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This study aims to analyze folk songs in Angthong province. 60 folk songs which 
were divided into three categories: PlayngKieowKhao, PlayngReua and Playng Ram Tone 
composed by Mr. Mangkorn Boonserm were analyzed in two aspects: the language used and the 
lyrics in those folk songs. 
 

The result of this study shows that the language used in Angthong folk songs is 
common and straightforward. There are the presences of routine speeches used as a figure in 
those folk songs to make the audience clarify the meaning. Moreover, the lyrics also reflect many 
aspects of the society and the culture in Angthong including the relationship amongst the 
community. Mr. Mangkorn Boonserm passed down the folk songs through the education in the 
school, the songs in the festival and training course for people who are interested in folk songs. 
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๑.๑ ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

เพลงมีบทบาทอย่างยิ่งกบัผูค้นในทุกสังคม ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนัไม่ว่าจะเป็นคนใน

สังคมเมืองหรือสังคมชนบท ดงัคาํกล่าวท่ีวา่ 

 

การฟังเพลงเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ กระตุ้นให้เกิดความจาํในการ

เรียน มีความคิดอ่านท่ีฉับไว นอกจากน้ียงัทาํให้อารมณ์ของผูฟั้งดีข้ึน คลาย

จากความกงัวลและยงัช่วยปลดปล่อยอารมณ์ท่ีเก็บไวภ้ายในเป็นการระบาย

ความคบัขอ้งใจ และการฟังเพลงจะช่วยในการบาํบดั ทาํใหมี้สุขภาพท่ีดีข้ึน 

(บณัฑิต อ้ึงรังสี, ๒๕๕๔: ๒๐-๒๑) 

 

                 คนไทยในอดีตโดยเฉพาะพื้นท่ีราบลุ่มภาคกลาง ผูค้นส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ท่ี

เรียบง่ายประกอบอาชีพเกษตรกรรม การทาํนา มีความผูกพนักับแม่นํ้ า คนไทยภาคกลางรู้จัก 

ผ่อนคลาย และสร้างความสามคัคีระหว่างการทาํงาน ดว้ยการร้องเพลง ดงัท่ี จตุพร ศิริสัมพนัธ์, 

(๒๕๕๓: ๑๔๖) กล่าวไวว้า่ เพลงพื้นบา้นเกิดข้ึนตามธรรมชาติของมนุษย ์ท่ีตอ้งการพกัผ่อน จาก

งานท่ีทาํอยูเ่ป็นประจาํในแต่ละวนั และมกัจะแสวงหาจากส่ิงใกลต้วัท่ีหาง่าย ซ่ึงให้ความบนัเทิงได ้

ดงันั้น เพลงพื้นบา้นจึงมีความสาํคญัอยา่งยิง่กบัวถีิชีวติคนไทยในยคุก่อน 

 

 เพลงพื้นบา้นเป็นวรรณกรรมมุขปาฐะ (Oral literature) ซ่ึงรวมบทร้อยกรองและดนตรี

เขา้ดว้ยกนั สืบทอดกนัมาปากต่อปาก และมีลกัษณะอยู่ท่ีความเรียบง่ายของถอ้ยคาํการร้องเพลง 

และการแสดงออก (สุกญัญา สุจฉายา, ๒๕๔๕: ๓) ในประเทศไทยการร้องเพลงพื้นบา้นมีอยู่ใน 

ทุกภูมิภาค ดงัเช่น ภาคกลางไดแ้ก่ เพลงฉ่อย เพลงเรือ เพลงเก่ียวขา้ว เพลงรําโทน เป็นตน้ ภาคใต้
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ไดแ้ก่ เพลงเรือ เพลงนา เพลงบอก เป็นตน้ ภาคอีสานไดแ้ก่  ลาํกลอน เพลงโคราช และเพลงเจรียง 

ทา้ยสุดคือภาคเหนือไดแ้ก่ เพลงชกักะเยอ่ เพลงฮินเลเล เพลงยิม้โย เป็นตน้ (มงคล เปล่ียนบางชา้ง, 

๒๕๔๔: ๓๓-๓๗) 

 

                 จงัหวดัอ่างทองเป็นจงัหวดัหน่ึงอยู่ในภาคกลางของประเทศไทย มีวฒันธรรมพื้นบา้นท่ี

โดดเด่น ภูมิประเทศของจงัหวดัอ่างทองเป็นท่ีลุ่ม ประชาชนประกอบอาชีพหลกั คือ การเกษตร 

กิจกรรมท่ีช่วยในการผ่อนคลายจากการทาํงาน คือ การร้องเพลงโตต้อบกัน และมกัจะเล่นกัน  

ตามฤดูกาลหรือเทศกาลท่ีสาํคญัของทอ้งถ่ิน เช่น เพลงเก่ียวขา้ว  เพลงเรือ เพลงรําโทน เพลงสงฟาง 

เพลงชักกระดาน เป็นต้น พ่อเพลงแม่เพลงท่ีมีช่ือเสียงของจังหวดัอ่างทองในด้านเพลงฉ่อย  

เพลงอีแซว เพลงเรือ ได้แก่ นายบวัเผื่อน โพธ์ิภกัด์ิ  นางบัวผนั จันทร์ศรี นายเผ่า สุดสุวรรณ   

ดา้นเพลงรําโทนไดแ้ก่  นายทองอาบ  ไข่แกว้ และดา้นเพลงเก่ียวขา้ว  เพลงเรือ เพลงรําโทน ไดแ้ก่

นายมงักร บุญเสริม ในปัจจุบนัมีเพลงพื้นบา้นจงัหวดัอ่างทองท่ียงัหลงเหลืออยู ่ไดแ้ก่ เพลงเก่ียวขา้ว  

เพลงเรือ เพลงรําโทน เพลงฉ่อย เพลงดังกล่าวใช้ร้องในสถานศึกษาและการแสดงตามงานท่ีมี 

สภาวฒันธรรมจงัหวดัเป็นผูจ้ดั โดยกลุ่มตวัแทนท่ีเป็นนกัเรียน นกัศึกษาและชาวบา้นท่ีรวมกลุ่มกนั

ในบางพื้นท่ี เช่น กลุ่มชาวบา้นตาํบลบางเสด็จ อาํเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง เป็นตน้ 

 

  จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จงัหวดัอ่างทองมีพ่อเพลง แม่เพลงจาํนวนมาก แต่พ่อเพลงมงักร   

บุญเสริม เป็นพ่อเพลงคนสําคญั ท่ีประยุกต์เน้ือหาของเพลงให้ทนัสมยั เขา้กบัสภาพของสังคม 

เหมาะสมกบังานและเหตุการณ์ไดเ้ป็นอยา่งดี  เพลงพื้นบา้นจงัหวดัอ่างทองท่ีแต่งโดยพ่อเพลงมงักร  

บุญเสริม  ได้แก่ เพลงเรือ เพลงเก่ียวขา้ว และเพลงรําโทน ได้ถูกนาํมาใช้เป็นส่ือในการเรียนการ

สอนใหก้บันกัเรียนในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาของอาํเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง ตั้งแต่

ปี พ.ศ.๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบนั จากท่ีกล่าวมาจะเห็นไดว้า่ พ่อเพลงมงักร บุญเสริม มีความสามารถ

ในดา้นการร้องและแต่งเพลงเรือ เพลงเก่ียวขา้วและเพลงรําโทน ซ่ึงเพลงเรือจะเป็นการร้องโตต้อบ

กนัระหวา่งชายกบัหญิงดงัท่ี อเนก  นาวกิมูล (๒๕๒๗: ๑๒๖) กล่าวไวคื้อ   
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เพลงเรือเป็นเพลงใช้กลอนลงสระเดียวกันไปเร่ือยๆ ท่ีนิยม ได้แก่  

กลอนลา กลอนไล เพราะหาคําได้สะดวก การสัมผสัตอนท้ายเป็นอย่าง 

เพลงเตน้กาํ คือ สามบาทสุดทา้ยตอ้งใหส้ัมผสัเช่ือมโยงกนั มีเคร่ืองประกอบ

จังหวะคือ กรับและฉ่ิง เพลงเก่ียวข้าวท่ีพบในจังหวดัอ่างทอง คือ การนํา

ทาํนองเพลงเรือมาร้องบนบก  

 

นอกจากน้ีเพลงรําโทนมีการร้องและรํา แบ่งเป็นฝ่ายชายและฝ่ายหญิง เน้ือหาของเพลง

เก่ียวขอ้งกบัชีวติและสังคมในยคุนั้น ใชโ้ทนเป็นเคร่ืองประกอบจงัหวะท่ีสําคญั ทั้งน้ีพ่อเพลงมงักร 

บุญเสริมไดป้รับเน้ือหาภาษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพสังคมในปัจจุบนั เหมาะสําหรับเยาวชนรุ่นหลงั

ท่ีจะไดเ้รียนรู้ 

 
จากท่ีกล่าวมาพ่อเพลงมังกร บุญเสริมได้มีบทบาทเป็นครูภู มิ ปัญญาท้องถ่ิน 

ให้กับนักเรียนโรงเรียนวดัสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) อําเภอป่าโมก จังหวดัอ่างทอง  

เป็นระยะเวลา ๗ ปีเต็ม และเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมการร้องเพลงพื้นบา้นจงัหวดัอ่างทอง 

ให้กับกลุ่มบุคคลท่ีมีความสนใจในศิลปะพื้นบ้านของตนเอง โดยได้รับการส่งเสริมจาก 

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตวัอย่างเช่น “โครงการฟ้ืนฟูและถ่ายทอดอนุรักษ์เพลงพื้นบ้าน  

บา้นวดัตาลใต ้ ตาํบลบางเสด็จ  อาํเภอป่าโมก  จงัหวดัอ่างทอง” สนบัสนุนโดยโรงสีเทพประทาน๒   

สภาวฒันธรรมจงัหวดัอ่างทองและสาํนกังาน ธ.ก.ส. จงัหวดัอ่างทอง เป็นตน้ 

 
 จากการศึกษาเบ้ืองตน้ ผูศึ้กษาพบว่าเน้ือหาในบทเพลงของพ่อเพลงมงักร บุญเสริม  

มีลกัษณะการแต่งท่ีเขา้กับยุคสมยั  นอกจากน้ีการใช้ภาษาในเพลงของพ่อเพลงมงักร บุญเสริม   

มีลักษณะท่ีเด่นในด้านการใช้ถ้อยคาํ พร้อมกับการใช้ภาพพจน์ท่ีสําคัญเร่ืองของความเปรียบ 

ท่ีมีความสัมพนัธ์กับการดําเนินชีวิต และการสร้างสรรค์ด้านเน้ือหาท่ีเหมาะสมกับงานและ

เหตุการณ์รวมถึงการสะทอ้นภาพสังคมวฒันธรรมของชาวจงัหวดัอ่างทองไดเ้ป็นอยา่งดียิง่ 
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          พ่ีนอ้งทั้งหลาย  หญิงชายท่ีฟัง  ทั้งยืนเดิน  นอนนัง่  อยูท่ี่น่ี 

ผมไดม้าร้อง  เป็นทาํนองเพลงเรือ วา่ท่านอยา่เบนหนา้เบ่ือ  หน่ายหนี 

จะกล่าวสุนทร  มาเป็นกลอนลิขิต  ถึงเร่ืองของการทุจริต  เด๋ียวน้ี 

วา่คนเอ๋ยคนเรา  ไม่กินแต่ขา้วอยา่งเดียว  ของท่ีไม่ขบเค้ียว  กลบักินถ่ี 

กนิเหลก็  กนิหิน  กนิดนิ  กนิทราย  ลูกรังกก็นิได้  กนิดี 

ข้าวสารกนิได้  ตั้งแต่ยังไม่ทันหุง  กนิตามฉาง  ตามยุ้ง  ตามโรงสี 

คงจะเป็นอาหาร  ที่รสหวานซินะ  ของพวกคนไกลพระไกลผ ี

ทุจริตมากมาย  เอามาบรรยายไม่ส้ิน  กเ็พราะคนชอบกนิ  มากม ี

ไม่ชา้คงพบความสุข  กนัท่ีในคุกสกัที  คงสมใจคนท่ีกินเอย 

          ขอเตือนไดไ้หม  ขอใหก้ลบัใจกลบัจิต  ขอใหเ้ลิกทุจริตกนัเสียที 

อยา่คิดมัว่มวัประมาท  จะทาํใหช้าติชอกชํ้า  ทาํใจไวใ้หง้าม  นะนอ้งพ่ี 

อย่าทําผดิติดตวั  ขอจงกลวับาปกรรม  ว่าเลวร้ายเหลอืลํา้  จงหลบหนี 

ว่าศีลข้อสอง  แล้วส่ิงของอย่าเอา  มนัไม่ใช่ของเรา  กนัเลยน่ี 

ไม่ใช่ของเรา  กอ็ย่าไปเอาของมา  จะหมดส้ินศีลห้า  กนัคลานี ้

เม่ือรู้วา่ผิด  กอ็ยา่คิดทาํเลย  วา่พ่ีเอ๋ย  นอ้งเอย  ไม่ดี 

ผมตอ้งขอโทษ  กอ็ยา่ไดโ้กรธกนัเลย  ท่ีผมอา้งเอ้ือนเอย  วนัน้ี 

ถา้ไม่ถกูโสต  ขอจงไดโ้ปรดอภยั  ท่านพ่ีนอ้งนา้นาย  อยูท่ี่น่ี 

ขอยกมือสาธุ  ขอใหบ้รรลุความดี  วา่โพยภยัอยา่มีมาเอย 
(เพลงเรือลาํดบัท่ี  ๘) 

 
จากตวัอยา่งเน้ือหาของเพลงเรือมีลกัษณะการใชค้าํ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการซํ้ าคาํ พร้อม

กบัการใช้ความเปรียบประชดสะทอ้นภาพปัญหาของสังคมว่า “คนเอ๋ยคนเรา ไม่กินแต่ข้าวอย่าง

เดียว  ของที่ไม่ขบเคีย้ว กลับกินถี่ กินเหล็ก กินหิน กินดิน กินทราย ลูกรังก็กินได้ กินดี” หลงัคาํวา่ 

“กนิ” เห็นไดว้า่จะมีการเล่นคาํวา่ “กิน” หมายรวมถึงการทุจริตโกงกินในดา้นการรับเหมาก่อสร้าง 

อาทิเช่น การทาํถนนหนทาง การสร้างอาคารส่ิงก่อสร้างต่างๆ เป็นตน้ และยงัมีการซํ้ าคาํ “มันไม่ใช่

ของเรา ไม่ใช่ของเรา กอ็ย่าไปเอาของเขามา” ตามดว้ยถอ้ยคาํเชิงสั่งสอน โดยนาํความเช่ือเร่ืองกรรม
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มาขู่ผูฟั้งวา่ถา้ทาํอะไรไวส่ิ้งนั้นจะตามติดตวัไป และควรปฏิบติัตามหลกัของศีล ๕ เพื่อสังคมจะได้

สงบสุข 

 
อยากรู้รายละเอียดกนัแลว้ละกอ้                    ไปถามคุณหมอเขาดูกไ็ด ้

อยากทราบดี   เชิญพ่ีชาย                                ใหห้มอขยายความเอย 

ชาย               พ่ีชอบใจแม่งามขาํ                                          ท่ีแนะนาํตวัพ่ี 

อาหารหลกัหา้หมู่                                                  ท่ียงัไม่รู้ถว้นถ่ี 

วา่ถกูหลกัอนามยั                                                  ทาํใหโ้รคภยัหลบหนี 

พ่ีกจ็ะทาํตามนอ้ง                                                  ร่างกายคงผอ่งโสภี 

อาหารหลกักจ็กัต้องกนิ                                          เพราะวติามนิน้ันมากมี 

ว่าร่างกายคงแข็งแกร่ง                                           คงแข็งแรงมากกว่านี ้

ขอบใจนอ้งเจา้ท่ีกล่าวน้ี                                        คุณค่านั้นมีมากเอย 

หญิง              ไม่เป็นไรหรอกพ่ีจ๋า                                       นอ้งน้ีมาบอกพ่ี 

น้องกไ็ทยพีก่ไ็ทย                                                  ต้องรักใคร่สามคัคี 

อยากให้คนไทยหมดทุกข์                                      อยากให้มสุีขสดศรี 

พวกเรามชีาตศิาสนา                                             ได้พึง่พระบารม ี

นอ้งกก็ล่าวไดเ้ท่าน้ี                                               มาบอกใหพ่ี้ฟังเอย 

(เพลงเก่ียวขา้วลาํดบัท่ี  ๔) 
 

จากตัวอย่างเพลงเก่ียวข้าวอาหารหลัก ๕ หมู่  มีลักษณะการใช้ถ้อยคาํเรียบง่าย

ตรงไปตรงมา ผูฟั้งสามารถเข้าใจเร่ืองราวได้อย่างรวดเร็ว  และยงัมีการใช้ภาษาในเชิงปลุกใจ 

บอกความเป็นพวกเดียวกนั โดยใชค้าํวา่ “น้องและพี่”  ทาํให้เขา้ถึงผูฟั้งไดง่้าย “น้องก็ไทยพี่ก็ไทย   

ต้องรักใคร่สามัคคี” เป็นการบอกให้คนไทยมีความรักสามัคคี เพราะเรามีชาติศาสนาและ

พระมหากษตัริย์เป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจ นอกจากน้ีเน้ือหาดังกล่าวได้ใช้สอนนักเรียนระดับ 

ชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวดัสระแกว้ (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถมัภ)์ อาํเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง จาก

เพลงจะเห็นถึงการโนม้นา้วใจ “อาหารหลักก็จักต้องกิน   เพราะวิตามินน้ันมากมี” ให้กระทาํตาม



๖ 
 

 
 

โดยมีเหตุผลท่ีว่า ถา้เรารับประทานอาหารหลกั ๕ หมู่อย่างครบถว้น ร่างกายเราก็จะเจริญเติบโต

แขง็แรง  

 

เกร่ิน     ตะวนักจ็วนจะเยน็ แม่โฉมตรู คู่เล่น เยน็แลว้ไม่เห็น มาเอย 
ข้ึน        เอิงเงอ เอ้ิงเงอ ชะเอิงเงอ ชะเอิงเงย้ เฮ ้เอา้ เฮเ้ฮ ้

เยบ็กระทงข้ึนส่ีมุม                         จะไหวพ้ระภูมิ                    เจา้ของนา 
ไหวพ้ระภูมิเจา้ท่ี                            ไหวต้ากาลี                          ยายกาลา 
ไหวแ้ม่พระโพสพ                          ไหวแ้ม่นพ                          พดารา 
ไหวค้รูอาจารยท่ี์สัง่สอน                 ไหวค้รูบิดร                        มารดา 
....................                

ชาย       ไปกนัเถิดพวกเรา                           ไปเก่ียวขา้ว                        ท่ีนาตาเพชร 
นาตาเพชรเราเดินสกัพกั                 ไม่นานนกั                          ถึงนาตาเพชร 
นาตาเพชรแก่หวา่นขา้วพวง           ทั้งตน้ทั้งรวง                      กง็ามเสดจ็ 
มาลงเคียวเก่ียวกนัก่อน                    แดดไม่ร้อน                       ประเด่ียวกเ็สร็จ 
...................        

หญิง     พนัธ์ุขา้วหรือพ่ีจ๋า                        ไม่ไดซ้ื้อมาจากต่างประเทศ 
มนัเป็นข้าวพวงรวงส้ัน               มนัเกดิที่บ้านบางเสดจ็ 
เป็นขา้วเก่าพนัธ์ุแก่                      ซ้ือมาจากแม่ตาเพชร 
....................    

                                                                                                         (เพลงเก่ียวขา้วลาํดบัท่ี ๒) 

 

  จากตวัอย่างเพลงเก่ียวขา้วขา้งตน้ มีศิลปะการใช้คาํ คือ การซํ้ าคาํโดยเฉพาะคาํว่า  

“นาตาเพชร” เพื่อเป็นการเนน้ย ํ้าถึงผืนนาแห่งน้ี นอกจากน้ีเน้ือหาของเพลงไดส้ะทอ้นถึงความเช่ือ 

พิธีกรรม ของศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ท่ีมีอยูใ่นสังคมปัจจุบนั และภาพสังคมเกษตรกรรม

ของภาคกลาง คือ การทาํนา พร้อมกบัการพูดถึงพนัธ์ุขา้ว นัน่คือ ขา้วพวงทอง ท่ีนิยมปลูกอยา่งมาก

ในอาํเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง เพราะเป็นขา้วข้ึนนํ้ าสามารถปลูกไดดี้ในท่ีนํ้ าท่วมขงั เน่ืองจาก

ท่ีตั้งสภาพภูมิศาสตร์ของอาํเภอป่าโมก เป็นท่ีราบลุ่มอยูติ่ดแม่นํ้ าเจา้พระยา เกิดนํ้ าท่วมเป็นประจาํ

ในทุกปี 



๗ 
 

 
 

          สวยจริงงามจริงขอเชิญยอดหญิงมาเล่นรําโทน           

สาวงามเอนโอนมาเล่นรําโทนหล่อตา 

มาช่วยกนัโคง้  มาช่วยกนัฮา มาเล่นกีฬา                         

 แบบระบาํของไทย ชะๆ แบบระบาํของไทย 

(เพลงรําโทนลาํดบัท่ี ๒) 

 

           ดูซิดูโน่นซี   นุ่งสีกนัมาหลายคน                  

 คนน้ีกะแม่คนโนน้  งามลน้มาถูกใจเรียม 

แต่งตวักนัลออเอ่ียมหนา้ตาเจ๋ียมเจ้ียม 

เอวอ่อนเป็นระแวง เส้ือดาํรําขาํจริงนะเจา้ 

เส้ือขาวก็รําสวยเชง้   ร้องรําไปตามบทเพลง                

คนไหนรําเก่งก็จะไดร้างวลั 

(เพลงรําโทนลาํดบัท่ี ๔) 
 

          หงส์ หงส์ หงส์  อยา่ทะนงไปนกั          

ปีกของเจา้จะหกั  ปักลงอยูใ่นกลางหนอง 

เจา้อยา่อวดทะนง  ไปเลยวา่เจา้เป็นหงส์ทอง         

เฝ้าชะแงแ้ลมองหงส์ทองขยบัปีกบิน (ซํ้ า) 

(เพลงรําโทนลาํดบัท่ี ๕) 

 

  จากตวัอยา่งขา้งตน้ มีการใชค้าํเล่นเสียงสัมผสัอกัษรและสัมผสัสระภายในวรรค ดงัเช่น 

การสัมผสัสระ คือ  จริงกบัหญงิ   โอนกบัโทน   เอี่ยมกบัเจี้ยม   ดํากบัขํา  และไดมี้การสัมผสัอกัษร 

ไดแ้ก่  เอนโอน เจ๋ียมเจี้ยม ลออเอี่ยม  เป็นการเพิ่มความไพเราะในการร้อง และง่ายต่อการจดจาํ 

เพราะเพลงรําโทนมีเน้ือหาท่ีสั้นและสนุกสนาน นอกจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้แลว้ไดป้รากฏภาพพจน์

ท่ีทาํให้เกิดจินตภาพ ไดแ้ก่ “แต่งตัวกันลออเอี่ยม” ดงันั้นผูร้้องและผูฟั้งจะเกิดภาพการแต่งกายท่ี

งดงามของสาวรําวงท่ีจะตอ้งมีลกัษณะรูปร่างหน้าตาหมดจดงดงาม และมีความอ่อนช้อย รวมถึง 



๘ 
 

 
 

“หน้าตาเจ๋ียมเจี้ยม” คือ มีลกัษณะอาการเกอ้เขินวางหนา้ไม่ถูก เหมือนกบัการรําไป ร้องไป อาจมี

ถูกบา้งผดิบา้งก็ใหรํ้าไปตามบทเพลง บางคร้ังอาจตอ้งทาํหนา้ตาให้ดูเกอ้เขิน เพราะดว้ยจงัหวะของ

โทนในการรํา ท่ีทาํใหเ้กิดรอยยิม้และเสียงหวัเราะ นอกจากน้ีไดมี้การเปรียบเทียบอุปลกัษณ์โดยนยั 

ได้แก่คาํว่า “หงส์” กับหญิงสาวโดยแทรกคติสอนใจในการประพฤติตนให้รู้จกัการอ่อนน้อม 

ถ่อมตน ไม่หยิง่ทะนงต่อผูอ่ื้น การถ่ายทอดอารมณ์พร้อมท่วงท่าในการร้อง ผา่นบทเพลงทาํให้ผูฟั้ง

มีความรู้สึกร่วมกบัผูแ้ต่งไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
                 ดว้ยเหตุน้ีผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาผลงานเพลงของพ่อเพลงมงักร บุญเสริม เพื่อแสดง

ให้เห็นถึงศิลปะในการใช้คาํ รวมทั้งการสร้างสรรค์เน้ือหาของเพลงท่ีเหมาะสมตามโอกาสและ

เหตุการณ์พร้อมกบัสะทอ้นภาพสังคมวฒันธรรมของจงัหวดัอ่างทอง ทาํให้เกิดความเขา้ใจอนัดีต่อ

ทอ้งถ่ินของตน เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจและเป็นการสืบทอดอนุรักษใ์หก้บัคนรุ่นหลงัสืบต่อไป 

 

๑.๒ วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

๑.เพื่อวเิคราะห์ศิลปะการใชภ้าษาในเพลงพื้นบา้นของพอ่เพลงมงักร บุญเสริม 

๒.เพื่อวเิคราะห์คุณค่าเน้ือหาในเพลงพื้นบา้นของพอ่เพลงมงักร บุญเสริม 

 
๑.๓ สมมติฐาน 

เพลงพื้นบ้านของพ่อเพลงมงักร  บุญเสริม มีศิลปะการใช้ภาษาท่ีเรียบง่าย มีความ 

โดดเด่นโดยเฉพาะดา้นการใชค้วามเปรียบ มีการสร้างสรรคแ์ละการสะทอ้นภาพสังคมในดา้นต่างๆ 

ของจงัหวดัอ่างทอง รวมถึงเน้ือหาท่ีแสดงความสัมพนัธ์ของชุมชนมีความสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร

ประถมศึกษา และการนาํไปใชเ้น่ืองในงานและโอกาสสาํคญั 

 
๑.๔ ขอบเขตการศึกษา 

ศึกษาวิเคราะห์เพลงพื้นบ้านจังหวดัอ่างทองท่ีแต่งโดย พ่อเพลงมังกร บุญเสริม 

วิทยากรทอ้งถ่ิน พ่อเพลงพื้นบา้น ตาํบลบางเสด็จ อาํเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง ประเภทเพลงเรือ



๙ 
 

 
 

จาํนวน ๑๘ เพลงเพลงเก่ียวขา้ว จาํนวน ๑๐ เพลง และเพลงรําโทน จาํนวน ๓๒ เพลง  รวมทั้งหมด 

๖๐ เพลง ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘-๒๕๕๕ เฉพาะท่ีเขียนของพอ่เพลงมงักร บุญเสริม ท่ียงัไม่ไดตี้พิมพ ์

 
๑.๕ วธีิดําเนินการศึกษา 

๑.ขั้นรวบรวมขอ้มูล ผูศึ้กษาแบ่งขอ้มูลออกเป็น ๓ ประเภท ดงัน้ี 

๑.๑ ข้อมูลจากบทเพลงในรูปของเน้ือเพลงของพ่อเพลงมังกร บุญเสริมเฉพาะ

ประเภทเพลงเรือ เพลงเก่ียวขา้ว และเพลงรําโทน  

๑.๒ ขอ้มูลจากเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง อนัไดแ้ก่ 

๑.๒.๑ เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวกบัเพลงพื้นบา้น 

๑.๒.๒ เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์เศรษฐกิจ สังคม

วฒันธรรมของจงัหวดัอ่างทอง 

๑.๒.๓ เอกสารท่ีเก่ียวกบัวรรณคดีศึกษาและความงามเชิงวรรณศิลป์ 

๑.๓ เก็บขอ้มูลภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์ ทั้งน้ีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลไดแ้ก่ สมุดบนัทึกและเคร่ืองบนัทึกเสียง 

๒.ขั้นวเิคราะห์ขอ้มูล   

ผูเ้ขียนศึกษาคน้ควา้อิสระนาํเสนอขอ้มูลเพลงพื้นบา้นจาํนวน ๖๐ เพลง มาจาํแนก

ประเภทและศึกษาวิเคราะห์ในด้านศิลปะการใช้ภาษา และการสร้างสรรค์ด้านเน้ือหาจากเพลง

พื้นบา้นจงัหวดัอ่างทอง ท่ีแต่งโดยพอ่เพลงมงักร บุญเสริม   

๓.ขั้นเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ 

ผูเ้ขียนการศึกษาค้นคว้าอิสระนําเสนอข้อมูลการศึกษาค้นควา้อิสระ แบบ

พรรณนาวเิคราะห์ 

 

๑.๖ ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

๑.ทาํใหเ้ขา้ใจศิลปะการใชภ้าษาในเพลงพื้นบา้นของพอ่เพลงมงักร บุญเสริม 
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๒ .ทําให้เข้าใจลักษณะเน้ือหาในเพลงพื้นบ้านของพ่อเพลงมังกร บุญเสริม ท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัสังคม 

๓.เป็นการธาํรงรักษาและรวบรวมเพลงพื้นบา้นจงัหวดัอ่างทองให้คงอยูเ่พื่อประโยชน์

ในการศึกษาและเป็นมรดกทางวฒันธรรม 

 

๑.๗ ข้อตกลงเบือ้งต้น 

เน่ืองจากงานวิจยัช้ินน้ีไดใ้ชเ้น้ือเพลง ๓ ประเภท ไดแ้ก่ เพลงเก่ียวขา้ว เพลงเรือ และ

เพลงรําโทน ดงันั้นการอา้งอิงเน้ือเพลงจะใชว้ิธีการอา้งอิงโดยบอกประเภทของเพลงและลาํดบัท่ีผู ้

ศึกษาไดร้วบรวมไวใ้นภาคผนวก 

 
……….. 

เขาวา่คนเป็นมนุษย ์                      เร่ืองส้ินสุดนั้นไม่มี 

ตอ้งขออภยัท่ีไดม้าช้ี                     เป็นห่วงพ่ีนอ้ง 

ประพฤติผิดคิดไม่ดี                      ความทุกขจ์ะมีมาเอย 

(เพลงเรือลาํดบัท่ี ๑๐) 

 

     รวมทั้งการสะกดคาํในเน้ือเพลง ผูศึ้กษาจะยดึการพิมพต์ามตน้ฉบบัของพ่อเพลงมงักร 

บุญเสริม โดยจะทาํตวัเอียง ดงัตวัอยา่งเช่น 

 

…………… 
หญิง          เกษตรป่าโมก          โคกนํ้าท่วม           มนัเป็นธรรม          มะดา 

วา่อ่างทอง                เป็นทอ้งกระทะ   รวบยะยะ                อยธุยา 
เป็นพ้ืนท่ีเรียบ          ราบลุ่ม                 มาไปดว้ยกลุ่ม        ของหอยปลา 
แต่โคกของฉนั         นั้นกสู็ง                พอช่วยพยงุ            กายา 

(ลง)          จะท่วมเท่าไหร่          กไ็ม่วา่                 พ่ีอยา่ไดม้า             ห่วงเอย……. 
(เพลงเก่ียวขา้วลาํดบัท่ี๖) 

 



๑๑ 
 

 
 

๑.๘  เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาเร่ือง “ การวิเคราะห์เพลงพื้นบ้าน 

จงัหวดัอ่างทอง : กรณีศึกษาผลงานเพลงของพอ่เพลงมงักร บุญเสริม ”  มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
บวัผนั สุพรรณยศ (๒๕๓๕) ได้เสนอวิทยานิพนธ์เร่ือง “ วิเคราะห์เพลงอีแซวของ

จังหวดัสุพรรณบุรี ” โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาด้านเน้ือหา การสร้างสรรค์ด้านภาษาใน 

เพลงอีแซว วเิคราะห์บทบาทสถานะภาพของเพลงอีแซวในปัจจุบนัท่ีมีต่อสังคมไทย 

ผลการศึกษาพบว่า เพลงอีแซวเป็นเพลงพื้นบ้านประจําถ่ินของสุพรรณบุรี เป็น 

เพลงปฏิพากยย์าว มีลกัษณะเด่น คือ มีจงัหวะเร็ว กระชบั มีคาํประพนัธ์เป็นกลอนหัวเดียว และ 

นิยมเล่นสัมผสัอักษรแพรวพราวเป็นพิเศษ ในด้านภาษามีการใช้ถ้อยคาํ สํานวนโวหาร และ 

ความหมายแฝง การใชค้วามเปรียบเล่นสัมผสัอกัษร เป็นองคป์ระกอบสําคญัท่ีเป็นเสน่ห์อยา่งหน่ึง 

ซ่ึงทาํใหเ้พลงอีแซวเป็นท่ีนิยมของคนไทยมาถึงปัจจุบนั รวมทั้งบทบาทของเพลงอีแซวท่ีมีต่อสังคม 

พบว่ามี ๔ ประการ คือ บทบาทในฐานะเป็นส่ิงบนัเทิง บทบาทการให้การศึกษาทั้งทางตรงและ

ทางออ้ม บทบาทในฐานะเป็นส่ือมวลชนชาวบา้นท่ีทาํหนา้ท่ีกระจายข่าวและวิพากษว์ิจารณ์สังคม 

และบทบาทในการจรรโลงวฒันธรรมของสังคม 

 
ดนตรี โพธ์ิพรมศรี (๒๕๓๙) ไดเ้สนอวิทยานิพนธ์เร่ือง “ วิเคราะห์เน้ือเพลงพื้นบา้น

ของ ตาํบลวงัลึก อาํเภอศรีสําโรง จงัหวดัสุโขทยั ” โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษารวบรวมเพลง

พื้นบา้นจากตาํบลวงัลึก อาํเภอศรีสําโรง จงัหวดัสุโขทยั รวมทั้งจดัหมวดหมู่ของเพลงพื้นบา้นและ

วเิคราะห์ลกัษณะค่านิยมความเช่ือท่ีปรากฏในเน้ือหาของเพลง 

ผลการศึกษาพบวา่ เพลงพื้นบา้นจากตาํบลวงัลึก อาํเภอศรีสําโรง จงัหวดัสุโขทยั จาก

การรวบรวม ๗๘ เพลง แบ่งเป็น เพลงกล่อมเด็ก เพลงปฏิพากย ์เพลงประกอบการละเล่น เพลงรําวง 

และเพลงเบ็ดเตล็ด และค่านิยมท่ีพบในเน้ือหาของเพลงมีอยู่ ๖ ชนิดคือ ค่านิยมเก่ียวกบัธรรมชาติ

ค่านิยมเก่ียวกบัการครองเรือน ค่านิยมเก่ียวกบัความรักชาติ ค่านิยมเก่ียวกบัสตรี ค่านิยมเก่ียวกบั 
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การกตญัํู และค่านิยมเก่ียวกบัการบริจาคทาน ส่วนความเช่ือท่ีปรากฏมากท่ีสุดในเน้ือหาของเพลง 

คือ ความเช่ือเก่ียวกบัศาสนา และความเช่ือเร่ืองบนบานศาลกล่าวกบัเร่ืองผสีางรุกขเทวดา 

 
เสน่ห์ บุณยรักษ์ (๒๕๔๕) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “ การสะทอ้นสังคมจงัหวดัพิษณุโลก 

และคุณค่าเชิงวรรณศิลป์จากบทเพลงพื้นบ้าน ” มีวตัถุประสงค์เพื่อรวบรวมเพลงพื้นบ้าน  

จงัหวดัพิษณุโลก เพื่อมาวิเคราะห์การสะท้อนภาพสังคม วิถีชีวิต ค่านิยม ความเช่ือ เศรษฐกิจ 

วฒันธรรมประเพณี และวิเคราะห์คุณค่าเชิงวรรณศิลป์จากการรวบรวมเพลงพื้นบา้นใน ๖ อาํเภอ 

จาํนวน ๖๙ เพลง 

ผลการศึกษาพบว่า ภาพสะทอ้นสังคมของจงัหวดัพิษณุโลกเป็นสังคมเกษตรกรรม  

มีสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ส่ิงแวดล้อม และทรัพยากรท่ีเหมาะกบัการประกอบอาชีพเกษตร  

โดยมีวถีิชีวติแบบพึ่งตนเองและพึ่งธรรมชาติมีวฒันธรรมประเพณีท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์และผกูพนักบั

พระพุทธศาสนามีความเช่ือเร่ืองบุญวาสนา โชคลางและขวญั ส่วนค่านิยมชาวจงัหวดัพิษณุโลก 

นิยมคนรูปงาม ความรักนวลสงวนตัวของผูห้ญิง ความมีทรัพย์ ความกตัญํู  การบวชเรียน  

ความรักเดียวใจเดียว ซ่ึงอยู่ในขอบเขตของวฒันธรรม ส่วนคุณค่าด้านวรรณศิลป์พบว่า บทเพลง

พื้นบา้นประกอบด้วยภาษาท่ีมีวรรณศิลป์ ไดแ้ก่ อุปมา อุปลกัษณ์ การเล่นคาํเล่นอกัษร การใช้คาํ

เลียนเสียงธรรมชาติและใชก้วโีวหารเฉพาะตน 

 
จีรพนัธ์ อ่อนเดือน (๒๕๔๙) ได้เสนอวิทยานิพนธ์เร่ือง “ การดาํรงอยู่ของเพลง

พื้นบา้นและคุณลกัษณะต่อการเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชน : กรณีศึกษา เพลงอีแซว ชุมชน

บ้านลาดป่อม ตาํบลวงันํ้ าซับ อาํเภอศรีประจนัต์ จงัหวดัสุพรรณบุรี ” โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาวิจยัดา้นต่างๆ ท่ีมีผลต่อการดาํรงอยู่ของเพลงอีแซว และศึกษาคุณลกัษณะของเพลงต่อการ

เสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 

ผลการศึกษาพบว่า  กระบวนการถ่ายทอดและการเรียนรู้รวมทั้ งการสืบทอด 

เพลงอีแซว การเห็นคุณประโยชน์เป็นแรงจูงใจให้ชาวบา้นในเรียนรู้ โดยการประยุกตรู์ปแบบ และ
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เน้ือหาได้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน การส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน รวมทั้ ง

สถานศึกษานาํไปใชใ้นหลกัสูตรทอ้งถ่ิน ทาํใหเ้ยาวชนมีโอกาสเรียนรู้เพลงอีแซวมากข้ึน 

 
จิรภทัร ตามสมคัร (๒๕๕๐) ไดเ้ขียนวิทยานิพนธ์เร่ือง “ การพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน

เร่ือง เพลงพื้นบ้านของตําบลบางเสด็จ อําเภอป่าโมก จังหวดัอ่างทอง สําหรับนักเรียนชั้ น

ประถมศึกษา” โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินและเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนท่ีไดจ้ากการใชห้ลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองเพลงพื้นบา้นของ ตาํบลบางเสด็จ อาํเภอป่าโมก 

จงัหวดัอ่างทอง 

ผลการศึกษาพบว่า หลักสูตรท้องถ่ินเร่ืองเพลงพื้นบ้านของตาํบลบางเสด็จอาํเภอ 

ป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง สําหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาเป็นหลกัสูตรท่ีมีคุณภาพดีมาก หลงัจาก

นกัเรียนเรียนตามหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองเพลงพื้นบา้นของตาํบลบางเสด็จ อาํเภอป่าโมก จงัหวดั

อ่างทอง แล้วมีผลสัมฤทธ์ิสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกาํหนดให้อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๑ และ

ทกัษะในการแสดงออกของนกัเรียนหลงัจากเรียนตามหลกัสูตรทอ้งถ่ิน สูงกวา่เกณฑ์ท่ีกาํหนดไว้

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๑ 

 
จุฑามณี บ้านมอญ (๒๕๕๐) ได้เสนอวิทยานิพนธ์เร่ือง “ การศึกษาเพลงพื้นบ้าน 

ท่าโพ อาํเภอหนองขาหย่าง จงัหวดัอุทยัธานี ” โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษารวบรวมประวติัและ

วฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งของเพลงพื้นบา้นท่าโพ ตาํบลท่าโพ อาํเภอหนองขาหยา่ง จงัหวดัอุทยัธานี 

ผลการศึกษาพบว่า เพลงพื้นบา้นท่าโพเป็นเพลงของชาวบา้นท่าโพโดยแท ้เพราะมี 

การร้องเล่นเพลงพื้นบา้นกนัมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั โดยรูปแบบการร้องเป็นเพลงปฏิพากย์

ทัว่ไป สังคมวฒันธรรมท่ีปรากฏในเน้ือร้องเป็นเร่ืองราวของทอ้งถ่ินในการดาํเนินชีวิต เร่ืองการ

แนะนาํสถานท่ีหรือแนะนาํประเพณีในทอ้งถ่ิน แต่ส่วนมากจะเป็นการเก้ียวพาราสีกนัของหนุ่มสาว 

 

อาภรณ์ สุนทรวาท (๒๕๕๕) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “ เพลงพื้นบา้นราชบุรี : การสืบสานสู่

ลูกหลานและการส่ือสารร่วมสมยั ” โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษารวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญา
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เพลงพื้นบา้นในจงัหวดัราชบุรี และเพื่อศึกษาแนวทางอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสืบสานและสืบทอดภูมิปัญญา

เพลงพื้นบา้นราชบุรีรวมทั้งการส่ือสารร่วมสมยั 

ผลการศึกษาพบว่าเพลงพื้นบา้นราชบุรีคือ เพลงรําโทน เพลงพานฟาง เพลงปรบไก่  

โดยเพลงรําโทนจาํนวน ๑๒๓ เพลง จากสองพื้นท่ีคือ เพลงรําโทนบา้นโพหัก และเพลงรําโทนท่ี

บา้นตลาดควาย ไดส้ะทอ้นภาพวิถีชีวิตของสังคมในช่วงสมยั จอมพล ป.พิบูลสงคราม และเพลงท่ี

ร้องเล่นในลานนวดขา้ว ไดแ้ก่ เพลงพานฟาง เพลงสงคอลาํพวน เพลงชกักระดาน  เพลงเหล่าน้ีได้

สะท้อนวิถีชีวิตชาวนาได้เห็นภาพความสามคัคี รู้ลักษณะนิสัยของคนไทยว่า เป็นคนรักสนุก  

เจา้บทเจา้กลอน และแนวทางการอนุรักษฟ้ื์นฟู พบวา่ปัจจยัสําคญัท่ีทาํให้เพลงพื้นบา้นราชบุรีดาํรง

อยู่ได้ก็คือ ต้องจดัให้มีพื้นท่ีสําหรับเพลงพื้นบ้านราชบุรีได้มีโอกาสแสดง ตวัอย่างองค์กรท่ีมี

บทบาทสําคญั คือ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวฒันธรรม และสํานกัวฒันธรรมจงัหวดัราชบุรี 

เป็นตน้ 

 
จากงานวิจัยท่ีกล่าวมาข้างต้นแม้จะมีผู ้สนใจศึกษาเพลงพื้นบ้านไวบ้้างแล้วเป็น 

จาํนวนไม่น้อย โดยเฉพาะงานวิจยัเก่ียวกับการพฒันาหลักสูตรทอ้งถ่ิน เร่ืองเพลงพื้นบ้านของ 

ตาํบลบางเสด็จ อาํเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา โดยนางสาวจิรภทัร  

ตามสมคัร ซ่ึงศึกษาในลกัษณะการพฒันาหลกัสูตรและเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน

ระดบัชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวดัสระแกว้ (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถมัภ)์ อาํเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง 

อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์เพลงพื้นบ้านจงัหวดัอ่างทองในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาจะเน้นการวิเคราะห์ 

ด้านศิลปะการใช้ภาษา และการสร้างสรรค์ด้านเน้ือหา ซ่ึงแตกต่างจากแนวทางการศึกษาของ

งานวจิยัดงักล่าว 
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บทที ่๒ 

 

ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัเพลงพืน้บ้านและภูมหิลงัของแหล่งข้อมูล 

 
เพลงพื้นบ้านเป็นวรรณกรรมมุขปาฐะของภาคกลาง ท่ีมีความสําคัญต่อชุมชน 

ภาคกลางในอดีต มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัแตกต่างจากวรรณกรรมประเภทอ่ืน นอกจากน้ีเพลงพื้นบา้น

เป็นวรรณกรรมท่ีสะทอ้นภาพวฒันธรรมของคนภาคกลางไดเ้ป็นอยา่งดี ดว้ยเหตุน้ีการศึกษาเพลง

พื้นบา้นให้เขา้ใจ จาํเป็นตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัเพลงพื้นบา้นและภูมิหลงัของแหล่งขอ้มูล ประกอบ

กบัการศึกษาประวติัพ่อเพลง ผูน้าํชุมชนท่ีมีความสําคญัอย่างยิ่ง เพื่อนาํมาเป็นองค์ประกอบใน 

การวเิคราะห์เพลงพื้นบา้นจงัหวดัอ่างทอง ซ่ึงจะไดก้ล่าวในบทต่อไป 

 
การศึกษาในบทน้ีผูศึ้กษาได้แบ่งเน้ือหาออกเป็น ๒ หัวขอ้ใหญ่ ได้แก่ความรู้ทัว่ไป

เก่ียวกบัเพลงพื้นบา้น และภูมิหลงัของแหล่งขอ้มูล  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

 

๑. ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัเพลงพืน้บ้าน 

 

ความรู้เก่ียวกับเพลงพื้นบ้านในบทน้ี ผู ้ศึกษาจะกล่าวถึงประเด็นต่างๆอันได้แก่ 

ความหมายของเพลงพื้นบา้น ประวติัความเป็นมาของเพลงพื้นบา้น ลกัษณะสาํคญัของเพลงพื้นบา้น 

ประเภทของเพลงพื้นบา้น เพลงพื้นบา้นภาคกลาง ลกัษณะสําคญัของเพลงเรือ เพลงเก่ียวขา้วและ

เพลงรําโทน โดยผูศึ้กษาจะขอกล่าวถึงรายละเอียดในแต่ละประเด็นดงัน้ี 

 

 



๑๖ 

    

 

๑.๑ ความหมายของเพลงพืน้บ้าน 

คาํว่า “พื้นบ้าน” ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 

๒๕๔๒ ให้ความหมายวา่ “เฉพาะถ่ิน เฉพาะท่ี” เม่ือกล่าวถึงเพลงพื้นบา้น (Folk-song) จะหมายถึง 

บทร้อยกรองท่ีมีทาํนองประกอบ และร้องในพื้นท่ีหน่ึงมีช่ือว่า เพลงพื้นเมืองหรือเพลงพื้นบา้น  

(จตุพร ศิริสัมพนัธ์, ๒๕๕๓: ๑๔๑) 

 
คําว่า “เพลงพื้นบ้าน” ดังกล่าว มีนักวิชาการด้านคติชนวิทยาหลายท่านได้ให้

ความหมายไวด้งัเช่น 

 
                  ขนิษฐา จิตชินะกุล (๒๕๔๕: ๘๙) กล่าวว่า เพลงพื้นบา้นเป็นมรดกของชาวบา้นท่ีไม่

ทราบผูแ้ต่งและท่ีมา แต่ได้มีการร้องสืบทอดกนัมานานทางมุขปาฐะ โดยการฟังและจดจาํ ไม่มี 

การจดบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 

                  สุกัญญา สุจฉายา (๒๕๕๖: ๖๕) กล่าวว่า ร้อยกรองพื้นบ้าน หมายถึง วรรณกรรม 

มุขปาฐะประเภท หน่ึงท่ีมีการเรียงร้อยถอ้ยคาํอย่างมีจงัหวะ ผสานกบัคาํง่าย ๆ แต่เร้าอารมณ์ดว้ย

เสียงของคาํและภาพท่ีส่ือเป็นรูปธรรมถ่ายทอดกนัต่อ ๆ มาในกลุ่มชนท่ีมีประเพณีร่วมกนั 

 

 อมรา กลํ่าเจริญ (ม.ป.ป.: ๒) กล่าวว่า เพลงพื้นบา้น หมายถึง เพลงท่ีเป็นวรรณกรรม

ของชาวบา้นท่ีไดคิ้ดรูปแบบ การร้อง และการเล่นข้ึนสืบทอดโดยใชค้วามจาํ ไม่มีการจดบนัทึกเป็น

ลายลกัษณ์อกัษร ไม่ปรากฏผูแ้ต่งเพลง 

 

                  อารี ถาวรเศรษฐ์ (๒๕๔๖: ๕๕) กล่าวว่า เพลงชาวบ้านหรือเพลงพื้นบ้านหรือ 

เพลงพื้นเมืองเป็นสาขาสําคัญ สาขาหน่ึงของคติชนวิทยา มีลักษณะเป็นเพลงท่ีแสดงอารมณ์

ความรู้สึกอธิบายเร่ืองราวแทรกความรู้ เป็นค่านิยมของสังคม และมีการถ่ายทอดจากคนรุ่นหน่ึง

ไปสู่คนรุ่นต่อไป ดว้ยการจดจาํ และการฝึกปฏิบติัดว้ยปฏิภาณไหวพริบ 



๑๗ 

    

 

                  อเนก นาวิกมูล (๒๕๒๗: ๗๗ - ๘๖) กล่าวว่า เพลงพื้นบา้นหรือเพลงพื้นเมืองมีความ

เรียบง่ายในท่ีน้ี หมายถึง ความเรียบง่ายในถ้อยคาํ และความเรียบง่ายในการร้องเล่น แม้จะมี 

การเปรียบเทียบการใช้สัญลักษณ์หรือสํานวนโวหารอย่างไร ผูฟั้งเม่ือฟังแล้ว จะเขา้ใจได้ทนัที  

เนน้ความสนุกสนานเป็นหลกั ไม่ตอ้งใชอุ้ปกรณ์ประกอบการเล่นมากนกั มีการแทรกวิถีชีวิต ความ 

นึกคิดค่านิยม ความเป็นอยูข่องชาวบา้นไวใ้นเน้ือเพลง และมีรูปแบบร่วมของเพลงท่ีร้องคลา้ยคลึง

กนัในดา้นเน้ือหา การลาํดบัเร่ือง และการใชถ้อ้ยคาํถึงแมจ้ะอยูต่่างถ่ินก็ตาม 

 
จากการท่ีมีผูใ้ห้คาํนิยามของคาํวา่ “เพลงพื้นบา้น” ดงักล่าวขา้งตน้นั้น กล่าวสรุปไดว้า่ 

เพลงพื้นบา้น หมายถึงเพลงท่ีร้องโดยชาวบา้นสืบทอดกนัมาทางมุขปาฐะ มีการเรียบเรียงถอ้ยคาํ

อยา่งมีจงัหวะ ผสานคาํง่าย ๆ โดยมีรูปแบบท่ีคลา้ยคลึงกนั พร้อมกบัการแทรกวฒันธรรมประเพณี

ของชาวบา้น 

 
ปัจจุบันเม่ือสังคมเปล่ียนแปลงไป รูปแบบวฒันธรรมมุขปาฐะจะพฒันาม าเป็น

วฒันธรรมลายลกัษณ์ ดงันั้นโอกาสท่ีผูค้นในยคุน้ีจะร้องเล่นกนันั้น จึงมีไม่มากนกั พอ่เพลงพื้นบา้น

ยุคหลงัจึงไดถ่้ายทอดสืบต่อกนัมา โดยการเขียนและจดัพิมพพ์ร้อมกบัเผยแพร่อบรมให้คนรุ่นหลงั

ไดเ้รียนรู้ขอ้มูลเพลงพื้นบา้นท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลลายลกัษณ์อกัษรท่ี

ยงัไม่ไดตี้พิมพข์องพ่อเพลงมงักร บุญเสริม ซ่ึงมีความน่าสนใจรวมทั้งการใชถ้อ้ยคาํ ความหมายท่ี

เขา้กบัสังคมยคุปัจจุบนั โดยผูศึ้กษาจะกล่าวถึงต่อไป 

 
๑.๒ ประวตัิความเป็นมาของเพลงพืน้บ้าน 

 เน่ืองจากเพลงพื้นบ้านเป็นวรรณกรรมมุขปาฐะท่ีสืบทอดต่อกันมาด้วยวาจา จะมี 

การบนัทึกเพียงบางส่วนท่ีอยู่ในหลักฐานด้านประวติัศาสตร์ วรรณคดี กฎหมาย มากกว่าด้าน

ศิลปวฒันธรรม อยา่งไรก็ตามไดมี้ผูสื้บคน้ประวติัความเป็นมาของเพลงพื้นบา้นไทยไวด้งัน้ี 
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                  จตุพร ศิริสัมพนัธ์ (๒๕๕๓: ๑๔๒-๑๔๓) กล่าวว่าในรัชกาลสมเด็จพระบรมไตร-

โลกนาถ (พ.ศ. ๑๙๙๑-๒๐๓๑) มีประกาศในกฎมนเทียรบาล ห้ามประชาชนเข้าไปเล่นอึกทึก 

ร้องเพลงบริเวณท่านํ้าสระแกว้ในเขตพระราชฐาน ปี พ.ศ. ๒๒๙๓ในสมยัพระเจา้อยูห่วับรมโกศได้

เสด็จไปนมสัการพระพุทธบาทท่ีจงัหวดัสระบุรี และโปรดใหจ้ดังานสมโภชประมาณปีถดัมา จนถึง  

พ.ศ. ๒๓๐๑ พระมหานาค วดัท่าทราย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงตามเสด็จในคร้ังนั้นได้แต่ง 

ร้อยกรองปุณโณวาทคาํฉนัท ์พรรณนาตาํนานพระพุทธบาท จนถึงงานสมโภช โดยมีเพลงเทพทอง

รวมอยูใ่นมหรสพต่าง ๆ ในงานอีกดว้ย 

 

       “ เทพทองคนองเฮ                  ชนเปรสดบัสรวล 
โตต้อบกไ็ป่ครวญ                         ประถอ้ยแถลงกนั 
        โขนหนงัระดบัช่อง               ระทาหุ่นและรามญั 
รําเล่น บ เป็นฉนั                            ทิจะสุนทราแล 

เหล่านกหกคเมนเมิล             จรล่ิวลลานแด 
ยกบาทกลบัแปร                            ศิรลงกเ็สียวสยอน” 

 
ภายหลงัปรากฏชดัวา่ เพลงเทพทองเป็นเพลงพื้นบา้น เช่นกนั 

 

                  อเนก นาวิกมูล (๒๕๒๗: ๑๒-๒๐) กล่าววา่ หลงัจากท่ีปรากฏช่ือเพลงเทพทองในสมยั

อยุธยาแล้ว ต่อมาเม่ือถึงสมยัธนบุรี ก็มีการออกนามเพลงพื้นเมืองอีกเพลงหน่ึงเป็นเพลงท่ี ๒  

นั่นคือ เพลงปรบไก่ และในขณะเดียวกันนั้นได้มีการออกช่ือเพลง “คนเพลง” เป็นคร้ังแรกใน

ประวติัศาสตร์ โดยในหมายรับส่งเร่ืองโปรดเกลา้ฯ ให้สมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้ากรมขุนอินทร- 

พิทกัษ์เสด็จข้ึนไปรับพระแก้วมรกตท่ีท่าเจา้สนุก จงัหวดัสระบุรี โดยคาํกล่าวมีช่ือคนเพลงดงัน้ี 

“ปรบไก่ นายแกว้ อาํแดงนุ่น วนัละ ๑ ตาํลึง ๓ วนั เงิน ๓ ตาํลึง” ต่อมาในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ใน

รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเสด็จไปตามพระอารามหลวงต่าง ๆ ใน

กรุงเทพฯ ธนบุรี เพื่อถวายผา้พระกฐินตามราชประเพณี และเม่ือเสด็จไปประทบัยงัทอ้งพรหมมาศ 

(ลพบุรี) เพลงชาวบา้นจึงไดมี้โอกาสเล่นถวายตวัพระมหากษตัริยเ์ป็นคร้ังแรก 
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                  อยา่งไรก็ตามจากขอ้สันนิษฐานขา้งตน้นั้นไม่พบหลกัฐานท่ีชดัเจนวา่ เพลงพื้นบา้นถือ

กาํเนิดข้ึนในสมยัใด แต่น่าจะมีการร้องเล่นกนัมายาวนานกบัสังคมวฒันธรรมไทย และน่าจะเกิด

จากผูรู้้ท่ีมีความสามารถปฏิภาณไหวพริบ ประสบการณ์ และพรสวรรคท์างการร้อง เม่ือเห็นส่ิงใด

หรือไดย้ินจงัหวะของดนตรีก็สวมบทท่ีจะขบัร้องพร้อมกบัปรบมือ และแสดงท่าทางประกอบได ้ 

เม่ือเวลาผา่นไปก็ไดมี้การจดบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร ถ่ายทอดเพลงพื้นบา้นจากรุ่นสู่รุ่น พร้อม

กบัมีการแสดงทางวฒันธรรมท่ีไดรั้บการสนบัสนุนทั้งทางภาครัฐบาลและภาคเอกชน 

 
ดงัท่ี ขนิษฐา จิตชินะกุล (๒๕๔๙: ๘๙) กล่าวไวคื้อ เม่ือเวลาผา่นไปก็ไดมี้การจดบนัทึก

เป็นลายลักษณ์อักษร เพลงพื้นบ้านมักจะเกิดจากอารมณ์ความรู้สึก การใช้ปฏิภาณไหวพริบ  

การสะท้อนสภาพความเป็นอยู่ ความเช่ือของท้องถ่ิน นอกจากน้ีเพลงพื้นบ้านจะให้ความ

สนุกสนาน และผอ่นคลายความตึงเครียดใหแ้ก่คนในสังคม 

 
ปัจจุบนัการร้องเพลงพื้นบา้นมีการเปล่ียนแปลงไปจากอดีต โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 

ภาคกลาง ซ่ึงแต่ก่อนชาวบา้นจะมีอาชีพหลกัคือ การเกษตรและไม่มีอุปกรณ์ทุ่นแรงในการทาํนา จะ

มีการลงแขกเก่ียวขา้ว และร้องเพลงเก่ียวขา้ว เพื่อเป็นการผอ่นคลาย เม่ือถึงฤดูนํ้ าหลาก รอการเก็บ

เก่ียว ก็จะมีการร้องเพลงเรือพร้อมกบัมีงานประจาํปีของอาํเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง ต่อมาเม่ือ

สภาพสังคมมีการเปล่ียนแปลงไป การร้องเพลงพื้นบา้นของชาวบา้นก็ไดเ้ลือนหายไปจากอดีต 

 

ช่วงระยะหลงันั้น จากการศึกษาคร้ังน้ี คือ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ เป็นตน้มา การร้องเพลง

พื้นบา้นในจงัหวดัอ่างทอง ไดมี้การสืบทอดอนุรักษใ์ห้กบัเยาวชนรุ่นหลงั โดยนายมงักร บุญเสริม

พอ่เพลงท่ีมีความรู้ความสามารถในการร้องเพลงพื้นบา้นหลายประเภท เช่นเพลงเรือ เพลงเก่ียวขา้ว 

เพลงรําโทน โดยท่านได้รับเชิญเป็นครูพิเศษสอนเพลงและการละเล่นพื้นบ้านในช่วงปี พ.ศ. 

๒๕๔๘ - ๒๕๕๕ ให้กบันักเรียนโรงเรียนวดัสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนุกุลอุปถมัภ์) ตาํบลบางเสด็จ 

อาํเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง (อมรา กลํ่าเจริญ, ๒๕๔๘: ๒๖ - ๒๗) 
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๑.๓ ลกัษณะสําคัญของเพลงพืน้บ้าน 

อเนก นาวกิมูล, (๒๕๒๗: ๘๑-๙๒) ไดส้รุปใหเ้ห็นลกัษณะสาํคญัของเพลงพื้นบา้นไว้
ดงัน้ี 
 

๑.๓.๑ มีความเรียบง่าย เพลงพื้นบา้นจะมีเน้ือหาท่ีเขา้ใจทนัที ถา้จะมีการเปรียบเทียบ

แฝงสัญลกัษณ์อยา่งไรก็ตามสามารถแปลความหมายไดโ้ดยไม่ยากนกั เช่น “พอพี่คว ํ่ามือไป นอ้งก็

หงายมือมา พี่นึกรักแม่ตากลมเอย...” สามารถอ่านและมองเห็นภาพ รับรู้รสและบรรยากาศได้

ทั้งหมด 

 

๑.๓.๒ เน้นความสนุกสนานเป็นหลัก โดยจะมีการใช้ค ําสองแง่สองง่ามมีการ

เปรียบเทียบหรือแฝงสัญลกัษณ์เขา้มาช่วย เป็นการใชถ้อ้ยคาํท่ีแยบคาย ทาํให้เกิดความสนุกสนาน

ดงัเช่น 

 
“ทาํไมผิวเผือดเลือดแหง้             พ่ีตากแดดหนา้แดงซะเม่ือบ่าย 

        พ่อทูนหวัร่มเงาทาํไม่กางกั้น             ช่างเดินลอดตาวนันอ้งไปได”้ 

 

ฝ่ายชายเร่ิมแปลงสัญลกัษณ์ของร่ม จึงโตก้ลบัวา่ 

 

                “พ่ีเดินลอดตาวนั             นอ้งเอย๊มาได.้.. 

กบ็งัเอิญแดดหน่ายมนัไม่ออก             เลยหุบร่มจมปลอกเฉยไว ้(เอ่ชา)” 

 
การร้องของฝ่ายชาย จะใชค้าํท่ีมีความหมายสองแง่สองง่าม ดั้งนั้นฝ่ายหญิงจึงตอ้งมี

ปฏิภาณในการแกก้ลบัไป ดงัเช่น 

 

“ เอง็หุบร่มจมปลอก เฉยไว.้.... 

ไอห้า้ร้อยเอง็ไปหุบใหจ้มปลอก 

กะเด๋ียวกางไม่ออก มึงจะทาํยงัไง (เอ่ชา) ” 
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 จากตวัอย่างขา้งตน้เป็นการเปรียบเทียบหรือการแฝงดว้ยการใชส้ัญลกัษณ์ ดงันั้นจึง

ไม่ปรากฏคาํหยาบในเน้ือเพลง ผูใ้หญ่ซ่ึงมีประสบการณ์มากก็จะเขา้ใจความหมายท่ีแฝงไวไ้ดท้นัที 

ซ่ึงต่างกบัเด็กท่ีจะแปลความไดต้รง ๆ ซ่ึงการใชถ้อ้ยคาํท่ีแยบคายน้ี คือ ศิลปะนัน่เอง 

 
แมบ้างตอนเน้ือหาจะมีความเศร้าเพียงใด พอ่เพลงก็สามารถแทรกอารมณ์ขนั ลงไปใน

เน้ือเพลงได ้ดงัเช่น 

 

“.................... 

พิศดูครอบครัวมนัใหช้ัว่ลามก             มนัช่างสกปรกไม่รู้จกัหาย 

หมอ้ขา้วกก็ล้ิงหมอ้แกงก็กล้ิง              ฝาละมีตีฉ่ิงอยูท่ี่ขา้งครัวไฟ 

ไอค้รกกะบากกเ็ล่นละคร                    สากกระเบือกน็อนเป็นไข ้

....................” 

 

จากตวัอยา่งขา้งตน้ เป็นตวัอยา่งเพลงเรือ ตอนท่ีสามีเก่ากลบับา้น เม่ือมาถึงบา้น ก็เห็น

บา้นรกร้างไม่มีใครดูแล ในขณะท่ีเล่าดว้ยอาการเศร้า พ่อเพลงก็ไดแ้ทรกอารมณ์ขนัเขา้ไป จึงทาํให้

เห็นภาพภายในห้องครัว ท่ีอุปกรณ์เคร่ืองใช้กล้ิงกระจดักระจาย จึงเกิดเป็นความสงสารปนความ

ขบขนัประกอบร่วมกนั 

 

ในส่วนของผูศึ้กษาคิดว่า ลกัษณะเด่นของเพลงพื้นบา้น จะมุ่งเน้นความสนุกสนาน 

ภาษาท่ีใช้เป็นคาํท่ีเขา้ใจโดยทัว่ไป ผูฟั้งสามารถรับรู้ มีอารมณ์คล้อยตามไดเ้ป็นอย่างดี พร้อมกบั

แทรกอารมณ์และการใช้คาํสองแง่สองง่ามลงไป โดยรูปแบบของเพลงพื้นบา้นใน แต่ละทอ้งถ่ิน  

ก็มีลักษณะท่ีคล้ายคลึงกัน ไม่ว่าจะเป็นเน้ือหาท่ีสั้ นเข้าใจง่าย และมีการสัมผสัสระเดียวกัน  

ในทา้ยวรรค เป็นตน้ 
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๑.๓.๓ มีรูปแบบทีค่ล้ายคลงึกนั ไม่วา่เพลงพื้นบา้นจะมีการร้องในแต่ละถ่ิน หรืออยูค่น

ละจงัหวดั แต่ถ้าเราพิจาณาดูแล้วเพลงพื้นบา้นในลุ่มแม่นํ้ าเจ้าพระยา และลุ่มนํ้ าใกล้เคียง จะมี

รูปแบบท่ีคลา้ยคลึงกนั การแลกเปล่ียน ถ่ายทอดระหวา่งคนต่อคน หรือระหวา่งคณะจะพบรูปแบบ

ร่วมกนั คือ ดา้นเน้ือหาและการเรียงลาํดบัเร่ือง ไดแ้ก่ การโตต้อบอยา่งยาว คือ เพลงเรือ เพลงระบาํ

บา้นไร่ เพลงพวงมาลยั เพลงเหยย่ เพลงเตน้กาํ เพลงอีแซว ฯลฯ เพลงเหล่าน้ีโดยมาก เป็นผูเ้ล่นท่ีมี

ความชาํนาญ คือพอ่เพลง แม่เพลงอาชีพ เพราะผูท่ี้เล่นจะตอ้งโตต้อบกนันาน  จึงตอ้งสร้างเร่ืองหรือ

ชุดการเล่นข้ึน เช่น ชุดลกัหาพาหนี ชุดสู่ขอ ชุดชิงชู้ ชุดตีหมากผวั ชุดเบ็ดเตล็ด และเพลงโตต้อบ 

กนัอย่างสั้ นหรือเพลงเน้ือสั้ น ได้แก่ เพลงพิษฐาน เพลงระบาํ เพลงสงฟาง เพลงเต้นกาํรําเคียว  

เพลงสงคอลาํพวน และเพลงชกักระดาน เป็นตน้ เพลงแบบน้ีมกัมีเน้ือหาท่ีสั้น เหมาะสําหรับผูท่ี้ฝึก

ร้อง หรือไม่ใช่มืออาชีพ เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนไดรั้บความสนุกสนาน กนัอยา่งง่าย ๆ เพลง

เน้ือหาสั้นไม่จาํเป็นตอ้งมีพิธีรีตองในการร้อง การใชค้าํมกัจะสัมผสัดว้ยสระเดียวกนัหมดในวรรค

ทา้ยของบท เช่น ลงสระไอก็ไอไปเร่ือย ศพัทท์างเพลงเรียกวา่ กลอนไล กลอนลา กลอนลี กลอนลู 

ฯลฯ สระท่ีนิยมนาํใชก้นัมากท่ีสุดคือ สระไอ ดงัเช่น เพลงฉ่อย 

 

เอย.................. 

