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This research aims to investigate the existence and the transference of Thai 

Phuan folk plays, examining the influential factors and analyzing the patterns of cultural 
management related to the existence and transference of Thai Phuan folk plays for the 
purpose of cultural inheritance. The study location is in the lower central region of 
Thailand. The results revealed that the existence of Thai Phuan folk plays has existed for 
a long time. Notably, the values, beliefs, and the meaning of folk plays to individuals and 
communities are unique conservation. The most conserved folk play is Lam Phuan 
because it was written and performed by common Phuan language, adaptability, fewer 
musician, and still found in the Thai Phuan community, including Xiangkhoang 
Province in Lao PDR. The apparent transitions are the objectives of folk plays have been 
changed to demonstrate ethnical conservation and inheritance,  including to play 
occasionally in transitional places. The pattern analysis of cultural management reveals 
a composition of four aspects, which retains a similar manner. The key successes for 
Thai Phuan folk plays to be presented are the cooperation of people in the culture and 
social networks that urge and firmly encourage the existence of Thai folk plays. 
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บทที่ 1  
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญห 
วฒันธรรมเป็นผลผลิตจากสงัคม  เพราะมีสงัคมจงึเกิดวฒันธรรม  องค์ประกอบท่ีแท้จริง

ของสังคม  คือ  การกระท าและความสัมพันธ์ของสมาชิกท่ีมีต่อกันเพ่ือวัตถุประสงค์หรือ
ผลประโยชน์จากการเข้ามาเป็นสมาชิกกลุม่  วฒันธรรมถกูสร้างขึน้จากระบบความสมัพนัธ์ของคน
ท่ีปฏิบัติต่อสิ่งต่าง ๆ ตัง้แต่คนกับคน  คนกับสิ่งแวดล้อม  คนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ  และหาก
พิจารณาถึงองค์ประกอบทางวฒันธรรมจะพบว่าวฒันธรรมทุกตวัไม่ได้เกิดขึน้มาอย่างโดดเด่ียว  
แต่เกิดขึน้มาจากการรวมองค์ประกอบของวัฒนธรรมย่อยส่วนอ่ืน ๆ ของสังคมเข้าไว้ด้วยกันใน
ลกัษณะบูรณาการ  ผสมผสานอย่างมีดลุยภาพและเช่ือมโยงระหว่างระบบอ่ืน ๆ ของสงัคมอย่าง
หลากหลาย  ระบบความสัมพันธ์ท่ีเก่ียวข้องสัมพันธ์กันจึงเป็นหัวใจส าคัญการด ารงอยู่  การ
เปล่ียนแปลง  หรือการสญูหายของวฒันธรรมในสงัคม  โดยมีคนเป็นตวัเช่ือมโยงท่ีท าให้สว่นตา่ง ๆ 
ของสังคมมาเก่ียวข้องกันผ่านระบบความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในระดับบุคคลกับบุคคล   
บุคคลกับกลุ่ม  กลุ่มกับกลุ่ม  ซึ่งส่งผลต่อการด ารงอยู่สงัคม  (พทัยา  สายหู , 2559, น. 36 – 37 ; 
พชัรินทร์  สิรสนุทร. 2556: 432) 

การละเล่นพืน้บ้านเป็นหนึ่งในวฒันธรรมท่ีถูกสร้างขึน้ภายใต้ระบบความสัมพันธ์ของ
กลุ่มท่ีมีต่อสิ่งต่าง ๆ  โดยเฉพาะความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ท่ีมาพร้อมกับอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม   
การละเล่นมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความสนุกสนาน  ร่ืนเริง  แต่ความจริงแล้วเป็นวัฒนธรรมท่ี
เช่ือมโยงวิถีชีวิตของกลุ่มบนพืน้ฐานของการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและ
ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมท่ีมีความหมายหรือมีนัยยะแฝงทางคติความเช่ือ  
บทบาทต่อสังคมในด้านการอยู่ร่วมกันของสมาชิกกลุ่มอย่างแนบเนียน  การละเล่นพืน้บ้าน
บางอย่างอาจเหมือนหรือคล้ายกนักบัท้องถ่ินอ่ืน ๆ และอาจแตกตา่งกนัไปบ้างตามความนิยมของ
แต่ละท้องถ่ิน  ประเภทของการละเล่นแบ่งได้เป็น 2 ประเภท  คือการละเล่นส าหรับเด็กและ
การละเล่นส าหรับผู้ ใหญ่  การละเล่นส าหรับเด็กมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเสริมสร้างความเจริญงอกงาม
ทางร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์และการอยู่ร่วมกนัในสงัคม  (มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช.  
2555, น. 9-5)  ส่วนการละเล่นของผู้ ใหญ่มีวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไปในแต่ละชนิดของ
การละเล่น  การละเล่นของผู้ ใหญ่จะแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท  คือ  1)  การละเล่นเพ่ือความ
บันเทิง  2)  การละเล่นท่ีเป็นพิธีกรรม  3)  การละเล่นท่ีเป็นศิลปะการต่อสู้   4)  กีฬาพืน้บ้าน  
(อมรา  กล ่าเจริญ. 2553, น. 8 -10)  ในขณะท่ีการละเล่นของกลุ่มชาติพนัธุ์จะมีเอกลกัษณ์เฉพาะ
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กลุ่มท่ีบ่งบอกถึงความเป็นกลุ่มทางสงัคมท่ีมีอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมท่ีเด่นชดั  เช่น  ความเช่ือท่ี
เก่ียวข้องกบัการละเล่น  ซึ่งจะสะท้อนถึงวฒันธรรมพืน้ฐานกลุ่มท่ีมีต่อสิ่งแวดล้อม  องค์ประกอบ
ของการละเลน่  โอกาสในการละเลน่  ซึง่จะมีรายละเอียดซบัซ้อนกวา่เม่ือเทียบกบัการละเลน่ทัว่ไป 

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรม  สืบเน่ืองมาจากการมีกลุ่ม
ชาติพันธุ์ ท่ีหลากหลายได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย  ไม่ว่าจะเป็นคนจีน  คนอินเดีย  
ชาวตะวนัตก   พม่า  เขมร  กะเหร่ียง  ลาว  ฯลฯ  ความหลากหลายทางชาติพันธุ์น ามาซึ่งความ
หลากหลายทางวฒันธรรม   กลุ่มชาตพินัธุ์กบัอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมเป็นสิ่งคูก่นั  อตัลกัษณ์ทาง
วฒันธรรมได้สะท้อนผา่นวิถีชีวิต  ประเพณี  เคร่ืองแตง่กาย  สถาปัตยกรรม  ภมูิปัญญา  ท่ีล้วนแต่
เป็นวฒันธรรมท่ีสั่งสมและถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น  ในจ านวนของกลุ่มชาติพันธุ์ ท่ีได้อพยพเข้า
มายงัประเทศไทยและมีการกระจายตวัตัง้ถ่ินฐานเกือบทกุจงัหวดัในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก  
และน ามาซึ่งอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท่ีน่าสนใจ  ไม่ว่าจะเป็นภาษา  ประเพณี  ภูมิปัญญา   
ซึ่งยงัคงมีการถ่ายทอดวฒันธรรมเหล่านีอ้ยู่ในกลุ่มของตนอย่างต่อเน่ือง  คือวฒันธรรมของกลุ่ม
ลาวพวน  หรือไทยพวน  ท่ีตามประวตัิศาสตร์ได้อพยพเข้ามาในประเทศไทยตัง้แตส่มยัพระเจ้ากรุง
ธนบรีุ  (พ.ศ.2322)  วฒันธรรมของกลุ่มไทยพวนมีความสมัพนัธ์กบัวฒันธรรมกลุ่มลาว  เน่ืองจาก
ท่ีตัง้ถ่ินฐานดัง้เดิมมาจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  และมีความสมัพนัธ์
แบบพ่ีน้องร่วมกันตัง้แต่บรรพบุรุษจึงท าให้มีวฒันธรรมร่วมท่ีสืบทอดคล้ายคลึงกัน  ไม่ว่าจะเป็น
ประเพณีในรอบเดือน  การปฏิบตัิตามวฒันธรรมในการด ารงชีวิตในแบบฉบบัของฮีต 12  คอง 14  
การละเล่นพืน้บ้าน  เชน่  นางด้ง นางสาก  ลิงลม  การละเล่นเพลงพืน้บ้านหมอล า  ความเช่ือเร่ือง
ผีและความเคารพในบรรพบุรุษท่ีปรากฏเป็นพิธีกรรมต่างๆ  เช่น  พิธีเลีย้งปู่ ตาประจ าหมู่บ้าน  
(บุญพา  มิลินทสูตและคณะ , 2540, น. 69 - 89)  หนึ่งในวัฒนธรรมท่ีสะท้อนความสัมพันธ์ใน
ระบบวฒันธรรมพวนให้สามารถมองเห็นค่านิยม  ความเช่ือ  วิถีชีวิต  โลกทัศน์  ของคนพวนคือ
การละเล่นพืน้บ้านท่ีเป็นเอกลกัษณ์ท่ีนิยมเล่นในท้องถ่ินชาวพวนมาตัง้แต่ในอดีต  ทัง้การละเล่น
ของเด็กและการละเลน่ของผู้ ใหญ่  โดยเฉพาะการละเล่นของผู้ ใหญ่ท่ีสะท้อนระบบวฒันธรรมพวน
ได้เป็นอย่างดี  การละเล่นพืน้บ้านไทยพวนประเภทการละเล่นผู้ ใหญ่  ได้แก่  การละเล่นนางด้ง  
การละเลน่นางกวกั  การละเลน่นางสาก  การละเลน่ลิงลม  การละเลน่นางเบ็ด  การละเลน่นางสุ่ม  
การละเล่นนางช้าง  การละเลน่นางหวิง  การละเลน่แม่ศรี  การละเล่นโอนโหลน่ซา  การละเล่นเส็ง
กลอง  การละเล่นล าพวน  การละเล่นบกักะเต้ย  ส่วนการละเล่นของเด็ก  ได้แก่  การละเล่นหม่า
เบีย้  การละเล่นไม้ด๊าง  (ไม้หึ่ม)  การละเล่นหลมุเมือง  การละเล่นลูกช่วง  และการละเล่นลิงเอ๋ย
กินเบอผิเลอ  (สังวัลย์  เครือแก้ว.  2561: สัมภาษณ์;  สุรศักดิ์  สิงหวิบูลย์.  2561: สัมภาษณ์ ; 
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สนุนัท์  จนันา. 2561: สมัภาษณ์; ประยงค์  นาคประสาน. 2561: สมัภาษณ์;  พระอธิการมีโชค สนฺ
ตมโน : สมัภาษณ์; สรีุย์  สะเภาทอง. 2561: สมัภาษณ์; ถนดั  ยนัต์ทอง.  2561: สมัภาษณ์)    

การเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งปกติท่ี เกิดขึน้ในสังคม   ทุกสังคมเกิดการ
เปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมตามการเปล่ียนแปลงของสงัคมท่ีมีการพัฒนามากขึน้  การด ารงอยู่
ของวฒันธรรมขึน้อยู่กับความสามารถในการปรับตวั  วฒันธรรมบางอย่างก็สามารถปรับตวัและ
ผ่านพ้นวิกฤตการสูญสลายมาได้  ในขณะท่ีวัฒนธรรมหลาย ๆ ตวัก็ต้องสูญสลายไปเพราะไม่
สามารถปรับตวัหรือปรับเปล่ียนเพ่ือให้ยงัเป็นท่ีต้องการของคนและชมุชนได้  การละเล่นพืน้บ้านก็
เป็นหนึง่ในตวัวฒันธรรมท่ีเส่ียงตอ่การสญูหายไปจากสงัคมท้องถ่ิน  เน่ืองจากความนิยมของคนใน
ปัจจบุนัลดน้อยลงเพราะถกูความทนัสมยัเข้ามาแทนท่ี  เด็กปัจจบุนัเร่ิมไม่รู้จกัการละเล่นพืน้บ้าน
ของตนเองเพราะเติบโตมาท่ามกลางความทันสมัยท่ีมีการละเล่นอ่ืนเข้ามาดึงดูดความสนใจ
มากกว่าและเข้าถึงได้ง่ายกว่า  ประกอบกับการละเล่นพืน้บ้านมักถูกมองว่าเป็นเร่ืองล้าสมัย  
จึงท าให้ปัจจุบันการละเล่นพื น้บ้านไทยพวนเหลือเพียงกลุ่มคนสูงอายุท่ี เข้ามาสืบทอด  
และเล่นกนัอยู่  ในขณะท่ีกลุ่มเด็กและคนวยัหนุม่สาวมีส่วนร่วมในการเป็นผู้ชมและผู้ เล่นน้อยมาก   
(สมคดิ  จมูทอง.  2561: สมัภาษณ์; ไพโรจน์  ลายน า้เงิน.  2561: สมัภาษณ์)   

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการละเล่นพืน้บ้านท่ีผ่านมาถึงแม้จะยงัไม่มีการศกึษาในส่วนของ
การละเล่นพืน้บ้านไทยพวนภาพรวมโดยเฉพาะ  แต่มีการศึกษาการละเล่นบางอย่างท่ีเป็นอัต
ลกัษณ์ของชาวไทยพวนเชน่  การละเลน่ล าพวน  การละเลน่นางด้ง  ซึ่งเป็นการละเล่นท่ีแสดงออก
ถึงอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธุ์พวนอย่างชดัเจน  เช่นงานของวิลาวรรณ  ลายน า้เงินและวีระ  พนัธุ์เสือ  
(2561)  และงานของโพไซ  สุนนะลาด  (2538)  ท่ีกล่าวถึงการละเล่นของชาวพวนท่ีต้องมีการใช้
เคร่ืองดนตรี  “แคน”  เป็นส่วนประกอบของการละเล่น  แคนมีความสมัพนัธ์กบัทกุช่วงชีวิตของชาว
พวนตัง้แต่เกิดจนตาย  ถึงแม้ว่าจะมีการเปล่ียนแปลงหรือปรับตัวของการละเล่นจากในอดีต
อย่างไร  หรือจะมีการน าดนตรีสมยัใหมเ่ข้ามาร่วมด้วย  แตด่นตรีท่ียงัเป็นองค์ประกอบส าคญัท่ีทิง้
ไม่ได้  คือ  “แคน” (วิลาวรรณ  ลายน า้เงินและวีระ  พันธุ์ เสือ.  2561) การละเล่นยังเป็นการ
แสดงออกทางอัตลักษณ์กลุ่มโดยเฉพาะ ผ่านการใช้ภาษาพวนในการขับร้อง  เช่น  การละเล่น
ล าพวนท่ีนอกจากจะขาดหมอแคนในการละเล่นไม่ได้แล้ว  สิ่งท่ีบง่บอกถึงความเป็นพวนท่ีปรากฏ
ก็คือภาษาพวนท่ีใช้ในการร้องล าพวน  (กาญจนรัตน์  แปลกวงศ์. 2554; กฤชนทั  แสนทวี.  2552)  
ในขณะท่ีงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการละเล่นพืน้บ้านท่ีผ่านมาท าให้เรามองเห็นภาพสะท้อนทาง
สงัคมวฒันธรรมของการเกิดขึน้ของการสร้างสรรค์ศิลปะ  วฒันธรรมกลุ่มท่ีสมัพนัธ์กับความเช่ือ  
คา่นิยม  วิถีชีวิตและโลกทศัน์ต่อสิ่งตา่ง ๆ รอบตวัของกลุ่มชน  เช่น  การเกิดขึน้ของเพลงเรือท่ีเกิด
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จากวิถีชีวิตของกลุม่ชนริมแม่น า้ภาคกลางท่ีมีวิถีชีวิตบนสายน า้  และเม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงทาง
สงัคมจึงท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมเพลงเรือในองค์ประกอบอ่ืน ๆ ตามมาจึงท าให้เพลง
เรือต้องปรับเป ล่ียนตัวเองเพ่ือให้สามารถคงอยู่ต่อไป  (ไตรต รึงษ์   พลอยม่วง.  2552)   
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกสังคม  ล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อการ
ด ารงอยู่  การเปล่ียนแปลง  และการปรับตวัของการละเล่นพืน้บ้าน  อันส่งผลต่อสถานการณ์ท่ี
อ่อนแอของการด ารงอยู่ของการละเล่นพืน้บ้านทุกประเภทท่ีประสบปัญหาเช่นเดียวกัน  คือ  1)  
ปัญหาของกลุ่มผู้ ถ่ายทอดท่ีก าลังจะสูญหาย  เน่ืองจากเป็นกลุ่มผู้ สูงอายุ  2)  ปัญหากลุ่มผู้ สืบ
ทอด  เน่ืองจากขาดกลุ่มผู้ สนใจในการสืบทอดข้อมูลทางวฒันธรรมชุมชน  เน่ืองจากยุคสมัยท่ี
เปล่ียนไปท าให้เกิดการแย่งพืน้ท่ีด้วยกิจกรรมนันทนาการประเภทอ่ืน รวมทัง้บางครัง้ส่ือพืน้บ้าน
บางประเภทจ ากดักลุม่ผู้ สืบทอดท่ีต้องมีทกัษะด้านภาษาในการใช้ภาษาพืน้เมือง  จึงท าให้คนนอก
กลุ่มไม่สามารถเข้ามาสืบทอดตอ่ได้เน่ืองจากอปุสรรคด้านภาษาดงักล่าว (อมรา  กล ่าเจริญ  และ
วิชชลุดา  ตนัประเสริฐ.  2552; กฤชนทั  แสนทวี.  2552)  3)  ปัญหาด้านตวัเนือ้หาการละเล่น  ท่ี
ไม่มีการจดบนัทึกอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรท าให้เนือ้หาของการละเล่นถูกลืมเลือนและหายไป
ตามกาลเวลาและอายุขัยของผู้ ถ่ายทอด  4)  ขาดโอกาสในการละเล่น  เน่ืองจากสภาพสังคม
เปล่ียนแปลงไปไม่เอือ้ตอ่การเล่นการละเล่นแบบในอดีต   งานวิจยัท่ีผ่านมานอกจากจะท าให้เห็น
ถึงสถานการณ์ปัจจบุนัและโอกาสการสญูหายในอนาคตแล้ว  ยงัท าให้เห็นว่าส านึกของความเป็น
กลุ่มคนในวฒันธรรม  คือพืน้ฐานส าคญัท่ีจะท าให้เกิดการรักษาและสืบทอดวฒันธรรมของกลุ่ม
ตนรวมทัง้ความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างและหน้าท่ีของการละเล่นพืน้บ้านท่ีมีต่อชุมชนจะเป็น
ปัจจยัท่ีท าให้เกิดการผลิตซ า้ตวัวฒันธรรมนัน้ให้คงอยู่ตอ่ไป 

จากท่ีกล่าวมาจึงน ามาสู่ความสนใจในการศกึษาการด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลงของ
การละเล่นพืน้บ้านไทยพวนในพืน้ท่ีภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย  การเลือกพืน้ท่ีภาคกลาง
ตอนล่างของประเทศไทยด้วยเหตุผลทางภูมิศาสตร์ท่ีอยู่ในภูมิภาคเดียวกัน  การอยู่ในพืน้ท่ีท่ีมี
ความคล้ายคลึงกันวัฒนธรรมพวนจะไม่แตกต่างกันมากนัก  ท่ีส าคญักลุ่มคนพวนในพืน้ท่ีภาค
กลางตอนล่าง  5  จงัหวดั  ได้แก่  นครนายก  สระบุรี    สิงห์บุรี  ลพบุรีและสุพรรณบุรี  เป็นพืน้ท่ี
การรวมกลุ่มในการตัง้ถ่ินฐานชาวไทยพวนขนาดใหญ่มาตัง้แตใ่นอดีตและยงัคงความเป็นกลุ่มได้
จนถึงปัจจุบนั  แ ละยังมีการรักษาวัฒนธรรมประเพณีพวนอย่างสม ่าเสมอตามประเพณีรอบปี  
ความสนใจในการศึกษาเพ่ือส ารวจความเข้มแข็งของการละเล่นพืน้บ้านของกลุ่มไทยพวนท่ีเป็น
กลุ่มชาติพนัธุ์กลุ่มหนึ่งท่ีมีจ านวนมากในประเทศไทย  และยงัเป็นกลุ่มท่ียงัมีการพยายามรักษา
วฒันธรรมของตนผ่านรูปแบบต่าง ๆ เช่น  การจัดงานวัฒนธรรมตามประเพณีไทยพวน  อีกทัง้
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การศึกษาการละเล่นพืน้บ้านไทยพวนสามารถท าให้เห็นระบบความสัมพันธ์ทางสังคมและ
วัฒนธรรมของชาวพวนท่ีเกิดขึน้ตัง้แต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันได้   ผ่านการศึกษาตัวการละเล่น
พืน้บ้าน  ดงันัน้การศึกษาครัง้นีจ้ึงมุ่งเน้นไปท่ีความสัมพนัธ์ของบริบททางสงัคมและวฒันธรรมท่ี
ส่งผลตอ่การด ารงอยู่  การสญูหายและการเปล่ียนแปลงของการละเล่นพืน้บ้านไทยพวนมากกว่า
มุง่เน้นไปท่ีการเก็บตวับทของการละเลน่พืน้บ้านในเชิงลกึ  แตมุ่ง่หาค าตอบของการละเล่นพืน้บ้าน
ไทยพวนในปัจจบุนั  วา่ปัจจบุนัมีการด ารงอยูใ่นลกัษณะใด  อะไรท่ียงัคงรักษาไว้และสืบทอดอยา่ง
ตอ่เน่ืองและอะไรบ้างท่ีหายไป  สิ่งท่ียงัอยูอ่ยูอ่ยา่งไร  มีการเปล่ียนแปลงและปรับตวัไปในลกัษณะ
ใด  และมีปัจจยัอะไรท่ีท าให้เกิดการด ารงรักษาไว้  ซึ่งค าตอบท่ีได้จะให้ภาพสะท้อนของการด ารง
อยู่และการเปล่ียนแปลงของวัฒนธรรมพวนตัว อ่ืน ๆ ผ่านการศึกษาตัวการละเล่นไทยพวนท่ี
บางครัง้อาจเป็นแค่วัฒนธรรมท่ีไม่ได้สร้างเพียงแค่ความสนุกสนานร่ืนเริง  แต่คงไว้ซึ่งนัยยะ
บางอย่างท่ีแอบแฝงและเก่ียวพันกับการธ ารงรักษาวัฒนธรรมตวัอ่ืนไว้อย่างเป็นระบบ   เพราะ
การละเลน่เป็นจิตวิญญาณของชมุชนท่ีใกล้ตวัและสะท้อนวิถีชีวิตอย่างเป็นธรรมชาติ   

ค าถามการวิจัย 
1. การละเล่นพืน้บ้านไทยพวนปัจจุบนัเป็นอย่างไร  มีการด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลง

จากในอดีตอยา่งไร 
2. มีปัจจัยท่ีเก่ียวข้องอะไรบ้างท่ีส่งผลต่อการด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลงของ

การละเลน่พืน้บ้านไทยพวนในปัจจบุนั 
3. รูปแบบของการจัดการการละเล่นพืน้บ้านไทยพวนเพ่ือการด ารงอยู่และการ

เปล่ียนแปลงในฐานะมรดกวฒันธรรมของกลุม่ชาตพินัธุ์ไทยพวนเป็นอยา่งไร 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศกึษาการด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลงของการละเล่นพืน้บ้านไทยพวน  ในพืน้ท่ี

ภาคกลางตอนลา่งของประเทศไทย 
2. เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลงของการละเล่น

พืน้บ้านไทยพวน  ในพืน้ท่ีภาคกลางตอนลา่งของประเทศไทย 
3. เพ่ือวิเคราะห์รูปแบบการจดัการทางวฒันธรรมเพ่ือการด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลง

ของการละเล่นพืน้บ้านไทยพวนเพ่ือการสืบทอดวฒันธรรมพวน  ในพืน้ ท่ีภาคกลางตอนล่างของ
ประเทศไทย 
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ประโยชน์ที่จะได้รับ 
1. ได้ทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลตอ่การด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลงของการละเล่นพืน้บ้าน

ไทยพวน  เพ่ือจะได้เป็นต้นแบบการน าไปใช้ด้านงานอนรัุกษ์วฒันธรรมกบัวฒันธรรมของชมุชนอ่ืน 
ๆ เพ่ืออนุรักษ์ความหลากหลายทางวฒันธรรมและก่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีเป็นประโยชน์ซึ่งกนัและ
กนั   

2. ก่อให้เกิดความเข้าใจในปรากฏการณ์ของการด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลงของ
การละเล่นพืน้บ้านไทยพวนอย่างเป็นระบบ  ว่าทุกอย่างเกิดขึน้  คงอยู่  และสูญสลายไปด้วย
ความสมัพนัธ์ท่ีเก่ียวข้องซึง่กนัและกนั  เพ่ือจะได้เป็นแนวทางด้านการสนบัสนนุความเข้มแข็งทาง
วฒันธรรม  

นิยามศัพท์เฉพาะ 
ไทยพวน  หมายถึง  คนไทยท่ีมีเชือ้สายลาวพวนท่ีอพยพมาจากเมืองเชียงขวาง  

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาตัง้ถ่ินฐานในประเทศไทยตัง้แตส่มยักรุงธนบรีุ  และตัง้
ถ่ินฐานอยูใ่นประเทศไทยมาจนถึงปัจจบุนั 

ภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย  หมายถึง  จังหวัดในภาคกลางของประเทศไทย  
ประกอบไปด้วย  5  จงัหวดั  ท่ีมีชาวลาวพวนอพยพมาตัง้ถ่ินฐานเป็นกลุ่มใหญ่ตัง้แต่อดีต  ได้แก่  
จงัหวดันครนายก  สระบรีุ  สิงห์บรีุ  ลพบรีุ   และสพุรรณบรีุ   

การด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลง   หมายถึง  การคงอยู่ของการละเล่นพืน้บ้านไทยพวน
ในปัจจุบนัท่ีมีการแปรสภาพจากเดิมท่ีเคยเป็นอยู่มาเป็นสภาพปัจจุบัน  โดยผ่านกระบวนการ
ปรับตวั  และเปล่ียนแปลงให้เหมาะสมกบัยคุสมยั  มีการผสมทัง้ของเก่าและของใหม่เข้าไว้ด้วยกนั
โดยท่ียังสามารถรักษาอัตลักษณ์ความเป็นการละเล่นพืน้บ้านไทยพวนส่วนใหญ่ไว้ได้  โดย
วิเคราะห์ผ่านองค์ประกอบของการละเล่น  2  ส่วน  ส่วนแรก  คือ  ส่วนท่ีมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า  
ได้แก่  1)  วตัถปุระสงค์ของการละเล่น  2)  อปุกรณ์ท่ีใช้ในการละเล่น  3) ผู้ เล่น  4)   การแตง่กาย  
5)  ดนตรี  6)  โอกาสในการละเล่น  7)  สถานท่ี  8)  วิธีการเล่น  9)  เนือ้ร้องและท านอง  10)  
พิธีกรรม  11)  วรรณกรรมท้องถ่ิน  12)  บทบาทหน้าท่ีของการละเล่นท่ีมีต่อบุคคล  ชุมชน  และ
สงัคม   สว่นท่ี  2  คือ  ส่วนท่ีมองไม่เห็น  สว่นนีเ้ปรียบได้กบัสว่นท่ีเป็นเนือ้หา / คณุคา่/ความหมาย  
ขององค์ประกอบของการละเล่นพืน้บ้าน  ได้แก่  1)  ความเช่ือ  2)  คุณค่า  ความหมายของ
การละเลน่ท่ีมีตอ่บคุคล  ชมุชน  และสงัคม 
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การละเล่นพืน้บ้านไทยพวน  หมายถึง   กิจกรรมท่ีมีลักษณะแสดงออกถึงความ
สนกุสนาน  ร่ืนเริง  ท่ีท้องถ่ินคนไทยพวนนิยมเลน่กนัอนัเป็นเอกลกัษณ์ของชมุชนท่ีสะท้อนถึงท่ีมา
ของการละเลน่ท่ีสมัพนัธ์เช่ือมโยงระหวา่งคา่นิยม  ความเช่ือ  โลกทศัน์  วิถีชีวิต  และความสมัพนัธ์
กับสิ่งแวดล้อมของคนไทยพวน  เป็นการละเล่นท่ีมีมาตัง้แต่อดีตและยังมีการเล่นอยู่ปัจจุบัน  
ถึงแม้จะมีการปรับตวัและเปล่ียนแปลงในองค์ประกอบของการละเล่น  ท่ีอาจเหมือนหรือแตกตา่ง
ไปจากในอดีต  แตย่งัสามารถพบเห็นอยูใ่นชีวิตประจ าวนั  หรือเลน่ในวาระพิเศษ  โอกาสส าคญัใน
รอบปี  ท่ีปัจจุบนัมีการละเล่นอยู่ในพืน้ท่ี  5  จังหวัด  ได้แก่  จังหวัดนครนายก  สระบุรี  สิงห์บุรี  
ลพบรีุ  และสพุรรณบุรี  การละเล่นดงักล่าวประกอบด้วย  การละเล่นนางด้ง  การละเล่นนางกวกั  
การละเล่นหม่าเบีย้  การละเล่นโอนโหล่นซา  การละเล่นหลุมเมือง  การละเล่นล าพวน   และ
การละเลน่บกักะเต้ย 

การผลิตซ า้วฒันธรรม  หมายถึง  กระบวนการน าเสนอวฒันธรรมการละเล่นพืน้บ้านไทย
พวนของชมุชนผ่านช่องทางอ่ืน ๆ ท่ีหลากหลาย นอกเหนือจากการเป็นส่วนหนึ่งของการด ารงชีวิต
ประจ าวนั เกิดจากความตัง้ใจเพ่ือให้วฒันธรรมนัน้ยงัคงมีอยู ่ เป็นอยู ่ เห็นอยูใ่นการรับรู้ของทัง้คน
ในและคนนอกวฒันธรรมเพ่ือให้เกิดการสืบทอดวฒันธรรมนัน้ตอ่ไป 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลง  หมายถึง  สาเหตท่ีุก่อให้เกิดการคง
อยูแ่ละการเปล่ียนแปลงในการละเลน่พืน้บ้านไทยพวน  ประกอบไปด้วย   

- ปัจจัยภายในของตัวการละเล่น  ได้แก่   ผู้ ถ่ายทอด   ผู้ สืบทอด   เนือ้หาใน
การละเลน่    ชอ่งทางหรือโอกาสในการละเลน่  (พืน้ท่ีด้านประเพณี, พืน้ท่ีทัว่ไป) 

-  ปัจจยัด้านด้านสงัคม  ได้แก่    การเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางสงัคม  มีการปรับตวั 
เครือขา่ยทางวฒันธรรม  (ผู้น าท่ีเข้มแข็ง, เครือขา่ยภายในชมุชน, เครือขา่ยภายนอกชมุชน) 

-  ปัจจยัด้านวฒันธรรม  ได้แก่   ความเช่ือ / ความศรัทธา ความภูมิใจในอตัลกัษณ์
ทางวฒันธรรม  การผลิตซ า้วฒันธรรม  (การศึกษาวิจยั , การสืบทอดในโรงเรียน, การสืบทอดใน
พืน้ท่ีชมุชน, การเผยแพร่ผา่นส่ือสมยัใหม)่ 

-   ปัจจยัด้านเศรษฐกิจ  ได้แก่   การเป็นการละเลน่กึ่งธุรกิจ 
-  ปัจจยัด้านการเมือง  ได้แก่   การส่งเสริมและสนบัสนนุวฒันธรรมพืน้บ้านไทยพวน

จากหนว่ยงานภาครัฐและเอกชน 
รูปแบบการจัดการวัฒนธรรมเพ่ือการด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลง   หมายถึง   

แนวทางการจดัการท่ีเหมาะสมส าหรับการอนรัุกษ์และสืบทอดการละเลน่พืน้บ้านไทยพวนเพ่ือการ
คงอยู่และการเปล่ียนแปลงท่ีเหมาะสมกับบริบทสังคมปัจจุบันบนพืน้ฐานของการยอมรับของ
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ชมุชน  โดยศกึษาจากความสามารถของชมุชนในการด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลงของการละเล่น
พืน้บ้านไทยพวนท่ีปรากฏในปัจจุบนั  ประกอบด้วย  4  ด้าน  คือ  1)  การจัดการเพ่ือการรือ้ฟื้น
วัฒนธรรม  2)  การจัดการเพ่ือการสืบทอดวัฒนธรรม  3)  การจัดการเพ่ือการปรับประยุกต์   
4)  การจดัการเพ่ือการสง่เสริมเผยแพร่   
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บทที่  2 
แนวคิด  ทฤษฎี  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การศกึษาการด ารงอยูแ่ละการเปล่ียนแปลงของการละเล่นพืน้บ้านไทยพวนในพืน้ท่ีภาค
กลางตอนล่างของประเทศไทย   มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลงของ
การละเล่นพืน้บ้านไทยพวน  ในพืน้ท่ีภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย  วิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อการด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลงของการละเล่นพืน้บ้านไทยพวน  และวิเคราะห์รูปแบบการ
จดัการทางวฒันธรรมเพ่ือการด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลงของการละเล่นพืน้บ้านไทยพวนเพ่ือ
การสืบทอดวัฒนธรรมพวน  ในพืน้ท่ีภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย    ท่ามกลางความ
หลากหลายทางวฒันธรรมท่ีต้องสืบทอดและรักษาไว้ให้ชนรุ่นหลงัได้สืบไป  จากวตัถปุระสงค์ของ
การศึกษาจึงได้ทบทวนแนวคิด  ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง  เอกสารต่าง ๆ รวมถึงผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
ดงันี ้

1. แนวคดิส่ือพืน้บ้าน 
2. แนวคดิการละเลน่พืน้บ้าน 
3. แนวคดิการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม 
4. ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง    

1. แนวคิดส่ือพืน้บ้าน 
แนวคดิเร่ืองส่ือพืน้บ้าน หรืออาจเรียกแทนกนัในอีกช่ือหนึง่ว่าส่ือประเพณี  ในมมุมองของ

นักวัฒนธรรมและนักคติชนวิทยามองส่ือพืน้บ้านในฐานะเป็นผลผลิตทางวฒันธรรมของชุมชน  
ในขณะท่ีนักส่ือสารมวลชนมองส่ือพืน้บ้านในฐานะเป็นส่ือยุคแรกเร่ิมก่อนการถือก าเนิดของ
ส่ือมวลชนสมัยใหม่  ท่ีมีคุณสมบัติเหมือนกันในฐานะของการเป็น  “ส่ือของสังคมอย่างหนึ่ง”   
เป็นตวักลางน าสารท่ีมีบทบาทและหน้าท่ีต่อชุมชนและสังคม ส่ือพืน้บ้านเป็นส่ือวฒันธรรมของ
ชุมชนท่ีมีระบบความสัมพันธ์เก่ียวข้องกับระบบวัฒนธรรมอ่ืนๆ ในสังคม  การเกิดขึน้ของส่ือ
พืน้บ้านแตกต่างไปจากการเกิดขึน้ของส่ือมวลชนตรงท่ีส่ือพืน้บ้านเป็นวฒันธรรมพืน้บ้านท่ีเกิด
ขึน้มาเพ่ือการรับใช้ชุมชนในมิติความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม  การศึกษาเร่ืองส่ือพืน้บ้านจึงต้อง
สนใจเร่ืองการตีความหมายภายใต้ระบบสญัญะ  เพราะทกุอย่างขององค์ประกอบของส่ือพืน้บ้าน
ล้วนมีความหมายและมีท่ีมาของการเกิดขึน้  ท่ีต้องใช้การตีความเพ่ือเข้าใจในการกระท าหรือการ
แสดงออกถึงความหมายท่ีอยู่เบือ้งหลังของส่ือวฒันธรรม  ส่ือพืน้บ้านแบ่งออกเป็น  4  ประเภท  
(กาญจนา  แก้วเทพ,  2557, น.103  ; 420 - 421) ได้แก่ 
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1. รูปแบบส่ือท่ีเป็นวจนภาษา  (Verbal Form)  เชน่  ค าคม  บทกลอน  เพลงพืน้บ้าน  
เพลงสอนเดก็  เร่ืองเลา่  ต านาน 

2.รูปแบบส่ือท่ีเป็นพฤติกรรม  (Behavior Form)  เช่น  ความเช่ือพืน้บ้าน  ประเพณี
ธรรมเนียม  วิธีการรักษาพยาบาล  งานเฉลิมฉลอง  การเลน่เกม  และการละเลน่ตา่ง ๆ  

3.รูปแบบส่ือท่ีเป็นวตัถุ  (Material Form)  เช่น  งานฝีมือ  ข้าวของเคร่ืองใช้  เสือ้ผ้า  
วิธีการท าอาหาร 

รูปแบบ ส่ือท่ี เป็นอวัจนภาษา  (Non-Verbal Form)  เช่น   การแสดงอากัป กิ ริยา   
การเต้นร า  การวาดภาพ 

การละเล่นคือหนึ่งในประเภทของส่ือพืน้บ้าน  ท่ีแต่ละชุมชนสร้างสรรค์ขึน้มาตาม
สภาพแวดล้อมท่ีอยูอ่าศยั  ผสมผสานกบัความเช่ือและวิถีชีวิต  จนกลายเป็นการละเลน่ท่ีท าหน้าท่ี
เป็นส่ือกลางของชุมชนท่ีมีบทบาทหน้าท่ีต่อคน  ชุมชน  และสังคม  อย่างหลากหลายบน
ความสมัพนัธ์ทางวฒันธรรมในชุมชนท่ีเช่ือมโยงกันผ่านการละเล่นเป็นตวักลางในการเช่ือมโยง
ความสัมพันธ์ดังกล่าว  ความหลากหลายของส่ือพืน้บ้านเกิดจากพืน้ท่ีเป็นส าคัญ  เพราะส่ือ
พืน้บ้านเป็นส่ือของชุมชนท่ีเอาพืน้ท่ีเป็นฐาน  (area  base)  เม่ือพุดถึงชุมชนความแตกต่างของ
บริบทจึงท าให้เกิดความเป็นอตัลกัษณ์ของท้องถ่ิน  เน่ืองจากแต่ละชุมชนอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ี
แตกต่างกัน  และคนในชมุชนก็มีความแตกต่างทางวฒันธรรม  แต่ในขณะเดียวกันส่ือแห่งความ
หลากลายนีก็้มีจดุร่วมบางอย่างร่วมกัน  เกิดการแลกเปล่ียนหยิบยืมและผสมผสานจนกลายเป็น
ส่ือพืน้บ้านของชมุชน   เชน่  การมีระบบความเช่ือเร่ืองผี  ท่ีเป็นองค์ประกอบส าคญัของส่ือพืน้บ้าน
ท่ีผสมผสานอยู่ในส่ือวฒันธรรมชมุชนแตล่ะแหง่ท่ีปรากฏอยู่ในองค์ประกอบทางวฒันธรรมของส่ือ
พืน้บ้าน  (เธียรชยั  อิศรเดช, 2549, น.30 - 35)   

การศึกษาด ารงอยู่หรือการสูญสลายของส่ือพืน้บ้านหรือส่ือประเพณี  จ าเป็นต้อง
พิจารณาองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องอย่างเป็นระบบเพ่ือการสืบทอดวฒันธรรมชมุชน   องค์ประกอบ
ส าคัญ ของด ารงอยู่ เพ่ื อการสืบทอดวัฒนธรรม  ให้สามารถด ารงอยู่ ได้อย่างยั่ง ยืนนัน้   
มีองค์ประกอบส าคัญ 3  ประการ (กาญจนา  แก้วเทพ. 2549 : 9)  ได้แก่  1)  การสืบทอด   
2)  การปรับประยกุต์  (การปรับตวั)  3)  การสร้างเครือขา่ย  

1)  การสืบทอด  หัวใจส าคัญของการสืบทอดวัฒนธรรม  (ส่ือพืน้บ้าน)  คือการ
วิเคราะห์ให้เข้าใจถึงประเด็นปัญหาของวฒันธรรมนัน้ ๆ  ว่ามีปัญหาตรงจดุใด  และจะช่วยเสริม
ความเข้มแข็งในเร่ืองศกัยภาพในการสืบทอดตรงจุดใด  ซึ่งมีองค์ประกอบส าคญั  3  ประการ  อนั
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ได้แก่  การครบเคร่ืองเร่ืองการสืบทอด  (ตามแนวคดิต้นไม้แห่งคณุคา่)  การวิเคราะห์องค์ประกอบ
ของการส่ือสาร  (SMCR)  และการผลิตซ า้เพ่ือการสืบทอดวฒันธรรม 

1.1)  ครบเคร่ืองเร่ืองการสืบทอด  (ต้นไม้แหง่คณุคา่) 
การใช้แนวคิดต้นไม้แห่งคุณค่ามาพิจารณาในเร่ืองของการสืบทอด

วฒันธรรมนัน้  จะพิจารณาในแนวดิ่ง  นัน่คือ  ต้นไม้ท่ีมองเห็นจะประกอบไปด้วย  3  ส่วน ได้แก่  
ส่วนท่ีเป็นดอก /ผล/ใบ  และล าต้น  เปรียบว่าเป็นส่วนท่ีมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าอยู่เหนือพืน้ดิน   
ซึ่งเป็นส่วนของรูปแบบและส่วนท่ีเป็นรากเหง้าอยู่ใต้ดิน  อนัเป็นส่วนท่ีมองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่า  
ซึ่งเป็นเนือ้หา /คุณค่า/ความหมาย (กาญจนา  แก้วเทพ .  2554 :  52 - 54)  ซึ่งในกระบวนการ
บริหารจดัการวฒันธรรมนัน้จ าเป็นต้องด าเนินการให้ครบทัง้ในส่วนท่ีเป็นรากและส่วนท่ีอยู่เหนือ
ดิน  ทัง้นีใ้นการจัดวางคุณลักษณะของวัฒนธรรมว่าส่วนใดคือรูปแบบ  )ส่วนท่ีมองเห็นได้  (  
และส่วนใดคือรากเหง้า  (ส่วนท่ีมองไม่เห็น)  ต้องยึดหลกัเกณฑ์เร่ืองสิทธิของเจ้าของวฒันธรรม   
เป็นผู้จดัวางคณุลกัษณะของวฒันธรรมดงักลา่ว 

การจดัวางคณุลกัษณะนอกจากจ าเป็นต่อการสืบทอดท่ีครบแล้ว  จะท าให้
สามารถมองเห็นการด ารงอยู่ของวฒันธรรมว่าด ารงอยู่อย่างไร  เหมือนหรือเปล่ียนแปลงไปจาก
เดิมอย่างไร  รวมทัง้จะท าให้มองเห็นความสัมพันธ์ท่ีเก่ียวข้องกันหากเกิดปัญหาท่ีองค์ประกอบ
สว่นใดเพ่ือจะได้แก้ปัญหาทัง้ระบบ    

