
ลกัษณะภาษาไทยที่สะท้อนวฒันธรรมไทย

“เพลงพืน้บ้าน”



ความหมายของเพลงพืน้บ้าน

ปราณี  วงษเ์ทศ (2525: 63-64) ไดใ้หค้วามหมาย เพลงพืน้บ้าน วา่ 
เพลงท่ีแพร่หลายไม่วา่จะอยูใ่นหมู่บา้นเดียว หรือมากกวา่หน่ึงหมู่บา้นกไ็ด ้

เน้ือหาของเพลง  ผูร้้อง  ผูฟั้ง  จะอยูใ่นหมู่บา้นท่ีทุกคนรู้จกักนั  และจะแสดงถึง
เอกลกัษณ์เฉพาะของหมู่บา้นนั้นๆ และมีบทบาทหนา้ท่ีเป็นท่ีรู้จกัในวงแคบของ 
ชุมชนระหวา่งหมู่บา้น



พราวพรรณ  พนัธ์สมบุญ (2524: 77) ไดใ้หค้วามหมาย  เพลงพืน้บ้าน วา่
เป็นเพลงท่ีชาวบา้นในทอ้งถ่ินต่าง ๆ คิดประดิษฐแ์บบแผนการร้องเพลงไป

ตามความนิยม  และส าเนียงภาษาพดูในแต่ละทอ้งถ่ินของตน และนิยมร้องกนัใน
เทศกาลหรืองานท่ีมีการชุมนุมร่ืนเริง  มีท านองง่ายและเหมาะสมแก่ส าเนียงของ 
คนในทอ้งถ่ิน

ความหมายของเพลงพืน้บ้าน



เครือจิต ศรีบุญนาค (2546: 2) ไดใ้หค้วามหมาย เพลงพืน้บ้าน วา่ 
เพลงท่ีชาวบา้นในทอ้งถ่ินต่าง ๆ คิดประดิษฐข้ึ์นเพ่ือความสนุกสนานร่ืนเริง 

และเพ่ือผอ่นคลายความตึงเครียด  มีแบบแผนการร้องไปตามความนิยมและส าเนียง
ภาษาพดูในทอ้งถ่ินของตน  ใชภ้าษาเรียบง่าย  สะทอ้นใหเ้ห็นวถีิชีวติของชาวบา้น  มี
ลีลาการร้อง  การร า  อิสระทั้งรูปแบบและเน้ือหา  มีการปรับเปล่ียนและยดืหยุน่ไปตาม
สงัคมท่ีเปล่ียนไป ไม่มีกฎระเบียบตายตวั ถ่ายทอดสืบต่อกนัดว้ยการเลียนแบบจดจ า
และท าตามครูจนเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน

ความหมายของเพลงพืน้บ้าน



อมรา กล ่าเจริญ (2553: 2) ไดใ้หค้วามหมาย เพลงพืน้บ้าน วา่ 

เพลงท่ีเป็นวรรณกรรมของชาวบา้น ท่ีไดคิ้ดรูปแบบการร้องการเล่นข้ึน      
สืบทอดกนัมาในรูปแบบมุขปาฐะ กล่าวคือ สืบทอดโดยใชค้วามจดจ า

ความหมายของเพลงพืน้บ้าน



เพลงพ้ืนบา้น หมายถึง การขบัร้อง ท่วงท านอง ดนตรีของชาวบา้น ซ่ึงมี       
อตัลกัษณ์เฉพาะและความนิยมในทอ้งถ่ินนั้นๆ เน้ือหาของเพลงสะทอ้นใหเ้ห็น    
วถีิชีวติความเป็นอยูข่องชาวบา้น  ไม่วา่จะเป็นสงัคมเกษตร โดยส่วนมากจะขบัร้อง
เพื่อความสนุกสนาน  เพื่อใหลื้มความเม่ือยลา้จากการท างานหนกั  รวมไปถึงเพลง
ร้องท่ีใชใ้นพิธีกรรม หรืองานเทศกาลต่างๆ ของทอ้งถ่ินท่ีผูค้นจะเกิดการรวมกลุ่ม
และปฏิสมัพนัธ์กนั เพลงพ้ืนบา้นสืบทอดกนัมาในรูปแบบมุขปาฐะปากต่อปาก ใช้
ความจ าในการจดจ าเน้ือร้องและท่วงท านอง ไม่มีการบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ไม่ปรากฏช่ือผูแ้ต่งและท่ีมา

ความหมายของเพลงพืน้บ้าน



ลกัษณะของเพลงพืน้บ้าน

• ลกัษณะเด่นของเพลงพ้ืนบา้นอยูท่ี่ความไพเราะ คารมหรือถอ้ยค าง่ายๆ แต่มี
ความหมายกินใจ  ใชไ้หวพริบปฏิภาณในการร้องโตต้อบกนั 

• เพลงพ้ืนบา้นส่วนใหญ่จะมีเน้ือร้องและท านองง่ายๆ ร้องเล่นไดไ้ม่ยาก  ฟังไม่
นานกส็ามารถร้องเล่นตามได ้

• การเล่นเพลงพ้ืนบา้นจะเล่นกนัตามลานบา้น  ลานวดั ทอ้งนา ตามล าน ้ า แลว้แต่
โอกาสในการเล่นเพลง



• เคร่ืองดนตรีท่ีใชเ้ป็นเพียงเคร่ืองประกอบจงัหวะ เช่น ฉ่ิง กรับ กลอง หรือเคร่ือง
ดนตรีท่ีประดิษฐข้ึ์นเอง บางทีกไ็ม่มีเลย  ใชก้ารปรบมือประกอบจงัหวะ  

• ส่ิงส าคญัในการร้องเพลงพ้ืนบา้นอีกอยา่งกคื็อ ลูกคู่ทีร้่องรับ  ร้องกระทุ้ง  หรือ
ร้องสอดเพลง ซ่ึงจะช่วยท าใหเ้กิดความสนุกสนาน  ครึกคร้ืนยิง่ข้ึน

ลกัษณะของเพลงพืน้บ้าน



• อมรา  กล ่าเจริญ (2553:  2) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของเพลงพ้ืนบา้น ดงัต่อไปน้ี
1. ความเรียบง่ายของการใช้ถ้อยค า  ส านวน  โวหาร  ไม่มีค าศพัทย์ากมากนกั  

มีนยัแฝงอยูซ่ึ่งเป็นท่ีรู้จกักนัในสงัคมทอ้งถ่ิน  ถา้ผูฟั้งมีประสบการณ์จะสามารถ
เขา้ใจนยัไดท้นัที

2. มีลกัษณะตลกขบขัน การว่ากระทบกระแทกเสียดสีสังคมท้องถิน่จนถึง
ระดับชาติ มีใหพ้บเห็นอยูท่ ัว่ไปในเพลงพ้ืนบา้นทุกประเภท

ลกัษณะของเพลงพืน้บ้าน



3. ฉันทลกัษณ์ไม่แน่นอน  อาจจะใช้ค าตั้งแต่ 2-18 ค า  เวลาร้องซ ้ าไปซ ้ ามา
หรือแทรกการเอ้ือนเสียง  เวลาร้องใชว้ิธีรวบค าเพ่ือเล่นค า และมีลกัษณะคลอ้งจอง
กนัอยูใ่นตวั  แต่กไ็ม่ใช่ตามฉนัทลกัษณ์ของกลอนหรือค าประพนัธ์ชนิดใด  

