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This research study based on the methodologies of qualitative research purposed for :        

1) to study factors that enhance the survival of Plang E-SEAW, 2) to study Plang E-SEAW 
characteristics of community empowerment in Ban Ladpom community. 41 informers consisted of 
honourable person, senior artists, professional Plang E-SAEW singers, and junior Plang E-SAEW 
singers. Data was collected from Structured Interview and Interview guide. The Data were analized 
using content analysis. 
 The result of the research 
 1.   The factors enhanced  the survival of Plang E-SEAW in Ban Ladpom community :                    
1) varied transfer and learned processes,  2) appreciation the value of Plang E-SEAW of the 
community,  3) stylistic applying along with changing of society,  4) supplement of government        
and individual business,  5) acknowledgement in local artist’s superiority, and   6) Plang E–SEAW      
is in the local curriculum that gives young people more  chances to learn it easier. 

2. Characteristics of community empowerment : 1) society, to enhance a good relationship 
in community - the artist established the community in a appropriate subsistence, 2) culture, to 
encourage the community for realizing in the value of local culture through creating lyrics linked with 
the local culture, 3) economy, to increase and spread income in the community, and 4) education, to 
enhance learning procedure in the community as learning center to spread and exchange 
information in the community. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

    
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การพัฒนาประเทศในชวงเวลาที่ผานมา  ถึงแมจะทําใหประเทศเกิดความเจริญ       
กาวหนาเปนอยางมากแตผลของการพัฒนาสวนใหญจะอยูในภาคเศรษฐกิจ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมและชุมชนเมือง สวนภาคการเกษตรและชุมชนชนบทนอกจากจะไมไดรับ
ผลจากกระบวนการพัฒนาประเทศเทาที่ควรแลว  ยังไดรับผลกระทบทางสังคมเปนอยางมาก  
โดยสังคมชนบทตองปรับเปล่ียนทั้งวิถีการผลิตและวิถีการดํารงชีวิต เพื่อตอบสนองตอกระแส    
การพัฒนาที่เกิดขึ้น  ทําใหชนบทอยูในสภาพที่ออนแอกวาในอดีตทั้งในดานการพึ่งตนเองทาง
เศรษฐกิจและความเหนียวแนนเขมแข็งของชุมชนในเชิงสังคม  

ความออนแอของชุมชนเกิดจากการปรับเปลี่ยนวิถีการดํารงชีวิต  ทั้งในดานคานิยม     
ความเชื่อและวิถีปฏิบัติด้ังเดิมซึ่งถูกกลาวหาวาเปนอุปสรรคของการพัฒนา และการรับเอา     
วัฒนธรรมใหมที่ไหลบาเขามาในชุมชนพรอมๆ กับความเจริญทางเศรษฐกิจ ทําใหวิถีปฏิบัติที่    
เคยเปนไปตามภูมิปญญาทองถิ่นที่ไดผานการเลือกสรร กลั่นกรอง และประยุกตใชใหสอดคลอง
กับสภาพการดํารงชีวิตของชุมชน ไดถูกละเลยจนวิถีปฏิบัติที่ดีงามถูกลบเลือนและสูญหายไปจาก
ชุมชน   ทําใหชุมชนไมสามารถพึ่งตนเองไดเหมือนเดิม   

ในชวงทศวรรษที่ผานมาความเขมแข็งและออนแอของชุมชนไทย  เปนประเด็นที่      
กลาวถึงกันมาก และจากการศึกษาที่ผานมามีผูพบวาชุมชนออนแอเนื่องจากขาดวัฒนธรรมใน
ความมีน้ําใจ  ความเอื้ออาทร  ความชวยเหลือซึ่งกันและกัน  ความรักในชุมชนนอยลง  ศักยภาพ
และภูมิปญญาทองถิ่นหายไป เนื่องจากไมไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องทําใหขาดรากฐานใน 
การพัฒนาตนเอง   
 อยางไรก็ดียังมีชุมชนหลายแหงที่ยังคงมีศักยภาพในการพึ่งตนเองได  โดยอาศัย     
วัฒนธรรมประเพณี พิธีกรรม ใชภูมิปญญาแกปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน มีจิตวิญญาณผูกพันกัน     
มีความรักใครสามัคคีชวยเหลือแบงปนกัน  สามารถควบคุมและจัดการปญหาทองถิ่นดวย         
ภูมิปญญาของตนเองในดานตางๆ เปนชุมชนที่เขมแข็งและพรอมตอผลกระทบจากภายนอกได 
แสดงใหเห็นถึงความสําคัญและศักยภาพของวัฒธรรมทองถิ่นหรือภูมิปญญาดั้งเดิม (Traditional  
knowledge) ที่มีตอชุมชนไทย    ดังนั้น   วิถีทางหนึ่งในการพัฒนาประเทศ      จึงจําเปนตองสราง   
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ความเขาใจถึงการพัฒนาที่ไมตัดรากเหงาทางวัฒนธรรมของตนเอง และการศึกษาวัฒนธรรมที่   
มีอยูในสังคมไทยจะทําใหเราเขาใจถึงวิถีชีวิตของชาวบาน  เขาใจถึงศักยภาพที่มีอยูในชุมชน     
และในที่สุดก็จะทําใหเราเขาใจและสามารถกําหนดทิศทางการพัฒนาที่เหมาะสมสําหรับชุมชนได
ในระยะยาว 
 ทามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมไทย เปนที่นาสนใจวาชุมชนบานลาดปอม  
ตําบลวังน้ําซับ  อําเภอศรีประจันต  จังหวัดสุพรรณบุรี  กลับสามารถดําเนินวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมอยู
ไดอยางเปนปกติสุขทั้งๆ ที่เปนชุมชนที่อยูใกลชุมชนเมืองและใกลชิดกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นตลอดเวลา  จึงนาสนใจที่จะศึกษาวามีปจจัยใดบางที่มีบทบาทในการเกื้อหนุนการดํารงอยู
ของสภาพดังกลาว  และจากการที่มีโอกาสไดเขาไปสํารวจชุมชนในเบื้องตน  พบวา  ชุมชน                
บานลาดปอมเปนชุมชนที่มีการสืบทอดการละเลนเพลงอีแซวมายาวนาน  และมีแนวโนม                      
ที่จะดําเนินตอไปอยางตอเนื่อง  และการดําเนินชีวิตภายในชุมชนมีลักษณะที่มีความผูกพัน                         
รักใครสามัคคีและเอื้ออาทรตอกันอยางชัดเจน อันเปนลักษณะประการหนึ่งที่เปนปจจัยที่สงเสริม
การสรางชุมชนที่เขมแข็งซึ่งเปนนโยบายสําคัญประการหนึ่งของรัฐบาล 
 จากแนวคิดและขอมูลขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพการดํารงอยูของ 
เพลงอีแซวในชุมชนบานลาดปอม  ตําบลวังน้ําซับ  อําเภอศรีประจันต  จังหวัดสุพรรณบุรี  โดย
ศึกษาผานกระบวนการสืบทอดภูมิปญญาการละเลนเพลงอีแซววามีปจจัยสําคัญประการใดบาง              
ที่มีบทบาทและอิทธิพลทําใหภูมิปญญาการละเลนเพลงอีแซว  ยังคงดํารงอยูและมีแนวโนมที่จะ
ดําเนินตอไปอยางตอเนื่องในชุมชนบานลาดปอม รวมทั้งศึกษาคุณลักษณะของเพลงอีแซวที่มีตอ
ชุมชนวาไดมีสวนมากนอยเพียงไรในการทําใหชุมชนมีความเขมแข็งทางวัฒนธรรม ซึ่งเปนพื้นฐาน
สําคัญประการหนึ่งของการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนโดยรวมในอนาคต 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยคาดหมายวาผลจากการศึกษาวิจัยจะทําใหไดทราบถึงปจจัยที่มี
บทบาทและอิทธิพลในการเกื้อหนุนการดํารงอยูของเพลงอีแซว  ซึ่งเปนภูมิปญญาทางวัฒนธรรม  
ที่สําคัญของจังหวัดสุพรรณบุรี และไดทราบวาเพลงอีแซวมีคุณลักษณะอยางไรตอการเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชนโดยรวมบนพื้นฐานของความเขมแข็งทางสังคมและวัฒนธรรม 
                                                                                                                                       
วัตถุประสงคของการวิจยั 

1. เพื่อศึกษาปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการดํารงอยูของเพลงอีแซวในชุมชนบานลาดปอม 
ตําบลวังน้ําซับ  อําเภอศรีประจันต  จังหวัดสุพรรณบุรี 

2. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของเพลงอีแซวตอการเสริมสรางความเขมแข็งในชุมชน                      
บานลาดปอม  ตําบลวังน้ําซับ  อําเภอศรีประจันต  จังหวัดสุพรรณบุรี 
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ขอคําถามของการวิจัย 
1. ปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการดํารงอยูของเพลงอีแซวในชุมชนบานลาดปอม ตําบล             

วังน้ําซับ  อําเภอศรีประจันต  จังหวัดสุพรรณบุรีเปนอยางไร 
2. คุณลักษณะของเพลงอีแซวตอการเสริมสรางความเขมแข็งในชุมชมบานลาดปอม   

ตําบลวังน้ําซับ  อําเภอศรีประจันต  จังหวัดสุพรรณบุรีเปนอยางไร 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการดํารงอยูของเพลงอีแซว

รวมทั้งคุณลักษณะของเพลงอีแซวตอการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนบานลาดปอม ตําบล       
วังน้ําซับ  อําเภอศรีประจันต  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
ประชากรกลุมเปาหมาย 

กลุมประชากรที่ผูวิจัยทําการศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้แบงออกเปน  3  กลุม  ดังนี้   
1. ผูทรงคุณวุฒิ   จํานวน  1  คน   
2. ผูใหขอมูลหลัก ไดแก ศิลปนผูอาวุโส จํานวน 5 คน  พอเพลงแมเพลงอาชีพ   

จํานวน  11  คน     
3. ผูที่มีสวนเกี่ยวของ  ไดแก  พอเพลงแมเพลงรุนเยาว  จํานวน  15  คน  ชาวบานที่มี

ความรูดานเพลงอีแซว  จํานวน  9  คน    
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 เพลงอีแซว  หมายถึง  เพลงพื้นบานชนิดหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรี  เปนเพลงรอง
ตอบโตขนาดยาว ซึ่งแสดงถึงลักษณะของทองถิ่นตามสภาพความเปนอยูและวัฒนธรรม        
ขนบธรรมเนียมประเพณี  นิยมเลนกันแพรหลายในจังหวัดสุพรรณบุรีและบริเวณใกลเคียง             
มีลักษณะเดนในการใชโวหารชิงไหวชิงพริบ ลักษณะคําประพันธเปนกลอนหัวเดียวคือมคํีาสดุทาย
ของวรรคหลังลงทายดวยเสียงสระและเสียงพยัญชนะตัวสะกดเสียงเดียวกันทุกคํากลอน มีทํานอง
คอนขางเร็วและกระชั้น  เครื่องดนตรีที่ใชประกอบการแสดง  ไดแก  ฉ่ิง   กรับ  ตะโพน   เปนตน 
 การดํารงอยูของเพลงอีแซว หมายถึง การคงไวซึ่งวัฒนธรรมทองถิ่นดาน                
เพลงอีแซวที่เปนมรดกที่ไดส่ังสมและถายทอดสืบตอกันมาอยางตอเนื่องยาวนาน  อยูเคียงคู              
กับชาวบานและชุมชนบานลาดปอมมาโดยตลอด  ต้ังแตอดีตจวบจนปจจุบันก็ยังคงรักษาและ     
มีบทบาทในชีวิตประจําวันของชาวบาน ทามกลางการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมและสังคม  
ในปจจุบัน 
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 ปจจัยที่มีผลตอการดํารงอยู   หมายถึง  สภาพการณและเงื่อนไขตางๆ ที่เกือ้หนนุให
เพลงอีแซวยังคงดํารงอยูคูกับวิถีชีวิตของชาวบานในชุมชน ไดแก กระบวนการถายทอดและเรียนรู 
การเห็นคุณประโยชน  การประยุกตรูปแบบและเนื้อหาใหสอดคลองกับสังคมปจจุบัน  การสงเสริม
สนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน  การยอมรับจากสังคมภายนอก  และการที่สถานศึกษานําไปใช
ในหลักสูตรทองถิ่น 
 คุณลักษณะตอการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หมายถึง คุณคาและ       
ศักยภาพของภูมิปญญาดานเพลงอีแซว ที่มีตอการเสริมสรางความเขมแข็งในชุมชนบานลาดปอม 
ประกอบดวย  ดานสังคม  ไดแก การสรางความสัมพันธของคนในชุมชน  การกําหนดความเชื่อ
และวิถีชีวิตของชุมชน  ดานวัฒนธรรม ไดแก การสรางการสืบเนื่องและความมั่นคงทางวัฒนธรรม     
ดานเศรษฐกิจ ไดแก การสงเสริมเศรษฐกิจของชุมชน  และดานการศึกษา ไดแก การเสริมสราง
การเปนชุมชนแหงการเรียนรู  
 ผูทรงคุณวุฒิ  หมายถึง  ผูมีความรูดานเพลงอีแซวเปนอยางดี  ไดทําการศึกษา     
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของเพลงอีแซว ประวัติชีวิตของศิลปนเพลงอีแซว 
วรรณกรรมดานเพลงอีแซวในอําเภอศรีประจันตและชุมชนบานลาดปอม รวมถึงการมีสวนรวมใน
การสงเสริมอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นดานเพลงอีแซวในชุมชนบานลาดปอมมาโดยตลอด 
             ศิลปนอาวุโส   หมายถึง  พอเพลงแมเพลงที่มีอายุต้ังแต 50 ป ข้ึนไป  อาศัยและ        
มีถิ่นกําเนิดอยูที่ชุมชนบานลาดปอม เปนผูมีความรูความสามารถในการแสดงเพลงอีแซว           
เปนอยางดี  เปนที่ยอมรับของประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรีวาเปนผูมีความรูความสามารถและ  
มีความเชี่ยวชาญในการแสดงเพลงอีแซว  
 พอเพลงแมเพลงอาชีพ  หมายถึง  ชาวบานในชุมชนบานลาดปอมที่มีความรู     
ความสามารถดานการแสดงเพลงอีแซวเปนอยางดี  และประกอบอาชีพรับงานแสดงเพลงอีแซว 
ในงานตางๆ เปนอาชีพหลักหรือเปนอาชีพรองจากการทําเกษตรกรรมและอาชีพอื่นๆ 
 พอเพลงแมเพลงรุนเยาว  หมายถึง  เด็กลูกหลานของชาวบานชุมชนบานลาดปอม
ที่มีอายุระหวาง 8-15 ป   ที่มีความรูความสามารถในการแสดงเพลงอีแซว ซึ่งไดรับการถายทอด
ความรูเกี่ยวกับเพลงอีแซวจากพอเพลงแมเพลงโดยตรง  และจากการถายทอดภายในโรงเรียน       
มีโอกาสไดเขารวมการแสดงกับคณะเพลงอีแซวอาชีพและโรงเรียนในงานตางๆ เปนประจํา  
 ชาวบานที่มีความรูดานเพลงอีแซว  หมายถึง  ชาวบานในชุมชนบานลาดปอมที่ 
อยูในวัยกลางคนและวัยหนุมสาว เคยไดรับการฝกฝนเพลงอีแซวจนมีความรูความสามารถ              
ในการแสดงไดเปนอยางดีแตไมไดเลนเพลงอีแซวเปนอาชีพ  และบางคนไดประกอบอาชีพ               
เพลงอีแซวมาระยะหนึ่ง   แตในปจจุบันไดหันไปประกอบอาชีพอื่นแทน 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของ 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่องการดํารงอยูของเพลงพื้นบานและคุณลักษณะตอการเสริมสราง               
ความเขมแข็งของชุมชน : กรณีศึกษา  เพลงอีแซว  ชุมชนบานลาดปอม  ตําบลวังน้ําซับ  อําเภอ     
ศรีประจันต  จังหวัดสุพรรณบุรี  ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ     
มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. แนวคิดเกี่ยวกบัภูมิปญญาชาวบาน   
2. แนวคิดเกี่ยวกบัวัฒนธรรม 
3. แนวคิดเกี่ยวกบัความเขมแขง็ของชุมชน 
4. แนวคิดเกี่ยวกบัเพลงพื้นบาน   
5. เพลงอีแซว  เพลงพื้นบานของจังหวัดสพุรรณบุรี 
6. บริบททัว่ไปของอําเภอศรีประจันตและตําบลวังน้ําซับ 
7. งานวิจยัที่เกี่ยวของ 

 

1. แนวคิดเกี่ยวกับภูมิปญญาชาวบาน 
 
1.1  ความหมายของภูมปิญญาชาวบาน   
   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2542 : 2) ใหความหมายของภูมิปญญา
ชาวบานไววา  ภูมิปญญาชาวบาน  หมายถึง  พื้นเพ รากฐานความรูหรือความรอบรูของชาวบาน
ที่เรียนรูและมีประสบการณทั้งทางตรงและทางออมสืบตอกันมา  สวนความหมายเฉพาะของ    
ภูมิปญญาชาวบาน  คือ  องคความรูหรือสติปญญาสั่งสมที่เกิดจากความคิดริเร่ิม ประยุกตความรู
ที่มีอยูอยางชาญฉลาด ไดปฏิบัติจนเปนที่ยอมรับและเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต                 
นอกจากนี้  ยังมีนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญไดใหความหมายของภูมิปญญาชาวบานไวดังนี้ 
     ประเวศ วะสี (2536 : 21) ไดกลาววาภูมิปญญาชาวบานสะสมขึ้นมาจากประสบการณ
ของชีวิต  สังคม  ในสภาพแวดลอมที่แตกตางกันและถายทอดสืบตอกันมาเปนวัฒนธรรม    

จารุวรรณ  ธรรมวัตร (2538 : 1)  อธิบายวาภูมิปญญาชาวบาน  หมายถึง  แบบแผน             
การดําเนินชีวิตที่มีคุณคา  แสดงถึงความเฉลียวฉลาดของบุคคลและสังคม  ซึ่งไดส่ังสมและปฏิบัติ
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สืบตอกันมา ภูมิปญญาจะเปนทรัพยากรบุคคลหรือทรัพยากรความรูก็ได  ทรัพยากรบุคคลที่ถือวา
เปนภูมิปญญา ไดแก  ชาวนาผูประสบความสําเร็จในการผลิต พระภิกษุที่เปนศูนยรวมศรัทธาของ
ชุมชน ศิลปนพื้นบานที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลาย ผูทรงคุณวุฒิของหมูบานที่เชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน  เชน  มรรคทายก  ผูรูกิจทางศาสนา  หมอยา  หมอนวด  ฯลฯ  สวนทรัพยากรปญญา               
ไดแก  ความรูเกี่ยวกับอาชีพตางๆ เชน การถนอมอาหาร  การอนุรักษธรรมชาติ เปนตน นอกจากนี้
ความรูที่นาสนใจอื่นๆ ที่ถือเปนภูมิปญญา ไดแก จารีตประเพณี ภาษาวรรณกรรม สถาปตยกรรม  
ดนตรี  นาฏศิลป การรักษาโรค  เปนตน 
 เอี่ยม ทองดี (อางถึงใน  เกษม สุขสวัสด์ิ  2547 : 10) ไดกลาววา  ภูมิปญญา หมายถึง    
สวนหนึ่งของวัฒนธรรมที่เปนความรู ความคิด ความสามารถ ความเห็น ความเชื่อ ความนิยม 
ความฉลาดรอบคอบในสิ่งตางๆ ที่เกี่ยวของกับที่อยูอาศัย การทํามาหากิน วิถีชีวิต การปองกัน
รักษาโรคภัยไขเจ็บและการใชภาษาที่เกิดขึ้นสั่งสมพัฒนาใชประโยชนสืบตอจนเปนมรดกตกทอด
ของพื้นบานมาแตโบราณ 

เอกวิทย ณ ถลาง (2540 : 11-12) กลาววา  ภูมิปญญา  หมายถึง  ความรู  ความคิด      
ความเชื่อ  ความสามารถ  ความจัดเจนที่กลุมชนไดจากประสบการณที่ส่ังสมไวในการปรับตัวและ
ดํารงชีพในระบบนิเวศนหรือสภาพแวดลอมธรรมชาติและส่ิงแวดลอมทางสังคม–วัฒนธรรม  ที่ได
พัฒนาการสืบสานกันมาเปนความรู  ความคิด  ความเชื่อ  ความสามารถ  ความจัดเจนที่เปนผล
ของการใชสติปญญาปรับตัวกับสภาวะตางๆ ในพื้นที่ที่ชุมชนนั้นตั้งถิ่นฐานอยู 
 จากความหมายของภูมิปญญาที่กลาวมาทั้งหมดพอกลาวสรุปไดวา ภูมิปญญาเปน
เร่ืองที่ส่ังสมกันมาตั้งแตอดีตและเปนเรื่องของการจัดการความสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงตางๆ 
โดยผานกระบวนการทางจารีตประเพณี วิถีชีวิต การทํามาหากินและพิธีกรรมตางๆ เพื่อใหเกิด     
ความสมดุลระหวางความสัมพันธเหลานี้  เปาหมายคือเพื่อใหเกิดความสุขทั้งในสวนที่เปนชุมชน
หมูบานและในสวนที่เปนปจเจกของชาวบานเอง  
 
1.2  ลักษณะของภูมิปญญาชาวบาน 
 เสรี  พงศพิศ (2529 : 145-147)   ไดกลาวถึงลักษณะของภูมิปญญาชาวบานวามี             
2  ลักษณะ  ดังนี้ 

1. ลักษณะที่เปนนามธรรม  เปนโลกทัศนชีวทัศน  เปนปรัชญาในการดําเนินชีวิต    
เปนเรื่องเกี่ยวกับการเกิด  แก  เจ็บ  ตาย  คุณคาและความหมายของสิ่งตางๆ ในชีวิตประจําวัน 

2. ลักษณะเปนรูปธรรม เปนเรื่องเฉพาะดานตางๆ ที่เห็นไดชัดเจน  เชน  การทํามา   
หากิน  การเกษตร  หัตถกรรม  ศิลปดนตรี  และอื่นๆ 
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สําหรับกรมวิชาการ (2542 : 23) ไดแบงประเภทและลักษณะของภูมิปญญาชาวบาน
ไวดังนี้ 

1. คติคิด ความเชื่อ หลักการ ที่เปนพื้นฐานขององคกรความรูที่เกิดขึ้นจากการสั่งสม   
ถายทอดกันมา 

2. ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่เปนแบบแผนการดําเนินชีวิตที่
ปฏิบัติสืบทอดกันมา 

3. การประกอบอาชีพในทองถิ่นที่ยึดหลักการพึ่งตนเองและไดรับการพัฒนาให               
เหมาะสมกับกาลสมัย 

4. แนวความคิดหลักปฏิบัติและเทคโนโลยีสมัยใหมที่ชาวบานนํามาดัดแปลงใชใน            
ชุมชนอยางเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและความเปนอยู 

นอกจากนี ้ วชิิต นนัทสุวรรณ (2528 : 10-11) ไดจําแนกลกัษณะและประเภทของ                   
ภูมิปญญาชาวบานและอธบิายลักษณะที่สําคัญ ดังนี ้

1. ภูมิปญญาจากการใชชวีิตในธรรมชาต ิ
เนื้อหาของภูมิปญญา คือ การอธิบายปรากฎการณธรรมชาติ อธิบายความสัมพันธ

ระหวางชีวิตกับธรรมชาติในลักษณะของกฎเกณฑที่พึงปฏิบัติ และขอหามที่มิใหชาวบานปฏิบัติ
เชน ความเชื่อตอธรรมชาติตางๆ เร่ืองของผีที่ทําใหเกิดภาวะสมดุลของการอยูรวมกันระหวาง               
คนกับธรรมชาติ  ระบบเหมือง  ฝาย  ผีน้ํา  ผีนา  

2. ภูมิปญญาจากประสบการณอยูรวมกัน 
ภูมิปญญาแบบนี้มีพฤติกรรมตามแบบแผนของสังคม  มีกฎเกณฑบอกวาอยางนั้นดี      

อยางนี้ไมดี  มีระบบความสัมพันธของการอยูรวมกันอยางสันติเปนหลัก  มีความเขาใจในอนิจจัง 
ของชีวิตเปนแกนสูงสุด  รูปธรรมพึงแสดงออก  คือ  ความเชื่อเร่ืองบรรพบุรุษ  เชน ปูยา ตายาย                 
ผีพอแม และพิธีกรรมตางๆ  

3. ภูมิปญญาจากประสบการณเฉพาะดาน 
ภูมิปญญาจากประสบการณการทํามาหากินในดานตางๆ เชน ภูมิปญญาดาน                         

การรักษาโรค  
 ภูมิปญญาชาวบาน ไดสะสมมาจากประสบการณของชีวิตสังคมในสภาพแวดลอม              

ที่คลายคลึงและแตกตางกัน   ถายทอดสืบตอกันมาเปนวัฒนธรรมของแตละทองถิ่น                         
ความหลากหลายแตต้ังอยูบนพื้นฐานเดียวกัน   นั่นคือความเชื่อทางศาสนาและวิถีชีวิตของอาชีพ
เกษตรกรรม 
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1.3  ประโยชนของภูมิปญญาชาวบาน 
 ภูมิปญญาชาวบานเปนสิ่งที่มีประโยชนตอผูคนที่อยูในชุมชนและตอบุคคลภายนอกที่
ทํางานชุมชนดังนี้ (ชลทิตย  เอี่ยมสําอาง  และ วิศนี  ศิลตระกูล  2544 : 229-230) 

1. ภูมิปญญาชาวบาน ชวยใหผูคนในทองถิ่นนั้นดํารงชีวิตดวยความสงบสุขกลมกลนื
กับส่ิงแวดลอม  ธรรมชาติ  ความเชื่อและขอหามตางๆ   

2. ภูมิปญญาชาวบาน สามารถนํามาใชเพื่อควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคม     
เดียวกัน บารมีของบรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลวและเปนที่เคารพนับถือกันมา สามารถนํามาลด
ความขัดแยงและความมีอคติของคนในชุมชน ความเชื่อเร่ืองบุญเรื่องบาปบุญคุณโทษ นรกสวรรค 
กรรมและวาสนา  สงผลตอพฤติกรรมของชาวบาน  ความซาบซึ้งในนิทานพื้นบาน  นิทานชาดก  
สงผลใหคนวานอนสอนงาย  รักสงบ  มีความพากเพียรตอสูกับความทุกขยากและลดการกดขี่ได 

3. ภูมิปญญาชาวบาน  มีประโยชนตอการประกอบอาชีพ  ภูมิปญญาทองถิ่นใน
ปจจุบันที่ประยุกตแลวนํามาใชประโยชนตอการประกอบอาชีพแกปญหาตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน 
ปญหาเศรษฐกิจ   ปญหาสังคม  เปนตน 

4. ภูมิปญญา ชวยเสริมสรางและดํารงไวซึ่งเอกลักษณของสังคมนั้น  จารีตประเพณี   
ขนบธรรมเนียม  ตลอดจนวิถีการดําเนินชีวิตของชาวบานเปนเรื่องที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาแต    
บรรพบุรุษ  การปรับเปลี่ยน  การประยุกตและการสืบทอดลวนแลวแตตองอาศัยภูมิปญญาของ    
ผูคนในสังคม  เพื่อใหเกิดความสอดคลองเหมาะสมกับสภาพการณและเงื่อนไขที่เปลี่ยนไป  ดังนั้น
จึงเปนสิ่งที่ตองภาคภูมิใจเพราะเปนคุณลักษณะเฉพาะของทองถิ่น 

5. การศึกษาภูมิปญญาชาวบาน  ชวยใหเขาใจชุมชนและสามารถนํามาใชใน        
การกําหนดทาทีและเนื้อหาการทํางานกับชุมชนใหการทํางานดานการพัฒนา การจัดการศึกษามี           
ความเหมาะสมกับชีวิตความตองการและสภาพทองถิ่น  ซึ่งถาเปนเชนนี้ประโยชนจะเกิดกับ     
กลุมเปาหมายอยางแทจริง   

ประโยชนของภูมิปญญาชาวบานเปนสิ่งที่ทําใหคนในทองถิ่น ชุมชนสามารถดํารงชีวิต
อยูไดดวยความปกติสุข  ไดใชประโยชนในการดําเนินชีวิต  การประกอบอาชีพ  และเปนเครื่องมือ
ในการเรียนรูของชุมชน  มีศักยภาพในการจัดการดานตางๆ และในการจัดการกับชีวิตของตน 
 
1.4  การถายทอดภูมิปญญาชาวบาน 

ในอดีต ชาวบานทุกหมูเหลาไดใชสติปญญาของตนเองสั่งสมความรูและประสบการณ     
เพื่อการดํารงชีวิตมาโดยตลอดจนถึงปจจุบัน และมีการถายทอดความรูและประสบการณที่ส่ังสม
ไวจากคนรุนหนึ่งไปยังคนอีกรุนหนึ่งดวยวิธีการตางๆ ที่แตกตางกันไปตามสภาพแวดลอมของแต
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ละทองถิ่นทั้งทางตรงและทางออม  โดยอาศัยศรัทธาทางศาสนา  ความเชื่อถือผีสางตางๆ  รวมทั้ง     
ความเชื่อบรรพบุรุษเปนพื้นฐานในการถายทอดและเรียนรูสืบตอกันมา จากบรรพบุรุษในอดีตถึง   
ลูกหลานในปจจุบัน ซึ่งกระบวนการถายทอดภูมิปญญาชาวบานไดมีนักวิชาการกลาวไวดังตอไปนี้ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2542 : 93) ไดจัดทําโครงการวิจัยและ
พัฒนาเครือขายการเรียนรู  ผลการศึกษาสรุปกระบวนการถายทอดภูมิปญญา ดังนี้ 

1. การทําใหดูเปนตัวอยาง  คือวา  เปนวิธีการถายทอดของผูอาวุโสหรือผูเฒาผูแก  
โดยเปนตัวอยางของคนในครอบครัว ญาติพี่นองชุมชนเดียวกัน 

2. การคิดรวมกันเปนการกระตุนใหสมาชิกในชุมชนไดแสดงความรูสึกและความ
คิดเห็นตอประเด็นตางๆ อยางเปนธรรมชาติ  มีการแลกเปลี่ยนและเสนอความเห็นอยางมีเหตุผล                     
เปดโอกาสถายทอดภูมิปญญาซึ่งกันและกัน 

3. การสรางสรรคกิจกรรมหรือการทํางานรวมกัน  โดยการขยายเครือขายระดับบุคคล 
ระดับกลุมใหมากเพราะไดแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาหลากหลายและนํามาพัฒนากิจกรรม         
ที่กระทําอยู การบรรยายหรือเวทีชาวบานเปนกิจกรรมที่สําคัญอีกอยางหนึ่งสําหรับการแลกเปลีย่น
เรียนรู การวิเคราะหและสังเคราะหประสบการณของชาวบานรวมกัน  อันสงผลใหสมาชิกของ           
ชุมชนมีความรูความสามารถสูงขึ้น    
 ปฐม นิคมานนท (2535 : 279-281) ไดกลาวถึงการสืบทอดภูมิปญญาชาวบาน       
โดยสรุปไวดังนี้  

1. การสืบทอดความรูภายในชุมชน สวนใหญเปนเรื่องอาชีพของหมูบานแทบ                    
ทุกครัวเรือนทํากันอาจเปนอาชีพรองมาจากการทํานาทําไร  เชน  เครื่องปนดินเผา  จักสาน  ทอผา  
ซึ่งสมาชิกของชุมชนไดคลุกคลีคุนเคยมาแตเด็กภายใตสภาพการดํารงชีวิตในปจจุบัน 

2. การสืบทอดภายในครัวเรือน  เปนการสืบทอดความรู  ความชํานาญ  ที่มี
ลักษณะเฉพาะ กลาวคือ เปนความสามารถเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะครอบครัว เชน ความสามารถ
ในการรักษาโรค งานชางศิลป งานฝมือ ความรูดานพิธีกรรมตางๆ ความรูเหลานี้จะถายทอด
ภายในครอบครัว  เครือญาติ  บางอยางมีการหวงแหนและเปนความลับในสายตระกูล 

3. การฝกจากผูชํานาญเฉพาะอยาง เปนการถายทอดที่ผูสนใจไปขอรับการถายทอด
จากผูรู  อาจเปนญาติหรือไมใชญาติหรืออาจอยูนอกชุมชน 

4. การฝกฝนดวยตนเอง อาชีพและความชํานาญหลายอยางเกิดขึ้นดวยการคิดคน     
ดัดแปลงและพัฒนาขึ้นมาดวยตนเองและถายทอดไปสูลูกหลาน 

 การถายทอดภูมิปญญาชาวบาน เปนเรื่องของชาวบานรุนหนึ่งถายทอดสูชาวบานอีก               
รุนหนึ่งดวยวิธีการหลายลักษณะ เปนกระบวนการที่คอยเปนคอยไปตามธรรมชาติของแตละ
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ชุมชน  เปนกระบวนการถายทอดทางวัฒนธรรมพื้นบาน เพื่อเพิ่มคุณคาใหกับวัฒนธรรมพื้นบาน  
ทําใหมีชีวิต มีพลัง โดยมีภูมิปญญาอยูเคียงคูกับชุมชน ขณะเดียวกันก็สามารถปรับตัวให
สอดคลองกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงและการรุกล้ําของวัฒนธรรมตะวันตก 
 
1.5  ปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาภูมิปญญาชาวบาน 
 สําหรับภูมิปญญาที่เกิดขึ้นจากการสืบทอด  ถายทอด  องคความรูที่มีอยูเดิมในชุมชน               
ทองถิ่นตางๆ แลวพัฒนาเลือกสรร  ปรับปรุงองคความรูเหลานั้นจนเกิดทักษะและความชํานาญ 
สามารถที่จะแกปญหาและพัฒนาชีวิตใหเหมาะกับยุคสมัย  แลวเกิดภูมิปญญา (องคความรูใหม)
ที่เหมาะสมและสืบทอดพัฒนาตอไปอยางไมมีที่ส้ินสุด ซึ่งปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาภูมิปญญา  
มีดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,  อางถึงใน  เกษม  สุขสวัสด์ิ  2545 : 17) 

1. ความรูเดิมในเรื่องเหลานั้นผสมผสานกับความรูใหมที่ไดรับ 
2. การสั่งสม การสืบทอดในเรื่องนั้น 
3. ประสบการณเดิมที่สามารถเทียบเคียงกับเหตุการณหรือประสบการณใหมได 
4. สถานการณที่ไมมั่นคงหรือมีปญหาที่ยังหาทางออกไมได 
5. รากฐานทางพระพุทธศาสนา วัฒนธรรมและความเชื่อ 

 
1.6  การศึกษาสงเสริมเผยแพรภูมิปญญาชาวบาน 
 ภูมิปญญาชาวบานแมวาจะเปนองคความรูอันมหาศาลที่มีอยูทั่วไปทุกหมูบานแตเมื่อ
ถูกละเลย  ขาดการยอมรับ  ขาดการสืบทอด  ในที่สุดก็จะขาดสายใยแหงการตอโยงระหวางของ
เกากับของใหมระหวางอดีตกับปจจุบัน สามารถ จันทรสูรย (2536 : 156-159) ไดสรุปแนวทาง  
การศึกษาและเผยแพรภูมิปญญาชาวบานไวดังนี้ 

1. การทําความเขาใจเรื่องภูมิปญญาชาวบาน โดยศึกษาหาความรูทําความเขาใจ  
จากนั้นก็ไปเยี่ยมเยียน  ศึกษาดูงาน  พบปะสนทนากับปราชญชาวบาน  เพื่อดําเนินการสงเสริม
พัฒนา  ฟนฟู  สืบทอดเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นตอไป 

2. การเก็บรวบรวมขอมูลภูมิปญญาชาวบาน   โดย  การสืบคน  สอบถาม  ขอความ
รวมมือจากชาวบานเพื่อใหไดขอมูลมาแลวนํามาวิเคราะห  จัดระบบเปนเอกสารสําหรับศึกษา           
สงเสริม  เผยแพร  คนควาวิจัยในระดับลึกตอไป 

3. การศึกษา คนควาและวิจัย โดยสงเสริมสนับสนุนใหมีการวิจัย เพื่อใหเกิดความรู  
ความเขาใจอยางถองแทและเกิดความรูในรากเหงาพื้นเพของภูมิปญญาในแตละดานของแตละ    
ทองถิ่นอยางแทจริง 
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4. การสงเสริมเผยแพรโดยการรวบรวมองคความรูที่เหมาะสม แลวเลือกสรรอยาง
พิถีพิถัน ระมัดระวังที่เหมาะสมในแตละประเด็น แตละลักษณะนํามาจัดทําสื่อเพื่อการเผยแพร
ทางสื่อมวลชนทุกสาขาตามโอกาสอันเหมาะสม โดยมีเปาหมายเผยแพรในประเทศเพื่อสงเสริม 
ใหชาวบานนําความรูภูมิปญญาชาวบานเหลานั้นไปสืบทอด ปรับประยุกตใหทันสมัย สวน                    
การเผยแพรไปสูตางประเทศเพื่อใหเห็นถึงศักดิ์ศรีอันดีงามของปราชญชาวบานไทยและเกียรติภูมิ
ของชาติไทย 

5. การสนับสนุนคืนภูมิปญญาใหแกชาวบาน โดยยอมรับในความมีภูมิปญญาของ                   
ชาวบาน  ไมดูถูกดูแคลน  ยอมรับในศักยภาพของชาวบานในความเปนตัวของตัวเอง  ใหมีอิสระ         
ในการตัดสินใจอยางมีศักดิ์ศรี  เลิกบงการ  เลิกครอบงําชาวบาน โดยยกยองและใหกําลังใจ              
ชวยเหลือสนับสนุนในกิจกรรมที่ชาวบานคิด  ชาวบานทําดวยความเคารพ 

6. การประสานแผนเพื่อสรางเครือขายการดําเนินงาน โดยการประสานงานกับ               
หนวยงานภาครัฐและเอกชน ใหมีการรวมมือกันไปศึกษาขอมูลหาความรู แลวสนับสนุนใหมี              
การแลกเปลี่ยนศึกษาดูงาน  แลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกันของชาวบาน  แลวสราง               
เครือขายใหมีการเชื่อมโยง สืบทอดปรับประยุกตรวมผนึกกําลังกัน แบงงานกันทําตามศักยภาพ
ของปราชญแตละทองถิ่น  แตละดาน  โดยหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของใหการสนับสนุนอยางจริงจัง  
 ภูมิปญญาชาวบานมีความแตกตางกันตามเนื้อหาของภูมิปญญาชาวบานที่มีประเด็น
ศึกษาตางกัน   ทั้งนี้  ข้ึนอยูกับทรัพยากรชาวบานอันเกิดจากความคิดพื้นฐานของแตละ                         
กลุมเปาหมายที่เปนเจาของแนวคิดหรือกิจกรรมในภาพรวมของลักษณะภูมิปญญาชาวบาน คือ  
เนนมิติการเรียนรู  การคนหาศักยภาพ  การพึ่งพาตนเองและเปนการเชื่อมโยงกับส่ิงแวดลอมและ
ชุมชน  รวมทั้งจิตวิญญาณดานในของมนุษย 
 

2.  แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม 
 

2.1  ความหมายของวัฒนธรรม 
ศิลปะวัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณีเปนมรดกสืบทอดที่บงบอกเอกลักษณ

ของความเปนชนชาติและเปนตัวบงชี้ตอการแสดงออกถึงภูมิปญญาของชุมชนตอการดําเนินชีวิต 
ซึ่งมีผูใหความหมายของคําวาวัฒนธรรมไวดังนี้ 
 พระยาอนุมานราชธน (2532 : 45)  ใหบทนิยาม คําวา "วัฒนธรรม"  คือ  ส่ิงที่มนุษย
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือผลิตสรางขึ้นเพื่อความเจริญงอกงามในวิถีแหงชีวิตของสวนรวม      
ถายทอดกันได  เอาอยางกันได  
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 พระเทพเวที (2532 : 9)  ไดใหความหมายของวัฒนธรรมวา  เปนผลรวมของการสั่งสม 
ส่ิงสรางสรรค  และภูมิธรรม  ภูมิปญญา  ที่ถายทอดสืบตอกันมาของสังคมนั้นๆ วัฒนธรรมนั้น 
รวมไปถึงวิถีชีวิตความเปนอยูทั้งหมดของสังคม  ต้ังแตภายในจิตใจของคน  มีคานิยม  คุณคา 
ทางจิตใจ  คุณธรรม  ลักษณะนิสัย  แนวความคิดและสติปญญา  มาจนถึงทาทีและวิธีปฏิบัติ    
ของมนุษยตอรางกายและจิตใจของตน  ลักษณะความสัมพันธระหวางมนุษย  ตลอดจนความรู    
ความเขาใจ  ทาทีการมองและการปฏิบัติของมนุษยตอส่ิงแวดลอม 

เสาวภา  ไพทยรัตน (2535 : 2)  ใหความหมายของวัฒนธรรม  หมายถึง  การปลูกฝง   
ส่ิงตางๆ ลงในสังคมมนุษย  และเมื่อปลูกฝงลงไปแลวไดมีการถายทอดสิ่งที่ปลูกฝงจากคนรุนหนึ่ง
ไปสูอีกรุนหนึ่ง มนุษยมีคุณสมบัติเฉพาะทางดานปฏิสัมพันธระหวางกลุม มนุษยจึงรับเอา      
วัฒนธรรมมาดัดแปลงแกไขใหเหมาะสมกับกลุมหรือวัฒนธรรมที่มีอยูแลว     
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2542 : 1058) ใหความหมายของวัฒนธรรม   
หมายถึง   ส่ิงที่ทําความเจริญงอกงามใหแกหมูคณะ  เชน  วัฒนธรรมไทย  วัฒนธรรมในการแตง
กาย  วิถีชีวิตของหมูคณะ  เชน  วัฒนธรรมพื้นบาน  วัฒนธรรมชาวเขา 
  
 โดยสรุปแลววัฒนธรรม หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของมนุษย     
ในสังคม  กลุมชนใดกลุมชนหนึ่งที่ประกอบดวยความรู  ความเชื่อ  ศิลปะ ศีลธรรม  กฎหมาย 
ขนบธรรมเนียมประเพณี  พิธีกรรม  วิทยาการ  และทุกสิ่งทุกอยางที่คิดขึ้นทําขึ้นในฐานะเปน
สมาชิกของสังคมนั้น ๆ 
 
2.2  ประเภทของวัฒนธรรม 
 สุพัตรา  สุภาพ  (2536 : 37, อางถึงใน มณฑา พิพัฒนเพ็ญ 2540 : 33)  ไดสรุป
ประเภทของวัฒนธรรมไวดังนี้ 

1. วัฒนธรรมวัตถุ (Material  culture)  ซึ่งไดแก  ส่ิงประดิษฐและเทคโนโลยีตางๆ 
เชน  ตูเย็น หมอหุงขาว แกวน้ํา มีด โตะ รถ เครื่องบิน  โทรทัศน  จรวด บาน วัด หอประชุม เปนตน 

2. วัฒนธรรมไมเกี่ยวกับวัตถุ (Non - material  culture)  หมายถึง  อุดมการณ             
คานิยมแนวความคิดในเรื่องการแขงขันอยางมีเหตุผล  ประเพณี การปฏิบัติสืบตอกันมาและเปน           
ที่ยอมรับกันในกลุมชนของตนวาดีงาม  เหมาะสม  เชน  ศาสนา  ความเชื่อ  ความสนใจ  ศิลปะ  
ทัศนะคติ  ความรู  ความสามารถ  ซึ่งเปนนามธรรม (Abstract) ที่มองเห็นไมได 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

                                                                                                                       
                                                                                                                        

                                                                                                                 13

 

2.3  ลักษณะของวัฒนธรรม 
 ทุกสังคมตองมีวัฒนธรรม และวัฒนธรรมของแตละสังคมยอมมีลักษณะเฉพาะที่                  
แสดงออกใหปรากฎ จนทําใหบางทานใชขอบเขตของวัฒนธรรมเปนเครื่องแบงอาณาเขตของ                  
ประเทศชาติได   ลักษณะวัฒนธรรมจะประกอบดวย (ณรงค  เส็งปรีชา  2537 : 31-32) 

1. เปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น เพื่อใชเปนสิ่งชวยในการดําเนินชีวิต ทุกสิ่งทุกอยางที่
มนุษยสรางขึ้นลวนเปนวัฒนธรรม 

2. วัฒนธรรมเปนผลรวมของหลายสิ่งหลายอยาง (Integrative) เชน  ความรู        
ความเชื่อ  วิถีในการดําเนินชีวิต  ส่ิงของเครื่องใชตางๆ 

3. วัฒนธรรมมีลักษณะเปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู วัฒนธรรมมิไดเกิดขึ้น
เองโดยปราศจากการเรียนรูมากอนและลักษณะขอนี้เองทําใหมนุษยแตกตางไปจากสัตว กลาวคือ  
พฤติกรรมสวนใหญของสัตวเกิดจากการเราของสัญชาติญาณ (Instinct) สวนมนุษยนั้นมีสมอง              
อันทรงคุณภาพ  จึงสามารถรูจักคิดถายทอดและเรียนรู  กระบวนการดังกลาวเกิดขึ้นจากการที่
บุคคลมีการติดตอกับบุคคลอื่นในฐานะที่เปนสมาชิกของสังคม  ดังนั้นการเรียนรูจึงเปนลักษณะที่
สําคัญยิ่งของวัฒนธรรม 

4. วัฒนธรรมมีลักษณะเปนมรดกของสังคม  วัฒนธรรมมีผลของการถายทอดและ                
การเรียนรู  และเครื่องมือที่ใชในกระบวนการดังกลาวก็คือ การสื่อสารโดยสัญลักษณ (Symbolic 
Communication) ไดแก  การที่มนุษยมีภาษาใชที่แนนอน ซึ่งมีสวนชวยในการถายทอดวัฒนธรรม
จากคนรุนกอนๆ ดําเนินสืบเนื่องมิขาดสาย  ดังนั้นวัฒนธรรมจึงมีลักษณะเปน “มรดกของ
สังคม”(Social  heritage) 

5. วัฒนธรรมมีลักษณะเปน Super organic หมายถึง ส่ิงที่เปนปรากฎการณ                        
อยางเดียวกัน  ในทางกายภาพหรือทางชีวภาพนั้นอาจเปนปรากฎการณที่แตกตางกันไปในแงของ
วัฒนธรรมกลาวคือของสิ่งหนึ่งอาจนํามาใชในความหมายที่แตกตางกันออกไปในแตละสังคม  
ทั้งๆ ที่ก็คือส่ิงเดียวกันนั้นเอง  ตัวอยางเชน ล้ินเปนอวัยวะสวนหนึ่งของทุกคน  ชาวทิเบตนํามาใช
แสดงออกซึ่งความเคารพนับถือดวยการแลบลิ้นสวนชาวไทยกลับถือเปนอาการที่ไมสุภาพ เปนตน   

6. วัฒนธรรมเปนวิถีชีวิต (Way of life) หรือแบบแผนการดํารงชีวิต (Design for  
living) 

7. เปนผลจากการชวยกันสรางสรรคของมนุษย และไดมีการปรับปรุงดัดแปลงสิ่งใดที่           
ไมดีหรือลาสมัยก็เลิกใชไป  ส่ิงใดที่ดีก็ยังคงเอาไวใชตอไป  เชน  การเพาะปลูก  เดิมใชแรงสัตว       
ตอมาเห็นวาเปนวิธีที่ลาชาและลาสมัย  จึงประดิษฐหรือซื้อเครื่องมือเครื่องจักรมาใชในงาน              
เพาะปลูก  ทําใหไดผลผลิตมากขึ้น 
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8. วัฒนธรรมยอมมีการเปลี่ยนแปลง (Change) และมีการปรับตัว (Adaptive) ได 
9. วัฒนธรรมมิใชของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแตเปนของสวนรวม   ส่ิงที่ถือวาเปน                

วัฒนธรรมจะตองเปนสิ่งที่สังคมยอมรับถือปฏิบัติมิใชเฉพาะคนใดคนหนึ่งยอมรับถือปฏิบัติเทานั้น 
 นอกจากนี้ นายแพทยประเวศ วะสี (2536 : 11-18) ไดสรุปลักษณะสําคัญบางประการ
ของวัฒนธรรมไว  8  ประการคือ 

1. มีความหลากหลาย  กระจายอํานาจจึงสงเสริมการเมืองระบอบประชาธิปไตย                    
ในขณะที่อํานาจรัฐและอํานาจเงินพยายามรวมศูนยและทําลายความหลากหลายวัฒนธรรมจะมี
ลักษณะหลากหลายไปตามชุมชนทองถิ่นตางๆ ถาเห็นคุณคาของวัฒนธรรมก็ตองสงเสริม                     
ความเปนตัวเองทางวัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่นตางๆ ก็เทากับเปนการกระจายอํานาจและ                   
สงเสริมการเมืองระบอบประชาธิปไตยเรื่องประชาธิปไตย  จะมีแตการเลือกตั้งเทานั้นก็หาไม ตอง
สงเสริมความหลากหลายและการกระจายอํานาจ ซึ่งสังคมที่เนนวัฒนธรรมจะมีลักษณะเชนนั้น
การเห็นคุณคาและสงเสริมวัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่นจึงเปนการพัฒนาประชาธิปไตย 

2. กระจายรายไดและสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ  ถาอยากพูดเรื่องการแขงขัน
ทางเศรษฐกิจ ก็ตองคิดวาการแขงขันที่เราเอาชนะไดงาย  คือ แขงขันจากจุดแข็งของเราเอง ถา
แขงขันในจุดแข็งของคนอื่นก็ยากที่จะชนะ ทุนและเทคโนโลยีไมใชจุดแข็งของเรา  จุดแข็งของเราที่
คนอื่นไมมีคือ วัฒนธรรมไทย  ควรคิดเรื่องเศรษฐกิจวัฒนธรรมใชเชื่อมตอกัน เร่ืองกระจายรายได
พูดกันมานานแลวแตไมมีมาตรการ และถาคิดมาจากมุมมองทางเศรษฐกิจก็คิดไมคอยออก 
เพราะเศรษฐกิจในรูปแบบปจจุบันมีลักษณะกระจุกรายไดสูง วัฒนธรรมมีบทบาทสําคัญใน      
การกระจายรายได 

3. สงเสริมศักดิ์ศรีของชุมชนทองถิ่น  วัฒนธรรม คือ ภูมิปญญาของชุมชนทองถิ่นซึ่ง
มีรากยอนไปไกลถาเห็นคุณคาของวัฒนธรรมชุมชนทองถิ่นยอมมีศักดิ์ศรี  ในสภาพที่อํานาจรัฐ
และอํานาจเงินรวมศูนย ชุมชนทองถิ่นจะไมมีศักดิ์ศรี เปนเพียงบานนอกหรือบริวารของกรุงเทพฯ 
และกรุงเทพฯ เปนบริวารของลอนดอน นิวยอรก โตเกียว ฯลฯ การที่ผูคนจะมีความสุขจะขึ้นอยูกับ
เงินอยางเดียวก็หาไม  แตข้ึนกับศักดิ์ศรีดวย  ถาชุมชนทองถิ่นมีศักดิ์ศรีคนทั้งประเทศก็จะมีเกียรติ                
มีความสุข เปนการเปดทางเลือกอันกวางขวางใหผูคนลดความเครียดและความขัดแยงในสังคมลง 

4. มีความเปนบูรณาการ  ปญหาของการพัฒนาเกิดจากการคิดและการกระทําแบบ   
แยกสวนและนําไปสูปญหาตางๆ ดังกลาวในขอ 2 วัฒนธรรมเปนเรื่องของความเชื่อมโยงอยาง
เปนบูรณาการทุกมิติ วัฒนธรรมเปนเรื่องของคนทั้งหมดในชุมชนหรือสังคมที่มีความเชื่อและระบบ
คุณคาและการปฏิบัติรวมกัน การปฏิบัติเปนทั้งเรื่องของเศรษฐกิจ จิตใจ การเมือง สังคม                     
ส่ิงแวดลอม   พรอมกันไปหมดเปนเรื่องเดียวกัน 
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5. สรางความประสานสอดคลอง (Harmony) และความสมดุลยั่งยืน  เพราะความ
เปนบูรณาการและความที่มีรากลึกยาวนาน วัฒนธรรมจึงมีลักษณะประสานหรือมีความบรรสาน                  
สอดคลองระหวางมนุษยทั้งกายและใจ กับสังคมและกับส่ิงแวดลอม ซึ่งเปนปฏิสัมพันธระหวาง                   
ส่ิงทั้งหลายทั้งปวงตามธรรมชาติ  ธรรมชาติ หมายถึง ความหลากหลายและทั้งหมด (Holism) 
ความหลากหลายและความเปนทั้งหมดกอใหเกิดความสมดุล เมื่อสมดุลก็ยั่งยืน สังคมแตเดิมซึ่ง
ดําเนินไปตามพื้นฐานวัฒนธรรมจึงมีความยั่งยืน แตการพัฒนาในปจจุบันแบบแยกสวนได
กอใหเกิดความไมบรรสานสอดคลอง (Dysharmony)  และความไมยั่งยืน 

6. มีการพัฒนาจิตใจและจิตวิญญาณอันลึกซึ้ง การพัฒนาทางวัตถุไมคํานงึถึงคุณคา
ทางจิตใจและจิตวิญญาณ วัดวาอารามและสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ไมมีความสําคัญเทาบารไนตคลับ 
อาบอบนวด ศูนยการคา คอนโดมีเนียม ฉะนั้นจึงสรางตึกสูงค้ําโบสถ คํ้าพระเจดีย บังทัศนียภาพ
ของพระธาตุดอยสุเทพ นําเอาบารไนตคลับ อาบอบนวดเขามาประชิดโบสถ ประชิดพระเจดีย เปน
ตน วัฒนธรรมคํานึงถึงเรื่องจิตใจและจิตวิญญาณอันลึกซึ้ง สุนทรียกรรมใหความสุขทางจิตใจ 
ศาสนาที่ประชาชนยอมรับนับถือและปฏิบัติก็เปนวัฒนธรรมซึ่งกอใหเกิดคุณคาอันสูงสงลึกซึ้ง     
เปนการยกระดับจิตใจใหสูง  การเปนมนุษยตองมีจิตใจสูงใชจะมีเพียงแตวัตถุ  วัฒนธรรมจึงเปน                
คุณคาของความเปนมนุษย 

7. สงเสริมความเขมแข็งของสังคมตามที่กลาวถึงในตอนที่ 3 วาตนเหตุของ                         
ความเสื่อมเสียทางศีลธรรมอยูที่อํานาจในสังคมไมไดดุล  ตองสงเสริมใหสังคมเขมแข็งจึงจะ                
ถวงดุลอํานาจและฟนฟูบูรณะศีลธรรมได วัฒนธรรมเปนเครื่องสงเสริมความเขมแข็งของสังคม 
เพราะวัฒนธรรมมีชุมชนเปนผูปฏิบัติและเปนการยอมรับคุณคาของความหลากหลายของชุมชน
ทองถิ่น  วัฒนธรรมตองมีความเปนชุมชน ความเปนชุมชนตองมีองคกรชุมชน การมีองคกรชุมชน
ทําใหชุมชนหรือสังคมเขมแข็ง 

8. เปนการผดุงศีลธรรมของสังคมเมื่อวัฒนธรรมมีลักษณะทั้ง 7 ประการดังกลาว               
คือ เปนเรื่องของการสงเสริมประชาธิปไตย เปนเรื่องของเศรษฐกิจแบบกระจายรายได  เปนเรื่อง  
สงเสริมศักดิ์ศรีของชุมชนทองถิ่น  เปนเรื่องบูรณาการที่กอใหเกิดความบรรสานสอดคลองและ
ความสมดุล  เปนเรื่องของการพัฒนาจิตใจและจิตวิญญาณอันลึกซึ้งและเปนเรื่องของการสราง
ความเขมแข็งใหสังคมจึงเปนการผดุงศีลธรรม ศีลธรรมเปนเรื่องของความถูกตองทั้งหมด ทั้งทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม จิตใจและจิตวิญญาณ ไมใชเปนเพียงเรื่องวิชาจริยธรรม
เทานั้น วัฒนธรรมเปนเรื่องของวิถีชีวิตทั้งหมดจึงมีความสําคัญตอการผดุงศีลธรรมของสังคม   
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2.4  การถายทอดทางวัฒนธรรม 
กระบวนการถายทอดวัฒนธรรม  เร่ิมตนแนวคิดมาจากการที่มนุษยมีการเรียนรูอยู  

ตลอดเวลา  มนุษยมีความสามารถดานการติดตอส่ือสารการเคลื่อนไหวทางสรีระในลักษณะตางๆ  
โดยเฉพาะอยางยิ่งความสามารถทางสติปญญา ความรูสึกนึกคิด  ซึ่งชวยใหมนุษยมีความสัมพันธ
กับส่ิงแวดลอมมากที่สุด และยังชวยใหมนุษยสามารถถายทอดคานิยมทางสังคมหรือคานิยม     
ของตนเองจากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่งได   จึงเกิดเปนกระบวนการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกับ             
ส่ิงแวดลอม ซึ่งเรียกวา การเรียนรู (Learning)   ซึ่ง วิกร  ตันฑวุตโฒ (2536 : 106-107)  ไดจําแนก
การเรียนรูทางวัฒนธรรมออกเปน  2  ประเภท  ดังนี้ 

1. การเรียนรูที่ไมมีรูปแบบ  เปนกระบวนการที่บุคคลมีการปฏิสัมพันธกับระบบสังคม
และวัฒนธรรม บุคคลสามารถพัฒนาทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิต  คานิยม  เจตคติ  ประเพณี  
อันเหมาะสมในวัฒนธรรมหนึ่ง  โดยอาศัยกระบวนการทางสังคมพฤติกรรมที่เปนผลมาจาก     
การปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกับวัฒนธรรมทางสังคม  ซึ่งเปนตัวกําหนดลักษณะการดํารงชีวิตของ
แตละบุคคลนั้น  เปนกระบวนการเรียนรูอยางไมมีรูปแบบ โดยทั่วไปเปนการเรียนรู ส่ิงตางๆ         
ในชีวิตประจําวัน 

2. การเรียนรูที่มีรูปแบบ  นั้นเกิดจากการปฏิสัมพันธที่มีลักษณะที่แนนอนและมักจะ     
เกิดขึ้นภายในสถาบันที่เปนสวนหนึ่งของระบบสังคม  ที่เรียกวาสถาบันการศึกษา  เชน  โรงเรียน  
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัย  เปนตน 
  
2.5  บทบาทหนาที่ของวัฒนธรรม 
 วัฒนธรรมเปนเครื่องกําหนดวิถีชีวิตของคนในสังคม  วัฒนธรรมจึงมีความสําคัญแก
มนุษยชาติทุกเผาพันธุ  ดังนั้น  วัฒนธรรมจึงมีหนาที่ตอสังคมในภาพรวมและระดับครอบครัว       
หรือวัฒนธรรมในสวนยอยของแตละสังคมตามลําดับ  ซึ่ง เสาวภา ไพทยรัตน (2535 : 11-12)             
ไดกลาวถึงหนาที่ของวัฒนธรรมที่มีตอสังคมในภาพรวมไวดังนี้ 

1. วัฒนธรรมเปนสิ่งจําเปนสําหรับการอยูรวมกันในสังคม โดยวัฒนธรรมของแตละ
สังคมมีความแตกตางกัน ทั้งนี้เพราะสภาพแวดลอม แตแนวคิดในการสนับสนุนการอยูรวมกัน
อยางสันติสุข วัฒนธรรมของแตละสังคมมีสวนสัมพันธกัน วัฒนธรรมมิไดเปนเครื่องชี้วัดหรือ     
ลบลางความดอย ความเดนหรือความดีในวัฒนธรรมของตนเหนือวัฒนธรรมของสังคมอื่น ๆ 

2. วัฒนธรรมเปนผลรวมจากภูมิปญญาของคนในสังคม  ดังนั้นวัฒนธรรมจึงไดรับ               
การถายทอด ส่ังสม สืบสาน  และในบางโอกาสอาจเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงใหสอดคลองกับ                    
วิถีการดํารงชีวิตได นอกจากนี้วัฒนธรรมจําแนกไดหลายลักษณะ เชน วัฒนธรรมรวมระดับชาติ 
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วัฒนธรรมเฉพาะพื้นที่ วัฒนธรรมยอยของเชื้อชาติ วัฒนธรรมของทองถิ่น วัฒนธรรมของกลุม
อาชีพ เปนตน 
 หนาที่ของวัฒนธรรมในสวนยอยของแตละสังคมทั้งนี้เร่ิมตนตั้งแต 

1. การกําหนดบทบาทและสถานภาพของสถาบันครอบครัว วัฒนธรรมในแตละชาติ 
ศาสนาจะมีความแตกตางกันในครอบครัว  สังคมไทยใหความสําคัญแกสามีเปรียบเสมือน                  
ชางเทาหนา  ภรรยาเปนชางเทาหลัง 

2. การกําหนดแนวทางในการอยูรวมกันของแตละสังคม ขอปฏิบัติในการอยูรวมกัน
ในสังคมและถือเปนประเพณีการปกครอง อาทิเชน การใหความสําคัญของผูนําในสังคม                    
การเคารพและใหเกียรติซึ่งกันและกัน  การนับถือระบบอาวุโส  เปนตน 

3. การควบคุมคนในสังคมมิใหประพฤติปฏิบัติตนที่ผิดตอประเพณี ดังเชนใน
สังคมไทยใหความสําคัญแกการแตงงานจะตองมีประเพณีการสูขอ การหมั้น การแตงงานโดยที่
สังคมไทยยังคงตําหนิชายหญิงที่ละเลยขนบธรรมเนียมประเพณีการแตงงาน 

4. การแสดงถึงสัญลักษณของคนในสังคมใดสังคมหนึ่ง อาทิเชน คนไทยจะมี       
การยกมือไหวแสดงการทักทาย  อําลา  ขอบคุณ  สวนการแนะนําทักทายของคนสังคมอื่น  เชน  
สังคมตะวันตกใชการจับมือ  สังคมญี่ปุนใชการโคงคํานับกัน  เปนตน 

5. การกําหนดคานิยมและความเชื่อในการดํารงชีวิตของคนในสังคม ดังเชนสังคม
ของผูนับถือพุทธศาสนาจะสั่งสมความเชื่อในเรื่องกฎแหงกรรม  การรูจักใหอภัยแกกันพรอมทั้ง        
หลอหลอมอุปนิสัยความมีเมตตาธรรมในการดํารงชีวิต 
 
2.6  ปจจัยที่มีผลตอการดํารงอยูและการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม 
 วัฒนธรรมมีทั้งเจริญงอกงามและเสื่อมสูญได  ซึ่งขึ้นอยูกับสภาพของสังคม  ความเชื่อ
และสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ  ซึ่ง สมิทธิ์  สระอุบล (2532 : 35) ไดกลาวถึง  ปจจัยที่มีผลตอการดํารงอยู
และการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม ไวดังนี้ 
 ปจจัยที่เกื้อหนุนวัฒนธรรม คือ ปจจัยที่สงเสริมเกื้อหนุนใหวัฒนธรรมของสังคมนั้น               
ดํารงอยู มีการปฏิบัติสืบเนื่องตอไป ไดแก 

1. สอดคลองหรือเขากับความประพฤติที่มีอยูเดิม เชน ศาสนาพุทธแพรหลายในไทย
มากกวาศาสนาพราหมณ ซึ่งอาจเปนไดวาเพราะเราไมนิยมแบงคนออกเปนชนชั้นตางๆ เหมือน
ระบบวรรณะในศาสนาพราหมณ 
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2. อิทธิพลของศาสนา คนไทยสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ดังนั้น พระพุทธศาสนาจึง
มีอิทธิพลตอชีวิตของคนไทยมาก เชน ความกตัญูกตเวที การมีสัมมาคารวะ ความสุภาพ      
เรียบรอย ความโอบออมอารีมีใจเมตตา ฯลฯ 

3. การเห็นคุณประโยชน หากประชาชนสวนใหญเห็นวาทําแลวไดประโยชนประชาชน
จะรักษาและปฏิบัติตามวัฒนธรรมนั้นๆ  เชน  ในเทศกาลตรุษสงกรานต เราก็สรงน้ําพระ รดน้ํา
และขอพรจากผูใหญ 

4. กลุมผลประโยชน เปนกลุมที่ตองการรักษาวัฒนธรรมของตน เชน กลุมอนุรักษ               
วัฒนธรรม กลุมดนตรีไทย ฯลฯ จึงพยายามสงเสริมและคัดคานการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ทําลาย
วัฒนธรรมที่ตนเห็นวาดีและจะสนับสนุนสงเสริมการเปลี่ยนแปลงที่ทําใหวัฒนธรรมที่ตนสงเสริม
นั้นดีข้ึน 

5. ตัวแทนของวัฒนธรรม ตัวแทนใดก็ตามที่มีอิทธิพลหรือมีอํานาจจะเปนเครื่องชวย               
สงเสริมวัฒนธรรมไดมากยิ่งขึ้น เชน ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เจานาย
และขาราชการชั้นผูใหญไดแตงกายแบบยุโรป ทําใหประชาชนนิยมเลียนแบบแตงกายตามแบบ             
ยุโรปไปดวยหรือในรัชสมัยนี้ไดมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองใหทันสมัยขึ้น เปนตน 

6. สภาพทางเศรษฐกิจ  หากสภาวะทางเศรษฐกิจรุงเรือง ไมขาดแคลน คนจะมีจิตใจ
สบาย ความปกติสุขจะเกิดขึ้น คนจะอยูอยางสงบสุขหรือพยายามอยูใหดีข้ึน โดยสิ่งใดดีมักจะ     
รับไว   วัฒนธรรมจึงดํารงอยูไดและอาจมีวัฒนธรรมที่ใหมและดีเพิ่มข้ึน 

7. สภาพการเมือง  ประเทศใดสภาวะทางการเมืองมั่นคงประเทศนั้นจะมีแต        
ความปกติสุข สถาบันตางๆ ก็สามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคง 

ปจจัยที่บ่ันทอนวัฒนธรรม คือ ปจจัยที่เปนสาเหตุใหวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลง หรือ       
สูญไป   ไดแก 

1. ความรูสึกหรืออารมณ เปนความรูสึกผูกพันกับส่ิงเกาๆ ตามความเคยชิน  เชน      
คนแกมักกลัวโรงพยาบาล ไมอยากไปถาไมจําเปนจริงๆ เพราะคิดวาเปนสถานที่ที่จะไปตายหรือ
ชาวเขาไมชอบอาบน้ําบอยๆ เปนตน 

2. กลุมผลประโยชน เปนกลุมตอตานวัฒนธรรมใดก็ตามที่ใหตนเสียผลประโยชน 
เชน คนเขาทรงนิยมใหคนเชื่อเร่ืองไสยศาสตรเพื่อตนจะไดมีรายได คนขายควายก็ไมชอบใหมีการ
ทําควายเหล็ก เพราะจะทําใหชาวนาซื้อควายนอยลง ซึ่งทําใหตนขาดรายได เปนตน 

3. ทัศนคติหรือเจตคติ แมจะเห็นวาวัฒนธรรมนั้นดี แตไมเต็มใจรับเพราะเห็นวา      
ยุงยากลําบากหรือไมคุนเคย เชน ชาวชนบทไมนอยนิยมเก็บเงินไวกับบานหรือซื้อเปนทองไมนิยม
ฝากไวกับธนาคาร จึงทําใหถูกปลนสะดมไดงาย  และทําใหเงินทองไมหมุนเวียน เปนตน 
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4. การไมเห็นคุณประโยชนของวัฒนธรรมเพราะไมเห็นผลทันตา วัฒนธรรมหลายๆ 
อยางจึงตองใชเวลา ทําใหปฏิบัติวัฒนธรรมไมไดผลเทาที่ควร 

5. ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี  เชน การแพทยเจริญทําใหมีคนเพิ่มมากขึ้น     
ในขณะที่ท รัพยากรเพิ่มไมทันกับจํานวนคน  ทําใหคนดิ้นรนเห็นแก ตัว   หรือคิดอาวุธ
ประหัตประหารกัน ฯลฯ   เปนการทําลายลางวัฒนธรรมที่ใหมีเมตตาตอกัน  เอื้อเฟอตอกัน  เปน
ตน 

6. สภาพเศรษฐกิจ  โดยเฉพาะสภาพความแรนแคนยากจนที่กอใหเกิดปญหา       
เสื่อมโทรมทางดานศีลธรรม เชน  อาชญากรรม โสเภณี ยาเสพติด ฯลฯ  เปนการทําลายวัฒนธรรม
อันดีงามที่มีอยูแตเดิม 

7. สภาพการเมือง   หากประเทศแตกแยกไมมั่นคง มีการตอสูทางลัทธิตางๆ ไมวา    
จะเปนการตอสูกันเองหรือจากฝายตรงกันขาม (คอมมิวนิสต) วัฒนธรรมก็จะบั่นทอน เชน เรารัก
เคารพพระมหากษัตริย แตคอมมิวนิสตอาจจะมองไปในทางตรงกันขาม เปนตน 
 
2.7  วัฒนธรรมกับการพัฒนาชุมชน 

ภูมิปญญา  หรือภูมิปญญาชาวบาน  เปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม เนื่องจากเปน          
องคความรูที่ชาวบานคิดขึ้น แสดงออกถึงความเชื่อวิถีการดําเนินชีวิต มีการสืบทอดตอจากคน     
รุนหนึ่งไปอีกรุนหนึ่ง  สังคมยอมรับ  และมีการเปลี่ยนแปลงปรับตัวได 
 นายแพทยประเวศ  วะสี (2536 : 11-18) ไดเสนอแนวทางใหญๆ สําหรับสงเสริมเร่ือง
วัฒนธรรมกับการพัฒนามี  7  ประการ  ดังตอไปนี้ 

1. การสรางความเขาใจที่ถูกตอง 
 การสรางความเขาใจที่ถูกตองทั่วทั้งสังคมวาวัฒนธรรมคืออะไรและวัฒนธรรมสําคัญ
สําหรับการพัฒนาอยางไร เปนยุทธศาสตรที่สําคัญที่สุด เพราะเมื่อเกิดความเขาใจที่ถูกตอง  
(สัมมาทรรศนะหรือสัมมาทิฐิ)แลวสังคมก็จะปฏิบัติถูกตองไดเองกิจกรรมในเรื่องนี้อาจมีดังตอไปนี้ 
    1.1   มีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดอยางสม่ําเสมอ 
  1.2   การรวบรวมขอมูลขาวสาร  ความรู  การสงเสริมการวิจัย  การสังเคราะห   
ขอมูลขาวสาร  และผลการวิจัยใหเปนปญญาที่สูงขึ้น 
   1.3  การสรางสื่อประเภทตางๆ ทั้งที่เปนหนังสือ  วีดีโอ  มัลติวิลชั่น  การเผยแพร     
ทางวิทยุและโทรทัศน  มีการปรับปรุงอยูเสมอ  ควรจะแสวงหาความรวมมือจากฝายตางๆ รวมทั้ง
ทางภาคธุรกิจการเงินดวย 
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 1.4 การประชุมสัมมนาในหลายรูปแบบกับกลุมตางๆ และควรมีการประชุมใหญ
ทางวัฒนธรรมทั้ง  4  ภาค  เปนประจําทุกป 

2. การสนับสนุนเวทีทางวัฒนธรรมในชุมชนทองถิ่น 
 ควรสนับสนุนเวทีวัฒนธรรมในรูปแบบที่หลากหลายในชุมชนทองถิ่นตางๆ สํานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ  ควรใหงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ริเร่ิมโดย
ชุมชนทองถิ่น 

