การวิเคราะห์องค์ประกอบของเพลงพื้นบ้านในจังหวัดนครสวรรค์
Analysis Elements of Folk Songs in Nakhonsawan Province
ภิญโญ ภู่เทศ*
Pinyo Phuthed
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบทางดนตรีเพลงพื้นบ้านในจังหวัดนครสวรรค์ มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษา
และรวบรวมเพลงพื้นบ้านของจังหวัดนครสวรรค์ และ 2) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบและจัดทาเป็นโน้ตสากล
ประกอบคาร้อง กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นผู้อาวุโส ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้นาท้องถิ่น พ่อเพลงแม่เพลง
ผลการศึกษาพบว่า เพลงพื้นบ้านในนครสวรรค์ที่ยังคงมีการละเล่นอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ เพลงพื้นบ้านตาบล
สระทะเล เพลงพื้นบ้านตาบลเขาทอง เพลงพื้นบ้านตาบลหนองบัว และเพลงพื้นบ้านตาบลเนินศาลา ประเภท
ของเพลงพื้นบ้านแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) เพลงในช่วงเทศกาลงานบุญ 2) เพลงในช่วงเทศกาล
เพาะปลูก 3) เพลงในช่วงเทศกาลเก็บเกี่ยว และ 4) เพลงร้องหรือเล่นทั่วไปไม่จากัดเทศกาล การวิเคราะห์
ลักษณะทางดนตรีจากเพลงพื้นบ้าน พบว่า เพลงส่วนใหญ่มีทานองเดียวสั้นๆ ใน 1 บทเพลงมีจังหวะทีร่ ้องช้า
ปานกลาง และเร็ว ด้วยจังหวะคงที่และไม่คงที่ บางครั้งลักษณะของทานองมีการซ้าเสียงกันอยู่บ้าง ทุกเพลงของ
เพลงพื้นบ้านจะใช้อัตราความเร็วของจังหวะเคาะที่สม่าเสมอ โดยประมาณ 70 ครั้งต่อ 1 นาที จึงทาให้ลักษณะ
ของทานองไม่กระโดด การใช้ขั้นคู่ในการเคลื่อนที่ของทานองเพลง มีดังนี้ คือ ขั้นคู่ 2 เมเจอร์ ขั้นคู่ 3 ไมเนอร์
ขัน้ คู่ 4 เพอร์เฟกต์ ขั้นคู่ 5 เพอร์เฟกต์ ขั้นคู่ 6 ไมเนอร์ และการซ้าเสียง เป็นต้น ลักษณะของการร้องเพลงนั้นมี
ทั้งร้องเดี่ยวและร้องหมู่ การร้องหมู่เป็นแบบลูกคู่ร้องรับและแบบร้องไปพร้อมๆ กัน
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ABSTRACT
Analysis Elements of Folk Songs in Nakhonsawan Province were 2 aimed to 1) Collection Folk
Songs in Nakhonsawan Province. and 2) Analyze their rhythms and It had been noted of folk
songs in Nakhonsawan. In this study, data was collected from both male and female local
singers, and an interview guideline was used for data collection. The researcher found that
four area of folk music included : 1) folk songs of Tambol Sa-tha-le 2) folk songs of Tambol
Khao Thong 3) folk songs of Tambol Nongbua and 4) folk songs of Tambol Nearn Sala.
The folk songs in the area were categorized in four types by season or by festival. The
following are example of the categorization : folk songs in festival, folk songs in agricultural
festival, folk songs that are sung or played at festivals in general. The musical characteristics of
the folk songs were analyzed through all songs. It was found that the most used short
melodies over one verse. The singing movements were slow, moderate and fast. The tempo
of the songs was both stable and unstable and besides of rhythms were repeated of voice at
all in some songs. Each Thai folk song had a constant rate of beating rhythms about 70 time
per minute, Jumping of rhythms not found at all in some songs. Using interval of conjunct
motion had 2 Major, 3 Minor, 4 Perfect, 5 Perfect, 6 Minor and tone repeated etc. The singing
of folk song were solo and group forms. The groups sang following a leader or they sang
together with the leader.
Keywords : Analysis Elements of Song / Folk Song
บทนา
มนุษยชาติทุกชาติพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหนก็ตามทีม่ ีอารยธรรมเจริญขึ้นแล้วย่อมต้องการศิลปะ
และความบันเทิงใจที่นอกเหนือไปจากความสุขและความสะดวกทางด้านกาย จึงจะเรียกได้ว่ามีชีวิตทีส่ มบูรณ์
อย่างแท้จริง มนุษย์จึงคิดสร้างสรรค์วัฒนธรรมในรูปของศิลปะ และความบันเทิงใจแขนงต่างๆ ขึ้นอีกมากมาย
บทเพลงนับเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อในการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ตลอดจนอารมณ์
ต่างๆ ให้ผู้อื่นได้ทราบ เพลงหรือดนตรีจึงเป็นภาษาสากลอันยิ่งใหญ่ที่ปรากฏในสังคมมนุษยชาติ และเป็นส่วน
หนึ่งที่สาคัญสาหรับชีวิต
สังคมไทยเป็นสังคมทีร่ ักความสนุกสนานมาตั้งแต่โบราณ เนื่องจากธรรมชาติของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็น
สังคมเมืองหรือสังคมชนบทย่อมมีความต้องการที่จะแสวงหาความบันเทิง หรือต้องการผ่อนคลายอารมณ์
แต่ความต้องการที่แสวงออกนั้นจะต้องเป็นที่พอใจของสังคม ดังเช่นการร้องเพลงเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นมา
และเชื่อว่าเสียงร้องของมนุษย์เป็นดนตรีชิ้นแรกของโลกที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อความบันเทิงและพิธีกรรม
ต่างๆ ของสังคมตนเอง จะเห็นได้จากฝีมือและความสามารถในการคิดค้นและประดิษฐ์การละเล่นเพลงที่ใช้ใน
งานพิธีต่างๆ หรือทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรี ที่มีความเกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิตของคนเราตั้งแต่
เริ่มเกิดที่คนไทยนิยมโกนจุก เมื่อย่างเข้าวัยหนุ่มสาว หากเป็นชายจะมีงานบวช หรือชายและหญิงจะมีพิธี
แต่งงาน แม้กระทั่งถึงความตายก็มีดนตรีเข้ามาเกี่ยวข้อง เพียงแต่ลกั ษณะการใช้แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ
ประเภทของงานและพิธีกรรมต่างๆ ตามวิถีชีวิตของคนในชุมชนนั้น ไม่ว่าจะเป็นคนเมืองหรือคนชนบทย่อมจะมี
ความผูกพันกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และมีการพึ่งพิงธรรมชาติมาเป็นเวลานาน เพราะฉะนั้นวิถีชีวิตใน