เป็นกลอนหัวเดยีว คือ กลอนทีล่งท้ายด้วยสระชนิดเดยีวกนั เช่น กลอน ไร 
(ลงเสียงขา้งทา้ยดว้ยสระไอตลอด)  กลอนรี (ลงเสียงขา้งทา้ยดว้ยสระอีตลอด) 
กลอนรัว (ลงทา้ยดว้ยค าท่ีใชส้ระอวั) กลอนรา (ลงทา้ยดว้ยค าท่ีใชส้ระอา)   เช่น  
ในเพลง  ลามะลลิา ซ่ึงง่ายต่อการเล่น มุ่งใหทุ้กคนมีส่วนร้องไดส้นุกสนานร่วมกนั
ตวัอยา่ง https://www.youtube.com/watch?v=udfcnbcP0aQ&list=WL&index=1

ลกัษณะของเพลงพืน้บ้าน

https://www.youtube.com/watch?v=udfcnbcP0aQ&list=WL&index=1


4. การสอดแทรกวถิีชีวติชาวบ้าน นับตั้งแต่ความเช่ือ  ประเพณี  ค่านิยม 
ภาษาถิ่น ปรากฏในเพลงพ้ืนบา้นเป็นจ านวนมาก

5. มีการตัดเติมเสริมความในค าร้อง เพราะบางทีเป็นการร้องโตต้อบ 
(ปฏิพากย)์ ระหวา่งผูเ้ล่น 2 ขา้ง ซ่ึงตอ้งใชไ้หวพริบปฏิภาณ เพื่อความรวดเร็วและ
ไม่ใหก้ารเล่นหยดุชะงกั  จึงอาจจะตดัความหรือเสริมความเขา้ไปเพ่ือใหพ้อดีกบั
จงัหวะ เวลา โอกาส

ลกัษณะของเพลงพืน้บ้าน



6. ดนตรีประกอบการร้องเล่น ใช้วธีิตบมือ หรือใช้เคร่ืองก ากบัจังหวะ เช่น 
ฉ่ิง  กรับ โทน  กลอง  ก ากบัจงัหวะ หรือใชเ้คร่ืองดนตรีอ่ืนตามลกัษณะของทอ้งถ่ิน

7. การแต่งกายในการร้องเพลงพืน้บ้าน  แต่งกายตามแบบพืน้บ้านในท้องถิ่น

8. ไม่ทราบที่มาแน่นอนของบทกลอนทีร้่องว่ามาจากใครที่ไหน  เม่ือไหร่  คือ

จ าสืบต่อกนัมา

ลกัษณะของเพลงพืน้บ้าน



ประเภทของเพลงพืน้บ้าน

• ประเภทของเพลงพืน้บ้าน แบ่งออกได ้3 ประเภท คือ 
1. เพลงส าหรับเด็ก 
2. เพลงปฏิพากษ์
3. เพลงในพิธีกรรม



1. บทเพลงส าหรับเดก็ 

• เป็นเพลงพ้ืนบา้นท่ีแต่งข้ึนเพ่ือใหเ้ดก็ไดฟั้ง  
• ถ้าเป็นเพลงกล่อมเด็กจะขบักล่อมเพ่ือใหเ้ดก็เพลิดเพลินและรู้สึกอบอุ่นวา่มี

ผูใ้หญ่ใกลชิ้ดจนหลบัไป และการไดฟั้งซ ้ า ๆ จะปลูกฝังความรู้สึกนึกคิดใน     
ส่ิงเหล่านั้นเขา้ไปในจิตใจของเดก็  

• ส่วนเพลงร้องเล่น และเพลงประกอบการละเล่นของเด็ก แต่งข้ึนเพ่ือความ
เพลิดเพลินสนุกสนานใหเ้ดก็ไดร้้องประกอบกิจกรรมเขา้จงัหวะเพ่ิมเขา้มา



บทเพลงส าหรับเดก็ แบ่งออกเป็น 3 ชนิด
1.1 เพลงกล่อมเด็ก

1.2 เพลงร้องเล่นของเด็ก

1.3 เพลงประกอบการละเล่นของเด็ก

1. บทเพลงส าหรับเดก็ 



1.1 เพลงกล่อมเดก็

อมรา  กล ่าเจริญ (2553: 3-4) ไดก้ล่าวถึง เพลงกล่อมเด็ก วา่  
• เป็นเพลงท่ีร้องกล่อมใหเ้ดก็หลบัเร็วข้ึน  เพ่ือแสดงความรักเอ้ืออาทรท่ีแม่มีต่อลูก 
• เน้ือหาของเพลงกล่อมเดก็ทุกภูมิภาคของไทย โดยทัว่ไปจะมีความหมายคลา้ยคลึง

กนั  เช่น แสดงความรักของแม่ทีม่ีต่อลูก ซ่ึงจะเปรียบเทียบความน่ารักของเดก็กบั
สตัวท่ี์น่ารัก เช่น แมว  นก หรือบางทีบทกล่อมกไ็ม่เกีย่วข้องกบัเด็ก  

• เพลงกล่อมเดก็จะเป็นเพลงท่ีมีเน้ือหาสั้นบา้งยาวบา้ง  ผสมกบัการเอ้ือนเสียงชา้ๆ 
ใชถ้อ้ยค าง่ายๆสั้นๆ



• เพลงกล่อมเดก็ของไทยมีอยูทุ่กภูมิภาค ซ่ึงจะมีช่ือเรียกท่ีแตกต่างกนั
• ภาคเหนือ เรียกวา่ “เพลงอ่ือ” หรือ “เพลงอ่ือจา”
• ภาคอสีาน เรียกวา่ “เพลงก่อมลูก” “เพลงนอนสาเด้อ” “เพลงนอนสาหล่า”

• ภาคใต้ เรียกวา่ “เพลงชาน้อง” หรือ “เพลงน้องนอน”  หรือ “เพลงร้องเรือ”  ซ่ึง
เพลงร้องเรือท่ีหนุ่มสาวใชเ้ก้ียวพาราสีกนัมาใชร้้องกล่อมเดก็ หรืออาจเป็นเพราะใน
สมยัโบราณเด็กนอนในเปลผา้ซ่ึงมีรูปลกัษณะคลา้ยเรือ

1.1 เพลงกล่อมเดก็



• ตัวอย่างเพลงกล่อมเดก็ ภาคอสีาน  (เพลงนอนสาหล่า)

• https://www.youtube.com/watch?v=8C2hk-cRGLA&list=WL&index=9
นอนเดอ้หล่าหลบัตาเเม่สิกล่อม เจา้บ่นอน บ่ไหกิ้นกลว้ย 
เเม่ไปหว้ย หาซ่อนปลาปู เกบ็ผกัต้ิว มาไส่เเกงเห็ด ไปไส่เบด็เอาปลาข่อใหญ่ 
อยา่ร้องไหเ้เมวโพงสิจ๊กตา 
เจา้นอนซ่าเเมวโพงจ๊กห า 
เจา้นอนค ่าแมวโพงจ๊กกน้

https://www.youtube.com/watch?v=8C2hk-cRGLA&list=WL&index=9


• บทเพลงกล่อมเดก็เป็นเพลงท่ีใชค้  าง่ายๆไพเราะ ใชภ้าษาในทอ้งถ่ินท่ีตนอาศยัอยู่
- มีเน้ือหาแสดงความรักและความผกูพนัของแม่กบัลูก
- สะทอ้นวถีิชีวติความเป็นอยูท่างวฒันธรรมการเล้ียงลูกของคนไทยท่ีให้

