมสอดแทรกไว้ได้ตลอดเวลา  จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากสถาบันการศึกษาจะสอดแทรก
ความซาบซึ้งในศิลปะของเพลงพ้ืนบ้านภาคกลางเข้าไว้ให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ก็จะท าให้
เยาวชนได้เห็นคุณค่าของงานวัฒนธรรมได้ตรงตามวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น  
   1.5 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยควรเข้ามามีบทบาทในการน าศิลปะเพลงพื้นบ้าน
ของไทยให้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เพ่ือตอบสนองกลุ่มนักท่องเที่ยวในแต่ละ
ภูมิภาคที่นิยมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมทั้งการวางนโยบายและจัดสรรงบประมาณในการแสดง
เพลงพื้นบ้านอ่ืน ๆ เช่น ในส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้เพลงหมอล า ภาคใต้ใช้เพลงโนราหรือหนัง
ตะลุง ส่วนทางภาคเหนือใช้เพลงแอ่วเคล้าซอ และภาคกลางอาจใช้เพลงอีแซว เพลงฉ่อย ตลอดจน
เพลงล าตัด เพื่อให้ได้มีบทบาทในการเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  
   1.6 ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดหรือสภาวัฒนธรรมจังหวัด หน่วยราชการ หรือ
องค์กรอิสระของเอกชน ด าเนินกิจกรรม ด้านวัฒนธรรมในชุมชนตามเทศกาลต่าง ๆ การจัดให้เพลง
พ้ืนบ้านภาคกลางเป็นมหรสพในงาน การจัดประกวดการร้องเพลงพื้นบ้านภาคกลาง หรือการจัดให้มี
การแสดงเพลงพื้นบ้านภาคกลางในวันสุดสัปดาห์ ซึ่งเป็นแนวทางส่งเสริมให้มีผู้แสดงเพลงพื้นบ้านและ
ผู้ชมเพลงพื้นบ้านเป็นอย่างดี  
   1.7 สื่อมวลชนท้องถิ่นที่มีบทบาทส่งเสริมศิลปะการแสดงเพลงพื้นบ้านภาคกลาง 
ได้แก่ สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ ซึ่งรูปแบบการส่งเสริมของสถานีวิทยุ
โทรทัศน์ ได้แก่ การจัดการแสดงสดเพื่อถ่ายทอดเสียงออกอากาศในวันหยุดสุดสัปดาห์ การแบ่ง
ช่วงเวลาของสถานีให้กับพ่อเพลงแม่เพลงจัดท าเทปออกอากาศเป็นรายการประจ า การส่งเสริมการ
แสดงเพลงพ้ืนบ้านภาคกลางของกลุ่มสื่อมวลชนจะช่วยเปิดโอกาสให้พ่อเพลงแม่เพลงได้
ประชาสัมพันธ์ตนเองและเผยแพร่การแสดงให้ประชาชนได้รู้จัก เพื่อสะดวกในการว่าจ้างไปแสดงงาน
ต่าง ๆ  
   1.8 นิตยสารและหนังสือพิมพ์ ตลอดจนสื่อมวลชนแขนงอ่ืนต้องให้ความร่วมมือใน
การเผยแพร่ขา่วสารการแสดงเพลงพื้นบ้านภาคกลางให้มากยิ่งขึ้น ควรจัดให้มีคอลัมน์เกี่ยวกับ
ศิลปะการแสดงเพลงพื้นบ้านเพ่ือเผยแพร่ข่าวสารทางวัฒนธรรมเหล่านี้ ให้ตรงกับกลุ่มผู้อ่านที่มีความ
สนใจโดยเฉพาะ ตลอดจนต้องมีแผนการรณรงค์ให้ประชาชนเล็งเห็นคุณค่าของการชมศิลปะการแสดง
เพลงพื้นบา้นของไทยให้มากยิ่งขึ้น โดยพยายามเปลี่ยนทัศนคติท่ีเห็นว่าเพลงพ้ืนบ้านภาคกลางเป็น
ของล้าสมัยไม่เหมาะสมกับสังคมปัจจุบัน ให้สามารถเข้ากันได้อย่างกับวิถีชีวิตชาวไทย อย่างที่เคย
เป็นมาในอดีต  
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   1.9 สื่อโทรทัศน์ เนื่องจากสื่อเหล่านี้สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและได้
ปริมาณมาก อีกท้ังความน่าเชื่อถือของข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านสื่อชนิดนี้ก็มีความน่าเชื่อถือได้มาก หาก
ความถี่ท่ีเผยแพร่ข่าวสารหรือรายการสารคดีเกี่ยวกับการแสดงเพลงพ้ืนบ้านภาคกลางมีมากขึ้น
ประชาชนก็อยากท่ีจะเข้ามารับชมหรือท าความรู้จัก เข้าใจการแสดงเพลงพื้นบ้านมากยิ่งขึ้น ดังจะเห็น
ได้จากเมื่อมีละครเกี่ยวกับการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีไทยแพร่ภาพอยู่ ศิลปะการแสดงประเภทนั้น 
ๆ ก็จะได้รับความนิยม เนื่องจากคนทั่วไปมักจะเชื่อและนิยมท าตามสื่อด้วยเป็นกระแสที่นิยมท าตาม
กัน ดังนั้นหากให้ความรู้ความเข้าใจอันดีในศิลปะการแสดงเพลงพื้นบ้านภาคกลางผ่านสื่อโทรทัศน์นี้ก็
สามารถที่จะสร้างกระแสให้คนไทยกลับมานิยมชมชอบและซาบซึ้งในศิลปะเพลงพื้นบ้านภาคกลาง