ส่วนท่ี 1  คือส่วนท่ีมองเห็น  เทียบเคียงได้กับส่วนของล าต้น  ดอก  ใบ  
ผล  ซึ่งอยู่เหนือดินเราสามารถมองเห็นได้  ส่วนนีเ้ปรียบได้กับส่วนท่ีเป็นรูปแบบ  )form/ format)  
องค์ประกอบของการละเล่นพืน้บ้านท่ีเทียบเคียงกับส่วนท่ีมองเห็น  ได้แก่  1)  วตัถุประสงค์ของ
การละเล่น  2)  อปุกรณ์ในการละเล่น  3)  การแตง่กาย  4)  ดนตรี  5)  วิธีการเล่น  6)  เนือ้ร้องและ
ท านอง  7)  พิธีกรรม  8)  วรรณกรรมท้องถ่ิน  9)  บทบาทหน้าท่ีของการละเล่นท่ีมีต่อบุคคล  
ชมุชน  และสงัคม 

ส่วนท่ี  2  คือ  ส่วนท่ีมองไม่เห็น  อนัเทียบเคียงได้กับส่วนรากของต้นไม้  
ซึ่งอยู่ใต้ดิน  ส่วนนีเ้ปรียบได้กับส่วนท่ีเป็นเนือ้หา  /คุณค่า/ความหม าย  องค์ประกอบของ
การละเล่นพืน้บ้านท่ีเทียบเคียงกบัสว่นท่ีมองไม่เห็น  ได้แก่  1)  ความเช่ือ  2)  คณุคา่  ความหมาย
ของการละเลน่ท่ีมีตอ่บคุคล  ชมุชน  และสงัคม 

ส าหรับปัญหาท่ีพบเร่ืองครบเคร่ืองเร่ืองการสืบทอดในปัจจุบนันัน้  พบว่า   
มีปัญหาเร่ืองการสืบทอดใน 2  ระดบั   
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 ระดบัแรก  คือมีการสืบทอดแต่ระดบัดอก  /ผล/ ก่ิงก้าน  แต่ส่วนท่ีขาด
หายไป  คือส่วนของล าต้นและรากเหง้า   ซึ่งปัญหาของระดับแรกคือ  ได้เพียงส่วนเดียวจาก  
3  สว่น 

 ระดบัท่ีสอง  ได้ 2 ส่วน  จาก 3 ส่วน  ส่วนท่ีได้คือ  ดอก /ผล/ใบ  และอีก
ส่วนมีการท ากิจกรรมเสริมราก  ซึ่งปัจจบุนัต้นไม้ท่ีมีดอก  ผล  ใบและมี  “รากเทียม ”การสืบทอด
ระดบัท่ีสองเป็นท่ีนิยมในปัจจุบนัเน่ืองจากท าได้ง่ายและใช้เวลาน้อยกว่า  ดงันัน้ผู้ท างานด้านการ
สืบสานส่ือพืน้บ้านจึงต้องตระหนักถึงการสืบสานแบบไม่ครบเคร่ืองดังท่ีกล่าวมาข้างต้น  
(กาญจนา  แก้วเทพ,  2549, น.151) 

การวิเคราะห์องค์ประกอบหรือคณุลกัษณะของวฒันธรรม  จะท าให้รู้จกัตวั
วฒันธรรมนัน้มากขึน้ว่าวฒันธรรมนัน้ประกอบไปด้วยองค์ประกอบย่อย ๆ อะไรบ้างท่ีหลอมรวม
เป็นวฒันธรรมนัน้  และจะท าให้มองเห็นการเปล่ียนแปลงและการด ารงอยู่ภายใต้ช่วงเวลาของ
องค์ประกอบย่อย ๆ เหล่านัน้ในด้านรูปแบบ  บทบาทหน้าท่ี  ความเช่ือ  ว่าเกิดการเปล่ียนแปลง
จากเดิมหรือไม่  ถ้าเปล่ียนอะไรเปล่ียน  เปล่ียนไปอย่างไร  เพราะอะไรถึงเปล่ียน  ดงันัน้ถึงแม้ว่า
เวลาจะเปล่ียนไปนานเท่าไรแต่ส่ือพืน้บ้านยงัคงด ารงอยู่ในสงัคมเสมอเพียงแต่อยู่ในลกัษณะใด  
มองเห็นได้ด้วยตาเปลา่หรือมองไมเ่ห็นเทา่นัน้เอง   

1.2) การวิเคราะห์องค์ประกอบของการส่ือสาร  (SMCR)   การส่ือสารนัน้
ประกอบไปด้วย  4  ตัวส าคัญ   หรือท่ี เรียกว่า  S – M – C – R  ได้แก่   ผู้ ส่งสาร  (Sender)   
สาร  (Message)  ช่องทาง/ส่ือ  (Channel)  และผู้ รับสาร  (Receiver)  การวิเคราะห์กระบวนการ   
S – M – C – R  เป็นการวิเคราะห์ให้เห็นสภาพความเข้มแข็งของส่ือพืน้บ้านแตล่ะชนิด  เพ่ือจะได้
ประเมินสถานภาพของส่ือพืน้บ้านว่าองค์ประกอบของการส่ือสารตวัใดมีความเข้มแข็ง  ตวัใดมี
ปัญหาท่ีต้องแก้ไข  เพ่ือจะได้วางแผนเพ่ือแก้ปัญหาและเสริมสร้างความเข็มแข็งในตวัส่ือพืน้บ้าน
นัน้ได้ตรงจดุ  (กาญจนา  แก้วเทพ,  2549, น.28 - 32)   ส่ือพืน้บ้านถือเป็นชดุการส่ือสารชนิดหนึ่ง
ท่ีจ าเป็นต้องมีองค์ประกอบท่ีครบถ้วนจึงจะสามารถส่งต่อข้อมลูชดุดงักล่าวได้ผลส าเร็จ  หมายถึง
การสืบทอดท่ีสมบรูณ์  อนัหมายถึงการด ารงอยูข่องวฒันธรรมพืน้บ้านตอ่ไป 

- ผู้ส่งสาร  (Sender)  ในกรณีการละเล่นพืน้บ้าน  ผู้ส่งสารคือผู้น าเล่นท่ีเป็นตวั
หลักในแต่ละประเภทของการละเล่นนัน้ ๆ สถานการณ์ส่วนใหญ่ของส่ือพืน้บ้านทุกชนิดท่ีเป็น
ปัญหาเหมือนกนัคือคนกลุม่นีเ้ป็นกลุม่ผู้สงูอาย ุ ดงันัน้จงึเป็นกลุม่เส่ียงตอ่การสญูหายในอนาคต 

- เนือ้หา/สาร/ข้อมลู  (Message)   ปัญหาส าคญัของส่ือพืน้บ้านอีกองค์ประกอบ
หนึ่งคือ  ปัญหาการสูญหาย  ผิดเพีย้นของเนือ้หาวัฒนธรรมพืน้บ้าน  เน่ืองจากเป็นวัฒนธรรม
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ประเภทมุขปาฐะท่ีมีการถ่ายทอดโดยอาศยัการฝึกฝนและจดจ าเป็นหลัก  จึงเส่ียงต่อการสูญ
หายไปพร้อมกบัผู้สง่สาร 

- ส่ือ/ช่องทาง (Channel)  พืน้ท่ี/ช่วงเวลา/วาระโอกาสในการละเล่น  ช่องทางใน
การสง่ตอ่จากการมีโอกาสได้เลน่/แสดงวฒันธรรมพืน้บ้านในปัจจบุนัมีน้อยลง  สว่นหนึ่งเป็นผลมา
จากการมีส่ือสมยัใหม่เข้ามาแยง่ชิงพืน้ท่ีความสนใจจากผู้ รับสารหลากหลายชอ่งทางมากขึน้  การ
สูญหายของส่ือพืน้บ้านหลายชนิดเกิดจากการขาดโอกาส  ขาดพืน้ท่ีในการส่งต่อสารไปยังผู้ รับ  
นอกจากเร่ืองการขาดช่องทางพืน้ท่ีและโอกาสในการสืบทอดแล้ว  ช่องทางหนึ่งท่ีเป็นข้อจ ากดัใน
การสืบทอดวฒันธรรมประเภทตา่ง ๆ  ก็คือ  ในอดีตการสืบทอดวฒันธรรมพืน้บ้านหรือส่ือพืน้บ้าน
ประเภทตา่ง ๆ ได้ถกูจ ากดัอยู่ในหมู่เครือญาติจึงท าให้การสร้างผู้ สืบทอดตอ่อยู่ในปริมาณท่ีจ ากัด  
โดยเฉพาะเม่ือการเปล่ียนแปลงทางสงัคมในปัจจบุนัท่ีมีมากขึน้  การสืบทอดแบบสายตระกูลจึง
เปล่ียนแปลงไป  ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีช่องทางการสืบทอดช่องทางใหม่ ๆ  เข้ามาเพิ่มเติม  โดย
แบ่ ง เป็ น   4  ช่ องทาง   (กาญ จนา  แ ก้ ว เทพ , 2548, น .32- 34)  คื อ   การสืบทอดผ่ าน
สถาบันการศึกษา  การสืบทอดผ่านช่องทางแหล่งเรียนรู้ของศิลปิน  การสืบทอดผ่านช่องทาง 
“บ้าน”/ ชมุชน  และการสืบทอดผา่นชอ่งทางวดั 

- ผู้ รับสาร  (Receiver)  ผู้ชมและเป็นผู้ มีส่วนร่วมกบัการละเล่น  ปัญหาท่ีส าคญั
ไมน้่อยไปกวา่ปัญหาเร่ืองการสญูหายของผู้ส่งสารคือผู้ รับสารในปัจจบุนัมีปริมาณท่ีน้อยลง  ทัง้ใน
เชิงปริมาณและคณุภาพ  (ดไูมเ่ป็น) 

1.3)  การผลิตซ า้เพ่ือการสืบทอดวฒันธรรม  
แนวคิดการผลิตซ า้ทางวัฒนธรรม เป็นแนวคิดท่ีเรย์มอนด์  วิลเลียมส์  

(Raymond  Williams)  (อ้างถึ งในทิพ ย์พธู  กฤษสุนทร , 2554, น . 355- 359)  นักวิชาการ
วฒันธรรมศึกษาได้น ามโนทัศน์ของส านักมาร์กซิสม์  ว่าด้วยเร่ือง  “การผลิต”  ในทางเศรษฐกิจ  
มาสู่ความหมาย  “การผลิต”  ทางวฒันธรรมและวิถีชีวิต  โดยมองวา่  วฒันธรรม  ไมใ่ชส่ิ่งท่ีเกิดขึน้
ได้เอง  แตว่ฒันธรรมนัน้ต้องมีวตัถท่ีุใช้ในการสร้างตวัเองเชน่เดียวกบัการผลิตในระบบเศรษฐกิจท่ี
ต้องประกอบด้วยปัจจัยการผลิต  อาทิ  แรงงาน  ทุน  ดังนัน้การผลิตทางวัฒนธรรมจึงมีความ
เก่ียวข้องกับประเด็นเร่ืองความสมัพนัธ์ทางการผลิต  ความไม่เท่าเทียมกนัหรือการกระจุกตวัของ
การครอบครองปัจจยัการผลิตเช่นเดียวกบัการผลิตในระบบเศรษฐกิจเชน่กนั   

เรย์มอนด์  วิลเลียมส์  ให้ความส าคญักบัวฒันธรรมท่ีถกูผลิตขึน้มาแล้ววา่  
มีความจ าเป็นท่ีจะต้องมีการผลิตซ า้เพ่ือการสืบทอดอยูเ่สมอ  เพราะเป็นสิ่งท่ี

บง่บอกถึงความอยู่รอดและการด ารงอยู่ของวฒันธรรมเหล่านัน้  เรย์มอนด์  วิลเลียมส์    ได้เสนอ
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วงจรของกระบวนการทางวฒันธรรมในการผลิตซ า้วฒันธรรมให้ยงัอยู่ในการรับรู้ของคนในสงัคม
ประกอบไปด้วย   4  ประเดน็หลกั  (กาญจนา  แก้วเทพ, 2547, น. 47)  คือ 

(1) วฒันธรรมหนึ่ง ๆ  ได้รับการผลิตขึน้มาอย่างไร / ท าไม  (กระบวนการ
ผลิต (production)) 

(2) วฒันธรรมดงักลา่วมีการเผยแพร่ออกไปอยา่งไร/ ท าไม   
(การแพร่กระจาย  (distribution)) 
(3) วฒันธรรมนีมี้การบริโภคโดยผู้คนในสงัคมหรือท้องถ่ินอย่างไร/ท าไม  

(การบริโภค  (consumption)) 
(4) วฒันธรรมนัน้ ๆ  ได้รับการผลิตซ า้หรือสืบทอดต่อไปอย่างไร/ท าไม  

(การผลิตซ า้  (reproduction)) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กระบวนการผลิตและผลิตซ า้ทางวฒันธรรม   
(cultural production and reproduction)   

ท่ีมา: (ทิพย์พธู  กฤษสนุทร,  2554, น. 357)) 

1)  การวิเคราะห์กระบวนการภายในของตวัวฒันธรรมท่ีจะท าการผลิตซ า้  
ประกอบไปด้วย  การวิเคราะห์องค์ประกอบย่อยของการผลิต  ยกตวัอย่างวฒันธรรมการท ากลอง  
ตัง้แต ่ ผู้ผลิต  (หมอท ากลอง)  องค์ความรู้  (ต ารากลอง)  วตัถดุิบ  (ต้นไม้/หนงัววั)  ความต้องการ
ใช้กลอง  มีสถานท่ีตัง้  มีช่วงเวลากระท า  มีขัน้ตอนการกระท า  มีการระบุหน้าท่ีของกลองต่อ
ชุมชน  การวิเคราะห์องค์ประกอบภายในกระบวนการผลิตจะช่วยอธิบายการท่ีวฒันธรรมนัน้ยัง
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สามารถคงอยู่  เปล่ียนแปลงหรือสูญหายไปจากสังคมได้ว่ามีปัจจัยย่อยๆ ภายในองค์ประกอบ
ใดบ้างท่ีเปล่ียนแปลงหรือขาดหายไปจากขัน้ตอนของการผลิต 

2)  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัววัฒนธรรมท่ีถูกผลิตซ า้กับ
บริบท/โครงสร้างของชมุชน/สงัคม  การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงบริบทชมุชนและสงัคมเน่ืองจาก
การเกิดขึน้ของตัวภูมิปัญญาชุมชนเป็นผลมาจากการปรับตัวและตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมท่ี
ตนเองอาศัยอยู่  ดังนัน้เม่ือบริบทหรือสภาพแวดล้อม  (ทัง้สภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สภาพแวดล้อมทางวฒันธรรม)  เปล่ียนแปลงไป  ย่อมส่งผลตอ่การเปล่ียนแปลงของตวัวฒันธรรม
นัน้เช่นกนั  บริบททางสงัคมคือหวัใจส าคญัของการด ารงอยู่ของวฒันธรรม   เม่ือบริบททางสงัคม/
โครงสร้างชุมชน/สังคมเปล่ียน  ย่อมส่งผลต่อการปรับเปล่ียนของตวัวฒันธรรมท่ีจะถูกน ามาใช้  
และความสัมพันธ์ท่ีเอือ้ต่อกันระหว่างสถาบันอ่ืน ๆในสังคมกับการเอือ้ต่อการด ารงอยู่ของส่ือ
พืน้บ้าน  ยอ่มมีผลตอ่การคงอยู ่ การปรับตวั  และการสญูสลายของส่ือพืน้บ้าน 

ดงันัน้ในการวิเคราะห์การผลิตซ า้การละเล่นพืน้บ้านไทยพวน  นอกจาก
ต้องวิเคราะห์องค์ประกอบของกระบวนการผลิตซ า้วฒันธรรมท่ีเก่ียวข้องแล้ว  สิ่งท่ีต้องค านึงถึง
เป็นอย่างมากก็คือองค์ประกอบภายในของตวัวฒันธรรมเพราะถ้าองค์ประกอบภายในไม่มีความ
เข้มแข็ง  การผลิตซ า้วฒันธรรมการละเล่นพืน้บ้านก็จะเป็นการผลิตซ า้แตต่วัหรือเปลือกวฒันธรรม
ท่ีขาดการรักษารากท่ีเช่ือมโยงกบัวิถีชีวิตของชมุชนซึ่งคือรากฐานส าคญัของการสืบทอดวฒันธรรม
ท่ีเข้มแข็งต่อไป  การวิเคราะห์กระบวนการท่ีเก่ียวข้องกับการผลิตซ า้ทางวฒันธรรมจึงจ าเป็นต้อง
ศกึษาอย่างเช่ือมโยง  ไม่แยกส่วนเพราะการละเล่นพืน้บ้านคือส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตท่ีเช่ือมโยงวิถี
ชีวิตชุมชนท่ีเก่ียวข้องหลายด้าน  การท าความเข้าใจและมองเห็นปัญหารวมทัง้ศักยภาพของ
องค์ประกอบแตล่ะสว่นจะท าให้เกิดการอนรัุกษ์และสืบทอดได้อยา่งเข้มแข็ง 

2)  การปรับประยกุต์  (การปรับตวั)   
คุณสมบัติส าคัญของการด ารงอยู่ของวัฒนธรรมคือ  ความสามารถในการ

ปรับตวั  “วฒันธรรมต้องมีการปรับเปล่ียน  ปรับแปลง  ปรับประยุกต์  (adaptation)”  (กาญจนา  
แก้วเทพ .  2549: 43)  เพ่ือให้สอดรับกับสภาพแวดล้อมของบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป  มีแต่
วฒันธรรมท่ีสามารถปรับตวัได้ส าเร็จเท่านัน้จึงจะด ารงอยู่ต่อไปได้  กาญจนา  แก้วเทพ  (2548, , 
น. 42 - 45)  ได้เสนอเกณฑ์ในการพิจารณาการปรับประยุกต์  (การปรับตวั)  ของส่ือพืน้บ้านและ
วฒันธรรมทกุชนิด  ไว้  3  ประเดน็คือ 
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2.1)  หลกัเกณฑ์เร่ืองเปลือก/ กระพี/้ แก่น 
การปรับประยุกต์วฒันธรรมจะใช้แนวคิดต้นไม้แห่งคุณค่ามาเป็นเกณฑ์ใน

การพิจารณา  แต่จะใช้การมองในแนวนอนท่ีต้นไม้จะประกอบไปด้วย3  ชัน้  อนัเปรียบได้กบัเร่ือง
ของการปรับเปล่ียนส่ือพืน้บ้าน  ดงันี ้  คือ  เปลือก  (ส่วนนอกสุด)  เป็นสิ่งท่ีปรับได้และเปล่ียนอยู่
เสมอ  กระพี ้ (ถัดเข้ามา)  กระพีจ้ะปรับได้บางส่วน  และแก่น  (อยู่วงในสุด)  เป็นสิ่งท่ีต้องธ ารง
รักษาเอาไว้ให้เหมือนเดิม   ดงัท่ีกล่าวว่า  “เปล่ียนเปลือก  ปรับกระพี ้ และรักษาแก่นไว้”  การจดั
วางคุณลักษณะต่าง ๆ ของวัฒนธรรมว่าส่วนใดเปรียบได้กับเปลือก  กระพี ้ หรือแก่น  ต้อง
ค านงึถึงหลกั  “สิทธิเจ้าของวฒันธรรม”  เป็นผู้จดัวาง 

2.2)  หลกัเกณฑ์เร่ืองสิทธิของเจ้าของวฒันธรรม 
เจ้าของวัฒนธรรมเป็นผู้ สร้าง  ผู้ ใช้  และผู้ รักษาสมบัติของตน  การปรับ

ประยกุต์วฒันธรรมจึงต้องให้เจ้าของวฒันธรรมเป็นผู้ปรับเปล่ียน  เพราะเจ้าของจะรู้จกัวฒันธรรม
ของตนดีท่ีสุด  ดังนัน้การเปล่ียนแปลงของส่ือพืน้บ้านจึงต้องเกิดจากการเลือกของเจ้าของ
วัฒนธรรมว่าจะเลือกคุณลักษณะใดเพ่ือคงไว้  เลือกเปล่ียนคุณลักษณะใด  รวมทัง้จะเลือก
สร้างใหมใ่นคณุลกัษณะใด   

2.3)  หลกัเกณฑ์เร่ืองรูปแบบของการผสมผสาน   
รูปแบบการผสมผสานของการปรับประยกุต์วฒันธรรม  พบ  3  รูปแบบ  คือ  

1  (การแทนท่ี  ) Substitution)  คือ  ของเดิมถกูแทนท่ีด้วยของใหม่ทัง้หมด  2)  การเพิ่มเข้ามาแทน  
)Addition)  คือ  การเก็บทัง้ของเก่าและของใหม่เอาไว้ด้วยกัน  3)  การปรับประสาน  เป็นการ
ผสมผสานของเก่าและของใหมอ่อกมาเป็นรูปแบบใหม่ 

ทัง้นีต้้องตระหนกัถึงการมีส่วนร่วมของกลุ่มคนหลายฝ่าย  โดยเฉพาะคนใน
วฒันธรรมเพราะวฒันธรรมพืน้บ้านคือสมบตัิของชุมชน  เป็นสมบัติร่วมท่ีต้องเปิดโอกาสให้กับ
กลุ่มคนทกุกลุม่ได้มีสว่นร่วมในการอนรัุกษ์และดแูลสมบตัิของตนเอง  นอกจากการมีสว่นร่วมจาก
คนในชุมชนแล้ว  ก าลงัเสริมจากภายนอกชุมชนเป็นสิ่งท่ีขาดไม่ได้ในการท างานด้านการสืบทอด
วฒันธรรมในสงัคมปัจจบุนัเชน่กนั 

นอกจากนีย้งัพบว่า  ในการปรับประยกุต์เพ่ือการสร้างกลุ่มผู้ สืบทอด  มีการใช้ทฤษฎี
บนัไดปลาโจนทางศิลปะ  มีแนวคิดหลกัว่า  “หากเราต้องการให้ปลากระโจนจากท่ีต ่าไปสู่ท่ีสงู  แต่
หากว่าจะให้ปลาท่ีมีก าลงัน้อย  กระโดดทีเดียวให้ถึงท่ีสงูนัน้เลยย่อมเกินก าลงัของปลา  ดงันัน้เรา
จึงต้องมีกลไกท่ีจะคอยผลักดนัให้ปลานัน้นัน้ไต่ระดบัอยู่เสมอ  โดยการแบ่งซอยบนัใดออกเป็น  
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ขัน้ ๆ”  การน าทฤษฎีนีม้าใช้จะเก่ียวข้องกับ “การคดัเลือกและออกแบบ”  เพ่ือให้เกิดการก้าวไปสู ่ 
“จดุหมายปลายฝัน”  (กาญจนา แก้วเทพ,  2549, น. 41 - 42) 

3)  การสร้างเครือขา่ย 
เครือข่าย  คือรูปแบบความสัมพันธ์ของคน  กลุ่มคน องค์กร   ท่ีรวมตวักันเพ่ือ

วตัถุหลักอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน  และการมีประสานความร่วมมือกันเพ่ือด าเนินการให้บรรลุ
เป้าหมายหลักร่วมกัน  (ภัสวลี  นิติเกษตรสุนทร , 2549, น. 79 - 81)  ส าหรับส่ือพืน้บ้านนัน้  
เครือข่ายถือเป็นองค์ประกอบยอ่ยอยา่งหนึง่ของส่ือ  (วฒันธรรม)  พืน้บ้านท่ีจ าเป็นตอ่การด ารงอยู ่ 
กาญจนา  แก้วเทพ  (2549 , น. 59 - 60)  ได้กล่าวถึงความจ าเป็นในการสร้างเครือข่ายของส่ือ
พืน้บ้านไว้วา่ 

-  เพ่ืออนรัุกษ์ให้ส่ือพืน้บ้านอยูต่อ่ไปได้อย่างยัง่ยืน  
-  อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ส่ือพืน้บ้านขยายตัวออกไปเพ่ื  เป็นการเพิ่ม

พืน้ท่ีส่ืออีกทางหนึง่ 
-  เพ่ือใช้ประโยชน์จากส่ือพืน้บ้านในงานสขุภาวะทกุ ๆ  ด้าน  

-  เพ่ือเสริมสร้างความรักความสามคัคี  ยามเม่ือต้องการความช่วยเหลือหรือ
เกิดปัญหาความเดือดร้อน 

-  แก่ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องกับส่ือพืน้บ้าน  เช่น  ผู้ แสเพ่ือสร้างรายได้ ดง  ผู้ ท า
อปุกรณ์  ฯลฯ 

-  เพ่ือถ่ายทอดคณุคา่ของส่ือพืน้บ้านไปยงัชมุชนอ่ืน ๆ   
-  เพ่ือเป็นการชกัน าให้คนรุ่นเก่าได้มาพบกบัคนรุ่นใหม่  

-  เพ่ือเปิดโอกาสให้คนทุกกลุ่มได้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกขัน้ตอนของส่ือ
นพืน้บ้า  

เครือข่าย  แบ่งออกเป็น  2  ประเภท  (ภัสวลี  นิติเกษตรสุนทร. 2549: 89- 105; 
กาญจนา  แก้วเทพ, 2548, น. 52 - 53)  อนัได้แก่   เครือข่ายเดิม   คือ  กลุ่มศิลปิน  กับกลุ่มผู้ชม  
ลูกศิษย์  ชาวบ้านในหมู่บ้าน  เป็นรูปแบบความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด  เครือข่ายใหม่   คือ  กลุ่ม
เครือข่ายระหว่างสถาบนัการศึกษา  เครือข่ายขององค์กรชมุชน เช่น  อบต.  สภาวฒันธรรม  กลุ่ม
เยาวชนหนว่ยงานภาครัฐ  ได้แก่  สว่นราชการตา่งๆ ในท้องถ่ิน 

ระดับเครือข่าย  มี   2  ระดับ  แบ่งเป็น  ระดับเครือข่ายภายในชุมชนและ
เครือข่ายภายนอกชมุชน  เครือข่ายภายในชุมชน  อนัเปรียบได้กบัเครือข่ายเดิม  ได้แก่ กลุม่ศิลปิน  
กลุ่มผู้ ท่ี มีความคิดท่ีตรงกันหรือคล้ายกัน  มีการรวมตัวกันเพ่ือวัตถุประสงค์เดียวกัน  ร่วม
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แลกเปล่ียนและท ากิจกรรมร่วมกัน  ซึ่งเครือข่ายภายในชุมชนถือเป็นหัวใจส าคญัของการสร้าง
เครือขา่ยออกไปยงัภายนอกชมุชน  เพราะถ้าเครือข่ายภายในไม่มีความเข้มแข็งแล้ว  การจะสร้าง
เครือข่ายภายนอกชมุชนก็จะเป็นไปได้ยาก  เครือข่ายภายนอกชมุชน  เปรียบได้กบัเครือข่ายใหม ่ 
เป็นเครือข่ายท่ีเกิดจากการเช่ือมโยงจากกลุ่มเครือข่ายภายในชุมชนไปยงักลุ่มบุคคลหรือองค์กร
ภายนอกชุมชน  อนัได้แก่  ส่ือบุคคลภายนอกชุมชน  ได้แก่  ปราชญ์ชาวบ้าน  ศิลปินพืน้บ้านใน
ชมุชนใกล้เคียง  สถาบนัการศกึษา  หนว่ยงานราชการในท้องถ่ิน  และส่ือมวลชนท้องถ่ิน 

แนวคิดส่ือพืน้บ้านจะน ามาใช้ในการศกึษาการด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลงของ
การละเล่นพืน้บ้านในฐานะเป็นหนึ่งในส่ือพืน้บ้านท่ีชุมชนได้สร้างขึน้มาเพ่ือเป็นตวักลางในการ
ส่ือสารความคิด  ความเช่ือและการถ่ายทอดวฒันธรรมในกลุ่ม  แนวคิดส่ือพืน้บ้านจะท าให้รู้จัก
องค์ประกอบทางวฒันธรรมของตวัการละเลน่พืน้บ้านท่ีเก่ียวข้องและสมัพนัธ์กบัองค์ประกอบย่อย
อ่ืน ๆ ดังนัน้จะท าให้มองเห็นการด ารงอยู่และการเป ล่ียนแปลงว่าภายในองค์ประกอบของ
การละเล่นองค์ประกอบใดท่ียงัคงอยู่  อะไรท่ีเปล่ียนไป  การด ารงอยู่ในปัจจุบนัอยู่อย่างไร  ถ้ามี
การปรับเปล่ียนเปล่ียนไปอย่างไร  และการคงอยู่หรือการเปล่ียนแปลงในองค์ประกอบตวัหนึ่ง ๆ 
ของการละเล่นส่งผลตอ่การด ารงอยูแ่ละการเปล่ียนแปลงขององค์ประกอบตวัอ่ืน ๆ หรือไมอ่ยา่งไร  
และเม่ือรู้จกัคณุลกัษณะขององค์ประกอบทางวฒันธรรมของการละเล่นแล้ว  แนวคิดส่ือพืน้บ้าน
จะท าให้เกิดกระบวนการดแูล  รักษา  ฟืน้ฟู  สืบทอดการละเล่นพืน้บ้านเพ่ือการด ารงอยู่อย่างเป็น
ระบบน าไปสูค่วามยัง่ยืนของวฒันธรรมพืน้บ้าน   

การจดัการวฒันธรรมพืน้บ้าน 
แนวคิดการจดัการวฒันธรรมพืน้บ้าน  เป็นองค์ประกอบท่ีสืบเน่ืองมาจาก

กระบวนการส ารวจคณุลกัษณะของตวัวฒันธรรมพืน้บ้าน   เพ่ือการสืบทอดและการปรับประยกุต์
โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการด ารงอยู่ของวฒันธรรมพืน้บ้านอย่างเข้มแข็งและยัง่ยืน  เป้าหมายของ
งานผลิตเพ่ือบริหารจดัการวฒันธรรม  ประกอบด้วย  4  เป้าหมาย  (กาญจนา  แก้วเทพ,  2549, 
น. 137 - 171)  คือ 

1)  การจดัการเพ่ือการรือ้ฟืน้วฒันธรรม  ในกรณีท่ีวฒันธรรมพืน้บ้าน
ตวันัน้ได้สญูหายไปจากสงัคม  จงึต้องท าการรือ้ฟืน้และสืบทอดใหม่ 

2)  การจัดการเพ่ือการสืบทอดวัฒนธรรม  เป็นกระบวนการรักษา
และส่งต่อวฒันธรรมนัน้ให้สามารถด ารงอยู่ตอ่ไปในสงัคมผ่านการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น   การบริหาร
จดัการวฒันธรรมเพ่ือการรือ้ฟืน้และการสืบทอดวฒันธรรมใช้กระบวนการสืบทอดส่ือพืน้บ้านท่ีได้
กล่าวมาแล้วก่อนหน้านี ้ ประกอบด้วย  ครบเคร่ืองเร่ืองการสืบทอด  (ตามแนวคิดต้นไม้แห่ง
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คุณค่า)  การวิเคราะห์องค์ประกอบของการส่ือสาร  (SMCR)  และการผลิตซ า้เพ่ือการสืบทอด
วฒันธรรม 

3)  การจัดการเพ่ือการปรับประยุกต์  เป็นกระบวนการจัดการตัว
วัฒนธรรมเพ่ือการปรับตัวให้สอดคล้องกับสังคมท่ีเปล่ียนไปตามแนวคิดการปรับประยุกต์
วฒันธรรมโดยใช้การมองต้นไม้ในแนวนอน  ท่ีต้องมีความเข้าใจว่าสิ่งใดปรับได้  สิ่งใดเปล่ียนได้  
หรือสิ่งใดห้ามเปล่ียน  การท างานด้านการรือ้ฟื้น  การสืบทอดและการปรับประยุกต์วัฒนธรรม
หัวใจส าคัญคือกระบวนการมีส่วนร่วมของเจ้าของวัฒนธรรม  ในการมีส่วนร่วมในการรือ้ฟื้น  
อนรัุกษ์  สืบทอดและปรับประยกุต์ท่ีต้องให้สิทธิเจ้าของวฒันธรรมเป็นผู้ ชีข้าดวา่เขาอยากจะรือ้ฟืน้  
ผลิตซ า้  ปรับประยกุต์วฒันธรรมตวัไหนของเขา 

4)  การจดัการเพ่ือการส่งเสริมเผยแพร่  การเผยแพร่วฒันธรรมเป็น
กลไกส าคญัท่ีเอือ้ตอ่การด ารงอยูข่องวฒันธรรม  เพราะถ้าไมมี่การเผยแพร่ก็ไม่มีการบริโภค  หาก
ไม่มีการบริโภควัฒนธรรมก็จะหายไปโดยอัตโนมัติ  ดังนัน้การส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรม
พืน้บ้านจงึต้องขยบัขยายชอ่งทาง  กลุม่ผู้บริโภคให้มากขึน้  ดงันี ้

4.1)  มิติการขยับขยายวัฒนธรรมพืน้บ้านให้เปิดกว้างมากขึน้  
เชน่   

-  การขยายพืน้ท่ีออกไปจากการใช้ในวิถีชีวิตประจ าวนัท่ีเป็น
เร่ืองเฉพาะกลุม่  ให้เป็นเร่ืองพืน้ท่ีทัว่ไปท่ีทกุกลุม่สามารถเข้าถึงได้ 

-  การขยายกลุ่มคน  จากกลุ่มผู้ สร้างและผู้ ใช้  เป็นกลุ่มคน
ทัว่ไปท่ีสามารถเข้าถึงและใช้ได้ 

-  การขยายชนชัน้  ให้วัฒนธรรมพืน้บ้านตอบสนองความ
ต้องการของคนทกุกลุม่มากย่ิงขึน้ 

-  การขยายไปยังส่ือประเภทต่าง ๆ  ด้วยการเพิ่มช่องทาง
หรือโอกาสในการเผยแพร่  เชน่  ส่ือวิทย ุ  โทรทศัน์ 

4.2)  การขยายกลุ่มคนท่ีเข้ามาช่วยกันขับเคล่ือนการส่งเสริม
เผยแพร่  แบ่งออกเป็นความร่วมมือจาก 3 กลุ่มหลกั ๆ  คือ  ภาครัฐ  ภาคชุมชน  และภาคธุรกิจ/
เอกชน 

แนวคิดการจัดการวัฒนธรรมพืน้บ้านจะท าให้เห็นกระบวนการส่งเสริมและ
สนบัสนนุให้วฒันธรรมพืน้บ้านด ารงอยู่ในสงัคมอย่างเข้มแข็งและยัง่ยืน  ท่ีประกอบไปด้วยความ
ร่วมมือจากคนหลายกลุ่มในการดแูลรักษาเพ่ือการสืบทอดวฒันธรรมพืน้บ้านในฐานะสมบตัิของ
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ชุมชน  และจะท าให้สามารถวิเคราะห์ถึงความส าเร็จและความล้มเหลวของการบริหารจัดการ
วฒันธรรมพืน้บ้านแต่ละแห่งว่ามีปัจจยัท่ีเก่ียวข้องอะไรบ้างท่ีท าให้ชุมชนนัน้ประสบความส าเร็จ
หรือล้มเหลวในการสืบทอดวฒันธรรมพืน้บ้านของตนเพ่ือการด ารงอยูต่อ่ไป 

2. แนวคิดการละเล่นพืน้บ้าน 
การละเล่นพืน้บ้าน  เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมท่ีมนุษย์ในแต่ละสังคมสร้างขึน้  โดยมี

วตัถุประสงค์หลกัคือการสร้างความสนุกสนาน  ความร่ืนเริงในศิลปะและสร้างสนุทรียะเพ่ือผ่อน
คลายจากการท างาน  จดัเป็นวฒันธรรมประเภทศิลปะและสนุทรียศาสตร์  (art and aesthetics)  
ท่ีแตล่ะสงัคมสร้างขึน้  (สมศกัดิ ์ ศรีสนัตสิขุ,  2536, น. 16)   

ความหมายของการละเลน่พืน้บ้าน 
กองวัฒนธรรม  (อ้างถึงในบุปผา  บุญทิพย์ ,  2532, น. 178)  กล่าวถึงการละเล่น

พืน้บ้านว่าหมายถึง  การแสดงใด ๆ อนัเป็นประเพณีนิยมในท้องถ่ินและเล่นกันระหว่างประชาชน  
เพ่ือความร่ืนเริงในฤดกูาล  ไมเ่ป็นอาชีพหรือเพ่ือหารายได้  จะมีดนตรีหรือการขบัร้องหรือการฟ้อน
ร าประกอบก็ได้ 

ประจักษ์  ไม้เจริญ  (2555, น. 9 - 6)  กล่าวถึงการละเล่นพืน้บ้านว่าหมายถึง  
การละเล่นท่ีมีการเล่นสืบตอ่กนัมาตัง้แตส่มยัโบราณเพ่ือความสนกุสนานเพลิดเพลิน  ซึ่งแตกต่าง
กนัออกไปตามสภาพของท้องถ่ินนัน้ ๆ  เพ่ือให้เกิดความสนกุสนาน  การออกก าลงักาย  และอาจ
ก่อให้เกิดความรักความสามคัคีระหวา่งผู้ เลน่ 

สรุปได้ว่า  การละเล่นพืน้บ้านเป็นการกระท าหรือกิจกรรมในการรวมกลุ่มของแตล่ะ
ท้องถ่ิน  ท่ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือความสนุกสนาน  เพลิดเพลินเป็นส าคญั ในขณะท่ีอาจแฝงไปด้วย
ประโยชน์ด้านการสร้างความรักความสามคัคีและเป็นการส่งเสริมสขุภาพร่างกายให้กบัผู้ เลน่  โดย
แต่ละท้องถ่ินอาจมีความคล้ายคลึงและแตกต่างกันออกไปในวิธีการเล่นและองค์ประกอบของ
การละเลน่ท่ีสมัพนัธ์กบัสภาพแวดล้อมของแตล่ะท้องถ่ิน 

การละเล่นพืน้บ้านเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  
(ภูมิศาสตร์) และสภาพแวดล้อมทางวฒันธรรม  (ค่านิยม  ความเช่ือ)  การสร้างสรรค์วฒันธรรม
ของคนจึงเป็นการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวเพ่ือการแก้ปัญหาบนพืน้ฐานของการใช้
ทรัพยากรทางธรรมชาติและโลกทัศน์ของกลุ่มท่ีมีต่อสิ่งต่าง ๆ   จึงส่งผลให้เกิดความแตกต่างใน
การสร้างรูปแบบทางวฒันธรรมท่ีอาจมีทัง้คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันออกไป  จึงท าให้แต่ละ
ท้องถ่ินมีการละเล่นท่ีคล้ายคลึงและแตกตา่งกนัไปตามพืน้ท่ีของตน  (บปุผา  บญุทิพย์,  2532, น. 
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18- 19)  รวมทัง้ความคล้ายคลึงดงักล่าวก็เป็นผลมาจากการแพร่กระจายทางวฒันธรรมท่ีท าให้
เกิดการรับเอาวฒันธรรมของท้องถ่ินอ่ืนมาปรับใช้ในท้องถ่ินของตนเอง 

ประวตัคิวามเป็นมาของการละเลน่พืน้บ้าน 
การละเล่นพืน้บ้านสนันิษฐานว่ามีการละเล่นในกลุ่มชนต่าง ๆ  มาตัง้แต่สมยัดึกด า

บรรพ์โดยไม่สามารถระบุระยะเวลาในการเกิดขึน้ได้อย่างชัดเจน  เน่ืองจากลักษณะพิเศษของ
การละเล่นพืน้บ้านมีลกัษณะเป็นการถ่ายทอดแบบมุขปาฐะและการปฏิบตัิในการสืบทอดต่อกัน
มาจึงไม่มีการจดบนัทึกอย่างเป็นลายลกัษณ์อักษรจึงท าให้การถ่ายทอดมีรูปแบบท่ีอาศยับุคคล
เป็นส าคญัในการถ่ายทอด  ซึ่งเม่ือบคุคลท่ีเป็นผู้ถ่ายทอดเกิดการเสียชีวิตก็ย่อมส่งผลต่อการสูญ
หายของการละเล่นพืน้บ้านเช่นเดียวกัน   การละเล่นพืน้บ้านปรากฏในการกล่าวถึงตัง้แต่สมัย
สโุขทยั  เร่ือยมาจนถึงปัจจบุนัท่ีมีการบนัทกึในศลิาจารึกวา่ประชาชนรู้จกัสร้างสรรค์การละเลน่เพ่ือ
ความสนกุสนานตัง้แตเ่ป็นชมุชน  ดงัพบในศิลาจารึกของพ่อขนุรามค าแหงกล่าวไว้ว่า  “ใครจกัมกั
เล่น เล่น  ใครจกัมกัหวั หวั  ใครจกัมกัเล่ือน เล่ือน”  ในขณะท่ีในสมยัอยุธยากล่าวถึงการละเล่นท่ี
ปรากฏในบทละครมโนราห์  คือ  ลิงชิงเสา  และเล่นปลาลงอวน  และมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ก็
ปรากฏการละเล่นหลายอย่าง  ท่ีเขียนไว้ในบทละครเร่ืองอิเหนา  เช่น  ตะกร้อ  ข่ีม้าส่งเมือง  
(ประจกัษ์  ไม้เจริญ, 2555, น. 9-6 – 9-7)  ซึ่งปัจจบุนัการละเล่นท่ีปรากฏหลาย ๆอย่างก็ยงัเป็นท่ี
รู้จกัและยงัเลน่อยูจ่นถึงปัจจบุนั 

ลกัษณะและประเภทของการละเลน่พืน้บ้าน 
ประเภทของการละเล่นพืน้บ้านออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่   1)  ลักษณะของ

การละเลน่พืน้บ้าน  2)  ลกัษณะเฉพาะ (ประจกัษ์  ไม้เจริญ,  2555, น. 9-9 – 9-12) 
1)  ลักษณะทั่วไปของการละเล่นพืน้บ้าน  เป็นการอธิบายการเกิดขึน้หรือการ