การดารงชีวิต จึงเป็นลักษณะการดัดแปลงธรรมชาติมาใช้สร้างวัฒนธรรมและประเพณีให้เกิดความเหมาะสมใน
สังคม
แต่เดิมนั้นบทเพลงแห่งท้องถิ่นถูกสร้างขึ้นในสังคม และคนรุ่นต่อมาจะรับสืบเนื่องกระแสวัฒนธรรมนี้
มาตลอด เราเรียกบทเพลงแห่งท้องถิ่นว่า “เพลงพื้นบ้าน” (Folk Song) (อเนก นาวิกมูล, 2528, หน้า 65)
ได้ให้ความหมายของคาว่า เพลงพื้นบ้าน หมายถึง เพลงที่ชาวบ้านร้องเล่นจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนิน
ชีวิต มีลักษณะประจาถิ่น แต่ละถิน่ จะมีท่วงทานองและลีลาที่แตกต่างกันไป แต่มีแบบแผนที่คล้ายคลึงกันจนถือ
เป็นวิถีชีวิตของสังคมได้ มีการถ่ายทอดด้วยปากหรือการสังเกตจดจา คือ ไม่ได้ใช้หนังสือเป็นสื่อ เวลาร้องเล่น
จะร้องโต้ตอบกัน ร้องคนเดียว หรือร้องพร้อมกันไปก็ได้ ใช้เครื่องประกอบจังหวะน้อยชิ้น อาจใช้การตบมือเป็น
จังหวะหรือไม่ใช้เครื่องประกอบจังหวะเลย บางทีเรียกเพลงเหล่านี้รวมๆ ว่า “เพลงพื้นบ้าน” หรือกล่าวได้ว่า
เพลงพื้นบ้านเป็นวรรณกรรมมุขปาฐะที่สามารถถ่ายทอดปรัชญาความนึกคิดของชาวบ้านหรือกลุม่ ชนได้ใกล้เคียง
กับความเป็นจริง การศึกษาเพลงพื้นบ้านของกลุ่มชนต่างๆ จะช่วยทาให้เกิดความเข้าใจในกลุ่มคนผู้เป็นเจ้าของ
ได้ดยี ิ่งขึ้น เพราะเพลงอาจบอกความคิด ความห่วงใย หรือแสดงค่านิยมในเชิงการสอน เตือน หรือตาหนิ เพลง
อาจคร่าครวญ บอกถึงความสิ้นหวัง ความโกรธแค้น ความเศร้าสร้อยใจ หรือบอกอารมณ์ถวิลหา แม้การประท้วง
สังคม การต่อต้าน การบีบคั้นใดๆ มนุษย์ยังคงใช้เพลงบอกความคิด ความรูส้ ึกของสภาพที่เกี่ยวกับกับตนเอง
และสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพลงพืน้ บ้านจึงเป็นการศึกษาอารมณ์แก่นแท้ของมนุษย์อันเกี่ยวกับชีวิตและสังคม
เพลงพื้นบ้านเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความเก่าแก่สืบทอดมาจากปากต่อปากกันเรื่อยมาหลายชั่วอายุ
คน โดยอาศัยการจดจา ไม่มตี ้นกาเนิดที่แน่ชัด ลักษณะเด่นของพืน้ บ้านคือความเรียบง่ายและมีลักษณะเฉพาะ
ของท้องถิ่น ความเรียบง่ายนั้นปรากฏอยู่ในรูปแบบของภาษา คากลอน ทานองร้อง ภาษาที่ใช้เป็นภาษาพูด
ธรรมดา เป็นคากลอนง่ายๆ แฝงคติแง่คิด หรือเป็นคาคมใช้โต้คารมกันระหว่างหญิงชาย วัฒนธรรมเพลงพื้นบ้าน
ยังสามารถทาให้ก่อให้เกิดรายได้เพื่อเลี้ยงชีพ หรือเพื่อแลกกับการดารงชีวิต คือเป็นอาชีพสารองในเทศกาลที่
เกิดขึ้นได้อีกด้วย (ปรานี วงษ์เทศ, 2525, หน้า 76) นอกจากนี้แล้วยังใช้เป็นสื่อในการให้ความรู้ การอบรมสั่ง
สอนคนในสังคม เพลงพื้นบ้านอาจมีความเหมือนหรือความแตกต่างกันไปตามสภาพของสิ่งแวดล้อมอันเกิดจาก
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภาษา ศาสนา และกลุ่มเชือ้ ชาตินั้นๆ แต่จุดมุ่งหมายเน้นไปในทิศทางเดียวกัน เพลง
พื้นบ้านจึงทาหน้าที่เป็นเครื่องสะท้อนภาพสังคมของชุมชนในท้องถิ่นนั้นๆ ทั้งเรื่องสภาพความเป็นอยูต่ ลอดจน
ประเพณีวัฒนธรรมของชาวบ้านที่เป็นเจ้าของวัฒนธรรมนั้น
เพลงพืน้ บ้านที่อยู่ในท้องที่ภาคกลาง นับตั้งแต่แม่น้าเจ้าพระยาแถบจังหวัดนครสวรรค์ อ่างทอง
สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี เพลงในพื้นที่นี้ เช่น เพลงอีแซว เพลงฉ่อย เพลงเกี่ยวข้าว เพลงเหย่อย
ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีเพลงพื้นบ้านที่มีลักษณะเช่นเดียวกับจังหวัดในท้องที่ภาคกลางอื่นๆ
และจากการสารวจข้อมูลพื้นฐาน ผู้วิจัยพบว่า ปัจจุบันนี้ชาวบ้านในจังหวัดนครสวรรค์ยังคงสืบทอดการร้องเพลง
พื้นบ้านไว้หลายประเภทด้วยกัน และมักจะร้องในโอกาสอันเป็นมงคล หรือเทศกาลทางศาสนาและประเพณี
เช่น เพลงพิษสถาน เพลงฮินเลเล เพลงเต้นการาเคียว เป็นต้น ปัจจุบันผู้ทจี่ ดจาและร้องเพลงพื้นบ้านได้ส่วนใหญ่
เป็นผู้ที่อยู่ในวัยสูงอายุ แทบจะไม่มีคนรุ่นปัจจุบันรับและสืบทอดการร้องเพลงพื้นบ้านเหล่านีไ้ ว้เลย การศึกษา
เพลงพื้นบ้านที่ยังคงเหลืออยู่ในสังคมไทยที่กาลังเปลี่ยนแปลงไปสู่ความทันสมัยอย่างรวดเร็วในปัจจุบันจึงเป็น
สิ่งจาเป็น เพราะนอกจากจะเป็นการรวบรวมข้อมูลที่กาลังสูญหายไปพร้อมกับกาลเวลา และการเข้ามาของความ
บันเทิงแบบใหม่แล้ว ยังใช้เป็นสื่อในการศึกษาความเข้าใจสภาพสังคมที่เป็นเจ้าของ เพื่อเป็นพื้นฐานในการทา
ความเข้าใจในระบบสังคม ค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมของบุคคลในสังคมนั้นๆ จึงเป็นที่มาของการศึกษา
และวิเคราะห์องค์ประกอบเพลงพื้นบ้านในจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งจะเป็นการช่วยกันอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม

ท้องถิ่น และเป็นการยกระดับองค์ความรู้ภมู ิปัญญาท้องถิ่นเพลงพื้นบ้านในจังหวัดนครสวรรค์สู่สังคมเพื่อการ
สืบทอดต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาและรวบรวมเพลงพื้นบ้านในจังหวัดนครสวรรค์
2. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของเพลง และจัดทาเป็นโน้ตสากลประกอบคาร้องเพลงพื้นบ้านจังหวัด
นครสวรรค์
วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์
กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจยั ได้เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และแบบบอลหิมะ
(Snowball Sampling) จากผู้ที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นต่างๆของการศึกษาวิจัย โดยแบ่งออกเป็น
2 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มผูร้ ู้ (Key Informants) ได้แก่ พ่อเพลง แม่เพลง และลูกคู่ ที่ยังสามารถจดจาเนื้อร้อง
และร้องเพลงพื้นบ้านได้
2. กลุ่มบุคคลทั่วไป (General Informants) เป็นบุคคลทั่วไปทีม่ คี วามเกี่ยวข้องกับเพลงพื้นบ้าน
ได้แก่ ผู้อาวุโส ผู้นาชุมชน หัวหน้าวงดนตรี
ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้กาหนดขอบเขตของการวิจัยในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านพื้นที่
การวิจัยครั้งนี้ เลือกพื้นที่สนามแบบเจาะจง (Purposive Sampling) บริเวณจังหวัดนครสวรรค์
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่พบว่ายังมีเพลงพื้นบ้านอยู่ และยังคงมีการสืบทอดอยู่ในปัจจุบัน คือ
1.1 ตาบลเนินศาลา อาเภอโกรกพระ
1.2 ตาบลหนองกลับ อาเภอหนองบัว
1.3 ตาบลสระทะเล อาเภอพยุหะคีรี
1.4 ตาบลเขาทอง อาเภอพยุหะคีรี
2. ด้านระยะเวลา ดาเนินการศึกษาในปี พ.ศ. 2552-2553
3. ด้านเนื้อหา
1.1 ศึกษาและรวบรวมเพลงพื้นบ้าน ในจังหวัดนครสวรรค์
1.2 จัดทาโน้ตเพลงสากลของเพลงพื้นบ้าน
1.3 วิเคราะห์องค์ประกอบของเพลงพื้นบ้าน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบสอบถามบุคคลข้อมูล เพื่อแสดงข้อมูลประวัตสิ ่วนบุคคล และประวัตคิ วามเป็นมาทางด้าน
ดนตรี
2. เครื่องบันทึกเสียงเพื่อใช้เก็บข้อมูลในการสัมภาษณ์ และบันทึกเสียงร้องนักเพลง

