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บทคัดยอ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเสนอผลการรวบรวมและจัดเก็บ
องคความรูเกี่ยวกับเพลงพื้นบานภาคกลางโดยชุมชนมีสวนรวมในเขตพื้นที่
วัฒนธรรมภาคกลาง 35 จังหวัด ระหวางป พ.ศ. 2556-2557การศึกษา
สถานภาพของคณะเพลงและกระบวนการถายทอดของศิลปนพื้นบาน
การวิเคราะหปญหาการสืบทอดและปจจัยคุกคาม ตลอดจนการเสนอ
แนวทางและยุทธศาสตรในการพิทกั ษรกั ษาเพลงพืน้ บานภาคกลางใหดาํ รงอยู
ในสังคมอยางยั่งยืน ผลการรวบรวมขอมูลภาคสนามและจัดเก็บองคความรู
สรุปวามีเพลงพืน้ บานภาคกลางกระจายอยูใ นพืน้ ที่ 20 จังหวัด รวม 37 คณะ
คณะที่สามารถแสดงเพลงฉอยไดมีทั้งสิ้น 14 คณะ เพลงทรงเครื่อง 7 คณะ
เพลงเรือ 9 คณะ ลําตัด 19 คณะ และเพลงอีแซว 9 คณะ ศิลปนพื้นบาน
ทุกคณะประสบปญหาในการสืบทอด ปจจุบนั เพลงพืน้ บานภาคกลางมีปจ จัย
คุกคาม 4 ประการ ไดแก การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวิกฤตคานิยมไทย
นโยบายและการดําเนินงานของหนวยงานรัฐและเอกชนไมทวั่ ถึงและตอเนือ่ ง
วิกฤตการณทางสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ รวมถึงภัยธรรมชาติ ผูวิจัยจึง
ขอเสนอแนวทางในการพิทกั ษรกั ษาเพลงพืน้ บานทีส่ อดคลองกับยุทธศาสตร
ของกรมสงเสริมวัฒนธรรม
คําสําคัญ : เพลงพื้นบานภาคกลาง, การสืบทอด, การพิทักษรักษา, มรดก
ภูมิปญญา
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Abstract
This research article aims to present the collection and
management of the body of knowledge relating to Thai folk songs
of the central region with the community participation in 35
provinces which are part of the central region’s cultural area
between 2013 and 2014.In so doing, the researcher investigated
the status of the local folk song groups and how the folk artists
passed on their knowledge to others. In addition, the inheritance
problems and the threats to Thai folk songs in the central region
were analyzed together with the strategic solutions to help
preserve these folk songs in a sustainable way. The findings reveal
that there are 37 Thai folk song groups scattered in 20 provinces
in the central region. These traditional folk song bands include
14 ‘phlengchoi’ groups, 7 ‘phleng song khrueang’ groups, 9
‘phlengrua’ groups, 19 ‘lamtat’ groups, and 9 ‘phlengi-saeo’
groups. Interestingly, most of the folk song groups have been
facing the same inheritance problems. There are 4 types of threats
to the folk songs as follows: changes of way of life and Thai
value crisis; discontinued policies and implementation from both
government and private sectors; social, political, and economic
crises; and natural disasters. This research article also proposed
the solutions to help preserve the folk songs of the central region
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in accordance with the strategic plans issued by the Department
of Cultural Promotion, Ministry of Culture.
Keywords : Folk Song of the Central Region, Inheritance,
Preservation, Wisdom Heritage
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บทนํา
เพลงพื้นบานเปนผลงานสรางสรรคที่ใหทั้งความสุขและความงาม
แกชีวิต เพราะ“สรางขึ้นดวยภูมิปญญา” ทําหนาที่ “บันทึกภูมิปญญา”
รวมทั้ง“เสริมสรางภูมิปญญา”ใหแกคนในสังคม จึงเปน “สมบัติภูมิปญญา”
ของชาติอันมีคาที่ควรศึกษาและรักษาอยางยิ่ง
สภาพสังคมไทยทีเ่ ปลีย่ นแปลงจากสังคมเกษตรกรรม วัฒนธรรมวิถี
พุทธ เศรษฐกิจแบบพึ่งพา เนนคุณคาดานจิตใจ ไปสูสังคมอุตสาหกรรม
เศรษฐกิจทุนนิยม เนนบริโภคนิยมและสะสมวัตถุ กาวรุดตามกระแสโลกาภิวตั น
ทําใหวถิ ชี วี ติ และคานิยมของคนไทยเปลีย่ นไปอยางรวดเร็ว สงผลกระทบตอ
วัฒนธรรมไทยทุกดาน โดยเฉพาะเพลงพืน้ บานทุกชนิด เพลงพืน้ บานทีเ่ คยมี
บทบาทในฐานะสิ่งบันเทิงที่สรางความจรรโลงใจ เปนสื่อสรางความสัมพันธ
เปนผลงานสรางสรรคทสี่ ะทอนถึงความรูส กึ นึกคิด ภูมปิ ญ
 ญา ความเชีย่ วชาญ
ดานภาษา ความเฉลียวฉลาดรอบรู ปฏิภาณเฉียบแหลม ความกลาแสดงออก
และความมีคุณธรรมจริยธรรม ฯลฯ จึงเหลือนอยลงทุกที
นักวิชาการและผูมีหนาที่เกี่ยวกับการอนุรักษวัฒนธรรมของชาติ
ตางก็ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวและเรงแกไขปญหากอนที่จะ
“สายเกินไป” การดําเนินงานดานการอนุรกั ษเพลงพืน้ บานเริม่ ตัง้ แตประมาณ
ป 2515 เปนตนมา เชน การสํารวจและรวบรวมเพลงพื้นบานของศูนย
วัฒนธรรมในทองถิน่ ตาง ๆ การศึกษาเพลงพืน้ บานอยางจริงจังโดยกลุม ผูส นใจ
และนักศึกษา เชน เอนก นาวิกมูล และสุกัญญา สุจฉายา เปนตน รวมทั้ง
การฟนฟูและอนุรักษอยางจริงจังของหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เชน
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ หรือกรมสงเสริมวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม ศูนยสังคีตศิลปธนาคารกรุงเทพ จํากัด เปนตน ซึ่งเก็บ
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รวบรวมขอมูลและศึกษาเพลงพืน้ บานภาคตาง ๆ ไวจาํ นวนหนึง่ อยางไรก็ตาม
ยังคงมีเพลงพื้นบานที่หลงเหลืออีกจํานวนมากที่ยังไมไดรวบรวมและศึกษา
ภาคกลางของไทยเปนแหลงขุมทรัพยภูมิปญญาดานเพลงพื้นบาน