สร้างสรรค์การละเล่นพืน้บ้านบนพืน้ฐานของความสมัพนัธ์ของชมุชนกบัสภาพแวดล้อม  จึงท าให้
เกิดการสร้างสรรค์การละเล่นพืน้บ้านท่ีสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของชมุชน
เกิดเป็นการละเล่นท่ีสะท้อนถึงความเป็นอยู่  สภาพสังคม  เศรษฐกิจ  เช่น  การละเล่นท่ีเล่นใน
เวลาท่ีวา่งจากการท าการเกษตร  โดยเฉพาะเทศกาลหลงัการเก็บเก่ียวพืชผล  ท่ีเป็นการละเลน่เพ่ือ
ผอ่นคลายหลงัจากท่ีท างานหนกัท่ามกลางสภาพอากาศท่ีร้อนมาโดยตลอด  จึงมกัเป็นการละเล่น
ท่ีนอกจากเพ่ือเป็นการผ่อนคลายแล้วอาจเป็นการเฉลิมฉลองหลังจากเสร็จสิน้การท างานใน
ช่วงเวลานัน้ ๆ  เทศกาลท่ีนิยมเล่นการละเล่นกันคือสงกรานต์  นอกจากนีย้ังมีการละเล่นท่ีนิยม
เล่นในตอนเย็นและกลางคืน  เพ่ือเป็นการรวมตวักนัสนุกสนานเพ่ือพักผ่อนจากการท างานในแต่
ละวนั  ในขณะท่ีวิธีการเล่น  การละเล่นพืน้บ้านจดัเป็นกิจกรรมทางสงัคมท่ีท าให้เกิดการรวมกลุ่ม
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ของคนในชุมชนได้มีโอกาสมาพบปะกันของคนหลากหลายรุ่นและระหว่างหนุ่มสาว  เป็นการ
รวมกลุ่มเพ่ือความสนุกสนานร่ืนเริง  กฎกติกาการละเล่นจึงมีลักษณะยืดหยุ่น  เพ่ือให้สามารถ
ปรับเปล่ียนตามสถานการณ์ในขณะท่ีเล่นเพ่ือสร้างความสนุกสนานเป็นส าคญั  ดงันัน้การละเล่น
ชนิดเดียวกันของแต่ละท้องท่ีจึงอาจมีความแตกต่างกันไปบ้าง  ตัง้แต่  บทร้อง  กติกาการเล่น  
รวมถึงอปุกรณ์การละเลน่ 

2)  ลกัษณะเฉพาะของการละเล่น  ได้แก่  เวลาท่ีใช้ในการละเล่น  จ านวนผู้ เล่น  
กฎกตกิาในการละเลน่  อปุกรณ์ในการละเลน่ 

ประเภทของการละเลน่พืน้บ้าน 
การแบ่งประเภทของการละเล่นพืน้บ้าน  มีนกัวิชาการการแบง่ไว้หลายลกัษณะ เช่น  

การละเล่นของเด็กและการละเล่นของผู้ ใหญ่  การแบ่งตามลกัษณะและวิธีการเล่น  การแบ่งตาม
กฎกตกิาในการละเลน่ เป็นต้น  (ประจกัษ์  ไม้เจริญ,  2555, น. 9-5 – 9-12)   

การละเลน่ของเดก็และการละเลน่ของผู้ใหญ่   
การละเล่นของเด็กจะมีลักษณะการเล่นเพ่ือความสนุกสนาน  ส่งเสริม

พัฒนาการในการอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนและการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ร่างกาย  สามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท  (อมรา  กล ่าเจริญ,  2553, น. 8 - 10) 

 1)  การเล่นเด่ียว  เป็นการเล่นท่ีมีผู้ เล่นคนเดียว  เช่น  การเล่นหมากเก็บ  
การเลน่ข่ีม้าก้านกล้วย 

 2)  การเล่นเป็นฝ่าย  เป็นการเล่นท่ีมีผู้ เล่น 2 ฝ่าย  เพ่ือเอาชนะอีกฝ่าย
หนึง่  เชน่  การเลน่ต่ีจบั 

 3)  การเล่นเป็นหมู่  เป็นการเล่นท่ีมีผู้ ร่วมเล่นหลายคนไม่จ ากัดจ านวน  
เชน่  มอญซอ่นผ้า  รีรีข้าวสาร 

การละเล่นของผู้ ใหญ่จะแบง่ออกได้เป็น 4 ประเภท  คือ  1)  การละเล่นเพ่ือ
ความบนัเทิง  2)  การละเลน่ท่ีเป็นพิธีกรรม  3)  การละเลน่ท่ีเป็นศลิปะการตอ่สู้   4)  กีฬาพืน้บ้าน 

การแบ่งตามลักษณะและวิธีการเล่น  วอเรน  อี  รอเบิทส์  (Warren E. 
Roberts  อ้างถึงใน ประจักษ์  ไม้เจริญ ,  2555, น. 9-11)  ได้แบ่งออกเป็น  16  ประเภท  โดยไม่
แยกระหว่างการละเล่นเด็กและการละเล่นของผู้ ใหญ่  คือ  1)  ประเภทการเล่นทาย  2)  ประเภท
การนบั  3)  ประเภทการกระโดดเชือก  4)  ประเภทซ่อนหา  5)  ประเภทการปรับ  6)  ประเภทไล ่– 
ไล่จับ  7)  ประเภทลูกบอล  8)  ประเภทคัดออก  9)  ประเภทกระโดดข้าม  10)  ประเภทตลก   
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11)  ประเภทกระดาษดนิสอ  12)  ประเภทความแม่นย า  13)  ประเภทเกีย้ว  14)  ประเภทไม้  15)  
ประเภทส าหรับเดก็เล็ก  16)  ประเภทร้องเพลง  ระบ า 

การแบง่ตามกฎกติกาในการละเล่น   แบง่ออกเป็น 2 ประเภท  ตามท่ีสม
ปราชญ์  อัมมะพันธ์ ได้แบ่งไว้ (ประจักษ์  ไม้เจริญ ,  2555, น. 9-12)  คือ  การละเล่นประเภทมี
กตกิา  และการละเลน่ประเภทไมมี่กตกิา   

จากการแบง่ประเภทการละเล่นพืน้บ้าน  ท าให้เห็นว่าในทุกสงัคมล้วนแต่มีกิจกรรม
การละเล่นเพ่ือสร้างความสนุกสนาน  ผ่อนคลายให้กับคนในชุมชนทัง้เป็นการละเล่นท่ีเน้นความ
สนุกสนานเพียงอย่างเดียว  ไปจนถึงการพัฒนาระบบความสัมพันธ์ของคนในชุมชนและการมี
บทบาทแฝงท่ีเกิดจากการละเล่นเพ่ือความบันเทิงดังกล่าว  ซึ่งล้วนแต่เป็นการสร้างสรรค์
การละเล่นท่ีเกิดจากภูมิปัญญาของคนแต่ละกลุม่ท่ีอยูบ่นพืน้ฐานของความสมัพนัธ์ระหว่างคนกบั
ธรรมชาตแิละวิถีชีวิตท่ีสะท้อนถึงตวัตนของคนแตล่ะกลุม่ได้เป็นอยา่งดี   
 

บทบาทของการละเลน่พืน้บ้านท่ีมีตอ่สงัคม 
การละเล่น พื น้ บ้านเป็นผลผลิต ท่ีถูกส ร้างขึ น้ของแต่ละสังคม เป็นผลผลิต 

จากวัฒ นธรรม ในชุมชน ท่ีผสมผสานระหว่างวิ ถี ชี วิต   ความ เช่ือและสภาพแวดล้อม 
ทางธรรมชาติสะท้อนผ่านตัวการละเล่นท่ีบ่งบอกถึงแบบแผนการด าเนินชีวิตส่วนรวมของกลุ่ม  
(จ านง  อดวิฒันสิทธ์ิ,  2547, น. 16)  วฒันธรรมถกูสร้างขึน้มาบนพืน้ฐานของการตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มคนไม่ว่าจะเป็นความต้องการขัน้พืน้ฐาน  ความต้องการทางสงัคม  และความ
มัน่คงทางจิตใจ  วฒันธรรมทกุตวัล้วนแตมี่บทบาทหน้าท่ีตอ่สงัคมในการตอบสนองความต้องการ
ให้กับมนุษย์  การละเล่นเป็นหนึ่งในวฒันธรรมของกลุ่มชนท่ีถูกสร้างขึน้มาเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของมนุษย์ทางด้านจิตใจ  สร้างความเข้มแข็งและมั่นคงทางสังคมผ่านการท าบทบาท
หน้าท่ีทัง้ทางตรงและทางอ้อมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมท่ีช่วยด ารงไว้ซึ่งความมั่งคงของสังคม   
(ศริาพร  ณ  ถลาง,  2548, น. 317 - 318)  การละเลน่พืน้บ้านคือวิถีชีวิตของคนแตล่ะท้องถ่ิน  เป็น
หนึ่งในประเภทของข้อมูลคติชนหรือท่ีเรียกอีกอย่างว่าคติชาวบ้าน  ท่ีหมายถึง  เร่ืองราวเก่ียวกับ
ความคิด  ความเช่ือ  แบบแผนวิถีชีวิต  ศิลปะและวฒันธรรมของมนุษย์  (เบญจภัคค์  เจริญมหา
วิทย์.  2560: 31)  จดัอยู่ในประเภทคติชนประเภทผสม  หมายถึง  เป็นประเภทผสมระหว่างชนิดท่ี
ต้องใช้ภาษาและท่าทางประกอบกนั (บปุผา  บญุทิพย์,  2532, น. 10 - 11) ลกัษณะของข้อมูลคติ
ชนมีลกัษณะ  5  ประการ  (บุปผา  บุญทิพย์, 2532, น. 6)  คือ  1)  เป็นมรดกทางวฒันธรรมของ
กลุ่มท่ีสืบทอดต่อกันมาหลายชั่วอายุคน  2)  มีการถ่ายทอดแบบมุขปาฐะ  (การบอกเล่า)   
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3)  เป็นการเรียนรู้ผ่านการสงัเกต  ฝึกฝน  มากกว่าเป็นการเรียนอย่างเป็นกิจจะลักษณะ  4)  ไม่
ทราบว่าใครคือผู้ คิดค้นคติชนเร่ืองนัน้ ๆ 5)  เป็นมรดกของกลุ่มชนนัน้ ๆ การท าหน้าท่ีของ
การละเล่นพืน้บ้านในฐานะของสถาบนัทางสงัคมประเภทนันทนาการมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อ
การด ารงอยู่ของสังคม  บนพืน้ฐานความคิดท่ีว่าวัฒนธรรมเกิดขึน้เพราะการตอบสนองความ
ต้องการของคนในสังคม  ดงันัน้หากวฒันธรรมตัวนัน้ไม่มีบทบาทหน้าท่ีต่อสังคมหรือต่อคนใน
สังคมแล้ว  วัฒนธรรมนัน้ย่อมหมดความส าคัญและถูกเลือนหายไปจากสังคม  ดังนัน้การท่ี
วฒันธรรมยังมีบทบาทหรือยังคงท าหน้าท่ีบางอย่างในสงัคม  วัฒนธรรมนัน้ก็จะยังคงอยู่ต่อไป  
บทบาทหน้าท่ีของคติชนท่ีมีต่อสงัคมและท าให้คติชนนัน้ยงัด ารงอยู่เป็นส่วนหนึ่งของสงัคม ตาม
ทฤษฎีบทบาทหน้าท่ีนิยม  (Functionlism) พบว่ามีการท าหน้าท่ี  7  ประการท่ีส าคญั  (ภาณุพงศ์  
อดุมศลิป์, 2549, น. 17 - 22)  คือ  

1)  บทบาทหน้าท่ีให้ความบนัเทิง  เป็นหน้าท่ีแรกของการเกิดขึน้ของการละเล่น
พืน้บ้านท่ีสร้างความบนัเทิงอันเป็นการพักผ่อนหย่อนใจจากการท างานหนักรวมไปถึงการสร้าง
พฒันาการของเด็กในด้านสติปัญญา  อารมณ์และการอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืน  ในอดีตการละเล่นพืน้บ้าน
คือส่ือบนัเทิงหลกัของชมุชนท่ีได้รับความสนใจจากคนในชมุชน   ไมว่า่จะเป็นนิทานพืน้บ้าน  เพลง
พืน้บ้าน  การละเล่นและการแสดงพืน้บ้าน  ความนิยมและความส าคญัของการละเลน่พืน้บ้านเห็น
ได้จากการเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลส าคญั  งานประเพณีในรอบปีของชุมชน  จนกระทั่งมาสู่ยุค
สมัยท่ีมีส่ือสมัยใหม่เช่น  วิทยุ  โทรทัศน์  ภาพยนตร์  มาจนถึงอินเตอร์เน็ต  จึงท าให้การละเล่น
พืน้บ้านในฐานะส่ือดัง้เดมิของชมุชนคอ่ย ๆ หายไปจากสงัคม 

2)  บทบาทหน้าท่ีช่วยให้ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมสมบูรณ์เข้มแข็ง
ขึน้  เน่ืองจากการละเล่นพืน้บ้านมกัอยู่ในพืน้ท่ีชนบท  และสงัคมชนบทเป็นสงัคมแบบปฐมภูมิท่ี
เอือ้ต่อการสืบทอดแบบมุขปาฐะท่ีมีการสืบทอดผ่านการจดจ าและปฏิบัติจากผู้ รู้ในชุมชน  
โดยเฉพาะการละเล่นพืน้บ้านเป็นสว่นหนึง่ของงานประเพณีและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต  ท่ีหาก
สมาชิกในสังคมเห็นคุณค่าจะส่งผลต่อการสืบทอดให้คงอยู่ต่อไป  เช่น  การละเล่นนางกวัก  ท่ี
จะต้องมีในงานประเพณีส าคญัของชาวพวนไม่ว่าจะเป็นเทศกาลสงกรานต์  ประเพณีบุญก าฟ้า  
เป็นต้น 

3)  บทบาทหน้าท่ีในการให้การศึกษาแก่คนในสังคม  เน่ืองจากในอดีตระบบ
การศึกษายังไม่เปิดกว้างเหมือนปัจจุบันผู้ หญิงและผู้ ชายมีโอกาสในการศึกษาไม่เท่ากัน  
การละเล่นพืน้บ้านจึงเปรียบเสมือนแหล่งให้ความรู้แก่กลุ่มคนทัง้ในด้านความรู้ทางวิชาการ  
ความรู้เร่ืองโลกภายนอกสงัคม  และการถ่ายทอดอบรมขดัเกลาคา่นิยมและวฒันธรรมของสงัคมสู่
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กลุ่มตน  เช่น  การละเล่นเพลงพืน้บ้านท่ีมีการสอดแทรกเนือ้หาค่านิยมของสงัคมเพ่ือเน้นย า้สิ่งท่ี
ควรยึดถือปฏิบตัิของหนุ่มสาว  รวมไปถึงการใช้การละเล่นพืน้บ้านในฐานะเป็นส่ือประชาสมัพนัธ์
ระหว่างหน่วยงานราชการกบัชมุชนให้เกิดการตระหนกัและรับรู้ข้อมลูท่ีหนว่ยงานราชการต้องการ
ประชาสมัพนัธ์  เชน่  การรณรงค์เร่ืองไข้เลือดออก  เป็นต้น 

4)  บทบาทหน้าท่ีในการควบคุมและรักษาแบบแผนของสังคม  การละเล่น
พืน้บ้านไม่ว่าจะเป็นการละเล่นในพิธีกรรม  การละเล่นทั่วไป  เพลงพืน้บ้านล้วนแต่มีความ
เก่ียวข้องกบัการควบคมุคนในสงัคมและการรักษาแบบแผนของสงัคม  ไมว่่าจะเป็นเนือ้หาในเพลง
พืน้บ้านท่ีมีการถ่ายทอดวฒันธรรมของสังคมให้ยึดถือและปฏิบตัิในฐานะเป็นวฒันธรรมท่ีดีงาม
และเป็นท่ียึดถือสืบตอ่กนัมาตัง้แตส่มยับรรพบรุุษ  เชน่  การเคารพบชูาครูบาอาจารย์  การเคารพผู้
อาวุโส  การวางตวัระหว่างหญิงชาย  ไปจนถึงธรรมเนียมปฏิบตัิในการละเล่นท่ีต้องยึดถือ  เช่น
การละเล่นเข้าผีท่ีต้องบอกกล่าว  ขออนญุาตเจ้าท่ีเจ้าทางในการเล่นท่ีต้องบชูาขนัธ์ 5  ซึ่งเป็นการ
สืบทอดความเช่ือ  คา่นิยม  แนวทางปฏิบตัขิองชมุชนผา่นรูปแบบของการละเลน่ท่ีสนกุสนาน 

5)  บทบาทหน้าท่ีในการสร้างความเป็นน า้หนึ่งใจเดียวของกลุ่ม  เพราะ
การละเล่นพืน้บ้านเป็นการรวมตวัของคนในชมุชนให้มาพกัผ่อนและสร้างความสนกุสนาน  ซึ่งมกั
ผกูโยงกับเทศกาลส าคญัของชุมชนท่ีต้องอาศยัความร่วมมือร่วมใจในการเตรียมงานหรือท างาน
ของชมุชนและใช้การละเล่นเป็นการพกัผอ่นคลายความเหน่ือยล้าระหว่างการท างาน  เช่น  การลง
ขว่ง  (การรวมตวักนัท างาน)  งานประเพณีตา่ง ๆ  

6)  บทบาทหน้าท่ีในการระบายความคบัข้องใจและเก็บกดของบุคคล  หน้าท่ีนี ้
ของการละเล่นพืน้บ้านเปรียบเสมือนเป็นพืน้ท่ีท่ีคนในชุมชนสามารถอาศยัการละเล่นเป็นเคร่ือง
ปลดปล่อย  หรือระบายความต้องการบางอย่างท่ีในเวลาปกติไม่สามารถพูดหรือกระท าออกมาได้  
เน่ืองจากต้องปฏิบตัิตนอยู่ในธรรมเนียม  จารีตของสงัคม  เชน่  การละเล่นเพลงพืน้บ้านท่ีมีการใช้
ค าสองแง่สองง่าม  หรือหยาบโลนในการล้อเลียนการกระท าหรือเร่ืองบางอย่างท่ีในเวลาปกติไม่
สามารถแสดงออกได้  หรือการละเล่นบางอยา่งท่ีในฐานะผู้ เล่นทกุคนมีสิทธิเท่าเทียมกนัในขณะท่ี
ในเวลาปกตไิมส่ามารถปฏิบตัไิด้   

7)  บทบาทหน้าท่ีในการสร้างอตัลกัษณ์กลุ่ม  การละเล่นพืน้บ้านคือภาพสะท้อน
ของความสมัพนัธ์ระหวา่งคน  สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  และสิ่งแวดล้อมทางวฒันธรรมของชมุชน  
(ค่านิยม  ความเช่ือ  วิถีชีวิต)  ท่ีแต่ละท้องถ่ินมีแตกตา่งกันออกไป  โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากความ
แตกต่างนัน้อยู่บนพืน้ฐานของความเป็นกลุ่มชาติพนัธุ์ท่ีแตกตา่ง  ยิ่งท าให้มองเห็นอตัลกัษณ์ทาง
วฒันธรรมท่ีชดัเจน  เชน่  ความเช่ือเร่ืองการละเล่นการเข้าผีของกลุม่ไทยพวน  ท่ีมีความคล้ายคลึง
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ในการละเล่นเข้าผีในกลุ่มลาวอ่ืน ๆ  การละเล่นล าพวนท่ีใช้อตัลกัษณ์ทางภาษาของชาวพวนมา
เป็นอตัลกัษณ์ส าคญัในการละเลน่ 

บทบาทหน้าท่ีของการละเล่นพืน้บ้านในฐานะเป็นสว่นหนึ่งของวิถีชาวบ้านท่ีกลา่วมา
เป็นบทบาทหน้าท่ีท่ีเคยด ารงความเป็นสงัคมไว้อย่างมัน่คง  แตเ่ม่ือยคุสมยัเปล่ียนแปลงไปการท า
หน้าท่ีของการละเลน่พืน้บ้านท่ีเคยมีตอ่สงัคมยอ่มเปล่ียนแปลง  ส่วนหนึง่ของการด ารงอยูแ่ละการ
เปล่ียนแปลงของการละเล่นพืน้บ้านก็คือกระบวนการปรับตวัของบทบาทหน้าท่ีของการละเล่นท่ี
สอดคล้องกับสภาพสังคมท่ีเปล่ียนไป ในระดับปัจเจกบุคคล  ระดบัชุมชนและระดับสังคม  อัน
ประกอบไปด้วย  บทบาทหน้าท่ีท่ีสืบเน่ืองของการละเล่นพืน้บ้านท่ีท าให้เกิดการคงอยู่มาถึง
ปัจจุบนั  บทบาทหน้าท่ีท่ีหายไปท่ีส่งผลต่อการสูญหายของการละเล่นดงักล่าว  บทบาทหน้าท่ีท่ี
ค ล่ีคลายและบทบาทห น้า ท่ี ใหม่ ท่ี เพิ่ ม เข้าม าท่ีสะ ท้อนถึ งการป รับตัว เพ่ื อการด ารง  
อยู่ตอ่ไป  ส าหรับบทบาทหน้าท่ีของการละเล่นพืน้บ้านในปัจจบุนัอาจกลา่วได้วา่มีการปรับเปล่ียน
ไป ในลักษณ ะการตอบสนองตามทิ ศทางของสังคม ใน เชิ ง เศ รษ ฐ กิจม ากขึ น้   ดัง ท่ี   
เบญจภัคค์  เจริญมหาวิทย์  (2560, น. 74 - 156)  ได้กล่าวถึงการน าคติชนมาประยุกต์เพ่ือ
ประโยชน์ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ อาทิ  คติชนประยุกต์เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต  คติชน
ประยุกต์ด้านธุรกิจ  คติชนประยุกต์ในการด าเนินงานชุมชน  ซึ่งปัจจุบันวัฒนธรรมท้องถ่ินถูก
น ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาสงัคมและชุมชนซึ่งนอกจากจะเป็นการต่อยอดภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินแล้วยงัเป็นการเชิดชแูละอนรัุกษ์วฒันธรรมท้องถ่ินควบคูไ่ปกบัการเปล่ียนแปลงของ
สงัคมด้วย 

คตชินประยกุต์เพ่ือการพฒันาคณุภาพชีวิต 
การน าวฒันธรรมชมุชนอนัเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตชมุชนดัง้เดิมมาปรับใช้ท่ามกลาง

บริบทของสังคมท่ีเปล่ียนแปลง  เป็นการน าองค์ความรู้ของชุมชนมาเน้นย า้ถึงพืน้ฐานของการ
ด าเนินชีวิตจากในอดีตท่ีเป็นรากฐานของการใช้ชีวิตในปัจจุบัน  ถึงแม้ว่าวัฒนธรรมชุมชนอาจ
ไม่ได้ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีก่อให้เกิดความเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนเหมือนความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์  แต่วฒันธรรมชุมชนจะน ามาพฒันาคณุภาพชีวิตในด้านของความมัน่คงทางจิตใจ  
ให้คนในชุมชนมีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันในการพร้อมรับกับการเปล่ียนแปลงของสังคม  เช่น  
การละเล่นล าพวน  ท่ีเนือ้หาของการล าพวนจะมีการสอดแทรกค่านิยม  วัฒนธรรมชุมชนท่ีถูก
ถ่ายทอดถึงอตัลกัษณ์ความเป็นกลุ่มคนพวนท่ีต้องเคารพและปฏิบตัิตามประเพณีของบรรพบรุุษ
สืบตอ่ไปทา่มกลางการใช้ชีวิตในสงัคมปัจจบุนัแตข่ณะเดียวกนัต้องรักษาไว้ซึ่งวฒันธรรมประเพณี
กลุม่ควบคูก่นั 
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คตชินประยกุต์ด้านธุรกิจ 
วฒันธรรมชมุชนกบัธุรกิจโดยเฉพาะการน าวฒันธรรมชมุชนมาส่งเสริมการทอ่งเท่ียว

เป็นเร่ืองท่ีพบเห็นได้ทกุท่ีในปัจจบุนั  ท่ีแตล่ะชมุชนถกูน าเสนอให้เห็นถึงอตัลกัษณ์ชมุชน  เร่ืองราว
ประวตัคิวามเป็นมาของชมุชนโดยผกูตดิกบัประวตัิศาสตร์กลุ่ม  โดยเฉพาะชมุชนกลุม่ชาติพนัธุ์ท่ีมี
วฒันธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์  ท่ีน าอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมเป็นจุดขายด้านการท่องเท่ียวซึ่งหาก
มองในแง่ของการผลิตซ า้วฒันธรรมกลุ่มให้คงอยู่นบัว่าการท่องเท่ียวคือปัจจยัส าคญัท่ีก่อให้เกิด
กระบวนการผลิตซ า้วฒันธรรม  โดยเฉพาะวฒันธรรมท่ีขายได้   

คตชินประยกุต์ในการด าเนินงานชมุชน   
มมุมองการใช้วฒันธรรมชมุชนเป็นตวัตัง้เพ่ือวางแผนการด าเนินงานชมุชนโดยการมี

ส่วนร่วมของคนในชุมชนตัง้แต่ผู้ น าชุมชน  พระสงฆ์  ประชาชนทุกช่วงอายุในการส่งเสริมและ
อนรัุกษ์วฒันธรรมของชมุชนด้วยการดงึศกัยภาพของคนในชมุชนในฐานะปราชญ์ชาวบ้านเข้ามา
เป็นผู้ ถ่ายทอดภูมิปัญญา  ร่วมกับการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกับ
ชุมชนในการส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชนให้เข้มแข็งผ่านโครงการด้านการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิ
ปัญญาและเผยแพร่ภูมิปัญญาของชุมชนเพ่ือให้เกิดการคงอยู่ต่อไป  เช่น  โครงการส่งเสริม
วฒันธรรมท้องถ่ินท่ีสนบัสนนุโดยอ าเภอหรือจงัหวดัท่ีท าให้เกิดพืน้ท่ีในการน าเสนอวฒันธรรมของ
ชมุชนแตล่ะแห่ง  เกิดการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมระหว่างชมุชนกบัองค์กรตา่ง ๆ ซึ่งเป็นผลดี
ต่อการสืบทอดวัฒนธรรม  เช่น  การแสดงล าพวนในงานวฒันธรรมท่ีจดัขึน้ในระดบัอ าเภอและ
จงัหวดั  การดงูานชมุชนท่ีมีการจดัการแสดงล าพวนต้อนรับคณะดงูาน  เป็นต้น 

การศกึษาบทบาทหน้าท่ีของวฒันธรรมชมุชนในปัจจบุนัได้ขยบัขยายจากท่ีเคยศกึษา
บทบาทหน้าท่ีในลกัษณะท่ีหยดุนิ่งมามองบทบาทหน้าท่ีในลกัษณะท่ีเป็นพลวตัรมากขึน้  เม่ือเวลา
ผ่านไปย่อมมีทัง้หน้าท่ีสืบเน่ือง  หน้าท่ีคล่ีคลาย  หน้าท่ีหายไปและหน้าท่ีท่ีเพิ่มใหม่  รวมทัง้มี
การศึกษาเจาะลึกลงไปถึงระดับของการท าบทบาทหน้าท่ีท่ีมีทัง้ระดับปัจ เจกและระดับชุมชน  
(กาญจนา  แก้วเทพ,  2548, น. 12-13)  บทบาทหน้าท่ีของการละเล่นพืน้บ้าน  จะช่วยอธิบายการ
ด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลงของการละเล่นพืน้บ้าน เพราะการท่ีการละเล่นพืน้บ้านยงัคงมีหน้าท่ี
หรือมีความส าคัญต่อชุมชน  จะเป็นปัจจัยส าคัญอีกปัจจัยหนึ่งท่ีส่งผลต่อการด ารงอยู่ของ
การละเลน่พืน้บ้านและสง่ผลตอ่กระบวนการสืบทอดการละเลน่ให้สืบตอ่ไป 

การละเลน่พืน้บ้านไทยพวนในพืน้ท่ีภาคกลางตอนลา่งของประเทศไทย 
ชาวพวนจดัอยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งของชนชาติไท ก่อนการอพยพลงมาตัง้ถ่ินฐาน

บริเวณดนิแดน ตอนล่างของประเทศจีน  เดมิคนเหลา่นีมี้ถ่ินฐานอาศยัอยูใ่นบริเวณตอนกลางของ
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ประเทศจีนระหว่างแม่น า้ฮวง -โหวกับแม่น า้แยงซีเกียง รวมตัวกันเป็นกลุ่มชนขนาดใหญ่
หลากหลายเผ่าพันธุ์  ประกอบด้วย ไทม้ง ไทด า ไทแดง ไทขาว ไทเขิน ไทละว้า ไทสยาม ไทก้อ  
ไทมูเซอ ไทยวน ไทพวน ไทลาว ฯลฯ เรียกรวมกันว่าชนชาติไท (ค าหลวง หน่อค า, 2555, น. 67) 
เป็นอาณาจกัรท่ีมีความรุ่งเรืองและอาณาเขตกว้างใหญ่  ชาวพวนมีการอพยพมาจากตอนกลาง
ของประเทศจีนลงมาทางใต้เป็นระยะ ๆ  เพราะเหตขุองสงคราม  จนกระทัง่มาตัง้ถ่ินฐานอยูท่ี่แขวง
เชียงขวาง  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

การอพยพเข้ามาตัง้ถ่ินฐานของชาวพวนในประเทศไทย  สนันิษฐานว่ามีการอพยพ
ของชาวไทพวนเข้ามาครัง้ใหญ่อยูท่ัง้หมดประมาณ  5 ครัง้  โดยครัง้แรกเข้ามาตัง้แตส่มยักรุงธนบรีุ  
สมยัพระเจ้าตากสินมหาราชและตลอดชว่งสมยัรัชกาลท่ี 1 - รัชกาลท่ี 5 การศกึในแตล่ะครัง้ไทยได้
กวาดต้อนผู้คนทัง้ชาวลาวและชาวไทพวนกลบัมาตัง้ถ่ินฐานในดินแดนไทยเป็นจ านวนมาก ผู้คน
เหล่านีไ้ด้ลงหลักปักฐานก่อสร้างบ้านเรือนของตนจนเป็นชุมชนท่ีเข้มแข็งกระจายตวัอยู่ในพืน้ท่ี
ตา่งๆของประเทศไทย  (นิวตั ิ ทองวล, 2554, น. 61) 

การละเล่น พื น้ บ้ านไทยพวนในพื น้ ท่ีภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย  
ประกอบด้วย จงัหวดันครนายก  สระบรีุ    สิงห์บรีุ  ลพบรีุ  และสพุรรณบรีุ  การละเลน่พืน้บ้านของ
ชาวไทยพวนในจงัหวดัดงักล่าวมีการเล่นกนัมาตัง้แตใ่นอดีต  ซึง่การละเล่นบางอย่างก็ยงัคงมีการ
สืบทอดมาจนปัจจบุนั ซึ่งกล่าวได้ว่ายงัมีหลงเหลืออยู่เพียงไม่ก่ีชนิด และอาจมีการเล่นท่ีแตกตา่ง 
หรือเปล่ียนแปลงไปจากอดีตบ้าง  (สมคิด  จมูทอง, 2561: สมัภาษณ์; สรุศกัดิ์  สิงหวิบูลย์, 2561:  
สมัภาษณ์)  ประเด็นท่ีแตกต่างหรือเปล่ียนแปลงไปของการละเล่นพืน้บ้านไทยพวนในพืน้ท่ีภาค
กลางตอนล่างนัน้ ในแต่ละการละเล่น คือ (1)  วัตถุประสงค์ของการละเล่น  (2)  อุปกรณ์ใน
การละเล่น  (3)  การแต่งกาย  (4)  ดนตรี  (5)  วิธีการเล่น  (6)  โอกาสในการละเล่น  (7)  เนือ้ร้อง
และท านอง  (8)  พิธีกรรม  ท่ีมีทัง้เหมือนและแตกต่างกนัออกไปตามแตล่ะท้องถ่ิน (ไพโรจน์  ลาย
น า้เงิน. 2561: สัมภาษณ์) แต่จุดร่วมท่ียังคงสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของกลุ่มชาวไทยพวนจาก
การละเล่นพืน้บ้านก็ยงัคงมีจดุร่วมหรือมีรากฐานท่ีเก่ียวเน่ืองกนับนพืน้ฐานของความเป็นกลุ่มชน
เดียวกัน  ท่ีสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมของไทยพวนในอดีตท่ียังคง
มองเห็นได้ในปัจจุบันผ่านวัฒนธรรมการละเล่นดังกล่าว   ได้แก่  การใช้ภาษาพวนในเนือ้ร้อง
ประกอบการละเล่น  ความเช่ือในสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิ  ความเช่ือเร่ืองผี  ค่านิยม ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งแวดล้อมกบัการด ารงชีวิต  ซึ่งสะท้อนผ่านตวัการละเล่น  ตัง้แตช่ื่อของการละเล่น  พิธีกรรมก่อน
การละเล่น  อุปกรณ์ท่ีใช้ในการละเล่น  วัตถุประสงค์ของการละเล่น  โอกาสในการละเล่น   
ประเภทของการละเล่นแบ่งออกเป็น  2  ประเภทใหญ่ ๆ  คือ  การละเล่นของผู้ ใหญ่  และ
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การละเลน่ของเด็ก  โดยการละเล่นของผู้ ใหญ่  แบง่ออกได้เป็น 4 ประเภท  คือ  1)  การละเล่นเพ่ือ
ความบนัเทิง  2)  การละเล่นท่ีเป็นพิธีกรรม 3)  การละเล่นท่ีเป็นศิลปะการต่อสู้   4)  กีฬาพืน้บ้าน   
(อมรา  กล ่าเจริญ, 2553, น. 8 -10)   

การละเล่นพืน้บ้านของไทยพวนท่ีเป็นการละเล่นของผู้ใหญ่มี  2  ประเภท  คือ  การละเล่น
ท่ีเป็นพิธีกรรม และการละเลน่เพ่ือความบนัเทิง  ส่วนการละเล่นของเดก็มี 3 ชนิดท่ีเป็นเอกลกัษณ์ 

 นอกนัน้เป็นการละเลน่เดก็ทัว่ไปคล้ายคลงึกบัการละเลน่ของภาคอ่ืน ๆ  
1.  การละเลน่ของผู้ใหญ่  ประเภทพิธีกรรม 

มีจ านวนทัง้สิน้  9  ชนิด  ประกอบด้วย การละเล่นนางด้ง  การละเล่นนางกวัก  
การละเลน่นางสาก  การละเลน่ลิงลม  การละเล่นนางเบด็  การละเล่นนางสุ่ม  การละเล่นนางช้าง  
การละเล่นนางหวิง  และ การละเล่นแม่ศรี  การละเล่นทัง้ 9 ประเภทนีเ้ป็นการละเล่นเข้าผีท่ีมี
ความเช่ือเร่ืองการเข้าทรงผู้ ท่ีจะเล่น  ต้องมีการอัญเชิญดวงวิญญาณเพ่ือลงมาเล่นกับคน  
ส่วนมากการละเล่นดงักล่าวในอดีตนิยมเล่นในเทศกาลสงกรานต์  เป็นการละเล่นท่ีมีเนือ้ร้องเชิญ
ผีเข้า  (ร้องเซิง้)  และมีอุปกรณ์หลกัในการละเล่นตามช่ือการละเล่น  และต้องมีการประกอบพิธี
กรรมการขอขมา  ขออนุญาตเจ้าท่ีเจ้าทางในการเล่นเข้าผี  โดยมีขนัธ์ 5 เป็นองค์ประกอบด้าน
พิธีกรรมการละเล่นเข้าผี  การละเล่นของผู้ ใหญ่  ประเภทพิธีกรรม  แบง่ตามวตัถปุระสงค์ของการ
เลน่ได้ 2  ประเภท  คือ  การละเลน่เพ่ือการเส่ียงทาย  และการละเลน่เพ่ือความสนกุสนาน 

การละเล่นเพ่ือการเส่ียงทาย  จะประกอบไปด้วย  การละเล่นนางด้ง  การละเล่น
นางกวกั  การละเลน่นางสาก  การละเลน่นางเบด็  และการละเลน่แมศ่รี 

การละเล่นเพ่ือความสนุกสนาน  จะประกอบไปด้วย  การละเล่นลิงลม  
การละเลน่นางสุม่  การละเลน่นางช้าง  และการละเลน่นางหวิง 

โดยมีรายละเอียดของการน าเสนอการละเล่นพืน้บ้านไทยพวนในแต่ละชนิด  
ได้แก่   (1)  วตัถปุระสงค์ของการละเล่น  (2)  อุปกรณ์ในการละเล่น  (3)  ผู้ เล่น  (4)  การแตง่กาย  
(5)  ดนตรี  (6)  โอกาสในการละเลน่  (7)  สถานท่ี (8)  วิธีการเลน่  (9)  เนือ้ร้องและท านอง   
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นางด้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 การละเลน่นางด้ง 

ท่ีมา: ถ่ายภาพโดยอารีวรรณ  หสัดนิ  เม่ือวนัท่ี  23  ธนัวาคม 2562 

วตัถปุระสงค์ของการละเลน่ 
การละเลน่นางด้งเป็นการละเล่นพืน้บ้านของชาวไทยพวนหนึ่งในไม่ก่ีประเภทท่ียงัคง

สามารถพบเห็นการสืบทอดการละเล่นดงักล่าวอยู่  ซึ่งในอดีตการละเลน่นางด้งสามารถพบเห็นได้
ในทุกพืน้ท่ีของกลุ่มชาวไทยพวน  (สุรีย์  สะเภททอง.  2561: สมัภาษณ์)  และยงัสามารถพบเห็น
ได้ในพืน้ท่ีของกลุม่ชาติพนัธุ์ลาวบางกลุม่ด้วยเชน่กนั  (ปริศนา  ส าราญกิจ.  2541: 25) การละเล่น
นางด้งเป็นการละเล่นบนพืน้ฐานความเช่ือเร่ืองการเข้าผีผ่านร่างนางทรงท่ีเป็นผู้ เล่นนางด้ง   ใน
อดีตการละเล่นนางด้งเป็นการละเล่นเพ่ือความสนุกสนานนิยมเล่นช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือช่วง
ลงข่วง  (สมคิด  จูมทอง.  2561: สัมภาษณ์)  นอกจากการเล่นเพ่ือความสนุกสนานของคนใน
หมู่บ้านแล้วยังเป็นการเส่ียงทายดูความเป็นไปของหมู่บ้านถึงความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้าน  
ความอุดมสมบูรณ์ของข้าวปลาอาหาร  น า้ในการท าไร่ท านา  การท ามาหากินของคนในหมู่บ้าน
รวมถึงเร่ืองทั่วไปท่ีตนเองอยากรู้  (สุนันท์  จันนา. 2561: สัมภาษณ์; สุรีย์  ส าเภาทอง.  2561: 
สมัภาษณ์) 
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อปุกรณ์ท่ีใช้ในการละเลน่นางด้ง 

1.  กระด้ง (ฝัดข้าว)  ของแมห่ม้าย  1  อนั 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3 กระด้งฝัดข้าว 

ท่ีมา:   ถ่ายภาพโดยอารีวรรณ  หสัดนิ  เม่ือวนัท่ี  14  มกราคม  2562 

2.  สากแมห่ม้าย  1  คู ่  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 4 สากต าข้าว 

ท่ีมา:   ถ่ายภาพโดยอารีวรรณ  หสัดิน  เม่ือวนัท่ี  19  มกราคม  2562  



  32 

3.  ขนัธ์ 5  (ประกอบไปด้วยดอกไม้  ธูป  เทียน  บางพืน้ท่ีท าขนัธ์  5   ทัง้หมด 5 ชุด  
(สรีุย์  ส าเภาทอง.  2561: สมัภาษณ์)  บางพืน้ท่ีใช้ดอกไม้  ธูป  เทียน  อย่างละ 2  (รัชพล  บอ่ชล. 
2561: สัมภาษณ์)  และบางพืน้ท่ีนิยมใส่เงิน  9  บาท (ดวงตา  หัสสา. 2561: สัมภาษณ์))  
สามารถท าเป็นกรวยหรือใส่ขนัหรือพานใช้ในการประกอบพิธีเชิญผีมาเลน่  เป็นการขออนญุาตเจ้า
ท่ีเจ้าทาง  ขอขมาผีเพ่ือไม่ให้เป็นการลบหลู่และอาจท าให้ผีไม่พอใจ การเชิญผีด้วยขนัธ์ 5 ผู้ ท่ีเป็น
ผู้ เชิญขันธ์ 5  จะมีค ากล่าวแตกต่างกันออกไป  ทัง้ในลักษณะการบอกกล่าว  บางพืน้ท่ี เป็น
ลกัษณะการร้องกลอนแบบล าพวน  ขนัธ์ 5 ถือเป็นองค์ประกอบส าคญัในวิถีชีวิตของชาวไทยพวน
ในการจะประกอบพิธีกรรมอะไร  เป็นสิ่งท่ีจ าเป็นต้องมีทุกครัง้   (สุรีย์  ส าเภาทอง.  2561: 
สมัภาษณ์)  บทร้องเชิญขนัธ์ 5  การแตง่คายขนัธ์ 5  ดงัตวัอยา่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 5 ขนัธ์ 5 

ท่ีมา:   ถ่ายภาพโดยอารีวรรณ  หสัดนิ  เม่ือวนัท่ี  23  ธนัวาคม  2562 
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บทผญาบูชาผี  (นครนายก)  
   น่ีละหนอ   ควนัธูปเอ้ย 
   เพิ่นก็แลน่ไปเวียน  ควนัเทียนเอย 
   เพิ่นก็เวียนมาเว้า  สองคนเฮา  ให้เว้าตอ่เพิ่น 
   มาฮอดแล้ว   จัง่มาพากนัเลน่ 
   สนามเย็นเอย   ให้เพิ่นเบิง่ 
      (วิลาวรรณ  ลายน า้เงิน และวีระ  พนัธุ์เสือ, 2561, น. 293 – 312) 

กลอนล าพวน แต่งคายขัน 5 ขัน 8 เซิญผีเฮ้านางเทียม ลิน้นางด้ง   (ลพบุรี)  
 โอ่....โอ้.....น้อ....หงษ์ทองเอย...เวิ่นไกลงไก้แท้ละน้อ   

บดัน๊ี ข๊าจ่ียอมือไหว๊ประนมกรก้มกราบ นบน้อมนิ๊วไหว๊พทุธคณุ พ่ีน๊องเอย .. 
คณุพระพทุธขอเฮ๊อมาซ่อยน า คณุพระธรรมขอเฮ๊อมาซ่อยเว๊า  
คณุพระพทุธเจ๊ามาปกเกศเกศา คณุบิดามารดาเฮ๊อมาเล่ือมง าผู๊ ข๊า  
ขอเฮ๊อมาแนะป่องเฮ๊อค าเว๊าอยา่ได๊ลืม พ่ีน๊องเอย... 
นางค าหยาดเจ๊าผู๊ ถือแคม่เฮือ นางค าเผือเจ๊าผู๊ ถือแคม่ม๊า 
ผู๊ ข๊าอ๊าปากฮึน๊จิ่งไหลหลัง่ลงมา พ่ีน๊องเอย 
บดัน๊ีผู๊ ข๊าจ่ีมาลมเว๊าน าล าเฮ๊อมนัคล่อง 
ค าเลอบถ่ึต๊องกนูาข๊อยโผยผาด 
มาม๊ือน๊ีแมน่ม๊ือมงคล ลุ๊หลานได๊ขออญัเซิญ ผีบรรพชนไทยพวน  
ลงมาลิน้ น าหมูพ่ี่น้อง ลกูหลาน ขนัเดาะไม๊ฮึน้เพียงตา ขนัสมมายอฮึน้เพียงเกล้า  
มือ้น๊ีลกูหลานได้แตง่ขนั 5 ขนั 8 มาเคารพเป็นตวัแทนธาตุ 4 ขนั  
ทัง้ 5 ได้มาเลา่บอกกล่าวขออญัเซิญผีบรรพบรุุษไทยพวนท่ีเสียชีวิตดบัขนัธ์ไปแล้ว  
ได้มาเฮ้านางเทียม ได้มาลิน้นางด้ง น าลกูหลานละเน้อ คนัอยูส่ขุซ าบาย บอ่ดึบอ่ยาก 
กะเฮ๊อมา  
มาบอกคนเป็นอยูแ่ด ่มาท านายทายทกั เส่ียงทาย เฮ๊อหมูบ้่าน และลกูหลานแด ่ 
คนัเอ็ดผิดพลาดพลัง้พีเลอ กะขอสมมาเจ๊าเอาไว้ตรงนี ้ละเน้อ  
จงลงมาลิน้ให้มนัมว่น นางด้งเอยๆๆ ผีโตเลอศกัดิส์ิทธ์ิ ผีโตเลอมีฤทธ์ิ เฮ๊อมาเฮ๊านางเทียม

...ละเนอ่   
เอาแตพ่อปานน๊ีลงกลอนไว๊สาก่อน ยตุป๊ัินลงน๊ีพกัแฮง สายใจเอยยตุกิาลงเซาไว้ก่อนละ
เหนอ่..... 