เดก็นอนเปลสาย โดยแม่หรือคนในครอบครัวขบัร้องเพลงกล่อมมีทั้งขู่  ทั้งปลอบ 
และร้องเล่านิทาน เพ่ือใหเ้ดก็เพลิดเพลินนอนหลบัไดเ้ร็วข้ึน

- บทเพลงท่ีร้องนั้นช่วยกระตุน้พฒันาการและช่วยอบรมกล่อมเกลาเด็กมา
ตั้งแต่เยาวว์ยัและสามารถช่วยใหเ้กิดความรักความผกูพนัระหวา่งแม่กบัลูกไดเ้ป็น
อยา่งดี



ลกัษณะส าคญัของเพลงกล่อมเดก็

1. เป็นเพลงที่รับช่วงต่อ ๆ กนัมา  อาศัยการบอกกล่าว ไม่มีการบนัทึกเป็น         
ลายลกัษณ์อกัษร  จดัเป็นมุขปาฐะหรือถ่ายทอดดว้ยปาก

2. ใช้ภาษาง่ายๆ มีค าสัมผสัคล้องจองกนัตลอด ท าใหง่้ายต่อการจดจ าและขบั
กล่อมไดไ้พเราะจึงจดัเป็นประเภทเพลงชาวบา้น  รวบรวมคติและความเช่ือของ
ชาวบา้น

3. ไม่สามารถทราบได้ว่าใครเป็นผู้แต่ง เพราะอาศยัการสืบทอดมาหลายชัว่อายคุน



4. ไม่ทราบอายุหรือช่วงเวลาทีแ่ต่งเพลงกล่อมเดก็ได้ เพลงเดียวกนัอาจ
ผดิเพ้ียนกนับา้งจากส านวนภาษาของแต่ละทอ้งถ่ิน  

การจดจ า  ความเขา้ใจของผูก้ล่อมเดก็  บางคร้ังเพลงเดียวกนัคนกล่อม     
คนเดียวกนัใหร้้องกล่อม 2 คร้ัง กอ็าจกล่อมไม่เหมือนกนั  

บางคร้ังถา้ผูก้ล่อมไม่เขา้ใจค าศพัทใ์นเน้ือเพลงกอ็าจเปล่ียนค าใหม่เพ่ือให้
เขา้ใจความหมาย  จึงท าใหเ้น้ือเพลงผดิเพ้ียนไป

ลกัษณะส าคญัของเพลงกล่อมเดก็



• เน้ือหาในเพลงจะกล่าวถึงเร่ืองของการนอนหลบั เช่น “ค ่าแลว้จะนอน ท่ีตรงไหน” 
หรือบางเพลงกจ็ะกล่าวถงึความรักและความเอือ้อาทรของแม่ทีม่ต่ีอลูก เช่น

เจา้ทองดีเอย แม่จะพดัวีใหเ้จา้นอน
เจา้ทองดีอยา่ออ้น นอนเถิดนะพอ่คุณเอย

• หรือบางเพลงกจ็ะกล่าวเปรียบเทยีบความไร้เดยีงสา และความน่ารักน่าเอน็ดูของ
เดก็กบัสัตว์ทีคุ้่นเคย เช่น  นกเอ้ียง  นกเขา  นกขนุทอง  เช่น

เจา้นกเอ้ียงเอย ขนปีกเจา้เกล้ียงกลม
จบัอยูท่ี่ทา้ยสนม เอวกลมเจา้คนเดียวเอย

1.1 เพลงกล่อมเดก็



• เพลงกล่อมเด็กบางเพลงชาวบ้านกม็ักน าสภาพธรรมชาติมากล่าวไว้ในบทเพลง 
เน่ืองจากชาวบา้นมีวถีิชีวติท่ีแวดลอ้มดว้ยธรรมชาติ เช่น

• ตวัอยา่งเพลงกล่อมเดก็ท่ีกล่าวถึงธรรมชาติของนกกา และนกกาเหว่า
นกกาเหวา่เอย ไข่ใหแ้ม่กาฟัก

แม่กาหลงรัก เล้ียงดงัลูกในอุทร
คาบเอาขา้วมาเผื่อ คาบเหยือ่มาป้อน
ปีกหางเจา้ยงัอ่อน เพ่ิงจะสอนบิน
พาลูกเท่ียวหากิน ตามล าธาร



• เพลงกล่อมเดก็บางเพลงกส็ะท้อนแง่จิตวทิยาทีผู้่ใหญ่น ามาใช้ขู่ให้เด็กกลวัเพ่ือ
จะได้หลบัเร็ว เช่น https://www.youtube.com/watch?v=On_jAExii04

ตุ๊กแกเอย ตวัมนัลายพร้อยๆ
งูเขียวตวันอ้ย หอ้ยหวัลงมา
เดก็คนไหนนอน ไม่หลบั ตุก๊แกกินตบัเสียเถิดเอาวา

• เพลงกล่อมเด็กเป็นในลกัษณะปลอบโยนโดยชกัชวนใหเ้ด็กนอนดว้ยถอ้ยค า
อ่อนหวานเพ่ือแสดงความรักท่ีมีต่อเดก็

แม่เน้ือเยน็เอย แม่มิใหไ้ปเล่นท่ีหาดทราย
คร้ันวา่น ้ าข้ึนมา มนัจะพาเจา้ลอยหาย
แสนเสียดายเจา้คนเดียวเอย

https://www.youtube.com/watch?v=On_jAExii04


• เพลงกล่อมเด็กทีใ่ช้กลวธีิการให้สินบนแก่เด็ก โดยน าส่ิงท่ีเดก็สนใจมาหลอกล่อ
เจา้พดักระดาษเอย ขาดแลว้จะซ้ือใช้

ส าเภาเงินส าเภาทอง เขาจะล่องเขา้มาใหม่
แม่จะซ้ือมาใชใ้ห้ เจา้พดักระดาษเอย

1.1 เพลงกล่อมเดก็



• นอกจากน้ีเพลงกล่อมเดก็หลายเพลงยงักล่าวถึงเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีไม่เก่ียวกบัเดก็ แต่
เป็นเร่ืองราวของผูใ้หญ่โดยตรง เช่น 

- เร่ืองความรักระหวา่งชายและหญิง  ความเศร้าโศก หรือความผดิหวงัและ
พลดัพรากจากความรัก  

- เร่ืองพฤติกรรมของคนในสงัคม  ปัญหาเศรษฐกิจ  ปัญหาครอบครัว 
- เร่ืองราวท่ีเก่ียวกบัวรรณคดีและนิทานท่ีคนในสงัคมคุน้เคย 

1.1 เพลงกล่อมเดก็



• ตวัอยา่งเพลงกล่อมเดก็ช่ือ  “เจ้าขุนทอง” เป็นเพลงกล่อมเดก็ท่ีแพร่หลายมาก 
• เน้ือเพลงแสดงให้เห็นถงึความรักความผูกพนัของแม่ทีม่ต่ีอลูก  ความอาลยัอาวรณ์       