ได้มากยิ่งข้ึน  
   1.10 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการก าหนด
นโยบายส่งเสริมการศึกษาศิลปะการแสดงทุกสาขา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแสดงเพลงพ้ืนบ้านภาค
กลางนั้น ควรจัดให้มีการวิจัยหรือสร้างความรู้พ้ืนฐานที่ส าคัญให้ครบถ้วน เพ่ือเป็นแม่บทในการ
ส่งเสริมสืบสานให้ศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคกลางคงอยู่คู่กับสังคม  
   1.11 การแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รัฐบาล หน่วยงาน
ราชการ ต้องปรับปรุงการท างานด้านวัฒนธรรมจากการท างานที่รวมศูนย์ เป็นการกระจายการบริหาร
งานที่ค านึงถึงประชาชนเป็นส าคัญ ท าการสร้างพ้ืนฐานวัฒนธรรมจากรากฐานของความรู้
ความสามารถที่ประชาชนมีอยู่ โดยการให้ความส าคัญกับภูมิปัญญาพ้ืนบ้านให้มากข้ึนกว่าที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน       
   1.12 หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะท าให้ศิลปินผู้ประกอบอาชีพ
นักแสดงเพลงพื้นบ้านภาคกลางได้มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการว่าจ้างคณะเพลงพ้ืนบ้านภาคกลางไปแสดง
ในงานกิจกรรมต่าง ๆ และ จะท าให้ประชาชนหันมาเอาใจใส่ในงานวัฒนธรรมด้านเพลงพ้ืนบ้านภาค
กลางอย่างแท้จริงอันจะเป็นผลต่อเนื่อง ท าให้ประชาชนคนรุ่นใหม่ได้รู้จักและตระหนักถึงความส าคัญ
ของเพลงพื้นบ้านภาคกลาง ซึ่งถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่ต่อไปอีกทางหนึ่ง  
  2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าต่อไป 
   2.1 การสร้างมาตรฐานศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านเพลองอีแซว จังหวัดสุพรรณบุรี จะ
ยืนหยัดอยู่ได้ในยุคปัจจุบันคณะเพลงพื้นบ้านอีแซวจ าเป็นต้องใช้ศิลปะและกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการ
ด าเนินกิจกรรม จึงควรมีการศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การพัฒนาศิลปะการแสดงเพลงพื้นบ้านภาคกลาง 
เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาศิลปะการแสดงเพลงพื้นบ้านต่าง ๆ ในยุคปัจจุบัน  
   2.2 ควรศึกษากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาและการก าหนดมาตรฐานของศิลปิน
เพลงพื้นบ้านรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบัน ซึ่งมีผลพวงมาจากพ่อเพลงแม่เพลงรุ่นเก่าเพ่ือทราบรูปแบบ
กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญา  
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   2.3 ควรศึกษากลวิธีในการเล่นเพลงพ้ืนบ้านภาคกลาง เพ่ือเป็นแนวทางในการ
อนุรักษ์ รวมทั้งควรศึกษาบทบาทและหน้าที่ของเพลงพื้นบ้านภาคกลางในฐานะสื่อพ้ืนบ้าน เพื่อน า
ผลการวิจัยมาประยุกต์เป็นแนวทางในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 
   2.4 ควรศึกษาประวัติเพลงพ้ืนบ้านและบันทึกการร้องเพลงพ้ืนบ้าน การถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาของพ่อเพลงแม่เพลง ซึ่งเป็นเพลงพ้ืนบ้านเป็นที่ยอมรับและเป็นที่นิยมของคนทั่วไป ในภาคอ่ืน 
ๆ เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลองค์ความรู้ท้องถิ่น และเป็นข้อมูลต่อการศึกษาและการสืบสาน อนุรักษ์
ต่อไป 
   2.5 ควรศึกษากลวิธีในการละเล่นเพลงพื้นบ้านภาคต่าง ๆ ของไทย เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการอนุรักษ์ รวมทั้งควรศึกษาบทบาทและหน้าที่ของเพลงพ้ืนบ้านภาคอ่ืน ๆ ในฐานะสื่อพ้ืนบ้าน 
เพ่ือน าผลการวิจัยมาประยุกต์เป็นแนวทางในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 
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แบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง (Structures Interview) 
 