3. สงเสริมสถาบันครอบครัว 
 ไทยเคยมีวัฒนธรรมครอบครัวที่อบอุน  แตบัดนี้สถาบันครอบครัวไดรับผลกระทบ                 
อยางหนักจากการพัฒนาแบบทันสมัย ควรพยายามตีประเด็นใหแตกวาในสภาพความเปนจริง
ของปจจุบันจะสงเสริมความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวไดอยางไร 

4. สงเสริมองคกรชุมชนและกระบวนการเรียนรูของประชาชน 
 ชุมชนที่เขมแข็ง คือ ผูปฏิบัติวัฒนธรรม และชุมชนที่เขมแข็งจะกอใหเกิดการพัฒนา              
ทุกดาน หลายฝายกําลังจับประเด็นนี้ไดและเขาไปสูเร่ืองนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
แหงชาติ ควรรวมกันจัดระบบขอมูลขาวสารเรื่องนี้เพื่อพัฒนาความเขาใจดียิ่งๆ ข้ึน ซ่ึงจะไป
สนับสนุนการปฏิบัติของฝายตางๆ ใหงายและไดผลมากขึ้น 

5. ปรับการศึกษาใหเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมไทย 
 การศึกษาของไทยในปจจุบันตัดขาดจากรากทางวัฒนธรรมของตนเอง ซึ่งเปนเหตุ
สําคัญของความเสื่อมสูญทางวัฒนธรรมและเกิดปญหาตางๆ จากความขาดแคลนทางวัฒนธรรม 
ไทยมีวัฒนธรรมที่ดีงาม ที่อาจารยสุมน อมรวิวัฒน เรียกวาเปน  “สมบัติทิพยของการศึกษา” แต
เปนที่นาเสียดายที่การศึกษาไมไดเรียนรูจากสมบัติทิพยนี้ ควรปรับการศึกษาใหเชื่อมโยงกับ    
วัฒนธรรมไทย แตทั้งนี้มิใชเปนการทอง “วิชา” วัฒนธรรม เพราะวัฒนธรรมเปนเรื่องของ           
การปฏิบัติและการซึมซับถาการศึกษาเอาวิชาเปนตัวตั้งจะไมไดสัมผัสวัฒนธรรมเพราะวัฒนธรรม
ไมใชวิชา แตเปนความเปนจริงที่มีชีวิต ถาการศึกษาเอาความจริงเปนตัวตั้ง การศึกษาก็จะสัมผัส
กับวัฒนธรรม รัฐบาลควรมีนโยบายใหการศึกษาทุกระดับปรับกระบวนการเรียนรู โดยเอา      
ความจริงเปนตัวตั้ง เอาวิชาเปนเครื่องมือใหเขาใจความจริงดีข้ึนและใหมีการเรียนรูจากฐานทาง
วัฒนธรรม 

6. วัฒนธรรมกับเศรษฐกิจ 
 เนื่องจากวัฒนธรรม   มีความสําคัญตอการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ               
การกระจายรายได และการรักษาสภาพแวดลอมดังกลาวแลว สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ  ควรรวมมือกันสราง                 
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ความเขาใจเรื่องนี้ใหชัดเจน และกําหนดยุทธศาสตรในการนํามิติทางวัฒนธรรมเขามาพัฒนา
เศรษฐกิจ 

7. กองทุนและการบริหารงานวัฒนธรรม 
 ในการสงเสริมวัฒนธรรมกับการพัฒนาตองการเงินทุนและการบริหารจัดการที่     
คลองตัวและมีประสิทธิภาพ ควรมีการเพิ่มเงินกองทุนวัฒนธรรมใหมีจํานวนมากพอ วัฒนธรรม
เปนเรื่องของความหลากหลายและกระจายอํานาจ  อํานาจรัฐที่รวมศูนยจะบริหารจัดการเรื่อง
วัฒนธรรมไมดี และอาจทําใหเกิดความไขวเขว ถาเห็นความสําคัญของเรื่องวัฒนธรรม และ
ตองการสงเสริมใหเขมแข็งขึ้น ไมควรตั้งกระทรวงวัฒนธรรม เพราะกระทรวงเปนอํานาจรัฐ        
รวมศูนย  ไมเหมาะแกงานวัฒนธรรม ซึ่งเปนเร่ืองของการสงเสริมความหลากหลายตามธรรมชาติ
ของวัฒนธรรม แตควรออกกฎหมายสภาวัฒนธรรม (Cultural Council)  เพื่อปรับสถานะของ
สํานักงานคณะกรรมการ  วัฒนธรรมแหงชาติใหเปนองคกรอิสระที่ไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก
รัฐบาล   ทํานองเดียวกับสภาวัฒนธรรมของสหรัฐอเมริกา 
 

3.  แนวคิดเกี่ยวกับความเขมแขง็ของชุมชน 
 

  การที่ประชาชนในชุมชนตางๆ ของชุมชนเมืองหรือชนบทรวมตัวกัน  โดยมีการเรียนรู
การจัดการและแกไขปญหารวมกันของชุมชน เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาทั้งทาง      
ดานสังคม  วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ และการศึกษา ใหดีข้ึนตามลําดับ มีการผนึกกําลัง ชวยเหลือ                   
เอื้ออาทรตอกัน  เพื่อผลประโยชนรวมกัน แสดงใหเห็นถึงความเปนชุมชนที่เขมแข็ง 
 
3.1  ลักษณะของชุมชนเขมแข็ง 
 สัญญา สัญญาวิวัฒน (อางถึงใน เฉลียว บุรีภักดี 2545 : 76-77) กลาวถึงลักษณะ    
ชุมชนเขมแข็งไวดังนี้ 

1. เปนชุมชนแหงการเรียนรู (Learning Organization) ทุกคนในชุมชนรวมเรียนรู                 
ชุมชนนั้นจะรูทันขาว ทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมทั้งการเพิ่มพูนความรูอยูเสมอ 

2. เปนชุมชนที่รูจักจัดการตนเอง (Community Management) ดวยกิจกรรมสําคัญ      
4 ประการ คือ การวางแผน การจัดกระบวนการองคกรของตนเอง การลงมือปฏิบัติตามแผน       
การประเมินผล 

3. เปนชุมชนที่มีจิตวิญญาณ (Spirituality) หมายถึง ความภักดีตอชุมชน ความรูสึก
เปนเจาของ หวงแหน มีส่ิงยึดเหนี่ยวรวมกัน 
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4. เปนชุนชนที่มีสันติภาพ (Peaceful) คนมีคุณภาพและคุณธรรม สงบสุข จิตใจ              
เยือกเย็น 
 เฉลียว บุรีภักดี (2545 : 76) ไดสรุปลักษณะของชุมชนเขมแข็งไวดังนี้ 

1. สมาชิกชุมชนมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของคนและชุมชนที่จะแกปญหาและ
พัฒนาชีวิตความเปนอยูของตนเอง 

2. สมาชิกชุมชนมีจิตสํานึกการพึ่งพาตนเอง เอื้ออาทร รักและหวงใยซึ่งกันและกัน                
อีกทั้งพรอมที่จะรวมกันจัดการกับปญหาของคนและชุมชน 

3. สมาชิกชุมชนเลือกกําหนดผูนําชุมชน ผูนําการเปลี่ยนแปลง และผูแทนชุมชนที่      
หลากหลายดวยตนเองอยางตอเนื่อง 

4. มีกระบวนการชุมชนที่มีความเคลื่อนไหวอยางตอเนื่องจนเปนวิถีของชุมชน ซึ่ง                  
ขับเคลื่อนโดยผูนําองคกรชุมชนในลักษณะเปดกวางโปรงใสและมีรายงานความรับผิดชอบที่
สามารถตรวจสอบไดสําหรับสมาชิกทั้งหมด 

5. สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการประเมินสถานการณของชุมชนกําหนดวิสัยทัศน
รวมคิด รวมตัดสินใจ ดําเนินงาน ติดตามและประเมินผลการแกปญหาและการพัฒนาของ                  
ชุมชนผานกระบวนการของชุมชน 

6. สมาชิกชุมชนเกิดการเรียนรูผานการเขารวมในกระบวนการของชุมชน 
7. มีแผนของชุมชนที่ประกอบดวย การพัฒนาทุกๆ ดานของชุมชน ที่มุงการพึ่งตนเอง

เอื้อประโยชนตอสมาชิกชุมชนทุก ๆ คน และหวังผลการพัฒนาที่ยั่งยืน 
8. การพึ่งความชวยเหลือจากภายนอก เปนการพึ่งเพื่อใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองได             

ในที่สุด ไมใชการพึ่งพาตลอดไป 
9. มีเครือขายความรวมมือกับภาคการพัฒนา อาจเปนหมูบาน ชุมชนอ่ืน ๆ ทองถิ่น 

ภาคราชการ องคกรเอกชนภาคธุรกิจ ขาราชการและอื่นๆ ในลักษณะการมีความสัมพันธที่               
เทาเทียม 
 สําหรับ อุทัย ดุลยเกษม และอรศรี งามพิทยาพงศ (2540 : 80) ไดวิเคราะหปจจัยและ
เงื่อนไขที่สงผลใหชุมชนเขมแข็งมี  7  ประการ ดังนี้ 

1. โครงสรางทางสังคมแบบแนวนอน หมายถึง สัมพันธภาพทางอํานาจของบุคคลใน
ชุมชนที่เทาเทียมกัน อํานาจในการเขาถึงทรัพยากรหรือโอกาสของคนทุกคนในชุมชนไมแตกตาง
กัน เงื่อนไขนี้เปนปจจัยใหเกิดความรัก ความสามัคคี กอใหเกิดความรวมมือและการมีสวนรวม
ของชุมชนอยางกวางขวาง 
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2. ระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเอง  ซึ่งแบงออกเปน 3 ดาน คือ การผลิต การบริโภค                
การสะสมและกระจายสวนเกิน  ประชาชนมีสิทธิ์และอํานาจในการเขาถึงและจัดการทรัพยากร              
มีรูปแบบการผลิตที่สนองความตองการของตนเปนหลัก และเชื่อมโยงกับระบบนิเวศน การบริโภค
เนนการพออยูพอกิน ไมทําลายธรรมชาติ ไมสะสมมาก หากมีการกระจายสวนเกินสูญาติมิตร 
และสังคม ในรูปการแบงปน ทําบุญ ชําระภาษี 

3. คานิยมจากหลักธรรมของศาสนา หรืออุดมการณในการใชชีวิต ความเชื่อในเรื่อง
กรรม การเคารพนอบนอมตอธรรมชาติในฐานะเปนจิตวิญญาณ  เอื้อใหเกิดการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพ 

4. กระบวนการเรียนรูเพื่อชีวิต กระบวนการเรียนรูทองถิ่น การสืบสานภูมิปญญา
ด้ังเดิมจากครอบครัว วัด สถานประกอบการ โดยการสังเกต ฟง ถาม ทดลองทํา แลกเปลี่ยน      
ความคิดเห็น เปนการเรียนรูที่จะนํามาปฏิบัติจริง 

5. กลุมผูนําตามธรรมชาติ  ผูนําตามธรรมชาติในชุมชนเกิดขึ้นไดหลายเงื่อนไข เชน              
การประพฤติตนในกรอบของศีลธรรม การเปนผูตอสูเพื่อชุมชนหรือเปนผูทรงคุณความรู ชุมชนที่มี
โครงสรางทางสังคมในแนวนอน จะเกิดกลุมผูนําธรรมชาติอยางหลากหลาย ตามกิจกรรมที่เกิดขึ้น 
และมีการทํางานในรูปการปรึกษาหารือ แสวงหาความรวมมือในการแกไขปญหา 

6. ระบบความสัมพันธเชิงสังคมที่แนนแฟน ส่ิงที่เห็นเปนรูปธรรมคือ การชวยเหลือ
เกื้อกูลกันในชุมชน ซึ่งเปรียบเสมือนระบบความมั่นคงและสวัสดิการชุมชน สมาชิกในชุมชนมี
ความสัมพันธใกลชิดผานระบบครอบครัว เครือญาติ เพื่อนฝูง มีกฎเกณฑ แทนแผนการดําเนิน
ชีวิตรวมกัน ชุมชนมีความสัมพันธแนนแฟน จะมีหวังสามารถจัดการแกไขปญหาไดอยางดี 

7. กลไกที่เอื้อใหเกิดปฏิสัมพันธ การติดตอส่ือสารที่ตอเนื่องตลอดเวลาไมวาจะเปน
สถานที่พบปะของชุมชนในวิถีชีวิตและกิจกรรมตางๆ หรือกระบวนการถายทอดแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารผานสื่อรูปแบบตางๆ ลวนเปนการแลกเปลี่ยน เรียนรู ปรึกษาหารือกัน อันจะนําไปสู                    
การปรับตัวของชุมชนไดรวดเร็วทันเหตุการณ 
 
3.2  ปจจัยที่สําคัญตอการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 เทียบ เหลาสุวรรณ (2541 : 9-10)  กลาวถึง ปจจัยหลายอยางที่กอเกิดความเขมแข็ง
ของชุมชน ปจจัยสําคัญ คือ 

1. การเรียนรูแบบมีสวนรวม การมีสวนรวมนับเปนหัวใจสําคัญขององคกรชุมชนและ
เปนตัวแปรสําคัญประการหนึ่ง ที่นําไปสูความสําเร็จของกลุมองคกร เพื่อชวยเหลือตนเองของ             
ชาวบาน เพราะการมีสวนรวมจะเปนหลักประกันไดวา  ความตองการที่แทจริงของคนจะไดรับ           
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การตอบสนองและที่สําคัญ สามารถมั่นใจไดวาผูเขารวมทุกคนจะไดรับผลประโยชนจากกลุม
อยางยุติธรรมและเสมอภาคกัน การมีสวนรวม หมายถึง การเขารวมในกิจกรรมของทุกฝาย                     
ที่เกี่ยวของ เชน รวมคิด รวมตัดสินใจ รวมวางแผน รวมปฏิบัติการ และรวมรับผลประโยชน               
ที่เกิดขึ้น  ซึ่งในกระบวนการดังกลาวจะกอใหเกิดการเรียนรูในการแกปญหารวมกัน 

2. มีการดําเนินเปนกิจกรรมผานองคกรและองคกรเครือขาย คําวากิจกรรม หมายถึง 
กิจกรรมที่เปนธุรกิจและกิจกรรมที่ไมใชธุรกิจ ในกรณีองคกรชุมชนที่ดําเนินธุรกิจผานองคกรและ
องคกรเครือขายแทนการดําเนินธุรกิจเปนรายบุคคล  ยอมเปนหลักประกันการพึ่งตนเองได              
ประการหนึ่ ง  เพราะองคกร  คือ  ที่มาของอํานาจ  เชน  อํานาจทางความรู  ซึ่ ง เกิดจาก                         
การแลกเปลี่ยนการระดมทุนภายใน ใหมีการรวมกันซื้อรวมกันขาย ยอมมีอํานาจตอรองกับ                
ภายนอกมากขึ้น  เมื่อองคกรไดมีการรวมมือกับองคกรอื่นๆ ในรูปเครือขาย ไมวาจะเปนเครือขาย     
ผูนํา เครือขายกิจกรรม หรือเครือขายการเรียนรู   ก็จะทําใหองคกรมีอํานาจตอรองเพิ่มมากขึ้น      
ซึ่งจะนําไปสูการพึ่งตนเองไดในที่สุด 

3. องคกรมีการดําเนินกิจกรรมหรือธุรกิจแบบครบวงจร องคกรชุมชนหลายองคกรที่
ประกอบธุรกิจไมสามารถพึ่งตนเองได เพราะดําเนินธุรกิจไมครบวงจร เชน ขาดแคลนเงินทุนตอง
อาศัยเงินทุนภายนอก  นอกจากจะมีความยุงยากในการกูยืม  ยังมีดอกเบี้ยสูง การผลิตก็                   
เชนเดียวกัน แตไมมีตลาดจําหนาย ผลผลิตบางอยางตองนํามาจากแหลงอื่นที่หางไกลทําให                
เสียหาย หรือผลิตผลไดแตไมมีวัสดุอุปกรณในการแปรรูป จะเห็นไดวา การประกอบกิจกรรมหรือ
ธุรกิจไมครบวงจรไมสามารถพึ่งตนเองได 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อางถึงใน  เฉลียว บุรีภักดี  2545  : 
74-78)  ทรงตรัสถึงสาระสําคัญของแนวคิดที่สามารถชวยสรางความเขมแข็งอยางยั่งยืน ดังนี้  

1. ประเด็นที่วาเปนที่ตัว “คน” จะกอใหเกิดความเขมแข็งและยั่งยืน เพราะเมื่อคน                     
มีความเจริญทางปญญาสามารถจะสรางความเจริญไดเอง นับไดวาเปนความเขมแข็งของทั้งคน
และของทองถิ่น จึงตองมีการพัฒนาคนในทองถิ่นใหเขมแข็ง 

2. หลักการพัฒนา 10 ประการ คือ 
      2.1   หลักชวยเหลือตนเอง พึ่งตนเอง  เปนการพัฒนา “คน” เพื่อใหใชศักยภาพที่
มีอยูในตัวคนมากที่สุด จนกอใหเกิดความเขมแข็งอยางยั่งยืนในตนเอง ดังนั้นคนที่ชวยตนเองและ              
พึ่งตนเองไดจะทําใหทองถิ่นมีความเขมแข็งอยางยั่งยืน 
   2.2 หลักการเริ่มจากสภาพที่เปนอยู เปนการพัฒนาจากสิ่งที่เขามีอยูแลวจึงใส
ปจจัยนําเขาไป เพื่อใหเกิดความเปลี่ยนแปลงแบบคอยเปนคอยไป ทําใหชาวบานสามารถปรับตัว
ตอการเปลี่ยนแปลงได จนเกิดการพัฒนาคนและทองถิ่นอยางยั่งยืน 
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    2.3  การใชทรัพยากรทองถิ่นเพราะเปนสิ่งใกลตัว การใชทรัพยากรจากบริเวณที่
ใกลทําใหชาวบานเกิดการพึ่งตนเองมากที่สุดแลวสามารถที่จะวางแผนการใชทรัพยากรที่พอดี               
ทําใหผลผลิตที่เกิดขึ้นไมมากหรือนอยไป การอาศัยทรัพยากรที่ไกลตัว เปนการใชเงินมากและอาจ
เกินความจําเปนของทองถิ่น 
    2.4  การมีสวนรวมของคนในทองถิ่น   การพัฒนาอยางยั่งยืนตองอาศัยความ     
รวมมือจากชาวบานในทองถิ่น เพื่อใหชาวบานเกิดการเรียนรูรวมกันจนเกิดปญญา สามารถที่จะ
พัฒนาทองถิ่นของตนเองใหยั่งยืนได 
      2.5   วัฒนธรรมและผูนําทองถิ่น     การพัฒนาทองถิ่นใหเขมแข็งอยางยั่งยืนจะ  
ตองดํารงไวซึ่งวัฒนธรรมของไทยที่ดีงาม และผูนําทองถิ่นจะตองเปนตนแบบของการอนุรักษ    
วัฒนธรรมไทยใหดํารงอยูสืบไป เปนการแกปญหาทองถิ่นลมสลาย  ทําใหเขมแข็งและยั่งยืน 
  2.6  ความมีประสิทธิภาพในการพัฒนาใหไดผล  ตองทําในรูปของหนึ่งโครงการ   
มีลักษณะเปนหนึ่งหนวยระบบ  มีผลผลิตที่คาดหวัง  มีปจจัยนําเขาและมีกระบวนการทํางานที่     
จัดตั้งขึ้นอยางเปนระบบ  เมื่อโครงการดําเนินไปแลวสามารถประเมินผลและมีประสิทธิภาพ 
  2.7  การประสานงาน  หนวยงานของราชการและเอกชนตองมีการประสานงาน
ความรวมมือในการทํางาน  ทั้งนี้  เพื่อใหเกิดความตอเนื่องของกระบวนการพัฒนา  ถาทุก      
หนวยงานของราชการและเอกชนสามารถประสานงานใหความรวมมือกันไดอยางดี  จะกอใหเกิด
การพัฒนาที่เขมแข็งอยางยั่งยืน 
     2.8    การทํางานเชิงรุก  เปนการแกปญหาหรือพัฒนาหมูบานอยางตรงประเด็น 
ในการทํางานเชิงรุกนั้น  ชาวบานในทองถิ่นจะเขารวมทําใหเกิดการพัฒนาการเรยีนรูในการทาํงาน
ระหวางชาวบานและเจาหนาที่  สงผลใหเกิดการพัฒนาคนในทองถิ่น  และพัฒนาทองถิ่น       
อยางยั่งยืน 
  2.9 ความมีคุณธรรมและศิลปะการพัฒนาคนหากมุงแตความรูความสามารถ
ทางดานเศรษฐกิจอยางเดียว  จะทําใหความเปนไทยขาดหายไปจากทองถิ่น  ส่ิงสําคัญ  คือ       
คุณธรรมและศิลปะที่แสดงความเปนทองถิ่นไทย  ดังนั้น  การพัฒนาคนจะตองทําควบคูกับ      
คุณธรรมและศิลปะ 
  2.10 การเชื่อมประสานดานเวลา  เปนการพัฒนาโดยเชื่อมสภาพของทองถิ่น    
ในปจจุบันของไทยเขากับเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่เหมาะสมกับการพัฒนาทองถิ่น เทคโนโลยีที่
นําเขามาจะตองไมกอใหเกิดผลเสียตอสภาพความเปนทองถิ่นไทย เทคโนโลยีที่ดีจะตองเปน
เทคโนโลยีที่ชวยใหเกิดการพัฒนาคนแลวชวยสงผลใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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3. วิธีการพัฒนา  เปนการลงมือปฏิบัติไปสูเปาหมายของการพัฒนาที่เขาสูตัว “คน” 
เปนสําคัญ  กระบวนการที่นํามาใชในการพัฒนาคน  ไดแก  วิธีการใหการศึกษาผสม  วิธีการ
ทํางานกับกลุมคน  วิธีการพัฒนาแบบมีสวนรวม (PAR) กลาวคือนักพัฒนาและผูถกูพฒันาจะตอง
รวมกันตั้งแตวางแผนและปฏิบัติงานกันอยางใกลชิด  เพื่อใหกระบวนการทํางานเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด  และวิธีการทํางานกับหนวยงานเปนการสงเสริมใหหนวยงานเขามาชวยทองถิ่นในสวนขาด  
เพี่อให ทองถิ่นเกิดความเขมแข็ง 
 การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนคือการใหโอกาสแกชุมชนไดแสดงความเขมแข็ง
ออกมา  โดยการใหชุมชนตัดสินใจแกปญหาและจัดการพัฒนาดวยพลังของคนในชุมชนเอง         
ชุมชนเขมแข็งเมื่อคนรวมพลังตัดสินใจแกปญหาและจัดการพัฒนา 

 
4.  แนวคิดเกี่ยวกับเพลงพื้นบาน 

 
 เพลงพื้นบาน  จัดอยูในภูมิปญญากลุมศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี          
มีอารมณและทัศนะของเจาของเปนพื้นฐานและมีเอกลักษณของสังคม  จึงมีความเรียบงาย       
มากกวาการปรุงแตง   มีความสอดประสานกับสภาพจริงของวิถีชีวิตในสังคมและเปน                   
องคความรูทางดานดนตรีที่ชาวบานคิดขึ้นจากสติปญญาและความสามารถของชาวบานเอง     
และไดส่ังสม  สืบทอดตอกันมาเปนวัฒนธรรมทองถิ่นนั้น ๆ 
 
4.1  ความหมายของเพลงพื้นบาน 
 คําวา “เพลงพื้นบาน”  ภาษาอังกฤษใชคําวา  “Folk  song” นักวิชาการและกลุมศึกษา
เพลงพื้นบานในประเทศไทยเรียกชื่อเพลงพื้นบานตางๆ กัน   เชน  เพลงชาวบาน   เพลงพื้นบาน  
เพลงพื้นเมือง  อยางไรก็ตามชื่อเรียกดังกลาวมีความหมายตรงกับคําวา  “Folk song”  ทั้งสิ้น       
มีนักวิชาการดานเพลงพื้นบานหลายทานไดใหความหมายเพลงพื้นบานไวดังนี้  

สุมามาลย  เรืองเดช (2526 : 41)  ไดกลาวไววา เพลงพื้นบาน คือ วรรณกรรมชาวบาน
ประเภทหนึ่งที่ใชรองเลนกันในสังคมทองถิ่น ถายทอดสืบตอกันมาโดยใชความจํา ไมมีการบันทึก
ใหทราบถึงผูแตงที่มาของเพลงหรือแมกระทั่งระเบียบวิธีเลนก็ใชจดจําสืบตอกันมา จึงเรียกไดวา
เปนวรรณกรรมปากเปลา เปนวัฒนธรรมดานการบันเทิงของชาวบานในทองถิ่น แลวแพรกระจาย
ไปยังอีกถิ่นหนึ่งมีความสัมพันธกับวิถีชีวิตเปนอยางมาก 

เอนก  นาวิกมูล (2528 : 65)  ไดใหความหมายของเพลงพื้นบานไววา  เพลงพื้นบาน
หมายถึง  เพลงที่ชาวบานรองเลนกันจนเปนสวนหนึ่งของการดําเนินชีวิต มีลักษณะประจําถิ่น     
แตละถิ่นจะมีทวงทํานองและลีลาที่แตกตางกันออกไป แตมีแบบแผนที่คลายคลึงกันจนถือเปน    
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วิถีของสังคมได  มีการถายทอดดวยปากตอปาก  หรือการสังเกต  จดจํา  คือไมไดใชตัวหนังสือ  
เปนสื่อ  เวลารองเลนจะรองโตตอบกัน รองคนเดียวหรือรองพรอมกันก็ได  ใชเครื่องประกอบจงัหวะ
นอยชิ้น  อาจใชการปรบมือเปนจังหวะหรือไมใชเครื่องประกอบจังหวะเลย  บางทีเรียกเพลงเหลานี้
รวมๆ กันไปวาเพลงพื้นบานพื้นเมือง 

กลาวโดยสรุป  เพลงพื้นบาน เปนเพลงของชาวบานที่ใชรองเลนกันในทองถิ่นของผูคน        
มีเนื้อหาที่สอดคลองกับวิถีชีวิตความเปนอยู ขนบธรรมเนียมประเพณี คานิยม ความเชื่อของ     
ทองถิ่นมักใชถอยคําเรียบงาย มีสํานวนคมคายอันเกิดจากปฏิภาณไหวพริบ  รองเลนโตตอบกัน
ระหวางชายหญิงในงานเทศกาล หรืองานรื่นเริงตางๆ  หรือรองเลนเวลาประกอบกิจการงานอาชีพ
มีการถายทอดทางวาจาและการจดจํา ไมมีการจดบันทึก  

  
4.2  ลักษณะเฉพาะของเพลงพื้นบาน 

เอนก  นาวิกมลู (2527 : 77-92) ไดกลาวถงึลักษณะเฉพาะของเพลงพืน้บานไวดังนี ้
1. เพลงพื้นบานเปนเพลงของกลุมชน  คนในสังคมมีสวนรวมในการเปนเจาของ        

บทเพลง  ชาวบานรวมกันขับรอง หรืออยางนอยเคยฟงและรูจักเนื้อเพลง  เปนตนวา เพลงใน     
ทองทุงนาและลานนวดขาว เชน เพลงเกี่ยวขาว เพลงสงฟาง เพลงพานฟาง เปนเพลงที่เกิดจาก
การทํางานรวมกันของชาวนา  ชาวนามีสวนในการรองโตตอบกัน  เนื้อรองจึงสั้นและงายตอ       
การโตตอบ   คนอื่นๆ ที่ไมไดรองในขณะนั้นก็เปนลูกคูคอยรองรับและใหจังหวะ 

2. เพลงพื้นบานสวนใหญเปนเพลงที่มีเนื้อรองทํานองไมตายตัว  เนื้อรองหรือบทเพลง
สามารถขยายออกไปเรื่อยๆ หรือตัดทอนใหส้ันเขาก็ไดตามใจคนรอง  เราจึงพบเสมอวา           
เพลงพื้นบานเพลงเดียวกัน   แตมีเนื้อรองที่แตกตางกัน 

3. เพลงพื้นบานสวนใหญมีความเรียบงาย  ซึ่งจะปรากฏอยูในถอยคําการรองและ    
การแสดงออก  ไดแก  ความเรียบงายในการใชถอยคํา เชน  การใชคํา สํานวน  โวหาร และ              
ความเรียบเปรียบงายๆ ที่ชาวบานใชโดยทั่วไป ไมใชศัพทสูงที่ตองแปล  ความเรียบงายในการรอง 
มีการรองคําซ้ํา ซ้ําวรรค มีทํานองหลักเพียงทํานองเดียวรองซ้ําไปซ้ํามาหลายเที่ยว สวนความ   
เรียบงายในการแสดงออก  ก็คือในการรองไมตองมีอุปกรณมาประกอบมากมาย  รองเลนกันตาม
ลานบาน ลานวัด  หรือตามเวทียกสูงที่ไมมีการสรางฉากประกอบเครื่องดนตรีก็เปนเพียง                
เครื่องดนตรีเพื่อใหจังหวะหรือการใชปรบมือประกอบกันได  การแตงกายก็แตงแบบชาวบานทั่วไป 
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4.3  ประเภทของเพลงพื้นบาน 
 ประเทศไทยประกอบดวยกลุมคนตางๆ ที่เปนกลุมใหญๆ กระจายไปตามภูมิศาสตร
ตางๆ จะเห็นไดวามีเพลงพื้นบานอยูมากมาย และมีนักวิชาการดานเพลงพื้นบานหลายทานได
แบงประเภทของเพลงพื้นบานไวดังนี้  
 เอนก  นาวิกมูล (2527 : 109) ไดเสนอวิธีแบงประเภทเพลงพื้นบานเพื่อความสะดวก
ในการศึกษาไวหลายวิธีคือ 

1. การแบ งตามความสั้นยาวของเพลง  เชน  เพลงสั้ น  ไดแก   เพลงระบํา               
เพลงกลอมเด็ก  เพลงชักกระดาน  สวนเพลงยาว  ไดแก  เพลงฉอย  เพลงเกี่ยวขาว  เพลงอีแซว  
เพลงเรือ 

2. การแบงตามรูปของกลอน  คือจัดเพลงที่มีฉันทลักษณเหมือนกันอยูในพวก     
เดียวกันจัดออกเปน 3 พวก คือ พวกกลอนสัมผัสทาย คือเพลงที่ลงสระขางทายสัมผัสกันไปเรื่อย 
ไดแก  เพลงฉอย  ลําตัด  เพลงระบําชาวไร  ระบําบานนา  เพลงหนาใย  เพลงสงคอลําพวน         
เพลงอีแซว   เพลงเทพทอง   พวกที่ 2  คือลงกลอนสัมผัสทายเหมือนกันแตเวลาลงเมื่อใดตองมี
การสัมผัสระหวางวรรคทายเกี่ยวโยงกัน  เชน  เพลงเรือ  เพลงเตนกํา เพลงขอทาน  เพลงแอว   
เคลาซอ  สวนพวกที่ 3 เปนพวกไมคอยเหมือนใครแตอาจคลายคลึงกันบาง  เชน  เพลงสําหรับเด็ก   
เพลงระบํา  เพลงสงฟาง  เพลงชักกระดาน  เพลงเตนกํารําเคียว    เพลงพาดควาย  เพลงปรบไก  
เพลงเหยย 

3. การแบงเปนเพลงปฏิพากยและเพลงธรรมดา  เพลงปฏิพากยคือเพลงที่รอง                
โตตอบกัน  ไดแก เพลงฉอย  เพลงอีแซว  สวนเพลงธรรมดาคือเพลงที่รองคนเดียวหรือรอง                         
พรอมกันไมจําเปนตองโตตอบกัน 

4. การแบงตามชวงเวลาในการแสดง เชน 
 4.1  เพลงที่เลนตามเทศกาลและฤดูกาลเชนหนาน้ําหรือหนากฐิน  เลนเพลงเรือ
เพลงหนาใย หนาเกี่ยวขาวเลนเพลงเกี่ยวขาว เพลงสงฟาง  เพลงชักกระดาน  หนาตรุษสงกรานต  
เลนเพลงพิษฐาน  เพลงระบํา  เพลงพวงมาลัย ฯลฯ 

         4.2   เพลงที่เลนไดทั่วไปโดยไมจํากัดชวงเวลา  เชน  เพลงกลอมเด็ก  ลําตัด      
เพลงอีแซว  เพลงฉอย  ฯลฯ 
 สําหรับ สุกัญญา สุจฉายา (2545 : 24)  ไดแบงประเภทของเพลงพื้นบานตาม              
วัตถุประสงคในการรองไว  8 ประเภท   ดังนี้ 

1. เพลงกลอมเด็ก  คือ  เพลงที่รองเพื่อกลอมใหเด็กนอนหลับไดไวขึ้น  เนื้อหาของ
เพลงกลอมเด็กโดยทั่วไปมีความคลายคลึงกัน  คือ  กลาวถึงภาวะการนอนหลับ  ความรัก             
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ความอาทรของแมที่มีตอลูก เพลงกลอมเด็กในภาคกลางนิยมเปรียบเทียบความนารักนาเอ็นดขูอง
เด็กกับสัตวที่คุนเคย เชน นกเขา นกเอี้ยง นกขุนทอง ฯลฯ นอกจากนี้เพลงกลอมเด็กหลายบท             
ยังกลาวถึงเรื่องอื่นๆ ที่ไมเกี่ยวกับเด็ก  เชน  ความรักระหวางหนุมสาว  ความประพฤติที่ไมดีของ
คนในสังคม  ปญหาในครอบครัว  เชน  ความยากจน  การขาดพอ  การดูถูกของเพื่อนบาน ฯลฯ  
และเรื่องราวในวรรณคดีหรือนิทานที่รูจักกันดีในสังคม 

2. เพลงปลอบเด็กหรือเพลงหยอกเด็ก เปนเพลงที่รองเพื่อปลอบหรือหยอกเด็กเล็กๆ 
เปนเพลงสั้นๆ  ใชคํางายมักเปนคําเลียนเสียงธรรมชาติเพื่อฝกใหเด็กรูจักใชอวัยวะ แขน - ขา 
 ตัวอยางเพลงปลอบเด็ก  เชน   “ต้ังไขลม  ตมไขกิน   ไขตกดิน   อดกินไขเนอ”  
(ประกอบการสอนเดิน) 

3. เพลงเด็กรองเลน  คือ  เพลงที่เด็กใชรองเลนเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน อาจ
เปนเพลงรองธรรมดาหรือเพลงลอเลียน  ซึ่งเปนเพลงสั้นๆ เลนคําคลองจองและเลนเสียงสูงต่ํา 
เนื้อหาของเพลงนํามาจากสิ่งรอบๆ ตัวเด็ก  เร่ืองธรรมชาติ  ครอบครัว  เพื่อนฝูง  บางวรรคก็มี
ความหมาย  บางวรรคไมมีความหมาย  เพราะมุงกระทุงเสียงใหนาสนใจเทานั้น  เชน “ข้ีตูกลางนา 
ข้ีตาตุกแก ข้ีมูกยายแก ออระแร ออระชอน” วรรคสุดทายของเพลงนี้ไมมีความหมายแต                   
ชวยย้ําเสียงใหสนุก เพลงรองเลนบางเพลงนอกจากรองเอาสนุกแลวยังชวยสอนเด็กใหรูจักหา                         
คําคลองจองไดอีกดวย  เพลงรองบางทีก็มีทาทางงายๆ ประกอบดวย 

4. เพลงประกอบการละเลน  คือ  เพลงที่ใชรองประกอบเมื่อมีการเลน  สวนใหญ               
เปนการรองกลุม บางทีก็มีการปรบมือใหจังหวะหรือทําทาทางประกอบดวย ไดแก บทรองประกอบ
การละเลนของเด็ก เชน  จ้ําจี้ มอญซอนผา  และเพลงรองประกอบการเลนของหนุมสาว                        
ยามตรุษสงกรานต  เชน  เพลงคลองชาง  เพลงระบํา  ซึ่งเปนเพลงปรับของการเลนลูกชวงชัยรํา 
ฯลฯ  เพลงเขาผีตางๆ  เชน  เพลงแมศรี  เพลงลิงลม  เปนตน 

5. เพลงโตตอบ  เพลงโตตอบชายหญิงหรือนักวิชาการเรียกวา  เพลงปฏิพากย คือ 
เพลงที่หนุมสาวใชรองโตตอบกันในเชิงเกี้ยวพาราสี  มีจุดเดนอยูที่ปฏิภาณ  การใชโวหารชิงไหว 
ชิงพริบกัน  เพลงโตตอบของชาวไทยภาคกลางมีอยูมากมายหลายสิบชนิด  มีทั้งเพลงโตตอบ
ขนาดสั้น  รองโตตอบวรรคตอวรรคจนถึงโตตอบแบบบทตอบท  ดําเนินเรื่องเปนชุดยาว 
 เพลงโตตอบขนาดสั้น  ไดแก  เพลงเตนกํารําเคียว  เพลงสงฟาง  เพลงพานฟาง                        
เพลงระบํา   เพลงพวงมาลัย   เพลงชักเยอ  เปนตน 
 เพลงโตตอบขนาดยาว  ไดแก  เพลงอีแซว  เพลงเรือ  เพลงเกี่ยวขาว  เพลงเตนกํา                
เพลงฉอย   เพลงปรบไก   เพลงเทพทอง   เปนตน 
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 สวนเพลงพื้นบานที่พัฒนาไปเปนมหรสพเปนเพลงที่รองไดในโอกาสทั่วไป  เพลงกลุมนี ้
ไดแก  เพลงอีแซว  เพลงฉอย  เพลงปรบไก  เพลงเทพทอง  เพลงระบําบานนา  เพลงทรงเครื่อง
และลําตัด 

6. เพลงรองรําพัน คือ เพลงรองเดี่ยวเพื่อพรรณนาอารมณความรูสึกสวนตัว หรือ
พรรณนาสิ่งที่พบเห็นเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้น อาจรองธรรมดาหรือมีเครื่องดนตรีประกอบก็ได  
ขอสําคัญอยูที่ผูรองซึ่งจะรองคนเดียว  เพลงประเภทนี้รองทุกโอกาสไมเจาะจงเทศกาล  ไดแก     
เพลงพาดควายซึ่งเด็กเลี้ยงควายรองเลนในยามเย็น  เพลงขอทานซึ่งวณิพกรองคลอกับฉ่ิงหรือ
โทน 

7. เพลงประกอบการละเลนของผูใหญ  คือเพลงที่ใชรองประกอบการละเลนของ   
ชาวบานทั้งชายและหญิงในยามตรุษสงกรานต แบงออกไดเปน 2 กลุม  กลุมแรกเปนการเลนที่
เกี่ยวเนื่องกับพิธีกรรมเขาทรงหรือเรียกวาเขาผี  นิยมเลนตอนกลางคืนมีปรากฏทุกภาค  ไดแก  
เขาทรงแมศรี  ลิงลม  นางดัง  นางสาก  ฯลฯ การละเลนกลุมนี้มีลักษณะการเลนกึ่งพิธีกรรม 
เพราะเปนการเชิญผีชนิดตางๆ ใหเขามาสิงรางของผูเลนที่เปนคนทรงโดยรองเพลงเชิญผ ีเมือ่ผีเขา
แลวคนทรงจะทําทาทางตางๆ  สวนการละเลนกลุมหลังเปนการละเลนที่ไมเกี่ยวเนื่องกับพิธีกรรม 
เปนการเลนเอาสนุกไมเนนแพ ชนะ นิยมเลนตอนบาย  ไดแกการเลนลูกชวง  ต่ีจับ  สะบา  ชักเยอ  
มอญซอนผา ฯลฯ 

8. เพลงประกอบพิธีกรรม คือ เพลงที่ใชรองประกอบในพิธีกรรมตางๆ ในพิธีกรรม               
ดังกลาว เพลงประกอบพิธีจะเปนสวนสําคัญยิ่ง เพราะไดสรุปจุดประสงคหรือหลักการในการทํา
พิธีนั้นๆ ไวในบทรอง สวนดนตรีที่บรรเลงประกอบก็ชวยใหผูเขารวมในพิธีเกิดอารมณคลอยตาม 
ไดแก เพลงแหนางแมว ในพิธีขอฝนประมาณเดือน 8-9 ซึ่งทํากันในเดือนที่ฝนมาลาหรือปที่แลงจัด 
เพลงปนเมฆ  บทแหล  บทสวดขวัญในพิธีทําขวัญเด็ก พิธีโกนจุก พิธีบวชนาค และพิธีแตงงาน 
สวดคฤหัสถ  หรือสวดมาลัยซึ่งรองในงานศพ 
 เพลงพื้นบานเปนเพลงที่ชาวบานแตละทองถิ่น คิดประดิษฐแบบแผนการรองของตน  
ตามสภาพแวดลอม  คานิยม  และสําเนียงภาษาพูดที่แตกตางกันไป  เพลงพื้นบานจึงอิงอยูกับ    
การดํารงชีวิตคนไทยอยางใกลชิด   เชน  การทํางาน  เทศกาลตางๆ  พิธีกรรม ประเพณี  
การละเลน   เปนตน 
 
4.4  บทบาทของเพลงพื้นบาน 
 นักมนุษยวิทยาสวนใหญจะศึกษาเพลงพื้นบานในฐานะเปนพฤติกรรมดานหนึ่งของ
มนุษยและเปนผลิตผลสวนหนึ่งของสังคมเชนเดียวกับกิจกรรมประเภทอื่นๆ เชน วรรณกรรม  
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ศาสนาหรือการเมือง  เปาหมายหลักที่นักมนุษยวิทยาแสวงหาคือความเขาใจสังคมและวัฒนธรรม
ในชุมชนที่ตนศึกษาอยางลึกซึ้งและถองแท  ดังนั้นเพลงพื้นบาน จึงไดรับความสนใจในแงที่มี    
ความสัมพันธหรือบทบาทตอสังคมและวัฒนธรรมดานอื่นๆ  
 เมอรเรียม (Merrieam 1964 : 22)  ไดสรุปบทบาทหนาที่ของเพลงพื้นบานไววา            
บทบาทเบื้องแรกของเพลงพื้นบานที่มีตอสังคม  เปนสิ่งที่ชวยทําใหเกิดบูรณภาพหรือความเปน   
อันหนึ่งอันเดียวกันในสังคม  ซึ่งผลของการศึกษาเพลงในสังคมตางๆ ไดพบวาเพลงยังมีหนาที่ทาง
สังคมอีกหลายประการ คือ 

1. เปนหนาที่ตัวแทนของระบบสัญลักษณทางสังคมที่สะทอนออกมาใหเห็นตาม              
ความเชื่อทางศาสนาและระบบชนชั้นทางสังคม 

2. มีหนาที่คอยกระตุนใหเกิดการตอบสนองทางกายภาพ  ซึ่งจะพบไดในเพลงที่              
เกี่ยวกับการทํางาน  เชน เพลงเกี่ยวขาว  หรือถาเปนสังคมแบบดั้งเดิมก็จะพบเพลงที่เกี่ยวกับ              
การลาสัตวและการสงคราม  เปนตน 

3. เพลงมีบทบาทเสมือนเครื่องควบคุมทางสังคม แบบแผนที่สมควร รวมทั้งกําหนด
พฤติกรรมที่เหมาะสมทางสังคมใหกับสังคมและชี้แนวระเบียบ 

4. เพลงมีบทบาทโดยรักษาสถาบันที่สําคัญของสังคม เชน ศาสนา ความเชื่อ    
เพราะทําใหการประกอบพิธีกรรมมีเหตุผล  โดยมีหนาที่เชิงสัญลักษณทางพิธีกรรม  

5. มีหนาที่ทําใหเกิดความสืบเนื่องและความมั่นคงทางวัฒนธรรม 
 สําหรับ  สุกัญญา สุจฉายา (2545 : 80)  ไดจําแนกบทบาทของเพลงพื้นบานใน             
สังคมไทยไว  5 ประการดังนี้ 

1. ใหความบันเทิง 
 เพลงพื้นบานใหความเพลิดเพลินแกสมาชิกของสังคม เพลงรองเลนและเพลงประกอบ
การละเลนของเด็กเปนเพลงสนุก ประกอบดวยเสียงจังหวะและคําที่เราอารมณ เด็กๆ จึงชอบรอง
เลนเยาแหยกัน เพลงกลอมเด็กเปนเพลงที่ผูรองตองการใหเด็กฟงเพลินจะไดหลับงายและเร็วขึ้น 
ในขณะเดียวกันผูรองเองก็เพลิดเพลินผอนคลายอารมณเครียดไปดวยในตัว  เพลงโตตอบเปน
เพลงที่มีเนื้อหาสนุกเพราะเปนเรื่องของการเกี้ยวพาราสีเร่ืองของความรัก การปะทะคารมระหวาง
ชายหญิง ยิ่งเพลงปฏิพากยที่เปนการแสดงดวยแลวยิ่งสนุกใหญ เพราะเปนสิ่งบันเทิงที่เต็มไปดวย
โวหารปฏิภาณและโวหารสังวาสที่เรียกเสียงฮาเสียงหัวเราะจากผูฟง เพลงพื้นบานโดยทั่วไป       
มีจังหวะสนุก  คึกคักเราใจ  มีลีลาสนุก  เวลารองมีทาทางประกอบ  มีการรําทั้งรําอยางสวยงาม
และรํายั่วเยาที่เปนอิสระแลวแตผูรําจะคิดประดิษฐทารําขึ้น ไมมีแบบแผนที่แนนอน เพลงพื้นบาน
ในแงนี้จึงมีบทบาทเพื่อความบันเทิงเปนสําคัญ  
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2. ใหการศึกษา 
 ในสังคมที่ผูคนสวนใหญไรการศึกษา เพลงพื้นบานมีบทบาทสําคัญในการสอนทั้ง              
ทางตรงและทางออม ทางตรงก็คือ ส่ังสอนหรือใหความรูโดยตรง ความรูในที่นี้หมายถึงความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติและสภาพแวดลอม เชน เพลงกลอมเด็กบทที่ชื่อ “ชมดาว” ของ             
ภาคใต  ใหความรูเร่ืองดวงดาวตางๆ  สวนความรูทางออม  คือ  ใชเปนสื่อในการอบรมสั่งสอนทั้ง
เด็กและผูใหญ    โดยสอดแทรกคําสอนทางศาสนา คานิยมและกฎเกณฑในสังคมที่ควรปฏิบัติไว
ในบทเพลง  

3. ควบคุมสังคม 
 การควบคุมและรักษาปทัสถานของสังคม  การชี้แนะระเบียบแบบแผนตลอดจน             
การกําหนดพฤติกรรมที่เหมาะสมในสังคมนั้น  เพลงพื้นบานที่เนนการแสดงจะมีบทบาทประการนี้
เดนเปนพิเศษ เพราะวาผูที่เปนพอเพลงแมเพลง นอกจากจะมีน้ําเสียงดีโวหารดีแลว ยังตองมี
ความรูทั้งในเรื่องประสบการณชีวิตและเรื่องทั่วๆ ไปพอที่จะโนมนาวจิตใจผูคนในสังคมให             
คลอยตามอีกดวยจึงจะไดรับความนิยม  ดังที่หมอลําจินตนา เย็นสวัสด์ิ อธิบายคุณสมบัติของ
หมอลําวา “หมอลําตองลําใหมวนหู  มวนใจ  โนมนาวจิตใจผูฟงใหมาทางศีลธรรม  จึงตองสรรหา 
กลอนลําคําคมมาเสนอสนอง” พิจารณาจากเนื้อหาจะพบวาในเพลงโตตอบของภาคกลาง แมวา
เนื้อรองมีลักษณะที่สนับสนุนการละเมิดกรอบประเพณีของสังคม เชน การที่หนุมสาวรักกันและ
ชวนกันหนีไปอยูดวยกันที่เรียกวา “ลักหาพาหนี” และมีถอยคําอันอุดมไปดวยเรื่องเพศ แตถา
พิจารณาใหละเอียดจะพบวามีการถวงดุลเนื้อหาไวดวย  ซึ่งทําไดโดยใหพอเพลงแมเพลงอีกคน
เขามาขัดจังหวะ  นําคําสอนทางพุทธศาสนามาสอดแทรกชี้ใหเห็นผลเสียของการฝกไฝในเรื่องเพศ  

4. เปนที่ระบายความคับของใจ 
 เพลงพื้นบานเปนรอยกรองที่มีความเปนอิสระในการสื่อสารอารมณ  ความรูสึกนึกคิด        
เพลงพื้นบาน  จึงเปนทางออกที่คนในสังคมใชระบายความคับของใจที่มีตอสภาพการเมือง 
เศรษฐกิจและประเพณี คานิยมของสังคม  

5. เปนสื่อมวลชนชาวบาน 
 ในยุคกอนที่จะมวีิทยุโทรทัศน เพลงพื้นบานไดทําหนาที่เปนสื่อมวลชนกระจายขาวสาร   
ในสังคม เพลงรอยพรรษา(กาญจนบุรี) เพลงบอก(ภาคใต) เพลงตรุษ(สุรินทร) ทําหนาที่บอกให             
รูวาถึงเทศกาลปใหมแลว เชิญชวนชาวบานเตรียมตัวเตรียมจิตใจตอนรับปใหมที่จะมาถึง         
เพลงมหรสพอื่นๆ ลวนสงสารที่เกี่ยวกับชาวบานในเรื่องตางๆ เพลงที่โดงดังมาก เพราะเกี่ยวของ
กับการเมืองก็คือ หมอลํา ในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่กระจายขาวเรื่องผูมีบุญไปทั่วภาคอีสานทําให           
ชาวบานเกิดความเลื่อมใสศรัทธา  เขารวมเปนพวกจํานวนมากจนเกิดความขัดแยงทางการเมือง
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อยางรุนแรง ในทางตรงกันขามบางครั้งรัฐบาลก็อาศัยศิลปนพื้นบานเปนสื่อสงขาวสารถึงชาวบาน
เพื่อผลทางการเมืองของรัฐบาล ดังเชนในสมัยจอมพลป. พิบูลสงครามขอรองใหหมอลํารองกลอน
ลําปลูกผักสวนครัว  สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต  สนับสนุนหมอลําใหออกเผยแพรทางสถานีวิทยุ
ของกรมประชาสัมพันธ  เกิดกลอนลําตอตานคอมมิวนิสตสรรเสริญสหรัฐอเมริกา  กลอนลํา              
เรียกรองใหผูหลงผิดที่เขาปาออกมามอบตัวกับรัฐบาล เปนตน นอกจากนี้เพลงพื้นบานยังแสดงถึง
ทัศนะของชาวบานที่มีตอเหตุการณที่เกิดขึ้นในบานเมืองในอดีต เปนการวิพากษวิจารณในทัศนะ
ของชาวบานอยางแทจริง เชน เพลงเรือสํานวนภิกษุพรอมกลาวถึงการรบไทย - ฝร่ังเศส 
 จากบทบาทที่กลาวมาแลวขางตนจะเห็นไดวาเพลงพื้นบานสรางความรูสึกเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกันแกคนในสังคม เพลงที่รองในยามสงกรานตไมวาจะเปนเพลงโตตอบหรือเพลงประกอบ
การละเลนสรางความรูสึกเปนหนึ่งเดียวของคนในหมูบาน เพลงที่รองในขณะทํางานรวมกัน เชน
เพลงในลานนวดขาว กอใหเกิดความพรอมเพรียงในการทํางาน เพลงประกอบพิธีกรรมตางๆ   
ชวยรวมศูนยจิตใจของผูเขารวมพิธี ทําใหผูเขารวมพิธีมีสมาธิ ย้ําความเปนสมาชิกของกลุม                
และยังย้ําความเชื่อที่กลุมมีตอส่ิงเดียวกัน 
 
4.5  การอนุรักษเพลงพื้นบาน 

สุกัญญา  ภัทราชัย (2528 : 275, อางถึงใน บัวผัน สุพรรณยศ 2548 : 23)  ไดกลาววา 
การอนุรักษเพลงพื้นบานใหคงอยูอยางมีชีวิตและมีบทบาทเหมือนเดิมอาจทําไดยาก แตส่ิงที่ทําได
ในขณะนี้ก็คือการอนุรักษ เพื่อชวยใหวัฒนธรรมของชาวบานซึ่งถูกละเลยมานานปรากฏอยูใน
ประวัติศาสตรของสังคมไทยเชนเดียวกับวัฒนธรรมที่เราถือเปนแบบฉบับ  สําหรับแนวทางใน    
การอนุรักษนี้มี  2  วิธี คือ 

1. การอนุรักษตามสภาพดั้งเดิมที่เคยปรากฏ  หมายถึง การสืบทอดรูปแบบเนื้อหา       
วิธีการรองการเลน  เหมือนเดิมทุกประการ เพื่อประโยชนในการศึกษา   

2. การอนุรักษโดยการประยุกต  หมายถึง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบเนื้อหาให         
สอดคลองกับสังคมปจจุบันเพื่อใหคงอยูและมีบทบาทในสังคมตอไป 

การศึกษาเพลงพื้นบานที่ยังคงหลงเหลืออยูนั้นเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง  เพราะนอกจาก   
จะเปนการรวบรวมขอมูลที่กําลังสูญหายไป   อันเนื่องจากการบันเทิงแบบใหมแลวนั้นยังใชเปนสื่อ
ในการศึกษาสภาพของสังคมหรือทองถิ่น  เพื่อเปนพื้นฐานในการทําความเขาใจความเปนอยู      
คานิยม  ทัศนคติ  ตลอดจนประเพณีวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ  ที่สะทอนมาในเนื้อหาของบทเพลง 
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5.  เพลงอีแซว : เพลงพืน้บานของจังหวัดสพุรรณบุรี 
 
 เพลงพื้นบาน เปนมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรคาแกการศึกษาและอนุรักษไว ซึ่งใน     
จังหวัดสุพรรณบุรีมีเพลงพื้นบานที่ไดรับการยอมรับและเปนเอกลักษณของจังหวัดสุพรรณบุรีคือ  
“เพลงอีแซว”  โดยมีประวัติความเปนมาและมีรายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงเพลงอีแซว  ดังนี้ 
 
5.1  ประวัติความเปนมาของเพลงอีแซว 
 เพลงอีแซวเปนเพลงรองโตตอบ เดิมเปนเพลงยั่วเยาสนุกๆ ตอมาปรับรองเปน       
เพลงตับๆ สามารถแสดงเปนอาชีพได  เพลงอีแซวกําเนิดในแถบจังหวัดสุพรรณบุรีตอแดนอางทอง 
เลนไดทุกโอกาส  นิยมเลนกันในจังหวัดสุพรรณบุรี  อางทอง  สิงหบุรี และจังหวัดใกลเคียง 
ปจจุบันยังนิยมหาคณะเพลงไปเลนตามงานตางๆ อยู (เอนก  นาวิกมูล 2528 : 102)  

ที่มาของชื่อ “อีแซว” ยังไมสามารถยืนยันไดวามาจากคําหรือความหมายใด อาจมา
จากคําวา “แซว” ที่หมายถึง แกรวอยู เพราะเดิมการเลนเพลงอีแซวฝายชายจะตองรองเพลงปลอบ 
ปรบมือหรือเปาแคนเดินหาแมเพลงในลักษณะของการเดินไปเดินมา คือแกรวอยูอยางนั้นจนกวา
จะพบแมเพลงหรือจนกวาแมเพลงจะลุกขึ้นตอบ หรืออาจเปนเพราะตองยืนรองแซว (แกรวอยู)   
ทั้งคืน หรือ มาจากคําวา “แซว” ซึ่งเปนศัพทสแลง หมายถึง การยั่วเยา เพราะเดิมจะเรียก             
“เพลงอีแซว” วา “เพลงยั่ว” ตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปนเพลงอีแซวใหเขากับยุคสมัย  อยางไรก็ตาม    
คําวา “เพลงอีแซว”  ก็เรียกกันมานานไมตํ่ากวา  60-70  ปแลว  (บัวผัน สุพรรณยศ  2535 : 39)                    
ซึ่งอาจกลาวถึงประวัติความเปนมาของเพลงอีแซวแบงออกเปน 3 ชวง  ดังนี้ 

1. เพลงอีแซวและผูเลนเพลงในยุคแรก เพลงอีแซวในยุคแรกนั้นเปนเพลงปฏิพากย
ส้ันซึ่งหนุมสาวใชรองยั่วเยาหรือเกี้ยวพาราสีกันเพื่อความสนุกสนานรื่นเริงใจ ชาวบานทั่วไป
สามารถรองเลนกันไดโดยไมตองฝกหัดเพราะมีลักษณะเปนบทกลอนสั้นๆ และงายๆ จะเห็นไดวา                     
ในหนึ่งบทกลอนจะมีเพียง  2  วรรค  และมีสัมผัสระหวางวรรคเพียงแหงเดียว  เนื้อหาก็เกี้ยวกันไป
แกกันมา  ไมตองคิดหาคํายากจํานวนมากๆ จึงสามารถรองไดทันที  ความยาวของการรองแกกัน 
ก็ไมจํากัดรองเลนกันไดตลอดคืน 

2. เพลงอีแซวและผูเลนเพลงในยุคที่สอง เมื่อประมาณ 60-70 ปมานี้ เพลงอีแซว                
ไดพัฒนามาเปนเพลงโตตอบอยางยาวดังที่เปนอยูในปจจุบัน คือ มีเนื้อรองยาวขึ้นและดัดแปลง
ทํานองใหแตกตางกันไปจากเดิม โดยยืมเนื้อรองมาจากเพลงพื้นบานอื่นๆ เชน เพลงฉอย                   
เพลงพวงมาลัย ฯลฯ ทั้งนี้ เพราะพอเพลงแมเพลงรุนเกามักจะรองเพลงพื้นบานขางตนได                     
อยูกอนแลวเมื่อมาเลนเพลงอีแซวจึงนําเนื้อรองของเพลงดังกลาวมาดัดแปลงจํานวนคําและ                
ใสทํานองใหม 
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3. เพลงอีแซวและผูเลนเพลงในยุคปจจุบัน  เพลงอีแซวเริ่มเปนที่รูจักและไดรับ                  
ความนิยมจากประชาชนทั่วไปมากขึ้น เมื่อขวัญจิต ศรีประจันต ซึ่งเปนนักรองเพลงลูกทุงชื่อดัง
ของชาวสุพรรณบุรีไดหันมาเลนเพลงอีแซวจนมีชื่อเสียงโดงดัง ความมีชื่อเสียงโดงดังของขวัญจิต
ศรีประจันต ดังกลาว  ทําใหมีความตื่นตัวในการอนุรักษและฟนฟูเพลงพื้นบานของรัฐบาลและ              
เอกชน ซึ่งมีสวนใหเพลงอีแซวมีความแพรหลายมากขึ้น ซึ่งในปจจุบันเพลงอีแซวมีการประยุกต
ลักษณะการรอง  การเลนใหมคีวามทันสมัยมากยิ่งขึ้น 
     
5.2  ลักษณะทั่วไปของเพลงอีแซว 
 5. 2.1  ลักษณะคําประพันธ 

เพลงอีแซวมีลักษณะคําประพันธเปนกลอนหัวเดียวเหมือนเพลงพื้นบานภาคกลาง    
ทั่วไป  เชน  เพลงเรือ  เพลงฉอย  และเพลงพวงมาลัย  คือ กลอนเพลงอีแซวในหนึ่งบทจะมีเพียง
สองวรรคหรือหนึ่งคํากลอน ในแตละวรรคประกอบดวยจํานวนคําตั้งแต 6-12 คํา แตสวนใหญจะมี
ประมาณ  9-11 คํา และมีสัมผัสระหวางวรรคเพียงแหงเดียว  คือ  สัมผัสจากคําสุดทายของวรรค
หนากับคําที่ 3-7 ของวรรคหลัง   สวนสัมผัสระหวางบทนั้นจะลงทายดวยคําที่มีเสียงสระและเสียง
พยัญชนะสะกดเสียงเดียวกัน  ซึ่งชาวบานจะเรียกชื่อกลอนตามสัมผัสที่ลงทายนั้นๆ เชน กลอนไล 
เปนกลอนที่มีคําสุดทายของบาทหรือบทลงดวยเสียงสระไอทุกคํา กลอนลา เปนกลอนที่มีคํา      
สุดทายของบทหรือบทลงทายเสียงสระอาทุกคํา และกลอนลี  เปนกลอนที่มีคําสุดทายของบทหรือ
บทลงดวยเสียงสระอี  เปนตน  แตกอนที่ใชกันมากที่สุดในการเลนเพลงอีแซว  คือ กลอนไล      
และกลอนที่นิยมใชรองลงไปไดแกกลอนลาและกลอนลี   ตัวอยางของเนื้อรองกลอนไล   กลอนลา   
กลอนลี   ดังนี้ 
  
 กลอนไล 
 แมเลี้ยงลูกมาพอไดพาลูกเลน ลูกจึงไดเดนเปนมนุษยข้ึนได 
คร้ันลูกโตใหญทานเอาไปฝากเรียน ฝากครูหัดเขียนในกอขอแกไข 
 
 กลอนลา 
 จะไหวพระพุทธเจาที่ลวงเขานิพพาน          สืบอายุทรงญาณไปดวยพระปญญา 
ไหวพระพุทธที่ลํ้าไหวพระธรรมที่เลิศ       ไหวพระสงฆองคประเสริฐที่จาํศีลศึกษา 
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 กลอนลี 
 เดินตามติดตอยแมสาวนอยนวลนาง คิดพลางเดินพลางวาตองดูทาที 
ถาวาถึงเรือนพอจะตองเลน แอบฉะเสียใหเย็นแลวฤดี 
 
 5.2.3  ทํานอง ลีลาการรองและเครื่องดนตรีที่ใชประกอบ 
  ทํานอง   ทํานองของเพลงอีแซวมี  3  ทํานอง  ดังนี้ 

1. ทํานองเกา   เปนทํานองเพลงอีแซวที่มีมาแตเดิมในยุคแรกๆ  ที่ยังเปนเพลงยั่วเยา
ส้ันๆ ของหนุมสาว   ลักษณะของทํานองคอนขางเร็ว   กระชั้น 

2. ทํานองปจจุบัน เปนทํานองเพลงอีแซวที่เปนเพลงโตตอบอยางยาว ซึ่งผูเลน     
เพลงอีแซวทุกคณะรองกันอยูในปจจุบัน 

3. ทํานองใหม เปนทํานองที่ชาวลําตัดและนักรองเพลงลูกทุงไดดัดแปลงข้ึน               
โดยนําทํานองเกามาผสมผสานกับทํานองปจจุบัน กลาวคือ จะขึ้นตนคลายทํานองเกาแลวตอดวย
ทํานองเหมือนปจจุบันแลวจึงลงทายหรือจบลงดวยการรองทํานองเกาอีกครั้ง การรับของลูกคูจะ
รับอยางทํานองเกาคือรับซ้ําทั้งวรรค 
 ลีลาการรอง  ลีลาการรองเพลงอีแซวแบงออกเปน  3  ชวง  ดังนี้ 

1. การขึ้นเพลง  เดิมเพลงอีแซวไมมีการขึ้นเพลงเมื่อเร่ิมรองก็จะรองเนื้อเพลงทันที  
ตอมาเมื่อพัฒนาเปนเพลงรองยาวดังที่รองกันอยูในปจจุบัน จึงมีการขึ้นเพลงดวยการเอื้อนเสียงวา 
“เออ..เออ...เอิง..เออ..เอิ๋ง..เอย..” การที่มีการรองขึ้นเพลงนั้นเปนการรองเรียกความสนใจและเปน
การทดสอบเสียงไปในตัว  หรือจะเรียกวาเปนการซอมเสียงสําหรับผูรองและเปนการเตรียมพรอม
สําหรับผูฟงกอนที่จะรองเพลงตอไป  การขึ้นเพลงนี้พอเพลงแมเพลงบางคนอาจจะขึ้นตางไป   เชน 
อาจจะรองวา  “เอ..เอ..เอ..เอ..เอ..เอ..”  หรือข้ึนเสียงสั้นๆ วา “เอย..” โดยทอดเสียงออกไป        
เล็กนอยก็ได  อยางไรก็ตามพอเพลงแมเพลงจะไมเครงครัดวาจะตองขึ้นเพลงทุกครั้งที่รองอาจ    
จะขึ้นเพลงหรือไมก็ได  

2. การรองเนื้อเพลง   พอเพลงแมเพลงจะรองเนื้อเพลงใหเขากับจังหวะและจะรอง
เร่ือยไปอยางสม่ําเสมอ  อาจจะมีการเอื้อนเสียงหรือทอดเสียงรอจังหวะบางตามแตผูรองจะ
ตองการ  โดยทั่วไปจะนิยมการรองเนื้อเพลงใหกระชับ แบงเนื้อรองเปนชวงๆ แลวรองกระชั้นๆ     
ใหลงกับจังหวะพอดี  ลีลาการขึ้นเสียงสูงเสียงต่ําก็ข้ึนอยูกับผูรองซึ่งสวนใหญเปนชาวสุพรรณบุรี  
จึงมักจะรองดวยสําเนียงทองถิ่น  คือ ภาษาถิ่นสุพรรณบุรีทําใหระดับเสียงวรรณยุกตของคําใน
เพลงตางกับเสียงวรรณยุกตในภาษามาตรฐาน  นับเปนลักษณะเดนของการรองเพลงอีแซวหรือ     
จะเรียกวาเปนเสนหของเพลงอีแซวซึ่งอยูที่ลีลาการรองที่ออกสําเนียงทองถิ่นนั่นเอง 
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3. การลงเพลง   หมายถึง  การทอดเสียงหรือหยอดเสียงเพื่อใหลูกคูรับการลงเพลง
ของเพลงอีแซวแบงไดเปน  2  กรณี  คือ  กรณีแรก  การลงเพลงเมื่อรองเนื้อเพลงจบทอนหรือ     
จบเพลง การลงเพลงในกรณีนี้ผูรองจะรองในลักษณะการลงเพลงโดยการทอดเสียงต่ําและ               
ทอดทํานองใหชาลง  คือ ผูรองจะรองวรรคแรกแลวลงทายวา “เอย” และลูกคูก็จะรองรับดวยคําวา 
“เอย..แลว” และตอดวยคําสุดทายของวรรค  และเมื่อผูรองรองวรรคหลังและทอดเสียงใหชาและ
ลงทายวา “เอย” ลูกคูก็จะรับเหมือนวรรคหนาแตอาจเพิ่มการรองเอื้อนวา “เออ..เอย” แลวจึงตอ
ดวยคําวา “แลว” และรองสองคําทายวรรคก็ได  สวนการลงเพลงในกรณีที่สอง  คือ  ลงเพลง       
ในขณะรองเนื้อเพลงนั้นเปนการพักเสียงหรือนึกหาถอยคําหรือเพื่อตองการจะเนนขอความที่รอง
หรือเพื่อกระตุนความสนใจของผูชมก็ได 
 เครื่องดนตรีประกอบ  ในสวนของเครื่องดนตรีสําหรับการแสดงเพลงอีแซว  แตเดิมมี
เพียงการปรบมือของผูเลน  ตอมามีเครื่องดนตรีหลัก   คือ  ฉ่ิง  กรับ  เพราะเพลงอีแซวเปนเพลง   
ที่มีจังหวะเร็วกระชั้นและประมาณ ป พ.ศ. 2510 คณะเพลงอีแซวของพอไสว วงษงาม  ไดมกีารนาํ    
เครื่องดนตรีไทย   ไดแก  ตะโพนไทย  ตะโพนมอญ  มาใชในการแสดงเพลงอีแซวทําใหเสียงดัง
และเรงเราความสนใจ  ความสนุกสนานใหกับผูชมมากยิ่งขึ้น  
 5.2.4  เครื่องแตงกาย 

การแตงกายของผูเลน คือ นุงโจงกระเบนกันทั้งหญิงและชาย สําหรับฝายชายใส                     
เสื้อคอกลมแขนสั้นลายดอกสีสดๆ นุงผาโจงกระเบนสีตางๆ นุงทับเสื้อที่เอวมีผาขาวมาคาดเอว 
อาจมีเครื่องประดับ  เชน  พระเครื่องหอยคอ  สวนฝายหญิงใสเสื้อคอกลมหรือเสื้อลูกไมปลอย
ชายเสื้อทับผานุง  คาดเข็มขัดเงิน  นาค  มีผาสไบ  สวนเครื่องประดับ  ไดแก  ตางหู  สายสรอย                         
ดอกไมเหน็บผมอาจมีหรือไมมีก็ได  ทั้งฝายชายและฝายหญิงไมสวมรองเทา  ในอดีตการแตงกาย
จะเปนเสื้อผาสีเรียบๆ  แตในปจจุบันจะนิยมใสเสื้อผาที่มีสีสันมากขึ้น  และมีการใชเครื่องประดบัที่
สะทอนแสงทําใหเกิดประกายวูบวาบ  เพื่อดึงดูดความสนใจของผูชาย 
 5.2.5  โอกาสในการแสดง 

เพลงอีแซวเปนการแสดงพื้นฐานที่สามารถเลนหรือแสดงไดเกือบทุกโอกาสมีทั้งโอกาส           
ที่เปนงานเทศกาล  งานนักขัตฤกษ  และงานประเพณีตาง ๆ ยกเวนเฉพาะงานแตงงาน  ทั้งนี้
เพราะชาวเพลงมีความเชื่อถือวาการเลนเพลงในงานแตงงานนั้นเปนอัปมงคล   เพราะการแตงงาน
มีเร่ืองเพศเขามาเกี่ยวของ  หากเลนเพลงงานแตงงานเทากับเปนการไปฉลองในเรื่องดังกลาว  
และในปจจุบัน มีการอนุรักษมรดกวัฒนธรรมเพลงพื้นบาน จึงมีการนําเพลงอีแซวไปแสดง                       
ในงานเผยแพรวัฒนธรรมดวย  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

                                                                                                                       
                                                                                                                        

                                                                                                                 38

 

 5.2.6  ลําดับขั้นตอนในการแสดงเพลงอีแซว 
 ลําดับข้ันตอนการเลนเพลงอีแซวคลายกับเพลงพื้นบานทั่วไป คือ มักจะเริ่มตนดวย             
บทไหวครูและลงทายดวยการใหพรผูชมผูฟงโดยมีข้ันตอนหลักของการแสดงเพลงอีแซว 4 ข้ันตอน
คือ  1) การไหวครู   2) การรองเพลงเกริ่น  3) การรองเพลงประทะคารมของแตละฝาย                         
4)  การรองเพลงลาหรือการอวยพร   แตอยางไรก็ตามผูเลนอาจเปลี่ยนแปลงไดตามสถานการณ
ไมจําเปนจะตองเลนครบทุกขั้นตอน เชน ถามีเวลาจํากัดอาจจะไมมีการรองเพลงลาก็ได ซึ่ง               
ในปจจุบันเนื่องจากสภาพสังคมและวัฒนธรรมเปลี่ยนไป  ผูเลนเพลงอีแซวจึงไดประยุกตลักษณะ
การเลน  โดยการเพิ่มข้ันตอนบางขั้นตอนเพื่อใหทันสมัยและเปนที่ถูกใจของผูดูยิ่งขึ้น  ไดแก                    
การรองเพลงไทยสากลและเพลงลูกทุงสลับรายการการแสดงเพลงอีแซว  การรําประกอบของลูกคู 
และการรําหรือการเตนกอนการแสดง 
 