ทีลู่กต้องตายจากไป https://www.youtube.com/watch?v=iR-urSNnH5M
วดัเอ๋ยวดัโบสถ์ ตาลโตนดเจด็ตน้

ขนุทองไปปลน้ ป่านฉะน้ีไม่เห็นมา
คดขา้วใส่ห่อ ถ่อเรือไปหา
เขากร็ ่ าลือมา วา่พอ่ขนุทองตายแลว้
เหลือแต่กระดูกแกว้ เมียรักจะไปปลง
เจา้ขนุศรีจะถือฉตัร ยกกระบตัรถือธง
ถือทา้ยใตเ้รือหงส์ จะไปปลงศพเจา้ขนุทอง

https://www.youtube.com/watch?v=iR-urSNnH5M


• ตวัอยา่งเพลงกล่อมเดก็ท่ีสะท้อนให้เห็นค่านิยมของชาวบ้านที่ต าหนิผู้หญิงที ่        
ไม่เป็นแม่บ้านแม่เรือน เช่น

ลูกเอ๋ยลูกสาว ลูกของชาวเมืองเหนือ
ทาขม้ินเป็นเน้ือ ท าอะไรกไ็ม่เป็น
หุงขา้วแต่ละหมอ้ ส้ินฟืนก่อเป็นเกียนเขน็
บา้งกสุ็กบา้งกดิ็บ บา้งกเ็ป็นทอ้งเลน็
หุงขา้วกไ็ม่เป็น หนา้ชเลน้ไม่มีอายเอย



• ตวัอยา่งเพลงกล่อมเด็กที่มเีร่ืองราวเกีย่วกบัวรรณคดีท่ีคนไทยคุน้เคย
ตวัเอยตวัพี่ องคร์ะเด่นมนตรีรุ่งฟ้า

ลอบลกับุษบามา ลงในถ ้ามะคีรี
เสด็จเขา้ไป แกส้งสยัในกรุงศรี
บุษบานารี กไ็ปชมสวนศรีอุทยาน



1.2 เพลงร้องเล่นของเดก็

• เพลงร้องเล่นของเด็กเป็นเพลงส้ันๆ และร้องทวนไปทวนมาซ ้า ๆ กนั เพื่อใหเ้ด็ก
ใชร้้องเล่นเพ่ือความสนุกสนานเพลิดเพลิน และมีส่วนช่วยใหเ้ดก็จดจ าขอ้ความ
ยาวๆ ได ้ ซ่ึงท าใหเ้ดก็ไดเ้รียนรู้การใชภ้าษาและการใชศ้พัทต่์าง ๆ เพ่ิมมากข้ึน

• เน้ือหาของเพลงน ามาจากส่ิงแวดล้อมรอบ ๆ ตวัเด็ก เช่น เร่ืองสตัว์ ธรรมชาติ 
• เน้ือเพลงน้ันบางวรรคมีความหมาย  บางวรรคกไ็ม่มีความหมาย  

• เพลงชนิดนีบ้างทีกจ็ะมีการแสดงท่าทางง่าย ๆ ประกอบเพลง  เพื่อฝึกใหเ้ด็ก
รู้จกัใชอ้วยัวะต่างๆ เช่น การเดิน  การนัง่  การใชมื้อ 



• ตวัอยา่งเพลงร้องเล่นที่ใช้หยอกเดก็ และมกีารแสดงท่าทางประกอบ
- เพลงร้องเล่นท่ีช่วยฝึกให้เดก็ยืน

ตั้งไข่ลม้  ตม้ไข่กิน  ไข่ตกดิน อดกินไข่เนอ้
- เพลงร้องเล่นท่ีช่วยฝึกให้เดก็ใช้มือ

จบัปูด า  ขย  าปูนา  จบัปูมา้  ควา้ปูทะเล สนุกจริงเอยแลว้เลยนอนเปล 
ชะโอล้ะเห่ นอนเปลหลบัไป
https://www.youtube.com/watch?v=BKQ0OkBzCpU

https://www.youtube.com/watch?v=BKQ0OkBzCpU


- เพลงร้องเล่นท่ีช่วยฝึกให้เดก็ใช้กล้ามเน้ือ และรู้จักทรงตวั 
โยกเยกเอย  น ้าท่วมเมฆ  กระต่ายลอยคอ  หมาหางงอ  ข่ีคอโยกเยก
https://www.youtube.com/watch?v=PL_sbUudaEI

https://www.youtube.com/watch?v=PL_sbUudaEI


• บางคร้ังเน้ือหาของเพลงกร้็องเล่นๆ เพ่ือล้อเลยีนเพ่ือนๆ หรือเด็กที่แปลกๆ ผดิ
ไปจากเด็กคนอ่ืน

- เพลงหัวโล้น
หวัโลน้โกนใหม่ใหม่  ควกัข้ีไก่ใส่หวัโลน้

- เพลงผมจุก
ผมจุกมาคลุกน ้าปลา  เห็นข้ีหมานัง่ไหวก้ระจอ้งหง่อง

- เพลงผมเปีย
ผมเปียมาเลียใบตอง  พระตีกลอง  ตะลุ่มตุม้มง



1.3 เพลงประกอบการละเล่นของเดก็

• เพลงประกอบการละเล่นของเดก็ คือ เพลงที่เด็กใช้ร้องประกอบการละเล่นต่างๆ 
• ซ่ึงอาจจะร้องเป็นกลุ่ม หรือร้องเด่ียวกไ็ด ้บางคร้ังกมี็การตบมือใหจ้งัหวะหรือ

ใชท่้าทางประกอบเพ่ือช่วยใหก้ารละเล่นนั้นๆ สนุกสนานครึกคร้ืนยิง่ข้ึน เช่น 
- เพลงแมงมุม

แมงมุมเอย  ขยุม้หลงัคา
แมวกินปลา หมากดักะพุง้กน้



- เพลงงูกนิหาง
พอ่งู : “แม่งูเอ๋ยกินน ้าบ่อไหน”
แม่งู : “กินน ้าบ่อโสกโยกไปโยกมา” พร้อมแสดงอาการส่ายตวัไปมา
พอ่งู : “แม่งูเอ๋ยกินน ้าบ่อไหน”
แม่งู : “กินน ้าบ่อหินบินไปบินมา” พร้อมแสดงอาการบินไปบินมา
พอ่งู : “แม่งูเอ๋ยกินน ้าบ่อไหน”
แม่งู : “กินน ้าบ่อทรายยา้ยไปยา้ยมา” พร้อมแสดงอาการส่ายตวัไปมา
พอ่งู : “กินหวักินหางกินกลางตลอดตวั”

1.3 เพลงประกอบการละเล่นของเดก็



- เพลงรีรีข้าวสาร

รีรีขา้วสาร  สองทะนานขา้วเปลือก 
เลือกทอ้งใบลาน เกบ็เบ้ียใตถุ้นร้าน 
คดขา้วใส่จาน พานเอาคนขา้งหลงัไวใ้หดี้

เม่ือถึงค าสุดทา้ย ซุม้ประตูกจ็ะลดมือลง กกัตวัผูเ้ล่นท่ีเดินผา่นมา ผูเ้ล่นท่ีถูก
กกัตวัถูกคดัออก หรืออาจจะถูกลงโทษดว้ยการใหร้ าหรือท าท่าทางอะไรกไ็ด้