ขอมูลเกี่ยวกับเพลงพื้นบานภาคกลางทั้งที่เปน “เพลงเกา” ซึ่งรวบรวมแลว
และยังไมไดรวบรวม และ “เพลงใหม” ที่ยังไมไดรวบรวม ลวนเปนขอมูล
ทีม่ คี วามสําคัญและนาสนใจ โดยเฉพาะมีแนวโนมอยางยิง่ ทีจ่ ะสูญหาย เพราะ
วัฒนธรรมไทยนับวันจะยิ่ง “ออนแอ” และผูสืบทอดก็ยิ่ง “ออนลา”
ดวยเหตุที่ภาคกลางเปนแหลงภูมิปญญาดานเพลงพื้นบานที่สําคัญ
ของประเทศ และนับวันผูถายทอดที่มีความรูความสามารถจะลดนอยลง
กอปรกับผลการศึกษารวบรวมขอมูลในภาพรวมทีเ่ คยทํามานับเวลาแลวนาน
กวา 30 ป ขอมูลยอมมีความเปลี่ยนแปลงไปตามกาลและบุคคล ผูวิจัยและ
คณะจึงเห็นควรจะไดศกึ ษารวบรวมองคความรูเ กีย่ วกับเพลงพืน้ บานภาคกลาง
เพื่อเปนฐานขอมูลปจจุบันตอไป
วัตถุประสงค
1. เพือ่ รวบรวมและจัดเก็บองคความรูเ กีย่ วกับเพลงพืน้ บานภาคกลาง
ซึ่งชุมชนมีสวนรวม
2. เพื่อศึกษากระบวนการถายทอดเพลงพื้นบานภาคกลาง
3. เพื่อวิเคราะหปญหาการสืบทอดและเสนอแนวทางการพิทักษ
รักษามรดกภูมิปญญาดานเพลงพื้นบานภาคกลาง
กรอบแนวความคิดของการวิจัย
แนวคิดการวิจยั ครัง้ นีใ้ ชทฤษฎีทางคติชนวิทยา ไดแก ทฤษฎีบทบาท
หนาที่ของคติชน (Functionalism) ของ มาลินอฟสกี้ (Malinowski,
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1926: 104) และบาสคอม (Bascom อางถึงใน ศิราพร ณ ถลาง, 2552:
317–320) ซึ่งมองวาวัฒนธรรมสวนตาง ๆ ในสังคมมีหนาที่ตอบสนอง
ความตองการของมนุษยทงั้ ทางดานปจจัยพืน้ ฐาน ดานความมัน่ คงของสังคม
และความมัน่ คงทางดานจิตใจ ดังนัน้ การศึกษาวัฒนธรรมทีเ่ ปนคติชนจึงควร
ศึกษาในบริบทสังคมนั้น ๆ เพื่อใหเห็นความสําคัญของขอมูลประเภทคติชน
ที่ชวยใหสังคมดํารงอยูไดอยางมั่นคง
นอกจากนี้ไดใชระเบียบวิธีการรวบรวมขอมูลภาคสนามทางคติชน
วิทยาซึ่งเสนอโดยนักคติชนวิทยาหลายคน เชน เฮอรเบอรต ฮัลเพอรต
(Herbert Halpert) อลัน โลแมกซ (Alan Lomax) แมค เอดเวอรดลีช
(Mac Edward Leach) ริชารด ดอรสัน (Richard Dorson) และวิลเลียม
อาร. บาสคอม (William R. Bascom) ทีไ่ ดนาํ เอาระเบียบวิธที างมานุษยวิทยา
มาใชในการปฏิบัติงานสนามทางคติชนวิทยา ซึ่งมีลําดับขั้นตอน 5 ขั้น ไดแก
การตั้งปญหา การวิเคราะหปญหา การรวบรวมขอมูล การเสนอสิ่งที่คนพบ
และการยืนยันสมมุตฐิ าน โดยอาศัยพืน้ ฐานจากการวิเคราะหขอ มูล (ผองพันธ
มณีรัตน, 2529: 189-190)
สวนแนวคิดสําคัญในการวิจัย ไดแก แนวคิดเรื่องการอนุรักษขอมูล
ทางคติชนวิทยาของกุหลาบ มัลลิกะมาส (2528: 44-45) แนวคิดเรื่อง
ภูมิปญญาไทย (สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคใน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เลม 19, 2539: 245–264)แนวคิดเรื่องการ
อนุรกั ษเพลงพืน้ บานของสุกญ
ั ญา สุจฉายา (2528: 275) และเอนก นาวิกมูล
(2532: 240)
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ระเบียบวิธีการวิจัย
1. ขอมูลที่รวบรวมและจัดเก็บ
กําหนดขอมูล เพลงพื้นบานภาคกลางเฉพาะประเภทเพลง
โตตอบของหนุมสาว 5 ชนิด ไดแก เพลงฉอย เพลงอีแซว เพลงเรือ ลําตัด
และเพลงทรงเครือ่ ง เฉพาะทีส่ บื ทอดอยูใ นปจจุบนั โดยครูเพลง ศิลปนพืน้ บาน
และเยาวชน ทั้งที่เปน “คณะ” หรือ “เคยเปนคณะ” ซึ่งทุกคณะแสดง
“เปนอาชีพ”
2. พื้นที่ในการรวบรวมและจัดเก็บขอมูล
กําหนดพื้นที่รวบรวมขอมูลในเขตวัฒนธรรมภาคกลาง ทั้งหมด
35 จังหวัด ไดแก กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี กําแพงเพชร จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ตราด ตาก นครนายก นครปฐม นครสวรรค
นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา พิจิตร
พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแกว สระบุรี สิงหบุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี
อางทอง อุตรดิตถ และอุทัยธานี
3. ชุมชนที่เกี่ยวของกับมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม
“ชุมชน” ในที่นี้คือ ประชาคมหรือผูแทนกลุมชนที่สืบทอด
เพลงพื้นบานภาคกลางในเขต 35 จังหวัด รวมทั้งสิ้นไมตํ่ากวา 70 คน ไดแก
ครูเพลง ศิลปนแหงชาติ ปราชญชาวบาน ครูภูมิปญญา ศิลปนพื้นบาน
ครูอาจารยผูเชี่ยวชาญในดานการสรางสรรคและสืบทอดเพลงพื้นบาน
ภาคกลาง รวมทั้งคณะเพลงพื้นบานอาชีพ และคณะเพลงพื้นบานเยาวชน
หรือสถาบันการศึกษาที่สืบทอดมาจากครูเพลงพื้นบาน ตลอดจนผูสงเสริม
และสนับสนุนเพลงพืน้ บานภาคกลางกลุม ตาง ๆ เชน นักวิชาการ บุคคลทัว่ ไป
และสื่อมวลชน
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วิธีการดําเนินงานวิจัย
การวิจัยเรื่องเพลงพื้นบานภาคกลางมีวิธีการดําเนินงานตาง ๆ ดังนี้
1. ขั้นวางแผนแบบมีสวนรวม ไดแก
1.1 สํารวจขอมูลเบือ้ งตนเกีย่ วกับสถานภาพของเพลงพืน้ บาน
ภาคกลางในปจจุบัน
1.2 จัดการประชุมผูมีสวนเกี่ยวของ
2. ขั้นเตรียมการ ไดแก
2.1 ประชุมคณะดําเนินโครงการ เพือ่ กําหนดความเปนชุมชน
หรือประชาคม และชองทางติดตอ
2.2 จัดทําและพัฒนาเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล ไดแก
แบบสัมภาษณ แบบบันทึกการสังเกต
3. ขั้นดําเนินการ ไดแก
3.1 จัดทําคาย “เพาะกลาพันธุเ กงเพลงพืน้ บาน” ใหแกผแู ทน
กลุมชุมชนหรือประชาคมในเขตภาคกลาง 35 จังหวัด ระหวางวันที่ 15–21
กรกฎาคม 2557 ณ ศูนยภูมิปญญาไทย บานแมขวัญจิต ศรีประจันต ตําบล
สนามชัย อํา เภอเมือง จั งหวัดสุพ รรณบุรี จั ด การอบรมเชิง ปฏิ บัติ ก าร
เพลงพื้นบานภาคกลาง หัวขอ “เพลงอีแซว เพลงเรือ เพลงฉอย ลําตัด และ
เพลงทรงเครื่อง”
3.2 จัดเวทีเสวนาและใหฉนั ทามติในวันสุดทายของการเขาคายฯ
3.3 รวบรวมขอมูลภาคสนามตลอดระยะเวลาทีเ่ ขาคายฯ โดย
ใชระเบียบวิธกี ารทางคติชนวิทยา และรวบรวมขอมูลภาคสนามจากครูเพลง