พ่อมากลางวนันากเ็พ่ิงฟ้ืน             พ่อมากลางคืนพ่ึงไฟ 

พ่ีจะมาพ่ึงขา้วพ่ึงของ                    ขาดเงินขาดทองอะไร 

หรือจะพ่ึงตะไบ สายสร้อย            นอ้งจะเปล้ืองปลดปล่อยไปให้ 

เอาเถอะช้ีแจง แบ่งแจง                  บอกนอ้งใหแ้จง้หวัใจ 

 

จากตวัอยา่งขา้งตน้ เห็นไดว้า่ รูปแบบของเพลงพื้นบา้น มกัมีการสัมผสัดว้ยสระเสียง
เดียวกนัหมด ในทา้ยของวรรค ไดแ้ก่คาํวา่ “ไฟ” สัมผสักบัคาํวา่ “ไร ” “ให้” และ “ใจ” ซ่ึงเป็นการ
สัมผสัสระไอ ไมม้ลาย ทั้งหมด 
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๑.๔ ประเภทของเพลงพืน้บ้าน 

การจดัประเภทเพลงพื้นบา้นมีหลายแนวคิด ข้ึนอยู่กบัผูรู้้ดา้นเพลง จะจดัแบ่งประเภท

ให้มีความแตกต่างกนัมากนอ้ยเพียงไร ซ่ึงในปัจจุบนัสามารถแบ่งประเภทของเพลงพื้นบา้น โดยมี

การแบ่งแตกต่างกนัไปดงัน้ี 

จตุพร ศิริสัมพนัธ์ (๒๕๔๓: ๑๕๓ - ๑๕๖) แบ่งเพลงพื้นบา้นเป็น ๘ ประเภท ไดแ้ก่ 

๑. ตามเขตพื้นท่ีพบวา่มีการร้องเพลง คือ การแบ่งออกเป็นภาค จงัหวดั อาํเภอ ดงัเช่น 

ภาคกลาง มีการเล่นเพลงพื้นบา้นกนักวา้งขวางเพราะเป็นพื้นท่ีราบลุ่ม 

๒. ตามกลุ่มวฒันธรรมของชาวบา้น ซ่ึงแต่ละเผา่พนัธ์ุจะมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั จึงเกิด

เป็นเพลงพื้นบ้านกลุ่มวฒันธรรมข้ึน เช่น เพลงพื้นบา้นกลุ่มวฒันธรรมโคราช กลุ่มวฒันธรรม

ลา้นนา เป็นตน้ 

๓. ตามโอกาสท่ีร้อง ดงัเช่น การร้องเพลงตามฤดูกาลในแต่ละเทศกาล งานบุญ หรือ

การร้องเล่นทัว่ไปไม่จาํกดัโอกาสเพราะคนไทยเป็นคนรักสนุก 

๔. ตามจุดประสงค์ท่ีร้อง ดังเช่น การร้องให้เด็กฟังซ่ึงมีอยู่ในทุกภาค คือ เพลง 

กล่อมเด็ก เพลงปลอบเด็ก นอกจากน้ีก็มีเพลงสาํหรับเด็กร้องเล่นเพื่อใหส้นุกไดอี้กดว้ย 

๕. ตามความสั้นยาวของเพลง โดยดูจากบทร้องจากเพลงพื้นบา้นต่าง ๆ 

๖. ตามเพศของผูร้้อง เป็นเพลงผูห้ญิงหรือของเพลงผูช้ายโดยเฉพาะ 

๗. ตามจาํนวนผูร้้อง เป็นเพลงท่ีร้องเด่ียว ร้องโตต้อบ หรือร้องหมู่ เป็นตน้ 

๘. ตามวยัของผูร้้อง เช่น เพลงเด็กหรือเพลงผูใ้หญ่ 

 

อมรา กลํา่เจริญ (ม.ป.ป.: ๓-๖) แบ่งเพลงพื้นบา้นเป็น ๓ ประเภทไดแ้ก่ 

๑. เพลงกล่อมเด็ก คือ เพลงท่ีกล่อมให้เด็กนอนหลบัเร็วข้ึน เพื่อแสดงความรักความ 

เอ้ืออาทรท่ีแม่มีต่อลูก เน้ือหาเพลงกล่อมเด็กทุกภูมิภาคของไทย โดยทั่วไปจะมีความหมาย

คล้ายคลึงกนั เป็นการแสดงความรักท่ีแม่มีต่อลูก โดยเปรียบเทียบความน่ารักของเด็ก กบัสัตวท่ี์

น่ารัก อาจมีเน้ือหาสั้นบา้งยาวบา้ง ผสมกบัการเอ้ือนเสียงร้องชา้ ๆ 
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๒. เพลงปฏิพากย์ เป็นเพลงโตต้อบระหวา่งชายหญิง เน้ือหาเป็นการเก้ียวพาราสี มีการ

ถามตอบในเร่ืองคดีโลก คดีธรรม ศาสนาหรือประวติัศาสตร์ ความสนุกสนานอยู่ท่ีพ่อเพลงและ 

แม่เพลง ใชโ้วหารชิงไหวชิงพริบ ดน้กลอนแกก้นั มีลูกคู่ร้องรับ กระทุง้จงัหวะทาํให้คร้ืนเครงยิ่งข้ึน 

ส่ิงสาํคญัในการวา่เพลงปฏิพากยน์ั้น พ่อเพลงและแม่เพลงจะตอ้งไม่ทิ้งเพลงหลกั และความจริงใน

การวา่เพลง เพลงหลกั คือ การวา่กลอนเพลงตามลาํดบัขั้นตอน และเน้ือหาของการเล่นเพลง ไดแ้ก่ 

บทไหวค้รู บทปลอบ บทประ บทเก้ียวพาราสี บทผูกรัก ต่อดว้ยการเล่นเพลงเขา้เร่ือง ซ่ึงผูเ้ล่นตอ้ง

พิจารณาวา่จะเล่นเร่ืองอะไร ท่ีนิยมเล่นกนั คือ บทลกัหาพาหนี บทสู่ขอ บทชิงชู ้บทตีหมากผวั หรือ

เร่ืองคดีโลก คดีธรรมข้ึนอยูก่บัปฏิภาณไหวพริบของพ่อเพลง แม่เพลง จบดว้ยเพลงลา ร้องลาผูช้ม

และร้องใหพ้รเจา้ภาพ 

๓. เพลงในพิธีกรรม คือ การขบัลาํนาํท่วงทาํนองท่ีชาวบา้น ใชป้ระกอบในพิธีกรรม

เก่ียวกับวิถีชีวิต เช่น พิธีกรรมท่ีเก่ียวกับชีวิต พิธีกรรมตามปฏิทิน ตัวอย่างเช่น บทสวดแหล่ 

เรียกขวญัในพิธีทาํขวญั พิธีโกนจุก พิธีบวชนาค พิธีแต่งงาน เพลงร่อยพรรษา เพลงระบาํบา้นไร่  

เพลงเก่ียวขา้ว เป็นตน้ และเพลงประกอบพิธีกรรมในการรักษาโรค ไดแ้ก่  ลาํผีฟ้า ลาํผีแถน ลาํผีไท ้

ซ่ึงเป็นพิธีกรรม ท่ีเกิดจากความเช่ือทางไสยศาสตร์ เป็นการรักษาอาการเจบ็ป่วยในสังคมชนบท 

 

อเนก นาวิกมูล (๒๕๒๗: ๑๑๗-๑๑๘) ได้แบ่งเพลงพื้นบา้นเป็นประเภทต่าง ๆ เพื่อ

สะดวกในการพิจารณาดงัน้ี 

๑. การแบ่งตามความส้ัน-ยาวของเพลง เช่น เพลงสั้ น ไดแ้ก่ เพลงระบาํ เพลงพิษฐาน 

เพลงสงฟาง เพลงสําหรับเด็ก เพลงชักกระดาน เพลงฮินเลเล เป็นต้น และเพลงเน้ือยาวได้แก่  

เพลงฉ่อย เพลงเรือ เพลงอีแซว เป็นตน้ 

๒. การแบ่งตามรูปแบบของกลอน คือ พวกกลอนสัมผสัทา้ยท่ีลงสระขา้งทา้ยสัมผสักนั

ไปเร่ือย ๆ ได้แก่ เพลงฉ่อย ลาํตัด เพลงอีแซว เป็นต้น ประเภทสอง คือ กลอนสัมผสัลงท้าย

เหมือนกนั แต่เวลาลงเพลง ตอ้งมีการสัมผสัระหว่างสามวรรคทา้ยของเน้ือเพลง ไดแ้ก่ เพลงเรือ 

เพลงเต้นกํา เพลงขอทาน เป็นต้น และพวกท่ีสามไม่เหมือนใคร แต่อาจคล้ายกันบ้าง ได้แก่  

เพลงสาํหรับเด็ก เพลงระบาํ เพลงพิษฐาน เพลงสงฟาง เพลงชกักระดาน เพลงเตน้กาํรําเคียว เป็นตน้ 



๒๕ 

    

 

๓.การแบ่งเป็นเพลงโต้ตอบและเพลงธรรมดา เพลงโต้ตอบได้แก่  เพลงฉ่อย  

เพลงอีแซว เป็นตน้ ส่วนเพลงอีกประเภทคือ ร้องคนเดียวไม่ตอ้งโตต้อบ ไดแ้ก่ เพลงสําหรับเด็ก 

เพลงขอทาน เพลงสงฟาง เป็นตน้ 

๔. การแบ่งตามช่วงเทศกาลสําคัญ ได้แก่ เพลงท่ีเล่นตามเทศกาลและฤดูกาล เช่น  

หน้ากฐิน ผา้ป่า ถัดไป คือ เพลงหน้าเก่ียว และตรุษสงกรานต์ ได้แก่ เพลงเรือ เพลงเก่ียวข้าว  

เพลงสงฟาง เพลงระบาํ เพลงพวงมาลยั เป็นตน้ และเพลงท่ีเล่นทัว่ไปโดยไม่จาํกดัช่วงเวลา ไดแ้ก่ 

เพลงอีแซว เพลงระบาํบา้นนา เพลงปรบไก่ เพลงเทพทอง ลาํตดั เพลงฉ่อย เป็นตน้ 

 

จากการจดัวธีิการแบ่งประเภทเพลงพื้นบา้นท่ีกล่าวมานั้น ผูศึ้กษาไดมี้การแบ่งตามช่วง

เทศกาลท่ีสําคญั ของ อเนก นาวิกมูล เพราะเพลงพื้นบา้นของพ่อเพลงมงักร บุญเสริม ไดใ้ช้เพลง

เก่ียวขา้ว เพลงรําโทนเล่นในช่วงตรุษสงกรานต์ และช่วงหน้ากฐินมีการเล่นเพลงเรือ เน่ืองจาก

เน้ือหาของเพลงดงักล่าว พ่อเพลงไดส้ะทอ้นภาพสังคมวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของ

จงัหวดัอ่างทองใหเ้ยาวชนรุ่นใหม่ รวมทั้งผูท่ี้สนใจเพลงพื้นบา้นไดศึ้กษาดงักล่าวอีกดว้ย 

 

การจดัประเภทของเพลงพื้นบา้นขา้งตน้นั้น จะเห็นไดว้่ามีการกาํหนดเกณฑ์และการ

จดัแบ่งตามเน้ือหาขอ้มูล ถึงแมจ้ะมีความแตกต่างกนับา้ง แต่จุดมุ่งหมายของเพลงพื้นบา้นมกัจะมี

ลกัษณะบางอยา่งร่วมกนัอยูน่ัน่เอง 

 
๑.๕ เพลงพืน้บ้านภาคกลาง 

เพลงพื้นบา้นในแต่ละภูมิภาคของไทย มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ซ่ึงเป็นแบบฉบบัพื้นบา้น

ของตน การเล่นเพลงของคนภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มกัใช้ดนตรีพื้นเมืองและมี

ศิลปะการฟ้อนประกอบ รวมทั้ งภาคใต้ มักร้องในงานบุญตามประเพณี เทศกาลตรุษสารท  

การเล่นตามฤดูกาล และเวลาทาํนา เช่น เพลงเรือ เพลงลา เพลงบอก เป็นตน้ (จินตนา ใบกาซูยี, 

๒๕๕๙: ๙๓–๙๕) 

 



๒๖ 

    

 

การศึกษาเพลงพื้นบา้นของภาคต่าง ๆ นั้น ทาํให้เห็นถึงลกัษณะท่ีร่วมกนับางประการ

ของลกัษณะเพลงชาวบา้น มีการสะทอ้นภาพสังคม วฒันธรรม ประเพณี ดงัเช่น ภาคเหนือก็จะมีการ

ร้องเพลงรํ่ า จอ๊ยซอ เป็นตน้ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจดัเป็นแหล่งวฒันธรรมท่ีมีหลายกลุ่มชนจึงมี 

เพลงโคราช เพลงหมอลาํ เพลงลาํเซ้ิง เพลงเจรียง เป็นต้น รวมถึงเพลงเรือ เพลงบอก เพลงนา  

เพลงกล่อมนาค ท่ีเป็นเพลงพื้นบา้นของภาคใต ้เน่ืองจากใกลแ้ม่นํ้ าลาํคลอง เล่นกนัตามเทศกาลไม่

นิยมทาํเป็นอาชีพ 

 

นอกจากน้ีเพลงพื้นบา้นท่ีสาํคญัอยา่งยิง่ คือ เพลงพื้นบา้นภาคกลาง เป็นเพลงพื้นบา้นท่ี

เล่นสืบต่อกนัมา มีฉนัทลกัษณ์หลายชนิด รูปแบบกลอนเพลงของภาคกลาง ส่วนใหญ่จะเหมือนกนั

ท่ีเรียกว่ากลอนหัวเดียว ทาํให้สามารถยกัยา้ยทาํนองการร้อง วิธีการร้องรับของลูกคู่  เพิ่มคาํเป็น

ความยาวของประโยค ตดัคาํเพื่อให้สั้นลง (อมรา กลํ่าเจริญ, ม.ป.ป.: ๑๕๖) เพลงพื้นบา้นภาคกลาง

ส่วนมากใช้การปรบมือเป็นหลกัในการให้จงัหวะ เคร่ืองดนตรีมกัได้แก่ ฉ่ิง กรับ และรํามะนา  

เพลงท่ีใช้มักจะเป็นเพลงท่ี เล่นในหน้านํ้ า  หน้าเ ก่ียวข้าวและช่วงตรุษสงกรานต์ ดัง เช่น  

เพลงเก่ียวขา้ว เพลงเรือ เพลงรําโทน เป็นตน้ 

 

๑.๖ ลกัษณะสําคัญของเพลงเรือ เพลงเกีย่วข้าว และเพลงรําโทน 

เพลงพื้นบา้นภาคกลางท่ีสาํคญั จะเห็นไดว้า่มีหลายประเภท ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงลกัษณะ

ท่ีสาํคญัของเพลงเรือ เพลงเก่ียวขา้ว และเพลงรําโทน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษารายละเอียดใน

บทต่อไป 

 
๑.๖.๑ เพลงเรือ  มีลกัษณะประจาํตวัก็คือ การร้องรับตอ้งมีคาํว่า “ฮา้ไฮ”้ นอกนั้นจะ

เป็นเพลงท่ีใชก้ลอนลงสระเดียวกนัไปเร่ือย ๆ ท่ีนิยมคือ การลงทา้ยวรรค สัมผสัระหวา่งวรรค ดว้ย

สระอา สระไอ เพราะหาคาํไดง่้าย การสัมผสัสามบทสุดทา้ย ตอ้งให้สัมผสัเช่ือมโยงกนั มีเคร่ือง

ประกอบจงัหวะ คือ กรับและฉ่ิง 

  



๒๗ 

    

 

นายเพลงหรือพ่อเพลง เป็นคนถือ ตีฉ่ิงฉับไปเร่ือย ๆ พ่อเพลงนั่งกลางลาํเรือ 

นอกนั้นเป็นลูกคู่คอยร้องรับ “ฮา้ไฮ”้  และคอยกระทุง้ “ชะชะ” ไปเร่ือยตามแต่สถานการณ์พาไป 

เรือเพลงทุกลาํจะจุดตะเกียงเจา้พายหุรือตะเกียงลาน วางไวก้ลางลาํ จะแลดูสวา่ง รวมทั้งพ่อคา้แม่คา้

จะมีตะเกียงลานเช่นกนั (อเนก นาวกิมูล, ๒๕๒๗: ๑๒๖) 

 

๑.๖.๒ เพลงเกี่ยวข้าว เป็นเพลงท่ีร้องในฤดูเก็บเก่ียว ของชาวนาภาคกลาง สุกญัญา  

ภทัราชยั (๒๕๔๐: ๕๒-๕๓) กล่าววา่ 

 

เพลงเก่ียวขา้วเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ เพลงกม้ เพราะร้องในขณะท่ีกาํลงักม้

ตวัฟันขา้ว โดยเพลงเก่ียวขา้วนั้น เป็นเพลงเก่ียวขา้วท่ีมีความยาวเพียง ๓ บท 

หรือ  ๖ วรรค เป็นเพลงร้องโตต้อบ ขณะท่ีกาํลงัเก่ียวขา้วอยู่กลางนา ผูร้้องจะ

ร้องในขณะท่ีทาํงานไปดว้ย ลูกคู่จะร้องรับกนัเป็นระยะ เพ่ือผ่อนคลายความ

เหน็ดเหน่ือยในการทาํงาน ส่วนเพลงเก่ียวขา้วท่ีเล่นเป็นชุด ตอ้งใช้พ่อเพลง 

แม่เพลงโดยเฉพาะผูร้้องเพลงเก่ียวขา้วท่ีเป็นการแสดง จะเล่นตอนท่ีเก่ียวขา้ว

เสร็จเรียบร้อยหรือในวนัทา้ย เจา้ของงานจะนิมนตพ์ระสงฆม์า ๙ รูป นาํฟ่อน

ขา้วมาตั้งตรงกลางลาน ปักธงแดง เม่ือทาํพิธีเสร็จ จะแบ่งชายหญิงขา้งละ ๔ 

คน จะตอ้งออกมาเตน้เป็นวงร้องเพลงเก่ียวขา้ว โดยฝ่ายชายร้องบทไหวค้รู

และบทเกร่ิน ๓ วง ต่อดว้ยบทปลอบ ๓ วง หลงัจากนั้น หญิงจะร้องโตต้อบ 

(สุกญัญา ภทัราชยั, ๒๕๔๐: ๕๒-๕๓) 

 

๑.๖.๓ เพลงรําโทน  เป็นการละเล่นท่ีมุ่งความสนุกสนาน ของชาวบา้นในภาคกลางท่ีมี

อยู่ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่น งานสงกรานต์ งานสรงนํ้ าพระ การเล่นรําโทนจะใช้โทนเป็นหลกั  

มีเคร่ืองประกอบจงัหวะอ่ืน ๆ อีก ไดแ้ก่ กรับ ฉ่ิง โหม่ง รํามะนา รําโทนแต่ละทอ้งถ่ินมีท่ารําและ

เพลงแตกต่างกนั ส่วนใหญ่มีทาํนองสั้น ง่ายในการจดจาํ ไม่มีรูปแบบท่ีแน่นอน อาจแตกต่างกนัไป

ในแต่ละทอ้งถ่ิน (ภทัรวดี ภูชฎาภิรมย,์ ๒๕๕๒: ๔๒) 

 



๒๘ 

    

 

จากท่ีกล่าวมาข้างตน้ เพลงเรือ เพลงเก่ียวขา้ว และเพลงรําโทน เป็นเพลงพื้นบ้าน 

ภาคกลางท่ีมุ่งความบนัเทิงและมกัจะร้องในช่วงเทศกาลต่างๆ ท่ีสาํคญั มีเอกลกัษณ์เฉพาะตามแต่ละ

ทอ้งถ่ินและมีการปรับเน้ือหาใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลงของสังคม 

 

๒. ภูมิหลงัและปัจจัยทีก่่อให้เกดิเพลงพืน้บ้าน 

 
การท่ีจะศึกษาเพลงพื้นบา้นจงัหวดัอ่างทอง ซ่ึงเป็นขอ้มูลคติชนของจงัหวดัอ่างทอง 

จาํเป็นท่ีจะต้องศึกษาปัจจัย ท่ีก่อให้เกิดการสร้างสรรค์บทเพลงพื้นบ้าน ซ่ึงได้แก่ การศึกษา 

ภูมิหลงัของแหล่งขอ้มูล ในส่วนน้ีผูศึ้กษาไดแ้บ่งเป็น ๒ หวัขอ้ คือ ขอ้มูลเก่ียวกบัจงัหวดัอ่างทอง 

และขอ้มูลประวติัพอ่เพลงมงักร บุญเสริม ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

 
๒.๑ ข้อมูลเกีย่วกบัจังหวดัอ่างทอง 

ขอ้มูลส่วนน้ี ผูศึ้กษาไดแ้บ่งสภาพของจงัหวดัอ่างทอง เป็นประเด็นยอ่ย ไดแ้ก่ สภาพ

ความเป็นอยูแ่ละการดาํเนินชีวติ  ศาสนา การศึกษา ขนบธรรมเนียมประเพณี  มากล่าวไวโ้ดยสังเขป

ดงัน้ี 

 
๒.๑.๑ สภาพโดยรวมทีสํ่าคัญของจังหวดัอ่างทอง 

ทิวาวรรณ อ่ิมสมยั (๒๕๓๐: ๓๕ - ๑๓๓) ไดส้รุปให้เห็นลกัษณะสําคญัของ

จงัหวดัอ่างทองต่อไปน้ี 

 
จงัหวดัอ่างทองเป็นจงัหวดัหน่ึงในภาคกลางมีขนาดพื้นท่ีไม่มาก อยู่ห่างจาก

กรุงเทพโดยทางรถยนต์ประมาณ ๑๐๘ กิโลเมตรติดกับแม่นํ้ าเจ้าพระยา พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ี 

ราบลุ่มโดยทิศเหนือติดกบัอาํเภอค่ายบางระจนั  อาํเภอท่าชา้งและอาํเภอพรหมบุรี  จงัหวดัสิงห์บุรี  

ทิศใตติ้ดต่อกบัอาํเภอผกัไห่  อาํเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  ทิศตะวนัออกติดต่อกบั

อาํเภอบางปะหัน  อาํเภอมหาราช  อาํเภอบา้นแพรก และทิศตะวนัตกติดต่อกบัอาํเภอเมือง  อาํเภอ

ศรีประจนัต ์ อาํเภอสามชุกและอาํเภอเดิมบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี  

 



๒๙ 

    

 

เน่ืองจากจงัหวดัอ่างทองอยูใ่นภาคกลาง มีแม่นํ้ าเจา้พระยาและแม่นํ้ านอ้ยไหล

ผ่าน  เปรียบดัง่เส้นเลือดใหญ่ท่ีหล่อเล้ียงชีวิตชาวอ่างทอง มาตั้งแต่สมยับรรพบุรุษ ซ่ึงพื้นท่ีของ

จงัหวดัอ่างทองส่วนมากเป็นท่ีราบลุ่มริมแม่นํ้ า เม่ือถึงฤดูนํ้ าหลากมกัจะถูกนํ้ าท่วมบริเวณกวา้ง  

แต่นํ้ าท่ีไหลหลากมาท่วมนั้น ทาํให้เกิดตะกอนทบัถมในบริเวณท่ีนํ้ าท่วมขงั จึงทาํให้พื้นดินท่ีถูก 

นํ้าท่วมเหมาะแก่การเพาะปลูกอยา่งยิง่ 

 

ดว้ยเหตุท่ีสภาพภูมิศาสตร์เอ้ือต่อการทาํเกษตร ประชากรส่วนใหญ่จึงประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม คือ การทาํนา  พื้นท่ีทาํการเกษตรทั้งจงัหวดัประมาณ ๘๕๔,๒๕๒ เป็นพื้นท่ี

ปลูกข้าวถึง ๓๔๒,๙๙๔ คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๕ ของพื้นท่ีเพาะปลูกทั้ งจังหวดั  การทาํนาใน 

จงัหวดัอ่างทอง มีทั้งการทาํนาในฤดูหรือนาปี และนอกฤดูหรือนาปรัง แหล่งเพาะปลูกขา้วท่ีสําคญั

อยู่ในอาํเภอวิเศษชัยชาญ  รองลงมาคืออาํเภอโพธ์ิทอง  อาํเภอแสวงหาและอาํเภอเมือง เป็นต้น 

นอกจากประชากรท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมดงักล่าวแลว้ ประชากรอีกส่วนหน่ึงจะประกอบ

อาชีพดา้นอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น ถัว่เขียว ถัว่เหลือง ออ้ย ขา้วโพด พืชผกั

และผลไม ้ นอกจากนั้นยงัประกอบอาชีพอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ประมง การเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า โดยเฉพาะกุง้

กา้มกราม การทาํอิฐดินเผาในอาํเภอป่าโมก อุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น งานจกัสาน หวายไมไ้ผ ่

อาํเภอโพธ์ิทอง  การป้ันตุ๊กตาชาววงั  ตาํบลบางเสด็จ  อาํเภอป่าโมก  รวมทั้งการทอผา้ซ่ึงรู้จกักนัดี

ในนามผา้ทออ่างทอง  การทาํกลองท่ีตาํบลเอกราช  อาํเภอป่าโมกและการรับจา้งทัว่ไป ฯลฯ  

สภาพโดยรวมจากอดีตถึงปัจจุบันของจังหวดัอ่างทอง ผูศึ้กษาได้จัดแบ่ง

ประเด็นหัวขอ้ในด้านสภาพความเป็นอยู่และการดาํเนินชีวิตของชาวอ่างทอง ศาสนา การศึกษา 

ขนบธรรมเนียมประเพณี ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

 
๒.๑.๑.๑ สภาพความเป็นอยู่และการดําเนินชีวิตของชาวอ่างทอง  ส่วนใหญ่

นิยมอาศยัอยูห่นาแน่นในตวัเมืองหรือในท่ีชุมชนของจงัหวดั ส่วนในเขตชนบทนั้นชาวอ่างทองจะ

ตั้ งบ้านเรือนรวมกันเป็นหมู่บ้าน โดยบ้านเรือนจะอยู่บริเวณริมฝ่ังแม่นํ้ าลําคลอง เช่น แม่นํ้ า

เจา้พระยา แม่นํ้านอ้ยและบริเวณริมถนน  ความเป็นอยูข่องชาวอ่างทองก็เหมือนกบัชาวบา้นในเขต

ท่ีราบภาคกลางอ่ืนๆ คือ มีวิถี ชีวิตท่ีเรียบง่าย มีความสัมพันธ์แบบเครือญาติ พึ่ งพาการทํา
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เกษตรกรรม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกขา้ว โดยมีการรวมตวักนัในชุมชน การร่วมกนัในการ

ทาํงาน จึงมีการช่วยเหลือกนัภายในหมู่บ้าน เช่น การปลูกบา้น  การเก่ียวขา้วและการนวดขา้ว  

เป็นตน้  ซ่ึงในปัจจุบนั สภาพเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนไปทาํให้การรวมตวักนัมีน้อยลง แต่ในชนบท

บางส่วนย ังมีการช่วยเหลือเพื่อลงแรงแลกเปล่ียนกัน โดยเฉพาะบ้านใกล้เรือนเคียง เช่น  

งานบวชนาค งานแต่งงาน งานศพ เป็นตน้ 

 
ลักษณะครอบครัวของชาวอ่างทอง  ส่วนมากมีลักษณะครอบครัวขยาย 

อยูร่่วมกนักบัพ่อแม่ ถา้แต่งงานมีครอบครัวมกัจะปลูกบา้นใหม่ท่ีอยูใ่กลก้บับริเวณบา้นเดิม และท่ี

สาํคญัชาวอ่างทองไม่นิยมโยกยา้ยถ่ินฐานมกัจะอยูใ่นถ่ินเดิม แต่มาระยะหลงัท่ีสังคมเปล่ียนไป บาง

ครอบครัวอาจจะตอ้งยา้ยไปประกอบอาชีพท่ีอ่ืน 

ดา้นความสัมพนัธ์ในครอบครัว  ชาวอ่างทองส่วนมากมีความเคารพนบัถือบิดา

มารดาและญาติพี่น้องเป็นอย่างดี  มีความรักความผูกพนัในครอบครัวท่ีดี เช่ือฟังปฏิบัติตาม 

คาํสอนของผูใ้หญ่ให้เกียรติและมีนํ้ าใจต่อบุคคลทัว่ไป โดยนบัถือตามลาํดบัญาติ ผูท่ี้อายุน้อยจะ

เรียกคนท่ีอายมุากกวา่ตนวา่พี่ นา้ อา ป้า ลุง เป็นตน้ 

 

๒.๑.๑.๒ ศาสนา  ชาวอ่างทองส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ตามด้วยศาสนา

อิสลามและศาสนาคริสต์ โดยมีศาสนสถาน คือ วดั จาํนวน ๒๐๖  แห่ง แบ่งเป็นธรรมยุตินิกาย ๖ 

แห่ง มหานิกาย ๒๐๐ แห่งและพระอารามหลวง  ๓ แห่ง ได้แก่ วดัอ่างทองวรวิหาร อาํเภอเมือง  

เป็นอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร วดัไชโยวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร 

และวดัป่าโมกวรวหิาร อาํเภอป่าโมก เป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหาร  

 
๒.๑.๑ .๓ การศึกษา  จังหวดัอ่างทองมีการจัดการศึกษาตั้ งแต่ก่อนระดับ

ประถมศึกษา  มธัยมศึกษา  และระดบัอุดมศึกษาโดยสถาบนัท่ีเปิดสอนถึงระดบัปริญญาตรีไดแ้ก่ 

สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง และวิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง  ประชาชนส่วนใหญ่ใน

จงัหวดัมกัไดรั้บการศึกษาโดยมีอตัราการเรียนต่อเพิ่มข้ึน  แต่อาจมีบางส่วนท่ีทางบา้นฐานะยากจน

ตอ้งไปเป็นคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมและรับจา้งทัว่ไป  การท่ีประชาชนในจงัหวดัอ่างทอง 
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มีความตอ้งการในเร่ืองการศึกษาต่อจึงเป็นส่ิงท่ีดี ท่ีจะให้การสนบัสนุนการศึกษาคน้ควา้  ความรู้

ดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เช่น การทาํกลอง  การจกัสาน  บทเพลงพื้นบา้น โดยนาํเน้ือหาบางส่วนใน

หลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนมาเผยแพร่ออกนอกระบบโรงเรียนมากข้ึน เพื่อเป็นการรักษา

วฒันธรรมของทอ้งถ่ินใหค้งอยูใ่นชุมชนตลอดไป  

 

๒.๑.๑.๔ ขนบธรรมเนียมประเพณ ี จงัหวดัอ่างทองเป็นจงัหวดัท่ีมีความเป็นอยู่

เรียบง่ายตามแนวสังคมของเกษตรกรรม มีความสัมพนัธ์แบบเครือญาติ มีการทาํนาเพื่อเล้ียงตวัเอง

และครอบครัว เป็นหลกั  รวมทั้งมีการช่วยเหลือกนัในชุมชน  เช่น การลงแขกเก่ียวขา้ว จึงก่อให้เกิด

ขนบธรรมเนียมประเพณี  พิธีกรรมต่างๆ ข้ึนมาในจังหวดัอ่างทองได้แก่ เพลงพื้นบ้านเป็น

วฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีทาํใหเ้ห็นถึงความงดงาม  เรียบง่ายและสนุกสนาน สะทอ้นสภาพสังคมในอดีต

ไดเ้ป็นอยา่งดี เช่น การเล่นเพลงเรือในช่วงเทศกาลทอดกฐินและทอดผา้ป่า ฯลฯ ในท่ีน้ีจะกล่าวถึง

ขนบธรรมเนียมประเพณีบางอย่าง ท่ีมีความโดดเด่นของจงัหวดัอ่างทองในอดีต ซ่ึงแตกต่างจาก 

ท่ีอ่ืน อนัไดแ้ก่ 

 
งานไหว้พระนอนวัดป่าโมก  อาํเภอป่าโมก  จงัหวดัอ่างทอง เป็นแหล่งประชุม

เพลงเรือท่ีสําคญั เป็นจุดเร่ิมตน้ของหนุ่มสาวในสมยัก่อนท่ีไดพ้บปะและแต่งงาน ก็มาจากการลง

เล่น มาฟังเพลงเรือ เม่ือหนา้นํ้ าผา่นไปจนถึงหนา้เก่ียว คนหนุ่มสาวจะมาชุมนุมกนัลงแขกเก่ียวขา้ว

ในทอ้งทุ่ง โดยมีการร้องเพลงซ่ึงมี ๒ แบบ คือ แบบท่ีร้องไปเก่ียวไป เรียกวา่เพลงเก่ียวขา้วหรือจะ

เป็นเพลงเรือ  เพลงยี่เก เพื่อเป็นการร้องเล่นให้ผ่อนคลาย จากการเหน่ือยและปลุกใจให้ทาํงาน  

ซ่ึงในจงัหวดัอ่างทองนิยมนาํเพลงเรือมาร้อง 

 
ประเพณีแข่งเรือวัดป่าโมก การแข่งเรือในเขตอาํเภอป่าโมก มีมานานโดยใช้

แม่นํ้าเจา้พระยาท่ีไหลผา่นหนา้วดัเป็นสนามแข่งขนั โดยจดัเป็นประจาํทุกปี  ในวนัแรม ๑ คํ่า เดือน 

๑๑ ซ่ึงตรงกบังานเทศกาลปิดทองไหวพ้ระพุทธไสยาสน์  วดัป่าโมก ดว้ยเรือท่ีเขา้แข่งขนัมีตั้งแต่เรือ

พายทัว่ไปของชาวบา้น  เช่น เรือหมู  จนถึงเรือยาวท่ีขุดจากซุงทั้งตน้ การแข่งขนัเรือยาวจะตอ้ง

อาศัยทั้ งกําลังและความสามัคคีของคนในชุมชน ดังนั้ นการแข่งขันเรือยาวประเพณีจึงเป็น
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สัญลกัษณ์ของการเป็นหน่ึงเดียวในชุมชน  ถึงแมใ้นปัจจุบนัวิถีชีวิตของชาวบา้นเปล่ียนไปจากเดิม  

ท่ีเคยทาํไร่ ทาํนา เปล่ียนมาทาํงานในระบบอุตสาหกรรม จึงไม่มีผูน้าํท่ีจะฝึกซ้อมฝีพาย เรือยาวของ

ชาวบา้นจากชุมชนต่างๆจึงถูกเก็บไวท่ี้วดั แต่อยา่งไรประเพณีงานแข่งเรือยาวของวดัป่าโมกก็ยงัจดั

ข้ึนทุกปี  โดยเชิญเรือท่ีมีช่ือเส่ียงจากทัว่ประเทศ เช่น จงัหวดัพิษณุโลก  จงัหวดัพิจิตรและจงัหวดั

สิงห์บุรี มาร่วมแข่งขนัชิงถว้ยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

และชิงรางวลัมูลค่าอยา่งมาก ท่ีเรียกวา่การแข่งขนัเรือยาวอาชีพ 

นอกจากน้ีจังหวดัอ่างทองได้มีความสําคัญทางประวติัศาสตร์ สํานักงาน

วฒันธรรมจงัหวดัอ่างทอง (๒๕๕๔: ๒๐-๒๑) ไดก้ล่าววา่ 

 

การพบช่ืออ่างทองเกิดข้ึนคร้ังแรกในสมัยอยุธยาตอนปลาย ใน

พงศาวดารกรุงศรีอยุธยากล่าวถึง เมืองวิเศษไชยชาญซ่ึงอยู่ริมแม่นํ้ านอ้ย โดย

ไม่ไดก้ล่าวถึงเมืองอ่างทองทางริมแม่นํ้ าใหญ่เลย แต่พอสมยักรุงศรีอยุธยา

ตอนปลาย แม่นํ้ าเจา้พระยาเปล่ียนสายกดัเซาะแผ่นดินเป็นทางนํ้ าใหม่ จาก

ปากคลองบางแกว้มาทางตาํบลอ่างทอง บรรจบกบัแม่นํ้ าประคาํทองท่ีทา้ย 

ป่าโมกกลายเป็นแม่นํ้ าใหญ่ การสัญจรทางเรือก็สะดวกข้ึนจึงมีผู ้คนอยู่

หนาแน่น  โดยเฉพาะตรงบา้นอ่างทอง ซ่ึงภายหลงัมีผูอ้ธิบายท่ีมาช่ืออ่างทอง

จากบันทึกของมุขนายก  มิซซัง ซังปาลเลกัวซ์ซ่ึงมาเผยแผ่คริสต์ศาสนา

โรมนัคาทอลิกท่ีอ่างทอง ใน พ.ศ.๒๓๗๗ ตรงกบัสมยัรัชกาลท่ี ๓ ท่ีกล่าวว่า

เมืองอ่างทองไดช่ื้อมาจากตาํบลอ่างทอง นัน่เอง  

 

ท่ีสําคัญจังหวัดอ่างทองย ังเป็นแหล่งเพลงพื้นบ้านสําคัญ เพราะในอดีต

ประชาชนมีอาชีพการทาํนาเป็นส่วนใหญ่ บา้นเรือนอยูใ่กลริ้มแม่นํ้ า จึงมีการร่วมเล่นเพลงพื้นบา้น

กนัอย่างสนุกสนาน  ในช่วงหลงัจากการเก็บเก่ียวพืชผลทางการเกษตรก็จะมีการร้องเพลง เพื่อให้

คลายจากความเหน่ือยลา้ในบริเวณลานขา้ว  และช่วงเทศกาลทอดกฐิน  ทอดผา้ป่า โดยในระหวา่ง

การเดินทางไปทาํบุญนั้น หนุ่มสาวไดมี้โอกาสรู้จกักนั และจะมีการเล่นเพลงเรือเป็นการเก้ียวพา

ราสี เพื่อขอความรักหรือเป็นการหยอกล้อกนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานประจาํปีของวดัป่าโมก  

ท่ีจดัข้ึนทุกปี  
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นอกจากน้ีได้มีการเล่นเพลงพื้นบ้าน ประเภทอ่ืน ในแต่ละอํา เภอเช่น  

เพลงพวงมาลยั  เพลงฉ่อย  เพลงเก่ียวขา้ว  ลิเก  เป็นต้น โดยมีพ่อเพลง  แม่เพลงคนสําคญัของ 

จงัหวดัอ่างทองท่ีมีช่ือเสียงและมีประสบการณ์ เช่น เพลงสงฟาง   เพลงโอก  เพลงฟอนฟาง   

เพลงสงคอลาํพวน และเพลงชกักระดาน เป็นตน้   

 

โดยเพลงรําโทนจะมีพ่อเพลงคนสําคญั คือ  ผูใ้หญ่ทองอาบ  ไข่แกว้  ยายหยา 

เร่ิมลึก  เพลงเก่ียวขา้ว  แม่เพลงคนสําคญั คือ แม่ตะลุ่ม  สุทนต์  แม่บวัผนั  จนัทร์ศรี  เพลงฉ่อย  

พอ่เพลง แม่เพลงคนสาํคญั คือ พอ่เผา่  แม่บุญมา สุดสุวรรณ  แม่ตะลุ่ม  สุทนต ์ แม่บวัผนั  จนัทร์ศรี 

และเพลงเรือ พ่อเพลง แม่เพลงสําคญั คือ ผูใ้หญ่มงักร และนางอารมณ์  บุญเสริม  (สํานักงาน

วฒันธรรมจงัหวดัอ่างทอง, ๒๕๕๔: ๓๓๖) 

 
จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นได้ว่าชาวอ่างทอง มกัสืบเช้ือสายศิลปินพื้นบา้น 

และมีโอกาสได้ร่วมเล่นเพลงพื้นบ้านอยู่เป็นประจาํ จึงทาํให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดงานศิลปะ

พื้นบา้นท่ีเกิดจากความผกูพนัและพรสวรรคด์า้นการร้องเพลง ท่ีฝังในสายเลือดชาวอ่างทอง หลาย

คนไดรั้บอิทธิพลท่ีสําคญัจากเพลงพื้นบา้นดงักล่าว และยึดอาชีพเป็นศิลปินท่ีมีช่ือเสียงในปัจจุบนั 

เช่น คุณพงษศ์กัด์ิ  สวนศรี,   คุณบุญเลิศ  นาจพินิจ,  คุณไชยา  มิตรชยั  เป็นตน้ 

 

๒.๒  ประวตัิพ่อเพลงมังกร  บุญเสริม 

การวิเคราะห์เพลงพื้นบ้านจงัหวดัอ่างทองในคร้ังน้ี  ผูศึ้กษาได้เลือกท่ีจะศึกษา

ผลงานเพลงของพอ่เพลงมงักร  บุญเสริม (ถึงแก่กรรม พ.ศ. ๒๕๔๘) ซ่ึงเป็นพ่อเพลงคนสําคญัของ

อาํเภอป่าโมก  จงัหวดัอ่างทอง  โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากแม่เพลงอารมณ์  บุญเสริม  

และอาจารยจิ์รภทัร  ตามสมคัร ครูโรงเรียนวดัสระแกว้ จงัหวดัอ่างทอง  ในการให้ขอ้มูลพร้อมทั้ง

จดัหาเอกสารท่ีสําคญัประกอบการศึกษาคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ี ไดแ้บ่งเน้ือหาออกเป็นประวติัและ

ผลงานท่ีสาํคญัของพอ่เพลงมงักร บุญเสริม ดงัมีสาระสาํคญัต่อไปน้ี  

 



๓๔ 

    

 

พ่อเพลงมังกร  บุญเสริม เกิดเม่ือวนัท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๔๘๓ เป็นบุตรนายชุบ  

นางโถม  บุญเสริม  อยูบ่า้นเลขท่ี ๖๗ หมู่ ๑ ตาํบลบางเสด็จ  อาํเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง  สมรส

กับนางอารมณ์  บุญเสริม  มีบุตร ๓ คน คือ นายกิตติศัพท์  บุญเสริม  นายกิติคุณ  บุญเสริม  

(ถึงแก่กรรม) และนายวิทยา  บุญเสริม  การศึกษาเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔  จากโรงเรียน 

วดัท่าสุทธาวาส  ตาํบลบางเสด็จ  อาํเภอป่าโมก   ในวยัเด็กเป็นผูส้นใจในศิลปะการแสดงทุกชนิด  

นอกจากไดเ้รียนรู้จากบิดามารดาซ่ึงเป็นพอ่เพลง แม่เพลง เพลงเรือแลว้ ไดมี้โอกาสเรียนรู้จากผูรู้้ใน

ทอ้งถ่ิน จนสามารถแสดงได ้เช่น การทาํขวญันาค  การร้องเพลงเรือ  เพลงเก่ียวขา้ว เพลงรําโทน 

กลองยาว เป็นตน้ ในปี พ.ศ.๒๕๒๓ นายมงักร  บุญเสริมไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูใ้หญ่บา้น หมู่ ๑  

ตาํบลบางเสด็จ  อาํเภอป่าโมก  จงัหวดัอ่างทอง   ด้วยความตั้งใจท่ีจะอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม

พื้นบ้าน จึงได้รวบรวมผูรู้้ซ่ึงเป็นชาวบ้านในตาํบลบางเสด็จ รวมตัวจัดตั้ งเป็นคณะเพลงเรือ 

เพื่อแสดงและสาธิตในงานต่างๆ ในจงัหวดัอ่างทอง และจงัหวดัใกลเ้คียงจนเป็นท่ีโด่งดงั พร้อมทั้ง

อุทิศตนเป็นครูภูมิปัญญาท้องถ่ิน ถ่ายทอดให้แก่นักเรียนและเป็นวิทยากรพิเศษให้สถานศึกษา 

หลายแห่ง จนได้รับการยกย่องเชิดชูเ กียรติจากจังหวัดอ่างทอง ให้ เป็นผู ้มีผลงานดีเด่น 

ดา้นวฒันธรรม สาขาศิลปะการแสดง และศิลปินผูใ้ชภ้าษาไทยดีเด่นจงัหวดัอ่างทอง 

 
ส่ิงท่ีน่าภาคภูมิใจในการแสดงเพลงเรือ คือ ไดมี้โอกาสแสดงหน้าพระท่ีนัง่สมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ณ พระราชวงับางปะอินและแสดงหน้าพระท่ีนั่งสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ วดัท่าสุทธาวาส จนเกิดแรงบนัดาลใจในการจดัทาํ

โครงการฟ้ืนฟูและถ่ายทอดเพลงพื้นบา้น บา้นวดัตาลใต ้ ตาํบลบางเสด็จ  อาํเภอป่าโมก  จงัหวดั

อ่างทอง โดยไดมี้การฝึกอบรมเยาวชน และนกัเรียนโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม  เพื่อให้เด็กรุ่นหลงั

ไดรู้้จกักบัเพลงพื้นบา้นท่ีมีมาตั้งแต่อดีต โดยพอ่เพลงมงักร  บุญเสริม ไดฝ้ากขอ้คิดเก่ียวกบัเพลงเรือ

เป็นคาํร้องเพลงเรือไวว้า่ “ เพลงเรือท่ีร้องน่ีก็เป็นของโบราณ  ท่ีเรียกวา่เป็นของโบราณเรียกวา่เพลง

พื้นบา้นอ่างทอง  เพลงเรือกาํลงัจะหาย   แลว้ก็จะหาไม่เห็น  ก็เพราะไม่มีใครเล่น ใครร้อง ทั้งน้ีเรือก็

ตอ้งหาย  ทั้งพายก็ตอ้งหัก  มนัน่าเสียดายของนกั  นะพี่น้อง ( ฮา้ ไฮ ้)  ผมช่ือนายมงักร นามสกุล 

บุญเสริม ก็อยากจะริเร่ิมนาํร่อง  เชิญชาวไทยใตเ้หนือ  ใหม้าเรือหดัร้อง น่ีเราก็ลูกอ่างทองไทยเอย ” 

 



๓๕ 

    

 

พ่อเพลงมงักร  บุญเสริม ถึงแก่กรรมในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  แต่ผลงานของ

พ่อเพลงมงักร บุญเสริม ได้รับการถ่ายทอดให้กับลูกหลานในชุมชน  ตาํบลบางเสด็จ  อาํเภอ 

ป่าโมก  จงัหวดัอ่างทอง เป็นอยา่งดี ท่านไดจ้ดัตั้งคณะเพลงเรือ โดยการรวมกลุ่มคนในหมู่บา้นท่ีมี

ความรู้ความสามารถและมีใจในการจะอนุรักษ์ศิลปะพื้นบา้นทอ้งถ่ินตนเอง เพื่อให้ดาํรงอยู่ใน

สังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปตามกระแสวฒันธรรมในปัจจุบนั 

 

จากขอ้มูลท่ีเป็นความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเพลงพื้นบา้นและภูมิหลงัของแหล่งขอ้มูล ดงัท่ี

กล่าวมาทั้งหมดน้ี ทาํให้เห็นว่า เพลงพื้นบา้นภาคกลางเป็นวรรณกรรมมุขปาฐะ ท่ีสืบทอดกนัมา

ของคนภาคกลาง ซ่ึงแต่ก่อนเพลงพื้นบา้นมีความสัมพนัธ์อยา่งยิ่งกบัวิถีชีวิตของคนภาคกลาง ท่ีมกั

ใชร้้องเพื่อผอ่นคลายจากการทาํงาน การเก้ียวพาราสีหรือในช่วงเทศกาลท่ีสาํคญั 

 
ในส่วนภูมิหลงัจงัหวดัอ่างทองและปัจจยัท่ีก่อให้เกิดเพลงพื้นบา้นนั้น จะเห็นไดว้่า

จงัหวดัในภูมิภาคของภาคกลางเป็นแหล่งประเพณีวฒันธรรมท่ีสําคญั มีประวติัศาสตร์ความเป็นมา

ท่ียาวนาน จึงเกิดพอ่เพลง แม่เพลงคนสําคญัในทอ้งถ่ิน ท่ีมีส่วนผลกัดนัในการสืบทอดและดาํรงอยู่

ซ่ึงศิลปะทอ้งถ่ิน ท่ีมีมาตั้งแต่รุ่นปู่ ยา่ตายายใหค้งอยูใ่นสังคมสืบต่อไป 

 

จากข้อมูลท่ีได้ในบทท่ี ๒ น้ี ผูศึ้กษาจะนําไปใช้ในการทาํความเข้าใจ เน้ือหาใน 

เพลงพื้นบ้านของพ่อเพลงมงักร  บุญเสริม อนัจะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์เพลงพื้นบ้าน 

จงัหวดัอ่างทอง ต่อไป 



 

๓๖ 
 

 

บทที ่๓ 

  

ศิลปะการใช้ภาษาในเพลงพืน้บ้านของพ่อเพลงมงักร บุญเสริม 

 
ศิลปะพื้นบา้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงพื้นบา้นนั้น จะแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต สังคม

วฒันธรรมความเป็นอยู่ของชาวบา้นในแต่ละทอ้งถ่ินไดเ้ป็นอย่างดี ลกัษณะท่ีเด่นอีกประการคือ 

การศึกษาดา้นศิลปะการใชถ้อ้ยคาํท่ีปรากฏในเน้ือเพลง ดงัคาํกล่าวท่ีวา่ 

 
การศึกษาความงามของภาษา เป็นส่ือแห่งความคิดและอารมณ์  

จึงจาํเป็นตอ้งกระทาํอย่างละเอียดถ่ีถว้น โดยเร่ิมจากการพิจารณาคาํแต่ละคาํ

ว่าส่ือความหมายอย่างไร และการเรียบเรียงถอ้ยคาํเหล่านั้นสืบเน่ืองกนั มี

ความประสานเป็นองคป์ระกอบท่ีมีเอกภาพเพียงไร เป็นไปเพ่ือจุดประสงใด 

มีความคิดหลกัอย่างไร และมีพลงัมากน้อยเพียงไร (ดวงมน จิตร์จาํนง, 

๒๕๕๑: ๑๓) 

 
การศึกษาในบทน้ี ผูศึ้กษาจะนาํเสนอการวิเคราะห์ศิลปะการใชภ้าษาในเน้ือเพลง ของ

พ่อเพลงมงักร บุญเสริม อนัไดแ้ก่ เพลงเก่ียวขา้ว เพลงเรือ และเพลงรําโทน โดยขอ้มูลท่ีผูเ้ขียนใช้

ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นข้อมูลในรูปแบบลายลักษณ์อักษรท่ีย ังไม่ได้ตีพิมพ์ และเอกสาร

ประกอบการสอนของพ่อเพลงมังกร บุญเสริม ท่ีมีเน้ือเพลงพื้นบ้านดังกล่าวอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 

๒๕๔๘-๒๕๕๕ รวมระยะเวลาทั้งหมด ๘ ปี จาํนวนเพลงพื้นบา้นท่ีใชศึ้กษาทั้งหมด ๖๐ เพลง 

 

อน่ึงผูศึ้กษาได้แบ่งประเด็นการวิเคราะห์บทท่ี ๓  ออกเป็น ประการแรก คือ ศิลปะ 

การใช้ถ้อยคาํ ซ่ึงแบ่งได้เป็นด้านความหมายและเสียง ในด้านความหมายประกอบด้วย การใช ้

คาํเรียบง่ายตรงไปตรงมา การใชค้าํเรียกแทนผูห้ญิงและผูช้าย การใชส้ํานวนและการใชค้าํทบัศพัท์

ภาษาองักฤษ ในดา้นเสียงประกอบดว้ย การเล่นคาํ การซํ้ าคาํ การเล่นสัมผสัใน การเล่นสัมผสันอก 



๓๗ 

 
 

ดา้นการใช้ ภาพพจน์ ประกอบดว้ย อุปมา อุปลกัษณ์ สัทพจน์ อติพจน์ บุคลาธิษฐาน ความเปรียบ

ประชด และสัญลกัษณ์ ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

๑. ศิลปะการใช้ถ้อยคํา 

 

ดงัท่ีกล่าวในบทท่ี ๒ แลว้วา่ เพลงพื้นบา้นประกอบดว้ยศิลปะการใชถ้อ้ยคาํท่ีเรียบง่าย

มีเอกลกัษณ์เฉพาะทอ้งถ่ิน มีรูปแบบท่ีกาํหนดคลา้ยกนั มีความขนัอยูใ่นตวัเอง ดงันั้นการสรรคาํ คือ 

การใชค้าํท่ีเรียบง่าย แต่มีความลึกซ้ึงในตนเอง (ธเนศ เวศร์ภาดา, ๒๕๔๙: ๒๔) 

 

ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาจากการศึกษาดา้นการใชถ้อ้ยคาํ และเสียงของเพลงพื้นบา้น ส่วนใหญ่

แลว้ จะมีการจาํแนกและให้คาํนิยามไปในทางเดียวกนั อน่ึงการศึกษาเพลงพื้นบา้นจงัหวดัอ่างทอง

ของพ่อเพลงมงักร บุญเสริม น้ี ผูศึ้กษาพบว่า ศิลปะการใช้ภาษาในเน้ือเพลงดงักล่าวนั้น สามารถ

จาํแนกไดใ้นแต่ละประเด็นดงัน้ี 

 
๑.๑ การใช้ถ้อยคําด้านความหมาย 

การใช้ถอ้ยคาํเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นในการร้องเพลงพื้นบา้น เพราะเป็นการถ่ายทอดทั้ง

เสียงและความหมายรวมถึงจังหวะลีลา ดังนั้ นการใช้ถ้อยคํา จึงเป็นส่วนท่ีสําคัญอย่างยิ่ง  

จากการศึกษาขอ้มูลพบการใชภ้าษาในเพลงเก่ียวขา้ว เพลงเรือ และเพลงรําโทนของพ่อเพลงมงักร 

บุญเสริม ประกอบไปดว้ยการใชถ้อ้ยคาํเรียบง่ายตรงไปตรงมา การใชค้าํเรียกแทนผูห้ญิงและผูช้าย  

การใชส้าํนวนและการใชค้าํทบัศพัทภ์าษาองักฤษ ดงัจะกล่าวในรายละเอียดต่อไปน้ี 

 
๑.๑.๑ การใช้ถ้อยคําเรียบง่ายตรงไปตรงมา  หมายถึง การใช้ภาษาท่ีมีลักษณะ

ตรงไปตรงมา มกัเป็นคาํไทยแท ้เขา้ใจความหมายไดท้นัที แต่เป็นคาํท่ีมีการคดัสรร มีความไพเราะ

ในตวั ดังท่ี อเนก นาวิกมูล (๒๕๒๗: ๗๗-๗๘) กล่าวว่า ส่ิงท่ีเด่นชัดท่ีสุดในเพลงพื้นบา้น คือ  

มีความเรียบง่าย เข้าใจได้ทนัที และมกัใช้คาํไทยแท้เกือบทั้งส้ิน ได้รับรสบรรยากาศอย่างไทย  

เพลงพื้นบา้นจึงเป็นวรรณกรรมมุขปาฐะท่ีมีคุณค่ายิง่ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 



๓๘ 

 
 

ชาย / หญิง        สวสัด ี ท่านท่ีเคารพ                     ท่ีไดม้าพบ                 เจอหนา้ 

วนัน้ีโรงเรียนวดัสระแกว้             มาพบท่านแลว้          นายจ๋า 

จะบอกสถาน บา้นใหรู้้                จะบอกท่ีอยู ่              ของพวกข้า 

ฉนัอยูต่าํบลบางเสดจ็                   ลกูหลานตาเพชร       ทาํนา 

อาํเภอป่าโมก                               จงัหวดัอ่างทอง          เป็นถ่ินทอ้งท่ีมา 

มาเล่นเพลงเก่ียวขา้ว                    ท่ีเป็นของเก่า             ครํ่าคร่า 

เป็นของไทย ท่ีไกลจากกรุง         อยูต่ามทอ้งทุ่ง           ทอ้งนา 

ลง                    วา่วดัสระแกว้ มาแลว้จ้า               ขอเชิญท่านมา           ชมเอย..... 

(เพลงเก่ียวขา้วลาํดบัท่ี ๑) 

 

จากตวัอยา่งขา้งตน้จะเห็นวา่ ถอ้ยคาํท่ีใชเ้กือบทั้งหมดเป็นถอ้ยคาํท่ีเรียบง่าย ส่ือความ

ได้ตรงไปตรงมา อาจจะไม่ใช่คาํไทยแท้ทั้ งหมด จะมีคาํบาลี สันสกฤต เขมร อยู่ในเน้ือเพลง  

แต่ความหมายท่ีส่ือ สามารถเขา้ใจไดอ้ยา่งชดัเจน เช่น สวสัดี เคารพ ตาํบล เสด็จ เพชร เชิญ เป็นตน้ 

ซ่ึงท่ีกล่าวมาดังกล่าวไม่มีคาํยาก สามารถแปลความได้ทันที โดยไม่ต้องเปิดพจนานุกรมหา

ความหมาย ดงัเช่นคาํในวรรณคดี ถึงแมว้า่จะมีคาํบาลี สันสกฤต เขมร ปนอยูใ่นคาํไทย แต่ก็เป็นคาํ

ไทยท่ีคนส่วนใหญ่มกัใชก้นัในชีวติประจาํวนั 

นอกจากน้ีการใช้คาํสรรพนามขา้งต้นนั้น มกัใช้คาํว่า “ จ๋า ขา้ จา้ ” ในการพูดแทน

ตวัเองหรือใช้ในการลงทา้ยประโยค ซ่ึงแสดงถึงความใกล้ชิดสนิทสนมของคนในสังคมชนบท 

ท่ีต่างจากคนในสังคมเมือง โดยมกัจะใชค้าํวา่ “คะ ครับ” มากกวา่สรรพนามดงักล่าว 

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

เขาลือกนัฉาว  เขากเ็ล่ากนัเอด็  วา่ชาวตาํบลบางเสดจ็  ป้ันตุ๊กตา 

ตุ๊กตาชาววงั  ช่ือโด่งดงัไปทัว่  ทาํใหเ้มยีตอ้งชวนผวั  ใหพ้ามา 

อยากจะเห็นเสียนกั  มนัน่ารักแค่ไหน  วา่ตวัจะเลก็หรือตวัจะใหญ่  ตุ๊กตา 

อยากจะเห็นเสียจงั  กไ็ดแ้ต่ฟังเขาวา่  อยากจะเห็นดว้ยตา  ตนเอย........ 

(เพลงเรือลาํดบัท่ี  ๖) 

 



๓๙ 

 

ตวัอยา่งขา้งตน้จะเห็นถึงการใชค้าํท่ีเรียบง่ายตรงไปตรงมา ส่ือความหมายไดต้รง เช่น 

“เอ็ด เมีย ผวั” แสดงถึงความเป็นชาวบา้น วิถีชีวิตชนบท คาํท่ีใช้ไม่ไดมี้คาํท่ีมาจากวรรณคดีหรือ

คําศัพท์ชั้ นสูงแต่อย่างไร เพราะเป็นคําท่ีใช้ในชีวิตประจําว ัน โดยคําเหล่าน้ีไม่ต้องเปิดใน

พจนานุกรม สามารถเขา้ใจความหมายได้ทนัที ถึงแมเ้พลงพื้นบา้นจะมีคาํท่ีฟังดูไม่สุภาพ แต่ถ้า

พิจารณาให้ดี ผูแ้ต่งได้ใช้คาํท่ีมองเห็นภาพการเป็นคู่รัก คู่ชีวิตหรือท่ีเรียกว่า คู่สามีภรรยาซ่ึงให้

ความรู้สึกอบอุ่น จากบทเพลงดังกล่าวท่ีได้ฟังนั้ น คนในสมัยก่อนถึงจะยากจนก็รักใคร่กันดี  

ร่วมทุกขร่์วมสุข  นอกจากน้ี คาํวา่ “เมียชวนผวั” แสดงถึงผูห้ญิงในสมยัก่อนจะไปไหนตอ้งบอกกบั

สามี ดงัเพลงท่ีปรากฏ เพราะผูห้ญิงส่วนใหญ่ในยุคนั้นจะเดินทางไปไหนเพียงลาํพงัลาํบากยิ่งนกั  

จึงตอ้งให้สามีหรือผูน้าํครอบครัวเป็นคนนาํพาไปเสมอ ความเรียบง่ายของการใช้ถอ้ยคาํดงักล่าว 

แสดงถึงความเป็นชนบท ความผกูพนัในครอบครัว  

 

๑.๑.๒ การใช้คําเรียกแทนผู้หญิงและผู้ชาย คือ เป็นการใช้เรียกฝ่ายหญิงและฝ่าย

ชาย มกัจะมีคาํว่าแม่และพ่อนําหน้า คาํท่ีใช้มกัเป็นคาํท่ีส่ือความหมาย อารมณ์ และความรู้สึก  

โดยมกัจะปรากฏวธีิการเรียกช่ือดงักล่าวในบทเพลงพื้นบา้น 

 
เกร่ิน            ตะวนักด่็วนจวนจะเยน็  แม่โฉมตรูคู่เล่น  เยน็แลว้ไม่เห็นมาเอย 

สร้อย           เอิง เออ เอ้ิง เออ ชะเอิงเออ ชะเอิงเอย๊ เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้ 

ไหวค้รู         เยบ็กระทงข้ึนส่ีมุม  จะไหวพ้ระภูมิ  เจา้ของนา(เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

ไหวพ้ระภูมิเจา้ท่ี  ไหวต้ากาลี  ยายกาลา  (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

ไหวแ้ม่พระโพสพ  ไหวแ้ม่นพดารา  (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

ไหวค้รูอาจารย ์ท่ีสัง่สอน  ไหวค้รูบิดร  มารดา  (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

ใหม้าปกปักรักษา  เม่ือลกูจะวา่เพลงเอย ………. 

(เพลงเก่ียวขา้วลาํดบัท่ี ๒) 
 
 

 
 
 



๔๐ 

 

…………….. 

ชาย        เม่ือพ่ีมาปลอบ  นอ้งกต็อบนํ้าคาํ  เจา้ไม่ใหเ้สียนํ้าวาจา 

แม่คนดีของพ่ีไม่ด้ือ  แต่พอเรียกถกช่ือกว็า่ 

ขอบใจนอ้งเจา้  ท่ีเอาใจขา้ 

หาไหนไม่เหมือน  เชียวนะแม่เลือ่นลอยฟ้า  ช่างน่ารักช่างน่า  ชมเอย…... 

(เพลงเรือลาํดบัท่ี ๑) 
 
จากตวัอยา่งขา้งตน้มีการใชค้าํเรียกแทนผูห้ญิงโดยจะมีคาํวา่ “แม่” นาํหนา้ นอกจากจะ

เป็นการเล่ียงการเรียกช่ือท่ีซํ้ ากันแล้ว การใช้คาํดังกล่าวแสดงให้เห็นถึง การส่ือความหมายใน

ถอ้ยคาํดงักล่าว จากฝ่ายชายท่ีไดส่ื้อออกไป ดงัเช่นคาํวา่ “แม่โฉมตรู” และ “แม่เล่ือนลอยฟ้า” เป็น

การใชค้าํแสดงให้เห็นลกัษณะเด่นของหญิงสาวท่ีรูปโฉมสวยงาม ชวนมอง แสดงถึงความช่ืนชอบ

และความเอน็ดูจากฝ่ายชาย รวมถึงการเรียกฝ่ายหญิงวา่ “แม่เล่ือนลอยฟ้า” ซ่ึงเป็นคาํเรียกหญิงสาวท่ี

น่าเชยชมและหมายปองของชายหนุ่ม รวมถึงได้แทรกอารมณ์ขนัลงไป สังเกตได้จากคาํบริบท

ดงักล่าวนั้นคือ “หาไหนไม่เหมือน  เชียวนะแม่เล่ือนลอยฟ้า” คือ จะหาใครงามเท่านอ้งคงจะไม่มี

อยา่งแน่นอน นอกจากน้ีไดมี้การใชค้าํในลกัษณะดงักล่าวจากตวัอยา่งเพลงอ่ืน 

 
…………….. 

ชาย              เม่ือพ่ีมาปลอบ  นอ้งกต็อบนํ้าคาํ  เจา้ไม่ใหเ้สียนํ้าวาจา 

แม่คนดขีองพ่ีไม่ด้ือ  แต่พอเรียกถกช่ือกว็า่ 

ขอบใจนอ้งเจา้  ท่ีเอาใจขา้..... 

(เพลงเรือลาํดบัท่ี ๑) 
 

รักเธอ รักเธอ รักเธอ    ใจฉนัละเมอรักเธอขา้งเดียว 

คนอ่ืนฉนัไม่แลเหลียว (ซํ้ า)    รักเธอคนเดียวจะไม่แลเหลียวใคร 

พบเธอคร้ังแรกนึกรัก รู้จกัฉนัอยากจะขอ   แต่เงินฉนัยงัไม่พอ ขอใหร้อไปก่อนไดไ้หม 

โอแ้ม่ช่ืนหัวใจ  รักใครไม่เท่ารักเธอ 

แม่ฉนัเป็นคนจน  พ่อเป็นคนเล้ียงไก่…….. 

(เพลงรําโทนลาํดบัท่ี ๒๒) 



๔๑ 

 

…………………… 
หญิง      นอ้งเป็นหญิง  นอ้งกต็อ้งรักกาย  ตวัของพ่ีน้ีเป็นชาย (ฮา้..ไฮ)้  กต็อ้งรักหนา้ (ชะช่า) 

………………..… 
เปรียบเหมือนนกยงู  กต็อ้งรักแวว  แม่สาลกิานกแก้วกรั็กป่า  
เปรียบเหมือนนอ้งรักแม่  เปรียบเหมือนแกรักขา้  ดู ๆ กนัแต่ ปรามาณเอย…….. 

(เพลงเรือลาํดบัท่ี๑๓) 

 

จากตวัอย่างข้างต้น การท่ีฝ่ายชายร้องโต้ตอบกับฝ่ายหญิง นอกจากจะส่ือถึงหญิง 

อนัเป็นท่ีรักของตนแลว้ การเรียกช่ือ ดงัเช่น “แม่คนดี แม่ช่ืนหัวใจ และแม่สาลิกานกแก้ว” เป็น 

การแสดงถึงความคาดหวงัจากฝ่ายชายถึงการมีคู่ครองท่ีดี ซ่ึงฝ่ายชายตอ้งการใหห้ญิงท่ีตนรักมีจิตใจ

ท่ีดีงาม  เม่ืออยูใ่กลจ้ะทาํให้มีความสุข มีความชุ่มช่ืนในหวัใจ รวมถึงบุคลิกลกัษณะของฝ่ายหญิงท่ี

ฝ่ายชายตอ้งการให้หญิงสาวเป็นเหมือน “แม่สาลิกานกแกว้”  คือ หญิงสาวท่ีช่างเจรจา ช่างประจบ  

ช่างพดู และท่ีสาํคญัการท่ีนกสาลิการักป่านั้น คือ การคาดหวงัของฝ่ายชายท่ีตอ้งการให้คู่ครองของ

ตนวางตวัไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัการเป็นกุลสตรี 

 

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

หญิง            มาเถิดหนาพ่อมา    พ่อนกกระทาคอส้ัน 
เขาปล่อยออก         มานอกกรง       ยงัจะมาส่ง       เสียงขนั 

เด๋ียวกดหวั              ยดัหีบ                 สองมือบีบ       ไข่ดนั 
ใหห้นา้แกเขียว      ใหเ้คียวแกสั้น     ไม่ตายกอ็าน         ไปเลย……… 

(เพลงเก่ียวขา้วลาํดบัท่ี ๓) 

 
…………………… 

หญิง      จะเปรียบเน้ือความ  ใหค้นงามพ่อเห็น  พ่อโพธ์ิเยอืกหอมเยน็ (ฮา้..ไฮ)้  พ่ีจ๋า (ชะช่า) 
นอ้งเป็นหญิง  นอ้งกต็อ้งรักกาย  ตวัของพ่ีน้ีเป็นชาย (ฮา้..ไฮ)้  กต็อ้งรักหนา้ (ชะช่า) 
………………..… 
เปรียบเหมือนนอ้งรักแม่  เปรียบเหมือนแกรักขา้  ดู ๆ กนัแต่ ปรามาณเอย…….. 

(เพลงเรือลาํดบัท่ี๑๓) 

 



๔๒ 

 

จากตัวอย่างเป็นการเรียกช่ือฝ่ายชายจากการร้องตอบโต้ทางฝ่ายหญิง โดยบอก

บุคลิกลักษณะท่ีสําคญัของฝ่ายชาย ดังเช่น “พ่อนกกระทาคอสั้ น และพ่อโพธ์ิหอมเยือกเย็น”  

ซ่ึงผูช้ายในอดีตมีลกัษณะคล้ายนกกระทา คือ ตวัเล็ก ป้อมอว้นสั้ น ไม่หล่อ ต่างกบัคนในสังคม

ปัจจุบนั ดงันั้น การเรียกผูช้ายวา่นกกระทานั้น จึงเป็นการหยอกลอ้จากฝ่ายหญิง นอกจากน้ีการใช้

คาํท่ีส่ือความหมายถึงการเลือกคู่ครองของฝ่ายหญิง โดยเฉพาะคาํวา่ “พ่อโพธ์ิหอมเยือกเยน็” แสดง

ให้เห็นถึงผูห้ญิงท่ีตอ้งการให้ฝ่ายชายเป็นดงัท่ีพกัพิง และให้ความคุม้ครองดูแลฝ่ายหญิงประดุจดัง่

ร่มโพธ์ิ ท่ีมีร่มเงาแผก่วา้งใหค้วามอบอุ่นในครอบครัว  

 

ท่ีกล่าวมาข้างต้นนั้นเพลงพื้นดังกล่าว มีการใช้คาํเรียกคนท่ีตนเองรัก ด้วยถ้อยคาํ

ต่างกนั โดยคาํท่ีเรียกเหล่าน้ีอาจใช้ธรรมชาติมาเป็นสําคญัในการเรียกช่ือ แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต

ของชาวบา้นท่ีผกูพนักบัส่ิงแวดลอ้มรอบตวั 

 

๑.๑.๓ การใช้สํานวน กล่าวคือถอ้ยคาํท่ีมีความหมายไม่ตรงตามความหมายปรกติของ

ถอ้ยคาํนั้นๆ ทั้งน้ีความหมายท่ีแตกต่างกบัท่ีใช้ปรกติ มกัเป็นความหมายในลกัษณะเปรียบเทียบ 

เช่น คมในฝัก หมายความวา่ผูท่ี้มีสติปัญญาความรู้เฉลียวฉลาด เม่ือยงัไม่ถึงเวลาอนัควรก็น่ิงไว ้

(จุไรรัตน์ ลกัษณะศิริ, ๒๕๕๖: ๗๕) 

 

………………………… 

ชาย    เปรียบเหมือนกลิง้ครกขึน้ไปบนภูเขาไม่เห็นวา่มนันั้นจะเบา(ฮา้..ไฮ)้  กนัตรงไหน (ชะช่า) 

กเ็ลยบินโผง  เขา้มาจบัแผง  บอกรักหรือกไ็ม่เกรง (ฮา้..ไฮ)้  ใจใคร (ชะช่า) 

ใหน้อ้งแม่ช่วยรับรัก  กนัไวส้กัพกัไดไ้หม  ทั้งลกูคู่  ทั้งนาย  เพลงเอย 

………………………………... 

ชาย     สาวบา้นพ่ีน้ีกที็ถม  พ่ีไม่นึกนิยม (ฮา้..ไฮ)้  คนไหน (ชะช่า) 

สาวบา้นพ่ีเหมือนดงักระดีล่งหนอง  มนัไม่สวยเหมือนดงันอ้ง (ฮา้..ไฮ)้  เม่ือไหร่ (ชะช่า) 

 

 

 



๔๓ 

 

………………………………... 

………………………………... 

จะขออยูอ่่างทอง  อยูก่บันอ้งจนตาย 

วา่นํ้าท่าลน้เหลือ  เล่นเพลงเรือสบาย  รักกบัพ่ี  เอาไวเ้ถิดเอย 

(เพลงเรือลาํดบัท่ี ๑๑) 

 

จากตวัอย่างขา้งตน้เห็นได้ว่า มีการใช้ถ้อยคาํท่ีเป็นสํานวนไทยแต่อาจจะไม่ตรงกบั

ของเดิมทีเดียว ดังเช่น “กลิ้งครกขึ้นไปภูเขา” และ “กระดี่ลงหนอง” ซ่ึงสํานวนดั้งเดิมท่ีใช้ คือ  

เขน็ครกข้ึนภูเขา และ ปลากระด่ีไดน้ํ้ า การปรับเปล่ียนสํานวนไทยดงักล่าวขา้งตน้นั้น จะเห็นไดว้า่

คงความหมายเดิมดงัตวัอย่างแรก เป็นการบอกถึงความรู้สึกท่ีจะตอ้งใช้ความพยายามมาก ในการ 

จะบอกรักต่อฝ่ายหญิง และตวัอย่างหลงัเป็นการเปรียบเทียบอากปักิริยาของหญิงสาวท่ีวางตวัไม่

เหมาะสม การเปรียบโดยใช้ค ํา  “กระด่ีลงหนอง” สะท้อนให้เ ห็นถึงวิ ถี ชีวิตการเกษตร 

สภาพแวดลอ้มท่ีตนเองอาศยัอยู่มกัมีหนองนํ้ าและลาํคลอง นอกจากจะเป็นการเน้นย ํ้าความหมาย

ดังกล่าวแล้ว ยงัเป็นการเพิ่มอารมณ์ขนั รวมทั้งการปรับการสัมผสัคล้องจองของสระ ดังเช่น 

“หนอง” และ “นอ้ง” ใหเ้กิดความไพเราะอีกดว้ยดงักล่าว 

 
๑.๑.๔ การใช้คําทบัศัพท์ภาษาองักฤษ 

การทับศัพท์ภาษาต่างประเทศได้ปรากฏในงานประพันธ์ ตั้ งแต่สมัย 

รัชกาลท่ี ๕ มาจนถึงปัจจุบนั การทบัศพัทภ์าษาตะวนัตก โดยเฉพาะภาษาองักฤษเป็นการทบัเสียง

ภาษาองักฤษ ท่ีเขียนภาษาองักฤษดว้ยอกัษรไทย (วิภา คงกะนนัทุ,์ ๒๕๓๓: ๑๙) 

 
............................................ 
สิบความมัน่ใจในตวัเอง  ไม่หวัน่เกรงต่อส่ิงใด 
สิบเอด็ปัญหาเขา้มาไม่แคร์  กรู้็จกัแกปั้ญหาได ้
............................................                      ................................... 

(เพลงเก่ียวขา้วลาํดบัท่ี ๓) 
 
 



๔๔ 

 

............................. 
ไอโ้จรมนัไม่ไดตี้  อคัคีมนัไม่ไดเ้ผา  พ่ีจากจรบา้นเรา (ฮา้..ไฮ)้  น้ีมา (ชะช่า) 
โปลิสกไ็ม่ไดก้วด  ................. 
.............................. 
ถา้มีธุระอยา่งอ่ืน  แลว้กลางคืนไม่มา  ใหน้อ้งเจา้ตีปัญหา  เอาเอย 

 (เพลงเรือลาํดบัท่ี ๑๑) 
 

            อยธุยาของเราน้ีเอ๋ย                    ไม่นึกเลยวา่จะถกูโจมตี 

ส่ีเคร่ืองยนตเ์ขา้มาแวดลอ้ม                    มาท้ิงลูกบอมบ์ท่ีสะพานปรีดี 

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

ลุกเถิด ต่ืนเถิด                                        เสียงระเบิดมนัดงัไม่นอ้ย 

โหวตไซเลนท์เสียงเยน็ระหอ้ย               ชกัชวนสาวนอ้ยลงหลุมหลบภยั 

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

(เพลงรําโทนลาํดบัท่ี ๒๔) 

 

จากตัวอย่างเพลงข้างต้นจะเห็นได้ว่า ค ําว่า “แคร์” มาจากภาษาอังกฤษว่า Care  

ท่ีแปลวา่ ดูแล ห่วงใย และคาํวา่ Police ท่ีเรียกวา่ “โปลิส” แปลวา่ ตาํรวจ นอกจากน้ียงัมีการใชค้าํ

ทบัศพัทภ์าษาองักฤษในชีวติประจาํวนัท่ีเห็นในส่ือต่างๆ ไม่วา่จะเป็นส่ือวิทยุและโทรทศัน์ วารสาร

ส่ิงพิมพ์ต่างๆ เช่น คาํว่า “บอมบ์” มาจากภาษาองักฤษว่า Bomb ท่ีแปลว่า การทิ้งระเบิดคาํว่า 

“โหวต” มาจากภาษาองักฤษวา่ Vote ท่ีแปลวา่ การออกเสียง ลงคะแนนเสียง และคาํวา่ “ไซเลนท์” 

มาจากภาษาองักฤษวา่ Siren แปลวา่ เคร่ืองมือส่งสัญญาณเสียงเพื่อเตือนภยั หรือเตือนให้ยวดยาน

อ่ืนหลีกทาง 

 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ การใชค้าํทบัศพัทภ์าษาองักฤษในเพลงพื้นบา้น แสดงให้เห็นถึง

การปรับภาษาใหท้นักบัยคุสมยั เขา้ใจไดง่้าย ส่ือสารไดอ้ยา่งตรงกลุ่มเป้าหมาย ดงัเช่น กลุ่มนกัเรียน

โรงเรียนวดัสระแกว้ ตาํบลบางเสด็จ อาํเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง และประชาชนทัว่ไปท่ีสนใจใน

เพลงพื้นบา้น 

 



๔๕ 

 

จากการวิเคราะห์การใช้ถ้อยคาํท่ีเน้นด้านความหมาย ทาํให้เห็นว่าเพลงพื้นบ้าน

ดังกล่าวมีความงามทางภาษานั่นคือ การใช้คาํท่ีมีความหมายเรียบง่าย ส่ือให้เห็นถึงความเป็น

ทอ้งถ่ินไดเ้ป็นอยา่งดี รวมทั้งการนาํคาํทพัศพัทภ์าษาองักฤษมาใช ้แสดงให้เห็นถึงการใชถ้อ้ยคาํท่ีมี

ความทนัสมยั ส่ือสารไดง่้ายเพราะเป็นภาษาท่ีกลุ่มคนรุ่นใหม่ใชก้นัในชีวติประจาํวนั 

 

๑.๒ การใช้ถ้อยคําด้านเสียง 

๑.๒.๑ การเล่นคํา คือ การนาํคาํท่ีมีรูปหรือเสียงพอ้งกนัหรือใกลเ้คียงกนั มาเล่น

ในเชิงเสียงและความหมาย การเล่นคาํมีหลายวธีิ เช่นการเล่นคาํพอ้งรูป พอ้งเสียง การเล่นคาํมีหลาย

ความหมาย เป็นตน้ (ธเนศ เวศร์ภาดา, ๒๕๔๙: ๓๑) ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 

            พ่ีนอ้งทั้งหลาย   หญิงชายท่ีฟัง   ทั้งยืนเดิน  นอนนัง่  อยูท่ี่น่ี 

ผมไดม้าร้อง  เป็นทาํนองเพลงเรือวา่ท่านอยา่เบนหนา้เบ่ือ  หน่ายหนี 

จะกล่าวสุนทร มาเป็นกลอนลิขิต  ในเร่ืองของการทุจริต  เด๋ียวน้ี 

วา่คนเอ๋ยคนเรา  ไม่กนิแต่ข้าวอยา่งเดียว  ของท่ีไม่ขบเค้ียว  กลบักินถ่ี 

กนิเหลก็  กินหิน  กินดิน  กินทราย  ลกูรังกกิ็นไดกิ้นดี 

ขา้วสารกินได ้ ตั้งแต่ยงัไม่ทนัหุง  กินตามฉาง ตามยุง้  ตามโรงสี 

คงจะเป็นอาหาร  ท่ีรสหวานซินะ  ของพวกคนไกลพระใกลผ้ี 

ทุจริตมากมาย  เอามาบรรยายกไ็ม่ส้ิน กเ็พราะวา่คนชอบกิน  มากมี 

ไม่ชา้คงพบความสุข  กนัท่ีในคุกสกัที  คงสมใจ  คนท่ี กินเอย......... 