5.3  ขั้นตอนการเรียนการสอนเพลงอีแซว 
 สุนันทา  สุนทรประเสริฐ  (2544 : 33-38, อางถึงใน อุบลรัตน  กิจไมตรี 2544 : 65-67)  
ไดกลาวถึงขั้นตอนการฝกแสดงเพลงอีแซว  มี  5  ข้ันตอน   

1. ฟงใหคุนหูรูทํานอง  ในขั้นเริ่มตนนี้จะฝกใหนักเรียนฟงเพลงพื้นบานที่ตองการจะ         
เ รียนรู ให คุนหูพรอมทั้ งฝกเคาะจังหวะไปดวย   การฟงเพลงพื้นบานอาจใชจากการฟง                         
แถบบันทึกเสียง   การชมวีดิทัศน   การฟงจากผูรองสลับกันไป 

2. ฝกรองจากบทหลักหรือแมบทโดยใชความยาวไมมากนัก   ฝกรองใหคลองไมผิด
จังหวะและทํานองเสียงไมเพี้ยน  การทอดเสียงใหลูกคู  รองรับตองถูกจังหวะและพรอมเพรียง  
อาจใชบทไหวครูเปนหลักก็ได  เชน          
                
       สิบนิ้วประณม  กราบกมเหนือเศียร            พรอมดอกไมธูปเทียน บรรจงจิตและใจ 
       คุณพระพุทธพระธรรม พระสงฆลํ้าบารมี     ลูกขออัญชลีพระศรีรัตนตรัย 
       วอนไหวส่ิงศักดิ์สิทธิ์ทั่วทุกทิศทุกทาง       โปรดเอ็นดูลูกบางใหกลับอยางมีชัย 
 

3. รูฉันทลักษณแมนยํา ในขั้นนี้จะตองใหนักเรียนรูฉันทลักษณของเพลงอีแซวที่
ตองการสอนวามีลักษณะอยางไร  มีกี่วรรค  วรรคละกี่คํา  เปนตน  ซึ่งสวนใหญเพลงพื้นบานจะ
เปนกลอนหัวเดียว  คือ  แตละบทจะลงทายดวยเสียงสระเดียวกันทุกบท  เชน กลอนไล  จะลงทาย
ดวยไอ  ถาเปนกลอนลี จะลงทายดวยสระอี  เปนตน  จากนั้นใหนักเรียนฝกเขียนเพลงพื้นบาน  
โดยศึกษาฉันทลักษณ  จากแผนภูมิแลวฝกทดลองแตงเปนรายกลุมหรือรายบุคคลก็ได 
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4. ตีทารําตามเนื้อรอง การฝกทารําพรอมกับการรองใหเขากับจังหวะหรือดนตรี
ประกอบตามประเภทของเพลงนั้น  เปนสิ่งจําเปนเพราะทารําจะทําใหการแสดงเพลงพื้นบานได        
รสชาติสนุกสนาน  เนื้อหาของเพลงจะสื่อความหมายไดชัดเจนยิ่งขึ้น  สําหรับทารําของผูรองจะ
เปนการรําตีทาตามเนื้อรองเปนสวนใหญ  สวนลูกคูใชทาสอดสรอยมาลาหรือยูงฟอนหาง  เปนตน
เครื่องดนตรีที่ใชประกอบการแสดงเพลงอีแซว  ไดแก  ตะโพน  ฉ่ิงและกรับ 

5. เขาวงลองแสดงดู  เมื่อฝกรองและรําจนคลองแลวจึงฝกใหแสดงเขาวงตามเนื้อรอง 
มีการรองและพูดจาโตตอบกระเซาเยายั่วกันระหวางชายหญิง  ทําใหดูสนุกสนานนาติดตามชม     
ยิ่งขึ้นซึ่งจะเปนการฝกพูดฝกการใชปฏิภาณไหวพริบและการแกปญหาเฉพาะหนาของผูแสดงดวย  

 
5.4  บทบาทของเพลงอีแซวที่มีตอสังคม  
 เพลงอีแซวเปนมรดกทางปญญาที่ไดสะสมสืบตอกันมานาน  จงึกลายเปนสวนหนึง่
ของวิถีชวีิตของชาวบานและมีบทบาทตอสังคมไทยอยางเห็นไดชัด  ซึง่บัวผัน  สุพรรณยศ (2535  : 
253)  ไดสรุปบทบาทของเพลงอีแซวที่มตีอสังคมไทยไว ดังนี ้

1. บทบาทในฐานะเปนสิ่งบันเทิง  
 เพลงอีแซวใหความสนุกสนานเพลดิเพลนิแกผูฟงโดยการสรางอารมณขัน อันเปน
อารมณทีท่ําใหมนษุยมีความสุข  มีสุขภาพจิตที่ดี  ความตลกขบขนัของเพลงอีแซวเกิดจากการ
สรางสรรคเนื้อหาที่มีความสนุกสนาน สวนใหญเปนเรื่องเกี้ยวพาราส ี เร่ืองความรกัจึงมกัมีเนื้อหา
เกี่ยวพันกับเร่ืองเพศ ผูรองจะปะทะคารมชิงไหวชิงพริบและแสดงปฏิภาณในเชงิสังวาสซึง่เรียก
เสียงหัวเราะจากผูชมไดเสมอ  โดยเฉพาะการนาํเอาเรื่องเพศซึ่งเปนเรื่องที่ควรปกปดมากลาว
อยางคลุมเครือ  กาํกวม  แฝงความนยัซึ่งจะสะกิดใจผูฟงใหรูสึกสนกุขบขันอยางมาก     

2. บทบาทในการใหการศึกษา 
    เพลงอีแซวเปนเพลงปฏิพากยของหนุมสาว เนื้อหาสวนใหญจึงมุงสอนใจหรือใหความรู  
แกผูฟงที่เปนผูใหญเปนสาํคัญ  โดยเฉพาะความรูเกี่ยวกับธรรมชาติ  สภาพแวดลอม สังคมและ
การดําเนินชวีติในสังคม  ซึ่งความรูเหลานี้แบงตามลกัษณะของการใหการศึกษาได 2 ประเภท
ใหญๆ   ไดแก  การใหการศกึษาโดยทางตรง  คือ การใหความรูและการสั่งสอนอยางตรงไปตรงมา  
ความรูในที่นีม้ีทั้งความรูทางโลกและความรูทางธรรม  สวนการใหการศึกษาโดยทางออม คือ   
การเปนสื่ออบรมส่ังสอนคนในสังคม ในลักษณะของการแนะใหคิดหรือใหแงคิดในเรื่องตางๆ              
โดยสอดแทรกคําสอนทางศาสนา  คานยิม  และกฎเกณฑในสงัคมทีค่วรปฏิบัติไวในบทเพลง 
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3. บทบาทในฐานะเปนสื่อมวลชนชาวบาน 
 เพลงอีแซวไดพัฒนาเนื้อหาใหทนัยุคทนัสมัย ดวยการนําเรื่องราวตางๆ ในสงัคม
ปจจุบันมาสรางสรรคเปนบทเพลง เชน ขาวสาร หรือการเปลี่ยนแปลงของบานเมือง เปนตน ทาํให
ดูนาสนใจและเขาถึงไดงาย  เพลงอีแซวจึงเปนเครื่องมือในการกระจายความรูขาวสารตางๆ ที่
เกิดขึ้นในสงัคมไดเปนอยางดี ดังปรากฎวามีเพลงอีแซวจาํนวนมากที่แสดงใหเห็นถึงบทบาท
ดังกลาวนี้ดังตัวอยางเพลงอแีซวตอไปนี้ 
  รัฐบาลยุค รสช. หวงใยจริงหนอจึงหาขอแกไข 
     ส่ังชุดปฏิบัติการเขาทกุบานตําบล ใหใกลชิดมวลชนแลวเริ่มตนกันใหม 
      ยุคนี้ยุคใหมประชาธิปไตยเบงบาน         ขอใหชาวไทยทกุทานรักษาการเปนไทย 
     อยาใหใครจูงจมูกอยาใหผูกมัด         เราควรยึดปฏิบัติกันตามนโยบาย 
 

4. บทบาทในการจรรโลงวัฒนธรรม 
 การจรรโลงวัฒนธรรมในที่นี้  หมายถึง  การพยุงรักษาหรือดํารงไวของแบบแผนใน
ความคิดการกระทํา  ความกลมเกลียวกาวหนาและศีลธรรมอันดีงาม เพลงอีแซวมีบทบาทดวย
การรักษาไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและคานิยม การชี้แนะระเบียบแบบแผนที่เหมาะสมใน
สังคมนั้น  แมวาเพลงอีแซวจะมีเนื้อหาสวนใหญเปนเรื่องของความรัก การแตงงาน การครอง     
ชีวิตคู  แตเนื้อหาเหลานี้ไมไดใหเฉพาะความสนุกสนานเทานั้น  ยังไดแทรกคําสอนหรือลงทายดวย     
การสอนใจที่แสดงใหเห็นถึงคุณคาของแบบแผน ความประพฤติที่สังคมยอมรับหรือแสดงใหเห็น
ผลเสียของ  การฝาฝนหรือละเลยการปฎิบัติตามแบบแผนของสังคม  เชน  การแตงงานซึ่งเปน
ประเพณีที่สังคมยอมรับ  การมีความสัมพันธกันของหญิงชาย  โดยเฉพาะฝายหญิงนั้นยังถือไดวา
ตอบแทนพระคุณมารดาดวย  เชน  เพลงตับสูขอที่ฝายหญิงกลาววาไมยินยอมใหฝายชายพาหนี
เพราะจะทําใหไดรับความอับอายและตนจะตองแตงงานเพื่อทดแทนพระคุณของบิดามารดา   
     ความเปนมาลักษณะทั่วไป รวมถึงบทบาทของเพลงอีแซวดังกลาว ทําใหเห็นไดวา       
เพลงอีแซวเปนเพลงพื้นบานของภาคกลางที่มีความเกาแกมากเพลงหนึ่งและไดมีการพัฒนาใน
ดานตางๆ ใหเหมาะกับเวลา  โอกาส  และยุคสมัยอยูเสมอตลอดมา  จึงทําใหเพลงอีแซวเปนทั้ง
เพลงพื้นบานและเปนการแสดงพื้นบานที่ไดรับความนิยมและเปนที่รูจักแพรหลายและมีคุณคาแก
การอนุรักษสืบตอไป               
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6.  บริบททั่วไปของอําเภอศรีประจันตและตําบลวงัน้ําซับ 
 
6.1  อําเภอศรีประจันต 
  อําเภอศรีประจันตเปนอําเภอหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีประเพณีการละเลนเพลง                
พื้นบานภาคกลาง  ไดแก เพลงเรือ ลําตัด  เพลงฉอย  เพลงพวงมาลัย  และเพลงอีแซว  โดยเฉพาะ
การละเลนเพลงอีแซวมีลักษณะที่โดดเดนเปนเอกลักษณประจําจังหวัด  ซึ่งอําเภอศรีประจันตจะ
เปนแหลงรวมศิลปนเพลงอีแซว (ที่วาการอําเภอศรีประจันต  2543 : 1-7)   
 

6.1.1 ประวัติความเปนมา 
  อําเภอศรีประจันตมีพื้นที่นอยที่สุดในจํานวนอําเภอทั้งหมดของจังหวัดสุพรรณบุรี                     
เดิมอําเภอศรีประจันตเปนทองที่ของอําเภอเมืองกับอําเภอสามชุก เพราะอาณาเขตของสองอําเภอ
นี้กวางใหญ  จึงไดแบงทองที่บางสวนของอําเภอเมืองและอําเภอสามชุกรวมต้ังเปนอําเภอ                  
ศรีประจันต   ในราวพุทธศักราช  2444  แบงการปกครองออกเปน  22  ตําบล  และตอมาไดมี         
การแบงตําบลใหเหมาะสม  อําเภอศรีประจันตปจจุบันมี  9  ตําบล  64  หมูบาน 
   ชื่ออําเภอศรีประจันต  สันนิษฐานวามาจากชื่อของหมูบาน  “ศรีจัน” เพราะปรากฏใน
นิราศสุนทรภู  เมื่อคราวที่เดินทางมาหาแรธาตุและยาอายุวัฒนะในเมืองสุพรรณ  พุทธศักราช  
2379  ดังนี้ 
             จวบจนชนบทบาน                 ศรีจัน 
 ทาลาดหาดเกยกัน            แกนตั้น 
                    เรือนตั้งฝงเรียงรัน                          โรงเหล็ก  เจกเอย 
                   คนภูดูครึกครื้น                              ดานชางทางเกวียน 
                   จวบเย็นเห็นแหงบาน               ทาขนอน 
                   หาดใหญไทยเจามอญ                  มีบาน 
                   จอดเรือเมื่อเย็นรอน                       ริมหาด  สะอาดเอย 
                   รองวาอาศัยบาน                           รมไมใกลเรือ 
 

6.1.2  ที่ต้ังและอาณาเขต 
       อําเภอศรีประจันต   ต้ังอยูหมูที่ 3 ตําบลศรีประจันต  ริมแมน้ําทาจีนฝงตะวันออกหาง
จากศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี  ประมาณ 20 กิโลเมตร  หางจากกรุงเทพฯ  ประมาณ 120 
กิโลเมตร  มีทางหลวงสายสุพรรณบุรี-ชัยนาท (ทางหลวงหมายเลข 340) ผานและมีอาณาเขตดังนี้ 
            ทิศเหนือ     จรดตําบลบานสระ ตําบลยานยาว  ตําบลวังลึก  อําเภอสามชุก   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

                                                                                                                       
                                                                                                                        

                                                                                                                 42

 

ทิศใต             จรดตําบลโพธิ์พระยา  ตําบลพิหารแดง  อําเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี           
ทิศตะวันออก  จรดตําบลวังน้ําเย็น  อําเภอแสวงหา  ตําบลรํามะสัก  อําเภอโพธิ์ทอง                   
                     ตําบลราษฎรพัฒนา   อําเภอสามโก   จังหวัดอางทอง 

 ทิศตะวันตก    จรดตําบลไรรถ  ตําบลหนองสาหราย  อําเภอดอนเจดีย   
 

6.1.3  สภาพภูมิศาสตร 
    อําเภอศรีประจันต   พื้นที่เปนที่ราบลุมสภาพดินและน้าํมีความอุดมสมบูรณเหมาะสม          
แกการทาํเกษตรกรรมเปนอยางยิ่ง ดังนัน้ ผลผลิตจากการเกษตรกรรมของอําเภอศรีประจันตจึง
คอนขางสงูมีการทํานาปรงัตลอดทั้งป  มกีารทาํนาแหว  ซึง่แหวของอําเภอศรีประจันตนับไดวา
เปนหนึง่ของเมืองสุพรรณบรีุ  เพราะสภาพดินและความอุดมสมบูรณเอื้ออํานวย  นอกจากนีย้ังมี
การทาํสวนผลไม   ซึ่งผลผลติสวนผลไมมมีากพอสมควร  เชน  มะมวง  กระทอน  และผลไมอ่ืนๆ    
เนื่องจากสภาพภูมิศาสตรของอําเภอศรีประจันตเอื้ออํานวยจึงทําใหชาวศรีประจันตมีการกนิดี             
อยูดี  มีความสุขสบายในการดํารงชีวิตดีพอสมควร 
 

6.1.4  สภาพสังคมวัฒนธรรม 
 ประชากรของอําเภอศรีประจันตต้ังบานเรือนอยูเปนกลุมในเครือญาติ  มีการรวม       
กิจกรรมประเพณีตางๆ มีความสามัคคี  รักพวกพองเปนอยางดี  สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ        
มีความขยันในการประกอบอาชีพและยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่น  จะมีการจัด
งานประเพณีทุกป  เชน  งานประเพณีสงกรานต  มีการรดน้ําดําหัวผูหลักผูใหญและ คนเฒาคนแก
ในหมูบาน 
 
                6.1.5  การประกอบอาชีพ 
       เมื่อพิจารณาการประกอบอาชีพของประชาชนอําเภอศรีประจันต  พบวา สวนใหญ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมประมาณ 80 %  อาชีพรองมีรับจาง  อุตสาหกรรม  รับราชการและอื่นๆ  
ประชาชนมีรายไดเฉลี่ยปละ 60,000 บาท / ครัวเรือน  ประมาณเดือนละ 5,000 บาท / ครัวเรือน 
 

6.1.6  การศึกษา       
      มีโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา   37   แหง  
 โรงเรียนกรมสามัญศึกษา                                                   1    แหง  
 โรงเรียนเอกชน                                                       1    แหง  
 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน                                    1    แหง 
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 หองสมุดประจําอําเภอ                                            1    แหง 
 ที่อานหนังสือประจําหมูบาน                                              19   แหง 
 ศูนยอบรมเด็กกอนเรียนในวัด                                    1    แหง 

 
6.2  ตําบลวังน้ําซับ 
 
  6.2.1 ประวัติความเปนมา 

ในสมัยโบราณในเขตบริเวณตําบลวังน้ําซับ  เปนพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณมีแหลงน้ํา
ธรรมชาติที่ซึมซับออกมาจากพื้นดินเปนจํานวนมาก ชาวบานที่อพยพเขามาตั้งถิ่นฐานอยูจึง       
ไดเรียกบริเวณนี้วา  บานวังน้ําซับ (องคการบริหารสวนตําบลวังน้ําซับ  2549 : 3-8) 

 
6.2.2  พื้นที่และอาณาเขตติดตอ  

 ตําบลวังน้ําซับมีเนื้อที่ทั้งหมด 16.36 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 16,360 ไร มี
อาณาเขตติดตอดังนี้ 
 ทิศเหนือ     ติดตอกับ   ตําบลยานยาว  อําเภอสามชุก 
 ทิศใต     ติดตอกับ ตําบลศรีประจันต  อําเภอศรีประจันต 
 ทิศตะวันออก     ติดตอกับ       ตําบลดอนปรู  ตําบลปลายนา  อําเภอศรีประจันต 
 ทิศตะวันออก     ติดตอกับ ตําบลบานกราง  ตําบลวังหวา  อําเภอศรีประจันต 
 

6.2.3  ภูมิศาสตร 
 พื้นที่ตําบลวังน้ําซับ ต้ังอยูหางจากอําเภอศรีประจันตไปทางทิศเหนือประมาณ               
8   กิโลเมตร  มีลักษณะพื้นที่สวนใหญเปนที่ราบ  มีแหลงน้ําตามธรรมชาติ  ไดแก  แมน้ํา  2  สาย  
คือ  แมน้ําทาจีน  แมน้ําสามจุน  คลองชลประทาน 1 สาย  หนองบึง  และอื่นๆ 5 สาย         
ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม  พื้นที่ตําบลแบงออกเปน 7  หมูบาน 
 

6.2.4  ประชากร 
จากขอมูลและสถิติประชากรตามทะเบียนราษฎรของอําเภอศรีประจันตต้ังแตเดือน

เมษายน  2549  ตําบลวังน้ําซับมีจํานวนครัวเรือน  1,993  ครัวเรือน  มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 
6,846  คน  แบงเปนชาย  333,9  คน  หญิง  3,507  คน   
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6.2.5  เศรษฐกิจ 
ประชากรสวนใหญคือรอยละ 90 ของผูที่มีงานทําประกอบอาชีพเกษตรกรรม          

รองลงมา  เปนอาชีพรับราชการ / พนักงานของรัฐ  รับจาง  และคาขาย  ตามลําดับ 
 อาชีพที่ทํารายไดใหกับประชากรภายในตําบลมากที่สุด  คือ  อาชีพเกษตรกรรม      
โดยพืชที่นิยมปลูก  ไดแก  ขาว  ผลไม  เชน  มะมวง  มะพราว  ฝร่ัง  ชมพู    พืชไร  เชน  ขาวโพด   
พืชผัก  ดานการเลี้ยงสัตว  เกษตรกรสวนใหญนิยมเลี้ยงไวบริโภคภายในครอบครัวและนาํบางสวน
มาจําหนายเพื่อเปนรายไดเสริม  ดานอุตสาหกรรม  ภายในตําบลมีโรงงานนอุตสาหกรรม   ไดแก 
โรงงานสุพรรณฟุตแวร  โรงงานปุย  โรงงานผลไมกระปอง  โรงงานตัดเย็บเสื้อผา  โรงสีขาว       
และอื่นๆ 
 
     6.2.6  การศึกษา 
  โรงเรียนประถมศึกษา  4 แหง 
  ที่อานหนังสือประจําหมูบาน 3 แหง 
  ศูนยขอมูลประจําตําบล  1 แหง 
  ศูนยพฒันาเดก็เล็ก  4 แหง 
 

6.2.7  การปกครอง 
ในเขตองคการบริหารสวนตาํบลวงัน้าํซับแบงการปกครองออกเปน 7  หมูบาน ไดแก 

  หมูที ่ 1  บานไร 
  หมูที ่ 2  บานวังกรานต 
  หมูที ่ 3  บานพังมวง 
  หมูที ่ 4  บานหวยเจริญ  
  หมูที ่ 5  บานลาดปอม 
  หมูที ่ 6   บานปูเจา 
  หมูที ่ 7  บานหนองออ 
 

6.2.8  การคมนาคม 
 การคมนาคมทางบกโดยรถยนต ทั้งภายในตําบลและระหวางตําบลมีความสะดวก  
รวดเร็วเนื่องจากมีโครงการปรับปรุงถนนในเขตตําบลอยางตอเนื่อง  โดยมีเสนทางที่สําคัญภายใน
ตําบล  ดังนี้ 
  ถนนทางหลวงแผนดิน  หมายเลข  304    
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  ถนนกรมชลประทาน  1   สาย 
  ถนนทางหลวงชนบท  เสนทางพังมวง-ดอนป ู
  ถนนทางหลวงสายบานไร-อําเภอแสวงหา  จังหวัดอางทอง 
  ถนนทางหลวงสายบานไร-อําเภอสามโก  จังหวัดอางทอง 
 

6.2.9  สาธารณสขุ 
  สถานีอนามัยประจําตําบล 1 แหง 
  รานขายยา   1 แหง 
  อัตราการมีและใชสวมราดน้าํรอยละ  100 
 
ศิลปนเพลงอีแซวที่สรางเกียรติประวัติใหอําเภอศรีประจันตและตําบลวังน้ําซับ  

1. นายไสว  สุวรรณประทีป (วงษงาม)  อยูบานเลขที่ 13 หมู 7  ตําบลวังน้ําซับ 
อําเภอศรีประจันต  ไดรับเชิดชูเกียรติศิลปนพื้นบาน (สาขาเพลงพื้นบานภาคกลาง) ป พ.ศ. 2525  

2. นางบัวผัน  จันทรศรี  อยูบานเลขที่ 13  หมู 7  ตําบลวังน้ําซับ  อําเภอศรีประจันต                 
ไดรับพระราชทานรางวัลศิลปนแหงชาติ  สาขาเพลงพื้นบาน  ป  พ.ศ. 2533 

3. นางเกลียว  เสร็จกิจ (ขวัญจิต  ศรีประจันต) ภูมิลําเนาเดิม  บานเลขที่ 77 หมูที่  5    
บานลาดปอม  ตําบลวังน้ําซับ  อําเภอศรีประจันต  จังหวัดสุพรรณบุรี  ที่อยูปจจุบัน  บานเลขที่  9  
หมูที่ 1  ตําบลสนามชัย  อําเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  ไดรับรางวัลศิลปนดีเดนภาคกลางระดับ
กระทรวงมหาดไทย ป  พ.ศ. 2531   และไดรับประกาศเกียรติคุณเปนศิลปนแหงชาติสาขา
ศิลปะการแสดง (เพลงพื้นบาน-เพลงอีแซว)  ป  พ.ศ. 2531 

4. นายสุจินต  ชาวบางงาม (สุจินต  ศรีประจันต)  อยูบานเลขที่ 44 หมูที่ 5             
บานลาดปอม  ตําบลวังน้ําซับ  อําเภอศรีประจันต  จังหวัดสุพรรณบุรี  ไดรับรางวัลศิลปนดีเดน
ของจังหวัดสุพรรณบุรี  ป พ.ศ. 2542    
     จะเห็นไดวา ศิลปนเพลงอีแซวที่สรางเกียรติประวัติใหกับอําเภอศรีประจันตและตําบล
วังน้ําซับ เปนบุคคลที่มีความรูความสามารถดานการแสดงเพลงอีแซวและเปนบุคคลที่บําเพ็ญตน
ใหเปนประโยชนตอสังคม  ซึ่งนอกจากศิลปนเพลงอีแซวที่ไดรับรางวัลแลวยังมีศิลปนอีกเปน
จํานวนมากที่มีชื่อเสียงและไดรับการยอมรับดานความสามารถในการแสดงเพลงอีแซว  
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แผนที่อําเภอศรีประจนัต 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่มา : ที่วาการอําเภอศรีประจันต 
 
 

 
แผนที่ที่ 1   แสดงอาณาเขตอําเภอศรีประจันต   จังหวัดสุพรรณบุรี 
   
 
 

  ทิศเหนือ 
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7.  งานวิจยัที่เกี่ยวของ 
 

7.1  งานวิจัยในประเทศ 
 สุมามาลย  เรืองเดช (2518 : 227)  ไดศึกษาคนควาวิจัยเพลงพื้นบานของพนมทวน 
จังหวัดกาญจนบุรี  โดยรวบรวมเพลงพื้นบานสําหรับเด็กไดจํานวน  40  เพลง  ซึ่งผลการวิเคราะห
พบวา  เพลงพื้นบานเปนสวนสําคัญในชีวิตประจําวันของคนในสังคมชนบท  เริ่มต้ังแตเด็กเล็กๆ    
ก็มีเพลงกลอมเด็ก  บทปลอบเด็ก  ซึ่งบิดามารดาหรือญาติผูใหญที่ทําหนาที่เลี้ยงดูจะตองกลอม 
ใหเด็กหลับนอนหรือรองปลอบยามเด็กงอแง  เมื่อโตขึ้นก็มีเพลงประกอบการละเลน  เมื่อยางเขาสู
วัยหนุมสาวก็มีทั้งเพลงประกอบการทํางาน  ประกอบพิธีกรรม  หรือเพลงประกอบการเลนใน    
เทศกาลตางๆ เขามาเกี่ยวของอยูเสมอ  แสดงใหเห็นธรรมชาติในการแสวงหาความบันเทิงและ
สุนทรียะของมนุษยซึ่งปรากฎอยูทุกวัยทุกโอกาส 
 เยาวเรศ  สิริเกียรติ (2521 : 375-378)  วิจัยเรื่องเพลงกลอมเด็กของไทย  โดยรวบรวม
ประวัติที่มาของเพลงกลอมเด็ก ความรูเกี่ยวกับเพลงกลอมเด็ก ประเภทของเพลงกลอมเด็ก                
การวิเคราะหเนื้อเพลงกลอมเด็ก พบวา เพลงกลอมเด็กไดสะทอนเรื่องราวตางๆ ทั้งวิถีชีวิต              
ความเปนอยู  วรรณกรรมทองถิ่น  ความรักของแมที่มีตอลูก  วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นทําให
สามารถเขาใจบริบทของวัฒนธรรมนั้นๆ ไดเปนอยางดี 

สุธิวงศ  พงศไพบูลย (2524)  ไดวิเคราะหสารัตถะเพลงกลอมเด็กภาคใตโดยพิจารณา
จากบทบาทและหนาที่ของเพลงกลอมเด็กที่มีตอสังคม  ผลการศึกษา  พบวา  เพลงกลอมเด็กมี    
บทบาทและหนาที่ที่สําคัญ  6  ประการ  คือ  

1. ใชขับกลอมเพื่อใหเด็กนอนหลับเร็วและหลับสนิท 
2. เพื่อความบันเทิงใจ 
3. เพื่อเปนเครื่องสื่อสารชาวบานเพื่อใหความรูและความคิดเห็นทั่วๆ ไป 
4. ใชเปนเครื่องปลูกฝงกุลบุตรและกุลธิดาเพื่อใหมีคุณภาพและคุณธรรมสูง 
5. เพื่อปกปกรักษาปทัสถานของสังคม 
6. เพื่อปกปองสิทธิอันพึงมีพึงไดโดยชอบธรรมจากสังคม 

    ในบทบาทเหลานี้บทบาทที่เดนที่สุดคือ การใชเปนเครื่องสื่อสารชาวบาน รองลงมาคือ
ใชเปนเครื่องอบรมสั่งสอนเพื่อปลูกฝงคุณธรรม 
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สุกัญญา สุจฉายา (2525)  ศึกษาเพลงปฏิพากยภาคกลาง โดยใชวิธีสัมภาษณและ             
รวบรวมขอมูลจากพอเพลงแมเพลง ผลการศึกษาพบวา เพลงปฏิพากยแบงตามลักษณะเนื้อเพลง
ได 2 ประเภท คือ เพลงปฏิพากยส้ันและเพลงปฏิพากยยาว เพลงปฏิพากยส้ันนั้นกําเนิด             
ในระยะแรกจากการรวมหมูเพื่อประโยชนในการทํางานรวมกัน  และการรวมหมูเพื่อแสวงหา       
ความสนุกสนานเพลิดเพลินในเทศกาลรื่นเริง  เพลงในระยะแรกมีเนื้อหาในเชิงเกี้ยวพาราสี         
เยาแหยกันอยางงายๆ ทุกคนมีสวนรวมในการสรางสรรค  เพลงยังไมมีการแบงแยกคนรองกับ    
คนดูออกจากกัน ในระยะหลังมีการผูกโครงเรื่องใหซับซอนและมีการสมมุติบทบาทใหมีการแสดง
จึงเกิดเพลงปฏิพากยยาวขึ้น กลุมคนรองและคนฟงจึงแยกออกจากกัน การศึกษาบทบาทของ
เพลงปฏิพากยตอสังคมพบวาเพลงปฏิพากยมีหนาที่ดังนี้ 

1. สรางความบันเทิง  หนาที่หลักของเพลงปฏิพากย  คือใหความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน เพราะเพลงปฏิพากยนั้นมีลักษณะสนุกสนาน 

2. สรางความสามัคคี สรางความเปนน้ําหนึ่งอันเดียวกันแกคนในสังคม สืบเนื่องจาก
การรวมหมูกันทํางานใหเกิดความพรอมเพรียงในขณะที่ลงแรงพรอมกัน 

3. ใหการศึกษาแกผูคนในสังคม ไดมีการสอดแทรกความรูทั้งทางโลกและทางธรรม
เขาไปในบทเพลง เชน แนวทางการดําเนินชีวิต คานิยมตางๆ ในสังคม หลักธรรมคําสั่งสอนของ       
พุทธศาสนา 

4. ระบายความเก็บกดอันเนื่องมาจากกฎเกนฑทางสังคม 
5. ระบายความเก็บกดอันเนื่องมาจากภาวะทางเศรษฐกิจ 
6. บันทึกเหตุการณและวิพากษวิจารณสังคม 

 
เอนก  นาวิกมูล (2527) ไดศึกษาเพลงพื้นบานหรือเพลงพื้นเมืองภาคกลาง  โดยใชวิธี

สํารวจเอกสารและสัมภาษณพอเพลงแมเพลง ผลของการศึกษาคนควานําเสนอในหนังสือ                         
“เพลงนอกศตวรรษ” โดยไดกลาวถึง ประวัติความเปนมาและลักษณะของเพลงพื้นบาน คุณคา
ของเพลงพื้นบาน  วิธีการเลนเพลงพื้นบาน ชีวิตของพอเพลงแมเพลง  และไดแบงประเภทของ
เพลงพื้นบานที่เก็บรวบรวมมาไดจํานวน 45 เพลง จําแนกออกเปน 2 ประเภท โดยใชชวงเวลา   
เปนตัวกําหนด   คือ   ประเภทเพลงที่ เลนตามเทศกาลและฤดูกาล   ไดแก   เพลงเรือ                    
เพลงหนาใย   เพลงครึ่งทอน  เพลงรําภาขาวสาร  เพลงรอยพรรษา  เพลงเกี่ยวขาว เพลงเตนกํา 
เพลงเตนกํารําเคียว เพลงโนเนโนนาค   เพลงจาก เพลงสงฟาง เพลงโอก เพลงพานฟาง             
เพลงสงคอลําพวน   เพลงชักกระดาน   เพลงพิษฐาน   เพลงพวงมาลัย   เพลงสังกรานต   เพลงยั่ว                         
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เพลงระบําบานไร  เพลงระบํา   เพลงชาเจาหงษ  เพลงเหยย  เพลงคลองชาง  เพลงชาเจาโลม  
เพลงฮินเลเล   เพลงกรุน   เพลงชักเยอ   เพลงเขาผี  เพลงแหนางแมว  เพลงใจหวงั  เพลงบวชนาค 
เพลงที่เลนโดยทั่วไปไมจํากัดเวลา  ไดแก  เพลงเทพทอง  เพลงปรบไก  เพลงไกปา เพลงพาดควาย 
เพลงสําหรับเด็ก  เพลงขอทาน   เพลงฉอย   ลําตัด  เพลงทรงเครื่อง  เพลงระบําหนานา              
เพลงแอวเคลาซอ   เพลงอีแซว  และรําโทน  
 บัวผัน  สุพรรณยศ (2535 : ฆ)  ศึกษาเรื่องวิเคราะหเพลงอีแซว  มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาความเปนมาและลักษณะทั่วไปของเพลงอีแซว  วิเคราะหบทบาทของเพลงอีแซวที่มีตอ
สังคมไทย  โดยดําเนินการศึกษาเอกสาร  สัมภาษณศิลปนเพลงอีแซว  จํานวน 27 คน              
เพื่อนําขอมูลเกี่ยวกับเพลงอีแซวมาวิเคราะหทางวรรณคดีและคติชนวิทยา ผลการวิจัยพบวา             
เพลงพื้นบานเปนเพลงประจําทองถิ่นของสุพรรณบุรี   มีการใชถอยคําสํานวนโวหาร มกีารใชภาษา
ที่เดนในการเลนสัมผัสอักษร บทบาทของเพลงอีแซวที่มีตอสังคม  ไดแก  1) บทบาทในฐานะเปน
ส่ิงบันเทิง  2) บทบาทในการใหการศึกษา 3) บทบาทในฐานะเปนสื่อมวลชนของชาวบาน               
4) บทบาทในการจรรโลงวัฒนธรรมของสังคม ปญหาและอุปสรรคในการสรางสรรคและสืบทอด
เพลงอีแซว สวนใหญเกิดจากตัวศิลปนและคานิยมของคนในสังคม ดังนั้น ควรมีการอนุรักษและ
สงเสริมเพลงอีแซวเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับเพลงอีแซว  

อุบลรัตน  กิจไมตรี (2544 : ง) ศึกษาคนควาเรื่องการพัฒนาหลักสูตรเพื่อถายทอด               
เพลงอีแซว ภูมิปญญาทองถิ่นสุพรรณบุรี สําหรับนักเรียนประถมศึกษา โดยผูวิจัยไดสํารวจ      
แนวคิดและงานวิจัยตางๆ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร  ทดลองใชหลักสูตรกับนักเรียน
ชั้นประถมปที่  5  โรงเรียนพังมวง  จังหวัดสุพรรณบุรี  จํานวน 23 คน    ผลการวิจัยพบวา นักเรียน
และบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของ  มีความตองการในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อถายทอดเพลงอีแซว                   
ภูมิปญญาทองถิ่นสุพรรณบุรี  ผลการสรางหลักสูตรประกอบดวย หลักการคําอธิบายวิชา           
จุดหมาย   โครงสราง   ขอบขายเนื้อหา  เวลาเรียน   แนวทางการจัดการเรียนการสอน  ส่ือและ
การประเมินผล  มีนักเรียนมีความรูเกี่ยวกับเพลงอีแซว  สามารถแสดงเพลงอีแซวได  และมีเจตคติ
ที่ดีตอหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร 

พัชราภรณ   เอื้อจิตรเมศ (2545 : ง)  ศึกษาบทบาทการคงอยูและการเปลี่ยนแปลง
ของเพลงกลอมลูกภาคใตในชุมชนบานบางสาร   ตําบลกลาย  อําเภอทาศาลา  จังหวัด
นครศรีธรรมราช  พบวา ในอดีตเพลงกลอมลูกมีบทบาทอยูคูกับวิถีชีวิตของชาวบานเปนอยางมาก  
เพลงมีบทบาทหนาที่ในการอบรมเด็ก  ซึ่งถือเปนกระบวนการพัฒนาทัศนคติ  ความเชื่อ คานิยม
ของบุคคลในชุมชนที่สงผลตอพฤติกรรมของเด็กซึ่งเจริญเติบโตเปนผูใหญที่ดีตอไปในอนาคตใน
สภาวะปจจุบันของชุมชนบานบางสารพบวามีการเปลี่ยนแปลงทุกดาน  เชน  ระบบเศรษฐกิจของ       
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ครอบครัว  การศึกษา  การคมนาคม  เทคโนโลยี  คานิยมสมัยใหม  ลวนสงผลใหเพลงกลอมเด็ก   
มีบทบาทหนาที่นอยลง 

ในปจจุบันเพลงกลอมเด็กเหลือเพียงบทบาทหนาที่ในเชิงอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม
ในรูปของการแสดง  และการประกวดมากกวาที่จะนําไปใชในชีวิตประจําวันไดเหมือนเดิม  ผูรอง
เพลงกลอมเด็กไดที่บานบางสารลวนแลวแตเปนวัยชราทั้งสิ้น  อาจกลาวไดวาเพลงกลอมเด็กของ
บานบางสารมีแนวโนมที่จะหมดไป  แตจะคงอยูในรูปแบบของการอนุรักษดวยลายลักษณอักษร  
เทปบันทึกเสียง  วีดีทัศน  หรือส่ืออีเล็กทรอนิคสบางอยางเทานั้น 
 
7.2  งานวิจัยตางประเทศ 
 กริฟฟน (Griffin 1978, อางถึงใน อุบลรัตน  กิจไมตรี  2540 : 72)  ไดศึกษาเรื่องการใช      
เพลงพื้นบานของสเปนเปนเครื่องมือในการศึกษาและถายทอดวัฒนธรรมดั้งเดิมของสเปนใหกับ
เด็กที่มีเชื้อสายสเปนแตไมไดอาศัยอยูในสเปน ปรากฎวา เพลงพื้นบานของสเปนเปนเครื่องมือใน
การศึกษาวัฒนธรรมและภาษาสามารถเปนสื่อถายทอดวัฒนธรรมไดเปนอยางดี 
                 มารติน (Martin 1981, อางถึงใน อุบลรัตน  กิจไมตรี  2540 : 72)  ไดศึกษาเรื่องการใช
เพลงพื้นบานในการพัฒนาประสบการณทางภาษา  พบวา เพลงพื้นบานชวยทําใหศิลปะในการใช
ภาษาเพิ่มมากขึ้นและยังชวยพัฒนาทักษะในการใชหองสมุดของนักเรียนไดดียิ่งขึ้น 
 แมคเคย จอหน วิสดอม (Mackay John Wisdom 1995 : 288)  ไดศึกษาเรื่อง          
การแสดงดนตรีพื้นบานของเมืองโนวา สกอตตา  ผลการวิจัยพบวาชาวบานในเมืองโนวา สกอตตา  
มีความซาบซึ้งและภาคภูมิใจในภูมิปญญาดานดนตรี  พื้นเมืองของตนและพยายามที่จะสืบทอด
ความรูมีการปฏิบัติคือการไปอยูรวมกับปราชญชาวบาน 
 
 จากผลงานวิจัยที่เกี่ยวของสรุปไดวา มีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเพลงพื้นบานจํานวนมาก  
จากการศึกษาทําใหทราบแนวคิดเกี่ยวกับเพลงพื้นบาน  และกระบวนการสืบทอดภูมิปญญา     
ชาวบานและวัฒนธรรมทองถิ่น ปจจัยตางๆ ที่เอื้อตอการคงอยู รวมทั้งบทบาทหนาที่ของ         
เพลงพื้นบานที่มีตอสังคมในแตละกรณีศึกษา ดังนั้นผูวิจัยจึงตองการศึกษาเกี่ยวกับสภาพของ
ปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการดํารงอยูของเพลงอีแซว  ซึ่งเปนภูมิปญญาทองถิ่นที่สําคัญของจังหวัด
สุพรรณบุรี  รวมทั้งคุณลักษณะตอการสรางความเขมแข็งของชุมชนในเชิงสังคมและวัฒนธรรม 
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กรอบแนวคดิในการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับประเด็น     

ที่ ศึกษา  รวมถึงการศึกษาขอมูลพื้นฐานภายในชุมชน และนําผลที่ไดมาสังเคราะหสราง             
เปนกรอบแนวคิดในการวิจัย  เพื่อใช เปนแนวทางในการศึกษาและการวิ เคราะหขอมูล              
โดยกรอบแนวคิดนี้ไดแสดงความสัมพันธระหวางการดํารงอยูของเพลงอีแซวและคุณลักษณะ    
ตอการสรางความเขมแข็งในชุมชนบานลาดปอม  ดังแผนภูมิที่  1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 1   แสดงความสัมพันธระหวางการดํารงอยูของเพลงอีแซวและคุณลักษณะตอการเสริมสราง        
                    ความเขมแข็งในชุมชนบานลาดปอม 

ชุมชนบานลาดปอม 
 -  ประวัติความเปนมาของชุมชน 
 -  สภาพทั่วไปของชุมชน 
 -  สังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 

 
ภูมิปญญา      
เพลงอีแซว 

 - ศิลปนเพลงอีแซว 
 - ความรูเพลงอีแซว 
 

ปจจัยที่มีผลตอการดํารงอยู 
 ปจจัยภายใน 

- กระบวนการถายทอดและเรียนรู 
- การเห็นคุณประโยชน 
- การประยุกตรูปแบบและเนื้อหา 
  ใหสอดคลองกบัสังคมปจจุบัน 

 

ปจจัยที่มีผลตอการดํารงอยู 
 ปจจัยภายนอก 

- การสงเสริมสนบัสนุนจาก      
  ภาครัฐและเอกชน 
- การยอบรับจากสังคมภายนอก 
- การที่สถานศึกษานําไปใชใน     
  หลักสูตรทองถิน่ 

 
 
คุณลักษณะตอการ 
เสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

ดานเศรษฐกิจ 
- การสงเสริมเศรษฐกจิของ    
  ชุมชน 

 

ดานวัฒนธรรม 
  - สรางการสืบเนื่องและความ 
    ม่ันคงทางวัฒนธรรม 

 
 

ดานการศึกษา 
- การเสริมสรางการเปนชุมชน  
   แหงการเรียนรู 

ดานสังคม 
- การสรางความสัมพันธของคน 
  ในชุมชน 
- การกําหนดความเชื่อและวิถี   
  ชีวิตของชุมชน 
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บทที่ 3 

วิธีการดําเนนิการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยเรื่องการดํารงอยูของเพลงพื้นบานและคุณลักษณะตอการเสริมสราง                  
ความเขมแข็งของชุมชน : กรณีศึกษา เพลงอีแซว  ชุมชนบานลาดปอม ตําบลวังน้ําซับ         
อําเภอศรีประจันต  จังหวัดสุพรรณบุรี  เปนการศึกษาเฉพาะกรณี (Case study) โดยมี              
วัตถุประสงค  เพื่อทําความเขาใจตอปรากฎการณทางสังคม (Social phenmena)  อยางใด   
อยางหนึ่ง  โดยมุงแสวงหาคําตอบเพื่ออธิบายถึงสภาพปจจัยตางๆ ที่เกื้อกูลตอการดํารงอยูของ
เพลงอีแซว  รวมทั้งคุณลักษณะตอการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน  ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัย
ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  research) ซึ่งผูวิจัยเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลดวย     
ตนเอง  โดยเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามเปนหลัก และรวบรวมขอมูลเอกสารเปนสวนประกอบ     
มีวิธีการดําเนินการวิจัยโดยแบงขั้นตอนดังตอไปนี้ 
 
การเลือกพื้นที่ศึกษา 
 การวิจัยครั้งนี้ไดเลือกพื้นที่ศึกษาแบบเจาะจง (Purposive Selective) โดยเลือกชุมชน            
บานลาดปอม  ซึ่งตั้งอยูที่ตําบลวังน้ําซับ  อําเภอศรีประจันต  จังหวัดสุพรรณบุรี  ดวยเหตุผล 3 
ประการดังนี้  

1. เปนชุมชนที่อยูใกลชิดกับชุมชนเมือง ซึ่งมีความสามารถที่จะรับเอาความเจริญ
ความทันสมัยและการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกไดอยางรวดเร็ว  แตชาวบานสวนใหญยังคงรักษา                 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่สําคัญของชุมชนไวไดในระดับด้ังเดิม 

2. เปนถิ่นกําเนิดของศิลปนเพลงอีแซวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุพรรณบุรี เปนชุมชนที่
มีการสืบทอดและประกอบอาชีพไดรับประโยชนจากเพลงอีแซวมาโดยตลอด และในปจจุบันยังคง
มีการสืบทอดและประกอบอาชีพนี้กันอยูอยางแพรหลาย  รวมทั้งชาวบานทั่วไปยังมีความรู    
ความสามารถดานเพลงอีแซวอยูพอสมควร 

3. เปนแหลงที่ต้ังของคณะเพลงอีแซวอาชีพที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุพรรณบุรี เชน               
คณะขวัญจิต  ศรีประจันต  คณะขวัญใจ  ศรีประจันต  คณะสุจินต  ศรีประจันต  เปนตน  
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ผูใหขอมูล 
 ผูใหขอมูลที่ผูวิจัยเลือกสัมภาษณและเก็บรวบรวมขอมูลแบงออกเปน 3 กลุมดังนี้ 
 

1. ผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน 1 คน  คือ  นายประวิทย  บุญเรืองรอด  ผูอํานวยการ       
โรงเรียนวัดพังมวง  ผูวิจัยไดสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิแบบเปนทางการ  เกี่ยวกับการดํารงอยูของ
เพลงอีแซวและคุณลักษณะตอการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนบานลาดปอม  โดยผูวิจัยได
นัดหมายวันเวลาลวงหนา  และเดินทางไปสัมภาษณดวยตนเอง 

 
2. ผูใหขอมูลหลัก  จํานวน 16 คน   ซึ่งผูวิจัยไดขอมูลจากผูใหขอมูลกลุมนี้ อาทิ      

ขอมูลของชุมชนที่ศึกษา  รายละเอียดเกี่ยวกับเพลงอีแซวของชุมชน  ขอมูลเกี่ยวกับการดํารงอยู
ของเพลงอีแซว  และคุณลักษณะตอการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนบานลาดปอม                      
ซึ่งประกอบดวย 
     2.1   ศิลปนอาวุโส   จํานวน  5  คน  โดยมีรายชื่อดังนี้ 
 
                   1.   นางเกลียว   เสร็จกิจ                 อายุ   59   ป                                           
                               2.  นายสุจินต   ชาวบางงาม           อายุ   57   ป                          
                  3.  นางจํานงค   เสร็จกิจ         อายุ   56   ป 
      4.  นางบุญนะ   แยมบาง               อายุ   56   ป 
        5.  นางสําเนียง  ชาวปลายนา          อายุ   52   ป 
 
     2.2   พอเพลงแมเพลงอาชีพ  จํานวน  11  คน  โดยมีรายชื่อดังนี้ 
 
     1.  นายประสิทธิ์  คงพุม             อายุ   47   ป 
                    2.  นางสังเวียน  วงษสุวรรณ           อายุ   44   ป 
                               3.  นายสนอง   คงพุม                   อายุ   40   ป 
        4.  นายคมคาย  ฟุงฟู                อายุ   38   ป 
         5.  นางสวัสดิ์   บุญเรืองรอด         อายุ   37   ป 
                               6.  นางจําเนียร  โพธิ์ศรีทอง            อายุ   36   ป 
        7.  นายวินัย   คงพุม                  อายุ   35   ป 
                               8.  น.ส.เพชรา  สนธิ                          อายุ   29   ป 
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                               9.  น.ส.บุญนาค   ชาวปลายนา        อายุ   28   ป 
                  10.  น.ส.จิราวรรณ   วงษสุวรรณ         อายุ   22   ป 
                             11.  น.ส.ดวงเนตร   คงพุม                 อายุ   17   ป 
 

3. ผูที่มีสวนเกี่ยวของ  จํานวน  24  คน  ไดแก  พอเพลงแมเพลงรุนเยาวและชาวบาน
ที่มีความรูดานเพลงอีแซว  ผูใหขอมูลกลุมนี้ไดใหขอมูลเกี่ยวกับการเรียนรู  ความรูสึกที่มีตอ    
เพลงอีแซว  การมีสวนรวมและโอกาสในการแสดงเพลงอีแซว   รวมทั้งคุณคาและประโยชนที่ไดรับ
จากเพลงอีแซว โดยในเบื้องตนผูวิจัยไดสอบถามขอมูลจากชาวบานวานอกจากศิลปนเพลงอีแซว
ยังมีผูใดบางที่สามารถรองและเลนเพลงอีแซวได  จากนั้นจึงเก็บรวมรวมขอมูลภาคสนาม           
ทั้งการสัมภาษณและการสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม  โดยมีรายชื่อดังนี้ 

 
 3.1   พอเพลงแมเพลงรุนเยาว  จํานวน  15  คน 
 

      1.   ด.ญ.นฤมล     ศรีนวล                อายุ   15   ป                                                   
      2.   ด.ญ.สุมณฑา  นัยสุวรรณ            อายุ   15   ป       

        3.   ด.ญ.หทัยรัตน  ชางพลาย           อายุ   14   ป       
        4.   ด.ญ.กรรณิการ  ศรีนวล               อายุ   14   ป 
                 5.   ด.ญ.ทัศนีย   ชาวปลายนา          อายุ   14   ป       
        6.   ด.ญ.สุกัญญา  คลายสุบรรณ       อายุ   14   ป 
        7.   ด.ญ.สุพัตรา  โพธิ์ศรีทอง            อายุ   13   ป 
        8.   ด.ญ.ปราณี  ชาวปลายนา       อายุ   13   ป 
        9.   ด.ญ.ศิริพร  เขียวชะอุม                อายุ   13   ป 
                10    ด.ช.จตุรงค  มณีอินทร  อายุ   13   ป 
      11.   ด.ช.ไตรภพ   มณีอินทร  อายุ   12   ป 
      12.   ด.ช.กรอบบุญ  แยมบาง         อายุ   12   ป 
      13.   ด.ญ.เสาวภา  คงพุม                   อายุ    11   ป 
      14.   ด.ช.จาตุรงค  โพธิ์ศรีทอง             อายุ   10   ป  
      15.   ด.ญ.งามจิต   แยมบาง              อายุ    8    ป 
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 3.2   ชาวบานที่มีความรูดานเพลงอีแซว  จํานวน   9  คน     
 
           1. นางนงเยาว  แสงอินทร             อายุ   40   ป 
     2. นางนงลักษณ  แสงอินทร         อายุ   38   ป 
                3. นางสุภา  บุญเรืองรอด  อายุ   37   ป       
     4. นางยุพิน  แกวปาน                อายุ   32   ป 
     5. นางอังคณา  ชาวบางงาม          อายุ   30   ป 
     6. น.ส.วิลาวัลย  ชาวปลายนา       อายุ   27   ป 
     7  นายพงศกร  ชาวปลายนา          อายุ   25   ป 
     8. น.ส.กนกวรรณ  ชาวบางงาม      อายุ   22   ป 
     9. นายสุทิน  วงษสุวรรณ               อายุ   18   ป 
        
 จํานวนผูใหขอมูลไดมาโดยวิธีเจาะจง (Purposive  Sampling) และเก็บรวบรวมขอมูล
โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) ทั้งการสัมภาษณแบบเปนทางการ         
และการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ  รวมทั้งการสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวมรวม       
ผูใหขอมูลจํานวนทั้งหมด  41  คน  
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. การศึกษาเอกสาร (Documentary study) ผูวิจัยไดศึกษาคนควาจากหนังสือ     
วารสารและเอกสารที่เกี่ยวของกับเพลงอีแซวและวัฒนธรรมทองถิ่น เอกสารโครงการสําคัญของ
อําเภอศรีประจันตและจังหวัดสุพรรณบุรี  รวมทั้งเอกสารทางดานวิชาการ อาทิ เอกสารงานวิจัย   
ที่เกี่ยวของกับเพลงอีแซว  เพื่อใหทราบขอมูลที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมทองถิ่น   ขอมูลที่เกี่ยวของ
กับเพลงอีแซว  ศิลปนเพลงพื้นบาน  สภาพเศรษฐกิจ สังคม ประชากร ประวัติความเปนมาของ
อําเภอศรีประจันต   ตําบลวังน้ําซับและพื้นที่ศึกษา  

2. การสํารวจขอมูลพื้นฐานและการทําแผนที่ (Household Census and 
Mapping)  เปนการสํารวจขอมูลพื้นฐานใหทราบถึงสภาพของชุมชน อาณาเขต บริเวณ และ
สถานที่ต้ังที่พักอาศัยของศิลปนอาวุโส  พอเพลงแมเพลงอีแซวผูที่มีสวนเกี่ยวของกับเพลงอีแซว 
ในชุมชน  และจัดทําแผนที่ใหมองเห็นภาพโดยรวมของชุมชนไดถูกตองชัดเจนยิ่งขึ้น  นอกจากนีย้งั
เปนประโยชนทําใหทราบความสัมพันธทางสังคมและเครือญาติตางๆ ภายในชุมชนไดเปนอยางดี  
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3. การสัมภาษณ (Interview) การวิจัยครั้งนี้ใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก           
(In-depth Interview)  แบงออกเปน  2  วิธี  คือ 

3.1 การสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) หรือการสัมภาษณ
แบบเปนทางการ  ผูวิจัยไดสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ โดยกําหนดประเด็นคําถามที่แนนอนไวลวงหนา 
เกี่ยวกับการดํารงอยูของเพลงอีแซว และคุณลักษณะตอการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน  
บานลาดปอม  โดยการสัมภาษณผูวิจัยไดถามคําถามในประเด็นที่ไดกําหนดไว  ซึ่งไดจาก       
การศึกษาเอกสาร การสํารวจขอมูลเบื้องตนในพื้นที่ศึกษาและการปรึกษาจากผูรูดานเนื้อหาและ
บันทึกผลการสัมภาษณตามความเปนจริง 

3.2 การสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (Unstructured Interview) หรือ           
การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ โดยผูวิจัยไดสัมภาษณผูใหขอมูลในพื้นที่ศึกษา โดยการสราง
แนวคําถามอยางกวางๆ เพื่อเปนแนวทางการสัมภาษณไวลวงหนา  ซึ่งขอคําถามตางๆ สามารถ
ยืดหยุนไดไมกําหนดตายตัว โดยการสัมภาษณผูวิจัยใชการซักถาม พูดคุยสนทนาแบบเปนกันเอง
มากที่สุด  เพื่อปองกันมิใหบุคคลที่เปนแหลงขอมูล เกิดกังวลใจในการใหคําตอบ ซึ่งอาจมีผลตอ
ความเชื่อถือของขอมูล การซักถามในประเด็นและขอคําถามตางๆ จะมีการปรับเปลี่ยนลําดับไปได
ตลอดเวลาตามสถานการณหรือความเหมาะสม  ตลอดจนใชศิลปะในการตะลอมกลอมเกลา 
(Probe) ในการซักถามพูดคุย  เพื่อใหไดขอมูลระดับลึกที่เขาถึงความเปนจริงมากที่สุด ซึ่งกอน
หนาที่ผูวิจัยจะทําการสัมภาษณ  ผูวิจัยไดสรางความคุนเคยกับพอเพลงแมเพลงรวมทั้งชาวบานใน   
พื้นที่ที่ศึกษา เชน  ติดตามชมการแสดงเพลงอีแซวในโอกาสตางๆ ทําความรูจักพูดคุยแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับพอเพลงแมเพลงและชาวบาน  เปนตน 

4. การสังเกต (Observation) เปนวิธีการหาขอมูลที่ทําใหทราบพฤติกรรมที่แสดง
ออกมาเปนธรรมชาติ  ตรงตามสภาพความเปนจริง โดยผูวิจัยใชวิธีสังเกต 2 วิธี คือ 

4.1  การสังเกตแบบมีสวนรวม  (Participant Observation)  โดยผูวิจัยเขาไป  
มีกิจกรรมหรือมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ที่ผูถูกสังเกตกําลังกระทําอยู   เชน  การรวมกิจกรรม   
ภายในชุมชน  พิธีกรรมตางๆ  เพื่อใหทราบพฤติกรรมตางๆ  ความรู สึกนึกคิด  ความเชื่อ          
ตามสภาพความเปนจริงในชุมชน ทั้งนี้ตัวผูวิจัยเองไดฝกหัดเรียนรูเพลงอีแซวกับศิลปนอาวุโสและ
พอเพลงแมเพลง  เพื่อใหไดขอมูลที่เปนจริงมากที่สุด  ซึ่งตลอดระยะเวลาที่เก็บรวบรวมขอมูล  
ภาคสนามผูวิจัยไดใชวิธีการสังเกตแบบมีสวนรวมเปนสวนใหญ เพราะโดยสภาพความเปนจริง   
ในขณะที่ศึกษานั้นโอกาสที่จะเขาไปมีสวนเกี่ยวของหรือเขารวมในกิจกรรมตางๆ ของชาวบานนั้น
มีมากจึงทําใหผูวิจัยไดมีสวนรวมในบทบาทใดบทบาทหนึ่งเสมอ 
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4.2  การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Nonparticipant Observation) เปนการสังเกต
โดยผูถูกสังเกตไมรูตัว การแสดงพฤติกรรมของผูถูกสังเกตเปนไปอยางธรรมชาติทําใหไดขอมูลที่
เปนจริง เชน ลักษณะทางกายภาพของชุมชน ลักษณะของบานเรือน วิถีชีวิตประจําวันของ       
ชาวบาน   เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ   ความสัมพันธชวยเหลือเกื้อกูลกันของชาวบาน            
ความสัมพันธของครอบครัว  เครือญาติ   เพื่อนฝูง   เปนตน  
 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยแบงเปน  3  ประเภทดังนี้ 

ประเภทบุคคล ไดแก ตัวผูวิจัยเอง ผูวิจัยเปนเครื่องมือที่สําคัญที่สุดในการเก็บรวบรวม
ขอมูล  เพราะการวิจัยที่ใชวิธีการเชิงคุณภาพเปนการสัมผัสกับคนโดยตรง   ดังนั้นการไดมาซึ่ง
ขอมูลที่ เปนความจริงมากที่ สุดนั้นขึ้นอยูกับการวางตัว  การกําหนดบทบาท  การสราง    
ความคุนเคยและความไววางใจใหเกิดแกผูถูกวิจัยใหไดมากที่สุด 

ประเภทเครื่องมือสําหรับเก็บรวบรวมขอมูล   แบงออกเปน 2 ประเภท 
2.1  แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview)  จํานวน  1   ฉบับ     

ไดแก แบบสัมภาษณความคิดเห็นผูทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับการดํารงอยูของเพลงอีแซวและ          
คุณลักษณะตอการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนบานลาดปอม               

2.2  แนวคําถาม (Interview  guide)  เพื่อใชเปนแนวทางการสัมภาษณผูใหขอมูล
ในพื้นที่ศึกษา เกี่ยวกับบริบททั่วไปของชุมชนบานลาดปอม การดํารงอยูของเพลงอีแซวและ      
คุณลักษณะตอการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน  

3.   ประเภทอุปกรณชวยรวบรวมขอมูล 
3.1 แฟมเก็บขอมูล เพื่อแยกขอมูลออกเปนประเภทตางๆ ทําใหเกิดความเรียบรอย

และนําขอมูลมาใชสะดวกรวดเร็ว 
3.2  สมุดบันทึก เพื่อบันทึกขอมูลที่ไดจากการซักถามและการสังเกตประจําวัน 
3.3 เทปบันทึกเสียง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และสามารถเก็บรวบรวมขอมูลได     

ครอบคลุมและเนื้อหาครบถวน โดยเฉพาะขอมูลที่สําคัญที่ผูวิจัยไมสามารถบันทึกไวไดทันทั้งหมด
ในขณะที่สัมภาษณหรือสนทนาซักถาม 

3.4 กลองถายรูป เพื่อบันทึกภาพเหตุการณวัฒนธรรมหรือการแสดงที่สําคัญและ 
ควรบันทึกไวเปนหลักฐาน 
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ประเด็นในการสัมภาษณ 
 ในการสัมภาษณผูวิจัยไดกําหนดประเด็นขอบเขตของการสัมภาษณตามวัตถุประสงค  
และกรอบแนวคิดของการวิจัย  ซึ่งประเด็นที่กําหนดไวมีดังนี้ 
 1.  บริบททั่วไปของชุมชนบานลาดปอม  กลุมเปาหมายหลักที่สัมภาษณ  ไดแก  ศิลปน
อาวุโส   พอเพลงแมเพลงอาชีพ  โดยแบงเปนประเด็นตางๆไวดังนี้ 
      1.1  ประวัติความเปนมาของชุมชน 
                      1.2  สภาพทั่วไปของชุมชน 

1.3   สังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
 
 2.  ปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการดํารงอยูของเพลงอีแซว กลุมเปาหมายที่สัมภาษณ  ไดแก             
ผูทรงคุณวุฒิ   ศิลปนอาวุโส   พอเพลงแมเพลงอาชีพ  พอเพลงแมเพลงรุนเยาว  ชาวบานที่มี 
ความรูดานเพลงอีแซว   โดยแบงเปนประเด็นตางๆ ไวดังนี้ 
           2.1  กระบวนการถายทอดและเรียนรู 

          2.2  การเหน็คุณประโยชน 
          2.3  การประยุกตรูปแบบและเนื้อหาใหสอดคลองกับสังคมปจจุบัน 
          2.4  การสงเสริมสนบัสนุนจากภาครัฐและเอกชน 

                 2.5  การยอมรับจากสังคมภายนอก 
  2.6  การที่สถานศกึษานําไปใชในหลักสตูรทองถิน่ 
 

 3.  คุณลักษณะของเพลงอีแซวตอการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนบานลาดปอม
กลุมเปาหมายที่สัมภาษณ  ไดแก  ผูทรงคุณวุฒิ   ศิลปนอาวุโส  พอเพลงแมเพลงอาชีพ  พอเพลง
แมเพลงรุนเยาว  ชาวบานที่มีความรูดานเพลงอีแซว  โดยแบงเปนประเด็นตางๆ ไวดังนี้ 

           3.1  การสรางความสัมพันธของคนในชมุชน 
                       3.2  การกําหนดความเชื่อและวิถีชีวิตของชุมชน 
                       3.3  สรางการสืบเนื่องและความมัน่คงทางวฒันธรรม 
            3.4  การสงเสริมเศรษฐกิจของชมุชน 
                       3.5  การเสริมสรางการเปนชุมชนแหงการเรียนรู 
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การบันทึกขอมูลภาคสนาม 
 เพื่อใหเกิดบรรยากาศที่เปนกันเองมากที่สุดและไมใหเกิดความระแวงระหวางผูวิจัยกับ             
ผูใหขอมูลจึงทําการจดบันทึก (Fieldnotes) หลังจากเสร็จส้ินการสนทนาหรือการสังเกต                         
แตในบางครั้งผูวิจัยไดขออนุญาติผูใหขอมูลใชเทปบันทึกเสียงและถายภาพชวยเก็บขอมูล                      
ในกรณีที่เปนขอมูลที่สําคัญๆ ไมสามารถจดจําหรือจดบันทึกไดทั้งหมด เพื่อใหสามารถเก็บขอมูล
ไดมากที่สุดโดยไมตกหลนและขอมูลที่ไดเปนจริงมากที่สุด ทั้งนี้ผูวิจัยไดสรางความสนิทสนม      
ไววางใจและเปนกันเองอยางมาก  ทําใหการสนทนามีความเปนธรรมชาติมากที่สุดดวยและ     
หลังจากนั้นผูวิจัยจะรีบถอดเทปบันทึกเสียงทันที หากมีความสงสัยหรือเกิดปญหาอะไรจะได      
รีบกลับไปซักถามใหมทันที 
 
ระยะเวลาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ระยะเวลาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งสิ้น  9  เดือน  โดยแบงเปน  2  ระยะคือ 

ระยะที่ 1  หลังจากที่ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ    
จึงไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานในชุมชน เพื่อนํามาประกอบการเขียนโครงการ                  
วิทยานิพนธโดยใชเวลาประมาณ  3 เดือน  ต้ังแตเดือนกุมภาพันธ  พ.ศ. 2549  ถึงเดือนเมษายน 
พ.ศ. 2549 ซึ่งผูวิจัยเขาไปในหมูบานเปนครั้งคราว   เพื่อรวบรวมขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับ         
สภาพแวดลอมทั่วไปของชุมชน โดยไดรับการชวยเหลือจาก แมสําเนียง ชาวปลายนา ศิลปนอาวโุส
และเปนผูนําชุมชนบานลาดปอมทําใหชาวบานรูจักบางพอสมควร 

ระยะที่ 2  เร่ิมต้ังแตเดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2549   ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2549        
รวมทั้งสิ้น  6  เดือน  ในระยะนี้ผูวิจัยไดเขาไปคลุกคลีกับชาวบานในชุมชน  โดยผูวิจัยไดสราง
ความคุนเคยสนิทสนมกับศิลปนอาวุโส  พอเพลงแมเพลงและชาวบานในชุมชนทุกเพศทุกวัย   
พรอมทั้งการสังเกต  การสัมภาษณ  ตลอดจนเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของชาวบาน
เสมือนคนในชุมชน  โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวของกับเพลงอีแซว พรอมทั้งทําการบันทึกภาคสนาม 
(Field note) เปนประจําทุกวันในขณะที่เขาไปในชุมชน  โดยทําการวิเคราะหขอมูลไปพรอมๆ กัน
และเริ่มเขียนรายงานเสนอใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธตรวจสอบ ใหคําแนะนําปรับปรุงแกไข
เปนระยะๆ  และเมื่อผูวิจัยไดทําการเก็บรวมรวมขอมูลเสร็จแลวหากเกิดปญหาที่จําเปนตอง      
เก็บรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมผูวิจัยจะเขาไปในชุมชนอีกครั้ง  จนกวาจะไดขอมูลที่ชัดเจนสมบรูณทีจ่ะ
สามารถตอบคําถามไดตรงประเด็นเพื่อเขียนรายงานผลการวิจัย 
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การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูล  2  สวนคือ 

1. การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน  ซึ่งไดจากการสังเกต การสัมภาษณ และการบันทึก    
ขอมูลประจําวันจะทําการวิเคราะหไปพรอมๆ กับการเก็บขอมูลโดยจัดแยกเปนหมวดหมูตาม
ประเด็นตางๆ พิจารณาขอมูลที่ไดแตละวันวามีเพียงพอที่จะตอบคําถามไดหรือไม แลวหาขอมูล
เพิ่มเติมในวันถัดไป  โดยการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้ 

1.1  ขอมูลที่เก็บไดในแตละวันจะนํามาบันทึกอยางละเอียด  และมีการตรวจสอบ
ความถูกตอง ทําการวิเคราะหเบื้องตนเพื่อใหมองเห็นประเด็นตางๆ ที่จะติดตามแสวงหาขอมูลใน
คร้ังตอๆ ไป 

1.2 เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลไดมากพอสมควร ผูวิจัยจะจัดแบงหรือจําแนกขอมูล   
เหลานั้นออกเปนหมวดหมูตามลักษณะปจจัยที่เดนชัดแตละตัว 

1.3 นําขอมูลที่ไดจําแนกไวเปนหมวดหมูนั้นมาวิเคราะห  โดยการตีความ 
(Interpretation) 

2. การวิเคราะหขอมูลรวม เมื่อทําการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนแลวผูวิจัยไดทําการ          
ตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) ในสวนขอมูลที่ไดจากการสังเกต การสัมภาษณ     
ซึ่งผูวิจัยไดทําการสัมภาษณซ้ําๆ จากบุคคล  สถานที่  และเวลาที่แตกตางกัน  กรณีขอมูลที่ไดจาก
การสัมภาษณมีความขัดแยงไมตรงกันกับขอมูลที่ไดจากผูใหสัมภาษณคนใดคนหนึ่ง และนํา              
ขอสรุปที่ไดไปปรึกษาอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูทรงคุณวุฒิ  เพื่อความถูกตองอีกครั้ง    
แลวจึงจัดทําเปนรายงานฉบับสมบูรณตอไป 
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ตารางที่ 1  กรอบการศึกษาวิจัย 

 
วัตถุประสงค 

  

 
ประเด็นที่ศึกษา 

 
ผูใหขอมูล 

 
วิธีการเก็บ  
รวบรวม  
ขอมูล 

 
เครื่องมือ 

 
การ

วิเคราะห 
ขอมูล 

1. ศึกษาปจจัยตางๆ 
ที่มีผลตอการดํารงอยู
ของเพลงอีแซวใน     
ชุมชนบานลาดปอม 

• ปจจัยที่มีผลตอการดํารงอยู 
    ปจจัยภายใน 
- กระบวนการถายทอดและ 
  เรียนรู  
- การเห็นคุณประโยชน 
- การประยุกตรูปแบบและ  
  เนื้อหาใหสอดคลองกับสังคม 
  ปจจุบัน 
     ปจจัยภายนอก 
- การสงเสริมสนับสนุนจาก 
  ภาครัฐและเอกชน 
- การยอมรับจากสังคม        
  ภายนอก  
- การที่สถานศึกษานําไปใชใน 
  หลักสูตรทองถิ่น  
                                                   

• ผูทรงคุณวุฒิ 
• ศิลปนอาวุโส 
• พอเพลง          
   แมเพลงอาชีพ 
• พอเพลง          
    แมเพลง       
    รุนเยาว 
• ชาวบานที่มี  
    ความรูดาน      
    เพลงอีแซว 

• เอกสาร 
• สัมภาษณ 
• สังเกต 
• บันทึก 
   เสียง 
• บันทึก 
   ภาพ 

• แบบสัมภาษณ 
• แนวคําถาม 
• สมุดบันทึก 
• เทปบันทึก 
    เสียง 
• กลองถายรูป 

• วิเคราะห
เนื้อหา 

   

2. ศึกษาคุณลักษณะ
ของเพลงอีแซวตอ 
การเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน
บานลาดปอม  

• คุณลักษณะตอการเสริม        
  สรางความเข็มแข็งของชุมชน 
 ดานสังคม   
- การสรางความสัมพันธของ  
  คนในชุมชน 
- การกําหนดความเชื่อและวิถี  
  ชีวิตของชุมชน 
ดานวัฒนธรรม 
- สรางการสืบเนื่องและ      
  ความมั่นคงทางวัฒนธรรม 
ดานเศรษฐกิจ 
- การสงเสริมเศรษฐกิจของ  
  ชุมชน 
ดานการศึกษา 
- การเสริมสรางการเปนชุมชน  
  แหงการเรียนรู 

• ผูทรงคุณวุฒิ 
• ศิลปนอาวุโส 
• พอเพลง          
   แมเพลงอาชีพ 
• พอเพลง          
    แมเพลง       
    รุนเยาว 
• ชาวบานที่มี  
    ความรูดาน      
    เพลงอีแซว 

• เอกสาร 
• สัมภาษณ 
• สังเกต 
• บันทึก 
   เสียง 
• บันทึก 
   ภาพ 

• แบบสัมภาษณ 
• แนวคําถาม 
• สมุดบันทึก 
• เทปบันทึก 
    เสียง 
• กลองถายรูป 

• วิเคราะห
เนื้อหา 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
ในบทนี้เปนการนําเสนอขอมูลที่ไดจากการศึกษาภาคสนาม  ผูวิจัยไดแบงการนําเสนอ

รายละเอียดของผลการศึกษาดังนี้ 
1. บริบททั่วไปของชุมชนบานลาดปอม 
2. ปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการดํารงอยูของเพลงอีแซวในชุมชนบานลาดปอม 
3. คุณลักษณะของเพลงอีแซวตอการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 