ผูส บื ทอดและผูส ง เสริมเพลงพืน้ บานภาคกลางจํานวนเทาทีม่ กี ารสืบทอดอยู
ในปจจุบนั ดวยวิธกี ารสัมภาษณเชิงลึก การสังเกตอยางมีสว นรวม การประชุม
กลุม ยอย เครือ่ งมือทีใ่ ชในการบันทึกขอมูล ไดแก เครือ่ งเขียน เครือ่ งบันทึกเสียง
กลองถายภาพนิ่ง และกลองถายภาพเคลื่อนไหว
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4. ขั้นประมวลผล ไดแก
4.1 วิเคราะหขอ มูลและเรียบเรียงรายงานในการวิเคราะหและ
สังเคราะหขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยจะใชระเบียบวิธีวิจัยทางคติชนวิทยาเปนหลัก
อันเปนศาสตรทเี่ กีย่ วของกับเพลงพืน้ บานโดยตรง เชน ทฤษฎีบทบาทหนาที่
นิยม สวนการเรียบเรียงรายงานการวิจัยจะใชแบบพรรณนาวิเคราะห
4.2 จัดทําบัญชีรายการทั้งเอกสารหลักและเอกสารประกอบ
5. ขัน้ ตอนการตรวจสอบ ยืนยันและใหฉนั ทามติชมุ ชน โดยจัดการ
ประชุมและนําเสนอตอชุมชน เพื่อตรวจสอบ ยืนยันและใหฉันทามติ
6. จัดทํารูปเลมและเสนอผลวิจัยตอกรมสงเสริมวัฒนธรรม
ระยะเวลาทําการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้กําหนดระยะเวลาตั้งแตเดือนธันวาคม 2556 – เดือน
พฤศจิกายน 2557
ผลการวิจัย
องคความรูเพลงพื้นบานภาคกลาง
การดํารงอยูข องเพลงพืน้ บานภาคกลางพบวากระจายอยูใ นพืน้ ที่ 20
จังหวัด ไดแก กรุงเทพมหานคร กําแพงเพชร จันทบุรี ชลบุรี ชัยนาท ตราด
ตาก นครนายก นครปฐม นครสวรรค นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา
พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ ระยอง สิงหบุรี สุพรรณบุรี และอางทอง และ
มีคณะเพลงพื้นบานทั้งสิ้น 37 คณะ ซึ่งบางคณะสามารถแสดงเพลงพื้นบาน
ไดมากกวา 1 ประเภท หากจําแนกตามประเภทของเพลงพื้นบาน คณะที่
สามารถแสดงเพลงฉอยไดมีทั้งสิ้น 14 คณะ เพลงทรงเครื่อง 7 คณะ
เพลงเรือ 9 คณะ ลําตัด 19 คณะ และเพลงอีแซว 9 คณะ ดังแผนที่การ
กระจายตัวตอไปนี้
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ภาพที่ 1 แผนที่แสดงการกระจายตัวของเพลงพื้นบานภาคกลาง ในพื้นที่ 20 จังหวัด
จากพื้นที่ศึกษา 35 จังหวัด
(พื้นที่ 15 จังหวัดที่ใชเครื่องหมายตาราง คือพื้นที่ที่ยังไมพบขอมูล)
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สภาพทั่วไปของครูเพลงและศิลปนพื้นบาน แบงไดเปน 2 กลุมตาม
ระดับวัย การศึกษา และสภาพความเปนอยู กลุมแรกคือครูเพลงและศิลปน
พื้นบานที่มีอายุมากกวา 50 ป สวนใหญเปนชาวชนบท มีการศึกษาคอนขาง
ตํ่า ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีฐานะยากจนถึงปานกลาง กลุมที่สอง
คือหัวหนาคณะและศิลปนพืน้ บานทีม่ อี ายุตาํ่ กวา 50 ป มีทงั้ ทีเ่ ปนชาวชนบท
และชาวเมือง มีการศึกษาระดับปานกลางถึงสูง ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
และอื่น ๆ เชน คาขาย รับจาง รับราชการครู เปนตน
ดานการแสดงพบวา เมื่อพิจารณาถึงความมีชื่อเสียง ความเกาแก
ขนาดของวงหรือคณะและขนาดของพื้นที่ที่เผยแพรผลงาน สามารถจําแนก
ไดเปน 3 กลุม คือ คณะเพลงระดับทองถิ่น คณะเพลงระดับภูมิภาค และ
คณะเพลงระดับชาติ คณะเพลงแตละกลุม มีความแตกตางกันในประการตาง ๆ
เชน คณะเพลงระดับชาติและระดับภูมภิ าคมีจาํ นวนผูแ สดง ทัง้ พอเพลงแมเพลง
และนักดนตรีมากกวา 15 คน ขณะที่คณะเพลงระดับทองถิ่นบางคณะ
มีผูแสดงนอยกวา 10 คน เครื่องแตงกายและอุปกรณตาง ๆ เชน ฉากและ
เครื่องเสียง ก็มีคุณภาพแตกตางกัน รายไดจากแสดงก็ตางกันคือคาจาง
รายบุคคลมีตงั้ แต 300–40,000 บาท คาจางแสดงทัง้ คณะ ตัง้ แต 10,000–
70,000 บาท เปนตน
การสืบทอดและพิทักษรักษาเพลงพื้นบานภาคกลาง
ผูวิจัยดําเนินการกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนเพื่อศึกษาการ
ถายทอดและวิเคราะหปญ
 หาเพือ่ เสนอแนวทางการพิทกั ษรกั ษาเพลงพืน้ บาน
ภาคกลางอยางเปนรูปธรรม 3 ขั้นตอน ไดแก ขั้นวางแผนแบบมีสวนรวม
ดวยการปรึกษาครูนักวิชาการ สัมภาษณครูศิลปนพื้นบาน ผูสงเสริมและ
ผูสืบทอด รวมทั้งเอกสารตาง ๆ ตั้งแตเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2556 ทําให
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ทราบแหลงขอมูลและกลุมเปาหมาย ทําใหกําหนดกลุมเปาหมายหรือชุมชน
ไดและมีการประชุมรวมกันระหวางครูเพลงและศิลปนพื้นบาน ผูสืบทอด
คณะดําเนินโครงการและอาจารยที่ปรึกษารวมประชุมเพื่อทําความเขาใจ
โครงการรวมกัน
ขั้นดําเนินการ คณะผูวิจัยไดสํารวจและรวบรวมขอมูลภาคสนาม
หรือลงพื้นที่จริง จํานวน 29 ครั้ง ระหวางเดือนมีนาคม–กันยายน 2557
โดยไดรับความรวมมือจากชุมชนตาง ๆ อยางดี และมีการเตรียมจัดทําคาย
“เพาะกลาพันธุเ กงเพลงพืน้ บาน” ไดแก การรวมเปนเจาภาพและผูส นับสนุน
ทุนดําเนินงาน และการเปนคณะกรรมการดําเนินโครงการคายฯ

ภาพที่ 2–4 พิธีเปดโครงการ งานเสวนาวิชาการ
และ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพลงพื้นบานภาคกลาง
ที่มา: บัวผัน สุพรรณยศ

ขั้นตอนการตรวจสอบการยืนยันและใหฉันทามติ โดยเปดเวทีให
ชุมชนเขารวมเวทีเสวนา หัวขอ “ แนวคิดและแนวทางในการปกปองคุม ครอง
เพลงพืน้ บานภาคกลางในฐานะมรดกภูมปิ ญ
 ญาทางวัฒนธรรมของไทย” และ
รวมประชุมเพื่อตรวจสอบ ยืนยันและใหฉันทามติตอการเสนอขึ้นทะเบียน
เพลงพื้นบานภาคกลางเปนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติและ
ของโลก เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม2557
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ภาพที่ 5–6 การประชุมเพื่อตรวจสอบ ยืนยันและใหฉันทามติ
ที่มา: บัวผัน สุพรรณยศ

การสังเกตและการบันทึกความเปลี่ยนแปลงที่ชุมชนเกิดจิตสํานึก