     (รัชพล  บอ่ชล.  2561: สมัภาษณ์) 
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4.  เคร่ืองเชิญผี  ได้แก่  แปง้  กระจก  หวี  น า้หอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 6 เคร่ืองเชิญผี  (อปุกรณ์เสริมสวย) 

ท่ีมา:   ถ่ายภาพโดยอารีวรรณ  หสัดนิ  เม่ือวนัท่ี  23  ธนัวาคม  2562 

5.  ผ้าขาว  (ส าหรับคลมุคนเลน่นางด้ง) 
ผู้ เลน่ 

1.  ผู้ เล่นนางด้ง  2  คน  (ส่วนมากนิยมใช้ผู้หญิงทัง้ 2 คน  บางพืน้ท่ีเลือกใช้
หญิงหม้าย 1 ใน 2 คน  (สังวลัย์  เครือแก้ว.  2561: สัมภาษณ์)  บางพืน้ท่ีไม่เจาะจงว่าต้องเป็น
ผู้ หญิงหม้ายแต่จะเลือกคนท่ีมีจิตใจอ่อนไหวเพ่ือให้ผีเข้าได้ง่าย  (สุรีย์  สะเภาทอง. 2561: 
สมัภาษณ์)    

2.  คนเชิญขันธ์ 5 ท าหน้าท่ีพา (น า) บอกกล่าวเชิญผีซึ่งบางท่ีจะใช้เจ้าจ า้
ประจ าหมูบ้่านเป็นผู้ เชิญ  บางท่ีจะใช้  “สาวใช้”  (คนร้องเซิง้เชิญผีเข้า)  เป็นคนเชิญ 

3.  คนเซิง้  (คนท่ีร่วมร้องเนือ้ร้องเชิญผีในการละเล่น) จะใช้ประมาณ 10 – 
12  คน 

4.  หมอแคน 
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การแตง่กาย    แตง่กายตามสมยันิยม  ส่วนใหญ่ผู้หญิงจะใส่เสือ้คอกระเช้าหรือ
เสือ้มากาแหล่ง หรือเสือ้แขนกระบอก ผ้าถุง  แต่ต้องมีผ้าสไบทุกครัง้   ส่วนผู้ ชายเสือ้แขนสัน้คอ
กลม หรือเสือ้หม้อฮอ่ม ผ้าขาวม้า  โสร่งหรือกางเกง 

ดนตรี   ใช้แคน  กลอง  พิณ  ประกอบการปรบมือ    
โอกาสในการละเล่น  เทศกาลสงกรานต์  ช่วงลงข่วง  พิธียกครู  (เฉพาะจงัหวดั

นครนายก) 
สถานท่ี  ลานวดัหรือท่ีโลง่แจ้ง  ทางสามแพร่ง    
วิธีเลน่ 

1. น าสาก  1 คู่  วางขนานกันแล้วให้คนเล่นนางด้ง  2  คนนั่งยอง ๆ ตรง
กลางระหว่างสากทัง้ 2  หนัหน้าเข้าหากนัและจบักระด้งไว้คนละข้างแล้วใช้ผ้าขาวคลมุหวัคนเล่น
ทัง้ 2 คน 

2. คนเชิญขันธ์ 5  จะอนัเชิญขนัธ์ 5 เพ่ือเป็นการบอกกล่าวเพ่ือเชิญผีลงมา
เล่นนางด้งกับคนในชุมชน  ถ้าจดัขนัธ์ 5 ใส่ขนัหรือพานจะยกขนัธ์ 5 เพ่ือบอกกล่าวอญัเชิญผีมา
เลน่นางด้งเสร็จแล้วจะวางไว้ในระหวา่งการเล่น  แตบ่างพืน้ท่ีจะจดัขนัธ์ 5 ใส่กรวยจ านวน 5 กรวย
เม่ือเชิญขันธ์ 5 แล้วก็จะน าขันธ์ 5 ไปวางไว้ในกระด้งพร้อมอุปกรณ์ในการละเล่นจ าพวกแป้ง  
กระจก  หวี  น า้หอม 

3. คนเซิง้เร่ิมเซิง้เพลงนางด้ง  คนท่ีไปดูการละเล่นก็จะช่วยกันปรบมือหมอ
แคนจะเป่าแคนคลอกับการเซิง้  การเซิง้เพลงนางด้งเพ่ืออนัเชิญผีมาเข้าผู้ เล่น  โดยจะ  (ร้อง)  เซิง้
เพลงนางด้งไปเร่ือย ๆ จนกว่าผีจะเข้าคนเล่น  โดยปกติจะเข้าเพียงคนเดียว  ซึ่งค าร้องเชิญเข้าผี
นางด้งก็จะผิดเพีย้นกนัไปในแตล่ะท้องถ่ิน    

4. เม่ือผีนางด้งเข้าแล้ว  กระด้งในมือของคนท่ีเข้าก็จะสัน่  อีกคนก็จะปล่อย
แล้วก็จะเก็บของในกระด้งออกเพ่ือไม้ให้หล่นกระจัดกระจาย  เม่ือนางด้งเข้าและนางด้งโกรธ
หรือไมพ่อใจนางด้งก็จะเอากระด้งไล่ตีคนท่ีอยูบ่ริเวณนัน้  เม่ือหายโกรธนางด้งจะเร่ิมการเส่ียงทาย
โดยมีทัง้การโยนกระด้งเพ่ือเส่ียงทายและการเส่ียงทายโดยการท านายจากแก้วน า้ท่ีนางด้งหยิบ 

การโยนกระด้งเพ่ือเส่ียงทาย 
นางด้งจะยืนเล่นกระด้งโดยโยนกระด้ง  3  ครัง้  โดยโยนกลับไปกลับมา  

พวกท่ีเซิง้และชาวบ้านท่ีมาเล่นจะล้อมวงกนัคอยระวงัวา่นางด้งจะโยนไปทางไหน  โดยท่ีต้องรับให้
กการโยนรับกระด้ง  จากการสมัภาษณ์สนีุย์  สะเภาได้ทัง้ 3 ครัง้  ค าท านายจากการเส่ียงทายจา

ทอง  (2561: สมัภาษณ์) ได้อธิบายไว้วา่ 
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1)  ถ้ารับได้ 3 ครัง้  ท านายว่าจะอยู่ดี  สบาย  ลูกเต้าไปอยู่ไหนก็
กลบัมา 

2)  ถ้ารับได้ 2 ครัง้  ครัง้ท่ี 3 รับไมไ่ด้  ท านายวา่จะพออยูพ่อกิน   
3)  ถ้ารับได้  1  ครัง้  ท านายว่าจะอยู่ไม่สบาย  จะอดข้าว  อดเกลือ  

ข้าวน า้ไมง่อกงามให้ระวงั 
4)  ถ้ารับไมไ่ด้ 3 ครัง้  ท านายวา่บ้านเราจะไมอ่ยูดี่  ไมส่บาย   

ดงันัน้ชาวบ้านท่ีมาดูการละเล่นนางด้งจะตัง้ใจช่วยกันรับกระด้งให้ได้  รับ
เสร็จก็จะโยนมาหานางด้งอีกนางด้งก็จะรับ  แล้วก็จะเดินไปหาแต่ละคน  แล้วก็จะมาอยู่ตรง
ระหวา่งกลางแล้วก็จะมองวา่จะเอาคนไหนแล้วก็จะโยนไปให้คนนัน้  คนนัน้รับแล้วก็โยนมาอีกครัง้
ท่ี 3 ต้องตัง้ท่าให้ดีโยนให้รับให้ได้  เม่ือโยนครบ  3  ครัง้  นางด้งก็จะมาฟ้อนมาร า  ชาวบ้านก็ไป

ข้าไปถามวา่แมน่างด้งเป็นใคร  มาจากท่ีไหน  แมน่างด้งก็ฟ้อนไปร ากบันางด้งทีนีจ้ะมีแมค่วรเฒ่าเ
จะร้องกลอนตอบว่าเป็นใครมาจากไหนแล้วเม่ือหลังเสร็็จสิน้การโยนกระด้งเพ่ือท านายความ
เป็นไปของหมู่บ้านแล้ว  ใครท่ีมีค าถามส่วนตวัอยากจะถามแม่นางด้งก็จะเร่ิมถาม  โดยท่ีชาวบ้าน
ท่ีตัง้ใจมาถามค าถามของตนก็จะต้องท าขนัธ์ 5 ของตนเองมาเพ่ือมอบแก่แมน่างด้ง  

การเส่ียงทายโดยท านายจากแก้วน า้ท่ีนางด้งหยิบ 
นอกเหนือจากการเส่ียงทายโดยการโยนกระด้งของแม่นางด้งแล้ว  ยงัพบว่า  

การเส่ียงทายโดยท านายจากแก้วน า้ท่ีนางด้งหยิบก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการเส่ียงทายความเป็นไปของ
หมู่บ้าน  โดยก่อนจะเล่นนางด้งชาวบ้านก็จะเตรียมแก้วน า้ส าหรับใส่น า้ไว้  3  แก้ว  คือ  แก้วท่ีใส่
น า้ไว้เต็มแก้ว  แก้วท่ีใส่น า้ไว้คร่ึงแก้ว  แล้วแก้วเปล่าท่ีไม่มีน า้  แล้วจะน าแก้วทัง้ 3 ไปซ่อนเอาไว้
ไมใ่ห้ใครรู้ว่าแตล่ะแก้วอยูท่ี่ไหน  เพ่ือให้นางด้งเวลาท่ีเข้าแล้วไปหาแก้วเพ่ือเป็นค าท านายจากการ
เส่ียงทาย  เม่ือนางด้งเข้าแล้วชาวบ้านก็จะเร่ิมถามแม่นางด้งถึงความเป็นอยู่ของหมู่บ้าน  ว่าปีนี ้
ข้าวจะดีไหม จะได้ข้าวเยอะไหม และน า้ทา่จะอดุมสมบรูณ์ไหม  เม่ือจบค าถามแมน่างด้งก็จะฟ้อน
ไปหาแก้วซอ่นไว้  จากค าสมัภาษณ์ของสนุนัท์  จนันา  (2561: สมัภาษณ์)  ได้อธิบายถึงค าท านาย
ของการเส่ียงทายนีไ้ว้วา่  หากแมน่างด้งฟ้อนไปหาแก้วแตล่ะอนัจะมีความหมาย  ดงันี ้

1)  แก้วท่ีใส่น า้ไว้เต็มแก้ว  ท านายว่า  ปีนีน้ า้มาก น า้ท่าอุดมสมบรูณ์นะ นา
ลุม่ให้ระมดัระวงั นาดอนจะดี น า้จะเยอะ 

2)  แก้วท่ีใสน่ า้ไว้คร่ึงแก้ว  ท านายวา่  น า้ปานกลาง นาลุม่ดี นาดอนไมค่อ่ยดี  
3)  แก้วเปลา่ท่ีไมมี่น า้  ท านายวา่  น า้น้อยจะแห้งแล้ง 
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กรณีเส่ียงทายเร่ืองความอุดมสมบูรณ์ของอาหารก็เช่นเดียวกัน  ชาวบ้านก็
จะเตรียมกระบงุหรือท่ีใสข้่าวสารแล้วน าไปซอ่นเหมือนกบัแก้วน า้  และท านายเหมือนกนั 

วิธีเชิญผีออก 
เม่ือเล่นแม่นางด้งได้เวลาพอสมควรแล้วก็จะมีการเชิญแม่นางด้งออก

จากร่างคนเล่น  โดยวิธีการเชิญผีนางด้งออกก็มีตัง้แต่การบอกกล่าว  (สุรีย์  สะเภาทอง.  2561 : 
สมัภาษณ์)  เอาผ้าลบูหลงั  (สนุนัท์  จนันา.  2561 : สมัภาษณ์)  เป่าหกูบัทบุหลงั  (รัชพล  บอ่ชล.  
2561: สัมภาษณ์)  และกรณีท่ีแม่นางด้งไม่ยอมออกหลังจากใช้วิธีท่ีกล่าวมาจะจูงแขนคนเล่น  
(ร่างทรงนางด้ง)  ไปรอดใต้บันได  3  ครัง้  แม่นางด้งก็จะออกไป  (สุรีย์  สะเภาทอง.  2561 : 
สมัภาษณ์, สมคดิ  จมูทอง.  2561 : สมัภาษณ์) 

เนือ้ร้อง  เนือ้ร้องในการละเล่นพืน้บ้านแต่ละท้องถ่ินจะแตกต่างกัน
ออกไปในแตล่ะพืน้ท่ี  แตมี่ความคล้ายคลงึกนั  เชน่ 

ค าร้องเชิญเข้าผีการละเล่นนางด้ง  (นครนายก)  
อ่ีปู่ ด้งเอย  อ่ียา่ด้งเอย 

ลงมาเท่ียวรัก  ลงมาเท่ียวลา 
เก็บผกัเก็บปลา  อียา่ฟันด า 
ลงมาเลน่น า้  ตะเข้พาไป 

ให้เหล้าสองไห  ไก่กุ้มสองตวั 
กะเทียมสองหวั  อ่ียา่เอ้อเอย 
สาวน้อยคิว้โก่ง  กะด้งไม้หมาก 
สากน้อยไม้แดง  ตะแกรงร่อนข้าว 

กระด้งฟัดข้าวชะ่อ่อนแยะแยะ  ชะ่ออ่นยายยาย 
กะทุ้งกะทายเทิดเทิ่ง  เทิดเทิ่ง 

     (สรีุย์  สะเภาทอง. 2561: สมัภาษณ์) 
ค าร้องเชิญเข้าผีการละเล่นนางด้ง  (ลพบุรี)  

นางด้งเอย ...เฮ้าป่าระหง  
กระด้งเหมอ่ๆ เพิ่นถากเปลือกแดง 
ข้าวแดงแมงเมา่ กระด้งฝัดข้าว 

ออ่นมานวยนาย ขนดนิขนทรายมาเสอ่น า้เต้า 
ขอเชิญพอ่เฒา่มาเฮ้านางด้ง ขอเชิญแมเ่ฒา่มาเฮ้านางด้ง 

ค าร้องเชิญเข้าผีการละเล่นนางด้ง  (สุพรรณบุรี)  (รัชพล  บอ่ชล.  2561: สมัภาษณ์) 
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นางด้งเอย  กระทงไม้หมาก กระทากไม้แดง  ตะแคงแมงเมา่ 
กระด้งฝัดข้าว  ออกมาคายคาย คนหญิงคนชายไมว่า่ 
ลงไมไ่ด้ไตไ่ม้ลงมา  นางสีดาแกวง่แขน  ต๊อนแต๊น  ต๊อนแต๊น 

     (พาว  ปภานิธิสกลุ,  2559, น. 31) 
 

ปัจจุบนัถึงแม้นางด้งจะยงัเป็นการละเล่นพืน้บ้านของชาวไทยพวนท่ีทุกคน
ยงัคงรู้จกัและเคยเห็นการละเล่นนีใ้นอดีต  แตปั่จจบุนัพบวา่เหลือเพียงไม่ก่ีท่ีท่ียงัคงมีการละเล่นนี ้
ให้พบเห็นอยู่  ซึง่ปัจจบุนัในเขตพืน้ท่ีภาคกลางตอนลา่งท่ียงัคงมีการละเล่นนางด้งเหลือเพียงแค ่2 
จงัหวดั  ได้แก่  จงัหวดันครนายก  และจงัหวดัลพบรีุ  
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นางกวัก 

 

ภาพประกอบ 7 การละเลน่นางกวกั 

ท่ีมา :   ถ่ายภาพโดยอารีวรรณ  หสัดนิ  เม่ือวนัท่ี  7  กมุภาพนัธ์  2562 

 
วตัถปุระสงค์ของการละเลน่ 

การละเล่นนางกวกั  เป็นหนึ่งในการละเล่นท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชาวไทยพวนท่ียงัมี
ให้เห็นอยูใ่นปัจจบุนั  แตเ่หลือเลน่ไมก่ี่จงัหวดั  ในพืน้ท่ีภาคกลางตอนลา่ง  5  จงัหวดัท่ีเป็นพืน้ท่ีใน
การศกึษาครัง้นีมี้เพียงจงัหวดัสระบรีุและลพบรีุเท่านัน้ท่ียงัมีการละเลน่นางกวกั  วตัถปุระสงค์ของ
การละเล่นนางกวกัเพ่ือการเส่ียงทายเหมือนกบัการละเล่นนางด้ง  แต่การเส่ียงทางในการละเล่น
นางกวกัท่ีนิยมคือการเส่ียงทายเร่ืองคู่ครอง “เส่ียงซู้ ” การละเล่นนางกวกัเป็นการละเล่นเข้าผีแต่
แตกตา่งกบัการละเล่นเข้าผีชนิดอ่ืน ๆ  ตรงท่ีผีจะไม่เข้าท่ีตวัคนเล่น  แตจ่ะสิงท่ีตวักวกัแทน  ดงันัน้
นางกวกัจะพดูไม่ได้จะใช้วิธีการเขียนตอบในการทายโดยมีผู้ ถือกวกัเป็นผู้ เล่นในการจบัตวันางกวกั
เทา่นัน้  (สงัวลัย์  เครือแก้ว.  2561: สมัภาษณ์ ; สมคดิ  จมูทอง.  2561: สมัภาษณ์)   
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อปุกรณ์ท่ีใช้ในการละเลน่นางกวกั 
1.  กวกั  (กงป่ันด้าย)  ของแมห่ม้าย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 8 กวกั 

ท่ีมา :   ถ่ายภาพโดยอารีวรรณ  หสัดนิ  เม่ือวนัท่ี  21  ธนัวาคม  2561 

 
2.  ไม้คานของแมห่ม้าย  1  อนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 9 ไม้คาน 

ท่ีมา :   ถ่ายภาพโดยอารีวรรณ  หสัดนิ  เม่ือวนัท่ี   20  มกราคม  2562 
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3.  ของใช้ส าหรับแตง่ตวันางกวกั  ได้แก่  เสือ้ผ้า  หมวก   
4.  กะลามะพร้าวตาเดียว  (ส าห รับท าเป็นหัว)  (สังวัลย์   เค รือแก้ว.  2561: 

สัมภาษณ์; ประยงค์  นาคประสาน.  2561: สัมภาษณ์) บางพืน้ท่ีไม่ใช้แต่ใช้การใส่หมวกแทน  
(สรีุย์  สะเภาทอง.  2561:  สมัภาษณ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 10 กะลามะพร้าวตาเดียว 

ท่ีมา :   ถ่ายภาพโดยอารีวรรณ  หสัดนิ  เม่ือวนัท่ี   20  มกราคม  2562 

5.  ขันธ์ 5  (บางท่ีท าขันธ์ 5 ใส่ขันหรือพาน (สมคิด  จูมทอง.  2561: สัมภาษณ์)  
บางท่ีจะใช้ขนัธ์ 5 ปักท่ีตวักวกัระหวา่งการละเลน่  (สรีุย์  สะเภาทอง. 2561: สมัภาษณ์)) 
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ภาพประกอบ 11 ขนัธ์ 5 

ท่ีมา :   ถ่ายภาพโดยอารีวรรณ  หสัดนิ  เม่ือวนัท่ี   20  มกราคม  2562 

 
6.  เคร่ืองเชิญผี  ประกอบไปด้วย  ลิปสติก  แป้ง  น า้หอม  หวี  กระจก  หมากพล ู 

บุหร่ี  หอยขม 5 ตวั  (สมคิด  จูมทอง.  2561: สัมภาษณ์)  (เคร่ืองเชิญผีบางท่ีก็ใส่รวมในขันธ์ 5  
บางท่ีจัดแยกใส่ถาดต่างหาก)  ส าหรับหอยขมบางท่ีน ามาร้อยเป็นสร้อยคอแต่ งตัวนางกวัก   
(สงัวลัย์  เครือแก้ว.  2561: สัมภาษณ์; ประยงค์  นาคประสาน.  2561: สัมภาษณ์)  บางพืน้ท่ีมี
ของกิน  ผลไม้เพิ่มเข้ามาแตไ่มใ่ช้เหล้า  (สงัวลัย์  เครือแก้ว.  2561: สมัภาษณ์)  

7.  กระด้งหรือถาดส าหรับใสท่รายหรือขีเ้ถ้าส าหรับให้นางกวกัเขียนค าท านาย 
8.  ผ้าขาวปิดตา  (บางพืน้ท่ีก็ไมใ่ช้) 

ผู้ เลน่ 
1. ผู้ เชิญนางกวกั  2  คน  ส่วนมากนิยมใช้ผู้หญิงทัง้ 2 คน  บางพืน้ท่ีเลือกใช้หญิง

หม้าย 1 ใน 2 คน  (สงัวลัย์  เครือแก้ว.  2561: สมัภาษณ์)  บางพืน้ท่ีไม่เจาะจงว่าต้องเป็นผู้หญิง
หม้ายแต่จะเลือกคนท่ีมีจิตใจอ่อนไหวเพ่ือให้ผีเข้าได้ง่าย  (สุรีย์  สะเภาทอง. 2561: สัมภาษณ์)  
แต่บางพืน้ท่ีก็สามารถใช้ผู้ ชายได้แต่ไม่ค่อยนิยมเน่ืองจากผู้ ชายมักมีจิตใจท่ีแข็งกว่าผู้ หญิง   
(สมคดิ  จมูทอง.  2561: สมัภาษณ์) 

2. คนเชิญขนัธ์ 5  ท าหน้าท่ีพา  (น า)  บอกกล่าวขอเจ้าท่ีเจ้าทาง  เชิญผีซึ่งบางท่ีจะ
ใช้เจ้าจ า้ประจ าหมูบ้่านเป็นผู้ เชิญ    
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3. คนเซิง้  (คนท่ีร่วมร้องเนือ้ร้องเชิญผีในการละเล่น)  ไม่ได้ก าหนดตายตัว  ส่วน
ใหญ่จะใช้ประมาณ  10 – 12  คน 

4. หมอแคน 
การแต่งกาย    แต่งกายตามสมยันิยม  ส่วนใหญ่ผู้หญิงจะใส่เสือ้คอกระเช้าหรือเสือ้มา

กาแหล่ง หรือเสือ้แขนกระบอก ผ้าถงุ  แตต้่องมีผ้าสไบทกุครัง้  ส่วนผู้ชายเสือ้แขนสัน้คอกลม หรือ
เสือ้หม้อฮอ่ม ผ้าขาวม้า  โสร่งหรือกางเกง 

ดนตรี   แคนและการปรบมือ   
โอกาสในการละเลน่  เทศกาลสงกรานต์  ประเพณีก าฟ้า  โอกาสทัว่ไป 
สถานท่ี  ลานวดัหรือท่ีโลง่แจ้ง  ทางสามแพร่ง    
วิธีเลน่ 

1. เร่ิมจากการแต่งตวันางกวักโดยการน ากวักมาแต่งตัวเป็นหญิงสาวให้มีใบหน้า  
แตง่หน้าใส่เสือ้ผ้า  โดยน าไม้คานมาสอดตรงกลางท่ีตวักวกัเพ่ือท าเป็นแขนนางกวกัและนางกวกั
จะใช้แขนส าหรับเขียนค าท านาย 

2. คนเชิญขันธ์ 5   จะอันเชิญขันธ์ 5 เพ่ือเป็นการบอกกล่าวเพ่ือเชิญผีลงมาเล่น
นางกวักกับคนในชุมชน  แล้วจะวางขันธ์ 5 ไว้ในระหว่างการเล่น  และถ้าเป็นในอดีตนิยมเล่น
บริเวณทางสามแพร่ง ส่ีแพร่งจะมีการจุดธูป 9 ดอกเพ่ือเชิญผีมาเล่นนางกวกัร่วมด้วย  (สังวลัย์  
เครือแก้ว. 2561: สมัภาษณ์) 

3. น าผู้ เชิญนางกวกั  2  คน  มาผกูผ้าปิดตา  นัง่จบันางกวกัคนละข้าง 
4. คนเซิง้เร่ิมเซิง้เพลงนางกวกั  คนท่ีไปดกูารละเล่นก็จะช่วยกันปรบมือเป็นจงัหวะ  

โดยจะ  (ร้อง)  เซิง้เพลงนางกวกัไปเร่ือย ๆ จนกวา่ผีจะเข้าตวักวกั  (ไมเ่ข้าคนเลน่)   
5. เม่ือผีนางกวกัเข้า  สงัเกตได้จากท่ีกวกัจะหนกัและแขนนางกวกัจะทิ่มลงพืน้สลบั

ไปมาทัง้ซ้ายและขวา ก็จะเร่ิมการซกัถามโดยส่วนมากมกันิยมถามเร่ืองคูค่รองจึงมกัจะถามหาคู ่
ดงัค าสมัภาษณ์สรีุย์  สะเภาทอง  “แม่นางกวกัเอ้ยอยากฮู้วา่ซู้ผู้ เน่ียอยู่ทางเลอ”  แม่นางกวกัจะไม่
พดูแตจ่ะใช้กวกัแกวง่ไปมาตีหลงัคนนัน้คนนี ้ โดยจะเลือกคนท่ีอยูบ่ริเวณงาน  ถ้าไม่มีจะพากนัดงึ
กวักไปตีท่ีบันไดหน้าบ้านของคน ๆ นัน้   ซึ่งหลาย ๆ คู่ ก็ เป็นจริงดังท่ีแม่นางกวักท านาย  
(สุรีย์  สะเภาทอง.2561: สัมภาษณ์)  การละเล่นนางกวักยังสามารถเส่ียงทายเร่ืองอ่ืน ๆ ได้
เหมือนกับการละเล่นนางด้งนอกเหนือจากเร่ืองของคู่ครอง   และในระหว่างการเส่ียงทายก็มี
รายละเอียดของการละเล่นท่ีเพิ่มเข้ามา  เช่น  การละเล่นนางกวักของจังหวดัสระบุรีก่อนจะให้
นางกวกัเส่ียงทายในแต่ละค าถามท่ีต้องการเน้นย า้  จะมีการ  “หกัขอ” (การหกัขอคือการหกัไม้ให้
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งอ  โดยผู้หกัขอจะมีค าตอบในใจโดยการหกัขอเปรียบเสมือนเป็นการเน้นย า้ค าตอบท่ีคิดไว้  เพ่ือ
ส่ือถึงแม่นางกวักว่าค าตอบนัน้ใช่หรือไม่  ซึ่งเป็นความเช่ือว่าจะท าให้แม่นางกวักเส่ียงทายได้
ชดัเจนขึน้)  โดยส่วนมากจะเป็นการเส่ียงทายเร่ืองทัว่ไป  ไม่ว่าจะเป็นการสมคัรงาน  การตามหา
คนหาย  ของหาย  เป็นต้น  การตอบว่าใช่ของแม่นางกวกัจะมีทัง้การใช้กวกัตี  การพากวกัไปยงัท่ี
นัน้ ๆ  การเต้นของกวกั  (เปรียบเสมือนการร าของนางกวักเพราะถ้าไม่ใช่กวกัจะอยู่นิ่ง ๆ )  การ
เขียนตอบในกระด้งหรือถาดท่ีใส่ทรายหรือขีเ้ถ้าเอาไว้  กวกัก็จะใช้แขน  (ปลายไม้คาน)  เขียนตอบ  
(ทัง้ใช่และไม่ใช่)  นางกวกัไม่สามารถพูดได้ดงันัน้จะเขียนตอบสัน้ ๆ (สงัวลัย์  เครือแก้ว.  2561:  
สมัภาษณ์)   

6.  เม่ือเลน่พอสมควรก็เชิญแมน่างกวกัออก 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 12 การหกัขอ 

ท่ีมา :   ถ่ายภาพโดยอารีวรรณ  หสัดนิ  เม่ือวนัท่ี    25  ธนัวาคม  2561 

วิธีเชิญผีออก 
การเชิญผีนางกวักออกจากกวักท าได้หลายวิธี  ตัง้แต่การบอกกล่าวแม่นางกวัก    

การดงึกวกัออกจากมือผู้ เชิญนางกวกัและยกขนัธ์ 5 (สรีุย์  สะเภาทอง.  2561: สมัภาษณ์)  การให้
ผู้ชายจบัตวัคนถือกวกัผู้หญิง  การคว ่ากวกั  และหากแม่นางกวกัยอมไม่ออกก็จะพากวกัไปรอดใต้
บนัได  และน าเคร่ืองเชิญขนัธ์ 5 ไปคว ่า  (สมคดิ  จมูทอง.  2561: สมัภาษณ์) 
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เนือ้ร้อง 
ค าร้องเชิญเข้าผีนางกวกัก็จะผิดเพีย้นแตกตา่งกนัไปในแตล่ะท้องถ่ิน  ดงัตวัอยา่ง 

 
ร้องเชิญเข้าผีการละเล่นนางกวัก  (สุพรรณบุรี)  

นางกวกัเอย  นางกวกัเจ้าแม่ กวกั  อีพอ่ยกัแย่อีแมแ่ย่ยอ 
คนยกคนยอ  เจ้าสงูเพียงข้าง เจ้าอวดอ้างต ่าหกูเดือนหงาย 
ตกดนิตกทรายเดือนแจ้ง เจ้าแอ้งแม้งนางฟ้าลงมา 
นางสีดาแกวง่แขน  ต๊องแต๊ง  ต๊องแต๊ง 

(พาว  ปภานิธิสกลุ,  2559, น. 30) 
 

ค าร้องเชิญเข้าผีการละเล่นนางกวัก  (ลพบุรี)  
นางกวกัเอย  นางกวกัถกัแท ่ แญ่เจ้าแญ่  อีแมแ่ญ่ญอง 
หาคนยกคนญอง  เฮ้อสงูเพียงช้าง  เจ้าอยา่อ้างทกุค ่าเดือนหงาย 
สายลิงสายลมเดือนแจ้ง  เจ้าอยา่แอ้งแม้ง  อีแมน่างกวกั 
กวกัเจ้ากวกั  นางกวกัถกัแท่ 

     (สมคดิ  จมูทอง,  2560, น. 69) 
 

ค าร้องเชิญเข้าผีการละเล่นนางกวัก  (นครนายก)  
กวกัเอยกวกั  อีแมถ่กัแท ่ แหนเ่จ้าแหนอี่แมไ่ก่ยอ 
หาผู้ยก  หาผู้ยอ  หวัสงูเพียงซ้าง   
สาวอวดอ้างทกุวนัๆ  สาวฝันเห็นสูค่ ่าๆ   
สาวต าหกูเดือนหงาย  สาวคอลิงคอร้ายเดือนแจ้ง 
แจ้งตอ่แจ้งเจ้าฟ้าลงเลน่  เล่นตอ่เลน่เล่นแมน่างกวกั 
     (สรีุย์  สะเภาทอง,  2561: สมัภาษณ์) 
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นางสาก 
วตัถปุระสงค์ของการละเลน่ 

การละเล่นนางสากเป็นการละเล่นเข้าผีท่ีนิยมเล่นในเทศกาลสงกรานต์เช่นเดียวกับ
นางด้ง  นางกวกั  โดยมีวตัถปุระสงค์ของการเลน่เพ่ือความสนกุสนาน  และการเส่ียงทายถามข่าว
คราวความเป็นไปของหมู่บ้าน  เศรษฐกิจ  เร่ืองคูแ่ละเร่ืองทัว่ไปท่ีอยากจะรู้  (ทองหล้า  จิตต์น้อม .  
2561: สมัภาษณ์ ; ผอ่งศรี  บญุขนัธ์.  2561: สมัภาษณ์)   

อปุกรณ์ท่ีใช้ในการละเลน่นางกวกั 
1.  สากต าข้าว  1  คู ่
2.  ผ้าขาวปิดตา 
3.  ขนัธ์ 5   

ผู้ เลน่ 
1.  ผู้ เชิญนางสาก 2 – 3  คน  (ผู้ เล่น)  ส่วนมากนิยมใช้ผู้หญิงท่ีใจออ่น  และสามารถ

ใช้ผู้ชายได้แตไ่มค่อ่ยนิยม 
2.  คนเชิญขนัธ์ 5  ท าหน้าท่ีพา  (น า)  บอกกลา่วขอเจ้าท่ีเจ้าทางขออนญุาตเลน่ 
3.  คนเซิง้  (คนท่ีร่วมร้องเนือ้ร้องเชิญผีในการละเลน่)  ไมไ่ด้ก าหนดตายตวั   
4.  คนต าสาก  (คนจบัสากมาชนกนัเพ่ือให้คนเลน่ข้ามระหวา่งการเชิญนางสาก) 
5.  หมอแคน 

การแต่งกาย    แตง่กายตามสมยันิยม   ส่วนใหญ่ผู้หญิงจะใส่เสือ้คอกระเช้าหรือเสือ้มา
กาแหล่ง หรือเสือ้แขนกระบอก ผ้าถงุ  แต่ต้องมีผ้าสไบทกุครัง้  ส่วนผู้ชายเสือ้แขนสัน้คอกลม หรือ
เสือ้หม้อฮอ่ม ผ้าขาวม้า  โสร่งหรือกางเกง 

ดนตรี   แคน  และการปรบมือ   
โอกาสในการละเลน่  เทศกาลสงกรานต์   
สถานท่ี  ลานวดัหรือท่ีโลง่แจ้ง   
วิธีเลน่ 

1.  น าคนเข้านางสากมาปิดตา  ใช้  2 – 3 คน  ปิดตาพร้อมกนั   
2.  คนเชิญขนัธ์ 5 จะเชิญขนัธ์ 5 บอกกลา่วขออนญุาตเจ้าท่ีเจ้าทางเล่นนางสาก  ค า

เชิญขันธ์ 5 ไม่ได้มีตายตัวแล้วแต่คนเชิญจะพูดแต่หลัก ๆ คือบอกกล่าวให้รู้ว่าจะเล่นนางสาก
อย่าได้ถือโทษโกรธหากมีการล่วงเกิน  เช่น  “เจ้าท่ีเจ้าทาง  ขออนญุาตลกูช้างอย่าถือสาหาความก็
วา่ไป...”  (ทองหล้า  จิตต์น้อม.  2561: สมัภาษณ์) 
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3.  เม่ือคนเชิญขันธ์ 5 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  คนเล่นท่ีปิดตาจะจบัมือจูงกันข้ามสาก  
คนจบัสากจะนัง่คนละข้างเอาหวัสากมาชนกนั  คนข้ามก็ข้ามไปคนต าสากก็ต าไป  (ถอยมาปุ๊ บคน
ก็เดินข้ามไป)  พร้อมกับร้องเพลงนางสาก  ร้องวนไปเร่ือย ๆ จนกว่านางสากจะเข้าร่างทรง  หมอ
แคนก็จะเป่าแคนคลอไป  เม่ือนางสากเข้า 1 ใน 3 คนท่ีปิดตา  คนท่ีถกูเข้าก็จะร าแล้วแก้ผ้าปิดตา
ออกเอาผ้าปิดตามามาคาดเป็นสไบเฉียง  หรือบางทีก็เอาผ้ามาคล้องคอ  โพกหัว  ขึน้อยู่ว่า
วิญญาณท่ีเข้ามาสิงเป็นใคร  บคุลิกหรือพฤตกิรรมก็จะเป็นไปตามบคุลิกของวิญญาณนัน้  คนท่ีไม่
เข้าก็จะเอาผ้าปิดตาออก  คนต าสากก็จะหยุดต าเม่ือนางสากเข้าแล้ว  หลงัจากนัน้ก็จะเร่ิมถาม
ข่าวถามเร่ืองท่ีตนอยากรู้  โดยเร่ิมจากถามช่ือว่าวิญญาณท่ีมาเล่นนางสากช่ืออะไร  นางอะไร   
จะร้องถามตอบกันเป็นล ากลอน  เม่ือเล่นไปได้ระยะหนึ่งก็จะเชิญออกแล้วน าคนใหม่มาเข้านาง
สากใหม ่ เปล่ียนไปเร่ือย ๆ  จนกวา่จะเลิกเลน่ 

วิธีเชิญผีออก 
การบอกกลา่วเชิญผีออก  และหากไมย่อมออกจะน าคนเลน่ไปลอดใต้บนัได 

เนือ้ร้อง 
เนือ้ร้องนางสากแต่ละท้องถ่ินจะแตกต่างกันออกไป  เช่น  จงัหวดันครนายกจะสัน้ๆ 

ไมย่าวเหมือนกบัเพลงเซิง้นางด้ง   
“ให้เจ้าลงมาเลน่กดุสงกรานต์ให้มนัมว่น.....นางเอย....”   

(ทองหล้า  จิตต์น้อม.  2561: สมัภาษณ์) 
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ลิงลม 
วตัถปุระสงค์ของการละเลน่ 

ลิงลมเป็นการละเล่นเข้าผีท่ีใช้ผู้ ชายเป็นร่างทรง  เม่ือผีลิงลมเข้าผู้ เล่นจะแสดง
ลกัษณะคล้ายลิง  เช่น  กระโดดขึน้ต้นไม้  ปีนป่ายท่ีสูง  ชอบไล่กดั  ในอดีตลิงลมสามารถพบเห็น
ได้ทั่วไปในกลุ่มชาติไทยพวน  นิยมเล่นในเทศกาลสงกรานต์แต่ปัจจุบนัไม่มีแล้ว  เน่ืองจากเป็น
การละเล่นท่ีรุนแรง  ดุ  น่ากลัวในสายตาของผู้มาชมการละเล่น   เม่ือถึงเวลาท่ีผีออกก็จะสร้าง
ความล าบากแก่คนเป็นร่างทรงและคนบริเวณนัน้  เพราะบางครัง้ผีลิงลมมกัจะออกตอนท่ีปีนอยู่
บนต้นไม้สงู  การละเล่นลิงลมบ้างก็ว่าเล่นเพ่ือความสนกุสนาน เพราะเวลาท่ีผีลิงลมเข้าก็จะวิ่ งไล่
กดัไล่คนท่ีอยู่ในบริเวณนัน้  ชาวบ้านก็จะว่ิงหนีกันอย่างสนุกสนาน  (สุรศกัดิ์  สิงหวิบูลย์.  2561: 
สมัภาษณ์) บ้างก็วา่เป็นเร่ืองเคร่ืองรางของขลงั  การละเลน่ลิงลมหายไปจากสงัคมไทยพวนมากว่า 
60 ปี  (สนุนัท์  จนันา.  2561: สมัภาษณ์) 

อปุกรณ์ท่ีใช้ในการละเลน่ลิงลม 
1. ไม้ไผ ่ 2 ล า 
2. ขนัธ์ 5  
3. ธูปเทียน 
4. ผ้าผกูตา 
5. ผ้าขาวม้าผกูเอว 

ผู้ เลน่   
1. ผู้ชาย  1  คน 
2. คนเซิง้  (ไมก่ าหนดตายตวั  สว่นใหญ่ใช้  5 – 10  คน) 
3. หมอแคน 

การแตง่กาย    แต่งกายตามสมยันิยม   ส่วนใหญ่ผู้หญิงจะใส่เสือ้คอกระเช้าหรือเสือ้มา
กาแหลง่ หรือเสือ้แขนกระบอก ผ้าถงุ  แตต้่องมีผ้าสไบทกุครัง้ ผู้ชายใสเ่สือ้แขนสัน้คอกลม หรือเสือ้
หม้อฮอ่ม ผ้าขาวม้า  โสร่งหรือกางเกง 

ดนตรี   แคน  ร่วมกบัการปรบมือ  และการเคาะไม้ไผ่ 
โอกาสในการละเลน่  เทศกาลสงกรานต์   
สถานท่ี  ลานวดัหรือท่ีโลง่แจ้ง   
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วิธีเลน่ 
1. คนน าพิธีจะเร่ิมบชูาขนัธ์ 5 บอกกลา่วเชิญผีลิงลมลงมาเลน่ 
2. น าผู้ ช าย ท่ี จะ เป็น ร่างทรงผีลิ งลมมาปิดตา  และ เอาผ้าขาวม้ าผูก เอว  

(เปรียบเสมือนเป็นหางลิงแล้วผีจะเข้าง่าย  (สุรศกัดิ์  สิงหวิบูลย์.  2561: สมัภาษณ์)  บางคนว่า
เปรียบเสมือนเชือกท่ีคอยระวงัไม่ให้ผีลิงลมพาวิ่งหายเข้าไปในป่า  (ปริศนา  ส าราญกิจ. 2561: 
35))  พนมมือถือธูปเทียนแล้วจบันัง่ยอง ๆ บางท้องถ่ินก็นัง่หมอบกับพืน้  บางท้องถ่ินก็นัง่บนครก
บ้าง  นัง่บนสากต าข้าวบ้าง  (ดวงตา  หสัสา. 2561: สมัภาษณ์) 

3. คนเซิง้จะเร่ิมเซิง้เพลงลิงลมพร้อมปรบมือและเคาะไม้เป็นจงัหวะ ร้องไปเร่ือย ๆ 
จนกว่าผีจะเข้าเหมือนการละเล่นเข้าผีอ่ืน ๆ หมอแคนจะเป่าแคนคลอระหวา่งการร้อง เนือ้ร้องก็จะ
แตกตา่งกนัออกไปตามแตล่ะท้องถ่ิน   

4. เม่ือผีลิงลมเข้าคนเล่นแล้ว  จะเอาผ้าปิดตาออก  เม่ือผีเข้าจะมีอาการคล้ายลิง
กระโดดไปมาบ้าง  ไล่กดัคนบ้าง  ปีนขึน้ต้นไม้บ้าง  คนท่ีอยู่บริเวณนัน้ก็จะวิ่งหนีกนัสนกุสนานและ
เม่ือเลน่ได้เวลาพอสมควรแล้วก็จะเชิญผีลิงลมออก 

วิธีเชิญผีออก 
ดึงผ้าขาวม้าผูกเอวออกผีลิงลมก็จะออก  (สุรศกัดิ์  สิงหวิบูลย์.  2561: สมัภาษณ์)  

หรือพาไปลอดใต้บนัไดบ้าน (ปริศนา  ส าราญกิจ.  2541: 35)   
เนือ้ร้อง 

   ค าร้องเชิญเข้าผีการละเล่นลิงลม  (สุพรรณบุรี)  
ลิงลมเอย  มาอมข้าวพอง เดก็น้อยทัง้สอง 
ดอกจิกดอกจอง   สองเงือ้สองเจ้า 
มาเข้าลิงลม   ขนมสมตม  ขนมสมภู 
อีแก้วหน้าหม ู   มีชู้ทัง้วนั 
เฮะกะตปูอง  กะทองเทเวี  เฮะกะทปุอง  กะดอกเอวหกั 
ตกัน า้กินเอง  หงุข้าวกินเอง แมย่ายเฮงเอย  แมย่ายเฮงเอย 

     (พาว  ปภานิธิสกลุ,  2559, น. 31) 
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ค าร้องเชิญเข้าผีการละเล่นลิงลม  (นครนายก)  

  “นางลิงลม  มาอมข้าวพอง  เดก็น้อยทัง้สองมาทดัดอกพริก  
พญานกจิก  พญานกเขา  อมเขียว  อมขา่ว  กะจา่วลิงลม  ขนมถ้วยฟ ู อี

แก้วหน้าหน ู เลน่ซู้ทกุวนั  กระตา่ยติด้ตงั  เลน่น า้เทวี  ศาลาโรงสี  เช ่เฮ ่ 
ตมุปัง  ศาลาโรงสี  เฮ ่ เฮ ่ ตมุปัง”...  
     (ปริศนา  ส าราญกิจ,  2541, น. 35) 

 
ค าร้องเชิญเข้าผีการละเล่นลิงลม  )สิงห์บุรี( 

“ลิงลมเอย๋  มาดมข้าวพอง  เดก็น้อยทัง้สองมาเลน่ก้ามกุ้ง  ก้ามกุ้งสองแวไปสอบดอกแคมาแหย่รู
ป ู อีหนตูกบนัไดกลางคืนเมาเหล้า...” 