1.  บริบททั่วไปของชุมชนบานลาดปอม 
 

พื้นที่ที่ผูวิจัยไดทําการศึกษาในครั้งนี้คือ ชุมชนบานลาดปอม ตําบลวังน้ําซับ อําเภอ      
ศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี  ผูวิจัยจึงขอกลาวถึงบริบททั่วไปของชุมชนแหงนี้ ประกอบดวย  
ประวัติความเปนมาของชุมชน  สภาพทั่วไปของชุมชน  สังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ซึ่งเปนปจจัยระดับชุมชนเพื่อใชประกอบการศึกษาถึงปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการดํารงอยูของ    
เพลงอีแซวและคุณลักษณะตอการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนแหงนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  
1.1  ประวัติความเปนมาของชุมชน 

ในพื้นที่ของชุมชนบานลาดปอม ไมมีผูใดทราบแนนอนวามีการสรางบานเรือนเปน  
คร้ังแรกตั้งแตเมื่อใด   คนเฒาคนแกหลายทานเลาวาเกิดมาก็เห็นมีชุมชนแหงนี้อยูแลว   ในอดีต
ชุมชนบานลาดปอมเปนชุมชนที่ประกอบดวย  2  กลุมบาน  คือ  บานลาดปอมและบานหนองกก          
แตในภายหลังชาวบานสวนใหญเรียกพื้นที่บริเวณ  2  กลุมบานนี้รวมกันไปวาบานลาดปอม     

บานหนองกกนั้นมีชาวบานอาศัยอยูไมกี่ครอบครัว มีหนองน้ําเปนสวนใหญ มีวัชพืช
และตนกกขึ้นอยูเปนจํานวนมากชาวบานจึงเรียกบริเวณนี้วาหนองกก  แตเมื่อบริเวณทั้งสองบานมี
ประชากรเพิ่มมากขึ้นจึงไดขยับขยายออกไปสรางครอบครัวและทํามาหากินในพื้นที่ที่เปนหนองน้ํา
มากขึ้น  มีการถมที่ใหราบเรียบเพื่อต้ังบานเรือนและทําการเกษตร  หนองน้ําจึงคอยๆ หมดไป  
เหลืออยูไมมากนักในปจจุบัน ซึ่งเมื่อพิจารณาการแบงเขตตามมิติของสังคมวัฒนธรรมตามที่     
ชาวบานตระหนักวาตนเองเปนชาวบานลาดปอม     ทําใหชุมชนบานลาดปอมมีอาณาเขตกวางขึ้น  
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คําวา  “ลาดปอม”  สันนิษฐานวานาจะเพี้ยนมาจากคําวา  “ลาดปอม”  เนื่องจาก              
คนเฒาคนแกเคยเลาตอๆ กันมาวา แตกอนหมูบานนี้ทางทิศตะวันตกที่ติดกับแมน้ําสามจุนมี
ลักษณะเปนเนินดินที่ยื่นออกไปในแมน้ําเปนบริเวณกวาง  และเนินดินดังกลาวนี้เคยเปนที่ต้ังของ
ปอมทหารในสมัยกรุงศรีอยุธยา เมื่อคร้ังที่ไทยทําศึกกับพมาและไดเดินทัพมาขามแมน้ําทาจีนที่            
“ทาทาวอูทอง”  ซึ่งอยูบริเวณหนาวัดพังมวง  และไดมาพักและตั้งปอมที่ริมแมน้ําสามจุนบริเวณ               
หมูบานแหงนี้   ชาวบานจึงเรียกพื้นที่ตรงนี้วา  “ลาดปอม”  แตเมื่อเวลาผานไปคําวา  ลาดปอม            
ก็คอยๆ  เพี้ยนกลายเปน  “ลาดปอม”  ที่เรียกกันมาจนถึงปจจุบัน  บริเวณที่อยูใกลๆ กับเนินดินนั้น
จะเปนอาวขนาดกวาง ชาวบานในหมูบานจะพาฝูงควายมาลงอาบน้ําและปลอยทิ้งใหเลนน้ําอยู
บริเวณนี้จํานวนมาก    ชาวบานจึงเรียกอาวแหงนี้วา  “อาวควายลง”  แตในปจจุบันไมมีเนินดิน           
ดังกลาวแลว  เนื่องจากโดนน้ําเซาะพังทลายไปตามกาลเวลาเห็นแตตนไมข้ึนปกคลุมเปนทิวยาว
เพราะบริเวณนี้ไมมบีานเรือนของชาวบานอาศัยอยู 

ในอดีตบานลาดปอมไมมีถนนเขาหมูบานชาวบานจะเดินลัดเลาะกันตามคันนา  ตอมา
เมื่อประมาณป พ.ศ. 2475  ชาวบานไดชวยกันสรางถนนดินเล็กๆ (ลาดปอม-สามจุน) เพื่อใชเปน
ทางเกวียนและทางเดินสัญจรไปมาและชวยกันปรับปรุงมาเรื่อยๆ  จนมาถึงป พ.ศ. 2520  ทางการ
ไดตัดถนนลาดยาง (พังมวง-ดอนปรู) แยกจากถนนใหญ (สุพรรณบุรี-ชัยนาท) จากบานพังมวง
ผานหนาหมูบานไปหมูบานหวยเจริญหรือในอดีตชาวบานเรียกวา  บานหวยผี    จึงไดมกีารบกุเบกิ
ขยายถนนใหกวางและยาวขึ้น   ผานเลยไปถึงชุมชนที่ ต้ังอยูหมูที่  5  นี้  ไดแก บานดงตาล           
บานสามจุน  และไดเทหินลูกรังบนถนนนี้ตลอดทั้งสาย  ชาวบานจึงเริ่มขยับขยายออกมาตั้ง     
บานเรือนที่ริมถนนมากขึ้น  ตอมาเมื่อป พ.ศ. 2535  ทางการไดเขาไปปรับถนนใหมทําเปนถนน
คอนกรีตทําใหการคมนาคมของชาวบานมีความสะดวกสบายมากขึ้น 

ชุมชนบานลาดปอมไดชื่อวาเปนหมูบานเพลงอีแซว เนื่องจากเปนถิ่นกําเนิดของศิลปน 
เพลงอีแซวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุพรรณบุรีมาตั้งแตอดีต จนถึงปจจุบันก็ยังคงมีการสืบทอด     
และประกอบอาชีพเพลงอีแซวกันอยูอยางแพรหลาย  ไมมีใครทราบแนนอนวาในชุมชนมีการเลน
เพลงอีแซวกันมาตั้งแตเมื่อไหรเพราะไมมีการจดบันทึกเอาไว จากการสอบถามศิลปนอาวุโส  
หลายทาน เชน  พอสุจินต  ชาวบางงาม  แมสําเนียง  ชาวปลายนา  ไดเลาวา พอไสว วงษงาม 
(เกิดในป พ.ศ. 2465)  เคยเลาใหฟงวาในสมัยโบราณมีพอเพลงแมเพลงพื้นบานอยู  2  คน  คือ  
นายเปาและนางนิ่ม (ไมทราบนามสกุล)  อาศัยอยูบริเวณชุมชนแหงนี้ ทั้งสองเคยเลนเพลงที่มี
ลักษณะยั่วเยา ส้ันๆ งายๆ เนื้อหาก็เกี้ยวกันไปแกกันมาไมตองคิดคํายากๆ แตก็ยืนยันไมได
แนนอนวาตั้งแตเมื่อไหร   
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ชาวบานที่อาศัยอยูในละแวกเดียวกัน  จะมารวมเลนเพลงกันที่บริเวณหนาวัดพังมวง
ตอนเทศกาลและงานบุญงานกุศลตางๆ  ซึ่งสมัยนั้นก็มีพอเพลงแมเพลงเกงๆ    เชน  นายเฉลียว 
ชางเผือก  อยูวัดปูเจาใกลๆ  กับวัดพังมวง  นายหลาบ  (ไมทราบนามสกุล)  อยูบานหวยเจริญ  
นายกรายและนางเฟยม  จันทรแดง  สองสามีภรรยาอยูบานปลายนาหมูเดียวกับบานลาดปอม 
นายโปรย  เสร็จกิจ  ลุงของขวัญจิต  ศรีประจันต  

…เพลงอีแซวมีตนแบบเดิมมาจาก “เพลงพวงมาลยั” แลวคอยๆ กลายมาเปน        
“เพลงแคน”   ใชการปรบมอื ฉ่ิงและแคนเปาคลอไปกับการรอง  เพลงแคนยงัไมไดรองโตตอบกัน
แตจะรํายั่วกนั  สวนใหญจะรองเกี่ยวกับเร่ืองราวของสถานที่สําคัญหรอืนิทานพื้นบาน  ถาตองการ
ใหสนุกสนานครึกครื้นก็จะมีการรองเพลงยั่วสัน้ๆ ค่ันบาง  เชน “ตอนไว  ตอนไว  เอาไปบานเรา  
เอาไปหุงขาวใหแมเรากนิ  ถาหงุไมสุกใหยกลงดนิ  ถาหุงไมดีจะตีใหด้ิน”  ซึ่งทํานองนี้ภายหลงัได
นํามารองประกอบการรํากลองยาว… (ประวิทย  บุญเรืองรอด  2549) 

เมื่อประมาณ  70 ปที่ผานมา  หรือราวๆ  ป  พ .ศ .  2475   คณะเพลงแคนซึ่งมี               
นายโปรย  เสร็จกิจ   นายกราย  จันทรแดง  และนายเฉลียว  ชางเผือก  ครูเพลงของชุมชน          
ไดเปนตนแบบใหเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญ ในวงการเพลงพื้นบานของจังหวัดสุพรรณบุรี          
นั่นคือ  ไดนําพรรคพวกไปเลนเพลงแคนในงานประจําปของวัดปาเลไลย  ในชวงเดือน 5 ข้ึน 8 คํ่า  
งานนั้นมีมหรสพหลายชนิด   เชน   ลิเก  ละคร  และเพลงแคน  พอดึกๆ เที่ยงคืนไปแลว  ลิเก  
ละคร  ตางก็เลิกแสดง  คนบานไกลที่ตองเดินทางกลับบานตอนรุงสวางก็ตองนั่งดูเพลงกันตลอดรุง   
เพราะไมรูจะไปไหน  นักแสดงกลุมดังกลาวจึงปรึกษากันวาเพื่อไมใหคนดูรูสึกเบื่อหรืองวงนอน  
ควรทดลองเปลี่ยนแนวการรองใหจังหวะเร็วขึ้น  และรองโตตอบกันโดยใชบทเกี้ยวสาวเปนแนว    
การรอง  ทําจังหวะดวยฉิ่งและการปรบมือ  ไมตองใชแคน  เนื้อรองเปนลักษณะชายเกี้ยวหญิง  
หญิงก็รองโตตอบเปรียบเปรยผูชายเปนอะไรตางๆ บางทีก็นําไปเปรียบกับอวัยวะเพศ  

การรองจะใชการดนกลอนสดๆ  จากปฏิภาณของแตละคน  พอผูชายถูกตอบโตดวย
กลอนเจ็บๆ ชักโมโหขึ้นมาก็จะรองตอบโตฝายหญิงใหไดเจ็บอายเอาบาง จึงเปนที่สนุกสนานถูกใจ
คนดูมาก  คนดูชักติดใจ    คืนรุงขึ้นจึงบอกใหรอง “แซว” กันอีก  รองแซวกันไปแซวกันมาตลอดคืน  
ตอมาใครๆ ก็เรียกเพลงที่รองทํานองลักษณะนี้วา  “เพลงอีแซว”  ซึ่งไมทราบวาทําไมจึงใชคําวา  
“อี”  นําหนา  อาจมาจากที่ฝายหญิงรองแซวฝายชายกอนก็เปนไปได  ตอๆ มาเนื้อเพลงยิ่งเผ็ดรอน
มากขึ้น  เนื้อหามักจะเกี่ยวกับเร่ืองเพศหรือเร่ืองในมุงของหญิงกับชาย  แตมักจะรองในเวลาดึก
มากๆ  พอเพลงแมเพลงที่เกงๆ  จึงตองใชโวหารและปฏิภาณไหวพริบในการรองดนกลอนออกมา
สดๆ  มิฉะนั้นอาจแพเขาได  โดยเฉพาะพอเพลงระดับพอโปรย   พอเฉลียวและพอกราย จะมี  
ความเชี่ยวชาญในการดนกลอนสดเพลงอีแซวไดดีเปนพิเศษ (ประวิทย  บุญเรืองรอด  2535 : 1-3)   
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ซึ่งตอนนั้นก็ยังไมไดเลนเพลงกันเปนอาชีพ  พอเพลงแมเพลงจะนัดกันมาเลนเพลงเพื่อชวยงานวัด
ใหครึกครื้นมากกวา  เพลงอีแซวไดพัฒนาเปนอาชีพอยางจริงจังในยุคของพอไสว  วงษงาม  

พอไสวเปนบุคคลสําคัญคนหนึ่งของชุมชน  เพราะถือวาเปนผูบุกเบิกพัฒนาเพลงอีแซว
จนเปนอาชีพของชุมชน  พอไสวไดหัดเพลงกับปาที่ชื่อพวง  รวมถึงนายเฉลียวและนายหลาบดวย  
เนื่องจากพอไสวเปนผูที่มีความสนใจการเลนเพลงเปนอยางมาก  จึงไดพยายามเสาะแสวงหา              
เนื้อเพลงไวจํานวนมากและตะเวนเลนเพลงไปทั่ว  ทําใหมีความรูและประสบการณสูงดานเพลง  
สามารถรองเพลงพื้นบานไดเกือบทุกชนิดและกลายเปนพอเพลงชื่อดังในเวลาตอมา จากการที่ได
เดินทางไปเลนเพลงก็ทําใหไดรูจักกับแมเพลงคนหนึ่ง  คือ   แมบัวผัน  จันทรศรี  เปนแมเพลงทาง
อางทองไดมาพบกันที่บานไรซึ่งอยูไมไกลจากบานพังมวงมากนัก  ปจจุบันเรียกวา “ตลาดบานไร”    

แมบัวผันเปนคนไมรูหนังสือแตมีความจําเปนเลิศ  และเชี่ยวชาญเพลงเปนอยางมาก   
พอไสวและแมบัวผันไดรวมเลนเพลงดวยกันมาตลอด  โดยตางคนก็มีความสามารถสูงและ       
แลกเปลี่ยนความรูกันอยูเร่ือยๆ เพราะทั้งสองไดสะสมเพลงเอาไวจํานวนมาก  ทําใหตางคนตางกม็ี
ความรูมากยิ่งขึ้น   ตอมาในภายหลังแมบัวผันจึงตัดสินใจมาอยูกินกับพอไสว   

การอยูกินดวยกันในระยะแรกๆ ยังไมไดมาตั้งหลักปกฐานที่บริเวณชุมชนนี้  แตตอมา   
ไมนานทั้งคูไดยายมาตั้งหลักปกฐานที่บริเวณชุมชนนี้อยางเปนการถาวร  และไดต้ังคณะเพลงขึ้น
รับงานแสดงเพลงเปนอาชีพ  เมื่อประมาณป พ.ศ. 2500  ทั้งสองไดรวบรวมลูกศิษยลูกหา         
เพื่อฝกหัดเพลงเปนอาชีพจนมีชื่อเสียง มีประชาชนเดินทางมาวาจางไปแสดงอยูเปนประจํา       
ลูกศิษยรุนแรกๆ ที่ไดฝกหัดเพลงให  ไดแก  นางเกลียว  เสร็จกิจ (ขวัญจิต ศรีประจันต)  นายสุจนิต  
ชาวบางงาม (สุจินต ศรีประจันต) นางจํานงค  เสร็จกิจ (ขวัญใจ ศรีประจันต) นางบุญนะ แยมบาง   
นายอเนก  ชาวปลายนา (เสียชีวิตแลว)  นายแหยม  เผือกสุริยา (ปจจุบันยายไปอยูอางทอง)      

ครูเพลงทั้งสองไดหลอหลอมลูกศิษยเหลานี้มาตั้งแตเด็ก  ทําใหตางก็เปนผูที่มีความรู
ความสามารถสูงและมีชื่อเสียงในเวลาตอมา  และยังไดฝกหัดเพลงใหลูกหลานตอมาอีกหลายรุน     
ทั้งในและนอกชุมชนที่มาขอฝากตัวเปนศิษย  ทําใหขณะนั้นคณะเพลงอีแซวของพอไสวและ        
แมบัวผันเปนคณะเดียวในจังหวัดสุพรรณบุรี  ที่เวลาไปแสดงไมจําเปนตองไปหาคนอื่นๆ มาเลน
ดวยเลย  เพราะจะใชลูกศิษยของตนทั้งหมด  และเมื่อประมาณป พ.ศ. 2510  นางเกลียว  เสร็จกิจ
หรือขวัญจิต  ศรีประจันต  ไดนําเอาเพลงอีแซวไปเผยแพรทางวงดนตรีลูกทุง  วิทยุ  โทรทัศน          
จนประชาชนรูจักเพลงอีแซวกันอยางแพรหลายทั่วประเทศ ระยะตอมาก็ไดปรับปรุงคํารองไมให
หยาบคายเหมือนชวงแรกๆ แตจะมีลักษณะสองแงสองงามพอใหคนทุกระดับสามารถฟงไดอยาง
สนุกสนาน  เครื่องดนตรีก็ปรับเปลี่ยนไปดวยมีรํามะนา  ตะโพนเล็ก ตะโพนมอญ ระนาด  ฉ่ิง  กรับ
เพิ่มฉากแบบลิเก ละครเขาไปดวยราคาที่เคยหากันถูกๆ ก็กลายเปนหลายหมื่นบาทในปจจุบัน  
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ศิลปนเพลงอีแซวในชุมชนแหงนี้ ไดสรางชื่อเสียงและความภาคภูมิใจใหกับอําเภอ                
ศรีประจันตและจังหวัดสุพรรณบุรีเปนอยางมาก เมื่อสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ
และศูนยสังคีตศิลป ธนาคารกรุงเทพ จํากัด ไดมอบโลเชิดชูเกียรติศิลปนพื้นบาน (สาขา                        
เพลงพื้นบานภาคกลาง)  ใหกับนายไสว  วงษงาม  เมื่อป พ.ศ. 2525  และนางบัวผัน  จันทรศรี 
เมื่อป พ.ศ. 2526  และในป พ.ศ. 2533  นางบัวผัน  ยังไดรับรางวัลศิลปนแหงชาติดวย  สวนผูที่
เปนศิษยเองก็ไดรับรางวัลตางๆ เชนกัน  เชน  นางเกลียว  เสร็จกิจ  ไดรับรางวัลศิลปนแหงชาติ               
สาขาศิลปะการแสดง (เพลงพื้นบาน-เพลงอีแซว)  เมื่อป พ.ศ. 2539  และนายสุจินต  ชาวบางงาม             
ไดรับรางวัลศิลปนดีเดนของจังหวัดสุพรรณบุรี  เมื่อป พ.ศ. 2544 
 
1.2  สภาพทั่วไปของชุมชน 

 
1.2.1  พื้นที่ 
บานลาดปอมเปนชุมชนชาวนา ลักษณะพื้นที่ของชุมชนเปนที่ราบลุมที่มีความอุดม

สมบูรณ อยูหางจากตัวอําเภอศรีประจันตข้ึนไปทางทิศเหนือประมาณ  8  กิโลเมตร  ต้ังอยูในพื้นที่
หมูที่  5  ตําบลวังน้ําซับ  อําเภอศรีประจันต  มีถนนลาดยาง (พังมวง-ดอนปรู) ตัดแยกจาก               
ถนนใหญ (สุพรรณบุรี-ชัยนาท)  ผานมาที่หนาชุมชน ประมาณ  2  กิโลเมตร  ชุมชนบานลาดปอม
จะอยูทางขวามือมีถนนคอนกรีตไมใหญ (ลาดปอม-สามจุน) ตัดแยกจากถนนลาดยางผานเขา
กลางชุมชน  สองขางถนนคอนกรีตพื้นที่คอนขางลุมตํ่าและมีบานเรือนอยูเรียงรายขนานไปกับแนว
สองขางถนนสลับกับผืนนาและสวนมะมวง  และบางชวงจะมีถนนดินหรือคอนกรีตเล็กๆ ตัดแยก
เขาทุงนาที่กวางใหญและมีบานเรือนอยูรวมกันเปนกลุมใหญ   

 

                     
 

    ภาพที่  1   ถนนลาดปอม - สามจุน ทางเขาชุมชนบานลาดปอม 
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แผนที่ตําบลวังน้ําซับ 
 
 

 
 
 
 
แผนที่ที่ 2   แสดงอาณาเขตตําบลวังน้ําซับ  อําเภอศรีประจันต  จังหวัดสุพรรณบุรี 
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1.2.2  อาณาเขตติดตอ 
ชุมชนบานลาดปอมมีอาณาเขตติดตอกับบริเวณขางเคียงดังนี้ 
         ทิศเหนอื            ติดตอกับ       หมูที่ 7  บานหนองออ   
         ทิศใต                ติดตอกับ       บานดงตาล  
         ทิศตะวนัออก     ติดตอกับ       ลําน้าํสามจุน  ตําบลดอนปรู     
         ทิศตะวนัตก       ติดตอกับ       หมูที่ 3  บานพงัมวง  

 
1.2.3  การต้ังบานเรือน  
ลักษณะการตั้งบานเรือนจากการสังเกตพบวา  ชาวบานนิยมตั้งบานเรือนเปนแนวยาว

อยูริมถนนเขาชุมชนทั้งสองฝง บานแตละหลังจะหางกันประมาณ 50-200 เมตร  สวนใหญจะปลูก
บานเรือนบนที่ดินของตนเอง บางบานจะมีร้ัวแยกเปนสัดสวน บางบานก็ปลูกบานเปนกลุมใหญ
ใกลๆ กัน  มีลานบานเพื่อใชประโยชนรวมกัน  ลักษณะบานเรือนโดยรวมมี 2 ลักษณะ คือ บานไม
ปลูกยกพื้นสูงเพื่อหนีน้ําเวลาไหลหลากมาจากทางเหนือ   มีบันไดขึ้นอยูทางทิศตะวันออก และ
บานปูนปลูกติดดิน โดยจะมีการถมดินใหสูงเทากับถนน  หลังคาเปนกระเบื้องหรือสังกะสีและนิยม
สรางเปนหนาจั่วใหลาดเอียง  ในฤดูฝนจะทําใหน้ําฝนไหลเทลงมาไดดี    

 
1.2.4  ประชากรและครัวเรือน 
ชุมชนบานลาดปอม  มีประชากรทั้งหมดจํานวน     417       คน 
                               เปนชายจํานวน    198       คน 
  เปนหญิงจํานวน                 219       คน 
  มีครัวเรือนจํานวน                 110       ครัวเรือน 
ขอมูลอยางไมเปนทางการทําการสํารวจ โดย นางสําเนียง ชาวปลายนา  ผูใหญบาน   

และคณะผูชวยผูใหญบาน  หมูที่ 5  ตําบลวังน้ําซับ  เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549  
 
1.2.5  การประกอบอาชีพ 

  1.2.5.1  การทํานา      ชาวบานลาดปอมมีอาชีพทํานาเปนหลักมาต้ังแตอดีต               
เนื่องจากสภาพพื้นที่เปนที่ราบลุมเหมาะกับการทํานา  ประมาณป พ.ศ. 2520  ชาวบานเริ่มปลูก
ขาวไดเพิ่มมากขึ้น  จากที่เคยปลูกขาวนาปโดยใชน้ําฝนกับพันธุขาวพื้นเมืองก็เปลี่ยนมาใชน้ําของ
ชลประทาน  ใชพันธุขาวที่ทางราชการสงเสริมสามารถปลูกไดปละ 3 คร้ัง  ใชยาและปุยตางๆ     
ในการดูแลตนขาวผสมผสานกับภูมิปญญาดั้งเดิม นําไปขายไดเกวียนละ 6,000-7,000 บาท      
ชาวนาจึงมีรายไดมากขึ้นจากการปลูกขาวเพื่อขาย  แตก็ตองเสียคาใชจายในเรื่อง   คาปุย    คายา  
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  1.2.5.2  การปลูกพืชไร   พืชไรที่ทํารายไดมาก คือ มะมวง แตกอนจะมีเพียง
มะมวงพื้นบาน  เชน  มะมวงทองดํา  มะมวงอกรอง  และมะมวงแกว   จะมีมะมวงพันธุใหมๆ      
เขามาในชุมชน  คือ  มะมวงน้ําดอกไมและมะมวงเขียวเสวย  โดยในชวงแรกชาวนาจะแบงผืนนา
มาขุดยกรองเปนสวนแลวนํามะมวงพันธุมาลงไมใหถี่มากนัก โดยมีจุดประสงคเพื่อเก็บผลขาย    
ซึ่งภายหลังมียาเรงผลผลิตนอกฤดูกาลชาวบานก็ซื้อหามาใชกันเพื่อเพิ่มผลผลิต   
 ออยเปนพืชอีกชนิดหนึ่งที่ชาวบานใหความสนใจมากขึ้น  ชาวบานจะใชพื้นที่นาเดิม 
ทําการไถเสียใหมแลวนําพันธุออยมาปกชําแลวดูแล  ออยที่ปลูกนั้นจะเปนออยที่สําหรับไวทํา     
น้ําตาลทราย  เนื่องจากในอําเภอสามชุกซึ่งอยูหางจากชุมชนประมาณ 10 กิโลเมตร  มีโรงงาน    
น้ําตาลทรายเปนโรงงานขนาดใหญรับซื้อออยตลอดป แตการปลูกออยก็ยังไมเปนที่นิยมมากนัก  
เพราะชาวบานสวนใหญมีความถนัดในการปลูกขาวมากกวา 

 
  1.2.5.3  การรับแสดงเพลงอีแซว   ในชุมชนมีการรับจางแสดงเพลงอีแซว    

ในงานตางๆ  มีการรวมตัวกันจัดตั้งเปนคณะเพลงอยูหลายคณะ คณะหลักๆ  ไดแก  คณะขวัญจิต  
ศรีประจันต  คณะขวัญใจ  ศรีประจันต  คณะสุจินต  ศรีประจันต   คณะเพลงเหลานี้จะ
ประกอบดวยผูเลนระดับอาวุโส  ชาวบานวัยกลางคน  วัยหนุมสาวและเด็กลูกหลานของชาวบาน 
รวมทั้งชาวบานที่อยูในชุมชนขางเคียง ชาวบานจะเลนเพลงอีแซวเปนอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม
ควบคู    ไปกับการทํานาหรืองานอื่นๆ คณะเพลงอีแซวของชุมชนสวนใหญจะเปนคณะที่มีชื่อเสียง
ของจังหวัดสุพรรณบุรี  จึงมีประชาชนเดินทางมาวาจางใหไปเลนตามงานตางๆ อยูตลอดทั้งป 

 
  1.2.5.4  การรับราชการและรัฐวิสาหกิจ   การประกอบอาชีพรับราชการและ

รัฐวิสาหกิจของคนในชุมชนพบไดในรายที่ไดรับการศึกษาสูง  โดยเฉพาะผูที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประชากรกลุมนี้มีจํานวนนอยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับประชากรที่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมและรับจางอื่นๆ   ซึ่งในชวงเวลาที่ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูล พบวา ลูกหลานของ
ชาวบานไดรับการศึกษาตอในระดับปริญญาตรีมากขึ้น เพราะผูปกครองมีความหวังวาเมื่อ        
ลูกหลานเรียนจบสูงๆ  ก็จะมีโอกาสไดทํางานที่ดี   เชน  การรับราชการและรัฐวิสาหกิจ   

 
1.2.5.5  อาชีพรับจาง คาขายและอื่นๆ   อาชีพรับจางทั่วไป  เชน รับจาง  

ไถนา หวานขาว เกี่ยวขาว  ตามฤดูกาลทํานา  โดยชาวบานจะรับจางทั้งในชุมชนและในทองถิ่น
ใกลเคียง  ไดคาแรงประมาณวันละ 200-300 บาท  สวนอาชีพคาขายในหมูบานมีรานขายของชํา
อยู  3  ราน  และบางครัวเรือนมีอาชีพเลี้ยงสัตวเปนอาชีพเสริม  คือ   การเลี้ยงเปด   เลี้ยงไก    
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เลี้ยงหมู  เลี้ยงปลา  จับสัตวน้ําตามทองนาหรือคลองชลประทาน   ในฤดูน้ําหลากชาวบานจะจับ
ไปขายที่ตลาดนัดบานควาย  หากเหลือก็จะเก็บไวทําปลารา ปลาเค็ม  เก็บไวกินหรือนําไปขาย    
มีรายไดเพิ่มข้ึนอีกทาง  ผูเฒาผูแกที่อยูกับบานสวนใหญจะมีฝมือทางดานจักสานก็จะสานกระบุง  
ตะกราดวยไมไผเอาไวใชหรือขายเพื่อนําเงินมาไวใชจาย 

 
1.2.6  การสาธารณสุข/อนามัย 
เมื่อเจ็บไขไดปวยชาวบานสวนใหญจะไปรักษาที่สถานีอนามัยตําบลวังน้ําซับ ซึ่งอยู

หางจากชุมชนประมาณ 2 กิโลเมตร ต้ังอยูริมถนนสายสุพรรณบุรี-ชัยนาท ฝงตรงขามกับชุมชน  
และถัดไปทางทิศใตไมไกลนักเปนที่ต้ังของโรงพยาบาลศรีประจันต สวนใหญชาวบานจะใช         
รถมอเตอรไซคไปกันเพราะมีถนนหนทางสะดวก 

ในอดีตชาวบานจะใช “เว็จ” ซึ่งมีลักษณะเปนหลุม โดยชาวบานจะขุดดินลงไป
ประมาณ 2 ศอก แลวใชไมสองอันพาด กระดาษชําระยังไมมีก็ใชไม ชาวบานเรียกวา  “ไมคัดทาย”     
จนเมื่อประมาณป พ.ศ. 2526  ทางการเขามารณรงคใหสรางสวมซึมใชกัน ในปจจุบันชาวบานจะ
มีสวมซึมแบบราดน้ําใชกันทุกครัวเรือนและจะสรางอยูในบานเปนสวนใหญเพื่อความสะดวก 

 
1.2.7  ระบบสาธารณูปโภค/การคมนาคม 
        1.2.7.1  แมน้ํา - คลอง   ลําน้ําสามจุนและคลองชลประทานเปนแหลงน้ํา     

ที่สําคัญในชุมชน  ชาวบานจะใชน้ําในการปลูกขาวและจะปลูกขาวกันปละ 3 คร้ัง  โดยมีลําเหมือง
สงน้ําเขาไปในทุงนาผืนกวางใหญของชุมชนผานทายแปลงนาเกือบทุกแปลง ใชเปนแหลงสงน้ํา  
เขานาและระบายออกเมื่อไมตองการน้ําทําใหชาวนาสามารถทําเกษตรกรรมไดตลอดป   

 
        1.2.7.2   ไฟฟา   แตเดิมชาวบานจะใชตะเกียงน้ํามันกาซสําหรับใหแสงสวาง

ในเวลากลางคืนจนประมาณป  พ.ศ.2519   การไฟฟาอําเภอศรีประจันตไดเขามาดําเนินการติดตั้ง
ไฟฟาในชุมชน  ปจจุบันนี้จึงมีไฟฟาใชกันทุกหลังคาเรือนและมีอุปกรณเครื่องใชไฟฟาตางๆ         
ที่อํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน  ตามความจําเปนและความตองการของแตละครัวเรือน 

 
                     1.2.7.3 ถนน ชุมชนบานลาดปอมมีระยะทางหางจากตัวจังหวัดสุพรรณบุรี     
ไปทางทิศเหนือประมาณ  30  กิโลเมตร  บนถนนสายสุพรรณบุรี-ชัยนาท   มีทางแยกเปนถนน 
ลาดยางขนาดกวาง 3 เมตรและมีถนนคอนกรีตแยกตัดผาน ชุมชนจึงมีการคมนาคมติดตอกับ
สังคมภายนอกไดสะดวกรวดเร็วเพราะมีถนนเชื่อมตอกับอําเภอและจังหวัดสะดวกสบาย  และมี 
รถยนตโดยสารวิ่งผานไปยังตัวเมืองตลอดทั้งวันวิ่งขึ้นลองตั้งแต  05.30-18.00 น.   
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1.2.8 การศึกษา  
บุตรหลานของชุมชนบานลาดปอมเขารับการศึกษาเบื้องตนที่โรงเรียนวัดพังมวง  ต้ังอยู

หมูที่  3  บานพังมวง  บนที่ดินของวัดพังมวง จํานวน  6  ไร  2  งาน  หางจากชุมชนประมาณ  3  
กิโลเมตร   ต้ังขึ้นมาครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2469  มีพระเปนผูสอนหนังสือใหกับลูกหลานของชาวบาน      
ในปจจุบันมีอาคารเรียน 2 หลัง   หลังแรกเปนอาคารชั้นเดียวสรางขึ้นเมื่อป  พ.ศ. 2506  ตอมาเมือ่ 
ป พ.ศ.2519 ทางการไดจัดสรรงบประมาณรวมกับเงินบริจาคของชาวบานสรางอาคารเรียนเพิ่มอีก
หนึ่งหลังเปนอาคาร 2 ชั้น เปดสอนตั้งแตกอนระดับประถมศึกษาจนถึงระดับประถมศึกษาปที่ 6    
มีครู 10 คน มีนักเรียนทั้งหมด 145 คน มีอาจารยประวิทย บุญเรืองรอด เปนผูอํานวยการโรงเรียน  

 

     
             

ภาพที่  2   อาคารเรียนของโรงเรียนวัดพังมวง 
 

ในอดีตชาวบานสวนใหญจบการศึกษาเพียงชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6  เนื่องจากตอง               
ออกมาชวยทางบานทํามาหากิน  จึงมีนอยคนที่ไดรับการศึกษาในระดับสูงและสวนใหญจะเปน   
ลูกชาย แตเมื่อไดมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทําใหการเดินทางสะดวกสบายมากขึ้นประกอบ
กับสถานศึกษามีกระจายอยูทั่วผูคนจึงไดรับการศึกษากันอยางแพรหลาย รวมถึงการออกไปศึกษา
ตอภายนอกชุมชนทั้งตางอําเภอและตัวจังหวัด  มีหลายครอบครัวสงบุตรหลานเขาเรียนจนจบ        
การศึกษาภาคบังคับและสนับสนุนใหเรียนตอจนถึงระดับปริญญาตรี 

 
1.2.9  การปกครอง  การรวมกลุม 
        1.2.9.1  การปกครอง    ชุมชนบานลาดปอมอยูในความดูแลและขึ้นตรงกับ       

องคการบริหารสวนตําบลวังน้ําซับ มีนางจริยา โพธสุธน  เปนนายกและมีสมาชิกอ.บ.ต. หมูที่ 5            
จํานวน  2  คน  คือ  นายสงวน  บุญเรืองรอด  และนายจําเนียร  กลาหาญ  มีผูใหญบานที่ไดรับ
การเลือกตั้งจากชาวบานใหเปนผูนํา คือ นางสําเนียง  ชาวปลายนา โดยมีคณะกรรมการ          
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รวมดําเนินการประกอบดวยผูชวย  2  คน  คือ นายทองหลอ  แสงอินทร  และนายชัยวัฒน  กุงทอง 
มีหนาที่รวมกันดูแลประสานงานกับเจาหนาที่ของอําเภอศรีประจันตและองคการบริหารสวนตําบล
วังน้ําซับ  เพื่อดําเนินการพัฒนาหมูบานรวมกับชาวบาน 
 
                      1.2.9.2 การรวมกลุม  ในชุมชนมีการรวมกลุมจัดตั้งเปนคณะเพลงอีแซวขึ้น   
หลายคณะ และทุกคณะเปนคณะเพลงอาชีพ   โดยจะรับแสดงในเขตพื้นที่ใกลเคียงและทองถิ่นอื่น
ทั่วไป  พอเพลงแมเพลงที่เปนผูแสดงสวนใหญจะเปนชาวบานในชุมชนและอีกสวนหนึ่งก็เปนคน
นอกชุมชน  ทุกคณะจะมีการผลัดเปลี่ยนขอแรงกันไปแสดงอยูตลอดไมจํากัดอยูเฉพาะคณะใด
คณะหนึ่ง  พอเพลงแมเพลงทั้งที่เปนผูใหญและเด็กจึงมีงานและมีรายไดอยูตลอดทั้งป  นอกจากนี้
ทางคณะเพลงตางๆ ยังมีการสืบทอดใหแกลูกหลานคนในชุมชนและคนนอกชุมชนโดยไมคิด      
คาเลาเรียน คนหนุมสาวและเด็กที่มีความสนใจก็มาเรียนรองเพลงเปนลูกคูและตามไปรวมแสดง
ดวยชวยสรางงานสรางรายไดใหกับชาวบานไดเปนอยางดี   
 
1.3  สังคม  วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี 

 
 1.3.1  ระบบครอบครัวและเครือญาติ   

ลักษณะครอบครัวของชาวบานในชุมชนบานลาดปอมนั้น มีทั้งครอบครัวเดี่ยวและ
ครอบครัวขยาย ครอบครัวเดี่ยวมีเพียงพอแมและลูกๆ เปนสมาชิก แตครอบครัวขยายจะมี               
คนรุนปูยา ตายาย  รวมอยูในบานหลังเดียวกันกับลูกหลานของตน ทั้งนี้ประเพณีอยางหนึ่งคือ   
การแตงงานที่กําหนดใหมีเรือนหอทําใหคูบาวสาวตองแยกบานอยูเปนเอกเทศ แตในกรณีของ
ครอบครัวที่ไมสามารถจัดหาเรือนหอใหลูกที่เพิ่งแตงงานได คูบาวสาวจําเปนตองทํามาหากิน
รวมอยูกับครอบครัวเดิมของพอแมจึงทําใหครอบครัวมีขนาดใหญ  ประกอบดวยผูเปนเขยและ
ภรรยา พอตาแมยายรวมทั้งพี่นองของภรรยาที่ยังโสดหากภรรยาเปนลูกคนสุดทองหรือเปนลูกผูที่
ตองดูแลพอแม  ครอบครัวก็จะปรากฏดวยผูคน 3 ชวงอายุ คือพอตาแมยาย ผูเปนเขยและภรรยา
อีกทั้งลูกๆ   

ชุมชนบานลาดปอม  มีลักษณะโครงสรางของระบบเครือญาติที่ ผูกพันยึดแนน             
ในระหวางสมาชิกภายในชุมชน   ชาวบานจะนับถือกันเปนญาติพี่นองไมวาจะเปนญาติพี่นองตาม
สายโลหิตหรือจากการแตงงานเปนดองกัน  ชาวบานจะมีความสัมพันธอันดีตอกันรูจักกันหมด     
ต้ังแตหัวบานถึงทายบาน  มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน  เชน  การหยิบยืมเครื่องมือเครื่องใช   
ในการทํามาหากินและในชีวิตประจําวัน หรือการแลกเปลี่ยนแรงงานเพื่อชวยกันทํางานในนาให
เสร็จส้ินทันฤดูกาล  และนับวาเปนชวงโอกาสที่ใหชาวบานตองพึ่งพาอาศัยกันมากที่สุด   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

                                                                                                                       
                                                                                                                        

                                                                                                                 74

 

การรวมพิธีกรรมในระหวางหมูญาติพี่นอง เพื่อนบาน  ก็ถือเปนการติดตอและสัมพันธ
กันอยางมาก  เชน  การแตงงาน  การบวช  งานศพ   ชาวบานจะมาทําบุญรวมกันและชวยเหลือใน
ดานเงินทองหรือส่ิงของตางๆ การจัดเตรียมอาหารคาวหวาน  การจัดสถานที่  เปนการแสดงออก
ถึงความสามัคคี  รวมมือกันในชุมชน  และจะชวยเหลือกันทุกครั้งที่มีงาน   

 
1.3.2  การนับถือศาสนา  
ชาวบานสวนใหญเปนชาวไทยจะมีบางที่มีเชื้อสายจีน  แตนับถือศาสนาพุทธกันทั้ง   

ชุมชน  ระบบความเชื่อหรือสถาบันทางศาสนามีบทบาทอยางมากตอวิถีการดํารงชีวิตตั้งแตเกิด    
จนตาย  ทําใหเกิดความเปนปกแผนขึ้นภายในชุมชน  สรางความมีระเบียบวินัยและความสัมพันธ     
ระหวางสมาชิกในสังคมอยางแนนแฟน  ชวยควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมใหเปนไปตาม      
สถานภาพ  บทบาท  คานิยม  และบรรทัดฐานของชุมชน  ตลอดจนชวยปลูกฝงคานิยมใหแก
สมาชิกดวย 

ภายในชุมชนไมมีสํานักสงฆต้ังอยู  ชาวบานพากันไปทําบุญที่วัดในชุมชนขางเคียง   
ไดแก  วัดพังมวงตั้งอยูที่หมูบานพังมวง  วัดสามจุนตั้งอยูที่หมูบานสามจุน  และวัดหวยเจริญ      
ต้ังอยูที่หมูบานหวยเจริญ  ทั้ง 3 หมูบานนี้ชาวบานมีความผูกพันกันอยางเหนียวแนนจึงมีรากฐาน
ของวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ ที่เหมือนกัน  

 
1.3.3  คานิยม   
        1.3.3.1 คานิยมทางดานจิตใจ ในชุมชนบานลาดปอมจะมีความเคารพยกยอง         

คนดี ผูทรงคุณวุฒิ นับถือผูอาวุโส ชาวบานจะยึดมั่นในคุณธรรมถือเปนหลักปฏิบัติตนในชุมชน  
จากการสอบถาม  นายประวิทย  บุญเรืองรอด  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดพังมวง  ซึ่งเปนโรงเรียน
ประจําชุมชนเลาใหฟงถึงคานิยมในดานจิตใจของชาวบานในชุมชนแหงนี้วา ในอดีตชาวบาน
ประมาณ  95  เปอรเซนต  มีฐานะยากจนเรียกวาแรนแคนเลยก็วาได  แตไมเคยปรากฏวามีใครที่
ไปเปนโจรปลนเขากินหรือฆาใครเขาตายเลย  แสดงใหเห็นถึงคานิยมในดานจิตใจของชาวบาน  
 

        1.3.3.2  คานิยมในการดําเนินชีวิต  
                   1.3.3.2.1  ดานการทํางาน  จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป  ชาวบานใน

ชุมชนบานลาดปอมจึงนิยมใชเครื่องจักรในการประกอบอาชีพทางการเกษตรมากขึ้น  เชน การใช
รถไถนาเดินตามแทนวัวควาย การใชรถเกี่ยวขาวและรถนวดขาวแทนแรงงานคน เพื่อความสะดวก  
รวดเร็ว  แตก็ยังมีหลายครอบครัวที่ยังคงอาศัยแรงงานจากญาติพี่นอง  
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       1.3.3.2.2 การประหยัดอดออม  เนื่องจากในอดีตชุมชนแหงนี้เปน                
ชุมชนที่ยากจนชาวบานจึงไดปลูกฝงในเรื่องของการอดออมใหแกลูกหลาน  ทําใหชาวบาน                     
สวนใหญมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีข้ึน ชาวบานจะนิยมอดออมเพื่อเก็บเงินไวใชจายในวันหนา      
เชน  การเก็บออมเงินไวกับกลุมออมทรัพย  ฝากธนาคารเพื่อการเกษตร  ธนาคารออมสนิ  ธนาคาร
พาณิชย   การออมขาวโดยการฝากขาวไวกับธนาคารขาว   
 
       1.3.3.3  คานิยมในดานนันทนาการ   การพักผอนหยอนใจของชาวบานจะมี
การเปลี่ยนแปลงไปบางตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม  ทําใหความเจริญกาวหนาทางดาน
เทคโนโลยีไดแพรกระจายเขาสูชุมชน วิทยาการตางๆ จะมีลักษณะของความทันสมัยมากขึ้น  เชน  
การชมภาพยนตรกลางแปลง   การดูโทรทัศน    แตอยางไรก็ตามการพักผอนหยอนใจที่ยังคงเปนที่
นิยมกันอยูในปจจุบัน  คือ  การชมเพลงอีแซว สังเกตไดจากความสนใจของชาวบานที่ไดวาจางมา
แสดงในงานบุญตางๆ อยูเสมอ  และชาวบานยังคงนิยมที่จะชมลิเกกันมากดวย เห็นไดจากเมื่อมี
คณะลิเกมาแสดงชาวบานก็จะแบกเสื่อไปปูนั่งดูกันแตหัวค่ํา  ในปจจุบันชาวบานจะนิยมออกมา
ชมลิเกและเพลงอีแซวมากกวาการชมภาพยนตร  เนื่องจากทุกบานมีโทรทัศนจึงเหมือนกับได     
ชมภาพยนตรกันทุกวันอยูแลว จึงไมรูสึกตื่นเตนกับการชมภาพยนตรเทาไหรนัก 
 

1.3.4  ความเชื่อ   
ความเชื่อของชุมชนจะมีความสําคัญเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณและความสงบสุข  

แสดงถึงนัยของพลังอํานาจบางอยางออกมาในรูปของจารีตประเพณี  ซึ่งเปรียบเสมือนกฎเกณฑที่
ทําหนาที่จัดระเบียบและกําหนดความสัมพันธตางๆ ทางสังคมใหอยูรวมกันไดอยางสงบสุข และ
สะทอนการนับถือในสภาพแวดลอมรอบตัวไดเปนอยางดี  ซึ่งพอสรุปไดดังนี้ 
 

    1.3.4.1  ความเชื่อเรื่องพระภูมิเจาที่  ความเชื่อที่ชาวบานยังยึดปฏิบัติกันอยู
อยางเครงครัด ในแตละบานจะมีศาลพระภูมิกันทุกบานและจะทําการเซนไหวจําเพาะ ในปจจุบัน
ชาวบานยังยึดปฏิบัติกันอยูอยางเครงครัด และทุกครัวเรือนจะตั้งศาลพระภูมิและยังไหวสักการะ
กันอยูเปนประจํา เพราะชาวบานเชื่อวาพระภูมิจะชวยปกปกรักษาบานใหรมเย็นเปนสุข  

นอกจากนี้ในชุมชนบานลาดปอมยังปรากฏศาลประจําหมูบานอยูดวย  คือ ศาลเจาพอ
ทุงแค   ซึ่งในเดือน 6 หรือเดือนพฤษภาคม  ข้ึน 1  คํ่า  ชาวบานจะมาขึ้นศาลกันเปนประจําทุกป  
คือการมาบวงสรวงสิ่งที่เคารพนับถือประจําหมูบานมาตั้งแตอดีตและในปจจุบันก็ยังปฏิบัติกันอยู  
อันเปนภาพสะทอนความเชื่อและที่พึ่งทางจิตใจไดเปนอยางดี   
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        1.3.4.2 ความเชื่อเรื่องแมโพสพ  ทุกครัวเรือนมีชีวิตผูกพันกับทองไรทองนา 
และนับถือขาวหรือแมโพสพมาแตอดีต เมื่อเร่ิมทํานาในเดือน 6 (พฤษภาคม) ชาวนาจะนํา       
พวงมาลัยไปปกไมที่หัวคันนา  บอกกลาวเจาทุงใหทํานาไดผลผลิตที่ดีไมใหมีความเสียหายใดๆ 
ทุกขั้นตอน  พอตนขาวเริ่มต้ังทองจะมีการทําขวัญขาว  ชาวนาจะทําตากาเฉลว (เปนอุปกรณทํา
จากไมไผนํามาขัดกัน) ปกธงสีแดง นําขนมที่ไดทําจากขาวสมหรือของที่มีรสเปร้ียว เพราะเชื่อวา
แมโพสพกําลังแพทอง รวมทั้งหมากพลู  กลวย  ออย ไปไหวบอกกลาวในทุง   

เมื่อขาวในทุงสุกและชาวนาเกี่ยวขาวกันเรียบรอยแลว จะมีการรับขวัญขาวกันอีกครั้ง  
และเมื่อจะนําขาวเปลือกไปเก็บในยุงชาวนาจะทําขวัญยุงแลวบอกกลาวเชิญแมโพสพวาลูกมา
รับเขายุงใหแมโพสพยายไปอยูในยุงเมื่อตกกลาจะเอาแมมาหวานใหม และจะกันขาวปลูกไวใน
พอม   เพื่อรอฤดูกาลตอไป   
 

1.3.4.3  ความเชื่อเรื่องผีและวิญญาณ   
                                 1.3.4.3.1 ผีบานผีเรือนหรือผีตาผียาย วิญญาณของบรรพบุรุษที่อยู 
ในบาน เมื่อลูกหลานมีส่ิงใดที่เดือดเนื้อรอนใจก็จะมาบอกกลาวใหผีบานผีเรือนชวยเหลือ โดยมาก
ถาชาวบานจะออกไปนอกบานไกลๆ ก็จะกลาวถึงผีบานผีเรือนในทํานองฝากดูแลบานดวย         
ในอดีตลูกหลานจะระลึกถึงและเซนไหวตามโอกาสอันควร แตในปจจุบันการปฏิบัตินี้ลดลงไปมาก 
               1.3.4.3.2  การเลี้ยงผีหมอ   การเลี้ยงผีหมอนั้นจะทํากันแทบทุก
ครัวเรือนในอดีตโดยชาวบานจะปนหุนขี้ผ้ึงเล็กๆ เพื่อเปนตัวแทนของปูยา ตายาย แลวนํามาใสไว
ในหมอดินปดดวยกระดาษเงินกระดาษทอง แลวจัดวางไวเปนคู  เชน  หมอของตาจะอยูคูกับหมอ
ของยาย   แลวนํามาแขวนไวในเรือนหรือกลางบาน    
 โดยทุกๆ ปชาวบานจะตองทําพิธีเซนไหว  และสมาชิกทุกคนจะตองเขารวมพิธี          
เมื่อครอบครัวที่เลี้ยงผีหมอเหลานี้มีลูกหลานไดแตงงานแยกเรือนออกไป จะตองเชิญผีหมอนี้       
ไปเล้ียงดวยเปนการสืบทอดพิธีกรรมใหกับลูกหลาน ชาวบานเชื่อวาถาลูกหลานดูแลผีหมอดีก็จะ
ไดรับผลดี  เชน  ความสงบสุข  ความเจริญรุงเรือง   ในทางตรงกันขามถาลูกหลานไมดูแลเอาใจใส
ก็จะสงผลไมดีแกตนเอง   ในปจจุบันชาวบานยังคงปฏิบัติกันอยูอยางเครงครัด  เพราะเชื่อวาผลที่
เกิดจากการปฏิบัตินี้จะเกิดขึ้นไดทันที   

  1.3.4.3.3  ความเชื่อเรื่องวิญญาณของครูเพลง   เปนความเชื่อใน 
อํานาจอันศักดิ์สิทธของครูเพลงที่ลวงลับไปแลว ไดสืบทอดมานานในหมูชาวเพลง เนื่องจาก       
พอเพลงแมเพลงทุกคนเชื่อวาอํานาจหรืออิทธิฤทธิ์ของครเูพลงนั้นมีจริง  วิญญาณของครูเพลงมี
พลังอํานาจสามารถบนัดาลใหตนประสบความสาํเร็จในการเลนเพลง  หรือประสบความหายนะได 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

                                                                                                                       
                                                                                                                        

                                                                                                                 77

 

ดังนัน้ จะตองปฏิบัติตอครูเพลงใหถูกตองตามแบบแผนและแบบอยางหากทําผิดแบบแผนก็จะถูก
ครูเพลงลงโทษตางๆ นานา  เชน  การเลนเพลงโดยไมทําพิธีไหวครู  จะเกิดอาการเจ็บปวยรกัษา  
อยางไรก็ไมหายผิดกับผูปวยทั่วไป  จะตองทาํพิธีขอขมาลาโทษดวยการทํากระทงใสดอกไมธูป
เทียน  และกลาวขอโทษและทําพิธีบูชาครูใหถูกตองจึงจะหายจากอาการเจ็บปวยนั้น 
 

1.3.5  ประเพณี   
        1.3.5.1 ประเพณีงานบุญ   งานบุญที่สําคัญของชุมชนบานลาดปอม คือ      

งานบุญสงกรานต  งานบุญเขาพรรษา งานบุญออกพรรษา  งานบุญสารทไทย  โดยเฉพาะ        
งานทําบุญสงกรานตเปนบุญที่ทํากันในชวงกลางเดือน 5 (เมษายน) ของทุกป  เปนจารีตประเพณี
ที่ชาวบานลาดปอมใหความสําคัญเปนอยางมากและยึดถือปฏิบัติกันมาต้ังแตอดีต มีการรดน้ํา         
ขอพรผูใหญและทําบุญอุทิศสวนกุศลใหบรรพบุรุษ และวันสงกรานตยังเปนวันรวมญาติของ           
ชาวบานเพราะญาติพี่นองที่ไปทํางานตางถิ่นจะกลับมาบานและเลนสาดน้ํากันอยางสนุกสนาน   

 
        1.3.5.2  ประเพณีการไหวครูเพลง  ศิลปนเพลงอีแซวในชุมชนบานลาดปอม

ทุกคนมีความเคารพนับถือครูเพลงของตน  ทั้งที่มีชีวิตอยูและที่เสียชีวิตไปแลว ประเพณีไหวครู
สวนใหญจะกระทําเปนประจําทุกป   ถือวาเปนการแสดงความเคารพสักการะครูเพลง  มีการถวาย
เครื่องบูชาและเชิญครูเพลงใหลงมารับเครื่องสังเวยตางๆ  และขอพรใหผูประกอบพิธีมีความสุข  
ความเจริญกาวหนาในการเลนเพลงตอไป   

ประเพณีการไหวครูเพลงแตละปจะไมไดกําหนดวันที่แนนอนตายตัวขึ้นอยูกับโอกาส
อันสมควร  สวนใหญมักเปนวันพฤหัสบดีแรกของเดือน 4   เนื่องจากคณะของพอไสว  วงษงาม     
ไดปฏิบัติเปนแบบอยางในชวงนี้จึงไดมีการสืบทอดตอมา  

 
1.3.6  การละเลน   
ชุมชนบานลาดปอมมีการละเลนเพลงพื้นบาน  เชน  เพลงอีแซว  เพลงพวงมาลัย  

เพลงฉอย  เพลงเกี่ยวขาว  เปนตน  ในอดีตชาวบานนิยมเลนเพลงกันเพื่อความบันเทิงสนุกสนาน 
ในงานบุญและในงานเทศกาลตางๆ หรือเลนกันในขณะที่รวมกลุมกันทํางาน  ดวยความเชี่ยวชาญ
ของชาวบานและเปนที่ยอมรับของคนทั่วไปจึงมีผูวาจางใหไปเลนตามงานตางๆ จนชาวบาน     
บางคนที่มีความสามารถสูงสามารถยึดเปนอาชีพและสืบทอดมาจนถึงลูกหลานในปจจุบัน 
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1.3.7  ภาษา  
ชาวบานในชุมชนบานลาดปอมมีภาษาพูดเหมือนกับที่พบเห็นตามชุมชนตางๆ ใน

จังหวัดสุพรรณบุรี  คือ  ใชภาษาถิ่นที่มีสําเนียงเหนอ  แตจะมีเสียงเพี้ยนเหนอมากกวาชาวบานที่
อยูในชุมชนเมืองในจังหวัดสุพรรณบุรี  สรรพนาม  เอ็ง  มึง  กู  ฉัน  แก  มีคอนขางมาก  

ผูที่อายุมากจะเรียกแทนตัวเองกับผูที่มีอายุนอยกวาวา  ลุง  ปา  นา  อา  สวนผูทีม่อีายุ
รุนราวคราวเดียวกันหรือมีอายุนอยกวาจะใชคําวา  ไอ หรือ อี  เติมเขาไปขางหนาชื่อผูที่กําลังถูก
เรียกขาน  สวนคําเรียกญาติก็เหมือนๆ กันกับหมูบานอื่นๆ ที่ใชคําวา  ทวด  ปู  ยา  ตา  ยาย  ลุง  
ปา  นา  อา  พอ  แม  เรียกขานผูคนในวงศตระกูล  แตจะปรากฏวามีการเรียกตาที่เปนพอของแม
วา  “พอคุณ”  และเรียกยายที่เปนแมของแมวา  “แมคุณ”  อยูเกือบทั้งชุมชน  สวนคูสามีภรรยาที่มี
บุตรธิดาแลวมักไมเอยชื่อเรียกขานคูครองของตนโดยตรง  แตจะมีชื่อลูกชายหรือลูกสาวคนโตของ
ตนลงทายอยูดวย  เชน  พอไอแดง  แมอีจุก  เปนตน  และเมื่อชาวบานสนทนากันถึงบุคคลที่สาม
หากผูสนทนานั้นนึกไมออกเพราะมักจะมีคนชื่อซ้ําๆ กัน  อาจจะเอยถึงชื่อของผูที่ถูกกลาวถึงควบคู
ไปกับสามีหรือภรรยาของบุคคลนั้น  เชน  ก็ตามียายแปนนั่นไง  นอกจากนี้ยังพบวาชาวบานที่เปน
ศิลปนเพลงอีแซวหลายคนจะเรียกแทนตัวเองวา  “พอ” หรือ “แม”  ดวย 

 
ในปจจุบันสังคมวัฒนธรรมของชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปบางตามกระแสของสังคม                   

แตไมไดสงผลกระทบมากนัก  เพราะชุมชนมีรากฐานวัฒนธรรมที่เขมแข็งถายทอดจากบรรพบุรุษ      
สูลูกหลาน  โดยรวมแลวชาวบานยังคงนิยมไปทําบุญที่วัดในวันสําคัญทางศาสนา  มีการเซนไหว
บรรพบุรุษในเทศกาลสําคัญ  มีประเพณีการละเลนที่ยังคงสืบทอดกันมาแมจะเปลี่ยนแปลงไปเปน
อาชีพแลวก็ตาม  จึงอาจกลาวไดวาวัฒนธรรมของชุมชนนี้ยังเปนทุนทางสังคมวัฒนธรรมที่สําคัญ
ของชุมชนอยางแทจริง 

 
จากบริบททั่วไปของชุมชนบานลาดปอม พบวา เปนชุมชนที่อยูไมไกลจากตัวจังหวัด

สุพรรณบุรีและอําเภอศรีประจันต มีการคมนาคมสะดวก เปนชุมชนที่มีขนาดไมใหญมากนัก  
จํานวน 110 ครัวเรือน มีประชากร 417 คน ทุกคนนับถือศาสนาพุทธและสวนใหญจะเปนญาติ            
พี่นองกัน ชาวบานมีอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรมทํานา รับจางทั่วไปและรับแสดงเพลงอีแซว  
การละเลนเพลงอีแซวเปนการละเลนที่ สําคัญ เปนเอกลักษณของชุมชน และยังคงรักษา                     
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สําคัญของทองถิ่นไวไดคอนขางเครงครัด  
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2.  ปจจยัตางๆ ที่มีผลตอการดํารงอยูของเพลงอีแซวในชุมชนบานลาดปอม 
 
 จากการศึกษาปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการดํารงอยูของเพลงอีแซวในชุมชนบานลาดปอม 
ตําบลวังน้ําซับ อําเภอศรีประจันต  จังหวัดสุพรรณบุรี  ผูวิจัยขอนําเสนอรายละเอียดผลการศึกษา
ตามประเด็น  ดังนี้ 
 2.1   กระบวนการถายทอดและเรียนรู 

2.2   การเห็นคุณประโยชน 
2.3   การประยุกตรูปแบบและเนื้อหาใหสอดคลองกับสังคมปจจุบัน 

   2.4   การสงเสริมสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน  
  2.5   การยอมรับจากสังคมภายนอก    
  2.6   การที่สถานศึกษานําไปใชในหลักสูตรทองถิ่น 

 
2.1  กระบวนการถายทอดและเรียนรู 
 การเลนเพลงพื้นบานของชุมชนบานลาดปอมในระยะแรกนั้นยังไมไดเลนกันเปนอาชีพ  
ชาวบานจะมารวมเลนเพลงเพื่อการรื่นเริงในยามวางจากการทํางาน หรือในงานบุญงานกุศลตางๆ 
เปนการรองเลนกันแบบงายๆ เครื่องดนตรีก็ไมตองใชอาศัยการปรบมือใหจังหวะเปนหลัก  พวกที่
เลนไมเกงหรือไมเปนก็ชวยปรบมือเปนลูกคูคอยรองรับ  พยายามจดจําและลอกเลียนแบบการเลน
จากคนที่เลนเกงๆ  เมื่อมีโอกาสไดแสดงบอยๆ เขาก็มีความชํานาญสามารถเลนไดโดยไมตอง     
ฝกหัดโดยตรง  รูปแบบของการสืบทอดจึงเปนไปเองโดยธรรมชาติเพราะมีการเรียนรูอยูในวิถีชีวิต
ของชาวบานอยูแลว  แตเมื่อเพลงอีแซวไดพัฒนาจนกลายเปนอาชีพ มีการรวมกลุมเปนคณะเพลง
เพื่อรับแสดงตามงานตางๆ ผูเลนจําเปนตองฝกหัดเพลงมาโดยเฉพาะ รูปแบบการสืบทอดจึง
เปลี่ยนไปกลายเปนการเรียนรูที่ตองฝกหัดอยางชํานาญ   เปนระบบที่มีระเบียบแบบแผนมากขึ้น  
 
 2.1.1  ขั้นตอนการเรียนการสอนเพลงอีแซว 
 ข้ันตอนหรือเนื้อหาที่ครูเพลงในอดีตวางแนวทางไว  มีเปาหมายเพื่อใหลูกศิษยสามารถ
พัฒนาความรูความสามารถไปเปนลําดับข้ัน  ศิษยทุกคนจึงตองผานเนื้อหาเปนลําดับไป ฉะนั้น     
พื้นฐานความสามารถของพอเพลงแมเพลงในอดีตจึงสูงมาก ในปจจุบันครูเพลงทุกคนยังคงยึดถือ
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ครูเพลงในอดีตไดวางแนวทางเอาไว แมสภาพสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปตอง
ปรับเปล่ียนเนื้อหาบางเพื่อใหทันยุคทันสมัย แตก็ยังยึดแบบแผนที่ถูกตองตามแบบดั้งเดิมที่ปฏิบัติ
กันมา   ข้ันตอนการเรียนการสอนเพลงอีแซวของชุมชนบานลาดปอมในปจจุบันสรุปไดดังนี้ 
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        2.1.1.1 พิธีไหวครู  การฝกหัดเพลงอีแซวของชุมชนบานลาดปอมทุกคณะมี
ลักษณะคลายๆ กัน  คือ  กอนการฝกหัดจะตองมีการไหวครูหรือพิธีจับขอมือ เปนการแสดงออกถึง
การเคารพนับถือครูเพลงยอมเปนศิษยใหครูอบรมส่ังสอน  ขณะเดียวกันก็แสดงถึงการยอมรับของ
ครูวาจะรับสอนศิษยผูนั้น เปนการยอมรับเปนครูเปนศิษยอยางถูกตองตามแบบแผนประเพณีนิยม   

พิธีไหวครูดังกลาวนี้  ทําใหลูกศิษยมีกําลังใจในการฝกหัดหรือการนําไปใช ทุกคนจะ
มั่นใจในตัวเองวาตนนั้นเปนศิษยมีครู และเปนเครื่องเตือนสติลูกศิษยวาไมใหทําอะไรที่ผิด      
ธรรมเนียมปฏิบัติ   ซึ่งจะทําใหเสียหายตอตนเองและเสื่อมเสียมาถึงครูดวย  

 
  2.1.1.2  การฝกทองจําบทกลอน   คือ   การจดจําเนื้อรองแลวนํามาทองจํา  

เพลงที่ครูจะนํามาใหศิษยแตละคนไมเหมือนกัน ครูจะแตงขึ้นและเลือกมาใหศิษยโดยเฉพาะ  เชน  
เพลงออกตัว  หรือเนื้อรองเพลงอื่นๆ ที่รองไมยากและไมยาวมากนัก  ดังตัวอยางเพลงออกตัวที่
นางเกลียว  เสร็จกิจ  แตงใหลูกศิษยในชุมชน 

 
        บรรจงจีบสิบนิ้ว  ข้ึนหวางคิ้วทั้งคู      เชิญรับฟงกระทู  เอยแลวฟงเพลงไทย 
เชิญสดับรับรส   กลอนสดเพลงอีแซว ฝากลํานําตามแนว  เพลงอีแซวยุคใหม 
เพลงอีแซวยุคใหม   จากสมัยโบราณ ถึงลูกถึงหลาน นับวันจะสูญหาย 

            ถาขาดผูสงเสริม   เพลงไทยเดิมคงสูญ    ถาพอแมเกื้อกูล   ลูกก็อุนหัวใจ 
 

      2.1.1.3  การฝกรองตามทํานองเพลง      เมื่อสามารถจดจําเนื้อรองไดอยาง 
แมนยําจึงเริ่มฝกหัดรองกับครู ในขั้นนี้จะตองเรียนรูฉันทลักษณของเพลงอีแซววามีลักษณะ             
อยางไร  มีกี่วรรค  วรรคละกี่คํา  ซึ่งจะชวยใหรองไดเขาจังหวะ เอื้อนเสียงไดถูกตอง  โดยครูจะให
ฝกรองกับเพลงที่ไดทองจํามาอยางแมนยําดีแลว  ฝกบังคับเสียงรองใหมีเสียงสูงเสียงต่ําตาม
ทํานองเพลง รวมไปถึงการรองเอื้อนเสียงเพื่อลงเพลง  โดยครูจะเปนลูกคูคอยรองรับให 
 

       2.1.1.4 การฝกทวงทาลีลาการรําและการเตนประกอบ   การฝกทารํา
พรอมกับการรองใหเขากับจังหวะ  ครูจะใชการปรบมือหรือ  กรับ  ฉ่ิง  โดยครูจะเริ่มจากใหศิษย  
ทุกคนฝกทารําในเบื้องตนที่เรียกวาการตั้งวง จากนั้นจึงฝกทารําสําหรับผูรองจะเปนการตีทารํา
ตามเนื้อรอง  ซึ่งจะมีลักษณะเปนการสื่อสารทางกายใหมีความสอดคลองกับเนื้อเพลง  เชน        
ถาเนื้อรองมีคําวา “ดวยใจ”  ก็จะใชมือมาแตะไวที่หนาอกขางซาย  สวนลูกคูจะฝกทารําแบบ     
การรําวงมาตรฐาน  เชน ทาสอดสรอยมาลา  ยูงฟอนหาง  ชักแปงผัดหนา  ตะโพนเดิน  เปนตน   
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ภาพที่   3   นางบุญนะ  แยมบาง  กําลังสาธิตการฝกสอนทารําใหกับหลาน ๆ 
 

 ในปจจุบันบางคณะยังมีการรําโชววงกอนจะเขาสูการแสดง  ดังนั้น  ผูฝกหัดใหมที่เปน
หญิงจําเปนตองฝกรําโชววงนี้ดวย  เชน  ระบําหางนกยูง  รําเซิ้ง  รําถวายมือ  เปนตน  นอกจาก
การรําโชววงแลวบางคณะยังมีการเตนโชววง  เชน  คณะสุจินต  ศรีประจันต  คณะขวัญใจ         
ศรีประจันต  โดยดัดแปลงทาเตนตางๆ มาจากการเตนสมัยนิยม  อยางการเตนหางเครื่อง  ที่มี
ลักษณะใหผูแสดงออกมาเตนที่หนาเวทีในทาทางที่เหมือนกัน  ดังนั้นผูแสดงจึงตองฝกเตนโชววงนี ้ 
เพื่อใหเกิดความพรอมเพรียงกันในตอนแสดง   
 
 

   
 

ภาพที่   4   การเตนโชววงของคณะสุจินต  ศรีประจันต 
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   2.1.1.5  การฝกรองจากกลอนเพลงอีแซว   การฝกรองใหมีความชํานาญ   
รวมทั้งฝกจําบทเพลงใหไดมากขึ้น  ครูจะใหลูกศิษยฝกรองเพลงจากบทเพลงอีแซวบทตางๆ ซึ่ง           
ครูเพลงสวนใหญจะเก็บรวบรวมเนื้อเพลงเพื่อใชสําหรับการแสดงไวมากมายอยูแลว  อาจจะเปน
กลอนเกาๆ ที่มีมาตั้งแตด้ังเดิมหรือเปนกลอนที่แตงขึ้นใหมใหทันสมัย  ทันเหตุการณ  คัดเลือกมา
ใหศิษยหัดรอง   
   

   2.1.1.6  การฝกเขาวงแสดง  เมื่อฝกรองรําจนคลองดีแลวครูก็จะใหทดลอง
ฝกเขาวงแสดงรวมกับศิษยดวยกันหรือศิษยรุนพี่  ซึ่งในอดีตจะฝกกันแบบงายๆ ไมมีพิธีรีตอง                
มากนัก  แตในปจจุบัน  พบวา  ครูเพลงมักจะเตรียมการฝกอยางเปนระเบียบแบบแผนมากขึ้นให
เอื้อตอผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอน  เชน  การใหศิษยแตงตัวในชุดที่เหมือนกับการแสดงจริง           
บนเวที  หรือจัดบรรยากาศในการฝกซอมใหเหมือนกับการแสดงจริง  ทั้งนี้ก็เพื่อปลุกเราใจกระตุน
ใหศิษยอยากที่จะแสดงออก   

เมื่อฝกเขาวงแสดงจนชํานาญพอที่จะออกแสดงไดแลว  ครูจะใหผูฝกหัดติดตามไปกับ
คณะของครู  ใหเปนลูกคูที่คอยรองรับเวลาที่พอเพลงแมเพลงลงเพลงในแตละวรรค  หรืออาจจะ         
ใหรองเพลงออกตัวถาหากฝกมาไดดีพอสมควรและคอยๆ ใหมีการรองและพูดจาโตตอบกระเซา                       
เยายั่วกันระหวางชายหญิง เปนการฝกพูด ฝกใชปฏิภาณไหวพริบ และการแกปญหาเฉพาะหนา
ของผูแสดง  หรืออาจจะใหชวยตีกรับหรือตีฉ่ิงหรือเครื่องประกอบจังหวะอื่นๆ ในขั้นนี้ถือเปน              
ข้ันตอนที่สําคัญเพราะผูฝกจะไดแสดงความรูความสามารถที่ไดฝกฝนมา และที่สําคัญครูจะใชใน
การประเมินผลการเรียนการสอนไปในตัว   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

      ภาพที่  5    น.ส.บุญนาค  ชาวปลายนา รวมวงแสดงกับศิษยรุนนอง 
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 2.1.2  รูปแบบการถายทอดเพลงอีแซว 
รูปแบบของการถายทอดความรูเพลงอีแซวของชุมชนบานลาดปอม  ในปจจุบัน              

แบงออกเปนรูปแบบใหญๆ ได  4  รูปแบบ  ดังนี้ 
 
     2.1.2.1  การถายทอดจากครูเพลงโดยตรง  ระยะแรกที่การเลนเพลงอีแซว
ในชุมชนไดพัฒนาขึ้นเปนอาชีพ  ผูที่ตองการฝกหัดใหชํานาญจะตองเขาไปเรียนรูกับครูโดยตรง  
อาจเริ่มจากครูเห็นวาเด็กคนไหนมีแววก็จะไปขอกับพอแมของเด็ก  หรือเด็กที่สนใจจะเรียนพอแม      
จะนํามาฝากกับครู  สวนใหญจะมีความสัมพันธในฐานะญาติที่เคารพนับถือซึ่งกันและกัน  และ    
เมื่อพอแมไดฝากฝงและครูรับเปนศิษยแลวศิษยจะตองมาพักอาศัยอยูที่บานของครู เพราะจะ
สะดวกในการจัดการเรียนการสอน  เนื่องจากครูจะสอนไดตลอดเวลาที่ตนวางจากภารกิจการงาน  
ประกอบกับลูกศิษยจะตองติดตามครูไปแสดงดวย  