นั้น จากการสังเกตกระบวนการถายทอดของครูเพลง และสัมภาษณผูรับ
การถายทอด ซึ่งไดแก ผูสืบทอดเพลงในแตละคณะ และเยาวชนผูสนใจ ทั้ง
ทีม่ คี วามสามารถในการแสดงเพลงพืน้ บานและไมมที กั ษะและประสบการณ
การแสดงเลย ผลปรากฏวากระบวนการถายทอดเริ่มจากการจัดสภาพ
แวดลอมการเรียนรูตาง ๆ อยางเหมาะสม เกิดจิตสํานึกรวมกันในการเรียนรู
ถอยทอด สืบทอด และอนุรักษเพลงพื้นบาน

ภาพที่ 7–8 ผูเขาอบรมเชิงปฏิบัติการเพลงฉอย และเพลงทรงเครื่อง
ที่มา: บัวผัน สุพรรณยศ

กิจกรรมการแสดงผลงานจากการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการของกลุม
ศิษย ทําใหศิษยไดเรียนรูโดยการปฏิบัติจริง มีพัฒนาการที่ปรากฏชัดเจน
ขณะเดียวกันครูกม็ คี วามสุขและมีความหวัง จะเห็นไดจากครูเพลงหลายทาน
เมื่อเห็นการแสดงผลงานของศิษยแลวรูสึกปลื้มใจมากถึงกับหลั่งนํ้าตา
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ขณะที่ออกมาพูดชื่นชมศิษย ครูบางทานมีกําลังใจอยากจะรื้อฟนเพลง
พื้นบานของตน เชน กํานันสําเริง คนฑาและพอวีระวัฒน พึ่งลออ กลาวใน
ที่ประชุมวาจะกลับไปทําโครงการคายสืบสานลําตัดที่ระยอง และเพลงฉอย
ที่สิงหบุรีเชนเดียวกับคายนี้ ดังภาพประกอบ

ภาพที่ 9 - 10 พิธีลาครูลาคาย
ที่มา: บัวผัน สุพรรณยศ

อนึ่ง การดําเนินการโครงการยอมเกิดปญหาและอุปสรรคตาง ๆ
ผูวิจัยจึงปรับกระบวนการเพื่อใหบรรลุเปาหมาย โดยการจํากัดระยะเวลา
อบรมเพลงแตละชนิดและเชิญครูเพลงและหัวหนาคณะตามชนิดของเพลง
เฉพาะวันที่มีการอบรม เพื่อประหยัดคาใชจาย และการเลื่อนลําดับรายการ
อบรมเพื่อใหเหมาะสมตอสถานการณมีผลดี เชน ทําใหครูเพลงสายเหนือ
สายสิงหบุรีและสายสุพรรณมีโอกาสพบกันและรวมกิจกรรมดวยกัน กอให
เกิดพลังในการถายทอดและเกิดกําลังใจในการสืบสานเพลงพื้นบานยิ่งขึ้น
จะเห็นไดจากการรวมกันสาธิตเพลงฉอยอยางมีชวี ติ ชีวาและสนุกสนาน สราง
ความสุขและแรงบันดาลใจใหแกลูกศิษยอยางยิ่ง และมีการจัดกระบวนการ
เรียนรูอ ยางเหมาะสมเพือ่ บรรลุวตั ถุประสงคทวี่ างไว เนือ่ งจากครูและผูเ รียน
มาจากตางที่ตางถิ่นกัน และมีความแตกตางกันในดานตาง ๆ เชน เพศ วัย
ความรูพื้นฐานดานเพลงพื้นบาน ฯลฯ คณะผูวิจัยจึงออกแบบกระบวนการ
เรียนรูใหเหมาะสมแกบุคคลและระยะเวลา และจัดครูพี่เลี้ยงและพี่เลี้ยง ซึ่ง
มีความเชี่ยวชาญในดานเพลงพื้นบานภาคกลาง การแสดงพื้นบานและ
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การเปนผูนําในกิจกรรมสันทนาการเพื่ออํานวยความสะดวกและชวยเหลือ
ในดานตาง ๆ แกครูเพลงดวย

ภาพที่ 11 - 13 กิจกรรมการเรียนรูในคายเพาะกลาพันธุเกงเพลงพื้นบาน
ที่มา: บัวผัน สุพรรณยศ

ด า นการถ า ยทอดเพลงพื้ น บ า นภาคกลาง พบว า กระบวนการ
การถายทอดและฝกฝนวิชาความรูเกี่ยวกับการรองเพลงพื้นบานประเภท
ตาง ๆ นั้นผูถายทอดเพลงพื้นบานภาคกลางคือครูเพลง ซึ่งแบงเปน 2 กลุม
ไดแก ครูเพลงที่เปนศิลปนพื้นบาน และครูอาจารยในสถาบันการศึกษา
รูปแบบการถายทอดจึงมีลักษณะผสมผสานกันทั้งแบบวิถีชาวบานและแบบ
วิธีสอนในระบบโรงเรียน วิธีสอนของครูเพลงเกือบทุกคนคือการใหเนื้อเพลง
ทั้งโดยการจดและบันทึกเสียง แลวรองใหฟงเปนตัวอยาง จากนั้นใหนํา
บทเพลงไปทองจํา แลวมารองใหครูฟง เพือ่ แนะนํา เมือ่ รองไดคลองแคลวแลว
ก็จะสอนใหรําและแสดงทาทาง หรือสอนตีบท รวมทั้งการใชมุกตลกตาง ๆ
เมื่ อ พอจะแสดงได บ  า งแล ว ก็ อ อกแสดงเป น ลู ก คู  เ พื่ อ ให สั ง เกตดู จ ดจํ า
เคล็ดลับการแสดง สั่งสมประสบการณตอไป นอกจากนี้ยังมีวิธีครูพักลักจํา
แลวนํามาฝกฝนเองในภายหลัง ปจจุบันครูเพลงบางทานไดรับเชิญใหสอน
ในสถาบันการศึกษา จึงมีการสรางหลักสูตรและกระบวนการเรียน มีกจิ กรรม
และการวัดผลเชนเดียวกับวิชาอื่น ๆ
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ปญหาการสืบทอดเพลงพืน้ บานภาคกลางทีพ่ บในคณะเพลงทุกคณะ
มี 3 ขอ คือ ปญหาการวาจางงานมีจํานวนนอยลง ปญหาการจํากัด
งบประมาณ จํานวนคน และระยะเวลาแสดง และปญหาศิลปนเพลงพืน้ บาน
มีจาํ นวนไมเพียงพอ ขาดแรงจูงใจและขาดผูส บื ทอด ทัง้ นีเ้ พราะปจจัยคุกคาม
4 ประการ ไดแก การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวิกฤตคานิยมไทย นโยบาย
และการดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานรั ฐ และเอกชนไม ทั่ ว ถึ ง และต อ เนื่ อ ง
วิกฤตการณทางสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ รวมถึงภัยธรรมชาติ
ดานการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวิกฤตคานิยมไทย เกิดจากสภาพ
สังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรม วัฒนธรรมวิถีชาวพุทธ
เศรษฐกิ จ แบบพึ่ ง พา เน น คุ ณ ค า ด า นจิ ต ใจ ไปสู  สั ง คมกึ่ ง อุ ต สาหกรรม
เศรษฐกิจทุนนิยม เนนบริโภคนิยมและสะสมวัตถุ และกระแสวัฒนธรรม
ตางชาติที่ไหลบาเขามา ทําใหเพลงพื้นบาน กลายเปนของ “ลาสมัย”
ประกอบกับประชากรชวงวัยรุนและวัยทํางานที่อาศัยในทองถิ่นตาง ๆ ตาง
เดินทางออกจากภูมิลําเนาของตนเพื่อไปประกอบอาชีพอื่นและไมมีโอกาส
ไดเรียนรู สืบทอดเพลงพื้นบานภาคกลาง
ดานนโยบายและการดําเนินงานของหนวยงานรัฐและเอกชนไมทวั่ ถึง
และตอเนือ่ ง เกิดจากหนวยงานรัฐและเอกชนไมสง เสริมสนับสนุนอยางจริงจัง
และตอเนื่อง เชน สภาวัฒนธรรมจังหวัด องคการบริหารสวนทองถิ่น ศูนย
วัฒนธรรมในทองถิ่น และบริษัทหางรานตาง ๆ องคกรที่สงเสริมสนับสนุน
เพลงพื้ น บ า นเหล า นี้ มี จํ า นวนจํ า กั ด และการทํ า งานส ว นใหญ ต  อ งพึ่ ง
งบประมาณของรัฐหรือขององคกรซึ่งมีความจํากัดเชนเดียวกัน หนวยงาน
บางแหงมีภาระรับผิดชอบกวางขวางครอบคลุมการแสดงหลายชนิด กอปรกับ
ประเทศประสบภาวะวิกฤตในดานเศรษฐกิจและการเมือง การสงเสริมเพลง