 หัวหน้าคณะ  
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวผู้ให้สัมภาษณ์  
1. ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์........................................นามสกุล.............................................  
2. บ้านเลขท่ี.............หมู่ที่......ต าบล......................อ าเภอ...................จังหวัด........................  
3. เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง  
4. อายุ..........................ปี  
5. อาชีพหลัก.........................................................  
6. ระดับทางการศึกษาสูงสุด  
( ) ประถมศึกษา     ( ) มัธยมศึกษา  
( ) อนุปริญญา    ( ) ปริญญาตรี  
( ) สูงกว่าปริญญาตรี    ( ) อ่ืน ๆ ระบุ.................................................................  
7. วันที่ให้สัมภาษณ์.......................เดือน..........................................พ.ศ. ..............................  
 
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะเพลงพื้นบ้านภาคกลาง  
 
2.1 ประวัติความเป็นมาของการแสดงเพลงพ้ืนบ้านเพลงอีแซว 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................  
 
2.2 อัตลักษณ์ของคณะเพลงพ้ืนบ้านที่เป็นแบบเฉพาะและแตกต่างจากคณะอ่ืน................................  
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................  
 
2.6 องค์ประกอบของการแสดงเพลงพ้ืนบ้านเพลงอีแซว 
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ฉากและเวทีท าด้วยอะไร สีอะไร ขนาดเท่าไร
............................................................................................................................. ...................................  
 
เครื่องแต่งกายมีอะไรบ้าง ท าด้วยอะไร
............................................................................................................................. ...................................  
เครื่องดนตรีมีก่ีชนิด อะไรบ้าง
................................................................................................................................................ ................ 
 
ผู้แสดง มีกี่คน 
............................................................................................................................. ...................................  
 
ระบบแสง สี เสียง เป็นอย่างไร
................................................................. ...............................................................................................  
 
2.5 ความเชื่อและการปฏิบัติตัวของผู้แสดงมีความเชื่อในการแสดงเพลงพ้ืนบ้านอย่างไร..................  
............................................................. ...................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
 
2.7 ขนบนิยมในการแสดงพ้ืนบ้านเพลงอีแซว 
............................................................................................................................. ...................................  
................................................................................................................................................................  
  
2.8 ขั้นตอนในการแสดงของการแสดงเพลงพ้ืนบ้านเพลงอีแซว…………………………………………………… 
........................................................................ ........................................................................................  
 
ตอนที่ 3 ปัญหาของการแสดงเพลงพ้ืนบ้านเพลงอีแซว 
3.1 ปัญหาของศิลปินเพลง 
................................................................................................ ................................................................ 
 
3.2 ปัญหาจากผู้ชมเพลงพ้ืนบ้าน
............................................................................................................................. ................................... 
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3.3 ปัญหาจากผู้ว่าจ้าง
............................................................................................................................. ................................... 
 
3.4 ปัญหาเกี่ยวกับการแสดง
................................................................................................................................................................  
 
3.5 ปัญหาของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
........................................................................................................... ..................................................... 
 
3.6 ปัญหาอื่น ๆ 
............................................................................................................................. ................................... 
 
ตอนที่ 4 การอนุรักษ์และพัฒนาเพื่อการสืบสานวัฒนธรรม  
4.1 การอนุรักษ์เพ่ือการสืบสานวัฒนธรรม
............................................................................................................................. ................................... 
  
4.2 การพัฒนาเพ่ือการสืบสานวัฒนธรรม
............................................................................................................................. ................................... 
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แบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง (Structures Interview) 
 ปราชญ์   ผู้อ านวยการส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด   รองผู้อ านวยการฯ 
 นักวิชาการ  ประธานสมาคมเพลงพ้ืนบ้านจังหวัดสุพรรณ 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวผู้ให้สัมภาษณ์  
1. ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์..................................................นามสกุล...............................................  
2. บ้านเลขท่ี.............หมู่ที่......ต าบล......................อ าเภอ...................จังหวัด........................  
3. เพศ   ( ) ชาย   ( ) หญิง  
4. อายุ..........................ปี  
5. อาชีพหลัก........................................................  
7. ระดับทางการศึกษาสูงสุด  
( ) ประถมศึกษา   ( ) มัธยมศึกษา  
( ) อนุปริญญา   ( ) ปริญญาตรี  
( ) สูงกว่าปริญญาตรี   ( ) อ่ืน ๆ ระบุ..........................................................  
8. วันที่ให้สัมภาษณ์.......................เดือน..........................................พ.ศ. ..............................  
 
ตอนที่ 2 ปัญหาของการแสดงเพลงพ้ืนบ้านเพลงอีแซว 
2.1 ปัญหาของศิลปินเพลงพ้ืนบ้านอีแซว............................................................................................... 
2.2 ปัญหาจากผู้ชมเพลงอีแซว…............................................................................................................  
2.3 ปัญหาจากผู้ว่าจ้าง........................................................................................................................... 
2.4 ปัญหาเกี่ยวกับการแสดง........................................................................................................ .......... 
2.5 ปัญหาของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง.......................................................................................................  
2.6 ปัญหาอื่น ๆ .............................................................................................................................. ...... 
 