ในปจจุบันสภาพแวดลอมของชุมชนเปลี่ยนแปลงไปมาก โดยเฉพาะการคมนาคมที่
สะดวกขึ้นการเรียนการสอนระหวางครูกับศิษยจึงทําไดงาย  ศิษยจึงไมจําเปนตองมาพักอาศัยที่
บานของครู  จะมาเรียนเมื่อถึงเวลาเรียนเลิกเรียนแลวก็กลับไปฝกซอมที่บานของตน  และในอดีต
ครูสวนใหญจะคัดเลือกเด็กที่มีพรสวรรคในการรองรําถึงจะยอมรับเปนศิษย  หรือเปนลูกหลานที่
อยูใกลชิดกัน  การถายทอดความรูของครูจึงมีขอจํากัด  มีเด็กจํานวนไมมากนักที่ไดฝกหัดเพลงกับ
ครูโดยตรง  แตในปจจุบันครูเพลงสวนใหญจะตั้งคณะเปนของตนเอง  ดังนั้นครูเพลงจึงตองการ
ถายทอดการเลนเพลงใหกับผูอ่ืนมากขึ้นทั้งที่เปนญาติและที่ไมใชญาติ  ดานหนึ่งเปนการสืบทอด
ความรูความสามารถที่เปนลักษณะเฉพาะของตนเอง  อีกดานหนึ่งก็เพื่อหานักแสดงรุนใหมมา
แสดงในคณะ  ทําใหการถายทอดการเลนเพลงอีแซวจากครูโดยตรงมีมากขึ้น 

 
 2.1.2.2  การถายทอดภายในครอบครัวเพลงอีแซว    พอเพลงแมเพลง
สวนใหญจะมีความสนใจและเริ่มหัดเพลงมาตั้งแตเด็กอันเนื่องมาจากสภาพแวดลอมในครอบครัว  
คือ มีพอแมพี่นองหรือญาติผูใหญเปนศิลปนเพลงอีแซวอยูแลว ทําใหมีความคุนเคย มีโอกาส    
พบเห็น ไดคลุกคลีและติดตามญาติมิตรไปเลนเพลงอีแซวอยูเสมอ จนเกิดความรูสึกชอบเกิด  
ความประทับใจจนอยากจะฝกหัดตามบาง พอแมพี่นองจึงไดสอนใหเพราะเห็นวาลูกหลานชอบ 
หรือลูกหลานบางคนไมไดสนใจที่จะหัดเพลงมาตั้งแตแรก  แตเกิดจากพอแมพี่นองไดสนับสนุน  
อบรบ  ถายทอดและกระตุนใหลูกหลานสนใจชอบในอาชีพนี้ตามไปดวย  พาไปใหพบเห็นและ 
คลุกคลีอยูในคณะเพลง  ซึ่งการปลูกฝงในลักษณะนี้จะพบอยูเสมอในครอบครัวเพลงอีแซว   
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 …ก็เห็นมาต้ังแตเกิดนั่นแหละก็พอแมเลนเพลงกันอยูแลว  บางครั้งก็เอาคณะมาซอม
กันที่บาน  บางครั้งก็ไปซอมเพลงที่บานยายผันก็พาเราและนองๆ ไปนั่งดูดวยทุกครั้ง บางครั้งก็
ตามพอแมไปเลนดวยสนุกดี  ก็เลยชอบเพลงกันมาตั้งแตเด็กๆ พอแมก็เลยหัดใหก็เลยไดเลนเพลง
เปนอาชีพมาถึงทุกวันนี้เลย… (บุญนาค  ชาวปลายนา  2549) 

…พี่เนียงเขากลัววาผมไมรูไปจะทํามาหากินอะไรก็พยายามฝกเพลงให  พาไปเลนดวย 
ก็อยากใหไดสตางค  แรกๆ ก็ไมชอบอาชีพนี้เทาไหรพอเลนมาเรื่อยๆ ก็เลยชอบไปเอง  คิดวาถาลูก
ผมโตกวานี้อีกหนอยก็คงจะฝกใหเหมือนกัน… (วินัย  คงพุม  2549)  
 
 2.1.2.3  การถายทอดภายในคณะเพลง  การเลนเพลงอีแซวถือเปนอาชีพ
เกาแกของชุมชนที่ไดรับการสืบทอดมายาวนาน  เพลงอีแซวไดพัฒนามาเปนอาชีพในชุมชน     
เมื่อประมาณ ป พ.ศ. 2500  ที่เร่ิมมีการรวมตัวกันระหวางครูและลูกศิษยต้ังเปนคณะเพลงขึ้น    
เพื่อรับงานแสดงตามสถานที่ตางๆ คือ คณะไสว  วงษงาม  ตอมาบรรดาลูกศิษยในคณะหลายคน
ก็ไดแยกตัวออกมาตั้งคณะเปนของตัวเอง  คณะเพลงตางๆ เหลานี้ตองสรางผูแสดงรุนใหมอยู
ตลอดเวลา เมื่อลูกหลานหรือเด็กคนใดมีแววและสนใจที่จะประกอบอาชีพนี้  หัวหนาคณะและ   
พอเพลงแมเพลงในคณะก็จะฝกหัดใหควบคูกับการติดตามคณะไปแสดงดวย  จึงเกิดการสืบทอด
การเลนเพลงอีแซวภายในคณะเดียวกัน   
 

…เด็กที่มาฝกเพลงอีแซวกับคณะของปาสวนใหญก็เปนลูกหลานทั้งนั้น  หลานยาบาง
หลานยายบาง  บางครั้งพอแมก็เอามาฝากไวก็คนแถวรอบๆ บานนี้แหละ  ลูกหลานบางคนก็ชอบ
เพราะอยูใกลชิดกันก็เลยจับมาฝกรวมกันในคณะเด็กมันก็สนุก  สวนใหญปาเองจะสอนในเรื่อง
การรองนะ  สวนการรํา  การเตน  กําไล (น.ส.เพชรา  สนธิ) แมเพลงในคณะเขาเปนคนสอนใหกับ
นองๆ  และก็ใหเขาวงฝกซอมกับชาวคณะดวย  พอเลนไดบางก็ใหตามไปแสดงดวยตลอด  เด็กมัน
จะไดสนุกไมเบื่อและปาก็เจียดเงินใหคาตัวบาง  ผูชมตบรางวัลใหบางเด็กมันก็ยิ่งมีกําลังใจ…   
(จํานงค  เสร็จกิจ  2549) 

 
การรวมตัวกันเปนคณะนั้นทําใหการสอนและการฝกซอมเปนไปอยางสะดวก สามารถ

กําหนดเนื้อหาและการฝกหัดเปนไปอยางกลมกลืนและสนุกสนาน การสอนลักษณะหนึ่งที่มักจะ
เกิดขึ้น คือ ขณะที่นําคณะออกไปเลนยังที่ตางๆ เชน ชวงเวลาวางกอนที่จะถึงเวลาแสดง             
คณะเพลงมักจะไปถึงสถานที่แสดงพรอมกันกอนการแสดงตั้งแตชวงเวลาบาย  ถาหากตองแสดง
ตอนกลางคืน  ชาวคณะก็จะใชโอกาสยามวางนี้ทําการฝกซอมหรือสอนเพลงใหกับสมาชิกในคณะ   
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2.1.2.4   การถายทอดในโรงเรียน   การสอนเพลงอีแซวในอดีตมักกระทําได    
เต็มที่เพราะมีเวลามาก ผูเรียนจะฝกเพลงอยางเดียวไมไดเรียนวิชาสามัญในโรงเรียนการถายทอด
จึงเกิดขึ้นไดตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืน  แตระยะเวลาตอมาการศึกษาเขามามี          
ความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตมากขึ้น  คานิยมดานการศึกษาของคนในชุมชนจึงมากขึ้น  
ผูฝกหัดเพลงอีแซวจําเปนตองศึกษาวิชาการในโรงเรียนควบคูกันไปดวย  เวลาที่ใชฝกหัดเพลงจึง
ลดนอยลง  เวลาที่ใชสวนใหญจึงอยูในชวงเวลากลางคืนและชวงวันหยุด 

    แตเมื่อป พ.ศ. 2535  ความรูเร่ืองเพลงอีแซวไดถูกนําไปใชในกิจกรรมการเรียนการสอน
ในโรงเรียนวัดพังมวง  ซึ่งเปนโรงเรียนระดับประถมศึกษาและเปนโรงเรียนประจําชุมชน  การเรียน
การสอนเปนลักษณะของการใหเด็กนักเรียนไดเขารวมกิจกรรม เพื่อสืบสานวัฒนธรรมของทองถิ่น
และออกแสดงเผยแพร  รวมถึงการประกวดตามสถานที่ตางๆ  ตอมาในป พ.ศ. 2544  ทางโรงเรยีน
มีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อถายทอดเพลงอีแซวขึ้น  โดยทางโรงเรียน  คณะครู  และปราชญชาวบาน
ซึ่งเปนศิลปนอาวุโสของชุมชนบานลาดปอม  รวมกันจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนหลักสูตร
เพื่อถายทอดเพลงอีแซวขึ้น  ดังนั้น  เด็กๆ ในชุมชนบานลาดปอมจึงมีโอกาสไดเรียนรูเพลงอีแซว
มากขึ้น  ไมจํากัดอยูเฉพาะครอบครัว  เครือญาติและคณะเพลงเทานั้น   

 
 
 

    
 

ภาพที่  6  นางเกลียว  เสร็จกิจ  ถายทอดเพลงอีแซวใหกับนักเรียนโรงเรียนวัดพังมวง 
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2.1.3  รูปแบบการเรียนรูเพลงอีแซว 
 ปจจุบันสภาพของชุมชนเปลี่ยนไป  เชน  การคมนาคม  การศึกษา  ส่ือและเทคโนโลยี
ดานตางๆ จึงสงผลใหการเรียนการสอนเพลงอีแซวทําไดสะดวกขึ้น และมีชองทางที่จะแสวงหา
ความรูไดอีกหลายทาง  ดังนี้ 
 

            2.1.3.1  การเรียนรูโดยการเขารวมการแสดงจริง  ครูเพลงสวนใหญมักจะ
ใหเด็กๆ ที่พึ่งเริ่มฝกตามไปดูการแสดงหรือรวมแสดงดวยเสมอ  การที่ผูแสดงรุนใหมไดไปรวม
แสดงตามงานตางๆ ก็เปนอีกชองทางหนึ่งที่ทําใหเกิดการเรียนรู  เนื่องจากในคณะเพลงนั้นจะ
ประกอบดวยผูแสดงที่มีความรูความสามารถหลายระดับที่แตกตางกันไป  โดยเฉพาะผูแสดง              
ที่พึ่งมีประสบการณในการแสดง  อาจจะเปนเพียงลูกคูที่คอยรองรับหรือมาชวยรําอยูเบื้องหลัง                 
เมื่อไดเขารวมแสดงกับผูแสดงที่มีประสบการณสูง  ก็เปนโอกาสที่จะไดสังเกตและจดจําวิธีการรอง             
การเลนที่ถูกตอง  ทําใหเกิดความเคยชินสามารถจดจําการรองการเลนไดโดยไมตองพึ่งการเรียน
การสอนโดยตรง  สวนพอเพลงแมเพลงที่มีประสบการณสูงก็จะคอยแนะนําวิธีการแสดงและชวย
สนับสนุนใหไดมีโอกาสแสดงออก  หรือชวยประคับประคองเมื่อเกิดการรองติดขัด  เพราะผูที่มี
ประสบการณนอยเมื่ออยูตอหนาผูชมจํานวนมากก็จะรูสึกตื่นเตน  จึงมักจะลืมการรองการเลนของ
ตนเองอยูเปนประจํา  กระบวนการดังกลาวนี้ชวยใหเกิดพัฒนาการกับผูฝก  เพราะภายหลังผูฝก    
ก็จะนําประสบการณหรือขอบกพรองตางๆ กลับไปปรับปรุงแกไขและพัฒนาความสามารถของ    
ตนเองตอไป 

    
 

   
    

ภาพที่  7   เด็กๆ  ที่ไดเขาวงแสดงกําลังดูการแสดงของพวกผูใหญ 
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2.1.3.2   การเรียนรูจากลายลักษณอักษรและตํารา  การเรียนรูเพลงอีแซว    
 ในอดีตนั้นมีความยากลําบาก  เนื่องจากศิลปะการแสดงเพลงอีแซวเปนความสามารถเฉพาะตัว  
มักจะไมถายทอดเคล็ดลับในการแสดงใหแกใครงายๆ  ผูเรียนจะตองใชเวลาพิสูจนตนเองใหครู    
เห็นถึงความตั้งใจจริงครูจึงจะยอมสอนให  แตในปจจุบันครูเพลงสวนใหญเล็งเห็นความสําคัญใน
สถานการณของเพลงอีแซวที่นับวันความนิยมจะลดนอยลงทุกที  ดังนั้น ครูเพลงจึงยินดีและเต็มใจ
ที่จะถายทอดความรูใหแกบุคคลทั่วไปมากขึ้น ทําใหผูสนใจที่จะเรียนรูก็มักจะไปขอจดเนื้อรองจาก
ครูเพลงแลวนํามาใชทองจําฝกรองดวยตัวเองที่บาน  แทนที่จะตองอดทนติดตามครูไปเลนเพลง   
หรือฝกหัดตอเพลงชนิดปากตอปากที่บานครู  นอกจากการขอจดเนื้อเพลงแลวยังมีการใชวิธีการ
ถายเอกสารเนื้อรองของครูเพลง  ทั้งที่เปนเนื้อเพลงใหมและเนื้อเพลงเกาที่ครูเพลงในรุนปจจุบันได
สะสมกันมาอีกดวย 
 

…เดี๋ยวนี้เด็กๆ จะตองเรียนหนังสือ  เวลาที่จะมาฝกกับเราที่บานจึงมีไมมากนัก  แมก็
จะใหจดเนื้อรอง  บางคนก็นําไปถายเอกสารเอาไปฝกซอมรองที่บานและเมื่อมีเวลาจึงจะมาฝกรอง
กับแมที่บาน  ซึ่งเด็กบางคนที่มีความจําดีก็สามารถฝกรองดวยตัวเองไดทีละหลายๆ เพลง  พอมา
ฝกจริงกับเรามันก็จะชวยทุนเวลาที่ใชฝกเพราะเด็กมันจําเพลงไดอยูแลว  แมก็จะสอนเฉพาะ     
การเอื้อนเสียง  จังหวะ  ทํานอง  หรือการเอยลงเพลง… (สําเนียง  ชาวปลายนา  2549) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่  8   ตัวอยางเนื้อเพลงอีแซวจากสมุดเพลงของนายไสว  วงษงาม  ที่พอเพลงแมเพลง 
                                รุนเยาว  ไดถายเอกสารเพื่อนําไปฝกรองที่บาน 
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ในปจจุบัน ยังมีศิลปนอาวุโสบางทานไดบันทึกความรูของตนเอาไวเปนตําราเพื่อ      
ถายทอดใหกับลูกศิษยดวย  ไดแก  นางเกลียว  เสร็จกิจ  ซึ่งเห็นวาการแสดงเพลงอีแซวเปน
ศิลปะการแสดงพื้นบานคูเมืองสุพรรณบุรีมาแตโบราณ  จึงไดเต็มใจที่จะถายทอดความรูตางๆ 
ใหแกผูที่สนใจเพื่อนําไปเผยแพรและนําไปประกอบอาชีพโดยไมปดบัง  ประกอบกับนางเกลียว
ไดรับแตงตั้งจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  ใหเปนครูภูมิปญญาไทยดานเพลง   
อีแซวจึงไดรับการสนับสนุนในดานงบประมาณตางๆ โดยเฉพาะการจัดทําสื่อการสอนเพลงอีแซว   
 

2.1.3.3  การเรียนรูจากสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม    ในอดีตพอเพลงแมเพลง 
สวนใหญไมคอยรูหนังสือจึงไมสามารถที่จะจดบันทึกความรู  เนื้อเพลงหรือวิธีการแสดงเอาไวได
อยางครบถวน  การฝกหัดเรียนรูจึงจําเปนตองเรียนกันตัวตอตัวที่บานครู  แตเมื่อความเจริญเขามา
ในชุมชนโดยเฉพาะในดานเทคโนโลยีและการสื่อสารตางๆ มีผลเอื้ออํานวยใหการเรียนรูเพลงอีแซ
วสะดวกมากขึ้น  จึงพบวาในปจจุบันไดมีการเรียนรูจากเทปบันทึกเสียง  ซึ่งนับวันครูเพลงมีการ
เก็บรวบรวมเทปเสียงของตนและครูเพลงคนอื่นๆ เอาไวมากข้ึน  โดยสามารถบันทึกการรองเอาไว
ไดอยางละเอียด  ทั้งเนื้อรอง  ทํานอง  การเอื้อนเสียง  จังหวะ 
 นอกจากการบันทึกเทปเสียงแลว  ครูเพลงบางคนยังมีการบันทึกการสอนและ               
การแสดงเพลงอีแซวเปนวีดีทัศนเอาไวดวย  ครูเพลงจะใหผูเรียนนําวีดิทัศนที่บันทึกไวไปเปดดู 
เพื่อทําตามที่บาน  เมื่อพอเปนบางแลวก็มาตอทารําหรือมารองกับครูเพื่อหาทวงทํานองที่ถูกตอง   
ทําใหการถายทอดและเรียนรูเปนไปอยางสะดวกสบายมากขึ้น  ส่ือเหลานี้ผูฝกมักจะนิยมนํามา              
ใชในการเรียนรูฝกฝนกันอยางแพรหลาย  โดยเฉพาะครูมักจะนํามาใชเปนสื่อการเรียนการสอน        
เพลงอีแซวในโรงเรียน  ถึงแมการเรียนดวยวิธีนี้ไมสามารถปฏิบัติไดอยางชํานาญเทากับฝกจาก     
ครูโดยตรง  แตก็สามารถสรางความสนใจหรือแรงจูงใจและใชเปนตัวแทนของครูไดดีในระดับหนึ่ง 
 
 กระบวนการถายทอดและเรียนรูเพลงอีแซวในชุมชนบานลาดปอมมีแบบแผนที่ชัดเจน
และไดรับการปฏิบัติอยางเครงครัด  ผูเรียนจะตองผานขั้นตอนตางๆ เปนลําดับอยางตอเนื่อง                
ทําใหผูเรียนเกิดความชํานาญ  และสามารถที่จะแสดงออกไดตามรูปแบบที่ถูกตองของการแสดง              
เพลงอีแซว  ประกอบกับไดมีการนําสื่อเทคโนโลยีสมัยใหมมาชวยเสริมในกระบวนการถายทอด
และเปนเครื่องมือที่ชวยสรางความสนใจ  หรือสรางแรงจูงใจในการฝกฝนของเด็กรุนใหมได                
เปนอยางดี  ทําใหการเรียนรูเพลงอีแซวเปนความรูที่เปดกวางมากขึ้น  ซึ่งกระบวนการถายทอด
และเรียนรูในปจจุบันเปนปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งที่มีผลตอการดํารงอยูของเพลงอีแซวในชุมชน               
บานลาดปอม   
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2.2 การเห็นคุณประโยชน 
ปจจัยประการหนึ่งที่ทําใหเกิดการสืบทอดภูมิปญญาชาวบาน เนื่องจากผูสืบทอดได

พบคุณคา หรือความสําคัญของสิ่งนั้นวาเปนของดีมีประโยชน เปนของที่ควรคาแกการสนใจ           
(ปฐม  นิคมานนท 2535 : 242)   จากการศึกษา  พบวา  ชาวบานในชุมชนบานลาดปอมเห็นวา               
การเลนเพลงอีแซวมีคุณประโยชนตอชุมชนในหลายๆ ดาน  ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ 
 

2.2.1   สรางความภาคภูมิใจใหกับชุมชน 
จากการที่พอเพลงแมเพลงอีแซวในชุมชนบานลาดปอม  ไดรับการยอมรับของสังคมใน   

วงกวาง ในฐานะบุคคลที่มีความสามารถพิเศษในการสรางความบันเทิงและสรางสรรคสังคม     
โดยใชพื้นฐานภูมิปญญาของทองถิ่น  ชวยเสริมศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจใหกับชุมชนและเปน
แรงกระตุนใหลูกหลานเห็นคุณคาในสิ่งที่บรรพบุรุษไดเปนมา 
 

…เพลงอีแซวเปนที่ยอมรับของชุมชนโดยถือวาอาชีพเพลงอีแซวเปนอาชีพที่มีเกียรติ   
มีศักดิ์ศรี  คนเคารพเชื่อถือ  ศิลปนเพลงอีแซวหลายคนก็ไดนําชื่อเสียงมาใหชุมชนเปนอยางมาก 
ซึ่งมีผลตอความเจริญกาวหนาของชุมชนแหงนี้… (สุจินต  ชาวบางงาม  2549) 

…ตอนที่ยังเรียนอยูครูที่โรงเรียนมักชมหนูอยูเสมอวาเปนเด็กที่มีพรสวรรค  เพราะมี             
สายเลือดศิลปน  ทําใหรูสึกภูมิใจที่มีพอแมและญาติพี่นองเปนศิลปนเพลงอีแซวและยังรูสึกมั่นใจ
ในตัวเองมากขึ้นที่ไดรับการยอมรับจากพวกผูใหญหลายๆ คน… (จิราวรรณ  วงษสุวรรณ  2549) 

 
 2.2.2   การมีรายไดจากการแสดง 

ผลตอบแทนจากการแสดงเพลงอีแซว สําหรับผูที่แสดงเปนอาชีพสามารถมีรายได
ประจําซึ่งอาจเปนรายไดหลักหรือรายไดเสริมของครอบครัวได  สวนผูที่ไมไดแสดงเปนอาชีพอาจ
อยูในรูปของสิ่งของที่เปนรางวัลหรือในรูปของเงินรางวัล อาจมีมูลคาไมมากนักแตเปนสิ่งที่ทําให
เกิดความภาคภูมิใจไดเปนอยางมาก และเปนแรงจูงใจที่สําคัญของเด็กๆ สังเกตไดจากเมื่อมีการ
วาจางคณะเพลงอีแซวของตนใหไปแสดงพอเพลงแมเพลงรุนเยาวจะมีความตื่นเตนเปนอยางมาก 
มีการฝกซอมเตรียมตัวกันอยางกระตือรือรน  และเมื่อวันที่จะแสดงจะรูสึกคึกคักกันเปนพิเศษ   

 
 …ก็อยูกันมาไดจนทุกวันนี้ มีเงินมีทองใช สงใหลูกเรียนไดสูงๆ ก็เลนเพลงอีแซวนี้แหละ  
ถึงตอนนี้งานมันจะไมมากเหมือนแตกอนแตก็ยังอยูกันได  แมก็แรงหนึ่ง  ลูกสาวแมก็อีกแรงหนึ่ง  
พอใชพอจายกันในบานนะไมไดเดือดรอนอะไร… (สําเนียง  ชาวปลายนา  2549)  
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…ลูกหลานของแมหลายๆ คนยังเปนเด็ก  อายุสิบเอ็ดสิบสองปก็มีรายไดจากการแสดง
เพลงอีแซวกันแลว  และถาไดแสดงบอยๆ ความสามารถก็จะมากข้ึนรายไดก็จะเพิ่มข้ึนตามไปดวย  
และเด็กๆ เทาที่เห็นจะไดรับรางวัลจากผูชมมากกวาผูใหญเสียอีก  ทุกวันนี้จึงมีเด็กๆ ที่พอแม 
อยากใหมีรายไดนําลูกหลานมาฝากใหเรียนเพลงอีแซวกับแมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  เด็กบางคนก็ตาม
เพื่อนมาเพราะเห็นเพื่อนเขาไดสตางคก็เลยอยากจะฝกตามบาง…(สําเนียง  ชาวปลายนา  2549)  

 
 

    
    

ภาพที่   9    ด.ช. จาตุรงค  โพธิ์ศรีทอง  กําลังรองเพลงอีแซวขอรางวัลจากผูชม 
 

 2.2.3  การไดรับความสนุกสนานและฝกเชาวปญญา 
 การเลนเพลงอีแซวมีลักษณะรวมกลุมกันเพื่อสรางความบันเทิง  โดยการสรางสรรค  
เนื้อรองใหมีความสนุกสนาน  ความตลกขบขัน   กระเซาเยาแหยกัน  รวมถึงการใชทาทาง
ประกอบการรอง  ทําใหการเลนเพลงอีแซวเปนการแสดงพื้นบานที่มีความสนุกสนานเปนอยางมาก             

นอกจากนี้การแสดงเพลงอีแซวจะตองมีการปะทะคารมกัน  จึงตองใชปฏิภาณไหวพรบิ 
ในการโตตอบและแกปญหา  จึงเปนการฝกสมองใหผูแสดงมีความเฉลียวฉลาดและมีความคิด  
เฉียบแหลมไปในตัว  ซึ่งผูฝกเพลงอีแซวสวนใหญมองวาการเลนเพลงอีแซวชวยพัฒนาความรู             
ความสามารถทั้งในดานภาษาและดานสติปญญาไดเปนอยางดี 

 
…หนูเห็นพี่เขาไดตามแมตามปาไปเลนเพลงอีแซวแลวรูสึกสนุกสนานดี  ก็เลยอยากจะ

เลนบางเลยขอใหแมและปาชวยสอนใหบาง  ก็เลนเปนแลวแหละแตยังไมคอยเกงเทาไหร  แมกับ
ปาเขาก็ใหตามไปเลนดวย… (จาตุรงค  โพธิ์ศรีทอง  2549) 
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 ขอมูลจากการศึกษาขางตน  จึงกลาวไดวาชาวบานในชุมชนบานลาดปอมเห็น                
คุณประโยชนของเลนเพลงอีแซวที่มีตอชุมชน ทั้งดานการสรางความภาคภูมิใจจากการที่พอเพลง
แมเพลงไดรับการยอมรับและเห็นคุณคาจากสังคมโดยรวม การที่ผูเลนมีรายไดจากการเลนเพลง 
และการที่ผูเลนและผูชมไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลินไปพรอมๆ กับการฝกเชาวไหวพริบ       
ในเชิงภาษา  ความรอบรูและความทันตอเหตุการณ  เปนแรงจูงใจสําคัญประการหนึ่งใหชาวบาน
ในชุมชนบานนลาดปอมใหความสนใจที่จะเรียนรูและสืบทอดการเลนเพลงอีแซว 
 
2.3  การประยุกตรูปแบบและเนื้อหาใหสอดคลองกับสังคมปจจุบัน 

การประยุกตรูปแบบและเนื้อหาของการแสดงเพลงอีแซวของแตละคณะ  ข้ึนอยูกับ
ปจจัยหลายอยาง  ที่จะเปนตัวกําหนดรูปแบบเนื้อหาของการแสดง  เชน  สถานการณ  สถานที่  
เวลา   การประยุกตการแสดงที่พบในปจจุบัน   ผูวิจัยขอเสนอรายละเอียดโดยรวมตามลําดับดังนี้   

 
2.3.1 การปรับขั้นตอนการแสดง 
ในอดีตการแสดงเพลงอีแซว พอเพลงแมเพลงจะจัดลําดับข้ันตอนการแสดงไปเปน

ลําดับข้ัน  ไดแก  การรองเพลงไหวครู  การรองเพลงออกตัว  การรองเพลงแตงตัว เปนตน      
เหมือนกันทุกงาน ทําใหการแสดงแตละครั้งตองใชเวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง ในปจจุบัน                
ทุกๆ คณะไดปรับเปลี่ยนหรือลดขั้นตอนลงไปใหเหมาะสมกับเวลา  สถานการณของการแสดง   
และยังตองคํานึงถึงจิตใจหรืออารมณของผูวาจางและผูชมดวย   

2.3.1.1 การรองเพลงไหวครู   คณะเพลงไดลดขั้นตอนการรองเพลงบท     
ไหวครูจากเดิมที่รองไหวครูสองครั้ง  ฝายชายเที่ยวหนึ่งฝายหญิงเที่ยวหนึ่งมาเปนการไหวครูเพียง
คร้ังเดียวไมแยกฝายชายหรือฝายหญิง  ในบางครั้งจะใหตัวแทนที่เปนพอเพลงแมเพลงอาวุโส    
ของคณะเปนผูรอง  สวนชาวคณะที่เหลือก็จัดแจงแตงตัวหรือเตรียมการดานอื่นไป  และกรณีที่
คณะเพลงมีเวลาในการแสดงจํากัดก็จะตัดขั้นตอนการรองเพลงไหวครูออก  โดยจะทําพิธีไหวครู
กอนการแสดงที่ดานหนาหรือหลังเวทีเทานั้น    

 
…วันนี้พวกเราตองเริ่มเลนดึกมากรวมหาทุม  จึงจําเปนตองลดขั้นการรองเพลงไหวครู

หนาเวทีออกไปเพราะมีเวลาจํากัด  ถาเรานํามารองกันตอนนี้กวาจะเขาสูเนื้อเร่ืองคนดูจะรูสึกเบื่อ
ก็อาจกลับกันหมดเพราะบทไหวครูตองใชเวลานาน  และในวันพรุงนี้หลานๆ จะตองไปเรียน
หนังสือแตเชา  แมก็เลยตองเปนตัวแทนทุกคนในคณะทําหนาที่ไหวครูที่หนาเวทีกอนที่จะเริ่ม     
การแสดง… (สําเนียง  ชาวปลายนา  2549) 
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ภาพที่  10    นางสําเนียง  ชาวปลายนา  ทําพิธีไหวครูที่หนาเวทีกอนที่จะเริ่มการแสดง 
 

คณะเพลงที่ไดรับเชิญใหไปสาธิตการแสดงตามสถาบันตางๆ อยูเปนประจํา  เชน  
คณะขวัญจิต  ศรีประจันต  คณะสุจินต  ศรีประจันต  ใหขอมูลวาถาเวลาสาธิตนั้นแคหนึ่งชั่วโมง
หรือหนึ่งชั่วโมงครึ่ง  จะทําพิธีไหวครูอยางงายๆ ในเวลาและสถานที่ที่สะดวก  เชน  หองพัก         
นักแสดง  จากการสัมภาษณ  นางเกลียว  เสร็จกิจ  ไดกลาวไวกอนการแสดงในงานสถาปนาคณะ
ศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วันศุกรที่  16   มิถุนายน  2549  วาปกติการไหวครูถือเปน
ข้ันตอนที่สําคัญ จะตองมีบทกลอนรองไหวครูหนาเวทีการแสดงทั้งหญิงและชาย แตเนื่องจาก     
การแสดงครั้งนี้มีเวลาจํากัดจึงตองปรับลดข้ันตอนนี้ลง  เพื่อใหเหมาะสมกับเวลาและสถานที่    
จากการสังเกตทางคณะแสดงเพลงอีแซวจะให  นายแหยม  เผือกสุริยา  พอเพลงอาวุโสของคณะ
ทําพิธีไหวครูที่หองพักโดยไดขอใหทางเจาหนาที่เตรียมดอกไม  ธูป  เทียน  หมาก  เหลาขาว  บุหร่ี  
รวมทั้งเงินอีกสิบสองบาทเอาไวให   ใชเวลาไหวครูประมาณ  10  นาที  ก็เสร็จพิธี 

2.3.1.2   การรองเพลงออกตัวและเพลงแตงตัว  เนื่องจากพอเพลงแมเพลง    
แตละคนจะมีเพลงออกตัวและเพลงแตงตัวของแตละคน  หากงานใดมีผูแสดงมากก็จะตองใชเวลา
ในการรองมาก  พอเพลงบางคนจึงตัดบทออกตัวและบทแตงตัวออกไปเปดโอกาสใหผูแสดงใหมๆ  
หรือพอเพลงแมเพลงรุนเยาวไดออกมารองเพลงออกตัวเพื่อแนะนําตัวเองกับผูชม  

นอกจากนี้ยังมีการตัดทอนบทรองที่ตองรองยาวๆ หรือใชเวลานานออกไปบางบางตอน 
เชน  การรองเพลงประและเพลงตับ  เนื่องจากบทรองบางบทตองใชเวลานานและเนื้อหาคํารอง
ตางๆ ก็มักจะซ้ําไปซ้ํามาทําใหผูฟงเกิดความเบื่อหนายได  พอเพลงแมเพลงก็จะคัดมารองเฉพาะ
ชวงเด็ดๆ ที่คิดวาสนุกสนานถูกใจผูชม  ทําใหการดําเนินเรื่องตางๆ นั้นกระชับข้ึนไมยืดเยื้อ          
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2.3.2  การปรับปรุงเนื้อหาของคํารอง   
ในอดีตเปนที่รูกันวาเพลงอีแซวมีเนื้อหาที่เนนไปทางชูสาวเกี้ยวพาราสีกัน ใชคําที่    

คอนขางหยาบหรือที่ชาวเพลงเรียกวากลอนแดง  ที่มีการกลาวถึงเรื่องเพศอยางตรงไปตรงมา  ดังที ่
บัวผัน  สุพรรณยศ (2535 : 367)  กลาวไววา  ภาษาที่ใชแตงเนื้อเพลงอีแซวเปนภาษาชาวบานหรอื
กลอนแดง  ที่คนสมัยใหมเห็นวาเปนคําหยาบคายไมสุภาพ  คนดูจึงเกิดความละอายไมกลาที่จะ
ฟงหรือฟงแลวรูสึกไมพอใจ  ดังตัวอยางเพลงอีแซวตับอวดภูมิของ  แมบัวผัน  จันทรศรี  ที่พูดถึง    
พอเพลงในแถบสุพรรณบุรี   ซึ่งมีการกลาวถึงอวัยวะเพศหญิงอยางตรงไปตรงมา 

 
                การดาราวีแมไมมีหวาดหวัน่ สามคืนสามวนัแมก็สูเอง็ไหว 
 ถึงเอ็งจะเค็มปานเกลือแมกเ็ชื้อมะนาว           ข้ึนชื่อลือฉาวไมยอมกลวัผูชาย 
 แตนายเชิดตัวชัง ตลอดนายชางตัวชาญ      กระทัง่นายยวนดอนบานไมเหน็ทําไมแมได 
 รูปรางยังกะมงึมันยังไมถึงนาท ี       จะนัง่ราบกราบ (ห…) แมจะบอกให 
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
            แตนายเหี้ยมบานหวยยงัปวยกนัเสียแย     ตองมานั่งเลีย (ห..) แลของแมจนตาลาย 
            ตลอดกระทั่งนายพดัหรือนายเลี้ยว     ตองมาเลียน้ําเยี่ยวแมจะบอกให 
            แตนายกรายปลายนาแมยงัดาเสยีนั่งงวง       แตนายไหวพังมวงยังตองยกมือไหว 
    

เนื่องจากศิลปนเพลงอีแซวตางคํานึงถึงสถานการณในปจจุบัน  ประกอบกับโอกาสใน    
การแสดงเพลงอีแซวไดขยายออกไป  เปดโอกาสใหคณะเพลงบางคณะไดไปแสดงในงานซึ่งจัดขึ้น
เปนกรณีเฉพาะ  เชน  งานเผยแพรวิชาการ  งานเผยแพรวัฒนธรรมในหนวยงาน  องคกร  
สถาบันการศึกษาตางๆ รายการสารคดีและรายการบันเทิงคดีที่ถายทอดสด และออกอากาศทาง
วิทยุกระจายเสียงและสถานีโทรทัศน  ทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนเนื้อรอง  เนนเนื้อหาที่มีสาระและ
สรางสรรค  ใชถอยคําที่สุภาพ  ยิ่งมีเด็กเยาวชนรวมแสดงอยูดวยการสรางสรรคเนื้อหาเพลงอีแซว
ก็ตองระมัดระวัง 

ในสวนของเนื้อหานั้น  ปจจุบันศิลปนอาวุโสในชุมชนบานลาดปอมหลายทาน  เชน          
นางเกลียว  เสร็จกิจ  นายสุจินต  ชาวบางงาม  ไดพัฒนาเนื้อหาและคํารองใหสอดคลองกับ     
สังคมปจจุบัน  เชน  เร่ืองเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  หรือการนําเรื่องราวเหตุการณบานเมือง      
และปญหาสังคมมาลอเลียนประชดประชัน  นับเปนการสรางสรรคที่ทําใหเพลงอีแซวมีคุณคาและ                
มีบทบาทตอสังคม 
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ตัวอยางเนื้อรองที่ นางเกลียว เสร็จกิจ ไดแตงขึ้นเพื่อสะทอนสถานการณทางสังคม         
วัฒนธรรมและการเมืองไทยในปจจุบัน  

 
วันเกิดโกเกแฮปปเบิรทเดยทั้งชาติ มโหรีปพาทยตองเผาทิ้งไป 
วัฒนธรรมไทยนี้มีอาถรรพ  จึงตองมีอันตองเปลี่ยนแปลงไป 

                 ------------------------------------------------------------------------------------------- 
ไทยเราเปนชาติพุทธศาสนา  จําตองทําผิดศีลหาคิดแลวนาใจหาย 
ส่ิงบําเรอความสุขขยายยุคฟรีเซ็กซ คลิปวีดีโอหนังเอกซดูกันอยางไมอาย 

    -------------------------------------------------------------------------------------------- 
พวกนักการเมืองก็คุยเขื่องนาคิด กลบเกลื่อนเบือนบิดมีแตนโยบาย 
นโยบายของพรรคมีแตหลักดีเลิศ เอะอะก็จะเปดกันแตอภิปราย 
ขัดแยงแขงขันพรรคนั้นพรรคนี้  เมื่อไรจะทําเสียทีเลาพวกทานทั้งหลาย 

                                        (เพลงเรื่องเมืองไทย : เกลียว  เสร็จกิจ) 
 

ตัวอยางเนื้อรองที่  นายสุจินต ชาวบางงาม   ไดแตงขึ้นเพื่อเตือนใจผูชมใหระมัดระวัง     
โรคไขหวัดนกที่กําลังระบาดอยูในปจจุบันและเนื้อหามีการประชดประชันเสียดสีสังคมในชวงทาย 
 
            พูดถึงคนไทยที่ปวยไขดวยโรคา                    ก็เดี๋ยวนี้หยูกยาก็รักษากันไมคอยได 
            แตกอนฉันยังจําไดโรคไกที่เคยมี                   เขาเรียกวาเปนกะลี้หรือโรคกะลี้ไก 
            เมื่อไกตายไมสูญสิ้นนําไปกินเปนอาหาร       แจกใหพวกชาวบานตอนที่ไกมันตาย 
            แตเดี๋ยวนี้เศราโศกไขหวัดนกมันมา               เราก็แกก็ชราไมรูมันมาจากไหน 
            มันมาจากนกสูคนปะปนกันไปทั่ว                เราตองหมั่นระวังตัวอยาเที่ยวไปมั่วกับไก 
            ถานํามากินเปนอาหารก็ปรุงกันใหมันสุก       กระทรวงสาธารณสุขเขาใหชวยประกาศให 
            ถาทานไมคิดเกรงกลัวระวังตัวนึกหวั่น           ก็อาจจะตายไปกับมันตายตามไก   
 

(เนื้อรองในชวงทาย) 
            เขามาซ้ําเติมคนไทยบอกเลิกเลี้ยงไกกันไปซี้  ยกประโยชนให “ซีพี” บริษัทที่ยิ่งใหญ  
            ก็ไกเขากินเทาไรไมยักจะตายหมายมุง          เขาเชือดไกแพ็กใสถุงกินแลวไมเปนอะไร  
                            (เพลงไขหวัดนก : สุจินต  ชาวบางงาม) 
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ศิลปนเพลงอีแซวจะมีการเตรียมเนื้อรองเพื่อใชในงานแตละงานโดยเฉพาะ โดยจะ
กลาวถึงวัตถุประสงคของการจัดงาน  เจาภาพ  แขกคนสําคัญ  หรือผูรวมงาน  แสดงใหเห็นถึง   
การสรางสรรคที่ทันตอสถานการณปจจุบันอยูตลอดเวลา   

 
ตัวอยางเนื้อเพลงของนางเกลียว  เสร็จกิจ  ที่แตงขึ้นเพื่อใชรองในงานตอนรับสมาคม    

นักกีฬาที่มารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ “สุพรรณบุรีเกมส” เมื่อวันที่  11  กันยายน  2549 
 
         นี่คือเสียงเพลงอีแซวดังเจื้อยแจวแววมา      ขอกราบทานรองผูวาที่ไดมาวันนี้ 
ทานรองพงษศักดิ์ สมศักดิ์ก็นารักกันเสียทั้งสอง    ทําไมวาสนาของนองไมเปนเมียรองกับเขาเสียที 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ขอสวัสดีทานผูชมชาวสมาคมนักกีฬา                  พอไดเห็นหนาเห็นตาสาวก็โสภาโสภี                    
หนุมก็หลอหลอทั้งนั้นตัวอิฉันนี้ใจเตน           นานนานจะไดมาเห็นใจนี้เตนกันเสียจนถี่ 
อาหารการกินก็สุขกายก็บอกไดไมตองทุกข          โดยบริษัทเสริมสุขสรางความสนุกดวยเปปซี่ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ขอบอกกลาวสาวสุพรรณชาวคณะฉันที่เปนหมาย แหมยังดูสาวสดใสถึงอายุจะมากไปหลายป 
ก็อยูมานานหนักหนาอยากหาภัสดาสักคน           แตพวกเรามันยากจนหายากเหลือทนนองพี่ 
ถาวันหลังวันหนามาบอกปานะอีหนู           ถาจะมีผัวมันก็ตองดูเดี๋ยวจะมีคูที่ไมดี 
ถาเอ็งเชื่อแมขวัญจิตคงไมตองคิดนอยหนา          ถาจะมีผัวใหเขาทามีผัวนักกีฬาซิเลนดี 

                     (เพลงรองเกริ่น : เกลียว  เสร็จกิจ) 
 

2.3.3  การนําเพลงแนวอื่นมารองสลับรายการ 
เมื่อประมาณ  30 กวาปที่ผานมา  สมัยนั้นคนไทยเริ่มนิยมเพลงลูกทุงมากขึ้น                    

โดยเฉพาะในยุคที่นางเกลียว  เสร็จกิจ หรือขวัญจิต  ศรีประจันต  ไปโดงดังในการรองเพลงลูกทุง 
เมื่อกลับมาตั้งคณะเพลงอีแซวก็ไดนําเพลงลูกทุงมารองสลับรายการทุกครั้งเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ
ไมใหผูชมเบื่อหนาย  สงผลใหคณะเพลงอีแซวตางๆ นิยมนําเพลงลูกทุงมารองสลับรายการใน           
การแสดงเพลงอีแซวกันทั่วไป      

จากการสังเกตการแสดงของคณะเพลงอีแซวในชุมชนบานลาดปอมในปจจุบันยังนิยม
นําเพลงสตริง  ซึ่งเปนเพลงที่กําลังเปนที่นิยมมารองสลับรายการอยูทุกครั้งของการแสดง  เชน  
คณะสุจินต  ศรีประจันต  จะนําเพลงของ “คาราบาว” วงดนตรีเพื่อชีวิตที่มีชื่อเสียงมารองเลน    
เพื่อเปล่ียนบรรยากาศในการแสดงเพลงอีแซว  สวนใหญเลือกเอาเพลงที่มีจังหวะเร็วๆ สนุกสนาน     
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มารอง  โดยจะนํามารองในชวงกลางหรือตอนทายๆ  หลังจากที่แสดงเพลงอีแซวไปพอสมควรแลว  
ทําใหการแสดงเพลงอีแซวมีความสนุกสนาน  เราใจ  และเปนที่ชื่นชอบของผูชมเปนอยางมาก  
โดยเฉพาะวัยรุนและเด็กๆ   
 

…สมัยกอนเวลาจะเรียกความสนใจของผูชมจะตองใชคําที่คอนขางหยาบ  ถึงอกถึงใจ 
และการรองเพลงโตตอบอยางดุเด็ดเผ็ดมัน  คนดูที่เปนผูใหญก็จะชอบ  แตปจจุบันการสราง
บรรยากาศใหสนุกสนานนั้น  จะตองคํานึงถึงผูชมที่เปนเด็กเยาวชน  และสถานที่แสดงมากยิ่งขึ้น    
การนําเพลงที่กําลังฮิตติดหูของผูชมมารองสลับรายการ  จึงเปนวิธีหนึ่งที่สามารถเรียกความสนใจ
ของผูชมไดอยางดี… (สุจินต  ชาวบางงาม  2549)  

 
 

    
 

ภาพที่  11    ด.ญ.สุพัตรา  โพธิ์ศรีทอง  ออกมารองเพลงลูกทุงสลับรายการ 
 

2.3.4 การเพิ่มเครื่องดนตรีและเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชประกอบการแสดง 
 ในระยะแรกที่มีการตั้งคณะอีแซวขึ้นในชุมชน  จะใชเสียงเพียงปรบมือ  กรับ  และฉิ่ง      
เปนเครื่องดนตรีประกอบในการแสดง  ตอมาเมื่อประมาณ ป พ.ศ. 2510  คณะไสว  วงษงาม      
ซึ่ ง เปนคณะเพลงอีแซวของพอไสว  และแม บัวผัน  ไดมีการนํา เครื่ องดนตรี ไทย  ไดแก               
ตะโพนไทย  ตะโพนมอญ  รํามะนา  มาใชสําหรับการแสดงเพลงอีแซวทําใหเสียงดังและเรงเรา
สรางความสนุกสนานใหกับผูชมมากยิ่งขึ้น  และตอมาไมนานพอไสวก็ไดนําระนาด  เขามาใชใน
การแสดงเพลงอีแซวดวย  ซึ่งก็เรียกความสนใจใหกับผูชมไดเหมือนกันและยังมีใชอยูหลายคณะ
ในปจจุบัน 
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ในขณะที่ผูวิจัยไดรวมชมการแสดงเพลงอีแซวของชุมชนบานลาดปอม หลายครั้งที่ได   
เดินทางไปเลนในงานเลี้ยงตางๆ สังเกตเห็นวา  นอกจากการใชเครื่องขยายเสียงที่เพิ่มเสียงใหดัง
เราใจและชวยปรับเสียงใหฟงไพเราะยิ่งขึ้น  ยังมีการประดับตกแตงเวทีดวยไฟแสงสีตางๆ  ทําให
เวทีและผูแสดงดูสวยงามและเราใจผูชม  และบางคณะ  เชน  คณะสุจินต  ศรีประจันต  ไดนํา
เครื่องดนตรีสากลบางชนิดมาผสมผสานกับเครื่องดนตรีด้ังเดิม  เชน  กลองชุด  กลองทอม  เบส  
เนื่องจากบางครั้งตองเลนเพลงลูกทุง  เพลงสตริง  เครื่องดนตรีเหลานี้จะเขากับแนวเพลงเหลานี้   
ไดมากกวาการใชเครื่องดนตรีไทย  จึงเรียกความสนใจของผูชมไดเปนอยางดี  

นายสุจินต  ชาวบางงาม เลาใหฟงวา การนําเทคโนโลยีเครื่องดนตรีสากลมาผสมใน
การแสดง  ตนเองไดเร่ิมทํามาตั้งแตป พ.ศ. 2535  จากนั้นก็มีหลายๆ คณะทําตาม  สวนมากจะ           
ใชในงานกินเลี้ยงหรืองานฉลอง  ซึ่งเจาภาพตองการใหงานสนุกสนานครึกครื้นมากขึ้น  ตนเองได
นําเครื่องดนตรีสากลมาลองผสมดูรวมถึงระบบเสียงและไฟแสงสีตางๆ ใหดูแปลกใหมและเปนที่
พอใจของผูจางหา  แตก็ไมไดใชทุกงานขึ้นอยูกับความตองการของเจาภาพ  เพราะตองมีคาใชจาย
เพิ่มข้ึนการรับงานจึงตองแพงขึ้นตามไปดวย  

       
 

             
                   

ภาพที่  12   การแสดงเพลงอีแซวประยุกตของคณะสุจินต  ศรีประจันต  เมื่อป พ.ศ. 2535 
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  ภาพที่  13   การจัดเวทีและ ระบบไฟแสง สี เสียงในปจจุบัน 
 

 
 
 

                           
 
 
 
 
 
 

        ภาพที่  14   การนําเครื่องดนตรีสากลมาผสมในการแสดงเพลงอีแซว 
 
                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  15   การแสดงเพลงอีแซวในงานกินเลี้ยงฉลอง 
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2.3.5   การปรับปรุงดานการแตงกาย 
การแตงกายของพอเพลงแมเพลงในปจจุบัน โดยเฉพาะแมเพลงจะแตงกายดวยเสื้อผา

ที่มีสีสันฉูดฉาดปกดวยดิ้นเงินดิ้นทอง  และมีรูปทรงที่ทันสมัยมากขึ้น  แตก็ยังไมทิ้งเสื้อผาไทยๆ   
และยังนิยมแตงหนาใหงดงามตามสมัยนิยมดวยการใชเครื่องสําอางตางๆ  รวมทั้งการตกแตงดวย
เครื่องประดับนานาชนิด  เพื่อใหสวยงามตรึงตราตรึงใจและดึงดูดใจผูชมทั้งหลาย 
 

                  
 

ภาพที่   16    การแตงกายของแมเพลงในปจจุบัน 
 
การปรับประยุกตการแสดงเพลงอีแซว  เปนผลของการสรางสรรคของศิลปนเพลงอีแซว     

ใหมีรูปแบบและเนื้อหาในการแสดงนั้นมีความทันสมัย เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงและ             
ความตองการของสังคม  เพื่อใหเพลงอีแซวยังคงไดรับความสนใจและเปนที่นิยมของประชาชน                
ในยุคปจจุบัน รวมถึงการสรางโอกาสในการแสดงไดมากขึ้น เขาถึงประชาชนไดในทุกระดับ                    
ไมจํากัดอยูแตเฉพาะทองถิ่น ซึ่งมีผลโดยตรงตอการพัฒนาและสืบเนื่องตออาชีพเพลงอีแซว               
ทําใหคณะเพลงตางๆ ในชุมชนบานลาดปอมยังคงดํารงอยูไดในสถานการณปจจุบัน  การประยกุต
รูปแบบและเนื้อหาการแสดงเพลงอีแซวดังกลาวนี้ จึงเปนปจจัยอยางหนึ่งที่มีผลตอการดํารงอยู
ของเพลงอีแซวในชุมชนบานลาดปอม 
 
2.4 การสงเสริมสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน 

การสงเสริมสนับสนุนเพลงอีแซวจากหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ปรากฏ   
ในปจจุบันคอนขางมีมาก  และเปนไปอยางกวางขวางทั้งระดับประเทศและระดับทองถิ่น  ซึ่งมี     
รายละเอียดดังนี้ 
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2.4.1 การสงเสริมสนับสนุนจากหนวยงานราชการ 
         2.4.1.1  สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ   ไดจัดตั้งโครงการ

ศิลปนแหงชาติ  เพื่อจัดตั้งกองทุนเปนสวัสดิการแกศิลปนและการอนุรักษสงเสริมใหมีการสืบทอด
ความรู  ความสามารถของศิลปนตอไป  ซึ่งโครงการนี้มีผลดีตอศิลปนเพลงอีแซวเปนอยางมาก     
ดังจะเห็นไดจาก  นางบัวผัน  จันทรศรี  ไดรับเชิดชูเกียรติเปนศิลปนแหงชาติประจําป พ.ศ. 2533  
และนางเกลียว  เสร็จกิจ  ไดรับเชิดชูเกียรติเปนศิลปนแหงชาติประจําป พ.ศ. 2539 ศิลปนแหงชาติ
ไดรับสวัสดิการตางๆ ไปตลอดชีพ  สงผลใหสามารถดํารงชีพอยูไดตามควรแกอัตภาพ  ไดรับ              
การยอมรับในสังคม  อันทําใหเกิดความภาคภูมิใจและมีกําลังใจที่จะอุทิศตนเพื่อถายทอดความรู
ความสามารถใหแกสังคมตอไป  

 
…การที่แมไดรับเชิดชูเกียรติใหเปนศิลปนแหงชาติ  มีสวนอยางมากที่กระตุนใหศิลปน

เพลงอีแซวคนอื่นๆ เกิดความภาคภูมิใจในอาชีพ และต่ืนตัวที่จะสืบทอดเพลงอีแซวตอไป                  
เพราะแมก็เคยมีความรูสึกเชนนี้มาแลว เมื่อคร้ังที่ แมบัวผัน ครูของแมไดรับการยกยองใหเปน                  
ศิลปนแหงชาติ  ซึ่งครั้งนั้นรูสึกภาคภูมิใจเปนอยางมากรวมถึงลูกศิษยและชาวบานทุกคนในชุมชน 
และยังทําใหประชาชนใหความสนใจ  และยอมรับการแสดงเพลงอีแซวของพวกเรามากขึ้น…
(เกลียว  เสร็จกิจ  2549) 
 

  2.4.1.2  สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี  ไดจัดตั้งโครงการศิลปน             
ดีเดนของจังหวัดสุพรรณบุรีข้ึนซึ่ง นายสุจินต ชาวบางงาม ไดรับรางวัลศิลปนดีเดนของจังหวัด
สุพรรณบุรีป พ.ศ. 2542  และสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี  ยังดําเนินการสงเสริมและ
อนุรักษเพลงอีแซวของจังหวัดสุพรรณบุรีดวยวิธีการตางๆ  เชน  สนับสนุนใหศิลปนและคณะ                
เพลงอีแซวไดไปเผยแพรผลงาน  การจัดทําสื่อเพลงอีแซวเพื่อรณรงคดานตางๆ นอกจากจะเปน                
การเผยแพรเพลงอีแซวแกคนทั่วไปแลวยังเปนการสงเสริมคณะเพลงตางๆ ใหมีโอกาสเผยแพร            
ผลงานของตนเองดวย  
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ภาพที่ 17    ศิลปนเพลงอีแซวของชุมชนบานลาดปอมไดรับเชิญใหเผยแพรผลงาน  ในโครงการ 

           ภูมิบาน ภูมิเมือง ที่จัดขึ้นโดยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 2.4.1.3  หนวยงานวัฒนธรรมระดับทองถิ่น  ไดแก  สภาวัฒนธรรมจังหวัด
สุพรรณบุรี  สภาวัฒนธรรมอําเภอศรีประจันต  และสภาวัฒนธรรมตําบลวังน้ําซับ  ไดมีสวน                        
อยางมากในดานการสงเสริมเผยแพรเพลงอีแซวของชุมชนบานลาดปอม  ไดเปดโอกาสใหศิลปน
และคณะเพลงอีแซวไดมีโอกาสเผยแพรผลงานของตน  โดยจัดโครงการตางๆ ข้ึนอยูอยาง
สม่ําเสมอ  เพื่อสงเสริมพัฒนาวัฒนธรรมของทองถิ่นดานเพลงอีแซว  เชน  การจัดสัมมนาเรื่อง
เพลงอีแซวในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการครูเครือขายวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี  ของ                  
สภาวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี  โครงการเขาคาย “ยุวชน  รักชาติรักถิ่นศรีประจันต”  ของสภา
วัฒนธรรมอําเภอศรีประจันต    

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

ภาพที่  18   นายสุจินต  ชาวบางงาม  สาธิตการรองเพลงอีแซวบนเวทีวัฒนธรรม  ที่ทางสภาวัฒนธรรม 
       อําเภอศรีประจันต  ไดจัดขึ้นเพื่อเผยแพรภูมิปญญาของทองถิ่น 
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2.4.2  การสงเสริมสนับสนุนจากหนวยงานดานการศึกษา  
          2.4.2.1   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ เปนหนวยงานสําคัญ   

ที่ใหการสงเสริมภูมิปญญาดานเพลงอีแซวของชุมชน  ไดดําเนินการจัดตั้งศูนยการเรียนรู           
ภูมิปญญาไทยขึ้นในทองถิ่น  โดยเชิญผูทรงภูมิปญญาที่ไดรับการยกยองเปนครูภูมิปญญาไทย     
ไดแก  นางเกลียว  เสร็จกิจ  มาทําหนาที่ถายทอดความรูดานเพลงอีแซวใหกับประชาชนในทองถิ่น 
และคัดเลือกศิลปนเพลงอีแซวคนอื่นเขารวมในการถายทอดนี้ดวย โดยใชชุมชนและบานของผูทรง
ภูมิปญญาเองเปนศูนยการเรียนรู  เปนการสงเสริมใหศิลปนเพลงอีแซวซึ่งเปนเจาของภูมิปญญา        
ไดมีโอกาสนําความรูและประสบการณของตนเองถายทอดใหแกลูกหลานตามวิธีการของการจัด
การศึกษานอกระบบ และยังเปนการยกยองวิทยฐานะของศิลปนเพลงอีแซวใหมีความเสมอภาค
ทัดเทียมกับครูในระบบ  เปนขวัญกําลังใจใหศิลปนเพลงอีแซวไดทําหนาที่อยางเต็มภาคภูมิ 

 
         2.4.2.2  สถาบันการศึกษา  ไดแก  โรงเรียนระดับประถมศึกษา  โรงเรียน

ระดับมัธยมศึกษา  วิทยาลัย  มหาวิทยาลัย  ไดมีการสงเสริมสนับสนุนดานการเผยแพรและ
กระบวนการถายทอดความรู  โดยไดเปดโอกาสใหศิลปนและคณะเพลงอีแซวตางๆ ไปเผยแพร              
ผลงานในรูปแบบของการสาธิตการแสดง  การบรรยาย  การฝกหัด  การจัดการประกวด  เปนตน    
เปนการสงเสริมใหการสืบทอดเพลงอีแซวไดคงอยูในสังคมตอไปได 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
ภาพที่   19    ศิลปนและคณะเพลงอีแซวสาธิตการแสดงในสถาบันการศึกษาตางๆ 
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ภาพที่   20    ศิลปนเพลงอีแซวฝกหัดเพลงอีแซวใหกับครูและนักเรียน 

 
 

 2.4.3  การสงเสริมสนับสนุนจากภาคเอกชน 
 ภาคเอกชนในทองถิ่นที่มีบทบาทอยางมากในการสงเสริมสนับสนุนดานเพลงอีแซว คือ
หมูบานอนุรักษควายไทย  ดําเนินงานโดยคุณจริยา  โพธสุธน  ไดดําเนินการเปดรับนักทองเที่ยว     
ต้ังแตป พ.ศ. 2544  ไดใหการสนับสนุนและเผยแพรเพลงอีแซวในรูปแบบของการเชิญคณะเพลง               
ตางๆ ในอําเภอศรีประจันต  รวมถึงชุมชนบานลาดปอม  ทั้งคณะของเด็กนักเรียนและคณะเพลง
อาชีพมาแสดง เพื่อเผยแพรเพลงอีแซวใหกับนักทองเที่ยวและประชาชนในทองถิ่นเปนประจํา    
ทุกวันเสารและอาทิตย  สงผลใหเกิดการตื่นตัวของประชาชนทั้งในทองถิ่นและภายนอก  นับเปน
หนวยงานที่สําคัญอีกหนวยงานหนึ่ง ที่เปดโอกาสใหศิลปนเพลงอีแซวไดแสดงความสามารถและ
พัฒนารูปแบบการแสดงไดอยางตอเนื่อง    

 
 

 
 
 

 
 
 

 
ภาพที่  21   การแสดงเพลงอีแซวของนักเรียนในหมูบานอนุรักษควายไทย 
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จะเห็นไดวาการสงเสริมสนับสนุนเพลงอีแซวในปจจุบัน เปนลักษณะของการเผยแพร  
โดยหนวยงานตางๆ ไดใหการสนับสนุนในดานงบประมาณเพื่อการเผยแพร  ดานอาคารสถานที่    
ที่ใชดําเนินงานในโครงการตางๆ  และดานบุคลากร  เพื่อเปดโอกาสใหศิลปนและคณะเพลงอีแซว
ตางๆ มาเผยแพรผลงาน  ทําใหเพลงอีแซวไดรับการเผยแพรอยางทั่วถึง  

 
การสงเสริมสนับสนุนเพลงอีแซวดังกลาว  มีความสําคัญคอนขางมากในการจูงใจใหมี

ผูสนใจเลนและความนิยมของผูชม  เพราะนอกจากการรับงานแสดงทั่วไปตามสถานที่ตางๆ แลว
ปจจุบันศิลปนและคณะเพลงอีแซวยังไดรับเชิญจากหนวยงานตางๆ ใหไปแสดงผลงานของตนอยู
เสมอ  จึงเปนการเพิ่มโอกาสการแสดงไดมากขึ้นนอกเหนือจากการรับงานแสดงตามปกติ  และยัง
สงผลตอความนิยมและการเห็นถึงคุณคาของเพลงอีแซวของประชาชนทั่วไป  ซึ่งมีผลอยางมากตอ
การดํารงบทบาทหนาที่ของศิลปนเพลงอีแซวในชุมชนบานลาดปอม และยอมสงผลตอการดํารงอยู
ของเพลงอีแซวดวยเชนกัน  

 
2.5 การยอมรับจากสังคมภายนอก 

การยอมรับของประชาชนวาเพลงอีแซวนั้นเปนสิ่งที่ควรคาตอความสนใจนั้นมีสวน
สนับสนุนตอการดํารงอยูของเพลงอีแซวในชุมชนบานลาดปอมเปนอยางมาก ซึ่งการยอมรับ       
ดังกลาวมีลักษณะดังนี้ 
 

2.5.1  การยอมรับเนื่องจากการพัฒนาปรับปรุง 
จากผลการศึกษาของนักวิชาการดานเพลงพื้นบานหลายทาน  พบวา ปจจัยหนึ่งที่มีผล    

ทําใหเพลงพื้นบานของไทยใกลจะสูญหายไปจากสังคม   ก็เนื่องจากมีเนื้อหาพาดพิงไปถงึเรือ่งเพศ
ซึ่งดูเหมือนจะขัดตอขนบธรรมเนียมอันดีงามของสังคมไทย จึงถูกมองวาเปนสิ่งที่ไมสรางสรรค 
เปนเพลงลามกซึ่งเต็มไปดวยเร่ืองเพศ   หยาบคาย   ซึ่งนําไปสูการดูถูกวัฒนธรรมของตนเอง             
และหันไปรับวัฒนธรรมของตางชาติที่คิดวาสูงกวา มีความเจริญมากกวา  จึงสงผลใหความนิยม             
เพลงพื้นบานของไทยไดลดนอยลงเรื่อยๆ  นอกจากนี้ อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกซึ่ง
แพรกระจายอยางรวดเร็ว  ทําใหสังคมไทยเปดรับดนตรีสากลจากประเทศตะวันตกมากขึ้น สงผล
ใหประชาชนมีทัศนคติและทําการเปรียบเทียบระหวางเพลงพื้นบานและเพลงสมัยใหม  ประชาชน
บางกลุมเกิดความรูสึกวาเพลงพื้นบานลาสมัย ไมเหมาะสมกับสภาวะทั่วไปในสังคม จึงเสื่อม
ความนิยมลงไป    
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จากการศึกษาดานการประยุกตรูปแบบเนื้อหาของเพลงอีแซว  จะเห็นไดวาเพลงอีแซว
เปนศิลปะพื้นบานที่มีการปรับตัวไปตามยุคสมัย  ไมเหมือนกับศิลปะของไทยบางประเภทที่ศิลปน
หรือครูเพลงจะตอตานการเปลี่ยนแปลงที่ขัดตอการปฏิบัติแบบด้ังเดิม  และไมยอมพัฒนาไปตาม
การเปลี่ยนแปลงของสังคมจึงทําใหเสื่อมความนิยมลงไป  แตดวยคุณลักษณะของเพลงอีแซวที่มี
ความยืดหยุนประกอบกับเพลงอีแซวไดพัฒนามาเปนอาชีพ  ดังนั้น  ศิลปนเพลงอีแซวจึงไดพัฒนา
ปรับประยุกตรูปแบบของการแสดง เพื่อใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมมาโดยตลอด            
ใหเปนที่พึงพอใจและไดรับการยอมรับจากประชาชนทั่วไป  ทําใหคณะเพลงอีแซวตางๆ จึงยังคง  
ไดรับความสนใจและมีประชาชนวาจางใหไปเลนในงานตางๆ อยูเสมอ   

 
…เราอยูไดก็เพราะวายังมีคนวาจางเราไปแสดงอยู  ถาไมมีใครสนใจไมมีใครที่

อยากจะดูเราแสดง  เราก็ไมรูจะทําไปทําไม  ไมรูจะไปเลนใหใครดู และไมรูวาจะเอาเงินที่ไหนมา
กิน     มาใชกันถาไมมีใครมาจางใหเราไปเลน… (สุจินต   ชาวบางงาม  2549) 

 
 
 

 
 
 
 

 
     
  

     ภาพที่  22   ประชาชนชมการแสดงเพลงอีแซวของคณะสุจินต   ศรีประจันต 
                         

2.5.2  การยอมรับในความสามารถของศิลปนเพลงอีแซว 
เพลงอีแซวเปนที่รูจักและไดรับความนิยมจากประชาชนทั่วไปเปนอยางมากจาก            

นางเกลียว  เสร็จกิจ หรือขวัญจิต  ศรีประจันต  ซึ่งเปนผูที่มีความสามารถสูง  สามารถสรางสรรค
เนื้อเพลงและรูปแบบการแสดงไดอยางโดดเดน  ไดเผยแพรผลงานเพลงพื้นบานตามสถาบันตางๆ 
และไดรับเชิญไปรองเพลงตามสถานีวิทยุและรายการโทรทัศนตางๆ จนทําใหเพลงอีแซวเปนที่รูจัก
ของประชาชนทั่วประเทศ    
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ขวัญจิต  ศรีประจันต  เปนผูที่มีสวนสําคัญในการเผยแพรอนุรักษเพลงพื้นบานของไทย 
และชวยเหลือสังคมอยูเสมอ  ดังนั้น เมื่อป พ.ศ. 2539  จึงไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติประกาศ
เกียรติคุณเปนศิลปนแหงชาติสาขาศิลปะการแสดง (เพลงพื้นบาน-เพลงอีแซว) จากสํานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ   สรางชื่อเสียงและนําความภาคภูมิใจมาใหจังหวัดสุพรรณบุรี
และชุมชนบานลาดปอมเปนอยางมาก  ทําใหประชาชนในทองถิ่นตางๆ เกิดความสนใจและหันมา
นิยมเพลงอีแซวกันอยางกวางขวาง  สงผลใหเกิดการรวมตัวตั้งเปนคณะเพลงอีแซวกันมากขึ้นทั้ง
ภายในและนอกชุมชน 

 
…คุณขวัญจิต  ศรีประจันต  เปนที่ยอมรับของประชาชนเปนอยางมาก  เปนสัญลักษณ

ของเพลงอีแซว  เปนสัญลักษณของอําเภอศรีประจันต  เปนสัญลักษณของจังหวัดสุพรรณบุรี  และ
เปนบุคคลสําคัญที่ทําใหเพลงอีแซวยังคงนิยมกันอยูในทุกวันนี้… (ประวิทย  บุญเรืองรอด  2549) 

…ถาพวกเราไมไดรับความสนใจ  ไมไดรับการยอมรับจากสังคม  เราก็คงอยูกันไมได      
การที่คนอื่นยอมรับในตัวเรา  สนใจและเปดโอกาสใหเราไดแสดงออก  ทําใหเรามีกําลังใจและ           
ยังคงยืนอยูตรงจุดนี้อยางภาคภูมิใจดวย… (เกลียว  เสร็จกิจ  2549) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  ภาพที่  23   คณะขวัญจิต  ศรีประจันต  แสดงเพลงอีแซวในงานกีฬาแหงชาติ “สุพรรรบุรีเกมส” 

 
การยอมรับจากสังคมภายนอก  เปนปจจัยสําคัญที่ถือวาเปนตัวบงชี้อยางหนึ่งตอ           

การดํารงอยูของเพลงอีแซวในชุมชนบานลาดปอม เนื่องจากการไดรับการยอมรับเปนแรงจูงใจ
สําคัญประการหนึ่ง ตอการดํารงบทบาทหนาที่ของศิลปนเพลงอีแซว และคณะเพลงตางๆ                  
ไดเปนอยางดี 
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2.6 การที่สถานศึกษานําไปใชในหลักสูตรทองถิ่น 
ชาวบานในชุมชนบานลาดปอมสวนใหญ  จะสงบุตรหลานของตนเขารับการศึกษา

เบื้องตนในระดับอนุบาลและประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดพังมวง  ซึ่งเปนโรงเรียนระดับประถมศึกษา
และถือเปนโรงเรียนประจําชุมชน โรงเรียนวัดพังมวงจึงเปนสถาบันทางสังคมที่มีบทบาทสําคัญ          
ในการใหความรูและปลูกฝงแนวคิด คานิยม วิถีทางดําเนินชีวิตใหแกลูกหลานของชุมชน               
บานลาดปอมมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

โรงเรียนวัดพังมวงจัดใหมีการเรียนการสอนเพลงอีแซวอยางเปนทางการมาตั้งแต              
ป พ.ศ. 2535  เนื่องจาก  อาจารย ประวิทย  บุญเรืองรอด  ผูอํานวยการโรงเรียน  เปนผูที่มีความรู             
ความสามารถดานเพลงอีแซวเปนอยางดี  ทั้งดานการประพันธเนื้อรองและการรอง  ประกอบกับ
ไดทําการศึกษาคนควาเกี่ยวกับเพลงอีแซวมาโดยตลอด  จึงไดสนับสนุนสงเสริมใหมีการจัด                
การเรียนการสอนเพลงอีแซวขึ้นในลักษณะของกิจกรรมนอกเวลาเรียน  โดยทางคณะครูผูสอนกลุม
สรางเสริมลักษณะนิสัย เปนผูจัดการเรียนการสอนและจัดตั้งเปนคณะเพลงอีแซวของโรงเรียน  
เพื่อใชเปนกิจกรรมนอกเวลาเรียน  อาจารย ประวิทย บุญเรืองรอด  ไดกลาววา  นักเรียนสวนใหญ
ไมมีความรูความเขาใจเรื่องศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นเทาที่ควร  โดยเฉพาะเรื่องเพลงอีแซว          
ดังนั้น  ถานักเรียนไดเรียนรูเพลงอีแซวซึ่งเปนภูมิปญญาของทองถิ่น  จะทําใหนักเรียนมีความรู           
ความสามารถ  เห็นคุณคา  เกิดความภาคภูมิใจ  เกิดความรักความผูกพันในทองถิ่นของตนเอง 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ภาพที่  24   คณะเพลงอีแซวของโรงเรียนวัดพังมวงเมื่อป  พ.ศ. 2535 
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หลักสูตรทองถิ่นเพื่อถายทอดเพลงอีแซวในโรงเรียนวัดพังมวง  
โรงเรียนวัดพังมวง ไดจัดทําหลักสูตรเพื่อถายทอดเพลงอีแซวขึ้นใน  ป พ.ศ. 2544  

เนื่องจากโรงเรียนวัดพังมวงมีความพรอมทั้งทางดานวัสดุ  อุปกรณ  และพื้นที่บริเวณโรงเรียนนั้น   
มีศิลปนที่มีความรูความสามารถในการถายทอดเพลงอีแซวอยูแลว  จึงเอื้อตอการจัดการเรียน   
การสอนเปนอยางดี  หลักสูตรเพื่อถายทอดเพลงอีแซวที่ทางโรงเรียนวัดพังมวงจัดขึ้น  เปนลักษณะ
ของการปรับปรุงเนื้อหาในกิจกรรมดนตรีและนาฏศิลปกลุมสรางเสริมลักษณะนิสัย  สําหรับ         
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  มีจุดประสงคเพื่อใหนักเรียนมีความรูความสามารถในการแสดง
เพลงอีแซวและมีเจตคติที่ดีตอเพลงอีแซว (รายละเอียดของหลักสูตร  ดูที่ภาคผนวกหนา 191) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
          