พื้นบานจึงหยุดชะงักขาดความตอเนื่อง รวมถึงผูดําเนินงานบางสวนยังขาด
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ความรูความเขาใจแกนแทของวัฒนธรรมและทํางานโดยมุงความพึงพอใจ
และความสะดวกสบายเปนหลัก
ดานวิกฤตการณทางสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะดาน
เศรษฐกิจที่มีภาวะถดถอยทําใหพอเพลงและแมเพลงไมไดรับการวาจาง
ไปแสดง ประกอบกับความนิยมเพลงพื้นบานลดลง ศิลปนจําเปนตองหันไป
ประกอบอาชีพอื่น ๆ เปนหลัก เพลงพื้นบานจึงถูกลดบทบาทลงเปนเพียง
อาชีพรองหรืออาชีพเสริม สวนดานการเมือง เกิดจากความแตกแยกและ
การแบงเปนสองกลุม ใหญ ๆ ของผูท สี่ นับสนุนและไมสนับสนุนอดีตนายกรัฐมนตรี
เพลงพืน้ บานเปนสือ่ หนึง่ ทีถ่ กู เลือกใชเปนเครือ่ งมือในการถายทอดอุดมการณ
ความคิดของฝายนัน้ ๆ ทําใหฝา ยตรงขามเกิดความไมพอใจตอพอเพลงแมเพลง
ที่สนับสนุนอีกฝายหนึ่ง จึงเกิดทัศนคติที่ไมดีตอเพลงพื้นบานและศิลปน
เพลงพื้นบาน
ประการสุดทาย คือ ดานภัยธรรมชาติ เปนอีกหนึ่งปจจัยคุกคาม
สําคัญเพราะเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ เชน อุทกภัย เมื่อ ป พ.ศ. 2554 ทําให
ศิลปนเพลงพื้นบานประสบความเดือดรอนจากภัยธรรมชาติดังกลาว ทั้ง
ประสบกับนํ้าที่ทวมบานเรือนของตน และไมมีผูวาจางไปแสดงในที่ตาง ๆ
ทําใหสูญเสียรายได
ปจจัยคุกคามเพลงพืน้ บานภาคกลางประการตาง ๆ นี้ เปนสิง่ ทีต่ อ ง
คํ า นึ ง ระมั ด ระวั ง และวางแนวทางแก ไขพร อ มทั้ ง ปฏิ บั ติ อ ย า งจริ ง จั ง
ในการนีผ้ วู จิ ยั จึงขอเสนอแนวทางในการพิทกั ษรกั ษาเพลงพืน้ บานภาคกลาง
โดยมีปรัชญา 3 ประการ คือ 1. เพลงพื้นบานภาคกลางเปนมรดกทาง
วัฒนธรรม 2. เพลงพืน้ บานภาคกลางเปนตนทุนของเศรษฐกิจสรางสรรค และ
3. เพลงพื้นบานภาคกลางเปนเครื่องมือสรางสรรคสังคม (สรางความสุข
ปลุกจิตสํานึกดี สรางสามัคคีและมีคุณธรรม) โดยมีแนวคิดหลัก 5 ประการ
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ไดแก 1. เพลงพืน้ บานเกิดจากการสรางสรรคของศิลปนเฉพาะดานทีค่ วรไดรบั
การดูแลจากสังคมเปนกรณีพเิ ศษ 2. การพิทกั ษรกั ษาเพลงพืน้ บานภาคกลาง
ตองวางแผนและดําเนินงานอยางครบวงจร 3. เพลงพื้นบานคือภูมิปญญา
ตองนํามาใชในโอกาสตาง ๆ อยูเ สมอ เพือ่ ใหสงั คมไดมสี ว นปรับปรุงและสัง่ สม
สืบตอไป 4. สื่อมวลชนมีอิทธิพลตอคานิยมในดานวัฒนธรรมการแสดง
จึงควรใชเปนสื่อในการสรางสรรคและสืบทอดเพลงพื้นบานภาคกลาง และ
5. แนวทางการพิทกั ษรกั ษาเพลงพืน้ บานภาคกลางคือการขจัดปจจัยคุกคาม
และสรางเสริมภูมิคุมกันใหเขมแข็งขึ้น
แนวทางการพิทกั ษรกั ษาเพลงพืน้ บานภาคกลางนี้ ผูว จิ ยั ยึดถือตาม
ยุทธศาสตร 3 ประการ ของกรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ไดแก
ยุทธศาสตรที่ 1 ประชาชนมีความภาคภูมใิ จในมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ
ทีไ่ ดรบั การอนุรกั ษ ยุทธศาสตรที่ 2 ประชาชนมีคา นิยมทีด่ งี ามและเหมาะสม
ในการดําเนินชีวิต และยุทธศาสตรที่ 3 ประชาชนกลุมเปาหมายมีโอกาส
เขาถึงองคความรูเ ห็นคุณคาและนําไปใชประโยชน และดําเนินตามแผนงาน/
โครงการของกรมสงเสริมวัฒนธรรม นํามาสูการนําเสนอโครงการทั้งสิ้น 10
โครงการ เพือ่ การพิทกั ษรกั ษาเพลงพืน้ บานอยางเปนรูปธรรมและยัง่ ยืน ไดแก
1. โครงการสืบสานเพลงพืน้ บานในประเพณีวถิ ไี ทย โดยอุดหนุน
ทุนดําเนินโครงการเพื่อสืบทอดเพลงพื้นบานภาคกลางใหแกเครือขาย
วัฒนธรรม เชน ศูนยภมู ปิ ญ
 ญาทองถิน่ ชมรมเพลงพืน้ บานสถาบันการศึกษา
ฯลฯ
2. โครงการประกวดเพลงพืน้ บานภาคกลางเยาวชนระดับประถม
ศึกษาและมัธยมศึกษาชิงทุนการศึกษา และหรือถวยรางวัลพระราชทาน
เพื่อสงเสริมใหเยาวชนไดเรียนรู มีพื้นที่สําหรับแสดงความสามารถ และเปน
ขวัญกําลังใจในการฝกฝนทักษะดานเพลงพื้นบานตอไป
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3. โครงการเขาคายเพลงพื้นบานภาคกลาง (เพาะกลาพันธุเกง
เพลงพื้นบาน) โดยรับสมัครเยาวชนผูสนใจจากทั่วประเทศ เขาคายอบรม
เชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการเพื่อเรียนรูและฝกฝนทักษะดานเพลงพื้นบาน
4. โครงการรายการโทรทัศน “ประชันเพลงพืน้ บาน” ทัง้ แบบเดีย่ ว
และกลุม เพื่อเปดพื้นที่ใหแกศิลปนเพลงพื้นบานไดแสดงความสามารถ และ
เพลงพื้นบานแพรหลายสูสาธารณะชนยิ่งขึ้น
5. โครงการแสงเพชรเสียงเพลง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการรอง
การแสดงและการแตงเพลงใหแกครูอาจารย สื่อมวลชนและบุคคลทั่วไป
มีการแสดงผลงาน และเผยแพรผลงานในที่ประชุมชนหรือผานสื่อมวลชน
6. โครงการเพลงพืน้ บานสัญจร เปนการจัดทัศนศึกษาเยีย่ มบาน
ศิลปนเพลงพื้นบานในภาคอื่น ๆ เชน ศิลปนเพลงฉอยภาคกลางเดินทางไป
เยี่ยมศิลปนภาคเหนือตอนลาง เพื่อสานสัมพันธและเพิ่มโลกทัศน ผูเปน
เจาบานจัดกิจกรรมการถายทอดหรือการเผยแพรการแสดงเพลงชนิดตาง ๆ
ของชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข
7. โครงการเพลงพืน้ บานสานฝน เปนเวทีการแสดงเพลงพืน้ บาน
เพื่อจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนเดินสายแสดงเพลงพื้นบานเพื่อรณรงค
ในเรื่องสังคม การเมืองและวัฒนธรรม ใหแกชุมชนที่มีปญหา ทองถิ่นกันดาร
สถานที่พิเศษ หรือบุคคลที่ดอยโอกาส เชน สถานเลี้ยงเด็กกําพรา เรือนจํา
โรงพยาบาล บานพักคนชราหรือคนพิการ ศูนยผูประสบภัย ฯลฯ
8. เพลงพืน้ บานกับสือ่ สรางสรรค จัดกิจกรรมการผลิตสือ่ สรางสรรค
เชน ภาพยนตรสั้น สารคดี เพื่อรณรงคใหเห็นความสําคัญของเพลงพื้นบาน
และศิลปนพื้นบาน อาจจัดประกวดเพื่อจูงใจใหผลิตผลงานที่มีคุณภาพแลว
หาชองทางเผยแพรใหกวางขวางที่สุด