1.3 เพลงประกอบการละเล่นของเดก็



• เน้ือหาของเพลงประกอบการละเล่นของเด็กบางเพลงอาจสะท้อนให้เห็นสภาพ

ชีวติความเป็นอยู่ของชาวบ้านและค่านิยมของชาวบ้านในด้านต่างๆ เช่น
- เพลงจ า้จีม้ะเขือเปราะ   

จ ้าจ้ีมะเขือเปราะ    
กะเทาะหนา้แวน่ พายเรืออกแอ่น     
กระแท่นตน้กุ่ม สาวสาวหนุ่มหนุ่ม    
อาบน ้าท่าไหน อาบน ้าท่าวดั
เอาแป้งท่ีไหนผดั เอากระจกท่ีไหนส่อง
เยีย่ม ๆ มอง ๆ นกขนุทองร้องวู ้



จะเห็นไดว้า่เพลงเดก็เป็นเพลงท่ีร้องถ่ายทอดกนัปากต่อปาก  และใช้
ถอ้ยค าหรือท านองท่ีง่าย ๆ บางคร้ังเน้ือร้องอาจจะแตกต่างกนัไปบา้งแลว้แต่
ทอ้งถ่ิน  แต่จุดประสงคก์เ็พ่ือใหเ้ดก็ไดรั้บความสนุกสนานเพลิดเพลิน และช่วย
ใหเ้ดก็พฒันาทกัษะดา้นการพดู และดา้นร่างกายใหดี้ข้ึนนัน่เอง

1.3 เพลงประกอบการละเล่นของเดก็



2. เพลงปฏิพากย์

• ค าวา่ “ปฏิ”  หมายถึง โตต้อบ  
• ส่วนค าวา่ “พากย์”  หมายถึง การใชค้  าพดู 
• เพลงปฏิพากย์ จึงหมายถึง  เพลงท่ีร้องโตต้อบกนัระหวา่งผูช้ายกบัผูห้ญิง โดย

ใชป้ฏิภาณไหวพริบหรือท่ีเรียกวา่ “ร้องแก้” 



• อมรา  กล ่าเจริญ (2553: 4-5) ไดก้ล่าวถึง เพลงปฏิพากย์ วา่ 
• เป็นเพลงโตต้อบระหวา่งชายและหญิง  
• เน้ือหาเป็นการเก้ียวพาราสี  มีการถามตอบในเร่ืองคดีโลก คดีธรรม  ศาสนา 

หรือประวติัศาสตร์  
• ความสนุกสนานจะอยูท่ี่พอ่เพลงและแม่เพลงใชโ้วหารชิงไหวพริบ ดน้กลอน

แกก้นั  มีลูกคู่ร้องรับ กระทุง้จงัหวะท าใหค้ร้ืนเครงยิง่ข้ึน

2. เพลงปฏิพากย์



ภูมิจิต เรืองเดช (2529: 54-55)  ไดแ้สดงทศันะถึงเพลงปฏิพากย์ท่ีสอดคลอ้ง
กนัวา่  ทุกภาคของไทยมีเพลงพ้ืนบา้นในลกัษณะท่ีเป็นเพลงปฏิพากย ์ คือ   “เพลงที่
ชายหญิงร้องโต้ตอบกนั”  มีความแตกต่างกนัไปบา้ง  ตามลกัษณะวฒันธรรมประจ า
ทอ้งถ่ิน เช่น ภาษา  ท่วงท านอง  เน้ือหา  เคร่ืองดนตรี  การร่ายร า  การแต่งกาย และ
โอกาสที่ร้อง

2. เพลงปฏิพากย์



• เพลงปฏิพากย์ในแต่ละทอ้งถ่ิน   แต่ละชุมชน ภูมิภาค  มีช่ือเรียกวธีิการแสดงที่
แตกต่างกนัไปตามอตัลกัษณ์และความนิยมของทอ้งถ่ินนั้นๆ เช่น

ภาคกลางมีช่ือเรียกวา่ “เพลงเรือ”  “เพลงฉ่อย”  “เพลงอแีซว”

ภาคอสีานมีช่ือเรียกวา่  “หมอล าคู่” (หมอล าฝ่ายหญิงหมอล าฝ่ายชาย)  
อีสานใตเ้รียก “เจรียงตัว”  “เจรียงเบริน”

ภาคเหนือมีช่ือเรียกวา่ “เพลงซอ”

ภาคใต้มีช่ือเรียกวา่  “เพลงเรือ”   “เพลงนา”

2. เพลงปฏิพากย์



ตวัอย่างเพลงปฏพิากย์ทีคุ้่นเคย

• “เพลงเรือ”
• เพลงเรือ เป็นเพลงท่ีร้องเล่นในฤดูน ้าหลาก ประมาณเดือน 11-12 นิยม
เล่นในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา อ่างทอง สิงห์บุรี สุพรรณบุรี และลพบุรี  ช่วง
เทศกาลกฐิน ผา้ป่า หรืองานนมสัการ งานบุญประจ าปีของวดั ซ่ึงเป็นฤดูน ้ าหลาก 
ชาวนาวา่งเวน้จากการท านา รอน ้าลด และรวงขา้วสุก กจ็ะพากนัพายเรือมาท าบุญ
ไหวพ้ระและเล่นเพลง 



• ธรรมเนียมในการเล่นมีเรือฝ่ายชายและฝ่ายหญิง 
• จ านวนผูเ้ล่นข้ึนอยูก่บัขนาดของเรือประมาณ   9 - 10 คน มีพอ่เพลง แม่เพลง 

ส่วนท่ีเหลือเป็นลูกคู่ 
• ใชก้ลอนลงสระเสียงเดียวกนัไปเร่ือยๆ ท่ีเรียกวา่ “กลอนหัวเดียว” นิยมร้อง

กลอนลา และกลอนไล เพราะคิดหาค าไดง่้ายกวา่สระเสียงอ่ืน 
• มีเคร่ืองประกอบจงัหวะ ไดแ้ก่ ฉ่ิง และกรับ 
• พอ่เพลงท่ีนัง่กลางล าเรือ จะเป็นคนตีฉ่ิงดงัฉบัๆ ไปเร่ือยๆ ท่ีเหลือกเ็ป็นลูกคู่

คอยร้องรับหรือร้องย ัว่ดว้ยค าวา่ “ฮ้า ไฮ้” และคอยกระทุง้วา่ “ชะ ชะ” หรือ 
“เช้ียบ เช้ียบ” ตามความคะนองปากเป็นจงัหวะๆ



• เม่ือชาวเพลงพายเรือมาถึงท่ีหมาย โดยทัว่ไปกจ็ะมองหาเรือจบัคู่วา่เพลงกนั  แลว้ 
ฝ่ายชายจะพายเรือไปเทียบจนชิดเรือฝ่ายหญิงและเกบ็พายข้ึน 

• ในเรือแต่ละล าจะนัง่เป็นคู่ๆ นอกจากช่วงหวัเรือทา้ยเรือจะนัง่คนเดียวเพราะท่ีแคบ 
• เรือฝ่ายชายจะเร่ิมวา่เพลงก่อน เรียกวา่ “เพลงปลอบ” เพ่ือขอเล่นเพลงกบัฝ่ายหญิง