         

    ภาพที่ 25    ปราชญชาวบานมารวมจัดการเรียนการสอนเพลงอีแซว 
 

               
 

        ภาพที่ 26  วัสดุอุปกรณ  เครื่องดนตรี  และสื่อตางๆ ที่ใชในการเรียนการสอน    

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

                                                                                                                       
                                                                                                                        

                                                                                                                 109

 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 ภาพที่ 27   การจัดบรรยากาศภายในหองเรียนเพลงอีแซว 

 
ในการดําเนินการจัดการเรียนการสอน  พบวา  เปนไปตามลําดับข้ันตอนที่กําหนดไว   

โดยครูผูสอนไดดําเนินการสอนและประเมินผลงานของนักเรียนทั้ง  3  ดาน  คือ  ดานความรู   
ดานทักษะและดานเจตคติ    ปรากฎวานักเรียนสวนใหญ  ซึ่งเปนนักเรียนในระดบัชัน้ประถมศกึษา
ปที่ 5   มีความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองเพลงอีแซวเปนอยางดี  และสามารถรองเพลงอีแซว  รํา  และ   
เลนเครื่องดนตรีได  ตลอดจนสามารถแตงคําประพันธไดดวย   

กิจกรรมการเรียนการสอนเพลงอีแซว  ชวยกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจสามารถ
เรียนรูไดเร็วเกิดทักษะในการแสดงเพลงอีแซว  มีพัฒนาการที่ดี  สามารถปฏิบัติไดตามคําแนะนํา
ของครูผูสอนและปราชญชาวบาน  และมีความมั่นใจและกลาที่จะแสดงออก 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 28    การฝกซอมเพลงอีแซวของนักเรียนโรงเรียนวัดพังมวง 
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 ผลที่เกิดขึ้นในชุมชน    
ดานผูเรียนที่มีผูปกครองประกอบอาชีพแสดงเพลงอีแซว และพยายามที่จะสอน               

เพลงอีแซวใหแตไมคอยสนใจเพราะชอบรองเพลงสมัยนิยมมากกวา  แตเมื่อไดเรียนรูจากหลักสูตร
เพลงอีแซวของทางโรงเรียน  จึงทําใหไดเห็นคุณคา ความสําคัญ  มีความตั้งใจในการเรียนและฝก
ปฏิบัติ  และหลังจากที่ไดเรียนรูเพลงอีแซวจากที่โรงเรียนแลวยังไดรับคําแนะนําเพิ่มเติมจาก           
เครือญาติทําใหมีความสามารถมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้เด็กหลายคนนั้นไมไดมีพอแมพี่นองหรือ
เครือญาติเปนศิลปนเพลงอีแซว  แตกลับมีความสามารถแสดงเพลงอีแซวเปนอยางดี  เนื่องจากได
เรียนรูและไดรับการถายทอดความรูจากที่โรงเรียน 
 ดานผูปกครองที่เปนชาวบานในชุมชนนั้นเห็นดวย และมีทัศนคติที่ดีมองการเรียน    
การสอนเพลงอีแซวในโรงเรียนวาเปนสิ่งที่ดี  เนื่องจากเด็กมักเชื่อครูมากกวาพอแม  นอกจากนี้      
ผูปกครองที่มีความรูดานเพลงอีแซวอยูแลว  ยังสามารถเชื่อมโยงความรูเพลงอีแซวของตนเองกับ
ความรูที่บุตรหลานไดรับการถายทอดจากที่โรงเรียนไดเปนอยางดี  

ในปจจุบันลูกหลานในชุมชนบานลาดปอม มีความรูความสามารถดานเพลงอีแซว    
มากข้ึน และมีความมั่นใจและกลาที่จะแสดงออกในการเลนเพลงอีแซวเปนอยางดี  หลายคนได
เปนตัวแทนของโรงเรียนไปแสดงเพลงอีแซวในสถานที่ตางๆ ไดเขารวมแสดงกับคณะเพลงอีแซว
ตางๆ อยูเปนประจํา  

การที่สถานศึกษานําเพลงอีแซวไปใชในหลักสูตรทองถิ่นนั้น   เปนปจจัยหนึ่งที่สงผลตอ
การสืบทอดเพลงอีแซวในทองถิ่นและชุมชนบานลาดปอม และมีผลโดยตรงตอการสืบเนื่องใน              
การประกอบอาชีพเพลงอีแซวของชุมชน  เนื่องจากเด็กหลายคนมีความสามารถแสดงออกได              
เปนอยางดี  จึงไดรับการสนับสนุนจากคณะเพลงตางๆ ไดเขารวมแสดง  ทําใหเด็กลูกหลานเหลานี้ 
สามารถพัฒนาความรูความสามารถไปสูระดับอาชีพไดในอนาคต  และยอมสงผลตอการดํารงอยู
ของเพลงอีแซวในชุมชนแหงนี้ตอไป 

 
3.  คุณลักษณะของเพลงอีแซวตอการเสริมสรางความเขมแขง็ของชุมชน 

 
เพลงอีแซวยังคงดํารงอยูและผูกพันกับวิถีชีวิตของชุมชนบานลาดปอมอยางแนบแนน 

และมีสวนชวยใหชุมชนพัฒนาไปสูความเขมแข็งในมิติตางๆ ไดแก ดานสังคม ดานวัฒนธรรม            
ดานเศรษฐกิจและดานการศึกษา ผูวิจัยขอนําเสนอผลการศึกษาคุณลักษณะของเพลงอีแซวตอ
การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนแหงนี้ ประกอบดวยประเด็นในดานตางๆ ดังนี้ 
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3.1  ดานสังคม 
 

3.1.1  การสรางความสัมพันธของคนในชุมชน    
 การเลนเพลงอีแซวในชุมชนบานลาดปอมมีลักษณะเปนการรวมกลุมของชาวบาน   
เพื่อสรางความบันเทิงเริงใจและเปนอาชีพของชุมชน  ซึ่งผูเลนสวนใหญจะเปนคนในชุมชนหรือ
ทองถิ่นเดียวกัน   จึงกอใหเกิดความสัมพันธของชาวบานในลักษณะตางๆ  ดังนี้  
 

  3.1.1.1 ความสัมพันธระหวางครูกับศิษย  การฝกเพลงใหชํานาญจะตอง
อาศัยระยะเวลา จึงทําใหครูและศิษยตองมีปฏิสัมพันธกันอยูตลอดเวลา ครูจะชวยอบรมสั่งสอน
ศิลปะการแสดงเพลงอีแซว  ตลอดทั้งความรูและคุณธรรมอื่นๆ แกศิษย และตัวศิษยเองก็จะแสดง   
ความเคารพนับถือ เชื่อฟงและชวยทํากิจการงานตางๆ รวมถึงการปรนนิบัติครูดวยความเต็มใจ  
ทําใหครูและศิษยเกิดความรัก  ความผูกพัน  ครูเพลงกับลูกศิษยจึงเปรียบเสมือนพอแมลูกกนัจริงๆ 
คอยดูแลเอาใจใสกันตลอดเวลาทั้งชีวิตสวนตัวและการเลนเพลง ความสัมพันธระหวางครูกับศิษย
นั้นเปนความสัมพันธที่ยั่งยืน เนื่องจากชาวเพลงทุกคนจะมีความเคารพนับถือครูเพลงของตนทั้งที่
มีชีวิตอยูและเสียชีวิตไปแลว  
 

…ปานงคก็เหมือนแมนั่นแหละ เพราะเราเกิดมาจากปาเขา  มีชีวิตความเปนอยูที่ดีข้ึน    
มีเงินมีทองใชก็เพราะปาเขานั่นแหละ  คงจะไมไปไหนหรอกถึงแมจะมีที่ที่ดีกวาก็เหอะเพราะปาเขา
ก็ไมเคยทิ้งเราไปไหน… (เพชรา  สนธิ  2549) 

 
…แมบัวผันเปนคนมีน้ําใจและมีความเสียสละใหศิษยทุกคน บางครั้งไมมีเงินก็ตองนํา

ทรัพยสินที่มีติดตัวอยูไปแลกซื้อขาวสารมาเลี้ยงลูกศิษย  ลูกศิษยหลายคนไปมีคณะเปนของตัวเอง 
มีรายไดเลี้ยงครอบครัวมีฐานะและชีวิตที่ดีข้ึน  ในครั้งที่แมบัวผันลมปวยลงลูกศิษยทั้งหลายก็หมั่น
มาเยี่ยมผลัดเปลี่ยนกันมาดูแลครูอยางไมขาดสายกอนที่จะเสียชีวิต…(เกลียว  เสร็จกิจ  2549) 

 
         3.1.1.2  ความสัมพันธระหวางพอเพลงแมเพลง   การรวมกลุมเปนคณะ

สมาชิกทุกคนตองมีความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันทั้งการฝกซอมและในการแสดง และมีการปกครอง
ดูแลแบงหนาที่กันอยางสงบเรียบรอย  ทําใหพอเพลงแมเพลงนั้นมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด
สนิทสนมเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน  มีความรักใครสามัคคี  ชวยเหลือเกื้อกูลกัน  ทั้งในดาน
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การเลนเพลงและชีวิตสวนตัว  เชน  ศิษยรุนพี่จะชวยสอนและแนะนํารุนนองเสมอ   หรือในขณะที่
แสดง  ศิษยรุนพี่จะคอยชวยประคับประคองใหการรองการเลนของศิษยรุนนองผานพนไปดวยดี   

 
ศิลปนอาวุโสและพอเพลงแมเพลงในชุมชนบานลาดปอม ทุกคนถือวามีครูคนเดียวกัน  

หรือที่ชาวเพลงเรียกวา “เปนศิษยรวมครู” คือไดฝกหัดเลนเพลงหรือไดทําพิธีครอบครูฝากตัวเปน
ศิษยของ  นายไสว  วงษงาม  และนางบัวผัน  จันทรศรี   ความสัมพันธของพอเพลงแมเพลงใน       
ชุมชนจึงมีลักษณะของความเปนพี่นองที่รักใครกลมเกลียว  พึ่งพาอาศัยกัน  เปนญาติมิตรที่มี
ความเคารพนับถือกันตามระบบอาวุโส  

 
ปจจุบันนอกจากคณะเพลงหลักๆ ในชุมชนยังมีการตั้งคณะเพลงชื่อวา คณะลูกศิษย    

พอไสว  แมบัวผัน  ข้ึนมาอีกคณะหนึ่ง  โดยศิลปนอาวุโสหรือพอเพลงแมเพลงที่เปนลูกศิษยของครู
ทั้งสองจะเปนผูที่รับงานแสดงมา  แลวจะชักชวนศิษยรวมครูทุกๆ คนมาเลนรวมกันเมื่อแสดงเสร็จ
ก็จะแบงปนผลประโยชนหรือคาตัวกันตามสมควรตามความสามารถของแตละคน  จากการสังเกต
ขณะที่ผูวิจัยไดไปรวมชมการแสดงของคณะลูกศิษยพอไสว  แมบัวผัน   พบวา  ความสัมพันธ   
ของพอเพลงแมเพลงที่มารวมแสดงเปนไปอยางคุนเคย  ทุกๆ คนจะปฏิบัติตอกันฉันทญาติมิตร  
เห็นไดจากการชวยกันขนสัมภาระตางๆ  ชวยแตงกายใหกัน  พูดคุยหยอกลอกันอยางสนิทสนม
เปนกันเองและขณะแสดงก็รวมแรงรวมใจกันอยางมาก   แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธที่ดีตอกัน 
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 ภาพที่  29   การรวมตัวของคณะลูกศิษยพอไสว   แมบัวผัน 
 
 
 
 

                                                              
             

 
 
 

ภาพที่  30   พอเพลงแมเพลงกําลังชวยกันแตงตัวและพูดจาหยอกลอกันอยางสนิทสนม 
 

 
  3.1.1.3 ความสัมพันธระหวางพอเพลงแมเพลงกับคนในชุมชน  คณะ

เพลงตางๆ จะไปชวยเลนเพลงใหบรรดาญาติสนิทมิตรสหายในงานบุญตางๆ อยูเสมอ  โดยไม    
จําเปนตองเสียคาใชจายในการจางหาหรือที่ชาวบานเรียกวา “การลงแขกเพลง” โดยพอเพลง     
แมเพลงจะไปรวมกิจกรรมในลักษณะการชวยงานบุญเชนเดียวกับชาวบานคนอื่นๆ  เชน  ชวยจัด
สถานที่  ทําครัว  การรวมพิธีกรรมตางๆ  คร้ันพอถึงเวลาจะรื่นเริงบันเทิงใจ  พอเพลงแมเพลง        
ที่มารวมงานนั้นจะมารวมกลุมกันเลนเพลง  ซึ่งอาจจะไดรับคาตอบแทนเปนสินน้ําใจในรูปของ       
“การตบรางวัล” จากเจาของงาน  บรรยากาศของการแสดงก็เปนกันเอง  ทั้งเจาภาพ  ผูชมและ      
ผูเลน  มีการยั่วเยา  หยอกลอ  สนุกสนานครื้นเครงกับทุกฝาย  สวนเจาภาพก็จะคอยดูแลทาง  
คณะเพลงเปนอยางดี  บางครั้งทางคณะเพลงเองก็จะเจียดเงินเพื่อทําบุญชวยงาน และมารวม   
งานบุญในวันรุงขึ้นดวย  
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…ไมเคยคิดเงินคิดทองกับเขาหรอก  ก็เปนญาติพี่นองเพื่อนฝูงกันทั้งนั้น  ชวยกันไดก็
ชวยกันไป  มันเปนประเพณีของพวกเราไปแลวก็ทํากันมาตั้งแตรุนครูบาอาจารยของเรา  เขาก็สนุก  
เราก็อ่ิมทั้งบุญอิ่มทั้งขาวปลาอาหาร… (สําเนียง  ชาวปลายนา  2549) 

 
จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวา  การเลนเพลงอีแซวชวยใหชาวบานในชุมชน                     

บานลาดปอมมีความสัมพันธที่ ดีตอกัน กอใหเกิดความรักใครสามัคคี ความเปนปกแผน           
สรางความสัมพันธที่แนนแฟนภายในชุมชน ซึ่งเปนลักษณะที่สําคัญประการหนึ่งของชุมชน              
ที่เขมแข็ง 
 

3.1.2 การกําหนดความเชื่อและวิถีชีวิตของชุมชน  
จากการศึกษาการเลนเพลงอีแซวในชุมชนบานลาดปอม พบวา ศิลปนเพลงอีแซว      

ไดปลูกฝงความเชื่อและถายทอดวิถีการดําเนินชีวิตของชุมชน โดยผานพิธีกรรมและเนื้อรอง     
ของเพลงอีแซว  มีรายละเอียดดังนี้ 

 
         3.1.2.1  พิธีกรรมเกี่ยวกับครู   พอเพลงแมเพลงจะตองฝากตัวเพื่อเปนศิษย

ของครูถือวาครูเปนบุคคลสําคัญรองจากบิดามารดาหรืออาจมีความสําคัญเทาเทียมกับบิดา
มารดา ดังนั้น ผูที่เปนศิษยจะใหความเคารพครูซึ่งเปนผูประสิทธิ์ประสาทความรูใหแกตน ศิษยจึง
ยึดมั่นในคําสอนของครู   ยึดถือในประเพณีปฏิบัติ  พิธีกรรมตางๆ ในการเลนเพลงตามแบบฉบับที่
ไดมีการสืบทอดกันมาอยางเครงครัด  ในชุมชนมีข้ันตอนของการประกอบพิธีกรรมที่ไดกําหนด    
ใหปฏิบัติกันเปนประเพณี   เชน   พิธีจับขอมือ  พิธีครอบครู  พิธีคํานับครูหรือพิธีไหวครูประจําป 
พิธีกรรมเหลานี้เปนที่มาของความเชื่อในเรื่องศิษยมีครูและความกตัญูรูคุณ เปนพฤติกรรมที่
ปรากฏใหเห็นอยางเดนชัดในชุมชนบานลาดปอม 
 

…ประเพณีการไหวครู  การบูชาครู  เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของพวกเรา  ไมเฉพาะ    
ชาวเพลงหรอก   ชาวบานทุกคนก็เชื่ออยางนั้นและปฏิบัติกันมาอยางนี้ทุกๆ ป  เพราะทุกคนเชื่อวา
เปนสิ่งที่จะนําความสงบสุข   รมเย็นและความเจริญกาวหนามาสูพวกเรา   และลุงเชื่อวาถาที่ไหน
ไมมีส่ิงเหลานี้ที่นั่นก็คงไมเปนอยางพวกเราในทุกวันนี้หรอก  เขาก็จะเจริญกาวหนาแตในดานอื่นๆ 
เขาก็อาจจะไมมีความสงบสุขก็ได  ในเมื่อจิตใจเขาไมไดมีความสุข… (สุจินต  ชาวบางงาม  2549) 
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ภาพที่  31   พิธีทําบุญประจําปใหกับครูเพลง 

     
                                    

ภาพที่  32    ลูกศิษยรวมครูทําพิธีไหวครูกอนการแสดง 
 

    
       

ภาพที่  33   น.ส.เพชรา สนธิ  นําศิษยรุนนองเขาพิธีไหวครู 
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         3.1.2.2 เนื้อรองของเพลงอีแซว   เนื้อรองของเพลงอีแซวเปนสิ่งที่สะทอน 
ของสังคมและวิถีการดําเนินชีวิตในอดีตที่บรรพบุรุษไดยึดถือปฏิบัติมา ทําใหคนในชุมชนเขาใจ
ชีวิตและสังคมในทองถิ่นไดดียิ่งขึ้นและตระหนักในคุณคาที่แฝงอยูในเนื้อเพลง  เปนการสงเสริม 
ใหชาวบานไดประพฤติปฏิบัติตามในสิ่งที่บรรพบุรุษเคยทํากันมา ซึ่งเปรียบเสมือนกรอบลอมให
ชีวิตอยูในขอบเขตเปนที่ยอมรับในชุมชน  ทําใหชุมชนมีบรรทัดฐานในการดําเนินชีวิตที่เหมาะสม
และมีบูรณภาพหรือความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  จะเห็นไดจากเนื้อรองของเพลงอีแซวตอไปนี้ 
 
 เนื้อรองที่พรรณนาความรัก  ความเอาใจใสของพอแม  เปนการสะทอนใหเห็นความรัก
ของพอแมทีม่ตีอลูกและสอนใหลูกทุกคนควรมีความกตัญู  เมือ่ยามพอแมแกเฒาลกูก็ควรจะ   
ดูแลเอาใจใสและปรนนิบัติใหทานอยูสุขสบาย  นบัเปนสิ่งที่ลูกๆ พึงกระทํา 
 
               ชีวิตของลูกทั้งหลายตองจําไวกันเสียใหแน      อันบุญคุณของพอแมนั้นชางมีมากมาย 
        ต้ังแตเล็กเด็กมาทานอุตสาหทําทั้งสิ้น             ใหลูกมีอยูมีกินกันอยางสบาย 
        เมื่อยามกินทานก็ปอนเมื่อยามนอนทานก็กลอม        รักพอแมมีพรอมใหลูกทั้งหลาย 
       อีกทั้งเยีย่วทัง้ขี้ทานก็ไมเคยถือ                        เช็ดใหลูกดวยมือทานก็ทาํได 
        พอแมมีเทาไรทานก็ใหลูกหมด             แมจะเอาบัญชีมาจดก็คงจะจดไมไหว 
        บางครั้งลําบากหนักเหลือตองกินเกลือทานก็ทน        ตองเลี้ยงลูกตั้งหลายคนทานก็เลี้ยงได 
        เมื่อทานแกชราควรกลับมากตัญู             เราควรมีความรูนึกอยูในใจ 
        ทําดีใหทานบางเปนแนวทางตอบแทน                      จะไดเปนสุขเหลือแสนมีแตความสดใส 

                    (เพลงพระคุณพอแม : สุจินต  ชาวบางงาม) 
 

เนื้อรองที่เกี่ยวกับการดําเนินชีวิต  เพลงอีแซวจํานวนมากไดสอดแทรกเนื้อหาที่เปน
ลักษณะชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  เชน   
การกลาวถึงการดําเนินชีวิตแบบพออยูพอกินตามปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ขององค
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   ซึ่งเปนแนวทางที่ควรนํามาใชในสภาพสังคมปจจุบัน    หรือการ
เลือกคูครองเปนสิ่งสําคัญตออนาคตของตนและครอบครัว จะตองพิจารณาใหรอบคอบและศึกษา
อุปนิสัยใหถวนถี่จะไดไมมีปญหาในภายหนา   

  
องคสมเด็จพระเจาอยูหัวทานไดทรงตรัส     มีพระราชดํารัสแนะแนวทางให 

 รูจักความพอดีใหมีเหตุและผล        ทุกครอบครัวชุมชนนั้นก็ทําได 
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 คือปรัชญาแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง             เปนแนวทางหลีกเลี่ยงการลมสลาย 
 ต้ังแตระดับประเทศถึงทองถิ่น                             ใหพออยูพอกินก็พอใชจาย 
 ใหรอบคอบรอบรูดูใหเหมาะสม                           ใหกาวทันสังคมโลกาภิวัฒนสมัย 
 เปนเกราะภูมิคุมกันที่เขมแข็ง                              สูกับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบใดๆ   
 ใหเดินทางสายกลางทางมัชฌิมา                        เปนหนทางนําพาเรากาวไปได            

                                               (เศรษฐกิจพอเพียง : สุจินต  ชาวบางงาม) 
 

          จะมีผัวสักคนจงไดคิดใครครวญ        ถาหลงผิดคิดดวนจะเหมอืนเดิมไมได 
คําพังเพยเอยอางแจงกระจางความจริง      สุภาษิตสอนหญงิเขากม็บีรรยาย 
วาถาเราพันผกูเมื่อปลูกเรือนผิด       ตองนัง่คิดนอนคิดจนเรือนพงัทลาย 
เปนหญงิทาพลาดไปมีผัวผดิผิด       จะตองไปนั่งคิดจนตัวตาย 
ถาจะดูผูชายตองทําใจชาชา       เราเหน็แตใบหนานัน้แนนอนที่ไหน 
ถาทนดูนานนานแลวสนัดานจะเดน       ยิ่งนานกย็ิง่เหน็สิ่งซอนเรนดีราย  

                         (เพลงอวยพร : เกลียว  เสร็จกิจ) 
 
 เพลงอีแซวเปนเสมือนกลไกสรางความกดดัน  โดยการแสดงการไมยอมรับการกระทํา
ของบุคคลดวยการตําหนิ เสียดสีและการประชดประชัน  ทําใหผูฟงที่มีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม          
ไดคิดไดละอาย อันเปนการควบคุมหรือปองกันบุคคลที่พยายามประพฤติเบี่ยงเบนไปจาก           
บรรทัดฐานทางสังคม   และในทางกลับกันก็จะแสดงการยอมรับสงเสริมและใหกําลงัใจแกบุคคลที่
ประพฤติตามบรรทัดฐานของสังคมดวยการยกยองชมเชย   

 
 แมฉันเลี้ยงมา หวังจะไดแทนคุณ              นี่กลับมาเทใตถุนทาํใหฉันทอพระทัย 
ไอเร่ืองพาหนมีันก็ดีสําหรับแก                          สําหรับพอและแมงัน้จะเลี้ยงเรามาอยางไร 
เลี้ยงตั้งแตเดก็หวงัจะไดแตงไดตบ                    แกจะมาลักพาหลบไมอายเขาบางหรือไร 
                   (เพลงตบัสูขอ) 
 
 หนูตองขอขอบคุณคนตระกูลแยมแสง       ประยูรวงศรวมแรงผูนําแหงบางใหญ 
ทานคิดถึงความยากความลําบากของหลาน      เห็นนาแกละทาํงานมองดูหลานดวยหวงใย 
คงจะตอบแทนคุณผูการุณยเหมือนพอ       คือหลวงตาชลอผูเปนพระพี่ชาย 
แตคงไมสําคัญเทากบัทานมองเหน็                  โรงเรียนนี้จาํเปนทานมองเห็นมากมาย 
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จึงรวมบุญกนัมาทอดผาปาวันนี ้                  อยากใหโรงเรียนดีเหมือนกับที่บางใหญ                   
                             (รองเกริ่นในงานทอดผาปาโรงเรียนวัดพังมวง : ประวิทย  บุญเรอืงรอด) 
 

การไดรับการถายทอด  ความเชื่อ  ความคิด  คานิยม  ระเบียบแบบแผนตางๆ ของ    
ชุมชนในเพลงอีแซว  มีสวนชวยใหชาวบานเขาใจแนวทางในการดําเนินชีวิต  ส่ิงที่ถูกที่ควร  
สามารถดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข  กอใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยและ       
ความสงบสุขในชุมชน  อันเปนลักษณะสําคัญประการหนึ่งของชุมชนที่มีความเขมแข็ง 
3.2  ดานวัฒนธรรม 
 

3.2.1  สรางการสืบเนื่องและความมัน่คงทางวัฒนธรรม 
การรับอิทธิพลวัฒนธรรมทางตะวันตก  ทําใหคนรุนใหมทั้งในสังคมเมืองและสังคม  

ทองถิ่นในชนบทหันหลังใหกับวัฒนธรรมเดิมของตนรับส่ิงใหมๆ เขามาแทนที่โดยไมพิจารณาวา
เหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของตนหรือไม  เปนปญหาของสังคมอยางหนึ่ง          
ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรง และเปนตนเหตุใหเกิดความเสื่อมทางจิตใจ  การประพฤติผิดในจารีต
ประเพณี  เชน การเลียนแบบประเพณีบางอยางที่ไมเหมาะสม  การรับคานิยมผิดๆ  การแสดงออก
ในเรื่องเพศอยางเปดเผย  

เพลงอีแซวมีสวนสนับสนุนใหเกิดความมั่นคงทางวัฒนธรรมของไทย  เนื่องจาก      
เพลงอีแซวไดบันทึกและถายทอดวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทยเอาไว
จํานวนมาก ไดสะทอนใหผูฟงไดเห็นถึงคุณคาของวัฒนธรรม ทําใหผูฟงเกิดจิตสํานึกและหันมา
ชวยกันสืบทอดหรือผดุงรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามใหคงอยูในสังคมตอไป 

 
 3.2.1.1  การผดุงรักษาวัฒนธรรมชุมชนและทองถิ่น    ศิลปนเพลงอีแซว
ในชุมชนบานลาดปอมพยายามที่จะผดุงรักษาวัฒนธรรมของชุมชน ดวยการสรางสรรคเนื้อรอง
ของเพลงอีแซวใหเชื่อมโยงกับขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน เชน ประวัติศาสตร ประเพณี  
การละเลนตางๆ   ดังจะเห็นไดจากเนื้อเพลงอีแซวที่นางเกลียว  เสร็จกิจ  ไดแตงเอาไวเกี่ยวกับ       
ความสัมพันธระหวางวัด ประเพณีและการละเลนเพลงอีแซวของชุมชน และนํามาใชเปน        
เพลงออกตัวใหกับลูกหลาน  นับเปนการชวยสืบทอดมรดกของชุมชนที่มีมานานแลวใหคงอยูตอไป 
 
 อันวาเพลงอีแซวเคยเจื้อยแจวมานาน        สมยัครูบัวผนัและอาจารยไสว 
 ประมาณเจ็ดสิบป ตามที่มีหลักฐาน  ที่ครูบาอาจารย หลายทานกลาวไว 
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 ทั้งปูยาตายายทานก็ไดบอกเลา  การละเลนสมัยเกาที่เกรียวกราวเกรียงไกร 
 ในฤดูเทศกาล  กม็ีงานในวัดวา     ทอดกฐินผาปาก็เฮฮาพาไป 
 หรือยามตรุษสงกรานต ก็มีงานเอิกเกริก    งานนักขัตฤกษ ที่เอิกเกริกยิ่งใหญ 
 ชาวบานมาชมุนุม  ทั้งคนหนุมคนสาว ทั้งผูแกผูเฒาตางก็เอาใจใส 
 ชวนลกูชวนหลานไปรวมงานพิธ ี ถือเปนประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
                                                                     (เพลงออกตัว : เกลียว  เสร็จกิจ) 
 เพลงอีแซวมีสวนชวยในการสงเสริมใหผูคนในทองถิ่นมีความตระหนักถึงคุณคาของ
วัฒนธรรมทองถิ่น  ดวยการสรางสรรคเนื้อรองเกี่ยวกับประวัติศาสตร  โบราณวัตถุ  โบราณสถาน   
วรรณคดีของทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรีและไดนํามารองเผยแพรแกประชาชนทั่วไป  อันนํามาซึ่ง
ความภาคภูมิใจและเห็นความสําคัญของทองถิ่นทําใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของคนใน
ทองถิ่น    ดังจะเห็นไดจากตัวอยางของเพลงตอไปนี้ 
  
 พูดถึงเมืองสพุรรณนั้นมีของดี               ประวัติศาสตรไดมีและบันทกึเอาไว 
  พระนเรศวรสงูสงองคมหาราช              ฟนมหาอุปราชจนคอขาดตักษัย 
 จึงไดสรางอนสุรณไวที่ดอนเจดีย              มงีานใหญทุกปจัดแสงสีต่ืนใจ 
       --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       หรือไปวดัพระธาตุกรุสมบัติพระเครื่อง  ที่เลื่องชื่อลือเลื่องผงสพุรรณนั่นไง 
 มีหนาแกหนากลางอกีหนานางหนาหนุม  ดูเนื้อนวลหนกึนุมอีกทัง้พิมพผงใหญ 
                                          (เพลงเที่ยวเมืองสุพรรณ : ประวิทย  บุญเรืองรอด) 
 
        ที่จังหวัดสุพรรณนั้นมีงานวัดปา                     คนทุกทิศมุงมาที่วัดปาเลไลย 
 ปดทองหลวงพอโตแลวก็โมทนา               ใหบุญกุศลรักษามชีีวาสดใส 
 ไดทําบุญสุนทานก็เบิกบานอุรา                      สุขสันตหรรษาทั่วหนากันไป 
 ไดดูลิเกละครเวลาก็คอนคืนแลว                     เพลงฉอยเพลงอีแซวก็เจื้อยแจวปลุกใจ 
                                                                              (เพลงออกตัว : เกลียว  เสร็จกิจ) 
 
 
 3.2.1.2 การผดุงรักษาวัฒนธรรมของไทย  เพลงอีแซวไดบันทึกและ        
ถายทอดคุณคา ความหมาย  ของวัฒนธรรมประเพณีของไทยและแสดงทัศนะเกี่ยวกับสาเหตุของ
ปญหาทางวัฒนธรรมอยางมีเหตุผล โดยเฉพาะในสวนของการทอดทิ้งวัฒนธรรมไทยอันมีมาแต
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โบราณที่นับวันจะสูญหายไป  เพราะเยาวชนไทยไมเห็นความสําคัญและคิดที่จะสืบทอดอนุรักษ
เอาไว  ไมวาจะเปนการแสดงทัศนะอยางตรงไปตรงมาหรือประชดประชันเสียดสี  ลวนแตแสดง
ความคิดความรูสึกที่แฝงความหวังดีตอสังคมไทย  ทําใหผูฟงเกิดจิตสํานึกและตระหนักในคุณคา
ของวัฒนธรรมไทยและหันมาชวยกันผดุงรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามใหคงอยูในสังคมตอไป     
ดังเพลงอีแซวตอไปนี้ 
 

 วันที่สิบสามเมษาวันมหาสงกรานต      ประเพณีตํานานเทศกาลปใหม 
วัฒนธรรมไทยยิ่งใหญไพศาล  ถือเปนสิ่งสําคัญยึดมั่นมุงหมาย 
สุขสันตหรรษาวันมหาสงกรานต  ทําบุญทําทานพื้นฐานไทยไทย 
ใสบาตรพระสงฆจํานงคแนวแน  อาบน้ําพอแมดวยผาแพรผาไหม 
สงฆน้ําพระพุทธรูปไหวสถูปเจดีย  กตัญูกตเวทีสําหรับผูที่รักใคร 
รดน้ําดําหัวฝากตัวลูกหลาน  ดอกไมใสพานกราบกรานผูใหญ 
รดน้ําผูใหญกราบไหวขอพร                      สุขสโมสรอิ่มพรอําไพ 
                                                                                          (เพลงสงกรานต ) 
 
 พูดถึงวัฒนธรรมโบร่ําโบราณ ส่ิงไหนราํคาญทานคงแกไข 
วัฒนธรรมชาติอ่ืนเขามาดาษดื่นอุดม        เรายกยองนยิมกนัเสียยกใหญ 
แตจริยธรรมที่เรานําเขามา                       มันขัดหูขัดตาไมอยากจะบรรยาย 
คนไทยสวนมากเราไมอยากยอมรับ ฉะนั้นเราควรจะปรับความเขาใจ 
เชนการบันเทงิทุกวนันี ้   มันเสื่อมศักดิศ์รีของความเปนไทย 
งานประจําปตองมีดิสโก   มีการดิ้นโชวทัง้เด็กหญงิเด็กชาย 
โรงเรียนหรือวดัมีจัดใหด้ิน                        มีหลายทองถิน่ในประเทศไทย 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
ตัดเคกเปาเทียนกราบเรียนใหรู  แฮปปเบิรทเดยทูยูกันเสียยกใหญ 
ทําบุญวันเกิดนึกดูเถิดหลายที่  พูดถึงพิธีแทบไมใชคนไทย 
พอแมไมถูกสอนลูกไดหรือ  ถาไมหยุดไมยื้อจะไปกนัใหญ 
ชวยปราบชวยปรามชวยหามเขาที เพราะทานมีหนาที่คงพอจะทําได 
ขืนปลอยตามเรื่องตองเปนเมืองฝรั่ง หลายสิ่งหลายอยางคงจะสูญหาย 
                  (เพลงเรื่องวัฒนธรรมไทย : เกลียว  เสร็จกิจ) 
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เพลงอีแซวไดมีสวนชวยรักษาไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม  เปนหลักฐานที่
ทําใหทราบถึงจารีตประเพณี รวมทั้งชีวิตความเปนอยูของบรรพบุรุษ ทําใหคนรุนหลังไดเห็นคุณคา
และชวยกันรักษาประเพณีวัฒนธรรมประจําถิ่นไดทางหนึ่ง  เพลงอีแซวจึงถือเปนเครื่องมือที่สําคัญ
ที่มีสวนชวยในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของทองถิ่น  และประพฤติปฏิบัติ
ตามวิถีแหงการดํารงชีวิตที่มีมาตั้งแตด้ังเดิมและสอดคลองกับสภาพของทองถิ่น นับเปนการสราง
พลังทางสังคมวัฒนธรรม   ซึ่งจะผลักดันใหชุมชนมีความเขมแข็งและเจริญกาวหนาตอไป 
3.3  ดานเศรษฐกิจ 
 

3.3.1  การสงเสริมเศรษฐกิจของชมุชน 
การสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน  เปนคุณลักษณะที่สําคัญประการหนึ่งของเพลงอีแซว 

เนื่องจากการประกอบอาชีพเพลงอีแซวของชุมชนบานลาดปอมนั้นมีลักษณะที่ชาวบานในชุมชน  
ซึ่งอาจจะเปนคนในครอบครัวเดียวกัน  เครือญาติหรือเพื่อนบานในทองถิ่นเดียวกนัจะมารวมตวักนั
เปนกลุมเปนคณะเพื่อรับงานแสดงเพลงอีแซวเปนอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม จึงกอใหเกิดรายได
และการกระจายรายไดใหกับคนในชุมชนโดยใชศักยภาพที่มีอยูในชุมชน  ดังที่ ฉัตรทิพย นาถสุภา 
(2544 : 39) ไดกลาวไววา  เศรษฐกิจชุมชนเปนเศรษฐกิจที่ตองใหความสําคัญกับสมาชิกในชุมชน  
ตองพึ่งตัวเอง  พึ่งแรงงานในครอบครัวและพึ่งกันเองในชุมชนกอน  ที่สําคัญตองเปนสวนหนึ่งของ
สังคมวัฒนธรรมของชุมชน กลาวคือ เศรษฐกิจชุมชนตองตั้งอยูบนความรูความสามารถของตนเอง
ที่มีอยูบนเสนทางของชีวิตของตัวเองและชุมชน  ดังนั้น  เพลงอีแซวจึงมีสวนสงเสริมดานเศรษฐกิจ
ของชุมชนไดทางหนึ่ง   

 
  3.3.1.1 การสรางรายไดใหกับผูเลน  ปจจุบันการเลนเพลงอีแซวทํารายได 

ใหกับผูเลนจนสามารถยึดเปนอาชีพได  ซึ่งปรากฎวามีพอเพลงแมเพลงจํานวนหนึ่งที่สามารถยึด
การเลนเพลงอีแซวเปนอาชีพหลัก  พอเพลงแมเพลงเหลานี้จะเปนศิลปนหรือพอเพลงอาชีพเต็มตัว  
มีการรับงานแสดงตามสถานที่ตางๆ ตลอดป    อันทํารายไดเพียงพอที่จะใชจายในชีวิตประจําวัน
และเจือจุนสมาชิกภายในครอบครัวไดพอสมควร  โดยเฉพาะพอเพลงแมเพลงที่มีชื่อเสียงและนยิม
วาจางไปแสดงนั้นยิ่งมีรายไดมากทําใหฐานะทางการเงินคอนขางดี  จึงมีสภาพความเปนอยูหรือ     
คุณภาพชีวิตที่ดี  สะดวกสบาย  สามารถนํารายไดมาใชจายซื้อส่ิงของเครื่องใชตางๆ ที่จําเปนใน
ชีวิตประจําวัน  หรือ เครื่องใชและเครื่องอํานวยความสะดวกในการแสดงเพลง  เชน  เครื่องดนตรี    
เครื่องแตงกาย    เครื่องขยายเสียง  รถยนตประจําคณะ   
 พอเพลงแมเพลงแตละคนจะมีอัตราคาจาง หรือที่พอเพลงแมเพลงเรียกวาคาตัว         
ที่แตกตางกัน  จะมากนอยขึ้นอยูกับความสามารถของผูเลนและราคาการรับงานของคณะใน      
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แตละครั้ง  พอเพลงแมเพลงที่มีความสามารถใกลเคียงกันมักจะไดรับคาตัวไมแตกตางกัน      
อยางไรก็ตามหัวหนาคณะมักจะไดรับสวนแบงจากรายไดของการแสดงมากกวาผูอ่ืน  เพราะตอง
เปนผูรับผิดชอบรายจายทั้งหมดของคณะ   คณะที่มีชื่อเสียงมากคือ  คณะขวัญจิต  ศรีประจันต   
โดยปกติจะรับงานในราคา  25,000-50,000 บาท ตองาน  ซึ่งราคาแตละงานก็จะไมเหมือนกัน
ตองขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง   เชน  จํานวนผูแสดง  ระยะทางที่ตองไปแสดง  รูปแบบการแสดง                          
และระยะเวลาแสดง  สวนคณะที่มีชื่อเสียงรองลงมา  ไดแก  คณะสุจินต ศรีประจันต  คณะ      
ขวัญใจ ศรีประจันต  จะรับงานในราคา  15,000-35,000  บาท  และคณะอื่นๆ  เชน  คณะสําเนียง 
ชาวปลายนา  และคณะลูกศิษยพอไสว  แมบัวผัน  จะรับงานในราคา  12,000-25,000 บาท      
โดยราคาดังกลาวจะเปนราคาปกติ  ซึ่งบางงานเจาของงานอาจตองการผูแสดงเพียง 2-3 คน     
และอาจใชเวลาในการแสดงไมมาก  การคิดราคาในลักษณะนี้ก็จะขึ้นอยูกับความเหมาะสมและ
จะมีราคาถูกกวาการรับงานปกติ 

เกี่ยวกับอัตราคาจางหรือคาตัวนี้ ถือเปนรายไดหลักที่พอเพลงแมเพลงจะไดรับเปน    
ส่ิงตอบแทนในการแสดงครั้งหนึ่งๆ สําหรับพอเพลงแมเพลงอาชีพอัตราคาจางหรือคาตัวในปจจุบัน
มีราคาตั้งแต 300-2,500 บาท  สวนบางคณะที่นําลูกหลานไปแสดงดวยก็อาจจะไดคาตัวประมาณ 
100-500 บาท   

นอกจากนี้  ในปจจุบันการแสดงเพลงอีแซวจะตองใชนักดนตรีโดยเฉพาะ ทั้งผูเลน 
ดนตรีไทยที่เปนแบบดั้งเดิม  เชน  ตะโพน  รํามะนา  ฉ่ิง  กรับ  และเครื่องดนตรีสากล  เชน                
กลองชุด  เบส  เปนตน  ทําใหชาวบานทั้งในและนอกชุมชนมีความสนใจที่จะมาฝกเปนนักดนตรี
ของคณะตางๆ  และจากการสอบถามนักดนตรีทุกคนนั้นจะมีอัตราคาตัวเทาๆ กับพอเพลงแมเพลง
อาชีพ  คือ  ประมาณ  600-1500 บาท  ตองาน 

 
ตารางที่  2  แสดงอัตราคาตัวของศิลปนอาวุโส 

 
 

ศิลปนอาวุโส 
 

 
หัวหนาคณะ 

 
คาตัวที่ไดรับ 

1. นางเกลียว    เสร็จกิจ   ขวัญจิต     ศรีประจันต 8,000 - 30,000  บาท 

2. นายสุจินต    ชาวบางงาม   สุจินต       ศรีประจันต 5,000 - 20,000  บาท 

3. นางจํานงค    เสร็จกิจ   ขวัญใจ     ศรีประจันต 3,000 - 15,000  บาท 

4. นางสําเนียง  ชาวปลายนา      สําเนียง    ชาวปลายนา 2,500 - 10,000  บาท 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

                                                                                                                       
                                                                                                                        

                                                                                                                 123

 

ตารางที่ 3  แสดงอัตราคาตัวของพอเพลงแมเพลงอาชีพ 
 

 
พอเพลงแมเพลงอาชีพ 

 

 
สังกัดคณะ 

 
คาตัว / งาน 

 1. นายประสิทธิ์   คงพุม ขวัญใจ / สําเนียง 700 - 2,000  บาท 

 2. นางสังเวียน   วงษสุวรรณ สุจินต / ขวัญใจ / สําเนียง 700 - 2,000  บาท 

 3. นายสนอง   คงพุม ขวัญใจ  / สําเนียง 700 - 2,000  บาท 

 4. นายคมคาย   ฟุงฟู ขวัญจิต  ศรีประจันต 800 - 2000   บาท 

 5. นางสวัสดิ์   บุญเรืองรอด ขวัญจิต  ศรีประจันต 800 - 2,000  บาท 

 6. นางจําเนียร   โพธิ์ศรีทอง  ขวัญใจ / สําเนียง 700 - 1,500  บาท 

 7. นายวินัย   คงพุม  ขวัญใจ  / สําเนียง 500 - 1,500  บาท 

 8. น.ส.เพชรา   สนธิ ขวัญใจ   ศรีประจันต 600 - 1,500  บาท 

 9. น.ส.บุญนาค   ชาวปลายนา ขวัญจิต / สําเนียง 600 - 2,000  บาท 

10. น.ส.จิราวรรณ   วงษสุวรรณ ขวัญใจ / สําเนียง 400 - 1,000  บาท 

11. น.ส.ดวงเนตร    คงพุม ขวัญใจ / สําเนียง 300 -  800   บาท 

 
 
 นอกจากคาตัวซึ่งเปนรายไดหลักที่ไดรับในการแสดงแตละครั้ง “เงินรางวัล” ที่ผูจางหา
หรือผูชมมอบใหในขณะที่แสดง  ก็เปนรายไดที่พบอยู เปนประจําในการแสดงเพลงอีแซว             
เงินรางวัลนี้เปนจํานวนเงินที่ไมแนนอน  ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความสามารถของผูเลน  ชื่อเสียงและสิ่งที่
สําคัญยังขึ้นอยูกับโอกาสในการแสดงครั้งนั้น  ไดแก  สถานที่  ผูชมและผูวาจางดวย  กลาวคือ  
ปริมาณความมากนอยของเงินรางวัลข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ  ไดแก  ความสนุกสนานของผูชม  
จํานวนผูชม  ความพึงพอใจของเจาของงาน จากการสังเกตขณะที่ผูวิจัยไดชมการแสดงของคณะ
แมสําเนียง ชาวปลายนา ซึ่งไดนําลูกหลานเขาไปรวมการแสดงดวยจํานวนหนึ่งสรางความชื่นชอบ
แกผูชมและเจาของงานเปนอยางมาก และมีการใหรางวัลจํานวนมากแกผูเลนที่ยังเปนเด็กทําให
พอเพลงแมเพลงรุนเด็กเหลานี้มีความสุขสนุกสนานสามารถรองรําไดอยางมั่นใจ  
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 รายไดที่เกิดจากเพลงอีแซวทําใหครอบครัวของผูประกอบอาชีพนี้  มีรายไดเพียงพอตอ
การยังชีพสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได  สามารถสรางฐานะที่ดีข้ึนกวาเดิมมีทรัพยสิน   
เงินทองสะสมไวใชในการดํารงชีวิตและใหการศึกษาแกบุตรหลานทุกคน 
 
 …ในอดีตพอเพลงแมเพลงในชุมชนบานลาดปอมสวนใหญมีฐานะยากจน พูดไดวาอยู
อยางแรนแคนทีเดียว  ไมมสีมบัติ  ไมมีไรมีนากับเขา  ไมรูจะไปทํามาหากินอะไรจึงตองหมั่นฝกฝน
เพลงเพื่อใชในการทํามาหากิน  จนเดี๋ยวนี้แทบทุกคนมีชีวิตที่ดีข้ึนมาก  ไมวาจะเปนคุณขวัญจิต  
คุณขวัญใจ  คุณสุจินต  คุณสําเนียงและอีกหลายๆ คน  สามารถสรางหลักฐานที่มั่นคงให          
แกครอบครัว  นําเงินที่ไดจากการเลนเพลงมาปลูกบาน  ซื้อไรซื้อนาไดคนละหลายสิบไร  และ    
ยังสามารถสงใหลูกหลานไดเรียนสูงๆ ถึงระดับปริญญาตรีก็หลายคน  ผมคิดวาเพลงอีแซวนี้มี      
ความสําคัญทางดานเศรษฐกิจของพวกเขาเปนอยางมาก… (ประวิทย  บุญเรืองรอด  2549) 
  

  3.3.1.2 การสรางงานการกระจายรายได  การรับงานแสดงเพลงอีแซวไม
สามารถที่จะเลนคนเดียวไดจําเปนตองเลนเปนหมูคณะ การรวมกลุมจัดตั้งเปนคณะเพลงอีแซวจึง
เปนสวนหนึ่งที่กอใหเกิดการสรางงานและการกระจายรายไดใหแกคนในชุมชน  โดยเฉพาะการมี
หัวหนาคณะเปนผูนําที่มีความรูความสามารถ  ยุติธรรม มีการบริหารจัดการที่ดี มีความรับผิดชอบ  
จึงไดรับความรวมมืออยางดีจากสมาชิกภายในกลุม  มีการฝกฝนใหลูกหลานในชุมชนไดเรียนรู
เพื่อหารายได  นอกจากนี้คณะเพลงตางๆ ยังมีการผลัดเปลี่ยนขอแรงกันอยูเสมอ ไมไดจํากัดอยู
เฉพาะในคณะของตนเพียงอยางเดียว  การรวมกลุมเปนคณะเพลงของชาวบานในชุมชนจึงเปน   
หัวใจสําคัญประการหนึ่งในการสงเสริมเศรษฐกิจของชุมชน 
 
 …ชาวคณะที่มารวมแสดงกับคณะของแม  สวนใหญก็เปนคนบานลาดปอมทั้งนั้น  
เปนลูกเปนหลาน  ลูกศิษยลูกหาที่เคยหัดเพลงให  ทุกวันนี้จึงไมจําเปนตองไปตามใครมาเลนให  
ยุงยากเหมือนแตกอน… (เกลียว  เสร็จกิจ  2549) 
 …เมื่อแมรับงานแสดงเพลงอีแซวมาก็จะไปชวนคนโนนมาบางคนนี้มาบาง  ใครวางก็
มาเลนดวยกัน  ไมจําเปนจะตองไปวาจางคนอื่นๆ ที่อยูไกลๆ มาเลนดวยเลย  ก็จะเปนลูกหลาน
และคนในละแวกบานทั้งนั้น… (สําเนียง  ชาวปลายนา  2549) 
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 …อาชีพเพลงอีแซวเปนอาชีพที่ทําใหมีเงินหมุนเวียนภายในชุมชน  เราแสดงวันนี้ก็เบิก
เงินไดในวันนี้  เราไปทํางานอื่นตองรอถึงสิ้นเดือนจึงจะไดรับเงิน  แตอาชีพเพลงอีแซวแสดงเสร็จก็
รับเงินไดเลย  ผมคิดวามีความสําคัญกับคนในชุมชน  เพราะเราจะมีเงินเอาไวจับจายใชสอยใน
ชีวิตประจําวันและก็ไมไดเอาไปใชจายที่ไหนก็ในชุมชนเรานี้แหละ… (สนอง  คงพุม  2549) 
 
 ในปจจุบันคณะเพลงอีแซวตางๆ ในชุมชนไดพัฒนาการแสดงคณะของตนใหยังคงเปน
ที่นิยมอยู  จากที่เคยปูเสื่อแสดงตามลานวัดลานบาน  จึงมีการสรางเวทีสําหรับใชในการแสดงและ
การนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใชในการแสดง  เชน  เครื่องขยายเสียง  ลําโพงหรือไฟแสงสีเสียง
ตางๆ  รวมถึงยานพาหนะที่ใชในการเดินทางและขนสัมภาระ  สําหรับคณะที่มีงานมากก็จะ        
จัดเตรียมซื้อหาสิ่งของเหลานี้มาเปนของคณะตนเองโดยเฉพาะ  ดังนั้น  จึงจําเปนตองใชแรงงาน
เพื่อชวยในการขนยายและติดตั้งโดยเฉพาะ  ซึ่งสวนใหญก็จะใชแรงงานของคนในชุมชนเนื่องจาก
รูจักคุนเคยและรูนิสัยใจคอกันดี  ประกอบกับสะดวกในการติดตอวาจาง  
 บางคณะที่ไมไดมีเครื่องใชส่ิงของตางๆ เหลานี้ก็จําเปนตองจางหาจากผูที่ประกอบการ
ในเรื่องเหลานี้โดยเฉพาะ เชน คณะของแมสําเนียง และคณะลูกศิษยพอไสว แมบัวผัน  จะจาง    
เครื่องขยายเสียงของ นายดนุพล  คงพุม  อยูเปนประจําหรือที่ชาวบานเรียกวา “เครื่องไฟนายเล็ก”  
เพราะวาการประกอบกิจการประเภทนี้จําเปนตองครบวงจร  คือ  มีทั้งเครื่องขยายเสียง  ลําโพง  
และไฟแสงสีที่ใชประดับเวที  ซึ่งผูประกอบการประเภทนี้ก็ตองใชแรงงานในการขนยาย และติดตั้ง
เชนเดียวกัน  จะเห็นวากรณีดังกลาวนี้ทําใหเกิดการสรางอาชีพของคนในชุมชนไดอีกทางหนึ่ง 
 
 การที่คนในชุมชนไดใชความรูความสามารถหรือภูมิปญญาเพื่อสรางรายได  สามารถ
พึ่งตนเองเลี้ยงครอบครัวได  และเกิดการสรางงานและกระจายรายไดใหแกชุมชนในลักษณะของ
การรวมกลุม  จัดตั้งเปนคณะเพลงอีแซว  โดยมีภูมิปญญาดานเพลงอีแซวเปนแกนกลางใน       
การสงเสริมกระบวนการดังกลาวจึงกอใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและชวยสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน
ใหมีความเขมแข็ง 
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3.4  ดานการศึกษา 
 

3.4.1  การเสริมสรางการเปนชุมชนแหงการเรียนรู 
 ชุมชนแหงการเรียนรูจะเกิดขึ้นได  คนตองเปนศูนยกลางของการพัฒนาโดยเนน               
การเรียนรูที่สอดคลองกับบริบทของทองถิ่นเปนหลัก ชุมชนตองมีกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง  
โดยสืบทอดภูมิปญญาเดิมและปรับปรุงประยุกต เพื่อตอบสนองความตองการของยุคสมัยไดอยาง
แทจริง (ยศ  สันตสมบัติ  2542 : 19)  จากการศึกษาเพลงอีแซวในชุมชนบานลาดปอม พบวา 
เพลงอีแซวไดมีสวนสงเสริมการศึกษา สรางกระบวนการเรียนรูข้ึนในชุมชน โดยการเรียนรูดังกลาว
มีลักษณะดังนี้ 
 
         3.4.1.1  การใหความรู    เนื้อเพลงอีแซวจํานวนมากมุงสอนใจหรือใหความรู
กับผูฟงโดยตรง  ทั้งความรูทางโลก  ความรูทางธรรม  ซึ่งมีประโยชนตอผูฟงหรือผูที่สนใจศึกษาจะ
นําแงคิดตางๆ เหลานี้ไปประยุกตใชในชีวิตตอไป 
 ความรูทางโลก  เพลงอีแซวไดบันทึกและถายทอดความรูนี้ไวหลายประการ  ที่ปรากฎ
เดนชัด  ไดแก  ความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตร  ความรูดานภาษา  และความรูในการดําเนินชีวิต 
 
 ความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตร  เพลงอีแซวไดบันทึกเรื่องราวทางประวัติศาสตรของไทย
ไวจํานวนมาก  เชน  เพลงเรื่องเมืองไทย  เพลงประวัติสุพรรณบุรี  เพลงประวัติดอนเจดีย  ซึ่งไดรับ
การสืบทอดถายทอดไปยังผูฟงใหไดรับความรูโดยตรง 
 
 พูดถึงพอขุนรามทานพยายามคนควา คิดหนังสือหนังหาบอกไวให 
 หนงัสือหนังหาเลขผานาท ี          ถงึปจจุบันนี้เราก็พอใจ 
 ทานมพีระคุณตอคนไทยทกุคน                   ทานคิดทานคนบางครั้งก็ตองแกไข 
 ทานรักษาประเทศอาณาเขตคุมครอง       บางครั้งกถ็ึงกับตองยอมตัวตาย 
  สละชีพเพื่อชาติประวัติศาสตรบันทึก                   เปนศิลาจารึกครั้งสุโขทัย 
 เลือดไทยเขมขนทุกคนควรรู                     มชีาตินักสูมาจนติดเปนนิสัย 
 ตอสูกูชาติประวัติศาสตรทบทวน                   สมเด็จพระนเรศวรผูทรงเกรียงไกร 
 องคพระนเรศวรผูซึ่งเปนมหาราช                   เกงกลาสามารถกูชาติเอาไว 
 ยังมีอนุสรณไวที่ดอนเจดีย                               จงัหวัดสุพรรณบุรีนั้นอยางไร 
                                                          (เพลงเรื่องเมืองไทย : เกลียว  เสร็จกิจ) 
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 ความรูดานภาษา ศิลปะการใชภาษานับเปนองคประกอบสําคัญในเพลงอีแซว          
ซึ่งนอกจากการใชคําเรียบงายตรงไปตรงมาหรือภาษาชาวบาน  ยังมีการใชสํานวนโวหาร          
การเลนคํา  การเลนสัมผัสอักษร  รวมทั้งสุภาษิตคําพังเพย  ส่ิงเหลานี้ชวยใหความรูดานภาษาแก
ผูฟงไดเปนอยางดี  
 
   เวรกรรมติดตอ  พี่จะไมไดแตะตอง แมเนื้อเหลืองกานตองแมกรวยจีบปากใต 
 นองเปนเตาตนีต่ํา  จะเพิ่งไปตําหงอนตาล นองจะไปตอตานเตานองจะตาย 

นองเปนเตาตนีต่ําจะตุมตามตกตม                      จะปลอยใหใครเขาตมจงนกึถงึตัวกลัวตาย
รักนองติดตามเหมือนยงักบัหนามติดตุม ถึงเขาจะทุมสักตูมพี่ยอมตาย 

                                            (เพลงสั่ง : จากสมุดเพลงของนายไสว  วงษงาม) 
 
 จะเอาไมซีกไปงัดไมซุง   ฉันคิดวายุงแลวมันไปกันใหญ  
 คําสุภาษิตมันนาคิดสักหนอย โบราณวาน้ํานอยนัน้ยอมแพไฟ 
                                                                  (เร่ืองเมืองไทย : เกลียว  เสร็จกิจ) 
 
 ความรูเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต เพลงอีแซวจํานวนมากไดสอดแทรกเนื้อหาที่เปน
ลักษณะชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิต  ใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข                    
 
           ขอบอกแมรุนนอง เมื่อยามตั้งทองตองเตรียมทา 

เตรียมตัวเปนแมนั้นสําคัญมาก เตรียมรับลูกรักที่จะเกิดมา 
ตองเตรียมฝากทองฝากไส                             มีโรคอะไรตองรีบรักษา 
ใหลูกกินนมสมใจแท ใหลูกกินนมแมกันดีกวา 
นมแมใหภูมิคุมกันโรค                                   ใหกับทารกไดมากกวา 

   
 ความรูทางธรรม    เพลงอีแซวไดใหความรูในพุทธศาสนา ตลอดจนถายทอดความเชื่อ  
ความศรัทธา  เชน หลักธรรมคําสอนตางๆ ในพุทธศาสนา ดังตัวอยางของเนื้อเพลงตอไปนี้ 
 

 พระทานชี้ใหฟง                          อนิจจังทุกขังฟงคําฉันไข 
อนิจจังมันเปนทางไมเที่ยง                              มันมิโอนเอียงมีทั้งเจ็บทั้งตาย 
ทุกขังนั้นเขาวาทุกข                                        เราควรจะสรางความสุขใหผองใส 
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      อนัตตาเขาวาสูญเปลา                                   มนัเปนเรื่องของเปอยเนามันเปนหนองภายใน 
      นัน่แหละสังขารมันไมใชของเรา                       แกจะหลงตัณหาบาหาวฉนัจะบอกแกให 

                                 (เพลงตับตัณหา  : จากสมุดเพลงของนายไสว  วงษงาม) 
 
 การใหความรูในเพลงอีแซว  นอกจากจะเกิดผลดีตอผูฟงและผูรองยังทําใหเกิดผลดีตอ
สังคมดวย  เพราะจะชวยถวงดุลในดานเนื้อหาไมใหเพลงอีแซวมีแตเร่ืองเพศมากเกินไป  และ
แสดงใหเห็นวาเพลงอีแซวมิใชมีคุณคาแตเฉพาะเรื่องของความบันเทิงใจเทานั้น  แตยังใหคุณคา
ในดานของการประเทืองสติปญญาแกคนในสังคมดวย 
 
   3.4.1.2 การเปนศูนยกลางการเรียนรู  ศิลปนเพลงอีแซวไดถายทอดความรู
ใหกับคนรุนใหมทั้งที่เปนกลุมเครือญาติและชาวบานทั่วไปที่สนใจ ทั้งที่ต้ังใจเรียนรูอยางจรงิจงัเพือ่
ใชในการประกอบอาชีพและผูที่สนใจเรียนรู ศึกษาคนควาเพื่อนําไปใชเฉพาะกิจ  เนื่องจากใน   
ชุมชนนั้นมีความพรอมที่จะเอื้อตอการเรียนรูในทุกๆ ดาน รวมถึงบุคลากรที่มีความสามารถทีถ่อืวา
เปน “ปราชญชาวบาน” หรือครูของชุมชน และจากการไดรับแตงตั้งจากสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติให  นางเกลียว  เสร็จกิจ เปน “ครูภูมิปญญาไทย”  จึงมีการดําเนินการจัด   
โครงการตางๆ เพื่อถายทอดเรียนรูเพลงอีแซวขึ้นในชุมชนและทองถิ่น นอกจากนี้ยังมีการประสาน
ความรวมมือระหวางศิลปนเพลงอีแซวชุมชนบานลาดปอมและโรงเรียนวัดพังมวง ดําเนินการ     
จัดใหโรงเรียนวัดพังมวงเปนศูนยกลางของการฝกอบรมความรูดานเพลงอีแซว ใหความรูกับครู
และนักเรียนของโรงเรียนตางๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรีดวย  

 
    
       
 
 
 
 
 
 
 

  
ภาพที่  34    การจัดฝกอบรมเพลงอีแซวของโรงเรียนวัดพังมวง 
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3.4.1.3 การกระจายขอมูลขาวสาร เพลงอีแซวไดพัฒนารูปแบบใหเปน   
การแสดงที่มีทั้งภาพ  แสง  สี  เสียง  ที่ชวยดึงดูดใจผูฟงมากขึ้นและพัฒนาเนื้อหาใหทันยุค                  
ทันสมัย ทําใหนาสนใจเขาถึงผูฟงไดงาย ประกอบกับศิลปนหลายคนเปนผูที่มีชื่อเสียงมีความรู                   
ความสามารถในการแสดงออกและโนมนาวใจผูฟงไดเปนอยางดี เพลงอีแซวจึงเขาไปมีบทบาทใน
การเผยแพรโฆษณาประชาสัมพันธความรูความเขาใจในดานตางๆ ใหกับประชาชนและชาวบาน
ในชุมชนอยูเสมอ  ซึ่งบางครั้งการเผยแพรจากทางราชการก็ไมอาจจะทําไดอยางทั่วถึง  ดังจะเห็น
ไดจากหนวยงานตางๆ ไดขอความรวมมือจากศิลปนเพลงอีแซวหลายทานใหชวยแตงเพลงอีแซว         
เพื่อรณรงคสรางความรูความเขาใจในดานตางๆ เชน การรองเพลงรณรงคใหประชาชนงดเหลา       
เขาพรรษา โดยสุจินต ศรีประจันต ของสํานักงานสาธารณสุข การรองเพลงรณรงคเ ร่ือง
ประชาธิปไตย  โดยขวัญจิต  ศรีประจันต  ของกรมการปกครอง เปนตน   
                 โดยเฉพาะความรูที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงตางๆ  ของสังคมไทย  ศิลปนเพลงอีแซว
มักจะหยิบยกเอามาบอกกลาวเลาเปนเพลงอีแซวอยูตลอดเวลา  เพลงอีแซวจึงมีสวนอยางมากที่
ชวยสรางความรูความเขาใจ ทั้งในดานสังคม การเมือง  เศรษฐกิจและอื่นๆ นับเปนการเรียนรูตอ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่สงผลใหเพลงอีแซวมีคุณคาและบทบาทตอสังคมอยูอยางเดนชัด   
 
 ตัวอยางเนื้อเพลงอีแซวที่แตงโดยนายสุจินต  ชาวบางงาม  เกี่ยวกับการเลือกตั้งที่มี
การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการลงคะแนน  และนํามาเผยแพรในการแสดงของตนในงานตางๆ     
ภายในชุมชนกอนที่จะมีการเลือกตั้ง                                   
   
 ตองเลือกคนเขามาพัฒนาประเทศชาติ             ดังนั้นคะแนนทุกบัตรจงึมีความหมาย 
 ก็เดี๋ยวนี้เขามทีั้งเลือกพรรคเลือกคน                 เราอยาสับสนตองทําความเขาใจ 
     หากชอบพรรคไหนใหกากบาท                อยาใหฉีกขาดเพราะมันผิดกฏหมาย 
 ถาหากเลือกคนปะปนอยูในชอง  จงมัน่เมียงมองตามที่มุงหมาย 
          (เพลงเลือกตั้ง : สุจินต  ชาวบางงาม) 
  
   3.4.1.4   การแลกเปลี่ยนความรู / การสรางเครือขาย   คณะเพลงทุกคณะ
ในชุมชนบานลาดปอมนั้นมีความสนิทสนมคุนเคยกันดี  ทําใหเกิดการสลับผลัดเปล่ียนขอแรงกัน
และการเลนรวมกัน ทําใหเกิดการถายทอดความรูภายในกลุมอาชีพเดียวกัน และมีโอกาสได    
แลกเปลี่ยนความรู  ประสบการณและปญหาตางๆ  ที่เกิดขึ้น   สังเกตไดจากพอเพลงแมเพลง      
ในชุมชนสวนใหญจะมีการรองเพลงที่มีเนื้อรองเหมือนๆ กัน  เนื่องจากเนื้อเพลงตางๆ จะไดมาจาก
ครูเพลงซึ่งเปนแหลงเพลงที่สําคัญ  และจากการที่ไดมีโอกาสไปแสดงรวมกับคณะเพลงตางๆ    
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หรืออาจแตงขึ้นเองเพื่อใหไดเพลงที่มีเนื้อหาใหมๆ  ไพเราะ  รวมถึงมุกตลกใหมๆ  ดังนั้นเมื่อศิลปน
ตางคณะไดโอกาสมาแสดงรวมกัน  พบปะกัน  จึงมักมีการแลกเปลี่ยนเนื้อเพลงและความรู    
ประสบการณซึ่งกันและกันอยูเสมอ  พอเพลงแมเพลงบางคนก็อาจจะนําไปปรับปรุงดัดแปลง
เพื่อใหเขาสถานการณตามสภาพความเปนจริงของตัวเอง หรืออาจนําไปถายทอดใหกับผูรวมคณะ  
ตอไปอีกทอดหนึ่ง 

ในปจจุบันทางชุมชนยังไดรับการสงเสริมสนับสนุนจากสถาบันการศึกษาตางๆ เพื่อ
พัฒนาเครือขายการเรียนรู ในลักษณะของการแลกเปลี่ยนความรูประสบการณกันระหวางศิลปน
เพลงอีแซวและคณะครูอาจารย นักวิชาการ นักศึกษา ที่ตองการเรียนรูเพื่อนําไปใชประโยชนใน
ดานการศึกษา  และชวยในการพัฒนากระบวนการการเรียนรูและการพัฒนาการแสดงเพลงอีแซว
ที่ถูกตองภายในชุมชน  ซึ่งการดําเนินการดังกลาวนี้ทําใหเกิดการพัฒนาการเรียนรูทั้งสองฝาย  
เชน  โครงการครูเครือขายวัฒนธรรมกลุมเพลงอีแซว  การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพลงอีแซว   

 
 

 
 

                                  
 
 
 
 

 
ภาพที่  35    นายสุจินต  ชาวบางงาม  และนางเกลียว  เสร็จกิจ  ไดเขารวมแลกเปลี่ยนความรูกับคณะครู 

                        อาจารย   ในโครงการครูเครือขายวัฒนธรรมกลุมเพลงอีแซว 
 
 
จากการศึกษาคุณลักษณะของเพลงอีแซวตอการเสริมสรางความเขมแข็งในชุมชน       

บานลาดปอมในดานตางๆ  จะเห็นไดวาเพลงอีแซวมีคุณลักษณะสําคัญที่มีคุณคาตอชุมชน              
และสังคมสวนรวมที่ปรากฏใหเห็นอยางชัดเจน  เพลงอีแซวจึงมิใชมีคุณคาเฉพาะการสราง               
ความสนุกสนานเพลิดเพลินใจเทานั้น  แตยังชวยเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนไดใน     
สภาพสังคมปจจุบัน 
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บทที ่ 5 
สรุป  อภิปรายผลการวิจยั  และขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจัยเรื่องการดํารงอยูของเพลงพื้นบานและคุณลักษณะตอการเสริมสราง               

ความเขมแข็งของชุมชน : กรณีศึกษา เพลงอีแซว ชุมชนบานลาดปอม ตําบลวังน้ําซับ อําเภอ     
ศรีประจันต  จังหวัดสุพรรณบุรี  วัตถุประสงคของการวิจัย  ดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการดํารงอยูของเพลงอีแซวในชุมชนบานลาดปอม 
ตําบลวังน้ําซับ  อําเภอศรีประจันต  จังหวัดสุพรรณบุรี 

2. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของเพลงอีแซวตอการเสริมสรางความเขมแข็งในชุมชน                      
บานลาดปอม  ตําบลวังน้ําซับ  อําเภอศรีประจันต  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
กลุมประชากรที่ผูวิจัยทําการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้แบงออกเปน 3 กลุม    

ดังนี้   1)  ผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน 1 คน   2)  ผูใหขอมูลหลัก  ไดแก  ศิลปนผูอาวุโส จํานวน 5 คน  
พอเพลงแมเพลงอาชีพ จํานวน 11 คน  3)  ผูที่มีสวนเกี่ยวของ  ไดแก  พอเพลงแมเพลงรุนเยาว  
จํานวน  15 คน     ชาวบานที่มีความรูดานเพลงอีแซว  จํานวน  9  คน    รวมผูใหขอมูลทั้งหมด  
41  คน    

 
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  research) ซึง่ผูวจิยั

เปนผูเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง   โดยเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามเปนหลักและรวบรวมขอมูล
เอกสารเปนสวนประกอบ การเก็บรวบรวมขอมูลใชวิธีการสัมภาษณ    ทั้งการสัมภาษณแบบ        
มีโครงสรางและการสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง  รวมทั้งการสังเกตแบบมีสวนรวมและการสงัเกต
แบบไมมีสวนรวม  ตลอดจนการศึกษาจากเอกสารตางๆ แลวบันทึกขอมูล จําแนกขอมูล แลวนํา
ขอมูลมาวิเคราะหตามประเด็นที่ศึกษา  ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลสามารถสรุปไดตามประเด็นที่
ศึกษาดังนี้   
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สรุปผลการวจิัย 
 

1.  ปจจยัตางๆ ที่มีผลตอการดํารงอยูของเพลงอีแซวในชุมชนบานลาดปอม 
 
1.1  กระบวนการถายทอดและเรียนรู 
 
 1.1.1  ขั้นตอนการเรียนการสอน     จากการศึกษาพบวา ข้ันตอนการเรียนการสอน
เพลงอีแซว ทุกๆ คณะเพลงจะมีการกําหนดขั้นตอนการฝกหัดไวอยางชัดเจน รวมขั้นตอน คือ   
การไหวครู  การฝกทองจําบทกลอน การฝกทวงทาลีลาการรําและการเตนประกอบ การฝกรองจาก
กลอนเพลงอีแซว และการฝกเขาวงการแสดงจริง ซึ่งผูเรียนทุกคนจะตองผานการฝกทุกขั้นตอน
ตามลําดับข้ัน ในบางกรณีผูเรียนอาจสลับข้ันตอนเพื่อความสะดวกในการฝกแตจะตองฝกจนครบ
ทุกขั้นตอน การกําหนดขั้นตอนที่ชัดเจนดังกลาวทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูและฝกฝนกระบวนการ
เลนเพลงอีแซวไดอยางถูกตองและครบถวน สามารถนําไปเปนพื้นฐานการเลนเพลงอีแซวตอไปได
เปนอยางดี 
 1.1.2  รูปแบบการถายทอดและเรียนรู     สําหรับรูปแบบการถายทอดเพลงอีแซว       
ผูเรียนสามารถรับการถายทอดกระบวนการเลนเพลงอีแซวได  4  รูปแบบ  คือ  การรบัการถายทอด
จากครูเพลงโดยตรง  การถายทอดภายในครอบครัวเพลงอีแซว  การถายทอดภายในคณะเพลง 
การถายทอดในโรงเรียน  ผูเรียนจึงมีทางเลือกที่หลากหลายในการรับการถายทอดกระบวนการเลน
เพลงอีแซว ในขณะที่ผูถายทอดมีความสะดวกในการถายทอดความรูในรูปแบบที่มีความเหมะสม
กับสถานภาพของตนเอง 
 นอกจากนั้น  ผู เ รียนยังสามารถเรียนรู เกี่ยวกับการเลนเพลงอีแซว  ไดจากการ             
เขารวมแสดงจริงกับคณะเพลงในเวลาที่ออกแสดง  และการเรียนรูจากขอมูลที่บันทึกไวเปน           
ลายลักษณอักษร หรือ ที่บันทึกไวในรูปส่ือเทคโนโลยีสมัยใหม ไดอีกทางหนึ่งดวย 
 