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9. โครงการเปดบานลานเพลง จัดตัง้ ศูนยเพลงพืน้ บานศึกษาหรือ
ศู น ย ภู มิ ป  ญ ญาเพลงพื้ น บ า นของชุ ม ชนอุ ด หนุ น งบประมาณและจั ด
องคประกอบตาง ๆ อยางเหมาะสม โดยใชทรัพยากรบุคคลและอื่น ๆ ของ
ทองถิน่ เชน สถานที่ อุปกรณ ฯลฯ ใหเปนแหลงเรียนรู และจัดกิจกรรมอยาง
สมํ่าเสมอ
10. โครงการสมบัติเพลงพื้นบาน จัดทําสื่อวีดิทัศนการแสดงหรือ
การร อ งเพลงพื้ น บ า นอย า งมี คุ ณ ภาพเพื่ อ เผยแพร เ ป น สื่ อ การเรี ย นรู 
โดยเฉพาะเพลงเกาทีเ่ ปนมรดกหรือสมบัตสิ ว นตัวของครูเพลง ซึง่ มีจาํ นวนมาก
รวมทั้งขอมูลที่นักวิชาการรวบรวมไวในตําราหรืองานวิจัยหรือแถบเสียง
แถบภาพที่ลาสมัย ซึ่งยังไมไดนํามาใชประโยชนใด ๆ
การอภิปรายผล
จากการศึกษาวิเคราะหขอมูลสามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้
1. ภาคกลางเปนแหลงภูมปิ ญ
 ญาดานเพลงพืน้ บานทีส่ าํ คัญของ
ประเทศ ปจจุบันภาคกลางยังคงเปนขุมทรัพยภูมิปญญาดานเพลงพื้นบาน
โดยเฉพาะเพลงโตตอบ 5 ชนิด ไดแก เพลงฉอย เพลงทรงเครื่อง เพลงเรือ
ลําตัดและเพลงอีแซว เนื่องจากมีคณะเพลงอาชีพรับวาจางแสดงในโอกาส
ตาง ๆ อยูเสมอและมีการสืบทอดตอเนื่องกันมาหลายรุน ดังจะเห็นไดจาก
ผลการรวบรวมขอมูลพบวาในเขตพื้นที่วัฒนธรรมภาคกลาง 35 จังหวัด
มีขอ มูลเพลงพืน้ บานกระจายตัวอยู 20 จังหวัด รวมคณะเพลงทัง้ สิน้ 37 คณะ
ซึ่งบางคณะสามารถแสดงเพลงพื้นบานไดมากกวา 1 ประเภท หากจําแนก
ตามประเภทของเพลงพื้นบาน คณะที่สามารถแสดงเพลงฉอยไดมีทั้งสิ้น
14 คณะ เพลงทรงเครื่อง 7 คณะ เพลงเรือ 9 คณะ ลําตัด 19 คณะ และ
เพลงอีแซว 9 คณะ คณะเพลงเหลานี้สวนหนึ่งมีหัวหนาคณะที่มีชื่อเสียงมาก
เชน เปนศิลปนแหงชาติ บางคณะก็กอ ตัง้ และสืบตอกันมาหลายสิบป จึงเปน
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ที่นิยมของผูชมทั่วไปและยังยึดเปนอาชีพไดจนกระทั่งทุกวันนี้ ตัวอยางเชน
คณะเพลงอีแซวในจังหวัดสุพรรณบุรปี จ จุบนั มี 9 คณะ สวนหนึง่ เปนคณะเกา
ที่กอตั้งมายาวนาน ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคลองกับผลการวิจัยของบัวผัน
สุพรรณยศ (2535) ที่พบวาป 2535 มีคณะเพลงอีแซว 7 คณะซึ่งเปนที่นิยม
ในทองถิน่ และทัว่ ประเทศ หัวหนาคณะบางคณะ อาทิ แมขวัญจิต ศรีประจันต
เปนครูเพลงและศิลปนพื้นบานที่มีความเชี่ยวชาญสูงจึงเปนที่นิยมมาอยาง
ยาวนาน เชนเดียวกับผลการวิจัยของดวงเดือน สดแสงจันทร (2544) เรื่อง
“การศึกษาเพลงพื้นบานของคณะขวัญจิต ศรีประจันต” ไดกลาววาขวัญจิต
ศรีประจันต เปนแมเพลงที่มีความรูความสามารถสูง และสมัยกอนชาวบาน
แถบภาคกลางนิยมเลนเพลงกันมาก รวมทัง้ งานวิจยั เรือ่ ง “เพลงฉอยโบราณ
บานตลุกกลางทุง ตําบลตลุกกลางทุง อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก” ของ
มานพชื่นภักดิ์(2554) กลาววาเพลงฉอยโบราณเปนเพลงปฏิพากยที่มี
ความเปนมายาวนานกวา 100 ป มีขนบธรรมเนียมแบบแผนในการแสดง
ทีแ่ ตกตางจากการแสดงเพลงฉอยในปจจุบนั คือมีโครงสรางและลําดับขัน้ ตอน
ในการแสดงมีแบบแผนเฉพาะที่ควรอนุรักษไว
การที่เพลงยังคงสืบทอดอยูไดอีกเหตุผลหนึ่งคือการมีบทบาท
หนาทีต่ อ สังคมอยางชัดเจน จากการศึกษาวิจยั พบวาเพลงพืน้ บานภาคกลาง
ทั้ง 5 ชนิด ยังเปนมหรสพพื้นบานที่มีบทบาทตอสังคมตลอดมา ศิลปน
ผูสืบทอดและผูสงวนรักษาตางยืนยันตรงกันวา เพลงคือภูมิปญญาของชาติ
ซึ่งสอดคลองกับผลวิจัยของสุกัญญา สุจฉายา (2523) เรื่อง “ เพลงปฏิพากย
: การศึกษาในเชิงวรรณคดีวิเคราะห” ซึ่งกลาววา เพลงปฏิพากยมีบทบาท
ตอสังคม ไดแก สรางความบันเทิง สรางความสามัคคี ใหการศึกษาแกผูคน
ในสังคม ระบายความเก็บกด บันทึกเหตุการณและวิพากษวจิ ารณสงั คม และ
งานวิจยั ของสาคร ศรีดี (2545) เรือ่ ง “วิเคราะหหลักพุทธจริยธรรมทีป่ รากฏ
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ในเพลงพื้นบานจังหวัดสุพรรณบุรี: ศึกษาเฉพาะกรณีเพลงอีแซว” ก็พบวา
เพลงอีแซวมีคุณคาทางจริยธรรมอยางชัดเจน
2. ศิลปนเพลงพื้นบานภาคกลางในปจจุบัน มีทั้งชาวบานและ
ชาวเมือง แสดงใหเห็นการยกระดับและขยายกลุม ไปสูช นชัน้ กลางมากขึน้
ผลการวิจัยพบวาครูเพลงและศิลปนพื้นบานแบงไดเปน 2 กลุมตามระดับวัย
การศึกษาและสภาพความเปนอยู กลุมแรกมีอายุมากกวา 50 ป สวนใหญ
เปนชาวชนบท มีการศึกษาคอนขางตํ่า ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมี
ฐานะยากจนถึงปานกลาง กลุม ทีส่ องมีอายุตาํ่ กวา 50 ป มีทงั้ ทีเ่ ปนชาวชนบท
และชาวเมือง มีการศึกษาระดับปานกลางถึงสูง ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
และอื่น ๆ เชน คาขาย รับจาง รับราชการครูและนักเรียนนักศึกษา แสดงวา
กลุมผูสืบทอดเพลงพื้นบานมีทั้งเกาและใหม มีทั้งชนชั้นคอนขางตํ่าและ
ปานกลาง นับเปนเรื่องที่นายินดีเพราะเปนที่คาดหวังไดวาภูมิปญญาดานนี้
จะไดรับการสืบทอดและพัฒนาตอไป ผลการศึกษานี้สอดคลองกับงานวิจัย
เรื่อง “ลําตัด” ของวิชา เชาวศิลป (2541) ที่กลาววาปจจุบันมีพอเพลง
แมเพลงลําตัดไมมากนัก ครูลาํ ตัดบางคนนอกจากแสดงลําตัดเปนอาชีพแลว
ยังเขียนลําตัดและสอนลําตัดใหแกสถาบันการศึกษาตาง ๆ ดวย งานวิจยั เรือ่ ง
“การดํารงอยูข องเพลงพืน้ บานและคุณลักษณะตอการเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน : กรณีศกึ ษาเพลงอีแซว ชุมชนบานลาดปอม ตําบลวังนํา้ ซับ อําเภอ
ศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุร”ี ของ จีระพันธ ออนเถือ่ น (2549) พบวากลุม
ศิลปนมีความหลากหลายกันทัง้ ในดานวัย วุฒกิ ารศึกษาและอาชีพ โดยเฉพาะ
ศิลปนหนุมสาวที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและปริญญาตรี นอกจากนี้