(เพลงเรือลาํดบัท่ี ๘) 

 

จากตวัอยา่งขา้งตน้ มีการเล่นคาํวา่ “กิน” โดยส่ือความหมายโดยตรง คือ การทาํ

ให้ล่วงลาํคอไปสู่กระเพาะ เช่น กินขา้ว กินนํ้ า แต่ในอีกความหมายของการกินเหล็กนั้น มีความ

แตกต่างจาการกินขา้ว เพราะคนเราไม่สามารถจะกินเหล็กได ้แต่การใชค้าํวา่ “กิน” ในถอ้ยคาํน้ีเป็น

การใช้คาํเพื่อส่ือความหมายถึงคนท่ีโกงกิน “การกินเหล็ก” นั้น จึงเป็นการกล่าวเสียดสีทางสังคม

จากการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังเช่น การรับเหมาและการก่อสร้างต่างๆ จากกลุ่มบุคคลท่ีแสวงหา



๔๖ 

 

ผลประโยชน์ในทางท่ีผิด และอาจเป็นปัญหาท่ีไม่จบส้ิน เพราะถา้บุคคลในสังคมนั้น ยงัมุ่งแต่หา

ประโยชน์ส่วนตน 
 
ปักเป้าถลาล่องลม                   ช่ืนชมกระชั้นกระชิด 

ปักเป้าส่ายหางดิก ๆ                           ปักเป้าตวันิดมีพิษมากนกั 

ยกัหน่ึง ยกัสอง ยกัหน่ึง                      ยกัก่ึง ๆ มายกั ยกั ยกั 

ปักเป้าตวันอ้ยน่ารัก                            ใครเห็นใครทกัน่ารักน่าชม 

(เพลงรําโทนลาํดบัท่ี ๒๐) 

 

จากตวัอย่างขา้งตน้เป็นการเล่นคาํคือคาํว่า “ปักเป้า” ความหมายแรกคือ ว่าวปักเป้า  

คือ ว่าวชนิดหน่ึงท่ีมีหางยาวคู่กับว่าวจุฬา ความหมายท่ี ๒ คือ ช่ือปลาท่ีมีลําตัวป้อมหรือ 

กลมมากน้อยแลว้แต่ชนิด ผิวหนงัมีหนาม พองตวัได้ ไม่ควรนาํมารับประทาน ทาํให้เสียชีวิตได ้

(ราชบณัฑิตยสถาน, ๒๕๕๖: ๓๓๐-๓๓๑) 

ส่วนคาํว่า “ปักเป้า” ในความหมายสุดท้ายคือ การกล่าวถึงหญิงสาวท่ีมีความน่ารัก    

ตวัเล็กกะทดัรัด “ปักเป้าตวันอ้ยน่ารัก” เป็นท่ีสะดุดตาชวนมองต่อผูพ้บเห็น เป็นตน้ 

 
๑.๒.๒ การซ้ําคํา คือ การใชค้าํเดียวกนักล่าวซํ้ าหลายแห่งในบทประพนัธ์หน่ึงบท 

เพื่อย ํ้าความใหห้นกัแน่น การซํ้ าคาํในแง่วรรณศิลป์ มกัจะซํ้ าคาํท่ีสําคญัซ่ึงจะช่วยสร้างความชดัเจน

หนกัแน่นของสารท่ีกวตีอ้งการส่ือ (ธเนศ เวศร์ภาดา, ๒๕๔๗: ๓๘) ดงัตวัอยา่ง 

 
ชาย       อนัเพลงเก่ียวขา้ว      เก่าแก่                  กมี็สองแง่สองง่าม 

             ร้องทล่ึงก่ึง ๆ ตลก      เขากโ็ยก              ยา้ยคาํ 

             ทะล่ึงเทลเถไถ                     แต่กว็า่ไม่             รุ่มร่าม 

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

เจา้ของแขก เขาแจกนํ้าขา้ว ท่ีทาํดว้ยขา้ว เหนียวดาํ 

กนิแล้วกร้็อง กนิแล้วกเ็ล่น   กนิแล้วกเ็ตน้ กนิแล้วกร็ํา 

กห็ายเหน่ือย ท่ีเม่ือยลา้   เก่ียวขา้วกนัมา วนัยงัคํ่า 



๔๗ 

 

กเ็กิดสนาน เป็นการสนุก หายเหน่ือย กลุ็ก ข้ึนมารํา 

…………………….   

อนัของดี เด๋ียวน้ีไม่เห็น ไม่มใีครเล่น ไม่มใีครรํา 

ประเพณีไทย จะหายหมด ไม่มใีครจด ไม่มใีครจาํ 

ของเก่า ๆ ของเราท่ีหาย กเ็พราะคนไทย ไม่ช่วยกนัทาํ 

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

ลง        ไม่ปล่อยประวฒันธรรม สมเป็นผูน้าํ แลว้เอย…… 

(เพลงเก่ียวขา้วลาํดบัท่ี ๑) 

 

จากตวัอย่างขา้งตน้การเล่นคาํ โดยใช้วลีในการซํ้ าคาํ ไดแ้ก่ คาํว่า “ไม่มีใคร”เป็นการ

แสดงถึงการย ํ้าความ สร้างความหนกัแน่นท่ีพ่อเพลงตอ้งการส่ือถึงอารมณ์ ความรู้สึกของคนรุ่นเก่า

ท่ีมีต่อเยาวชนรุ่นใหม่ เพราะถา้ไม่รู้จกัรักษาวฒันธรรมท่ีดีงามไว ้เยาวชนรุ่นหลงัก็จะไม่มีใครรู้จกั 

โดยเฉพาะการร้องเล่นเพลงพื้นบ้านซ่ึงอาจเลือนหายจากสังคมในยุคปัจจุบนั เพราะไม่มีใคร 

สืบทอดใหแ้ก่คนรุ่นหลงั 

 
นอกจากน้ีไดมี้การซํ้ าคาํในเพลงอ่ืน ทาํให้ผูฟั้งได้รับอรรถรสทั้งในด้านความหมาย

และจงัหวะของเพลง โดยผูร้้องและผูฟั้งจะมีอารมณ์คลอ้ยตามกนั การซํ้ าคาํจึงเป็นลกัษณะท่ีสําคญั

อยา่งหน่ึงในเพลงพื้นบา้น ท่ีผูร้้องตอ้งการส่ือใหอี้กฝ่ายไดเ้ห็น ดงัตวัอยา่ง 

 

รักเธอ รักเธอ รักเธอใจฉนัละเมอรักเธอขา้งเดียว 

คนอ่ืนฉนัไม่แลเหลียว (ซํ้ า)   รักเธอคนเดียวจะไม่แลเหลียวใคร 

พบเธอคร้ังแรกนึกรัก รู้จกัฉนัอยากจะขอ  แต่เงินฉนัยงัไม่พอ ขอใหร้อไปก่อนไดไ้หม 

แม่ฉนัเป็นคนจน  พอ่เป็นคนเล้ียงไก่     ห้าร้อย  ห้าร้อย  ไดไ้หม 

     หญิง          อุย้ไม่ไดน้ํ้ าตาลมนัแพง 

(เพลงรําโทนลาํดบัท่ี ๒๒) 

 



๔๘ 

 

จากตวัอย่างขา้งตน้ เป็นการซํ้ าคาํว่า “รักเธอ” เพื่อเน้นความรู้สึกท่ีฝ่ายชายมีต่อฝ่าย

หญิงว่ารักเธอคนเดียว นอกจากน้ีจงัหวะในการร้องท่ีซํ้ ากนั ทาํให้ผูฟั้งเกิดความรู้สึกคล้อยตาม

จงัหวะของเพลง นอกจากน้ีจงัหวะท่ีซํ้ ากนันั้น เหมือนการทวนความจาํให้ผูฟั้ง มีความรู้สึกคลอ้ย

ตามและให้ทนัในจงัหวะของเพลง นอกจากน้ีการเล่นคาํว่า “ ห้าร้อย ” แสดงให้เห็นถึงการหยอก

เล่นของฝ่ายชาย ท่ีมีความรักต่อฝ่ายหญิงมาก แต่กลวัจะไปสู่ขอไม่ไดเ้พราะตนเองมีฐานะยากจน 

การเนน้ย ํ้าในเน้ือเพลงจึงทาํใหผู้ฟั้งเกิดความรู้สึกและอารมณ์คลอ้ยตามดงักล่าว 

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

หญิง ไม่เป็นไรหรอกพ่ีจ๋า                               ท่ีนอ้งน้ีมาบอกพ่ี  

นอ้งกไ็ทยพ่ีกไ็ทย                                  ตอ้งรักใคร่สามคัคี 

อยากใหค้นไทยหมดทุกข ์                     อยากใหมี้สุขสดศรี 

พวกเรามีชาติศาสนา                              ไดพ่ึ้งพระบารมี  

นอ้งกก็ล่าวไดเ้ท่าน้ี                                 มาบอกใหพ่ี้ฟังเอย....... 

(เพลงเก่ียวขา้วลาํดบัท่ี ๔) 
 

จากตวัอย่างขา้งตน้มีการซํ้ าคาํวา่ “ไทย” เพื่อให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจฮึกเหิม รักใน

ความเป็นไทย การแบ่งวรรคจาํนวนคาํเท่ากนันั้น เป็นการสร้างจงัหวะใหผู้ร้้องและผูฟั้งไดเ้ป็นอยา่ง

ดี โดยมีการรับส่งอารมณ์ระหว่างการร้อง การเร่งจงัหวะให้เร็วจะทาํให้เกิดความรู้สึกคล้อยตาม

ความหมายของเน้ือเพลงดงักล่าว 

 
๑.๒.๓ การเล่นเสียงสัมผสัใน เป็นศิลปะความงามทางเสียงท่ีนิยมเล่นกนั คือ การ

สัมผสัสระ และสัมผสัพยญัชนะ รวมทั้งการสัมผสัระหว่างประโยคจะส่งผลให้ข้อความมีการ

เช่ือมโยง เกิดจงัหวะ อ่านเรียบร่ืนและสร้างสารัตถภาพ (ธเนศ เวศร์ภาดา, ๒๕๔๙: ๑๙-๒๓) 

 

๑.๒.๓.๑ สัมผัสสระ คือคาํท่ีใช้สระตวัเดียวกันหรือเสียงเดียวกัน ถ้ามี

ตัวสะกดต้องอยู่ในมาตราเดียวกัน เช่น ใคร-ไป, นัยน์-ใหม่, วาด-อาจ, ราษฎร์-บาท เป็นต้น  

ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 



๔๙ 

 

………….. 

(ชาย) วา่เหลืองใยใบยอ  หอมช่อดอกข่อย 

(รับ) วา่เหลืองใยใบยอ  หอมช่อดอกข่อย 

………………… 

(ชาย) ขอลาลบักลบัที  สวสัดีกนัอีกหน่อย 

(รับ) ขอลาลบักลบัที  สวสัดีกนัอีกหน่อย 

………………... 

(ชาย) ใหท่้านอยูเ่ยน็เป็นสุข  อยา่มีทุกขก์นัแมแ้ต่นอ้ย 

(รับ) ใหท่้านอยูเ่ยน็เป็นสุข  อยา่มีทุกขก์นัแมแ้ต่นอ้ย 

……………… 
(เพลงเรือลาํดบัท่ี ๑๔) 

 
จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่า มีการสัมผ ัสสระภายในวรรคโดยใช้เสียง 

สระเดียวกนั ทาํใหเ้กิดความไพเราะ และการร้องจะเกิดการลงเสียงท่ีมีจงัหวะสัมพนัธ์กนั 
 

หญิง    ………………. 

ผา่นคนัคลองมาหนองยายยิม้     ผา่นมาถึงริมคนัหนอง 

เห็นขา้วพวงพ่ีรวงใหญ่              ใหห้นกัใจของนางนอ้ง 

ลง       ดูตน้ยงัถ่อทั้งข้อทั้งปลอ้ง           ยงักบักระบองเลยเอย 

(เพลงเก่ียวขา้วลาํดบัท่ี ๙) 

 

จากตวัอยา่งขา้งตน้เป็นลกัษณะเด่นของพอ่เพลง คือ มีการสัมผสัสระภายในวรรค โดย

ในเพลงน้ีมีการสัมผสัในแบบมีคาํคัน่ ไดแ้ก่ “คลองมาหนอง” “พวงพี่รวง” ถ่อทั้งข้อ เป็นตน้ 

 

๑.๒.๓.๒ สัมผัสอักษร คือ คาํท่ีใชพ้ยญัชนะตวัเดียวกนัหรือเสียงเดียวกนั 

ทั้งน้ีไม่คาํนึงถึงสระและวรรณยุกต์ เช่น ทราบ – สร้าง , ศาสตร์ – เซ , ทิ้ง – ถ่อม – ธรรม – เฒ่า  

เป็นตน้ (สิทธา พินิจภูวดล, ม.ป.ป.: ๔๔) ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 



๕๐ 

 

…………………… 
ประชาชน คนรังเกียจ         เขาหยามเหยยีดยํา่ย ี
ไม่มีใครท่ีไหนจะรัก           ตอ้งหมดทั้งศักดิ์ทั้งศรี 
เกิดเป็นภยัร้ายกาจ              ประเทศชาติกป่็นป้ี 
…………….………          …………………. 

(เพลงเรือลาํดบัท่ี ๑๔) 
………………… 
อยา่มัว่มวัประมาท  จะทาํใหช้าตชิอกช้ํา  ทาํใจไวใ้หง้าม  นะนอ้งพ่ี 
ทาํผิดตดิตวั  ขอจงกลวับาปกรรม  วา่เลวร้ายเหลอืลํ้า  จงหลบหนี 
………………… 

(เพลงเรือลาํดบัท่ี ๑๘) 
 

จากตวัอยา่งขา้งตน้เป็นการสัมผสัอกัษร โดยใชพ้ยญัชนะเดียวกนั เสียงเดียวกนั ดงัเช่น 

หยาม - เหยียด - ย ํ่า - ยี เป็นการเล่นเสียง /ย/ และ การเล่นเสียง /ช/ /ต/ ไดแ้ก่ ชาติ - ชอก - ช้ํา ติด - 

ตัว เป็นต้น  การสัมผสัข้างต้นน้ีทาํให้เกิดความรู้สึกคล้อยตามเน้ือเพลง เป็นการเน้นย ํ้าให้เกิด

ความหมายชดัเจนยิ่งข้ึน เช่น “ เขาหยามเหยียดยํ่ายี ” “ ชาติชอกช้ํา ” เป็นการใช้เสียงส่ืออารมณ์

ความรู้สึก มีการใช้คาํซ้อนท่ีมีความหมายใกลเ้คียงกนั รวมทั้งการแสดงอารมณ์ ความสะเทือนใจ 

ความทุกขร์ะทม โดยคาํวา่ “ชอกชํ้ า” รวมถึงถา้ใครคิดจะกระทาํในส่ิงท่ีไม่ดี ขอให้กลบัใจและกลวั

ในบาปกรรม 

 
๑.๒.๔ การสัมผัสนอก คือ การสัมผสัระหว่างประโยคท่ีทาํให้เกิดความไพเราะ 

โดยใชเ้สียงสระเดียวกนั สัมผสัเช่ือมวรรคไปเร่ือยๆ  

 
ลกัษณะของเพลงพื้นบา้นจะเป็นการสัมผสัทา้ยบาทโดยใชส้ระเดียวกนัทั้งหมด 

เช่น ลงสระไอก็จะใช้ไอไปในทุกท้ายบาท ศพัท์ทางเพลงเรียกว่า กลอนไล กลอนลา กลอนลี 

กลอนลู ฯลฯ (อเนก นาวกิมูล, ๒๕๒๗: ๙๑) ดงัตวัอยา่ง 

 

 

 



๕๑ 

 

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

สวสัดี  ท่านท่ีคารพ  ท่ีไดม้าพบ  เจอหน้า 
มาพบกนั  วนัน้ีทั้งนอ้งพ่ี  นาํพา 
จะบอกสถาน บา้นใหรู้้  จะบอกท่ีอยูข่องพวกข้า 
ฉนัอยูต่าํบลไทรนอ้ย  มาฟังกนัหน่อย  นะท่านจ๋า 
อาํเภอบางบาล  ตอกบตัร  อยูจ่งัหวดัอยธุยา 
จะมาเล่นเพลงเก่ียวขา้ว  ท่ีเป็นของเก่า  ครํ่ า คร่า 
เป็นของไทย  ท่ีไกลจากกรุง  อยูต่ามทอ้งทุ่ง  ทอ้งนา 
ท่ีเรียกวา่เพลงพ้ืนบา้น  มานมนานหนกัหนา 
ขอเรียกคืน  ฟ้ืนฟ ู ใหก้ลบัมาสู่อยธุยา 

(เพลงเก่ียวขา้วลาํดบัท่ี ๗) 
 

การใชก้ลอนสัมผสัทา้ยท่ีเหมือนกนัน้ีเอง ท่ีทาํให้เราสามารถเปล่ียนทาํนองร้อง

จากเพลงหน่ึงไปเป็นอีกเพลงหน่ึงไดโ้ดยใชเ้น้ือเพลงเดิม เปล่ียนแต่ทาํนองและการร้องรับของลูกคู่

หรือการลงเพลงท่ีผดิกนัเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น (อเนก นาวกิมูล, ๒๕๒๗: ๙๑) 

 
นอกจากน้ีเพลงพื้นบา้นไดป้รากฏคาํท่ีบงัคบัให้คลอ้งจองกนั ในระหว่างวรรค

หน่ึงกบัอีกวรรคหน่ึง ซ่ึงมีตาํแหน่งท่ีต่างๆ กนั ตามชนิดของคาํประพนัธ์นั้นๆ สัมผสันอกน้ีเป็น

สัมผสับงัคบั ซ่ึงจาํเป็นตอ้งมีการใชส้ัมผสัระหวา่งบท (กาํชยั ทองหล่อ, ๒๕๕๒: ๓๙๓) 

 

ชาย           สวสัดีท่านท่ีเคารพ        ท่ีไดม้าพบเจอหนา้ 

ผมอยูต่าํบลบางเสดจ็        ลกูหลานตาเพชรทาํนา 

มาเล่นเพลงเก่ียวข้าว        ท่ีเป็นของเก่า  ครํ่ าคร่า 

เป็นของไทยทีไกลจากกรุง          อยูต่ามทอ้งทุ่งทอ้งนา 

เขาเรียกวา่เพลงพ้ืนบ้าน               มานมนานหนกัหนา 

สมเดจ็พระเทพท่านถามไถ่          เสดจ็ไปวดัท่า 

 

 

 



๕๒ 

 

ท่านบอกวา่เพลงพ้ืนบ้าน    ใหเ้ราช่วยกนัรักษา 

ใหเ้รียกคืนฟ้ืนฟู  ใหก้ลบัมาอยู่ท่ีเมืองป่า 

ลง        ไม่ใหไ้ปไกลจากนา                     มาอยูท่ี่ป่าโมกเอย 

(เพลงเก่ียวขา้วลาํดบัท่ี  ๑๐) 

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

หญิง            ไม่เป็นไรหรอกพ่ีจ๋า                     ท่ีนอ้งน้ีมาบอกพ่ี  

นอ้งกไ็ทยพ่ีกไ็ทย                       ตอ้งรักใคร่สามคัคี 

อยากใหค้นไทยหมดทุกข์          อยากใหมี้สุขสดศรี 

พวกเรามีชาติศาสนา                  ไดพ่ึ้งพระบารมี  

นอ้งกก็ล่าวไดเ้ท่านี ้                   มาบอกใหพ้ีฟั่งเอย 

(เพลงเก่ียวขา้วลาํดบัท่ี ๔) 

 

จากตวัอย่างขา้งตน้จะเห็นไดว้่าเป็นการสัมผสัระหว่างประโยค โดยใช้สระเดียวกนั

เช่ือมระหวา่งวรรค ไดแ้ก่  เคารพ – พบ, เสด็จ – เพชร, ข้าว – เก่า, กรุง – ทุ่ง, บ้าน – นาน, ไถ่ – ไป, 

บ้าน – กัน, ฟู – อยู่ และ นา – ป่า  นอกจากน้ีไดป้รากฏการสัมผสัระหวา่งบทดงัตวัอยา่งอีกคือ คือ   

จ๋า – มา, ไทย – ใคร่, ทุกข์ – สุข, นา – บา และ นี ้– พี ่  

 
๒. การใช้ภาพพจน์ 
 

การศึกษาภาพพจน์ (figures of speech ) คือ ลกัษณะต่างๆ ท่ีผูป้ระพนัธ์จงใจสร้างข้ึน

ให้ผิดแผกจากโครงสร้างความหมายหรือการเรียงลําดับของภาษา โดยปกติจุดประสงค์ของ  

การใชค้วามเปรียบนั้น คือ เพื่อใหเ้กิดพลงัความสดใหม่แก่การแสดงออก และเพื่อให้เกิดผลกระทบ

ต่อการสร้างจินตภาพ (image)  (ดวงมน จิตร์จาํนง, ๒๕๔๑: ๑๑๘) 

 
จากการศึกษาบทเพลงพื้นบา้นของพ่อเพลงมงักร บุญเสริม พบว่ามีการใช้ภาพพจน์

ปรากฏอยู่เป็นจาํนวนมาก ประกอบด้วย การใช้ความเปรียบอุปมา อุปลกัษณ์ สัทพจน์ อติพจน์ 

บุคลาธิษฐาน ความเปรียบประชด และสัญลกัษณ์ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 



๕๓ 

 

๒.๑ อุปมา คือ การเปรียบเทียบส่ิงหน่ึงเหมือนอีกส่ิงหน่ึง ใชค้าํเช่ือมเหล่าน้ี คือ เหมือน 

ราว ราวกบั เปรียบ ดุจ ดงั ดัง่ เฉก เช่น เพียง เพี้ยง ประหน่ึง ถนดั กล เล่ห์ พ่าง ละมา้ย แมน้ เป็นตน้ 

(ธเนศ เวศร์ภาดา, ๒๕๔๙: ๔๑) ดงัตวัอยา่ง 

…………………. 

ชาย          เก่ียวขา้วนาใครกไ็ม่เห็นดี ไม่เหมือนเก่ียวท่ี นาตาเพชร 

ตาเพชร แกมีลกูสาว ดูนมยาว   เหมอืนตูดเป็ด 

มนัน่าชม ไม่เหมือนนมพวกเจา้ ดูยานยาว   เหมอืนนมเปรต 

ลง            เธอคงไปลม้ ผสมกบัเป็ด  ท่ีนาตาเพชร แน่เอย……. 

(เพลงเรือลาํดบัท่ี ๑) 

 
จากตวัอยา่งขา้งตน้ เป็นการร้องโตต้อบระหวา่งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง เพื่อให้เกิดความ

สนุกสนาน ฝ่ายชายได้ร้องเปรียบว่า เก่ียวขา้วท่ีไหนก็ไม่เหมือนท่ีน่ี เพราะตอ้งการให้ฝ่ายหญิง

โกรธ โดยเปรียบบุคลิกลกัษณะของหญิงสาวว่า “นมยาวและยานเหมือนตูดเป็ดและนมเปรต”  

การใช้คาํว่า “นมยาวและยาน” “ตูดเป็ด” และ “นมเปรต” เป็นการใช้คาํท่ีเรียบง่าย เข้าใจ

ความหมายได้ทนัที  นอกจากน้ี คาํว่า “เปรต” หมายถึง ผีท่ีมีรูปร่างสูงโย่งเท่าต้นตาล คอยาว  

ผอมโซแต่ทอ้งโต มือใหญ่เท่าใบตาล ปากเล็กเท่ารูเข็ม ดงันั้นจึงเปรียบ นมท่ียาวยาน เหมือนนม

เปรต นัน่เอง และจะเปรียบเทียบส่ิงท่ีเล็กกะทดัรัด วา่เหมือน ตูดเป็ด ซ่ึงจะใชค้าํท่ีอยูร่อบตวัมาใช้

ในการเปรียบ เพราะชาวบา้นส่วนใหญ่ นอกจากจะทาํนาเป็นอาชีพหลกัแล้ว มกัจะเล้ียงเป็ดใน

ชีวติประจาํวนัอีกดว้ย 

 
            …………………………… 
หญิง จะเปรียบเน้ือความ  ใหค้นงามพ่อเห็น  พ่อโพธ์ิเยือกหอมเยน็ (ฮา้..ไฮ)้  พ่ีจ๋า (ชะช่า) 

น้องเป็นหญิง  น้องก็ต้องรักกาย  ตัวของพ่ีน้ีเป็นชาย (ฮ้า..ไฮ้)  ก็ต้องรักหน้า (ชะช่า) 
………………………….. 
เปรียบเหมอืนนกยูง  กต็อ้งรักแวว  วา่สาลิกานกแกว้ (ฮา้..ไฮ)้  กรั็กป่า (ชะช่า) 
เปรียบเหมอืนน้องรักแม่เปรียบเหมือนแกรักขา้  ดู ๆ กนัแต่ ปรามาณเอย 
………………………… 

 (เพลงเรือลาํดบัท่ี๑๑) 



๕๔ 

 

จากตัวอย่างข้างต้นมีการเก้ียวกันระหว่างชายหญิง มีการพูดตอบโต้ตอบ มีการ

เปรียบเทียบ ทาํให้เห็นภาพอย่างชัดเจน ดงัเช่น “เปรียบเหมือนนกยูง ก็ตอ้งรักแวว” “ว่าสาลิกา

นกแก้วก็รักป่า” “เปรียบเหมือนน้องรักแม่” ซ่ึงการเปรียบความรักท่ีฝ่ายชายมีให้ฝ่ายหญิงนั้น มี

จุดมุ่งหมายต้องการให้ฝ่ายหญิงดูแลรักษาตนให้ดี เหมือนดังนกยูงท่ีต้องรักษาท่วงท่า แววตา 

รวมทั้งการเปรียบเทียบความรักของพี่ท่ีมีต่อน้องซ่ึงไม่แตกต่างกับความรักท่ีแม่มีให้ลูก โดย

ยกตวัอยา่งส่ิงต่างๆ รอบตวัข้ึนมาเปรียบเทียบกบัความรักของตน 

 
๒.๒ อุปลกัษณ์ เป็นการเปรียบเทียบส่ิงหน่ึงเป็นอีกส่ิงหน่ึง ซ่ึงมีคุณสมบติับางประการ

ร่วมกนั มกัใชค้าํว่า “คือ” และ “เป็น” เช่น ครูคือเรือจา้ง ทหารเป็นร้ัวของชาติ หรือบางคร้ังไม่มี

คาํเช่ือมโยง เช่น หัวใจกระดาษ เปรียบหัวใจท่ีไม่หนกัแน่นเหมือนกบักระดาษ ท่ีพร้อมปลิวตาม 

สายลม (ธเนศ เวศร์ภาดา, ๒๕๔๙: ๔๓) 

 
เสียดายตวั            อยา่มวัไปหลงระเริง                  

รักเรานั้นคือเพลงิ            อยา่ระเริงไปเล่น 

ลองเอามือไปจ้ี                คงจะมีรอยไหม ้                              

รักเรานั้นคือไฟ               ยงัจาํไดไ้หมเออ 

(เพลงรําโทนลาํดบัท่ี  ๑๕) 

 
จากตวัอย่างขา้งตน้เป็นการเปรียบความรักของหนุ่มสาว ท่ีเป็นเช่นเพลิงและไฟท่ีลุก

โชนและร้อนแรง ถา้เราหลงระเริงไม่ใชส้ติในการใชชี้วิต ความรักจะอนัตรายเหมือนกบัไฟ เพราะ

จะทาํให้เกิดความทุกข์ใจได ้คาํว่า “รอยไหม้” เปรียบเหมือนความผิดหวงั ความเปรียบดงักล่าวน้ี

เป็นการกล่าวเตือนสติในการใช้ชีวิตและทาํให้ผูฟั้งสามารถคล้อยตามอารมณ์ความรู้สึกได้เป็น 

อยา่งดี 
 
 
 
 



๕๕ 

 

นอกจากน้ีได้มีการใช้แบบอุปลักษณ์โดยนัย (implicit  metaphor) ซ่ึงเป็นการ

เปรียบเทียบคล้ายอุปลกัษณ์ แต่ไม่มีคาํว่า “เป็น” หรือ “คือ” โดยให้ผูอ่้านตีความจากการสังเกต

เน้ือความในบริบท เช่น “เขาไม่ยอมทาํงานอะไรเลย จะรอให้ราชรถมาเกยหรืออยา่งไร” (จุไรรัตน์ 

ลกัษณะศิริ, ๒๕๕๖: ๖๙) 

หงส์ หงส์ หงส์  อยา่ทะนงไปนกั                      

ปีกของเจา้จะหกั  ปักลงอยูใ่นกลางหนอง 

เจา้อยา่อวดทะนง  ไปเลยวา่เจา้เป็นหงส์ทอง  

เฝ้าชะแงแ้ลมองหงส์ทองขยบัปีกบิน (ซํ้ า) 

(เพลงรําโทนลาํดบัท่ี  ๕) 

 

จากตวัอยา่งขา้งตน้เป็นการใชค้วามเปรียบอุปลกัษณ์โดยนยั ดงัเช่น คาํวา่ “หงส์” เม่ือดู

จากบริบทของเน้ือความแล้ว เป็นการเปรียบหญิงสาวดังเช่น หงส์ ท่ีมีความสูงศักด์ิ มีความ

เพียบพร้อมเหนือกว่าหญิงอ่ืน และท่ีสําคญัเน้ือเพลงดังกล่าว ตอ้งการบอกให้ฝ่ายหญิงรู้จกัการ

วางตวัท่ีดี ไม่ควรเย่อหยิ่ง จองหอง ทะนงตวันกั เพราะไม่มีอะไรท่ีจะเท่ียงแทแ้น่นอน ทั้งหมดท่ี

กล่าวมาเป็นการสอนใหผู้ห้ญิงประพฤติตนและวางตวัใหเ้หมาะสม  

 

๒.๓ สัทพจน์ คือ การใช้คาํเลียนเสียงธรรมชาติ เช่น เสียงดนตรี เสียงร้องของสัตว ์

หรือเลียนเสียงกิริยาอาการต่าง ๆ ของคน เช่น เสียงระฆงัดงัหง่างเหว่งวงัเวงแว่ว เลียนเสียงของ

ระฆงั เป็นตน้ (จุไรรัตน์ ลกัษณะศิริ, ๒๕๕๖: ๗๓) ดงัตวัอยา่ง 
 

โน่นนัน่แน่นกเขา  เอ๋ยโน่นนัน่แน่นกเขาต่ืนแต่เชา้เฝ้าแต่ขนั 

ส่งเสียงลัน่ฟังเพราะเสนาะจบัใจ (ซํ้ า) 

ลอยไปตามสายลม  เอย๊  ลอยไปตามสายลม  ช่ืนชมแลว้เศร้าใจ  โน่นแน่นกเขาไฟ 

จบัอยูย่อดภูเขาทอง  เรียงกระไรเคียงคู่  เรียงกระไรเคียงคู่ (ซํ้ า)  

จู้ฮุกกรูหาคู่ประคอง  ส่งเสียงร้อง  เฝ้าประคองใหเ้รารักกนั (ซํ้ า) 

(เพลงรําโทนลาํดบัท่ี  ๘) 

 



๕๖ 

 

แสนโศกเม่ือคิดคาํนึง  หวนระลึกถึงเม่ือรักยงัมี  กรุงศรีอยธุยา  เมืองฟ้าธานี 

ฮือ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ถกูเขาย ํ่ายีจนแหลกลาน 

แสนเศร้าเม่ือคราวเสียกรุง  ไทยเรารบพุ่ง  จนส้ินลมปราน  วงษว์านของไทยเราส้ิน 

ฟ้าดินคงเป็นพยาน  ฮือ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ เขามารุกรานเราก่อนน่ีนา 

เด๋ียวน้ีไทยเราหายเศร้า  ดินแดนเก่า ๆ เราเรียกคืนมา  เมืองฟ้าเราเกิดมาใหม่ 

ชาวไทยเราช่ืนอุรา  ไชยา  ล่าลาล่าลา  ชาติไทยพฒันายิ่งกวา่ใคร ๆ 

แสนโศกเม่ือคิดถึงชาติ  เพราะความสามารถของชาติชาวไทย  ผูน้าํของเรากเ็ก่งกลา้ 

นาํหนา้พวกเราไป  ไชยา  ล่าลาล่าลา  อยธุยาไม่ส้ินคนดี (ซํ้ า) 

(เพลงรําโทนลาํดบัท่ี  ๒๕) 

 

จากตวัอยา่งขา้งตน้ มีการเลียนเสียงธรรมชาติของเสียงนกเขาท่ีมีการร้อง “จู้ฮุกกรู” ทาํ

ให้เกิดอรรถรสและอารมณ์คลอ้ยตาม เน้ือเพลงส่ือถึงการมีคู่ การสร้างครอบครัว โดยใชน้กเขาส่ือ

แทนใหช้ายและหญิงเฝ้าประคองรักซ่ึงกนัและกนั และจากการใชเ้สียงร่ําไห้คือ “ฮือ” ทาํให้เห็นถึง

ความรู้สึกเศร้าเสียใจของคนไทย เม่ือไดร้ะลึกถึงผูน้าํท่ีมีความเขม้แขง็ของกรุงศรีอยุธยาในคร้ังก่อน 

ทาํใหเ้รามีชาติไทยจนถึงทุกวนัน้ี 

 
 …………………………….. 

ชาย      พ่ีพายเรือจํ้า  มาจนนํ้าแตกคอ  วา่สาวนอ้ยกไ็ม่รอ (ฮา้..ไฮ)้  ตวัขา้ (ชะช่า) 

 แต่พอหวัเรือบ่าย  แต่พ่อทา้ยเรือเบ่ียง  ไดย้ินนอ้งส่งเสียง (ฮา้..ไฮ)้  กนัออกจา้ (ชะช่า) 

 ไดย้ินเสียงฉ่ิงดงัฉับ ไดย้ินเสียงกรับดงัแกระ พ่ีกว็าดเรือแวะ (ฮา้..ไฮ)้  มาหา (ชะช่า) 

 มาเจอกบันอ้งอยูใ่นทอ้งแม่นํ้า  วนัน้ีมาเจอคนงามกว็า่ 

 มาร้องเรียกแกว้เอ๋ย  เจา้กเ็งยดูหนา้  พ่ีนึกชอบ  ในอารมณ์เอย…. 

 (เพลงเรือลาํดบัท่ี  ๑๑) 

 

จากตวัอย่างขา้งตน้เป็นการเลียนเสียงธรรมชาติของฉ่ิง คือ คาํวา่ “ฉบั” ทาํให้ผูฟั้งเกิด

ภาพและไดย้ินเสียงของฉ่ิง เพราะในการร้องเพลงเรือนอกจากจะมีเรือพายประกอบการร้องแล้ว 

จะตอ้งมีอุปกรณ์ในการกาํกบัจงัหวะเป็นสาํคญั คือ ฉ่ิงนัน่เอง 



๕๗ 

 

๒.๔ อติพจน์ คือ การเปรียบเทียบโดยการกล่าวขอ้ความท่ีเกินจริง มกัเปรียบเทียบใน

เร่ืองปริมาณวา่มีมากเหลือเกิน มีเจตนาเนน้ขอ้ความท่ีกล่าวนั้น ให้มีนํ้ าหนกัยิ่งข้ึน เช่น ร้อนตบัแตก 

คอแหง้เป็นผง รักคุณเท่าฟ้า เป็นตน้ (ธเนศ เวศร์ภาดา, ๒๕๔๙: ๔๖) ดงัตวัอยา่ง 

 

รักเธอ รักเธอ รักเธอใจฉนัละเมอรักเธอขา้งเดียว 

คนอ่ืนฉนัไม่แลเหลียว (ซํ้ า)  รักเธอคนเดยีวจะไม่แลเหลยีวใคร 

พบเธอคร้ังแรกนึกรัก รู้จกัฉนัอยากจะขอ  แต่เงินฉนัยงัไม่พอ ขอใหร้อไปก่อนไดไ้หม 

แม่ฉนัเป็นคนจน  พ่อเป็นคนเล้ียงไก่     หา้ร้อย  หา้ร้อย  ไดไ้หม 

     หญิง         อุย้ไม่ไดน้ํ้าตาลมนัแพง 

(เพลงรําโทนลาํดบัท่ี ๒๒) 

 

จากตวัอย่างข้างต้นเป็นการกล่าวเกินจริงในด้านความรัก ท่ีฝ่ายชายมีให้ฝ่ายหญิง  

“รักเธอคนเดียวจะไม่แลเหลยีวใคร” เป็นการสร้างอารมณ์ท่ีส่ือให้เห็นถึงความรัก เปรียบเหมือนรัก

แรกพบของหนุ่มสาว ท่ีมีใจต่อกนัซ่ึงเป็นการสร้างอารมณ์ในเพลง เพราะในเวลาร้องเพลงรําโทนท่ี

มีเน้ือหาการเก้ียวพาราสี ผูรํ้าจะแสดงอาการเขินอายไปตามเน้ือเพลง เกิดความเพลิดเพลินเป็นอยา่ง

ยิง่ นอกจากน้ีการกล่าวเกินจริงดงักล่าวน้ี ไดป้รากฏในเพลงรําโทนเพลงอ่ืนอีก ไดแ้ก่ 

 

บา้นเรือนเคียงกนัแอบดูทุกวนัมองเมียง           ถึงหากอยูเ่คียง  ห่างกนัสกัเพียงวาเดียว 

แต่ดูไกลกนัไม่เคยสมัพนัธ์กลมเกลียว             เมินหนา้หน่อยเดียวขาดความรักเหน่ียววิญญา 

อยูชิ่ดติดกนัแต่ความสมัพนัธ์กั้นขวาง              ขอบร้ัวกั้นกลาง  ดูจะขวางนยันต์า 

ขอบร้ัวปิดบัง  กย็งัเห็นกนัได้หนา                   ไดเ้ห็นหนา้ตา  ในเม่ือเวลาบงัเอิญ  

………………………………  ……………………………… 

                          (เพลงรําโทนลาํดบัท่ี  ๓๐) 

 

 



๕๘ 

 

จากตวัอยา่งขา้งตน้ กล่าวถึง ความรัก ความสัมพนัธ์ ของคนท่ีรักกนั ถา้มีใจต่อกนัแม้

ตวัจะห่างไกลก็ยงัจะคอยเฝ้ามอง ดงัเน้ือเพลงท่ีว่า “บ้านเรือนเคียงกันแอบมองทุกวันมองเมียง” 

และถา้มีความรักความผกูพนัใหแ้ก่กนัแลว้แม ้“ขอบร้ัวปิดบังกย็งัเห็นกนัได้หนา” เป็นการกล่าวเกิน

จริงท่ีวา่ มีร้ัวมากั้นก็ยงัมองเห็นกนัไดเ้พราะมีความห่วงหากนัและกนั แต่ถา้หมดใจหรือไม่มีความ

รักต่อกนัแลว้ แมจ้ะอยูใ่กลก้นัก็จะดูเป็นท่ีรําคาญตานัน่เอง 

 

๒.๕ บุคลาธิษฐาน  เป็นการใชภ้าษาในลกัษณะท่ีทาํให้ดูเหมือนวา่สรรพส่ิงทั้งหลายท่ี

ไม่ใช่คนเป็นคน โดยให้สรรพส่ิงเหล่านั้นแสดงอากปักิริยาต่าง ๆ ราวกบัเป็นคนบา้ง เช่น พูดได ้ 

ร้องไห้ได้ รู้สึกได้ หรือกาํหนดบทบาทและฐานะ ให้สรรพส่ิงเหล่านั้นทั้ งท่ีเป็นรูปธรรมและ

นามธรรม เหมือนวา่เป็นคน (วภิา กงกะนนัท,์ ๒๕๓๓: ๕๐) ดงัตวัอยา่ง 
 

………………… 

แต่นํา้ปี  น้ันกม็แีต่โหด  นํ้ากลบัไปใหโ้ทษ... หนอนํ้าท่า… 

นํ้านั้นเกิด  มาเป็นพายลุมฝน นํา้กลบัมาฆ่าคน…เสียมากหน้า… 

บา้นเรือนพงัทลาย  นาไร่กล่็ม  รถเรากพ็ากนัจม… นํ้าท่า… 

ตน้ไมเ้สาไฟโค่น  สะพานถนนกข็าด  แม่นํ้าเช่ียวเกร้ียวกราด... แรงกลา้... 

อุทกภยัจะโทษใครกนัหนอ  หรือโทษเจา้แม่  เจา้พ่อ... ทาํลายป่า… 

(เพลงเรือลาํดบัท่ี ๑๒) 

 

รักเธอ รักเธอ รักเธอ                                   ใจฉันละเมอรักเธอขา้งเดียว 

คนอ่ืนฉนัไม่แลเหลียว (ซํ้ า)                         รักเธอคนเดียวจะไม่แลเหลียวใคร 

พบเธอคร้ังแรกนึกรัก รู้จกัฉนัอยากจะขอ    แต่เงินฉนัยงัไม่พอ ขอใหร้อไปก่อนไดไ้หม 

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

(เพลงรําโทนลาํดบัท่ี ๒๒) 

 

 



๕๙ 

 

จากตวัอย่างขา้งตน้เป็นการใชค้าํเปรียบแบบบุคลาธิษฐาน ทาํให้เห็นภาพอย่างชดัเจน 

สะทอ้นอารมณ์ความรู้สึก ดงัเช่น “แต่นํ้าปีน้ันก็มีแต่โหด” แสดงให้เห็นถึงการกระทาํของนํ้ าท่ีมี

จิตใจโหดร้ายอย่างมนุษย ์มีความแข็งกร้าว รวมทั้งตวัอย่าง “นํ้ากลับมาฆ่าคน…เสียมากหน้า…” 

แสดงให้เห็นถึง “นํ้า” ท่ีทาํอาการเหมือนคน คือ การฆ่า ผลท่ีไดจ้ากการกระทาํ ทาํให้คนรอบขา้ง

ตอ้งได้รับความเดือดร้อน บา้นเรือนพงัทลาย ตน้ไมห้ักโค่น แสดงให้เห็นถึงความแรงกล้าของ 

พายุฝนท่ีทาํให้ชาวอ่างทองไดรั้บผลกระทบจากการเกิดอุทกภยัคร้ังยิ่งใหญ่ในปี ๒๕๔๙ และคาํวา่ 

“ใจฉันละเมอ” ในอีกบทเพลงเป็นการใชค้วามเปรียบท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความรักท่ีมีต่อฝ่ายหญิง โดย

ให้หัวใจทาํอาการเหมือนกบัคน คือ มีการละเมอ เป็นการบอกความรู้สึกท่ีภายในหัวใจได้คิดถึง

บุคคลท่ีเป็นท่ีรักยิ่ง ความเปรียบแบบบุคลาธิษฐานขา้งตน้น้ี ช่วยสร้างอารมณ์และเกิดความรู้สึก

คลอ้ยตามเน้ือเพลงไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

๒.๖ ความเปรียบประชด คือ ความเปรียบท่ีมุ่งเน้นจะส่ือความหมายท่ีตรงกนัขา้มกบั

ความหมายของคาํท่ีใช้ในทางช่ืนชมยกย่อง มาแสดงการติเตียนเหยียดหยาม เช่น “แกมนัเก่งหา

ไม่ไดอี้กแลว้” “งามหนา้ละทีน้ี” (ดวงมนต ์จิตร์จาํนง, ๒๕๕๑: ๑๒๑) 

 
……………….. 

จะกล่าวสุนทร มาเป็นกลอนลิขิต  ในเร่ืองของการทุจริต  นั้นมากมี 

วา่คนเอ๋ยคนเรา  ไม่กินแต่ขา้วอยา่งเดียว  ของท่ีไม่ขบเค้ียว  กลบักินถ่ี 

กินเหลก็  กินหิน  กินดิน  ปูนทราย  ลกูรังกกิ็นไดกิ้นดี 

ขา้วสารกินได ้ ตั้งแต่ยงัไม่ทนัหุง  กินตามฉางตามยุง้  ตามโรงสี 

คงเป็นอาหาร  ที่มรีสหวานซินะ  พ่อพวกคนไกลพระใกลผ้ี 

ทุจริตมากมาย  เอามาบรรยายกไ็ม่ส้ิน กเ็พราะวา่คนชอบกิน  มากมี…… 

(เพลงเรือลาํดบัท่ี  ๓) 

 

 

 

 



๖๐ 

 

…………. 

เกิดเป็นภยัร้ายกาจ  ประเทศชาติกป่็นป้ี 

น่ีแหละคนปนมนุษย์  เร่ืองส้ินสุดน้ันไม่มี 

ช่ือวา่คนคน้คน  แลว้อยากไดโ้น่นไดน่ี้ 

ประพฤติผิด  คิดไม่ดี  แลว้ทุกขจ์ะมีมาเอย 

(เพลงเรือลาํดบัท่ี  ๙) 

จากตวัอย่างขา้งตน้ เป็นการพูดแสดงให้เห็นถึงการประชด โดยใช้คาํท่ีมีความหมาย

ปกติ แต่ตอ้งการส่ือให้เห็นถึงการเหน็บแนม เช่น “คงเป็นอาหาร  ท่ีมีรสหวานซินะ” จากคาํว่า 

“อาหารท่ีมีรสหวาน” หมายถึง  เป็นการเปรียบประชดถึงการกินเหล็กหรือหิน ท่ีไม่น่าจะมีรสหวาน 

โดยเฉพาะ อยา่งยิง่การทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยเนน้คาํวา่ “กินเหล็ก  กินหิน  กินดิน  ปูนทราย  ลูกรังก็

กินไดกิ้นดี” ทาํใหเ้ห็นวา่คนในปัจจุบนัขาดความซ่ือสัตย ์เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นใหญ่ ดงันั้น 

การสะทอ้นภาพปัญหาสังคมโดยกลุ่มชาวบา้นจึงเป็นกระบอกเสียงสําคญัในการถ่ายทอดอารมณ์

ความรู้สึกและปัญหาท่ีไดรั้บนัน่เอง 

 
๒.๗ สัญลักษณ์ คือ ส่ิงหน่ึงซ่ึงกาํหนดสมมุติให้หมายถึงอีกส่ิงหน่ึง เช่น รูปหวัใจเป็น

สัญลกัษณ์ของความรัก สีดาํเป็นสัญลกัษณ์ของความเศร้า มลทินหรือความชั่วร้าย เสียงพูดของ

มนุษย์เป็นสัญลักษณ์แทนความหมายท่ีต้องการส่ือสารเหล่าน้ี เป็นต้น จัดได้ว่าสัญลักษณ์ คือ

เคร่ืองหมายแสดงภาพแห่งความรู้สึกนึกคิด ในจินตนาการของผูป้ระพนัธ์  การจะเขา้ใจความรู้สึก

นึกคิดของผูป้ระพนัธ์ตอ้งเขา้ใจภาพหรือจินตนาการภาพนั้น การจะเขา้ใจในจินตภาพก็ตอ้งถอด

ความเคร่ืองหมายภาพหรือสัญลกัษณ์ของผูป้ระพนัธ์ให้ไดก่้อน (ดวงมน จิตร์จาํนง, ๒๕๕๑: ๑๓๔ 

– ๑๓๕) 

 
จากการศึกษาสัญลักษณ์ท่ีปรากฏในเพลงพื้นบ้านท่ีนํามาศึกษาน้ี ส่วนใหญ่มกัใช้

สัญลักษณ์เก่ียวกับเร่ืองทางเพศ ถือได้ว่าเป็นเร่ืองไม่สุภาพ ไม่สามารถพูดได้โดยตรง การใช้

สัญลกัษณ์ดงักล่าวปรากฏไดด้งัน้ี 

 
 



๖๑ 

 

๒.๗.๑ สัญลกัษณ์แทนอวยัวะเพศ 

จากการศึกษาเพลงพื้นบา้นจงัหวดัอ่างทอง พบว่ามีการนาํเอาสัญลกัษณ์

มาใชแ้ทนอวยัวะเพศเพื่อลดความหยาบคายไม่สุภาพลง ดงัตวัอยา่งเช่น 

 
 ……………… 
หญิง เม่ือก่อนพ่ีน้ีจะเก่ียว   นอ้งขอดูเคียวของพ่ีชาย (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 
 วา่มนัจะใหญ่หรือมนัจะเลก็  มนัทาํดว้ยเหลก็ชนิดไหน  (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 
 วา่ปลายมนัคดหรือปลายมนังอ   มนัเป็นเหลก็หล่อ  หรือเหลก็อะไร (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 
 วา่มนัจะใหญ่หรือมนัจะเลก็   มนัเป็นเคียวเดก็หรือเคียวผูใ้หญ่ (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 
 มนัจะใหญ่หรือมนัจะเลก็   ถา้เป็นเคียวเดก็แลว้ใชไ้ม่ได ้(เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 
 ขอดูเคียวหน่อยอยา่นอ้ยใจ  ทั้งลกูคู่ทั้งนายเพลงเอย……. 

(เพลงเก่ียวขา้วลาํดบัท่ี ๒) 
 ………………  

ชาย วา่เคียวของพ่ีน้ีหนอ                  ตั้งแต่คุณพ่อเขาใหไ้ว ้          มนัเป็นเคียวเก่าเคียวแก่ 

 แกซ้ือมาจากโรงเจ๊ก                  บอกวา่เป็นเหลก็ปนไหล      ตั้งแต่คร้ังแม่คร้ังยาย 

 ตลอดทั้งตวั    ตลอดทั้งด้าม       สองมอืกาํ                            ยงัโผล่ปลาย 

 ถา้ตวันอ้งน้ี    น้ีอยากรู้               พ่ีจะใหดู้                              มนัเสียกไ็ด ้

 ใหน้อ้งหนัหลงัไปทางกอไผ ่     แลว้พ่ีจะให ้                         ดูเอย…….. 

(เพลงเก่ียวขา้วลาํดบัท่ี๖) 

 
หญิง นานอ้งหนาพ่ี   มนัก็มีกนัอยูห่ลายไร่ (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

 วา่อีนาแปลงแรกมนัรกหญา้แพรก   และรกหญา้หวาย (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

 อกีแปลงหน่ึงมันเป็นชันกก   หรือมนักร็กด้วยหญ้าไทร (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

 อีกแปลงหน่ึงมนักเ็ป็นเส้ียว   มนัไปเรียวอีตอนปลาย ๆ (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

 อีกแปลงหน่ึงมนักต็ะแคง   มนัเป็นแอ่งลึกใหญ่ (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

 เคียวพ่ีข้ีเท่อข้ีท้ึง   นอ้งกลวัจะดึงกนัเสียไม่ไหว (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

 ไอเ้คียวเก่า ๆ อยา่เอามาใช ้  จะดึงไม่ไหวเลยเอย……… 

(เพลงเก่ียวขา้วลาํดบัท่ี ๒) 

 



๖๒ 

 

จากตวัอย่างข้างต้น การใช้สัญลักษณ์ “เคียวและนา” ในท่ีน้ีนั้ น นอกจากเคียวจะ 

หมายถึง อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเก่ียวขา้วแลว้นั้น การใชค้าํวา่ “เคียว” เสมือนแทนลกัษณะของอวยัวะ

เพศชาย โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง “ปลายมันคดหรือปลายมันงอ” ถา้เป็นเคียวเด็กแลว้ใชไ้ม่ได”้ ความคม

ของเคียว บอกถึงความเป็นหนุ่ม มีพละกาํลังอย่างมาก และมีความคล่องตวัในการทาํงาน และ 

“เคียวพี่ขี้เท่อขี้ทึ้ง” คือ ลกัษณะหรือสภาพของเคียวท่ีดูเก่าใช้ประโยชน์ไม่ได้ แต่ถ้าเปรียบกับ

ลกัษณะของอวยัวยัเพศชายนั้น ความหมายท่ีส่ือให้เห็นคือ การไม่มีประสิทธิภาพในเร่ืองทางเพศ 

เป็นการหยอกลอ้กนัระหวา่งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย รวมทั้งมีการพดูถึงรูปร่างลกัษณะของอวยัวะเพศ

ชายเป็นการร้องย ัว่ของทางฝ่ายชาย  ดงัเช่น “ตลอดทั้งตัว ตลอดทั้งด้าม สองมือกาํ ยังโผล่ปลาย” ซ่ึง

เป็นการอธิบายใหเ้ห็นภาพอยา่งชดัเจน และเป็นการโตก้ลบัของฝ่ายชายบอกกบัฝ่ายหญิงวา่ อวยัวะ

เพศของตนนั้น วา่มีรูปร่างและขนาดท่ีใหญ่มากกวา่ผูช้ายอ่ืน 

 
นอกจากน้ีไดมี้การใช้คาํว่า “นา” ท่ีแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนนาท่ีมีแม่ธรณี

คอยปกปักรักษาเป็นผูใ้หก้าํเนิด อุม้ชู และเล้ียงดู ดงัขา้วอุม้ทอ้ง ดงันั้นคาํวา่ “นา” จึงเป็นการส่ือให้

เห็นถึงความเป็นผู ้หญิง และการใช้ถ้อยคําแสดงถึงสัญลักษณ์ทางเพศข องฝ่ายหญิง ดังเช่น  

“อีกแปลงหน่ึงมันเป็นชันกก หรือมันก็รกไปด้วยหญ้าไทร” เป็นการสร้างสรรคด์า้นการใชถ้อ้ยคาํ

และลดความหยาบคายแทนการใชค้าํทางเพศโดยตรง 

 
นอกจากสัญลักษณ์  เคียวและนาแล้ว จากเน้ือเพลงพื้นบ้านจังหวดัอ่างทองได้

เปรียบเทียบอวยัวะเพศหญิงกบัส่ิงอ่ืนไดอี้ก ดงัตวัอยา่ง 

……………    

หญิง         เกษตรป่าโมก      โคกนํ้าท่วม  มนัเป็นธรรม มะดา 

วา่อ่างทอง            เป็นทอ้งกระทะ  รวบยะยะ อยธุยา 

เป็นพ้ืนท่ีเรียบ      ราบลุ่ม  มาไปดว้ยกลุ่ม ของหอยปลา 

แต่โคกของฉัน     นั้นกสู็ง  พอช่วยพยงุ กายา 

(ลง)    จะท่วมเท่าไหร่     กไ็ม่วา่  พ่ีอยา่ไดม้า ห่วงเอย……. 

(เพลงเก่ียวขา้วลาํดบัท่ี ๖) 



๖๓ 

 

เพลงพื้นบา้นขา้งตน้ มีการใชส้ัญลกัษณ์คาํวา่ “โคก” นอกจากความหมายโดยตรงท่ีใช้

เรียกลักษณะท่ีเป็นเนินสูงแล้ว ความเป็นเนินมีลักษณะคล้ายคลึงกับอวยัวะเพศหญิง การใช้

สัญลกัษณ์เช่นน้ียงัแทนอวยัวะเพศหญิง ดงัเช่น “แต่โคกของฉัน น้ันกสู็งพอช่วยพยุงกายา” เป็นการ

เปรียบเทียบท่ีต่างจาก ตัวอย่างท่ีกล่าวมาก่อนหน้าน้ี เพราะผูฟั้งต้องมีไหวพริบและต้องใช้

ประสบการณ์ ในการตีความหมายเน่ืองจากช่วงเวลานั้ นได้เกิดเหตุการณ์อุทกภัยข้ึนท่ีจงัหวดั

อ่างทอง ทาํใหก้ารส่ือความหมายเกิดจินตภาพชดัเจนมากยิง่ข้ึน 

 
๒.๗.๒ สัญลกัษณ์แทนพฤติกรรมทางเพศ  

 จาการศึกษาเพลงพื้นบา้นจงัหวดัอ่างทอง พบวา่ มีการนาํสัญลกัษณ์มาใช้

แทนพฤติกรรมทางเพศเพื่อลดความไม่สุภาพของภาษาลง ช่วยทาํให้ผูฟั้งเกิดจินตภาพแทน  

ดงัตวัอยา่ง 

 

 ………….    

ชาย มาเถิดหนา                  แม่มา แม่คุณอยา่ชา้ รอที 

 ใหห้นัหนา้                 ไปทางโนน้       ใหห้นักน้ เขา้มาทางน้ี 

 ให้หันตูด                    มาดูดบุหร่ี เสียทีละคน เถิดเอย 

หญิง มาแลว้หนา                 พ่อมา นอ้งกไ็ม่ชา้ รอที 

 นอ้งจะหนัหนา้           ไปเสียทางโนน้ นอ้งจะหนักน้ เอามาใหพ่ี้ 

 ขอเชิญไอเ้น้ีย              มาเรียไอน่ี้ เสียคนละที เถิดเอย 

 ร้องกลอนรี                 เห็นทีตอ้งลา ขอยอ้นมา เป็นกลอนเรา….. 

(เพลงเก่ียวขา้วลาํดบัท่ี  ๓) 

 

จากตวัอย่างขา้งตน้เห็นไดถึ้ง การใชค้าํท่ีเรียบง่าย พร้อมกบัการบอกอากปักิริยา ท่ีทาํ

ใหเ้ห็นถึงพฤติกรรม ดงัเช่น “ให้หันตูด มาดูดบุหร่ี” เป็นการเพิ่มอรรถรส ความตลกขบขนั และการ

แทรกความหมายเชิงสองแง่สองง่าม ท่ีใชบุ้หร่ีแทนอวยัวะเพศชาย  

 



๖๔ 

 

จากการศึกษาในประเด็นด้านโวหารภาพพจน์ ทาํให้เห็นว่าเพลงพื้นบ้านจังหวดั

อ่างทองท่ีแต่งโดยพ่อเพลงมงักร บุญเสริม มีความงามทางภาษา มีการร้อยเรียงถอ้ยคาํ การใช้คาํ

เรียกแทนผูห้ญิงและผูช้าย มีลกัษณะท่ีเด่นในการใชภ้าพพจน์ ไดแ้ก่ การใชอุ้ปมา การใชส้ัญลกัษณ์

โดยคาํท่ีใช้เป็นถ้อยคาํท่ีเขา้ใจง่ายและใช้กนัในชีวิตประจาํวนั อีกประการหน่ึงท่ีปรากฏในเพลง

พื้นบ้าน ของพ่อเพลงมงักร บุญเสริม นั่นคือ การใช้คาํเปรียบประชด โดยเน้ือเพลงจะเป็นการ

สะทอ้นภาพสังคมในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ผา่นการใชถ้อ้ยคาํสํานวนภาษาท่ีเรียบง่ายแต่กินใจ มี

นยัสาํคญัซ่อนอยู ่เพื่อใหค้นรุ่นหลงัไดเ้รียนรู้เหตุการณ์บา้นเมือง และเสียงสะทอ้นปัญหาสังคมของ

ชาวบา้นในช่วงเวลาดงักล่าว รวมทั้งดา้นการไดรั้บอรรถรสและภาษาศิลป์ ท่ีมีอยูใ่นเพลงพื้นบา้น

ซ่ึงเป็นมรดกวฒันธรรมอนัดีงามต่อเยาวชนรุ่นหลงัไดอ้ยา่งดียิง่ 
 



 

๖๕ 
 

บทที ่๔ 

 

เนือ้หาในเพลงพืน้บ้านของพ่อเพลงมงักร บุญเสริมและความสัมพนัธ์ต่อชุมชน 

 

เพลงพื้นบา้นเป็นวรรณกรรมท่ีมีการใช้ภาษาท่ีง่าย บรรยายเร่ืองราวชีวิต โดยเน้ือหา

ส่วนใหญ่บอกถึงสภาพสังคมของชนบท และสะทอ้นถึงวิถีชีวิต สังคม วฒันธรรมไทย (สุรพล 

วรุิฬห์รักษ,์ ๒๕๕๓: ๓๗) ดงันั้น เพลงพื้นบา้นจงัหวดัอ่างทองจึงเป็นวรรณกรรมท่ีสะทอ้นให้เห็น

ถึงสภาพสังคมและวฒันธรรมชาวจงัหวดัอ่างทอง แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู ่สภาพทาง

ภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ วฒันธรรมประเพณีของชาวอ่างทองไดเ้ป็นอยา่งดี  

 

การศึกษาในบทน้ี ผูศึ้กษาจะนาํเสนอวิธีการวิเคราะห์เน้ือหาในเพลงพื้นบา้นของพ่อ

เพลงมงักร บุญเสริม ซ่ึงแบ่งเน้ือหาออกเป็น ๒ หัวขอ้หลกั ดงัน้ี คือ ภาพสะทอ้นทางสังคมจาก

เน้ือหาในเพลงพื้นบา้นของพ่อเพลงมงักร บุญเสริม และเน้ือหาท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ของชุมชน 

โดยผูเ้ขียนขอนาํเสนอตามลาํดบัท่ีไดจ้ากการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

 

๑. ภาพสะท้อนสังคมจากเนือ้หาในเพลงพืน้บ้านของพ่อเพลงมังกร บุญเสริม 

 
วรรณกรรมสะทอ้นภาพทางสังคมหน่ึง ทาํให้เราไดเ้ห็นภาพสังคมและวฒันธรรม

ในสมยันั้นไม่ทางตรงก็ทางออ้ม กวีจะสะทอ้นภาพสังคมออกมาเช่นไรข้ึนอยู่กบักลุ่มสังคมท่ีกวี

สังกัดอยู่ เช่นเดียวกับกวีชาวบ้านท่ีถ่ายทอดภาพทางสังคมเกษตรกรรมได้ตรงความจริงท่ีสุด  

(สุกญัญา สุจฉายา, ๒๕๔๕: ๘๗) 



๖๖ 

 
 

จากการศึกษาเพลงพื้นบา้นดงักล่าวขา้งตน้ พบวา่เพลงพื้นบา้นของพ่อเพลงมงักร 

บุญเสริม พบว่ามีเน้ือหาสะท้อนภาพสังคมจงัหวดัอ่างทองในหลายด้าน ได้แก่ ด้านภูมิศาสตร์  

ด้านประวัติศาสตร์ ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านความเป็นอยู่  วฒันธรรมประเพณี ด้านค่านิยม 

ความเช่ือ และดา้นปัญหาสังคม ซ่ึงมีรายละเอียดดงัจะกล่าวต่อไปน้ี 

 

๑.๑ เนือ้หาทีส่ะท้อนด้านภูมิศาสตร์ 

เน่ืองจากจงัหวดัอ่างทองเป็นท่ีราบลุ่มริมแม่นํ้ า มีลักษณะคล้ายแอ่งกระทะ  

ไม่มีภูเขา ป่าไม้ และแร่ธาตุ โดยเฉพาะพื้นท่ีอําเภอเมือง อําเภอไชโย อําเภอวิเศษชัยชาญ  

อาํเภอโพธ์ิทอง และอาํเภอป่าโมก ดงันั้นพ่อเพลงจึงไดน้าํลกัษณะภูมิศาสตร์ท่ีสําคญัของจงัหวดั

อ่างทอง โดยปรากฏในเพลงพื้นบา้นดงัน้ี 

…………… 

ชาย          น่ีหรือเกษตร           ป่าโมก                  ปีน้ีเป็นโคก             เธอนํ้าท่วม 

ทั้งโคกเลก็              โคกใหญ่               เห็นท่วมกนัไป        ตามตาม 

หญิง         เกษตรป่าโมก         โคกนํ้าท่วม           มนัเป็นธรรม           มะดา 

ว่าอ่างทอง               เป็นท้องกระทะ     รวบยะยะ               อยธุยา 

เป็นพืน้ที่เรียบ         ราบลุ่ม                  มาไปดว้ยกลุ่ม        ของหอยปลา 

แต่โคกของฉนั        นั้นกสู็ง                 พอช่วยพยงุ             กายา 

(ลง)         จะท่วมเท่าไหร่        กไ็ม่วา่                   พ่ีอยา่ไดม้า             ห่วงเอย….. 

(เพลงเก่ียวขา้วลาํดบัท่ี  ๖) 

 

เน่ืองด้วยพื้นท่ีจงัหวดัอ่างทองเป็นท่ีราบลุ่ม มีลกัษณะเป็นทอ้งกระทะอยู่ใกลแ้ม่นํ้ า

เจา้พระยา โดยเฉพาะอาํเภอป่าโมก บา้นเรือนส่วนใหญ่มกัอยู่ติดริมแม่นํ้ า ทาํให้เกิดอุทกภยัเป็น

ประจาํทุกปีช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธนัวาคม แต่ในปี ๒๕๕๔ นั้น ไดเ้กิดเหตุการณ์ มวลนํ้ ากอ้น

ใหญ่ทะลกัเขา้ท่วมจงัหวดันครสวรรคแ์ละจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา เพราะเข่ือนเจา้พระยา จงัหวดั

ชยันาทไม่สามารถรับนํ้าได ้จึงตอ้งระบายลงมายงัจงัหวดัสิงห์บุรี จงัหวดัอ่างทอง (ทศันา ทศันมิตร, 

๒๕๕๕: ๔๖-๕๗) 



๖๗ 

 
 

๑.๒ เนือ้หาทีส่ะท้อนด้านประวตัิศาสตร์ 

จากการศึกษาเพลงพื้นบ้านจังหวดัอ่างทองของพ่อเพลงมังกร บุญเสริม  

พบภาพสะท้อนด้านประวติัศาสตร์ อนัได้แก่สภาพบา้นเมืองสมยักรุงศรีอยุธยา เน่ืองจากพื้นท่ี

อาํเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง มีอาณาบริเวณติดกบัอาํเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ดงั

ตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 

เส้นทางวดัทุ่ง  เป็นทางผ่านของกองทัพ  ที่จรจะออกไปรบกบั  พวกพม่า 

ยกกองทัพมา  จากอยุธยาไกลโข  เดนิทางมาสิบห้ากโิล  ถึงวดัท่า 

เขา้ถึงวดัท่า  กองทพัตอ้งขา้ม  กเ็พราะวา่มีแม่นํ้า  ขวางหนา้ 

แม่นํ้าก็กวา้งใหญ่  ยงัเกบ็ไดก้ระดูกชา้ง  ท่ีจมอยูใ่นกลางนํ้า  เจา้พระยา 

ชา้งขา้มนํ้าตาย  จมไปไม่โผล่  ยงัเกบ็ไดส้ายโซ่ท่ีคลอ้งขา 

อ่างทองท่ีมีมากมาย  เพลงเรือน้ีไดบ้รรยายร้องมา  ท่ีบางเสดจ็เมืองป่า  เอย้โมกเอย 

 (เพลงเก่ียวขา้วลาํดบัท่ี  ๖) 
 

จากเน้ือเพลงขา้งตน้ เป็นการกล่าวถึงเส้นทางเดินทพัจากกรุงศรีอยุธยาในอดีต โดยยก

กองทพัไปยงัพม่าซ่ึงจะผ่านบริเวณพื้นท่ีอาํเภอป่าโมกในปัจจุบนั จึงกล่าวได้ว่าพื้นท่ีรอยต่อทาง 

ทิศใตข้องจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา คือ อาํเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทองในปัจจุบนั เป็นสถานท่ี 

ท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ซ่ึงสัมพันธ์กับข้อมูลทาง

ประวติัศาสตร์ท่ีไดป้รากฏดงัน้ี  
 

เหตุการณ์สําคญัในมหายุทธสงคราม พ.ศ.๒๑๓๕ ในสมยัสมเด็จ

พระนเรศวรมหาราชและสมเดจ็พระเอกาทศรถ โดยลาํดบัเหตุการณ์ท่ีสาํคญัท่ี

เกิดข้ึนในการเคล่ือนทพัไปสูพ้ม่า ในสงครามยทุธหตัถี จากกรุงศรีอยุธยา ผ่าน

ทุ่งลุมพลีจนมาถึงตาํบลมะม่วงหวาน อาํเภอป่าโมก และในวนัท่ี ๑๓ มกราคม 

ไดน้าํทพัจากทุ่งป่าโมกไปยงัเมืองสุพรรณบุรีจนถึงค่ายหลวงหนองสาหร่าย

และในวนัท่ี ๑๘ มกราคม ๒๑๓๕ เวลา ๑๑.๐๐ น ณ ตาํบลหนองสาหร่าย ซ่ึง

เป็นสถานท่ีเกิดสงครามยทุธหตัถีระหวา่งไทยกบัพม่า (จรรยา ประชิตโรมวนั, 

๒๕๕๑: ๑๖๔ - ๑๖๕) 



๖๘ 

 
 

นอกจากน้ีพื้นท่ีของจังหวัดอ่างทอง ได้มีความสําคัญในการสงครามยุคสมัย 

กรุงศรีอยธุยาอยา่งยิง่ ดงัจะเห็นไดจ้ากหลกัฐานการศึกษาคน้ควา้ ดงัจะกล่าวถึงต่อไปน้ี 

 

การยกทพัจากพระเจา้เชียงใหม่มายงักรุงศรีอยุธยา โดยมาตั้งอยู่ท่ี

บา้นสระเกศ แขวงเมืองวิเศษชยัชาญ ซ่ึงในปี พ.ศ. ๒๑๒๘ สมเดจ็พระนเรศวร

กบัสมเด็จพระเอกาทศรถไดเ้คล่ือนทพัไปถึงตาํบลป่าโมก เน่ืองจากมีกองทพั

พม่า คอยก่อกวนชาวบา้นทางเมืองวิเศษชัยชาญ ซ่ึงเป็นช่ือเดิมของจงัหวดั

อ่างทองและมีการปะทะกนักบัพม่าท่ีบา้นบางแกว้ ซ่ึงปัจจุบนัเป็นช่ือตาํบลท่ี

อยูใ่นเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง  (ไกรภพ สาระกลุ, ๒๕๕๔: ๗๒ - ๗๓) 

 

นอกจากน้ีไดมี้การสะทอ้นภาพประวติัศาสตร์ ๒ ยุค คือ ในสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ 

ท่ีเกิดข้ึนบริเวณกรุงเก่าในเกาะเมือง และสภาพสังคมปัจจุบนัของตวัจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 

อยธุยาของเราน้ีเอ๋ย             ไม่นึกเลยวา่จะถกูโจมตี 

ส่ีเคร่ืองยนตเ์ขา้มาแวดลอ้ม               มาทิง้ลูกบอมบ์ที่สะพานปรีด ี

หกัพกัแลว้ใครจะสร้าง (ซํ้ า)              ร้องเรียกเรือจา้งเขา้มารับฉนัที 

ลุกเถิด ต่ืนเถิด                                    เสียงระเบิดมนัดงัไม่นอ้ย 

 

โหวตไซเลนทเ์สียงเยน็ระหอ้ย          ชกัชวนสาวนอ้ยลงหลุมหลบภยั 

จะไปกนัหรือไม่ไป (ซํ้ า)                    ลงหลุมหลบภยัขดุไวก้ลางดอน 

 (เพลงรําโทนลาํดบัท่ี  ๒๔) 

 

จากตัวอย่างข้างต้นเป็นการเล่าเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ของจังหวดัพระนคร- 

ศรีอยธุยาในอดีต ซ่ึงเป็นสถานท่ี ท่ีอยูใ่นช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ คือ บริเวณเกาะเมืองหรือจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยาในปัจจุบนั ดงัปรากฏจากหลกัฐานการคน้ควา้ทางประวติัศาสตร์ดงัน้ี 

 



๖๙ 

 
 

โดยเคร่ืองบินของฝ่ายสัมพนัธมิตร ไดพ้ยายามบินไปท้ิงระเบิด

บริเวณสะพานปรีดีหรือช่ือเต็มว่าสะพานปรีดี-ธาํรง จนไดรั้บความเดือดร้อน

ในดา้นความเป็นอยู ่ในช่วงสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ (พ.ศ.๒๔๘๒-๒๔๘๘) 

ทุกวนัน้ีสะพานปรีดีแห่งน้ีเป็นสะพานท่ีใช้สัญจรขา้มแม่นํ้ าป่าสัก เพ่ือมุ่งสู่

บริเวณรอบเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาในปัจจุบัน (กิตติ โล่เพชรรัตน์, 

๒๕๕๗: ๒๓๑ - ๒๓๒) 

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

ตั้งแต่คร้ังโบราณนานมากรุงศรีอยธุยาแตกความสามคัคี 

เมือ่ปีสองสามหน่ึงศูนย์พม่าทารุณเข้ารุกลํา้ยํา่ย ี

ท่านคงรู้ไดดี้ ๆ ปวงนอ้งพ่ีถกูพม่าฆ่าตาย 

ขา้ศึกเอาไฟมาเผาเมืองไทยแคน้เคืองบา้นเมืองลุกไหม ้

จบัหญิงมีครรภเ์อาไปผา่ดูทอ้งขา้งในหวัใจมนัชอบกล 

บา้นเมืองเดือดร้อนระทมทุกถ่ินตาํบลสุดถวิลด้ินรน 

ทัว่ถ่ินตาํบลโพธ์ิสามตน้ตลอดทั้งค่ายบางระจนั 

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

เจา้แปรโกรธแคน้ในใจ ยกพม่าตีไทยเขา้ลุกลํ้าย ํ่ายี 

จกัรพรรดิภูมี คุมโยธีสูก้บัพม่ารามญั 

เจา้แม่ศรีสุริโยทยัทรงแต่งกายติดตามทา้วท่าน 

แต่แลว้เจา้แปรใจพาลขบัคเชนทรุ์กรานมุ่งจกัประหารทา้วไทย 

เจา้แปรเง้ืองา้วไล่ฟัน ใจหมายมัน่ มุ่งจกัรพรรดิใหต้าย 

เจ้าแม่สุริโยทัยทรงพลกีาย  เสือกไสช้างกั้น 

เจ้าแม่ถูกฟันอย่างแรง ขาดสะพายแร่ง  อยู่บนช้างมัน่ 

ช่ือเสียงยงัเป็นพยานความสัมพนัธ์แห่งบรรพบุรุษไทย…….. 