ตอนที่ 3 การสร้างมาตรฐานการแสดงพื้นบ้านเพลงอีแซวจังหวัดสุพรรษบุรี 
3.1 ด้านบุคลากรผู้แสดง......................................................................................................................... 
3.2 ด้านกลอนเพลง................................................................................................................................  
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3.3 ด้านเครื่องแต่งกาย ………………………………………………….………………………………………………………. 
3.4 ด้านเวที แสง เสียง ……………………………………………………………………………………………………………. 
3.5 ด้านระยะเวลา ……………………………………………………………………………………………………………….. 
3.6 ด้านท่าร า ………………………………………………………………………………………………………………………. 

แบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง (Structures Interview) 
 ศิลปินพื้นบ้านเพลงอีแซว     
 ผู้บริหารสถานศึกษา     สื่อมวลชน  

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวผู้ให้สัมภาษณ์  
1. ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์..................................................นามสกุล...............................................  
2. บ้านเลขท่ี.............หมู่ที่......ต าบล......................อ าเภอ...................จังหวัด........................  
3. เพศ   ( ) ชาย   ( ) หญิง  
4. อายุ..........................ปี  
5. อาชีพหลัก........................................................  
6. ระดับทางการศึกษาสูงสุด  
( ) ประถมศึกษา    ( ) มัธยมศึกษา  
( ) อนุปริญญา    ( ) ปริญญาตรี  
( ) สูงกว่าปริญญาตรี    ( ) อ่ืน ๆ ระบุ  
7. วันที่ให้สัมภาษณ์.......................เดือน..........................................พ.ศ. ..............................  
 
ตอนที่ 2 ปัญหาในการแสดงพื้นบ้านเพลงอีแซว 
.......................................................................... ......................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................  
 
ตอนที่ 3 การก าหนดและการสร้างมาตรฐานเพลงพื้นบ้านอีแซว 
3.1 ด้านบุคลากรผู้แสดง.........................................................................................................................  
3.2 ด้านกลอนเพลง..................................................................... ........................................................... 
3.3 ด้านเครื่องแต่งกาย ……………………………………………………………..……………………………………………. 
3.4 ด้านเวที แสง เสียง ………………………………………………………..…………………………………………………. 
3.5 ด้านระยะเวลา …………………………………………………………..…………………………………………………….. 
3.6 ด้านท่าร า ………………………………………………………………………………………………………………………. 
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แบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง (Structures Interview) 
 ศิลปินเพลงพ้ืนบ้านเพลงอีแซว 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวผู้ให้สัมภาษณ์  
1. ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์..................................................นามสกุล...............................................  
2. บ้านเลขท่ี.............หมู่ที่......ต าบล......................อ าเภอ...................จังหวัด........................  
3. เพศ   ( ) ชาย   ( ) หญิง  
4. อายุ..........................ปี  
5. อาชีพหลัก........................................................  
6. ระดับทางการศึกษาสูงสุด  
( ) ประถมศึกษา    ( ) มัธยมศึกษา  
( ) อนุปริญญา    ( ) ปริญญาตรี  
( ) สูงกว่าปริญญาตรี    ( ) อ่ืน ๆ ระบุ  
7. วันที่ให้สัมภาษณ์.......................เดือน..........................................พ.ศ. ..............................  
 
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะเพลงพื้นบ้านเพลงอีแซว  
2.1 ประวัติชีวิตของคณะเพลงพ้ืนบ้านเพลงอีแซว 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................  
2.2 อัตลักษณ์ของคณะเพลงพ้ืนบ้านที่เป็นแบบเฉพาะและแตกต่างจากคณะอ่ืน................................  
.......................................................................................... ......................................................................
............................................................................................................................. ...................................  
2.6 องค์ประกอบในการแสดงเพลงพื้นบ้านเพลงอีแซว 
ฉากและเวทีท าด้วยอะไร สีอะไร ขนาดเท่าไร
............................................................................................................................. ...................................  
เครื่องแต่งกายมีอะไรบ้าง ท าด้วยอะไร
............................................................................................................................. ...................................  
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เครื่องดนตรีมีก่ีชนิด อะไรบ้าง
................................................................ ................................................................................................  
ผู้แสดง มีกี่คน 
............................................................................................................................. ................................... 
ระบบแสง สี เสียง เป็นอย่างไร
............................................................................................................................. ...................................  
2.5 ความเชื่อและการปฏิบัติตัวของผู้แสดงมีความเชื่อในการแสดงเพลงพ้ืนบ้านอย่างไร..................  
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................  
2.7 ขนบนิยมในการแสดงเพลงพื้นบ้านภาคกลาง 
................................................................................................... .............................................................  
............................................................................................................................. ...................................  
2.8 ขั้นตอนในการแสดงเพลงพ้ืนบ้านเพลงอีแซว……………………………………………………… 
............................................................................................................................. ...................................  
 