ปจจัยหนึง่ ทีม่ ผี ลตอการดํารงอยูข องเพลงอีแซวคือกระบวนการถายทอดและ
เรียนรูของศิลปนที่มีรูปแบบที่หลากหลาย รวมทั้งการประยุกตรูปแบบและ
เนื้อหาใหสอดคลองกับสังคมปจจุบัน
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3. กระบวนการถายทอดเพลงพืน้ บานภาคกลางในปจจุบนั ใชวธิ ี
มุขปาฐะนอยลง ใชวิธีการเรียนการสอนผานระบบการศึกษาในโรงเรียน
มากขึ้น ในอดีตการถายทอดเพลงจะอยูที่บานครูเปนหลัก ใชการบอกกลาว
ใหจํา ตอมาก็ใหจดคํารอง นําไปทองแลวฝกแสดง ลูกศิษยใกลชิดครูผูกพัน
กันรวมสุขรวมทุกขกนั ยาวนาน บางคนอยูเ ปนคณะเดียวกับครูมาหลายสิบป
ปจจุบันครูศิลปนยังสอนที่บานบาง แตมักสอนใหลูกหลานและญาติมิตร
ครูบางทานไดรับเชิญไปสอนในสถาบันการศึกษา ครูอาจารยของสถาบัน
หลายทานฝกหัดจนสามารถสอนนักเรียนนักศึกษาได และตั้งคณะเพลงของ
สถาบันได วิธกี ารถายทอดก็จดั ทําเปนหลักสูตรการเรียนการสอนเฉพาะวิชา
หรือเฉพาะกิจ สรางสือ่ และใชเทคโนโลยีสมัยใหม มีผลใหการฝกหัดเพลงพืน้ บาน
ทําไดอยางสะดวกสบายขึ้น เชน บันทึกเสียงครูแลวนําไปฟง ถายเอกสาร
เนื้อเพลงแลวนําไปทอง ฯลฯ แตการสืบทอดเพลงแบบนี้มีขอดอยอยูบาง
ตรงที่ “ฝกคลองรองงาย แตจําไดไมนาน” อยางไรก็ตามการขยายโอกาส
การศึกษาและสืบทอดเพลงพื้นบานผานการศึกษาในระบบโรงเรียนก็มีสวน
ทําใหมรดกวัฒนธรรมนี้สืบตออยูไดและเปนแนวทางที่ควรทําอยางตอเนื่อง
ซึ่งสอดคลองกับขอเสนอแนะของงานวิจัยหลายเรื่อง อาทิ เรื่อง “การศึกษา
เพลงพืน้ บานทาโพ ตําบลทาโพ อําเภอหนองขาหยาง จังหวัดอุทยั ธานี” ของ
จุฑามณีบา นมอญ (2550) เสนอแนะวาควรมีการถายทอดเพลงพืน้ บานทาโพ
อยางเปนระบบโดยมีหนวยงานทั้งในระดับทองถิ่นและระดับประเทศ และ
เรื่อง “เพลงพื้นบานทาโพ : เนื้อหาดนตรีและการสืบทอด” ของ ณรุทธ
สุทธจิตต (2539) ที่พบวาชาวบานทาโพ อําเภอหนองขาหยาง จังหวัด
อุทัยธานี มีการสงเสริมเพลงพื้นบานโดยใหมีการถายทอดใหกับโรงเรียน
ในหมูบาน ในอําเภอและมีการเชิญพอเพลงแมเพลงไปตามสถานที่ตาง ๆ
ในบางโอกาส ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนสวนสําคัญชวยใหมีการสืบทอดเพลงไวได
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งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรเพื่อถายทอดเพลงอีแซวภูมิปญญา
ทองถิ่นสุพรรณบุรี สําหรับนักเรียนประถมศึกษา” ของ อุบลรัตน กิจไมตรี
(2542) พบวาหลักสูตรมีสวนใหการเรียนรูเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดี
4. ศิลปนเพลงพื้นบานภาคกลางประสบปญหาสําคัญในดาน
เศรษฐกิจและคานิยม ซึ่งเปนปญหาเรื้อรังและตองสูทนตามลําพังมา
ยาวนาน ผูวิจัยสรุปผลวาเพลงพื้นบานกําลังประสบปญหา 3 ประการคือ
1. มีการวาจางนอยลง 2. ถูกจํากัดงบประมาณ และ 3. จํานวนศิลปนเพลง
พืน้ บานมีไมเพียงพอ ซึง่ ศิลปนหลายคนแกปญ
 หาดวยการประกอบอาชีพอืน่
เชน ทํานา คาขาย และยืมตัวนักแสดงจากคณะอื่น เมื่อโอกาสในการแสดง
นอยลง และตองใชผูแสดงซํ้า ๆ กัน การสรางสรรคเพลงและการวาจาง
ก็พลอยนอยไปดวย ปญหาเหลานีจ้ งึ สงผลกระทบตอการดํารงชีพของศิลปน
และการดํารงอยูของเพลงพื้นบานซึ่งเปนมรดกทางปญญาของชาติ ผลการ
วิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยหลายเรื่อง เชน เรื่อง “การศึกษาเพลงพื้นบาน
ทาโพ ตําบลทาโพ อําเภอหนองขาหยาง จังหวัดอุทัยธานี” ของจุฑามณี
บานมอญ (2550) ทีร่ ะบุวา เพลงพืน้ บานทาโพถูกทาทายจากความเปลีย่ นแปลง
ทางสังคมอยางรุนแรงถึงขัน้ วิกฤติทเี่ สีย่ งตอการสิน้ สูญซึง่ ตรงกับงานวิจยั เรือ่ ง
“แนวทางการอนุรักษและพัฒนาศิลปะการละเลนเพลงพื้นบานของจังหวัด
นครสวรรค” ของ พระครูวนิ ยั ธรณรงคเขียวทอง (2552) ทีก่ ลาววาปจจุบนั นี้
ชาวบานในจังหวัดนครสวรรคยังสืบทอดการรองเพลงพื้นบานไวหลาย
ประเภท แตมีแนวโนมที่การละเลนเพลงพื้นบานจะลดนอยลงไป เพราะมี
ปญหาและอุปสรรค 3 ดาน ไดแก ดานพอเพลงแมเพลง ดานผูส นับสนุน และ
ดานเยาวชน
5. ปจจุบันเพลงพื้นบานภาคกลางกําลังถูกคุกคามโดยปจจัย
ภายนอกที่มีผลกระทบรุนแรงและแกไขไดยาก ผูวิจัยสรุปผลการวิเคราะห
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ว า เพลงพื้ น บ า นภาคกลางถู ก คุ ก คามโดยป จ จั ย สํ า คั ญ 4 ประการ คื อ
1. การเปลีย่ นแปลงวิถชี วี ติ และวิกฤตคานิยมไทย 2. นโยบายและการดําเนินงาน
ของหนวยงานรัฐและเอกชนไมทั่วถึงและตอเนื่อง 3. วิกฤตการณทางสังคม
การเมืองและเศรษฐกิจ และ 4. ภัยธรรมชาติปจจัยเหลานี้มีผลกระทบตอ
เพลงพื้นบานภาคกลางมายาวนาน หลายครั้งหลายครา เหมือนพายุซัดคลื่น
เขาทลายฝงทําลายผืนดินและทรัพยสินมรดกไปอยางนาเสียดาย แนวโนม
ของเพลงพื้นบานภาคกลางบางชนิดและบางคณะจึงมีโอกาสสูงที่จะเสื่อม
และสูญไป เนือ่ งจากหลายพืน้ ทีท่ เี่ คยปรากฏวามีคณะเพลงในอดีตนัน้ ปจจุบนั
ไมมีแลวเพราะไมมีผูสืบตอ สาเหตุคือหัวหนาคณะชราลงหรือเสียชีวิตแลว
และชาวคณะก็ไมมงี านหาวาจางมากนัก ดังเชนที่ จังหวัดกาญจนบุรี จันทบุรี
นครปฐม เพชรบุรี และอางทอง เปนตน ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคลองกับงาน
วิจัยหลายเรื่อง เชน งานวิจัยเรื่อง “เพลงปฏิพากย : วัฒนธรรมการดนตรี
และภาพสะทอนทางสังคมของชาวตําบลเขาทอง อําเภอพยุหะคีรี จังหวัด
นครสวรรค” ของ กฤษณา แสงทอง (2540) ทีพ่ บวาบทบาทของเพลงพืน้ บาน
ไดเปลี่ยนไปจากเดิม โดยมีปจจัยหลายดาน เชน ความเจริญทางเทคโนโลยี
การเลนเพลงในปจจุบนั สวนใหญเลนเฉพาะโอกาสทีไ่ ดรบั เชิญ การสรางสรรค
เพลงเกือบไมมี มีเพียงการจดจําของเกามารอง ซึง่ นับวันผูส บื ทอดจะมีจาํ นวน