(เพลงรําโทนลาํดบัท่ี  ๒๘) 

 



๗๐ 

 
 

จากตัวอย่างเน้ือเพลงข้างต้นจะเห็นได้ว่าได้เกิดเหตุการณ์กองทัพพม่าเข้ามาทํา

สงครามกับกรุงศรีอยุธยาในปี ๒๓๑๐ ซ่ึงเป็นเหตุการณ์สําคัญทางประวติัศาสตร์ไทย โดย

ความรู้สึกของกวีพื้นบา้นท่ีเป็นคนรุ่นเก่า มีการบอกเล่าปากต่อปาก มาตั้งแต่ รุ่นปู่  ยา่ ตา ยาย อน่ึง

กวพีื้นบา้นเป็นคนอาํเภอป่าโมก ซ่ึงเป็นดินแดนท่ีมีประวติัความเป็นมายาวนาน และมีความสําคญั

ในอดีต ซ่ึงเหตุการณ์ดงักล่าวไดป้รากฏขอ้มูลเอกสารสาํคญัดงัน้ี 

 

การเสียกรุงศรีอยุธยาคร้ังท่ี ๒ กองทพัของเนเมียวแม่ทพัใหญ่ไดตี้

เมืองเชียงใหม่และยกมาทางสวรรคโลกและสุโขทยั ทหารกองหน่ึงได้รุก

มาถึงเมืองวิเศษไชยชาญ ปัจจุบนัคือจงัหวดัอ่างทอง มีการปลน้สะดมข่มเหง

ราษฎรไทย ไดมี้ชาวบา้นกลุ่มหน่ึงรวมตวักนัท่ีบา้นบางระจนั ต่อตา้นพม่าไว้

ไดน้าน ๕ เดือน ก่อนท่ีจะรุกต่อไปยงัพระนคร (มานพ ถนอมศรี, ๒๕๕๗: 

๔๓-๔๔) 

 

นอกจากน้ีไดมี้เหตุการณ์สําคญัในยุคกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย คือ สงครามยุทธหตัถีท่ี

พม่าได้ยกกองทพัมาตีไทย ความภาคภูมิใจยิ่งของชาวสยามนั้นคือ การท่ีเราได้มีวีรสตรีไทย  

สมเด็จพระสุริโยทยัท่ีพระองคท์รงกลา้หาญและพลีชีพเพื่อแผน่ดินไทย 

 

วนัอาทิตยท่ี์ ๑๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๐๙๑ สมเด็จพระมหา

จักรพรรดิราชาธิราชเจ้า ทรงเคร่ืองราชอลังการยุทธ์ ทรงพระยาช้างต้น  

พลายแกว้จกัรพรรดิ สูงหกศอกห้าน้ิว พระสุริโยทยัแต่งพระองค์เป็นพระยา 

มหาอุปราชทรงเคร่ืองราชรณยุทธ์ ทรงชา้งตน้พลายมงคลจกัรวาล สูงหา้ศอก

สิบน้ิว ประดับคชาภรณ์กลางช้างถวายเรียกพระแสง คร้ันขบวนทพัถึงทุ่ง

มะขามหย่อง ทพัพม่าเม่ือเห็นทพัอยุธยาเขา้มาก็ส่งสัญญาณ เสียงฆอ้ง กลอง 

ตีรัว ทั้งสองฝ่ายต่างตะลุมบอน เสียงปืนไฟ ดงัทัว่สารทิศ แผ่นดินนองไปดว้ย

เลือด 

 



๗๑ 

 
 

สมเด็จพระมหาจกัรพรรดิขบัพระคชาธารเขา้ชนชา้งกบัพระเจา้

แปร พระคชาธารเสียทีใหห้ลงัเอาไวไ้ม่อยู่ พระเจา้แปรไดท้า้ยก็ขบัชา้งไล่รุน

ชา้งสมเด็จพระมหาจกัรพรรดิ พระสุริโยทยัทอดพระเนตรเห็นพระคชาธาร

พระราชสามีเสียทีศตัรู จึงทรงขบัพระคชาธารเขา้ขวางกั้น พระเจา้แปรจว้ง

พระแสงของ้าวฟันต้องพระองัสาพระสุริโยทัยขาด กระทัง่ถึงราวพระถนั 

หงายพระองคส้ิ์นพระชนมอ์ยู่บนคอคชสารทรง (คึกเดช กนัตามระ, ๒๕๔๙: 

๑๘๗-๑๘๘) 

 
๑.๓ เนือ้หาทีส่ะท้อนภาพเศรษฐกจิและอาชีพ 

เน่ืองจากลักษณะภูมิประเทศในจังหวดัอ่างทองเป็นท่ีราบลุ่มติดแม่นํ้ า  

มีลาํคลองหลายสาย ชาวอ่างทองส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม รองลงมาคือ อาชีพ

ดา้นพาณิชย ์และอุตสาหกรรมในครัวเรือน (ทิวาวรรณ อ่ิมสมยั, ๒๕๔๓: ๙๔–๙๕) ดงันั้นอาชีพ

การทาํนาจึงเป็นอาชีพหลกัของคนในจงัหวดั มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั และเป็นท่ีมาสําคญัของ

การเกิดเพลงพื้นบา้นของจงัหวดัอ่างทอง 
 

………….  

 ชาย               วา่พนัธ์ุขา้ว          เอามาจากไหน      ดูรวงกใ็หญ่      แต่กห็น่ึงเมด็ 

ลงเป็นขา้วเทศ     ไม่ใช่ขา้วไทย       คงส่งมาไกล         จากต่างประเทศ 

หรือวา่ใส่ปุ๋ย        เพ่ิมเติม               หรือพนัธ์ุเสริม      มาจากเกษตร 

(ลง)               พอส่งถึงนาง        พวกบางเสดจ็       เหลือมีอยูเ่มด็         เดียวเอย 

หญิง              พนัธ์ุขา้ว              หรือพ่ีจ๋า                ไม่ไดซ้ื้อมา           จากต่างประเทศ 

มนัเป็นข้าวพวง   รวงส้ัน                 มนัเกดิที่บ้าน        บางเสดจ็ 

เป็นขา้วเก่า          พนัธ์ุแก่                  ซ้ือมาจากแม่         ตาเพชร…… 

(เพลงเก่ียวขา้วลาํดบัท่ี  ๖) 

 

 

 



๗๒ 

 
 

จากตวัอยา่งขา้งตน้ เห็นไดว้า่ชาวจงัหวดัอ่างทอง มีอาชีพอาชีพเกษตรกรรม การทาํนา 

โดยเฉพาะทอ้งท่ีของตาํบลบางเสด็จ อาํเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง จะมีการทาํนาโดยมีพนัธ์ุขา้ว

เฉพาะท่ีไม่ไดน้าํเขา้มาจากต่างประเทศ เน่ืองจากบริเวณท่ีราบลุ่มภาคกลางมีฝนตกชุก นํ้ าท่วมขงั

ระดบัสูงเป็นเวลานาน พบมากในแถบจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สุพรรณบุรี ชัยนาท  

เป็นตน้ ซ่ึงเรียกกนัวา่ ขา้วนํ้าข้ึน หมายถึง ขา้วท่ีปลูกในนาท่ีลุ่มมาก ซ่ึงมีระดบันํ้ าในนาลึกมากกวา่ 

๑๐๐ เซนติเมตร (ประภาส วรีะแพทย,์ ๒๕๕๓: ๑๖) 

 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นท่ีอําเภอป่าโมก จังหวดัอ่างทอง ในอดีตนั้ นจะมีพนัธ์ุข้าว

พื้นเมืองท่ีปลูก คือ “ข้าวพวงทอง” มีลักษณะเป็นข้าวเมล็ดสั้ น มีความแข็งแรง ไม่นิยมนํามา

รับประทาน มกัไปทาํแป้งหรือเส้นก๋วยเต๋ียว นอกจากน้ีบริเวณพื้นท่ีใกลเ้คียง เช่น อาํเภอวิเศษชยั

ชาญซ่ึงมีสภาพภูมิศาสตร์ ราบลุ่มนํ้าท่วมขงัเช่นเดียวกนั ก็จะมีการปลูกขา้วข้ึนนํ้ าท่ีเป็นขา้วพื้นบา้น 

ได้แก่ ข้าวเจ็ดรวง และข้าวหางนกยูง ระยะเวลาในการปลูกประมาณ ๘ เดือน เร่ิมตั้งแต่เดือน

พฤษภาคม จนถึงเดือนมกราคมหรือเดือนกุมภาพนัธ์ ซ่ึงจะเรียกวา่ ขา้วหนกัหรือนบัตามจาํนวนวนั 

ตั้งแต่วนัปลูกดว้ยเมล็ดจนถึงวนัเก็บเก่ียว ซ่ึงเรียกกนัวา่ขา้วร้อยวนั ขา้วร้อยยีสิ่บวนั เป็นตน้ ปัจจุบนั

เม่ือมีระบบชลประทาน นํ้ าท่วมไม่สูงเหมือนในอดีต ชาวเกษตรกรจงัหวดัอ่างทอง มกัปลูกขา้ว

พนัธ์ุ กข๔๗ กข๕๑ หอมมะลิ๑๐๕ หอมประทุม ซ่ึงไดร้าคาดีกวา่ขา้วพนัธ์ุพื้นเมือง (สมบติั บุญสม, 

๒๕๕๙)  

……………….  

ชาย        แลว้ชกัชวนนวลเจา้ ไปเก่ียวขา้วกนัเถิดนอ้ง 

นาของพ่ีน้ีไม่ไกล                มนัอยูใ่กล ้ๆ คนัคลอง 

ใกลค้นัคลองขา้งหนองคู ้ นาของพ่ีอยูริ่มหนอง 

พ่ีหวา่นข้าวขาวกระบี่              ข้าวทองตะนี ่และพวงทอง 

วา่ขา้วพ่ีดีใชไ้ด ้                          ดูรวงมนัใหญ่จริง ๆ นะนอ้ง 

มนัน่าเก่ียวกนัจริงนะเจา้            มนัช่ือวา่ข้าวพวงทอง……. 

(เพลงเก่ียวขา้วลาํดบัท่ี ๑๐) 

 



๗๓ 

 
 

จากเน้ือเพลงขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ สภาพความเป็นอยู่ของชาวบา้นมกัอาศยัอยูใ่กลค้นั

คลองหรือริมหนอง ดงันั้น ความเป็นอยูต่อ้งพึ่งพานํ้ าในการดาํรงชีวิต รวมทั้งสภาพการประกอบ

อาชีพการทาํนา โดยเฉพาะพนัธ์ุขา้วท่ีปลูกบริเวณใกลค้นัคลองนั้น จะเป็นพนัธ์ุขา้วพื้นเมืองท่ีปลูก

บริเวณเฉพาะทอ้งถ่ิน ดงัเช่น ข้าวพวงทอง ข้าวขาวกระบี่ ขา้วทองตะน่ีหรือข้าวนางตานี ซ่ึงเป็น

พนัธ์ุขา้วพื้นเมืองเฉพาะของจงัหวดัอ่างทอง ซ่ึงชาวบา้นในอดีตนั้นจะมีการซ้ือขายขา้ว โดยคนไทย

เช้ือสายจีนมารับซ้ือข้าวถึงบ้าน มีการใช้ถังในการตกัข้าวสาร เม่ือเต็มหน่ึงถังจะมีการปักต้ิว 

ลกัษณะเหมือนไม้เซียมซี และมีไม้ปาดท่ีทาํด้วยไมไ้ผ่ พ่อค้าชาวจีนจะนับจากต้ิว หน่ึงร้อยถัง

เท่ากบัหน่ึงเกวียน และคิดเงินโดยดูจากได้ก่ีเกวียนหรือก่ีถงั มีการขนส่งโดยใช้รถหกล้อบรรทุก  

(อนงค ์บุญสม, ๒๕๕๙) 

 

ในสมยัก่อนการขนส่งมกัจะใชเ้รือเป็นพาหนะท่ีสําคญั ในการข้ึนล่องแม่นํ้ าเจา้พระยา 

มีช่ือเรียกท่ีสําคญัคือ เรือเมล์เขียว และเรือเมล์แดง ถา้บริษทัของคนไทยจะใชสี้เขียว ต่างชาติจะใช ้

สีแดง มีจุดเร่ิมจากปากนํ้าโพธ์ิ ชยันาท สิงห์บุรี อ่างทอง อยุธยา บางไทร (สุดารา สุจฉายา,๒๕๓๘: 

๙๘-๙๙) 

 
นอกจากน้ีเน้ือเพลงพื้นบา้น ไดส้ะทอ้นภาพการประกอบอาชีพเกษตรกรรม การทาํนา 

ซ่ึงแต่ก่อนคนไทยใชค้วายในการไถนาพร้อมกบัคนัไถ แตกต่างกบัสภาพสังคมในปัจจุบนั ท่ีมีการ
ใชเ้คร่ืองยนตเ์ขา้มาแทนท่ี  ดงัตวัอยา่ง 

 
 ………………… 

ชาย พ่ีเป็นคนดีกนัเสียแท ้ๆ พ่ีไม่เชือน  พ่ีไม่แช  ไปทางไหน 

 พอต่ืนข้ึนเชา้  ไก่เร้าพ่ีกเ็ตรียม  จูงควายออกไปเทียม  คันไถ 

 ไถนากดี็  ไถท่ีกอ็ด แมน้ไม่สายกไ็ม่ปลด  ควายไป  

 พ่ีเหว่ียงหางไถ  หรือกไ็ดก้บัรอย  จะหาพลาดกนัสกัหน่อย  กไ็ม่ได ้ 

 ไม่เช่ือดูมือ  ของพ่ีเป็นปลอก  รอยพ่ีน้ีกก็ระทอก  หางไถ 

 ถา้เจา้ไดพ่ี้เป็นผวั  แลว้ไม่ตอ้งกลวัอะไร  รักกบัพ่ีเอาไว ้ เถิดเอย…… 

(เพลงเรือลาํดบัท่ี  ๑๓) 



๗๔ 

 
 

จากตัวอย่างข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตชาวบ้านในอดีตภาคกลางท่ีมีอาชีพ

เกษตรกรรม การทาํนา มีความผกูพนักบัธรรมชาติ การต่ืนตอนเช้ามืดเพื่อท่ีจะไปทาํนานั้น จะได้

ยินเสียงไก่ขนัในช่วงใกลส้ว่าง ไม่ไดดู้เวลาจากนาฬิกาเหมือนดงัคนในยุคปัจจุบนั มีการจูงควาย

เพื่อท่ีจะไปไถนาซ่ึงแต่ก่อนจะมีการนวดขา้วด้วยควาย แต่สมยัน้ีเกษตรกรจะใช้รถไถนามานวด

พร้อมทั้งมีรถเก่ียวขา้ว ทาํใหทุ้่นเวลาและเพิ่มผลผลิตไดม้ากข้ึน 

 

๑.๔ เนือ้หาทีส่ะท้อนภาพความเป็นอยู่วฒันธรรมประเพณ ี

สุพตัรา สุภาพ (๒๕๔๑: ๓๕)  กล่าวไวว้า่ วฒันธรรมมีความหมายครอบคลุม

ถึงทุกส่ิงทุกอย่างท่ีแสดงออกถึง วิถีชีวิตของมนุษยใ์นสังคมของกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง หรือสังคมใด

สังคมหน่ึงท่ีประกอบไปดว้ยความรู้ ความเช่ือ ศิลปะ ศีลธรรม กฎหมาย ประเพณี วทิยาการ และทุก

ส่ิงทุกอยา่งท่ีคิด และทาํในฐานะเป็นสมาชิกของสังคม 

 

จากการศึกษาเพลงพื้นบา้นจงัหวดัอ่างทองของพ่อเพลงมงักร บุญเสริม พบวา่ 

มีการสะท้อนภาพด้านชีวิต ความเป็นอยู่ วฒันธรรม ประเพณี ของชาวจังหวดัอ่างทองหลาย

ประการ เน่ืองจากจังหวดัอ่างทองเป็นสังคมเกษตรกรรม จึงมีการทาํนาเป็นหลัก ผูค้นมกัตั้ ง

บา้นเรือนอยูติ่ดริมแม่นํ้า มีวดัประจาํชุมชนท่ีอยูบ่ริเวณใกลห้มู่บา้น มีการไปมาหาสู่ช่วยเหลือกนั มี

การลงแรงในการทาํงานแต่ละงานบุญต่าง ๆ ภาพสะทอ้นดงักล่าว พบได้จากตวัอย่างเน้ือเพลง

พื้นบา้นจงัหวดัอ่างทอง โดยมีการสะทอ้นสภาพบา้นเรือนและวิถีชีวิตสังคมภาคกลาง และด้าน

ความรักและการครองเรือน ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

 
๑.๔.๑ สภาพบ้านเรือนและวถิีชีวติสังคมภาคกลาง 

คนภาคกลางในอดีตมีความเป็นอยูเ่รียบง่าย ตั้งถ่ินฐานอยูต่ามริมแม่นํ้ า 
มีสภาพบา้นเรือนและวถีิชีวติท่ีพึ่งพาธรรมชาติ  ดงัเน้ือหาท่ีปรากฏในเพลงพื้นบา้น 
 
 
 
 



๗๕ 

 
 

………………   

ชาย               ตะวนักส็าย ไดเ้วลา                พวกเรากม็า พร้อมแลว้ 

ไปเก่ียวขา้ว กนัดีกวา่                ไปเก่ียวท่ีนา ของวดัสระแกว้ 

นาวดัสระแกว้ นั้นอยูไ่ม่ไกล      กอ็ยูใ่กล ้ๆ กบัวดัสระแกว้ 

วดัสระแกว้ อยูแ่ถววดัท่า            ไดมี้นา อยูส่องแถว 

ลง                 เราเดินรัดไปวดัสระแกว้              ไปท่ีแถว  นาเอย 

หญิง             วา่พร้อมเพรียง เรียงหนา้  ใหพ้วกเรามา เขา้แถว 

เดินสกัพกั ไม่ชกัชา้                     กม็าถึงนา ของวดัสระแกว้ 

เห็นขา้วพวง รวงใหญ่  ขา้วนั้นกไ็ด ้ สุกแลว้ 

เขาจะใหเ้ก่ียว กนัไหมหนอ  ท่านหลวงพ่อ วดัสระแกว้ 

ลง                 ท่านคงไม่วา่ เรามากนัแลว้          เก่ียวกนัสกัแถว นาเอย……. 

(เพลงเก่ียวขา้วลาํดบัท่ี  ๑) 

 

จากตวัอยา่งขา้งตน้ วิถีของคนในชนบท มีความเป็นอยูท่ี่เรียบง่าย อาชีพหลกัท่ีสําคญั

คือ เกษตรกรรม ไดแ้ก่  การทาํนา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในอดีตนั้น พื้นท่ีของวดัมีเน้ือท่ีมากและมกัจะ

มีการแบ่งให้เช่าเพื่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั ร้านคา้ รวมทั้งให้เช่าพื้นท่ีในการทาํนา เม่ือถึงกาํหนดจะมีการ

จ่ายค่าเช่าตามขอ้ตกลงดงักล่าว นอกจากพื้นท่ีท่ีให้ผูค้นได้เช่าเพื่อทาํมาหากินแล้ว ทางวดัจะมี

ตวัแทนหรือกรรมการวดั ในการดูแลการเช่าท่ีทางและการทาํนาของวดัเอง เพื่อเป็นการบริหาร

จดัการภายในวดั และเป็นการเช่ือมความสัมพนัธ์ระหว่างชุมชน โดยวดัจะเป็นจุดศูนยก์ลางของ

ผูค้นในชุมชน ดงัเช่น วดัสระแก้ว และวดัท่าสุทธาวาส ของชาวตาํบลบางเสด็จ  อาํเภอป่าโมก 

จงัหวดัอ่างทอง ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 
………………………   

หญิง อาจารยใ์หญ่ กไ็ดม้าบอก      ใหพ้วกเราออก  กนัเป็นคู่ ๆ 

ใหม้าเก่ียวขา้ว ลงแขก            กค็งไม่แปลก      ตาหู 

คาํวา่ลงแขก นั้นมีมา            ตั้งแต่ คร้ังตา      คร้ังปู่ 



๗๖ 

 
 

ช่ือลงแขก ถา้แหลกสลาย      กจ็ะเสียดาย              น่าด ู

ลง        ถา้หมดยายยา่ ตาปู่                แลว้เราจะรู้               ไหมเอย….. 

(เพลงเก่ียวขา้วลาํดบัท่ี ๑) 

 

จากเน้ือเพลงท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ชุมชนตาํบลบางเสด็จ อาํเภอป่าโมกในอดีต

ช่วงการเก็บเก่ียวขา้ว คนในหมู่บา้นจะมีการลงแขก ซ่ึงหมายถึง การร่วมแรงเพื่อนบา้นมาช่วย

ทาํงาน เช่น ดาํนา เก่ียวขา้ว ให้ลุล่วงเร็วข้ึนโดยไม่รับค่าจา้ง และผลดัเปล่ียนช่วยกนัไปตามความ

จาํเป็นของแต่ละบา้น (ราชบณัฑิตยสถาน, ๒๕๕๕๔: ๑๐๓๑) ดงันั้นการช่วยเหลือเก้ือกูลกนัของ

คนชนบทในหมู่บา้นจึงเป็นการเช่ือมสายสัมพนัธ์อนัดีท่ีจะเกิดข้ึนภายในชุมชน 

 

นอกจากน้ีเน้ือหาในเพลงพื้นบา้น ไดป้รากฏวิถีชีวิตของคนในสังคมเกษตรกรรมท่ีมี

ความเป็นอยูเ่รียบง่าย มีกิจวตัรเหมือนกนัในแต่ละวนัโดยต่ืนแต่เชา้มืด เพื่อออกไปทาํนาซ่ึงอยู่ไม่

ห่างจากบา้นตนเอง ซ่ึงเป็นลกัษณะชีวติของคนชนบทท่ีอยูท่่ามกลางธรรมชาติ ดงัเน้ือเพลงท่ีปรากฏ

ต่อไปน้ี 

 ……………………… 

ชาย    พีแ่ขกอาสามาเช้า   จะมาหาขา้วกินขา้งหนา้ (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

 บา้นของพ่ียงัไม่ไดหุ้ง   พ่ีกลุ็กมุ่งรีบมา (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

 ได้ยนิไก่ขันสองที   เมือ่ตอนตส่ีีตห้ีา (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

 พอรุ่งสางสว่างฟ้า   กม็าถึงนานางเอย 

ลกูคู่ เอ้ิงเอย นางเอย พอรุ่งสางสวา่งฟ้า (ซํ้ า) กม็าถึงนานางเอย….. 

(เพลงเก่ียวขา้วลาํดบัท่ี๒) 

………… 

หญิง       แขกอาสา              มาสาย                 ววัควาย                    พรุงพรัง 

 ข่ีอีเผือก                 นาํหนา้               วา่ไอจ้าํปา                จูงหลงั 

(ลง)   มาปล่อยไอทุ้ย       ลุยซงั                   มาจนกระทัง่            นาเอย 

(เพลงเก่ียวขา้วลาํดบัท่ี  ๖) 

 



๗๗ 

 
 

จากตวัอยา่งขา้งตน้วถีิชีวิตของชาวอ่างทองในอดีต ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการทาํนา 

ชาวบา้นมกัจะต่ืนแต่เช้ามืด มีเสียงไก่ขนัช่วงตี ๔ ถึง ตี ๕ พอรุ่งสางฟ้าสว่างก็มาถึงนา พร้อมกบั

ชาวบา้นคนอ่ืนท่ีนาํววัควายมาช่วยกนัไถนานวดขา้ว เน่ืองดว้ยพ่อเพลงเป็นคนรุ่นเก่าท่ีอายุมากและ

มีประสบการณ์ในการทาํนา ซ่ึงเป็นการสะท้อนภาพตอนวยัหนุ่มให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนใน

ทอ้งถ่ินท่ีมีความผกูพนักบัธรรมชาติและความเอ้ืออาทรต่อกนั 

…………………….. 

ชาย       มหีมากมพีลู  ใหเ้อามาสู่กนัเค้ียว  นอ้งอยา่วา่  พ่ีเก้ียวเลยเอย 

ลกูคู่      นอ้งอยา่วา่  พ่ีเก้ียว เอย๊  เลยเอย  มหีมากมพีลูใหเ้อามาสู่กนัเค้ียว 

มพีลู  มพีลู  ใหเ้อามาสู่กนัเค้ียว นอ้งอยา่วา่  เอย เอย๊ นอ้งอยา่วา่ พ่ีเก้ียว พ่ีเก้ียวเลยเอย 

(เพลงเรือลาํดบัท่ี  ๑๑) 

 

จากตวัอย่างข้างต้น แสดงถึงสภาพความเป็นอยู่ของคนชนบทภาคกลางในอดีต ท่ี 

ส่วนใหญ่นิยมเค้ียวหมากพลู เม่ือใครมาเรือนชาน เจา้ของบา้นจะแสดงนํ้าใจไมตรี โดยการนาํหมาก

ซ่ึงมีลกัษณะเป็นผลรสฝาดใชเ้ค้ียวกบัปูนพลู รวมเรียกวา่ กินหมาก ผลท่ียงัไม่แก่เรียกวา่ หมากดิบ

เน้ือหมากท่ีฝานบางๆ ตากแหง้ เรียก หมากอีแปะ (ราชบณัฑิตยสถาน, ๒๕๕๔: ๑๓๐๐) 

ปัจจุบนัการกินหมากไดเ้ลือนหายไปจากเดิม แต่ก็ยงัมีคนในทอ้งถ่ินบางกลุ่มท่ียงักิน

หมากอยู ่ซ่ึงจะพบในคนรุ่นเก่าและจะพบไดจ้ากตลาดนดับางแห่งในชุมชน ท่ียงัมีหมากแห้งขายอยู ่

และมีชุดหมากพลูสําเร็จรูปเพื่อใช้ในการไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิ การทาํพิธีเรียกขวญั ซ่ึงพบได้บา้งใน

ปัจจุบนั  

๑.๔.๒ ความผูกพนัของวดักบัชุมชน 

 ภาคกลางในอดีตมีอาชีพเกษตรกรรมบา้นเรือนจะอยู่ใกล้กบัวดัซ่ึง

เป็นชุมชนท่ีมีการพึ่งพาและเก้ือกลูกนั ดงัตวัอยา่ง 

 

 

 

 



๗๘ 

 
 

………………….. 

ชาย ตะวนักส็าย ไดเ้วลา             พวกเรากม็า พร้อมแลว้ 

 ไปเก่ียวขา้ว กนัดีกวา่             ไปเก่ียวท่ีนา ของวดัสระแก้ว 

 นาวดัสระแกว้ นั้นอยูไ่ม่ไกล           กอ็ยูใ่กล ้ๆ กบัวดัสระแก้ว 

 วดัสระแกว้ อยูแ่ถววดัท่า             ไดมี้นา                อยูส่องแถว 

ลง เราเดินรัดไปวดัสระแก้ว             ไปท่ีแถว                นาเอย 

หญิง วา่พร้อมเพรียง เรียงหนา้             ใหพ้วกเรามา  เขา้แถว 

 เดินสกัพกั ไม่ชกัชา้             กม็าถึงนา                ของวดัสระแก้ว 

 เห็นขา้วพวง รวงใหญ่             ขา้วนั้นกไ็ด ้            สุกแลว้ 

 เขาจะใหเ้ก่ียว กนัไหมหนอ             ท่านหลวงพ่อ          วดัสระแก้ว 

ลง ท่านคงไม่วา่ เรามากนัแลว้             เก่ียวกนัสกัแถว นาเอย….. 

(เพลงเก่ียวขา้วลาํดบัท่ี  ๑) 

 

จากตวัอย่างเพลงขา้งตน้จะเห็นได้ว่าชีวิตความเป็นอยู่ของคนอาํเภอป่าโมก มีความ

ผูกพนักบัวดั คือ วดัท่าสุทธาวาส ตาํบลบางเสด็จ อาํเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง และวดัสระแก้ว 

ตาํบลบางเสด็จ อาํเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง 

 
ความสัมพนัธ์ระหว่างชุมชนจะมีความใกลชิ้ดกบัวดัอย่างมาก เพราะถือไดว้่า วดัเป็น

ศูนยร์วมของคนไทยในชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี โดยเฉพาะพื้นท่ีของวดัจะมีอาณาบริเวณกวา้ง โดยจะ

แบ่งใหฆ้ราวาสสามารถใชพ้ื้นท่ีในการดาํรงชีวติ การอยูอ่าศยัการทาํมาหากินโดยจะมีการช่วยเหลือ

เก้ือกูลกนัในชุมชน มีการพึ่งพาอาศยักนั ร่วมแรงร่วมใจกนั ดงัเช่น การช่วยกนัเก่ียวขา้วท่ีเป็นของ

วดั โดยเฉพาะวดัท่าสุทธาวาส และคาํพูดท่ีว่า “เดินสักพัก ไม่ชักช้า ก็มาถึงนา ของวัดสระแก้ว” 

แสดงให้เห็นถึงการท่ีวดัอยู่ใกลบ้า้น  อยู่ในชุมชน เพราะลกัษณะของชุมชนดงักล่าวมีขนาดท่ีเล็ก

สามารถไปมาหาสู่กนัไดส้ะดวก นอกจากน้ีไดป้รากฏคาํดงักล่าวท่ีว่า “เขาจะให้เกี่ยวกันไหมหนอ 

ท่านหลวงพ่อวัดสระแก้ว” แสดงถึงคนในชุมชนจะทาํส่ิงใด มกัตอ้งขออนุญาตกบัหลวงพ่อหรือ

ท่านสมภารวดั จึงทาํให้ความเป็นอยูข่องคนในชนบท มีความสงบเรียบร้อย เกิดวฒันธรรมภายใน

กลุ่มชุมชนท่ีดีงาม 



๗๙ 

 
 

จากแต่ก่อนวถีิชีวติของผูค้นใชพ้ื้นท่ีของวดัในการปลูกสร้างท่ีอยูอ่าศยั การใชพ้ื้นท่ีใน

การทาํนาซ่ึงทางวดัจะมีการช่วยเหลือชาวบา้น ซ่ึงในปัจจุบนัน้ีการเช่าท่ีของวดัก็ยงัคงมีอยู่ อาจจะ

สร้างแบบอาคารไม้ ๒ ชั้ นหรือห้องชุดสมยัใหม่ให้ประชาชนเช่าเพื่อค้าขายหรือเป็นศูนย์ฝึก

ปฏิบติัการสร้างผลิตภณัฑ์ในชุมชน ซ่ึงพบได้ในอาํเภอป่าโมก และอาํเภอวิเศษชัยชาญ อาจจะ

แตกต่างจากแต่ก่อนตรงท่ีวา่ บริเวณพื้นท่ีในการทาํนาจะลดนอ้ยลงไป เน่ืองดว้ยสภาพสังคมท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงไป แต่ก่อนการทาํนาของวดัเม่ือไดผ้ลผลิตมาจะมอบใหแ้ก่วดั เม่ือสินคา้ทางการเกษตร

มีจาํนวนมากชาวบา้นจะช่วยกนันาํผลิตผลท่ีไดรั้บไปบริโภคภายในครัวเรือน 

 
๑.๔.๓ ความรักและการครองเรือน 

คนภาคกลางในอดีตมกัมีคู่ครองเพียงคนเดียว ฝ่ายหญิงมีความรักและ

ซ่ือสัตยต่์อสามี โดยฝ่ายชายจะเป็นผูน้าํครอบครัว ฝ่ายหญิงจะเป็นแม่บา้นแม่เรือนดูแลลูก ช่วย

ทาํงานบา้นเป็นกาํลงัใจต่อกนั และใหค้วามสาํคญัต่อสามีท่ีเป็นเหมือนเสาหลกัของบา้น 

 

การใช้ชีวิตคู่ในการครองเรือนของคนอ่างทองในอดีต ส่วนใหญ่

หลงัจากแต่งงานแลว้ฝ่ายชายมกัจะมาอยู่บา้นทางฝ่ายหญิง โดยจะปลูกเรือนอยู่ใกล้เคียงกบับา้น

ใหญ่หรือบา้นพ่อแม่ฝ่ายหญิง ฝ่ายชายมาเป็นลูกเขยจะตอ้งเป็นคนขยนัทาํมาหากิน เพราะตอ้งเป็น

เสาหลกัของครอบครัว ดูแลฝ่ายหญิง ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

…………………… 

ชาย        พ่ีเป็นคนดีกนัเสียแท ้ๆ พ่ีไม่เชือนแช (ฮา้..ไฮ)้  ไปทางไหน (ชะช่า) 

พอต่ืนข้ึนเชา้ไก่เลา้พ่ีกเ็ตรียม  จูงควายออกไปเทียม (ฮา้..ไฮ)้  คนัไถ (ชะช่า) 

ไถนากดี็ไถท่ีกอ็ด แมน้ไม่สายกไ็ม่ปลด (ฮา้..ไฮ)้  ควายไป (ชะช่า) 

พ่ีเหว่ียงหางไถ  หรือกไ็ดก้บัรอย  จะหาพลาดกนัสกัหน่อย (ฮา้..ไฮ)้  กไ็ม่ได ้(ชะช่า) 

ไม่เช่ือดูมอื  ของพีเ่ป็นปลอก  รอยพีนี่ก้ก็ระทอก (ฮา้..ไฮ)้  หางไถ (ชะช่า) 

ถ้าเจ้าได้พีเ่ป็นผวั  แล้วไม่ต้องกลวัอะไร  รักกบัพีเ่อาไว้  เถิดเอย 

(เพลงเรือลาํดบัท่ี ๑๑) 



๘๐ 

 
 

จากตวัอยา่งขา้งตน้เป็นการให้คาํมัน่สัญญา ระหวา่งฝ่ายชายต่อฝ่ายหญิง โดยแสดงให้

เห็นถึงการมีคู่ครองท่ีดีนั้น ประการสําคญัคือ ตอ้งเป็นคนท่ีรู้จกัรับผิดชอบ ท่ีสําคญั คือ จะตอ้งมี

ความเป็นผูน้าํ สามารถเล้ียงครอบครัวได ้มีความขยนัขนัแข็ง ซ่ึงคนแต่ก่อนมกัจะประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม ทาํไร่ ทาํนา ถา้ฝ่ายหญิงไดแ้ต่งงานกบัฝ่ายชาย ซ่ึงคนแต่ก่อนจะวดัความขยนัโดยดูจาก

มือของผูช้าย ว่ามีลกัษณะท่ีหยาบกระดา้ง อนัเน่ืองมาจากเป็นคนทาํมาหากิน ถา้หากมีคุณสมบติั

ดงัท่ีกล่าวมานั้น มกัจะไดรั้บความไวว้างใจจากครอบครัวฝ่ายหญิง 

 

นอกจากน้ี ในดา้นความรักไดมี้การแทรกคาํสอนให้กบัฝ่ายหญิงและฝ่ายชายวา่ ควรท่ี

จะประพฤติปฏิบติัตนเช่นไร  ดงัตวัอยา่ง 
 

………………… 

หญิง       จะเปรียบเน้ือความใหค้นงามพ่อเห็น  พ่อโพธ์ิเยือกหอมเยน็  พ่ีจ๋า  

น้องเป็นหญิง  น้องกต้็องรักกาย  ตวัของพีนี่เ้ป็นชาย กรั็กหน้า  

จะเปรียบเป็นหงส์  กต็อ้งรักหาง  ถา้เปรียบเป็นชา้ง กรั็กงา  

เปรียบเหมือนนกยงู  กต็อ้งรักแวว  แม่สาลิกานกแกว้   กรั็กป่า  

เปรียบเหมือนนอ้งรักแม่  เปรียบเหมือนแกรักขา้  ดู ดูกนัแต่  ปรามาณเอย…… 

(เพลงเรือลาํดบัท่ี ๑๓) 

 

จากตวัอยา่งขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ค่านิยมในการประพฤติตนท่ีดีงามโดยฝ่ายชายตอ้งรู้จกั

รักเกียรติ รักศกัด์ิศรี รักษาหน้าตาของวงศ์ตระกูล เพราะฝ่ายชายในอดีตผูท่ี้มียศถาบรรดาศกัด์ิจะ

เป็นท่ีเคารพอยา่งยิง่ ส่วนฝ่ายหญิงใหรู้้จกัรักนวลสงวนตวั วางตวัให้เหมาะสม ลกัษณะดงักล่าวเป็น

คุณสมบัติท่ีดีของหญิงไทยในอดีต การวางตัวเหมาะสมจะทาํให้ฝ่ายหญิงได้คู่ครอง และผูน้ํา

ครอบครัวท่ีดี 

……………………… 

ชาย        จะเปรียบเน้ือความ  ใหค้นงามแม่เห็น  ใหม้นัเดด็กระเดน็  ลงไป  

พ่ีมากลางวนั  พ่ีมาขอฟืน  ถา้หากพ่ีมากลางคืน  จะขอไฟ 

พ่ีตีใหคิ้ด  เอาไวเ้ป็นปริศนา  ถา้หญิงมีปัญหา   กคิ็ดได ้ 



๘๑ 

 
 

คร้ันพ่ีพดู  หรือวา่มนักย็าก  คร้ันไม่พดูหรือกอ็ยากจะได ้ 

……………………… 

กเ็ลยบินโผง  เขา้มาจบัเผง  บอกวา่รักไม่เกรง ใจใคร  

ใหน้อ้งเจา้ช่วยรับ  กนัไวส้ักพกัไดไ้หม  ทั้งลกูคู่  ทั้งนาย  เพลงเอย 

(เพลงเรือลาํดบัท่ี  ๑๓) 

 

จากตวัอยา่งขา้งตน้ลกัษณะถอ้ยคาํท่ีปรากฏคือ “พี่มากลางวัน  พี่มาขอฟืน  ถ้าหากพี่

มากลางคืน  จะขอไฟ” คนในสมยัก่อนการเลือกคู่ครองนั้น ฝ่ายชายมกัจะหาคู่ชีวิตท่ีมีลกัษณะเป็น

แม่ศรีเรือน โดยบ่งบอกถึงหน้าท่ี “หาฟืน” คือการเป็นแม่บา้น หุงหาอาหาร ดูแลบา้นเรือน การ

เลือกคู่ครองของฝ่ายชายนั้นจะตอ้งการให้ฝ่ายหญิง เป็นเหมือนไฟในตอนกลางคืนท่ีจะเป็นเคร่ือง

นาํทางใหค้วามอบอุ่นกบัตนเองและครอบครัว 

 

๑.๔.๔ วฒันธรรมประเพณขีองสังคมภาคกลาง 

  ภาคกลางนับเป็นภูมิภาคท่ีมีประเพณีวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์  
มีความโดดเด่นอย่างมาก มีการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีกันมาตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  
อนัประกอบดว้ย การละเล่นพื้นเมือง ศิลปะพื้นบา้น ประเพณีทอ้งถ่ินท่ีสําคญั ค่านิยม และปัญหา
สังคม โดยรายละเอียดจะกล่าวดงัต่อไปน้ี 

 
๑.๔.๔.๑ การละเล่นพืน้เมือง 

   การละเล่นพื้นเมืองแตกต่างกนัไปในแต่ละภูมิภาคสําเนียงภาษา

ท่ีร้องออกมาเป็นบทเพลง บทร้อง ลีลา การร่ายรํา  การฟ้อน การเซ้ิง เคร่ืองแต่งกายและอุปกรณ์

ประกอบการเล่น ท่ีสะทอ้นแนวคิดการดาํรงชีวิต ความเช่ือประเพณีในทอ้งถ่ิน จึงทาํให้มีลกัษณะท่ี

เด่นดว้ยเอกลกัษณ์ของแต่ละทอ้งถ่ิน (จินตนา ใบกาซูย,ี ๒๕๔๙: ๘๘-๘๙) 

 
 
 



๘๒ 

 
 

 การเล่นเพลงท่ีเก่ียวกบัการทาํนา และการเล่นในเทศกาลงานบุญ งานตรุษสงกรานต ์

การเล่นในฤดูนํ้ าหลาก ส่วนใหญ่เป็นเพลงท่ีร้องเก้ียวพาราสี โตต้อบดว้ยโวหารเชิงกลอนระหวา่ง

ฝ่ายชายกับฝ่ายหญิง ซ่ึงจะพบกันในสังคมเกษตรกรรมท่ีมีวิถีชีวิต มีบ้านเรือนอยู่ริมแม่นํ้ า ดัง

ตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 

……………….   

ชาย         อนัเพลงเก่ียวขา้วเก่าแก่                  กมี็สองแง่สองง่าม 
 ร้องทล่ึง ก่ึง ๆ ตลก             เขากโ็ยกยา้ยคาํ 
 ทล่ึงเทลเถไถ                            แต่กว็า่ไม่รุ่มร่าม 

 ถึงตอนเยน็ไปเล่นเหลา้             กช็กัจะเมาหวัขมาํ 

 เจา้ของแขก เขาแจกนํ้าขาว             ท่ีทาํดว้ยขา้วเหนียวดาํ 

 กินแลว้กร้็อง กินแลว้กเ็ล่น             กินแลว้กเ็ตน้กินแลว้กร็ํา 

 กห็ายเหน่ือย ท่ีเม่ือยลา้             เก่ียวขา้วกนัมาวนัยงัคํ่า 

 กเ็กิดสนาน เป็นการสนุก             หายเหน่ือย กลุ็กข้ึนมารํา……. 

(เพลงเก่ียวขา้วลาํดบัท่ี  ๑) 

 

จากเน้ือเพลงขา้งตน้ แสดงให้เห็นถึงการร้องเพลงเก่ียวขา้วของคนในอดีตท่ีเป็นการ

ร้องเพื่อเป็นการผอ่นคลายระหวา่งการทาํงาน และหลงัจากเสร็จภารกิจดงักล่าว ในช่วงเยน็จะมีการ

ร้องเล่นพร้อมกบักินเหลา้ขาวเป็นหมู่คณะ สลบักบัการเตน้แลว้ก็รําจนเกิดเป็นความสนุกสนาน 

 
 ………………… 

ชาย ฉันอยู่ตาํบลบางเสดจ็  ลูกหลานตาเพชรทํานา (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

 อาํเภอป่าโมก  จงัหวดัอ่างทอง  เป็นถิ่นท้องที่มา (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

 มาเล่นเพลงเกีย่วข้าวที่  เป็นของเก่าคร่ําคร่า (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

เป็นของไทยท่ีไกลจากกรุง  อยูต่ามทอ้งทุ่งทอ้งนา (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

(เพลงเก่ียวขา้วลาํดบัท่ี ๒) 

 



๘๓ 

 
 

ชาย        สวสัดีท่านท่ีเคารพ   ท่ีไดม้าพบเจอหนา้ 
 ผมอยูต่าํบลบางเสดจ็           ลกูหลานตาเพชรทาํนา 
 มาเล่นเพลงเกีย่วข้าว           ท่ีเป็นของเก่า  ครํ่ าคร่า 
 เป็นของไทยทีไกลจากกรุง           อยูต่ามทอ้งทุ่งทอ้งนา 
 เขาเรียกวา่เพลงพืน้บ้าน           มานมนานหนกัหนา 
 สมเดจ็พระเทพท่านถามไถ่           เสดจ็ไปวดัท่า 
 ท่านบอกวา่เพลงพืน้บ้าน           ใหเ้ราช่วยกนัรักษา 
 ใหเ้รียกคืนฟ้ืนฟ ู                          ใหก้ลบัมาอยูท่ี่เมืองป่า 
ลง ไม่ใหไ้ปไกลจากนา            มาอยูท่ี่ป่าโมกเอย 

(เพลงเก่ียวขา้วลาํดบัท่ี ๑๐) 

 
จากตวัอยา่งขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ มรดกทางวฒันธรรมท่ีสําคญัในทอ้งถ่ินของชาวตาํบล

บางเสด็จ อาํเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง ก็คือ การร้องเพลงเก่ียวขา้วท่ีมีมาตั้งแต่รุ่นปู่ ย่าตายาย  

ซ่ึงเป็นความภาคภูมิใจของคนป่าโมก โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวตาํบลบางเสด็จ ท่ีไดเ้คยนาํการแสดง 

เพลงพื้นบา้นจงัหวดัอ่างทอง แสดงถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เม่ือคร้ัง

เสด็จมาเป็นองค์ประธานทอดกฐินในวนัท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  ณ วดัท่าสุทธาวาส ตาํบล 

บางเสด็จ อาํเภอป่าโมก  จงัหวดัอ่างทอง 

 
นอกจากเพลงเก่ียวข้าวท่ีกล่าวมาข้างตน้แล้วนั้น เพลงพื้นบา้นจงัหวดัอ่างทองจะมี

เอกลกัษณ์โดดเด่นทั้งท่วงทาํนอง นํ้ าเสียง จงัหวะลีลา ก็คือ เพลงเรือ  ดงัปรากฏในเพลงของพ่อ

เพลงมงักร บุญเสริม ดงัน้ี 

………… 

เพลงเรือท่ีร้องน่ีกเ็ป็นของโบราณ  ท่ีเรียกวา่เพลงพ้ืนบา้น  ของอ่างทอง 

เพลงเรือกาํลงัจะหาย  แลว้เราจะหาไม่เห็น  กเ็พราะไม่มีใครเล่นใครร้อง 

ทั้งเรือกจ็ะตอ้งหาย  ทั้งพายกจ็ะตอ้งหกั  มนัน่าเสียดายของนกั  นะพ่ีนอ้ง 

อาจารยม์ยรีุอยูโ่รงเรียนวดัสระแกว้  ไดกู้เ้รือกนัข้ึนมาแลว้  พายลอยล่อง 

ไดกู้คื้นเรือเก่า  แลว้กเ็อาชนัยา  เท่ียวพายไปพายมา  ท่ีอ่างทอง….. 

(เพลงเรือลาํดบัท่ี  ๓) 



๘๔ 

 
 

จากตวัอย่างเพลงขา้งตน้ จะเห็นได้ว่า เพลงเรือเป็นเพลงพื้นบา้นของอาํเภอป่าโมก 

จงัหวดัอ่างทอง ซ่ึงในระยะหลงัการร้องเพลงเรือเกือบจะสูญหาย แต่ดว้ยความร่วมมือร่วมใจของ

คนในชุมชนท่ีมีพอ่เพลงมงักร บุญเสริม และอาจารยม์ยุรี ศรีนาค อดีตครูใหญ่ โรงเรียนวดัสระแกว้ 

ตาํบลบางเสด็จ อาํเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง ไดใ้ห้เยาวชนมีโอกาสไดฝึ้กฝนการร้องเพลงพื้นบา้น 

ดงัเช่น เพลงเรือ เพลงเก่ียวขา้ว เพลงรําโทน เป็นตน้ โดยมีการสืบทอดมาจนถึงทุกวนัน้ี 

……………..    

เพลงเรือวนันี ้    มาจากโรงสีเทพประทาน        มทีี่กนิถิ่นสถาน   อยู่วดัท่า 

อยู่ตาํบลบางเสดจ็          ขึน้กบัเขตป่าโมก                     รับสืบทอดมรดก         ของปู่ย่า 

ถา้ร้องไปไม่ถกูโสต       กข็อโทษท่านท่ีมา   

มาร้องเพลงพ้ืนบา้น       ประชาสมัพนัธ์เชิญมา             ใหพ้วกหนูหนูน้ีวา่      เพลงเอย… 

(เพลงเรือลาํดบัท่ี  ๗) 

 

จากตวัอย่างขา้งตน้ เพลงเรือท่ีมีตน้กาํเนิดจากตาํบลบางเสด็จ อาํเภอป่าโมก จงัหวดั

อ่างทอง มีการร้องเล่นมาตั้งแต่รุ่นปู่  ย่า ตา ยาย มาในระยะหลงัคนในชุมชนตาํบลบางเสด็จได้

รวมตวักนั โดยมีพอ่เพลงมงักร บุญเสริม  เป็นผูน้าํตวัแทนของชุมชน พร้อมกบัไดรั้บการสนบัสนุน

จากภาคเอกชนท่ีเป็นโรงสีประจาํชุมชน คือโรงสีเทพประทาน ๒ จึงทาํให้เพลงพื้นบา้นอาํเภอ 

ป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง คงอยูแ่ละในปัจจุบนัน้ีชาวตาํบลบางเสด็จ อาํเภอป่าโมก ไดจ้ดัตั้งกลุ่มชาว

เพลงพื้นบา้นป่าโมก  เพื่อช่วยกนัอนุรักษภ์ูมิปัญญาพื้นบา้น ให้กบัเยาวชนรุ่นหลงัไดเ้รียนรู้และเกิด

ความภาคภูมิใจในทอ้งถ่ินของตน ซ่ึงการละเล่นเพลงเรือมีความสําคญัมาตั้งแต่อดีต ดงัปรากฏจาก

หลกัฐานความเป็นมาดงัน้ี 
 

การเละเล่นเพลงเรือ ส่วนใหญ่จะเร่ิมเล่นกนัตั้งแต่ ข้ึน ๗ คํ่า เดือน ๑๒ 

ซ่ึงเป็นช่วงหน้านํ้ า ขา้วในทุ่งนากาํลงัเติบโตเต็มท่ี ชาวบา้นว่างจากงานใน

อาชีพประจาํ ซ่ึงนบัเป็นช่วงเวลาอนัเหมาะสม จึงชวนกนัลงเรือพายออกมาหา

ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ดว้ยการร้องเพลงเรือ นอกจากน้ีไดมี้การเล่นเพลง

เรือในโอกาสวนัสําคญัอ่ืน เช่น วนัทอดกฐิน ทอดผา้ป่า หรืองานบุญหนา้นํ้ า

อ่ืนๆ  (ศิริพร แกว้ก่า, ๒๕๕๑: ๙๐-๙๑) 



๘๕ 

 
 

นอกจากน้ีการละเล่นพื้นบ้านท่ีได้สืบทอดกันมา ตั้ งแต่รุ่น ปู่  ย่า ตา ยาย ของชาว

จงัหวดัอ่างทอง คือ การร้องเพลงรําโทน ดงัตวัอยา่งเพลงรําโทน จากพอ่เพลงมงักร บุญเสริม 

 

                   หล่อจริงนะดารา      งามตาจริงแม่สาวเอย                     

วนัน้ีฉนัมีความสุข                     สนุกร่ืนเริงฤทยั 

ท่ีน่ีเป็นแดนสวรรค ์                   เธอกบัฉนัมาเล่นรําไทย (ซํ้ า) 

(เพลงรําโทนลาํดบัท่ี ๑๒) 
 

       มองดูใบหนา้                      สายตามาเจอะมาเจอ          

ฉนัมองดูเธอ                              เออ้เฮอสวยจงั 

ยิม้สกันิดจะติดใจ                       ยิม้ชมา้ยชายหางตา                         

ยิม้เสน่ห์มีสง่า                            เธอยิม้มาฉนักย็ิม้ไป (ซํ้ า) 

(เพลงรําโทนลาํดบัท่ี ๑๙) 
 

จากตวัอยา่งการคน้ควา้ขอ้มูลการรําโทน การละเล่นเพลงรําโทนในจงัหวดัอ่างทองนั้น

มีมาตั้งแต่หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ วิธีการเล่นแบ่งเป็นฝ่ายชายหญิงร้องโตต้อบกนั เน้ือหาของ

เพลงเก่ียวขอ้งกบัชีวติและสังคมในยคุนั้น ใชโ้ทนเป็นเคร่ืองประกอบจงัหวะ (สํานกังานวฒันธรรม

จงัหวดัอ่างทอง, ๒๕๕๖: ๓๓๖) 

โดยมีการถ่ายทอดใหก้บัเยาวชนทั้งในสถานศึกษาและการรวมกลุ่มของผูส้นใจในการ

อนุรักษเ์พลงพื้นบา้นทอ้งถ่ินของตนเอง 

 

๑.๔.๔.๒ หัตถกรรมพืน้บ้าน 

เน่ืองด้วยภาคกลางเป็นภูมิภาคท่ีมีศิลปวฒันธรรมพื้นบ้าน ท่ีมี

เอกลกัษณ์และมีการสืบทอดกนัมาตั้งแต่รุ่น ปู่  ยา่ ตา ยาย จนเกิดเป็นมรดกทางวฒันธรรม พร้อมกบั

ประเพณีท่ีดีงามของทอ้งถ่ินตน 

 



๘๖ 

 
 

จากการศึกษาเพลงพื้นบา้นจงัหวดัอ่างทองของพ่อเพลงมงักร บุญเสริม ไดส้ะทอ้นถึง
ศิลปะพื้นบา้นจงัหวดัอ่างทองหลายประการ ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

 
………………… 

เขาลือกนัฉาว  เขากเ็ล่ากนัเอด็  วา่ชาวตาํบลบางเสดจ็  ป้ันตุ๊กตา 

ตุ๊กตาชาววงั  ช่ือโด่งดงัไปทัว่  ทาํใหเ้มียตอ้งชวนผวั  ใหพ้ามา 

อยากจะเห็นเสียนกั  มนัน่ารักแค่ไหน  วา่ตวัจะเลก็หรือตวัจะใหญ่  ตุ๊กตา 

อยากจะเห็นเสียจงั  กไ็ดแ้ต่ฟังเขาวา่  อยากจะเห็นดว้ยตา  ตนเอย 

ตุ๊กตาชาววงั  ศูนยเ์ขาตั้งกนัอยูท่ี่ไหน  กจ็ะมาบอกท่านให ้ ศูนยตุ๊์กตา 

อยูท่ี่ตาํบลบางเสดจ็  อยูใ่นเขตหมู่สอง อาํเภอป่าโมก  จงัหวดัอ่างทอง  วดัท่า 

ขอเชิญพ่ีนอ้งหญิงชาย  ถา้ผา่นไปผา่นมา 

ชมตุ๊กตาชาววงัท่ีโด่งดงัทัว่หลา้  ตั้งอยูท่ี่วดัท่า  พ่ีเอย 

เชิญมาเท่ียวชมกนัได ้ ของดีท่ีในวดัท่า  ท่ีมาเสนอเมืองป่าโมกเอย 

(เพลงเรือลาํดบัท่ี  ๖) 

 

จากตวัอย่างข้างต้นคือ การป้ันตุ๊กตาชาววงัเป็นอาชีพตามโครงการพระราชดาํริใน

พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ิพระบรมราชินีนาถ สืบเน่ืองจากในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้เกิด 

อุทกภยั ในอาํเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง ชาวป่าโมกไดรั้บความเดือดร้อนเป็นอยา่งมากไม่สามารถ

ทาํนาได้ พระองค์ได้ส่งอาจารย์มาสอนชาวบา้นในชุมชนให้ประดิษฐ์ตุ๊กตาชาววงัท่ีทาํด้วยดิน

เหนียว โดยป้ันเป็นรูปทรงต่าง ๆ ลําดับต่อมาจึงนําไปเผาพร้อมกับทาสีและสุดท้าย คือ การ

ประกอบตุ๊กตาเขา้กบัฐานไมเ้ป็นขั้นสุดทา้ย (ทิวาวรรณ อ่ิมสมยั, ๒๕๔๓: ๑๑๔-๑๑๕) โดยกลุ่ม

ชาวบา้นไดสื้บทอดเรียนรู้ วิธีการทาํจากรุ่นสู่รุ่น จนปัจจุบนัน้ีสามารถสร้างรายไดใ้ห้แก่ชาวบา้น 

และเป็นมรดกวฒันธรรมของชาวป่าโมกไดอ้ยา่งภาคภูมิใจ 

 

 

 

 



๘๗ 

 
 

๑.๔.๔.๓ นิทานพืน้บ้าน 

จากการศึกษาเพลงพื้นบ้าน มีเน้ือเพลงบางส่วนได้สะท้อนถึง

นิทานไทย ท่ีเรียกวา่นิทานมหศัจรรย ์ดงัท่ี จินตนา ใบกาซูยี (๒๕๔๙: ๑๔๘-๑๔๙) กล่าววา่ นิทาน

มหัศจรรยส่์วนใหญ่ มีตวัละครเป็นเจา้หญิงเจา้ชายเป็นพระเอก มกัเป็นโอรสของกษตัริยท่ี์เกิดมา

พร้อมกบัของวิเศษ หรือมีสัตวเ์ป็นผูช่้วยพระเอกบางเร่ือง สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ ส่วน

นางเอกเป็นธิดาของกษตัริยห์รือลูกคนสามญั บางเร่ืองอาจมีกาํเนิดจากสัตว ์ในนิทานบางเร่ือง

พระเอก นางเอกอาจเป็นลูกคนเดียว แต่ในเร่ืองท่ีพ่อแม่มีลูกหลายคน พระเอก นางเอก มกัเป็นลูก

คนสุดทา้ย  ดงัเน้ือเพลงท่ีปรากฏ ดงัน้ีคือ 
 

…………………  

เจา้  เออ  เอิง  เงย  เจา้เงาะ                        สวมรูปเงาะไปเมืองมณฑา 

รีบไปรับพวงมาลา                                    รจนาเส่ียงพวงมาลยั 

ถึงเมืองมณฑา  ตั้งวาจาอธิษฐานไป    ขอท่านทา้วเทพไทย  จงดลใจใหเ้ห็นรูปทอง 

รจนา  เออ  เงย  นารี                         เป็นบุตรีของทา้วสามล 

เทวดาท่านผา่นมาดล                                ใหแ้ม่หนา้มล  เส่ียงพวงมาลยั 

รูปเธอเป็นทองทั้งองค์                              ซ่อนรูปทรง  เอาไว้ข้างใน 

เธอชาํเรือง  เอียงชมา้ย                              เส่ียงพวงมาลยั  สวมคอเงาะเอย 

(เพลงรําโทนลาํดบัท่ี ๒๙) 

 

จากตวัอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่าเป็นการสะท้อนให้เห็นถึง นิทานพื้นบ้านไทย คือ  

เร่ืองสังข์ทอง เน้ือเพลงบอกถึงลกัษณะเด่นของเร่ืองน้ีคือ มีเจา้เงาะ นางรจนา ธิดาของทา้วสามล 

และนางมณฑา  นางรจนาเส่ียงพวงมาลยั มีเทวดาดลใจให้นางเห็นรูปทองท่ีอยูใ่นกาย หลงัจากนั้น

นางจึงเส่ียงพวงมาลยั มาสวมท่ีคอเงาะและไดค้รองคู่กนั ทาํให้ผูฟั้งสามารถเขา้ใจเร่ืองไดต้ามเน้ือ

เพลง เกดิคําพูดติดปากคือ นางรจนาเส่ียงพวงมาลยั  เจ้าเงาะถอดรูปเป็นพระสังข์น่ันเอง 

 
 
 



๘๘ 

 
 

๑.๔.๔.๔ ประเพณท้ีองถิ่นทีสํ่าคัญ 

ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยมีความต่างกนั ทั้งดา้นลกัษณะ

ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ อาชีพ กลุ่มชน และคติความเช่ือต่าง ๆ ส่ิงเหล่าน้ีทาํให้

เกิดลกัษณะวฒันธรรมของทอ้งถ่ินข้ึน เช่น วฒันธรรมลา้นนาทางภาคเหนือ วฒันธรรมของภาคใต ้

เป็นตน้ (อรรถพล อนันตวรสกุล, ๒๕๔๖: ๙) ประการสําคญัลกัษณะภูมิประเทศของภาคกลาง

ตอนล่าง จะมีลักษณะเป็นท่ีลุ่มและอยู่ติดกับแม่นํ้ า โดยเฉพาะพื้นท่ีของอาํเภอป่าโมก จงัหวดั

อ่างทอง มีลกัษณะเหมือนแอ่งกระทะ และบา้นเรือนส่วนใหญ่จะตั้งเรียงรายติดกบัแม่นํ้ าเจา้พระยา 

มีความผกูพนักบัสายนํ้า ซ่ึงในอดีตนั้น สภาพความเป็นอยูข่องผูค้นในจงัหวดัอ่างทอง เม่ือถึงฤดูฝน

จะเกิดนํ้ าท่วมเป็นเวลานาน คนส่วนใหญ่สัญจรดว้ยเรือเป็นหลกั ประเพณีท่ีสําคญัของชาวป่าโมก 

จงัหวดัอ่างทองก็คือ การแข่งเรือท่ีมกัจะจดัในช่วงหนา้นํ้ า และช่วงวนัตรุษสงกรานต ์แต่ในปัจจุบนั

น้ี ถึงแมจ้ะมีสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไป มีถนนตดัผา่นมีความสะดวกสบายในการสัญจร แต่วิถีชีวิต

ผูค้นก็ยงัคงอาศยัอยูริ่มนํ้าเช่นเดิม และก็ยงัคงสืบทอดประเพณีการแข่งเรือยาว ประเพณีลอยกระทง 

ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

…………………….. 

               อนัประเพณีไทย  นํ้านั้นกมี็ไม่นอ้ย  จะกล่าวความ นํ้าถอ้ย.. คาถา 

เร่ืองประเพณี  ท่ีมามีกบันํ้า  คนเราไดใ้ชท้าํ.. กนัมา.. 

ตรุษสงกรานต์  กไ็ปถึงบา้นผูเ้ฒ่า  นัง่ถือขนั  คุกเข่า.. ขอขมา.. 

ผูเ้ฒ่า  ผูแ้ก่  เรากก็ราบก่อน  รดนํ้าขอพร.. ปู่ยา่.. 

งานสงฆ์นํา้พระ  กเ็ป็นประเพณี  ทุกสถานถ่ินท่ี.. ทุกวดัวา.. 

เพญ็เดอืนสิบสอง  กมี็จุดประสงค ์ ไปร่วมกนัลอยกระทง.. แถวหนา้ท่า.. 

มีงานไหว้พระ  เขากจ็ดัแข่งเรือ  ทั้งหญิงชายใตเ้หนือ.. มามากหนา้.. 

ในเร่ืองทาํบุญ  นึกถึงคุณกรวดนํ้า  ผูชู้ชุบอุปถมัภ.์. แก่เรามา.. 

งานศพกท็ราบ  ตอ้งใชน้ํ้าอาบองคศ์พ  ประเพณีขอจบ.. นะท่านจ๋า.. 

มากล่าวกนันานเน่ิน  จะทาํใหเ้กินเวลา 

มากล่าวกนัเพียงยอ่ ๆ  เอาแต่พอไปมา คุณของแม่คงคา  น้ีเอย 

(เพลงเรือลาํดบัท่ี  ๑๒) 
 



๘๙ 

 
 

จากเน้ือเพลงขา้งตน้ จะเห็นไดว้่าประเพณีไทยมีความสําคญัอย่างยิ่งในสังคมชนบท 

จากเน้ือเพลงจะเห็นว่าคนไทยสมยัก่อนมีความผูกพนักบัสายนํ้ า นอกจากจะตั้งบา้นเรือนอยู่ริม

แม่นํ้ าแลว้ทาํอาชีพเกษตรกรรมแลว้นั้น ประเพณีทอ้งถ่ินจึงมีความสัมพนัธ์กบันํ้ าเช่นกนั โดยเร่ิม

จากประเพณีตรุษสงกรานต ์
 

คาํวา่ “ตรุษ” เป็นภาษาทมิฬใชใ้นชนบทเผา่หน่ึงทางอินเดียตอนใต ้

แปลว่า ตัดหรือขาด คือ ตดัปี หรือ ขาดปี หมายถึงการส้ินปี ตามปกติการ

กาํหนดวนัตรุษหรือวนัส้ินปีจะถือหลกัทางจนัทรคติ คือ วนัแรม ๑๕ คํ่า เดือน 

๔ วนัตรุษสงกรานต์จึงเป็นวนัข้ึนปีใหม่ของไทยท่ีได้กําหนดธรรมเนียม

ปฏิบติัมาอย่างชัดเจนเป็นวฒันธรรมประจาํชาติบ่งบอกถึงคุณลกัษณะของ

ความเป็นไทย เช่น ความกตญัํู ความโอบออ้มอารี ความสนุกสนานร่ืนเริง 

เป็นตน้ (สาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ, ม.ป.ป.: ๖-๗) 

 

จากตวัอยา่งเน้ือเพลงพื้นบา้นของพอ่เพลงมงักร บุญเสริม ปรากฏประเพณีวนัตรุษหรือ

วนัปีใหม่ไทยแต่เดิม ซ่ึงชาวป่าโมก และชาวจงัหวดัอ่างทองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั มกัจะไป

ทาํบุญในช่วงเช้าของวนัท่ี ๑๓ เมษายน พร้อมกบันาํโกศบรรจุอฐิัของปู่ ยา่ ตายาย เพื่อสวดบงัสุกุล

อุทิศส่วนกุศลใหก้บับรรพบุรุษเป็นประจาํในทุกปี นอกจากน้ีช่วงเทศกาลวนัสงกรานต ์ลูกหลานจะ

ไปรดนํ้ าดาํหัวผูใ้หญ่ โดยมีการคุกเข่าขอขมาในส่ิงท่ีไดล่้วงเกิน เพื่อให้ผูใ้หญ่ไดย้กโทษให้ และ

หลงัจากนั้นก็เป็นการรดนํ้ าขอพรจาก ปู่  ย่า ตา ยาย ญาติผูใ้หญ่ท่ีเคารพ บา้นใครท่ีลูกหลานไป

ทาํงานท่ีอ่ืน พอถึงช่วงเวลาตรุษสงกรานต ์ก็จะมารวมกนัท่ีบา้นพอ่แม่ ปู่  ยา่ ตา ยาย และจะไดรั้บพร

จากผูใ้หญ่ซ่ึงเป็นประเพณีท่ีดีงาม สร้างความสัมพนัธ์ในครอบครัวอย่างดียิ่ง นอกจากน้ีในช่วง

เทศกาลสงกรานต์นั้น เกือบทุกครอบครัวจะไปสรงนํ้ าพระตามวดัท่ีสําคญั ในอดีตรุ่นปู่ ย่า ตายาย  

จะมีการก่อเจดีย์ทรายภายในวดั หลังจากได้ทาํบุญรับพรจากพระในช่วงเช้า ทาํให้ชายหญิงได้

พบปะพูดคุยกนัต่างกบัคนปัจจุบนั งานร่ืนเริงในช่วงวนัตรุษสงกรานตจ์ะมีการทาํบุญ สรงนํ้ าพระ

และมีงานมหรสพในตอนกลางคืน เช่น ลิเก วงดนตรีสตริง เป็นตน้ ภายในวดัจะมีร้านคา้ต่างๆ มา

จบัจองพื้นท่ีภายในวดั โดยจะมีการเช่นพื้นท่ีโดยมีกรรมการวดัเป็นผูดู้แลและนาํรายไดไ้ปพฒันาวดั

ต่อไป 



๙๐ 

 
 

ประเพณีท่ีสําคญัอย่างยิ่งของทอ้งถ่ินอาํเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทองอีกประเพณีหน่ึง  

ท่ีกล่าวถึงในเพลงพื้นบา้น คือ ประเพณีลอยกระทง จากการศึกษาขอ้มูลประเพณีลอยกระทงซ่ึงจดั

ข้ึนช่วงวนัเพญ็เดือนสิบสอง เป็นประเพณีท่ีมีมาตั้งแต่คร้ังสมยัสุโขทยั ในสมยันั้นการลอยกระทง

ถือเป็นพระราชพิธี เรียกวา่ “พระราชพิธีจองเปรียงชกัโคมลอยโคม” จึงเปรียบพิธีดงักล่าวเป็นการ

บูชาพระบรมสารีริกธาตุพระจุฑามณีในดาวดึงส์พิภพท่ีปรากฏอยู ่ณ หาดทรายริมแม่นํ้ านมัทามหา-

นที (ศิริพร แกว้ก่า, ๒๕๔๑: ๑๒) 

 

ความสัมพนัธ์ระหว่างชุมชนสําหรับประเพณีวนัลอยกระทงของชาวป่าโมก จงัหวดั

อ่างทองนั้น มีความโดดเด่น ภายในจงัหวดัอ่างทองมาก เพราะในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธนัวาคม 

นํ้าจะท่วมจงัหวดัอ่างทองเป็นประจาํในทุกปี การเดินทางในยุคสมยัปี ๒๕๐๐-๒๕๒๐ จะใชเ้รือใน

การสัญจร โดยเฉพาะอยา่งยิง่ช่วงงานปิดทองประจาํปีของวดัป่าโมกวรวิหาร อาํเภอป่าโมก จงัหวดั

อ่างทอง จะมีการไหวพ้ระพุทธไสยาสน์ประจาํปี ช่วงหนา้นํ้ าวนัเพญ็เดือนสิบสองนั้น ภาคกลางวนั

จะมีประเพณีการแข่งเรือยาวบริเวณด้านหน้าซ่ึงเป็นแม่นํ้ าเจ้าพระยาท่ีไหลผ่านอาํเภอป่าโมก 

จงัหวดัอ่างทอง สะทอ้นใหเ้ห็นความสัมพนัธ์อนัดีของคนในชุมชน ดงัปรากฎหลกัฐานต่อไปน้ี 

 
สมยัก่อนเม่ือถึงฤดูนํ้ าหลาก ว่างเวน้จากการเพาะปลูกปักดาํทาํนา

ประมาณเดือนกนัยายนถึงเดือนธนัวาคม โดยเฉพาะช่วงเทศกาลทอดกฐิน คน

หนุ่มสาว ผูสู้งอายตุามหมู่บา้นจะร่วมใจกนัตกแต่งองคก์ฐินไปทอดตามวดั ซ่ึง

วดัมกัอยู่ริมแม่นํ้ าทัว่ไป เม่ือทอดกฐินเรียบร้อยจะมีการเล่นเพลงเรือและแข่ง

เรือยาวในการแข่งจะตอ้งใชค้นจาํนวนมากลงพายแข่งขนั ตอ้งใชค้วามสามคัคี

ในการจํ้ าพายให้พร้อมเพรียงเพ่ือให้ถึงเส้นชัยโดยเร็วท่ีสุด (วินัย รอดจ่าย, 

๒๕๓๒: ๘-๙) 

 

นอกจากน้ีเน้ือหาในเพลงได้กล่าวถึงประเพณีการแข่งเรือยาวของจงัหวดัอ่างทอง  

ซ่ึงจดัเป็นงานประจาํปีของวดัป่าโมกวรวิหาร จดัข้ึนในช่วง ข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน ๑๒ ในอดีตนั้นจะมี

การแข่งขันเรือยาว ประเภทเรือพายและเรือติดเคร่ือง เรือพายมักจะทําด้วยไม้สักและไม้

ตะเคียนทอง มีการทาํเองหรืออาจซ้ือเรือสําเร็จจากทางภาคเหนือ บางคร้ังก็สั่งไมจ้ากทางภาคเหนือ



๙๑ 

 
 

แลว้มาแกะทาํเอง การแข่งขนัจะมีเรือจาํนวนมากทั้งในจงัหวดัอ่างทองและต่างจงัหวดัมาร่วมแข่ง 

โดยแบ่งการแข่งขนัออกเป็นสาย จะมีเรือจอดอยูช่ายนํ้ าจาํนวนมาก รอการแข่งขนัเป็นคู่ มีโฆษก

พากยต์ลอดการแข่งขนั ชาวบา้นและผูท่ี้ช่ืนชอบการแข่งเรือจะมาให้กาํลงัใจอยูริ่มแม่นํ้ าเจา้พระยา 

หนา้วดัป่าโมกวรวหิาร (อนงค ์บุญสม, ๒๕๖๐) 

 

นอกจากประเพณีท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งคนในชุมชนและสายนํ้ าแลว้ 

ในเน้ือเพลงพื้นบ้านยงักล่าวถึงการจัดงานศพ ซ่ึงเป็นประเพณีเก่ียวกับชีวิตท่ีสัมพนัธ์กับคน 

ไทยพุทธแต่โบราณท่ีปฏิบติัสืบทอดกนัมาจนถึงปัจจุบนั  การกรวดนํ้ า หลงัจากการทาํบุญเพื่อเป็น

การอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษท่ีล่วงลบัไปแล้ว รวมถึงการรดนํ้ าศพ การอาบศพของผูต้าย

ในช่วงพิธีงานศพ ซ่ึงในอดีตแต่ก่อน ถา้เป็นผูสู้งอายุเม่ือมีการเจ็บป่วยและเสียชีวิต ลูกหลานใน

บา้นจะอาบนํ้าแต่งตวัใหก้บัศพมกัจะทาํพิธีรดนํ้ าศพและสวดศพท่ีบา้น ซ่ึงแตกต่างจากปัจจุบนัเม่ือ

มีคนตายลูกหลานจะไปไวท่ี้วดัใกลบ้า้นหรือในชุมชนของตนเอง หลงัจากนั้นจะมีสัปเหร่อหรือ

ผูช่้วยสัปเหร่อคอยดูแลจดัการตามขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่รดนํ้ าศพ โดยสัปเหร่อจะนาํศพบรรจุใสโลง

ก่อนห้าโมงเย็นไม่นิยมกระทาํในช่วงกลางคืน หลงัจากนั้นจะมีการสวดพระอภิธรรมจนถึงพิธี

ฌาปนกิจศพ 

 

พิธีกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการตาย เป็นพิธีท่ีมีข้ึน เน่ืองจากความเช่ือ

เร่ืองขวัญหรือวิญญาณ เป็นการบอกขั้นตอน การเปล่ียนสถานภาพจาก

สถานภาพคนเป็นคนตายราบร่ืน การสวดพระอภิธรรมเป็นเร่ืองสอนคนเป็น 

เพ่ือไดพิ้จารณาในมรณานุสสติกมัมฏัฐาน เพราะการสวดบางทีเขา้ใจผิดคิดว่า

สวดให้ผูต้าย เพราะเม่ือไม่มีใครตายก็ไม่มีใครสวด ดงันั้นการท่ีมีพระสวด

ตอ้งการไม่ให้เงียบเหงา เป็นการเฝ้าศพนัน่เอง (อมรา พงศาพิชญ,์ ๒๕๕๗: 

๒๗๖) 

 

 



๙๒ 

 
 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ทั้งหมดแสดงถึงลกัษณะเด่นของพ่อเพลงมงักร บุญเสริม ท่ีนาํ

ประวติัความเป็นมา ประเพณีวฒันธรรมท่ีดีงามของจงัหวดัอ่างทอง แสดงให้เห็นความสัมพนัธ์

ประเพณีทอ้งถ่ินท่ีมีความสาํคญัอยา่งยิง่ต่อคนในชุมชน สะทอ้นภาพสังคมของชาวบา้นท่ีผกูพนักบั

สายนํ้าและเป็นการเช่ือมโยงกลุ่มคนในจงัหวดัอ่างทองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัไดอ้ยา่งภาคภูมิใจ 

 

๑.๔.๕ ค่านิยม 
 

ชาวอ่างทองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและนับถือศาสนา

พุทธ วิถีชีวิตอยู่กบัธรรมชาติ มีความเป็นอยู่เรียบง่ายผูกพนักบัวดั ดงัท่ี สุพตัรา สุภาพ (๒๕๔๑: 

๘๒) กล่าววา่ สถาบนัศาสนาทาํหนา้ท่ีเสมือนกลไกสําคญัในการควบคุมทางสังคมเพื่อให้เกิดความ

ประพฤติและพฤติกรรมอนัถูกตอ้ง  เพื่อนําไปสู่ความสงบสุขความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมี

ศีลธรรมอนัดี 

จากการศึกษาเพลงพื้นบ้านจังหวัดอ่างทองของพ่อเพลงมังกร  

บุญเสริม พบว่าเน้ือหาส่วนหน่ึงสะทอ้นค่านิยม และความเช่ือเก่ียวกบัการประพฤติตน ให้อยู่ใน

กรอบศีลธรรมอนัดีงาม  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 

……………… 

วฒันธรรมไทย        ไม่บอกใหไ้ปทาํชัว่      วา่คนไทยมีทัว่            ทุกถ่ินท่ี 

คุณธรรม ธรรมะ     วา่จริยธรรมไทย           พระวา่วอนสอนไว ้    ทุกวนัวี่ 

ศาสนาพุทธน้ัน        สอนให้สุจริต              ไม่ใหไ้ปทาํความผิด    ประเพณี….. 