ตอนที่ 3 ปัญหาของการแสดงเพลงพ้ืนบ้านเพลงอีแซว 
............................................................................................................................................ ....................  
............................................................................................................. ...................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
 
ตอนที่ 4 การสร้างมาตรฐานการแสดงพื้นบ้านเพลงอีแซว  
3.1 ด้านบุคลากรผู้แสดง........................................................................................................................  
3.2 ด้านกลอนเพลง............................................................................................................................... 
3.3 ด้านเครื่องแต่งกาย …………………………………………………………………………………………………………. 
3.4 ด้านเวที แสง เสียง …………………………………………………………………………………………………………. 
3.5 ด้านระยะเวลา ……………………………………………………………………………………………………………….. 
3.6 ด้านท่าร า ………………………………………………………………………………………………………………………. 
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แบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง (Structures Interview) 
 ผู้ชมการแสดงเพลงพื้นบ้านเพลงอีแซว 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวผู้ให้สัมภาษณ์  
1. ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์..................................................นามสกุล...............................................  
2. บ้านเลขท่ี.............หมู่ที่......ต าบล......................อ าเภอ...................จังหวัด........................  
3. เพศ   ( ) ชาย   ( ) หญิง  
4. อายุ..........................ปี  
5. อาชีพหลัก.......................................................  
6. ระดับทางการศึกษาสูงสุด  
( ) ประถมศึกษา   ( ) มัธยมศึกษา  
( ) อนุปริญญา   ( ) ปริญญาตรี  
( ) สูงกว่าปริญญาตรี   ( ) อ่ืน ๆ ระบุ..........................................................  
7. วันที่ให้สัมภาษณ์.......................เดือน..........................................พ.ศ. ..............................  
 
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการดูการแสดงเพลงพ้ืนบ้านเพลงอีแซว 
2.1 ท่านเคยชมเพลงพื้นบ้านเพลงอีแซวกี่ครั้ง กี่ปี ที่ไหนบ้าง.................................................................  
2.2 ท่านชอบการแสดงเพลงพ้ืนบ้านเพลงอีแซวหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด......................................  
2.3 ท่านชอบการแสดงของคณะใดมากที่สุด เท่าที่ท่านชมมา.........................................  
2.4 ในการชมการแสดงเพลงพ้ืนบ้านภาคกลางท่านชอบอะไรมากที่สุด  
............................................................................................................................. ..............................  
2.5 ท่านคิดว่าการแสดงเพลงพ้ืนบ้านเพลงอีแซวมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อย่างไร……………………  
............................................................................................................................. ..............................  
 
ตอนที่ 3 ปัญหาของการแสดงเพลงพ้ืนบ้านเพลงอีแซว 
............................................................................................................................. ...................................  
............................................................................................................................. ...................................  
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.............................................................................................. .................................................................. 
 
 
 
ตอนที่ 4 การสร้างมาตรฐาน  
4.1 ด้านบุคลากรผู้แสดง........................................................................................................................  
4.2 ด้านกลอนเพลง.................................................................................................. ............................ 
4.3 ด้านเครื่องแต่งกาย …………………………………………………………………………...……………………………. 
4.4 ด้านเวที แสง เสียง …………………………………………………………………………………………………………. 
4.5 ด้านระยะเวลา ……………………………………………………………………………………………………………….. 
4.6 ด้านท่าร า ………………………………………………………………………………………………………………………. 
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แบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง (Structures Interview) 
 ผู้ว่าจ้าง  

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวผู้ให้สัมภาษณ์  
1. ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์..................................................นามสกุล...............................................  
2. บ้านเลขท่ี.............หมู่ที่......ต าบล......................อ าเภอ...................จังหวัด........................  
3. เพศ   ( ) ชาย   ( ) หญิง  
4. อายุ..........................ปี    5. อาชีพหลัก........................................................  
6. ระดับทางการศึกษาสูงสุด  
( ) ประถมศึกษา   ( ) มัธยมศึกษา  
( ) อนุปริญญา   ( ) ปริญญาตรี  
( ) สูงกว่าปริญญาตรี   ( ) อ่ืน ๆ ระบุ..........................................................  
7. วันที่ให้สัมภาษณ์.......................เดือน..........................................พ.ศ. ..............................  
ตอนที่ 2 ปัญหาของการจัดการแสดงเพลงพ้ืนบ้านภาคกลาง 
2.1 ท่านชอบการแสดงเพลงพ้ืนบ้านภาคกลางหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด........................................  
2.2 ท่านชอบการแสดงของคณะเพลงพื้นบ้านเพลงอีแซวคณะใดมากที่สุดเท่าที่ท่านชม และว่าจ้างมา
เพราะเหตุใด......................................................................................................................................  
2.3 ท่านคิดว่าการแสดงเพลงพ้ืนบ้านเพลงอีแซวมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ อย่างไร…………………...  
2.4 ท่านคิดว่าค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างคณะเพลงพ้ืนบ้านเพลงอีแซว ราคาแพงหรือถูกกว่าการแสดง
พ้ืนบ้านชนิดอื่น............................................................................................................................. ....  
2.5 ท่านคิดว่าในโอกาสต่อไปท่านจะว่าจ้างคณะเพลงพ้ืนบ้านอีแซวมาแสดงอีกหรือไม่ เพราะเหตุใด  
2.6 การติดต่อและการตอบรับการแสดงเพลงพื้นบ้านเพลงอีแซวมีวิธีการอย่างไร.................................  
2.7 ลักษณะของงาน และจ านวนครั้งในการว่าจ้างการแสดงเพลงพื้นบ้านเพลงอีแซวไปแสดงในรอบปี  
2.8 การก าหนดเวลาที่ใช้ในการแสดงแต่ละครั้ง............................................................  
ตอนที่ 3 การสร้างมาตรฐานการแสดงเพลงพ้ืนบ้านอีแซว 
3.1 ด้านบุคลากรผู้แสดง........................................................................................................................  
3.2 ด้านกลอนเพลง...............................................................................................................................  
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3.3 ด้านเครื่องแต่งกาย ……………………………………………………………....…………………………………………. 
3.4 ด้านเวที แสง เสียง ……………………………………………………………………………………………………………. 
3.5 ด้านระยะเวลา ……………………………………………………………………………………………………………….. 
3.6 ด้านท่าร า ……………………………………………………………………………………………………………………….  