นอยลง แสดงใหเห็นถึงแนวโนมการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะสูญหายและเหลือเพียง
อดีตเทานั้น งานวิจัยเรื่อง “เพลงรองพื้นบานในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี กรณี
ศึกษา : เพลงโนเน เพลงลําภาขาวสาร และเพลงระบําพืน้ บาน” ของศรีจนั ทร
นอยสอาด (2542) ที่ระบุวาเพลงพื้นบานในจังหวัดปทุมธานีมีสภาพเสื่อม
หายไปมาก ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลง ไดแก ปญหาดานเศรษฐกิจ
ดานสังคม ระบบการศึกษา ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยี โดยเฉพาะ
ดานสื่อสารความบันเทิง และอิทธิพลของมหรสพและการแสดงอื่นเชนเดียว
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กับงานวิจยั เรือ่ ง “เพลงพืน้ บานกับวิถชี วี ติ ในการทํานา” ของอมรา กลํา่ เจริญ
(2548) ทีร่ ะบุไวชดั เจนวาเพลงพืน้ บานสูญหายไปเพราะขาดการสืบทอดและ
ความเปนอยูข องชาวบาน มีการเปลีย่ นแปลงไปตามความเจริญทางเทคโนโลยี
และมีรูปแบบการละเลนที่ทันสมัยนาสนใจกวาเขามาแทนที่ สามารถเขาไป
ถึงที่พักอาศัยโดยสื่อตาง ๆ งานวิจัยเรื่อง “เพลงพื้นบานอําเภอพนมทวน
จังหวัดกาญจนบุร”ี ของ กฤษณะ วรรณศิริ (2550) กลาววาศิลปนเพลงพืน้ บาน
ปจจุบันเหลืออยูนอยมาก สวนใหญเปนผูสูงอายุ งานวิจัยเรื่อง“ลําตัด”ของ
อภิลักษณ เกษมผลกูล (2555) พบวาคณะลําตัดในจังหวัดตราดเหลือเพียง
คณะเดียวคือ คณะลําตัดของนายเหี้ยม จังคะพาณิชย ซึ่งปจจุบันก็ไมคอยมี
งานแสดงแลว ซึ่งถือเปนวิกฤตของเพลงลําตัดในจังหวัดตราดอยางยิ่ง ทั้งนี้
ดวยสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแส
คานิยม และอิทธิพลจากวัฒนธรรมภายนอก ซึ่งจะสงผลตอการเลือนหาย
การขาดความตอเนื่องและการผิดเพี้ยนจากเดิม
6. แนวทางการพิทกั ษรกั ษาเพลงพืน้ บานภาคกลางโดยยึดหลัก
ปรัชญาของชาติและยุทธศาสตรของกรมสงเสริมวัฒนธรรม ผูว จิ ยั ไดเสนอ
แนวทางการพิทกั ษรกั ษาเพลงพืน้ บานภาคกลางโดยมีแนวคิดหลัก 5 ประการ
สรุปวาคือ 1. ดูแลศิลปนเปนกรณีพิเศษ 2. วางแผนและดําเนินงานอยาง
ครบวงจร 3. นํามาใชในโอกาสตาง ๆ อยูเสมอ 4. ใชสื่อมวลชน และ 5. ขจัด
ปจจัยคุกคามและสรางเสริมภูมิคุมกันใหเขมแข็งขึ้น ซึ่งแนวทางนี้สอดคลอง
กับแผนยุทธศาสตรของกรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (2557)
ไดแก ยุทธศาสตรที่ 1 ประชาชนมีความภาคภูมิใจในมรดกศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ ที่ไดรับการอนุรักษ ยุทธศาสตรที่ 2 ประชาชนมีคานิยมที่ดีงามและ
เหมาะสมในการดําเนินชีวิต และยุทธศาสตรที่ 3 ประชาชนกลุมเปาหมาย
มีโอกาสเขาถึงองคความรูเ ห็นคุณคาและนําไปใชประโยชน แนวทางทีเ่ สนอนี้
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ยังสอดคลองกับผลการวิจัยหลายเรื่อง อาทิ เรื่อง “เพลงพื้นบานทาโพ :
เนือ้ หาดนตรีและการสืบทอด” ของ ณรุทธ สุทธจิตต (2539) กลาววารัฐบาล
ควรใหการสนับสนุนในการเผยแพรเพลงพืน้ บานทาโพมากกวานี้ เพือ่ ใหมรดก
ลํ้าคายังคงอยูตอไปและงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาเพลงพื้นบานทาโพ ตําบล
ทาโพ อําเภอหนองขาหยาง จังหวัดอุทยั ธานี” ของจุฑามณี บานมอญ (2550)
พบวามีการรวมกลุม ของคนในชุมชนทีห่ ลากหลายวัยทําใหเกิดการขับเคลือ่ น
พรอมกันทั้งชุมชนในการปลุกจิตสํานึกในการอนุรักษเพลงพื้นบานทาโพ
ใหคงอยูส บื ตอไป การสนับสนุนจึงควรจัดสอนอยางมีระบบและมีการรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับเพลงพื้นบานทาโพใหครบทุกเพลงเพื่อเปนการอนุรักษเพลง
พืน้ บานไวใหอนุชนรุน หลัง เชนเดียวกับงานวิจยั เรือ่ ง “เพลงพืน้ บานภาคกลาง
: กรณีศึกษาบานสามโก ตําบลสามโก อําเภอสามโก จังหวัดอางทอง” ของ
ลักษณา ชุมพร (2555) ทีพ่ บวาเพลงพืน้ บานสามโกเปนเพลงรองเลน สืบทอด
กันมาหลายรุน ชวงหนึง่ เพลงเริม่ เลือนหาย ตอมาชาวบานไดรวมตัวกันสืบคน
รวบรวมและรื้อฟนการเลนขึ้นอีกครั้ง เพลงเหลานี้มีบทบาทตอสังคมและ
วัฒนธรรม และในพื้นที่ยังมีเพลงพื้นบานอื่น ๆ อีกหลายเพลงที่นาสนใจและ
ควรศึกษา
เพลงพื้นบานภาคกลางเปนมรดกภูมิปญญาที่ถายทอดสืบตอกันมา
และมีปรากฏอยูจ าํ นวนมาก แตกระจายตัวและมีไมครบทุกจังหวัด สวนเพลง
ที่ยังคงหลงเหลือยืนหยัดอยูไดก็อยูในภาวะที่ออนแอ จึงเปนเรื่องที่ควร
 ญาชนิดนี้ โดยการสงเสริม
ตระหนักและเรงดําเนินการฟน ฟูเพือ่ คืนชีพใหภมู ปิ ญ
และสรางสรรควิธีการตาง ๆ อยางเทาทันและตอเนื่อง เพื่อใหเพลงพื้นบาน
ยังคงดํารงอยูสืบตอไปไดอยางมั่นคงยั่งยืน
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ขอเสนอแนะ
1. เพลงพื้ น บ า นภาคกลางชนิ ด เพลงโต ต อบ เช น เพลงฉ อ ย
เพลงทรงเครื่อง ฯลฯ มีลักษณะผสมผสานกันระหวางวรรณกรรมพื้นบาน
และการแสดงพื้นบาน มีรายละเอียดของขอมูลคอนขางมาก การรวบรวม
และจัดเก็บขอมูลตองอาศัยเวลาและงบประมาณที่เพียงพอ กรมสงเสริม
วัฒนธรรมจึงควรสนับสนุนทุนดําเนินงานอยางตอเนื่องตอไป และรัฐควร
สนั บ สนุ น งบประมาณด า นการวิ จั ย และส ง เสริ ม วั ฒ นธรรมที่ เ พี ย งพอ
เชนเดียวกัน
2. เนื่องจากคณะเพลงพื้นบานภาคกลางอาชีพที่ยังไมไดรวบรวม
ขอมูลยังเหลืออีกหลายคณะ กรมสงเสริมวัฒนธรรมควรสนับสนุนทุนในการ
ดําเนินการรวบรวมขอมูลและการวิจัยเพิ่มเติม
3. เพลงพื้นบานภาคกลางชนิดอื่นที่ควรศึกษาวิจัย เชน เพลง
ประกอบพิธีกรรม เปนตน
4. การสงเสริมเพลงพื้นบานภาคกลางควรเจาะลึกลงไปที่ศิลปน
พืน้ บานระดับครูเพลงและหัวหนาคณะ โดยเฉพาะการสนับสนุนงบประมาณ
และเวทีการแสดงระดับชาติหรือผานสื่อมวลชนเพื่อใหเกิดกําลังใจ มีพลัง
ในการสืบทอดเพลงตอไป
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