(เพลงเรือลาํดบัท่ี ๑๘) 

 

จากตวัอย่างขา้งตน้เน้ือเพลงไดก้ล่าวถึงค่านิยมในการปฏิบติัตนของ

คนไทยภาคกลางแสดงใหเ้ห็นวา่ การท่ีเราทาํชัว่เราจะไดรั้บผลกรรมท่ีไดก้ระทาํไว ้ทาํให้มีแต่ผูค้น

รังเกียจ การทาํผดิศีลธรรมจะทาํใหเ้กิดความเสียหายในหลายดา้น เราควรหมัน่สร้างแต่ความดี และ

ท่ีสาํคญัศาสนาพุทธสอนให้ทุกคนทาํแต่ส่ิงท่ีสุจริต ไม่ตกเป็นทาสของกิเลส เพราะจะทาํให้ตนเอง



๙๓ 

 
 

และสังคมเดือดร้อน ควรปฏิบติัดงัเช่น คิดดี พูดดี ซ่ึงเป็นหลกัธรรมของผูค้รองเรือนนัน่เอง (ฐาปนี, 

๒๕๔๙: ๑๘) 

…………….. 

เขาวา่คนเป็นมนุษย ์            เร่ืองส้ินสุดนั้นไม่มี 

ตอ้งขออภยัท่ีไดม้าช้ี         เป็นห่วงนอ้งพ่ี 

ประพฤตผิดิคิดไม่ดี            ความทุกข์จะมมีาเอย 

(เพลงเรือลาํดบัท่ี  ๑๐) 

การเกิดเป็นมนุษยน์ั้นตอ้งพบเจอกบัปัญหาท่ีเขา้มาในชีวิต เราควรมีสติ รู้จกัการใช้

ชีวิตอยา่งไม่ประมาท  ถา้เราประพฤติผิด คิดในส่ิงท่ีไม่ดี นอกจากจะทาํให้ตนเองมีความทุกขแ์ลว้

นั้น อาจทาํใหบุ้คคลในครอบครัวรวมถึงคนรอบขา้งไดรั้บความเดือดร้อนไปดว้ย 

 

นอกจากน้ีค่านิยมท่ีให้หญิงสาวรักนวลสงวนตวั โดยเปรียบกบัส่ิงอ่ืนๆ เพื่อให้ผูอ่้าน

มองเห็นภาพ และฝึกร้องเพลง   ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 

………………………. 

หญิง จะเปรียบเน้ือความ  ใหค้นงามพ่อเห็น  พ่อโพธ์ิเยอืกหอมเยน็ (ฮา้..ไฮ)้  พ่ีจ๋า (ชะช่า) 

 นอ้งเป็นหญิง  นอ้งกต็อ้งรักกาย  ตวัของพ่ีน้ีเป็นชาย (ฮา้..ไฮ)้  กต็อ้งรักหนา้ (ชะช่า) 

 จะเปรียบเป็นหงส์  กต็อ้งรักหาง  ถา้เปรียบเป็นชา้ง (ฮา้..ไฮ)้  กรั็กงา (ชะช่า) 

 เปรียบเหมือนนกยงู  กต็อ้งรักแวว  วา่สาลิกานกแกว้ (ฮา้..ไฮ)้  กรั็กป่า (ชะช่า) 

 เปรียบเหมือนนอ้งรักแม่  เปรียบเหมือนแกรักขา้  ดู ๆ กนัแต่  ปรามาณเอย 

(เพลงเรือลาํดบัท่ี ๑๑) 

 

เน้ือเพลงขา้งตน้สะทอ้นถึงค่านิยมในการเลือกคู่ครอง การครองเรือน โดยเฉพาะฝ่าย

ชายท่ีมาเป็นผูน้าํครอบครัวจะตอ้งมีจิตใจท่ีเยือกเยน็ สุขุม เป็นท่ีพกัพิงให้กบัฝ่ายหญิงได ้ส่วนฝ่าย

หญิงจะตอ้งประพฤติตนใหดี้ รักษากาย รักษาใจเพื่อท่ีจะไดมี้คู่ครองท่ีดี นอกจากน้ีไดแ้ทรกคาํสอน

ใหฝ่้ายหญิง มีความกตญัํูต่อมารดาซ่ึงเป็นการปลูกฝังค่านิยมท่ีดีในการประพฤติปฏิบติัตน 

 



๙๔ 

 
 

๑.๔.๖ ความเช่ือทางศาสนาและพธีิกรรม 

ครอบครัวของคนภาคกลางเป็นครอบครัวท่ีมีความผกูพนัทางเครือ

ญาติและมีวดัเป็นท่ีพึ่งเป็นทั้งสถานศึกษา สถานท่ีประกอบพิธีกรรม ความเช่ือและพิธีกรรมจึงมี

ความสาํคญักบัชาวบา้นเป็นอยา่งมาก 

 

พิธีกรรมหมายถึง พฤติกรรมท่ีมนุษยพึ์งปฏิบัติต่อความเช่ือทาง

ศาสนาของตน พิธีกรรมทางศาสนาดว้ยความเช่ือและศรัทธาถือเป็นกิจกรรม

บูชา การปฏิบติัในการทาํพิธีอนัลว้นแต่เก่ียวกบัชีวิตความเป็นอยู่ประจาํวนั

ทัว่ไป บ่งบอกถึงวฒันธรรมของบุคคลท่ีอยู่ในสังคมนั้น โดยมีการผสมผสาน

ระหว่างศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธจนปัจจุบันแยกไม่ออก (ฐาปนี, 

๒๕๔๙: ๙-๑๐) 

 

จากการศึกษาจะพบว่าเพลงพื้นบา้นส่วนหน่ึง สะทอ้นถึงความเช่ือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิโดย

ผา่นทางพิธีกรรมท่ีชาวบา้นไดป้ฏิบติัสืบทอดกนัมา ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 

………………. 
หญิง       จะถอยเรือออกจากท่า จะถอยนาวาออกจากบา้น ลูกขอนมสัการ (ฮา้..ไฮ)้ ครูบา(ชะช่า) 

จะไหวพ้ระพรหมเมษ ท่ีอยูเ่บ้ืองซา้ย ลกูจะไหว ้พระนารายณ์ (ฮา้..ไฮ)้ อยูเ่บ้ืองขวา(ชะช่า) 

ไหวพ้ระพุทธที่ลํา้ ไหวพ้ระธรรมท่ีเลิศ ไหวพ้ระสงฆอ์งคป์ระเสริฐ(ฮา้..ไฮ)้ ทัว่หลา้(ชะช่า) 

ไหวแ้ม่พระพายไหวแ้ม่พระธรณี  ไหวพ้ระแม่อคัค ี (ฮา้..ไฮ)้ คงคา (ชะช่า) 

ไหวค้รูอาจารยท่ี์ท่านสัง่สอน  แลว้ลูกจะไหวพ้ระบิดร (ฮา้..ไอ)้  มาดา(ชะช่า) 

วา่อยา่ใหแ้พเ้พลงดน้  อยา่ใหจ้นเพลงด่า  

ขอเชิญมานัง่ในคอ  มาช่วยลกูต่อปัญญา  เม่ือลูกจะวา่  เพลงเอย…… 

(เพลงเรือลาํดบัท่ี  ๑๔) 
 

 

 



๙๕ 

 
 

จากตวัอยา่งเน้ือเพลงขา้งตน้ สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเช่ือเก่ียวกบัศาสนาพุทธ คือ มีการ

เคารพกราบไหวพ้ระรัตนตรัยทั้ง ๓ คือ การไหวพ้ระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ ์รวมทั้งการไหว้

พระพาย พระแม่ธรณี พระแม่อคัคีซ่ึงเป็นเทพเจา้ท่ีสําคญัของชาวอินเดีย ท่ีคนไทยพุทธได้มีการ 

ผสมผสานพิธีกรรมและความเช่ือศาสนาพราหมณ์และฮินดูผนวกเข้าด้วยกันตั้ งแต่อดีตจน 

ถึงปัจจุบนั 
 

คนไทยไดรั้บอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์ โดยเฉพาะพุทธศาสนา

ระดบัชาวบา้นท่ีเป็นแนวปฏิบติัในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นในสังคมภาคเหนือ 

ภาคกลาง ภาคใต ้และภาคอีสาน ท่ีกล่าวกนัว่าประเพณีไทยมีพุทธศาสนา

ประจาํชาติ แต่มกัพบว่ามีความเช่ือและพิธีกรรมแบบพราหมณ์ซ่ึงความเช่ือ

พิธีกรรมท่ีเก่ียวกบัผีสางเทวดานั้นไดป้ะปนอยู่ในระบบความเช่ือ และศาสนา

ในสงัคมไทยโดยทัว่ไป (ศิราพร ฐิตะฐาน, ๒๕๕๗: ๑๗) 
 

………………  
หญิง เยบ็กระทงข้ึนส่ีมุม จะไหวพ้ระภูมิ เจา้ของนา 

 ไหวพ้ระภูมเิจ้าที ่                ไหวต้ากาล ียายกาลา 
 ไหวแ้ม่พระโภสพ  ไหวแ้ม่นพ ดารา 
 ไหวคุ้ณครูผูส้อน                ไหวคุ้ณบิดร  มารดา 

ลง  ใหม้าปกปักรักษา                เม่ือลกูจะวา่เพลงเอย… 
(เพลงเก่ียวขา้วลาํดบัท่ี ๑๐) 

 
ดงัตวัอย่างขา้งตน้สะทอ้นความเช่ือพิธีกรรมของชาวพุทธ ท่ีไดรั้บอิทธิพลจากศาสนา

พราหมณ์ เน้ือเพลงมีการไหวศ้าลพระภูมิเพื่อปกป้องรักษาคุม้ครองถ่ินท่ีอยู่ การไหวค้รูบาอาจารย์

และบิดามารดาเพื่อแสดงความกตญัํู รวมถึงการเกษตรท่ีตอ้งพึ่งอาํนาจเหนือธรรมชาติท่ีจะบนัดาล

ใหผ้ลผลิตเจริญงอกงาม จึงมีความเช่ือและพิธีกรรมเร่ืองเจา้แม่โพสพ รวมความเช่ือและศาสนาเป็น

ระบบเดียวกนัโดยรวมไสยศาสตร์และการนบัถือผไีปดว้ยกนั (ศิราพร ฐิตะฐาน, ๒๕๕๗: ๑๕)  
 

 



๙๖ 

 
 

จากการศึกษาเน้ือเพลงพื้นบา้นจงัหวดัอ่างทอง ได้ปรากฎการไหวแ้ม่โพสพซ่ึงเป็น

พิธีกรรมท่ีมีความสัมพนัธ์กบัวิถีชีวิตของชาวอ่างทองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ชาวนา จะมีพิธีท่ีสําคญั คือ พิธีรับขวญัข้าวซ่ึงจะทาํในช่วงตน้ข้าวตั้งทอ้งหรือชาวบา้นจงัหวดั

อ่างทอง จะเรียกว่าก่อนขา้วตั้งทอ้งหรือแต่งตวัตน้ขา้ว ก่อนวนัเพ็ญเดือนสิบสอง โดยปฏิบติัตาม

บรรพบุรุษท่ีมีการถ่ายทอดกนัมา มีอุปกรณ์ท่ีสําคญัคือ กระจก หวี แป้ง นํ้ าหอม กรรไกร หมากพลู 

ดอกไม ้ผา้ขาว ธูป ๙ ดอก ธงและจะมีของหวาน ได้แก่ ออ้ย เป็นตน้ ของเปร้ียว ได้แก่ มะขาม 

มะเฟือง มะม่วง มะยม เป็นตน้ (บาํรุง สุขประเสริฐ, ๒๕๖๐) 

 

ขั้นตอนของการทาํพิธีในทอ้งถ่ินของจงัหวดัอ่างทองในปัจจุบนันั้น เม่ือตน้ขา้วตั้งทอ้ง

ชาวนาจะเตรียมอุปกรณ์ดงักล่าวท่ีได้กล่าวขา้งตน้ โดยเรียงของทั้งหมดบนผา้ขาว จุดธูป ๙ ดอก 

แลว้อธิษฐานในส่ิงดีๆ  ดงัเช่น “แม่โพสพลูกขอให้แม่แข็งแรง ขอให้ท้องใหญ่ รวงใหญ่ เสร็จแล้วปัก

ธูปลงบนนา” หลังจากนั้ น แต่งตัวต้นข้าว ชาวนาจะใช้มือจับต้นข้าวท่ีตั้ งท้อง ผดัแป้งต้นข้าว  

ฉีดนํ้าหอม จากนั้นตดัใบขา้ว ๑ คืบ เรียกวา่ ตดัผม นาํของบนผา้ขาวมาใส่ชะลอมทั้งหมด แลว้นาํไป

แขวนไวบ้นตรงธง จนถึงตอนเก็บเก่ียวค่อยนาํธงกบัชะลอมออก (วลิยั สุขประเสริฐ, ๒๕๖๐) 

 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้รูปแบบการทาํขวญัขา้วในจงัหวดัอ่างทองอีกรูปแบบหน่ึง คือ  

จะมีอุปกรณ์ท่ีสําคัญในการทาํขวญัข้าว ได้แก่ หมาก พลู ส้ม อ้อย แป้งทาหน้า นํ้ ามนัมะกอก 

(นํ้ าหอมก็ได)้ และหวี หลงัจากเตรียมอุปกรณ์ดงักล่าวแลว้ ชาวนาจะจบัใบขา้วมาหวี และใช้แป้ง 

ทาหน้าผสมนํ้ ามนัมะกอกทาไปตรงใบขา้วและหวีอีกรอบ พร้อมพูดคาํขอพรในการทาํขวญัขา้ว 

“ขออยา่ให้มอดเป็นเพล้ีย ขอให้ไดข้า้วเต็มไร่ เต็มนา เต็มเม็ดเต็มหน่วย ขอให้ไดร้าคาสวยๆ ราคา

ดีๆ หรือการพูดจะเพิ่มเติมไดแ้ลว้แต่ชาวนาจะขอ ซ่ึงจะเปล่ียนแปลงไดต้ามสภาพเศรษฐกิจสังคม

ในแต่ละปี (เจริญ พุกไพจิตร์, ๒๕๖๐) 

 

 

 



๙๗ 

 
 

นอกจากน้ีพิธีกรรมท่ีสําคญัของคนในทอ้งถ่ินจงัหวดัอ่างทองก็ คือ การไหว ้ตากาลี  

ยายกะลา คือ เจา้ท่ีเจา้ทาง เป็นเจา้ท่ีผ ีท่ีคุมผใีนป่าชา้ หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่นายป่าชา้ ปัจจุบนัการ

ฝังศพของชาวพุทธไม่มีเหมือนสมยัอดีต เพราะปัจจุบนัมีการสร้างเมรุในพิธีฌาปนกิจแทน ดงันั้น

สัปเหร่อจึงตอ้งไหวเ้จา้เตา ครูบาอาจารย ์นายป่าช้าหรือยายกะลา ตากาลี ซ่ึงจะทาํพิธีในช่วงงาน

ฌาปนกิจศพ โดยสัปเหร่อของวดัจะเป็นคนทาํพิธีในช่วงเช้าของวนัฌาปนกิจศพ ประมาณเก้า

นาฬิกา โดยมีเคร่ืองเซ่นในการไหว ้คือ ขา้วตอก ถัว่ งา ใส่ในกระทง ๔ ใบ พร้อมกบัใส่เหรียญ ๑๒ 

บาทต่อกระทง วาง ๔ มุม ของโลงหน้าเตาเผา พร้อมกบัมะพร้าว ๑ ลูก เหลา้ขาว ๑ ขวด เงิน ๑๒ 

บาท ดอกไม้ ๑ กาํ เพื่อทาํพิธีบอกเล่าครูอาจารย์ และนํ้ ามนต์ธรณีสาร จะมีการสวดบทนะโม  

บทชุมนุมเทวดา บทสวดธรณีสารใหญ่ ขอให้ยายกะลา ตากาลี เปิดทางหรือเปิดประตูเมรุให้กบั

วิญญาณท่ีเสียชีวิตไปแล้ว เพื่อนําร่างผูต้ายข้ึนมา ทาํพิธีเผาบนเมรุได้อย่างลุล่วง ไม่มีส่ิงใดมา 

ขวางกั้น (นฤมล ดว้งทอง และปุณณวชิญ ์พุทธเครือ, ๒๕๖๐) 

 
นอกจากการไหว้แม่โพสพท่ีชาวนาทุกคนจะต้องปฏิบัติ  รวมถึงการไหว้เจ้าเตา  

ครูบาอาจารย ์นายป่าช้าหรือยายกะลา ตากาลี แลว้นั้น คนในสังคมชนบทจะมีการอธิษฐานเพื่อให้

ตนเองและครอบครัวพบแต่ส่ิงท่ีดีงาม ดงัเช่น 
 

…………………… 

พระองคท่์านทรงประชวร  พวกเรานั้นกค็วรคิดถึงคุณ  พระมีเมตตาการุณ  ไพร่ฟ้า 

เพลงเรือวนัน้ีนั้นกไ็ม่มีอะไร  มีแต่กายกบัใจ  ปรารถนา 

ขออธิษฐาน  ขอใหอ้งคท่์านหายป่วย  ขอเทวาจงมาช่วย  รักษา 

ใหห้ายวนัหายคืน  ใหส้ดช่ืนอารมณ์  ขอใหไ้ดด้งัใจสม  ปรารถนา 

(ลง)  พ่อจงหายเจบ็หายป่วย  ห่างไกลไปดว้ยโรคา  ลกูยกมือข้ึนสาธุเอย……. 

(เพลงเรือลาํดบัท่ี  ๑๗) 

 

 

 



๙๘ 

 
 

จากตวัอย่างขา้งตน้สะทอ้นให้เห็นว่า ผูค้นส่วนใหญ่อธิษฐานให้ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเทวดา 

ช่วยดลบนัดาลใหห้ายโรคภยัไขเ้จบ็ ดงัท่ี ศิราพร ฐิตะฐาน (๒๕๕๗: ๖-๗) กล่าวไวว้า่ มนุษยใ์นทุก

สังคมมีความเช่ือวา่ มีอาํนาจบางอยา่งอาจอยูใ่นรูปของผีสางเทวดา พระเจา้ พระกรรม เป็นส่ิงหรือ

เป็นผูท่ี้มีอาํนาจในการให้คุณหรือโทษปรากฏ ปาฏิหาริยห์รือควบคุมให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆ ซ่ึงพน้

อาํนาจของมนุษยท์ัว่ไป พร้อมกบัอธิษฐานพนมมือกม้ศีรษะและพดูวา่ “สาธุ” นัน่เอง 

 
ดงัตวัอย่างท่ีไดก้ล่าวมาทั้งหมดไดส้ะทอ้นให้เห็นถึงค่านิยมและความเช่ือของคนใน

สังคมภาคกลาง ท่ีมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงในการดาํเนินชีวติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

 

๑.๕ เนือ้หาทีส่ะท้อนปัญหาสังคม 
สังคมชนบทในอดีตโดยส่วนใหญ่ การรับรู้ข่าวสารมกัจะไดรั้บจากเสียง

ตามสายของชุมชนและวดั แต่ปัจจุบนัชาวบา้นสามารถรับรู้ข่าวสาร เหตุการณ์บา้นเมือง จากส่ือ

ต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทศัน์ หนังสือพิมพ์ เป็นตน้ ปัญหาสังคมท่ีอยู่ในเน้ือเพลงส่วนใหญ่ จะเป็น

เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในช่วงยุคนั้น ไม่วา่จะเป็นปัญหาดา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ยาเสพติด การพนนั 

ดงัตวัอยา่ง 

 …………    

         หญิง     เร่ืองบุหร่ี                            เท่าน้ีแหละหนา ขอกลบัมา ในเร่ืองของเหล้า 

 ช่ือวา่สุราเมรัย             ไอน่ี้กร้็ายๆ พอๆ กบัเขา  

 บางคนทั้งเล่น             บางคนทั้งกิน เพราะหลงไปรินนํ้าเหลา้ 

 บางคร้ังกก็ล่าวไม่เขา้หู            เลยเกิดต่อสู ้ กนัเขา้ 

 บา้งใชมี้ดจ้ิม  เขา้ไปท่ิมแทง         ตะแบงดว้ยแขง้ บา้งตีดว้ยเข่า 

 ตอ้งเสียทั้งทรัพย ์             ทงัอบัทั้งอาย มนัมีแต่ขาย           หนา้เขา 

 ครอบครัวกมี็แต่ทุกข ์             มนัหมดสุข มีแต่เศร้า  

 กระซิบพ่ีๆ ท่ีข้ีเมา                    มาเลิกกินเหลา้ เสียเถิดเอย…… 

(เพลงเก่ียวขา้วลาํดบัท่ี  ๓) 

 



๙๙ 

 
 

จากตวัอย่างขา้งตน้เป็นการสะทอ้นปัญหาสังคมท่ีเกิดข้ึน โดยเร่ิมจากปัญหาระดับ

ส่วนรวมในเร่ืองของความเป็นอยู ่การดาํรงชีวติ ความมัน่คงภายในครอบครัว ปัญหาสังคมท่ีเกิดข้ึน

ดงักล่าว ทาํให้การพฒันาในดา้นต่างๆ มีปัญหาตามมา ดงัเช่น ในสังคมชนบทประชากรส่วนใหญ่

ไม่ไดรั้บการศึกษาระดบัสูง จึงถูกชกัจูงในทางท่ีผิดไดง่้ายโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง คือ เยาวชนท่ีทุกฝ่าย

ตอ้งช่วยกนัดูแลโดยเร่ิมจากสถาบนัครอบครัว เป็นตวัเช่ือมความสัมพนัธ์และความแข็งแกร่งท่ีดี

ใหก้บัส่วนรวม 

 
ปัญหาสังคมท่ีเกิดข้ึนดงักล่าวนั้นในช่วงปี ๒๕๔๘ ถึง ๒๕๕๕ เป็นช่วงท่ีพ่อเพลง

มงักร บุญเสริม ไดรั้บเชิญเป็นครูภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสอนให้กบันกัเรียนโรงเรียนวดัสระแกว้ ตาํบล

บางเสด็จ อาํเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง พอ่เพลงไดแ้ทรกคาํสอนให้กบัเยาวชนในการประพฤติตน

และตอ้งการสะทอ้นให้เห็นวา่ ปัญหาสําคญัท่ีพบของชุมชนชาวอาํเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง คือ 

การด่ืมสุรา และการเล่นพนนั โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การสูบบุหร่ี ปัจจุบนัมีเยาวชนท่ีเร่ิมสูบบุหร่ีมาก

ข้ึน เน่ืองจากสังคมไดเ้ปล่ียนแปลงไปจากอดีต การติดต่อส่ือสารเช่ือมโยงเขา้ถึงไดทุ้กชุมชนทาํให้

เยาวชนปัจจุบนัถูกชกัจูงไดง่้าย และปัญหาสําคญัท่ีทาํให้ครอบครัวมีแต่ความทุกข ์ดงัเน้ือเพลง คือ 

การด่ืมสุราและการเล่นการพนัน เพราะเป็นตน้เหตุทาํให้เกิดการทะเลาะวิวาท และเกิดปัญหา

อาชญากรรมตามมา 

จากท่ีกล่าวมาเห็นได้ว่าเน้ือเพลงได้แฝงแง่คิดคาํสอนท่ีดีในการปฏิบติัตนเพื่อให้

ครอบครัวท่ีเป็นจุดเร่ิมตน้เล็กๆ ในสังคมไดมี้ความเขม้แขง็ห่างไกลจากยาเสพติด 
 

…………….. 

ทุจริตผดิศีล  เที่ยวโกงกนิ  กนัมากมี 

กินไม่เลือกวา่เป็นอะไร  จะติดคอตายตนัต่ี 

เหลก็หิน  ดินทราย  กกิ็นกนัได ้ กินกนัดี 

ขา้วสาร  เป็นพนักรรสอบ  เท่ียวลกัลอบขนหนี 

ไม่กลวัเขาทราบ  ถกูจบัตวั  เพราะความชัว่บ่งช้ี….. 

(เพลงเก่ียวขา้วลาํดบัท่ี  ๘) 

 



๑๐๐ 

 
 

จากตวัอย่างขา้งตน้กล่าวถึงการทุจริตไดพู้ดถึงการทุจริต การโกงกิน จากเน้ือเพลง มี

การใช้คาํท่ีส่ือความหมายได้แก่ “เหล็กหินดินทรายก็กินได้กินดี” เป็นการบอกถึงการทุจริตใน

หนา้ท่ี การคอร์รัปชัน่ของกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ท่ีมีผลต่อคนส่วนใหญ่ ดงัเช่น สภาพเศรษฐกิจสังคมยุค  

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

การนาํคนท่ีอยู่นอกระบบเขา้สู่ระบบ อาจทาํให้เขาตอ้งถูกติดตาม

ตรวจสอบไดม้ากข้ึน เขาอาจถูกเก็บรายไดใ้นระยะยาวหรือควบคุมบงัคบัให้

ภกัดี และท่ีสาํคญัการเขา้สู่ระบบอาจเป็นการเพ่ิมตน้ทุนใหเ้ขา ท่ีสาํคญักว่านั้น

การนาํคนเหล่าน้ีเขา้สู่ระบบไม่ใช่เร่ืองง่าย เพราะไม่ใช่เร่ืองของรัฐบาลและคน

นอกระบบเท่านั้น แต่หมายถึงลกัษณะสําคญัในการหากินของเศรษฐกิจนอก

ระบบ คือ การหากินในพ้ืนท่ีสาธารณะเพ่ือลดต้นทุน (พิชญ์ พงษ์สวสัด์ิ, 

๒๕๕๔: ๖๕-๖๖) 

 

นอกจากน้ีได้สะทอ้นถึงปัญหาสังคมในเร่ืองความเป็นอยู่ ภยัพิบติัจากธรรมชาติท่ี

ส่งผลกระทบร้ายแรงในจงัหวดัอ่างทอง ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

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

แต่นํ้าปี  นั้นก็มีแต่โหด  นํ้ากลบัไปใหโ้ทษ.. หนอนํ้าท่า.. 

นํ้านั้นเกิด  มาเป็นพายลุมฝน  นํ้ากลบัมาฆ่าคน.. เสียมากหนา้.. 

บ้านเรือนพงัทลาย  นาไร่กล่็ม  รถเรากพ็ากนัจม.. นํา้ท่า.. 

ตน้ไมเ้สาไฟโค่น  สะพานถนนกข็าด  แม่นํ้าเช่ียวเกร้ียวกราด.. แรงกลา้.. 

อุทกภัยจะโทษใครกนัหนอ  หรือโทษเจ้าแม่  เจ้าพ่อ.. ทําลายป่า.. 

จะโทษใครท่ีไหนแน่  กนัเล่าพระแม่คงคา 

หรือโทษฟ้าโทษฝน  ท่ีล่วงหล่นจากฟ้า……. 

(เพลงเรือลาํดบัท่ี  ๑๒) 

 



๑๐๑ 

 
 

จากตวัอย่างขา้งตน้สะทอ้นให้เห็นภาพสังคมของจงัหวดัอ่างทองท่ีไดป้ระสบปัญหา

อุทกภยัในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ และ ๒๕๕๔ ในขณะนั้นเกิดเหตุการณ์ท่ีสําคญั คือ ประตูนํ้ าบางโฉมศรี

พงัทลายนํ้ าไหลเข้าจังหวดัลพบุรี เข่ือนเจ้าพระยา จังหวดัชัยนาทไม่สามารถรับนํ้ าท่ีมาจาก

ภาคเหนือได้จึงต้องระบายลงมาทาง จังหวดัสิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา โดยเข่ือน

เจา้พระยามีความสาํคญัในการกั้นนํ้าไม่ใหไ้หลบ่าท่วมกรุงเทพมหานคร (ทศันา ทศันมิตร,๒๕๕๕: 

๕๖-๕๗) 

 
การเกิดอุทกภยัในคร้ังน้ีส่งผลกระทบใหอ้าํเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทองท่ีมีพื้นท่ีลุ่มเป็น

แอ่งกระทะติดกับแม่นํ้ า เจ้าพระยา เ ม่ือนํ้ าเหนือไหลล้นมา ทําให้บ้านเรือนท่ีอยู่ ริมแม่นํ้ า  

รวมทั้งนาขา้วหลายพนัไร่ในเขตอาํเภอป่าโมกได้รับความเสียหายมากท่ีสุด รวมถึงอาํเภอเมือง  

อาํเภอวเิศษชยัชาญ เพราะเป็นพื้นท่ีท่ีมีการทาํนามาก และเป็นท่ีลุ่มจึงไดรั้บผลกระทบอยา่งยิ่ง เน่ือง

ดว้ยเหตุการณ์นํ้ าท่วมช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนนั้น ขา้วท่ีอยู่ในระยะตั้งทอ้งออกรวง

และจมอยูใ่นนํ้านานจึงทาํให้ผลผลิตไม่เป็นไปตามท่ีตอ้งการ ทาํให้เกษตรกรมีภาระหน้ีสินเพิ่มข้ึน 

เพราะชาวนาในทอ้งถ่ินส่วนใหญ่จะกูเ้งินลงทุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ประจาํ

อาํเภอท่ีตนอาศยัอยู ่

 
นอกจากน้ีกระแสนํ้ าท่ีแรงทาํให้ถนนท่ีใชส้ัญจรภายในจงัหวดั โดยเฉพาะอาํเภอเมือง

และอาํเภอป่าโมกซ่ึงอยู่ใกลก้บัแม่นํ้ าเจา้พระยานั้น นํ้ าได้ไหลท่วม ถนนขาดไม่สามารถเดินทาง

ดว้ยยานพาหนะ เช่น รถยนต์ รถกระบะ รถมอเตอร์ไซตไ์ด ้จึงตอ้งใช้เรือในการสัญจร เขตอาํเภอ

เมืองได้รับผลกระทบมากเพราะตั้งอยู่ใกล้กบัแม่นํ้ าเจา้พระยาและมีสถานท่ีราชการรวมทั้งเป็น

ศูนยก์ลางการคา้ขาย ดงัเช่น ตลาดเทศบาลอ่างทองไดรั้บความเสียหาย กระทบต่อระบบเศรษฐกิจ

ของจงัหวดัอยา่งยิง่ 

 

จากปัญหาอุทกภยัท่ีทาํให้ถนนถูกตดัขาดแล้วนั้น ตน้ไมแ้ละเสาไฟได้พงัโค่นลงมา

รวมถึงรถยนตท่ี์ถูกพดัและจมในนํ้าไดรั้บความเสียหายทาํใหป้ระชาชนไดรั้บความเดือดร้อน ดงันั้น

ปัญหาอุทกภัยในปี ๒๕๔๙ และ ๒๕๕๔ คร้ังน้ี ชาวบ้านต้องได้รับผลกระทบอย่างมาก  



๑๐๒ 

 
 

“การกล่าวโทษฟ้าหรือโทษใครกัน” เป็นการสะท้อนสังคมให้เห็นว่า “เจ้าพ่อ....ทําลายป่า”  

อาจหมายถึง ผูมี้อิทธิพลนายทุน หรือกลุ่มผูมี้อิทธิพลทางการเมืองหรือผูท่ี้ไดรั้บผลประโยชน์ใน

สังคมยุคนั้น ท่ีอาจมีส่วนทาํให้เกิดปัญหาข้ึน เป็นการกล่าวเชิงเสียดสี โดยพบได้ในเน้ือความท่ี

นอกจากเป็นการบอกเล่าเหตุการณ์สาํคญั ท่ีเกิดข้ึนดงักล่าวแลว้ในอดีต 

 
จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ การเกิดอุทกภยัในคร้ังน้ี เกิดจากภยัธรรมชาติเพียงอยา่งเดียวหรือ

อาจจะเป็นจากการกระทาํท่ีเป็นส่วนหน่ึงของพวกนายทุนหรือผูมี้อิทธิพลทางการเมือง ซ่ึงชาวบา้น

จะใชเ้น้ือเพลงเป็นกระบอกเสียงสาํคญัในการระบายปัญหาทางสังคม 

 
๒. เนือ้หาทีสั่มพนัธ์กบัหลกัสูตรระดับประถมศึกษา 

หลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองเพลงพื้นบา้นของตาํบลบางเสด็จ อาํเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง 

เป็นหลกัสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดบัประถมศึกษา เพื่อใชใ้นการจดัการเรียนการสอน

แก่นกัเรียนท่ีอยู่ในทอ้งถ่ินตาํบลบางเสด็จ อาํเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง ให้มีความรู้ความเขา้ใจ

เก่ียวกบัทอ้งถ่ินของตน จนเกิดความตระหนักรักและหวงแหนในทอ้งถ่ิน และเป็นการสืบทอด

เอกลกัษณ์ทางภูมิปัญญาไทยใหค้งอยูสื่บไป (จิรภทัร ตามสมคัร, ๒๕๕๐: ๙๐) 
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เพลงพื้นบา้นของพ่อเพลงมงักร บุญเสริม ท่ีปรากฏในหลักสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองเพลง

พื้นบา้น ของตาํบลบางเสด็จ อาํเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง เป็นหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองเพลงพื้นบา้น 

ของโรงเรียนวดัสระแกว้ (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถมัภ)์ ตาํบลบางเสด็จ อาํเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง ซ่ึง

จดัทาํโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเพลงพื้นบา้น

ของทอ้งถ่ิน และท่ีสําคญั คือ เกิดความภาคภูมิใจและรักในทอ้งถ่ินของตน ตลอดจนสืบสานมรดก

ทางวฒันธรรมภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน 

 

จากการศึกษาเน้ือเพลงพื้นบา้น ท่ีแต่งโดยพ่อเพลงมงักร บุญเสริมเน้ือหาของเพลงมี

ความสอดคล้องตามหน่วยการเรียนรู้ ท่ีทางหลักสูตรกําหนดให้เรียนในระดับประถมศึกษา 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๕ เพลงเพื่อความบนัเทิงในทุ่งนาและลานนวดขา้ว ดงัตวัอยา่ง

ต่อไปน้ี 
 

 ………………..   

 ชาย  แลว้ชกัชวนนวลเจา้                         แม่พวกลาวสาว                  บางเสดจ็ 

 ไปกนัเถิดพวกเรา                            ไปเก่ียวขา้ว                         ท่ีนาตาเพชร 

 นาตาเพชรเราเดินสกัพกั                  ไม่นานนกั                          ถึงนาตาเพชร 

 นาตาเพชรแกหวา่นขา้วพวง            ทั้งตน้ทั้งรวง                       กง็ามเสดจ็ 

 ทาลงเคียวเก่ียวกนัก่อน                    แดดไม่ร้อน                        ประเด่ียวกเ็สร็จ 

 แลว้ร้องถามทรามวยั                       วา่ขา้วรวงใหญ่                    มนัมีก่ีเมด็ 

(ลง)    วา่ขา้วกลา้ในนาตาเพชร                  มนัมีก่ีเมด็                           นางเอย….. 

(เพลงเก่ียวขา้วลาํดบัท่ี ๖) 

…………   

หญิง      ว่าอ่างทองเป็นท้องกระทะ               รวบยะยะอยธุยา 

เป็นพ้ืนท่ีเรียบราบลุ่ม                      มาไปดว้ยกลุ่มของหอยปลา 

แต่โคกของฉนันั้นกสู็ง                    พอช่วยพยงุกายา 

(ลง)       จะท่วมเท่าไหร่กไ็ม่วา่                     พ่ีอยา่ไดม้าห่วงเอย…… 

(เพลงเก่ียวขา้วลาํดบัท่ี ๖) 



๑๐๕ 

 
 

…………….   

หญิง       แขกอาสามาชา้                             พ่ีจะไปเก่ียวขอ้ง                   ท่ีนาไหน 

พ่ีจะมาเก่ียวนานอ้ง                       หรือพ่ีจะล่อง                         ไปนาใคร 

ขา้วปลากินมาหรือเปล่า                เห็นมาแต่เชา้                         ก่อนไก่….. 

(เพลงเก่ียวขา้วลาํดบัท่ี ๖) 

 

จากเพลงขา้งตน้จะเห็นไดว้า่เน้ือหาของเพลงสอดคลอ้งกบัหน่วยการเรียนรู้ เพลงเพื่อ

ความบนัเทิงในทุ่งนาและลานนวดขา้ว พร้อมกบัไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัวิถีชีวิตของการทาํนาและความรู้

เก่ียวกบัเพลงเก่ียวขา้วทาํให้นักเรียนระดบัประถมศึกษาได้รู้ถึงสภาพภูมิศาสตร์ของทอ้งถ่ินตน  

ท่ีมีพื้นท่ีราบลุ่มคล้ายทอ้งกระทะจึงเกิดนํ้ าท่วมเป็นประจาํ ดงันั้นดินท่ีเกิดจากการทบัถมเหมาะ

อยา่งยิง่ในการปลูกพืชเหตุผลดงักล่าวจึงทาํใหอ้าชีพเกษตรกรรม การทาํนา เป็นอาชีพหลกัของชาว

จงัหวดัอ่างทอง 

 

เน้ือเพลงไดแ้สดงถึงภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ไดแ้ก่ การร้องเพลง

พื้นบ้าน จังหวดัอ่างทอง ซ่ึงพ่อเพลงมังกร บุญเสริม ได้มีโอกาสมาสอนนักเรียนโรงเรียน 

วดัสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) ตาํบลบางเสด็จ อาํเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง พร้อมกับ

ร่วมกนัจดัทาํหลกัสูตรทอ้งถ่ินเพลงพื้นบา้นกบัคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ช่วงระหว่างปี 

๒๕๔๘-๒๕๕๕ ดงันั้น ตวัอย่างเพลงเก่ียวขา้ว ท่ีให้นกัเรียนไดศึ้กษานั้น นอกจากเน้ือหาภายใน

ประกอบดว้ยความรู้ภูมิศาสตร์แลว้นั้น พ่อเพลงไดแ้ทรกความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมท่ีดีงาม ดงัเช่น 

ความเป็นอยู่คนชนบทท่ีมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ใครมาถึงเรือนชานจะตอ้นรับดูแลอย่างดี มีการยก

สาํรับอาหารซ่ึงเป็นวฒันธรรมความเป็นอยูท่ี่เรียบง่าย วิถีชีวิตใกลชิ้ดกบัธรรมชาติ มีความสัมพนัธ์

อนัดีระหวา่งผูค้นในชุมชน ท่ีมีความอาทรห่วงใยเสมือนญาติพี่นอ้งของตน 

 

นอกจากน้ีเ น้ือหาเพลงเก่ียวข้าวท่ีมีความสัมพันธ์กับหลักสูตรท้องถ่ินระดับ

ประถมศึกษา ตามท่ีปรากฏในหน่วยการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนั้น ทาํให้ผูเ้รียน

ได้รับความรู้ด้านภูมิศาสตร์ วฒันธรรมท้องถ่ินของตนเองและท่ีสําคญัพ่อเพลงได้เพิ่มความรู้ 



๑๐๖ 

 
 

ท่ีเป็นประโยชน์ให้เขา้กบัสังคมยุคใหม่เหมาะกบัเยาวชนท่ีอยู่ในวยัเรียน เช่น การดูแลสุขภาพ 

การออกกาํลงักาย และการต่อตา้นยาเสพติด ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 

……………  

         ชาย         ร้องกลอนรีเห็นทีตอ้งลา                                  ขอยอ้นมาเป็นกลอนไร 

 อยากเชิญชวนมวลมิตร                                    ใหมี้ชีวิตสดใส  

 กระทรวงสาธารณสุข                                        เห็นความทุกขข์องร่างกาย 

 กห็มัน่เรียกอบรม                                            ไปทัว่กรมอนามยั 

 สุขาภิบาลเขามาบอก                                       เขาชวนใหอ้อกกาํลงักาย 

 หญิงกไ็ดช้ายกไ็ด ้                                           เชิญนอ้งบรรยายต่อเอย 

         หญิง       ประโยชนข์องการออกกาํลงักาย                     มีหลายอยา่งจะบอกให ้

 ๑. การไหลเวียนของโลหิต                             แลว้ไม่เป็นพิษเป็นภยั 

 ๒. ทาํใหจิ้ตใจร่าเริง                                        มีความบนัเทิงแจ่มใส 

 ๓. สุขภาพกแ็ขง็แกร่ง                                     ทั้งเร่ียวแรงกม็ากมาย 

 ๔.ภูมคุม้กนันั้นไม่ตก                                      คุม้กนัโรคไดห้ลากหลาย….. 

(เพลงเก่ียวขา้วลาํดบัท่ี ๔) 

 

จากตวัอยา่งขา้งตน้พ่อเพลงตอ้งการแทรกคาํสอน เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต ดูแล

สุขภาพให้เยาวชนสนใจในการออกกาํลงักาย โดยเน้ือหาเหมาะแก่การเรียนรู้ใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย

ตรงประเด็น เช่น “อาหารหลักจักต้องกิน เพราะวิตามินน้ันมากมี” เชิญชวนให้เยาวชนไดป้ฏิบติั

ตาม เช่น “ประโยชน์ของการออกกําลังกายมีหลายอย่างจะบอกให้” เน่ืองดว้ยทุกวนัน้ีเยาวชนซ่ึง

เป็นพลงัคนรุ่นใหม่มีโอกาสเส่ียงสูงในเร่ืองภยัอนัตรายจากยาเสพติด ดงัเช่น  

 

 

 

 



๑๐๗ 

 
 

…………    

หญิง เร่ืองบุหร่ี                เท่าน้ีแหละหนา ขอกลบัมา            ในเร่ืองของเหลา้ 

ช่ือวา่สุราเมรัย               ไอน่ี้กร้็ายๆ พอๆ กบัเขา  

บางคนทั้งเล่น               บางคนทั้งกิน เพราะหลงไปรินนํ้าเหลา้ 

บางคร้ังกก็ล่าวไม่เขา้หู       เลยเกิดต่อสู ้ กนัเขา้…….  

(เพลงเก่ียวขา้วลาํดบัท่ี  ๓) 

 

จากตวัอย่างสังคมไทยในทุกวนัน้ี มีการรณรงค์ให้ทุกคนห่างไกลจากบุหร่ีและเหลา้ 

เยาวชนมักเลียนแบบพฤติกรรมของผูใ้หญ่ท่ีอยู่รอบข้าง ดังนั้นการสอนโดยแทรกเน้ือหาให้

เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของเยาวชนจึงมีความสําคญัยิ่ง นอกจากน้ีพ่อเพลงได้ให้ความรู้เก่ียวกบั

เพลงพื้นบา้นของทอ้งถ่ิน อาํเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง โดยเฉพาะเพลงเก่ียวขา้วในเน้ือเพลง

ประกอบดว้ย คาํสอนขอ้ปฏิบติัท่ีดีงาม ช่วยใหส้ังคมมีความเจริญและเกิดสันติภาพ 

 

๓. เนือ้หาทีสั่มพนัธ์เน่ืองในงานและโอกาสทีสํ่าคัญ 

นอกจากเน้ือหาเพลงพื้นบา้นของพ่อเพลงมงักร บุญเสริม ไดใ้ช้ในการเรียนการสอน

ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัสระแกว้ (รุ่งโรจน์ธนุกุลอุปถมัภ์) ตาํบลบางเสด็จ อาํเภอป่าโมก 

จงัหวดัอ่างทอง แล้วนั้น พ่อเพลงท่านได้จดัตั้ งคณะเพลงเรือของตาํบลบางเสด็จ อาํเภอป่าโมก 

จงัหวดัอ่างทอง จุดประสงค์เพื่อช่วยส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมพื้นบา้นทอ้งถ่ินซ่ึงท่านเป็น

บุคคลท่ีมีความสนใจในศิลปะการแสดงพื้นบา้นทุกชนิดไดรั้บการสืบทอดจากบิดามารดา ดงัเช่น 

การทาํขวญันาค การร้องเพลงเรือ การละเล่นเพลงรําโทน รํากลองยาว เป็นตน้ ท่ีสําคญันั้นท่านไดมี้

บทบาทต่อชุมชน โดยท่านเคยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผูใ้หญ่บ้าน ดังท่ีได้กล่าวไวใ้นบทท่ี ๒  

การเป็นผูน้าํชุมชนจึงเป็นแรงบนัดาลใจให้ท่านแต่งเน้ือเพลงข้ึนมาใหม่ในช่วงปี ๒๕๔๘-๒๕๕๕ 

เพื่อใชใ้นงานและโอกาสท่ีสาํคญัต่างกนั ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

 

 



๑๐๘ 

 
 

…………………   

          ชาย       สวสัดีท่านท่ีคารพ      ท่ีไดม้าพบเจอหนา้ (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

วนัน้ีโรงเรียนวดัสระแกว้   มาพบท่านแลว้นายจ๋า (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

จะบอกสถานบา้นใหรู้้       จะบอกท่ีอยูข่องพวกขา้ (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

ฉนัอยูต่าํบลบางเสด็จ                        ลูกหลานตาเพชรทาํนา (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

อาํเภอป่าโมก  จงัหวดัอ่างทอง          เป็นถ่ินทอ้งท่ีมา                 (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

มาเล่นเพลงเก่ียวขา้วท่ี                       เป็นของเก่าครํ่ าคร่า (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

เป็นของไทยท่ีไกลจากกรุง                อยูต่ามทอ้งทุ่งทอ้งนา (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

วา่วดัสระแกว้มาแลว้จา้                     ขอเชิญท่านมาชมเอย…  

(เพลงเก่ียวขา้วลาํดบัท่ี  ๒) 

 

จากตวัอย่างขา้งตน้ เป็นเน้ือเพลงเก่ียวขา้วท่ีคณะของพ่อเพลงมงักร บุญเสริม ไดร้้อง

เพื่อต้อนรับคณะกรรมการจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  

(สมศ.) ท่ีได้มาประเมินการจดัการศึกษาว่า ทางสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน

เพียงใด โดยช่วงระยะเวลาปี พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๕ ซ่ึงในระยะเวลานั้น พ่อเพลงไดรั้บเชิญให้เป็น

ครูภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และร่วมจดัทาํหลกัสูตรเพลงพื้นบา้นในระดบัประถมศึกษาของโรงเรียน 

วดัสระแกว้ การร้องเพลงเก่ียวขา้วท่านไดป้รับเน้ือหาของเพลง ให้มีความสัมพนัธ์กบัโอกาสและ

งานซ่ึงเป็นการบอกกล่าวจุดประสงค์และท่ีมาของงาน จากตวัอยา่งจะมีการเน้นบอกช่ือโรงเรียน 

และกล่าวถึงภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของตน 

 
สิบน้ิวนอ้ย ๆ ขอนอ้มคาํนบั  สวสัดีครับ  ท่านท่ีมา  จะสาธยายขอใชเ้วลา  กรรมการท่ีมายกให ้

ยีสิ่บเจ็ดพฤศจิกา  วนัน้ีก็ไดม้าพบกนั  ขอขอบพระคุณทุกท่าน  ท่านกรรมการ  มาไกล 

สละเวลามาวนัน้ี  มาถึงถ่ินท่ีวดัสระแกว้  ท่ีมีมากมายกนัไปดว้ยแมว้  อยูว่ดัสระแกว้เดินกร่า 

ท่านมกีาํหนดมาตามนัด ประเมนิโรงเรียนของวดัสระแก้ว ว่าจะจริงใจใสแจ๋ว นั้นอยู่ในแนวขนาดไหน 

วา่โรงเรียนวดัสระแกว้ อยูใ่นแถวมาตรฐาน จึงล่อเขา้ไปในโครงการ เพ่ือรับพระราชทาน ทา้วไท 

เร่ืองผลงานนั้นมากมี  ดีหรือไม่ดีดูกนั  ก็เพราะมีการแข่งขนั เขา้มาประชนัชิงชยั 

ส่ิงใดขาดตกบกพร่อง ทางโรงเรียนก็ตอ้งขอโทษ หรือไม่ถูกเนตรถูกโสต ขอจงไดโ้ปรดอภยั 

 



๑๐๙ 

 
 

กระผมน้ีท่ีเขา้มา  นาํภูมิปัญญาชาวบา้น  เพ่ือสร้างสรรคน์นัทนาการ มีเพลงพ้ืนบา้น มาขยาย 

อาจารยม์ยรีุน้ีใหม้าอยู ่ ท่านบอกวา่ใหกู้เ้รือเก่า  ถึงเรือผพุงัเน้ือยงัไม่เน่า  พอเก็บเอาไมไ้ด ้

ถา้แมน้ไม่นาํเอามาเล่น กลวัจะไม่ไดเ้ห็นเพลงเรือ ทั้งเรือก็จะหาย ทั้งพายก็ไม่เหลือ หายหมดทั้งเรือ 

อาจารย์มยุรีศรีนาค  ท่านอนุรักษ์ดาํรง  คอยเพิม่เตมิเสริมส่ง  ว่าของไทยกต้็องคงเป็นไทย………..  

(เพลงเรือลาํดบัท่ี  ๑๖) 

 

เน้ือเพลงดงักล่าว พ่อเพลงมงักรบุญเสริม ไดเ้ป็นตวัแทนครูภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการ

ร้องเพลงเรือตอ้นรับคณะผูป้ระเมินจากสํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(สมศ.) เน้ือหามีการบอกลักษณะเด่นของโรงเรียนวดัสระแก้ว คือ เป็นโรงเรียนท่ีมีมาตรฐาน

นกัเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กแมว้ อาจารยม์ยุรี ศรีนาค เป็นครูใหญ่ในขณะนั้นมีความตั้งใจท่ีตอ้งการ

ให้เพลงพื้นบา้นอยู่คู่กบัสังคมโดยเฉพาะเพลงเรือของชาวป่าโมก และได้กล่าวอวยพรพร้อมกบั

ขอบคุณคณะกรรมการ ท่ีมาประเมินโรงเรียนวดัสระแกว้ในคร้ังน้ี 

 

นอกจากน้ีการนาํเพลงพื้นบา้นไปร้องตามโอกาสต่าง ๆ โดยเป็นตวัแทนของกลุ่มเพลง

พื้นบา้น ตาํบลบางเสด็จ อาํเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง ท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากภาคเอกชนใน

ชุมชน ทาํใหบ้ทเพลงพื้นบา้นเป็นท่ีรู้จกัต่อผูค้นจาํนวนมาก ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

สวสัดีท่านท่ีเคารพ  สวสัดีวนัน้ีมาพบ  เจอหนา้ 

ฝงูหญิงหรือกห็ลาย  ฝงูชายหรือกเ็กรียว  บา้งนุ่งลายใส่เขียว  พากนัมา 

มาเท่ียวถึงถ่ิน  ณ วดัขนุอินทประมลู  ขอช่ืนชอบขอบคุณ  ท่ีมา   

งานเกษตรวนันี ้ ของดเีมอืงดเีมอืงอ่างทอง  เพลงเรือกมี็มาร้อง  กนัเริงร่า 

เพลงเรือวนัน้ี  มาจากโรงสีเทพประทาน  มีท่ีกินถ่ินสถาน  อยูว่ดัท่า 

อยูต่าํบลบางเสดจ็  ข้ึนกบัเขตป่าโมก  รับสืบทอดมรดก  ของปู่ยา่ 

ถา้ร้องไปไม่ถกูโสต  กข็อโทษท่านท่ีมา…….… 

 

 

 



๑๑๐ 

 
 

พ่ีนอ้งท่ีรัก  จะขอร้องฝากอีกนิด  ถึงเร่ืองของยาเสพติด  พ่ีนอ้งจ๋า 

ว่ายาเสพตดิ  มนัแต่พษิมแีต่โทษ  ท่านทั้งหลายอยา่ไดม้าโกรธ  กนัเลยหนา 

ประเทศเมืองไทย  มีทัว่ไปเกล่ือนกราด  พวกยาบา้มนัระบาด  ไปทัว่หลา้ 

สงสารไอต้วัเลก็ ๆ  นัน่คือเดก็ของเรา  ถา้ไม่อุม้ชูดูเขา  จะหมดค่า 

จะไม่มีบา้นใหอ้ยู ่ จะไม่มีอยูใ่หน้อน  ไม่มีท่ีพกัท่ีผอ่น  พ่ึงพา……... 

(เพลงเรือลาํดบัท่ี  ๗) 

 

จากตวัอย่างขา้งตน้เป็นการปรับเน้ือหาของเพลงเรือ ให้เขา้กบัวตัถุประสงค์ของการ 

จดังาน คือ งานเกษตรของดีเมืองอ่างทอง ซ่ึงจดัเป็นประจาํทุกปี ณ วดัขุนอินทรประมูล อาํเภอ 

โพธ์ิทอง จงัหวดัอ่างทอง เน้ือหาส่ือใหเ้ห็นถึงการอนุรักษเ์พลงพื้นบา้นของพ่อเพลงมงักร บุญเสริม

โดยได้รับการสนับสนุนจากชุมชน คือ โรงสีเทพประทาน ตั้งอยู่ตาํบลบางเสด็จ อาํเภอป่าโมก  

เป็นการร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนเดียวกัน เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึง

ความสําคัญของเพลงพื้นบ้าน รวมทั้ งฝากข้อคิดเก่ียวกับปัญหาสังคมในช่วงปี ๒๕๕๔ คือ  

เร่ืองยาเสพติดท่ีเป็นปัญหาเกิดข้ึนเกือบทุกชุมชน 

 

(ข้ึน)   จะกล่าวยอ่ ๆ งาน ธ.ก.ส.  คอยสอดส่อง  พ่ีมาก่อนสอนนอ้ง  นาํหนา้ 

รุ่นนอ้งท่ีอยู ่ ตอ้งคอยดูทาํดี  ท่ีพวกคุณรุ่นพ่ี  นาํพา 

ใจซ่ือ  ถือสตัย ์ ปฏิบติังานจริง  บริการชายหญิง  ลกูคา้ 

เงินค่าปากถุง  มิเคยยุง่ยอกยอ้น  ไม่เคยมีค่านํ้าร้อน  นํ้าชา 

(ลง)   ท่านเจ้านาย  กด็ใีจ  ท่านน้ันม ี เมตตา  มคุีณธรรม  และศีลธรรม   

ช่างงดงามสง่าภูมิใจลกูคา้  เอย๊  จริงเอย 

(ลกูคู่รับ)   ภูมิใจลกูคา้  เอย๊จริงเอย  มีคุณธรรม  และศีลธรรม  ช่างงดงามสง่า 

ศีลธรรม  ศีลธรรม  ช่างงดงามสง่า  ภูมิใจเอย  เอย๊ภูมิใจลกูคา้  ลกูคา้จริงเอย 

 

 (ข้ึน)   ขอเชิญทุกท่าน  ใช้บริการ  ธ.ก.ส.  วา่นอ้งพ่ี  อยา่รีรอ  อยูช่า้ 

การให้สินเช่ือ  ช่วยเหลอืการเกษตร  พกัชําระหนีเ้สร็จ  สมปรารถนา 

ทาํงานเร็วไว  ตามนโยบาย  รัฐบาล  ธ.ก.ส.  สืบสาน  หรรษา 



๑๑๑ 

 
 

รับจาํนาํขา้วเปลือก  หน้ีนอกระบบ  หน้ีสินครูครบ  ลกูคา้ 

รับฝากออมทรัพย ์ ทวีโชค  ทวีสิน  ไดด้อกเบ้ีย  ไวกิ้น  ในภายหนา้ 

(ลง)   ท่านผูจ้ดัการลกัษณ์  ท่านจะนาํพา  ยงัมีอยูอี่กหลายอยา่ง  วา่ต่าง ๆ นานา 

ขอเชิญท่านไดม้า  เอย้ใชเ้อย……. 