3. เครื่องบันทึกภาพ (กล้องถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ) ใช้ในการเก็บข้อมูลของบุคคล
ผู้ให้สัมภาษณ์ สภาพพื้นที่ที่ทาการศึกษา และกิจกรรมการละเล่นเพลงพื้นบ้านต่างๆ
4. เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ เพือ่ ใช้ในการเก็บข้อมูลจากการศึกษา เรียบเรียงข้อมูล
วิเคราะห์และจัดพิมพ์เอกสารนาเสนอผลการวิจัย
5. สมุดจดบันทึกเพื่อบันทึกข้อมูลในการสัมภาษณ์ บันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ทางงานภาคสนามจากการ
สังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย
ด้วยตนเอง ดังนี้
การเก็บข้อมูลจากเอกสาร หลักฐานต่างๆ
1. เอกสารข้อมูลทางประวัติศาสตร์ คือ ประวัติความเป็นมาของจังหวัดนครสวรรค์
2. เอกสารทางวิชาการที่เกีย่ วข้องกับดนตรี คือ เอกสารเกี่ยวกับการวิเคราะห์ดนตรี
3. เอกสารทางวิชาการที่เป็นวิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่เกีย่ วกับเพลงพื้นบ้าน
4. เอกสารด้านทฤษฎีและแนวคิดทางวิชาการ ดนตรีวิทยาและมานุษยดนตรีวิทยา
5. เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับเพลงพื้นบ้านภาคกลางที่ได้จากแหล่งข้อมูลห้องสมุดของสถาบันการศึกษา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การเก็บข้อมูลจากภาคสนาม
1. การสัมภาษณ์ (Interview) เพื่อสัมภาษณ์จากบุคคลข้อมูลโดยตรง ซึ่งบุคคลนั้นเป็นนักเพลงที่อยู่
ณ หมู่บ้านต่างๆ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้นาชุมชน นักวิชาการท้องถิ่น ลูกคู่ที่เคยร่วมร้องกับพ่อเพลงแม่เพลง
หลัก ด้วยการลงพื้นที่ภาคสนามหาข้อมูลจัดทาแบบสัมภาษณ์เบื้องต้น และสัมภาษณ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับ
สภาพบริบทในพื้นที่ สภาพทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมด้านต่างๆ รวมถึงการบันทึกข้อมูลเสียงและ
ข้อมูลภาพ พร้อมทั้งบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร
2. การสังเกต (Observation) ผู้วิจยั ใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation)
คือในช่วงเวลาที่มีการละเล่นเพลงพื้นบ้านตามเทศกาลต่างๆ ผู้วิจัยได้เข้าร่วมร้องเพลงกับพ่อเพลงแม่เพลงในช่วง
การฝึกซ้อม และเข้าไปร่วมงานตามความเหมาะสมของสถานการณ์ เช่น ร่วมเดินร้องเพลงไปตามหมูบ่ า้ นต่างๆ
กับพ่อเพลงแม่เพลง และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation) คือ ผู้วิจัยจะไม่เข้าไป
มีส่วนร่วมทากิจกรรมกับนักเพลง เพียงแต่คอยสังเกต ถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และจดบันทึกกิจกรรมที่พบ
จากงานเทศกาลประเพณีที่พบการละเล่นเพลงพื้นบ้านนั้นๆ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ลาดับขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย มีขั้นตอนดังนี้
1. ข้อมูลคาร้องและทานองเพลงพื้นบ้านนั้น ได้นามาถอดเป็นคาและโน้ตสากลในแต่ละเพลง
เพื่อนามาดาเนินการวิเคราะห์ในขัน้ ต่อไป
2. นาข้อมูลดังกล่าวมาตรวจสอบกลับจากบุคคลข้อมูลในสนามอีกครั้ง ซึ่งข้อมูลที่เป็นเนื้อร้องเพลง
ต่างๆ นาไปตรวจสอบกับพ่อเพลงแม่เพลงที่ได้ทาการบันทึกเสียงไว้ ส่วนข้อมูลที่นามาถอดเป็นโน้ตสากล
นาไปตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญทางดนตรีสากลอีกครั้ง

3. วิเคราะห์ข้อมูลองค์ประกอบเพลงพื้นบ้าน ตามแนวทางของทฤษฎีดนตรีสากล คือ
3.1 ด้านจังหวะ (Rhythm)
3.2 ด้านทานอง (Melody)
3.3 ด้านพื้นผิว (Texture)
3.4 ด้านรูปแบบ (Form)
4. การตีความผลการวิเคราะห์ และรายงานผลการวิจยั การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบ
ของการพรรณนาเชิงวิเคราะห์
ผลการวิจัย
1. ข้อมูลนักเพลงพบว่ามีจานวนอยู่น้อยมาก และส่วนใหญ่เป็นผูส้ ูงอายุ เพลงพื้นบ้านในนครสวรรค์
ทีย่ ังคงมีการละเล่นอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ เพลงพื้นบ้านตาบลเนินศาลา เพลงพื้นบ้านตาบลสระทะเล เพลงพื้นบ้าน
ตาบลเขาทอง และเพลงพื้นบ้านตาบลหนองบัว ประเภทของเพลงพื้นบ้านแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
1) เพลงในช่วงเทศกาลงานบุญ 2) เพลงในช่วงเทศกาลเพาะปลูก 3) เพลงในช่วงเทศกาลเก็บเกี่ยว และ
4) เพลงร้องหรือเล่นทั่วไปไม่จากัดเทศกาล ทั้งนี้เพลงพื้นบ้านเป็นผลงานเพลงของชาวบ้านที่ไม่มีการฝึกฝนเพื่อ
ความเป็นเลิศทางศิลปะแต่อย่างใด มุ่งเน้นที่ความสนุกเป็นหลัก เนือ้ ร้องของเพลงพื้นบ้านเกี่ยวข้องกับชีวิต
การงาน ความรัก ความสนุกสนาน เฮฮา การดื่มกินสังสรรค์ การเกีย้ วพาราสี เป็นต้น
การวิเคราะห์องค์ประกอบของเพลงพื้นบ้านจังหวัดนครสวรรค์ ผู้วิจยั ได้ยกตัวอย่างบทเพลงพื้นบ้าน
ในการนาเสนอผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเพลง โดยผู้วิจัยได้จัดลาดับหัวข้อการวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้
1. นาเสนอบทเพลงราวงเต็มรูปแบบ
2. วิเคราะห์องค์ประกอบด้านจังหวะ
3. วิเคราะห์องค์ประกอบด้านทานอง
4. วิเคราะห์องค์ประกอบด้านพืน้ ผิว
5. วิเคราะห์องค์ประกอบด้านรูปแบบ
6. สรุปภาพรวมของแต่ละบทเพลง

องค์ประกอบเพลงด้านจังหวะ (Rhythm)
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของเพลงวันนี้ราวง ในด้านของจังหวะ พบว่า จังหวะของบทเพลง
เป็นลักษณะการใช้อัตราจังหวะของตัวโน้ตประเภทตัวขาว ตัวดา ตัวดาประจุด และตัวเขบ็ตหนึ่งชั้นในการ
ประกอบกับทานองของจังหวะ ดังอัตราจังหวะต่อไปนี้
ลักษณะของอัตราจังหวะ

ลักษณะการใช้หน้าทับ
เครื่องดนตรีที่ใช้ตีประกอบจังหวะในการร้องเพลงราวงโบราณ ของชาวบ้านหนองกลับ คือ รามะนา
จะมีหน้าทับในการตีที่เป็นลักษณะของจังหวะแบบแน่นอน และมีความเร็ว (Tempo) อย่างสม่าเสมอโดยใช้
อัตราจังหวะ
ซึ่งลักษณะของเสียงหน้าทับที่ใช้ตี มีดังต่อไปนี้
- โต๊ะ – ตึ่ง

- ตึ่ง – โต๊ะ

- ตึ่ง – ตึ่ง

- โต๊ะ – โต๊ะ

- โต๊ะ - ตึ่ง

- ตึ่ง - โต๊ะ

- ตึ่ง – ตึ่ง

- โต๊ะ - โต๊ะ

ลักษณะของกลุ่มเสียง
ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเพลงวันนี้ราวง ด้านของกลุ่มเสียง จากการศึกษาพบว่ากลุ่มเสียงที่ใช้ใน
บทเพลง วันนี้ราวง เป็นลักษณะของการใช้เสียงที่มีตัวโน้ต 5 ตัว คือ Ab Bb C Eb F ซึ่งในบทเพลงนี้จะมีทั้งหมด
3 ประโยค แต่ทั้ง 3 ประโยคก็ใช้กลุ่มเสียงของโน้ต 5 ตัวนี้ตลอดทั้งเพลง ดังนั้นระยะห่างของเสียงที่ปรากฏใน
กลุ่มของโน้ตมีดังนี้

สรุปได้ว่าการใช้กลุ่มเสียงร้องของเพลงวันนี้ราวงเทียบได้ว่าอยู่ในระดับเสียง Ab เมเจอร์ (เอแฟล็ต)
และการใช้กลุม่ เสียงของ Ab เมเจอร์ในเพลงวันนี้ราวงนั้น และผลการวิเคราะห์ไม่พบระดับเสียงของ Db และ G
ซึ่งเป็นเสียงที่ 4 และเสียงที่ 7 ของโน้ตในกลุ่มนี้ ซึ่งการใช้กลุ่มโน้ตจะเป็นลักษณะของกลุ่ม 5 เสียง
(Pentatonic) ซึ่งลักษณะของการเปล่งเสียงร้องของพ่อเพลงจะตรงกับระดับเสียงของโน้ตสากลในกลุม่ ดังกล่าว
พอดี
องค์ประกอบเพลงด้านทานอง (Melody)
การวิเคราะห์องค์ประกอบเพลงวันนี้ราวง ด้านของทานอง พบว่าลักษณะการเคลื่อนที่ของทานอง
เพลงเป็นการเคลื่อนที่อย่างนุ่มนวล ระดับเสียงในบทเพลงจะค่อยๆ สูงขึ้นและค่อยๆ ต่าลงและบางครัง้ มีการซ้า
เสียงกันอยู่บ้าง ลักษณะการเคลือ่ นที่ของทานองส่วนมากจะใช้ขั้นคู่เสียงในการเคลื่อนที่ของทานองเพลงใน
ระยะขั้นคู่ 2 เมเจอร์ ขั้นคู่ 3 ไมเนอร์ ขั้นคู่ 4 เพอเฟกต์ ระยะของขั้นคู่เสียงที่ห่างกันมากทีส่ ุดในการเคลื่อนที่
ของทานอง คือ ขั้นคู่ 5 เพอเฟกต์ ดังต่อไปนี้
ขั้นคู่ที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของทานอง

ในประโยคที่ 1 ลักษณะการใช้ขั้นคู่เสียงในการดาเนินทานองของเพลงวันนี้ราวงนั้น จะใช้ขั้นคู่เสียง
ดังต่อไปนี้ คือ ขั้นคู่ 2 เมเจอร์ ขั้นคู่ 3 ไมเนอร์ ขั้นคู่ 4 เพอเฟกต์ และลักษณะของการซ้าเสียงในการดาเนิน
ทานองเป็นต้น

ในประโยคที่ 2 ลักษณะการใช้ขั้นคู่เสียงในการดาเนินทานองของเพลงวันนี้ราวงนั้น จะใช้ขั้นคู่
ดังต่อไปนี้ คือ ขั้นคู่ 2 เมเจอร์ ขั้นคู่ 3 ไมเนอร์ และในประโยคที่ 2 ลักษณะของทานองไม่มีการซ้าเสียงในการ
ดาเนินทานอง ซึ่งเป็นทานองที่ออกเสียงยาวเป็นส่วนใหญ่

ในประโยคที่ 3 ลักษณะการใช้ขั้นคู่เสียงในการดาเนินทานองของเพลงวันนี้ราวงนั้น จะใช้ขั้นคู่เสียง
ดังต่อไปนี้ คือ ขั้นคู่ 2 เมเจอร์ ขั้นคู่ 3 ไมเนอร์ ขั้นคู่ 4 เพอเฟกต์ และ ขั้นคู่ 5 เพอเฟกต์ ในการดาเนินทานอง
เป็นต้น
องค์ประกอบเพลงด้านพื้นผิว (Texture)
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเพลงวันนี้ราวง ด้านพื้นผิว จัดอยู่ในลักษณะของพื้นผิวเดี่ยว
(Monophonic Texture) การเคลื่อนที่ของพื้นผิวนั้น เป็นการเคลื่อนที่แบบมีระเบียบและค่อยๆ เคลือ่ นที่ไป
ระดับเสียงจึงไม่กระโดดมากนัก มีลักษณะดังต่อไปนี้

องค์ประกอบเพลงด้านรูปแบบ (Form)
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของเพลงวันนี้ราวง ด้านรูปแบบของบทเพลงนั้น จัดอยู่ในลักษณะของ
เพลงท่อนเดียว (Unitary Form) แต่ลักษณะของการร้องจะเป็นการร้องซ้ากันทั้งเพลง ร้องรวมทั้งหมด 3 เที่ยว
ในการร้องซ้ากันแต่ละเที่ยวนั้นจะไม่มีการเปลี่ยนทานองหรือเปลี่ยนคาร้อง และลักษณะของท่อนเพลงจะแบ่งได้
3 ประโยค ในแต่ละประโยคจะมีทงั้ หมด 2 วรรค ดังโครงสร้างของการวิเคราะห์รปู แบบบทเพลงวันนี้ราวง
ดังต่อไปนี้

โครงสร้างรูปแบบของเพลงวันนีร้ าวง
วรรคที่ 1
ประโยคที่ 1
วรรคที่ 2

ท่อนเพลงวันนี้ราวง

วรรคที่ 3
ประโยคที่ 2
วรรคที่ 4

วรรคที่ 5
ประโยคที่ 3
วรรคที่ 6
จากการศึกษาองค์ประกอบของเพลงวันนี้ราวงสรุปได้ว่า ลักษณะของจังหวะและทานองเป็นไปอย่าง
สม่าเสมอ เรียบง่ายแบบสบาย โดยใช้อัตราความเร็วในการเคลื่อนทีข่ องจังหวะประมาณโน้ตตัวดา 70 ตัว
ต่อ 1 นาที ในการเทียบระดับเสียงร้องของเพลงกับเปียโนพบว่าอยู่ในระดับของคีย์เอแฟล็ต (Ab) และการ
เคลื่อนที่ของทานองส่วนมากใช้ขั้นคู่ 2 เมเจอร์ ขั้นคู่ 3 ไมเนอร์ และการซ้าเสียง จึงทาให้พื้นผิวของบทเพลง
แสดงออกมาแบบไม่กระโดด ซึ่งรูปแบบของบทเพลงเป็นแบบเพลงท่อนเดียวมี 3 ประโยค แต่ละประโยคมี
2 วรรค ซึ่งแต่ละประโยคจะมีวรรคถามและวรรคตอบอยู่ในประโยคของตัวเอง