ตามมารยาท 
• เม่ือวา่ไปสกั 2 - 3 บท หากฝ่ายหญิงน่ิงไม่ตอบ กแ็สดงวา่ ไม่สมคัรใจเล่นเพลงดว้ย 

หรือมีคู่นดัหมายอยูแ่ลว้ เรือฝ่ายชายตอ้งไปหาคู่ใหม่ 



• แต่ถา้ฝ่ายหญิงเอ้ือนเสียงตอบ แสดงวา่ ตกลงปลงใจเล่นเพลงดว้ย กเ็ร่ิมวา่      
“เพลงประ” โตต้อบกนัในเชิงเก้ียวพาราสีอยา่งสนุกสนาน เช่น 

- กล่าวถึงการลกัพาหนี หรือนดัหมายสู่ขอ 
- เพลงชิงชู ้และเพลงตีหมากผวั  

• เม่ือวา่เพลงกนัสมควรแก่เวลาแลว้ เรือฝ่ายชายจะพายไปส่งเรือฝ่ายหญิง ในระหวา่ง
นั้นกว็า่ “เพลงจาก” เพื่อเป็นการแสดงความอาลยัอาวรณ์

• ตวัอยา่ง https://www.youtube.com/watch?v=5tXTZC4OVHM

https://www.youtube.com/watch?v=5tXTZC4OVHM


• “เพลงอแีซว” เป็นเพลงพื้นบา้นจงัหวดัสุพรรณบุรี  เล่นในงานเทศกาลสงกรานต ์หรือ
งานบุญกศุล เดิมเป็นเพลงร้องโตต้อบกนัสั้นๆ แบบกลอนหวัเดียว ต่อมาไดย้มืกลอนเพลง
ฉ่อยไปร้องใหย้าวมากข้ึน  

• ร้องดว้ยจงัหวะเร็วๆ เดินจงัหวะดว้ยฉ่ิง  กรับ  
• พอ่เพลงแม่เพลงแต่ละฝ่ายมีลูกคู่ 4- 5 คนร้องโตต้อบเชิงเก้ียวพาราสี  แฝงค า

สองแง่สองง่าม เพื่อสร้างความครึกคร้ืนใหแ้ก่ผูฟั้ง หรือมีเน้ือเพลงเก่ียวกบัเร่ืองสงัคม
• ส่วนผูร้้องตอ้งมีความสามารถในการเลือกถอ้ยค ามาร้อยเรียงท่ีเรียกกนัวา่ “ด้นเพลง” ให้

ทนัจงัหวะท่ีเร็วกวา่เพลงประเภทอ่ืน ๆ ต่อมา 
• ยกตวัอยา่ง https://www.youtube.com/watch?v=dnmsQ6G6ygc

ตวัอย่างเพลงปฏพิากย์ทีคุ้่นเคย

https://www.youtube.com/watch?v=dnmsQ6G6ygc


• “เพลงฉ่อย”
• เพลงฉ่อย เป็นเพลงท่ีเล่นกนัทัว่ไปทุกจงัหวดัในภาคกลาง โดยนิยมเล่นในช่วง

เทศกาลสงกรานต ์และวนันกัขตัฤกษอ่ื์นๆ 
• ภายหลงัมีการตั้งวงเป็นอาชีพรับจา้งแสดงทัว่ไป คณะล าตดัหวงัเต๊ะนิยมน าเพลงฉ่อยมา

ร้องแทรกกบัการละเล่นเพลงล าตดัเสมอ 
• เพลงฉ่อยเป็นเพลงโตต้อบระหวา่งชายหญิง มีเอกลกัษณ์ตรงท่ีลูกคู่จะร้องรับวา่         

“เอ่ชา  เอชา  ชา  ฉาด  ชา” บางคณะต่อดว้ย  “หน่อยแม่” ไม่ตอ้งมีดนตรี     
ประกอบลูกคู่จะปรบมือเท่านั้น

• ตวัอยา่ง https://www.youtube.com/watch?v=hH1LNIdCNVc

ตวัอย่างเพลงปฏพิากย์ทีคุ้่นเคย

https://www.youtube.com/watch?v=hH1LNIdCNVc


• “เพลงเกีย่วข้าว” 

• เพลงเก่ียวขา้ว เป็นเพลงท่ีส าหรับร้องกนัในขณะลงแขกเก่ียวขา้ว อนัเป็นอาชีพ
ส าคญัของชาวนาไทย  เพ่ือใหส้นุกสนานและรู้สึกผอ่นคลายความเหน็ดเหน่ือย
เม่ือยลา้ในการงาน และเช่ือมความสามคัคีในระหวา่งเพ่ือนบา้นอาชีพเดียวกนั  

• เพลงเกีย่วข้าวจะเล่นกนัในฤดูเกีย่วข้าว  และจะเล่นกนัเม่ือหยดุจากการเกบ็เกีย่ว
ข้าวแล้ว เหมือนกบัเพลงเต้นก าร าเคยีว 

ตวัอย่างเพลงปฏิพากย์ทีคุ้่นเคย



• กล่าวคือ จะเล่นเพลงเกีย่วข้าวก่อนที่จะเล่นเพลงเต้นก าร าเคยีว 
• ไม่มีก าหนดเวลาในการเล่น คือ เล่นกนัจนเหน่ือยกเ็ลิก  
• เน้ือความของเพลงมักจะเกีย่วกบัการไต่ถามถึงการท านาผสมผสานการเกีย้ว    

พาราสีกนั

• เพลงเก่ียวขา้ว บางแห่งเรียก “เพลงก า” 

• เวลาแสดง อีกมือหน่ึงก าขา้วไว ้  ย  า่เทา้ใชลี้ลาไปตามจงัหวะเพลง ใชต้บมือให้
จงัหวะพร้อม ๆ กนั บางคร้ังใชก้ลองและฉ่ิงเขา้ร่วมดว้ย



• ตัวอย่างเพลงเกีย่วข้าว

เก่ียวเถิดหนาแม่เก่ียว อยา่มวัแลมวัเหลียว
เคียวจะบาดมือเอย

ควา้เถิดหนาแม่ควา้ รีบตะบึงใหถึ้งคนันา
จะไดพ้ดูจากนัเอย

• ตวัอยา่งเพลงเก่ียวขา้ว กล่าวถึง 
https://www.youtube.com/watch?v=HCAqxT8OYxQ

อาชีพท านาที่มีการร่วมลงแขก

https://www.youtube.com/watch?v=HCAqxT8OYxQ


• ตัวอย่างเพลงเต้นก าร าเคยีว

มากนัเถิดเอย  เอ๋ยรา  แม่รา  มารึมา  แม่มา  มาเถิดนะแม่มา  มารึมา แม่มา     
มาเตน้ ก าย  าหญา้กนัในนาน้ีเอย

มาเสียเถิดเอย เอ๋ยรา พอ่มา  มารึมา  พอ่มา  ฝนกระจายปลายนา  แลว้นอ้ง
จะมาอยา่งไรเอย....
• ตวัอยา่ง https://www.youtube.com/watch?v=EJBM-kY0PEc

https://www.youtube.com/watch?v=EJBM-kY0PEc


3. เพลงในพธีิกรรม

• เพลงในพิธีกรรมของชาวบา้น คือ การขบัล าน าเป็นท่วงท านองท่ีชาวบา้นใช้
ประกอบในพิธีกรรมเก่ียวกบัวถีิชีวติของผูค้นในทอ้งถ่ินนั้นๆ