 จากขอมูลขางตนจึงกลาวไดวา กระบวนการถายทอดและเรียนรูเพลงอีแซวในชุมชน
บานลาดปอม  มีการกําหนดกระบวนการถายทอดไวเปนขั้นเปนตอนอยางชัดเจนและผูเรียนทุกคน
ตองปฏิบัติตามขั้นตอนตางๆ อยางครบถวน มีรูปแบบการถายทอดและการเรียนรูที่หลากหลาย   
ผูเรียนและผูถายทอดสามารถเลือกปฏิบัติไดตามความสะดวกและเหมาะสมของแตละบุคคล  จึง
สรุปไดวาวิถีปฏิบติขางตนเปนสิ่งที่ชวยสรางเสริมใหเกิดการเรียนรูและสืบทอดการเลนเพลงอีแซว          
ใหดํารงอยูตอไปในชุมชนบานลาดปอม  
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1.2  การเห็นคุณประโยชน 
 จากการศึกษา พบวา ชาวบานในชุมชนบานลาดปอมเห็นวาการเลนเพลงอีแซวมี             
คุณประโยชนตอชุมชนในหลายๆ ดาน  ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ 

1.2.1 สรางความภาคภูมิใจใหกับชุมชน  จากการที่พอเพลงแมเพลงอีแซวไดรับ  
การยอมรับของสังคมในวงกวาง ในฐานะบุคคลที่มีความสามารถพิเศษในการสรางความบันเทิง
และสรางสรรคสังคม  โดยใชพื้นฐานภูมิปญญาของทองถิ่น 

1.2.2  การมีรายไดจากการแสดง   เปนผลตอบแทนจากการแสดงสําหรับผูที่แสดง
เปนอาชีพสามารถมีรายไดประจําซึ่งอาจเปนรายไดหลักหรือรายไดเสริมของครอบครัวได  สวนผูที่
ไมไดแสดงเปนอาชีพอาจอยูในรูปของสิ่งของที่เปนรางวัลหรือในรูปของเงินรางวัล ซึ่งอาจมีมูลคา
ไมมากนักแตเปนสิ่งที่ทําใหเกิดความภาคภูมิใจไดเปนอยางมาก    

1.2.3 การไดรับความสนุกสนานและฝกเชาวปญญา  เนื่องจากลักษณะดั้งเดิม  
ของการเลนเพลงอีแซว  จะเปนการปะทะคารม  โตตอบ  ชิงไหวชิงพริบ  กระเซาเยาแหย  ทั้งผูเลน
และผูชมจึงไดรับทั้งความสนุกสนาน  การฝกเชาวไหวพริบในเชิงภาษา  การโตตอบ  ความรอบรู   
สรางสรรคและทันตอเหตุการณ  

 
 ขอมูลจากการศึกษาขางตน จึงกลาวไดวาชาวบานในชุมชนบานลาดปอมเห็น        
คุณประโยชนของการเลนเพลงอีแซว ทั้งในดานการสรางความภาคภูมิใจ จากการที่พอเพลง       
แมเพลงไดรับการยอมรับและเห็นคุณคาจากสังคมโดยรวม การที่ผูแสดงมีรายไดจากการแสดง  
และการที่ผูเลนและผูชมไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลินไปพรอมๆ กับการฝกเชาวไหวพริบใน  
เชิงภาษา  ความรอบรู  และความทันตอเหตุการณ  จึงสรุปไดวาวิถีปฏิบัติดังกลาวเปนแรงจูงใจ    
สําคัญประการหนึ่งที่ทําใหชาวบานในชุมชนบานลาดปอม  สนใจที่จะเรียนรูและสืบทอดการเลน
เพลงอีแซวในชุมชนตอไป 
 
1.3  การประยุกตรูปแบบและเนื้อหาใหสอดคลองกับสังคมปจจุบัน 
 จากการศึกษา พบวา ในสถานการณปจจุบันคณะเพลงอีแซวไดประยุกตรูปแบบและ
เนื้อหาการแสดงใหสอดคลองกับสังคมปจจุบัน ดังนี้ 
 1.3.1 การปรับขั้นตอนการแสดง  ลักษณะดั้งเดิมการเลนเพลงอีแซวมีการกําหนด
ข้ันตอนการแสดงไวชัดเจน  คือ การรองเพลงไหวครู  เพลงออกตัว เพลงแตงตัว  ซึ่งสวนใหญมี    
บทรองคอนขางยาว  ในปจจุบันอาจมีการไหวครูกอนการแสดง หรือลดบทรองในแตละขั้นตอนให
ส้ันลง  เพื่อใหเหมาะสมกับเวลาและสถานการณ 
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1.3.2  การปรับปรุงเนื้อหาของคํารอง  โดยลักษณะดั้งเดิมของการเลนเพลงอีแซว 
จะเปนการปะทะคารม  ตอบโต  ชิงไหวชิงพริบ  กระเซาเยาแหย  ระหวางผูเลนกับผูเลนและผูเลน
กับผูชม ในบางครั้งจึงอาจมีการใชวาจาที่ไมสุภาพ หรือมีคําหยาบที่ไมเหมาะกับการแสดงใน    
บางสถานที่  จึงจําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนเนื้อรองใหมีเนื้อหาสาระ และสรางสรรคมากขึ้น     
กวาเดิม  ซึ่งการปรับเปลี่ยนดังกลาวทําใหการเลนเพลงอีแซวเปลี่ยนแปลงไปจากลักษณะดั้งเดิม 
คือ  มีการปะทะคารม  ตอบโต  ชิงไหวชิงพริบหรือกระเซาเยาแหยนอยลง  ลักษณะคํารองจะมี    
เนื้อหาและขอมูลที่เปนเรื่องราวตางๆ มากขึ้น   

1.3.3   การนําเพลงแนวอื่นมารองสลับรายการ  การแสดงปจจุบันคณะเพลงอีแซว
ไดนําเพลงลูกทุงหรือเพลงตามสมัยนิยมมารองเสริมหรือสลับรายการ  เพื่อใหเกิดความสนุกสนาน
และเราใจผูชมมากยิ่งขึ้น  

    1.3.4 การเพิ่มเครื่องดนตรีและเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชประกอบการแสดง      
ในปจจุบันคณะเพลงอีแซวไดนําเครื่องดนตรีสากล  เชน  กลองชุด  กลองทอม  เบส  มาใช
ประกอบการแสดง  รวมทั้งมีการประดับตกแตงเวทีดวยไฟแสงสีตางๆ ทําใหทั้งเวทีและการแสดงมี        
ความสวยงามและสามารถดึงดูดความสนใจของผูชมไดมากขึ้น 

1.3.5   การปรับปรุงดานการแตงกาย   ในปจจุบันคณะเพลงอีแซวไดมีการปรับปรุง        
การแตงกายของผูแสดงใหมีความทันสมัย  สวยงาม  และสอดคลองกับยุคสมัยมากขึ้น 
 

 จากขอมูลขางตนอาจกลาวไดวา การเลนเพลงอีแซวในปจจุบันไดมีการปรับเปลี่ยนทั้ง    
รูปแบบและเนื้อหาในการแสดงใหมีเนื้อหาสาระ  มีความสวยงาม  แปลกใหม  สอดคลองกับสภาพ
และความตองการของผูชมและสังคมมากขึ้นกวาเดิม  ทําใหการเลนเพลงอีแซวยังคงไดรับ       
ความสนใจจากผูชมทั้งในและนอกชุมชน 

 
1.4  การสงเสริมสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน 
 ในปจจุบันการเลนเพลงอีแซวในชุมชนบานลาดปอม  ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ        
และเอกชน  ทั้งภายในและภายนอกชุมชนเปนอยางมาก  ตัวอยางเชน  สํานักงานคณะกรรมการ     
วัฒนธรรมแหงชาติ ไดจัดใหมีการจัดตั้งโครงการศิลปนแหงชาติ จัดตั้งกองทุนเปนสวัสดิการแก
ศิลปน  มีศิลปนหลายทานในชุมชนไดรับเชิดชูเกียรติเปนศิลปนแหงชาติ  สภาวัฒนธรรมอําเภอ    
ศรีประจันต ไดจัดใหมีการจัดตั้งโครงการศิลปนดีเดนของจังหวัดสุพรรณบุรีข้ึน และดําเนินการ     
สงเสริมและอนุรักษเพลงอีแซวดวยวิธีการตางๆ    
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หนวยงานวัฒนธรรมระดับทองถิ่น  ไดจัดใหมีโครงการตางๆ ข้ึนอยูอยางสม่ําเสมอ              
เพื่อสงเสริมเผยแพรและพัฒนาเพลงอีแซว  เชน  การจัดสัมมนาเรื่องเพลงอีแซวในโครงการประชุม           
เชิงปฏิบัติการ “ครูเครือขายเพลงอีแซว” ของสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี  โครงการเขาคาย     
“ยุวชนรักชาติรักถิ่นศรีประจันต”  ของสภาวัฒนธรรมอําเภอศรีประจันต  

นอกจากนี้สถาบันการศึกษาตางๆ ทุกระดับ  มีสวนสงเสริมสนับสนุนดานการเผยแพร
และกระบวนการถายทอดความรู  ซึ่งสถาบันการศึกษาตางๆ เหลานี้ไดสงเสริมใหศิลปนและคณะ
เพลงอีแซวของชุมชนมาเผยแพรผลงานในรูปแบบของการแสดง  การสาธิต  บรรยาย  การฝกหัด
นักเรียนนักศึกษา  การจัดการประกวด  เปนตน 

ในสวนของภาคเอกชน  เชน  หมูบานอนุรักษควายไทย  ซึ่งเปนศูนยทองเที่ยวที่สําคัญ
ของจังหวัดสุพรรณบุรี และเปนภาคเอกชนในทองถิ่นที่มีบทบาทอยางมากในการสงเสริมสนับสนุน
ดานเพลงอีแซว  โดยใหการสนับสนุนและเผยแพรในรูปแบบของการเชิญคณะเพลงอีแซวตางๆ ใน
อําเภอศรีประจันตรวมถึงชุมชนบานลาดปอม  ทั้งคณะของเด็กนักเรียนและคณะเพลงอีแซวอาชีพ
มาแสดง  เพื่อเผยแพรเพลงอีแซวใหกับนักทองเที่ยวและประชาชนในทองถิ่นเปนประจํา  

 
การสงเสริมสนับสนุนเพลงอีแซวในปจจุบัน  เปนลักษณะของการรณรงค  เผยแพร  ซึ่ง

หนวยงานตางๆ ไดใหการสนับสนุนในดานงบประมาณเพื่อการเผยแพร  ดานอาคารสถานที่ที่ใช
ดําเนินงานในโครงการตางๆ และดานบุคลากร  เพื่อเปดโอกาสใหศิลปนและคณะเพลงอีแซวมา
เผยแพรผลงาน  ทําใหเพลงอีแซวไดรับการเผยแพรอยางทั่วถึง  

 
จากขอมูลดังกลาว  จะเห็นไดวาการสงเสริมสนับสนุนเพลงอีแซวในปจจุบันมี       

ความสําคัญคอนขางมากในการจูงใจใหมีผูสนใจเลนและความนิยมของผูชม  เพราะนอกจาก          
การรับงานแสดงทั่วไปตามสถานที่ตางๆ แลว ปจจุบันศิลปนและคณะเพลงอีแซวยังไดรับเชิญ             
จากหนวยงานตางๆ ใหไปแสดงผลงานของตนอยูเสมอ  จึงเปนการเพิ่มโอกาสการแสดงไดมากขึ้น    
นอกเหนือจากการรับงานแสดงตามปกติ และยังสงผลตอความนิยมและการเห็นถึงคุณคาของ
เพลงอีแซวของประชาชนทั่วไป ซึ่งมีผลอยางมากตอการดํารงบทบาทหนาที่ของศิลปนเพลงอีแซว
ในชุมชนบานลาดปอมและยอมสงผลตอการดํารงอยูของเพลงอีแซวดวยเชนกัน  
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1.5  การยอมรับจากสังคมภายนอก 
1.5.1  การยอมรับเนื่องจากการพัฒนาปรับปรุง  ดวยคุณลักษณะของเพลงอีแซว

ที่มีความยืดหยุนได  ประกอบกับเพลงอีแซวไดพัฒนามาเปนอาชีพ  ดังนั้น ศิลปนเพลงอีแซวจึงได
พัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบและเนื้อหาเพื่อใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมมาโดยตลอดและ
การพัฒนาสรางสรรคเปนไปอยางถูกตองเหมาะสม   ทําใหการเลนเพลงอีแซวเปนที่ยอมรับของ
ประชาชนทั่วไปมากขึ้น 

1.5.2  การยอมรับในความสามารถของศิลปนเพลงอีแซว   ในปจจุบันมีศิลปน
เพลงอีแซวในชุมชนบานลาดปอมหลายทานเปนผูที่มีความสามารถสูง เชน  นางเกลียว เสร็จกิจ
สามารถสรางสรรคเนื้อเพลงและรูปแบบการแสดงเพลงอีแซวไดอยางโดดเดนเปนที่ยอมรับของ
สังคม  ทําใหเพลงอีแซวเปนที่รูจักของประชาชนทั่วไปอยางกวางขวาง  สงผลใหประชาชนหันมา
นิยมเพลงอีแซวและวาจางคณะเพลงตางๆ ใหไปแสดงตามงานตางๆ อยูเสมอ  จึงมีคณะ       
เพลงอีแซวเกิดขึ้นหลายคณะในชุมชน 

 
การยอมรับจากสังคมภายนอกวา เพลงอีแซวนั้นเปนสิ่งที่ควรคาตอความสนใจนั้น       

มีความสําคัญเปนอยางมาก  เนื่องจากการไดรับการยอมรับจากสังคมเปนแรงจูงใจตอการดํารง    
บทบาทหนาที่ของศิลปนเพลงอีแซวและคณะเพลงไดเปนอยางดี และสงผลโดยตรงตอการดํารงอยู
ของเพลงอีแซวในชุมชนบานลาดปอม 

 
1.6  การที่สถานศึกษานําไปใชในหลักสูตรทองถิ่น 
 โรงเรียนวัดพังมวง  ซึ่งเปนสถานศึกษาในชุมชน ไดจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอน
เกี่ยวกับเพลงอีแซวขึ้นในโรงเรียน  เปนลักษณะของการปรับรายละเอียดของเนื้อหาในกิจกรรม
ดนตรีและนาฏศิลปสําหรับนักเรียนชั้นประถมปที่ 5  ทั้งนี้ ทางโรงเรียนไดรับการสนับสนุนและ
ความรวมมือจากศิลปนเพลงอีแซวในชุมชนในฐานะปราชญชาวบาน  เขารวมจัดการเรียนการสอน  
ทําใหเยาวชนในชุมชนบานลาดปอมมีโอกาสและชองทางที่จะไดเรียนรูเกี่ยวกับเพลงอีแซวมากขี้น 
และมีความมั่นใจกลาที่จะแสดงออกในการเลนเพลงอีแซวเปนอยางดี   

การที่สถานศึกษานําเพลงอีแซวไปใชในหลักสูตรทองถิ่นนั้น   เปนปจจัยหนึ่งที่สงผลตอ
การสืบทอดและการสืบเนื่องในการประกอบอาชีพเพลงอีแซวในชุมชนบานลาดปอม เนื่องจากเด็ก
หลายคนมีความสามารถแสดงออกไดเปนอยางดี  จึงไดรับการสนับสนุนจากคณะเพลงตางๆ      
ไดเขารวมแสดง ทําใหเด็กลูกหลานเหลานี้สามารถพัฒนาความรูความสามารถไปสูระดับอาชีพได
ในอนาคต   และยอมสงผลตอการดํารงอยูของเพลงอีแซวในชุมชน 
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2.  คุณลักษณะของเพลงอีแซวตอการเสริมสรางความเขมแขง็ของชุมชน 
 

2.1  ดานสังคม 
 

2.1.1  การสรางความสัมพันธของคนในชุมชน 
          2.1.1.1  ความสัมพันธระหวางครูกับศิษย    โดยที่การฝกเพลงใหชํานาญ

จะตองอาศัยระยะเวลาจึงทําใหครูและศิษยตองมีปฏิสัมพันธกันอยูตลอดเวลา  จึงกอใหเกิดความ
รัก     ความผูกพัน  ครูเพลงเปรียบเสมือนบิดามารดาหรือญาติผูใหญที่ชวยอบรมสั่งสอน
ศิลปะการแสดงเพลงอีแซวตลอดทั้งความรูและคุณธรรมอ่ืนๆ แกศิษย  และตัวศิษยเองจะแสดง
ความเคารพนับถือ  เชื่อฟงและชวยทํากิจการงานตางๆ รวมถึงการปรนนิบัติครูดวยความเต็มใจ 
ความสัมพันธ         ดังกลาวถือเปนความสัมพันธที่ยั่งยืน จากการสัมภาษณและการสังเกต
พฤติกรรมในการเก็บ      รวบรวมขอมูล  จะเห็นไดวาลูกศิษยจะกตัญูและเคารพครูของตนเอง
แมวาจะเสียชีวิตไปแลวก็   ยังคงรําลึกนึกถึงครูอยูตลอดเวลา มีพิธีบูชาครูของตนเองอยาง
สม่ําเสมอ  

        2.1.1.2 ความสัมพันธระหวางพอเพลงแมเพลง   การรวมตัวของศิลปน  
เพลงอีแซวโดยการจัดตั้งเปนคณะเพลงอีแซวข้ึนนั้น  สมาชิกทุกคนตองมีความเปนน้ําหนึ่งใจ
เดียวกันทั้งในการฝกซอมและในการแสดง ทําใหพอเพลงแมเพลงนั้นมีความสัมพันธกันอยาง
ใกลชิดสนิทสนม เปนญาติมิตรที่มีความเคารพนับถือกันตามระบบอาวุโสเหมือนบุคคลใน
ครอบครัว  เดียวกัน  มีการปกครองดูแลแบงหนาที่กันทําอยางสงบเรียบรอย  ความสัมพันธของพอ
เพลง       แมเพลงในชุมชนจึงมีลักษณะของความเปนญาติพี่นอง  ชวยเหลือเกื้อกูลกันทั้งในดาน
ชีวิตสวนตัวและการงาน 

        2.1.1.3 ความสัมพันธระหวางพอเพลงแมเพลงกับคนในชุมชน  คณะ
เพลงตางๆ จะไปชวยเลนเพลงใหบรรดาญาติสนิทมิตรสหายในงานบุญตางๆ อยูเสมอโดยไม           
จําเปนตองเสียคาใชจายในการจางหาหรือที่ชาวบานเรียกวา “การลงแขกเพลง” โดยพอเพลง      
แมเพลงจะไปรวมกิจกรรมในลักษณะการชวยงานบุญเชนเดียวกับชาวบานคนอื่นๆ คร้ันถึงเวลาจะ
ร่ืนเริงบันเทิงใจพอเพลงแมเพลงที่มารวมงานก็จะมารวมกลุมกันเลนเพลง  อาจไดรับคาตอบแทน
เปนสินน้ําใจในรูปของ “การตบรางวัล” จากเจาของงาน    

 
จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวา  การเลนเพลงอีแซวชวยใหชาวบานชุมชนบานลาดปอม

มีความสัมพันธที่ดีตอกัน  กอใหเกิดความรักใครสามัคคี  ความเปนปกแผน  สรางความสัมพันธที่
แนนแฟนขึ้นภายในชุมชน  ซึ่งเปนลักษณะสําคัญประการหนึ่งของชุมชนที่เขมแข็ง 
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2.1.2   การกําหนดความเชื่อและวิถีชีวิตของชุมชน 
ศิลปนเพลงอีแซวในชุมชนบานลาดปอม  ไดปลูกฝงความเชื่อและถายทอดวิถีการ

ดําเนินชีวิตของชุมชน  โดยผานพิธีกรรมและเนื้อรองของเพลงอีแแซว                              
         2.1.2.1  พิธีกรรมเกี่ยวกับครู     ในชุมชนมีข้ันตอนของการประกอบพิธีกรรม

ที่ไดกําหนดใหปฏิบัติกันเปนประเพณี  เชน  พิธีจับขอมือ  พิธีครอบครู  พิธีคํานับครูหรือพิธีไหวครู
ประจําป  พิธีกรรมเหลานี้เปนที่มาของความเชื่อในเรื่องศิษยมีครู  และความกตัญูรูคุณเปน                
พฤติกรรมที่ปรากฏใหเห็นอยางเดนชัดในชุมชนบานลาดปอม  ดังตัวอยางเชน น.ส. เพชรา  สนธิ  
ไดเร่ิมตนฝกหัดเลนเพลงอีแซวกับนางจํานงค  เสร็จกิจ  น.ส.เพชรา จึงมีความเคารพนับถือและ    
เชื่อฟงนางจํานงคเปนอยางมาก  และนางจํานงคเองก็มีความรักเอ็นดู  น.ส.เพชรา อยางมากดวย
เชนกัน  สงผลใหทั้งสองคอยดูแลเอาใจใสกันตลอดเวลาทั้งชีวิตสวนตัวและการเลนเพลง 

          2.1.2.2 เนื้อรองของเพลงอีแซว  เปนสิ่งที่สะทอนสังคมและวิถีการดําเนิน
ชีวิตในอดีตที่บรรพบุรุษไดยึดถือปฏิบัติมา  ทําใหคนในชุมชนเขาใจชีวิตและสังคมในทองถิ่นไดดี
ยิ่งขึ้นและตระหนักในคุณคาที่แฝงอยูในเนื้อเพลง เปนการสงเสริมใหชาวบานไดประพฤติปฏิบัติ
ตามสิ่งที่บรรพบุรุษเคยทํากันมา  ซึ่งเปรียบเสมือนกรอบลอมใหชีวิตอยูในขอบเขตเปนที่ยอมรับใน
ชุมชน  ทําใหชุมชนมีบรรทัดฐานในการดําเนินชีวิตที่เหมาะสม  และมีบูรณภาพหรือความเปน             
อันหนึ่งอันเดียวกัน  อันเปนลักษณะสําคัญประการหนึ่งของชุมชนที่มีความเขมแข็ง 
 

การไดรับการถายทอด  ความเชื่อ  ความคิด  คานิยม  ระเบียบแบบแผนตางๆ ของ               
ชุมชนจากเพลงอีแซว  มีสวนชวยใหชาวบานเขาใจแนวทางในการดําเนินชีวิต  ส่ิงที่ถูกที่ควร  
สามารถดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข  กอใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยและ       
ความสงบสุขในชุมชน  อันเปนลักษณะสําคัญประการหนึ่งของชุมชนที่มีความเขมแข็ง 
 
2.2  ดานวัฒนธรรม 

 
2.2.1  สรางการสืบเนื่องและความมั่นคงทางวัฒนธรรม 

         2.2.1.1  การผดุงรักษาวัฒนธรรมชุมชนและทองถิ่น   เพลงอีแซวมีบทบาท
ในการสงเสริมใหผูคนในทองถิ่นเกิดความภาคภูมิใจ และตระหนักถึงคุณคาของวัฒนธรรมของ
ทองถิ่น  ดวยการสรางสรรคเนื้อรองเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนและทองถิ่น       
รวมถึงประวัติศาสตร  โบราณวัตถุ  โบราณสถาน  วรรณคดีของทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี  และได
นํามารองเผยแพรแกประชาชนทั่วไป อันนํามาซึ่งความภาคภูมิใจและเห็นความสําคัญของ     
วัฒนธรรมดั้งเดิมของทองถิ่น  ดังตัวอยางของเนื้อเพลงตอไปนี้ 
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 อันวาเพลงอีแซวเคยเจื้อยแจวมานาน         สมัยครูบัวผนัและอาจารยไสว 
 ประมาณเจ็ดสิบปตามที่มีหลักฐาน  ที่ครูบาอาจารยหลายทานกลาวไว 
 ทั้งปูยาตายายทานก็ไดบอกเลา  การละเลนสมัยเกาที่เกรียวกราวเกรียงไกร 
 ในฤดูเทศกาลก็มีงานในวัดวา     ทอดกฐินผาปาก็เฮฮาพาไป 
 หรือยามตรุษสงกรานตก็มีงานเอิกเกริก    งานนักขัตฤกษที่เอิกเกริกยิ่งใหญ 
 ชาวบานมาชมุนุมทั้งคนหนุมคนสาว ทั้งผูแกผูเฒาตางก็เอาใจใส 
 ชวนลกูชวนหลานไปรวมงานพิธ ี ถือเปนประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
    
    2.2.1.2  การผดุงรักษาวัฒนธรรมของไทย  เพลงอีแซวไดบันทึกและถายทอด
วัฒนธรรมประเพณีของไทย  และไดแสดงทรรศนะเกี่ยวกับสาเหตุของปญหาทางวัฒนธรรมอยาง
มีเหตุผล  ไมวาจะเปนการแสดงทรรศนะอยางตรงไปตรงมาหรือประชดประชันเสียดสี  ลวนแต
แสดงความคิดความรูสึกที่แฝงความหวังดีตอสังคม  โดยไดหยิบยกความหมาย  คุณคา  รวมถึง
ปญหาตางๆ ทางวัฒนธรรมมานําเสนอตอสังคม  เพื่อใหผูฟงเกิดจิตสํานึกและตระหนักในคุณคา
ของวัฒนธรรมไทย  และหันมาชวยกันผดุงรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทยใหคงอยูใน
สังคมตอไป 3ดังตัวอยางของเนื้อเพลงตอไปนี้ 
 
 วันที่สิบสามเมษาวันมหาสงกรานต      ประเพณีตํานานเทศกาลปใหม 
 วัฒนธรรมไทยยิ่งใหญไพศาล ถือเปนสิง่สําคญัยึดมั่นมุงหมาย 
 สุขสันตหรรษาวนัมหาสงกรานต ทําบุญทําทานพื้นฐานไทยไทย 
 ใสบาตรพระสงฆจํานงคแนวแน อาบน้าํพอแมดวยผาแพรผาไหม 
 สงฆน้าํพระพทุธรูปไหวสถูปเจดีย กตัญูกตเวทสํีาหรับผูที่รักใคร 
 รดน้ําดําหัวฝากตัวลูกหลาน ดอกไมใสพานกราบกรานผูใหญ 
 รดน้ําผูใหญกราบไหวขอพร สุขสโมสรอิ่มพรอําไพ 

 
เพลงอีแซวไดมีสวนชวยรักษาไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม ทําใหคนรุนหลัง

ไดเห็นคุณคาและชวยกันรักษาประเพณีวัฒนธรรมประจําถิ่นไดทางหนึ่ง  เพลงอีแซวจึงถือเปน
เครื่องมือสําคัญที่มีสวนชวยในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของทองถิ่น  และ
ประพฤติปฏิบัติตามวิถีแหงการดํารงชีวิตที่มีมาตั้งแตด้ังเดิมและสอดคลองกับสภาพของทองถิ่น  
นับเปนการสรางพลังทางสังคมวัฒนธรรม  ซึ่งจะผลักดันใหชุมชนมีความเขมแข็งและเจริญ               
กาวหนาตอไป333333 
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2.3  ดานเศรษฐกจิ 
 

2.3.1  การสงเสริมเศรษฐกิจของชมุชน 
   2.3.1.1  การสรางรายไดใหกับผูเลน  เพลงอีแซวทํารายไดใหผูเลนสามารถ 
ยึดเปนอาชีพได  ผูเลนจํานวนหนึ่งสามารถยึดการเลนเพลงอีแซวเปนอาชีพหลักมีการรับงานแสดง
ตามสถานที่ตางๆ ตลอดป  อันทํารายไดเพียงพอที่จะใชจายในชีวิตประจําวันและเจือจุนสมาชิก
ภายในครอบครัวไดพอสมควร โดยเฉพาะศิลปนที่มีชื่อเสียงและมีผูนิยมวาจางไปแสดงนั้นยิ่งมี 
รายไดมากทําใหฐานะทางการเงินคอนขางดี  จึงมีสภาพความเปนอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี  รวมทัง้
นําเงินไปเปนทุนหมุนเวียนในการพัฒนาการแสดงเพลงอีแซวของคณะเพลงได 
 อัตราคาจางหรือคาตัวในปจจุบัน สําหรับพอเพลงแมเพลงอาชีพมีราคาตั้งแต 300-
2,500 บาท  สวนเด็กลูกหลานที่รวมแสดงดวยจะไดคาตัวประมาณ 100-500 บาท  โดยหัวหนา
คณะจะไดรับสวนแบงจากรายไดของการแสดงมากกวาผูอ่ืน เพราะตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย
ทั้งหมดในคณะ นอกจากคาตัวซึ่งเปนรายไดหลักที่จะไดรับในการแสดงแตละครั้งเงินรางวัลที่       
ผูจางหาหรือผูชมมอบใหก็เปนรายไดที่พบอยูเปนประจําในการแสดงเพลงอีแซว   
                      2.3.1.2  การสรางงานการกระจายรายได     เนื่องจากการรับงานแสดง     
เพลงอีแซวไมสามารถที่จะเลนคนเดียวไดจําเปนตองเลนเปนหมูคณะ การรวมกลุมจัดตั้งเปนคณะ
เพลงอีแซวจึงเปนสวนหนึ่งที่กอใหเกิดการสรางงานสรางอาชีพและการกระจายรายไดใหแกคนใน
ชุมชน    โดยเฉพาะการมีหัวหนาคณะเปนผูนําที่มีความรูความสามารถ   ยุติธรรม   มีการบริหาร
จัดการที่ดี  มีความรับผิดชอบ  จึงไดรับความรวมมืออยางดีจากสมาชิกภายในกลุม  มีการฝกฝน
ใหลูกหลานในชุมชนไดเรียนรูเพื่อหารายได  นอกจากนี้คณะเพลงตางๆ ยังมีการผลัดเปลี่ยนขอ
แรงกันอยูเสมอ ไมไดจํากัดอยูเฉพาะในคณะตนเองเพียงอยางเดียว  การรวมกลุมเปนคณะเพลง
ของชาวบานในชุมชนจึงเปนหัวใจสําคัญประการหนึ่งในการสงเสริมเศรษฐกิจของชุมชน 
 
 การที่คนในชุมชนไดใชความรูความสามารถหรือภูมิปญญาเพื่อสรางรายได  สามารถ
พึ่งตนเองเลี้ยงครอบครัวได  เกิดการสรางงานและกระจายรายไดใหแกชุมชนในลักษณะของ    
การรวมกลุมจัดตั้งเปนคณะเพลงอีแซว  โดยมีภูมิปญญาดานเพลงอีแซวเปนแกนกลางใน        
การสงเสริมกระบวนการดังกลาว  ชวยสงเสริมเศรษฐกิจของชุมชนใหมีความเขมแข็ง 
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2.4  ดานการศึกษา 
 

2.4.1  การเสริมสรางการเปนชุมชนแหงการเรียนรู 
           2.4.1.1   การใหความรูแกผูฟง   เนื้อหาของเพลงอีแซวจํานวนมากมุงสอนใจ
และใหความรูกับผูฟงโดยตรงทั้งความรูทางโลก  ความรูทางธรรม  ดังตัวอยางเพลงอีแซวตอไปนี้ 
  

พระทานชี้ใหฟง                         อนิจจังทุกขังฟงคําฉันไข 
อนิจจังมันเปนทางไมเที่ยง                              มันมิโอนเอียงมีทั้งเจ็บทั้งตาย 
ทุกขังนั้นเขาวาทุกข                                        เราควรจะสรางความสุขใหผองใส 
อนัตตาเขาวาสูญเปลา                                   มันเปนเรื่องของเปอยเนามันเปนหนองภายใน 
นั่นแหละสังขารมันไมใชของเรา                       แกจะหลงตัญหาบาหาวฉันจะบอกแกให 

   
   2.4.1.2 การเปนศูนยกลางการเรียนรู  ศิลปนเพลงอีแซวชุมชนบานลาดปอม
มีการถายทอดความรูใหกับคนรุนใหม  ทั้งที่เปนเครือญาติและชาวบานทั่วไปที่สนใจ  นอกจากนี้    
ยังมีการประสานความรวมมือระหวางศิลปนเพลงอีแซวชุมชนบานลาดปอมและโรงเรยีนวดัพงัมวง 
ดําเนินการจัดใหโรงเรียนวัดพังมวงเปนศูนยกลางของการฝกอบรมความรูดานเพลงอีแซว          
ใหความรูกับครูและนักเรียนของโรงเรียนตางๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรีดวย  
  2.4.1.3 การกระจายขอมูลขาวสาร  เพลงอีแซวไดพัฒนาเนื้อหาใหทันยุค        
ทันสมัย  ดวยการนําเรื่องราวตางๆ ในสังคมปจจุบันมาสรางสรรคเปนบทเพลง  เพลงอีแซวจึง   
เขาไปมีบทบาทในการเผยแพร โฆษณาประชาสัมพันธความรูความเขาใจในดานตางๆ ใหกับ
ประชาชนและชาวบานในชุมชนอยูเสมอ 
             2.4.1.4  การแลกเปลี่ยนความรู / การสรางเครือขาย   คณะเพลงทุกคณะ
มีความสนิทสนมคุนเคยกันดี  ทําใหมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณกันอยูตลอดเวลา  
นอกจากนี้  ยังมีการสงเสริมสนับสนุนจากหนวยงานและสถาบันการศึกษาตางๆ เพื่อพัฒนา              
เครือขายการเรียนรู   ทําใหเกิดการพัฒนาการเรียนรูทั้งสองฝาย 
 
 จากขอมูลขางตน  จะเห็นไดวาเพลงอีแซวนั้นชวยสรางกระบวนการเรียนรูใหเกิดแก  
ชุมชนในลักษณะตางๆ กิจกรรมที่เกิดจากกระบวนการของเพลงอีแซวมีสวนชวยเสริมสราง      
การเรียนรูของชุมชนไดเปนอยางดี  ซึ่งเปนปจจัยหนึ่งของการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน  
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อภิปรายผล 
  
1. ปจจัยที่มีผลตอการดํารงอยูของเพลงอีแซวในชุมชนบานลาดปอม 

การดํารงอยูของเพลงอีแซวในชุมชนบานลาดปอม  เกิดจากปจจัยหลายประการ               
ทั้งปจจัยภายใน  ไดแก  กระบวนการถายทอดและเรียนรู  การเห็นคุณประโยชน  การประยุกต          
รูปแบบและเนื้อหาใหสอดคลองกับสังคมปจจุบันและปจจัยเสริมจากภายนอก  ซึ่งมีสวนสนับสนุน
ใหเกิดการตอบสนองตอการดํารงอยูของเพลงอีแซว  ไดแก  การสงเสริมสนับสนุนจากภาครัฐและ
เอกชน  การยอมรับจากสังคมภายนอก  การที่สถานศึกษานําไปใชในหลักสูตรทองถิ่น  ดังผล                    
การวิจัยที่สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้ 
 ปจจัยภายใน  จากผลการศึกษาพบวา  กระบวนการถายทอดและเรียนรูเพลงอีแซว
ของชุมชนบานลาดปอม  มีแบบแผนที่ชัดเจนและไดรับการปฏิบัติอยางเครงครัด  ผูเรียนจะตอง   
ผานขั้นตอนตางๆ เปนลําดับอยางตอเนื่อง  ทําใหผูเรียนนั้นเกิดความชํานาญและสามารถที่จะ              
แสดงออกไดตามรูปแบบที่ถูกตองของการแสดงเพลงอีแซว  ชวยสนับสนุนตอการพัฒนาความรู                       
ความสามารถในขั้นที่สูงขึ้นไปจนถึงการแสดงในระดับอาชีพ  ประกอบกับบางกระบวนการได              
ถูกปรับเปล่ียนไปตามสภาพแวดลอมและความตองการของสังคมดวย  มีการนําสื่อเทคโนโลยี           
สมัยใหม  เชน  เทปเสียง  วีดีทัศน  มาชวยเสริมในกระบวนการถายทอดและเปนเครื่องมือที่ชวย
สรางความสนใจหรือสรางแรงจูงใจในการฝกฝนของเด็กรุนใหมไดเปนอยางดี  ทําใหการเรียนรู
เพลงอีแซวเปนความรูที่เปดกวางมากขึ้น  ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ บัวผัน 
สุพรรณยศ (2535 : 360) ที่วาความเจริญของสังคมในดานเทคโนโลยี  การศึกษา  การคมนาคม  
การสื่อสาร  มีผลเอ้ืออํานวยใหการฝกหัดเพลงอีแซวสะดวกมากขึ้นกวาในอดีตมาก  ประกอบกับ    
ชาวเพลงสวนใหญยังเล็งเห็นความสําคัญและตระหนักในภาวะของเพลงอีแซวที่นับวันจะสูญหาย  
เพราะไมมีผูฝกหัดอยางจริงจังและคนในสังคมยังนิยมนอยลงทุกที  ดังนั้นชาวเพลงจึงยินดีและ
เต็มใจถายทอดความรูในการเรียนเพลงแกบุคคลทั่วไปมากยิ่งขึ้น    
 ดานการเห็นคุณประโยชน  พบวา  ชาวบานชุมชนบานลาดปอมเห็นคุณประโยชนของ  
การเลนเพลงอีแซวที่มีตอชุมชน  ทั้งในดานการสรางความภาคภูมิใจจากการที่พอเพลงแมเพลง           
ไดรับการยอมรับและเห็นคุณคาจากสังคมโดยรวม  การที่ผูแสดงมีรายไดจากการเลนเพลงอีแซว
และไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลินไปพรอมๆ กับการฝกเชาวไหวพริบ  การเห็นคุณประโยชน    
ดังกลาว  จึงเปนปจจัยที่ทําใหเกิดการสืบทอดและการดํารงอยูของเพลงอีแซวในชุมชน  เนื่องจาก  
ผูสืบทอดไดพบคุณคาหรือความสําคัญของสิ่งนั้นวาเปนของดีมีประโยชน  เปนของที่ควรคาแก   
การสนใจและไดใชประโยชนในการดําเนินชีวิต  ซึ่งผลของการวิจัยนี้สอดคลองกับแนวคิดของ 
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สมิทธ  สระอุบล (2532 : 35)  ที่กลาววาการเห็นคุณประโยชน เปนปจจัยหนึ่งที่เกื้อหนุนให               
วัฒนธรรมนั้นยังดํารงอยูได  หากคนเห็นวาทําแลวไดประโยชนก็จะรักษาปฏิบัติตามวัฒนธรรมนั้น  
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีใดที่เปนที่ตองการของสังคม และมีสวนรวมในวิถีชีวิตของคน
ส่ิงนั้นก็จะคงอยูตอไป     

ดานการปรับประยุกตรูปแบบและเนื้อหาใหสอดคลองกับสังคมปจจุบัน พบวา มี             
การปรับลดเวลาขั้นตอนบางอยางที่ตองใชเวลานาน  เพิ่มเติมส่ิงดึงดูดใจ สอดแทรกรูปแบบเนื้อหา        
ที่สอดคลองกับสังคมปจจุบัน  การเพิ่มเครื่องดนตรีบางชนิดและการใชเทคโนโลยีสมัยใหมเขามา
ชวยในการแสดง  ส่ิงเหลานี้ลวนเปนผลของการสรางสรรคของศิลปนเพลงอีแซวเพื่อพัฒนารูปแบบ
การแสดงเพลงอีแซวใหมีความทันสมัย  เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงและความตองการ
ของสังคม  เพื่อใหเพลงอีแซวยังคงไดรับความสนใจเปนที่นิยมของประชาชนในยุคปจจุบัน  รวมถึง
การสรางโอกาสในการแสดงไดมากขึ้น  เขาถึงประชาชนไดทุกระดับไมจํากัดอยูแตเฉพาะทองถิ่น 
ซึ่งมีผลโดยตรงตอการพัฒนาและสืบเนื่องตออาชีพเพลงอีแซว  ทําใหคณะเพลงตางๆ ในชุมชน
บานลาดปอมยังคงดํารงอยูไดในสถานการณปจจุบัน  การประยุกตการแสดงเพลงอีแซวจึงเปน
ปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการดํารงอยูของเพลงอีแซวในชุมชนบานลาดปอม  ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคลอง
กับแนวคิดของ  เสาวภา  ไพทยรัตน (2535 : 11) ที่ไดกลาววา  ชวงเวลาที่เทคโนโลยีมีความ
เจริญกาวหนาสูงจะสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมได  ถาหากวัฒนธรรมตามไม
ทันกับความเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี  ซึ่งสงผลกระทบในปรากฏการณ “วัฒนธรรมลา” (culture 
lag) และยังสงผลตอการลมสลายของวัฒนธรรมได  แตการปรับรูปแบบการแสดงของศิลปนเพลง
ในชุมชนบานลาดปอมนั้นสอดรับกับความทันสมัยของเทคโนโลยีจึงยังคงอยู  การประยุกตรูปแบบ
เนื้อหาการแสดงเพลงอีแซวของศิลปนเพลงอีแซวในชุมชนบานลาดปอมนี้  มีบางอยางที่สอดคลอง
กับแนวคิดของ บัวผัน  สุพรรณยศ (2535 : 377) ที่ไดเสนอแนวทางการพัฒนาเพลงอีแซวเพื่อให
เปน ที่นิยมและยังคงอยูตอไป  โดยไมเสียเอกลักษณไวดังนี้  คือ 

1. ตัดใหส้ัน  ทําไดโดยตัดเนื้อหาของเพลงบางเพลง ทําใหการดําเนินโครงเรื่องนั้น
กระชับข้ึน 

2. ลดขั้นตอน  คือ  การลดเวลาขั้นตอนที่ตองใชเวลานาน  เชน  บทไหวครู บทแตงตัว  
3. สะทอนปญหาสังคม  โดยการปรับปรุงเนื้อหาใหเหมาะกับสภาพสังคม  ใหทันตอ

เหตุการณบานเมืองและเปนเรื่องใกลตัว 
4. ใชภาษาทันสมัย  ไมใชภาษาที่ฟงยากหรือภาษาที่ผูฟงไมเขาใจตองแปล  ควรใช

สํานวนถอยคําที่กําลังเปนที่นิยมในปจจุบัน  และใชถอยคําที่สุภาพขึ้น  
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ปจจัยภายนอก  ในดานการสงเสริมสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน พบวา หนวยงาน
ตางๆ ไดใหการสนับสนุนในดานงบประมาณเพื่อการเผยแพร  ดานอาคารสถานที่ที่ใชดําเนินงาน
ในโครงการตางๆ และดานบุคลากร  เพื่อเปดโอกาสใหศิลปนและคณะเพลงตางๆ มาเผยแพร           
ผลงาน  ทําใหเพลงอีแซวไดรับการเผยแพรอยางทั่วถึง  การสงเสริมสนับสนุนเพลงอีแซวในปจจุบัน
มีความสําคัญคอนขางมากในการจูงใจใหมีผูสนใจเลนและความนิยมของผูชม  ซึ่งมีผลอยางมาก
ตอการดํารงบทบาทหนาที่ของศิลปนเพลงอีแซวในชุมชนบานลาดปอม  ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคลอง
กับผลการวิจัยของ  บัวผัน  สุพรรณยศ (2535 : 385) ที่วา  การขาดการเผยแพรนั้นเปนปญหาและ   
อุปสรรคประการหนึ่งที่มีผลใหเพลงอีแซวเสื่อมลงหรือหมดไปจากสังคมไทยได  ดังนั้น  จึงควร             
มีการสงเสริมดานการเผยแพรความรูเกี่ยวกับเพลงอีแซวใหกวางขึ้น  โดยอาศัยเทคโนโลยีและ            
การรวมแรงรวมใจจากบุคคลและหนวยงานตางๆ ในการเผยแพรผลงานและความรูความสามารถ
ของศิลปนเพลงอีแซวใหทั่วถึงและกวางขวาง   

ดานการยอมรับจากสังคมภายนอก  พบวา  ถึงแมวาสังคมปจจุบันความเจรญิกาวหนา
ทางเทคโนโลยีดานความบันเทิง จะเขามามีอิทธิพลและสามารถใหความบันเทิงสนุกสนานเราใจ 
และเปนไปอยางกวางขวางและทั่วถึง  ซึ่งถือเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งในการเปลี่ยนทัศนคติ         
ใหสังคมหันไปยอมรับความบันเทิงแบบใหมก็ตาม  แตตามหลักฐานหรือขอมูลที่แสดงใหเห็นวา              
เพลงอีแซวนั้นไดรับการยอมรับจากสังคมประการหนึ่งก็คือ  การที่คณะเพลงอีแซวตางๆ ยังคงมี
ประชาชนวาจางใหไปเลนในงานตางๆ อยูเสมอ  จึงแสดงใหเห็นวาประชาชนที่ยังรักในศิลปะ
การละเลนเพลงอีแซวก็ยังมีอยูอีกจํานวนไมนอย การยอมรับจากสังคมภายนอกวาเพลงอีแซวเปน
ส่ิงที่ควรคาตอความสนใจ มีสวนสนับสนุนและเปนปจจัยสําคัญที่ถือวาเปนตัวบงชี้อยางหนึ่งใน
การดํารงอยูของเพลงอีแซวในชุมชนบานลาดปอม  เนื่องจากการไดรับการยอมรับจากสังคมเปน
แรงกระตุนใหเกิดการดํารงบทบาทหนาที่ของศิลปนเพลงอีแซวและคณะเพลงตางๆ ไดเปนอยางดี 
ซึ่งผลของการวิจัยนี้สอดคลองกับแนวคิดของ สามารถ  จันทรสูรย (2536 : 159) ที่วา การยอมรับ
ในความมีภูมิปญญาของชาวบาน  ไมดูถูกดูแคลน  ยอมรับในศักยภาพของชาวบานในความเปน
ตัวของตัวเอง  การยกยองใหกําลังใจ  เปนสายใยแหงการตอโยงระหวางอดีตกับปจจุบัน  มีผลตอ
การสืบทอดภูมิปญญาของชาวบาน 

ในดานการที่สถานศึกษานําไปใชในหลักสูตรทองถิ่น  พบวา  การที่โรงเรียนวัดพังมวง
ซึ่งเปนโรงเรียนประจําชุมชน  ไดนําเพลงอีแซวเขาไปใชในหลักสูตรทองถิ่นมีสวนชวยในการพัฒนา
ความรูความสามารถดานเพลงอีแซวของนักเรียน  และยังมีสวนชวยปลูกฝงความรูสึกทีดี่ทาํใหเดก็
เกิดความเขาใจและหวงแหนเพลงอีแซว  ซึ่งเปนมรดกทางวัฒนธรรมของทองถิ่น  เปนปจจัยหนึ่ง      
ที่สงผลตอการสืบทอดเพลงอีแซวในทองถิ่นและชุมชนบานลาดปอม  และมีผลโดยตรงตอ               
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การสืบเนื่องตออาชีพเพลงอีแซวในชุมชน  ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ  อุบลรัตน  
กิจไมตรี (2544 : 127-128) ที่ไดวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเพื่อถายทอดเพลงอีแซว             
พบวา  การนําเพลงอีแซวมาใชในหลักสูตรทองถิ่น  ทําใหนักเรียนไดเรียนรูและมีความสนใจเรื่อง
เพลงอีแซวมากขึ้น  ที่เปนเชนนี้ก็เนื่องมาจากขอบขายเนื้อหาที่เรียนเปนเรื่องใกลตัวของนักเรียน
ทําใหนักเรียนเกิดความสนใจ  นอกจากนี้หลักสูตรเพื่อถายทอดเพลงอีแซวยังมีการเรียนแบบ
บูรณาการเนื้อหารวมกับวิชาตางๆ ทําใหนักเรียนมีความสนุกสนานและสามารถเชื่อมโยงความคิด
ได  ซึ่งผลการวิจัยนี้ยังสอดรับกับแนวทางการสงเสริมเร่ืองวัฒนธรรมกับการพัฒนาของนายแพทย
ประเวศ  วะสี (2536 : 11-18) ที่ไดเสนอวาควรปรับการศึกษาใหเชื่อมโยงกับวัฒนธรรม  แตทั้งนี้           
มิใชเปนการทอง “วิชา” วัฒนธรรม  เพราะวัฒนธรรมเปนเรื่องของการปฏิบัติและการซึมซับ  ถา
การศึกษาเอาวิชาเปนตัวตั้งจะไมไดสัมผัสวัฒนธรรม  เพราะวัฒนธรรมไมใชวิชาแตเปนความเปน
จริงที่มีชีวิต  ถาการศึกษาเอาความจริงเปนตัวตั้งการศึกษาก็จะสัมผัสกับวัฒนธรรม  รัฐบาลควรมี
นโยบายใหการศึกษาทุกระดับปรับกระบวนการเรียนรู  โดยเอาความจริงเปนตัวตั้งเอาวิชาเปน
เครื่องมือใหเขาใจความจริงดีข้ึน  และใหมีการเรียนรูจากรากฐานทางวัฒนธรรมของทองถิ่น 

 
2. คุณลักษณะของเพลงอีแซวตอการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 
จากการศึกษาคุณลักษณะของเพลงอีแซวตอการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน

บานลาดปอม  พบวา  เพลงอีแซวไดมีสวนสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาไปสู
ความเขมแข็งในดานตางๆ ดังผลการวิจัยที่สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้ 

ดานสังคม  จากผลการวิจัยพบวา  เพลงอีแซวมีคุณลักษณะในการสรางความสัมพันธ
ของคนในชุมชน  การรวมกลุมของศิลปนเพลงอีแซวโดยการจัดตั้งเปนคณะขึ้นนั้น  กอใหเกิด    
ความสัมพันธของชาวบานในลักษณะตางๆ  กลาวคือ  มีความสัมพันธระหวางครูเพลงกับศิษย        
ความสัมพันธระหวางชาวเพลงดวยกัน ความสัมพันธระหวางชาวเพลงกับชาวบานทั่วไปในชุมชน  
ความสัมพันธดังกลาวนี้ชวยสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชุมชน ชวยเสริมสราง
ความสัมพันธเชิงแนนแฟน  กอใหเกิดความรักใครสามัคคี เอื้ออาทรตอกันภายในชุมชน  ซึ่งผล 
การวิจัยนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ  สุกัญญา  สุจฉายา (2525 : 143) เกี่ยวกับบทบาท      
ของเพลงปฏิพากยตอสังคมไทยประการหนึ่ง  คือ  การสรางความสามัคคี  สรางความเปนน้ําหนึ่ง       
ใจเดียวกันแกคนในสังคม  อันเกิดจากการรวมหมูเพื่อประโยชนในการทํางานรวมกัน  การรวมหมู
เพื่อแสวงหาความสนุกสนานเพลิดเพลิน  ซึ่งการศึกษาคุณลักษณะของเพลงอีแซวในดานการสราง
ความสัมพันธในชุมชนยังสอดรับกับแนวคิดของ  อุทัย   ดุลยเกษม   และ  อมรศรี   งามพิทยาพงศ                         
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(2540 : 80) ที่ไดกลาววา  การที่สมาชิกในชุมชนมีความสัมพันธใกลชิดผานระบบครอบครัว            
เครือญาติ  เพื่อนฝูง  มีกฏเกณฑ  แบบแผนการดําเนินชีวิตรวมกัน  ชุมชนมีความสมัพนัธแนนแฟน 
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน จะสามารถจัดการแกไขปญหาไดอยางดีและสงผลตอความเขมแข็งของชุมชน
ไดประการหนึ่ง   

ดานการกําหนดความเชื่อและวิถีชีวิตของชุมชน  พบวา  ศิลปนเพลงอีแซวในชุมชน
บานลาดปอม  ไดปลูกฝงความเชื่อและถายทอดวิถีการดําเนินชีวิตของชุมชน  ผานพิธีกรรมและ             
เนื้อรองของเพลงอีแแซว  ซึ่งการไดรับการถายทอดความคิด ความเชื่อ คานิยม ระเบียบ แบบแผน
ตางๆ ในชุมชน  มีสวนชวยใหชาวบานเขาใจแนวทางในการดําเนินชีวิต  ส่ิงที่ถูกที่ควร  สามารถ
ดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข  กอใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยและความสงบสุข             
ในชุมชน  อันเปนลักษณะสําคัญประการหนึ่งของชุมชนที่เขมแข็ง  ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคลองกับ             
ผลการวิจัยของ บัวผัน  สุพรรณยศ (2535 : 336) ที่วาเพลงอีแซวมีบทบาทในการผดุงรักษา              
และดํารงไวของแบบแผนในความคิด  และการกระทําที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของคนในสังคมที่มี                 
ความเปนระเบียบ  ความกลมเกลียวกาวหนาและความมีศีลธรรมอันดีงาม   
 ดานวัฒนธรรม  ผลการวิจัยพบวา  เพลงอีแซวมีคุณลักษณะในการสงเสริมใหผูคน              
ในทองถิ่นมีความตระหนักถึงคุณคาของวัฒนธรรมทองถิ่น  อันนํามาซึ่งความภาคภูมิใจและ                
เห็นความสําคัญของทองถิ่น  ทําใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในทองถิ่นหรือระดับที่
กวางออกไปในระดับประเทศ  และมีผลใหชาวบานในชุมชนเกิดความสํานึกในความเปนชุมชนที่ 
มีขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคลองกับแนวความคิดของ สมเด็จพระเทพ               
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (อางถึงใน  เฉลียว  บุรีภักดี  2545 : 74) ทรงตรัสถึงสาระสําคัญ
ในการพัฒนาทองถิ่นใหเขมแข็งอยางยั่งยืน  จะตองดํารงไวซึ่งวัฒนธรรมของไทยที่ดีงามและผูนํา
ทองถิ่นจะตองเปนตนแบบของการอนุรักษวัฒนธรรมไทยใหดํารงอยูสืบไป  เปนการแกปญหา              
ทองถิ่นลมสลายทําใหเขมแข็งและยั่งยืน  และผลการวิจัยนี้ยังสอดรับกับแนวคิดของ ชลทิตย  
เอี่ยมสําอางค  และ  วิศนี  ศิลตระกูล (2544 : 229-230)  และ  นายแพทยประเวศ  วะสี (2536 : 
11-18) ที่ไดกลาววา  ภูมิปญญาชาวบานชวยเสริมสรางและดํารงไวซึ่งเอกลักษณของชุมชนนั้น 
จารีตประเพณี  ขนบธรรมเนียม  ถาหากปฏิบัติอยางตอเนื่องเปนเวลาชานานจะสงผลดีในการ
สรางเอกลักษณของกลุมชน  ดังนั้น  จึงเปนสิ่งที่ตองภาคภูมิใจเพราะเปนคุณลักษณะเฉพาะ              
ทองถิ่น  ภูมิปญญาของชุมชนทองถิ่นมีรากยอนไปไกล  ถาเห็นคุณคาในภูมิปญญาของทองถิ่น
ยอมมีศักดิ์ศรี  การที่ผูคนจะมีความสุขจะขึ้นอยูกับเงินอยางเดียวไมได  แตข้ึนอยูกับศักดิ์ศรีดวย  
ถาคนมีศักดิ์ศรีก็ยอมจะมีเกียรติมีความสุข 
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ดานเศรษฐกิจ  จากผลการศึกษา พบวา เพลงอีแซวมีคุณลักษณะตอการสงเสริม
เศรษฐกิจของชุมชนบานลาดปอม  รายไดจากการแสดงเพลงอีแซวเปนรายไดที่สามารถนําไปใช
จุนเจือครอบครัว  รวมทั้งนําไปเปนทุนหมุนเวียนในการพัฒนาการแสดงเพลงอีแซวของคณะเพลง
ตางๆ ไดอีกสวนหนึ่ง  นับวารายไดจากการแสดงเพลงอีแซวสามารถแกปญหาดานเศรษฐกิจ    
ภายในครอบครัวไดในสภาพเศรษฐกิจและสังคมปจจุบัน  และการรวมกลุมจัดตั้งเปนคณะ      
เพลงอีแซวเพื่อรับงานแสดง  ชวยสรางงานและกระจายรายไดใหเพียงพอตอการยังชีพ  จึงถือวามี
สวนชวยในการเสริมสรางความเขมแข็งทางดานเศรษฐกิจของชุมชนไดประการหนึ่ง ผลการวิจัยนี้
สอดคลองกับแนวคิดของ ชลทิตย  เอี่ยมสําอางค และ วิศนี  ศิลตระกูล (2544 : 229-230)            
ที่ไดกลาววา ภูมิปญญามีประโยชนตอการประกอบอาชีพ  ภูมิปญญาทองถิ่นในปจจุบันเปน         
ภูมิปญญาที่ประยุกตแลว  นํามาใชประโยชนตอการประกอบอาชีพชวยแกไขปญหาดานเศรษฐกิจ  
และแนวคิดนี้ยังสอดรับกับแนวคิดของ นายแพทยประเวศ  วะสี (2536 : 11)  ที่กลาววา  ลักษณะ
สําคัญประการหนึ่งของวัฒนธรรม คือ การกระจายรายไดและสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน เนื่องจากเศรษฐกิจในรูปแบบปจจุบันมีลักษณะการกระจุกรายไดสูง  วัฒนธรรมจึงมี
สวนสําคัญและมีบทบาทในการกระจายรายไดใหกับคนในชุมชน  

ดานการศึกษา  จากการศึกษาพบวา  เพลงอีแซวมีคุณลักษณะตอการเสริมสราง      
การเปนชุมชนแหงการเรียนรู  เนื่องจากเพลงอีแซวเปนเสมือนเครื่องบันทึกประสบการณของ   
บรรพบุรุษและสงทอดตอมาใหแกลูกหลาน  เพลงอีแซวจึงทําหนาที่บันทึกความรูตางๆ เชื่อมโยง
อยูบนรากฐานทางสังคมวัฒนธรรมของทองถิ่น  มีสวนสนับสนุนการศึกษาไดเปนอยางดีและ
นําไปสูการเรียนรูรวมกัน  ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคลองกับแนวคิดของ สุกัญญา  สุจฉายา (2545 : 
80) ที่ไดกลาววา  เพลงพื้นบานมีบทบาทสําคัญในการใหการศึกษาทั้งทางตรงและทางออม  ไดแก 
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติและสภาพแวดลอม  ความรูในสังคมและการดําเนินชีวิตใช
เปนสื่อในการอบรมสั่งสอนทั้งเด็กและผูใหญโดยสอดแทรกคําสอนทางศาสนา  คานิยมและ
กฏเกณฑในสังคมที่ควรปฏิบัติเอาไวในบทเพลง และคุณลักษณะของเพลงอีแซวในดานการศึกษา
ดังกลาวนี้ยังสอดรับกับแนวคิดของ สัญญา  สัญญาวิวัฒน (อางถึงในเฉลียว  บุรีภักดี 2545 :     
76-77) ที่กลาววา  ลักษณะของชุมชนเขมแข็งประการหนึ่ง  ไดแก  การเปนชุมชนแหงการเรียนรู   
ชุมชนนั้นตองรูทันขาว  ทั้งเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  รวมทั้งการเพิ่มพูนความรูอยูเสมอ  และยัง
สอดคลองกับแนวคิดของ อุทัย  ดุลยเกษม และ อมรศรี  งามพิทยาพงศ (2540 : 80) ที่ไดกลาววา  
กระบวนการเรียนเพื่อชีวิต  กระบวนการเรียนรูเกี่ยวกับทองถิ่น  การสืบสานภูมิปญญาดั้งเดิมจาก
ครอบครัว  วัด  โรงเรียน  สถานประกอบการ  โดยการสังเกต  ฟง  ถาม  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
เปนการเรียนรูที่จะนํามาปฏิบัติจริง  ซึ่งเปนปจจัยและเงื่อนไขที่สงผลใหชุมชนเขมแข็งได 
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เพลงอีแซวยังคงดํารงอยู ผูกพัน และมีบทบาทในวิถีชีวิตของชุมชนบานลาดปอม               
ซึ่งการดํารงอยู เกิดจากปจจัยหรือเงื่อนไขหลายประการ   ที่สนับสนุนใหเกิดการสืบทอด                 
การสรางสรรคและการพัฒนา  ยอมสงผลใหเพลงอีแซวยังคงมีคุณคาและมีบทบาทตอชุมชน
ทามกลางสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด  การดํารงอยูของเพลงอีแซวในชุมชน   
บานลาดปอมนั้นเกิดขึ้นใน 2 ลักษณะ  ลักษณะแรก เปนการดํารงอยูแบบด้ังเดิมในวิถีการ
ดํารงชีวิตของชุมชน คือการนํามาใชประโยชนในดานการประกอบอาชีพ หรือเปนกิจกรรมที่ชวย
สราง  ความบันเทิงของชาวบานในชุมชน สวนลักษณะที่สอง เปนการดํารงอยูในรูปแบบของการ
อนุรักษ ซึ่งในปจจุบันนี้ไดรับการสงเสริมจากภายนอกมากพอสมควร เนื่องจากการเลนเพลงอีแซว
ถือเปนภูมิปญญาของทองถิ่นและเปนเอกลักษณที่สําคัญของจังหวัดสุพรรณบุรี    

อยางไรก็ดีการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย โดยเฉพาะการแพรกระจายอยางรวดเร็ว
ของวัฒนธรรมตางประเทศนั้น  มีผลกระทบอยางมากตอการเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรม
ของชุมชน  ซึ่งในอนาคตก็อาจสงผลกระทบตอการดํารงคุณคาและบทบาทของเพลงอีแซวใน      
ชุมชนแหงนี้ไดเชนกัน  จากขอสังเกตของผูวิจัย พบวาปจจัยหรือเงื่อนไขบางประการแมจะมีสวน
สนับสนุนการดํารงอยูของเพลงอีแซวในชุมชน  แตก็มีผลกระทบในทางลบแฝงอยูดวยเชนกัน  เชน            
การประยุกตการแสดงเพลงอีแซวในปจจุบันมีลักษณะของการนําวัฒนธรรมตะวันตกเขามาใชใน
การแสดง  ซึ่งถาเปนไปอยางไมรอบคอบหรือไมระมัดระวังก็อาจทําใหสูญเสียเอกลักษณด้ังเดิมได  

ในปจจุบัน  พบวา  ศิลปนเพลงอีแซวรุนใหมนั้นยังมีความรูความสามารถในระดับที่          
ไมสูงเทาที่ควรไมเหมือนกับศิลปนเพลงอีแซวในรุนเกา  ดังนั้น  จึงควรสงเสริมใหบุคคลดังกลาวได
มีความรูความเขาใจตลอดจนเสนอแนะวิธีการที่จะรักษา และพัฒนาเพลงอีแซวเพิ่มเติมจากที่       
ทุกฝายไดกระทําอยูแลว โดยการพัฒนาความรูความสามารถของศิลปนเพื่อใหนําความรูไปพัฒนา
เนื้อหาและรูปแบบการแสดงเพลงอีแซวอยางถูกตองเหมาะสม  กลาวคือ  ควรสงเสริมศิลปนให      
รูจักศึกษาหาความรูอยูเสมอ  โดยเฉพาะความรูเกี่ยวกับเหตุการณความเปนไปของสังคมปจจุบัน  
เพื่อใหมีความทันยุคทันสมัย  มีความรอบรูในเรื่องตางๆ มากขึ้น  เพราะสังคมปจจบัุนเปลีย่นแปลง
ไปอยางรวดเร็ว  ศิลปนจึงควรติดตามความเปนไปของสังคมอยูเสมอ  เพื่อที่จะนําความรูนั้นมา 
สรางสรรค  และเผยแพรแกประชาชน  อันจะทําใหผูฟงเกิดการยอมรับและนิยมเพลงอีแซวตอไป 
จะสังเกตไดวาคณะเพลงอีแซวที่มีชื่อเสียงและเปนที่นิยมของประชาชนทั่วไป  ก็เพราะมีความรู
ความสามารถสูงในการแสดงออก  ทั้งความรูในเรื่องราวตางๆ และความสามารถเฉพาะตัวใน   
การแสดง  เชน  แมขวัญจิต  ศรีประจันต  และพอสุจินต  ชาวบางงาม  ซึ่งศิลปนเหลานี้จะเปนผูมี
ไหวพริบปฏิภาณ  มีอารมณขัน  และมีความสามารถทางภาษา  ดังนั้น  จึงควรสงเสริมใหศิลปน
คนอื่นๆ โดยเฉพาะศิลปนรุนใหมๆ ไดพัฒนาความรูความสามารถเชนเดียวกัน 
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จากการศึกษาคุณลักษณะของเพลงอีแซวตอการเสริมสรางความเขมแข็งในชุมชน       
บานลาดปอมในมิติตางๆ ทั้งดานสังคม  ดานวัฒนธรรม  ดานเศรษฐกิจ และดานการศึกษา        
จะเห็นไดวาเพลงอีแซวมีคุณลักษณะสําคัญที่มีคุณคาตอชุมชนและสังคมสวนรวม  เพลงอีแซว    
จึงไมไดมีคุณคาเฉพาะการสรางความสนุกสนานเพลิดเพลินใจเทานั้น  แตยังมีคุณลักษณะตอ   
การเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนไดในสภาพสังคมปจจุบัน 

การนําเพลงอีแซวมาชวยในการพัฒนาความเขมแข็งเปนเรื่องที่จะตองดําเนินการให
เห็นเปนรูปธรรมที่ชัดเจน  ใหเกิดการพัฒนาความเขมแข็งในทุกๆ มิติ  โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของ
กระบวนการมีสวนรวมของคนในชุมชนโดยมีเปาหมายรวมกันและเกาะเกี่ยวกันดวยประโยชนของ
ชุมชนและสมาชิกทุกคน  เพื่อใหเกิดจิตสํานึกในการพึ่งตนเอง  การผนึกกําลัง  และการเรียนรู      
ที่เกิดจากรากฐานที่มั่นคงแข็งแรง  อันเปนพลังที่จะสามารถผลักดันใหชุมชนสามารถทีจ่ะเผชญิกบั
ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกไดอยางเหมาะสม และเปนแบบอยางใหกับการพัฒนา
ความเขมแข็งในชุมชนอ่ืนตอไป  ซึ่งผูวิจัยมีขอคิดเห็นที่จะเสนอแนะดังตอไปนี้ 

 
ขอเสนอแนะทั่วไป 
 
1. ศิลปนเพลงอีแซวที่มีความรูความสามารถสูง  ควรหาวิธีบันทึกความรูเกี่ยวกับ   

เพลงอีแซวเพื่อเก็บองคความรูไวใหกับผูที่สนใจไดศึกษา   เนื่องจากความรูเพลงอีแซวมีลักษณะ
เฉพาะตัวและอยูคูกับตัวบุคคล ถาบุคคลนั้นสูญไปความรูนั้นก็จะสูญหายไปดวย   และนอกจาก
การบันทึกความรูของตัวบุคคลแลว ในสวนของประวัติความเปนมาของเพลงอีแซวในเฉพาะ     
ทองถิ่นก็มีความสําคัญ  ดังนั้นผูที่มีความรูเกี่ยวกับเนื้อหาประวัติดานเพลงอีแซวของทองถิน่ตนเอง 
จึงควรเก็บเปนบันทึกไวในฐานะเปนประวัติศาสตรใหคนรุนหลังไดสืบคนและอางอิงถึงแหลงที่มา
ของความรู 

2. คณะเพลงอีแซวตางๆ ในชุมชน ควรตระหนักถึงโอกาสในการแสดงที่ในปจจุบันมี
ส่ิงบันเทิงที่ทันสมัยมากมายจึงควรหาวิธีที่จะสืบสาน  สรางสรรค และพัฒนาใหเพลงอีแซวมี       
ความทันสมัยอยูตลอดเวลาและในขณะเดียวกันก็ตองรักษาเอกลักษณด้ังเดิมที่สําคัญเอาไวดวย 

3. หนวยงานที่มีหนาที่สงเสริมดานวัฒนธรรมตั้งแตระดับทองถิ่นจนถึงระดับประเทศ 
ควรใหการสงเสริมสนับสนุนเพลงอีแซวดวยวิธีการที่หลากหลาย ไมเนนเฉพาะการเผยแพรผลงาน
ของศิลปนที่มีชื่อเสียงเทานั้น เพราะศิลปนรุนใหมนั้นก็มีความสําคัญตอการสืบสานเพลงอีแซว   
เชนกัน  จึงควรใหความรูและแนะแนวทางการสรางสรรคและสืบทอดเพลงอีแซวที่เหมาะสม       
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อยางทั่วถึง  เชน  การจัดโครงการอบรมสัมมนาชาวเพลงอีแซว   ในดานการถายทอดความรู      
การสรางสรรครูปแบบและเนื้อหาที่ถูกตองและสอดคลองกับยุคสมัยและเหตุการณในปจจุบัน 

4. ควรสนับสนุนใหมีการจัดตั้งกลุมเพลงพื้นบานขึ้นภายในชุมชน  เพื่อสงเสริม     
กระบวนการพัฒนาเพลงอีแซวแบบมีสวนรวมในชุมชน  ไดรวมคิด  รวมทํา  และรวมเรียนรู  
พัฒนาสรางกิจกรรมตางๆ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนอยางชัดเจน   
 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 
 การวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดศึกษาการดํารงอยูของเพลงอีแซวและคุณลักษณะตอการ     
เสริมสรางความเขมแข็งชุมชนบานลาดปอมเทานั้น  ผูวิจัยจึงใครเสนอแนะใหผูที่มีความสนใจ   
ควรทําการวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวของกับงานวิจัยครั้งนี้ในชุมชนอื่นๆ  เนื่องจากในจังหวัด
สุพรรณบุรีมีศิลปนและคณะเพลงอีแซวกระจายอยูทั่วไปเกือบทุกอําเภอ เชน อําเภอดอนเจดีย  
อําเภอสองพี่นอง  เปนตน 
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ประวัติผูทรงคุณวุฒิ 
 
 

 
อาจารยประวิทย   บุญเรอืงรอด 

 
ขอมูลสวนตัว 

อายุ    61  ป    เกิดเมื่อวันที่  23  ตุลาคม  พ.ศ.  2489 
 การศึกษา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากวิทยาลัยครูกาญจนบุรี 
 อาชีพ  รับราชการครู   ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนวัดพังมวง 
     ที่อยู           บานเลขที่    9  หมูที่  3  ตําบลวงัน้ําซับ อําเภอศรีประจันต  จงัหวัด 

สุพรรณบุรี   
 
ประวัติสวนตัว 

อาจารยประวิทย เกิดที่หมูบานวังกรานต อําเภอศรีประจันต ชาวบานเรียกหมูบานนี้วา
หมูบานครู   เพราะมีครูต้ังบานเรือนอยูในคุงน้ําเดียวกันเกือบ  20  คน  อาจารยประวิทย  จึงเปน
ลูกไมหลนใตตน “ครูพอ” ดวยพอเลนดนตรีไทยจึงเลนดนตรีไทยไดตามพอสอน  และรับราชการครู
เมื่อวันที่ 1  มิถุนายน  พ.ศ. 2507  ตอนอายุ 18  ป ที่โรงเรียนบานหนองสรวง   ตําบลปลายนา     