 
 (ประยงค์  นาคประสาน,  2561: สมัภาษณ์) 
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นางเบ็ด 
  

วตัถปุระสงค์ของการละเลน่ 
การละเล่นนางเบ็ดในอดีตพบว่ามีการเล่นท่ีจังหวัดสระบุรี  แต่ปัจจุบันไม่มี

การละเลน่นีแ้ล้ว  การละเล่นนางเบ็ดจะใช้ผู้หญิงใจออ่นมาเป็นร่างทรงนางเบ็ด  นางเบ็ดนิยมเล่น
เพ่ือเส่ียงทาย  หาคูค่รอง  คล้าย ๆ นางกวกั  แตน่างเบ็ดไม่คอ่ยเป็นท่ีนิยมเล่นเน่ืองจากคนร้องเซิง้
นางเบ็ดร้องได้ไม่ก่ีคน  ไม่เหมือนนางกวักท่ีมีคนร้องเซิง้ได้มากกว่า  จึงท าให้นางเบ็ดหายไป   
(สงัวลัย์  เครือแก้ว.  2561: สมัภาษณ์) 

อปุกรณ์ท่ีใช้ในการละเลน่นางเบด็ 
1.  เบด็ตกปลา  1  คนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 13 เบด็ตกปลา 

ท่ีมา:   ถ่ายภาพโดยอารีวรรณ  หสัดนิ  เม่ือวนัท่ี  14 มกราคม  2562    

2.  ไม้ส าหรับเคาะ 
3.  ขนัธ์ 5 
4.  ผ้าคลมุตวัผู้ เลน่นางเบด็ 
5.   เคร่ืองเชิญผี   เชน่  กระจก  หวี  แปง้ 
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ผู้ เลน่  
1.  ผู้หญิงท่ีจะเลน่นางเบด็  1  คน 
2.  คนเซิง้  5 -10 คน 

การแต่งกาย    แตง่กายตามสมยันิยม   ส่วนใหญ่ผู้หญิงจะใส่เสือ้คอกระเช้าหรือเสือ้มา
กาแหลง่ หรือเสือ้แขนกระบอก ผ้าถงุ  แตต้่องมีผ้าสไบทกุครัง้   

ดนตรี  ใช้การปรบมือและเคาะไม้ 
โอกาสในการละเลน่    เทศกาลสงกรานต์   
สถานท่ี  ลานวดัหรือท่ีโลง่แจ้ง   
วิธีเลน่ 

1.  คนเชิญขนัธ์ 5 จะเชิญขนัธ์ 5 เพ่ือบอกลา่วเชิญแมน่างเบด็ลงมาเลน่ 
2.  น าผู้ หญิงท่ีเป็นร่างทรงนางเบ็ดนอนหมอบกับพืน้  แล้วใช้ผ้าคลุมตัวพร้อมกับ

คลมุขนัธ์ 5  ปักเบ็ดใกล้ ๆ พร้อมกบักระจาดใสเ่คร่ืองแตง่ตวัวางไว้  (ผู้หญิงท่ีเป็นร่างทรงจะต้องไม่
ใสเ่คร่ืองประดบัใด ๆ เชน่  แหวน  ตุ้มห ู เข็มขดั  ต้องถอดให้หมด) 

3.  คนเซิง้ก็จะเซิง้บทเชิญผีนางเบ็ดให้มาเข้าร่างทรง  โดยจะร้องเซิง้ไปเร่ือย ๆ  
จนกว่านางเบ็ดจะเข้า  (เน่ืองจากไม่มีใครสามารถร้องเพลงนางเบ็ดได้และยายสงัวลัย์  เครือแก้ว  
ผู้ให้สมัภาษณ์ก็จ าเนือ้ร้องไมไ่ด้แล้วเพราะอายท่ีุมากขึน้) 

4.  เม่ือนางเบ็ดเข้า  (สงัเกตได้จากผ้าคลมุตวัจะสัน่)  คนท่ีมีค าถามอยากจะถามแม่
นางเบ็ดก็จะถาม  แต่บางครัง้แม่นางเบ็ดเวลาท่ีเข้าแล้วมักจะเอาแต่ก้มหน้าก้มตาร้องไห้ไม่ยอม
หยดุ  จนคนบริเวณนัน้ต้องถามว่า “จิเอาผิเลอ  อยากได้ผิเลอ”   แม่นางเบ็ดก็จะตอบมาสมมติว่า  
“อยากได้สายสร้อย”  คนก็จะปลดสายสร้อยให้ใส่  เม่ือแม่นางเบ็ดได้ของท่ีต้องการแล้วก็จะเลิก
ร้องไห้  แล้วก็จะฟ้อนร าอย่างสนกุสนาน  เม่ือนัน้คนท่ีอยากจะถามค าถามก็จะเร่ิมถาม  จนกระทัง่
เลน่พอสมควรก็จะเชิญออก  (สงัวลัย์  เครือแก้ว.  2561: สมัภาษณ์)   

วิธีเชิญผีออก 
ให้ผู้ชายจบัตวัคนเลน่  เรียกช่ือหรือพาไปลอดใต้บนัได 

เนือ้ร้อง 
เน่ืองจากผู้ ให้ข้อมลูเก่ียวกบันางเบ็ดเป็นกลุม่ผู้สงูอายปุระกอบกบัการละเลน่นางเบ็ด

ไมมี่การเลน่มาหลายสิบปีจงึท าให้จ ารายละเอียดของเนือ้หาเพลงไมไ่ด้ 
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นางสุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 14 การละเลน่นางสุม่บ้านเกาะหวาย  จงัหวดันครนายก 

ท่ีมา :   ปริศนา  ส าราญกิจ,  2541, น. 35 

วตัถปุระสงค์ของการละเลน่ 
การละเล่นนางสุ่มเป็นการละเล่นเข้าผี  โดยมีวัตถุประสงค์ของการเล่นเพ่ือความ

สนกุสนาน  นางสุม่จะใช้ผู้หญิงในการเข้านางสุ่ม  เม่ือนางสุ่มเข้าคนท่ีเป็นร่างทรงนางสุ่มก็จะหน้า
ซีด  ตัวสั่นสุ่มก็จะสั่น  แล้วชาวบ้านก็จะแกล้งนางสุ่มโดยแกล้งบอกว่าปลาอยู่ตรงนัน้ตรงนี ้  
นางสุ่มก็จะถือสุ่มในมือไปจบัปลาตามท่ีคนบอก  เม่ือถูกหลอกหลาย ๆ ครัง้นางสุ่มก็จะโกรธแล้ว
หันเอาสุ่มตีใส่คนท่ีอยู่บริเวณนัน้  คนก็จะวิ่งหนีกันอลหม่าน  ไล่ตีกันสนุกสนาน  เม่ือเล่นกัน
พอสมควรก็จะเชิญนางสุ่มออก  (สุรีย์  สะเภาทอง.  2561: สัมภาษณ์)  ในอดีตนางสุ่มพบว่ามี
การละเล่นในพืน้ท่ีภาคกลางตอนล่าง  2  จังหวัด  คือ  จังหวัดนครนายก  และจังหวัดลพบุรี   
แตปั่จจบุนัไมมี่การเลน่แล้ว 

อปุกรณ์ท่ีใช้ในการละเลน่นางสุม่ 
1.  สุ่มจบัปลา  1  อนั  (ใช้สุ่มเก่าไม่นิยมใช้สุ่มใหม่เพราะเช่ือว่าสุ่มท่ีผ่านการใช้งาน

แล้วจะมีวิญญาณพวกสตัว์ตา่ง ๆ สิงอยู ่ (สรีุย์  สะเภาทอง.  2561: สมัภาษณ์)) 
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ภาพประกอบ 15 สุม่ 

ท่ีมา :    ถ่ายภาพโดยอารีวรรณ  หสัดนิ  เม่ือวนัท่ี  14 มกราคม  2562    

2.  ขนัธ์ 5  โดยจะน าขนัธ์ 5 เสียบตรงกลางสุ่ม  และบางครัง้ก็มีการตกแต่งปากสุ่ม
เพ่ือเป็นการแตง่ตวัให้สุม่  (สรุศกัดิ ์ สิงหวิบลูย์.  2561: สมัภาษณ์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 16 การแตง่สุม่ 

ท่ีมา :    ถ่ายภาพโดยอารีวรรณ  หสัดนิ  เม่ือวนัท่ี  14 มกราคม  2562    
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3.  ผ้าปิดตา  ใช้ปิดตาผู้หญิงท่ีเลน่นางสุม่เพ่ือเชิญวิญญาณนางสุม่เข้ามาสิงร่างเพ่ือ
เลน่นางสุม่ 

ผู้ เลน่   
1.  ผู้หญิง 1 คน  ส าหรับเป็นร่างทรงนางสุม่ 
2.  คนเซิง้  (คนท่ีร่วมร้องเนือ้ร้องเชิญผีในการละเลน่)  จ านวนไมไ่ด้ก าหนด 
3.  หมอแคน 

การแต่งกาย    แตง่กายตามสมยันิยม   ส่วนใหญ่ผู้หญิงจะใส่เสือ้คอกระเช้าหรือเสือ้มา
กาแหล่ง หรือเสือ้แขนกระบอก ผ้าถุง  แต่ต้องมีผ้าสไบทุกครัง้  ส่วนผู้ ชายใส่เสือ้แขนสัน้คอกลม 
หรือเสือ้หม้อฮอ่ม ผ้าขาวม้า  โสร่งหรือกางเกง 

ดนตรี   แคน  และการปรบมือ   
โอกาสในการละเลน่  เทศกาลสงกรานต์  งานบญุตา่ง ๆ  
สถานท่ี  ลานวดัหรือท่ีโลง่แจ้ง   
วิธีเลน่ 

1.  ผู้ ท่ีท าหน้าท่ีเชิญขนัธ์ 5 จะเชิญขนัธ์ 5 เพ่ืออนัเชิญผีมาเลน่นางสุม่ 
2.  น าผู้หญิงท่ีจะเป็นร่างทรงนางสุม่มาปิดตา  และนัง่จบัสุม่ท่ีบชูาขนัธ์ 5  
3.  คนเซิง้จะเซิง้เพลงนางสุ่มไปเร่ือย ๆ จนกว่านางสุ่มจะเข้า โดยมีเนือ้ร้องเชิญนาง

สุม่แตกตา่งกนัออกไปในแตล่ะท้องถ่ิน 
4.  เม่ือนางสุ่มเข้าแล้วจะเอาผ้าปิดตาออก  นางสุ่มก็จะลกุยืนและเอาสุ่มปลาไปสุ่ม

ปลาตามท่ีคนท่ียืนดกูารละเล่นบอก  เม่ือจบัปลาไม่ได้ซกัทีนางสุ่มก็จะเร่ิมโมโหและเอาสุ่มปลาไป
ไลตี่คนท่ีอยูบ่ริเวณนัน้  ชาวบ้านก็จะวิ่งหนีกนัสนกุสนาน 

5.  เม่ือเลน่พอสมควรก็จะเชิญนางสุม่ออกจากร่างทรง  เป็นอนัจบการละเลน่ 
วิธีเชิญผีออก 

ใช้การดงึสุม่ออกจากมือ   
เนือ้ร้อง 

ค าร้องเชิญเข้าผีการละเล่นนางสุ่ม  (นครนายก)  
สุม่เอ๊ยสุม่  ขยุ้มหวัเสือ  เดก็น้อยพายเรือ  พายได้พายเอา  (2 รอบ) 
สุม่เอ๊ยสุม่ขยุ้มหวัแมว  กินข้าวแล้วก็ไปสกัสุม่  (ร้องกลบัไปมา) 
     (สรีุย์  สะเภาทอง.  2561: สมัภาษณ์) 
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นางช้าง 
วตัถปุระสงค์ของการละเลน่ 

การละเล่นนางช้างพบว่าในพืน้ท่ีภาคกลางตอนล่างมีกลุ่มไทยพวนแห่งเดียวท่ีรู้จกั
และเคยมีการละเล่นเข้าผีนางช้าง  ได้แก่  จังหวัดสระบุรี  แต่นางช้างจะมีลักษณะคล้ายกับ
การละเล่นลิงลมคือเป็นการละเล่นเพ่ือความสนุกสนาน  แต่ค่อนข้างรุนแรงเพราะนางช้างและ
ลิงลมมีคุณลกัษณะคล้ายกันคือ  ความดุร้าย  ดงันัน้เม่ือผีนางช้างเข้าสิงจะอาละวาดท าร้ายคน  
จึงท าให้ ต้องวิ่ งห นีกัน เพ่ื อไม่ ให้นางช้างท า ร้าย   จึงเป็นความสนุกสนานอีกแบบหนึ่ ง   
(สงัวลัย์  เครือแก้ว.  2561: สมัภาษณ์) 

อปุกรณ์ท่ีใช้ในการละเลน่นางช้าง 
1.  ผ้าผกูหวั 
2.  ผ้าคลมุตวัผู้ เป็นนางช้าง 
3.  ผ้าส าหรับผกูเอว 
4.  ขนัธ์ 5 

ผู้ เลน่ 
1.  ผู้ชาย  1  คน  ส าหรับเป็นนางช้าง 
2.  คนเซิง้ 

การแต่งกาย    แตง่กายตามสมยันิยม   ส่วนใหญ่ผู้หญิงจะใส่เสือ้คอกระเช้าหรือเสือ้มา
กาแหล่ง หรือเสือ้แขนกระบอก ผ้าถงุ  แตต้่องมีผ้าสไบทกุครัง้  ส่วนผู้ชายเสือ้แขนสัน้คอกลม หรือ
เสือ้หม้อฮอ่ม ผ้าขาวม้า  โสร่งหรือกางเกง 

ดนตรี   ใช้การปรบมือ   
โอกาสในการละเลน่  เทศกาลสงกรานต์     
สถานท่ี  ลานวดัหรือท่ีโลง่แจ้ง   
วิธีเลน่ 

1.  คนเชิญขนัธ์ 5 จะเชิญขนัธ์ 5 เพ่ืออญัเชิญผีมาเลน่นางช้าง 
2.  น าผู้ชายท่ีเป็นร่างทรงนางช้างมาพนัผ้าม้วนเป็นงวงช้าง  เอาผ้ามาผกูเอวท าเป็น

เชือกเอาไว้ดงึเวลาท่ีนางช้างเข้าไมใ่ห้ไปท าร้ายใคร  และให้หมอบลงกบัพืน้แล้วเอาผ้าคลมุตวั 
3.  คนเซิง้ก็จะเซิง้บทเชิญผีนางช้าง  โดยจะเซิง้ไปเร่ือย ๆ  จนกวา่ผีจะเข้า 
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4.  เม่ือนางช้างเข้า  ผ้าท่ีคลมุตวัอยู่ก็จะสัน่  ผู้ชายท่ีเตรียมไว้ส าหรับดึงนางช้างก็จะ
เตรียมตวัดึงไม่ให้นางช้างวิ่งไปท าร้ายคน  คนท่ีอยู่บริเวณนัน้ก็จะหยอกล้อกับนางช้างท าให้นาง
ช้างโมโหและวิ่งหนีกนัสนกุสนาน  เม่ือเลน่กนัพอสมควรก็เชิญนางช้างออก 

วิธีเชิญผีออก 
ให้ผู้หญิงจบัตวัคนเลน่  เรียกช่ือหรือพาไปลอดใต้บนัได 

เนือ้ร้อง 
ค าร้องเชิญเข้าผีการละเล่นนางช้าง  (สระบุรี)  

“ซ้างเอย๋ซ้าง  ซ้างมากินเบอใผ ่ ซ้างเอย๋ช้าง  ซ้างตกศาลา  ซ้างกินเบอใผ ่ ววักินหญ้า   
ม้าสกักะใหญ่”...  

(สงัวลัย์  เครือแก้ว.  2561:  สมัภาษณ์) 
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นางหวิง 
วตัถปุระสงค์ของการละเลน่ 

การละเล่นนางหวิงจากการส ารวจในพืน้ท่ีภาคกลางตอนล่าง  5  จังหวดั  พบว่ามี
เพียงจงัหวดันครนายกท่ีเคยได้ยินและรู้จกัการละเล่นนางหวิง  ซึ่งมีลกัษณะการเล่นคล้ายกบันาง
สุ่มเล่นเพ่ือความสนุกสนาน  (ดวงตา  หัสสา.  2561: สัมภาษณ์; ทองหล้า  จิตต์น้อม.  2561: 
สมัภาษณ์) 

อปุกรณ์ท่ีใช้ในการละเลน่นางหวิง 
1.  สวิงช้อนปลา  1  ปาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 17 สวิง 

ท่ีมา :  ถ่ายภาพโดยอารีวรรณ  หสัดนิ  เม่ือวนัท่ี  20 มกราคม  2562    

2. ขนัธ์ 5  
3. ผ้าผกูตา 

ผู้ เลน่ 
1. ผู้หญิง  1  คน   
2. คนเซิง้ 
3. หมอแคน 
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การแต่งกาย    แตง่กายตามสมยันิยม   ส่วนใหญ่ผู้หญิงจะใส่เสือ้คอกระเช้าหรือเสือ้มา
กาแหล่ง หรือเสือ้แขนกระบอก ผ้าถุง  แต่ต้องมีผ้าสไบทุกครัง้  ส่วนผู้ ชายใส่เสือ้แขนสัน้คอกลม 
หรือเสือ้หม้อฮอ่ม ผ้าขาวม้า  โสร่งหรือกางเกง 

ดนตรี   แคน  และการปรบมือ   
โอกาสในการละเลน่  เทศกาลสงกรานต์     
สถานท่ี  ลานวดัหรือท่ีโลง่แจ้ง   
วิธีเลน่ 

1. คนเชิญขนัธ์ 5 จะเชิญขนัธ์ 5 เพ่ืออญัเชิญผีมาเลน่นางหวิง 
2. น าผู้หญิงท่ีจะเล่นนางหวิงมาปิดตา  มือถือสวิงไว้  ในสวิงจะใส่กรวยขนัธ์ 5 ลงไป

ด้วย 
3. คนเซิง้จะเซิง้เพลงนางหวิง  เซิง้ไปเร่ือย ๆ จนกว่าผีนางหวิงจะเข้า  หมอแคนจะ

เป่าแคนคลอไปเร่ือย ๆ   
4. เม่ือนางหวิงเข้า  สวิงจะสัน่  ตวัคนเล่นจะสัน่  เม่ือนางหวิงเข้าแล้วจะหยิบขนัธ์ 5 

ออกจากสวิงแล้วนางหวิงจะเร่ิมเอาสวิงมาช้อนไปเร่ือย ๆ  คนกลวัสวิงจะมาตีก็จะวิ่งหนีหลบกัน
สนกุสนาน  เม่ือเลน่พอสมควรแล้วก็จะเชิญนางหวิงออก 

วิธีเชิญผีออก 
ดงึสวิงออกจากมือคนเลน่ 

เนือ้ร้อง 
  ”...นางหวิงเอย  จะไปซอ่นโนน่  หรือจะไปซ่อนอะไร  หรือจะไปซอ่นเหนือ“ 

      (ดวงตา  หสัสา.  2561: สมัภาษณ์) 
 
 

“นางหวิงเอยจะไปซ่อนห้วยหรือจะไปซอ่นคลองปลาเตม็ข้องยา่งเห้ย ๆ นางหวิงเอยจะไป
ซอ่นห้วยหรือจะไปซ่อนหนองปลาเตม็ข้องยา่งเห้ย ๆ”  

(ทองหล้า  จิตต์น้อม.  2561: สมัภาษณ์) 
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แม่ศรี 
 

วตัถปุระสงค์ของการละเลน่ 
การละเล่นแม่ศรีในกลุ่มไทยพวนในอดีตของพืน้ท่ีภาคกลางตอนล่างจากการส ารวจ  

พบว่า  มีการละเล่นแม่ศรีเพียงจงัหวัดเดียวคือจังหวดัสิงห์บุรี  (ประยงค์  นาคประสาน.  2561: 
สมัภาษณ์; อ าภา  หิมพงศ์.  2561: สมัภาษณ์)  ในขณะท่ีจงัหวดันครนายกก็พบวา่มีการละเล่นแม่
ศรีเช่นกันแต่เป็นกลุ่มลาวเวียงท่ีอาศยัอยู่บริเวณอ าเภอเมือง (ปริศนา  ส าราญกิจ.  2541: 21)  
ในขณะท่ีกลุม่ไทยพวนนครนายก  ไม่มีการละเล่นแมศ่รี  ปัจจบุนัการละเล่นแมศ่รีไม่มีการเลน่แล้ว
ทัง้จงัหวดัสิงห์บรีุและนครนายก  การละเลน่แม่ศรีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือความสนกุสนาน  เพราะเวลา
แม่ศรีเข้าคนท่ีเป็นร่างทรงแม่ศรีก็จะร าอย่างสวยงาม  และอาจมีการถามเร่ืองคู่ครอง  เส่ียงทาย
เร่ืองอ่ืน ๆ  บ้าง  (อ าภา  หิมพงศ์.  2561: สมัภาษณ์)   

อปุกรณ์ท่ีใช้ในการละเลน่แมศ่รี 
1.  ขนัธ์  5   
2.  ผ้าผกูตา 

ผู้ เลน่ 
1.  ผู้หญิงเลน่แมศ่รี  1  คน   
2.  คนร้องเพลงเชิญแมศ่รี 

การแต่งกาย    แตง่กายตามสมยันิยม   ส่วนใหญ่ผู้หญิงจะใส่เสือ้คอกระเช้าหรือเสือ้มา
กาแหล่ง หรือเสือ้แขนกระบอก ผ้าถุง  แต่ต้องมีผ้าสไบทุกครัง้  ส่วนผู้ ชายใส่เสือ้แขนสัน้คอกลม 
หรือเสือ้หม้อฮอ่ม ผ้าขาวม้า  โสร่งหรือกางเกง 

ดนตรี   ใช้การปรบมือ   
โอกาสในการละเลน่  เทศกาลสงกรานต์  โอกาสทัว่ไป  นิยมเลน่ตอนกลางคืน 
สถานท่ี  ลานวดัหรือท่ีโลง่แจ้ง   
วิธีเลน่ 

1. คนเชิญขนัธ์ 5 จะเชิญขนัธ์ 5 เพ่ืออญัเชิญผีมาเลน่แมศ่รี 
2. น าผู้หญิงท่ีเป็นแม่ศรีมานัง่กลางวงท่ีล้อมรอบด้วยคนร้องเพลงเชิญแม่ศรี  พร้อม

ปิดตาและพนมมือ 
3. คนร้องเพลงเชิญแมศ่รีก็จะร้องเพลงเชิญแมศ่รีไปเร่ือย ๆ จนกวา่แมศ่รีจะเข้า   
4. เม่ือแม่ศรีเข้า  เขาจะลกุขึน้ร า  ฟ้อนไปเร่ือย ๆ บางคนท่ีมีค าถามจะเร่ิมถามแม่ศรี  

เม่ือเลน่แมศ่รีได้พอสมควรก็เชิญแมศ่รีออก 
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วิธีเชิญผีออก 
แก้ผ้าผกูตาแล้วเรียกช่ือ 

เนือ้ร้อง 
 “แมศ่รีเอย  แม่ศรีสมสะยกมือไหว้พระเลน่แมน่างศรีเอย  ”  

(ประยงค์  นาคประสาน.  2561: สมัภาษณ์; อ าภา  หิมพงศ์.  2561: สมัภาษณ์)   
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1.2  การละเล่นของผู้ใหญ่ประเภทการละเล่นเพ่ือความบันเทงิ  
มีจ านวนทัง้สิน้  4  ชนิด  ประกอบด้วย  การละเลน่โอนโหลน่ซา  การละเลน่เส็งกลอง  

การละเลน่ล าพวน  และการละเล่นบกักะเต้ย  เป็นการละเล่นท่ีเล่นเพ่ือความสนกุสนาน  เพ่ือการมี
สว่นร่วมของคนในชมุชน  การสร้างความรักความสามคัคี  และการพกัผ่อน  เวลาท่ีมีการรวมกลุ่ม
กนั 
 

โอนโหล่นซา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 18 โอนโหลน่ซา 

ท่ีมา :  ถ่ายภาพโดยอารีวรรณ  หสัดนิ  เม่ือวนัท่ี  22  เมษายน  2562    

 

วตัถปุระสงค์ของการละเลน่ 
โอนโหล่นซาคือการละเล่นโยนชิงช้าของชาวลาวพวนท่ีเป็นท่ีรู้จกัและนิยมเล่นกนัใน

อดีตเลน่เพ่ือความสนกุสนาน  และยงัสามารถพบการละเล่นนีไ้ด้ในแถบภาคอีสานซึง่เป็นกลุ่มชาติ
พนัธุ์ลาวเช่นกัน  โอนโหล่นซานิยมแขวนกบัต้นไม้ใหญ่โดยใช้เชือกผูกกบัต้นไม้และใช้ไม้กระดาน
ส าหรับท าเป็นชิงช้า  การเล่นโยนชิงช้าโอนโหล่นซาแตกต่างกบัการเล่นชิงช้าของพืน้ท่ีอ่ืน ๆ ทัว่ไป
ตรงท่ีมีการร้องเพลงประกอบการโยนชิงช้า  สามารถเล่นได้ทัง้เด็กและผู้ ใหญ่  เนือ้ร้องประกอบ
การละเล่นจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละท้องถ่ิน  ปัจจบุนัไม่พบเห็นการละเล่นโอนโหล่นซาแล้ว  
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แต่ท่ีวดัโภคาภิวฒัน์  จงัหวดัสิงห์บุรีได้มีการรือ้ฟืน้สร้างโอนโหล่นซาไว้ท่ีใต้ต้นไม้ใหญ่บริเวณวดั
เพ่ือสืบสานการละเลน่พืน้บ้านไทยพวนให้ลกูหลานได้รู้จกัและเพื่อรักษาไว้ตอ่ไป 

อปุกรณ์ท่ีใช้ในการละเลน่โอนโหลน่ซา 
ใช้เชือกผกูกบัไม้กระดานแล้วแขวนกบัก่ิงไม้ใหญ่ 

ผู้ เลน่   
ไม่ได้ก าหนด  แตส่่วนมากจะเป็นหนุ่มสาว  โดยท่ีผู้ชายจะเป็นคนแกวง่ชิงช้า  ผู้หญิง

จะเป็นคนนัง่เลน่ได้ทัง้เดก็และผู้ใหญ่ 
 การแต่งกาย  แต่งกายตามสมยันิยม   ส่วนใหญ่ผู้หญิงจะใส่เสือ้คอกระเช้าหรือเสือ้มา

กาแหล่ง หรือเสือ้แขนกระบอก ผ้าถงุ  แตต้่องมีผ้าสไบทกุครัง้  ส่วนผู้ชายเสือ้แขนสัน้คอกลม หรือ
เสือ้หม้อฮอ่ม ผ้าขาวม้า  โสร่งหรือกางเกง 

ดนตรี   ไมมี่ 
โอกาสในการละเลน่  โอกาสทัว่ไป 
สถานท่ี  ใต้ต้นไม้ใหญ่ 
วิธีเลน่ 

ผลดักันเล่นทีละคู ่ โดยส่วนมากผู้ชายจะเป็นคนแกว่งชิงช้าให้ผู้หญิงนัง่  คนอ่ืน ๆ ก็
จะช่วยกนัร้องเพลง  เม่ือเล่นพอสมควรก็จะผลดัเปล่ียนให้คู่อ่ืนเล่นบ้างสลบักันไป   โดยมีเนือ้ร้อง
ประกอบการละเลน่ท่ีแตล่ะท้องถ่ินก็จะแตกตา่งกนัออกไป 

เนือ้ร้อง 
 

เนือ้ร้องโอนโหล่นซา  (นครนายก)  
ส านวนท่ี  1 
 “โอนโหลน่ซา  อีตากบัแก้  กบัแก้ฮ้อง  ปลายไม้โอนโอ่น  จิโก่นลงมากะมบุกะแมบ  พาไก่
แจบตเูงินตทูอง  ก าก่อง  แดดสอ่งเต้อ  สอ่งหวัคนันา  สองพาวีข้าว  แดดสอ่งหวัน า้เต้า  เข้าเฮา่ตี
กอง  ตีกองเต้อกะตี  ตีกองเหนือก็ดี  เก็บมะเขือเซอซา  ก็หญ้าเฮา  แดเก็บหมะบ้า  เสอกิน  ให้
ยาเฮาแด ่ เสือ้วา่เสือ้นกยงู  นกยงูเอ้ยมงึไปเท่ียวเฮาะ  นกเจาะเอยเท่ียวฮงั  นกสงัเอยไปเท่ียวอู้   
นกอดุอู้ ข่ีช้างมาซน  ซนแตซ่นซนน้อยซนใหญ่  ไก่แตไ่ก่ไกกุ้มไกหยอง  กองแตก่องกแงเพลกองยุ้ม  
ยุ้มตอ่ยุ้มเป็นปะหอยบงั  บงัแตบ่งัเป็นปลายมะกดู  ตดูตอ่ตดูเป็นขีค้วายเหลว  เหลวแตเ่หลวเป็น
นมแมฮ้่าง  ฮ้างกวา่ฮ้างจบัไก่มาซน” 

     (ปริศนา  ส าราญกิจ,  2541, น. 37) 
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ส านวนท่ี 2 
“โอนโอนซา  อีตาแปน้จ่ี  เดือนสิบส่ื  จะเอาะเดาะจาน เดือนสิบสองจิเอาะดอกงิว้  ดอกงิว้บาน

ดอกกระจานบานเฮือ้  เดาะกะเดื่อบานชิง  โฮเมืองซ้าง  ซ้างหิงห้อยอยูต่มูอยู่ตาม  สาวนมยานอยู่
ตามหน้ามอด  สาวออดแอดถือมวัะ  มากนัสาวจนัทน์ถือแหวนเบือ้งซ้าย  ย้ายเอาะเตาะเป๊ียะ” 

     (ปริศนา  ส าราญกิจ, 2541, น. 37) 
 
ส านวนท่ี 3 

“โอนโหลนซา  อีตามกัใหม่  ตะเข้ขึน้ไข ่ แมงดาขึน้ฟัก  อีเขียวขาหกัยกัขึน้ยกัลง  ไอ้คงตาบอด  ไอ้
รอดตกแฉ่ง  ไอ้นนท์ปากแหว่ง  อุ้มลกูมาด ู ขีห้มขีูห้มาหกล้มปากแตก  อ้ายแมกสง่สะกาน  อ้าย
มง่อ้ายมาน  นอนเสียกลางวนั  ไมฝ่่าไมผื่น  ขีค้้านตดัฟืนให้น้องอยูไ่ฟ” 

     (ปริศนา  ส าราญกิจ, 2541, น. 39)
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เส็งกลอง 
 

วตัถปุระสงค์ของการละเลน่ 
การละเล่นเส็งกลองเป็นการละเล่นพืน้บ้านไทยพวนท่ีนิยมเล่นในอดีต  แต่ในพืน้ท่ี

ภาคกลางตอนล่าง  พบเพียงจังหวัดเดียวคือจังหวัดลพบุรี  แต่ปัจจุบันไม่มีการละเล่นแล้ว  
เน่ืองจากคนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุไม่สามารถตีกลองได้อีกเหมือนในอดีต  ส่วนคนรุ่นใหม่ก็ไม่มี
ความสนใจในการละเล่นดังกล่าวจึงท าให้การละเล่นนีก้ลายเป็นการละเล่นในอดีตไป   
(สมคดิ  จมูทอง.  2561:  สมัภาษณ์) 

เส็งกลอง  หมายถึง  การแข่งขนัการตีกลอง  โดยใช้กลองเส็ง  คือกลองท่ีท าจากท่อน
ซุงประเภทไม้เนือ้แข็ง  ไม้ท่ีนิยมใช้คือไม้ประดู ่ การเส็งกลองในอดีตมีวตัถปุระสงค์เพ่ือประกอบพิธี
ก าฟ้าในประเพณีก าฟ้าเพ่ือเป็นการส่งสัญญาณถึงฟ้า  ต่อมาจึงนิยมเพ่ือการแข่งขนักันโดยเป็น
การแข่งขนักันระหว่างหมู่บ้านเพ่ือความสนุกสนาน  การตดัสินแพ้ชนะของการแข่งเส็งกลองจะมี
กรรมการท่ีเรียกว่า  “เทวดา”  เป็นผู้ตัดสินชีข้าดว่ากลองของใครตีได้เสียงดงักว่ากัน  ทัง้นีก้าร
ตดัสินของเทวดาของเป็นการชีข้าด  (สมคดิ  จมูทอง,  2560, น. 67 – 68) 

อปุกรณ์ท่ีใช้ในการละเลน่เส็งกลอง 
1.  กลองเส็ง  คือกลองท่ีท าจากท่อนซุ ง  ส่วนใหญ่นิยมใช้ไม้ประดู่   ขนาด

เส้นผ่าศนูย์กลางประมาณ  15  นิว้ฟุต  ยาวประมาณ  1  เมตร  น ามาเจาะรูให้กลวงแล้วใช้หนัง
สตัว์หุ้มหน้ากลองโดยนิยมใช้หนงักวางหรือหนงัเลียงผาซึง่เช่ือวา่ให้เสียงดีท่ีสดุ 

2.  การตดิจ่ากลอง  ซึง่ท าจากขีเ้ถ้าผสมข้าวเหนียวนึ่งขย าเข้ากนัจนเหนียวและน าไป
ตดิท่ีหน้ากลอง  เพ่ือให้เสียงกลองท่ีตีดงัและเพราะตามท่ีตนเองต้องการ 

ผู้ เลน่   
1.  ผู้ชายฝ่ายละ 3 คนตอ่กลอง 1 ลกู 
2.  กรรมการตดัสิน  ท่ีเรียกวา่  “เทวดา” 

การแต่งกาย    แต่งกายตามสมัยนิยม   ผู้ ชายเสือ้แขนสัน้คอกลม หรือเสือ้หม้อฮ่อม 
ผ้าขาวม้า  กางเกง 

โอกาสในการละเลน่  ประเพณีก าฟ้า  โอกาสทัว่ไป 
สถานท่ี  กลางทุง่นาหรือท่ีโลง่กว้าง 
วิธีเลน่ 

1. กรรมการตดัสินตกลงเร่ืองกติกากับฝ่ายผู้ แข่งขนัให้เรียบร้อยว่าจะจะแข่งก่ีรอบ  
โดยจะแขง่ทัง้หมด 3 รอบ  ผู้แขง่ขนัมีฝ่ายละ 3  คน  จะต้องตีครบทกุคน 
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2. “เทวดา”  จะไปประจ าท่ีบนต้นไม้หรือนัง่ร้านท่ีจดัเตรียมไว้พร้อมธง 2 สีคือสีแดง
และสีเขียวเพ่ือใช้ธงเป็นสัญลักษณ์ของแต่ละฝ่าย  ใช้โบกว่าฝ่ายไหนชนะฝ่ายไหนแพ้เวลาท่ี
แขง่ขนั 

3. เม่ือเร่ิมการแขง่ขนัเทวดาจะให้ทีมท่ี 1 และทีมท่ี 2 แขวนกลองตามจดุท่ีก าหนดซึ่ง
มีระยะห่างกนัมากพอสมควร  เม่ือทัง้สองฝ่ายตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วมือตีคนท่ี 1 ก็จะเข้า
ประจ ากลองเพ่ือรอสญัญาณจากเทวดาให้เร่ิมตีได้โดยท่ีกติกาคือต้องตีกลองของฝ่ายตนเองให้ดงั
ให้เทวดาตดัสินว่ากลองของตนดงักว่าอีกฝ่ายหนึ่ง  เม่ือได้สญัญาณการตีเทวดาอาจใช้ฆ้องหรือ
อยา่งอ่ืนตามท่ีตกลงตีให้สญัญาณ  มือท่ี 1 ก็จะเร่ิมตีเข้าประกบคูก่นัตา่งคนตา่งตีกลองของตนเอง
เร่ิมด้วยจังหวัดช้า ๆ ตีสลับกันก่อนเพ่ือให้รู้ว่ากลองเสียงใดอยู่ด้านซ้ายด้านขวาเพ่ือให้เทวดา
ตดัสินได้ถกูต้อง  หลงัจากนัน้จะเร่ิมตีรัวจงัหวะพร้อม ๆ กนั  ตีถ่ีๆ จนหมดแรงแล้วจึงหยดุพกั  แล้ว
จงึเป็นหน้าท่ีของมือท่ี 2  และมือท่ี 3  ตามล าดบั  การตีกลองจะใช้มือพนัผ้าตี  เม่ือตีครบทัง้ 3 คน  
ถ้าเทวดายกธงฝ่ังไหนถือว่าฝ่ังนัน้ชนะ  ฝ่ังท่ีชนะก็จะอยู่ท่ีเดิมเพ่ือเตรียมแข่งกับทีมอ่ืนท่ีจะมา
เทียบตอ่ไป  ฝ่ายท่ีแพ้ก็จะปลดกลองของตนลงเพ่ือให้ทีมใหมข่ึน้ไปตีแขง่กบัทีมท่ีชนะ  กลองท่ีชนะ
จะเรียกวา่  “กลองไล”่  และถ้าลกูท่ีชนะถึง 3 ครัง้จะได้เป็น “กลองยืน”  เรียกวา่  “กลองทอด”  เพ่ือ
รอแข่งขนัในรอบตอ่ๆ ไป  จนกว่าจะได้ผู้ชนะเลิศ  การตดัสินของเทวดาถือเป็นท่ีสิน้สดุห้ามมีการ
ประท้วง  เน่ืองจากการแข่งเส็งกลองมนัอยู่ไกล  และเทวดาเองก็จะไม่รู้ว่ากลอง 2 ฝ่ังท่ีแข่งแต่ละ
ครัง้เป็นทีมจากบ้านไหนดังนัน้จึงให้สิทธิเทวดาเป็นผู้ ชีข้าดผู้ ชนะ  ในกรณีท่ีเทวดาไม่สามารถ
ตดัสินหาผู้ชนะได้เทวดาจะยกธงเป็นรูปกากบาท  หมายถึงให้เปล่ียนข้างและแขวนกลองใหม่และ
ให้คดัเลือกมือกลองท่ีเก่งท่ีสดุมาตีแขง่กนัอีกครัง้เพ่ือหาผู้ชนะ  (สมคดิ  จมูทอง, 2560, น. 67 -68) 

เนือ้ร้อง  ไมมี่  เน่ืองจากเป็นการแขง่ขนัตีกลองไมมี่เนือ้ร้องประกอบ 
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ล าพวน 
วตัถปุระสงค์ของการละเลน่ 

ล าพวนเป็นการละเล่นพืน้บ้านท่ีมีลักษณะเป็นการร้องค ากลอนประเภทหนึ่ง  ท่ีน า
ถ้อยค ามาร้อยเรียง  พดูโต้ตอบกนัเป็นบทกลอน  มีทัง้ค าคมท่ีเรียกว่า  “ผญา”  สภุาษิต  ค าพงัเพย  
(กาญจนรัตน์  แปลกวงศ์, 2554, น. 25)  มีเอกลกัษณ์ความเป็นพวนท่ีชดัเจนและสืบทอดกันมา
ตัง้แต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน  เอกลักษณ์ความเป็นพวนท่ีปรากฏในการละเล่นล าพวนท่ีส าคัญ  
ได้แก่  การใช้ภาษาพวนเป็นการขบัร้อง  หรือท่ีเรียกว่า  “ล า”  ประกอบกบัการใช้เคร่ืองดนตรีท่ีเป็น
เอกลักษณ์ของกลุ่มไทยพวนเพียงชนิดเดียว  คือ  “แคน”  (สุรีย์  สะเภาทอง.  2561: สัมภาษณ์)  
ซึง่ต้องใช้แคนพวนเท่านัน้  ไม่นิยมใช้แคนลาวเพราะมนัจะไม่เข้ากนักบัคนล าพวน  (สงัวลัย์  เครือ
แก้ว.  2561: สัมภาษณ์)  ในขณะท่ีเนือ้หาในการล าพวนจะสะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคน
พวนตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั  สะท้อนให้เห็นเร่ืองคา่นิยม  ความเช่ือท่ีเก่ียวข้องกบัการด ารงชีวิตท่ี
ถ่ายทอดจากรุ่นสูรุ่่น  ทกุพืน้ท่ีท่ีมีคนพวนตัง้ถ่ินฐานอยู ่ “ล าพวน”  เป็นการละเลน่เพียงชนิดเดียวท่ี
มีให้พบเห็นตอ่เน่ืองตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั  แตอ่าจไมเ่ป็นท่ีนิยมเหมือนในอดีตเน่ืองจากปัจจบุนั
มีส่ือชนิดต่าง ๆ เข้ามาแทนท่ีส่ือพืน้บ้านประกอบกับการสูญหายของกลุ่มหมอล าและหมอแคน
อาชีพท่ีได้เสียชีวิตลงเกือบหมด  จงึท าให้ล าพวนในปัจจบุนัเหลือเพียงหมอล าสมคัรเล่นท่ีอาศยัครู
พักลักจ า  ประกอบกับเด็กและเยาวชนปัจจุบนัก็ไม่สนใจท่ีจะเรียนรู้การล าพวน  ซึ่งในอนาคต
ล าพวนก็อาจสญูหายไปเหลือเพียงแคค่วามทรงจ าเช่นเดียวกับการละเล่นประเภทอ่ืน ๆ ท่ีผ่านมา  
(พระใบฎีกามีโชค สนฺตมโน.  2561:  สมัภาษณ์; สงัวลัย์  เครือแก้ว.  2561:  สมัภาษณ์) 