(เพลงเรือลาํดบัท่ี  ๑๔) 

 

จากตวัอย่างขา้งตน้คณะเพลงพื้นบา้นของพ่อเพลงมงักร บุญเสริม ได้รับเชิญทาํการ

แสดงการร้องเพลงเรือ งานเกษียณอายุราชการของผูจ้ดัการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 

สาขาอาํเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง โดยปกติธนาคารแห่งน้ี มีความสัมพนัธ์กบัเกษตรกรเป็นอยา่งดี  

มีการกล่าวถึงหนา้ท่ีของธนาคาร ท่ีเป็นแหล่งเงินกูแ้ละรับฝากเงิน ซ่ึงการกูย้ืมเงินนั้น ทางธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ มีจุดประสงค์เพื่อท่ีจะช่วยให้ชาวนา ชาวไร่ มีเงินทุนเพียงพอในการ

เพาะปลูก ในอตัราของดอกเบ้ียท่ีถูกกวา่ภาคเอกชน ซ่ึงเป็นการลดภาระค่าใชจ่้ายให้กบัชาวบา้น ท่ี

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลกั 

 

ดงันั้นความสัมพนัธ์ระหว่างชาวบ้านและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จึงมี 

ความสัมพนัธ์แน่นแฟ้น ท่ีสําคัญธนาคารดังกล่าวนั้ น เปรียบเสมือนบ้านหลังท่ีสองของชาว

เกษตรกรไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

นอกจากน้ีเน้ือหาในเพลงพื้นบา้นของพ่อเพลง ได้มีความสัมพนัธ์กบัชุมชนอย่างยิ่ง 

เพลงพื้นบา้นส่วนหน่ึงไดใ้ชถ่้ายทอดใหก้บัเยาวชนในสถานศึกษาซ่ึงพอ่เพลงมงักร บุญเสริม ไดรั้บ

เชิญให้เป็นครูภูมิปัญญาท้องถ่ิน ในการสอนเพลงพื้นบ้านและการละเล่นพื้นบ้านท่ีโรงเรียน 

วดัสระแกว้ (รุ่งโรจน์ธนุกุลอุปถมัภ์) จงัหวดัอ่างทอง (จิรภทัร ตามสมคัร, ๒๕๕๐: ๑๑๒) และ 

ท่ีสําคญัเพลงพื้นบา้นดงักล่าวไดถู้กถ่ายทอดให้กบับุคคลทัว่ไปท่ีมีความสนใจในศิลปะพื้นบา้น  

ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

 



๑๑๒ 

 
 

เกร่ิน ตะวนักด่็วนจวนจะเยน็  แม่โฉมตรูคู่เล่น  เยน็แลว้ไม่เห็นมาเอย 

สร้อย เอิง เออ เอ้ิง เออ ชะเอิงเออ ชะเอิงเอย๊ เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้ 

ไหว้ครู เยบ็กระทงข้ึนส่ีมุม  จะไหวพ้ระภูมิ  เจา้ของนา(เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

ไหวพ้ระภูมิเจา้ท่ี  ไหวต้ากาลี  ยายกาลา  (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

ไหวแ้ม่พระโพสพ  ไหวแ้ม่นพดารา  (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

ไหวค้รูอาจารย ์ท่ีสัง่สอน  ไหวค้รูบิดร  มารดา  (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

ใหม้าปกปักรักษา  เม่ือลกูจะวา่เพลงเอย 

ลกูคู่                เอ้ิงเอย  เพลงเอย  ใหม้าปกปักรักษา  ใหม้าปกปักรักษาเม่ือลกูจะวา่เพลงเอย 

สร้อย เอิง เออ เอ้ิง เออ ชะเอิงเออ ชะเอิงเอย๊ เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้ 

ชาย    สวสัดีท่านท่ีคารพ  ท่ีไดท้าพบเจอหนา้(เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

วนัน้ีโรงเรียนวดัสระแกว้  มาพบท่านแลว้นายจ๋า(เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

จะบอกสถานบา้นใหรู้้  จะบอกท่ีอยูข่องพวกขา้(เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

ฉนัอยูต่าํบลบางเสดจ็  ลกูหลานตาเพชรทาํนา(เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

อาํเภอป่าโมก  จงัหวดัอ่างทอง  เป็นถ่ินทอ้งท่ีมา(เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

มาเล่นเพลงเก่ียวขา้วท่ี  เป็นของเก่าครํ่ าคร่า(เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

เป็นของไทยท่ีไกลจากกรุง  อยูต่ามทอ้งทุ่งทอ้งนา(เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

วา่วดัสระแกว้มาแลว้จา้  ขอเชิญท่านมาชมเอย 

ลกูคู่                เอ้ิงเอย  ชมเอย  วา่วดัสระแกว้มาแลว้จา้ (ซํ้ า) ขอเชิญท่านมาชมเอย…… 

(เพลงเก่ียวขา้วลาํดบัท่ี ๒) 

 

จากตวัอยา่งขา้งตน้เป็นเพลงเก่ียวขา้วและเพลงเรือ ท่ีใชใ้นการฝึกอบรมถ่ายทอดเพลง

พื้นบา้นของพ่อเพลงมงักร บุญเสริม ให้กบับุคคลท่ีสนใจในการร้องเพลงพื้นบา้น โดยพ่อเพลงได้

จดัอบรมปีละ ๑ คร้ัง มีระยะเวลากาํหนด ดงัเช่น ๑ เดือน สําหรับการอบรมโครงการฟ้ืนฟูและ

ถ่ายทอดอนุรักษ์เพลงพื้นบ้าน บ้านวดัตาลใต้ ตาํบลบางเสด็จ อาํเภอป่าโมก จังหวดัอ่างทอง  

เพื่อเป็นการสานต่อมรดกภูมิปัญญาทอ้งถ่ินให้กบัคนรุ่นหลงัได้เรียนรู้ เพื่อให้เพลงพื้นบา้นของ

จงัหวดัอ่างทองไดค้งอยู่ เน้ือเพลงขา้งตน้นั้นได้ครอบคลุมรูปแบบ เน้ือหา ภาษา ท่ีเป็นแบบฉบบั



๑๑๓ 

 
 

ของเพลงเก่ียวขา้วของชาวตาํบลบางเสด็จ อาํเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง พร้อมกบัการสะทอ้นภาพ

สังคมวฒันธรรมดา้นต่าง ๆ ของชาวอ่างทองไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
ในส่วนของเพลงเรือท่ีใช้ในการฝึกอบรมถ่ายทอดเพลงพื้นบ้านของพ่อเพลงมงักร  

บุญเสริม มีเน้ือหาท่ีเป็นการตอบโตร้ะหวา่งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง เช่นเดียวกบั เพลงเก่ียวขา้ว ท่ีได้

กล่าวมา ก่อนหน้าน้ี รวมถึง รูปแบบ เน้ือหา ภาษา ซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของชาวป่าโมก จงัหวดั

อ่างทอง ท่ีสําคัญของการร้องเพลงเรือในการเลือกใช้ฝึกอบรมนั้ น จะมีคาํสังเกตเด่นชัด คือ  

“ขอบอกออกตัว ก็เพราะว่ากลัวติดขัด เพิ่งจะเดิมเร่ิมดัด (ฮ้าไฮ้) หัดร้อง (ชะช่า) ” มีการใช้คาํท่ี

แสดงให้เห็นว่าพ่อเพลงได้มีการปรับเน้ือหาและเลือกใช้ให้เหมาะสมกบัโอกาสและงานต่างๆ 

ลกัษณะสําคญัของเพลงเรือ คือ เน้ือหาของเพลงมีการเก่ียวหยอกลอ้ระหว่างฝ่ายชายและฝ่ายหญิง

พร้อมกบัสะทอ้นภาพสังคมวฒันธรรมในอดีต ดงัเช่น งานประจาํปีของวดัป่าโมกวรวิหาร อาํเภอ

ป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง เม่ือถึงช่วงหน้านํ้ า วนัเพ็ญเดือนสิบสอง ตรงกับประเพณีลอยกระทง 

ชาวบา้นจะพายเรือมารวมกนั ณ ท่านํ้ าหน้าวดั มีการร้องเพลงเรือในช่วงกลางคืน ส่วนในภาค

กลางวนัจะมีการแข่งเรือยาวประจาํปีของจงัหวดัอ่างทอง 

 
นอกจากน้ีได้มีการสอนร้องเพลงรําโทน ซ่ึงมีเน้ือหาท่ีสั้ นกระชับ มีการใช้ดนตรี

ประกอบการร้องเพลง พร้อมกับการรําเป็นคู่  ๆ ทําให้เกิดความสนุกสนานเป็นอย่างมาก  

เพลงรําโทนพบในหลายอาํเภอของจงัหวดัอ่างทอง เช่น อาํเภอสามโก้  อาํเภอวิเศษชัยชาญ และ

อาํเภอป่าโมก ซ่ึงในอดีตมีการประกวดเพลงรําโทนของแต่ละหมู่บา้น เน้ือเพลงรําโทนสามารถร้อง

และจดจาํไดง่้าย ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

สวยจริงงามจริงขอเชิญยอดหญิงมาเล่นรําโทน        
สาวงาม เอนโอน มาเล่นรําโทน หล่อตา 
มาช่วยกนัโคง้ มาช่วยกนัฮา มาเล่นกีฬา                                
แบบระบาํของไทย ชะๆ แบบระบาํของไทย 

(เพลงรําโทนลาํดบัท่ี  ๒) 

 



๑๑๔ 

 
 

หงส์ หงส์ หงส์  อยา่ทะนงไปนกั                           

ปีกของเจา้จะหกั  ปักลงอยูใ่นกลางหนอง 

เจา้อยา่อวดทะนง  ไปเลยวา่เจา้เป็นหงส์ทอง                               

เฝ้าชะแงแ้ลมองหงส์ทองขยบัปีกบิน (ซํ้ า) 

(เพลงรําโทนลาํดบัท่ี  ๕) 

 

สวสัดี ๆ เธอจ๋า  ฉนัมาดว้ยความอาลยั                          

สวสัดีปีใหม่ หญิงชายขอเชิญมารํา 

เอย๊รํากนัเป็นคู่ ๆ ยิ่งพิศยิ่งดูยิ่งสวยยิ่งงาม                                        

ธรรมชาติสร้างรัก  ใหเ้ราสมคัรใจจาํ 

หากเธอไม่เช่ือนํ้าคาํ  จะตอ้งชอกชํ้า  ระกาํใจตาย 

(เพลงรําโทนลาํดบัท่ี  ๑๖) 

 

รักเธอ รักเธอ รักเธอ   

ใจฉนัละเมอรักเธอขา้งเดียว 

คนอ่ืนฉนัไม่แลเหลียว (ซํ้ า)         

รักเธอคนเดียวจะไม่แลเหลียวใคร 

พบเธอคร้ังแรกนึกรัก รู้จกัฉนัอยากจะขอ    

แต่เงินฉนัยงัไม่พอ ขอใหร้อไปก่อนไดไ้หม 

โอแ้ม่ช่ืนหวัใจ  รักใครไม่เท่ารักเธอ 

แม่ฉนัเป็นคนจน  พ่อเป็นคนเล้ียงไก่                          

หา้ร้อย  หา้ร้อย  ไดไ้หม 

(ญ) อุย้ไม่ไดน้ํ้าตาลมนัแพง 

(เพลงรําโทนลาํดบัท่ี  ๒๒) 

 

 

 



๑๑๕ 

 
 

จากตวัอยา่งเพลงรําโทนขา้งตน้ แสดงให้เห็นถึงรูปแบบ เน้ือหา ภาษา ของรําโทนท่ีมี

ความกระชับ สั้ น มีความสนุกสนานเป็นการหยอกเย ้า   เ น้ือหาเป็นการแสดงถึงความรัก    

การเก้ียวพาราสี  ทาํใหเ้กิดรอยยิม้ระหวา่งการรํา ผูท่ี้ร้องจะนัง่รวมกลุ่มเป็นวงกลมพร้อมกบัตีกลอง 

(โทน รํามะนา) กรับ ฉ่ิง มีการเล่นกนัในช่วงเทศกาลงานต่าง ๆ เช่น ตรุษสงกรานต ์ วนัลอยกระทง  

เป็นตน้ 

จากการศึกษาเน้ือเพลงของพ่อเพลงมงักร บุญเสริม ผูศึ้กษาพบวา่เน้ือเพลงดงักล่าวได้

สะทอ้นภาพสังคมวฒันธรรมของจงัหวดัอ่างทองไดเ้ป็นอย่างดี ไม่วา่จะเป็นในดา้นประวติัศาสตร์ 

ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ รวมทั้งประเพณีความเช่ือ ศิลปะพื้นบา้นของจงัหวดัอ่างทอง ตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบนัโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงพื้นบา้นของพ่อเพลงมงักร บุญเสริม ไดมี้ความสัมพนัธ์กบัชุมชน

เป็นอย่างมาก ซ่ึงในระยะเวลาตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ - ๒๕๕๕ นั้น ท่านได้มีบทบาทในการเป็นครู 

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินให้กับนักเรียนโรงเรียนวดัสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนุกุลอุปถมัภ์) ตาํบลบางเสด็จ 

อาํเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง จึงทาํให้เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ศิลปะพื้นบ้านในท้องถ่ินตน  

โดยเน้ือหาของเพลงพื้นบา้นท่ีท่านไดน้าํมาจดัในการเรียนการสอนนั้น ไดค้งรูปแบบการร้องท่ีเป็น

ของดั้งเดิมตั้งแต่อดีต แต่ส่ิงท่ีเปล่ียนไปนั้น คือ การเลือกประเด็นท่ีน่าสนใจในสังคมยุคนั้น นาํมา

ปรับให้เขา้กบัเน้ือเพลง พร้อมกบัการใชภ้าษาท่ีทาํให้เยาวชนสามารถเขา้ใจไดง่้าย มีความทนัสมยั 

รวมทั้งการจดัตั้งคณะเพลงเรือทาํการแสดงในงานท่ีสําคญั เพื่อเป็นการเผยแพร่ศิลปะพื้นบ้าน 

พร้อมกบัการเป็นวทิยากรในงานฝึกอบรมการร้องเพลงพื้นบา้นจงัหวดัอ่างทองให้กบักลุ่มบุคคลท่ีมี

ความสนใจในศิลปะพื้นบ้านของตน โดยได้รับการสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนใน 

การส่งเสริมศิลปวฒันธรรมท่ีดีงามของจงัหวดัอ่างทอง 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น เน้ือหาในเพลงพื้นบา้นของพ่อเพลงมงักร บุญเสริม นั้น มี

ความสําคญัและประโยชน์อย่างยิ่ง ในด้านการศึกษาศิลปะท้องถ่ินของจงัหวดัอ่างทอง ทาํให้

เยาวชนรุ่นหลงัได้เรียนรู้วฒันธรรมทอ้งถ่ิน การละเล่นจากเน้ือเพลง รวมถึงการจดัแสดงศิลปะ

พื้นบา้น ดงัเช่น การร้องเพลงเรือ เพลงเก่ียวขา้ว และเพลงรําโทน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณี

วฒันธรรมของทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นมรดกของชาติใหค้งอยูสื่บต่อไป 



 

๑๑๖ 
 

 

บทที ่๕ 

 

สรุปผลการศึกษา 

 

สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาเพลงพื้นบา้นจงัหวดัอ่างทอง : กรณีศึกษาผลงานของพ่อเพลงมงักร บุญเสริม 

มีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์ศิลปะการใช้ภาษา และวิเคราะห์เน้ือหาในเพลงพื้นบา้นของพ่อเพลง

มงักร บุญเสริม ท่ีประกอบดว้ยเพลงเรือ จาํนวน ๑๘ เพลง เพลงเก่ียวขา้วจาํนวน ๑๐ เพลง และเพลง

รําโทนจาํนวน ๓๒ เพลง รวมทั้งหมด ๖๐ เพลง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๕ เฉพาะลายมือพ่อ

เพลงมงักร บุญเสริม ท่ียงัไม่ไดตี้พิมพ ์

 

ผลการศึกษาพบว่า ในเพลงพื้นบา้นจงัหวดัอ่างทอง โดยพ่อเพลงมงักร บุญเสริม นั้น 

แบ่งไดเ้ป็น ๒ ประเด็นใหญ่ คือ ศิลปะการใชภ้าษา ท่ีปรากฏในเพลงพื้นบา้นจงัหวดัอ่างทองและ

เน้ือหาในเพลงพื้นบ้านจงัหวดัอ่างทองของพ่อเพลงมงักร บุญเสริม ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อชุมชน

อาํเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง ดงัน้ี 

  

ศิลปะการใชภ้าษาท่ีพบในเพลงพื้นบา้นของพ่อเพลงมงักร บุญเสริม คือ ศิลปะถอ้ยคาํ

ดา้นความหมาย ไดแ้ก่ การใชถ้อ้ยคาํเรียบง่ายตรงไปตรงมา การใชค้าํเรียกแทนผูห้ญิงและผูช้าย การ

ใช้สํานวนและการใช้คาํทบัศพัท์ภาษาองักฤษ ในด้านการใช้ถ้อยคาํด้านเสียงประกอบไปด้วย  

การเล่นคาํ การซํ้ าคาํ การเล่นเสียงสัมผสัใน และการสัมผสันอก นอกจากน้ีไดมี้การใช้ภาพพจน์

ปรากฏในเน้ือเพลง อนัไดแ้ก่  การใชอุ้ปมา การใชอุ้ปลกัษณ์ การใชส้ัทพจน์ การใชอ้ติพจน์ การใช้

บุคลาธิษฐาน การใชค้วามเปรียบประชด และการใชส้ัญลกัษณ์ 



๑๑๗ 

 
 

ศิลปะการใชภ้าษาในเพลงพื้นบา้นจงัหวดัอ่างทอง ของพ่อเพลงมงักร บุญเสริม มกัใช้

คาํเรียบง่ายตรงไปตรงมา มีการใช้คาํไทยเป็นส่วนใหญ่ แต่จะมีการใช้คาํภาษาอ่ืนปะปน ดงัเช่น  

คาํบาลี สันสฤต คาํเขมร แต่คาํท่ีใชด้งักล่าวนั้น สามารถเขา้ใจความหมายไดท้นัทีเหมือนเป็นคาํไทย

ท่ีใชใ้นชีวติประจาํวนั และคาํท่ีใชน้ั้นมกัจะเป็นคาํท่ีมาจากธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มรอบตวั รวมถึงการ

นาํคาํท่ีเรียกแทนผูห้ญิงและผูช้าย เพราะการร้องเพลงพื้นบ้านจะเป็นการร้องโตต้อบกนัไปมา

ระหว่าง พ่อเพลงและแม่เพลง ดังนั้นคาํสรรพนามท่ีใช้เรียกจึงมีความสําคญัและคาํท่ีใช้จะส่ือ

ความหมาย และบอกถึงบุคลิกลกัษณะของบุคคลนั้นไดเ้ป็นอยา่งดี และเน้ือเพลงไดมี้การใช้คาํทบั

ศพัทภ์าษาองักฤษซ่ึงเป็นคาํท่ีมาจากภาษาองักฤษ และไดมี้การใชก้นัโดยทัว่ไปในสังคม ส่วนใหญ่

จะเขา้ใจความหมายไดใ้นทนัที 

 

นอกจากน้ีการใชถ้อ้ยคาํดา้นเสียงในเพลงพื้นบา้นไดป้รากฏวา่มีการเล่นคาํ การซํ้ าคาํ ท่ี

เป็นการเนน้เสียงและความหมาย ทาํให้บทเพลงมีความหนกัแน่น เกิดความรู้สึกคลอ้ยตาม เป็นการ

เพิ่มอรรถรสในการฟัง และการเล่นสัมผสัใน รวมทั้งการเล่นสัมผสันอก จะทาํให้เน้ือเพลงพื้นบา้น

มีความไพเราะสละสลวยมากยิง่ข้ึน 

 

การใชภ้าพพจน์ท่ีปรากฏในเพลงพื้นบา้นของพ่อเพลงมงักร บุญเสริม โดยเฉพาะการ

ใช้อุปมาและอุปลกัษณ์ในเพลงเรือและเพลงเก่ียวขา้ว พ่อเพลงจะใช้การเปรียบเทียบกบัส่ิงท่ีอยู่

รอบตวัในชนบทเป็นคาํท่ีเขา้ใจง่าย ไม่สลบัซับซ้อน แต่อยา่งใด เป็นการกล่าวออกมาจากอารมณ์

ความรู้สึกของผูร้้อง ส่ือความตามท่ีเห็นโดยตรง แต่จะมีการแทรกคาํสอนหรือแง่คิดท่ีดีไวเ้สมอ จะ

พบการใช้สัทพจน์ อติพจน์ และบุคลาธิษฐาน ในบทเพลงรําโทน เพราะเน้ือหาของเพลงรําโทน

มกัจะเป็นเน้ือเพลงท่ีสั้ นเหมือนเพลงรําวง มีความสนุกสนาน สามารถจดจาํได้ง่าย และมกัจะ

กล่าวถึงความรู้สึกท่ีฝ่ายชายมีให้ฝ่ายหญิง ซ่ึงมีลกัษณะเป็นการร้องเก้ียวพาราสี จึงมกัใชถ้อ้ยคาํท่ี

กล่าวเกินจริง และมีการเลียนเสียงธรรมชาติประกอบให้เกิดความสนุกสนาน การใช้ความเปรียบ

ประชด จะใช้คาํธรรมดา แต่สามารถถ่ายทอดให้เกิดอารมณ์ความรู้สึก การประชดประชัน ความ  

คบัขอ้งใจรวมถึงการบอกเล่าถึงสภาพปัญหาสังคมในช่วงเวลาดงักล่าว 



๑๑๘ 

 
 

การใชส้ัญลกัษณ์ในเพลงพื้นบา้น โดยเฉพาะการใชแ้ทนคาํกล่าวถึงอวยัวะเพศโดยตรง 

รวมถึงพฤติกรรมทางเพศ ดังนั้นผูฟั้งท่ีเป็นผูใ้หญ่หรือผูมี้ประสบการณ์จะสามารถตีความจาก

สัญลกัษณ์ดงักล่าวได ้จะเกิดความสนุกสนาน เพราะการร้องเพลงพื้นบา้นนั้น ลกัษณะการใชค้าํท่ีมี

ความหมายสองแง่สองง่าม จะมีปรากฏใหเ้ห็นโดยทัว่ไป 

 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้า่ ศิลปะการใช้ภาษาในเพลงพื้นบา้นของพ่อเพลงมงักร 

บุญเสริม นั้น จะพบสัญลกัษณ์ท่ีเด่น  คือ การใช้คาํเรียกแทนผูห้ญิงและผูช้าย การใช้ภาพพจน์            

การใช้อุปมา รวมถึงการใช้สัญลักษณ์ จะพบในลําดับต่อมา ส่วนภาพพจน์ท่ีพบน้อย ได้แก่ 

บุคลาธิษฐาน ส่วนดา้นอ่ืนของศิลปะการใชภ้าษานั้นก็จะมีลกัษณะท่ีเหมือนกบัเพลงพื้นบา้นทัว่ไป 

 

เน้ือหาในเพลงพื้นบ้านของพ่อเพลงมังกร บุญเสริม ท่ีมีความสัมพันธ์ต่อชุมชน 

สามารถแบ่งได้เป็น ๓ ประเด็น ดงัน้ีคือ ประเด็นท่ี ๑ คือ ภาพสะท้อนทางสังคมจากเน้ือหาใน            

เพลงพื้นบา้น ซ่ึงประกอบดว้ย เน้ือหาท่ีสะทอ้นดา้นภูมิศาสตร์ ดา้นประวติัศาสตร์ ดา้นเศรษฐกิจ

และอาชีพ ด้านความเป็นอยู่วฒันธรรมประเพณี ด้านค่านิยมความเช่ือ และปัญหาด้านสังคม 

ประเด็นท่ี ๒ คือ เน้ือหาท่ีสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรระดบัประถมศึกษา และประเด็นท่ี ๓ คือ เน้ือหาท่ี

สัมพนัธ์เน่ืองในงานและโอกาสท่ีสาํคญั 

 

ภาพสะท้อนทางสังคมท่ีพบในเพลงพื้นบ้านจังหวดัอ่างทอง ของพ่อเพลงมังกร  

บุญเสริม นั้น จะแสดงให้เห็นความเป็นจงัหวดัอ่างทองในทุกแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นด้านภูมิศาสตร์ 

ประวติัศาสตร์  ท่ีทาํใหเ้ยาวชนรุ่นหลงัหรือผูท่ี้สนใจ สามารถเขา้ใจวถีิชีวติ ภูมิหลงัของชาวอ่างทอง 

ซ่ึงมีประวติัความเป็นมายาวนาน ตั้งแต่สมยักรุงศรีอยุธยาตอนปลาย สภาพความเป็นอยู ่วฒันธรรม

ประเพณีของคนในจงัหวดัอ่างทอง ท่ีประกอบอาชีพทาํนาเป็นหลกั ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบนั เห็น

ไดจ้ากการทาํพิธีรับขวญัขา้ว ท่ีเป็นพิธีกรรมเฉพาะของทอ้งถ่ินจงัหวดัอ่างทอง ซ่ึงอาจจะแตกต่าง

จากภูมิภาคอ่ืนของประเทศไทย รวมถึงการไหวต้ากาลี ยายกะลา ก่อนจะขออนุญาตทาํการเผาศพ 

ซ่ึงจงัหวดัอ่างทอง ไดมี้การสืบทอดการทาํพิธีกรรมดงักล่าวมาจนถึงปัจจุบนั 



๑๑๙ 

 
 

ประเพณีทอ้งถ่ินท่ีสําคญัของจงัหวดัอ่างทอง ท่ีมีการปฏิบติักนัมาตั้งแต่อดีตมาจนถึง

ปัจจุบนั คือ การแข่งเรือยาวประจาํปีบริเวณแม่นํ้ าเจา้พระยา หน้าวดัป่าโมกวรวิหาร อาํเภอป่าโมก 

จงัหวดัอ่างทอง โดยจดัแข่งในช่วงหนา้ทอดกฐิน ซ่ึงปัจจุบนัการแข่งเรือยาวประจาํปีก็ไดมี้การปรับ

ไปตามสภาพสังคมท่ีเปล่ียนไป รวมถึงการสะทอ้นปัญหาสังคมท่ีไดพ้บจากเน้ือเพลง คือ ปัญหา

อุทกภยัคร้ังใหญ่ของจงัหวดัอ่างทอง ในปี พ.ศ.๒๕๔๙ และ พ.ศ.๒๕๕๔ ทาํให้ชาวป่าโมกไดรั้บ

ความเดือดร้อนเน่ืองจากชุมชนมักตั้ งอยู่ริมแม่นํ้ า รวมถึงชาวอ่างทองเกือบทุกอาํเภอท่ีได้รับ

ผลกระทบจากเหตุการณ์ในคร้ังน้ี 

 

นอกจากน้ีเน้ือหาเพลงพื้นบา้นของพ่อเพลงมงักร บุญเสริม ได้นาํไปใช้ในการเรียน 

การสอน ในระดับประถมศึกษา โรงเรียนวดัสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) อาํเภอป่าโมก 

จงัหวดัอ่างทอง รวมถึงเน้ือหาของเพลงได้นาํไปใช้ร้อง ทาํการแสดงในงานและโอกาสท่ีสําคญั

ต่างๆ ภายในจังหวัดอ่างทอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงงานเกษตรของดีเมืองอ่างทอง  

การนาํไปใชใ้นการฝึกอบรมถ่ายทอดเพลงพื้นบา้นจงัหวดัอ่างทองใหก้บับุคคลท่ีสนใจ 

 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ทั้งหมดนั้น แสดงให้เห็นว่าเพลงพื้นบา้นจงัหวดัอ่างทองของ 

พ่อเพลงมงักร บุญเสริม แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาท้องถ่ินของจงัหวดัอ่างทอง เป็นมรดกทาง

วฒันธรรมท่ีทาํให้เยาวชนรุ่นหลงั เกิดจิตสํานึก รักและหวงแหนในทอ้งถ่ินของตน รวมถึงบุคคลท่ี

สนใจในวฒันธรรมของจงัหวดัอ่างทอง 

 

อภิปรายผล 

เพลงพื้นบ้านท่ีปรากฏในสังคม จัดได้ว่าเป็นมรดกวฒันธรรมท้องถ่ินท่ีสําคัญยิ่ง  

มีเอกลักษณ์เฉพาะตวั ดังเช่น เพลงพื้นบา้นภาคกลาง ได้แก่ เพลงเก่ียวขา้ว เพลงเรือ และเพลง         

รําโทน นั้นท่ีมีการร้องประกอบการรํา ซ่ึงมีจังหวะลีลาสนุกสนาน เช่น การร้องเพลงรําโทน  

มีลกัษณะเหมือนกบัเพลงรําวง เน้ือเพลงมกัสั้น กระชบัฟังเขา้ใจง่าย โดยใชจ้งัหวะการร้อง การเนน้

คาํถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก นอกจากน้ีเพลงเก่ียวขา้ว และเพลงเรือ มีการร้องโตต้อบระหวา่งฝ่าย
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ชายกบัฝ่ายหญิง โดยคาํท่ีใชจ้ะเป็นคาํท่ีเรียบง่าย แต่แฝงไปดว้ยแง่คิด รวมทั้งสร้างอารมณ์ขนัโดยใช้

คาํท่ีมีความหมายสองแง่สองง่าม เป็นตน้ 

 
นอกจากการใชถ้อ้ยคาํท่ีเรียบง่ายดงักล่าวแลว้ เน้ือเพลงไดมี้การใชค้าํพอ้งความหมาย 

เพื่อเป็นการหลีกเล่ียงการใช้คาํท่ีซํ้ ากนั โดยใช้ช่ือเรียกฝ่ายชายและฝ่ายหญิง ส่วนใหญ่จะเป็นการ

กระเซ้าเยา้แหย่กนัหรือทาํให้เกิดความสนุกสนาน นอกจากฝ่ายหญิงจะเรียกเพื่อหยอกลอ้รูปร่าง 

บุคลิกลกัษณะของฝ่ายชายแลว้ คาํท่ีใชเ้รียกไดส่ื้อความหมาย คติสอนใจ ในการใชชี้วิตคู่ท่ีฝ่ายหญิง

ตอ้งการใหฝ่้ายชายนั้นเป็นทั้งผูน้าํและผูคุ้ม้ครองดูแลครอบครัวท่ีดีนัน่เอง 

 
การใช้โวหารภาพพจน์ท่ีปรากฏในเพลงพื้นบา้นจงัหวดัอ่างทอง มีการใชค้วามหมาย

เปรียบท่ีเด่นชดัหลายลกัษณะ ไม่วา่จะเป็นการใชโ้วหาร อุปมา อุปลกัษณ์ ความเปรียบประชด ท่ีมี

การสะทอ้นภาพปัญหาสังคม รวมถึงการใชส้ัญลกัษณ์ แทนการเรียกช่ืออวยัวะเพศโดยตรง มกัพบ

ไดใ้นการร้องเพลงพื้นบา้น เป็นการสร้างความขบขนัใหก้บัผูร้้องและผูฟั้งไดเ้ป็นอยา่งอยา่งดี 

 

การศึกษาเพลงพื้นจังหวดัอ่างทองของพ่อเพลงมังกร บุญเสริม นั้ น นอกจากใน 

ดา้นศิลปะการใชภ้าษาแลว้ เน้ือหาของเพลงไดแ้สดงให้เห็นถึงลีลาเฉพาะตนของพ่อเพลง ท่ีมีการ

สร้างสรรค ์แสดงใหเ้ห็นถึงอตัลกัษณ์ของจงัหวดัอ่างทอง เน่ืองจากปัจจุบนัน้ีเยาวชนท่ีอยูใ่นวยัเรียน 

ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ในดา้นวฒันธรรมทอ้งถ่ินของตน ดงันั้น พอ่เพลงมงักร บุญเสริม จึงไดร่้วมกนั

จดัทาํหลกัสูตรทอ้งถ่ินกบัโรงเรียนในชุมชน ตาํบลบางเสด็จ อาํเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง เพื่อให้

นกัเรียนไดเ้รียนรู้สังคมวฒันธรรมประเพณี และความเช่ือ รวมทั้งดา้นภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ของ

จงัหวดัอ่างทอง รวมถึงบุคคลทัว่ไป ท่ีสนใจดา้นศิลปะพื้นบา้นทอ้งถ่ิน รวมทั้งการเป็นวิทยากรใน

การเปิดงานหรือทาํการแสดงให้กบัหน่วยงานราชการ รวมทั้งการฝึกอบรมให้กบับุคคลท่ีสนใจใน

เพลงพื้นบา้นอีกดว้ยดงักล่าว ดงันั้นจึงเปรียบไดว้า่เพลงพื้นบา้นท่ีแต่งโดยพ่อเพลงมงักร บุญเสริม 

เป็นเหมือนแหล่งภูมิปัญญาท่ีสาํคญัท่ีสะทอ้นความเป็นจงัหวดัอ่างทองในทุกแง่ทุกมุม 
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ข้อเสนอแนะ 

๑. ควรมีการศึกษาผลงานเพลงพื้นบา้นของท่านอ่ืนในจงัหวดัอ่างทอง 

๒. ควรมีการศึกษารูปแบบการสร้างสรรค์เพลงพื้นบา้นจากส่ือต่างๆในปัจจุบนั อาทิ

เช่น รายการโทรทศัน์ ส่ืออินเทอร์เน็ต วทิยชุุมชน ส่ือส่ิงพิมพ ์เป็นตน้ 
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 เพลงเก่ียวขา้ว (๑) 

 

ชาย หญิง เยบ็กระทงข้ึนส่ีมุม                          จะไหวพ้ระภูมิ                     เจา้ของนา 

 ไหวพ้ระภูมิเจา้ท่ี                             ไหวต้ากาลี                          ยายกาลา 

 ไหวแ้ม่พระโภสพ                           ไหวแ้ม่นพ                          พดารา 

 ไหวคุ้ณครู ผูส้อน                  ไหวคุ้ณบิดร                        มารดา 

(ลง)    ใหม้าปกปักรักษา                             เม่ือลูกจะวา่                        เพลงเอย 
    

ชาย หญิง สวสัดี ท่านท่ีเคารพ ท่ีไดม้าพบ เจอหนา้ 

 วนัน้ีโรงเรียนวดัสระแกว้ มาพบท่านแลว้ นายจ๋า 

 จะบอกสถาน บา้นใหรู้้ จะบอกท่ีอยู ่ ของพวกขา้ 

 ฉนัอยูต่าํบลบางเสด็จ ลูกหลานตาเพชร ทาํนา 

 อาํเภอป่าโมก  จงัหวดัอ่างทอง เป็นถ่ินทอ้ง ท่ีมา 

 มาเล่นเพลงเก่ียวขา้ว ท่ีเป็นของเก่า คร่ําคร่า 

 เป็นของไทย ท่ีไกลจากกรุง อยูต่ามทอ้งทุ่ง ทอ้งนา 

ลง วา่วดัสระแกว้ มาแลว้จา้ ขอเชิญท่านมา ชมเอย 
    

ชาย ตะวนัก็สาย ไดเ้วลา พวกเราก็มา พร้อมแลว้ 

 ไปเก่ียวขา้ว กนัดีกวา่ ไปเก่ียวท่ีนา ของวดัสระแกว้ 

 นาวดัสระแกว้ นั้นอยูไ่ม่ไกล ก็อยูใ่กล ้ๆ กบัวดัสระแกว้ 

 วดัสระแกว้ อยูแ่ถววดัท่า ไดมี้นา อยูส่องแถว 

ลง เราเดินรัด ไปวดัสระแกว้ ไปท่ีแถว นาเอย 
    

หญิง  วา่พร้อมเพรียง เรียงหนา้  ใหพ้วกเรามา  เขา้แถว  

  เดินสักพกั ไม่ชกัชา้  ก็มาถึงนา  ของวดัสระแกว้ 

 เห็นขา้พวง รวงใหญ่ ขา้วนั้นก็ได ้ สุกแลว้ 



๑๓๐ 

 
 

 เขาจะใหเ้ก่ียว กนัไหมหนอ ท่านหลวงพอ่ วดัสระแกว้ 

ลง ท่านคงไม่วา่ เรามากนัแลว้ เก่ียวกนัสักแถว นาเอย 
    

ชาย หลวงพอ่ไม่วา่ กลวัวา่ทายก ท่ีเขาไดป้ก ครองอยู ่

 เขาไม่ไดบ้อก จะออกมาด่า วา่พวกเรามา เสือกรู้ 

 ขา้วกลางวนั เรานั้นจะอด เขาคงจะงด เล้ียงดู 

 ทั้งแม่ครัว เคยหุงขา้ว จะหุงหรือเปล่า ก็ยงัไม่รู้ 

ลง ไปหาครูใหญ่ ท่ีใหเ้ราอยู ่ เราจะไดรู้้ ความเอย 
    

หญิง อาจารยใ์หญ่ ก็ไดม้าบอก ใหพ้วกเราออก กนัเป็นคู่ ๆ 

 ใหม้าเก่ียวขา้ว ลงแขก ก็คงไม่แปลก ตาหู 

 คาํวา่ลงแขก นั้นมีมา ตั้งแต่ คร้ังตา คร้ังปู่  

 ช่ือลงแขก ถา้แหลกสลาย ก็จะเสียดาย น่าดู 

ลง ถา้หมดยายยา่ ตาปู่  แลว้เราจะรู้ไหมเอย 
    

ชาย โรงเรียนวดัสระแกว้ ก็ดงัไกล เธอทราบไหม หนอนวลนอ้ง 

 อาจารยใ์หญ่ ช่ือมยุรี ซ่ึงทาํหนา้ท่ี ปกครอง 

 วา่วดัสระแกว้ อยูแ่ถวเซียน ไดเ้ป็นโรงเรียน นาํร่อง 

 แม่มยรีุ ศรีนาค แม่ก็มาจาก ศรีทอง 

 เร่ืองมรกด ก็ยกชู กตญัํู ยกยอ่ง 

ลง แม่มยรีุ ศรีทอง แม่มี ทั้งสอง ศรีเอย 
    

หญิง แม่มยรีุ ศรีนาค แม่ใชม้าก ในเร่ืองสมอง 

 เป็นผูน้าํ กรําศึก ก็ตอ้งคอยตรึก คอยตรอง 

 อนัมรดก ของไทย ไม่ใหล้ะลาย ลอยล่อง 

 แม่เรียกคืน ฟ้ืนฟู ใหก้ลบัมาอยู ่ ท่ีอ่างทอง 

ลง รวมกิจกรรม นาํร่อง จงัหวดัอ่างทอง ไทยเอย 
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ชาย เก่ียวขา้วนาใคร ก็ไม่เห็นดี ไม่เหมือนเก่ียวท่ี นาตาเพชร 

 ตาเพชร แกมีลูกสาว ดูนมยาว เหมือนตูดเป็ด 

 มนัน่าชม เหมือนนมพวกเจา้ ดูยานยาว เหมือนนมเปรต 

ลง เธอคงไปลม้ ผสมกบัเป็ด ท่ีนาตาเพชร แน่เอย 
    

หญิง พวกแกจะบา้ มาวา่ขา้ลม้ แลว้ไปผสม พนัธ์ุเป็ด 

 ตอนขา้ลม้ แกก็เหลียว แกยงัมาเท่ียว ไล่เป็ด 

 ฉนัมองแล เคียวแกมนัใหญ่ ฉนัจึงไม่ให้ แกตีเป็ด 

ลง แกไปข่ีควาย แลว้ควายยงัเขด็ ใหแ้กไปข่ีชา้งเอย 
    

ชาย อนัเพลงเก่ียวขา้ว เก่าแก่ ก็มีสองแง่สองง่าม 

 ร้องทล่ึงก่ึง ๆ ตลก เขาก็โยก ยา้ยคาํ 

 ทล่ึง เทล เถไถ แต่ก็วา่ไม่ รุ่มร่าม 

 ถึงตอนเยน็ไปเล่นเหลา้ ก็ชกัจะเมา หวัขมาํ 

 เจา้ของแขก เขาแจกนํ้าขาว ท่ีทาํดว้ยขา้ว เหนียวดาํ 

 กินแลว้ก็ร้อง กินแลว้ก็เล่น กินแลว้ก็เตน้ กินแลว้ก็รํา 

 ก็หายเหน่ือย ท่ีเม่ือยลา้ เก่ียวขา้วกนัมา วนัยงัคํ่า 

 ก็เกิดสนาน เป็นการสนุก หายเหน่ือย ก็ลุก ข้ึนมารํา 

 อนัของดี เด๋ียวน้ีไม่เห็น ไม่ใครเล่น ไม่มีใครรํา 

 ประเพณีไทย จะหายหมด ไม่มีใครจด ไม่มีใครจาํ 

 ของเก่า ๆ ของเราท่ีหาย ก็เพราะคนไทย ไม่ช่วยกนัทาํ 

 โรงเรียนวดัสระแกว้โชคดี แม่มยรีุ  เกิดข้ึนมาคํ้า 

ลง ไม่ปล่อยประวฒันธรรม สมเป็นผูน้าํ แลว้เอย 

 มาเถิดหนา แม่มา พวกเราอยา่ชา้ รอที 

 เม่ือหนัไปมองนาฬิกา ก็หมดเวลา กนัแลว้นะน่ี 

 ใหห้นัหนา้ ออกไปทางโนน้ ใหห้นักนั เขา้มาทางน้ี 

ลง แลว้ยกหตัถ ์สวสัดี ลานอ้งพี่ ไปเอย 
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ชาย มาเถิดหนา แม่มา แม่นกกระทา ตูดขลุ่ย 

ลง มาเล่นกบัพี่ ดีกวา่คุย แม่ตูดเป็นขยุ ปูเอย 

หญิง มาแลว้หนา พอ่มา พอ่นกกระทา คอสั้น 

 เขาปล่อยออกมานอกกรง แลว้ยงัมาส่ง เสียงขนั 

 เด๋ียวกดหวั ยดัหีบ แลว้เอามือบีบ ไข่ดนั 

ลง ใหห้นา้แกเขียว ใหเ้คียวแกสั่น ไม่ตายก็อานไปเอย 
    

ชาย มาเถิดหนา แม่มา แม่คุณอยา่ชา้ รอที 

 ใหน้อ้งหนัหนา้ ออกไปทางโนน้ ใหน้อ้งหนักน้ เขา้มาทางน้ี 

ลง ใหน้อ้งหนัตูดมาดูดบุหร่ี เสียคนละที เถิดเอย 

หญิง มาแลว้หนาพี่มา นอ้งก็ไม่ชา้ รอที 

 นอ้งจะหนัหนา้ออกไปทางโนน้ นอ้งจะหนักน้ เอามาใหพ้ี่ 

ลง เชิญพวกไอเ้น่ีย มาเรียไอน่ี้ เสียคนละที เถิดเอย 

    

 ก่อนท่ีพี่น้ีจะเก่ียว นอ้งขอดูเคียว ของพี่ชาย 



๑๓๓ 

 
 

เพลงเก่ียวขา้ว (๒) 

 

เกร่ิน ตะวนัก็ด่วนจวนจะเยน็  แม่โฉมตรูคู่เล่น  เยน็แลว้ไม่เห็นมาเอย 

สร้อย เอิง เออ เอ้ิง เออ ชะเอิงเออ ชะเอิงเอย๊ เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้ 

ไหวค้รู  

 เยบ็กระทงข้ึนส่ีมุม  จะไหวพ้ระภูมิ  เจา้ของนา  (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

 ไหวพ้ระภูมิเจา้ท่ี  ไหวต้ากาลี  ยายกาลา  (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

 ไหวแ้ม่พระโพสพ  ไหวแ้ม่นพดารา  (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

 ไหวค้รูอาจารย ์ท่ีสั่งสอน  ไหวค้รูบิดร  มารดา  (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

 ใหม้าปกปักรักษา  เม่ือลูกจะวา่เพลงเอย 

ลูกคู่ เอ้ิงเอย  เพลงเอย  ใหม้าปกปักรักษา  ใหม้าปกปักรักษาเม่ือลูกจะวา่เพลงเอย 

  

สร้อย เอิง เออ เอ้ิง เออ ชะเอิงเออ ชะเอิงเอย๊ เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้ 

ชาย สวสัดีท่านท่ีคารพ  ท่ีไดม้าพบเจอหนา้  (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

 วนัน้ีโรงเรียนวดัสระแกว้  มาพบท่านแลว้นายจ๋า  (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

 จะบอกสถานบา้นใหรู้้  จะบอกท่ีอยูข่องพวกขา้  (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

 ฉนัอยูต่าํบลบางเสด็จ  ลูกหลานตาเพชรทาํนา  (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

 อาํเภอป่าโมก  จงัหวดัอ่างทอง  เป็นถ่ินทอ้งท่ีมา  (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

 มาเล่นเพลงเก่ียวขา้วท่ี  เป็นของเก่าคร่ําคร่า  (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

 เป็นของไทยท่ีไกลจากกรุง  อยูต่ามทอ้งทุ่งทอ้งนา  (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

 วา่วดัสระแกว้มาแลว้จา้  ขอเชิญท่านมาชมเอย   

ลูกคู่ เอ้ิงเอย  ชมเอย  วา่วดัสระแกว้มาแลว้จา้ (ซํ้ า) ขอเชิญท่านมาชมเอย   

   

สร้อย เอิง เออ เอ้ิง เออ ชะเอิงเออ ชะเอิงเอย๊ เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้ 

ชาย แลว้ชกัชวนนวลเจา้  แม่พวกชาวบางเสด็จ  (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

 ไปกนัเถิดพวกเรา  ไปเก่ียวขา้วท่ีนาตาเพชร  (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 



๑๓๔ 

 
 

 นาตาเพชรเราเดินสักพกั  ไม่นานนกัถึงนาตาเพชร  (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

 นาตาเพชรแก่หวา่นขา้วพวง  ทั้งตน้ทั้งรวงก็งามเสด็จ  (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

 มาลงเคียวเก่ียวกนัก่อน  แดดไม่ทนัร้อนประเด๋ียวก็เสร็จ  (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

 แลว้ร้องถามทรามวยั  วา่ขา้วรวงใหญ่มนัมีก่ีเมด็  (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

 วา่ขา้วกลา้ในนาตาเพชร  มนัมีก่ีเมด็นางเอย 

ลูกคู่ เอ้ิงเอย นางเอย  วา่ขา้วกลา้ในนาตาเพชร (ซํ้ า) มนัมีก่ีเมด็นางเอย 

  

สร้อย เอิง เออ เอ้ิง เออ ชะเอิงเออ ชะเอิงเอย๊ เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้ 

หญิง พี่ถามทรามวยั   วา่ขา้วรวงใหญ่มนัมีก่ีเม็ด  (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

 มนัมีก่ีเมด็ยงัไม่ไดน้บั   นอ้งยงัไม่ทราบสาเหตุ  (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

 ถา้อยากจะดูใหรู้้แน่   ให้เอามือแหยท่ี่คอคะเน็ต  (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

 พอคอคะเน็ตขาดแตก   แลว้นอ้งก็แหวกนบัเมด็  (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

 วา่ขา้วกลา้ท่ีนาตาเพชร  มนัมีอยูเ่มด็เดียวเอย 

ลูกคู่ เอ้ิงเอย เดียวเอย วา่ขา้วกลา้ท่ีนาตาเพชร (ซํ้ า) มนัมีอยูเ่มด็เดียวเอย 

  

สร้อย เอิง เออ เอ้ิง เออ ชะเอิงเออ ชะเอิงเอย๊ เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้ 

ชาย วา่พนัธ์ุขา้วเอามาจากไหน   ดูรวงก็ใหญ่แต่มีหน่ึงเม็ด  (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

 คงเป็นขา้วเทศไม่ใช่ขา้วไทย   คงส่งมาไกลจากต่างประเทศ  (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

 หรือวา่ใส่ปุ๋ยเพิ่มเติม   หรือพนัธ์ุเสริมจากเกษตร  (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

 พอส่งถึงนางพวกบางเสด็จ   เหลือมีอยูเ่มด็เดียวเอย   

ลูกคู่ เอ้ิงเอย พอส่งถึงนางพวกบางเสด็จ (ซํ้ า) เหลือมีอยูเ่มด็เดียวเอย 

  

สร้อย เอิง เออ เอ้ิง เออ ชะเอิงเออ ชะเอิงเอย๊ เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้ 

หญิง   พนัธ์ุขา้วหรือพี่จ๋า   ไม่ไดส่้งมาจากต่างประเทศ  (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

 มนัเป็นขา้วพวงรวงสั้น   มนัเกิดท่ีบา้นบางเสด็จ  (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

 เป็นขา้วเก่าพนัธ์ุแก่   ซ้ือมาจากแม่ตาเพชร  (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 



๑๓๕ 

 
 

 พอไดน้ํ้าก็งามเสด็จ   ฉนัเป็นเกษตรป่าโมกเอย 

ลูกคู่ เอ้ิงเอย พอไดน้ํ้าก็งามเสด็จ (ซํ้ า) ฉนัเป็นเกษตรป่าโมกเอย 

  

สร้อย เอิง เออ เอ้ิง เออ ชะเอิงเออ ชะเอิงเอย๊ เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้ 

ชาย น่ีหรือเกษตรป่าโมก  มาส่งเสียงแจว้ร้องจา้  (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

 โอแ้ม่สาวเจา้วหิค  พวกแม่นกสาริกา  (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

 มาส่งสาํเนียงเสียงร้อง  กนัอยูท่ี่ทอ้งทุ่งนา  (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

 พวกพี่ไดย้นิก็บินมาหา  เจา้สาริกานางเอย 

ลูกคู่ เอ้ิงเอย นางเอย  พวกพี่ไดย้นิก็บินมาหา (ซํ้ า) เจา้สาริกานางเอย 

สร้อย เอิง เออ เอ้ิง เออ ชะเอิงเออ ชะเอิงเอย๊ เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้ 

หญิง แขกอาสามาเชา้   พี่จะไปเก่ียวขา้วท่ีนาไหน  (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

 พี่จะมาเก่ียวนานอ้ง   หรือพี่จะล่องไปนาใคร  (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

 ขา้วปลากินมาหรือเปล่า   เห็นมาแต่เชา้ก่อนไก่  (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

 พี่จะเก่ียวขอเชิญเก่ียว   อยา่มวักาํเคียวอยูท่าํไม  (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

 เก่ียวเสียเถอะพี่ชาย   ประเด๋ียวจะสายพี่เอย  

ลูกคู่ เอ้ิงเอย พี่เอย เก่ียวเสียเถอะพี่ชาย (ซํ้ า) ประเด๋ียวจะสายพี่เอย 

  

สร้อย เอิง เออ เอ้ิง เออ ชะเอิงเออ ชะเอิงเอย๊ เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้ 

ชาย    พี่แขกอาสามาเชา้   จะมาหาขา้วกินขา้งหนา้  (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

 บา้นของพี่ยงัไม่ไดหุ้ง   พี่ก็ลุกมุ่งรีบมา  (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

 ไดย้นิไก่ขนัสองที   เม่ือตอนตีส่ีตีหา้  (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

 พอรุ่งสางสวา่งฟ้า   ก็มาถึงนานางเอย 

ลูกคู่ เอ้ิงเอย นางเอย พอรุ่งสางสวา่งฟ้า (ซํ้ า) ก็มาถึงนานางเอย 

  

สร้อย เอิง เออ เอ้ิง เออ ชะเอิงเออ ชะเอิงเอย๊ เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้ 

หญิง เม่ือก่อนพี่น้ีจะเก่ียว   นอ้งขอดูเคียวของพี่ชาย  (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 



๑๓๖ 

 
 

 วา่มนัจะใหญ่หรือมนัจะเล็ก    มนัทาํดว้ยเหล็กชนิดไหน  (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

 วา่ปลายมนัคดหรือปลายมนังอ   มนัเป็นเหล็กหล่อ  หรือเหล็กอะไร  (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

 วา่มนัจะใหญ่หรือมนัจะเล็ก   มนัเป็นเคียวเด็กหรือเคียวผูใ้หญ่  (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

 มนัจะใหญ่หรือมนัจะเล็ก   ถา้เป็นเคียวเด็กแลว้ใชไ้ม่ได ้ (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

 ขอดูเคียวหน่อยอยา่นอ้ยใจ  ทั้งลูกคู่ทั้งนายเพลงเอย 

ลูกคู่ เอ้ิงเอย เพลงเอย ขอดูเคียวหน่อยอยา่นอ้ยใจ (ซํ้ า) ทั้งลูกคู่ทั้งนายเพลงเอย 

  

สร้อย เอิง เออ เอ้ิง เออ ชะเอิงเออ ชะเอิงเอย๊ เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้ 

ชาย พอตวัของพี่น้ีจะเก่ียว   นอ้งมาขอดูเคียวของพี่ชาย  (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

 วา่มนัจะใหญ่หรือมนัจะเล็ก   มนัทาํดว้ยเหล็กชนิดไหน  (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

 วา่เคียวของพี่น้ีหนอ     ตั้งแต่คุณพอ่แกใหเ้อาไว ้ (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

 มนัเป็นเคียวเก่าเคียวแก่   ตั้งแต่คร้ังแม่คร้ังยาย  (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

 แกซ้ือมาจากโรงเจก๊     บอกวา่เป็นเหล็กปนไหล  (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

 วา่เคียวพี่ใหญ่ไม่ใช่เล็ก  ไม่ใช่เคียวเด็กเป็นเคียวผูใ้หญ่ 

ตลอดทั้งตวัตลอดทั้งดา้ม   สองมือกาํยงัโผล่ปลาย  (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

 ถา้ตวัของนอ้งน้ีอยากจะรู้   พี่จะใหดู้กนัเสียก็ได ้ (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

 ใหน้อ้งหนัหลงัไปทางกอไผ ่  แลว้พี่จะใหดู้เอย 

ลูกคู่ เอ้ิงเอย ดูเอย ใหน้อ้งหนัหลงัไปทางกอไผ ่(ซํ้ า) แลว้พี่จะใหดู้เอย 

  

สร้อย เอิง เออ เอ้ิง เออ ชะเอิงเออ ชะเอิงเอย๊ เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้ 

หญิง นานอ้งหนาพี่   มนัก็มีกนัอยูห่ลายไร่  (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

 วา่อีนาแปลงแรกมนัรกหญา้แพรก   และรกหญา้หวาย  (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

 อีกแปลงหน่ึงมนัเป็นชนักก   หรือมนัก็รกดว้ยหญา้ไทร (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

 อีกแปลงหน่ึงมนัก็เป็นเส้ียว   มนัไปเรียวอีตอนปลาย ๆ  (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

 อีกแปลงหน่ึงมนัก็ตะแคง   มนัเป็นแอ่งลึกใหญ่  (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

 เคียวพี่ข้ีเท่อข้ีท้ึง   นอ้งกลวัจะดึงกนัเสียไม่ไหว  (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 



๑๓๗ 

 
 

 ไอเ้คียวเก่า ๆ อยา่เอามาใช ้  จะดึงไม่ไหวเลยเอย 

ลูกคู่ เอ้ิงเอย เลยเอย ไอเ้คียวเก่า ๆ อยา่เอามาใช ้(ซํ้ า) จะดึงไม่ไหวเลยเอย 

  

สร้อย เอิง เออ เอ้ิง เออ ชะเอิงเออ ชะเอิงเอย๊ เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้ 

หญิง เคียวพี่ข้ีเท่อข้ีท้ึง   นอ้งกลวัจะดึงกนัเสียไม่ไหว  (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

 มนัเป็นเหล็กน่ิมสนิมจบั   พอมีหินรับประเด๋ียวก็หาย  (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

 นานอกก็เก่ียวมาแลว้   ยงัเหลือแต่แถวนาใน  (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

 เจา้ของนาโนน้ยงัยอมใหเ้ก่ียว   ประเด๋ียวเดียวก็แลว้ไร่  (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

 ใคร ๆ เห็นซิเขาก็ชม   วา่เคียวพี่คมเก่ียวไว  (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

 พอเก่ียวฉาดก็ขาดสะบั้น   มาช่วยกนัเก่ียวใหญ่  (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

 จะไปนัง่คิดติดใจ   วา่เคียวพี่ไวเก่ียวเอย   

ลูกคู่ เอ้ิงเอย เก่ียวเอย จะไปนัง่คิดติดใจ (ซํ้ า) วา่เคียวพี่ไวเก่ียวเอย 

  

สร้อย เอิง เออ เอ้ิง เออ ชะเอิงเออ ชะเอิงเอย๊ เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้ 

ชาย มาเถิดหนาแม่มา   พวกเราอยา่ชา้รอที  (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

 ใหห้นา้ออกไปทางโนน้  ให้หนักน้มาทางน้ี  (เฮว้ อา้ว เฮว้ เฮว้) 

 แลว้ยกหตัถส์วสัดี   ลานอ้งพี่ไปเอย 

ลูกคู่ เอ้ิงเอย ไปเอย แลว้ยกหตัถส์วสัดี (ซํ้ า) ลานอ้งพี่ไปเอย 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๘ 

 
 

เพลงเก่ียวขา้ว (๓) 

 

             เก่ียวขา้วอยูข่า้งทาง เห็นสายระยาง เป็นเชือกชกั  

 พี่ขอถามนอ้งสาว วา่ทาํขา้วเบา หรือทาํขา้วหนกั  

 ขอยมืเคียวเก่ียวสักพกั แม่คนท่ีรัก กนัเอย  

หญิง             มาเถิดหนา พอ่มา พอ่นกกระทา คอสั้น 

 เขาปล่อยออก มานอกกรง ยงัจะมาส่ง เสียงขนั 

 เด๋ียวกดหวั ยดัหีบ สองมือบีบ ไข่ดนั 

 ใหห้นา้แกเขียว ใหเ้คียวแกสั้น ไม่ตายก็อานไปเลย 

ชาย             มาเถิดหนา แม่มา แม่คุณอยา่ชา้ รอที 

 ใหห้นัหนา้ ไปทางโนน้ ใหห้นักน้ เขา้มาทางน้ี 

 ใหห้นัดูด มาดูดบุหร่ี เสียทีละคน เถิดเอย 

หญิง             มาแลว้หนา พอ่มา นอ้งก็ไม่ชา้ รอที 

 นอ้งจะหนัหนา้ ไปเสียทางโนน้ นอ้งจะหนักน้ เอามาใหพ้ี่ 

 ขอเชิญไอเ้น้ีย มาเรียไอน่ี้ เสียคนละที เถิดเอย 

 ร้องกลอนรี เห็นทีตอ้งลา ขอยอ้นมา เป็นกลอนเรา 

 เร่ืองบุหร่ี เท่าน้ีแหละหนา ขอกลบัมา ในเร่ืองของเหลา้ 

 ช่ือวา่สุราเมรัย ไอน่ี้ก็ร้ายๆ พอๆ กบัเขา  

 บางคนทั้งเล่น บางคนทั้งกิน เพราะหลงไปรินนํ้าเหลา้ 

 บางคร้ังก็กล่าวไม่เขา้หู เลยเกิดต่อสู้ กนัเขา้  

 บา้งใชมี้ดจ้ิม เขา้ไปท่ิมแทง ตะแบงดว้ยแขง้ บา้งตีดว้ยเข่า 

 ตอ้งเสียทั้งทรัพย ์ ทงัอบัทั้งอาย มนัมีแต่ขายหนา้เขา 

 ครอบครัวก็มีแต่ทุกข ์ มนัหมดสุข มีแต่เศร้า  

 กระซิบพี่ๆ ท่ีข้ีเมา มาเลิกกินเหลา้ เสียเถิดเอย  

 ในเร่ืองของยาเสพติด  ท่ีมนัมีฤทธ์ิแรงร้าย 

 ขอ้หา้เป็นการเล่ียงหลบ  ไม่พานไม่พบส่ิงท่ีเป็นภยั 



๑๓๙ 

 
 

 หกร่างกายมีประสิทธิภาพ  งานเราก็รันทาํไว 

 เจด็สังคมเราก็ไม่เถ่ือน  เราก็มีเพื่อนมากมาย 

 แปดรู้จกัใชเ้วลา  ใหมี้คุณค่ากบัร่างกาย 

 เกา้บุคลิกก็สง่างาม  ดูทีท่าก็ผึ่งผาย 

 สิบความมัน่ใจในตวัเอง  ไม่หว ัน่ไม่เกรงต่อส่ิงใดๆ 

 สิบเอด็ปัญหาเขา้มาไม่แคร์  ก็รู้จกัแกปั้ญหาได ้

 สิบเอด็ขอ้ท่ีหมดท่านกล่าว  มิใช่เร่ืองราวเหลวไหล                          

มนัเป็นประโยชน์โปรดฟัง                                      เช่ือหมอเขาบา้งเป็นไรไป 

ใหค้วามร่วมมือกนับา้ง                                          ไดอ้อกกาํลงักายแลว้สบาย 

รัฐบาลนั้นก็กะ                                                      ออกไวเ้ป็นนโยบาย 

วา่ส่ิงดีมีจริง                                                          เราจะโยนทิ้งไปเสียทาํไม 

ถา้อยูว่า่งๆนัง่เฉยๆ                                                 บอกไดเ้ลยวา่ตายไว 

จบเพลงเก่ียวขา้ว                                                    มากล่าวไข   ยกมือข้ึนไหวล้าเอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๐ 

 
 

เพลงเก่ียวขา้ว (๔) 

 

          อยากรู้รายละเอียดกนัแลว้ละกอ้                       ไปถามคุณหมอเขาดูก็ได ้

 อยากทราบดี                 เชิญพี่ชาย                     ใหห้มอขยายความเอย 

ชาย            พี่ชอบใจแม่งามขาํ                                              ท่ีแนะนาํตวัพี่  

 อาหารหลกัหา้หมู่                                              ท่ียงัไม่รู้ถว้นถ่ี  

 วา่ถูกหลกัอนามยั                                              ทาํใหโ้รคภยัหลบหนี 

 พี่ก็จะทาํตามนอ้ง                                              ร่างการคงผอ่งโสภี 

 อาหารหลกัก็จกัตอ้งกิน                                     เพราะวติามินนั้นมากมี 

 วา่ร่างกายคงแขง็แกร่ง                                       คงแขง็แรงมากกวา่น้ี 

 ขอบใจนอ้งเจา้ท่ีกล่าวน้ี                                    คุณค่านั้นมีมากเอย 

หญิง          ไม่เป็นไรหรอกพี่จ๋า                                          ท่ีนอ้งน้ีมาบอกพี่  

 นอ้งก็ไทยพี่ก็ไทย                                             ตอ้งรักใคร่สามคัคี 

 อยากใหค้นไทยหมดทุกข ์                                อยากใหมี้สุขสดศรี 

 พวกเรามีชาติศาสนา                                         ไดพ้ึ่งพระบารมี  

 นอ้งก็กล่าวไดเ้ท่าน้ี                                           มาบอกใหพ้ี่ฟังเอย 

ชาย            ร้องกลอนรีเห็นทีตอ้งลา                                   ขอยอ้นมาเป็นกลอนไร 

 อยากเชิญชวนมวลมิตร                                     ใหมี้ชีวติสดใส  

 กระทรวงสาธารณสุข                                         เห็นความทุกขข์องร่างกาย 

 ก็หมัน่เรียกอบรม                                             ไปทัว่กรมอนามยั 

 สุขาภิบาลเขามาบอก                                        เขาชวนให้ออกกาํลงักาย 

 หญิงก็ไดช้ายก็ได ้                                            เชิญนอ้งบรรยายต่อเอย 

 

 

 

 



๑๔๑ 

 
 

หญิง          ประโยชน์ของการออกกาํลงักาย                      มีหลายอยา่งจะบอกให ้

 ๑. การไหลเวยีนของโลหิต                              แลว้ไม่เป็นพิษเป็นภยั 

 ๒. ทาํใหจิ้ตใจร่าเริง                                         มีความบนัเทิงแจ่มใส 

 ๓. สุขภาพก็แขง็แกร่ง                                      ทั้งเร่ียวแรงก็มากมาย 

 ๔.ภูมิคุม้กนันั้นไม่ตก                                       คุม้กนัโรคไดห้ลากหลาย 

 ทั้งน้ีขอ้นอ้งก็บรรยาย                                      ขอเชิญพี่ชายต่อเอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๒ 

 
 

เพลงเก่ียวขา้ว (๕) 

 

ร้องพร้อมกนัชายหญิง    

พร้อม          เก่ียวเถิดนะแม่เก่ียว (ซํ้ า)          

เด๋ียวเคียวจะเก่ียวกอ้ยเอย 

อยา่มวัชะแงแ้ลเหลียว  

 ควา้เถิดนะแม่ควา้ (ซํ้ า) 

จะไดพ้ดูจากนัเอย 

จะไดต้ะบึงใหถึ้งคนันา  

พอ่เพลง          พอตวัน้ีพี่จะเก่ียว นอ้งขอดูเคียวของพี่ชาย (เฮ ้เอา้ เฮ ้เฮ)้  

 สั่งมาจากโรงเจก๊ มนัทาํดว้ยเหล็กชนิดไหน (เฮ ้เอา้ เฮ ้เฮ)้  

 มนัจะใหญ่หรือมนัจะเล็ก ถา้เป็นเคียวเด็กจะใชไ้ม่ได ้(เฮ ้เอา้ เฮ ้เฮ)้  

(ลง) ขอดูเคียวหน่อยอยา่นอ้ยใจ ลูกคู่และนายเพลงเอย  

(ลูกคู่รับ) เอ่ย เอย เพลงเอย ขอดูเคียวหน่อยอยา่นอ้ยใจ ขอดูเคียวหน่อยอยา่นอ้ยใจ ลูกคู่และนาย

เพลงเอย 

แม่เพลง          พอตวัพี่น้ีจะเก่ียว นอ้งขอดูเคียวของพี่ชาย (เฮ ้เอา้ เฮ ้เฮ)้  

 วา่เคียวของพี่นั้นละหนอ เป็นเคียวท่ีพ่อพี่ใหไ้ว ้(เฮ ้เอา้ เฮ ้เฮ)้  

 มนัเป็นแค่เคียวเก่าแก่ ตั้งแต่คร้ังแม่คร้ังยาย (เฮ ้เอา้ เฮ ้เฮ)้  

 ซ้ือมาจากโรงเจก๊ มนัทาํดว้ยเหล็กปนไหล (เฮ ้เอา้ เฮ ้เฮ)้  

 ตลอดทั้งตวัทั้งดา้ม สองมือกาํยงัโผล่ปลาย (เฮ ้เอา้ เฮ ้เฮ)้  

(ลง) ใหน้อ้งหนัหลงัไปทางกอไผ ่ แลว้พี่จะใหดู้เอย  

(ลูกคู่รับ) เอ่ยเอยดูเอยใหน้อ้งหนัหลงัไปทางกอไผ ่ใหน้อ้งหนัหลงัไปทางกอไผแ่ลว้พี่จะใหดู้เอย 

ออกโรง โหงเอยเจา้ยอดผกักะเฉด ถา้เล้ือยออกมานอกเขต  

(พอ่เพลง)          ไม่โดนยงิ...ก็โดน... ถูกเด็ดยอดเอย  

ออกโรง โหงเจา้ยอดขนุน มนัไม่ไดเ้กล็ดไอเ้ม็ดขนุน  

(แม่เพลง) ใหก้ลบัไปเลียของแม่พอ่คุณ มนัจะไดวุ้น่กนัเอย 

 

 

 



๑๔๓ 

 
 

เพลงเก่ียวขา้ว (๖) 

 

ร้องพร้อมกนัชายหญิง    

พร้อม          เก่ียวเถิดนะแม่เก่ียว (ซํ้ า)          

เด๋ียวเคียวจะเก่ียวกอ้ยเอย 

อยา่มวัชะแงแ้ลเหลียว  

          ควา้เถิดนะแม่ควา้ (ซํ้ า)            

จะไดพ้ดูจากนัเอย 

จะไดต้ะบึงใหถึ้งคนันา  

เกร่ิน ตะวนัก็จวนจะเยน็ แม่โฉมตรู คู่เล่น เยน็แลว้ไม่เห็น มาเอย 

ข้ึน เอิง เงอ เอ้ิง เงอ ชะเอิงเงอ ชะเอิงเงย้ เฮเ้อา้เฮเ้ฮ ้

          เยบ็กระทงข้ึนส่ีมุม                          จะไหวพ้ระภูมิ                     เจา้ของนา 

 ไหวพ้ระภูมิเจา้ท่ี                             ไหวต้ากะลี                          ยายกะลา 

 ไหวแ้ม่พระโพสพ                           ไหวแ้ม่นพ                          พดารา 

 ไหวค้รูอาจารยผ์ูส้ั่งสอน                  ไหวค้รูบิดร                        มารดา 

(ลง)    ใหม้าปกปักรักษา                             เม่ือลูกจะวา่                        เพลงเอย 

๑. ชาย           แลว้ชกัชวนนวลเจา้                         แม่พวกลาวสาว                  บางเสด็จ 

 ไปกนัเถิดพวกเรา                            ไปเก่ียวขา้ว                         ท่ีนาตาเพชร 

 นาตาเพชรเราเดินสักพกั                  ไม่นานนกั                          ถึงนาตาเพชร 

 นาตาเพชรแกหวา่นขา้วพวง            ทั้งตน้ทั้งรวง                       ก็งามเสด็จ 

 ทาลงเคียวเก่ียวกนัก่อน                    แดดไม่ร้อน                        ประเด่ียวก็เสร็จ 

 แลว้ร้องถามทรามวยั                       วา่ขา้วรวงใหญ่                    มนัมีก่ีเมด็ 

(ลง)    วา่ขา้วกลา้ในนาตาเพชร                  มนัมีก่ีเมด็                            นางเอย 

๒.หญิง                 พี่ถามทรามวยั                                 วา่ขา้วรวงใหญ่                    มนัมีก่ีเมด็ 

 มนัมีก่ีเมด็ยงัไม่ไดน้บั                     นอ้งยงัไม่ทราบ                   สาเหตุ 

 อยากจะดูกนัใหรู้้แน่                        ใหเ้อามือแหย ่                       ท่ีคอคะเน็ต 

 พอคอคะเน็ตขาดแตก                      แลว้นอ้งก็แหวก                  นบัเมด็ 

(ลง)    วา่ขา้วกลา้ในนาตาเพชร                    มนัมีอยูเ่มด็                          เดียวเอย 



๑๔๔ 

 
 

๓. ชาย                  วา่พนัธ์ุขา้ว     เอามาจากไหน      ดูรวงก็ใหญ่      แต่ก็หน่ึงเมด็ 

 ลงเป็นขา้วเทศ    ไม่ใช่ขา้วไทย       คงส่งมาไกล                       จากต่างประเทศ 

 หรือวา่ใส่ปุ๋ย        เพิ่มเติม หรือพนัธ์ุเสริม                    มาจากเกษตร 

(ลง)    พอส่งถึงนาง       พวกบางเสด็จ       เหลือมีอยูเ่มด็                      เดียวเอย 

๔. หญิง                 พนัธ์ุขา้ว     หรือพี่จ๋า               ไม่ไดซ้ื้อมา                         จากต่างประเทศ 

 มนัเป็นขา้วพวง   รวงสั้น                 มนัเกิดท่ีบา้น                       บางเสด็จ 

 เป็นขา้วเก่า          พนัธ์ุแก่                ซ้ือมาจากแม่                        ตาเพชร 

๕. ชาย                  น่ีหรือเกษตร       ป่าโมก                 ปีน้ีเป็นโคก                          เธอนํ้าท่วม 

 ทั้งโคกเล็ก          โคกใหญ่              เห็นท่วมกนัไป                    ตาม ตาม 

 ปีน้ีเกิดนํ้าท่วม     สองหน                เพราะนํ้าขา้งบน                   มนัไหลมาซํ้ า 

 มนัมาไม่หยดุ      มนัมาไม่หยอ่น    มาท่วมเม่ือตอน                    ตีสาม 

(ลง)  เกษตรป่าโมก      โคกท่วมนํ้ า          คงชอกชํ้า      ใจเอย 

๖. หญิง                  เกษตรป่าโมก  โคกนํ้าท่วม          มนัเป็นธรรม                        มะดา 

 วา่อ่างทอง            เป็นทอ้งกระทะ     รวบยะยะ                             อยธุยา 

 เป็นพื้นท่ีเรียบ      ราบลุ่ม                 มาไปดว้ยกลุ่ม                     ของหอยปลา 

 แต่โคกของฉนั     นั้นก็สูง                พอช่วยพยงุ                          กายา 

(ลง)    จะท่วมเท่าไหร่     ก็ไม่วา่                 พี่อยา่ไดม้า                           ห่วงเอย 

๗. หญิง                 แขกอาสา     มาสาย                  ววัควาย                                พรุงพรัง 

 ข่ีอีเผือก                นาํหนา้ วา่ไอจ้าํปา                            จูงหลงั 

(ลง)   มาปล่อยไอทุ้ย      ลุยซงั                    มาจนกระทัง่                         นาเอย 

๘. ชาย                 พี่แขกอาสา  มาสาย เพราะววัควาย                      มนัเกเร 

 ข่ีอีเผือก                นาํหนา้    จูงไอก้าง                              เขาละ 

(ลง)   เลยปล่อยไอทุ้ย     ลุยซงั                  มาจนกระทัง่                         นาเอย 

๙. หญิง                แขกอาสามาชา้                               พี่จะไปเก่ียวขอ้ง                    ท่ีนาไหน 

 พี่จะมาเก่ียวนานอ้ง                        หรือพี่จะล่อง                          ไปนาใคร 

 ขา้วปลากินมาหรือเปล่า                 เห็นมาแต่เชา้                          ก่อนไก่ 



๑๔๕ 

 
 

 พี่จะเก่ียวขอเชิญเคียว                     อยา่มวักาํเคียว                         อยูท่าํไม 

(ลง) เก่ียวเสียเถอะพี่ชาย                         ประเด๋ียวจะสายพี่เอย              พี่เอย 

๑๐. ชาย                พี่แขกอาสา     มาเชา้                 มาหาขา้ว                                 กินขา้งหนา้ 

 บา้นของพี่             ยงัไม่ไดหุ้ง         พี่ก็ลุกมุ่ง                                 รีบมา 

 ไดย้นิไก่ขนั           สองที                  เม่ือตอนตีส่ี                             ตีหา้ 

 เสียงไก่มนั            ขนัปลุก                พี่ก็เลยลุก                                รีบมา 

(ลง) พอรุ่งสาง              สวา่งฟ้า                ก็มาถึงนา                                นางเอย 

 

๑๑.หญิง             ก่อนท่ีพี่        น้ีจะเก่ียว              นอ้งขอดูเคียว                         ของพี่ชาย 

 วา่มนัจะใหญ่        หรือมนัจะเล็ก     มนัทาํดว้ยเหล็ก                       ชนิดไหน 

 วา่ปลายมนัคด      หรือปลายมนังอ   มนัเป็นเหล็กหล่อ                   หรือเหล็กอะไร 

 วา่มนัจะใหญ่           หรือมนัจะเล็ก      มนัเป็นเคียวเด็ก                      หรือเคียวผูใ้หญ่ 

 มนัจะใหญ่               หรือเล็ก               ถา้เป็นเคียวเด็ก                        แลว้ใชไ้ม่ได ้

 ขอดูเคียวหน่อย     อยา่นอ้ยใจ           ทั้งลูกคู่ ทั้งนาย                        เพลงเอย 

 

๑๒.ชาย             พอตวัของพี่น้ีจะเก่ียว                      นอ้งมาขอดูเคียวของพี่ชาย 

 วา่มนัจะใหญ่หรือมนัจะเล็ก             ถา้เป็นเคียวเด็กก็ใชไ้ม่ได ้

 วา่เคียวของพี่น้ีหนอ      ตั้งแต่คุณพ่อเขาใหไ้ว ้     มนัเป็นเคียวเก่าเคียวแก่ 

 แกซ้ือมาจากโรงเจก๊      บอกวา่เป็นเหล็กปนไหล   ตั้งแต่คร้ังแม่คร้ังยาย 

 ตลอดทั้งตวั             ตลอดทั้งดา้ม        สองมือกาํ                               ยงัโผล่ปลาย 

 ถา้ตวันอ้งน้ี             น้ีอยากรู้                พี่จะใหดู้                                 มนัเสียก็ได ้

 ใหน้อ้งหนัหลงัไปทางกอไผ ่           แลว้พี่จะให ้                            ดูเอย 

๑๓.หญิง            วา่นานอ้ง     หนาพี่                    มนัก็มีกนัอยู ่                           หลายไร 

 วา่อีนา                   แปลงแรก มนัรก   หญา้แพรก        และรกหญา้หวาย 

 อีกหน่ึงแปลง          เป็นชนักก             หรือมนัก็รก                            ดว้ยหญา้ไทร 

 อีกหน่ึงแปลง          มนัก็เป็นเส้ียว        มนัไปเรียว                              อีตอนปลายๆ 



๑๔๖ 

 
 

 อีกแปลงหน่ึง          หรือก็ตะแคง         มนัเป็นแหล่ง                          ลึกใหญ่ 

 เคียวพี่ข้ีเท่อ              ข้ีท้ึง                      นอ้งกลวัจะดึง                         กนัเสียไม่ไหว 

 ไอเ้คียวเก่า ๆ อยา่เอามาใช ้                จะดึงไม่ไหว                           พี่เอย 

๑๔.หญิง            มนัเป็นเหล็กน่ิม    สนิมจบั                 พอมีหินรับ                             ประเด๋ียวก็หาย 

 นานอกก็นาเก่ียว   มาแลว้                  ยงัเหลือแต่แถว                       นาใน 

 เจา้ของนาโนน้      ยงัยอมใหเ้ก่ียว   ประเด๋ียวเด๋ียว                        ก็แลว้ไร่ 

 ใครๆ เห็น             ซิเขาก็ชม               วา่เคียวพี่คม                            เก่ียวไว 

 พอเก่ียวฉาด          ก็ขาดสะบั้น            มาช่วยกนั                              เก่ียวใหญ่ 

 จะไปนัง่คิด           ติดใจ                     วา่เคียวพี่ไว                            เก่ียวเอย 

๑๕.ชาย              มาเถิดหนา   แม่มา                      แม่นกกระทา                        ดูดขลุ่ย 

 มาเล่นกบัพี่           เสียดีกวา่คุย            แม่ตูดเป็นขยุ ปูเอย                         

 

  



๑๔๗ 

 
 

เพลงเก่ียวขา้ว (๗) 

 

เกร่ิน 

ข้ึน 

ตะวนัก็จวนจะเยน็ แม่โฉมตรู คู่เล่น เยน็แลว้ไม่เห็น มาเอย 

เอิง เงอ เอ้ิง เงอ ชะเอิงเงอ ชะเอิงเงย้ เฮเ้อา้เฮเ้ฮ ้

 

 

 

 

(ลง)   

        เยบ็กระทงข้ึนส่ีมุม    จะไหวพ้ระภูมิ    เจา้ของนา 

ไหวพ้ระภูมิเจา้ท่ี   ไหวต้ากาลี    ยายกาลา 

ไหวแ้ม่พระโภสพ   ไหวแ้ม่นพ    พระดารา 

ไหวคุ้ณครู ผูส้อน   ไหวค้รูบิดร   มารดา 

ใหม้าปกปัก รักษา   เม่ือลูกจะวา่   เพลงเอย 

ลงคู่ เอ้ิงเง้ิย เพลงเอย ใหม้าปกปัก รักษา   เม่ือลูกจะวา่   เพลงเอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลง 

         สวสัดี  ท่านท่ีคารพ  ท่ีไดม้าพบ  เจอหนา้   

มาพบกนั  วนัน้ี  ทั้งนอ้งพี่  นาํพา 

จะบอกสถาน บา้นใหรู้้  จะบอกท่ีอยูข่องพวกขา้   

ฉนัอยูต่าํบลไทรนอ้ย  มาฟังกนัหน่อย  นะท่านจ๋า   

อาํเภอบางบาล  ตอกบตัร  อยูจ่งัหวดัอยธุยา   

จะมาเล่นเพลงเก่ียวขา้ว  ท่ีเป็นของเก่า  คร่ํา คร่า   

เป็นของไทย  ท่ีไกลจากกรุง  อยูต่ามทอ้งทุ่ง  ทอ้งนา   

ท่ีเรียกวา่เพลงพื้นบา้น  มานมนานหนกัหนา 

ขอเรียกคืน  ฟ้ืนฟู  ใหก้ลบัมาสู่อยธุยา 

ไม่ใหไ้ปไกล  จากนา  อยูอ่ยธุยา  เราเอย  เอ้ิงเง้ิย 

 

ชาย 

 

 

 

         แลว้ชวนเจา้  สาวบางบาล  อยูร่วมกนั  ส่งเสียงเอ็ด   

วา่ไปกนัเถิด  พวกเรา  ไปเก่ียวขา้ว  ท่ีนาตาเพชร   

นาตาเพชร  เราเดินสักพกั  ไม่นานนกั  ถึงนาตาเพชร   

นาตาเพชร  แก่หวา่นขา้วพวง  ทั้งตน้  ทั้งรวง  ก็งามเสด็จ   



๑๔๘ 

 
 

 

 

 

ลง 

มาลงเคียว  เก่ียวกนัก่อน  แดดไม่ทนัร้อน ประเด่ียวก็เสร็จ   

แลว้ร้องถาม  ทรามวยั  วา่ขา้วรวงใหญ่  มนัมีก่ีเม็ด   

วา่ขา้วกลา้ในนาตาเพชร  มนัมีก่ีเมด็นางเอย 

วา่ขา้วกลา้ในนาตาเพชร  มนัมีก่ีเมด็  นางเอย  เอ้ิงเง้ิย นางเอย 

 

หญิง 

 

 

 

ลง 

        ท่ีมาถามทรามวยั   วา่ขา้วรวงใหญ่  มนัมีก่ีเม็ด   

มนัมีก่ีเมด็  ยงัไม่ไดน้บั   นอ้งยงัไม่ทราบสาเหตุ  

อยากจะดู  กนัใหรู้้แน่  ใหเ้อามือแหย ่ ท่ีคอ  คะเน็ต   

พอคอคะเน็ต  ขาดแตก   แลว้นอ้งก็แหวก  นบัเมด็   

วา่ขา้วกลา้  ในนาตาเพชร  มนัมีอยูเ่มด็  เดียวเอย  เอ้ิง  เง้ิย  เดียวเอย 

 

ชาย 

 

 

ลง 

        วา่พนัธ์ุขา้ว  เอามาจากไหน   ดูรวงก็ใหญ่  แต่วา่มีหน่ึงเมด็   

คงเป็นขา้วเทศ  ไม่ใช่ขา้วไทย   คงส่งมาไกล  จากต่างประเทศ   

หรือวา่ใส่ปุ๋ย  เพิ่มเติม   หรือพนัธ์ุส่งเสริม  มาจากเกษตร   

แม่พวกบางบาล  ทาํพนัธ์ุเลยเสร็จ  เหลือมีอยูเ่ม็ด  เดียวเอย   

 

หญิง 

 

 