แบบสังเกตชนิดมีส่วนร่วม (Participant Observation) 
ส าหรับการวิจัยเรื่อง การสร้างมาตรฐานการแสดงเพลงพ้ืนบ้านอีแซว จังหวัดสุพรรณบุรี 
1. กิจกรรมที่สังเกต...................................................................................................................  
2. วัน เวลา สถานที่...................................................................................................................  
3. บคุลากร (ผู้ร่วม)...................................................................................................................  
4. เนื้อหาสาระจากการสังเกต (ตาดู/หูฟัง)  
4.1 ลักษณะภูมิประเทศ, ที่อยู่อาศัย, การคมนาคม.................................................................  
4.2 วิถีชีวิตของประชาชนในชุมชน, อาชีพ, กิจกรรม............................................................  
4.3 วิถีชีวิตของคณะเพลงพื้นบ้านอีแซว.................................................................................  
4.4 อ่ืน ๆ ............................................................................................................................. .  
5. การมีส่วนร่วมในกิจกรรม (จมูกได้กลิ่น/ลิ้นลิ้มรส/กายสัมผัสจับต้อง)  
5.1 ......................................................................................................................... .....  
5.2 ........................................................................................................................ ......  
5.3 ......................................................................................................................... .....  
6. กิจกรรมประกอบการสังเกต  ( ) ถ่ายรูป  ( ) ถ่ายวีดีโอ  ( ) สัมภาษณ์  
7. ผู้สังเกต.......................................................................(ผู้วจิัย)  
 
         ผู้ร่วมฟัง......................................................................(ผู้ช่วย)  
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แบบสังเกตชนิดไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) 
ส าหรับการวิจัยเรื่อง การวิจัยเรื่อง การสร้างมาตรฐานการแสดงเพลงพ้ืนบ้านอีแซว 

 จังหวัดสุพรรณบุรี 
1. กิจกรรมที่สังเกต...................................................................................................................  
2. วัน เวลา สถานที่...................................................................................................................  
3. บุคลากร (ที่สังเกต)...................................................................................................................  
4. เนื้อหาสาระจากการสังเกต (ตาดู/หูฟัง)  
4.1 ลักษณะภูมิประเทศ, ที่อยู่อาศัย, การคมนาคม.................................................................  
4.2 วิถีชีวิตของประชาชนในชุมชน, อาชีพ, กิจกรรม............................................................  
4.3 วิถีชีวิตของคณะเพลงพื้นบ้านเพลงอีแซว................................................................................  
4.4 อ่ืน ๆ ............................................................................................................................. .  
5. กิจกรรมประกอบการสังเกต  ( ) ถ่ายรูป  ( ) ถ่ายวีดีโอ  ( ) สัมภาษณ์  
6. ผู้สังเกต.......................................................................(ผู้วจิัย)  
 

ผู้ร่วมฟัง......................................................................(ผู้ช่วย) 
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แบบสัมภาษณ์ชนิดไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) 
ส าหรับการวิจัยเรื่อง การวิจัยเรื่อง การสร้างมาตรฐานการแสดงเพลงพ้ืนบ้านอีแซว  

จังหวัดสุพรรณบุรี 
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวผู้ให้สัมภาษณ์  
1. ชื่อ – นามสกุล ..................................................................................................................  
2. วัน , เดือน , ปีเกิด ..............................................................................................................  
3. ที่อยู่ปัจจุบัน ......................................................................................................................  
4. อาชีพและรายได้ในปัจจุบัน............................................................................................. ..  
 
ตอนที่ 2 เรื่องท่ีสัมภาษณ์ตามความมุ่งหมายของการวิจัยและอ่ืน ๆ  
2.1 การอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านเพลงอีแซวเพื่อการวิจัยเรื่อง การสร้างมาตรฐานการแสดงเพลงพื้นบ้านอี
แซว จังหวัดสุพรรณบุรี.......................................................................................................... ......  
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.2 การพัฒนาเพลงพื้นบ้านเพลงอีแซว.....................................................................................  
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.3 ปัญหาการแสดงเพลงพ้ืนบ้านเพลงอีแซว................................................................................  
 