ความเป็นมาของการละเล่นล าพวนเกิดขึน้ตัง้แต่เม่ือใดไม่สามารถระบุได้  แต่จาก
การสมัภาษณ์และจากข้อมูลเอกสารเก่ียวกับล าพวน  พบว่า  ท่ีมาของล าพวนน่าจะมีท่ีมาจาก
การละเล่นของเด็ก  ค าผญา  และค าแหล่มาผสมผสานเข้ากับท่วงท านองท่ีวิ วัฒนาการขึน้มา  
(สมคิด  จูมทอง,  2560, น. 70)  และล าพวนก็เป็นการละเล่นท่ีอยู่คู่วิถีชีวิตของคนพวนมาโดย
ตลอด  เพราะในอดีตไมไ่ด้มีดนตรีหรือบทเพลงแบบส่ือสมยัใหมใ่นปัจจุบนั  การร้องร า  ท าเพลงจึง
เป็นสิ่งท่ีคนแตล่ะกลุม่สร้างขึน้มาเพ่ือให้เกิดบรรยากาศท่ีสนกุไมเ่งียบเหงา  ประกอบกบัคนพวนจะ
มีแคนติดตวัไปไหนมาไหนก็จะมีแคนไปด้วยตลอด  ดงันัน้เวลาเดนิทางอพยพไปกนัเป็นกลุ่ม  หรือ
ไปไหนไกลๆ นอกจากเสียงพดูคยุกนัแล้วก็ไม่มีเสียงอ่ืน  จงึท าให้คนท่ีมีแคนก็เป่าแคนคลอไป  แล้ว
หนุ่มสาวก็เร่ิมร้องกลอนโต้ตอบกัน  ในเร่ืองทั่วๆ ไปบ้าง  เกีย้วพาราสีกันบ้าง  หรือเวลาท างาน  
เช่นตอนไปเลีย้งควายก็จะร้องล าพวนไปด้วย  แล้วล าพวนก็เร่ิมน ามาร้องกันเพ่ือเพิ่มความ
สนุกสนานในเวลาท่ีมีการรวมตัวกันในเทศกาลงานประเพณี   เพ่ือให้ทุกคนได้สนุกสนาน  
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กลายเป็นการละเล่นมาจนถึงปัจจบุนั  (สุรีย์  สะเภาทอง.  2561 : สมัภาษณ์; สงัวลัย์  เครือแก้ว.  
2561 : สมัภาษณ์)   

อปุกรณ์ท่ีใช้ในการละเลน่ 
1.  แคน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 19 แคน 

ท่ีมา :    ถ่ายภาพโดยอารีวรรณ  หสัดนิ  เม่ือวนัท่ี  8  มิถนุายน  2562    

2.  ขนัธ์ 5 
ผู้ เลน่   

1.  หมอล า  มีทัง้หมอล าชาย  และหมอล าหญิง  โดยส่วนมากจะใช้ล าคู่เพราะจะ
เพิ่มความสนกุสนานเวลาท่ี 2 ฝ่ายร้อยเกีย้ว  ร้องหยอกกนั  ในอดีตคนพวนจะสามารถล าพวนกัน
ได้เกือบทุกคน  เน่ืองจากเป็นการละเล่นท่ีเล่นเพ่ือความสนุกสนาน  เป็นลกัษณะการร้องโต้ตอบ
เป็นกลอนเพ่ือเพิ่มความไพเราะ  คนทัว่ไปก็จะล าใส่กนัเวลาท่ีพบหน้าเพ่ือการทกัทายพอหอมปาก
หอมคอ  แต่คนท่ีร้องล าพวนได้ไม่ได้ขึน้ช่ือว่าเป็นหมอล าทุกคน  เพราะในอดีตหมอล าพวน  จะ
หมายถึงคนท่ีร้องล าพวนเก่ง  เสียงไพเราะ  มีปฏิภาณไหวพริบในการโต้ตอบ  มีการใช้ภาษาท่ีนุ่ม
ลึกเกินค าพูดท่ีใช้ปกติในชีวิตประจ าวนั  และมีลีลา  ท่วงท่า  ท่ีออดอ้อนน่าติดตาม  ลกัษณะของ
คนร้องล าพวนเช่นนีจ้ึงเป็นท่ีจดจ าและรู้จักในกลุ่มพวนของตน  เวลาท่ีมีงานประเพณีหรือมีงาน
อะไรก็จะมีเสียงเรียกร้องให้เชิญหมอล าคนนีม้าเล่นเป็นหลกั (พระใบฎีกามีโชค สนฺตมโน.  2561:  



  80 

สัมภาษณ์  ) ซึ่งท าให้เกิดหมอล าอาชีพขึน้มา   แต่ปัจจุบันเหลือเพียงหมอล าพวนสมัครเล่น  
เน่ืองจากหมอล าอาชีพส่วนใหญ่เสียชีวิตกนัเกือบหมดแล้ว  หมอล าสมคัรเล่นจะเป็นกลุ่มผู้ชมมา
ก่อนแล้วมีความช่ืนชอบฝึกร้องฝึกล าเร่ือยมา  อาศัยครูพักลักจ า  ปฏิภาณไหวพริบในการ
สร้างสรรค์ค ากลอนก็จะไม่เท่าหมอล าอาชีพ  รวมทัง้อาจน าบทร้องท่ีหมอล าอาชีพท่ีเก่งมาฝึกร้อง
ด้วย  (สรุศกัดิ ์ สิงหวิบลูย์.  2561: สมัภาษณ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 20 การแสดงหมอล าพวนในประเพณีก าฟ้าจงัหวดัสระบรีุ 

ท่ีมา :  ถ่ายภาพโดยอารีวรรณ  หสัดนิ  เม่ือวนัท่ี   7  กมุภาพนัธ์  2562    

2.  หมอแคน  หมอแคนคือหวัใจส าคญัของการละเล่นล าพวน  เพราะแคนคือเคร่ือง
ดนตรีชนิดเดียวท่ีใช้  หมอแคนท่ีเก่งจะช่วยให้การเล่นล าพวนไพเราะมากขึน้  เพราะเวลาท่ีหมอ
ล าพวนร้องนานๆ เข้าบางครัง้เสียงอาจจะขาดช่วงไป  แคนก็ต้องช่วยด้วยการเป่าคลอรับกัน   
ดังนัน้หมอแคนต้องเก่งต้องคอยทัง้รับและขึน้เพ่ือช่วยหมอล า  (สุรีย์  สะเภาทอง.  2561: 
สมัภาษณ์)  และหมอแคนต้องเป็นหมอแคนพวนไม่ใช่หมอแคนลาว  เพราะแคนพวนกับแคนลาว
ลิน้แคนก็จะแตกตา่งกนั  เป่าไม่เหมือนกนั  เสียงก็แตกตา่ง  ท านองในการเป่าก็แตกตา่ง  (กฤชนทั  
แสนทวี,  2552, น. 64-66)  สมยัก่อนคนเป่าแคนมีเยอะจึงท าให้การล าพวนเป็นการละเล่นท่ีเล่น
กนับอ่ยแตปั่จจบุนั  เน่ืองจากมีปัญหาทัง้เร่ืองหมอแคนและหมอล าท่ีแก่ตวัลงไม่สามารถร้องล าได้
เหมือนเม่ือก่อน  และการสญูหายของของกลุ่มศิลปินจากการเสียชีวิตจึงท าให้การละเล่นล าพวน
เหลือน้อยลง  (สงัวลัย์  เครือแก้ว.  2561: สมัภาษณ์) 



  81 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 21 นายอนวุฒัน์  มะลิ   หมอแคนบ้านคลองตะเคียน  จงัหวดันครนายก 

ท่ีมา :    ถ่ายภาพโดยอารีวรรณ  หสัดนิ  เม่ือวนัท่ี   23  ธนัวาคม  2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 22 นายอนวุฒัน์  มะลิ   หมอแคนบ้านคลองตะเคียน  จงัหวดันครนายก 
และนางสรีุย์  สะเภาทอง  หมอล าพวนและผู้น าเลน่นางด้ง  บ้านเกาะหวาย  จงัหวดันครนายก  
แสดงล าพวนต้อนรับพิธีเปิดนิทรรศการจิตรกรรมศลิปะเพ่ือสร้างสรรค์ชมุชน  จงัหวดันครนายก 

ท่ีมา   :  ถ่ายภาพโดยอารีวรรณ  หสัดนิ  เม่ือวนัท่ี   28  มีนาคม  2563 
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3.  ลูกรับ  ลูกรับเปรียบเสมือนเป็นผู้ เล่นในการละเล่นล าพวน  เพราะลูกรับจะท า
หน้าท่ีโห่รับ  “ฮีว้”  หมอล า  เพ่ือท าให้บรรยากาศของการละเลน่สนกุขึน้  ส่วนมากลกูรับจะเป็นคน
ท่ีมาดกูารละเลน่  จะคอยชว่ยโหรั่บ  ตอนจบล ากลอนแตล่ะชว่ง   

การแตง่กาย  แตง่กายตามสมยันิยม   ส่วนใหญ่ผู้หญิงจะใสเ่สือ้คอกระเช้าหรือเสือ้มากา
แหล่ง หรือเสือ้แขนกระบอก ผ้าถงุ  แตต้่องมีผ้าสไบทกุครัง้  สว่นผู้ชายเสือ้แขนสัน้คอกลม หรือเสือ้
หม้อฮอ่ม ผ้าขาวม้า  โสร่งหรือกางเกง 

ดนตรี   แคน  การเป่าแคนจะใช้ท านองพวน  แคนใช้เหมือนกนั  (เต้าเดียวกัน)  แตเ่สียง  
ท านอง ส าเนียง การเป่าแตกตา่งกนัระหว่างการเป่าท านองลาวและท านองพวน  (เหรียญ  กนัหา.  
2561: สมัภาษณ์) ท านองพวนมีจงัหวะช้า เนิบ  ไม่เหมือนจงัหวะท านองอีสานท่ีจะเร้าใจ  สนุก  
แคนพวนจะมีเอกลกัษณ์ในการเป่าคือ  ความไพเราะอ่อนหวาน  เช่ืองช้า  คอ่ยเป็นคอ่ยไป  ท านอง
ล าพวนมีทว่งท านองออดอ้อนคร ่าครวญ  เสียงคนและเสียงแคนจะหยดุพร้อมกนัเม่ือจบวรรค  และ
เม่ือเร่ิมวรรคใหม่เสียงคนและเสียงแคนก็จะเร่ิมพร้อมๆกัน  (กาญจนรัตน์  แปลกวงศ์.  2554, น. 
40)  เสียงแคนจะเป่าประครองกบัเสียงหมอล าไปตลอด  การเป่าแคนท านองพวน  มี  3  ระดบั คือ  
1)  ช่อใหญ่ จะมีเสียงต ่า  2)  ช่อกลางเสียงพอดี  3)  ช่อน้อย  เสียงแหลม  (กฤชนัท  แสนทวี.  
2552: 73)  ดงันัน้หมอแคนกบัหมอล าจ าเป็นต้องซ้อมให้เข้ากัน  หมอล าจึงมกัมีหมอแคนประจ า
ของตนเวลาท่ีจะแสดง  เพราะการล าคูก่นัมาตลอดจะท าให้แคนปรับเสียงท่ีพอดีกนัไว้แล้วหรือรู้ว่า
เป่าแคนกับหมอล าคนนีจ้ะต้องเลือกเสียงแคนช่อไหน  เพ่ือจะได้มีการปรับเสียงแคนให้ตรงกับ
เสียงของคนล าจึงจะไม่ขดักนั  เข้ากันได้และท าให้การล าพวนมีความไพเราะมากยิ่งขึน้  (กฤชนทั  
แสนทวี.  2552: 73; สรีุย์  สะเภาทอง.  2561: สมัภาษณ์; สงัวลัย์  เครือแก้ว.  2561: สมัภาษณ์)   

โอกาสในการละเล่น    งานบญุประเพณีตามฮีต12  งานมงคล  งานศพ  ลงข่วง  โอกาส
ทัว่ไป 

สถานท่ี  บริเวณลานวดั  ลานบ้าน 
วิธี/ขัน้ตอนการละเลน่ 

1.  หมอล าและหมอแคนจะยกขนัธ์ 5 เพ่ือไหว้ครู  บอกกล่าวเจ้าท่ีเจ้าทางให้การร้อง
การล าประสบความส าเร็จอย่าได้ติดอย่าได้ขัด  อย่าได้ขัดกันเอง  (หมอล ากับหมอแคน)   
(ผ่องศรี  บุญขันธ์. 2561 : สัมภาษณ์)  แต่บางแห่งหมอแคนอาจน าขันธ์ 5 มัดติดท่ีปลายแคน  
(สรีุย์  สะเภาทอง.  2561: สมัภาษณ์) 

2.  หมอแคนจะเร่ิมเป่าแคนเป็นการไหว้ครูก่อนแล้วเป่าทอดระยะเพื่อให้หมอล าขึน้ 
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3.  หมอล าจะเร่ิมต้นล าพวนเป็นกลอน  โดยเร่ิมต้นจากบทไหว้ครู  ท่ี เรียกว่า   
“ขึน้อ้อ”  แต่ละท้องถ่ินจะมีกลอนล าพวนในการไหว้ครูหรือขึน้อ้อแตกต่างกันไป  บางพืน้ท่ีก็
ล าพวนบทขึน้อ้อก่อนท่ีจะล าพวนเร่ืองท่ีเตรียมมา  (กาญจนรัตน์  แปลกวงศ์.  2554, น. 37) แต่
บางท่ีไม่มีการล าพวนบทขึน้อ้อ  เพียงแตจ่ะบอกกลา่วด้วยวาจาระลกึถึงครูบาอาจารย์ว่าขอให้การ
แสดงในวนันีผ้า่นไปได้ด้วยดี  อยา่ได้ตดิอยา่ได้ขดั  (ผอ่งศรี  บญุขนัธ์. 2561 : สมัภาษณ์) 

4. เม่ือขึน้อ้อเสร็จแล้วหมอล าก็จะขับล าพวนต่อเลย  เนือ้หาในการล าพวนจะแบ่ง
ออกเป็น 2  ประเภท    (สมคดิ  จมูทอง, 2560, น.  70)  ได้แก่ 

1)  ล าพืน้หรือล าเร่ือง  เป็นการน านิทานพืน้บ้านและเร่ืองจกัร ๆ วงศ์ ๆ มาขบัร้อง  
เช่น  เร่ืองการะเกด  ปลาบู่ทอง  ขุนลูนางอัว้  ท้าวนกกระจอก  ผาแดงนางไอ่  เป็นต้น  ซึ่งน ามา
จากหนงัสือผูก  ซึ่งหมอล า  (ผู้ ร้องกลอน)  จ าเป็นต้องมีความจ าท่ีดี  เพราะต้องถ่ายทอดเร่ืองราว
ตัง้แตต้่นจนจบให้ผู้ชมได้ฟัง  อยา่งการล านิทานเร่ืองขนุลนูางอัว้ใช้เวลาถึง  3  ชัว่โมงถึงจะจบเร่ือง
โดยท่ีสมยัก่อนหมอล ามกัจะล าคนเดียวจนจบ(กฤชนทั  แสนทวี,  2552, น.  68)   

2)  ล าด้น  เป็นการคิดกลอนสดของหมอล าแต่ละคน  ซึ่งเป็นความสามารถด้าน
ภาษาเฉพาะบคุคลท่ีแตกตา่งกนั  หมอล าท่ีเป็นท่ียอมรับจงึมกัเป็นท่ีช่ืนชมของผู้ชมจากการล าด้น
เป็นส าคญั  ว่าสามารถถ่ายทอดภาษาท่ีไพเราะ  ลุ่มลึก  ความหมายลึกซึง้  และการคิดเนือ้หา
เฉพาะหน้าท่ีเป็นการด้นกลอนสดได้อย่างมีไหวพริบ  (พระใบฎีกามีโชค สนฺตมโน.  2561:  
สมัภาษณ์; สุรศกัดิ์  สิงหวิบูลย์.  2561:  สมัภาษณ์)  ในอดีตหมอล าพวนจะคิดกลอนสดในขณะ
แสดง  แต่หมอล าพวนปัจจุบนัส่วนใหญ่เป็นหมอล าสมัครเล่น  การคิดกลอนสดจะไม่ได้คิดเม่ือ
ตอนแสดงทันทีเหมือนหมอล าพวนในอดีตเน่ืองจากอาจไม่ได้มีความสามารถเทียบเท่าหมอล า
อาชีพ  แต่สามารถสร้างกลอนของตนเองขึน้มาได้  ดงันัน้จึงมกัเป็นการคิดกลอนไว้ล่วงหน้าแล้ว
เตรียมตวัไปล าเล่นหรือล าแสดงในวันงานจริง  (สุรศกัดิ์  สิงหวิบูลย์.  2561: สมัภาษณ์; ผ่องศรี  
บุญขันธ์.  2561: สัมภาษณ์)  เนือ้หาในการล าด้นแบ่งออกเป็น  5  ประเภท  (สมคิด  จูมทอง.  
2560, น. 70) ได้แก่ 

2.1)  ล าด้นเป็นเร่ือง    การล าดบัเหตกุารณ์ตัง้แตอ่อกจากบ้านมาถึงบริเวณ
งาน  การเล่าเร่ืองเหตกุารณ์ส าคญัท่ีเกิดขึน้ในสังคม  ณ  ช่วงเวลานัน้   เป็นการล าเป็นเร่ืองเป็น
ราวท่ีตนคดิขึน้มา   

2.2)  ล าด้นดง  เป็นการชมความงามของธรรมชาต ิ  
2.3)  ล าเกีย้ว  ฝ่ายชาย  ฝ่ายหญิงล าเกีย้วกนัเป็นคู่ๆ  
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2.4)  ล าชิงชู้   ผู้ ล าแบ่งเป็นสองฝ่าย  ฝ่ายละเพศ  แต่ละฝ่ายมีจ านวนไม่
เทา่กนั  เช่น  ฝ่ายหญิง  2  คน  ฝ่ายชาย  1 คน  หรือ  ฝ่ายชาย 2  คน  ฝ่ายหญิง  1 คน  โดยฝ่ายท่ี
มีจ านวนมากกว่าต้องล าให้ชนะเพศเดียวกันเพ่ือชิงเพศตรงข้ามอีกฝ่าย  เป็นการล าแบบหญิงชิง
ชายหรือชายชิงหญิงก็ได้ 

2.5)  ล าสาด  เป็นการวา่กลา่วคล้ายล าตดั  ใช้ค าไมส่ภุาพ 
5. เม่ือล าครบบทหรือได้เวลาสมควรแล้ว  หมอล าก็จะกล่าวลาผู้ ชมเป็นกลอน

ล าพวนในบทสดุท้ายซึง่เป็นบทลาท่ีจะต้องมีทกุครัง้ เป็นการจบการละเลน่ 
ล าด้นเป็นท่ีนิยมของชาวพวนในการร้องเล่นเพ่ือความสนุกสนานในเวลางาน  

รวมทัง้เวลาท่ีอยู่รวมกัน  เม่ือมาเจอหน้ากันก็สร้างความสนุกสนานด้วยการว่าผญาเป็นกลอน
ล าพวนใส่กันแทนท่ีจะพูดธรรมดา  ท าให้เกิดบรรยากาศท่ีครืน้เครงมากขึน้  (มาลัย  บุญสวสัดิ์.  
2561: สมัภาษณ์) 

ลกัษณะพิเศษของล าพวน 
การละเล่นพืน้บ้านล าพวนมีลักษณะพิ เศษคือความเรียบง่าย  ไม่ยุ่งยากใน

การละเล่น  ท่ีอาจกล่าวได้ว่าเป็นคณุสมบตัิส าคญัท่ีอาจท าให้เป็นส่วนหนึ่งของการคงอยู่และส่ง
ตอ่การละเลน่ล าพวนตัง้แตอ่ดีตมาจนถึงปัจจบุนั  ได้แก่ 

1)  สถานท่ีแสดง  การละเล่นล าพวนไม่จ าเป็นต้องมีเวทีเหมือนการละเล่นเพลง
พืน้บ้าน  หรือการละเล่นหมอล าของภาคอีสาน  อาศยัพืน้ท่ีท่ีสามารถนัง่ล้อมวงร้องล ากันโดยไม่
ต้องใช้พืน้ท่ีมาก  เชน่  ลานบ้าน  ลานวดั 

2)  ท านองเพลง  ท านองเพลงของล าพวนจะมีท่วงท านองคร ่าครวญ  ออดอ้อน  
นุ่มนวลอ่อนหวาน  เสียงแคนจะหยุดหายไปเม่ือสิน้สุดแต่ละวรรค  และเม่ือเร่ิมวรรคใหม่หมอล า
กบัหมอแคนก็จะขึน้พร้อมๆ กนั 

3)  ไม่มีการร่ายร าประกอบการล าพวน  เพราะท านองล าพวนไม่ได้มีจงัหวะเร่ง
รีบ  หรือกระชับเหมือนหมอล าอีสาน  หมอล าจะล าของตนไปอาจมีท่าทางประกอบบ้าง   
(สมคดิ  จมูทอง.  2560, น. 70) 

ในส่วนของผู้ชมถือเป็นส่วนหนึ่งของการละเล่นล าพวน  เพราะสมยัก่อนเน่ืองจากไม่
มีดนตรีการละเล่นท่ีหลากหลายเหมือนปัจจุบนั  ล าพวนจึงเปรียบเสมือนเป็นมหรสพเพียงอย่าง
เดียวชมุชน  ดงันัน้เวลามีการละเล่นทุกคนก็จะมาชม  และทุกคนก็เป็นส่วนหนึ่งของการละเล่นท่ี
ท าให้การละเล่นล าพวนมีความสนุกสนานมากขึน้  ดูได้จากบางครัง้มีการละเล่นล าพวนตัง้แต่
หวัค ่าจนถึงรุ่งเช้า  สะท้อนถึงความนิยมในการละเล่นพืน้บ้านชนิดนี ้ การมีส่วนร่วมของผู้ชมคือ
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การเป็นลูกรับเวลาท่ีหมอล าพวนร้องได้ถูกใจ  ตรงใจคนชมก็จะมีการร้องรับ  “ฮิว้..” ปรบมือด้วย
ความชอบใจ ก็จะท าให้การละเล่นมีความสนุกมากยิ่งขึน้  (ผ่องศรี  บุญขนัธ์.  2561: สมัภาษณ์; 
สมคดิ  จมูทอง.  2561: สมัภาษณ์; อ าภา  หิมพงศ์.  2561: สมัภาษณ์) 
 

เนือ้ร้อง  
ตัวอย่างบทขึน้อ้อ  (ลพบุรี)  

  โอ้ .....น้อ  ไหมสะเพารัง...  
  หมอล าจิยอมือไหว้มหาคณุทัง้ส่ี  ก่อนเน้อ... 
  ดวงมณีหนว่ยแก้วแหนเ่ซือ้พทุธคณุนัน้  ก่อนเน้อ 
  หมอล าจิฝากนามซ่ือไว้ในพืน้ศาสนา 
  ขอให้มาซ่อยแกแปป่ันท านอง  ขอให้ปัญญาไหล  แตกฟองคือน า้แดเ่น้อ... 
  อนันีน้ะ่หมอล าจินอมือไหว้  วนัทา  ก้มกราบ  ก่อนเน้อ... 
  ขอให้คณุพระพทุธกายมาอยู่หวัแดเ่น้อ... 
  ขอให้คณุหวัคณุเณรมาอยูเ่กล้า 
  คณุพระพทุธเจ้านะมาอยูเ่กศเกศา 
  คณุบิดามารดาครูบาอาจารย์  ให้เพิ่นมาปนุปอ้งแดเ่น้อ... 
  กบัทัง้คณุครูพร้อมแดอ่าจารย์ผู้สอนสัง่แดเ่น้อ... 
  ผู้ ข้าจิวนัทาน้อมมหาคณุทัง้ส่ีก่อนแล้ว 
  หมอล าจิกราบไหว้บซูาเจ้าทกุสคูนนัน้ก่อนเน้อ... 
  มาบดันีน้ะหมอล าจิได้ได้เว้าตามเร่ืองประเพณีก่อนเน้อ... 
  ล าพวนเฮาจิตอ่ไปนะเป็นสนัก่อนเน้อ... 
  หมอล าจิได้เว้านะหนอตัง้แตเ่ก่าโบราณเฮาก่อนเน้อ... 
  ขอให้คณุบิดา  ให้เพิ่นมาสคู าแดเ่น้อ... 
  ขอให้กลอนล านีน้ ามาซีซ้่อง   เฮ้อเพิ่นแนะปอ้งอ้อน าน้องผู้นัง่ล านัน้แดเ่น้อ... 

(กาญจนรัตน์  แปลกวงศ์.  2554, น. 37) 
 

ตัวอย่างบทขึน้อ้อ  (นครนายก)  
   สาธุเด้อ...ข้อยขอยอมือน้อม  วนัทาก้มกราบ  ขอไหว้สามหน่วยแก้ว  พระ

ไตรเจ้ารัตนงั  อยา่เห้อผิดพลาดพลัง้  บาดข้าจอ่ปากกาเขียน  ขอกราบเรียนเห้อมาซู
ซอยสมองบาดเขียนแต้ม  เห้อมาแนมน าข้า  บาดเวลาข้อยแต้มแตง่  ขอเห้อแจ้งขึน้
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หน้าพอ  ปานฟ้าแมฆบ่บงั  ส่วนการผิดพลาดพลัง้มีแด่อย่ามีหลาย  คนัคิดเป็นเปร์
เซ็นต์  ส่วนดีเห้อเต็มร้อย  อนัความผิดเห้อมีน้อย  ความดีเห้อร้อยกว่า  อย่าสิมวัมืด
ครึม้เห้อใสแจ้งอยู่บ่เซา  ขอเซิญพ่อแม่เจ้ามีบุญมากเหลือหลายมากมายเกินฟ้า  
เห้อมาชูมาค า้บาดเขียนกลอนอย่าพลาดท่า  ขอเห้อดีขึน้หน้าอย่ามีล้าขาดต าถอย  
อยา่มีตกต ่าต้อยปัญญาหลัง่ไหลมาบเ่ลอคาหรือติด  พ่อแม้เป็นคนซ่อย  บอ่นเลอคา
หรือข้องทางสมองมนับ่คล่อง  ขอพ่อแม่จงซ่อยป้อง  บ่อนคาข้องเห้อเลือนไหล  ขอ
เห้อลูกคิดได้  ขาดลูกแต่งเขียนกลอน  ลูกขอวอนเห้อมาซูช่วยเหลือขาดยามแค้น  
อย่าได้มีทางแน้นปัญญาไหลปากน า้ท่า  เสริมปัญญาเห้อลูกเต้า  อย่ามีเศร้าแม่น
เก่าศรี  คณุอาจารย์วา่นีผู้้สอนสัง่นัน้คณุหลาย    อย่าได้ตายทางหวัคิดเห้อซ่อยซูลกู
ศิษย์ได้  เชิญมาเสริมมาสร้างทางสองเห้อก้องซ่ือ  เห้อคนลือยกย่องอยู่ในห้องแผ่น
ไทย  การเขียนกลอนก็อยา่ได้ขาดบิน่ทางความหมาย  ปัญญาหลายไหลมาดัง่นทีวงั
น า้  ขอเห้องามในตอนต้น  ตอนกลางและท้ายหมู่  ข้อยขอซูขึน้หว่างคิว้  ประนิว้ท่า
ร าพรนีล้ะเน้อ.... 

(ผอ่งศรี  บญุขนัธ์.  2561, น. สมัภาษณ์) 
 

บทขับล าพวนประเภทล าพืน้หรือล าเร่ือง  (ขุนลูนางอัว้)  
  โอ ...น้อ  สงักานิลต้องแตก่ลิ่นซวนลมเอย  หมอล าจิจาแผนเพิ่นในเร่ืองขนุล ู 
บุญสูเอยเจ้าค่อยฟังเน้อเจ้า  เม่ือบ่อขมัปันนงัอยู่ในท้องมือบ่อฮ้องมนัขงัอยู่ในทรวง  
คือดงัพลูหลวงกลิง้  มนัเต็งตนนัง้หนีบ  พอปานปากหนีบเนือ้ต้มใส่จ่ีเน่านูม   แสนจิ
ลงพรมน า้คือดงัไม้ฮ้อนเดือน  ความทกุข์มาบไ่ด้เฮือดเนือ้แหนงสู้สนว่าตาย  เพิ่นว่ามี
อยู่เมืองหนึ่งช่ือว่าเมืองเซียงกาย  เพิ่นมีนางพญาครอบครองอยู่เมืองนัน้  นางพญา
เจ้าเพิ่นเป็นแพงสหายเส่ียวมีอยู่อีกเมืองหนึ่งช่ือว่าเมืองทอง  เพิ่นมีนางพญาครอง
เมืองนัน้  เพิ่นกะเป็นเส่ียวแก้วน ากนัทัง้คู ่  

อีกมือ้หนึ่งเส่ียวเมืองทอง  เดนิทางมาเก่ียวบ้านเส่ียวเมืองเซียงกายนีเ้น้อ  มา
คยุกนัเล่นท าเว้าหยอกกนัแล้วทัง้แม่เส่ียวเซียงกายนีล้ะเว้าน าเส่ียวเมืองทอง  วา่มือ้นี ้
แดดกะฮ้อนมาซะมากหลาย  เฮาไปลงเลน่ทะเลหลวงแมน่ า้ใหญ่  ตา่งวา่ไปอาบน า้ให้
ซ่มเย็นสองคนเจ้ากะพากนัจดัแตง่ตวั  เพิ่นกะฟ้าวซ า้ด่วนไป  พากนัลงลอยเล่นเสียง
เฮอาฮ้องหยอกกนัแล้ว  เอาขาดีดน า้กะโหฮ้องหยอกกนั 
  เทวบตุรเจ้าเห็นนางนีก้ะบมี่เครือกนัทัง้คู ่ เพิ่นจ่ีโปรดลกูน้อยซูซ่ืน  เลยบนัดล
ให้เป็นผลหมากม่วง เพิ่นจึงได้ไซ้นางนาดฮสันยั  เอาผลหมากม่วงมาลอยน า้  หมาก
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มว่งกะลอยมา    เคอ่ทัง้สองนางเห็นหมากม่วงแล้วกะพากนักิน  จนเมิดแล้วกะพากนั
เลิกราตา่งคนตา่งกลบัสู่บ้านหนแห่งเมืองตน  พอโดนนานทัง้มีลกูเส่ียวเมืองทอง  มา
ฮอดเมืองเซียงกายเพิ่นกะมาคยุกันตกลงกันว่าต่างคนต่างมีลูก  ถ้าเกิดมาเป็นหญิง
ซาย  จะได้เป็นผวัก่าวเมียโฮม  แล้วตา่งคนตา่งลากลบับ้านเมืองทองของเพิ่น 
  มาอีกมือ้หนึง่แมเ่ส่ียวเมืองเซียงกายมาเถ่ียวเมืองทองเพิ่นกะมองเห็นส้มขีม้้า
อยู่เท็งต้นเพิ่นแพ้ท้องเพิ่นกอขอกิน  แม่เส่ียวเมืองทองเพิ่นหวงว่ามีส้มอยู่หน่วยเดียว  
แม่เส่ียวเมืองเซียงกายก็เอียบเคียดอยู่ในใจ  แล้วจึงลาสู้ บ้านตน  พอโดนนานกุมาร
ทองครบขวบพอดีกะเลยออกลูกมาก่อนเมืองทองได้ลูกชายสวยงามพอปานแต่ง  
แม้แต่เขียนวาดไว้กะพ่อคือเจ้า  แม่มาหานามยามวนัเกิดเจ้าซ่ือว่า  ท้าวขุนล ู อนัว่า
เมืองเซียงกายก็ครบขวบพอดีออกลูกมาเป็นหญิงซ่ือว่าอัว้เกียวสายสมร  แม่เอยแม่
กะแพงลูกไว้อยู่ดงัแก่นตา  พอทลายวนัอัว้อายุได้  14  สอนหน้า  15  สอนสาว  นม
มจาวใหญ่มาเต็มเต้า  ฝ่ายแม่ขุนลูคิดฮอดบ้านแม่เสีย้งเซียงกายเลยไซ้  ถูตาจู
เดินทางมาเอาของมาฝากกะมาเหินลูกสาวว่างามปานแต่ง  จึงได้ไปเล่าสูขุนลูฟัง  
ขนุลไูด้ฟังดงันัน้กะมาเบิ่งด้วยตาตนเองจึงเซ่ือว่างามแท้ ๆ จงึมาหานางอัว้เป็นประจ า  
ทัง้สองได้ชอบพอกนัฉันชู้สาว  อนัแม่ฝ่ายเมืองเซียงกายเพิ่นละเดียดตัง้แตบ่ไ่ด้กินส้ม
ขีม้้าแตโ่ดนนานมาแล้ว  จึงบอกลกูสาวเห้อคบกนัฉนัพ่ีน้อง  ทัง้สองเพิ่นกะบฟั่ง  จงึได้
พากนัไปตายพร้อมกนั 

(กาญจนรัตน์  แปลกวงศ์  .2554, น. 48) 
 

บทขับล าพวนประเภทล าด้นเร่ือง 
ล าพวนกลอนหมู่บ้านหมู่  8  จังหวัดนครนายก  

  แม่นทะว่าโอ้...โอนอน่ีละเนอ  หมูบ้่านบุง่เข้เฮานี ้ มีโฮมสเตย์แถบชายเขา  
เข่ือนคลองสีเสียดของเฮา  ร .9 คิดสร้างไว้  เฮามีวัดวาอารามดีเป็นศรีสง่า  บุ่งเข้
สุขารามงามตาถาวรนิมิตเด่น  มีวัดโรงเรือนโรงพยาบาลไว้บริการเฮ้อพ่ีน้องเฮ่อ
สะดวกเฮ้อคล่องบ่ต้องไปไกล  อนัของดีในบ้านโอทอปนัน้กะหลากหลาย  ขนมฝ่ัง
ขนมไทย  หน่อไม้ล้วนมีช่ือ  ทัง้ไม้กวาดพรมเช็ดเท้าของเฮ้อนัน้กะดี  หมู่บ้านเฮานี ้
ฮักษาประเพณีโบราณ  การเฮ้ดบุญเฮ้ดทานก็เอ็ดบ่ได้ขาด  ต่ืนมือ้เ ซ้าใส่บาตร
พระสงฆ์  ค ่ามืดลงก่อนจินอนไหว้พระเจ้า  หมู่เฮานีฮ้กัใคร่สามัคคีกัน  บดัเวลามี
งานโฮมกันไปซ่อย  น า้ใจเล็ก ๆ น้อย ๆ เฮาก็แบ่งปันกัน  อยากสนุกสุขสันต์กะ
ล าพวนเห้อมันม่วน  อันว่าอาหารเฮานีก้ะเป็นสิ่งจ าเป็นต่อร่างกายของเฮา  ผู้ ท่ี
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บริโภคจ่ีบริโภคอาหารแต่ละมือ้จังบริโภคอาหารเห้อครบ 5 หมู่  กินอาหารเห้อ
สะอาดปลอดภยั  ถกูหลกัสดัสว่นของการบริโภค  ข้าว  แปง้  น า้มนั  ผกัเบอเขียวกิน
กบัเจ๋ียวนีก้ะดี  แกงเห็นสามอย่างเห้อกินเป็นอาหารหลกัสลบัอาหาร  ประเภทแป้ง
จ าไว้อยา่ลืมนีล้ะ่เน้อ   ...กินผกัผลไม้เห้อกินอยู่เป็นประจ า  กินปลากินเนือ้ไขถ่ัว่หมด
แห้ง  กินนมเห้อเหมาะสมกบัวยั  กินอาหารไขมนัพอควร  หลีกเล่ียงอาหารหวานมนั
เค็มไว้  กินอาหารเห้อสะอาดปราศจากสารปนเปือ้น  เห้อเจ้างดกินเหล้า  เคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์  อ .ส.ม.เพิ่นเตือนเห้อเจ่ือจ าเอาไว้พอ่น้องเด้อ...  

(ผอ่งศรี  บญุขนัธ์.  2561: สมัภาษณ์) 
 

ล าพวนประวัตไิทยพวน  (นครนายก)  
  ข้อยสิเว้าเพิ่น   เพิ่มมาจากเมืองพวน 
  ข้อยสิจาเป็นกลอน    บอ่นเฮาเคยฮู้  
  เฮากะฟังมาบท่นัเซีย้ง  กะเคียงคาลพุอฮู้ขา่ว 
  พอได้ฮูข่า่วข้อ   มาเอ็ดกะสูก่นั 
  เฮาเป็นหมอล าด้น  ล าดนมนับม่ว่น 
  ล าหลายบไ่ด้   กลอนซ า้พดับห่ลาย 
  เฮาซิล าไปหน้า   ล าไปเห้อตลอด 
  ไปฮอดยอดฮอดต้น  ไปหน้าสิยืดยาว 
  ถึงคราวชะตาบ้าน  เมืองนครเชียงขวางเพิ่นเขินขาด 
  จงึได้พดัพรากฮ้าง  มาจากเมืองพวน 
  เดี๋ยวก็มีศกึญวณ  ศกึแกวและศกึฮ้อ 

ยงับด่นนานได้   ศกึไทยกะไปฝ่า 
พากนัไปมุ้งม้าง   ทางบ้านกะฝ่ายพวน 
จงึได้พากนัย้าย   หนีตายเกินว่ายาก  พอ่ลงุเอย 
น า้ตาพรากอาบหน้า  ฮ าแก้มอยู่บเ่ซา 
ลงเฮือนได้   พายข้าวใสไ่ท้น้อยเอาไว้ให้ลกูกิน 
เหลียวเบิง่ฝาเฮือน  กะยงับท่นัเศร้า  
เสาเฮือนกะยงับท่นัเก่า   
บมี่ผู้สิเฝา้   ซิเป็นเซือ้ให้ปลวกกิน 
อนัวา่สวนครัวนัน้  มากน า้กะยงับเ่ป็นเครือ 
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หมากเขือกะยงับเ่ป็นควัน่ หมากทนักะยงับเ่ป็นช่อ 
หมูห่มากเผ็ด   หมากแฮ้งซิตายแล้วแดดเผา 
มาสงสารงวัควายม้า  หมหูมาและเป็ดไก่ 
ไปน าเพิ่นบไ่ด้   สิโฮฮ้องสง่แตเ่สียง 
บมี่ผู้สิเผ่ือข้าว   เผ่ือฮ ากะยามค ่า 
บมี่ผู้สิเลีย้ง   สิตายเซีย้งกะบย่งั 
ลงเฮือนได้   มากนักะเป็นหมู่ 
พากนัเดนิดัน้ด้น   ดงกว้างกะย่านยาว 
พอวา่เดือนดาวด้อย  น า้ตากะย้อยยัง่ 
พอฮอดดงใหญ่กว้าง  พายข้าวทัง้น า้ตา 
นา่เวทนาจริงแท้   ค ่าลงกะนอนป่าพ่อลงุเอย 
ทางหวัแมน่มดฮิน้  ทางตีนแมน่มดง่าม 
ทางหลงัแมน่มดตะล่า  ทางหน้าแมน่มดตะนอย 
ซอยลอยเด  เล่ียงจนัทร์ฮ้าง ไกลกนัจัง่ได้หว่ง 
จัง๋ได้พลดัพรากฮ้าง  มาอยูไ่กลกนั 
มาสงสารลกูหล้า  มารดาซิหนีก่อน 
ผู้ใดสิเอาข้าวปอ้น  ยามมือ้เจ้าหิว 

  บมี่คนเห็น   ซิขาดใจกะทงัไห้ 
คงมีแตฝ่งูกากบัแฮ้ง  ซิพากนัมาเพิง้ยาด 
พอตะวนัค ่าคล้อย  มดและฮิน้ซิกดัเจ้าอยู่ 
สายใจเอยอยากสิตายน ากนัให้ซว่งใจคราวนีย้ัง่ยืน 
มาน ากนัแล้ว   โผบดี่เพิ่นกะฆา่เอาไหลน าน า้ปลอ่ย 
มาต ากนัอ้อยต้อย  มีแท้ตัง้แตพ่วน 
หนทางกะไกลเยิน้  หลายเดือนหลายเดือนจัง่ดัง้ฮอด 
กะได้มาจอดจัง้   ทางก า้กะฝ่ายไทย 
เฮาเว้าไปหลายบไ่ด้  น า้ตามนัสิล่วง 
เว้าไปหลายบไ่ด้   น า้ตาซิย้อยกะหลาดลง 

(สรุศกัดิ ์ สิงหวิบลูย์.  2561: สมัภาษณ์) 
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ล าถามข่าวหนุ่มสาว  (นครนายก)  
ช แมน่ทะวา่โอ้    โอห๋นอนีล้ะ่เด้อ... 