อภิปรายผล
เพลงพื้นบ้านจังหวัดนครสวรรค์ ในอดีตเคยมีชื่อเสียงและเป็นที่กล่าวขวัญกันมาก เนื่องด้วยมีจานวน
นักเพลงและสภาพทางสังคมวัฒนธรรมที่เอื้ออานวยกัน การประกอบอาชีพการงานทางด้านเกษตรกรรม ทาให้
เพลงพื้นบ้านจังหวัดนครสวรรค์เป็นที่นิยมกันมาก นักเพลงสมัยก่อนมีโอกาสได้ร้องเพลง เล่นเพลง ทาการแสดง
ในทุกๆ เทศกาล โดยเฉพาะเทศกาลงานบุญซึง่ เป็นเทศกาลของการเล่นเพลงพื้นบ้าน ชาวบ้านออกมาเล่นเพลง
กัน โดยมิต้องผ่านการจัดการของหน่วยงานใดๆ
เพลงพื้นบ้านจังหวัดนครสวรรค์ มีลักษณะเฉพาะ เช่น เพลงเต้นการาเคียว เพลงปรบมือ เพลงช้าเจ้า
โลม เพลงพิษสถาน เพลงนครสวรรค์ เพลงเหล่านี้มีคณ
ุ ค่าหลายประการ เช่น แสดงเอกลักษณ์เป็น
ลักษณะเฉพาะของจังหวัดนครสวรรค์ เป็นภาพสะท้อนให้เห็นภูมิปญ
ั ญาในการหาสิ่งบันเทิงของคนในสมัยก่อน
เป็นต้น เนื้อเพลงที่ปรากฏในเพลงมีการถ่ายทอดด้วยวิธีการทางมุขปาฐะ ได้ช่วยอธิบายปรากฏการณ์ของ
ประวัติศาสตร์ สภาพสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในอดีตได้เป็นอย่างดี ซึ่งมักปรากฏในเพลงที่สืบทอด
ทางมุขปาฐะเกือบทุกเพลง นอกจากนี้ยังบ่งบอกให้เห็นขนบธรรมเนียมปฏิบัตแิ ละความเคารพนอบน้อมต่อผู้มี
พระคุณ และความเลื่อมใสศรัทธาต่อพุทธศาสนา แง่มุมของการเล่นเพลงพื้นฐานยังเป็นกลไกทางสังคม ที่สร้าง
ความสามัคคีให้กับชาวบ้านได้มีโอกาสให้หนุ่มสาวพบปะกัน แต่กิจกรรมทางสังคมเช่นนี้ในปัจจุบันได้เปลี่ยนไป
เพราะสังคมคลายความนิยม การเล่นเพลงพื้นบ้านของชาวนครสวรรค์จึงปรากฎบนเวทีการแสดงมากกว่าการ
ดาเนินไปตามวิถีชีวิตเช่นในอดีต สอดคล้องกับ กาญจนา อินทรสุนานนท์ และคนอื่นๆ (2543) ได้ทาการศึกษา
วิเคราะห์วัฒนธรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับเพลงระบาบ้านนา พบว่า ในบทเพลงระบาบ้านนา กล่าวถึง ค่านิยมในการนับ
ถือศาสนาพุทธ พ่อแม่ ครู และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มารยาทในการต้อนรับ การแต่งาย อาชีพ เศรษฐกิจ การเมือง
ความรักชาติ นอกจากนั้นเพลงระบาบ้านนายังมีบทบาทต่อสังคมในการสร้างความบันเทิง ความสามัคคี
การแจ้งข่าวสาร และบันทึกเรื่องราวให้ความรู้ด้านต่างๆ
ลักษณะทางดนตรีของเพลงพื้นบ้านจังหวัดนครสวรรค์ มีลักษณะเป็นเพลงร้อง เน้นการร้องเป็นบท
กลอนที่มีคาสัมผัสคล้องจองกัน ทานองของเพลงเป็นทานองสั้นๆทานองเดียว เปลี่ยนเนื้อหาของบทร้องไปไม่
จากัด ลักษณะของทานองเพลงพื้นบ้านเช่นนี้ มักเรียกกันว่า “ร้อยเนื้อทานองเดียว” บทร้องในแต่ละท้องถิ่น
แตกต่างกันไปตามที่ผรู้ ้องจดจามาจากผู้ที่เคยร้องในอดีตหรือคิดขึ้นด้วยภูมิปญ
ั ญาของตนเอง เพื่อให้ใช้
เหมาะสมตามสภาพการ ด้านจังหวะเพลงพื้นบ้านนครสวรรค์มีทั้งการร้องด้วยจังหวะช้า ปานกลาง และเร็ว
มีทั้งจังหวะการร้องที่สม่าเสมอ จังหวะคงที่และทั้งไม่มจี ังหวะที่แน่นอน ไม่สม่าเสมอ ร้องช้าบ้างหรือเร็วบ้างไม่
คงที่ มีการใช้ระดับเสียงไม่มาก ร้องอยู่ในแนวเสียงใกล้เคียงกัน การร้องมีทั้งการร้องเดียวและร้องหมู่ เพลงที่ร้อง
เดี่ยวโดยลาพัง เช่น เพลงกล่อมเด็ก ร้องหมู่ไปพร้อมๆกัน เช่น เพลงทีม่ ีพ่อเพลงหรือแม่เพลงร้องนามา และมีลูก
คู่คอยร้องรับตามทวนความของเนือ้ ร้องเพลงนั้น และเพลงประกอบการละเล่น เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สุชาติ แสงทอง (2544) ได้ศกึ ษาวิเคราะห์องค์ประกอบทางดนตรีเพลงปฏิพากย์จากเพลงพื้นบ้าน พบว่า
องค์ประกอบทางดนตรีด้านทานอง มีทานองเพลงลักษณะ 2 ท่อน 3 ท่อน และ 5 ท่อน ซึง่ ประกอบด้วย
ประโยคเพลงตั้งแต่ 2-3 ประโยค ด้านพืน้ ผิวมีลักษณะของพืน้ ผิวเดีย่ ว เป็นการร้องรับ-ส่ง สอดทานองซึ่งกันและกัน
เพลงพื้นบ้านจังหวัดนครสวรรค์ในปัจจุบัน ถึงแม้จะมีการฟื้นฟู ปรับปรุงมาเล่นกันในรูปแบบการแสดง
หรือสาธิต แต่เป็นเพียงส่วนน้อยมากในจานวนเพลงที่เคยมีในอดีต เช่น เพลง ฮิน เล เล และเพลงบางเพลงที่ยัง
มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น เพลงเต้นการาเคียว เพลงกล่อมเด็ก กาลังค่อยๆหายไปทีละตาบล ทีละหมูบ่ ้าน ขาดการ
ส่งเสริม การอนุรักษ์ หรือการสืบทอด บุคคลนักเพลงซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในวัยชราค่อยๆจากไป สภาพชีวิตของนัก
เพลงได้เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งทาให้การร้องเพลงพื้นบ้านไม่มีความสาคัญต่อนักเพลงแล้ว