ลง 

        วา่พนัธ์ุขา้ว  หรือพี่จ๋า   ไม่ไดซ้ื้อมา  จากต่างประเทศ   

มนัเป็นขา้วพวง  รวงสั้น  เกิดท่ีบางบาล  เน๊ต ๆ 

เป็นขา้วเก่า  พนัธ์ุแก่   ซ้ือมาจากแม่ตาเพชร   

พอไดน้ํ้า  ก็งามเสด็จ   ฉนัเป็นเกษตร  บางบาล  เอย 

 

ชาย 

 

 

ลง 

        น่ีหรือเกษตร  บางบาล  เห็นบอกวา่ชาํนาญในการเกษตร   

ทาํนาปรัง  ก็ยงัเป็นหน้ี  ทาํนาปี  ไวเ้ล้ียงเป็ด   

ไม่นํ้าลน้  ฝนก็แลง้  ตน้ขา้วแหง้  เกิดเหตุ   

เกษตรบางบาล  ตอ้งอานเด็ดเด็ด  ขา้วมีอยูเ่มด็  เดียวเอย 

 



๑๔๙ 

 
 

หญิง 

 

 

 

ลง 

        แขกอาสา  มาเชา้   พี่จะไปเก่ียวขา้ว  ท่ีนาํไหน   

พี่จะมาเก่ียว  นานอ้ง  หรือพี่จะล่อง  ไปนาใคร   

ขา้วปลา  กินมาหรือเปล่า   เห็นมาแต่เชา้  ก่อนไก่   

พี่จะเก่ียว  ขอเชิญเก่ียว   มายืนกาํเคียว  กนัอยูท่าํไม   

เชิญเก่ียว  เสียเถิดพี่ชาย   ประเด๋ียวจะสาย  พี่เอย 

 

ชาย 

 

 

ลง 

        พี่แขกอาสา  มาเชา้   จะมาหาขา้ว  กินขา้งหนา้  

บา้นของพี่  ยงัไม่ไดหุ้ง   พี่ลุกก็มุ่ง  รีบมา  

ไดย้นิไก่ขนั  สองที   เม่ือตอนตีส่ี  ตีหา้   

พอรุ่งสาง  สวา่งฟ้า   ก็มาถึงนา  นางเอย 

หญิง 

 

 

 

ลง 

        ก่อนท่ีพี่  น้ีจะเก่ียว   นอ้งขอดูเคียว  ของพี่ชาย  

วา่มนัจะใหญ่  หรือมนัจะเล็ก   มนัทาํดว้ยเหล็ก  ชนิดไหน   

วา่ปลายมนัคด  หรือปลายมนังอ   มนัเป็นเหล็กหล่อ  หรือเหล็กอะไร   

วา่มนัจะใหญ่  หรือมนัจะเล็ก   ถา้เป็นเคียวเด็ก  แลว้ใชไ้ม่ได ้  

ขอดูเคียวหน่อย  อยา่นอ้ยใจ  ทั้งลูกคู่  ทั้งนาย  เพลงเอย 

 

ชาย 

 

 

 

 

 

 

ลง 

        พอตวัของพี่น้ีจะเก่ียว   นอ้งมาขอดูเคียว  ของพี่ชาย   

วา่มนัจะใหญ่  หรือมนัจะเล็ก   มนัทาํดว้ยเหล็ก  ชนิดไหน   

วา่เคียวของพี่  น้ีหนอ   ตั้งแต่คุณพอ่  แกใหไ้ว ้  

มนัเป็นเคียวเก่า  เคียวแก่   ตั้งแต่คร้ังแม่  คร้ังยาย   

แกซ้ือมาจากโรงเจก๊  บอกวา่เป็นเหล็ก  ปนไหล  

วา่เคียวพี่ใหญ่  มนัไม่ใช่เล็ก  ไม่ใช่เคียวเด็ก  มนัเป็นเคียวผูใ้หญ่ 

ตลอดทั้งตวั  ตลอดทั้งดา้ม   สองมือกาํ  ยงัโผล่ปลาย  

ถา้ตวัของนอ้ง  น้ีอยากจะรู้   พี่จะใหดู้กนัเสียก็ได ้  

ใหน้อ้งหนัหลงั  ไปยงักอไผ ่  แลว้พี่จะให ้ ดูเอย 

 



๑๕๐ 

 
 

หญิง 

 

 

 

 

 

ลง 

        วา่นาของนอ้ง  หนาพี่   มนัก็มี  กนัอยูห่ลายไร่  

วา่อีนา  แปลงแรก  มนัรกหญา้แพรก   และรกหญา้หวาย   

อีกแปลงหน่ึง  มนัเป็นชนักก   หรือมนัก็รก  ดว้ยหญา้ไทร  

อีกแปลงหน่ึง  มนัก็เป็นเส้ียว   มนัไปเรียว  อีตอนปลาย ๆ   

อีกแปลงหน่ึง  มนัก็ตะแคง   มนัเป็นแอ่งลึกใหญ่  

เคียวพี่ข้ีเท่อ  ข้ีท้ึง  นอ้งกลวัจะดึง  กนัเสียไม่ไหว   

ไอเ้คียว  เก่า ๆ อยา่เอามาใช ้  จะดึงไม่ไหว  เลยเอย 

 

หญิง 

 

 

 

 

 

ลง 

        เคียวพี่ข้ีเท่อ  ข้ีท้ึง   นอ้งกลวัจะดึง  กนัเสียไม่ไหว   

มนัเป็นเหล็กน่ิม  สนิมจบั   พอมีหินลบั  ประเด๋ียวก็หาย   

นานอกก็เก่ียวมาแลว้   ยงัเหลือแต่แถว  นาใน   

เจา้ของนาโนน้  ยงัยอมใหเ้ก่ียว   ประเด๋ียวเดียวก็แลว้ไร่   

ใคร ๆ เห็นเขาก็ชม  วา่เคียวพี่คม  เก่ียวไว   

พอเก่ียวฉาด  ก็ขาดสะบั้น   มาช่วยกนั  เก่ียวใหญ่  

จะไปนัง่คิดติดใจ   วา่เคียวพี่ไว  เก่ียวเอย   

 

ชาย 

 

 

 

 

ลง 

        ขอไดโ้ปรด  หมดเวลา  เสียแลว้ละหนา  ท่านผูฟั้ง 

ถา้ผดิพลาดในตอนไหน  จงโปรดอภยั  ใหผ้มบา้ง 

ไม่เคยเล่น  จาํเป็นตอ้งเล่น  ยึดเอาไวเ้ป็นแนวทาง 

เห็นคนเก่า  เขาร้องกนัเพราะ  มนัแสนเสนาะน่าฟัง 

เม่ือเห็นเขาร้อง  ก็อยากจะร้อง  พวกผมจึงลองดูบา้ง 

ถา้ผดิไป  อภยัสักคร้ัง  ลาท่านผูฟั้ง  เพลงเอย 

 

  



๑๕๑ 

 
 

เพลงเก่ียวขา้ว (๘) 

 

                  พี่นอ้งไทยอภยัสักคร้ัง  ท่ีท่านมานัง่  กนัอยูท่ี่น่ี 
มีเร่ืองราว  มากล่าวบอก  เห็นข่าวเขาออกทางทีวี 
เร่ืองของมนุษยเ์ราทั้งนั้น  ออกข่าว  ทุกวนัทุกวี ่
เร่ืองของการทุจริต  ท่ีทาํผดิ  ประเพณี 
เกิดเป็นภยัร้ายกาจ  ประเทศชาติ  จะป่นป้ี 
เขาวา่คนปนมนุษย ์ เร่ืองส้ินสุด  นั้นไม่มี 
ช่ือวา่คนขน้คน้  แลว้อยากไดโ้น่นไดน่ี้ 
ประพฤติผดิ  คิดไม่ดี  แลว้ทุกขจ์ะมีมาเอย 
                  ทุจริตผดิศีล  เท่ียวโกงกิน  กนัมากมี 
กินไม่เลือกวา่เป็นอะไร  จะติดคอตายตนัต๋ี 
เหล็กหิน  ดินทราย  ก็กินกนัได ้ กินกนัดี 
ขา้วสาร  เป็นพนักรรสอบ  เท่ียวลกัลอบขนหนี 
ไม่กลวัเขาทราบ  ถูกจบัตวั  เพราะความชัว่บ่งช้ี 
ผดิทั้งศีลผดิทั้งธรรม  ทั้งเวรกรรม  ก็มากมี 
มนัเสียหายหลายอยา่ง  คนท่ีไม่สร้างศกัด์ิศรี 
ประชาชน  คนรังเกียจ  เขาหยามเหยยีด  ย ํ่าย ี
ไม่มีใครท่ีไหนจะรัก  หมดส้ินทั้งศกัด์ิทั้งศรี 
ผดิอยูไ่ดห้ลายประการ  ไม่มีสันดาน  คนดี 
คนร้องไม่รู้  ดูทีว ี เห็นข่าวเขามีมาเอย 
                  วอนชาวไทย  ชายหญิง  ใหช่้วยกนัสร้างส่ิงดี ๆ 
วา่ส่ิงใดไหนชัว่  ก็ใหเ้อาตวั  หลีกหนี   
อยา่เห็นแก่ตวั  ใหนึ้กถึงตาย  วา่เราก็วายชีวี 
สังคมไทยจะไปรอด  ถา้หากวา่ปลอดในเร่ืองน้ี 
อยา่หาวา่สอน  เพราะกลอนมนัพา  ใช่เจรจาจูจ้ี้ 
ไม่ถูกโสต  ขอโทษดว้ย  โปรดไดช่้วยปราณี 
แลว้ยกหตัถส์วสัดี  ขอท่านจงมีสุขเอย 

  



๑๕๒ 

 
 

เพลงเก่ียวขา้ว (๙) 
 

                  พี่นอ้งไทยอภยัสักคร้ัง  ท่ีท่านมานัง่  กนัอยูท่ี่น่ี 
มีเร่ืองราว  มากล่าวบอก  เห็นข่าวเขาออก ทางทีวี 
เร่ืองของมนุษยเ์ราทั้งนั้น  ออกข่าว  ทุกวนั ทุกวี ่
อนัเร่ืองการทุจริต  ท่ีทาํผิด  ประเพณี 
เกิดเป็นภยัร้ายกาจ  ประเทศชาติ  จะป่นป้ี 
เขาวา่คนปนมนุษย ์ เร่ืองส้ินสุด  นั้นไม่มี 
ช่ือวา่คนขน้คน้  แลว้อยากไดโ้น่นไดดี้ 
ประพฤติผดิ  คิดไม่ดี  แลว้ทุกขจ์ะมีมาเอย 
                   ทุจริตผดิศีล  เท่ียวโกงกิน  กนัมากมี 
กินไม่เลือกวา่เป็นอะไร  จะติดคอตายตนัต๋ี 
เหล็กหิน  ดินทราย  ก็กินกนัได ้ กินกนัดี 
ดูซิขา้วสาร  เป็นพนักรรสอบ  เท่ียวลกัลอบขนหนี 
จะถูกเขาจบั  กลบัเขาตวั  เพราะความชัว่บ่งช้ี 
ผดิทั้งศีลผดิทั้งธรรม  ทั้งเวรกรรม  ก็มากมี 
มนัเสียหายหลายอยา่ง  พวกท่ีไม่สร้างศกัด์ิศรี 
ประชาชน  คนรังเกียจ  เขาหยามเหยยีด  ย ํ่าย ี
ไม่มีใครท่ีไหนจะรัก  หมดส้ินทั้งศกัด์ิทั้งศรี 
ผดิร้อยแปด   พนัประการ  ไม่มีสันดาน  ความดี 
ผูร้้องไม่รู้  ดูทีว ี เห็นข่าวเขามีมาเอย 
                  วอนชาวไทย  ชายหญิง  ใหช่้วยกนัสร้างส่ิง  ท่ีดี ๆ 
วา่ส่ิงใดไหนชัว่  ก็ใหเ้อาตวั  หลีกหนี   
อยา่เห็นแก่ตวั  ใหนึ้กถึงตาย  วา่เราก็วายชีวี 
สังคมไทยจะไปรอด  ถา้หากวา่ปลอดเร่ืองน้ี 
อยา่หาวา่สอน  เพราะกลอนมนัพา  ใช่เจรจาจูจ้ี้ 
ไม่ถูกโสต  ขอโทษดว้ย  โปรดไดช่้วยปราณี 
แลว้ยกหตัถส์วสัดี  ขอท่านจงมีสุขเอย 

 

  



๑๕๓ 

 
 

เพลงเก่ียวขา้ว  (๑๐) 

 

ชาย           สวสัดีท่านท่ีเคารพ ท่ีไดม้าพบเจอหนา้ 

 ผมอยูต่าํบลบางเสด็จ ลูกหลานตาเพชรทาํนา 

 มาเล่นเพลงเก่ียวขา้ว ท่ีเป็นของเก่า  คร่ําคร่า 

 เป็นของไทยทีไกลจากกรุง อยูต่ามทอ้งทุ่งทอ้งนา 

 เขาเรียกวา่เพลงพื้นบา้น มานมนานหนกัหนา 

 สมเด็จพระเทพท่านถามไถ่ เสด็จไปวดัท่า 

 ท่านบอกวา่เพลงพื้นบา้น ใหเ้ราช่วยกนัรักษา 

 ใหเ้รียกคืนฟ้ืนฟู ใหก้ลบัมาอยูท่ี่เมืองป่า 

ลง ไม่ใหไ้ปไกลจากนา มาอยูท่ี่ป่าโมกเอย 

 

หญิง           เยบ็กระทงข้ึนส่ีมุม จะไหวพ้ระภูมิ เจา้ของนา 

 ไหวพ้ระภูมิเจา้ท่ี                             ไหวต้ากาลี ยายกาลา 

 ไหวแ้ม่พระโภสพ                           ไหวแ้ม่นพ ดารา 

 ไหวคุ้ณครูผูส้อน                             ไหวคุ้ณบิดร  มารดา 

ลง  ใหม้าปกปักรักษา                            เม่ือลูกจะวา่เพลงเอย 

 

ชาย           แลว้ชกัชวนนวลเจา้ แม่พวกชาวบางเสด็จ 

 วา่ไปกนัเถิดพวกเรา ไปเก่ียวขา้วท่ีนาตาเพชร 

หญิง            พี่มาถามทรามวยั  

ชาย  วา่พนัธ์ุขา้วเอามาจากไหน  

หญิง  อนัพนัธ์ุขา้วหรือพี่จ๋า  

ชาย  ขอโทษอยา่โกรธ  

หญิง  มนัร้ายนกัหนกัหนา 

 

 



๑๕๔ 

 
 

ชาย           แลว้ชกัชวนนวลเจา้ ไปเก่ียวขา้วกนัเถิดนอ้ง 

 นาของพี่น้ีไม่ไกล มนัอยูใ่กล ้ๆ คนัคลอง 

 ใกลค้นัคลองขา้งหนองคู ้ นาของพี่อยูริ่มหนอง 

 พี่หวา่นขา้วขาวกระบ่ี ขา้วทองตะนี และพวงทอง 

 วา่ขา้วพี่ดีใชไ้ด ้ ดูรวงมนัใหญ่จริง ๆ นะนอ้ง 

 มนัน่าเก่ียวกนัจริงนะเจา้ มนัช่ือวา่ขา้วพวงทอง 

ลง อยา่ชา้ไยไปเถิดนอ้ง ไปนาของพี่เอย 

 

หญิง           ไม่รอชา้ควา้เคียว เล่มท่ีเคยเก่ียวคล่อง ๆ 

 ใหพ้ี่เดินนาํหนา้ ใหพ้ี่พานาํนอ้ง 

 ผา่นคนัคลอง   มาหนองยายยิม้ ผา่นมาถึงริมคนัหนอง 

 เห็นขา้วพวง   พี่รวงใหญ่ให้หนกัใจ ของนางนอ้ง 

ลง ดูตน้ยงัถ่อ ทั้งขอ้ทั้งปลอ้ง ยงักบักระบองเลยเอย 

 

  



๑๕๕ 

 
 

เพลงรําโทน (๑) 
 

ไดย้นิแต่เสียงรํามะนา   ผูค้นก็มามากมาย 
พร้อมหนา้ชายหญิง   สวยจริงสวยยิง่กวา่ใคร 
มาซิอยา่ทาํเป็นอาย    มาซิอยา่ทาํเป็นอาย    รักคนไหนขอเชิญมารํา 

 
เพลงรําโทน (๒) 
 

                   สวยจริงงามจริงขอเชิญยอดหญิงมาเล่นรําโทน      
สาวงาม เอนโอน มาเล่นรําโทน หล่อตา 
มาช่วยกนัโคง้ มาช่วยกนัฮา มาเล่นกีฬา                                    
แบบระบาํของไทย ชะๆ แบบระบาํของไทย 

 
เพลงรําโทน (๓) 
 

           บา้นใกลเ้รือนเคียงเหลียวแลกนัแต่ตา          เม่ือไรเล่าหนา หวานตาจะเป็นหวานใจ 
เม่ือแรกรักกนั สัญญากนัวา่อยา่งไร                        ผดิพลาดพลั้งไป ขออภยัเถิดนะแม่คุณ (ซํ้ า) 

 
เพลงรําโทน (๔) 
 

             ดูซิดูโน่นซี  นุ่งสีกนัมาหลายคน                   คนน้ีกะแม่คนโนน้  งามลน้มาถูกใจเรียม 
แต่งตวักนัลออเอ่ียมหนา้ตาเจ๋ียมเจ้ียม                         เอวอ่อนเป็นระแวง เส้ือดาํรําขาํจริงนะเจา้ 
เส้ือขาวก็รําสวยเชง้  ร้องรําไปตามบทเพลง               คนไหนรําเก่งก็จะไดร้างวลั 

 
เพลงรําโทน (๕) 

 
                 หงส์ หงส์ หงส์  อยา่ทะนงไปนกั                  ปีกของเจา้จะหกั  ปักลงอยูใ่นกลางหนอง 
เจา้อยา่อวดทะนง  ไปเลยวา่เจา้เป็นหงส์ทอง                  เฝ้าชะแงแ้ลมองหงส์ทองขยบัปีกบิน (ซํ้ า) 
 
 



๑๕๖ 

 
 

เพลงรําโทน (๖) 
 

                   พลบัพลึงกระไรช่อใหญ่  ทาํไฉนจะไดเ้ชยชม      
 อยากจะเด็ดมาดม  ลัน่ทมบานเยน็ 
ไม่ใกล ้ไม่ไกล สวยกระไรจริงเอย๊   
ตวัพี่มาตกหลุมรัก (ซํ้ า) หวัอกจะหกัเสียแลว้ละเอย 

 
เพลงรําโทน (๗) 
 

                   จนัทร์วนัเพญ็  กระต่ายเตน้หมอบชะเงอ้      
น่ารักจริงนะเธอ  จะละเมอไปถึงไหน 
กระต่ายกบัจนัทร์  นบัวนัจะอาลยั                                   
ดูหรือนํ้าใจ  คนรักขา้มนัน่ายงิ.......ปุ้ง 
คืนน้ีเดือนหงาย  ดาวกระจายแจ่มฟ้า                               
หอมหวนยวนตา  เม่ือเวลาจะโผบิน 
มาลีชูกา้น  จะบานจะบิน (ซํ้ า) กุหลาบส่งกล่ินระร่ืนช่ืนใจ   
เอย๊เยอ่เฮ่อเอ๋ยหอมระร่ืนช่ืนใจ 

 
เพลงรําโทน (๘) 
 

                   โน่นนัน่แน่นกเขา  เอ๋ยโน่นนัน่แน่นกเขาต่ืนแต่เชา้เฝ้าแต่ขนั 
ส่งเสียงลัน่ฟังเพราะเสนาะจบัใจ (ซํ้ า) 
ลอยไปตามสายลม  เอย๊  ลอยไปตามสายลม  ช่ืนชมแลว้เศร้าใจ  โน่นแน่นกเขาไฟ 
จบัอยูย่อดภูเขาทอง  เรียงกระไรเคียงคู่  เรียงกระไรเคียงคู่ (ซํ้ า) 
จูฮุ้กกรูหาคู่ประคอง  ส่งเสียงร้อง  เฝ้าประคองใหเ้รารักกนั (ซํ้ า) 
   

            เพลงรําโทน (๙) 
 

                   ดูรุ้งกินนํ้า  งามแทแ้ลเป็นวง             แลดูเป็นวง วงโคง้อยูบ่นนภา 
           เมฆนอ้ยลอยมา  เมฆนอ้ยลอยมา              นางฟ้าก็น่าชม  มาแลว้ก็ไม่ไดช้ม 



๑๕๗ 

 
 

เพลงรําโทน (๑๐) 
 

                   โอเ้ขาดินสูง  เอย๊  เราเคยเดินมาก่อน   
เขาดินจะกลายเป็นดอนจะทาํใหเ้ราเหงาใจ 
เขาดินเป็นถ่ินพาํนกั   เราเคยร่วมรักเราเคยร่วมใคร่ 
โอโ้อ๋นํ้าใจหญิงพดูจาไม่จริงหมุนเวยีนเปล่ียนไป 
เด๋ียวน้ีเจา้มีรักใหม่  เขาลืมเราได ้ เขาดินวนันา 

 
เพลงรําโทน (๑๑) 
 

                   โอส้วนลุมพินี                    นอ้งกบัพี่เคยไป 
สัญญาฝากรักกนัไว ้                              ต่อน้ีไปจะไม่ลืมเลือน 
จากกนัเพียงหน่ึงวนั                              เหมือนเราจากกนัไปตั้งหน่ึงเดือน 
ลมหนาวก็พดัเขยือ่น                             คิดถึงเพื่อนท่ีในสวนลุม 

 
 

เพลงรําโทน (๑๒) 
 

                   หล่อจริงนะดารา                งามตาจริงแม่สาวเอย                     
วนัน้ีฉนัมีความสุข                                สนุกร่ืนเริงฤทยั 
ท่ีน่ีเป็นแดนสวรรค ์                              เธอกบัฉนัมาเล่นรําไทย (ซํ้ า) 

 
 

เพลงรําโทน (๑๓) 
 

                   สวยจริงเธอจ๋า  เหมือนเทพธิดาลงมาฟ้อนรํา           
ลมพดัเยน็มาเล่นระบาํ (ซํ้ า)  มาร้องมารําทาํนองคองกา้                                                         
 คองกา้ คองกา้ คองกา้ คองกา้  สลบัฮาวาย 
 
 



๑๕๘ 

 
 

เพลงรําโทน (๑๔) 
 

                   รําไปยิม้กนัไป  เม่ือจวนจะใกลห้วัใจเตน้แรง           
ถอยนิด  ถอยนิด ชิดหน่อย (ซํ้ า) 
ตานอ้ย ๆ ไม่วายส่องแสง  เป็นประกายฉายลงมา (ซํ้ า)               
สบสายตาใบหนา้เธอแดง 

 
เพลงรําโทน (๑๕) 
 

                   เสียดายตวั  อยา่มวัไปหลงระเริง               รักเรานั้นคือเพลิง  อยา่ระเริงไปเล่น 
ลองเอามือไปจ้ี  คงจะมีรอยไหม ้                                รักเรานั้นคือไฟ  ยงัจาํไดไ้หมเออ 
 

เพลงรําโทน (๑๖) 
 

                   สวสัดี ๆ เธอจ๋า  ฉนัมาดว้ยความอาลยั       สวสัดีปีใหม่ หญิงชายขอเชิญมารํา 
เอย๊รํากนัเป็นคู่ ๆ ยิง่พิศยิง่ดูยิง่สวยยิง่งาม                     ธรรมชาติสร้างรัก  ให้เราสมคัรใจจาํ 
หากเธอไม่เช่ือนํ้าคาํ  จะตอ้งชอกชํ้า  ระกาํใจตาย 
 

เพลงรําโทน (๑๗) 
 

                   เรียมเคยรํา  ดูหรือมาทาํใจนอ้ย                 เรียมอุตส่าห์มาคอยร้อยกรองจึงร้องเป็นเพลง 
ขอเชิญนอ้งรํากบัพี่อยา่หลบอยา่หนีใหพ้ี่วงัเวง           สาวเอยอยา่เกรงจะทาํใหเ้พลงของเรียมจืดจาง 
 
 

เพลงรําโทน (๑๘) 
 

                   สาวรูปสวย (ซํ้ า) เอาไวผ้มมวยเอวกลมสมหนา้  ไดน้อ้งเอามาเป็นคู่ (ซํ้ า) 
จะเก็บใส่ตูใ้ส่พานบูชา ขาข้ึนข้ึนทางเขาวง    
ขาลงลงทางเขาชนั ตามนอ้ง ๆ ไม่ทนั เอ่อเอย หมดปัญญา 
 



๑๕๙ 

 
 

เพลงรําโทน (๑๙) 
 

                   มองดูใบหนา้  สายตามาเจอะมาเจอ         ฉนัมองดูเธอ  เออ้เฮอสวยจงั 
ยิม้สักนิดจะติดใจ  ยิม้ชมา้ยชายหางตา                        ยิม้เสน่ห์มีสง่า  เธอยิม้มาฉนัก็ยิม้ไป (ซํ้ า) 
 

     เพลงรําโทน (๒๐) 
 

                   ปักเป้าถลาล่องลม                    ช่ืนชมกระชั้นกระชิด 
ปักเป้าส่ายหางดิก ๆ                                    ปักเป้าตวันิดมีพิษมากนกั 
ยกัหน่ึง ยกัสอง ยกัหน่ึง                               ยกักึ่ง ๆ มายกั ยกั ยกั 
ปักเป้าตวันอ้ยน่ารัก                                     ใครเห็นใครทกัน่ารักน่าชม 

 
เพลงรําโทน (๒๑) 
 

                   หนา้น้ีหนา้หนาว                                   ลมหนาวก็โชยกระหนํ่า 
แต่เรียมยงัไร้คู่รํา (ซํ้ า)                                              แม่คนงามโปรดจงเห็นใจ 
เรียมช่างหนาวดวงจิต                                              ฉนัอยากจะชิดใกล ้ๆ 
ชิดหน่อยจะเป็นไรไป (ซํ้ า)                                      ฉนัอยากจะไดรําคู่กบัเธอ 
เขามีคู่กนัทุกคน                                                       แต่ฉนัมาจนคนรัก 
แหมน่าจะนอ้ยใจนกั (ซํ้ า)                                        เขามีคนรักในวงรําไทย 
 
 

      เพลงรําโทน (๒๒) 
 

รักเธอ รักเธอ รักเธอ                          ใจฉนัละเมอรักเธอขา้งเดียว 
คนอ่ืนฉนัไม่แลเหลียว (ซํ้ า)                                  รักเธอคนเดียวจะไม่แลเหลียวใคร 
พบเธอคร้ังแรกนึกรัก รู้จกัฉนัอยากจะขอ             แต่เงินฉนัยงัไม่พอ ขอให้รอไปก่อนไดไ้หม 
โอแ้ม่ช่ืนหวัใจ  รักใครไม่เท่ารักเธอ 
แม่ฉนัเป็นคนจน  พ่อเป็นคนเล้ียงไก่                    หา้ร้อย  หา้ร้อย  ไดไ้หม 
 (ญ) อุย้ไม่ไดน้ํ้าตาลมนัแพง 



๑๖๐ 

 
 

เพลงรําโทน (๒๓) 
 

อยธุยา เป็นนกัรบมาแต่เก่า                  พม่ามนัเผา ไทยเราเจบ็นํ้าใจ 
นเรศวร ทรงกูแ้ควน้แดนให ้                                  ยกกองทพัใหญ่ ไปตีเอากรุงศรีคืน 
 

เพลงรําโทน (๒๔) 
 

อยธุยาของเราน้ีเอ๋ย                              ไม่นึกเลยวา่จะถูกโจมตี 
ส่ีเคร่ืองยนตเ์ขา้มาแวดลอ้ม                                       มาทิ้งลูกบอมบท่ี์สะพานปรีดี 
หกัพงัแลว้ใครจะสร้าง (ซํ้ า)                                      ร้องเรียกเรือจา้งเขา้มารับฉนัที 
ลุกเถิด ต่ืนเถิด เสียงระเบิดมนัดงัไม่นอ้ย 
โหวตไซเลนทเ์สียงเยน็ระห้อย                                  ชกัชวนสาวนอ้ยลงหลุมหลบภยั 
จะไปกนัหรือไม่ไป (ซํ้ า)                                           ลงหลุมหลบภยัขดุไวก้ลางดอน 

 
เพลงรําโทน (๒๕) 
 

แสนโศกเม่ือคิดคาํนึง  หวนระลึกถึงเม่ือรักยงัมี  กรุงศรีอยธุยา  เมืองฟ้าธานี 
ฮือ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ถูกเขาย ํ่ายจีนแหลกลาน 
แสนเศร้าเม่ือคราวเสียกรุง  ไทยเรารบพุง่  จนส้ินลมปราน  วงษว์านของไทยเราส้ิน 
ฟ้าดินคงเป็นพยาน  ฮือ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ เขามารุกรานเราก่อนน่ีนา 
เด๋ียวน้ีไทยเราหายเศร้า  ดินแดนเก่า ๆ เราเรียกคืนมา  เมืองฟ้าเราเกิดมาใหม่ 
ชาวไทยเราช่ืนอุรา  ไชยา  ล่าลาล่าลา  ชาติไทยพฒันายิง่กวา่ใคร ๆ 
แสนโศกเม่ือคิดถึงชาติ  เพราะความสามารถของชาติชาวไทย  ผูน้าํของเราก็เก่งกลา้ 
นาํหนา้พวกเราไป  ไชยา  ล่าลาล่าลา  อยธุยาไมส้ิ่นคนดี (ซํ้ า) 
 

                 เพลงรําโทน (๒๖) 
 

ไปกบัพี่ก็ไป  ไปสู่ชายแดน                          ไปรบเอาแควน้  ดินแดนถิ่นไทย 
ถา้นอ้งอยูท่างหลงั  นอ้งจงตั้งใจช่วย                               ถา้นอ้งไปดว้ย  ก็จะไปช่วยชิงชยั 
 



๑๖๑ 

 
 

เพลงรําโทน (๒๗) 
 

วนัหน่ึงฉนัยงัจาํได ้ มาพบขวญัใจในวงฟ้อนรํา 

รักนอ้งติดตาฉนัจึงไดม้าติดตาม  เอย๊  วีรกรรม ๆ วางไว ้

วนัน้ีมาพบ (หน่อย นอย นอ้ย นอย) ประสบหญิงงาม (หน่อย นอย นอ้ย นอย) 

ขอบอกเน้ือความ  วา่ฉนัรักเธอ  ฉนัคิดถึงเธอ  (หน่อย นอย นอ้ย นอย) 

ละเมอถึงหล่อน (หน่อย นอย นอ้ย นอย) อยูบ่า้นง่วงนอน 

ตอ้งจรมาฟ้อนรํา  วา่จะไม่แยแส  เหลียวแลกบัแม่คนงาม (ซํ้ า) 

 

เพลงรําโทน (๒๘) 
 

                            สิบน้ิวลูกขอวนัทาปวงเทพเทวาอยูบ่นวิมาน 

ขา้น้ีจะขอรําพนัถึงพงศาวดารจงัหวดัอยธุยา 

ตั้งแต่แรกเร่ิมเดิมทีปวงนอ้งพี่จาํไดไ้หม 

ตั้งแต่คร้ังโบราณนานมากรุงศรีอยธุยาแตกความสามคัคี 

เม่ือปีสองสามหน่ึงศูนยพ์ม่าทารุณเขา้รุกลํ้าย ํ่าย ี

ท่านคงรู้ไดดี้ ๆ ปวงนอ้งพี่ถูกพม่าฆ่าตาย 

ขา้ศึกเอาไฟมาเผาเมืองไทยแคน้เคืองบา้นเมืองลุกไหม ้

จบัหญิงมีครรภเ์อาไปผา่ดูทอ้งขา้งในหวัใจมนัชอบกล 

บา้นเมืองเดือดร้อนระทมทุกถ่ินตาํบลสุดถวลิด้ินรน 

ทัว่ถ่ินตาํบลโพธ์ิสามตน้ตลอดทั้งค่ายบางระจนั 

เร่ืองราวปางหลงัยงัมีพระเจา้กรุงศรีช่ือจกัรพรรดิราชา 

ครองอยธุยาอยูก่บัเมียรักขวญัใจ 

อาณาเขตเจา้แปรมารุกรานทาํสงครามยุง่กนัยกใหญ่ 

เร่ืองชา้งนิดเดียวจึงหมางใจเจา้แปรมาขอไปฝ่ายไทยไม่ยนิดี 

เจา้แปรโกรธแคน้ในใจ ยกพม่าตีไทยเขา้ลุกลํ้าย ํ่าย ี



๑๖๒ 

 
 

จกัรพรรดิภูมี คุมโยธีสู้กบัพม่ารามญั 

เจา้แม่ศรีสุริโยทยัทรงแต่งกายติดตามทา้วท่าน 

แต่แลว้เจา้แปรใจพาลขบัคเชนทรุ์กรานมุ่งจกัประหารทา้วไทย 

เจา้แปรเง้ืองา้วไล่ฟัน ใจหมายมัน่ มุ่งจกัรพรรดิให้ตาย 

เจา้แม่สุริโยทยัทรงพลีกาย  เสือกไสชา้งกั้น 

เจา้แม่ถูกฟันอยา่งแรง ขาดสะพายแร่ง  อยูบ่นชา้งมัน่ 

ช่ือเสียงยงัเป็นพยานความสัมพนัธ์แห่งบรรพบุรุษไทย 

 

เพลงรําโทน (๒๙) 
 

                         เจา้  เออ  เอิง  เงย  เจา้เงาะ                     สวมรูปเงาะไปเมืองมณฑา 
         รีบไปรับพวงมาลา                                                รจนาเส่ียงพวงมาลยั 
         ถึงเมืองมณฑา  ตั้งวาจาอธิษฐานไป                      ขอท่านเทพทา้วไทย  จงดลใจใหเ้ห็นรูปทอง 

                 รจนา  เออ  เงย  นารี                              เป็นบุตรีของทา้วสามล 
เทวดาท่านผา่นมาดล                                             ใหแ้ม่หนา้มล  เส่ียงพวงมาลยั 
รูปเธอเป็นทองทั้งองค ์                                          ซ่อนรูปทรง  เอาไวข้า้งใน 
เธอชาํเรือง  เอียงชมา้ย                                           เส่ียงพวงมาลยั  สวมคอเงาะเอย 
 

เพลงรําโทน (๓๐) 

 
บา้นเรือนเคียงกนัแอบดูทุกวนัมองเมียง         ถึงหากอยูเ่คียง  ห่างกนัสักเพียงวาเดียว 

แต่ดูไกลกนัไม่เคยสัมพนัธ์กลมเกลียว                         เมินหนา้หน่อยเดียวขาดความรักเหน่ียววญิญา 
อยูชิ่ดติดกนัแต่ความสัมพนัธ์กั้นขวาง                         ขอบร้ัวกั้นกลาง  ดูจะขวางนยัน์ตา 
ขอบร้ัวปิดบงั  ก็ยงัเห็นกนัไดห้นา                               ไดเ้ห็นหนา้ตา  ในเม่ือเวลาบงัเอิญ 
แต่บางเวลาดงัเทวดาดลใจ                                            พบหนา้คราใด  จิตใจคะนึงพลอยเพลิน 
บางคร้ังสบตา  ดว้ยเธอยิม้มาใหฉ้นั                             ระทึกต้ืนตนั  ฉนัเก็บไปฝันคนเดียว 
แต่มีบางวนั  สบตากนับงัเอิญ        เธอกลบัสะบดัเมิน ปล่อยใหฉ้นัเป่ินคนเดียว 
ต่ืนเชา้ช่ืนบาน  อกใจสาํราญแลเหลียว                         ไดฝั้นหน่อยเดียว  ยงัเสียวในใจรอน ๆ 



๑๖๓ 

 
 

บา้นเรือนเคียงกนั  ไม่เคยสัมพนัธ์อะไร                       พบหนา้ใคร  จิตใจชกัพาอาวรณ์ 
อยูก่นันานไป  ยิง่พาหวัใจรอน ๆ                                 เชา้ตรู่ต่ืนนอน  แอบดูเสียก่อนส่ิงอ่ืน 
บางคร้ังมึนตึง  ตอ้งครวญคะนึงใหฝื้น                         แต่เชา้และคืน  ฉนัยงัไม่ช่ืนใจเลย 
เม่ือยามวงัเวง  ไดย้นิเสียงเพลงลอยลม                         รู้สึกช่ืนชม  แอบฟังนิยมชมเอย 
อยูก่นันานมา  ไม่เคยพดูจากนัเลย                                วติกอกเอ๋ย  ไม่เคยนึกบ่นเบ่ือหน่าย 
ต่ืนเชา้แปลกครันจอ้งมองหนา้กนัไม่เห็น                     แต่เชา้จรดเยน็  แมว้า่ไม่เห็นคงตาย 
ต่ืนเชา้หม่นหมองดว้ยปองรักเธอไม่หาย                     จะทกัจะทาย  ฉนัก็ยงัอายเธอจริง 

 

เพลงรําโทน (๓๑) 
 

อยูไ่กลแสนไกลเจอะเจอ                  ประสบพบเธอสวยจริงยิง่นกั 
รูปทรงสมพงศว์งพกัตร์                                        แลดูน่ารักไปทุกส่ิงอนั 
ไดเ้ห็นเป็นโชคตา                                                ไดม้าพบเธอดงัมัน่ 
ความงามของเธอนั้น                                            ทุกส่ิงสรรค ์ สารพนัแต่งมา 
บาปบุญท่ีเราเคยทาํ                                              โอ๋ย  บาปกรรมท่ีเราทาํไว  ้
กุสลบนัดลให ้                                                     เธอกบัฉนัมาเป็นคู่ครอง 

 
เพลงรําโทน (๓๒) 
 

                  มองดูฝ่ังคงคา  เห็นลดัดานัน่อยูไ่กล ๆ       
สวย (หล่อ) เหลือเกินอยากเดินเขา้ไปใกล ้
คิดแลว้ใจหาย  ไม่วายแลมอง                              
ไม่วา่ใคร ๆ สนใจอยูแ่ต่นอ้งมาเป็นใจสองไปเสียได ้
มาลืมรักเก่า  เคลียเคลา้รักใหม่                                    
มาลืมฉนัได ้ รักใหม่  ทีหลงั 
คิดไปน่าคลัง่ความหวงัมาลม้ละลาย                           
สะพานสุขตาศาลาสุขใจยามเยน็นัง่อยูบ่างปูหาดทราย 

 

  



๑๖๔ 

 
 

เพลงเรือ  (๑) 
 

ชาย           เม่ือก่อนจะประเดิม  ท่ีจะเร่ิมเวลา   ตอ้งขออภยันายหนา้  พี่นอ้ง 
ขอบอกออกตวั  ก็เพราะวา่กลวัติดขดั       เพิ่งจะเดิมเร่ิมดดั  หดัร้อง  
ถึงเสียงไม่ใส  แต่เป็นคนไทยรักศิลป์       ขอเทิดศกัด์ิศิลปิน ปกป้อง 
ศิลปของไทย  ไม่ยอมใหเ้ส่ือมโศก           เราตอ้งใหอ้ยูคู่่โลก  ยกยอ่ง 
ถา้ต่างคนต่างทิ้ง   ก็คงตอ้งกล้ิงลงคลอง 
ช่วยกนัรักษาไวห้น่อย   อยา่ปล่อยใหล้อยละล่อง   น่ีเราลูกอ่างทองไทยเอย 

   

หญิง           จะถอยเรือ   ออกจากท่า   จะถอยนาวา   ออกจากบา้น   ลูกขอนมสัการครูบาร์ 
ไหวพ้ระพรมเมศ  ท่ีอยูเ่บ้ืองซา้ย  แลว้ลูกจะไหว ้ พระนารายณ์  อยูเ่บ้ืองขวา 
ไหวพ้ระพุทธท่ีลํ้าจะไหวพ้ระธรรมท่ีเลิศ  ไหวพ้ระสงฆอ์งคป์ระเสริฐทัว่หลา้ 
ไหวแ้ม่พระพายไหวแ้ม่พระธรณี  ไหวพ้ระแม่อคัคี  คงคา 
ไหวค้รูอาจารยท่ี์ท่านสั่งสอน  แลว้ลูกจะไหว ้ พระบิดร  มาดา 
วา่อยา่ใหแ้พเ้พลงดน้  อยา่ให้จนเพลงด่า 
ขอเชิญมานัง่ในคอ  มาช่วยลูกต่อปัญญา  เม่ือลูกน้ีจะวา่  เพลงเอย 

   

ชาย           ทอดทศันาสองตาเขมน้   พอ่เหลือบเนตรแลเห็น  นวลนอ้ง 
ลอยลาํท่ามกลาง  มาอยูใ่นหวา่งกระแส  แต่พอตาพี่แล  ตานอ้งก็ตอ้ง 
เจา้อยา่น่ิงเสียเลย  ขอใหเ้จา้เอ่ยเสียงร้อง  โอแ้ม่เอ่ียมละออง  นวลเอย 

   

หญิง           ไดย้นิเสียงชาย  เขา้มากร่ายร้องเกร่ิน  ไดย้นิเสียงชายร้องเชิญ  ก็วา่ 
แต่พอพี่มาร้อง  นางนอ้งก็เอ่ย  ไม่น่ิงนัง่ฟังเฉย  อยูช่า้ 
แต่พอพี่มาปลอบ  นอ้งก็ตอบวาจา  นอ้งไม่น่ิงทาํกรา  บวนเอย 

   

ชาย           เม่ือพี่มาปลอบ  นอ้งก็ตอบนํ้าคาํ  เจา้ไม่ใหเ้สียนํ้าวาจา 
แม่คนดีของพี่ไม่ด้ือ  แต่พอเรียกถกช่ือก็วา่ 
ขอบใจนอ้งเจา้  ท่ีเจา้เอาใจขา้ 
หาไหนไม่เหมือน  เชียวนะแม่เล่ือนลอยฟ้า  ช่างน่ารักช่างน่า  ชมเอย 

   
 
 



๑๖๕ 

 
 

หญิง           ชกัหานวลชวนหาหญิง  วา่สาวนอ้ยก็ไม่น่ิง  อยูช่า้ 
หยบิเอาธาํมะรงค ์ ไอท่ี้วงนอ้ย  แลว้เอามาสวยใส่กอ้ย  หตัถา 
หยบิเอาผา้ร้ิวทอง  เขา้มาคลอ้งชมา้ย  แลว้ก็สอดสวมใส่สีฟ้า 
เยื้องปากเบ้ืองคาง  ทาํเป็นทางเป็นท่า  วา่จะธุระเป็นกราไรเอย 

   
ชาย          พี่พายเรือจํ้า  

หญิง          สงสัยไต่ถาม  
ชาย           เจา้มาสงสัย  

หญิง          จะเปรียบเน้ือความ  
   

ชาย           เพลงเรือท่ีร้อง  น่ีก็เป็นของโบราญ  เขาเรียกวา่เพลงพื้นบา้นของอ่างทอง 
เพลงเรือกาํลงัจะหาย  แลว้เราจะหาไม่เห็น  ก็เพราะไม่มีใครเล่นใครร้อง 
ทั้งเรือก็จะตอ้งหาย  ทั้งพายก็จะตอ้งหกั  มนัน่าเสียดายของนกันะพี่นอ้ง 
อาจารยม์ยุรี  อยูเ่อกอโยธยา  ท่านก็ไดกู้เ้รือมา  จากอ่างทอง 
ท่านก็เรือเก่า  แลว้ก็เอาชนัยา  เท่ียวพายไปพายมา  ลอยล่อง 
ขอเชิญชาวไทยใตเ้หนือ  ให้มาลงเรือหดัร้อง  อยธุยาอ่างทอง  ไทยเอย 

   
   

 

  



๑๖๖ 

 
 

 

  

เพลงเรือ  (๒) 
 
ร้องในงาน....................... 
(โยน โยน โยน้ ตาลา...ไฮ) 

 

 เอ่อ...เออ...เอ้ิงเงย้.....(ลูกคุ่) ฮาไฮ เช๊ียบ เช๊ียบ 
 (ข้ึน)  เม่ือก่อน...ประเดิม  ท่ีจะเร่ิมเวลา  ตอ้งขออภยั  นายนา้  พี่นอ้ง 

ขอบอกออกตวั   ก็เพราะวา่กลวัติดขดั   เพิ่งจะประเดิม  เร่ิมดดั  หดัร้อง 
ถึงเสียงไม่ใส  แต่เป็นคนไทยรักศิลป์     ขอเทิดศกัด์ิ  ศิลปิน ปกป้อง 
ศิลปะของไทย  ไม่ยอมใหเ้ส่ือมโศก   เราตอ้งให้อยูคู่่โลก  ยกยอ่ง 

 (ลง)  ถา้ต่างคนต่างทิ้ง   ก็คงตอ้งกล้ิงลงคลอง  ช่วยกนัรักษาไวห้น่อย    
อยา่ปล่อยใหล้อยละล่อง   ขอเชิญท่านมาร้อง  เพลงเอย.. 
 (ลูกคู่รับ)  ขอเชิญท่านมาร้อง เอย๊ เพลง..เอย.. ช่วยกนัรักษาไวห้น่อย    
อยา่ปล่อยใหล้อยละล่อง  ไวห้น่อย  ไหวห้น่อย  อยา่ปล่อยใหล้อยละล่อง   
ขอเชิญท่านเอย...เอย...เอย๊ เชิญท่านมาร้อง  มาร้องเพลงเอยฯ 
 เอ่อ...เออ...เอ้ิงเง้ิย...ฯ 

 
 (ข้ึน)  สิบน้ิวนอ้ย ๆ ยกข้ึนคาํนบั  ผมขอสวสัดีครับ  ท่านท่ีมา 
มาฟังเสียงร้อง  เป็นทาํนอง  เพลงเรือ  ท่านทั้งหลายอยา่เพิ่งเบ่ือ  เบนหนา้ 
พร้อมกนั  วนัน้ี  มาพบพี่พบนอ้ง  เป็นวนัท่ีสิบสอง  กนัยา 
 (ลง)  ตอ้งกราบขออภยั  ท่ีไดม้าใชเ้วลา  ทุก ๆ ท่านท่ีมา  เอย๊ชมเอย 
 (ลูกคู่รับ)  ทุก ๆ ท่านท่ีมา  เอ๊ยชมเอย  ตอ้งกราบขออภยัท่ีไดม้าใชเ้วลา   
อภยัอภยั ท่ีไดม้าใชเ้วลา  ทุก ๆ ท่านเอย... เอย๊ทุก ๆ ท่านท่ีมา  มาเอย๊ชมเอยฯ 
 
 (ข้ึน)  ทอดทศันาสองตาเขมน้   พอ่เหลือบเนตรแลเห็น  นวลนอ้ง  ดูงามสง่า 
นอ้งมาฝ่ากระแส  แต่พอตาพี่แล  ตานอ้งก็ตอ้ง 
 (ลง)  วา่เจา้อยา่น่ิงเสียเลย  ขอใหเ้จา้เอ่ยเสียงร้อง  โอแ้ม่เอ่ียมละออง  เอย๊  นวลเอย 
 (ลูกคู่รับ) โอแ้ม่เอ่ียมละออง เอย๊นวลเอย วา่เจา้อยา่น่ิงเสียเลย ขอใหเ้จา้เอ่ยเสียงร้อง 
เสียเลย  เสียเลย  ขอใหเ้จา้เอ่ยเสียงร้อง  โอแ้ม่เอ่ียมเอย  เอย๊โอแ้ม่เอ่ียมละออง ละอองนวลเอย 



๑๖๗ 

 
 

เพลงเรือ  (๓) 
 

                   เม่ือก่อนจะประเดิม  ท่ีจะเร่ิมเวลา   ตอ้งขออภยันายหนา้พี่นอ้ง 
 ขอบอกออกตวั   ก็เพราะวา่กลวัติดขดั   เพิ่งจะประเดิมเร่ิมคดัหดัร้อง 

ถึงเสียงไม่ใส  แต่เป็นคนไทยรักศิลป์    ขอเทิดศกัด์ิศิลปินปกป้อง 
ศิลป์ของไทย  ไม่ยอมใหเ้ส่ือมโศก   เราตอ้งให้อยูคู่่โลกยกยอ่ง 

ลง ถา้ต่างคนต่างทิ้งก็คงตอ้งกล้ิงลงคลอง 
ช่วยกนัรักษาไวห้น่อย  อยา่ปล่อยใหล้อยละล่อง   น่ีเราก็ลูกอ่างทองไทยเอย  
 

                   เพลงเรือท่ีร้องน่ีก็เป็นของโบราญ  ท่ีเรียกวา่เพลงพื้นบา้น  ของอ่างทอง 
 เพลงเรือกาํลงัจะหาย  แลว้เราจะหาไม่เห็น  ก็เพราะไม่มีใครเล่นใครร้อง 

ทั้งเรือก็จะตอ้งหาย  ทั้งพายก็จะตอ้งหกั  มนัน่าเสียดายของนกั  นะพี่นอ้ง 
อาจารยม์ยุรีอยูโ่รงเรียนวดัสระแกว้  ไดกู้เ้รือกนัข้ึนมาแลว้  พายลอยล่อง 
ไดกู้เ้รือเก่า  แลว้ก็เอาชนัยา  เท่ียวพายไปพายมา  ท่ีอ่างทอง 

ลง เชิญชาวไทยใตเ้หนือ  ใหม้าลงเรือหดัร้อง   
ท่ีโรงเรียนวดัสระแกว้  อยูถ่ิ่นแถวอ่างทอง  ไดล้งเรือมาร้องเพลงเอย 
 

                   พี่นอ้งทั้งหลาย  หญิงชายท่ีฟัง  ทั้งยนืเดินนอนนัง่ กนัอยูท่ี่น่ี 
 จะมาร่ําร้อง  เป็นทาํนองเพลงเรือ  ท่านอยา่เพิ่งเบนหนา้เบ่ือ  หลีกหนี 

เรารักในหลวง เราก็ห่วงลูกหลาน  เรารักเมืองรักบา้นของเราน้ี 
จะกล่าวสุนทร มาเป็นกลอนลิขิต  ในเร่ืองของการทุจริต  นั้นมากมี 
วา่คนเอ๋ยคนเรา  ไม่กินแต่ขา้วอยา่งเดียว  ของท่ีไม่ขบเค้ียว  กลบักินถ่ี 
กินเหล็ก  กินหิน  กินดิน  ปูนทราย  ลูกรังก็กินไดกิ้นดี 
ขา้วสารกินได ้ ตั้งแต่ยงัไม่ทนัหุง  กินตามฉางตามยุง้  ตามโรงสี 
คงเป็นอาหาร  ท่ีมีรสหวานซินะ  พอ่พวกคนไกลพระไกลผ ี
ทุจริตมากมาย  เอามาบรรยายก็ไม่ส้ิน ก็เพราะวา่คนชอบกิน  มากมี 

ลง ไม่ชา้คงพบความสุข  กนัท่ีในคุกสักที  คงสมใจ  คนท่ีกินเอย 
 

 ขอเตือนไดไ้หม  ขอใหก้ลบัจิตกลบัใจ  ขอใหเ้ลิกทุจริต  กนัเสียที 
อยา่มวัประมาท  จะทาํใหช้าติชอกชํ้า  ทาํใจไวใ้หง้าม  นะนอ้งพี่ 

 



๑๖๘ 

 
 

เพลงเรือ   (๔) 
 

 
 
 
ลง 

         วนัท่ีหา้ธนัวา  ก็เวยีนมาบรรจบ  ทั้งนอ้งพี่วนัน้ีมาพบ  มากหนา้ 
ฝงูหญิงหรือก็หลาย  ฝงูชายหรือก็เกลียว  บา้งใส่แดงห่มเขียว  พากนัมา 
วนัเฉลิมชนม ์ องคภ์ูมิพล  อดุลเดช  วา่คนไทยในประเทศ  วนัทา 
ต่างถวายพระพร  ราษฎรทัว่หลา้  เฉลิมพระชนมพ์รรษา  พระองคเ์อย 
 

 
 
 
ลง 

         องคภ์ูมิพล  อดุลยเดช  พระครอบครองประเทศ  ไพร่ฟ้า 
กรณียกิจ  พระองคท์่านคิดห่วงใย  ประชาชนคนไทย  ทุกหยอ่มหญา้ 
รู้วา่ท่ีไหนลาํบาก  พระองคก์็จกัไปดู  จะบุกนํ้าขา้มคู  ก็ไม่วา่ 
พระอยากเห็นอยากรู้  พระอยากจะดูดว้ยตา 

 วนัน้ีนั้นเป็นวนัพอ่ ลูก ๆ นั้นขอบูชา  เทิดทูลไวเ้หนือเกศา  ลูกเอย 
 

 
 
 
 
ลง 

         พระองคท์รงเหน่ือยยิง่นกั  ไม่ค่อยไดพ้กัไดผ้อ่น  พระเสด็จเท่ียวจร  ทัว่หลา้ 
เห็นคนไทยมีทุกข ์ พระองคห์มดสุขมีแต่เศร้า  พระอยากใหค้นไทยเรา  สุขหรรษา 
พระองคด์าํรัส  พระไดต้รัสสั่งไว ้ ใหส้ามคัคีรักใคร่  อยา่เข่นฆ่า 
เร่ืองยาเสพติดพระองคท์่านคิดห่วงใย  กลวัประเทศคนไทย  จะหมดท่า 
เห็นนํ้าพระทยัในหลวง  พระองคท์่านห่วงแลหา 

 กลวัคนไทยในชาติ  ตอ้งตกเป็นทาสของยา  วา่ยาอี  ยาบา้  นัน่เอย 
 

          พระองคท์่านทรงประชวน  พวกเรานั้นควรคิดถึงคุณ  พระมีเมตตาการุณ  ไพร่ฟ้า 
เพลงเรือวนัน้ีนั้นก็ไม่มีอะไร  มีแต่กายกบัใจ  ปรารถนา 
ขออธิษฐาน  ขอให้องคท์่านหายป่วย  ขอใหเ้ทวาจงมาช่วย  รักษา 
ใหห้ายวนัหายคืน  ใหส้ดช่ืนอารมณ์  ขอใหไ้ดด้ัง่ใจสม  ปรารถนา 
พอ่จงหายเจบ็หายป่วย  ห่างไกลไปดว้ยโรคา  ลูกยกมือข้ึนสา  ธุเอย 

 

  



๑๖๙ 

 
 

เพลงเรือ  (๕) 

 

                  สิบน้ิวนอ้ย ๆ ขอนอ้มคาํนบั สวสัดีครับท่านท่ีมา จะสาธยาย ขอใชเ้วลา กรรมการท่าน

ท่ีมา ยกให ้

ยีสิ่บเจด็พฤศจิกา วนัน้ีก็มาพบกนั ขอขอบพระคุณทุกท่าน ท่านกกรมการมาไกล 

สละเวลามาเยีย่มเยยีน มาตรวจโรงเรียนวดัสระแกว้ ท่ีมีมากมาย กนัไปดว้ยแมว้ อยูท่ี่วดัสระแกว้ 

เดินกร่าง 

น่ีโรงเรียนวดัสระแกว้ อยูใ่นแถวมาตรฐาน จึงล่อเขา้ไปในโครงการ เพื่อรับพระราชทาน ทา้วไท 

ส่ิงใดขาดตกบกพร่อง ทางโรงเรียนน้ีก็ตอ้งขอโทษ แมน้ไม่ถูกเนตรถูกโสต ขอจงไดโ้ปรดอภยั ผม

ขอบอกออกตวั 

อนัเร่ืองผลงานนั้นมากมี  ดีหรือไม่ดีดูกนั  ก็เพราะมีการแข่งขนั เขา้มาประชนัชิงชยั 

สะหรับกระผมท่ีมา  นาํภูมิปัญญาชาวบา้น  อยูฝ่่ายสร้างสรรคน์นัทนาการ นาํเพลงพื้นบา้น แพร่

ขยาย 

ท่านมีกาํหนดกนัมาตามนดั ประเมินโรงเรียนของวดัสระแกว้ วา่จะจริงใจใสแจ๋ว นั้นในแนวขนาด

ไหน 

 

เหลืองเอย้ใบยอ  หอมช่อดอกข่อย 

ดอกไถก็เห  ดอกจเขก้็คลอ้ย 

ขอลาลบักลบัท่ี  สวสัดีกนัอีกหน่อย 

เม่ือก่อนจาก ขอฝากพร ไปดว้ยสุนทรนํ้าถอ้ย 

ขอใหร่ํ้าขอให้รวย  แลว้ถูกหวยกนับ่อย 

ใหท้่านคณะกรรมการ  มีเงินลา้น เป็นร้อย 

แลว้จะอยูเ่ยน็ เป็นสุข  อยา่มีทุกข ์กนัแม ้แต่นอ้ย 

แลว้เพลงเรือขอลอยลายเอย 

 

 



๑๗๐ 

 
 

เพลงเรือ  (๖) 
 

                  เส้นทางวดัทุ่ง  เป็นทางผา่นของกองทพั  ท่ีจรจะออกไปรบกบั  พวกพม่า 
ยกกองทพัมา  จากอยธุยาไกลโข  เดินทางมาสิบหา้กิโล  ถึงวดัท่า 
เขา้ถึงวดัท่า  กองทพัตอ้งขา้ม  ก็เพราะวา่มีแม่นํ้า  ขวางหนา้ 
แม่นํ้าก็กวา้งใหญ่  ยงัเก็บไดก้ระดูกชา้ง  ท่ีจมอยูใ่นกลางนํ้า  เจา้พระยา 
ชา้งขา้มนํ้าตาย  จมไปไม่โผล่  ยงัเก็บไดส้ายโซ่  ท่ีคลอ้งขา 
วา่ของท่ีมีมากมาย  เพลงเรือน้ีไดบ้รรยายร้องมา  ท่ีบางเสด็จเมืองป่า  เอย้โมกเอย 
                  เขาลือกนัฉาว  เขาก็เล่ากนัเอด็  วา่ชาวตาํบลบางเสด็จ  ป้ันตุก๊ตา 
ตุก๊ตาชาววงั  ช่ือโด่งดงัไปทัว่  ทาํใหเ้มียตอ้งชวนผวั  ให้พามา 
อยากจะเห็นเสียนกั  มนัน่ารักแค่ไหน  วา่ตวัจะเล็กหรือตวัจะใหญ่  ตุก๊ตา 
-อยากจะเห็นเสียจงั  ก็ไดแ้ต่ฟังเขาวา่  อยากจะเห็นดว้ยตา  ตนเอย 
                  ตุก๊ตาชาววงั  ศูนยเ์ขาตั้งกนัอยูท่ี่ไหน  ก็จะมาบอกท่านให ้ ศูนยตุ์ก๊ตา 
อยูท่ี่ตาํบลบางเสด็จ  อยูใ่นเขตหมู่สอง อาํเภอป่าโมก  จงัหวดัอ่างทอง  วดัท่า 
ขอเชิญพี่นอ้งหญิงชาย  ถา้ผา่นไปผา่นมา 
ชมตุก๊ตาชาววงัท่ีโด่งดงัทัว่หลา้  ตั้งอยูท่ี่วดัท่า  พี่เอย 
 
เชิญมาเท่ียวชมกนัได ้ ของดีท่ีในวดัท่า  ท่ีมาเสนอเมืองป่า  โมกเอย 
 

  

 

  



๑๗๑ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

เพลงเรือ  (๗) 
 

               สวสัดีท่านท่ีเคารพ  สวสัดีวนัน้ีมาพบ  เจอหนา้ 
ฝงูหญิงหรือก็หลาย  ฝงูชายหรือก็เกลียว  บา้งนุ่งลายใส่เขียว  พากนัมา 
มาเท่ียวถึงถ่ิน  ณ วดัขนุอินทประมูล  ขอช่ืนชอบขอบคุณ  ท่ีมา   
งานเกษตรวนัน้ี  ของดีเมืองดีอ่างทอง  เพลงเรือก็มีมาร้อง  กนัเริงร่า 
เพลงเรือวนัน้ี  มาจากโรงสีเทพประทาน  มีท่ีกินถ่ินสถาน  อยูว่ดัท่า 
อยูต่าํบลบางเสด็จ  ข้ึนกบัเขตรป่าโมก  รับสืบทอดมรดก  ของปู่ ยา่ 
ถา้ร้องไปไม่ถูกโสต  ก็ขอโทษท่านท่ีมา 
มาร้องเพลงพื้นบา้น  ประชาสัมพนัธ์เชิญมา  ใหพ้วกหนูหนูน้ีวา่  เพลงเอย 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

               พี่นอ้งท่ีรัก  จะขอร้องฝากอีกนิด  ถึงเร่ืองของยาเสพติด  พี่นอ้งจ๋า 
วา่ยาเสพติด  มีแต่พิษมีแต่โทษ  ท่านทั้งหลายอยา่ไดม้าโกรธ  กนัเลยหนา 
ประเทศเมืองไทย  มีทัว่ไปเกล่ือนกลาด  พวกยาบา้มนัระบาด  ไปทัว่หลา้ 
สงสารไอต้วัเล็ก ๆ  นัน่คือเด็กของเรา  ถา้ไม่อุม้ชูดูเขา  จะหมดค่า 
จะไม่มีบา้นใหอ้ยู ่ จะไม่มีอยูใ่หน้อน  ไม่มีท่ีพกัท่ีผอ่น  พึ่งพา 
ครอบครัวก็จะตอ้งเจง๊  ตวัเองก็จะตอ้งตาย  ถา้ขืนกินขืนขายยาบา้ 
ขอใหก้ลบัใจกลบัจิตร์  ขอใหเ้ลิกคิดเลิกคา้ 
จะมีแต่สุขสดใส  เลิกกินเลิกขายยาบา้  จะเจริญทัว่หลา้ไทยเอย 

 

  



๑๗๒ 

 
 

เพลงเรือ  (๘) 
 

            พี่นอ้งทั้งหลาย   หญิงชายท่ีฟัง   ทั้งยนืเดิน  นอนนัง่  อยูท่ี่น่ี 
ผมไดม้าร้อง  เป็นทาํนองเพลงเรือ  วา่ท่านอยา่เบนหนา้เบ่ือ  หน่ายหนี 
จะกล่าวสุนทร มาเป็นกลอนลิขิต  ในเร่ืองของการทุจริต  เด๋ียวน้ี 
วา่คนเอ๋ยคนเรา  ไม่กินแต่ขา้วอยา่งเดียว  ของท่ีไม่ขบเค้ียว  กลบักินถ่ี 
กินเหล็ก  กินหิน  กินดิน  กินทราย  ลูกรังก็กินไดกิ้นดี 
ขา้วสารกินได ้ ตั้งแต่ยงัไม่ทนัหุง  กินตามฉาง ตามยุง้  ตามโรงสี 
คงจะเป็นอาหาร  ท่ีรสหวานซินะ  ของพวกคนไกลพระใกลผ้ี 
ทุจริตมากมาย  เอามาบรรยายก็ไม่ส้ิน ก็เพราะวา่คนชอบกิน  มากมี 
ไม่ชา้คงพบความสุข  กนัท่ีในคุกสักที  คงสมใจ  คนท่ี กินเอย 
 
            ขอเตือนไดไ้หม  ขอใหก้ลบัใจกลบัจิต  ขอใหเ้ลิกทุจริต  กนัเสียที 
อยา่มัว่มวัประมาท  จะทาํให้ชาติชอกชํ้า  ทาํใจไวใ้หง้าม  นะนอ้งพี่ 
อยา่ทาํผดิติดตวั  ขอจงกลวับาปกรรม  วา่เลวร้ายเหลือลํ้า  จงหลบหนี 
วา่ศิลขอ้สอง  แลว้ส่ิงของอยา่เอา  มนัไม่ใช่ของเรา  กนัเลยน่ี 
ไม่ใช่ของเรา  ก็อยา่ไปเอาของมา  จะหมดส้ินศิลหา้  กนัคลาน้ี 
เม่ือรู้วา่ผดิ  ก็อยา่คิดทาํเลย  วา่พี่เอ๋ย  นอ้งเอย  ไม่ดี 
ผมตอ้งขอโทษ  ก็อยา่ไดโ้กรธกนัเลย  ท่ีผมตอ้งเอ้ือน เอย วนัน้ี 
ถา้ไม่ถูกโสต  ขอจงไดโ้ปรดอภยั  ท่านพี่นอ้ง  นา้นาย  อยูท่ี่น่ี 
ขอยกมือสาธุ  ขอใหบ้รรลุความดี  วา่โพยภยัอยา่มี  มาเอย 

 

  



๑๗๓ 

 
 

เพลงเรือ (๙) 
 

                   พี่นอ้งไทย  อภยัสักคร้ัง  ท่ีท่านมานัง่กนัอยูท่ี่น่ี 
มีเร่ืองราว  มากล่าวบอก  เห็นข่าวเขาออก  ทางทีวี 
เร่ืองของมนุษยเ์ราทั้งนั้น  ข่าวออกกนัทุกวนัทุกวี่ 
วา่เร่ืองของการทุจริต  ท่ีทาํผิด ต่อหนา้ท่ี  ประเพณี 
เกิดเป็นภยัร้ายกาจ  ประเทศชาติก็ป่นป้ี 
น่ีแหละคนปนมนุษย ์ เร่ืองส้ินสุด นั้นไม่มี 
ช่ือวา่คนคน้คน  แลว้อยากไดโ้น่นไดน่ี้ 
ประพฤติผดิ  คิดไม่ดี  แลว้ทุกขจ์ะมีมาเอย 
 
                    ถา้ไดม้าทางสุจริต  อนัความผดิ  นั้นก็ไม่มี 
แต่ทุจริตผิดศิล  เท่ียวโกงกินกนัป่นป้ี   
ทั้งเหล็กหินดินทราย  ก็กินไดกิ้นดี 
ดูขา้วสารเป็นพนักระสอบ  เท่ียวลกัลอบขนหนี 
ผดิทั้งศิล ผดิทั้งธรรม  ทั้งเวรทั้งกรรม  ก็มากมี 
มนัเสียหาย  กนัหลายอยา่ง  เป็นหนทางท่ีไม่ดี 
ประชาชน  คนรังเกียจ  เขาหยามเหยยีดย ํ่าย ี ไม่ใช่แนวทางท่ีดี 
ไม่มีใคร  ท่ีไหนจะรัก  ตอ้งหมดทั้งศกัด์ิ  ทั้งศรี 
ขอวอนชาวไทย  ชายหญิง  ชวยสร้างแต่ส่ิงท่ีดี 
วา่ส่ิงใดไหนชัว่  ก็ใหเ้อาตวัหลีกหนี 
อยา่เห็นแก่ตวั  ใหนึ้กถึงตาย  วา่เราก็วายชีวี 
อยา่หาวา่สอนกลอนมนัพา  อยา่เพิ่งไดว้า่ผมน้ี 
ไม่ถูกโสตขอโทษดว้ย  โปรดจงช่วยกนัปราณี 
ขอยกหตัถส์วสัดี  กล่าวเพียงเท่าน้ี  ท่านเอย 
 

 

  



๑๗๔ 

 
 

เพลงเรือ (๑๐) 
 

                   พี่นอ้งไทย  อภยัสักคร้ัง  ท่ีท่านมานัง่กนัอยูท่ี่น่ี 
มีเร่ืองราว  มากล่าวบอก  เห็นข่าวเขาออกทางทีวี 
เร่ืองของมนุษยท์ั้งนั้น  ออกข่าวทุกวนัทุกวี่ 
เร่ืองของการทาํผดิ  ทุจริตต่อหนา้ท่ี  
ช่ือวา่คนคน้คน  แลว้อยากไดโ้น่นไดน่ี้ 
แต่ไดใ้นทางสุจริต  อนัความผดินั้นไม่มี 
แต่ทุจริตผิดศิล  เท่ียวโกงกินนั้นไม่ดี 
ขา้วสารเป็นพนักรรสอบ  ยงัลกัลอบขนหนี 
ผดิทั้งศิล  ผดิทั้งธรรม  ทั้งเวรกรรมก็มากมี 
มนัเสียหายกนัหลายอยา่ง  เป็นหนทางท่ีไม่ดี 
ประชาชน  คนรังเกียจ  เขาหยามเหยยีดย ํ่าย ี
ไม่มีใครท่ีไหนจะรัก  ตอ้งหมดทั้งศกัด์ิ  ทั้งศรี 
เกิดเป็นภยัร้ายกาจ  ประเทศชาติก็ป่นป้ี 
 
                    เขาวา่คนเป็นมนุษย ์ เร่ืองส้ินสุดนั้นไม่มี 
ตอ้งขออภยัท่ีไดม้าช้ี  เป็นห่วงพี่นอ้ง 
ประพฤติผดิคิดไม่ดี  ความทุกขจ์ะมีมาเอย 
 

 

 

  



๑๗๕ 

 
 

เพลงเรือ  (๑๑) 
 
สร้อย   โยน  โยน้โยน้  ตะละล่า  ฮาไฮ ้  เอ่อ  เอ้ิง  เอย๊  ฮา้  ไฮ ้  เช้ียบ  เช้ียบ 
ชาย       เม่ือก่อนจะประเดิม  ท่ีจะเร่ิมเวลา   ตอ้งขออภยันายหนา้ (ฮา้..ไฮ)้   พี่นอ้ง (ชะช่า) 

ขอบอกออกตวั  ก็เพราะวา่กลวัติดขดั  เพิ่งจะเดิมเร่ิมดดั (ฮา้..ไฮ)้  หดัร้อง (ชะช่า) 
ถึงเสียงไม่ใส  แต่เป็นคนไทยรักศิลป์   ขอเทิดศกัด์ิศิลปิน (ฮา้..ไฮ)้  ปกป้อง (ชะช่า) 
ศิลปะของไทย  ไม่ยอมใหเ้ส่ือมโศก   เราตอ้งให้อยูคู่่โลก (ฮา้..ไฮ)้  ยกยอ่ง (ชะช่า) 
ถา้ต่างคนต่างทิ้ง   ก็คงตอ้งกล้ิงลงคลอง 
ช่วยกนัรักษาไวห้น่อย   อยา่ปล่อยใหล้อยละล่อง   เราลูกอ่างทองไทยเอย 

ลูกคู่      เราก็ลูกอ่างทอง  เอย๊  ไทยเอย  ช่วยกนัรักษาไวห้น่อย   อยา่ปล่อยใหล้อยละล่อง    
             ไวห้น่อย  ไวห้น่อย   อยา่ปล่อยใหล้อยละล่อง   เราก็ลูก  เอย  เอย๊  เราก็ลูกอ่างทอง 
             อ่างทองไทยเอย 
 
หญิง     จะถอยเรือออกจากท่า จะถอยนาวาออกจากบา้น ลูกขอนมสัการ (ฮา้..ไฮ)้ ครูบาร์  (ชะช่า) 
             จะไหวพ้ระพรหมเมษ ท่ีอยูเ่บ้ืองซา้ย ลูกจะไหว ้พระนารายณ์ (ฮา้..ไฮ)้ อยูเ่บ้ืองขวา (ชะช่า) 

ไหวพ้ระพุทธท่ีลํ้าไหวพ้ระธรรมท่ีเลิศ ไหวพ้ระสงฆอ์งคป์ระเสริฐ(ฮา้..ไฮ)้ ทัว่หลา้ (ชะช่า) 
ไหวแ้ม่พระพายไหวแ้ม่พระธรณี  ไหวพ้ระแม่อคัคี  (ฮา้..ไฮ)้ คงคา (ชะช่า) 
ไหวค้รูอาจารยท่ี์ท่านสั่งสอน  แลว้ลูกจะไหวพ้ระบิดร (ฮา้..ไอ)้  มาดา (ชะช่า) 
วา่อยา่ใหแ้พเ้พลงดน้  อยา่ให้จนเพลงด่า  
ขอเชิญมานัง่ในคอ  มาช่วยลูกต่อปัญญา  เม่ือลูกจะวา่  เพลงเอย 

ลูกคู่      เม่ือลูกจะวา่  เอย๊  เพลงเอย  ขอเชิญมานัง่ในคอ  มาช่วยลูกต่อปัญญา 
ในคอ  ในคอ  มาช่วยลูกต่อปัญญา  เม่ือลูกน้ี  เอย  เอย๊  ลูกน้ี  จะวา่  จะวา่เพลงเอย 

 
ชาย       ชายเนตรพบนาง  อยูก่ลางนที  ช่างเป็นบุญของพี่ (ฮา้..ไฮ)้  ท่ีไดท้าํ (ชะช่า) 