วันที่................เดือน...........................พ.ศ. .....................สถานที่สัมภาษณ์.........................................  
ผู้สัมภาษณ์ชื่อ...........................................................นามสกุล.............................................................  
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แบบสนทนากลุ่ม 
ส าหรับการวิจัย เรื่อง การวิจัยเรื่อง การสร้างมาตรฐานการแสดงเพลงพ้ืนบ้านอีแซว จังหวัด

สุพรรณบุรี 
1. ข้อมูลเบื้องต้น  
1. ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม.....................................................................................................  
 1.1 ชื่อ – สกุล............................................................อาชีพ.................................................  
 1.2 ชื่อ – สกุล............................................................อาชีพ................................................ .  
 1.3 ชื่อ – สกุล............................................................อาชีพ.................................................  
 1.4 ชื่อ – สกุล............................................................อาชีพ........................................ .........  
 1.5 ชื่อ – สกุล............................................................อาชีพ.................................................  
 1.6 ชื่อ – สกุล............................................................อาชีพ................................ .................  
2. สถานที่สนทนา... ..............................................................................................................  
3. วัน เดือน ปี ที่สนทนา.................................................................................. ......................  
2. รายการสนทนา  
 2.1 ด้านบุคลากรผู้แสดง.................................................................................................  
 2.2 ด้านกลอนเพลง.............................................................................. .......................... 
 2.3 ด้านเครื่องแต่งกาย ………………………………………………………………………………………. 
 2.4 ด้านเวที แสง เสียง ………………………………………...……………………………………………. 
 2.5 ด้านระยะเวลา …………………………………………………………………..……………………….. 
 2.6 ด้านท่าร า …………………………………………………………………………………………………….  
3. ข้อสรุปของประเด็นในการสนทนา
............................................................................................................................. ..............................  
................................................................. ..........................................................................................  
 
    ลงชื่อ........................................................................ผู้บันทึก 
                                          วันที่................เดือน...........................พ.ศ. .....................  
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รายละเอียดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ก าหนดการการประชุมสัมมนาวิชาการ 

เรื่อง การสร้างมาตรฐานการแสดงพื้นบ้านเพลงอีแซว จังหวัดสุพรรณบุรี 
วันที่        เดือน   พ.ศ.         เวลา      นาฬิกา 

ณ ห้องประชุม……………………………………………….. 
 เวลา    กิจกรรม      หมายเหตุ 
 09.00    ลงทะเบียน 
 09.30        - เปิดการประชุมสัมมนาการสร้างมาตรฐานการแสดงเพลงพื้นบ้านอีแซว 
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยนายวัลยรุจ  เถาว์หิรัญ  
     - เล่าประวัติความเป็นมาของเพลงอีแซว งหวัดสุพรรณบุรี               
ด าเนินการประชุม 1  
      โดย นายวัลยรุจ  เถาว์หิรัญ 
     - แนะน าผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมประชุม 
     - ตั้งประเด็นการสร้างมาตารฐานเพลงอีแซว จังหวัดสุพรรณบุรี 
       การสร้างมาตรฐานการแสดงพ้ืนบ้านเพลงอีแซว จังหวัดสุพรรณบุรี 
      1. มาตรฐานด้านบุคลากรผู้แสดง 
      2. มาตรฐานด้านกลอนเพลงและภาษาที่ใช้ 
      3. มาตรฐานด้านท่าร า 
      4. มาตรฐานด้านเครื่องแต่งกาย 
      5. มาตรฐานด้านเวทีที่ใช้แสดง 
      6. มาตรฐานด้านระยะเวลาที่ใช้ท าการแสดง 
     - เปิดประเด็นซักถาม 
 14:45          - พักรับประทานอาหารว่าง 15 นาที 
 15:00          - ประเด็นซักถามอ่ืน ๆ  
      - สรุปการสร้างมาตรฐานการแสดงพื้นบ้านเพลงอีแซว จังหวัดสุพรรณบุรี 
   ก าหนดตกลงการสร้างมาตรฐานการแสดงพ้ืนบ้านเพลงอีแซว จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ด าเนินการ
ประชุม 2 
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- ผู้วิจัยกล่าวขอบคุณ ตัวแทนหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม      ผู้บันทึกการประชุม 
- มอบของที่ระลึก บันทึกภาพนิ่งร่วมกัน  
- ปิดการประชุม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
รายนามผู้ให้สัมภาษณ์ 
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รายนามผู้ให้สัมภาษณ์ 
 