สรุปผลการศึกษา
องค์ประกอบเพลงพื้นบ้านในจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า เป็นเพลงร้องที่เน้นบทร้อง เป็นคากลอนที่มีคา
ส่งสัมผัส ทานองเป็นทานองสั้นๆและจบภายในบทกลอน เป็นเพลงลักษณะทานองเดียวเปลี่ยนบนร้องไปตาม
เนื้อร้อง หรือการด้นคาไปตามสถานการณ์ที่เรียกว่า “ร้อยเนื้อทานองเดียว” เว้นแต่เพลงกล่อมเด็ก และเพลงใน
กลุ่มเพลงราโทน ซึ่งมีเนื้อหาและทานองจบในตัวเอง เพลงพื้นบ้านต่างๆนี้มีการใช้คาเอื้อนของทานองน้อย
ใช้ระดับเสียงหรือกลุม่ เสียงในช่วงแคบๆ จังหวะและลีลาการร้องเพลง มีทั้งเพลงที่ร้องช้า ได้แก่ เพลงกล่อมเด็ก
ร้องด้วยจังหวะปานกลาง ได้แก่ เพลงพวงมาลัย เพลงพิษสถาน เพลงเต้นการาเคียว ด้วยจังหวะเร็ว ได้แก่
เพลงประกอบการละเล่นเบ็ดเตล็ดต่างๆ แต่ทั้งนี้การกาหนดอัตราความเร็วเมื่อขณะร้องเป็นไปโดยนักเพลง
กาหนดจังหวะขึ้นมา การขับร้องมีการประสานเสียงในรูปแบบของการร้องรับจาก ลูกคู่ เป็นการทวนความซ้า
จากที่พ่อเพลงหรือแม่เพลงร้องนามา การประสานเสียงในรูปแบบที่ร้องไปพร้อมๆ กัน เช่น ในเพลงประกอบ
การละเล่นต่างๆ เสียงของเพลงพื้นบ้านที่ประสานกันออกมาเป็นระดับเดียวกัน และเป็นแนวเดียวกันจาก
ต้นเสียง การร้องของนักเพลงใช้การจาสืบทอดกันมาแบบมุขปาฐะ แต่งบทร้องขึ้นใหม่ หรือคิดขึ้นมาทันทีใน
สถานการณ์การแสดงนั้น
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. เนื่องจากเพลงพื้นบ้านเพลงพื้นบ้านจังหวัดนครสวรรค์ ในปัจจุบันนับวันจะสูญหายไปทุกที
การสืบทอดสู่เยาวชนรุ่นใหม่ยังไม่แพร่หลายนัก และยังขาดการจัดเก็บระบบข้อมูลดนตรี ฉะนั้นจึงควรมี
การจัดการข้อมูลดนตรีพื้นบ้านจังหวัดนครสวรรค์ตามหลักวิชาและเผยแพร่ต่อสาธารณชนให้เกิดการเรียนรู้
อย่างกว้างขวางเพื่อสะดวกในการสืบค้นต่อไป
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. เพลงพื้นบ้านเป็นผลงานจากภูมิปัญญาของชาวบ้านที่มีทั้งคุณค่า ความงาม และความเป็นศิลปะ
มีคุณค่าต่อสังคมและวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ และพิธีกรรม จึงควรใช้ศักยภาพของพ่อเพลงแม่เพลงด้าน
เพลงพื้นบ้านบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับครูที่สอนในระบบโรงเรียนให้เป็นครูภูมิปญ
ั ญาไทย โดยเป็นวิทยากรพิเศษ
ให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาในชุมชนให้เห็นความสาคัญ กาหนดเนื้อหาในหลักสูตรท้องถิ่น
เพื่อเป็นการยกระดับองค์ความรู้ทอ้ งถิ่นเพลงพื้นบ้าน
2. จัดพิมพ์ต้นฉบับเพลงพื้นบ้านจังหวัดนครสวรรค์โดยเผยแพร่ในรูปของสารคดีหรือหนังสือวิชาการ
ให้แก่ผู้ที่สนใจอย่างกว้างขวาง
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาและพัฒนาแนวทางการจัดทาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อนาองค์ความรู้ของเพลงพื้นบ้าน
มาถ่ายทอดในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน
2. ควรมีการศึกษาวิจัยพัฒนาเพลงพื้นบ้านของนครสวรรค์ให้เป็นลักษณะของการใช้เครื่องดนตรี
บรรเลงแทนการร้อง ในรูปแบบของวงดนตรีประเภทบิ๊กแบนด์ (Big Band) ออร์เคสตร้า (Orchestra) ให้เป็น
ที่รู้จักอย่างแพร่หลายในสังคมต่อไป
3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบเพลงพื้นบ้านจังหวัดนครสวรรค์กับเพลงพื้นบ้านแต่ละท้องถิ่นหรือ
แต่ละภาค
4. ควรศึกษาถึงวิธีการแพร่กระจายของเพลงพื้นบ้าน
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