  เจ้าผู้จุ๊ปหุน้า     จนัทร์เพ็ญกระจ๊ะแจม่ 
  อ้ายขอถามนาทน้อง  นางหล๊าอยูก่ะเล๊อนีล้ะ่เด้อ 

ญ ใจประสงค์สงัแท้   จงัเดนิเดียวดัน้ดว่นมาน๊ออ้าย 
  เอ๊ยซ้อยหยะฮู้    พะอวนเจ้าเอ๊ยวา่มานีล้ะเด้อ 

ช ซ๊อยกะเทียวทางพ้อ  เห็นกนักะหลายเท่ือ 
ญ อ้ายบจ่ าจ่ือหน้า   อวนไว้กะเลา่หลง 
ช ในประสงค์หน่วยแก้ว  มือสอดแขนขวญั 

  ใจประสงค์อง่อ๊วน  จัง่ดว่นมาทางนีล้ะ่เด๊อ 
ญ นเจ้าเว๊าจัง่สัน้คั    กะสิบสว่นบญุสวนย๊านแต ่

  สายคออวน   กะบเ่ป็นดัง่เว้าน่ีละ่เด้อ 
ช โอหนอข้อยกะเทียวหาเจ้า ดนิไฮจ่นวา่นวน 

  ดนิสวนจนวา่แน๊น  เทียวเหยียบแป๊น 
  จนวา่เลือ้มเป็นเงา  เถ่ียวอิงเสาจนเป็น 
  เงายิ่งแข๊ว   คนับฮ่กัเจ้าแล้วโตข่อย 
  แมน่บม่านีล้ะ่เด้อ...  

(ผอ่งศรี  บญุขนัธ์.  2561: สมัภาษณ์) 
 

ล าเกีย้วเมืองอุดร  (สระบุรี)  
  ข้อยลจุะถ า้หนแหง่เมืองพรหม 
  ข้อยหยะมาซมเลน่น าไทยพวนเฮ้อมนัซ่ืน 
  ไทยอ่ืนจ่ีงามหยาดฟ้าก็บห่นัหน้าอว่ยมองเดาะเน้อ 
  เกินวา่งามกะดดักะด้อไทยพวนเฮาเก้นว่าคล่อง 
  เจ้าจ่ีนัง่ยองย้ออยู่กลางบ้านก็ฮ้างาม 
  ข้อยจัง่ได้ตามมาฮว่มบญุน าเจ้า 
  มาได้ยินเพิ่นเว้าว่าเพิ่นจ่ีจดัสงัสรรค์ 
  หวัใจมนัหยะมาดีดัน้ 
  ข้อยก็มาทางกว้างข้ามเขตภเูขา 
  ข้อยหยะได้เจ้ามาเป็นซู้   เพราะข้อยหยะอยูเ่มืองอดุร 
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  ก็เป็นตานา่ออนซอนเมืองอดุรไกลหา่ง 
  แตก็่ยงับห้่างฮนัละเน้อพ่ีน้องเฮา 
  มนัก็ฮ้าไดลกนัหลาย  แตห่วัใจสเูฮายงัผา่น 
  สายแหเ่ฮาฮัน้ยงัเป็นสายแหเ่ดียวกนัเน้อพ่ีน้องเหนอ่ 

(สงัวลัย์  เครือแก้ว.  2561: สมัภาษณ์) 
 

ล าลา  (จังหวัดลพบุรี)  
 ….โยตกิาปัน้เซาล าไว้เสียก่อน  เท่ือใหมห่น้ามนัจ่ีกว้างกว่าหลงั  ลงักาเอย  ยตุิกาลงไว้
ก่อนเหน่อ 
 ...อ้ายฮกัเอย่  เอาแตพ่อปานนีล้งกอนไว้สาก่อน  ยตุปัิน้ลงนีพ้กัแฮง  สายใจเอยยตุกิาเซา
ไว้ก่อนเหน่อ 

(สมคดิ  จมูทอง.  2560, น. 71-72) 
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บักกะเต้ย  (บักกะเจ้ย)  
 

 

ภาพประกอบ 23 การแสดงการละเลน่บกักะเต้ย 

ท่ีมา:    ถ่ายภาพโดยถนดั  ยนัต์ทอง  เม่ือวนัท่ี  12  เมษายน  2557 

วตัถปุระสงค์ของการละเลน่ 
บกักะเต้ย  หรือบกักะเจ้ย  เป็นช่ือเรียกการละเล่นท่ีมีลกัษณะเป็นการแสดงท่ีทะลึ่ง  

หยาบโลน  ล้อเลียนเร่ืองเพศ  นิยมเล่นในเทศกาลงานบุญประเพณีเวลาท่ีมีการละเล่นพืน้บ้าน
ชนิดอ่ืน ๆ เป็นการละเลน่พ่ือการผอ่นคลาย  ความสนกุสนาน 

อปุกรณ์ท่ีใช้ในการละเลน่บกักะเต้ย 
ทอ่นไม้สีแดง 

ผู้ เลน่    ผู้ชาย 
การแตง่กาย  เสือ้หม้อฮอ่ม  ผ้าขาวม้า 
ดนตรี   แคน  การปรบมือ 
โอกาสในการละเลน่  งานบญุประเพณี 
สถานท่ี  ลานวดั /ลานบ้าน  
วิธีเลน่ 

น าท่อนไม้สีแดงมาผูกเชือกไว้บริเวณเอว  ปล่อยเชือกให้ยาวพอประมาณ  ผู้ชายท่ี
เป็นผู้ เล่นหลักจะเล่นประกอบการแสดงท่าทางทอดแหจับปลา  ด้วยเหตุท่ีสมัยก่อนยังไม่มี
กางเกงใน   วิถีชีวิตการท ามาหากินด้วยการทอดแหจบัปลาเม่ือ  ก้ม ๆ เงย ๆ จนเพลิน  จน   "กบั
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กระเต้ย"  (ค าเรียกแทนอวยัวะเพศชาย)  ผลุบโผล่ออกมา  "บกักระเต้ย"  สีแเดงก็โผล่มาทักทาย  
(ถนดั  ยนัต์ทอง.  2562:  สมัภาษณ์) 

เนือ้ร้อง 
ไมมี่  เน่ืองจากเป็นการละเลน่ประกอบจงัหวะ 
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2. การละเล่นของเดก็ 
การละเล่นของเด็กมีจ านวนทัง้สิน้  5  ชนิด  ประกอบด้วย  การละเล่นหม่าเบีย้  

การละเล่นไม้ด๊าง  (ไม้หึ่ม)  การละเล่นหลมุเมือง  การละเล่นลิงเอ๋ยกินเบิอผิเลอ  และการละเล่น
ลูกช่วง  เป็นการละเล่นท่ีเน้นความสนุกสนาน  พฒันาการด้านสติปัญญาและอารมณ์ให้กับเด็ก 
และยงัเป็นการละเลน่ท่ีผู้ใหญ่สามารถเลน่ได้เชน่กนั 
 

หม่าเบีย้ 

 

ภาพประกอบ 24 การละเลน่เตะหมา่เบีย้ในงานประเพณีก าฟ้าจงัหวดัสระบรีุ 

ท่ีมา :  ถ่ายภาพโดยอารีวรรณ  หสัดนิ  เม่ือวนัท่ี   7  กมุภาพนัธ์  2562 

 

วตัถปุระสงค์ของการละเลน่ 
การเล่นหม่าเบีย้เป็นการละเล่นของหนุ่มสาวชาวพวนท่ีนิยมเล่นกันเวลาท่ีมีเทศกาล

ประเพณีเพ่ือความสนุกสนาน  ในอดีตเป็นการละเล่นของชาวไทยพวนในทุกท้องถ่ินแต่ปัจจุบนั
เหลือเพียงจงัหวดัสระบรีุท่ียงัคงอนรัุกษ์การละเล่นหมา่เบีย้ไว้ให้ลกูหลานไทยพวนได้สืบทอดตอ่ไป
โดยจะมีการละเลน่หมา่เบีย้ในประเพณีก าฟ้าในทกุ ๆ ปี  (สพุรรษา  มว่งสนม.  2561: สมัภาษณ์) 

อปุกรณ์ท่ีใช้ในการละเลน่หมา่เบีย้ 
1   .ก้นครกท่ีท าจากเคร่ืองปัน้ดินเผา  ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางประมาณ  4  นิว้  หนา

ประมาณ  3  นิว้ 
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ภาพประกอบ 25 ลกูหมา่เบีย้ท าจากไม้ 

ท่ีมา :    ถ่ายภาพโดยอารีวรรณ  หสัดนิ  เม่ือวนัท่ี   7  กมุภาพนัธ์  2562 

2   .ไม้กระดาน 1 แผ่น  ขนาดหนาประมาณ  1 . 5 – 2  นิว้  กว้างประมาณ  10  นิว้  
ยาว 2 ศอก    

ผู้ เลน่   
ชายหรือหญิงก็ได้  แบง่ออกเป็น 2 ทีม  

การแตง่กาย  แตง่กายตามสมยันิยม 
ดนตรี   ไมมี่ 
โอกาสในการละเล่น  ประเพณีก าฟ้า  เทศกาลสงกรานต์  การลงข่วง  งานบุญ  โอกาส

ตา่ง ๆ  
สถานท่ี  ลานวดั  ลานบ้านหรือท่ีโลง่แจ้ง   
วิธีเลน่ 

แตล่ะทีมจะแข่งกนัเตะลกูหมา่เบีย้ให้ถกูกระดานท่ีตัง้หา่งประมาณ  3– 5 เมตร  โดย
ต้องเตะให้กระดานล้มออกนอกเส้นท่ีขีดไว้ถึงจะชนะ  ทีมไหนเตะกระดานล้มมากท่ีสดุนบัแต้มจาก
จ านวนคนในทีม  ทีมนัน้ก็จะเป็นฝ่ายชนะ  สมมติมีทีมละ 5 คนก็ตัง้ลูกหม่าเบีย้  5  ลูก  และนับ
แต้มท่ีเตะได้  (สมคดิ  จมู ทอง,  2560, น. 68 ; สงัวลัย์  เครือแก้ว.2561 : สมัภาษณ์)   

เนือ้ร้อง  ไมมี่  เน่ืองจากเป็นการละเลน่กึ่งกีฬาจงึไมจ่ าเป็นต้องมีเนือ้ร้องประกอบ 
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ไม้ด๊าง  )ไม้หึ่ม( 
วตัถปุระสงค์ของการละเลน่ 

ไม้ด๊างเป็นภาษาพวน  หรือท่ีภาคกลางเรียกไม้หึ่ม  เป็นการละเล่นท่ีสามารถเล่นได้
ทัง้เด็กและผู้ ใหญ่  เล่นเพ่ือความสนุกสนาน  ในอดีตเป็นการละเล่นท่ีพบเห็นได้ทัว่ไปทัง้กลุ่มไทย
พวนและกลุ่มคนภาคกลาง  ภาคเหนือ  ภาคอีสาน  แต่ปัจจบุนัไม้ด๊างไม่มีการเล่นมานานแล้วใน
กลุม่ไทยพวน 

อปุกรณ์ท่ีใช้ในการละเลน่ไม้ด๊าง 
1   .ด้ามไม้ 2 อนั  ยาวประมาณ  24  นิว้  เรียกว่า “ไม้แม่  ”และยาว  6  นิว้  เรียกว่า  

“ไม้ลกู  ”  
2   .ขดุหลมุลกึประมาณ 2 นิว้  กว้างประมาณ  3  นิว้   

ผู้ เลน่   
ผู้ชายและผู้หญิง 

การแตง่กาย  แตง่กายตามสมยันิยม 
โอกาสในการละเลน่  โอกาสทัว่ไป 
สถานท่ี  ลานดนิ 
วิธีเลน่ 

1. แบง่ผู้ เลน่ออกเป็น 2 ฝ่าย  ฝ่ายผู้ ตีกบัฝ่ายผู้ รับ    
2. ฝ่ายผู้ ตีคนแรกจะเอาไม้ลกูวางขวางท่ีปากหลมุ  แล้วเอาไม้แม่งดัไม้ลกูไปให้ไกล ๆ 

ให้ตกท่ีฝ่ายรับแล้วเอาไม้แมว่างขวางปากหลมุไว้ 
3. หากฝ่ายรับรับลูกไม้ท่ีฝ่ายตีตีมาได้  คนท่ีตีมา  “ต้องตาย”  ถ้าฝ่ายรับรับไม่ได้  

ลูกไม้ตกท่ีใดต้อง“ทอย”  (โยนให้เร่ียดินไป)  ลูกไม้กลับไปยังท่ีแม่ไม้วางขวางอยู่  ถ้าถูกไม้หรือ
แม้แตล่งหลมุ  คนท่ีตีมาต้องตาย  ถ้าไมถ่กู  คนท่ี 2 จะได้ตีตอ่ไป 

3. จากนัน้จะเป็นการเดาะลูกไม้  โดยการจับด้ามไม้แม่ด้วยมือข้างท่ีถนัดแล้วโยน
ลกูไม้ขึน้  ใช้ไม้แม่เดาะไปให้ไกลท่ีสดุ  ให้ไปตกท่ีฝ่ายรับ  หากฝ่ายรับรับได้ก็ถือว่าตาย  หากฝาก
รับรับไม่ได้ก็จะโยนลกูไม้กลบัมาให้ใกล้ปากหลมุให้มากท่ีสดุ  ฝ่ายตีก็จะปอ้งกนัโดยการตีลกูไม้ให้
ไปทางอ่ืน ท าจนครบ 10 ไม้ เม่ือครบ  10  ไม้แล้วทัง้สองฝ่ายก็จะมารวมตวักนั  ฝ่ายชนะจะได้เร่ิม
การเดาะลูกไม้จนกว่าลกูไม้จะตกดินทีละคนจนครบทุกคนและจะผลดักันตีลูกไปข้างหน้าเท่ากับ
จ านวนการเดาะท่ีนบัได้ทกุคนเป็นระยะทางเท่าใดก็ได้  แล้วให้ฝ่ายท่ีแพ้หึ่มกลบัมาตามระยะทาง
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ภายในลมหายใจเดียว  (ศนูย์วฒันธรรมเฉลิมราชวดัฝ่ังคลอง.  2555:  ; ประยงค์  นาคประสาน.  
2561: สมัภาษณ์)    

เนือ้ร้อง ไมมี่  เน่ืองจากเป็นการละเลน่กึ่งกีฬาจงึไมจ่ าเป็นต้องมีเนือ้ร้องประกอบ 
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หลุมเมือง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 26 หลมุเมือง 

ท่ีมา : ถ่ายภาพโดยอารีวรรณ  หสัดนิ  เม่ือวนัท่ี   25  มกราคม  2562 

วตัถปุระสงค์ของการละเลน่ 
การละเล่นหลุมเมืองเป็นการละเล่นท่ีเล่นได้ทัง้เด็กและผู้ ใหญ่  เป็นการละเล่นเพ่ือ

ความสนกุสนานท่ีฝึกการวางแผนในการเอาชนะคูต่อ่สู้   การละเล่นหลมุเมืองปัจจุบนัยงัมีการเล่น
อยูท่ี่จงัหวดัสระบรีุ  เป็นจงัหวดัเดียวในพืน้ท่ีภาคกลางตอนลา่งท่ีเลน่มาตัง้แตใ่นอดีตและปัจจบุนัก็
ยงัรักษาการละเลน่นีไ้ว้  ปัจจบุนันิยมเลน่ในงานประเพณีก าฟ้า 

อปุกรณ์ท่ีใช้ในการละเลน่หลมุเมือง 
1. หลมุเมือง  ท าด้วยกะลามะพร้าววางเป็นสองแถว ๆ ละ 5  ใบ  (หรือมากกว่านีก็้ได้

แตจ่ะท าให้ใช้เวลานานกวา่จะชนะ) 
2. เปลือกหอย 

ผู้ เลน่ 
ผู้ชายและผู้หญิง 

การแตง่กาย  ตามสมยันิยม 
โอกาสในการละเลน่  โอกาสทัว่ไป  ประเพณีก าฟ้า 
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สถานท่ี  ลานบ้าน  ท่ีโลง่แจ้ง 
วิธีเลน่ 

1.  ใสห่อยลงไปในแตล่ะกะลา ๆ ละ 5 ตวั  ยกเว้นหวัและท้ายจะใสห่อย 10 ตวั 
2.  ผู้ เล่นสองฝ่ายจะตกลงกนัวา่ใครจะเป็นผู้ เร่ิมเล่นก่อน  โดยวิธีการเล่นคือผู้ เล่นจะ

หยิบหอยจากหลมุท่ีเลือกยกเว้นหลมุหวัท้ายท่ีใส่หอยไว้ 10 ตวัแล้วน าหอยท่ีมีหยอดใส่หลมุแตล่ะ
หลุมจนหอยท่ีตวัเองมีหมด  ท าอย่างนีไ้ปเร่ือย ๆ จนกว่าหอยตวัสุดท้ายท่ีหยอดลงหลุมจะหมด
และหลุมถดัเป็นหลุมเปล่า  จะสามารถหยิบหอยหลุมถดัจากหลมุเปล่าเป็นของตนเอง  ยิ่งมีหอย
มากยิ่งชนะ  และเม่ือได้หอยหลุมนัน้แล้วปรากฏว่าหลุมถัดไปเป็นหลุมเปล่าอีกก็สามารถได้หอย
หลมุถดัไปอีกเชน่กนั  (สงัวลัย์  เครือแก้ว.  2561: สมัภาษณ์) 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 27 การละเลน่หลมุเมืองในงานประเพณีก าฟ้าจงัหวดัสระบรีุ  

ท่ีมา :  ถ่ายภาพโดยอารีวรรณ  หสัดนิ  เม่ือวนัท่ี   7  กมุภาพนัธ์  2562 

เนือ้ร้อง  ไม่มี  เน่ืองจากเป็นการละเล่นท่ีใช้สมาธิในการวางแผนจึงไม่จ าเป็นต้องมีเนือ้
ร้องประกอบ 

 
 
 
 
 
 



  104 

 
 



  105 

การละเล่นลูกช่วง 
วตัถปุระสงค์ของการละเลน่ 

การละเลน่ลกูชว่งเป็นการละเลน่ของเดก็เพ่ือความสนกุสนาน  ความสามคัคี 
อปุกรณ์ท่ีใช้ในการละเลน่ลกูชว่ง 

ผ้ามดัปลาย  ท าเป็นลกูกลม ๆ  ทิง้ชายผ้าให้สามารถจบัขว้างไปฝ่ายตรงข้าม 
ผู้ เลน่   

ผู้ชายและผู้หญิง 
การแตง่กาย  แตง่กายตามสมยันิยม 
โอกาสในการละเลน่  โอกาสทัว่ไป 
สถานท่ี  ลานดนิ  
วิธีเลน่ 

1. แบง่ผู้ เลน่ออกเป็น 2 ฝ่าย    
2.  แข่งกันโยนให้โดนอีกฝ่าย  ถ้าขว้างถูกอีกฝ่าย  คนท่ีถูกขว้างต้องตกไปเป็นฝ่าย

ตรงข้าม  หากฝ่ายใดหมดผู้ เลน่ก่อนจะเป็นฝ่ายแพ้  (ประยงค์  นาคประสาน.  2561: สมัภาษณ์)    
เนือ้ร้อง 

ไมมี่  เน่ืองจากเป็นการละเลน่กึ่งกีฬาจงึไมจ่ าเป็นต้องมีเนือ้ร้องประกอบ 
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การละเล่นลิงเอ๋ยกินเบอผิเลอ 
 
วตัถปุระสงค์ของการละเลน่ 

การละเล่นลิงเอ๋ยกินเบอผิเลอ  เป็นภาษาพวนแปลความหมายได้ว่า  “ลิงเอ๋ยกินใบ
อะไร”  เป็นการละเล่นเด็กมีลกัษณะคล้ายกบัการละเลน่วิ่งไล่จบั  จะมีคนท่ีเป็นลิงคอยสัง่ให้ผู้ เล่น
วิ่งไปหาต้นไม้ท่ีผู้สัง่เป็นผู้ก าหนด  หากใครวิ่งไปหาต้นไม้นัน้ไม่เจอหรือไม่ทนัก็จะถกูสบัเปล่ียนมา
เป็นลิงแทน  การละเล่นนีเ้ป็นการละเล่นเด็กเพ่ือความสนุกสนานท่ีฝึกปฏิภาณไหวพริบ  การ
สงัเกตและการตดัสินใจรวมทัง้ฝึกอารมณ์ในการอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืน 

อปุกรณ์ท่ีใช้ในการละเลน่ลิงเอย๋กินเบอผิเลอ 
ต้นไม้ 

ผู้ เลน่ 
ผู้ชายและผู้หญิง 

การแตง่กาย  ตามสมยันิยม 
โอกาสในการละเลน่  โอกาสทัว่ไป    
สถานท่ี  ลานบ้าน  ลานวดั  พืน้ท่ีโลง่กว้าง 
วิธีเลน่ 

เด็กจะมาเล่นรวมกันจะมีคนนึงเป็นลิงหรือท่ีเรียกว่าเป็นเบ๊ในทีม  จะต้องเอ่ยใบไม้
ใบนึงแล้วให้คนวิ่งไปจับต้นนัน้ให้ทัน  ถ้าโดนคนเอ่ยจับก่อนก็แพ้  แล้วต้องมาเป็นคนเอ่ยแทน   
โดยจะเอย่ว่า   “ลิงเอย๋กินเบอพิเลอ”  โดยคนท่ีเป็นลิงจะเป็นผู้ เลือกชนิดของต้นไม้  เชน่  “กินเบอหู
กวาง”  “กินเบอมะขาม”  คนอ่ืน ๆ ท่ีเป็นผู้ เล่นก็ต้องวิ่งไปคว้าใบหกูวางหรือวิ่งไปหาใบมะขามหรือ
ปีนต้นมะขามให้ได้  หรือต้องไปอยู่กบักองหูกวางหรือใบมะขาม  ส่วนคนท่ีเป็นลิงก็วิ่งไล่จบัไม่ให้
ไปคว้าได้    ถ้าคนไหนวิ่งไม่ทันเขาจับได้ก็ต้องมาเป็นลิงเอ๋ย  คล้ายวิ่งไล่จับ  (พระอธิการมีโชค  
สนฺตมโน.  2562 : สมัภาษณ์) 

เนือ้ร้อง   
ผู้ เลน่  :  “ลิงเอย๋กินเบอพิเลอ”    
ผู้ เป็นลิง  :  “กินเบอหกูวาง” 
“กินเบอมะขาม”หรือจะเป็นใบไม้ชนิดใดก็ได้ 
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การละเล่นพืน้บ้านจึงเป็นความสนุกสนาน  ท่ีในอดีตระบบความสมัพนัธ์ของคนใน
ชมุชนยงัแนบแน่น  ช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั  การหาการละเล่นเพ่ือสร้างความสนุกและเสริมสร้าง
ความสมัพนัธ์ท่ีดีของคนในชมุชนจึงเป็นสิ่งขาดไม่ได้  ก่อนท่ีสภาพสงัคมจะเปล่ียนแปลงมาเป็นยคุ
สงัคมท่ีความสมัพนัธ์ของคนหา่งเหินกนัมากขึน้  ตา่งคนตา่งพึง่พากนัน้อยลง  ระบบความสมัพนัธ์
ทางสงัคมของคนในชุมชนจึงถูกให้ความส าคญัน้อยลง  และน ามาซึ่งการเส่ือมสลายของระบบ
วัฒนธรรมชุมชน  ตัง้แต่การเปล่ียนแปลงค่านิยม  ความเช่ือ  มาจนถึงการเปล่ียนแปลงของ
วัฒนธรรมทางวัตถุ  รวมถึงการละเล่นพืน้บ้านซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบวัฒนธรรมชุมชน   
การศกึษาการละเล่นพืน้บ้านจึงต้องศกึษาในลกัษณะการมองความสมัพนัธ์เชิงระบบท่ีเอือ้ตอ่การ
ด ารงอยู่ของระบบภายในตัววัฒนธรรม  เพราะการเกิดขึน้ของการละเล่นพืน้บ้านเกิดขึน้จาก
องค์ประกอบย่อย ๆ ทางวฒันธรรมในสงัคมจนกลายเป็นแบบแผนการละเล่นท่ีมีมิติความสมัพนัธ์
ทางวฒันธรรมระหวา่งกนั  และการศกึษาการด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลงต้องให้ความส าคญักบั
บริบททางสังคมท่ีเก่ียวข้องเพราะถือเป็นกลไกส าคญัของการด ารงอยู่หรือสูญสลายไปภายใต้
โครงสร้างของสถาบันต่าง ๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง  (กาญจนา  แก้วเทพ ,  2557, น.  421)  ท่ีส าคญั
นอกจากจะมองบริบทท่ีเอือ้ต่อการด ารงอยู่หรือสูญหายของการละเล่นพืน้บ้านแล้ว  การ
ตีความหมายขององค์ประกอบทางวัฒนธรรมของการละเล่นจะช่วยให้เกิดความเข้าใจต่อการ
รักษาตวัส่ือวัฒนธรรมของชุมชนท่ีมีความหมายต่อกลุ่มและวัฒนธรรมในกลุ่มผ่านการละเล่น
พืน้บ้านท่ีมีวัตถุประสงค์เบือ้งต้นคือความบันเทิงและแฝงไปด้วยสัญญะท่ีมีความหมายทาง
วฒันธรรมของกลุม่และน ามาสูก่ารด ารงอยูใ่นปัจจบุนัอยา่งไร 

3. แนวคิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
ความหมายของสงัคมและวฒันธรรม 
ค าจ ากดัความของค าวา่  “สงัคม”  ได้มีนกัวิชาการได้ให้ความหมายไว้อยา่งหลากหลาย   

สนธยา  พลศรี  (2553, น. 103)  สังคม  หมายถึง  การอยู่รวมกันเป็นกลุ่มมนุษย์
ภายในอาณาบริเวณท่ีแน่นอน  ในระยะเวลายาวนานพอสมควรจนเกิดระเบียบแบบแผนของ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัขึน้  มีความผกูพนัพึง่พาอาศยักนัและมีวิถีชีวิตร่วมกนั 

สุดา  ภิรมย์แก้ว  (อัมพร  สุคันธวณิช ,  2553, น. 67)  สังคม  หมายถึง  กลุ่มคน
มากกว่าสองคนขึน้ไป  มาอยู่รวมกันเป็นระยะเวลายาวนาน  ในขอบเขตหรือพืน้ท่ีท่ีก าหนด  
สมาชิกประกอบด้วยคนทกุเพศ  ทกุวยั  ซึง่มีการตดิตอ่สมัพนัธ์ซึ่งกนัและกนั  โดยมีวฒันธรรมหรือ
ระเบียบแบบแผนในการด าเนินชีวิตเป็นของตนเอง  และท่ีส าคญัท่ีสดุคือความสามารถเลีย้งตนเอง
ได้  (self sufficient) 
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จากค าจ ากัดความของค าว่าสังคม  จึงสรุปได้ว่า  สังคมคือการท่ีกลุ่มคนมาอยู่ใน
พืน้ท่ีเดียวกันโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือพึ่งพาซึ่งกันและกัน  มีความสมัพนัธ์ต่อกันภายใต้แบบแผน
วฒันธรรมเดียวกนัท่ีเป็นท่ียอมรับของกลุม่ 

ค าจ ากัดความของค าว่า  “วัฒนธรรม”  ได้มีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้อย่าง
หลากหลาย   

Kornblum  (2008, น. 45)  วฒันธรรม  หมายถึง  รูปแบบของความคิดทัง้มวล   เช่น  
พฤติกรรม  และผลิตผลท่ีทิง้ไว้ให้คนรุ่นต่อๆ มา  จากรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่งโดยผ่านการปฏิสมัพนัธ์  
อาทิ  ภาษา  ท่าทาง  ตัวหนังสือ  สิ่งก่อสร้าง  และการติดต่อส่ือสารอ่ืน ๆ  ระหว่างมนุษย์  
มากกว่าจะเป็นการถ่ายทอดทางพันธุกรรม  อันหมายรวมถึงทุกอย่างท่ีมาจากความคิดหรือถูก
สร้างขึน้มาโดยฝีมือมนษุย์ 

Schaefer  (2008, น. 55)  วฒันธรรม  หมายถึง  ผลรวมซึ่งเกิดจากการเรียนรู้  อาทิ  
การถ่ายทอดขนบธรรมเนียม  ประเพณีของสงัคม  ความรู้  วตัถ ุ และพฤติกรรม  รวมถึงความคิด  
คา่นิยม  และสิ่งประดษิฐ์ของกลุม่คนในสงัคม 

จ านงค์  อดิวัฒนสิทธ์ิ  และคณะ  (2548, น. 16)  วัฒนธรรม  หมายถึง  แบบ
แผนการด าเนินชีวิตของกลุ่ม  ซึ่งสมาชิกของสังคมหนึ่ งได้ยึดถือเป็นแบบแผนของชีวิตร่วมกัน  
วฒันธรรมจึงเปรียบเสมือนเป็นเคร่ืองหมายหรือตราประจ ากลุ่มท่ีคนอ่ืนเห็นแล้วรู้ได้ทนัที  เช่น  มี
ภาษา  เคร่ืองแตง่กาย  ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเหมือน ๆ กนัส าหรับคนในกลุม่นัน้   

ณรงค์  เส็งประชา  (2538, น. 47)  วัฒนธรรม  หมายถึง  วิถีการด าเนินชีวิต  แบบ
แผนแห่งพฤติกรรม  และบรรดาผลงานทัง้มวลท่ีมนษุย์ได้สร้างสรรค์ขึน้ตลอดจนความคิด  ความ
เช่ือและความรู้  สิ่งตา่ง ๆ เหล่านีเ้กิดจากการเรียนรู้  การสร้างสมของมนษุย์และสามารถถ่ายทอด
กนัได้จากสงัคมหนึง่ไปยงัอีกแหง่หนึง่  จากคนรุ่นหนึง่ไปยงัคนรุ่นตอ่ไป 

ดงันัน้จึงสามารถสรุปค าจ ากัดความของค าว่า  “วฒันธรรม”  ได้ว่าคือ  ผลรวมทาง
ความคิดท่ีมนษุย์ในแต่ละสงัคมได้สร้างสรรค์ขึน้มาจากกระบวนการเรียนรู้  ท่ีปรากฏออกมาเป็น
วฒันธรรมประเภทวตัถแุละวฒันธรรมท่ีไม่ใช่วตัถท่ีุเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะกลุม่  และมีการถ่ายทอด
จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งรวมทัง้สามารถแพร่กระจายไปยังสังคมอ่ืนได้ผ่านการ
ตดิตอ่ส่ือสาร 
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ความหมายของการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม 
การเปล่ียนแปลงเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้เป็นปกติของสรรพสิ่งในธรรมชาติ  เราจะสามารถ

การสงัเกตเห็นการเปล่ียนแปลงได้ชดัเจนหรือไม่ขึน้อยู่กับระยะเวลาถ้าระยะเวลานานมากพอจะ
ท าให้สามารถมองเห็นการเปล่ียนแปลงจากเดิมได้ชัดเจนมากย่ิงขึน้  (สมศักดิ์  ศรีสันติสุข,   
2536, น. 19)  การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  นักวิชาการบางคนมองว่าเป็นคนละ
เร่ืองกัน  (สนธยา  พลศรี,  2553, น. 192) เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงทางสังคมถูกมองว่าเป็น
กระบวนการเปล่ียนแปลงท่ี เกิดขึ น้กับโครงสร้างและหน้าท่ีของระบบสังคม  อันได้แก่   
การเปล่ียนแปลงแบบแผนการกระท าร่วมกนัทางสงัคม  (ระเบียบสงัคม)  และบทบาทของสถาบนั
ทางสงัคม  (Hans and Gerth, C.Wright Mill  อ้างถึงในสมศกัดิ์  ศรีสนัติสขุ,  2536, น. 22)  ส่วน
การเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมคือ  การเปล่ียนแปลงด้านชีวิตความเป็นอยู่  หรือวิถีแห่งการ
ด ารงชีวิต  ซึ่งครอบคลุมทัง้วฒันธรรมท่ีเป็นวตัถุและไม่ใช่วตัถุ  (สนธยา  พลศรี ,  2553, น. 192)  
ในขณะท่ีนกัวิชาการอีกหลายคนมองวา่การเปล่ียนแปลงสงัคมและวฒันธรรมเป็นสว่นหนึง่ของกนั
และกัน  มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน  จนยากเกินกว่าท่ีจะแยกออกจากกันในการศึกษา
ปรากฏการณ์ ทางสังคม ท่ี เกิดขึ น้ ได้   (พัช รินท ร์  สิ รสุนทร ,  2556, น. 223-224; สมศักดิ ์  
ศรีสนัติสุข,  2536, น. 23)  เพราะการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมคือการเปล่ียนแปลงในวิถีชีวิต  
ระเบียบแบบแผน  ระบบความคิด  (สมศักดิ์  ศรีสันติสุข,  2536, น. 24)  และพฤติกรรมท่ีเคย
ปฏิบตัิมาเป็นระยะเวลานานไปสู่แบบแผนใหม่  (นิยพรรณ  (ผลวฒันะ) วรรณศิริ ,  2550, น. 247)  
ดงันัน้หากดูจากค าจ ากัดความของการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมอาจกล่าวได้ว่ามี
ความเก่ียวข้องสมัพนัธ์กนัอย่างใกล้ชิด  เพราะการเปล่ียนแปลงทางสงัคมจะเกิดขึน้ได้ก็ต้องอาศยั
วัฒนธรรมเป็นตัวน าและหากปราศจากคนซึ่งเป็นผู้ น าวัฒนธรรมมาใช้การเปล่ียนแปลงทาง
วฒันธรรมก็ไม่สามารถเกิดขึน้ได้เช่นเดียวกนั  (สมศกัดิ์  ศรีสนัติสขุ,  2536, น. 23)  และหากมอง
ไปท่ีการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมการท่ีระบบความสมัพันธ์ของคนในสงัคมเปล่ียน  
(การเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างของระบบสังคม)  นั่นหมายความว่าระบบวัฒนธรรมภายใน
ความสัมพันธ์ท่ีเคยปฏิบัติต่อกันเกิดการเปล่ียนแปลงจึงน ามาซึ่งปฏิสัมพันธ์ของคนในสังคม
เปล่ียนไป  บางครัง้จึงเป็นการยากท่ีจะแยกการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมออกจากกนั  
เพราะทกุอย่างท่ีถกูสร้างขึน้มาเป็นระบบสงัคมมนัคือวฒันธรรมท่ีถกูสร้างขึน้เพ่ือการด ารงอยู่ของ
สงัคม  เม่ือสงัคมเกิดการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมจึงเปล่ียนแปลงไปด้วย  ในขณะท่ีวฒันธรรมเกิด
การเปล่ียนแปลงสงัคมจงึเปล่ียนแปลงด้วยเชน่เดียวกนั 
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การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  เราจะสามารถสังเกตเห็นถึงการ
เปล่ียนแปลงได้ชดัเจนหรือไม่  ช่วงเวลาคือหน่วยส าคญัท่ีจะท าให้เรามองเห็นถึงการเปล่ียนแปลง  
การเปล่ียนแปลงทางสงัคมวฒันธรรม  มีความเก่ียวเน่ืองกนัเม่ือสงัคมเปล่ียนวฒันธรรมยอ่มได้รับ
ผลกระทบ  เม่ือวฒันธรรมเปล่ียนสงัคมย่อมได้รับผลกระทบเช่นเดียวกนั  ทัง้สงัคมและวฒันธรรม
ตา่งเป็นสิ่งท่ีต้องเรียนรู้และปรับตวัไปพร้อมกัน  การศึกษาการด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลงของ
วฒันธรรมพืน้บ้าน  หน่วยเวลาในการแบง่ชว่งเพ่ือศกึษาถึงการด ารงอยู ่ และการเปล่ียนแปลง  จะ
ใช้โครงสร้างทางบริบทสงัคมเป็นหน่วยในการศึกษา  เพราะโครงสร้างทางสงัคมจะสะท้อนระบบ
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนท่ีมีต่อกันในมิติด้านต่าง ๆ  วัฒนธรรมพืน้บ้านท่ีเกิดขึน้แ ละ
เปล่ียนแปลงไปมีความสมัพนัธ์กบับริบททางสงัคมในแตล่ะชว่งเวลา  โดยโครงสร้างทางสงัคมท่ีจะ
น ามาใช้เป็นหน่วยในการศกึษาแบง่ออกเป็น  3  ช่วง  คือ  สงัคมเกษตรกรรม  สงัคมอตุสาหกรรม  
และสงัคมหลงัอตุสาหกรรม 

ลกัษณะโครงสร้างทางสงัคม 

 
ลกัษณะโครงสร้างทางสงัคมของสงัคมเกษตรกรรม 

สงัคมเกษตรกรรมเป็นสงัคมแรกเร่ิมของการรวมกลุ่ม   ลกัษณะโครงสร้างทางสงัคม
แบบเกษตรกรรมคนในชุมชนมีความสัมพันธ์กันแบบปฐมภูมิ  รู้จักกันทัง้ชุมชน  เพราะงานใน
สงัคมเกษตรกรรมจ าเป็นต้องพึง่พาซึ่งกนัและกนั  ทัง้ในแง่ของแรงงาน  และการแลกเปล่ียนในเชิง

 

สังคมเกษตรกรรม 
 

สังคมอุตสาหกรรม  (สมัยใหม่( 
สังคมหลงัอุตสาหกรรม   

(หลังสมัยใหม่( 
- การด ารงชีวิตทีเ่รียบงา่ย  อาชีพพึง่พา
ธรรมชาติเป็นส าคญั   

- มีการแบง่งานกนัท าตามความเช่ียวชาญ  
เน้นการใช้เทคโนโลยี 

-  กระแสการหวนกลบัมาหาภมูิปัญญา
ท้องถ่ิน 

- สมาชิกในสงัคมคุ้นเคย มคีวามสมัพนัธ์
ฉนัท์พี่น้อง  (ความสมัพนัธ์แบบปฐมภมูิ) 

- สมาชิกในสงัคมตดิตอ่กนัตามบทบาท
หน้าที่  ความสมัพนัธ์หา่งเหิน  
(ความสมัพนัธ์แบบทตุิยภมู)ิ 

- เกิดนโยบายระดบัชาตด้ิานการสง่เสริม  
อนรัุกษ์  และพฒันามรดกภมูิปัญญา
ท้องถ่ินและวฒันธรรมท้องถ่ิน 

- มีฐานะความเป็นอยูค่ล้ายคลงึกนั  
(สถานภาพทางสงัคมคล้ายคลงึกนั)  

-  สถานภาพทางสงัคมแตกตา่งกนัเป็นผล
มาจากการมีอาชีพท่ีหลากหลาย 

 

- ยดึถือจารีต ประเพณีเป็นกฎเกณฑ์
ส าคญั 

- ยดึระเบียบสงัคม  

- ครอบครัวขยาย  ครอบครัวคือหนว่ยใน
การผลติและบริโภค 

- ครอบครัวเดี่ยว  ครอบครัวเปลีย่นจาก
หนว่ยในการผลติมาเป็นหนว่ยการ
บริโภค 
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เศรษฐกิจ  จึงส่งผลต่อสถาบันครอบครัวท่ีเน้นการเป็นครอบครัวขยาย  สืบเน่ืองมาจากความ
ต้องการแรงงานในภาคเกษตรเป็นส าคญั เพราะครอบครัวเป็นทัง้หน่วยการผลิตและการบริโภค   
การด ารงชีวิตของคนในชมุชนจงึมีความเป็นอยู่ท่ีเรียบง่ายและพึ่งพาธรรมชาต ิ ทัง้การท าอาชีพใน
ระบบเกษตรกรรมและการด ารงชีพ  ดงันัน้คนในสงัคมเกษตรกรรมจึงมีความเช่ือและความเคารพ
ต่อธรรมชาติ  เน่ืองจากวิถีชีวิตท่ีพึ่งพาธรรมชาติจึงท าให้ตระหนกัถึงธรรมชาติและสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิท่ี
เป็นท่ีมาของความอดุมสมบรูณ์ของพืชผลทางการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาตริอบตวั  และเป็น
การสร้างความมัน่ใจว่าการแสดงออกซึ่งความเคารพต่อสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิและธรรมชาติจะช่วยให้ชีวิต
ของครอบครัวและชุมชนเป็นไปอย่างประสบความส าเร็จ  จึงเกิดเป็นประเพณีและพิธีกรรมของ
สงัคมไทยท่ีปฏิบตัิร่วมกนัในฐานะกลุ่มคนท่ีมีอาชีพหลกัอยู่ในภาคเกษตรกรรมร่วมกนัหลายอย่าง  
เช่น  ประเพณีสู่ขวญัข้าว  รวมไปถึงประเพณีท่ีแตล่ะท้องถ่ินยดึถือและปฏิบตัิ   แตกตา่งกนัไปตาม
สภาพภูมิศาสตร์และท้องถ่ิน  เช่น  ประเพณีบุญบัง้ไฟ  การแห่นางแมว  เป็นต้น  ในด้านฐานะ
ความเป็นอยูข่องคนในชมุชนก็ไม่แตกตา่งกนัมากนกั  เพราะมีอาชีพและการด ารงชีวิตท่ีคล้ายคลึง
กนั  จึงท าให้มีความเช่ือและยึดถือจารีตประเพณีและการแสดงออกถึงความเช่ือท่ีเก่ียวข้องในวิถี
ชีวิตของชมุชนอย่างแน่นแฟ้น  (จ านง  อดิวฒันสิทธ์ิและคณะ.  2548, น. 140 - 141) การควบคมุ
ความเป็นระเบียบของชมุชนยดึหลกัจารีต  ประเพณีและศีลธรรมในการควบคมุคนในสงัคม  คนใน
ชนบทจึงมีความเคารพและศรัทธาในพระพุทธศาสนามากกว่าคนในเมือง  เน่ืองจากชีวิตท่ีผูกพนั
ระหว่างบ้าน  วดั  และชุมชน  จึงเป็นพืน้ท่ีในการปฏิสงัสรรค์ของคนในชมุชนในการรวมกลุ่มเพ่ือ
การท ากิจกรรมของชุมชน  ไม่ว่าจะเป็นพืน้ท่ีในการรวมกลุ่มเน่ืองในวันส าคญัทางพุทธศาสนา  
หรือพืน้ท่ีรวมกลุม่ท างาน  หรือพกัผอ่นสงัสรรค์ของคนในชมุชนอนัเป็นพืน้ท่ีวฒันธรรมของชมุชน 