ขวัญจิต  ศรีประจันต์  เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, วัลยรุจ  เถาว์หิรญั เป็นผู้ส าภาษณ์,ที่ศูนย์การเรียนรู้เพลง
 พ้ืนบ้านขวัญจิต  ศรีประจันต์  เมื่อวันที่ 23  ตุลาคม  2560. 
จิรวรรณ  วงษ์สุวรรณ  เป็นผูใ้ห้สัมภาษณ์, วัลยรุจ  เถาว์หิรัญ เป็นผู้ส าภาษณ์, ที่บ้านเลที่ 66/1 หมู่ 
 5 ต าบลน้ าซับ อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560. 
ชะลอ  บุญเรืองรอด  เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, วัลยรุจ  เถาว์หิรญั เป็นผู้ส าภาษณ์, บ้านเลขท่ี 274 หมู่ 4  
 ต าบลายนา อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ /7 กันยายน 2560. 
บรรจง  ทัพวิเศษ  เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, วัลยรุจ  เถาว์หิรัญ เป็นผู้ส าภาษณ์, ที่บ้านเลขที่ 101 หมู่ 5 
 ต าบลดอนปรูอ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560. 
ประจิน  ฉะอ้อน  เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, วัลยรุจ  เถาว์หิรัญ เปน็ผู้ส าภาษณ์, ที่คณะเพลงพ้ืนบ้านอีแซว 
 จินตนาทับมี ต าบลดอนโพธิ์ทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 6 
 สิงหาคม 2560. 
พยงค์  เทียนแจ่ม  เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, วัลยรุจ  เถาว์หิรัญ เป็นผู้ส าภาษณ์, ที่บ้านเลขที่ 1565 หมู่ 5 
 ต าบลดอนเจดีย์ อ าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560. 
รังสิมันต์  สมรรคไทย  เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, วัลยรุจ  เถาว์หิรญั เป็นผู้ส าภาษณ์, ที่ห้องประชุมเอมโอด 
 อ าเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2561. 
วิภาวรรณ  เทียนแจ่ม  เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, วัลยรุจ  เถาว์หิรัญ เป็นผู้ส าภาษณ์, ที่บ้านเลขที่ 509 หมู่ 
 5 ต าบลดอนเจดีย์ อ าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี  เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560. 
สังเวียน  วงษ์สุวรรณ  เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, วัลยรุจ  เถาว์หิรญั เป็นผู้ส าภาษณ์, ที่บ้านเลขที่ 66/1 หมู่ 
 5 ต าบลวังน้ าซับ อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560. 
สุจินต์  ชาวบางงาม  เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, วัลยรุจ  เถาว์หิรัญ เป็นผู้ส าภาษณ์, ที่บ้านเลขที่ 44 หมู่ 
 5 ต าบลวังน้ าซับ อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี  เมื่อวันที่ 4 กันยายน  2560. 
ส าเนียง  ชาวปลายนา  เป็นผูใ้ห้สัมภาษณ์, วัลยรุจ  เถาว์หิรัญ เป็นผู้ส าภาษณ์, ที่บ้านเลขที่ 66 หมู่ 5  
 ต าบลน้ าซับ อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี  เมือวันที่ 19 ธันวาคม  2560. 
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ภาคผนวก  ค 
การเก็บข้อมูลภาคสนาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  255 

 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 35 การสัมภาษณ์ขวัญจิตต์  ศรีประจันทร์ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
เพลงอีแซว 

 

 
 

ภาพประกอบ 36 การสัมภาษณ์นางส าเนียง  ชาวปลายนา ศิลปินพื้นบ้านเพลงอีแซว 
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ภาพประกอบ 37 การสัมภาษณ์นายสุจินต์  ชาวยางงามศิลปินพื้นบ้านอีแซว จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 
 

ภาพประกอบ 38 ภาพการสนทนากลุ่มเพ่ือสร้างมาตรฐานการแสดงพื้นบ้านเพลงอีแซว  
จังหวัดสุพรรณบุรี 
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ภาพประกอบ 39 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างมาตารฐานการแสดงเพลงพ้ืนบ้านอีแซว  

จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 

 
ภาพประกอบ 40 การสร้างมาตรฐานด้านเครื่องแต่งกายประกอบการแสดงพ้ืนบ้านเพลงอีแซว 

จังหวัดสุพรรณบุรี 
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ภาพประกอบ 41 การสร้างมาตรฐานท่าร า ท่าสอดสร้อยมาลา การแสดงพ้ืนบ้านเพลงอีแซว 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

 

 
ภาพประกอบ 42 การสร้างมาตรฐานท่าร าท่าชักแป้งผัดหน้า การแสดงพื้นบ้านเพลงอีแซว  

จังหวัดสุพรรณบุรี 
 



 

 

  259 

 

 
 

ภาพประกอบ 43 การสร้างมาตรฐานด้านท่าร าท่าร าส่ายประกอบการแสดงเพลงพ้ืนบ้านอีแซว 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

 
 

ภาพประกอบ 44 ศิลปินพื้นบ้านเพลงอีแซว จังหวัดสุพรรณบุรี 
 



 

 

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ นายวัลยรุจ เถาว์หิรัญ 
วันเกิด วันที่  5  มกราคม  พ.ศ.  2506 
สถานที่เกิด อ าเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี  79  หมู่ที ่ 1  ต าบลศรีประจันต์  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัด

สุพรรณบุรี 
ต าแหน่งหน้าที่การงาน ครูช านาญการ 
สถานที่ท างานปัจจุบัน วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี    

ต าบล สนามชัย อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 
ประวัติการศึกษา พ.ศ.  2530  ปริญญาคุรุศาสตรบัณฑิต  (กศ.บ.)  สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
พ.ศ.  2536  ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ จังหวัดสงขลา  
พ.ศ.  2561  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวัฒนธรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
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