ร้องทกัชกัชวน  ไปในขบวนหนุ่มสาว  วา่รูปนอ้งก็ช่างขาว (ฮา้..ไฮ)้  คมขาํ (ชะช่า) 
นมตม้สมส่วน  เหมือนดอกบวักาํลงัระบดั  วา่รูปนอ้งก็สันทดั (ฮา้..ไฮ)้  ไม่สูงตํ่า (ชะช่า) 
วา่เพื่อนเรือทั้งแนว  ตลอดทั้งแถวแม่นํ้า  พี่รักนอ้งอยูล่าํเดียวเอย 

ลูกคู่      พี่รักนอ้งอยูล่าํเดียวเอย  เอย๊  เดียวเอย  วา่เพื่อนเรือทั้งแนว  ตลอดทั้งแถวแม่นํ้ า 
ทั้งแนว ทั้งแนว ตลอดทั้งแถวแม่นํ้า พี่รักนอ้ง เอย  เอย๊ รักนอ้ง อยูล่าํ อยูล่าํ เดียวเอย 

ชาย       วา่เพื่อนเรือทั้งแนว  ตลอดทั้งแถวแม่นํ้า  พี่อยากเป็นคู่ประจาํ (ฮา้..ไฮ)้  คนเดียว  (ชะช่า) 



๑๗๖ 

 
 

คนท่ีใส่เส้ือขาว  นอ้งก็เป็นสาวช่างแต่ง  นุ่งลว้นก็แต่แดง (ฮา้..ไฮ)้  ห่มเขียว (ชะช่า) 
ถึงฤดูผา้ป่าตวัขา้กบันอ้ง  มีบา้งก็ขอใหร้้อง (ฮา้..ไฮ)้  ประเด๋ียว (ชะช่า) 
คลอ ๆ แคล ๆ อยา่ใหแ้พช้นะ  เรามาวา่กนัปะระ  แกมเก้ียว 
มีหมากมีพลู  ใหเ้อามาสู่กนัเค้ียว  นอ้งอยา่วา่  พี่เก้ียวเลยเอย 

ลูกคู่      นอ้งอยา่วา่  เอย๊  เลยเอย  มีหมากมีพลูใหเ้อามาสู่กนัเค้ียว 
มีพลู  มีพลู  นอ้งอยา่วา่  เอย  เอย๊  นอ้งอยา่วา่  พี่เก้ียว  พี่เก้ียวเลยเอย 
 

ชาย      วา่สามบทส่ีบท แลว้พี่ก็หมดเพลงปลอบ ใหส้าวนอ้ย แม่ตอบวาจา มีบา้งก็ไข  
             วา่ไดก้็วา่ ถึงไม่มากสักหา้คาํเอย   
ลูกคู่      สักหา้ เอย๊ คาํเอย มีบา้งก็ไข วา่ไดก้็วา่  ถึงไม่มาก เอย เอย๊ ถึงไม่มาก  สักหา้  สักหา้ 
             เพลงเอย 
 
หญิง     ไดย้นิเสียงชาย  เขามากร่ายร้องเกร่ิน  ไดย้นิเสียงชายร้องเชิญ (ฮา้..ไฮ)้  ก็วา่ (ชะช่า) 

แต่พอพี่มาร้อง  นางนอ้งก็เอ่ย  ไม่น่ิงนัง่ฟังเฉย (ฮา้..ไฮ)้  อยูช่า้ (ชะช่า) 
แต่พอพี่มาปลอบ  นอ้งก็ตอบวาจา  นอ้งไม่น่ิง  ทาํกรา  บวนเอย 

ลูกคู่      ทาํกรา  เอย๊  บวนเอย  แต่พอพี่มาปลอบ  นอ้งก็ตอบวาจา 
มาปลอบ  มาปลอบ  นอ้งก็ตอบวาจา นอ้งไม่น่ิง เอย เอย๊ นอ้งไม่น่ิง ทาํกรา   

             ทาํกราบวนเอย 
 
หญิง     ชกัหานวลชวนหาหญิง  วา่สาวนอ้ยก็ไม่น่ิง (ฮา้..ไฮ)้  อยูช่า้ (ชะช่า) 

หยบิเอาธรรมรงคไ์อท่ี้วงนอ้ย ๆ  เอามาสวมใส่กอ้ย (ฮา้..ไฮ)้  หตัถา (ชะช่า) 
หยบิเอาผา้ข้ีร้ิวทอง  เอามาคลอ้งชมา้ย  แลว้กส้อดสวมใส่ (ฮา้.งไฮ)้  สีฟ้า (ชะช่า) 
เยื้องปาก  เยื้องคาง  ทาํเป็นทางท่า  วา่จะธุระ  เป็นกรา  ไรเอย 

ลูกคู่      เป็นกรา  เอย๊  ไรเอย  เยื้องปาก  เยื้องคางทาํเป็นทางท่า  เยื้องคาง  เยื้องคาง   
             ทาํเป็นทางท่า วา่จะธุระ  เอย  เอย๊   จะธุระ  เป็นกราไรเอย 
 
ชาย       พี่พายเรือจํ้า  มาจนนํ้ าแตกคอ  วา่สาวนอ้ยก็ไม่รอ (ฮา้..ไฮ)้  กนัมา (ชะช่า) 

แต่พอหวัเรือบ่าย  แต่พอ่ทา้ยเรือเบ่ียง  ไดน้อ้งส่งเสียง (ฮา้..ไฮ)้  กนัออกจา้ (ชะช่า) 
ไดย้นิเสียงฉ่ิงดงัฉบั  ไดย้นิเสียงกรับดงัแกระ  พี่ก็วาดเรือแวะ (ฮา้..ไฮ)้  มาหา (ชะช่า) 
มาเจอกบันอ้งอยูใ่นทอ้งแม่นํ้ า  วนัน้ีมาเจอคนงามก็วา่ 



๑๗๗ 

 
 

มาร้องเรียกแกว้เอ๋ย  เจา้ก็เงยดูหนา้  พี่นึกชอบ  ในอารมณ์เอย 
ลูกคู่      พี่นึกชอบในอารมณ์  เอย๊  อารมณ์เอย  พอร้องเรียกแกว้เอ๋ย  เจา้ก็เงยดูหนา้ 

แกว้เอ๋ย  แกว้เอ๋ย  เจา้ก็เงยดูหนา้  พี่นึกชอบ  เอย  เอย๊  นึกชอบ  ในอา  ในอารมณ์เอย 
 
หญิง     สงสัยไต่ถาม  ขอเน้ือความจากพี่  วา่เร่ืองราวน่ะมนัมี (ฮา้..ไฮ)้  กนัมา (ชะช่า) 

เห็นเหง่ือพี่ยอ้ย  มองเห็นหนา้พี่หยาบ  หรือวา่พี่ไปหาลาภ (ฮา้..ไฮ)้  ท่ีไหนมา (ชะช่า) 
หรือวา่ลูกพี่เสีย  หรือวา่เมียพี่เจบ็  หรือวา่ใครเขาใชใ้หม้าเก็บ  (ฮา้..ไฮ)้  เคร่ืองยา (ชะช่า) 
หรือวา่โจรมนัตี  หรือวา่อคัคีมนัเผา  จึงจากจรบา้นเจา้ (ฮา้..ไฮ)้  น้ีมา (ชะช่า) 
ขอใหพ้ี่เล่าแถลง  ขอใหพ้ี่แจง้กิจจา  ไปเสียเม่ือเวลา  น้ีเอย 

ลูกคู่      ไปเสียเม่ือเวลา  เอย๊  น้ีเอย  ขอใหพ้ี่เล่าแถลง  ขอใหพ้ี่แจง้กิจจา 
แถลง  แถลง  ขอใหพ้ี่แจง้กิจจา  ไปเสียเม่ือ  เอย  เอย๊  ไปเสียเม่ือ  เวลา  เวลาน้ีเอย 

 
ชาย       เจา้มาสงสัยไต่ถาม  จะเอาเน้ือความจากพี่  พี่จะแจง้บอกช้ี (ฮา้..ไฮ)้  นอ้งจ๋า (ชะช่า) 

ไอโ้จรมนัไม่ไดตี้  อคัคีมนัไม่ไดเ้ผา  พี่จากจรบา้นเรา (ฮา้..ไฮ)้  น้ีมา (ชะช่า) 
โปลิสก็ไม่ไดก้วด  อีกตาํรวจก็ไม่ไดจ้บั  ตุลาการก็ไม่ไดข้บั (ฮา้..ไฮ)้  พี่มา (ชะช่า) 
พี่มาธุระตรงน้ี  ไม่เลยไปท่ีไหนรา 
ถา้มีธุระอยา่งอ่ืน  แลว้กลางคืนไม่มา  ใหน้อ้งเจา้ตีปัญหา  เอาเอย  

ลูกคู่      ใหน้อ้งเจา้ตีปัญหา  เอย๊  เอาเอย  ถา้มีธุระอยา่งอ่ืน  แลว้กลางคืนไม่มา 
อยา่งอ่ืน อยา่งอ่ืน แลว้กลางคืน ไม่มา ใหน้อ้งเจา้ตีเอย เอย๊ นอ้งเจา้ตีปัญหา ปัญหา เอาเอย 
 

หญิง     จะเปรียบเน้ือความ  ใหค้นงามพอ่เห็น  พอ่โพธ์ิเยือกหอมเยน็ (ฮา้..ไฮ)้  พี่จ๋า (ชะช่า) 
นอ้งเป็นหญิง  นอ้งก็ตอ้งรักกาย  ตวัของพี่น้ีเป็นชาย (ฮา้..ไฮ)้  ก็ตอ้งรักหนา้ (ชะช่า) 
จะเปรียบเป็นหงส์  ก็ตอ้งรักหาง  ถา้เปรียบเป็นชา้ง (ฮา้..ไฮ)้  ก็รักงา (ชะช่า) 
เปรียบเหมือนนกยงู  ก็ตอ้งรักแวว  วา่สาลิกานกแกว้ (ฮา้..ไฮ)้  ก็รักป่า (ชะช่า) 
เปรียบเหมือนนอ้งรักแม่  เปรียบเหมือนแกรักขา้  ดู ๆ กนัแต่  ปรามาณเอย 

ลูกคู่      ดู ๆ กนัแต่ปรา  เอย๊  มาณเอย  เปรียบเหมือนนอ้งรักแม่  เปรียบเหมือนแกรักขา้   
รักแม่  รักแม่  เปรียบเหมือนแกรักขา้ดู ๆ เอย  เอย๊  ดู ๆ กนัแต่  ปรามาณเอย 
 

ชาย       เม่ือร้องกลอนราเห็นท่าจะขดั  ขอยกักลอนยอ้นดดั (ฮา้..ไฮ)้  เป็นกลอนไร (ชะช่า) 
ธุระพี่ยาหรือก็มาตรงน้ี  พี่เลยหนอไป (ฮา้..ไฮ)้  ท่ีตรงไหน (ชะช่า) 



๑๗๘ 

 
 

พี่หลบัไปหน่อย  พี่ม่อยไปนิด  พี่ก็เนรมิต (ฮา้..ไฮ)้  ฝันไป (ชะช่า) 
พี่ฝันวา่โกมินทร์อยูบ่นวมิาน  ไดอุ้ม้เอานางพระจนัทร์ (ฮา้..ไฮ)้  ลงมาให ้(ชะช่า) 
แต่วา่ในความฝัน  พี่ยงัไม่ทนัไดก้อด  ก็มีมารมนัมาดอด (ฮา้..ไฮ)้  ลกัไป (ชะช่า) 
วา่ความฝันของพี่  มนัจะดีหรือร้าย  ใหน้อ้งแม่ช่วย  ทาํนายหน่อยเอย  

ลูกคู่      ใหน้อ้งแม่ช่วยทาํนาย  เอย๊  หน่อยเอย  วา่ความฝันของพี่  มนัจะดีหรือร้าย 
ของพี่  ของพี่  มนัจะดีหรือร้าย  ใหน้อ้งแม่ช่วย  เอย  เอย๊  ใหน้อ้งแม่  ช่วยทาํนาย   

             ทาํนาย หน่อยเอย 
 
หญิง     พี่บอกพี่หลบัไปหน่อย  พี่บอกพี่ม่อยไปนิด  แลว้พี่ก็เกิดเนรมิตร (ฮา้..ไฮ)้ ฝันไป (ชะช่า) 

ฝันวา่โกมินทร์ท่ีอยูบ่นวมิาน  ไดอุ้ม้เอานางพระจนัทร์ (ฮา้..ไฮ)้  ลงมาให ้(ชะช่า) 
วา่ในความฝัน  ของพี่ไม่ทนัไดก้อด  ก็มีมารมนัมาดอด (ฮา้..ไฮ)้  ลกัไป (ชะช่า) 
วา่ความฝันของพี่มนัจะดีหรือเปล่า  พี่จะใหน้อ้งสาว (ฮา้..ไฮ)้  นั้นทายให ้(ชะช่า) 
น่ีลูกน่ีเมียกระไรของพี่ก็มี  ใช่วา่จะอยูเ่อก้ี้ (ฮา้..ไฮ)้  กนัเม่ือไร (ชะช่า) 
วา่ลูกเมียอยูบ่า้น  จะเป็นอนัตราย  วา่ความฝันของพี่ไม่ดีเอย 

ลูกคู่      วา่ความฝันของพี่ไม่  เอย๊  ไม่ดีเอย  วา่ลูกเมียชาวบา้น  จะเป็นอนัตราย 
อยูบ่า้น อยูบ่า้น จะเป็นอนัตราย วา่ความฝัน เอย เอย๊ ความฝันของพี่ไม่ ของพี่  

             ไม่ดีเอย 
 
ชาย       จะเปรียบเน้ือความ  ใหค้นงามแม่เห็น  ใหม้นัเด็ดกระเด็น (ฮา้..ไฮ)้  ลงไป (ชะช่า) 

พี่มากลางวนั  พี่มาขอฟืน  ถา้หากพี่มากลางคืน (ฮา้..ไฮ)้  จะขอไฟ (ชะช่า) 
พี่ตีใบใ้หคิ้ด  ไวเ้ป็นปริศนา  ถา้หญิงมีปัญหา (ฮา้..ไฮ)้  ก็คิดได ้(ชะช่า) 
คร้ันพี่พดู  หรืวา่มนัก็ยาก  คร้ันไม่พดู  หรือก็อยาก (ฮา้..ไฮ)้  จะได ้(ชะช่า) 
เปรียบเหมือนกล้ิงครก ข้ึนไปบนภูเขา ไม่เห็นวา่มนันั้นจะเบา(ฮา้..ไฮ)้  กนัตรงไหน (ชะช่า) 
ก็เลยบินโผง  เขา้มาจบัแผง  บอกรักหรือก็ไม่เกรง (ฮา้..ไฮ)้  ใจใคร (ชะช่า) 
ใหน้อ้งแม่ช่วยรับรัก  กนัไวส้ักพกัไดไ้หม  ทั้งลูกคู่  ทั้งนาย  เพลงเอย 

ลูกคู่      ทั้งลูกคู่ทั้งนาย เอย๊ เพลงเอย ใหน้อ้งแม่ช่วยรับรัก  กนัไวส้ักพกัไดไ้หม 
             รับรัก รับรัก กนัไวส้ักพกัไดไ้หม ทั้งลูกคู่เอย เอย๊ ทั้งลูกคู่ ทั้งนาย  ทั้งนายเพลงเอย 
 
หญิง      วา่สงสัยไต่ถาม  ขอเอาเน้ือความจากพี่  วา่เร่ืองราวน่ะมนัมี (ฮา้..ไฮ)้  มาอยา่งไร  (ชะช่า) 

วา่ไอเ้ร่ืองรัก  มนัก็มีหลายรัก  วา่สาวนอ้ยก็ยงัหนกั (ฮา้..ไฮ)้  หวัใจ (ชะช่า) 



๑๗๙ 

 
 

วา่พี่จะมารักงอบ  หรือจะมาชอบเส้ือ  หรือวา่จะมารักเรือ (ฮา้..ไฮ)้  หรือรักพาย (ชะช่า) 
ถา้พี่จะมารักงอบ  แลว้นอ้งจะคลอบหวัให ้ มนัไม่เป็นกระไร  เลยเอย 

ลูกคู่      มนัไม่เป็นกระไร  เอ๊ย  เลยเอย  ถา้พี่จะมารักงอบ  แลว้นอ้งจะคลอบหวัให้ 
             รักงอบ รักงอบ  แลว้นอ้งจะคลอบหวัให ้ มนัไม่เป็นเอย  เอย๊  ไม่เป็นกระไร  กระไร 
             เลยเอย 
 
ชาย       ถา้พี่จะมารักงอบ  แลว้ตวันอ้งน้ีก็คลอบ (ฮา้..ไฮ)้  หวัใจ (ชะช่า) 

วา่ของนอกกายของพี่ชาย  มีถม  พี่ไม่นึกนิยม (ฮา้..ไฮ)้  กนัตรงไหน (ชะช่า) 
พี่ไม่ไดรั้กงอบ  พี่ไม่ไดช้อบเส้ือ  พี่ไม่ไดรั้กเรือ (ฮา้..ไฮ)้  รักพาย (ชะช่า) 
ใหน้อ้งแม่คิดเอาเถิด  ของนอ้งน้ีเกิดในกาย  วา่โตเล็กเท่าใบพลูเอย 

ลูกคู่      วา่โตเล็กเท่าใบ เอย๊ พลูเอย ใหน้อ้งแม่คิดเอาเถิด  ของนอ้งน้ีเกิดในกาย   
เอาเถิด เอาเถิด ของนอ้งน้ีเกิดในกาย  วา่โตเล็ก เอย เอย๊ โตเล็กเท่าใบ เท่าใบพลูเอย 

 
หญิง     ใหน้อ้งน้ีคิดเอาเถิด  วา่ของนอ้งท่ีมนัเกิด (ฮา้..ไฮ)้  ในกาย (ชะช่า) 

วา่ตวัของพี่มนัคงจะดีเหลือเหตุ  เขาถึงไดเ้นรเทศ (ฮา้..ไฮ)้  มาไกล (ชะช่า) 
ถา้แมน้ตวัพี่  น้ีดีแท ้ๆ มนัคงไม่ตกมาถึงแม่ (ฮา้..ไฮ)้  บา้นไกล (ชะช่า) 
เขาคงจะชกัร้ัวกั้น  เอาไวท่ี้บา้นใกล ้ๆ รักนอ้งอยา่หมายเลยเอย 

ลูกคู่      รักนอ้งอยา่หมาย เอ๊ย เลยเอย เขาคงจะชกัร้ัวกั้น  เอาไวท่ี้บา้นใกล ้ๆ 
              ร้ัวกั้น ร้ัวกั้น เอาไวท่ี้บา้นใกล ้ๆ รักนอ้ง เอย เอย๊ รักนอ้งอยา่หมาย อยา่หมายเลยเอย 
 
ชาย       พี่เป็นคนดีกนัเสียแท ้ๆ พี่ไม่เชือนแช (ฮา้..ไฮ)้  ไปทางไหน (ชะช่า) 

พอต่ืนข้ึนเชา้ไก่เลา้พี่ก็เตรียม  จูงควายออกไปเทียม (ฮา้..ไฮ)้  คนัไถ (ชะช่า) 
ไถนาก็ดีไถท่ีก็อด แมน้ไม่สายก็ไม่ปลด (ฮา้..ไฮ)้  ควายไป (ชะช่า) 
พี่เหวีย่งหางไถ  หรือก็ไดก้บัรอย  จะหาพลาดกนัสักหน่อย (ฮา้..ไฮ)้  ก็ไม่ได ้(ชะช่า) 
ไม่เช่ือดูมือ  ของพี่เป็นปลอก  รอยพี่น้ีก็กระทอก (ฮา้..ไฮ)้  หางไถ (ชะช่า) 
ถา้เจา้ไดพ้ี่เป็นผวั  แลว้ไม่ตอ้งกลวัอะไร  รักกบัพี่เอาไว ้ เถิดเอย 

ลูกคู่      รักกบัพี่เอาไว ้ เอย๊  เถิดเอย  ถา้เจา้ไดพ้ี่เป็นผวั  แลว้ไม่ตอ้งกลวัอะไร 
              เป็นผวั  เป็นผวั  แลว้ไม่ตอ้งกลวัอะไร  รักกบัพี่เอย  เอย๊  รักพี่เอาไว ้ เอาไวเ้ถิดเอย 
 
 



๑๘๐ 

 
 

ชาย       สาวบา้นพี่น้ีก็ทีถม  พี่ไม่นึกนิยม (ฮา้..ไฮ)้  คนไหน (ชะช่า)  
              สาวบา้นพี่เหมือนดงักระด่ีลงหนอง  มนัไม่สวยเหมือนดงันอ้ง (ฮา้..ไฮ)้  เม่ือไหร่ (ชะช่า) 

มนัไม่สวยเหมือนนอ้ง  มนัไม่ตอ้งสัตรา  ดูไหนมนัก็ไม่น่า (ฮา้..ไฮ)้  ยวนใจ (ชะช่า) 
ถึงแอ่นแกม้ใหด้ม  ถึงแอ่นนมใหจ้บั  ถึงแอ่นทอ้งมาใหท้บั (ฮา้..ไฮ)้  ไม่อยากได ้(ชะช่า) 
จะขออยูอ่่างทอง  อยูก่บันอ้งจนตาย 
วา่นํ้าท่าลน้เหลือ  เล่นเพลงเรือสบาย  รักกบัพี่  เอาไวเ้ถิดเอย 

ลูกคู่      รักกบัพี่เอาไว ้ เอย๊  เถิดเอย  วา่นํ้าท่าลน้เหลือ  เล่นเพลงเรือสบาย 
ลน้เหลือ ลน้เหลือ เล่นเพลงเรือสบาย รักกบัพี่เอย เอย๊ รักกบัพี่เอาไว ้เอาไวเ้ถิดเอย 

 
หญิง     เหลืองเอย๊ ใบยอ หอมช่อมะพลบั ถา้เป็นดอกไมด้อกไร่ จะเก็บไวใ้ส่ตลบั  
             แลว้ไม่ใหพ้ี่ กลบัไปเอย 
ลูกคู่      แลว้ไม่ใหพ้ี่กลบั  เอย๊  ไปเอย  ถา้เป็นดอกไมด้อกไร่  จะเก็บไวใ้ส่ตลบั 
             ดอกไร่  ดอกไร่  จะเก็บไวใ้ส่ตลบั  แลว้ไม่ใหเ้อย  เอย๊  ไม่ใหพ้ี่กลบั  พี่กลบัเลยเอย 
 
ชาย       หอมเอย๊ใบยอ  หอมช่ออญัชนั  แม่เกษตรดอกจิก  จะเจอกนัอีกก็นาน   
             ไม่อยากจะจากเมือง จนัทร์ไปเอย 
ลูกคู่      ไม่อยากจะจากเมืองจนัทร์  เอย๊  ไปเอย  แม่เกษตรดอกจิก  จะเจอกนัอีกก็นาน 
              ดอกจิก ดอกจิก จะเจอกนัอีกก็นาน  ไม่อยากจะจากเอย เอย๊ ไม่อยาก จากเมืองจนัทร์  
              เมืองจนัทร์ไปเอย 
 
หญิง      เม่ือก่อนจะจาก  เอ่ยปากจะจร  ฉนัจะขอใหพ้ร (ฮา้..ไฮ)้  ท่านท่ีมา (ชะช่า) 
              ท่านไปทางบก  ขอใหแ้คลว้คลาดเสือ  ถา้ท่านไปทางเรือ (ฮา้..ไฮ)้  แคลว้เหรา (ชะช่า) 
              ใหฉ้นัมีฉตัรแกว้กางกั้น  คุม้ท่านท่ีมา 
              ขอใหต้ลอดปลอดภยั  ทั้งขาไปขามา  ขอยกมือข้ึนลา  คุณเอย 
ลูกคู่      ขอยกมือข้ึนลา  เอย๊  คุณเอย  ขอใหต้ลอดปลอดภยั  ทั้งขาไปขามา  ปลอดภยั   
             ปลอดภยั ทั้งขาไปขามา  ขอยกมือเอย  เอย๊  ยกมือข้ึนลา  ข้ึนลาคุณเอย 
 
  



๑๘๑ 

 
 

เพลงเรือ  (๑๒) 
 

               สิบน้ิวนอ้ย ๆ  ยกข้ึนคาํนบั  ขอสวสัดีครับ.. ท่านท่ีมา.. 
มาฟังเสียงร้อง  เป็นทาํนองเพลงเรือ  ท่านทั้งหลายอยา่ไดเ้บ่ือ.. เบนหนา้.. 
จะกล่าวเน้ือความ  เร่ืองของนํ้ากนัสักหน่อย  วา่คุณท่านนั้นไม่นอ้ย.. นํ้าท่า.. 
ตอ้งกราบขออภยั  ท่ีไดม้าใชเ้วลา  ถึงคุณพระแม่คงคา  ท่านเอย 
 

               ปริมาตรเร่ืองนํ้า  นั้นไม่สมํ่าเสมอ  ถา้นํ้านอ้ย  ก็ไม่ไดเ้จอ.. นํ้าท่า.. 
ปีไหนนํ้ามาก  นํ้าก็หลากไหลลน้  นํ้าก็ท่วมข้ึนไปทน้.. เตม็หนา้ท่า.. 
เด๋ียวท่วมท่ีโน่น  เด๋ียวก็ทน้ท่ีน่ี  ท่วมกนัเสียป่นป้ี.. ขา้วปลา.. 
จะคเนไม่แน่  ก็แลว้แต่ฝนฟ้า  จะบงัเกิดข้ึนมา  กนัเอย 
 

               เร่ืองของนํ้า  นั้นก็มีความจาํเป็น  คนเราไดว้า่ยเล่น.. กนัมา.. 
เคยวา่ยนํ้าแข่ง  เป็นแหล่งจํ้าเรือ  ทั้งทางใตท้างเหนือ.. เป็นกีฬา.. 
แข่งเรือแข่งแพ  ก็แลว้แต่จะแข่ง  เรือใบลมแบ่ง.. บนนํ้าบ่า.. 
การกีฬาของไทย  ก็ไดอ้าศยัคงคา  เป็นสนามกีฬา  เล่นเอย 
 

               เร่ืองการท่องเท่ียว  จะของเขียวของงาม  ตอ้งเท่ียวกนัตามลาํนํ้า.. ลาํท่า.. 
จะเท่ียวทางใต ้ หรือวา่จะไปทางเหนือ  หรือประสงคจ์ะลงเรือ.. ลาํนาวา.. 
คูนํ้าเป็นฝอย  ข้ึนมาลอยเป็นฟอง  นัง่เรือเท่ียวล่อง..  แถวถ่ินท่า.. 
จะเท่ียวเรือเท่ียวแพ  อาศยัพระแม่คงคา  ไปเสียทุกเวลา  กาลเอย 
 

               อนัเร่ืองของนํ้า  ไม่วา่จะทาํอะไร  จะทาํนาหรือทาํไร่.. กนัล่ะ.. 
ถา้หากขาดนํ้า  งานก็ทาํไม่ถีบ  เราตอ้งมาขาดอาชีพ.. เพราะนํ้าท่า.. 
จะคิดเล้ียงปลา  หรือวา่จะมาเล้ียงกุง้  ถา้ขาดนํ้านั้นก็ยุง่.. ทุกหยอ่มหญา้.. 
นํ้าน้ีเป็นเร่ืองใหญ่  ท่ีไดอ้าศยักนัมา  อยูทุ่กวนัเวลา  น้ีเอย 

 

ในเร่ืองอาหาร  ตอ้งรับประทานประจาํ  มนุษยส์ัตวถ์า้ขาดนํ้า.. มรณา.. 
จะหุงจะตม้  ก็ไดม้าผสมทุกส่วน  ไม่วา่จะแกงหรือจะกวน.. ใชน้ํ้าท่า.. 
นํ้าเปร้ียว  นํ้าหวาน  นํ้ามนันํ้ าเหลา้  ขนมจีน  ยงัไปเขา้.. กบันํ้ายา.. 
นํ้าน้ีเป็นอาหาร  ท่ีใชท้านกนัมา  อยูต่ลอดเวลา  กาลเอย 
                



๑๘๒ 

 
 

ทางวทิยาศาสตร์  นั้นก็ไม่ขาดเร่ือง  เขาก็เก็บเอาไวท้าํ.. ไฟฟ้า.. 
อุตสาหกรรม  ท่ีเขาทาํโรงงาน  ก็ตอ้งใชน้ํ้าผา่น.. พึ่งพา.. 
นํ้าท่ีเสียไป  ก็ทาํใหน้ํ้าดี  ทาํใหน้ํ้าเกิดมี.. คุณค่า 
เห็นคุณค่าแน่แท ้ คุณของพระแม่คงคา  สุดท่ีจะคณา  ไดเ้อย 
 

               อนัประเพณี  นํ้านั้นก็มีไม่นอ้ย  จะกล่าวความ นํ้าถอ้ย.. คาถา 
เร่ืองประเพณี  ท่ีมามีกบันํ้า  คนเราไดใ้ชท้าํ.. กนัมา.. 
ตรุษสงกรานต ์ ก็ไปถึงบา้นผูเ้ฒ่า  นัง่ถือขนั  คุกเข่า.. ขอขมา.. 
ผูเ้ฒ่า  ผูแ้ก่  เราก็กราบก่อน  รดนํ้าขอพร.. ปู่ ยา่.. 
งานสงฆน์ํ้าพระ  ก็เป็นประเพณี  ทุกสถานถ่ินท่ี.. ทุกวดัวา.. 
เพญ็เดือนสิบสอง  ก็มีจุดประสงค ์ ไปร่วมกนัลอยกระทง.. แถวหนา้ท่า.. 
มีงานไหวว้ดั  เขาก็จดัแข่งเรือ  ทั้งหญิงชายใตเ้หนือ.. มามากหนา้.. 
ในเร่ืองทาํบุญ  นึกถึงคุณกรวดนํ้า  ผูชู้ชุบอุปถมัภ.์. แก่เรามา.. 
งานศพก็ทราบ  ตอ้งใชน้ํ้าอาบองคศ์พ  ประเพณีขอจบ.. นะท่านจ๋า.. 
มากล่าวกนันานเน่ิน  จะทาํใหเ้กินเวลา 
มากล่าวกนัเพียงยอ่ ๆ  เอาแต่พอไปมา คุณของแม่คงคา  น้ีเอย 
 

               แต่นํ้าปี  นั้นก็มีแต่โหด  นํ้ากลบัไปใหโ้ทษ.. หนอนํ้าท่า.. 
นํ้านั้นเกิด  มาเป็นพายลมฝน  นํ้ากลบัมาฆ่าคน.. เสียมากหนา้.. 
บา้นเรือนพงัทลาย  นาไร่ก็ล่ม  รถเราก็พากนัจม.. นํ้าท่า.. 
ตน้ไมเ้สาไฟโค่น  สะพานถนนก็ขาด  แม่นํ้าเช่ียว  เกร้ียวกราด.. แรงกลา้.. 
อุทกภยัจะโทษใครกนัหนอ  หรือโทษเจา้แม่  เจา้พอ่.. ทาํลายป่า.. 
จะโทษใครท่ีไหนแน่  กนัเล่าพระแม่คงคา 
หรือโทษฟ้าโทษฝน  ท่ีล่วงหล่นจากฟ้า 
หรือโทษคนท่ีเห็นแก่ได ้ ลกัตดัตน้ไมเ้ผาป่า 
ไม่รู้โทษอะไร  ตอ้งร้องใหก้นัจา้  ลูกก็หมดปัญญา  แลว้เอย 
 
 
 
 



๑๘๓ 

 
 

เพลงเรือ  (๑๓) 
 

                เม่ือก่อนจะประเดิม  ท่ีจะเร่ิมเวลา   ตอ้งขออภยันายหนา้  พี่นอ้ง 

ขอบอกออกตวั  ก็เพราะวา่กลวัติดขดั  เพิ่งจะเดิมเร่ิมดดั  หดัร้อง 

ถึงเสียงไม่ใส  แต่เป็นคนไทยรักศิลป์  ขอเทิดศกัด์ิศิลปิน ปกป้อง 

ศิลปะของไทย  ไม่ยอมใหเ้ส่ือมโศก  เราตอ้งให้อยูคู่่โลก  ยกยอ่ง 

ถา้ต่างคนต่างทิ้ง   ก็คงตอ้งกล้ิงลงคลอง 

ช่วยกนัรักษาไวห้น่อย   อยา่ปล่อยใหล้อยละล่อง   น่ีเราลูกอยธุยาไทย 
 

                  จะถอยเรือออกจากท่า  จะถอยนาวาออกจากบา้น  ลูกขอนมสัการบูชา  
จะไหวพ้ระพรหมเมษ  ท่ีอยูเ่บ้ืองซา้ย ลูกจะไหว ้พระนารายณ์อยูเ่บ้ืองขวา 
ไหวพ้ระพุทธท่ีลํ้าไหวพ้ระธรรมท่ีเลิศ ไหวพ้ระสงฆอ์งคป์ระเสริฐ ทัว่หลา้ 
ไหวแ้ม่พระพาย  ไหวแ้ม่พระธรณี  ไหวพ้ระแม่อคัคี  คงคา  
ไหวค้รูอาจารย ์ ท่ีท่านสั่งสอน  แลว้ลูกจะไหวพ้ระบิดร  มาดา  
วา่อยา่ใหแ้พเ้พลงดน้  อยา่ให้จนเพลงด่า  
ขอเชิญมานัง่ในคอ  มาช่วยลูกต่อปัญญา  เม่ือลูกน้ีจะวา่เพลงเอย 
 

ชาย                         ทอดทศันา  สองตาเขมน้   พอเหลือบเนตรแลเห็น  นวลนอ้ง  
ลอยลาํท่ามกลาง  มาอยูใ่นหวา่งกระแส  แต่พอตาพี่แล  ตานอ้งก็ตอ้ง 
วา่เจา้อยา่น่ิงเสียเลย  ใหเ้จา้เอ่ยเสียงร้อง  โอแ้ม่เอ่ียมละออง  นวลเอย 
 

หญิง                        ไดย้นิเสียงชาย  เขา้มากร่ายร้องเกร่ิน  ไดย้นิเสียงชายร้องเชิญ  นอ้งก็วา่ 
แต่พอพี่มาร้อง  นวลนอ้งก็เอ่ย  ไม่น่ิงนัง่  ฟังเฉย  อยูช่า้ 
แต่พอพี่มาปลอบ  นอ้งก็ตอบวาจา  นอ้งไม่น่ิง  ทาํกรา  บวนเอย 
 

หญิง                        ชกัหานวลชวนหาหญิง  วา่สาวนอ้ยก็ไม่น่ิง  อยูช่า้ 
หยบิเอาผา้ร้ิวทอง  เขา้มาคลอ้งชมา้ย  แลว้ก็สอดสวมใส่สีฟ้า 
หยบิเอาธาํมรงค ์ ไอท่ี้วงนอ้ย ๆ  แลว้เอามาสวมใส่กอ้ย  หตัถา 
เยื้องปากเยื้องคาง  ทาํเป็นทางเป็นท่า  วา่จะธุระเป็นกรา  ไรเอย 

ชาย                          พี่พายเรือจํ้า  มาจนนํ้าแตกคอ  วา่สาวนอ้ยก็ไม่รอตวัขา้  



๑๘๔ 

 
 

พอหวัเรือบ่าย  แต่พอ่ทา้ยเรือเบ่ียง  ไดน้อ้งส่งเสียง กนัออกจา้  
ไดย้นิเสียงฉ่ิงดงัฉบั  ไดย้นิเสียงกรับดงัแกละ  พี่ก็วาดเรือแวะ   มาหา  
มาเจอกบันอ้งอยูใ่นทอ้งแม่นํ้ า  วนัน้ีมาเจอคนงาม  ก็วา่ 
มาร้องเรียกแกว้เอ๋ย  เจา้ก็เงยดูหนา้  พี่นึกชอบ  ในอารมณ์เอย 
 

หญิง                        สงสัยไต่ถาม  จะเอาเน้ือความจากพี่  วา่เร่ืองราวมนัมี   กนัมา  
เห็นเหง่ือพี่ยอ้ย  มองเห็นหนา้พี่หยาบ  หรือวา่พี่ไปหาลาภ   ท่ีไหนมา  
หรือวา่ลูกพี่เสีย  หรือวา่เมียพี่เจบ็  หรือวา่ใครเขาใชใ้หม้าเก็บ   เคร่ืองยา  
หรือวา่โจรมนัตี  หรือวา่อคัคีมนัเผา  จึงจากจรบา้นเจา้   น้ีมา  
ขอใหพ้ี่เล่าแถลง  ขอใหพ้ี่แจง้กิจจา  ไปเสียเม่ือเวลา  น้ีเอย 
 

ชาย                         เจา้มาสงสัยไต่ถาม  จะเอาเน้ือความจากพี่  พี่จะแจง้บอกช้ี  นอ้งขา้ 
ไอโ้จรมนัไม่ไดตี้  อคัคีมนัไม่ไดเ้ผา  พี่จากจรบา้นเราน้ีมา 
โปลิศก็ไม่ไดก้วด  อีกทั้งตาํรวจก็ไม่ไดจ้บั  ตุลาการก็ไม่ไดข้บัพี่มา 
พี่มาธุระตรงน้ี  ไม่เลยไปท่ีไหนรา 
ถา้มีธุระอยา่งอ่ืน  แลว้กลางคืนไม่มา  ใหน้อ้งเจา้ตีปัญหา  เอาเอย 
  

หญิง                        จะเปรียบเน้ือความ  ใหค้นงามพอ่เห็น  พอ่โพธ์ิเยือกหอมเยน็  พี่จ๋า  
นอ้งเป็นหญิง  นอ้งก็ตอ้งรักกาย  ตวัของพี่น้ีเป็นชาย ก็รักหนา้  
จะเปรียบเป็นหงส์  ก็ตอ้งรักหาง  ถา้เปรียบเป็นชา้ง ก็รักงา  
เปรียบเหมือนนกยงู  ก็ตอ้งรักแวว  แม่สาลิกานกแกว้   ก็รักป่า  
เปรียบเหมือนนอ้งรักแม่  เปรียบเหมือนแกรักขา้  ดู ดูกนัแต่  ปรามาณเอย 
 

ชาย                          เม่ือร้องกลอนรา  เห็นท่าจะขดั  ขอยกักลอนยอ้นคดั  เป็นกลอนไร  
ธุระพี่ยา  หรือก็มาตรงน้ี  พี่ไม่เลย  หนอไปท่ี  ตรงไหน  
พี่หลบัไปหน่อย  พี่ก็ม่อยไปนิด  แลว้พี่ก็เนรมิต   ฝันไป  
ฝันวา่โกมินทร์อยูท่ี่บนวมิาน  ไดอุ้ม้เอานางหนอพระจนัทร์   ลงมาให ้ 
แต่วา่ในความฝันพี่ยงัไม่ทนัไดก้อด  ก็มีมารมนัมาดอด   ลกัไป  
วา่ความของพี่  มนัจะดีหรือร้าย  ใหน้อ้งแม่ช่วยทาํนาย  หน่อยเอย 
 
 



๑๘๕ 

 
 

หญิง                        พี่บอกพี่หลบัไปหน่อย  พี่บอกวา่ม่อยไปนิด  แลว้พี่ก็เนรมิต   ฝันไป  
ฝันวา่โกมินทร์ท่ีอยูบ่นวมิาน  ไดอุ้ม้เอานางพระจนัทร์   ลงมาให ้ 
วา่ในความฝัน  พี่ไม่ทนัไดก้อด  ก็มีมารมนัมาดอด   ลกัไป  
วา่ฝันของพี่  มนัจะดีหรือเปล่า  พี่จะใหน้อ้งสาว   นั้นทายให ้
น่ีลูกน่ีเมีย  กระไรของพี่ก็มี  ใช่วา่จะอยูเ่อก้ี้   กนัเม่ือไร  
วา่ลูกเมียอยูบ่า้น  ก็จะเป็นอนัตราย  วา่ความฝันพี่ไม่ดีเอย 
 

ชาย                          จะเปรียบเน้ือความ  ใหค้นงามแม่เห็น  ใหม้นัเด็ดกระเด็น  ลงไป  
พี่มากลางวนั  พี่มาขอฟืน  ถา้หากพี่มากลางคืน  จะขอไฟ  
พี่ตีใหคิ้ด  เอาไวเ้ป็นปริศนา  ถา้หญิงมีปัญหา   ก็คิดได ้ 
คร้ันพี่พดู  หรือวา่มนัก็ยาก  คร้ันไม่พดูหรือก็อยากจะได ้ 
เปรียบเหมือนกล้ิงครกข้ึนไปบนภูเขา  ไม่เห็นวา่มนันั้นจะเบา  กนัตรงไหน  
ก็เลยบินโผง  เขา้มาจบัแผง  บอกวา่รักไม่เกรง ใจใคร  
ใหน้อ้งแม่ช่วยรับรัก  กนัไวส้ักพกัไดไ้หม  ทั้งลูกคู่  ทั้งนาย  เพลงเอย 
 

หญิง                        สงสัยไต่ถาม  จะเอาเน้ือความจากพี่  วา่เร่ืองราวนะมนัมี  มาอยา่งไร  
วา่ไอเ้ร่ืองรัก  มนัก็มีหลายรัก  วา่สาวนอ้ยก็ยงัหนกั  หวัใจ  
พี่จะมารักงอบ  หรือจะมาชอบเส้ือ  หรือพี่จะมารักเรือ  รักพาย  
ถา้พี่จะมารักงอบ  แลว้นอ้งจะคลอบหวัให ้ มนัไม่เป็นกระไร  เลยเอย 
 

ชาย                          ถา้พี่จะมารักงอบ  แลว้ตวันอ้งน้ีก็คลอบ  หวัให ้ 
วา่ของนอกกาย  ของพี่ชายมีถม  พี่ไม่นึกนิยม  คนไหน  
พี่ไม่ไดรั้กงอบไม่ไดช้อบเส้ือ  พี่ไม่ไดรั้กเรือ  รักพาย  
ใหน้อ้งแม่คิดเอาเถิด  ของนอ้งน้ีเกิดในกาย  วา่โตเล็กเท่าใบพลูเอย 
 

หญิง                        ใหน้อ้งน้ีคิดเอาเถิด  วา่ของนอ้งท่ีมนัเกิด  ในกาย  
วา่ตวัของพี่  มนัคงจะดีเหลือเหตุ  เขาถึงไดเ้นรเทศ   มาไกล  
ถา้แมน้ตวัพี่  น้ีดีแท ้ๆ คงไม่ตกมาถึงแม่  บา้นไกล  
เขาคงจะชกัร้ัวกั้น  เอาไวท่ี้บา้นไกล ๆ รักนอ้งอยา่หมายเลยเอย 

 



๑๘๖ 

 
 

ชาย                          พี่เป็นคนดีกนัเสียแท ้ๆ พี่ไม่เชือน  พี่ไม่แช  ไปทางไหน  
พอต่ืนข้ึนเชา้  ไก่เลา้พี่ก็เตรียม  จูงควายออกไปเทียม  คนัไถ  
ไถนาก็ดี  ไถท่ีก็อด แมน้ไม่สายก็ไม่ปลด  ควายไป  
พี่เหวีย่งหางไถ  หรือก็ไดก้บัรอย  จะหาพลาดกนัสักหน่อย  ก็ไม่ได ้ 
ไม่เช่ือดูมือ  ของพี่เป็นปลอก  รอยพี่น้ีก็กระทอก  หางไถ  
ถา้เจา้ไดพ้ี่เป็นผวั  แลว้ไม่ตอ้งกลวัอะไร  รักกบัพี่เอาไว ้ เถิดเอย 
 

ชาย                          สาวบา้นพี่  น้ีก็ทีถม  พี่ไม่นึกนิยม   คนไหน  
สาวบา้นพี่เหมือนดงักระด่ีลงหนอง  มนัไม่สวยเหมือนดงันอ้ง  เสียเม่ือไหร่  
มนัไม่สวยเหมือนนอ้ง  มนัไม่ตอ้งสัตตา  ดูไหนก็ไม่น่ายวนใจ  
ถึงแอ่นแกม้ใหด้ม  ถึงแอ่นนมใหจ้บั  ถึงแอ่นทอ้งมาใหท้บั  ไม่อยากได ้
จะอยูก่บันอ้งงามเหลือ  เล่นเพลงเรือกนัไป 
ถึงสงกรานตก์็  ชวนนอ้งก่อพระทราย  รักของพี่ไม่หน่าย  เลยเอย 
 

หญิง      เหลืองเอย้ใบยอ  หอมช่อตะไคร้  ข้ึนหลงัคาชเงอ้  วา่เออ้เธอ  อยูไ่กล   
             ฉนัจะแลไปบา้ง  หรือมนัก็บงักอไผ ่ วา่บา้นช่องมนัไกล  กนัเอย 
 
ชาย       วา่เหลืองใยใบยอ  หอมช่ออญัชนั  แม่เกสรดอกจิก  จะเจอกนัอีกก็นาน  
              หอมช่ออญัชนัอ่อนเอย 
 
หญิง       เหลืองเอย้ใบยอ  หอมช่อมะพลบั   ถา้เป็นดอกไมด้อกไร่   จะเก็บไวใ้ส่ตลบั 
              แลว้ไม่ใหพ้ี่กลบัไปเอย 
 
ชาย       เหลืองเอย้ใบยอ  หอมช่อดอกข่อย  ดาวไถก็เห  ดาวจะเขก้็คลอ้ย   
             ใหพ้ี่กลบับา้นเสียที ผวัมีจะคอย หนัมามองนาฬิกา  ก็เห็นเวลามีนอ้ย  ขอลาลบักลบัที   
              สวสัดีกนัอีกหน่อย  เม่ือก่อนจะจากขอฝากพร  กนัดว้ยสุนทรนํ้าถอ้ย 

ใหท้่านอยูเ่ยน็เป็นสุข  อยา่มีทุกขก์นัแมแ้ต่นอ้ย  วา่เพลงเรือขอลอยลาเอย 
 

 



๑๘๗ 

 
 

เพลงเรือ  (๑๔) 
 

(ข้ึน) จะกล่าวยอ่ ๆ งาน ธ.ก.ส.  คอยสอดส่อง  พี่มาก่อนสอนนอ้ง  นาํหนา้ 
รุ่นนอ้งท่ีอยู ่ ตอ้งคอยดูทาํดี  ท่ีพวกคุณรุ่นพี่  นาํพา 
ใจซ่ือ  ถือสัตย ์ ปฏิบติังานจริง  บริการชายหญิง  ลูกคา้ 
เงินค่าปากถุง  มิเคยยุง่ยอกยอ้น  ไม่เคยมีค่านํ้าร้อน  นํ้าชา 

(ลง) ท่านเจา้นาย  ก็ดีใจ  ท่านนั้นมี  เมตตา  มีคุณธรรม  และศีลธรรม   
ช่างงดงามสง่า ภูมิใจลูกคา้  เอย๊  จริงเอย 

(ลูกคู่รับ) ภูมิใจลูกคา้  เอย๊จริงเอย  มีคุณธรรม  และศีลธรรม  ช่างงดงามสง่า 
ศิลธรรม  ศิลธรรม  ช่างงดงามสง่า  ภูมิใจเอย  เอย๊ภูมิใจลูกคา้  ลูกคา้จริงเอย 

  

(ข้ึน) ขอเชิญทุกท่าน  ใชบ้ริการ  ธ.ก.ส.  วา่พี่นอ้ง  อยา่รีรอ  อยูช่า้ 
การใหสิ้นเช่ือ  ช่วยเหลือการเกษตร  พกัชาํระหน้ีเสร็จ  สมปรารถนา 
ทาํงานเร็วไว  ตามนโยบาย  รัฐบาล  ธ.ก.ส.  สืบสาน  หรรษา 
รับจาํนาํขา้วเปลือก  หน้ีนอกระบบ  หน้ีสินครูครบ  ลูกคา้ 
รับฝากออมทรัพย ์ ทวีโชค  ทวสิีน  ไดด้อกเบ้ีย  ไวกิ้น  ในภายหนา้ 

(ลง) ท่านผูจ้ดัการลกัษณ์  ท่านจะนาํพา  ยงัมีอยูอี่กหลายอยา่ง  วา่ต่าง ๆ นานา 
ขอเชิญท่านไดม้า  เอย้ใชเ้อย 

(ลูกคู่รับ) ขอเชิญท่านไดม้า  เอย้ใชเ้อย  ยงัมีอยูอี่กหลายอยา่ง  วา่ต่าง ๆ นานา 
หลายอยา่ง  หลายอยา่ง  วา่ต่าง ๆ นานา  ขอเชิญท่านเอย  เอย๊เชิญท่านไดม้า  ไดม้าใชเ้อย 

  

(ข้ึน) เม่ือถึงเวลา  แลว้ก็ตอ้งลาจากกนั  เคยร่วมทุกข ์ สุขสันต ์ สดใส 
อยูท่าํงาน  ของคนมีการเกษียณ  ไม่เท่ียงแทแ้ปรเปล่ียน  กนัไป 
พี่อยูท่างโนน้  ขอใหพ้ี่สร้างพระหล่อ  นอ้งอยูท่างน้ี  ก็จะก่อ  พระทราย 
เป็นการทาํบุญ  กุศลร่วมชาติ  ชาํระจิตใจใหส้ะอาด  สดใส 
เม่ือครบวาระ  อายกุารทาํงาน  ไม่รู้จะต่อไปนั้น  ไดอ้ยา่งไร 

(ลง) เม่ือครบวาระขอท่าน  คิดแลว้ต้ืนตนัหวัใจ  วา่ต่างคนต่างหลีก  ไปคนละ 
ซีกไมไ้ผ ่ ครบวาระแลว้ตอ้งไกล  เอย้กนัเอย 

(ลูกคู่รับ) ครบวาระแลว้ตอ้งไกล  เอย้กนัเอย  วา่ต่างคนต่างหลีก  ไปคนละซีกไมไ้ผ ่
ต่างหลีก  ต่างหลีก ไปคนละซีกไมไ้ผ ่ ครบวาระเอย  เอย๊ครบวาระตอ้งไกล  ตอ้งไกลกนัเอย 



๑๘๘ 

 
 

(ชาย) วา่เหลืองเอยใบยอ  หอมช่ออญัชนั 
(รับ) วา่เหลืองเอยใบยอ  หอมช่ออญัชนั 

(ชาย) แม่เกสรดอกจิก  จะเจอกนัอีกก็นาน 
(รับ) แม่เกสรดอกจิก  จะเจอกนัอีกก็นาน 

(ชาย) เราเคยอยูใ่กลชิ้ด  จาํแลว้ตอ้งไกลจากกนั 
(รับ) เราเคยอยูใ่กลชิ้ด  จาํแลว้ตอ้งไกลจากกนั 

(ชาย) จะไดพ้บคงนาน  นอ้งเอย 
(รับ) จะไดพ้บคงนาน  นอ้งเอย 

(รับพร้อมกนั) เราเคยอยูใ่กลชิ้ด  จาํแลว้ตอ้งไกลจากกนั  ชิดใกล ้ ชิดใกล ้  
จาํแลว้ตอ้งไกลจากกนัเอย  จะไดพ้บเอย  เอย้  จะไดพ้บอีกนาน  นอ้เอย 

  
(หญิง) วา่เหลืองเอย้ใบยอ  หอมช่อมะพลบั 

(รับ) วา่เหลืองเอย้ใบยอ  หอมช่อมะพลบั 
(หญิง) ถา้เป็นดอกไม ้ ดอกไร่  จะเก็บไวใ้ส่ตลบั 

(รับ) ถา้เป็นดอกไม ้ ดอกไร่  จะเก็บไวใ้ส่ตลบั 
(หญิง) ไม่ใหท้่านลกัษณ์  ท่านกลบั  เอย๊ไปเอย 

(รับพร้อมกนั) เป็นดอกไม ้ ดอกไร่  จะเก็บไวใ้ส่ตลบั  ดอกไม ้ ดอกไร่  จะเก็บไวใ้สตลบั 
ไม่ใหท้่านลกัษณ์เอย  เอย้  ท่านกลบัเอย๊ไปเอย 

  
(ชาย) วา่เหลืองใยใบยอ  หอมช่อดอกข่อย 
(รับ) วา่เหลืองใยใบยอ  หอมช่อดอกข่อย 

(ชาย) ดาวไถก็เหดาวจะเขก้็คลอ้ย 
(รับ) ดาวไถก็เหดาวจะเขก้็คลอ้ย 

(ชาย) ขอลาลบักลบัที  สวสัดีกนัอีกหน่อย 
(รับ) ขอลาลบักลบัที  สวสัดีกนัอีกหน่อย 

(ชาย) เม่ือก่อนจากขอฝากพรกนัดว้ยสุนทรนํ้าถอ้ย 
(รับ) เม่ือก่อนจากขอฝากพรกนัดว้ยสุนทรนํ้าถอ้ย 

(ชาย) ใหท้่านอยูเ่ยน็เป็นสุข  อยา่มีทุกขก์นัแมแ้ต่นอ้ย 
(รับ) ใหท้่านอยูเ่ยน็เป็นสุข  อยา่มีทุกขก์นัแมแ้ต่นอ้ย 

ลง     (ชาย) วา่เพลงเรือขอลาลอยเอย 



๑๘๙ 

 
 

(รับ) วา่เพลงเรือ  ขอลอย  ขอลอย  ลาเอย 
(รับพร้อมกนั) ใหท้่านอยูเ่ยน็เป็นสุข  อยา่มีทุกขก์นัแมแ้ต่นอ้ย  เป็นสุข  เป็นสุข 

 อยา่มีทุกขก์นัแมแ้ต่นอ้ย  วา่เพลงเรือเอย  เอย้  ขอลอย  ขอลอยลาเอย 
 

  



๑๙๐ 

 
 

เพลงเรือ  (๑๕) 
 

  วนัท่ีหา้ธนัวา  ก็เวยีนมาบรรจบ  ทั้งหญิงชายก็ไดม้าพบ  เจอหนา้ 
 
 
 
ลง 
ลง 

ฝงูหญิงหรือก็หลาย  ฝงูชายหรือก็เกรียว  บา้งนุ่งแดงห่มเขียว  พากนัมา 
ฝงูหญิงหรือก็หลาย  ฝงูชายหรือก็กลุม้  ตกถึงท่ีประชุม  มากหนา้ 
มาดูชมรม  เขาร้องเพลงเรือ  เชิญหญิงชายใตเ้หนือ นายหนา้ 
เชิญมาพบ  มาเห็น  ดูกนัไวเ้ป็น  ขวญัตา 
เชิญชาวไทยใตเ้หนือ  ช่วยกนัยกเรือมายา  เอาไวพ้าย  ท่ีป่าโมกเอย 

   
  ยกมือข้ึนพนม  ขอกราบกม้ เกศี  ข้ึนไหวพ้ระ ภูมี  องคร์าชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลง 
ลง 

วา่พวกกระผม  ชาวชมรมป่าโมก  มาเจรจาสาธก  คาถา 
วนัเฉลิมพระชนม ์ องคภ์ูมิพล  อดุลยเดช  พระปกป้อง  ครองประเทศ  ไทยมา 
เห็นนํ้าพระทยั  พระองคท์่านไม่หยดุหยอ่น  ไม่มีเวลาพกัผอ่น  กนัเลยหนา 
ท่านออกตรวจเยีย่ม  แลว้พระก็เตรียมโครงการ  ท่านห่วงเหล่าชาวบา้น  ทัว่หลา้ 
ท่ีไหนลาํบาก  พระองคก์็อยากไปดู  จะบุกนํ้า  ขา้มคู  ก็ไม่วา่ 
น่ีเดือนธนัวา  ก็เวยีนมาบรรจบ  ขอพนม  นอ้มนบ  เกศา 
เกลา้ขออาํนวย  ขออวยพระพร  ใหท้่านผูค้รองนคร  สุขหรรษา 
ความเจบ็ก็อยา่ได ้ ความไขก้็อยา่มี  ทุกคืนวนัพนัปี  เถิดผา่นฟ้า 
ขอวอนเทพ  พไท  อยูท่ี่ในโลกา 
มาเป็นฉตัรแกว้  กางกั้น  คุม้ครองท่านราชา  ขอยกมือ  ข้ึนสา  ธุเอย 

 

  



๑๙๑ 

 
 

เพลงเรือ (๑๖) 

 

             คณะกรรมการ  ประเมินสถานศึกษา  เพื่อเขา้รับรางวลั  พระราชทานท่ีเคารพทุกท่าน   

กระผม....ครูภูมิปัญญาชาวบา้นทางดา้นนนัทนาการ  จะมาร้องกล่าวตอ้นรับ  คณะท่านกรรมการ

ประเมินสถานศึกษา  ของโรงเรียนวดัสระแกว้วนัน้ี  ดว้ยกลอนลิเก  และทาํนองเพลงเรือ  ใหท้่าน

ไดส้ักหา้หกนาที 

สิบน้ิวนอ้ย ๆ ขอนอ้มคาํนบั  สวสัดีครับ  ท่านท่ีมา จะสาธยายขอใชเ้วลา กรรมการท่ีมายกให ้

ยีสิ่บเจด็พฤศจิกา  วนัน้ีก็ไดม้าพบกนั  ขอขอบพระคุณทุกท่าน  ท่านกรรมการ  มาไกล 

สละเวลามาวนัน้ี  มาถึงถ่ินท่ีวดัสระแกว้  ท่ีมีมากมายกนัไปดว้ยแมว้  อยูว่ดัสระแกว้เดินกร่าง 

ท่านมีกาํหนดมาตามนดั ประเมินโรงเรียนของวดัสระแกว้ วา่จะจริงใจใสแจ๋ว นั้นอยูใ่นแนวขนาด

ไหน 

วา่โรงเรียนวดัสระแกว้ อยูใ่นแถวมาตรฐาน จึงล่อเขา้ไปในโครงการ เพื่อรับพระราชทาน ทา้วไทอ

เร่ืองผลงานนั้นมากมี  ดีหรืไม่ดีดูกนั  ก็เพราะมีการแข่งขนั เขา้มาประชนัชิงชยั 

ส่ิงใดขาดตกบกพร่อง ทางโรงเรียนก็ตอ้งขอโทษ หรือไม่ถูกเนตรถูกโสต ขอจงไดโ้ปรดอภยั 

กระผมน้ีท่ีเขา้มา  นาํภูมิปัญญาชาวบา้น  เพื่อสร้างสรรคน์นัทนาการ มีเพลงพื้นบา้น มาขยาย 

อาจารยม์ยุรีน้ีใหม้าอยู ่ ท่านบอกวา่ใหกู้เ้รือเก่า  ถึงเรือผพุงัเน้ือยงัไม่เน่า  พอเก็บเอาไมไ้ด ้

ถา้แมน้ไม่นาํเอามาเล่น กลวัจะไม่ไดเ้ห็นเพลงเรือ ทั้งเรือก็จะหาย ทั้งพายก็ไม่เหลือ หายหมดทั้งเรือ 

อาจารยม์ยุรี ศรีนาค  ท่านอนุรักษด์าํรงค ์ คอยเพิ่มเติมเสริมส่ง  วา่ของไทยก็ตอ้งคงเป็นไทย 

ท่านบอกพวกพอ้งนอ้งพี่  พวกเราก็มีปัญญา  สละเวลาท่ีเหลือ ๆ แลว้มาช่วยยาเรือลาํใหญ่ 

โรงเรียนวดัสระแกว้  น้ียงัตระหนกั  คอยอนุรักษข์องไทย 

เหลืองเอย้ – หนัมามอง – ขอลาลบั – ก่อนจะจาก – 

ขอใหท้่านร่ํา – ขอใหเ้ยน็เป็นสุข อยา่มีทุกขก์นัแมแ้ต่นอ้ย  แลว้เพลงเรือ  ขอลอย  ลาเอย 

จะถอยเรือ 

เม่ือก่อน 

 

 



๑๙๒ 

 
 

เพลงเรือ  (๑๗) 

วนัท่ีหา้ธนัวา  ก็เวยีนมาบรรจบ  ทั้งนอ้งพี่วนัน้ีมาพบ  มากหนา้ 

ฝงูหญิงหรือก็กหลาย  ฝงูชายหรือก็เกลียว  บา้งใส่แดงห่มเขียว  พากนัมา 

วนัเฉลิมพระชนม ์ องคภ์ูมิพล  อดุลเดช  วา่คนไทยในประเทศ  วนัทา 

(ลง)  ต่างถวายพระพร  ราษฎรทัว่หลา้  เฉลิมพระชนมพ์รรษา  พระองคเ์อย 

 

องคภ์ูมิพล  อดุลยเดช  พระครอบครองประเทศ  ไพร่ฟ้า 

กรณียกิจ  พระองคท์่านคิดห่วงใย  ประชาชนคนไทย  ทุกหยอ่มหญา้ 

รู้วา่ท่ีไหนลาํบาก  พระองคก์็จกัไปดู  จะบุกนํ้าขา้มคู  ก็ไม่วา่ 

(ลง)  พระองคอ์ยากเห็นอยากรู้  พระอยากจะดูดว้ยตา 

         วนัน้ีนั้นเป็นวนัพอ่  ลูก ๆ นั้นขอบูชา  เทิดทูลไวเ้หนือเกศา  ลูกเอย 

 

 พระองคท์รงเหน่ือยยิง่นกั  ไม่ค่อยไดพ้กัไดผ้อ่น  พระเสด็จเท่ียวจร  ทัว่หลา้ 

เห็นคนไทยมีทุกข ์ พระองคห์มดสุขมีแต่เศร้า  พระอยากใหค้นไทยเรา  สุขหรรษา 

พระองคด์าํรัส  พระองคต์รัสสั่งไว ้ ใหส้ามคัคีรักใคร่  อยา่เข่นฆ่า 

(ลง)  เห็นนํ้าพระทยัในหลวง  พระองคท์่านห่วงแลหา 

         กลวัคนไทยในชาติ  ตอ้งตกเป็นทาสของยา  วา่ยาอี  ยาบา้  นัน่เอย 

 

พระองคท์่านทรงประชวน  พวกเรานั้นก็ควรคิดถึงคุณ  พระมีเมตตาการุณ  ไพร่ฟ้า 

เพลงเรือวนัน้ีนั้นก็ไม่มีอะไร  มีแต่กายกบัใจ  ปรารถนา 

ขออธิษฐาน  ขอให้องคท์่านหายป่วย  ขอเทวาจงมาช่วย  รักษา 

ใหห้ายวนัหายคืน  ใหส้ดช่ืนอารมณ์  ขอใหไ้ดด้งัใจสม  ปรารถนา 

(ลง)  พอ่จงหายเจบ็หายป่วย  ห่างไกลไปดว้ยโรคา  ลูกยกมือข้ึนสา – ธุเอย 

 

 

 



๑๙๓ 

 
 

เม่ือก่อนจะจาก  ขอฝากอีกนิด  ท่านนายอาํเภอศกัด์ิฤทธ์ิ...ท่านฝากมา 

ท่านฝากใหร้้อง  มาบอกพี่นอ้งท่ีน่ี  ฝากให้ร้องบอกที...เร่ืองยาบา้ 

วา่มนัเป็นของไม่ดี  เพราะมนัมีภยัพิษ  มนัเป็นยาเสพติด...ท่ีชัว่ชา้ 

มีลูกมีหลาน ขอใหช่้วยกนัดูแล  หน่อยนะคุณพ่อคุณแม่...ท่ีมา 

 

ในประเทศเมืองไทย  มีทัว่ไปเกล่ือนกราด  กลวัคนไทยตกเป็นทาส...ยาบา้ 

สงสารไอต้วัเล็ก ๆ  นัน่มนัเป็นเด็กของเรา  ถา้ไม่อุม้ชูดูเขา...คงหมดค่า 

จะไม่มีบา้นใหอ้ยู ่ จะไม่มีอู่ใหน้อน  จะไม่มีท่ีพกัผอ่น...ไวพ้ึ่งพา 

ครอบครัวก็จะตอ้งเจง๊  ตวัเองก็จะตอ้งตาย  ถา้ขืนกินขืนขาย...ยาบา้ 

มนัเป็นของไม่ดี  มนันั้นมีแต่โทษ  ท่านฟังแลว้  อยา่ไดโ้กรธ...กนัเลยหนา 

(ลง)  ท่านนายอาํเภอศกัด์ิฤทธ์ิ  ท่านนั้นก็ติดเตือนมา 

         เตือนพี่นอ้งทั้งหลาย  อยา่กินอยา่ขายยาบา้  นายอาํเภอท่านวา่อยา่...เอย้กินเอย 

 

  



๑๙๔ 

 
 

เพลงเรือ  (๑๘) 
 

               พี่นอ้งทั้งหลาย  หญิงชายท่ีฟัง  ทั้งยนืเดินนอนนัง่ กนัอยูท่ี่น่ี 

น่ีผมมาร้อง  เป็นทาํนองเพลงเรือ  ท่านอยา่เพิ่งเบนหนา้เบ่ือ  หลบหนี 

จะกล่าวสุนทร มาเป็นกลอนสกิด  ในเร่ืองของการทุจริต  กนัเด๋ียวน้ี 

วา่คนเอ๋ยคนเรา  ไม่กินแต่ขา้วอยา่งเดียว  ของท่ีไม่ขบเค้ียว  กลบักินถ่ี 

กินเหล็ก  กินหิน  กินดิน  กินทราย  อีกหลายหลากมากมาย  ท่ีมี 

วฒันธรรมไทย  ไม่บอกใหไ้ปทาํชัว่  วา่คนไทยมีทัว่  ทุกถ่ินท่ี 

คุณธรรม ธรรมะ  วา่จริยธรรมไทย  พระวา่วอนสอนไว ้ ทุกวนัวี่ 

ศาสนาพุทธนั้นสอนใหสุ้จริต  ไม่ใหไ้ปทาํความผดิ  ประเพณี 

ทาง ป.ป.ช. น่ีเขาก็ขอให้ร้อง  ช่วยบอกพี่บอกนอ้ง  กนัท่ีน่ี 

กลวัคนท่ีโกง ทุกขน์ั้นมนัจะเกิด  ใหห้ยดุกิน  กนัเสียเถิด  เด๋ียวน้ี 

ทาํท่ีผดิ ๆ  อยา่ไดไ้ปคิดวา่ถูก  น่ีมนัไม่ใช่ความสุข  เกษมศรี 

เรารักในหลวง  พระองคท์รงห่วงลูกหลาน  ใหรั้กเมืองรักบา้น  ของเราน้ี 

วา่คนไทยในหลา้  ไดพ้ึ่งพาพระบารมี  ฟังพระองคท์รงช้ี  นาํเอย 
 

               ขอเตือนไดไ้หม  ขอใหก้ลบัใจกลบัจิต  ขอให้เลิกทุจริต  กนัเสียที 

อยา่มัว่มวัประมาท  จะทาํให้ชาติชอกชํ้า  ทาํใจไวใ้หง้าม  นะนอ้งพี่ 

ทาํผดิติดตวั  ขอจงกลวับาปกรรม  วา่เลวร้ายเหลือลํ้า  จงหลบหนี 

วา่ศิลขอ้สอง  แลว้ส่ิงของอยา่เอา  มนัไม่ใช่ของเรา  กนัเลยน่ี 

มนัไม่ใช่ของเรา  ก็อยา่ไปเอาของมา  จะหมดส้ินศิลหา้  กนัคลาน้ี 

เม่ือรู้วา่ผดิ  ก็อยา่คิดทาํเลย  วา่พี่เอ๋ย  นอ้งเอย  ไม่ดี 

ผมตอ้งขอโทษ  ก็อยา่ไดโ้กรธกนัเลย  ท่ีผมตอ้งเอ้ือนเอ่ย วนัน้ี 

ถา้ไม่ถูกโสต  ขอจงไดโ้ปรดอภยั  ท่านพี่นอ้ง  นา้นาย  อยูท่ี่น่ี 

ขอยกมือสาธุ  ขอใหบ้รรลุความดี  วา่โพยภยัอยา่มี  มาเอย 

 

  



๑๙๕ 

 
 

 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเป็นประธานถวาย

ผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจําปี 2555 ณ วดัท่าสุทธาวาส ตําบลบางเสด็จ อาํเภอป่าโมก จังหวดั

อ่างทอง 

ภาพโดยนางอารมณ์ บุญเสริม 

(แม่เพลงพืน้บ้านจงัหวดัอ่างทอง) 



๑๙๖ 

 
 

 

การแสดงหน้าพระที่น่ังสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ณ วดัท่าสุทธาวาส อาํเภอป่าโมก จังหวดัอ่างทอง 

ภาพโดยนางอารมณ์ บุญเสริม 

(แม่เพลงพืน้บ้านจงัหวดัอ่างทอง) 

 



๑๙๗ 

 
 

 

ภาพโดยนางอารมณ์ บุญเสริม 

(แม่เพลงพืน้บ้านจงัหวดัอ่างทอง) 

 



๑๙๘ 

 
 

 

 

การแสดงเพลงเรือในงานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง 

ณ วดัขุนอนิทประมูล อาํเภอโพธ์ิทอง จังหวดัอ่างทอง 

 

ภาพโดยนางอารมณ์ บุญเสริม 

(แม่เพลงพืน้บ้านจงัหวดัอ่างทอง) 



๑๙๙ 

 
 

 

การอบรมถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพลงพืน้บ้านจังหวดัอ่างทอง 

สนับสนุนโดยสภาวฒันธรรมจังหวดัอ่างทอง 

 

ภาพโดยนางอารมณ์ บุญเสริม 

(แม่เพลงพืน้บ้านจงัหวดัอ่างทอง) 

 

  



๒๐๐ 

 
 

 

ภาพโดยนางอารมณ์ บุญเสริม 

(แม่เพลงพืน้บ้านจงัหวดัอ่างทอง) 

 

  



๒๐๑ 

 
 

 

ภาพโดยนางอารมณ์ บุญเสริม 

(แม่เพลงพืน้บ้านจงัหวดัอ่างทอง) 

 



๒๐๒ 

 
 

 

ภาพโดยนางอารมณ์ บุญเสริม 

(แม่เพลงพืน้บ้านจงัหวดัอ่างทอง) 

 



๒๐๓ 

 
 

 

 

 



๒๐๔ 

 
 

 

 

 



๒๐๕ 

 
 

 

 



๒๐๖ 

 
 

 

 

 

 



๒๐๗ 

 
 

 

 

การแข่งเรือยาวประจําปี อาํเภอป่าโมก จังหวดัอ่างทอง 

(เทศบาลตาํบลป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง) 



๒๐๘ 

 
 

 

 

(เทศบาลตาํบลป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง) 



๒๐๙ 

 
 

 

 

(เทศบาลตาํบลป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง) 



๒๑๐ 

 
 

 

(เทศบาลตาํบลป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง) 

 

 

 

 



๒๑๑ 

 
 

     

     

   

การไหว้เพือ่ขออนุญาตส่ิงศักดิ์สิทธ์ิก่อนฌาปนกจิศพ ณ วัดนางในธัมมิการาม  

ตําบลศาลเจ้าโรงทอง อาํเภอวเิศษชัยชาญ จังหวดัอ่างทอง 

(ภาพโดยนายปณุณวชิญ์  พุทธเครือ)  



๒๑๒ 

 
 

  ประวตัิผู้ศึกษา 
   
ช่ือ - สกุล  นางสาวดารากร บุญสม 
ท่ีอยู ่  ๒๕/๑ หมู่ ๓ ตาํบลไผจ่าํศีล อาํเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง 
ท่ีทาํงาน  โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตนัติวทิยาภูมิ” อาํเภอวเิศษชยัชาญ  

จงัหวดัอ่างทอง 
ประวติัการศึกษา  
 พ.ศ. ๒๕๔๔ สาํเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบณัฑิต วชิาเอก ภาษาไทย  

มหาวทิยาลยักรุงเทพ กรุงเทพฯ 
 พ.ศ. ๒๕๕๖ ศึกษาต่อระดบัปริญญามหาบณัทิต สาขาวชิาภาษาไทยเพื่อ 

การพฒันาอาชีพ มหาวทิยาลยัศิลปากร จงัหวดันครปฐม 
ประวติัการทาํงาน  
 พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๑ ครูผูช่้วย โรงเรียนเขาสมิงวทิยาคม “จงจินตรุ์จิรวงคอุ์ปถมัภ”์ 

อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด 
 พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔ ครู (ค.ศ ๑) โรงเรียนบา้นทพัหลวง อาํเภอหนองหญา้ไซ  

จงัหวดัสุพรรณบุรี 
 พ.ศ. ๒๕๔๔-ปัจจุบนั ครู (ค.ศ. ๒) วทิยฐานะชาํนาญการ โรงเรียนวเิศษไชยชาญ 

“ตนัติวทิยาภูมิ” อาํเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง 
 


	Title)page
	Abstract
	Content
	Chapter1
	Chapter2
	Chapter3 
	Chapter4
	Chapter5
	Bibliography
	Appendix