• อมรา  กล ่าเจริญ (2553: 5-6) ไดแ้บ่งประเภทของเพลงในพิธีกรรมได ้ 3 ประเภท 
ดงัน้ี

3.1  เพลงที่ประกอบในพธีิกรรมเกีย่วกบัชีวติ
3.2 เพลงประกอบพธีิกรรมตามปฏิทิน
3.3 เพลงประกอบพธีิกรรมในการรักษาโรค



• วฒันธรรมและประเพณีการด าเนินชีวติของคนไทย  นบัตั้งแต่เกิดจนตาย มี
ความผกูพนัอยูก่บัท่วงท านองกลอนเพลง  เพราะมีความเช่ือวา่เพลงจะเป็นส่ือ
ถึงส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ  เพ่ือบนัดาลความสุข  ปัดเป่าความทุกข ์  

• เพลงในพิธีกรรมมีความส าคญักบัการเกิดของเดก็ เช่น  สวดแหล่เรียกขวญั ใน
พิธีท าขวญั  พิธีโกนจุก  พิธีบวชนาค พิธีแต่งงาน  
ในงานอวมงคล  เช่น  เพลงตุม้โมง (อีสานใต)้  เพลงสวดคฤหสัถ ์ (ภาคกลาง)

สวดมาลยั  และเพลงกาหลอ (ภาคใต)้ ซ่ึงใชใ้นงานศพ

3.1  เพลงที่ประกอบในพธีิกรรมเกีย่วกบัชีวติ



• ตัวอย่างเพลงสวดคฤหัสถ์

• https://www.youtube.com/watch?v=BHWuzJfw9Bk

• https://www.youtube.com/watch?v=k8hrvFSRB6w

https://www.youtube.com/watch?v=BHWuzJfw9Bk
https://www.youtube.com/watch?v=k8hrvFSRB6w


3.2 เพลงประกอบพธีิกรรมตามปฏิทิน

• เพลงประกอบพิธีกรรมตามปฏิทิน ไดแ้ก่ เพลงท่ีมีบทบาทตามปฏิทินประเพณี
ราษฎร์ 12 เดือน เช่น 

• บทเพลงแห่นางแมวในพธีิของฝน  หากฝนไม่ตกตอ้งตามฤดูกาลท าใหเ้กิดความ
แหง้แลง้ ประมาณเดือน 8-9 เพื่อใหฝ้นตกลงมาเพื่อการเพาะปลูกและพืชผล
ทางการเกษตร https://www.youtube.com/watch?v=YajJIDK9DJY

• ในส่วนน้ีจะมีเพลงในพิธีกรรมต่อเน่ืองในเร่ืองของการเพาะปลูก  เช่น พธีิสู่
ขวญัข้าว สู่ขวญัยุ้ง  ขอบคุณผสีางเทวดาทีใ่ห้ผลผลติดี

https://www.youtube.com/watch?v=YajJIDK9DJY


3.3 เพลงประกอบพธีิกรรมในการรักษาโรค

• เพลงประกอบพิธีกรรมในการรักษาโรค เป็นพิธีกรรมท่ีเกิดข้ึนจากความเช่ือทาง      
ไสยศาสตร์ท่ีเร้นลบั ไดแ้ก่ เวทมนตร์หรือคาถาอาคมต่างๆ อิทธิปาฏิหาริย ์ ภูตผี
ปีศาจ และวญิญาณ เพราะคนไทยส่วนใหญ่มีความเช่ือทางไสยศาสตร์กนัมานาน  

• ถึงแมว้ทิยาการต่างๆ จะเจริญกา้วหนา้ไปสู่โลกของเทคโนโลยแีลว้  ยงัพบวา่        
มีการรักษาอาการเจบ็ป่วยดว้ยเพลงในสงัคมชนบท เช่น ล าผฟ้ีา  ล าผแีถน 



3.3 เพลงประกอบพธีิกรรมในการรักษาโรค

• ในภาคอีสานเหนือ  เป็นการขบัร้องบทกลอน มีแคนเป็นดนตรีประกอบกบัการ
ขบัร้อง  มีการใชท่้าร่ายร าประกอบ  

• การขบัล าประเภทน้ีเป็นการล าบอกกล่าว  และเชิญวญิญาณบรรพบุรุษมาเพื่อ
รักษาอาการป่วยไข้



เพลงพืน้บ้านสะท้อนวฒันธรรมไทย

• เพลงพ้ืนบา้นของไทยจดัเป็นวรรณกรรมประเภทหน่ึง  ผูร้้องเพลงพ้ืนบา้นกคื็อ
ชาวบา้นท่ีมีอาชีพเกษตรกรรม  ซ่ึงเป็นอาชีพหลกัของไทย 

• เราถือวา่เพลงพ้ืนบา้นเป็นผลผลิตของสงัคมเกษตรกรรมและสามารถสะทอ้น
วถีิชีวติหรือวฒันธรรมของคนไทยในแง่มุมต่างๆ ดงัน้ี



1. เพลงพ้ืนบา้นสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ อาชีพหลกัของคนไทย คือ ท าไร่ท านา 
สะท้อนภาพในท้องทุ่งนาและทศันคตขิองชาวนา เช่น เพลงอีแซว ท่ีวา่

ต่ืนข้ึนเชา้เชา้กเ็ขา้แต่คอก จูงววัออกเอาไปเทียมไถ
ไถคู่กไ็ดไ้ถควายกอ็ด ถา้ไม่บ่ายขา้ไม่ปลดหรอกไถไป

เพลงพืน้บ้านสะท้อนวฒันธรรมไทย



2. เพลงพืน้บ้านสะท้อนชีวติความเป็นอยู่ของชาวบ้าน

ตวัอยา่งเพลงฉ่อยท่ีกล่าวถึงความเป็นอยูข่องชาวบา้น คือ ชาวบา้นจะไป
อาบน ้าท่ีท่าน ้ า และหนุ่มๆ สาวๆ  จะพบปะกนัท่ีนัน่

นอ้งจะไปยงัตีนท่า จะไปสรงคงคาเหมือนดงัใจ
จะไปละราคินใหม้นัส้ินมวัหมอง จะลงรักปิดทองไวข้า้งใน
นอ้งจะนุ่งผา้ผนืรึบางบาง กใ็หม้นัเห็นรางรางไรไร

เพลงพืน้บ้านสะท้อนวฒันธรรมไทย



3. เพลงพืน้บ้านสะท้อนค่านิยมด้านต่างๆของชาวบ้าน

- ชาวบา้นมีทศันะต่อชาวจีนวา่มีความร ่ารวย  เน่ืองจากมีอาชีพคา้ขาย ไม่
รังเกียจลูกเขยชาวจีน  ฉะนั้น ในบทเก้ียวพาราสีของเพลงพ้ืนบา้น  ฝ่ายชายมกัจะ
พดูถึงตนเองวา่ร ่ ารวย และเป็นลูกพอ่คา้ชาวจีน ดงัตวัอยา่งเพลงอีแซว ท่ีวา่