อาจารยประวิทยอยากเปนครูใหญเหมือนพอและหมูบานมีครูใหญหลายคน  จึงชอบ
รวมวงสนทนากับครูใหญที่มีชื่อเสียงก็สมใจ เนื่องจากเมื่อบรรจุเปนครูที่โรงเรียนบานหนองสรวง          
ได  8   ป       ก็ไดรับคัดเลือกใหเปนครูใหญโรงเรียนบานหวยเจริญ        โดยผูใหญระดับอําเภอให                         
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การสนับสนุนเสนอนายอําเภอทั้งที่ไมมีผูใดทาบทามมากอน  ดวยเหตุผลสําคัญวา  เปนครูนอยยัง
ทํางานไดขนาดนี้นาจะเปนครูใหญที่ดีคนหนึ่ง ไดอยูพัฒนาโรงเรียนบานหวยเจริญ 15 ปเศษ                
จนกระทั่งโรงเรียนนี้พนจากคําเรียกของชาวบานบางกลุมวา  “โรงเรียนบานปาเมืองเถื่อน”  มาได
อยางนาภูมิใจ  ป พ.ศ. 2530   ไดยายมาดํารงตําแหนงอาจารยใหญที่โรงเรียนวัดพังมวง  และ               
ในปจจุบันไดดํารงตําแหนงผูอํานวยการ โรงเรียนวัดพังมวง   

ส่ิงที่ภาคภูมิใจมากที่สุด  คือ การไดรับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการใหนําคณะ
เพลงอีแซวนักเรียนของโรงเรียนวัดพังมวงไปแสดงหนาพระที่นั่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                       
2  คร้ัง  และพระองคเจาโสมสวลีฯ  1  คร้ัง  โดยบทรองเปนผลงานทางภูมิปญญาของตนเอง 

 
ผลงานดานเพลงอีแซว 

1. ไดศึกษาคนควาภูมิปญญาทองถิ่นดานเพลงอีแซวของจังหวัดสุพรรณบุรี  ไดแก  
ประวัติความเปนมา  ประวัติของศิลปนเพลงอีแซว  วรรณกรรมเพลงอีแซวและเพลงพื้นบานอื่นๆ 

2. ไดประพันธเนื้อรองเพลงอีแซวไวจํานวนมากเนื้อรองที่สําคัญ  อาทิเชน  เพลงอแีซว
ชุดเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถแสดง
หนาพระที่นั่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ณ โรงละครแหงชาติ  กรมศิลปากร 

3. มีความสามารถในการรองเพลงอีแซวไดเปนอยางดี  เนื่องจากไดฝกหัดเพลงอีแซ
วจากแมบัวผัน  จันทรศรี และ แมขวัญจิต  ศรีประจันต 

4. ไดเปนวิทยากร อบรม  เผยแพรความรูดานเพลงอีแซวใหกับสถาบันและหนวยงาน
ตางๆ อยูเปนประจํา 
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ประวัติผูใหขอมูลหลัก 
 
 

 
นางเกลียว   เสร็จกิจ (ขวญัจิต  ศรีประจันต) 

 
ขอมูลสวนตัว 
          อายุ             59  ป    เกิดเมื่อวนัที่  13  กรกฎาคม  พ.ศ.  2490 
            ที่อยู ภูมิลําเนาเดิม  บานเลขที่ 77  บานลาดปอม  ตําบลวงัน้ําซับ                          

อําเภอศรีประจันต  จังหวัดสุพรรณบุรี  ทีอ่ยูปจจุบัน  9  หมู 1                        
ตําบลสนามชยั  อําเภอเมือง  จังหวัดสพุรรณบุรี    

 การศึกษา จบการศึกษาชั้นประถมศกึษาปที ่4  จากโรงเรียนวัดพงัมวง 
 อาชีพ  แสดงเพลงอีแซว  เปนหัวหนาคณะขวัญจติ  ศรีประจันต   

บิดามารดา บิดาชื่อ  นายอัง  เสร็จกิจ  มารดาชื่อ  นางปลด  เสร็จกจิ  
พี่นอง               มีนองสาว  2  คน  1) นางจํานงค  เสร็จกิจ  2) นางบญุนะ  แยมบาง  
ครอบครัว สามีชื่อ  นายเสวี  ธนาพร  มบุีตร  3  คน คือ 1) นายสมพร  ธนาพร         

2) นางสาวนฤมล  ธนาพร  3) นางสาวสุธาทิพย  ธนาพร    
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ประวัติสวนตัว 
นางเกลียวมีความสนใจและชอบเพลงพื้นบานมาตั้งแตเด็ก เนื่องจากลุง คือ นายโปรย 

เสร็จกิจ  เปนพอเพลง  และฝกหัดเพลงอีแซวตั้งแตอายุ 15  ป กับนายไสว วงษงาม และนางบัวผัน  
จันทรศรี เนื่องจากมีพื้นฐานดานการรองเพลงอีแซวจึงมีความสามารถในการรองเพลงลูกทุงดวย
เคยเขาประกวดรองเพลงลูกทุงที่สถานีวิทยุยานเกราะและไดรับรางวัลชนะเลิศ  ในเพลงเบื่อสมบัติ  
ซึ่งเปนเพลงที่ตนเองไดแตงขึ้นเองและมีชื่อเสียงโดงดังมากในการรองเพลงลูกทุง ตอมาไดกลับมา
ยึดอาชีพแสดงเพลงอีแซว  เนื่องจากเพลงอีแซวกําลังเปนที่นิยมของชาวสุพรรณบุรีในสมัยนั้น    

นางเกลียว มีพรสวรรคและมีความสามารถสูงในการแสดงเพลงอีแซว  เชน  มีปฏิภาณ
ไหวพริบเฉียบแหลม  มีอารมณขัน  มีเสียงรองที่ไพเราะ  ลีลาการรําและทาทางประกอบที่งดงาม         
นาประทับใจ   ทันสมัยทันเหตุการณรวมทั้งศึกษาหาความรูอยูเสมอ   ทําใหสามารถแตงเพลงที่มี
สาระอันเปนประโยชนอยางนาฟง  โดยเฉพาะสามารถดนเพลงไดทันทีอยางไพเราะคมคายจึงเปน
ศิลปนเพลงอีแซวที่ไดรับความนิยมยกยกยองจากบุคคลทั่วไป และยังไดเผยแพรผลงานเพลงอีแซว
ตลอดมา  โดยเฉพาะอยางยิ่งทําใหเพลงอีแซวแพรหลายไปทั่วประเทศ  และกลายเปนสัญลักษณ
ของอําเภอศรีประจันตและจังหวัดสุพรรณบุรี 

เนื่องจากนางเกลียว  เปนผูที่มีสวนสําคัญในการเผยแพรและอนุรักษเพลงพื้นบาน           
ของไทย  และไดเสียสละชวยเหลือสังคมอยูเสมอ  จึงไดรับการคัดเลือกจากสํานักคณะกรรมการ       
วัฒนธรรมแหงชาติ  ใหไดรับรางวัลผูมีผลงานดีเดนทางวัฒนธรรม  สาขาศิลปะการแสดง        
(เพลงพื้นบาน) ประจําป พ.ศ. 2532  และไดรับประกาศเกียรติคุณเปนศิลปนแหงชาติสาขา
ศิลปะการแสดง (เพลงพื้นบาน-เพลงอีแซว) จากสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ 

ปจจุบันนางเกลียวยังคงยึดอาชีพการแสดงเพลงอีแซวและเปนหัวหนาคณะเพลงอีแซว 
ขวัญจิต  ศรีประจันต   รวมทั้งถายทอดความรูใหลูกหลานและบุคคลทั่วไปอยูเสมอ 

 
ผลงานดานเพลงอีแซว 

1. พ.ศ. 2532  ไดรับประกาศเกียรติคุณใหเปนผูมีผลงานดีเดนทางวัฒนธรรมสาขา
ศิลปะการแสดง (เพลงพื้นบาน) จากสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ 

2. พ.ศ. 2539 ไดรับประกาศเกียรติคุณเปนศิลปนแหงชาติสาขาศิลปะการแสดง               
(เพลงพื้นบาน-เพลงอีแซว) จากสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ 

3. ไดเสียสละเวลาไปอบรม  บรรยาย  สาธิต  ถายทอดความรูในสถาบันการศึกษา 
และหนวยงานตางๆ ทั่วประเทศ   
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นายสุจินต   ชาวบางงาม (สุจินต  ศรีประจันต) 

 
ขอมูลสวนตัว 

อายุ    57  ป  เกิดเมือ่วันที่  4  เมษายน  พ.ศ. 2492 
ที่อยู  บานเลขที่ 44 หมูที ่5 บานลาดปอม  ตําบลวังน้ําซับ  อําเภอศรีประจันต             

จังหวัดสุพรรณบุรี   
 การศึกษา จบการศึกษาชั้นประถมศกึษาปที ่4  จากโรงเรียนวัดพงัมวง 
 อาชีพ  แสดงเพลงอีแซว  เปนหัวหนาคณะสุจินต   ศรีประจันต                        
            บิดามารดา     บิดาชื่อ  นายสังเวียน  ชาวบางงาม  มารดาชื่อ  นางจอม   ชาวบางงาม 

พี่นอง  มีพี่ชาย 1 คน  ชื่อ นายบรรจง  ชาวบางงาม   
ครอบครัว        ภรรยาชื่อ  นางสวงค  ชาวบางงาม  มีบุตร  3  คน  คือ  1) นางณัฐยา     
  ชาวบางงาม  2) นางเยาวนาฎ  ผลวงษ   3) นางอังคณา  ชาวบางงาม 
 

ประวัติสวนตัว 
เร่ิมมีความสนใจและฝกหัดเพลงอีแซวตั้งแตอายุ 11  ป  กับ นายไสว วงษงาม  และ    

นางบัวผัน  จันทรศรี  เปนศิษยรุนเดียวกับขวัญจิต  ศรีประจันต  นายสุจินต เปนพอเพลงที่มี    
ความสามารถและประสบการณสูงเชนเดียวกับขวัญจิต ศรีประจันต นอกจากมีความจําดีแลว    
ยังมีปฏิภาณไหวพริบเปนเลิศ  สามารถดนเพลงไดทันทีทันใจดวยสํานวนที่ไพเราะและคมคาย         
นอกจากนี้ยังสามารถแตงเพลงไดจํานวนมาก  และสามารถเลียนแบบการรองการรําของครูเพลง
รุนเกาๆ  ไดแทบทุกคน  เชน  นายกราย จันทรแดง  นายโปรย เสร็จกิจ  เปนตน   
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นายสุจินตเปนพอเพลงที่มีความสนุกสนานสามารถสรางอารมณขันเรียกเสียงฮาใหกับ
ผูชมไดตลอดเวลา มีการรองเพลงโตตอบไดอยางดุเด็ดเผ็ดมัน และเปนผูมีน้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผแก
มิตรสหายและบุคคลทั่วไปอยูเสมอ  จึงมีเพื่อนฝูงมากมายทั้งที่เปนชาวเพลงดวยกันและชาวบาน
ทั่วไป  ไดชวยแตงเพลงใหแกลูกศิษยและพอเพลงแมเพลงหลายคน นอกจากนี้ยังชวยเหลือสังคม
มาโดยตลอด  เชน  ชวยเลนเพลงในงานบุญงานกุศลตางๆ  ชวยเผยแพรและสาธิตเพลงพื้นบาน 
ในสถานที่ตางๆ  

ปจจุบันนายสุจินตยังคงยึดอาชีพแสดงเพลงอีแซวเปนหัวหนาคณะสุจินต ศรีประจันต
และเปนผูที่มีความสามารถในการประยุกตรูปแบบการแสดงเพลงอีแซวใหเขากับเพลงไทยสากล
เพื่อการอนุรักษ  ทําใหไดรับรางวัลศิลปนดีเดนของจังหวัดสุพรรณบุรี จากสภาวัฒนธรรมจังหวัด
สุพรรณบุรี  
 
ผลงานดานเพลงอีแซว 

1. พ.ศ. 2542  ไดรับรางวัลศิลปนดีเดนของจังหวัดสุพรรณบุรี  จากสภาวัฒนธรรม
จังหวัดสุพรรณบุรี 

2. พ.ศ. 2548  ไดเขารวมการแสดงเพลงพื้นบานเพื่อเผยแพรวัฒนธรรม ณ ประเทศ       
สาธารณรัฐประชาชนลาว  ของกระทรวงวัฒนธรรมแหงชาติ 

3. ไดเผยแพรผลงานเพลงพื้นบานตามสถาบันตางๆ  เชน  วิทยาลัยนาฏศิลปจังหวัด
สุพรรณบุรี   โรงเรียนกรรณสูตรศึกษาลัย  ศูนยสังคีตศิลป ธนาคารกรุงเทพ  จํากัด  เปนตน            
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นางจํานงค  เสร็จกิจ (ขวญัใจ  ศรีประจันต) 

 
ขอมูลสวนตัว 

อายุ    56  ป  เกิดเมือ่วันที่  22  ตุลาคม  พ.ศ. 2493 
ที่อยู บานเลขที่  77/1  บานลาดปอม  ตําบลวงัน้ําซับ  อําเภอศรีประจันต  

จังหวัดสุพรรณบุรี 
 การศึกษา จบการศึกษาชั้นประถมศกึษาปที ่4  จากโรงเรียนวัดพงัมวง 
 อาชีพ  อาชีพหลักแสดงเพลงอีแซว  เปนหัวหนาคณะขวัญใจ  ศรีประจันต          
                อาชีพรองเกษตรกรรม (ทํานา)  

บิดามารดา บิดาชื่อ  นายอัง  เสร็จกิจ  มารดาชื่อ  นางปลด  เสร็จกจิ  
พี่นอง มีพี่นอง  2  คน  พี่สาวคือ  นางเกลียว  เสร็จกิจ  และนองสาวฝาแฝดคือ     

นางบุญนะ  แยมบาง  
ครอบครัว สามีชื่อ นายน ุ หอมไมหาย มีบุตร 1 คน ชือ่ นายเกรียงศกัดิ์ หอมไมหาย 

 
ประวัติสวนตัว 

 เร่ิมมีความสนใจและฝกหัดเพลงอีแซวตั้งแตอายุ 11 ป  กับ นายไสว  วงษงาม  และ    
นางบัวผัน  จันทรศรี  เลนเพลงอีแซวไดระยะหนึ่งจึงไดติดตามพี่สาว คือ ขวัญจิต  ศรีประจันต      
ไปเปนนักรองลูกทุงอยูในวงดนตรีคณะ จํารัส  สุวคนธ  และไวพจน  เพชรสุพรรณ  ที่กรุงเทพฯ    
จนกระทั่งอายุ  23  ป  ไดแตงงานจึงกลับมาอยูที่บานเดิมที่บานลาดปอม  และยึดอาชีพแสดง
เพลงอีแซวอยูกับคณะของพอไสว  วงษงาม  และแมบัวผัน จันทรศรี   
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 ตอมาเมื่อพี่สาวของตนตั้งคณะเพลงอีแซว  ขวัญจิต  ศรีประจันต  จึงไปเลนใหกับคณะ
ของพี่สาว  จนกระทั่งมีชื่อเสียงและในป พ.ศ. 2530  จึงไดแยกตัวออกมาตั้งคณะของตัวเองชื่อ
ขวัญใจ  ศรีประจันต  และเริ่มฝกหัดเพลงอีแซวใหกับลูกหลานพอเพลงแมเพลงรุนใหมอยางจริงจัง
เพื่อมาเลนในคณะของตนเอง 

 นางจํานงค  เปนแมเพลงชื่อดังที่มีความเชี่ยวชาญในการเลนเพลงอยางยิ่ง สามารถ     
รองเพลงโตตอบดวยปฏิภาณไหวพริบที่ฉับไว  เปนผูที่มีเสียงดีและมีลีลาการรองรําที่นาดู          
โดยเฉพาะการสรางมุกตลกตางๆ ไดอยางสนุกสนานนาชม  จึงเปนที่นิยมของชาวบานทั่วไป  
ประกอบกับเปนผูที่มีอัธยาศัยดี  มีมนุษยสัมพันธที่ดีและมีอารมณขัน จึงเปนที่รักใครของชาวคณะ
และบุคคลทั่วไป   

 
ผลงานดานเพลงอีแซว 

1. มีความสามารถรองเพลงพื้นบานไดหลายประเภท    ไดแก    เพลงฉอย   เพลงเรือ 
เพลงทรงเครื่อง  เพลงพวงมาลัย  เพลงเตนกํารําเคียว  ลําตัด  เพลงลูกทุงและทําขวัญนาค  

2. ไดเผยแพรผลงานเพลงพื้นบานตามสถาบันตางๆ  และไดรับเชิญไปรองเพลงตาม
สถานีวิทยุและรายการโทรทัศนตางๆ อยูเปนประจํา 

3. พ.ศ. 2544  ไดมีสวนรวมจัดการเรียนการสอนในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเพื่อ
ถายทอดเพลงอีแซวของโรงเรียนวัดพังมวงรวมกับคณะครู  
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นางบุญนะ  แยมบาง 

 
ขอมูลสวนตัว 

อายุ    56  ป  เกิดเมือ่วันที่  22  ตุลาคม  พ.ศ. 2493 
ที่อยู  บานเลขที่ 77 หมูที ่5  บานลาดปอม  ตําบลวังน้ําซับ  อําเภอศรีประจันต   

จังหวัดสุพรรณบุรี  
 การศึกษา จบการศึกษาชั้นประถมศกึษาปที ่4  จากโรงเรียนวัดพงัมวง 

บิดามารดา บิดาชื่อ  นายอัง  เสร็จกิจ  มารดาชื่อ  นางปลด  เสร็จกจิ  
พี่นอง  มีพี่สาว  2  คน  คือ  1) นางเกลียว  เสร็จกจิ  2) นางจํานงค  เสร็จกิจ  
ครอบครัว สามีชื่อ  นายจําลอง  แยมบาง  มีบุตร 1 คน  ชื่อ  นายสามารถ  แยมบาง 

 
ประวัติสวนตัว 

เร่ิมมีความสนใจและฝกหัดเพลงอีแซวตั้งแตอายุ 11 ป กับ  นายไสว  วงษงาม และ
นางบัวผัน  จันทรศรี  ไดติดตามพี่สาวไปเปนนักรองลูกทุงพรอมๆ กับนางจํานงค อยูในวงดนตรี
คณะ จํารัส  สุวคนธ  และไวพจน  เพชรสุพรรณ  ที่กรุงเทพฯ  แตไมประสบความสําเร็จเหมือนกับ    
พี่สาวจึงกลับมาอยูที่บาน  และยึดอาชีพแสดงเพลงอีแซวอยูกับคณะของ พอไสว  วงษงาม   

นางบุญนะ มีประสบการณการเลนเพลงมากคนหนึ่ง  สามารถจดจําเนื้อเพลงได   
จํานวนมาก  และยังชวยฝกหัดการเลนเพลงใหแกเด็กรุนใหมจนเปนที่เคารพรักของลูกหลานและ
คนในชุมชน จึงนับวาเปนแมเพลงที่เปนผูสืบทอดเพลงอีแซวที่สําคัญผูหนึ่ง แตดวยในปจจุบัน     
สุขภาพรางกายไมคอยดีจึงจําเปนตองหยุดแสดงและดูแลหลานอยูกับบาน   
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นางสาํเนยีง   ชาวปลายนา 

 
ขอมูลสวนตัว 

อายุ    52  ป  เกิดเมือ่วันที่  28  กันยายน   พ.ศ. 2498 
ที่อยู บานเลขที่ 66 หมูที ่5 บานลาดปอม  ตําบลวังน้ําซับ  อําเภอศรีประจันต  

จังหวัดสุพรรณบุรี   
 การศึกษา จบการศึกษาชั้นประถมศกึษาปที ่4  จากโรงเรียนวัดพงัมวง 
 อาชีพ  อาชีพหลัก  แสดงเพลงอีแซว  อาชพีรอง  เกษตรกรรม (ทํานา)  

บิดามารดา บิดาชื่อ  นายสะอาด  คงพุม  มารดาชื่อ นางเปา คงพุม  
พี่นอง มีนองทัง้หมด 6  คน  คือ 1) นายสมคิด คงพุม  2) นายประสิทธิ์  คงพุม          

3) นายเสนาะ  คงพุม  4) นายสนอง  คงพุม  5) นางจาํเนยีร  โพธิ์ศรีทอง         
6) นายวนิัย  คงพุม  

ครอบครัว สามีชื่อ นายอเนก  ชาวปลายนา  มีบุตร  3  คน  คือ  1) นางสาวบุญนาค  
ชาวปลายนา  2) นางสาววิลาวัลย  ชาวปลายนา  3) นายพงศกร             
ชาวปลายนา 

 
ประวัติสวนตัว 

เร่ิมมีความสนใจและฝกหัดเพลงอีแซวตั้งแตอายุ 10  ป  กับ  นายไสว  วงษงาม  และ    
นางบัวผัน  จันทรศรี  เหตุที่หัดเพลงเพราะครอบครัวชอบเพลงอีแซวมาก โดยเฉพาะยายของตน      
ไดนํามาฝากกับครูทั้งสองเพื่อใหหัดเพลง  โดยไดอาศัยอยูกับครูทั้งสอง และชวยทํางานพรอมกับ
การฝกหัดเพลงตลอดจนออกไปแสดงดวย 
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นางสําเนียงเปนแมเพลงที่มีน้ําเสียงดี  และมีลีลาการรองการรําที่งดงาม  สามารถที่จะ
ใสอารมณในการเลนเพลงไดดีจึงมักไดรับบทเปนตัวเอกของคณะเสมอ  นอกจากนี้ยังเปนผูที่มี           
ไหวพริบและความจําดี  สามารถจดจําเนื้อเพลงไดจํานวนมาก  ปจจุบันเลนเพลงอีแซวอยูกับ              
คณะขวัญจิต  ศรีประจันต  และรับงานในชื่อของคณะตนเองดวย    

นางสําเนียงมีบุคลิกภาพและอุปนิสัยดี  ยิ้มแยมแจมใส  มีน้ําใจ  และมีความเสียสละ
ในการชวยเหลือสังคมอยูเสมอ  จึงไดรับเลือกใหเปนผูใหญบานหมูที่ 5 ตําบลวังน้ําซับ ปจจุบันได
ชวยฝกหัดเพลงอีแซวใหกับลูกหลานในชุมชนและเด็กๆ ทั่วไปเปนจํานวนมาก 

 
ผลงานดานเพลงอีแซว 

1. ไดเผยแพรผลงานเพลงพื้นบานตามสถาบันตางๆ  เชน  ศูนยสังคีตศิลป  ธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด  และไดรับเชิญไปรองเพลงตามสถานีวิทยุและรายการโทรทัศนตางๆ อยูเปนประจํา 

2. พ.ศ. 2544  ไดมีสวนรวมจัดการเรียนการสอนในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเพื่อ
ถายทอดเพลงอีแซวของโรงเรียนวัดพังมวง              

3. พ.ศ. 2548    ไดเขารวมการแสดงเพลงพื้นบานเพื่อเผยแพรวัฒนธรรม ณ ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนลาวของกระทรวงวัฒนธรรมแหงชาติ 
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นายประสิทธิ ์ คงพุม 

 
ขอมูลสวนตัว 

อายุ    47  ป  เกิดเมือ่วันที่  10  มิถุนายน  พ.ศ. 2502 
          ที่อยู  บานเลขที่ 100/1 หมูที่ 5  บานลาดปอม  ตําบลวังน้ําซบั                   
                                     อําเภอศรีประจันต  จังหวัดสุพรรณบุรี                                                                            

การศึกษา จบการศึกษาชั้นประถมศกึษาปที ่4  จากโรงเรียนวัดพงัมวง  
 อาชีพ  อาชีพหลัก  เกษตรกรรม (ทํานา)  อาชีพรอง  แสดงเพลงอีแซว  

บิดามารดา บิดาชื่อ  นายสะอาด  คงพุม  มารดาชื่อ  นางเปา  คงพุม  
พี่นอง มีพี่นอง 6 คน  คือ  1) นางสาํเนยีง  ชาวปลายนา  2) นายสมคิด  คงพุม  

3) นายเสนาะ  คงพุม  4) นายสนอง  คงพุม  5) นางจาํเนยีร  โพธิ์ศรีทอง 
6) นายวนิัย  คงพุม  

ครอบครัว  ภรรยาชื่อ  นางทม  คงพุม  มีบุตร 2 คน  คือ  1) นายสมศักดิ์  คงพุม    
2) นายดนุพล  คงพุม    

ประวัติสวนตัว 
เร่ิมมีความสนใจและฝกหัดเพลงอีแซวตั้งแตอายุ 12 ป  เพราะเห็นพี่สาวเลนและพอแม

ก็ตองการใหมีอาชีพติดตัวไปเพื่อใชทํามาหากิน  ตอนหลังไดมาฝากตัวกับนายไสวและนางบัวผัน  
นายประสิทธิ์จําเนื้อเพลงไดไมมากนักจึงเปนพอเพลงที่คอยสรางมุกตลกที่เปนการพูด  ภายหลังมี
ผูแสดงรุนใหมที่มีประสบการณและความสามารถมากขึ้น  จึงเปดโอกาสใหแสดงแทนบทของตน 
และไดหันไปรับหนาที่เปนนักดนตรีของคณะ  แตก็ยังไดแสดงอยูบางถาคณะขาดผูแสดง  ปจจุบัน    
นายประสิทธแสดงประจําอยูกับคณะขวัญใจ  ศรีประจันต  และคณะแมสําเนียง  ชาวปลายนา 
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นางสงัเวยีน  วงษสุวรรณ 

 
ขอมูลสวนตัว 
อายุ    44  ป  เกิดเมื่อวันที่  29  มกราคม  พ.ศ. 2505 
ที่อยู บานเลขที่ 66/1 หมูที่ 5 บานลาดปอม ตําบลวังน้ําซับ อําเภอศรีประจันต   

จังหวัดสุพรรณบุรี  
การศึกษา  จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 4  จากโรงเรียนวัดพังมวง 

 อาชีพ  อาชีพหลัก  แสดงเพลงอีแซว  อาชีพรอง  รับจางทั่วไป  
   บิดามารดา บิดาชื่อ  นายเจียว  วงษสุวรรณ  มารดาชื่อ  นางกังวล  วงษสุวรรณ  

พี่นอง มีพี่ 2 คน  คือ 1) นายสาโรจน วงษสุวรรณ 2) นางปราโมทย วงษสุวรรณ   
ครอบครัว       สามีชื่อ  นายโกวิน  โกจันทรทึก มีบุตร  2  คน  คือ  1) นางสาวจิราวรรณ   
    วงษสุวรรณ  2) นายสุทิน  วงษสุวรรณ 

 
ประวัติสวนตัว 

เร่ิมมีความสนใจและฝกหัดเพลงอีแซวตั้งแตอายุ 11 ป กับนายไสว วงษงาม และ   
นางบัวผัน จันทรศรี  เหตุที่หัดเพลงเพราะมีใจรัก เห็นญาติพี่นองหลายคนเลนเพลงแลวรูสึกชอบ  
จึงไปขอฝากตัวเปนศิษยของครูทั้งสอง 

นางสังเวียนมักไดรับคําชมเชยวารองเพลงไดไพเราะน้ําเสียงดี  เลนเพลงอีแซวไดสนุก
เพราะเปนคนอารมณดี ไมถือตัว มีไหวพริบในการรองเพลงโตตอบ ประกอบกับสามารถรองเพลง     
ไดมาก จึงเปนแมเพลงที่ไดรับความนิยมจากผูชมอีกผูหนึ่ง ปจจุบันเลนเพลงอีแซวอยูกับคณะ   
ขวัญใจ  ศรีประจันต  คณะสุจินต  ศรีประจันต  และคณะสําเนียง  ชาวปลายนา 
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นายสนอง  คงพุม 

 
ขอมูลสวนตัว 

อายุ    41  ป  เกิดเมื่อวันที่  21  ตุลาคม  พ.ศ. 2508 
ที่อยู  บานเลขที่ 100 หมูที่ 5 บานลาดปอม  ตําบลวังน้ําซับ อําเภอศรีประจันต   

จังหวัดสุพรรณบุรี   
 การศึกษา  จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6  จากโรงเรียนวัดพังมวง 

อาชีพ  อาชีพหลัก  แสดงเพลงอีแซว  อาชีพรอง  คาขาย 
   บิดามารดา บิดาชื่อ  นายสะอาด  คงพุม  มารดาชื่อ นางเปา คงพุม  

พี่นอง มีพี่นอง 6  คน  คือ 1) นางสาํเนยีง  ชาวปลายนา  2) นายสมคิด  คงพุม  
3) นายประสทิธิ์  คงพุม 4) นายเสนาะ คงพุม 5) นางจาํเนียร โพธิ์ศรีทอง 
6) นายวนิัย  คงพุม  

ครอบครัว       ภรรยาชื่อ  นางปยาพร  คงพุม  มีบุตร 1 คน  ชื่อ  ด.ญ เสาวภา  คงพุม       
 
ประวัติสวนตัว 
 เร่ิมมีความสนใจและฝกหัดเพลงอีแซวตั้งแตอายุ 10 ป กับพี่สาว และมาหัดจริงจังกับ
นางเกลียว  เสร็จกิจ  โดยไดมาพักอาศัยเพื่อฝกเพลงอยูที่บานของนางเกลียวตั้งแตอายุ 15  ป   
 นายสนองมีเสียงรองที่ไมดีนักเพราะเสียงจะแหบเวลารองตองตะเบ็ง แตนายสนองเปน
พอเพลงที่มีปฏิภาณไหวพริบดี รองเพลงโตตอบและขัดจังหวะไดดีและที่สําคัญสามารถสรางสรรค
มุกตลกในการเลนไดมาก ทั้งมุกที่เปนคําพูด  เนื้อรอง และทาทาง  นายสนองจึงเปนพอเพลงที่  
สรางความตลกขบขันใหผูชมสนุกสนานเปนอยางยิ่ง  จึงไดรับหนาที่เปนผูแสดงบทตลกของคณะ        
ในปจจุบันนายสนองเลนประจําอยูในคณะขวัญใจ ศรีประจันตและคณะแมสําเนียง ชาวปลายนา  
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นายคมคาย  ฟุงฟ ู

 
ขอมูลสวนตัว 

อายุ    38  ป  เกิดเมือ่วันที่ 20 ธันวาคม  พ.ศ. 2511 
ที่อยู บานเลขที่ 56/1 หมูที่ 5 บานลาดปอม ตําบลวังน้ําซับ อําเภอศรีประจันต  

จังหวัดสุพรรณบุรี   
การศึกษา  จบการศึกษาชั้นประถมศกึษาปที ่6  จากโรงเรียนวัดสามจุน 

 อาชีพ  แสดงเพลงอีแซว  
   บิดามารดา บิดาชื่อ  นายสงา  ฟุงฟู  มารดาชื่อ  นางกมิล้ัง  ฟุงฟ ู 

พี่นอง มีพี่นอง  4  คน  คือ  1) นางสําลี  ฟุงฟ ู 2) นายนอบ  ฟุงฟู  3) นายกมิล้ี    
ฟุงฟู  4) นายอเนก  ฟุงฟู  

ครอบครัว      ภรรยาชื่อ  นางสุภา  บุญเรอืงรอด  มีบุตร  2  คน  คือ  1) ด.ช.นิคม  ฟุงฟู
  2) ด.ญ. พรพรรณ  ฟุงฟ ู

ประวัติสวนตัว 
เร่ิมสนใจเลนเพลงอีแซวตอนอายุ 19 ป  เนื่องจากไดแตงงานกับแมเพลง คือ นางสุภา     

บุญเรืองรอด  จึงมีโอกาสไดคลุกคลีกับชาวเพลงแลวรูสึกชอบจึงตัดสินใจหัดเพลง  โดยเริ่มตนจาก
เปนนักดนตรีของคณะขวัญใจ  ศรีประจันต  ไดหัดเลนเพลงอยางจริงจังตอนอายุ 21 ป กับ        
นางเกลียว  เสร็จกิจ  และเปนพอเพลงของคณะขวัญจิต  ศรีประจันต   ในเวลาตอมา  

แมนายคมคายจะมีประสบการณการเลนเพลงไมมากนัก แตเปนผูมีปฏิภาณไหวพริบดี  
สามารถสรางสรรคมุกตลกในการเลนเพลงไดอยางดี  จึงเปนพอเพลงที่สรางความสนุกสนานใหกบั
ผูชมเปนอยางมาก  นายคมคายจึงเปนพอเพลงคนสําคัญของคณะขวัญจิต ศรีประจันต  
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นางสวสัด์ิ  บุญเรืองรอด 

 
ขอมูลสวนตัว 

อายุ    37  ป  เกิดเมือ่วันที่  22  มีนาคม  พ.ศ. 2512 
ที่อยู บานเลขที่ 104 หมูที่ 5 บานลาดปอม  ตําบลวังน้ําซับ อําเภอศรีประจันต  

จังหวัดสุพรรณบุรี   
การศึกษา  จบการศึกษาชั้นประถมศกึษาปที ่6  จากโรงเรียนวัดพงัมวง 

 อาชีพ  อาชีพหลัก  แสดงเพลงอีแซว  อาชพีรอง  เกษตรกรรม (ทํานา) 
   บิดามารดา บิดาชื่อ  นายสิน   บุญเรืองรอด  มารดาชือ่  นางพยงุ  บุญเรืองรอด 

พี่นอง มีพี่นอง 5 คน  คือ  1) นางสวิง  บุญเรืองรอด  2) นายสวง  บุญเรืองรอด   
3) นายสวอง  บุญเรืองรอด  4) นางสาวธญัลักษณ  บุญเรืองรอด          
5) นายสวาท  บุญเรืองรอด  

ครอบครัว      สามีชื่อ  นายชลิต  มีสกุล 
 

ประวัติสวนตัว 
เร่ิมหัดเพลงอีแซวตั้งแตอายุ 12 ป  กับนางเกลียว  เสร็จกิจ  โดยไดมาอาศัยอยูที่บาน

ของนางเกลียวเพื่อฝกเพลงพรอมๆ กับเพื่อนรวมรุนอีกหลายคนที่ไดเลิกเลนไปแลวเพราะแตงงาน
สามีจึงไมใหเลนเพลง  แตนางสวัสด์ิไดแตงงานกับนายชลิต  มีสกุล  ซึ่งเปนนักดนตรีอยูในคณะ
เดียวกันนางสวัสด์ิจึงไดเลนเพลงเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน  

นางสวัสด์ิมีความจําดี สามารถจดจําเพลงไดเร็ว มีทวงทาการรองการรําที่คลองแคลว 
นาดูนาชม นางสวัสด์ิจึงเปนแมเพลงหลักคนหนึ่งของคณะ ขวัญจิต  ศรีประจันต 
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นางจําเนียร  โพธิศ์รีทอง 

 
ขอมูลสวนตัว 

อายุ    36  ป     
ที่อยู บานเลขที่ 66/1 หมูที่ 5 บานลาดปอม ตําบลวังน้ําซับ อําเภอศรีประจันต   

จังหวัดสุพรรณบุรี   
การศึกษา  จบการศึกษาชั้นประถมศกึษาปที ่6  จากโรงเรียนวัดพงัมวง 

 อาชีพ  แสดงเพลงอีแซว    
   บิดามารดา บิดาชื่อ  นายสะอาด  คงพุม  มารดาชื่อ นางเปา  คงพุม  

พี่นอง มีพี่นอง 6  คน  คือ  1) นางสาํเนยีง  ชาวปลายนา  2) นายสมคิด  คงพุม  
3) นายประสทิธิ์  คงพุม 4) นายเสนาะ  คงพุม  5) นายสนอง  คงพุม       
6) นายวนิัย  คงพุม  

ครอบครัว      สามีชื่อ  นายบุญเสริม  โพธิ์ศรีทอง  มบุีตร  2  คน  คือ  1) ด.ญ.สุพัตรา   
โพธิ์ศรีทอง 2) ด.ช. จาตุรงค  โพธิ์ศรีทอง 
 

ประวัติสวนตัว 
เร่ิมมีความสนใจและฝกหัดเพลงอีแซวตั้งแตเด็กกับพี่สาว คือนางสําเนียง และมาหัด   

จริงจังกับพอไสวและแมบัวผัน สาเหตุที่หัดเพลงเพราะครอบครัวชอบเพลงอีแซวมาก และเห็นพี่ๆ   
เลนแลวชอบ และอยากมีอาชีพเพราะตนไมไดเรียนสูง  ถึงแมนางจําเนียรจะมีเสียงที่ไมดีนัก    
เพราะเปนคนเสียงเบา  แตนางจําเนียร มีลีลาทารําที่ออนชอย  นุมนวล  จึงทําหนาที่เปนผูรําโชววง
ของคณะพี่สาวและคณะขวัญใจ  ศรีประจันต  อยูเปนประจํา 
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นายวนิัย    คงพุม 

 
ขอมูลสวนตัว 

อายุ    35  ป  เกิดเมือ่วันที่  11  กรกฎาคม  พ.ศ. 2514 
ที่อยู บานเลขที่ 100 หมูที่ 5 บานลาดปอม  ตําบลวังน้ําซับ อําเภอศรีประจันต  

จังหวัดสุพรรณบุรี  
การศึกษา  จบการศึกษาชั้นประถมศกึษาปที ่6  จากโรงเรียนวัดพงัมวง 

 อาชีพ  อาชีพหลัก  พนักงานโรงพยาบาลสามชุก  อาชพีรอง  แสดงเพลงอีแซว  
   บิดามารดา บิดาชื่อ  นายสะอาด  คงพุม  มารดาชื่อ  นางเปา  คงพุม  

พี่นอง มีพี่นอง 6  คน  คือ  1) นางสาํเนยีง  ชาวปลายนา  2) นายสมคิด  คงพุม  
3) นายประสทิธิ์  คงพุม  4) นายเสนาะ  คงพุม  5) นายสนอง  คงพุม       
6) นางจําเนียร  โพธิ์ศรีทอง  

ครอบครัว ภรรยาชื่อ นางเบญจา  อูสุวรรณ  มีบุตร 1 คน  ชื่อ  ด.ช.กิตติพงศ  คงพุม 
  
ประวัติสวนตัว 

เร่ิมมีความสนใจและฝกหัดเพลงอีแซวตั้งแตอายุ 12 ป  กับพี่สาว คือ นางสําเนียง แต
ไมไดจริงจังนัก เมื่อมีโอกาสไดติดตามพี่ๆ ไปเลนเพลงดวยเสมอจึงรูสึกชอบและตัดสินใจฝกเพลง
อยางจริงจัง  สวนใหญจะเลนบทตลกคูกับพี่ชายหรืออาจจะชวยตีตะโพนและเลนเครื่องดนตรีอ่ืนๆ  

แมนายวินัยจะจดจําเพลงไดไมมากนัก แตก็มีความสามารถสรางสรรคมุกตลกไดดี      
เชนเดียวกับพี่ชาย ปจจุบันนายวินัยทํางานเปนเจาหนาที่ของโรงพยาบาลสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี และยามวางจากงานหลักก็จะมาเลนเพลงอีแซวกับคณะของพี่สาว และคณะขวัญใจ  
ศรีประจันต  อยูเปนประจํา 
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นางสาวเพชรา   สนธ ิ

 
ขอมูลสวนตัว 

อายุ    29  ป  เกิดเมื่อวันที่  12  มกราคม  พ.ศ. 2519 
ที่อยู บานเลขที่ 56 หมูที ่5 บานลาดปอม  ตําบลวังน้ําซับ  อําเภอศรีประจันต               

จังหวัดสุพรรณบุรี   
การศึกษา   จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6  จากโรงเรียนวัดพังมวง 

 อาชีพ   แสดงเพลงอีแซว   
บิดามารดา       บิดาชื่อ  นายสํารวย  สนธิ  มารดาชื่อ  นางเปลง  บุญเรืองรอด  
พี่นอง  มีพี่  6  คน  คือ  1) นางฉวี  บุญเรืองรอด  2) นางเนย  บุญเรืองรอด  
  3) นายมานะ  บุญเรืองรอด  4) นายมานพ  บุญเรืองรอด  5) นายมนัส  

   บุญเรืองรอด  6) นางสุภา  บุญเรืองรอด  
 

ประวัติสวนตัว 
เร่ิมหัดเพลงอีแซวตั้งแตอายุ 10  ป  กับนางจํานงค  เสร็จกิจ หรือขวัญใจ  ศรีประจันต   

ดวยใจรักเพราะเห็นพี่ๆ เลนเพลงแลวสนุกสนานดีจึงอยากจะฝกเพลงบาง  พอแมจึงสนับสนุนให     
เลนเพลงมาตั้งแตเด็ก   

น.ส.เพชรา เปนคนรูปรางหนาตาดี มีลีลาทารําที่งดงามออนชอย และกลาแสดงออก  
สามารถรองเพลงลูกทุงไดไพเราะจึงไดรับรางวัลจากผูชมอยูเสมอ  ปจจุบัน น.ส.เพชรา แสดง
ประจําอยูกับคณะขวัญใจ  ศรีประจันต  และตั้งใจจะยึดอาชีพเพลงอีแซวไปตลอด 
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นางสาวบุญนาค  ชาวปลายนา 

 
ขอมูลสวนตัว 

อายุ    28  ป  เกิดเมื่อวันที่  23  มิถุนายน  พ.ศ. 2520 
ที่อยู บานเลขที่ 66 หมูที่ 5 บานลาดปอม  ตําบลวังน้ําซับ  อําเภอศรีประจันต  

จังหวัดสุพรรณบุรี   
การศึกษา   จบการศึกษาระดับอนุปริญญา  จากสถาบันราชภัฏกาญจนบุรี 

 อาชีพ     แสดงเพลงอีแซว   
บิดามารดา       บิดาชื่อ  นายอเนก  ชาวปลายนา  มารดาชื่อ  นางสําเนียง  ชาวปลายนา  
พี่นอง   มีนอง  2  คน  คือ  1) นางสาววิลาวัลย  ชาวปลายนา  2) นายพงศกร    

 ชาวปลายนา 
ประวัติสวนตัว 

น.ส.บุญนาคมีใจรักดานเพลงอีแซวมาตั้งแตเด็กเพราะสืบเชื้อสายจากบิดามารดา คือ 
นายอเนก และนางสําเนียง ชาวปลายนา  จึงไดรับการฝกฝนเพลงอีแซวจากบิดามารดาของตน
เปนอยางดี  น.ส.บุญนาคจึงกลายเปนแมเพลงอีแซวที่มีความรูความสามารถดีคนหนึ่ง  เพราะมี 
น้ําเสียงดี  รองออกเสียงอักขระชัดเจน  จังหวะแมนยํา  มีลีลาการรําที่สวยงาม  ทําใหไดมีโอกาส
ไดเขารวมเลนเพลงอีแซวอยูกับคณะขวัญจิต  ศรีประจันต  ซึ่งเปนคณะที่มีงานแสดงมากเพราะมี   
ชื่อเสียงเปนที่รูจักของประชาชนทั่วไปเปนอยางดี   และยึดเพลงอีแซวเปนอาชีพมาจนถึงปจจุบัน 
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นางสาวจิราวรรณ   วงษสุวรรณ 

 
ขอมูลสวนตัว 

อายุ    22  ป  เกิดเมือ่วันที่  30  กรกฏาคม  พ.ศ. 2527 
ที่อยู บานเลขที่ 66/1 หมูที่ 5 บานลาดปอม ตําบลวังน้ําซับ อําเภอศรีประจันต  

จังหวัดสุพรรณบุรี   
การศึกษา         จบการศึกษาชัน้ประถมศึกษาปที่ 6  จากโรงเรยีนวัดพังมวง  และได

ศึกษาตอจนจบชั้นมัธยมศึกษาปที ่6  ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน 
โรงเรียนศรีประจันตเมธีประมุข 

 อาชีพ  แสดงเพลงอีแซว   
บิดามารดา บิดาชื่อ  นายโกวิน  โกจนัทรทึก  มารดาชื่อ  นางสังเวียน  วงษสุวรรณ 
พี่นอง มีนองชาย 1  คน  คือ  นายสุทิน  วงษสุวรรณ  

 
ประวัติสวนตัว 

เ ร่ิมมีความสนใจและฝกหัดเพลงอีแซวต้ังแตเด็กๆ เพราะแม คือ นางสังเวียน            
วงษสุวรรณ เปนแมเพลงจึงไดพยายามสอนและฝกหดัเพลงให  นอกจากนี้ยังไดเรียนรูเพิ่มเติมจาก
ครูที่โรงเรียนวัดพังมวง  และน.ส.จิราวรรณยังไดฝากตัวเปนศิษยของ นางบัวผัน  จันทรศรี  อีกดวย 
 น.ส. จิราวรรณ มีรูปรางหนาตาดี  มีลีลาทารําที่ออนชอย  จึงไดรับหนาที่เปนผูรําโชววง    
นอกจากนี้ยังเปนคนอารมณดี   พูดเกง  และมีสัมมาคารวะ  จึงทําใหเปนที่รักใครของทุกคน  
ปจจุบัน น.ส.จิราวรรณ เลนเพลงอีแซวอยูกับคณะแมขวัญใจ  ศรีประจันต  และคณะแมสําเนียง              
ชาวปลายนา 
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นางสาวดวงเนตร  คงพุม 

 
ขอมูลสวนตัว 

อายุ    17  ป  เกิดเมือ่วันที่  1  มกราคม  พ.ศ. 2533 
ที่อยู บานเลขที่ 61 หมูที ่5 บานลาดปอม  ตําบลวังน้ําซับ  อําเภอศรีประจันต  

จังหวัดสุพรรณบุรี   
การศึกษา  จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที ่3  จากโรงเรียนศรีประจันตเมธีประมขุ 

 อาชีพ  แสดงเพลงอีแซว  
   บิดามารดา บิดาชื่อ  นายเสนาะ  คงพุม   มารดาชื่อ  นางปราโมทย  วงษสุวรรณ  
 
ประวัติสวนตัว 

เร่ิมมีความสนใจและฝกหัดเพลงอีแซวมาตั้งแตเด็กๆ  เพราะเปนหลานของแมสําเนียง           
ชาวปลายนา  มีโอกาสติดตามญาติพี่นองไปเลนเพลงอีแซวดวยเสมอ  และยังไดเรียนรูเพิ่มเติม
จากครูที่โรงเรียนวัดพังมวงเมื่ออยูชั้นประถมปที่ 5 

โดยปกติ  น.ส. ดวงเนตร เปนคนขี้อายและไมคอยกลาแสดงออก  แตเมื่อมีโอกาสได
อยูหนาเวทีบอยครั้งจึงมีความมั่นใจมากขึ้น  ประกอบกับชอบรองเพลงลูกทุงดวย  จึงไดรับโอกาส
ใหออกไปรองเพลงลูกทุงสลับรายการอยูเปนประจํา  ปจจุบัน น.ส.ดวงเนตร  เลนเพลงอีแซวอยูกับ
คณะขวัญใจ  ศรีประจันต  และคณะแมสําเนียง  ชาวปลายนา 
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ภาคผนวก ข 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
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แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง 
 

 ใชสําหรับสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ  เกี่ยวกับการดํารงอยูของเพลงอีเพลงอีแซว          
และคุณลักษณะตอการเสริมสรางความเข็มแข็งของชุมชนบานลาดปอม  ตําบลวังน้ําซับ               
อําเภอศรีประจันต  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
 ตอนที่  1   ขอมูลสวนตัว 
 
ชื่อผูใหสัมภาษณ…………………………………………………………อายุ.…………….……..ป 
ที่อยู..............................................................................................................................…….. 
อาชีพ………………………………………………………………………………………………… 
ตําแหนง……………………………………………………………………………………………... 
 
ตอนที่  2    ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดํารงอยูของเพลงอีแซวและคุณะลักษณะตอการเสริมสราง 
                 ความเขมแข็งของชุมชน 
 

1. ประวัติความเปนมาของเพลงอีแซวในชมุชนบานลาดปอมเปนอยางไร  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. ทานคิดวาเพลงอีแซวมีความสําคัญกับชุมชนบานลาดปอมอยางไร 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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3. ทานมีบทบาทอยางไรตอเพลงอีแซว     มีการประสานความรวมมือกับบุคคล 
หนวยงาน  องคกร  ในการอนุรักษเพลงอีแซวในชุมชนนี้หรือไม  อยางไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

4. ทานคิดวาสภาพของปจจัยตางๆ ตอไปนี้เปนอยางไร  และมีผลตอการดํารงอยูของ 
เพลงอีแซวในชุมชนบานลาดปอมมากนอยเพียงใด 
 

4.1   กระบวนการถายทอดและเรียนรู 
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
 

4.2   การเห็นคุณประโยชน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 

4.3   การประยุกตรูปแบบและเนื้อหาใหสอดคลองกับสังคมปจจุบัน 
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
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4.4   การยอมรับจากสังคมภายนอก 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….. 
 

4.5  การสงเสริมสนับสนนุจากภาครัฐและเอกชน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….. 
 

4.6   การที่สถานศึกษานําไปใชในหลกัสตูรทองถิน่ 
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

5. ทานคิดวาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยสงผลกระทบตอการดํารงอยูของ                  
เพลงอีแซวหรือไม  อยางไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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6. ทานคิดวาเพลงอีแซวในชมุชนบานลาดปอมจะดํารงอยูตอไปในอนาคตหรือไม   
เพราะเหตุใด  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 
7.  ทานคิดวามีวธิีการดําเนินการอยางไรที่จะชวยใหเพลงอแีซวยังคงอยูคูกับชุมชน 

บานลาดปอมตอไป 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 
8. ทานคิดวาภูมปิญญาดานเพลงอีแซวมีสวนชวยเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน    

บานลาดปอมหรือไม  อยางไรในดานตอไปนี ้
 

ดานสังคม……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 
 ดานวฒันธรรม……………………………………………................................ 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
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ดานเศรษฐกิจ.................……………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 

ดานการศึกษา..………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 

ดานอื่นๆ...……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 
9. ทานมีขอเสนอแนะอยางไรบาง   เกี่ยวกบัการดํารงอยูของภูมิปญญาดานเพลงอีแซว 

และการนาํมาใชพัฒนาความเขมแข็งของชุมชนบานลาดปอม 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 
***************************************************** 
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แนวคําถาม (Interview guide) 
 

  ใชสําหรับเปนแนวทางการสัมภาษณผูใหขอมูลในพื้นที่ศึกษา  เกี่ยวกับบริบททั่วไป     
ของชุมชน  การดํารงอยูของเพลงอีแซวและคุณลักษณะตอการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
บานลาดปอม  ตําบลวังน้ําซับ  อําเภอศรีประจันต  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
ขอมูลระดับชุมชน 
1. ขอมูลเกี่ยวกับบริบททั่วไปของชุมชนบานลาดปอม 

1.1  ประวัติความเปนมาของชุมชนและประวัติเพลงอีแซวในชุมชนบานลาดปอม 
- ประวัติความเปนมาและการเปลี่ยนแปลงในชุมชนบานลาดปอมเปนอยางไร  
    (ในประเด็นสําคัญ) 

        -   ความเปนมาของเพลงอีแซวในชมุชนบานลาดปอมเปนอยางไร  
1.2  สภาพทัว่ไปชุมชนบานลาดปอม 

- สภาพแวดลอมตางๆ  ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนเปนอยางไร  
-    ลักษณะการตั้งบานเรือน  สภาพของบานเรือนเปนอยางไร  
-    ชาวบานในชุมชนสวนใหญประกอบอาชีพอะไร  สภาวะทางเศรษฐกิจ  รายได    
    ฐานะของคนในชมุชนเปนอยางไร 
- การสาธารณูปโภค  ภาวะโภชนาการ  สุขภาพอนามัย  อาหารการกนิเปนอยางไร  
- การคมนาคม  การติดตอส่ือสารในชุมชนเปนอยางไร 
- การศึกษาของคนในชุมชนเปนอยางไร 
-    การปกครองเปนอยางไร ผูนําชมุชนมีบทบาทมากนอยเพียงใด   
-    การรวมกลุมตางๆ ในชุมชนมหีรือไม  มีกลุมใดบาง  มีบทบาทอยางไรตอชุมชน 

1.3  สังคม  วฒันธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณ ี
- ระบบครอบครัวและเครือญาติ  ความสัมพนัธระหวางคนในชุมชน และนอกชุมชน 
    เปนอยางไร 
- อุปนิสัยใจคอของชาวบานในชุมชนเปนอยางไร 
- การนับถือศาสนา  คานิยม  ความเชื่อ   การทําบุญประเพณีตางๆ  เปนอยางไร   
- ศิลปะ  ส่ิงบันเทิง  กจิกรรมของชุมชนมีอะไรบาง 
- มีพิธีกรรม ศิลปะ  การละเลน ใดทีย่ังคงอยูและสูญหายไปบาง เพราะเหตุใด 
- ภาษา  การพดู  การเรียกขาน เปนอยางไร 
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2.  ขอมูลเกี่ยวกับการดํารงอยูของเพลงอแีซวและคุณลักษณะตอการเสริมสรางความเข็มแข็ง      
     ของชุมชนบานลาดปอม 
 

 2.1  ปจจัยตางๆ ทีม่ีผลตอการดํารงอยูของเพลงอีแซวในชุมชนบานลาดปอม 
 

2.1.1 กระบวนการถายทอดและเรยีนรู 
 -   ข้ันตอนการเรียนการสอนเพลงอีแซวในชุมชนเปนอยางไร 

                       -   รูปแบบการถายทอดและเรียนรูเพลงอแีซวในชุมชนเปนอยางไร 
             -   มีปจจัยใดบางที่เอื้อและเปนอุปสรรคตอการสืบทอดความรูเพลงอีแซว                   

2.1.2 การเหน็คุณประโยชน 
                      -   เพลงอีแซวมีความสาํคัญและมีคุณประโยชนกับคนในชุมชนอยางไร 

2.1.3 การประยุกตรูปแบบและเนือ้หาใหสอดคลองกับสังคมปจจุบัน 
 -   รูปแบบขั้นตอนการแสดงเพลงอีแซวของชุมชนในปจจุบันเปนอยางไร 
 -   การปรับประยุกตรูปแบบและเนื้อหาการแสดงเพลงอีแซวในปจจบัุนม ี
     ผลดีผลเสียอยางไร 

2.1.4 การสงเสริมสนับสนนุจากภาครัฐและเอกชน  
-  ในชุมชนไดรับการสงเสริมสนับสนนุดานเพลงอีแซวจากหนวยงาน      
     องคกร  ของรัฐและเอกชนหรือไม  อยางไร 

2.1.5 การยอมรับจากสังคมภายนอก 
                     -   ประชาชนทั่วไปยอมรับและชื่นชอบการแสดงเพลงอแีซวของชุมชน 

                                       มากนอยเพยีงใด  
2.1.6 การที่สถานศึกษานําไปใชในหลกัสูตรทองถิ่น 

-    ในปจจุบันเพลงอีแซวเขาไปมีบทบาทอยางไรในโรงเรยีน 
-    ผลที่เกิดขึ้นจากหลักสูตรทองถิน่เพื่อถายทอดเพลงอีแซวในโรงเรียน    
     เปนอยางไร 
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            2.2   คุณลักษณะของเพลงอีแซวตอการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 2.2.1    การสรางความสัมพนัธของคนในชมุชน 

                     -   กิจกรรมใดบางในชุมชนที่มีเพลงอีแซวเขาไปเกี่ยวของ  คนในชุมชนเขา    
                          ไปมีสวนรวมมากนอยเพียงไร 

                                   -   เพลงอีแซวมีสวนชวยสรางความสมัพนัธของคนในชุมชนอยางไร  
2.2.2 การกําหนดความเชื่อและวถิชีีวิตของชุมชน 

- เพลงอีแซวเกีย่วของกับแบบแผนความเชือ่ของคนในชมุชนอยางไร 
            -    เพลงอีแซวมีบทบาทอยางไรตอวิถีชีวิตของคนในชุมชน 

2.2.3 สรางการสืบเนื่องและความมั่นคงทางวฒันธรรม 
- เพลงอีแซวเกีย่วของกับวัฒนธรรมของชุมชนอยางไร 
- เพลงอีแซวมีสวนชวยผดุงรักษาวฒันธรรมชุมชนและทองถิ่นอยางไร 

2.2.4 การสงเสริมเศรษฐกิจชองชมุชน 
- มีรายไดจากการแสดงเพลงอีแซวมากนอยเพียงใด 
- เพลงอีแซวของชุมชนสงเสรมิดานเศรษฐกจิของชุมชนอยางไร 

2.2.5 การเสริมสรางการเปนชุมชนแหงการเรียนรู 
-    เพลงอีแซวมีสวนชวยเสรมิสรางความรูใหกับผูเลนและผูฟงอยางไร 
-    มีการแลกเปลี่ยนความรูภายในชุมชนและนอกชุมชนอยางไร 
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ขอมูลระดับกลุม 
1. มีจุดมุงหมายอยางไรในการรวมตัวเปนคณะเพลงอีแซว 
2. สมาชิกในคณะสวนใหญเปนใคร 
3. กระบวนการถายทอดความรูภายในคณะเปนอยางไร 
4. มีการจัดการบริหารกลุมหรือคณะอยางไร 
5. ปญหาและอุปสรรคของกลุมเปนอยางไร 
6. มีวิธีการดําเนนิการแกไขอยางไร 
7. ไดรับการสนับสนุนและชวยเหลือจากใครบาง 
8.    การรวมตวัเปนคณะเพลงมีสวนสนับสนนุการดํารงอยูของเพลงอีแซวอยางไร  

      9.   การรวมตัวเปนคณะเพลงมีสวนชวยสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนอยางไร 
 
 
ขอมูลระดับบุคคล 

1. ทราบความเปนมาของชุมชนหรือไม  อยางไร 
2. มีเครือญาติเปนศิลปนเพลงอีแซวหรือไม   
3. มีบทบาทอยางไรเกี่ยวกับเพลงอีแซว 
4. มีความรูดานเพลงอีแซวมานานแคไหน ไดรับการถายทอดมาจากใคร  อยางไร 
5. ปจจุบันประกอบอาชีพเพลงอีแซวหรือไม  เพราะเหตุใด 
6. เพลงอีแซวมีความสาํคัญและมีคุณประโยชนตอตนเองและครอบครัวอยางไร 
7. มีรายไดจากการแสดงเพลงอีแซวหรือไม มากนอยเพียงใด 
8. รายไดจากการแสดงเพลงอแีซวชวยเสริมการดํารงชพีใหพอเพียงหรือไม  อยางไร 
9. ไดรับการสนับสนุนชวยเหลือจากใครบาง  อยางไร 
10. มีแนวคิดที่จะรักษาเพลงอีแซวใหดํารงอยูตอไปอยางไร  
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ภาคผนวก ค 
ตัวอยางหลักสูตรเพื่อถายทอเพลงอีแซว 

โรงเรียนวัดพังมวง 
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หลักสูตรเพือ่ถายทอดเพลงอีแซว : โรงเรียนวัดพังมวง 
 

หลักสูตรเพื่อถายทอดเพลงอีแซว  ประกอบดวย  หลักการ  จุดมุงหมาย  โครงสราง  
ขอบขายเนื้อหา  เวลาเรียน  แนวทางการจัดการเรียนการสอน  ส่ือการเรียนการสอน  และ           
การประเมินผล  มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
หลักการ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 2542  สงเสริมใหสถานศึกษา           
ข้ันพื้นฐาน  มีหนาที่จัดทําสาระของหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ      
ในชุมชน  ภูมิปญญาทองถิ่นและคุณลักษณะอันพึงประสงค  โดยใหสถานศึกษารวมกับทองถิ่น    
ในการจัดกระบวนการเรียนรู  ซึ่งสอดคลองกับแนวดําเนินงานของหลักสูตรประถมศึกษา             
พุทธศักราช  2521  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2533)  ที่วาจะตองจัดการเรียนการสอนใหยืดหยุน      
ตามเหตุการณและสภาพของทองถิ่น  โดยใหทองถิ่นพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนใน
สวนที่เกี่ยวของกับทองถิ่นตามความเหมาะสม 
 จังหวัดสุพรรณบุรี  มีศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับเพลงพื้นบานที่มีชื่อเสียงเปนระยะ       
เวลานาน ไดแก เพลงอีแซว ซึ่งเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรคาแกการอนุรักษไวกอนที่จะสูญหาย 
เนื่องจากคานิยมความเปลี่ยนแปลงของสังคม  ประกอบกับศิลปนที่มีความรูความสามารถในเรื่อง
เพลงอีแซวมีอายุมากขึ้น  ดังนั้นการใหความรูในเรื่องเพลงอีแซวจึงควรจัดใหเปนความรูแกเยาวชน 
เพื่อจะไดรวมกันสืบสานเพลงพื้นบานของจังหวัดสุพรรณบุรีใหคงอยูตอไป 
 หลักสูตรเพื่อถายทอดเพลงอีแซว  จึงเปนหลักสูตรกลุมสรางเสริมลักษณะนิสัย          
ในกิจกรรมดนตรีและนาฏศิลป  สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา  ที่มุงเนนใหผูเรียน         
เกิดคุณลักษณะตามความคาดหวังของหลักสูตรประถมศึกษา  พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ. 2533)  โดยใหผูเรียนมีความรูพื้นฐาน  มีสุขภาพกายใจสมบูรณ  มีเจตคติ  และพฤติกรรม     
เพื่อนําไปสูการมีบุคลิกภาพที่ ดี  ซึ่งโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนเพื่อถายทอด               
ภูมิปญญาทองถิ่นใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถิ่น  โดยการจัดการเรียน      
การสอนที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ    ใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติดวยตนเอง   ตลอดจนการประเมินผล
ตามสภาพจริง  
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จุดมุงหมาย 
 หลักสูตรเพื่อถายทอดเพลงอีแซว  มีจุดประสงคเพื่อใหนักเรียนมีความรู  ความเขาใจ       
มีความสามารถในการแสดงเพลงอีแซว  และมีเจตคติที่ดีตอเพลงอีแซว  มีรายละเอียดดังตอไปนี้  

1. เพื่อใหนักเรียนมีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเพลงพื้นบาน  
2. เพื่อใหนักเรียนมีความรู   ความเขาใจ  เกี่ยวกับเร่ืองเพลงอีแซว 
3. เพื่อใหนักเรียนมีทักษะเกี่ยวกับจังหวะ  การรอง  การรํา  และการแสดงเพลงอีแซว  
4. เพื่อใหนักเรียนมีนิสัยรักการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
5. เพื่อใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอเพลงอีแซว 
6. เพื่อใหนักเรียนมีคานิยมในการอนุรักษและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 สังเกตการรองเพลง  การเลนเครื่องดนตรี  การใชภาษาทารําใหเขาจังหวะในการแสดง 

อภิปรายซักถามความรูความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของเพลงพื้นบาน  ประวัติ    
ความเปนมาของเพลงอีแซว  ลักษณะคําประพันธ  ทํานองการรองเพลงอีแซว  เครื่องดนตรี
ประกอบการแสดงเพลงอีแซว  การแตงกาย  สถานที่และโอกาสในการแสดง  ขนบธรรมเนียมและ
ลําดับข้ันตอนในการแสดงเพลงอีแซว  ประวัติและผลงานของศิลปนเพลงอีแซว  บอกความรูสึกที่มี
ตอเพลงอีแซวและศิลปนเพลงอีแซวที่ชื่นชอบ  และบอกวิธีการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น 

ฝกปฏิบัติการรองเพลงอีแซว  การเลนเครื่องดนตรีที่ใชประกอบการแสดงเพลงอีแซว  
การใชทารําใหสอดคลองกับเนื้อหาของเพลง  และฝกแตงคําประพันธเพลงอีแซว 

เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเพลงอีแซว  มีทักษะในการแสดงเพลงอีแซว       
เห็นความสําคัญและคุณคาของเพลงอีแซว  ศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น  เกิดความชื่นชมใน       
ภูมิปญญาทองถิ่น  นําความรูความสามารถดานเพลงอีแซวไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 
 
โครงสราง  
 มวลประสบการณที่จัดการเรียนการสอนมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ความหมาย  ลักษณะ  และประเภทของเพลงพื้นบาน 
2. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเพลงอีแซว 
3. ศิลปนเพลงอีแซวของจังหวัดสุพรรณบุรี 
4. การแตงกายของผูแสดงเพลงอีแซว 
5. การรองเพลงอีแซว 
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6. การเลนเครื่องดนตรีประกอบการแสดงเพลงอีแซว 
7. การใชภาษาทารําประกอบการแสดงเพลงอีแซว 
8. การเขาวงแสดงเพลงอีแซวในโอกาสตางๆ 
9. การบริหารจัดการในการรับงานแสดงเพลงอีแซว 
10. ความสําคัญของการอนุรักษเพลงอีแซว 

 
ขอบขายของเนื้อหา 
 ขอบขายของเนื้อหาหลักสูตรเพื่อถายทอดเพลงอีแซวมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 4  แสดงขอบขายของเนื้อหาหลักสูตรเพื่อถายทอดเพลงอีแซว 
 

คาบเรียน เนื้อหา 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ รวม 

แผนการสอนที่ 1     ความหมาย  ลักษณะ  ประเภทของ 
                             เพลงพื้นบาน 
แผนการสอนที่ 2     ความรูทั่วไปเกีย่วกบัเพลงอีแซว ไดแก    
                             ประวัติความเปนมา    ลักษณะของ         
                             เพลงอีแซว     และเพลงที่เกี่ยวของ   
                             ขนบธรรมเนียมในการแสดงเพลงอีแซว 
แผนการสอนที่ 3    ประวัติและผลงานของศิลปนเพลงอแีซว 
                             ของจงัหวัดสุพรรณบุรี  
แผนการสอนที่ 4     การแตงคําประพนัธเพลงอีแซว 
แผนการสอนที่ 5     การรองเพลงอีแซว 
แผนการสอนที่ 6     การเลนเครื่องดนตรี  ฉ่ิง  กรับ  ตะโพน 
แผนการสอนที่ 7     การใชภาษาทาทางประกอบเนื้อรอง 
แผนการสอนที่ 8     การเขาวงแสดงในโอกาสตางๆ 
แผนการสอนที่ 9     การบริหารจัดการในการรับงานแสดง 
แผนการสอนที่ 10   ความสาํคัญและการอนุรักษเพลงอแีซว 

 
2 
 
 
 
3 
 
2 
2 
2 
2 
2 
- 
1 
2 
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10 
6 
3 
9 
1 
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5 
8 
12 
8 
5 
9 
2 
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รวมทั้งสิ้น 18 42 60 
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ระยะเวลาเรียน   
หลักสูตรเพื่อถายทอดเพลงอีแซวสําหรับนักเรียนชั้นประถมปที่ 5  กําหนดเวลา

ประมาณ  60  คาบ  คาบละ  20  นาที  จํานวน 10  สัปดาห  และอัตราเวลาเรียนของประมวล
ประสบการณโดยประมาณดังตารางตอไปนี้ 
 
ตารางที่  5  แสดงระยะเวลาเรียนของหลักสูตรเพื่อถายทอดเพลงอีแซว               

 
อัตราเวลาเรยีนโดยประมาณ เนื้อหา 

รอยละ คาบ 
ภาคทฤษฎ ี
ภาคปฏิบัติ 

30 
70 

18 
42 

รวม 100 60 

 
แนวทางการจัดการเรียนการสอน 

เพื่อใหการจัดการศึกษาตามหลักสูตรเพื่อถายทอดเพลงอีแซว เปนไปตามวัตถุประสงค
ขางตน  จึงกําหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน  ดังตอไปนี้ 

1. จัดการเรียนการสอนยืดหยุนตามสภาพและความตองการของทองถิ่น 
2. จัดการเรียนการสอนใหบุคคลในทองถิ่นมีสวนรวมในการถายทอดภูมิปญญา    

รวมกับคณะในหลักสูตรเร่ืองเพลงอีแซว 
3. จัดการเรียนการสอนเรื่องเพลงอีแซว มีการบูรณาการทั้งภายในกลุมประสบการณ

สรางเสริมลักษณะนิสัย  และระหวางกลุมประสบการณ 
4. จัดการเรียนการสอนโดยเนนนักเรียนเปนสําคัญ  โดยการคํานึงถึงความตองการ

และความสนใจของนักเรียน 
5. จัดการเรียนการสอนใหนักเรียนไดปฏิบัติจริงมากที่สุดและมุงเนนกระบวนการกลุม 
6. จัดสภาพแวดลอม และสรางบรรยกาศใหเอื้อตอการเรียนรูและการปฏิบัติจริง        

ของนักเรียน  โดยการนํานักเรียนไปเรียนนอกสถานที่  ที่บานของศิลปนเพลงอีแซวและมีการนํา        
นักเรียนไปแสดงเพลงอีแซวในโอกาสตางๆ 

7. จัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกเรื่องคานิยมในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม     
ทองถิ่น 
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สื่อการเรียนการสอน 
 ส่ือการเรียนการสอนเรื่องเพลงอีแซวมีดังตอไปนี้ 

1. เอกสารตําราเกี่ยวกับเพลงอีแซว 
2. เครื่องแตงกายในการแสดงเพลงอีแซว  ไดแก  เสื้อผา  เครื่องประดับ  เปนตน 
3. เครื่องดนตรีประกอบการแสดงเพลงอีแซว  ไดแก  ฉ่ิง  กรับ  ตะโพน  เปนตน 
4. เวทีในการแสดงเพลงอีแซว 
5. เครื่องบันทึกเสียง 
6. แถบบันทึกเสียง 
7. วีดีทัศน 
8. เครื่องฉายวีดีทัศน 
9. ปราชญชาวบานและวิทยากรในทองถิ่น 
10. ใบความรู 
11. ใบงาน 

 
การประเมินผล 
 การประเมินผลระหวางเรียนและหลังเรียนตามจุดประสงคของการเรียนรู  โดยให 
ครอบคลุมทั้งดานพุทธพิสัย  ทักษะพิสัย  และจิตพิสัย  มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. สังเกตจากการตอบคําถาม  และการซักถามของนักเรียน 
2. สังเกตความสนใจในการปฏิบัติงานของนักเรียน 
3. สังเกตจากการแสดงเพลงอีแซวของนักเรียน 
4. การตรวจผลงานของนักเรียนจากใบงาน 
5. การตรวจผลงานของนักเรียนจากการแตงคําประพันธ 
6. การตรวจผลงานของนักเรียนในการเขียนหนังสือเลมเล็ก 
7. การตรวจผลงานของนักเรียนในการเขียนใบพรรณนาความ 
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ภาคผนวก ง 
ตัวอยางการบันทึกขอมูลในพื้นที่ศึกษา 
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ตัวอยางการบันทึกขอมูลในพื้นทีศ่ึกษา  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 

 
 

ตัวอยางการบันทึกขอมูลเพื่อแสดงที่ตั้งบานเรือนของผูใหขอมูลหลัก 
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 การทําแผนที่ (Mapping)  เปนการสํารวจขอมูลพื้นฐานใหทราบถึงสภาพของชุมชน 
อาณาเขต  บริเวณ  และสถานที่ ต้ังที่พักอาศัยของศิลปนอาวุโส  พอเพลงแมเพลงอีแซวใน          
ชุมชน  และบันทึกจัดทําเปนแผนที่  ใหมองเห็นภาพโดยรวมของชุมชนไดถูกตองชัดเจนยิ่งขึ้น               
เพื่อความสะดวกในการเดินทางไปสัมภาษณผูใหขอมูล  นอกจากนี้ยังเปนประโยชนทําใหทราบ
ความสัมพันธทางสังคมและเครือญาติตางๆ ภายในชุมชนไดเปนอยางดี  
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 

ตัวอยางการบันทึกขอมูลในพื้นที่ศึกษาเพื่อแสดงผังเครือญาติในตระกลูคงพุม 
            
 

แผนผังเครือญาติ  การศึกษาโดยผานการสนทนาพูดคุย  เพื่อหาขอมูลทางเครือญาติ
ของครอบครัวเพลงอีแซว วามีผูที่มีความรูความสามารถดานเพลงอีแซวมากนอยเพียงใด           
และบันทึกขอมูลดังกลาวในรูปของผังเครือญาติ  เพื่อเปนประโยชนในการเก็บรวบรวมขอมูลใน
ประเด็นที่ศึกษาตอไป  
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