ไม่มีใครดูหม่ินวา่ขา้นอนกินดอกเบ้ีย ขา้เป็นลูกอาเส่ีย กินขา้วร้อนนอนสาย
วา่โรงเล่ือย  โรงสียงัมีส่ีสิบหา้โรง แถมยงัมีเรือโยง  ขา้ไม่คุยขยาย

เพลงพืน้บ้านสะท้อนวฒันธรรมไทย



3. เพลงพืน้บ้านสะท้อนค่านิยมด้านต่างๆของชาวบ้าน (ต่อ)

- ชาวบา้นมีค่านิยมในการเลือกคู่ครอง โดยฝ่ายหญิงตอ้งพิจารณาฝ่ายชาย
วา่เทือกเถาเหล่ากอเป็นอยา่งไร และนิสยัของฝ่ายชายดีหรือไม่  อีกทั้งฝ่ายชายตอ้ง
เป็นโสด ยงัไม่มีคู่ครอง ดงัตวัอยา่งเพลงอีแซว ท่ีวา่

เจา้จะมีลูกผวัครอบครอง  ควรจะตรองใหม้นัสมหมาย
วา่ตอ้งเลือกเทือกเถาเหล่ากอบริวารร่วมหน่อวา่พอ่แม่เขาเป็นคนชนิดไหน  
สูบฝ่ินกินเหลา้เมากญัชา  ลูกภรรยาเขามีหรือไม่



3. เพลงพืน้บ้านสะท้อนค่านิยมด้านต่างๆของชาวบ้าน (ต่อ)
เน้ือหาของเพลงพ้ืนบา้นบางเพลงยงัสะทอ้นค่านิยมของฝ่ายหญิงวา่        

ไม่ชอบผูช้ายท่ีเป็นนกัเลง หรือเล่นการพนนั ดงัตวัอยา่งเพลงระบ าบา้นไร่
ไอลู้กผวัฉนักอ็ยากจะมี แต่มนัหาคนดีไม่ได้
ต่ืนข้ึนเชา้เขา้แต่โรงบ่อน สองมือกช็อ้นแต่แพไพ่
ผวันกัเลงฉนัเองกไ็ม่เอา ฉนัข้ีเกียจหุงขา้วหมอ้ใหญ่



3. เพลงพืน้บ้านสะท้อนค่านิยมด้านต่างๆของชาวบ้าน (ต่อ)

เน้ือเพลงพ้ืนบา้นบางเพลงกส็ะทอ้นใหเ้ห็นค่านิยมของคนในสงัคมวา่ 
ผูห้ญิงเราตอ้งแต่งงานและมีการสู่ขอตามประเพณี  ตวัอยา่งเพลงพวงมาลยัท่ีวา่

เอ่อระเหยลอยมา ลอยมากล็อยไป
พอ่ท่านเล้ียงมายาก จะกินขนัหมากใหไ้ด้
ไม่ไดกิ้นหนมตม้อมน ้าตาล นอ้งไม่รับประทานของใคร
พวงเอ๋ยพวงมาลยั ถอยหลงักลบัไปเถิดเอย



4. เพลงพืน้บ้านสะท้อนความเช่ือของชาวบ้านไว้หลายประการ

- ความเช่ือเร่ืองนรกสวรรค ์ ชาวบา้นมีความเช่ือวา่คนท าดี  ท าบุญสุนทาน
ยอ่มไดไ้ปข้ึนสวรรค ์ คนชัว่ตอ้งไดรั้บผลกรรมและผลของบุญบาปจะติดตามไป
จนถึงชาติหนา้ ตวัอยา่งเพลงอีแซวท่ีวา่

ผลศีลผลทานไปอยูว่มิานเล่ือนลอย เป็นของทิพยร์อคอยไม่เล่ือนลอยไปไหน
จะไปชมสมบติัความศกัด์ิสิทธ์ิ ไปสวรรคช์ั้นอินทร์องคศี์ลจะพาไป
ไปชมเทพธิดาบนชั้นดาวดึงส์ ศีลทานเหน่ียวพึงท าใหข้ึ้นบนัได

เพลงพืน้บ้านสะท้อนวฒันธรรมไทย



- ความเช่ือเร่ืองบุพเพสนันิวาส ชาวบา้นมีความเช่ือเร่ืองเน้ือคู่วา่เป็นเร่ือง
บุญกรรมท่ีท าร่วมกนัมาแต่ชาติปางก่อน  ตวัอยา่งเพลงฉ่อย

แต่ปาเลปาหลงั เราเคยไดส้ร้างกศุล

มากนัแม่คุณสองคน มนัจริงเสียแทม้ัน่คง
น่ีแหละเน้ือคู่ของนอ้ง แม่คอปลอ้งจงใจ

หรือ
น่ีมนัเป็นคู่สร้างกศุล ท่ีไดม้าเจอสร้อยโกสุม



5. เพลงพืน้บ้านสะท้อนภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทย  

ความรู้ความฉลาดของบรรพบุรุษไทยท่ีแฝงในเพลงพ้ืนบา้นไดถ่้ายทอด
มายงัลูกหลาน และมีประโยชน์ต่อลูกหลานมาจนถึงปัจจุบนั เพลงพ้ืนบา้นสะทอ้น
ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยในเร่ืองต่างๆดงัต่อไปน้ี

เพลงพืน้บ้านสะท้อนวฒันธรรมไทย



- ความสามัคคหีรือความมีไมตรีของคนในสังคม  เพลงพ้ืนบา้นเกิดจากการท่ีคน
ในสงัคมร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือกนัในการท างาน เช่น การเกีย่วข้าว  การนวดข้าว 

เพลงพ้ืนบา้นจึงท าใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในการร้องเพลง  ถา้ผูใ้ดร้องไม่คล่อง ก็
สามารถปรบมือหรือเคาะจงัหวะ  ซ่ึงเป็นการแสดงออกถึงความพร้อมเพรียงของหมู่
คณะ แมแ้ต่เน้ือเพลงกแ็สดงออกถึงความช่วยเหลือ ความสามคัคีท่ีมีต่อกนัดงัเช่น

เพลงสงฟาง

ชาย    มาเถิดหนาแม่มา อยา่ใหเ้สียเวลา มาช่วยกนัสงฟางเอย
หญิง   มาเถิดหนาพอ่มา อยา่ใหเ้สียเวลา มาช่วยกนัสงฟางเอย



- ความมีไหวพริบหรือปฏิภาณ  ลกัษณะเน้ือร้องของเพลงชาวบา้นส่วนมาก
เป็นการโตต้อบระหวา่งพอ่เพลงและแม่เพลง ตอ้งใชค้วามรวดเร็วในการโตต้อบ เวลา
ร้องจึงมกัซ ้ าค  าหรือซ ้ าขอ้ความขณะท่ีก าลงัคิดหาถอ้ยค าท่ีใชต้อบโตอี้กฝ่ายหน่ึง เช่น

เพลงเต้นก าร าเคยีว

ชาย ไปกนัเถิดเอย  เอ๋ยรา  แม่ไป  ไปรึไปแม่ไป ไปชมนกกนัท่ีในป่า ไป
ชมพฤกษากนัท่ีในไพร ไปชมชะนีผไีพร  เล่นท่ีในดงเอย

หญิง ไปเสียเถิดเอย เอ๋ยรา พอ่ไป ไปรึพอ่ไป นอ้งเดินขยกิ จิกไหล่ ตามกน้
พี่ชายไปเอย