ลกัษณะโครงสร้างทางสงัคมของสงัคมอตุสาหกรรม 
ประเทศไทยเร่ิมเข้าสู่ความเป็นสงัคมอตุสาหกรรม  ตัง้แตก่ารมีแผนพฒันาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 1  ปี  พ.ศ  . 2504  ซึ่งช่วงนัน้เป็นยุครัฐบาลทหารจอมพลสฤษดิ์  ธนะ
รัชต์  เป็นนายกรัฐมนตรี  ถือได้ว่าเป็นยุคการเปล่ียนแปลงของสงัคมวฒันธรรมของประเทศไทย
อย่างใหญ่หลวง  เพราะรัฐบาลนีต้้องการท าให้ประเทศไทยกลายเป็นสงัคมอตุสาหกรรมตามอย่าง
ตะวนัตกโดยเฉพาะตามสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้อยู่เบือ้งหลงัของการผลกัดนัและส่งเสริมสนบัสนุน
ให้ไทยกลายเป็นสังคมสมัยใหม่  การเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีท าให้เกิดผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงวฒันธรรมของสงัคมไทยท่ีดีงามในอดีต  เกิดจากการสร้างพืน้ท่ีประเทศไทยให้รองรับ
การขยายตวัภาคอุตสาหกรรม   ด้วยการสร้างโครงสร้างพืน้ฐานรองรับการเติบโตของภาคธุรกิจ  
ตัง้แต่  ถนน  ไฟฟ้า  เข่ือน  เส้นทางคมนาคมท่ีสะดวก   ผลกระทบจากการพัฒนามีทัง้ด้านบวก
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และด้านลบ    แต่หากพิจารณาภายใต้บริบทวฒันธรรมชุมชนจะพบว่า  การพฒันาประเทศตาม
แบบความคิดตะวันตกโดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมมาเป็นสังคม
อุตสาหกรรมน ามาซึ่งการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมชุมชนท่ีส าคญั  และน ามาซึ่งการสูญหายของ
วฒันธรรม  ภมูิปัญญาท้องถ่ิน  ได้แก่ 

1)  การย้ายถ่ินของคนในชนบทไปยงัเมืองหรือพืน้ท่ีอ่ืน  เน่ืองมาจากการเวนคืนท่ีดิน
ในยคุสมยัการสร้างเข่ือน  หรือการเปล่ียนแปลงอาชีพจากภาคเกษตรไปเป็นแรงงานในเมือง  คน
ให้ความส าคัญกับวัตถุมากขึน้  ทิง้ท่ีดินท ามาหากินเพ่ือหวังวัตถุ  เงินทอง  ส่งผลให้เกิดการ
เคล่ือนย้ายของผู้คนในท้องถ่ิน  ท าให้รูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมเร่ิมสูญสลาย  เพราะการ
เปล่ียนแปลงอาชีพท าให้คนเกิดความหลากหลายทางอาชีพมากขึน้  ส่งผลตอ่การมีเวลาไมต่รงกนั  
การรวมกลุ่มในเทศกาล  หรืองานส าคญัของชุมชนจึงค่อย ๆ  เลือนหายไปเพราะในชุมชนเหลือ
เพียงเด็กและผู้สงูอาย ุ แตแ่รงงานหนุ่มสาวออกจากพืน้ท่ีท าให้ขาดการสานตอ่วฒันธรรมและภูมิ
ปัญญาของชุมชนท่ีสืบทอดกันมา  ท่ีส าคญัท าให้ส านึกร่วมของความเป็นคนในชุมชนเดียวกัน
หายไป 

2)  การเป ล่ียนแปลงค่านิยม  โลกทัศน์ของคนรุ่นใหม่   จากการส่งเส ริมให้
ทุนการศึกษาทัง้ในและต่างประเทศเพ่ือเรียนรู้ระบบการท างานแบบสังคมอุตสาหกรรม  เกิด
คา่นิยมส่งลกูหลานให้เข้าเรียนในระดบัสงูขึน้  เพ่ือให้ได้ท างานในระบบราชการมากกว่าการให้สืบ
ทอดอาชีพของบรรพบุรุษ  ท าให้คนรุ่นใหม่ได้รับการศึกษาในระบบท่ีเน้นการวิเคราะห์ตามหลัก
เหตแุละผล  ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในวิธีคิดตามแบบการศกึษาตะวนัตก  ให้คณุคา่กบัความรู้
แบบวิทยาศาสตร์มากกว่าความรู้ในชุมชนท่ีเป็นภูมิปัญญาสืบทอดกันมา เกิดการดูแคลนและ
ปฏิเสธความรู้แบบภูมิปัญญาท่ีผสามผสานความเช่ือ  วิถีชีวิตและวฒันธรรมของชุมชนท่ีเคยสัน่
สอนกันมาหลายชัว่อายุคน  ท่ีส าคญัท าให้คนรุ่นใหม่มองวฒันธรรมชุมชนแบบแยกส่วน  มองไม่
เห็นองค์รวมของระบบวฒันธรรมชมุชนท่ีเก่ียวข้องกับการด ารงอยู่ของความเป็นชุมชน  (เอกวิทย์  
ณ  ถลาง,  2544, น.163 – 194) 

3)  สงัคมอตุสาหกรรมเป็นสงัคมท่ีมีการแบง่งานกนัท าตามความเช่ียวชาญ  เน้นการ
ใช้เทคโนโลยีจึงท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในระบบความสมัพนัธ์ของคนในสงัคมเป็นแบบห่างเหิน
มากขึน้ (ความสัมพันธ์แบบทุติยภูมิ)  สมาชิกในสังคมติดต่อกันตามบทบาทหน้าท่ี  เน้นความ
เป็นปัจเจคชน  อยู่กันแบบตวัใครตวัมนั  ไม่มีส านึกร่วมของความเป็นชุมชนร่วมกัน  เพราะคนมี
อาชีพท่ีหลากหลายส่งผลต่อความแตกต่างทางสงัคมของแต่ละครอบครัวมากขึน้  ท าให้ไม่ต้อง
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พึ่งพากนัเพราะไม่ได้อยู่ในระบบอาชีพเดียวกัน  คนถูกแทนท่ีด้วยเทคโนโลยี  จึงท าให้วฒันธรรม
และภมูิปัญญาท่ีเคยมีมาของชมุชนหายไป 

4) คนยึดระเบียบสังคมในการอยู่ร่วมกันมากกว่ายึดจารีต  ประเพณีและระบบ
ศีลธรรม  เพราะสังคมอุตสาหกรรมท าให้เกิดการขยายของตวัเมืองท่ีท าให้เกิดการหลั่งไหลของ
ผู้คนท่ีทิง้ท่ีอยู่หรืออาชีพในภาคเกษตรกรรมมาขายแรง  แรกเงินในเมืองจ านวนมาก  เม่ือคนท่ีมี
ท่ีมาแตกตา่งกนัมาอยู่รวมกนักฎจารีต  ประเพณีและกฎศีลธรรมจึงไม่สามารถน ามาใช้เพ่ือความ
สงบสขุได้ดีเทา่กบัระเบียบของสงัคมโดยเฉพาะกฎหมาย 

5) การเปล่ียนแปลงจากครอบครัวขยายในสงัคมเกษตรกรรมมาเป็นครอบครัวเดี่ยว  
ครอบครัวเปล่ียนจากหน่วยในการผลิตมาเป็นหน่วยการบริโภค  สังคมอุตสาหกรรมท าให้เกิด
ครอบครัวเดี่ยวท่ีมีพอ่  แมแ่ละลกู  เน่ืองจากเป็นวิถีชีวิตในเมืองท่ีต้องอยูอ่าศยัในพืน้ท่ีอาศยัท่ีแคบ  
ดังนัน้ครอบครัวเด่ียวจึงเป็นรูปแบบของสถาบันครอบครัวท่ีเกิดขึน้มา  ส่งผลต่อการขาดการ
เช่ือมโยงระหว่างคนหลายรุ่นท่ีเม่ือก่อนเด็กจะมีญาติพ่ีน้องท่ีหลายรุ่นในการให้การเลีย้งด ู การซึม
ซบัวฒันธรรมและการปรับตวัระหว่างกลุม่จึงเกิดขึน้ง่าย  แตก่ารเป็นครอบครัวเดี่ยวน ามาซึง่ความ
แตกต่างทางความคิด  และความไม่เข้าใจกันระหว่างคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ท าให้กลายเป็น
ปัญหาครอบครัวขึน้มา 

6) การเข้ามาของระบบทุนนิยมแทนท่ีความพอเพียง  ระบบทุนนิยมท่ีมาพร้อมกับ
เทคโนโลยีท่ีท าให้คนเกิดคา่นิยมเน้นการบริโภควตัถ ุ ชาวนาจ านวนมากได้ทิง้ท่ีดินท ามาหากินเข้า
สู่โรงงานอุตสาหกรรมด้วยหวังรายได้ท่ีสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัว  การกว้านซือ้ท่ีของ
นายทุนเพ่ือท าโรงงานอุตสาหกรรมท่ีท าให้เกิดการขายท่ีดิน  น าเงินมาซือ้วตัถสุิ่งของท่ีตอบสนอง
กบัยคุการพฒันาไม่วา่จะเป็นรถยนต์  ทีวี  เคร่ืองเสียง  และอีกมากมาย  ซึ่งจากเดิมท่ีเคยอยู่อย่าง
พอเพียง  ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้  มีวิถีชีวิตพึ่งพิงธรรมชาติและเอือ้เฟื้อเผ่ือแผ่ของคนใน
ชุมชน  ได้ถูกท าลายไปในยุคความเป็นสงัคมสมยัใหม่  ข้าวของต่าง ๆ  จากท่ีเคยผลิตใช้ในชีวิต
ประจ าววนัก็เปล่ียนมาซือ้เน่ืองจากวิถีชีวิตเปล่ียนไปเป็นพนักงานเงินเดือน  ความพอเพียงบน
พืน้ฐานภมูิปัญญาท้องถ่ินจงึสญูหายไป 

ลกัษณะโครงสร้างทางสงัคมของสงัคมหลงัอตุสาหกรรม  )หลงัสมยัใหม่(  
ภายหลงัท่ีประเทศไทยก้าวเข้าสู่สงัคมอตุสาหกรรมท่ีสร้างการเปล่ียนแปลงครัง้ใหญ่

ในสงัคมและวฒันธรมไทย  โดยเฉพาะวฒันธรรมชมุชนในภาคเกษตรกรรมท่ีได้รับผลกระทบด้าน
ลบและท าให้เกิดการสญูหายของภูมิปัญญาและระบบความสมัพนัธ์ชมุชนอนัดีงาม  ท าให้คนใน
สงัคมเข้าสู่ความหลงใหลของวฒันธรรมสมยัใหม่ท่ีฉาบฉวย  การมีชีวิตท่ีสะดวกสบายและง่ายต่อ
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การใช้ชีวิตเม่ือเทียบกบัสงัคมสมยัก่อนอนัหลงลืมจิตวิญญาณของความอบอุ่นของความสมัพนัธ์
และองค์ความรู้ทางภูมิปัญญาของชุมชนท่ีเป็นมากเป็นกว่าวัตถุหรือความคิด  แต่มันคือ
ความสัมพันธ์ของการด ารงอยู่ระหว่างชุมชนและภูมิปัญญา  เม่ือคนในสังคมอยู่ในยุคแห่ง
เทคโนโลยี  อยู่ท่ามกลางความสัมพันธ์ท่ีแปลกแยกระหว่างกันมากขึน้  ความโดดเด่ียวท่ีเจอ
โดยเฉพาะกลุ่มคนในเมืองท่ีแม้อยู่ท่ามกลางความสะดวกสบาย  กิจกรรมยามวา่งแบบสมยัใหม่ท่ี
เข้ามาในชีวิตกลบัท าให้เกิดความรู้สึกคิดถึงอดีตท่ีโหยหาความอบอุ่นในรูปแบบสงัคมในอดีตโหย
หาชีวิตบนความพอเพียง  และตระหนกัในความส าคญัของภูมิปัญญาดัง้เดิมท่ีเคยมีมา  ในขณะท่ี
สังคมเข้าสู่ความสมัยใหม่เต็มตัว  ระบบทุนนิยมสุดขัว้ได้ก่อให้เกิดภาวการณ์ล่มสลายทาง
เศรษฐกิจ  ในภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่ท่ีท าให้คนท่ีเป็นนกัลงทนุและกลุ่มคนรวยกลุ่มใหม่ท่ีเกิดขึน้
ต้องล้มละลายเน่ืองจากภาวะการเป็นหนีต้้องกลายเป็นกลุ่มคนยากจน  บ้างก็ฆ่าตวัตาย  หรือหนี
ไปตา่งประเทศ  กลุ่มแรงงานท่ีผนัตวัมาจากภาคเกษตรก็ตกงาน  ไร้ซึ่งอาชีพ  จึงท าให้เกิดกระแส
กระแสการหวนกลบัมาหาภมูิปัญญาท้องถ่ินท่ีเป็นพืน้ฐานของความพอเพียงกลบัมาสู่สงัคมในยคุ
หลงัสมยัใหม่อีกครัง้ (เอกวิทย์  ณ  ถลาง.  2544, น. 209 - 211) การรือ้ฟืน้ภูมิปัญญาเร่ิมเกิดขึน้
จากการท่ีชมุชนถกูท าลายวฒันธรรมและภูมิปัญญาในช่วงของความเป็นสมยัใหม่ได้เข้ามากลืน
กลายองค์ความรู้ของท้องถ่ิน  กระแสการรือ้ฟืน้และให้ความส าคญักับภูมิปัญญาท้องถ่ินจึงเกิด
เป็นนโยบายระดับชาติด้านการส่งเสริม  อนุรักษ์  และพัฒนามรดกภูมิปัญญาท้องถ่ินและ
วฒันธรรมท้องถ่ิน  เช่น  เกิดนโยบายจดัตัง้โครงการหนึ่งต า บลหนึ่งผลิตภณัฑ์เพ่ือให้แตล่ะชมุชน
ได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ในปี พ.ศ. 2544   การให้ความส าคญักับมรดกทาง
วัฒนธรรมและภูมิ ปัญญา  เห็นได้จากแผนงานกระตุ้ นเศรษฐกิจระยะท่ี  2  (2553-2555)  
ของรัฐบาลโดยการจดัสรรให้แก่การส่งเสริมและพฒันามรดกทางวฒันธรรมและภูมิปัญญา และ
การส่งเสริมเอกลักษณ์ด้านศิลปะและวฒันธรรม   (จรัสพิมพ์ วังเย็ ,  2554, น. 20 -21)  เป็นต้น  
ซึ่งท าให้ชุมชนแต่ละแห่งเกิดการต่ืนตวัและเกิดการรวมกลุ่มเพ่ือรือ้ฟื้นวฒันธรรมชุมชนของตน
กลบัมา  ซึง่เป็นภาพสะท้อนของความส าคญัของภมูิปัญญาท้องถ่ินท่ีเกิดขึน้อีกครัง้   

การเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางสงัคมส่งผลกระทบตอ่การด ารงอยู่และเปล่ียนแปลง
ของวฒันธรรมพืน้บ้านอย่างเห็นได้ชดั  โดยเฉพาะผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงและสญูหายของ
วฒันธรรมพืน้บ้านในช่วงการเปล่ียนผ่านจากสังคมเกษตรกรรมมาสู่การเป็นสงัคมอุตสาหกรรม   
ท่ีภายใต้กระแสการปรับเปล่ียนสงัคมภายใต้ความทนัสมยัท่ีรับแนวคดิจากตะวนัตกเข้ามาได้ท าให้
เกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างในระบบความสมัพนัธ์ทางสงัคมของคน  ตัง้แตก่ารปรับเปล่ียนจาก
ภาคเกษตรกรรมไปสู่ภาคอุตสาหกรรม  ท่ีท าให้เกิดการเคล่ือนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรกรรม
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ไปสู่ภาคอตุสาหกรรมมากขึน้  เกิดการละทิง้พืน้ท่ีท ากินตัง้แตค่รัง้บรรพบรุุษ  เป็นการเปล่ียนแปลง
ทางอาชีพท่ีสง่ผลตอ่การสญูหายภูมิปัญญาและวฒันธรรมท้องถ่ินท่ีสืบเน่ือง  ไม่วา่จะเป็นรูปแบบ
ความสัมพันธ์ของคนในสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปจากท่ีเคยพึ่งพาซึ่งกันและกันภายใต้ระบบ
เกษตรกรรมแบบ  “เอาแรง”  มาสู่การเพิ่งพาเทคโนโลยี  ความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันก็
หายไป  ภูมิปัญญาท้องถ่ินภายใต้ระบบเกษตรกรรมก็เร่ิมสูญหาย  เน่ืองจากคนหายไปจากพืน้ท่ี
เกษตรกรรม  ประเพณี  การละเล่นท่ีเก่ียวข้องก็ได้รับผลกระทบจากความสมัพันธ์ระหว่างคนใน
พืน้ท่ีท่ีหายไป  และยงัสง่ผลกระทบแบบเป็นลกูโซท่ี่เก่ียวพนักนัอนัเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างทางสงัคมท่ีไม่จบสิน้  อนัสง่ผลตอ่การสญูเสียภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีงดงามและทรงคณุคา่  
จนผ่านมาถึงยุคหลงัอุตสาหกรรมท่ีคนเร่ิมเหน่ือยล้ากับสังคมแห่งกันแข่งขนั  การโหยหาอดีตท่ี
ต้องการกลบัไปในอดีตถึงสงัคมแห่งความเอือ้อาทร  สงัคมท่ีอดุมไปด้วยภูมิปัญญาในการใช้ชีวิต
บนความพอเพียงจึงท าให้เกิดกระแสการกลับไปรือ้ฟื้น  และสืบทอดวัฒ นธรรมพืน้บ้านท่ี
หลากหลายและเหมาะสมกบับริบทของชมุชนเพ่ือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของบริบทสงัคมปัจจบุนัท่ี
เทคโนโลยีต่าง ๆ พฒันาขีดความสามารถมาไกลเกินกว่าจะตามทนั  การแบ่งหน่วยในการศึกษา
การด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลงของการละเล่นพืน้บ้านออกเป็น 3  ช่วงท่ีกล่าวมาจะท าให้
มองเห็นการคงอยู่  การเปล่ียนแปลง  การปรับตวัได้ชดัเจนในแตล่ะองค์ประกอบของตวัการละเล่น
พืน้บ้านท่ีเป็นวฒันธรรมชมุชนท่ีเกิดขึน้มาจากความสมัพนัธ์ของบริบททางสงัคม 

ปัจจยัของการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม 
นกัวิชาการได้สรุปปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมวา่มี

ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องดงันี ้
1)  ความคิด  ความเช่ือ  ค่านิยม  อุดมการณ์  เป็นปัจจยัภายในสงัคมท่ีเกิดขึน้

จากความต้องการของกลุ่มคนท่ีต้องการให้เกิดการเปล่ียนแปลงจากเดิมท่ีเป็นอยู่  เช่น  ความเช่ือ
ของศาสตร์คริสต์นิกายโปร แตสแตนท์  เป็นปัจจัยท่ีน าไปสู่การพัฒนาระบบทุนนิยมในสังคม
ตะวันตก  (สนธยา  พลศรี ,  2553, น. 197; จ านง  อดิวัฒนสิทธ์ิ,  2548, น. 172)  ในขณะท่ี
ความคิด  ความเช่ือ  ค่านิยม  อุดมการณ์  ของคนในกลุ่มเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงในทางตรงกนัข้ามก็เป็นปัจจยัธ ารงรักษาการเปล่ียนแปลงของสงัคมและวฒันธรรม
ของสงัคมตนไว้เช่นกนั  หากสงัคมนัน้มีการยึดมัน่ในระบบสงัคมและวฒันธรรมอย่างเหนียวแน่น  
การเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมก็จะเกิดขึน้ช้าหรือน้อยลง  (อ าไพ  หม่ืนสิทธ์ิ, 2549, น. 
166) 
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2) การเปล่ียนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ  (อ าไพ  หม่ืนสิทธ์ิ,  2549, น. 
165; สนธยา  พลศรี,  2553, น. 196; จ านง  อดิวัฒนสิทธ์ิ,  2548, น. 171; สมศกัดิ์  ศรีสันติสุข.  
2536, น. 29)  เม่ือสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตเิปล่ียนย่อมส่งผลกระทบตอ่การด ารงชีวิตดัง้เดิมท่ี
เปล่ียนแปลงไป  น าไปสู่การปรับตัวในวิถีชีวิต  เช่น  การประกอบอาชีพ  ประเพณี  ความเช่ือ   
การด ารงชีวิต  น าไปสูก่ารเปล่ียนแปลงสงัคมและวฒันธรรมท่ีเคยเป็นมา   

3)  ปัจจัยด้านประชากร  การเปล่ียนแปลงทางประชากรไม่ว่าจะด้านคุณภาพ  
ขนาดของประชากร  การเพิ่มและลดจ านวนประชากร  การย้ายถ่ิน  การเปล่ียนแปลงอตัราส่วน
ของเพศชายและหญิง  อตัราส่วนของกลุ่มช่วงอายุ  ล้วนแต่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงสงัคมและ
วฒันธรรมไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียแรงงานกรณีการย้ายถ่ิน  ส่งผลต่อวฒันธรรมท่ีเก่ียวข้องเช่น  
การเปล่ียนแปลงในประเพณีท่ีเก่ียวข้องกับอาชีพดัง้เดิม  การเปล่ียนแปลงทางสงัคมเช่นการจัด
ระเบียบทางสงัคมเพ่ือควบคมุความเป็นระเบียบในกรณีท่ีมีการเพิ่มและลดจ านวนประชากรและ
อตัราส่วนของเพศและช่วงอายุ  หรือการจดัระบบสาธารณูปโภคและสวสัดิการให้เหมาะสมกับ
ขนาดประชากรท่ีมีมากขึน้  (สนธยา  พลศรี,  2553, น. 196) 

4) ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เกิด
การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในลักษณะการเปล่ียนแปลงท่ีน ามาซึ่งความ
สะดวกสบายมากขึน้  เพราะการคดิค้นการประดิษฐ์วฒันธรรมโดยเฉพาะวฒันธรรมประเภทวตัถท่ีุ
มีความก้าวหน้าท าให้สังคมเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมชุมชนตามมาเช่นกัน  เช่น  
การประดิษฐ์เคร่ืองเก่ียวข้าวท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในระบบความสมัพนัธ์ของคนในชุมชน
และการเปล่ียนแปลงและสญูหายของประเพณีท้องถ่ิน 

5) การติดต่อกับวัฒนธรรมอ่ืน  น ามาซึ่งการปฏิสังสรรค์ทางวัฒนธรรมและ
ก่อให้เกิดการแพร่กระจายทางวฒันธรรม  เม่ือวฒันธรรมเกิดการยอมรับซึ่งกันและกันอาจท าให้
เกิดการแลกเปล่ียนและหยิบยืมและน าวฒันธรรมนัน้มาใช้ในวฒันธรรมของตน  ซึ่งหากการรับ
วฒันธรรมไมผ่่านกระบวนการเลือกสรรท่ีเหมาะสมกบัการน ามาใช้ในวฒันธรรมของตนอาจน ามา
ซึง่การกลืนกลายทางวฒันธรรมได้  (จ านงค์  อดวิฒันสิทธ์ิ,  2548, น. 25 -26) 

6) ความจ าเป็นในการปรับประยกุต์  (อ าไพ   หม่ืนสิทธ์ิ, 2549, น. 166)  บางครัง้
การเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมก็เกิดจากการตระหนกัถึงการปรับตวัและเปล่ียนแปลง
เพ่ือความจ าเป็นในการน ามาใช้  และบางครัง้เกิดจาการปรับเปล่ียนเพ่ือต้องการรักษาวฒันธรรม
ของตนให้คงอยู่ต่อไปท่ามกลางการเปล่ียนแปลงของสังคม  จึงเล็งเห็นถึงการปรับเปล่ียน
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องค์ประกอบบางอย่างของวฒันธรรมเพ่ือรักษาแก่นหรือรากของวฒันธรรมเพ่ือให้ยงัสามารถสืบ
ทอดต่อไปได้  เพราะวฒันธรรมเกิดจากการตอบสนองความต้องการของคนในสังคมดงันัน้หาก
วฒันธรรมไม่มีการปรับตวัให้สอดคล้องกบับริบททางสงัคมวฒันธรรมก็จะไม่เป็นท่ีต้องการ  ดงันัน้
หากต้องการให้วัฒนธรรมนัน้ยังคงมีอยู่ต่อไปคุณสมบัติส าคัญของวัฒนธรรมคือต้องมีการ
เปล่ียนแปลงและปรับตวั   

7) ปัจจยัทางเศรษฐกิจ  การเปล่ียนแปลงรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  (การ
เปล่ียนแปลงวิถีการผลิต)  จากแบบเพ่ือยังชีพไปสู่ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมอนัเป็นภาพรวม
ของระบบเศรษฐกิจและโครงสร้างทางเศรษฐกิจ  ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงในวิถีชีวิตดัง้เดิมไปสู่
วิถีชีวิตแบบใหม่น ามาซึ่งการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีเก่ียวข้อง  เช่น  การ
เปล่ียนแปลงจากอาชีพภาคเกษตรเข้าสู่ภาคอตุสาหกรรมน ามาซึ่งการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและ
วัฒนธรรม  (สนธยา  พลศรี, 2553, น. 196)  รวมทัง้ปัจจัยทางเศรษฐกิจในฐานะเป็นปัจจัยท่ี
กระตุ้นให้เกิดการปรับเปล่ียนรูปแบบ  วิธีการเพ่ือน ามาซึง่รายได้ 

8) ปัจจยัทางการเมือง  ปัจจยัทางการเมืองส่งผลต่อการปรับเปล่ียนสงัคมและ
วฒันธรรม  เน่ืองมาจากนโยบายของผู้น าท่ีเก่ียวข้องกบัการส่งเสริมและสนบัสนนุนโยบายตา่ง ๆ 
ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมทัง้ในระดับชุมชนท้องถ่ินและสังคมโดยรวม  
(สนธยา  พลศรี, 2553, น. 196) 

แนวคิดการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม  จะน ามาใช้อธิบายปรากฏการณ์
ของการด ารงอยูแ่ละการเปล่ียนแปลงของการละเล่นพืน้บ้านว่ามีปัจจยัอะไรบ้างท่ีมีผลตอ่การการ
เปล่ียนแปลงและการปรับตวัของการละเล่นพืน้บ้านเพ่ือให้สามารถด ารงอยู่ต่อไปได้ในสงัคมท่ีมี
การเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ในขณะเดียวกันจะได้เห็นถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อการสูญหายของ
การละเล่นพืน้บ้าน  เพ่ือน ามาวางแผนส าหรับการอนุรักษ์และสืบทอดท่ีเหมาะสมต่อไป   
การเปล่ียนแปลงในส่วนในส่วนหนึ่งของสงัคมย่อมมีความสมัพนัธ์เก่ียวข้องกับส่วนอ่ืน ๆ ภายใน
ระบบ  ขึน้อยู่กบัว่าการเปล่ียนแปลงนัน้จะส่งผลกระทบในวงกว้างหรือแคบ  และมีผลกระทบมาก
หรือน้อย  หากการเปล่ียนแปลงนัน้เกิดขึน้ในจุดส าคญัท่ีเก่ียวพนัและมีอิทธิพลกบัส่วนอ่ืน ๆ ย่อม
ท าให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ได้ชดัเจน  ในทางตรงกนัข้ามหากการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้
ไมมี่ความเก่ียวข้องกบัสว่นอ่ืนมากนกั  การได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงก็อาจเกิดขึน้เพียง
เล็กน้อยหรือไม่ส่งผลกระทบเลยก็ได้  ดงันัน้ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลง
จะท าให้สามารถมองเห็นปรากฏการณ์ของระบบความสมัพนัธ์ในองค์ประกอบยอ่ย ๆ ของสงัคมท่ี
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น ามาซึ่งการปรับตวั  การเปล่ียนแปลง  และการด ารงอยู่ของตวัวฒันธรรมท่ีศึกษาได้อย่างเป็น
ระบบ 

4. ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง    
การศกึษาเร่ืองการด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลงของการละเล่นพืน้บ้านไทยพวนในพืน้ท่ี

ภาคกลางตอนลา่งของประเทศไทย  มีผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้
รชพรรณ  ฆารพนัธ์  และปณต  สสุุวรรณ  (2562)  ศึกษาพลวตัและการปรับตวัของ

กลุม่ชาตพินัธุ์พวน  โดยศกึษา ประวตัิด้านความเป็นมาของชาวพวนตัง้แตอ่ดีต  ด้านความเช่ือและ
วฒันธรรมดัง้เดิม  และดกูารปรับตวัของชาวพวนด้านวฒันธรรม  เศรษฐกิจและสงัคมท่ามกลาง
การเปล่ียนแปลงของสงัคมโดยพิจารณาถึงเง่ือนไขท่ีเข้ามาเก่ียวข้องต่อการปรับตวัและศึกษาว่า
กลุ่มชาวพวนมีการสืบทอดวัฒนธรรมของตนอย่างไร  โดยศึกษาเปรียบเทียบชาวพวนในพืน้ท่ี   
4  จังหวัด  ได้แก่  จังหวัดแพร่  จังหวัดอุดรธานี  จังหวัดสุพรรณบุรี  และจังหวัดเพชรบุ รี   
ผลการศกึษาพบวา่  จงัหวดัอดุรธานีมีการปรับตวัของศิลปะการแสดงของชาวพวนท่ีเป็นอตัลกัษณ์
คือ  ล าพวน  ให้นา่สนใจ  และสนกุสนานมากขึน้  โดยการเพิ่มเคร่ืองดนตรีมาใช้ประกอบการแสดง   
ท่ีในอดีตล าพวนจะมีเคร่ืองดนตรีเพียงชิน้เดียวท่ีเป็นอัตลักษณ์คือ  “แคน”  แต่ปัจจุบนัเพิ่มบัก
กะโต่  ด โต้ง  (พิณ)  แคน  กลอง  กับ้แก้ป  ฉ่ิง  ฉาบ  และมีการปรับท านองการร้องล าพวนหรือ
การขบัล าพวนให้มีจงัหวะไวขึน้  ในขณะท่ีมีการสืบทอดความเช่ือเร่ืองผีในกลุม่ชาวพวนท่ียงัยึดถือ
มาจนถึงปัจจบุนั  ผ่านพิธีกรรมการแสดงออกซึ่งความเคารพทัง้ผีบรรพบรุุษ  และผีท่ีคอยคุ้มครอง
ลกูหลานในหมูบ้่าน  ในด้านการสืบทอดวฒันธรรมพวน  พบว่า  การรวมกลุ่มของชมุชนท่ีท าหน้าท่ี
เป็นศนูย์กลางในการประสานงานระหว่างชมุชนและทกุภาคส่วนทัง้หน่วยงานราชการ  หน่วยงาน
ทางการศึกษาทัง้ในและนอกพืน้ท่ีมีความส าคญัต่อการสืบทอดวฒันธรรมพวน  เช่น  การมีศนูย์
วฒันธรรมเฉลิมราช  วดัทุ่งโห้งเหนือ  จงัหวดัแพร่  ในการเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้และมรดก
วัฒนธรรมพวนอย่างเป็นระบบ  การเป็นพืน้ท่ีการจัดกิจกรรมและพืน้ท่ีทางวัฒนธรรมระหว่าง
ชมุชนกบัหนว่ยงานภาคสว่นตา่ง ๆ   การมีชมรมไทยพวนบ้านผือ  จงัหวดัอดุรธานี  ท่ีท าหน้าท่ีเป็น
ตวักลางในการสร้างความร่วมมือระหวา่งชมุชนกบัหนว่ยงานราชการในการอนรัุกษ์ศลิปวฒันธรรม
พวน  จังหวัดสุพรรณบุรีได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐในการจัดงาน
ประเพณีส าคัญ  และจังหวัดเพชรบุรีท่ีมีการรวมกลุ่มจัดตัง้กลุ่มลั่นทมขาวว์สาวพวนขึน้เพ่ือ
ถ่ายทอดส านึกความเป็นพวนให้กบัเด็กและเยาวชนรุ่นใหมผ่่านการพฒันาและปรับประยกุต์เคร่ือง
แตง่กายท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชาวพวนเพชรบรีุขึน้ 
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วิลาวรรณ  ลายน า้เงินและวีระ  พนัธุ์เสือ  (2561)  ศกึษาดนตรีในพิธีกรรมนางด้งของ
ชาวไทยพวน  บ้านเกาะหวาย  อ าเภอปากพลี  จงัหวดันครนายก  ผลการศกึษาพบว่า  การละเล่น
นางด้งในอดีตเป็นการละเล่นในการประกอบพิธีกรรมโดยมีเคร่ืองดนตรีส าคญัคือ  “แคน”  แต่
ปัจจุบนัมีการปรับตวัจากพิธีกรรมนางด้งมาเป็นการแสดงพืน้บ้านนางด้งเพ่ือความบนัเทิงและ
ความสามัคคีของชุมชน  และถึงแม้จะมีการปรับตวัจากการประกอบพิธีกรรมมาเป็นการแสดง
พืน้บ้านนางด้ง  แต่ความเช่ือในขัน้ตอนของการแสดงก็ยงัคงรักษาไว้เหมือนเดิมเช่นการไหว้ครู  
รวมถึงดนตรีในพิธีกรรมนางด้งถึงแม้จะมีการปรับเปล่ียนจากในอดีต  เช่น  การมีเคร่ืองดนตรีอ่ืน
เข้ามา  แต่เคร่ืองดนตรีท่ีจะขาดไม่ได้และถือเป็นอตัลกัษณ์ของชาวพวนก็คือ  แคน  การสืบทอด
ท านองแคน  “ซ่อแคน”  ก็ยงัคงสืบทอดต่อมาในยุคปัจจุบนั  สอดคล้องกับผลงานวิจยัของโพไซ  
สุนนะลาด  (2538)  ศึกษาดนตรีกับวิถีชีวิตของชาวไทยพวนท่ีแขวงเชียงขวางแห่งประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ผลการวิจยัพบว่า  ความสมัพนัธ์ระหวา่งดนตรีกบัวิถีชีวิต
ของชาวไทพวนเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องตัง้แต่เกิดจนตาย  ไม่ว่าจะเป็นดนตรีกับประเพณี  ดนตรีกับ
พิธีกรรม    การละเล่นหรือการท ามาหากินเลีย้งชีพ  ดนตรีในวิถีชีวิตของชาวไทยพวน  มี 4  
ประเภท  ได้แก่เคร่ืองดีด  สี   ตี  เป่า  การละเล่นดนตรีใช้ในโอกาสการล าพวน  ตอบผญา  ฟ้อน
(ร า)  ร้องเพลง  เซิง้และแห ่ เป็นต้น   

กนกวรรณ  ทองต าลึง  อนุกลู  พลศิริ  และเหมือนแพร  รัตนศิริ  (2561)  ศกึษาเร่ือง
การอนุรักษ์และพฒันาภูมิปัญญาการละเล่นพืน้บ้านของเด็กไทยภาคเหนือ  ผลการศึกษาพบว่า  
ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การอนรัุกษ์การละเลน่พืน้บ้านของเด็กไทยภาคเหนือ  ได้แก่  1)  ปัจจยัด้านบคุคล  
เร่ิมจากปราชญ์ชาวบ้านท่ีเป็นบุคคลส าคัญในการถ่ายทอดวัฒนธรรมการละเล่นให้แก่เด็ก  
รูปแบบของการถ่ายทอดการละเล่นในอดีตอยู่ในรูปแบบมุขปาฐะ  จึงท าให้ขาดการรวบรวมเป็น
หนงัสือหรือเอกสารเก่ียวกับการละเล่น  ซึ่งหากปราชญ์ชาวบ้านเหล่านีเ้สียชีวิตก็จะส่งผลต่อการ
สูญหายของข้อมูลการละเล่นพืน้บ้าน  บุคคลท่ีมีบทบาทในการก าหนดนโยบายด้านการอนุรักษ์
การละเล่นพืน้บ้าน  เช่น  ผู้บริหารระดบัสงูและผู้น าท้องถ่ิน  มีส่วนส าคญัทัง้ทางตรงและทางอ้อม
ในการก าหนดนโยบายส่งเสริมการอนุรักษ์การละเล่นพืน้บ้านทัง้ในสถานศึกษาท่ีผู้ บริหาร
สถานศึกษาสามารถก าหนดนโยบายการบูรณาการการเรียนการสอนกับภูมิปัญญาพืน้บ้านเพ่ือ
ถ่ายทอดแก่เยาวชนในท้องถ่ินในรูปแบบหลักสูตรท้องถ่ิน  ผ่านความร่วมมือกับครูผู้สอน  ซึ่งตวั
ครูผู้สอนเองก็ต้องมีการเรียนรู้เพ่ือน าไปสอนแก่เด็กด้วยเพราะอุปสรรคอย่างหนึ่งของการอนุ รักษ์
การละเล่นพืน้บ้านคือครูท่ีจะท าหน้าท่ีถ่ายทอดก็ไม่มีความรู้จากประสบการณ์เช่นกัน  ส่วนผู้น า
ท้องถ่ินพบว่าปัจจุบันผู้ น าท้องถ่ินให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ด้านภูมิปัญญา
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พืน้บ้านโดยเฉพาะเร่ืองการละเล่นพืน้บ้านน้อยมาก  จึงท าให้การสืบทอดมรดกวฒันธรรมท้องถ่ิน
หายไป  2)  ปัจจัยด้านครอบครัว  การเปล่ียนแปลงระบบเศรษฐกิจจากเดิมประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมมารับจ้างหรือเข้าสู่ระบบอตุสาหกรรมก็เป็นสาเหตท่ีุท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงขนาด
ของครอบครัว  การเปล่ียนแปลงรูปแบบครอบครัวขยายมาเป็นครอบครัวเดี่ยว การมีลกูน้อยลงท า
ให้โอกาสท่ีเด็กท่ีอยู่รวมกันในครอบครัวของมีการละเล่นร่วมกันจึงน้อยลง  รวมไปถึงการ
เปล่ียนแปลงท่ีอยู่อาศยัท่ีเป็นผลมาจากการปรับเปล่ียนขนาดของครอบครัวท่ีเล็กลงท าให้พืน้ท่ีอยู่
อาศยัมีลกัษณะท่ีเน้นการใช้สอยบริเวณไม่กว้างเหมือนในอดีตซึ่งส่งผลตอ่สถานท่ีเล่นการละเล่น
พืน้บ้านท่ีส าคญั  3)  ปัจจยัด้านเศรษฐกิจ  การเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจของการประกอบอาชีพ
ของคนในแตล่ะครอบครัว  ท าให้เกิดความห่างเหินของแตล่ะครอบครัวมากขึน้  แตล่ะครอบครัวไม่
จ าเป็นต้องพึ่งพากันเหมือนในอดีตเด็ก ๆ จึงไม่มีโอกาสได้มารวมตวักันเล่นการละเล่นเหมือนใน
อดีตท่ีผ่านมา  ประกอบกับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีท่ีท าให้มีการประดิษฐ์ของเล่นใหม่ ๆ  
ท่ีน่าสนใจมากกว่า  เช่น  เกมส์  ของเล่นส าเร็จรูป  จึงท าให้การละเล่นพืน้บ้านหมดความส าคญั
และหายไปในท่ีสดุ 

โสภณ  ลาวรรณ  และคณะ  (2560)  ศึกษาการละเล่นนางด้งนางควาย  จังหวัด
พิษณุโลก  โดยพบว่า  การละเล่นนางด้งนางควายเป็นการละเล่นกึ่งพิธีกรรมท่ีมีการร้องเพลง
ประกอบการละเล่น  เป็นความเช่ือในการเชิญเทวดา  ผีบรรพบุรุษให้ลงมาสิงในกระด้งหรือเขา
ควาย เม่ือผีลงมาสิงแล้วชาวบ้านก็จะให้ตามหาน า้เพ่ือเป็นการเส่ียงทายความอุดมสมบูรณ์เร่ือง
น า้ฝนในการท าเกษตรกรรม  เป็นการเส่ียงทายก่อนเข้าฤดูท าการเกษตร  เป็นพิธีกรรมขอน า้   
ขอฝนของเกษตรกร  เพ่ือสร้างก าลงัใจให้กบัเกษตรกรและเป็นการละเล่นเพ่ือความสนกุสนานของ
คนในชมุชน  ในอดีตนิยมเลน่กนัแตปั่จจบุนัเหลือเพียงเลน่ในงานส าคญัของชมุชนเทา่นัน้ 

ธัญญาภรณ์  พลายงาม  ชนัย  วรรณลี  และอัควิทย์  เรืองรอง  (2560)  ศึกษา
พิธีกรรมและการแสดงในการขอฝนของวฒันธรรมอีสาน  3 พิธีกรรม  คือ  พิธีแห่บัง้ไฟ  พิธีแห่นาง
แมว  และพิ ธีแห่นางด้ง ซึ่งเป็นพิ ธีกรรมการขอฝนท่ีมีความสัมพันธ์บนวิถีชีวิตของระบบ
เกษตรกรรมกบัความเช่ือในสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิของชาวอีสานท่ีเก่ียวข้องกบัการบนัดาลฝนคือ  “แถน”  ซึ่ง
พิธีกรรมดงักล่าวนอกจากเป็นการสร้างขวญัและก าลงัใจให้แก่เกษตรกรแล้ว  ยงัเป็นการพิธีกรรมท่ี
สร้างความสนุกสนาน  ร่ืนเริงให้กับคนในชุมชน  ในขณะท่ีองค์ประกอบในพิธีกรรม  พบว่า   
1)  มีส่ือกลางในการติดตอ่ระหว่างพญาแถนกบัมนษุย์คือ  บัง้ไฟ  แมว  และกระด้ง  2)  บทเซิง้แต่
ละพิธีกรรม  3)  การเซิง้  (ร้อง)  ปัจจบุนัพิธีกรรมการขอฝนท่ีจดัเป็นประจ าทกุปีมีเพียงพิธีแหบ่ัง้ไฟ
เท่านัน้  ส าหรับพิธีแก่นางแมวและพิธีแห่นางด้ง  จะจดัเฉพาะปีท่ีฝนแล้งเท่านัน้  เน่ืองจากพิธีแห่
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บัง้ไฟมีการบรรจไุว้ในฮีตของชาวอีสาน  ประกอบกับความก้าวหน้าทางระบบชลประทานท่ีท าให้
เกษตรกรไม่ต้องเดือดร้อนเร่ืองน า้เหมือนในอดีต  การสืบทอดพิธีกรรมการขอฝนจึงค่อย ๆ 
คล่ีคลายไป  รวมถึงมีการลดทอนบางขัน้ตอนในการประกอบพิธีกรรม  เน่ืองจากคนท่ีรู้เร่ืองการท า
พิธีกรรมค่อย ๆ เสียชีวิตจึงท าให้ข้อมูลบางอย่างขาดหายไปและขาดผู้ สืบทอดต่อในท่ีสุด  การ
วิเคราะห์รูปแบบการแสดงและโครงสร้างท่าร าในพิธีกรรมขอฝน  พบว่า  รูปแบบการแสดงแบบ
ดัง้เดิมในพิธีแห่บัง้ไฟจะมีกระบวนท่าร า 3 ท่าร่ายร าไปตามจงัหวดักลองตุ้ม  ส่วนพิธีแห่นางแมว
และพิธีแห่นางด้ง  พบว่ามีความคล้ายคลงึกนัคือไมมี่ดนตรีประกอบจะใช้การปรบมือประกอบการ
เซิง้เท่านัน้  ส่วนท่าร าในการแห่นางแมวไม่มีแบบแผนเป็นการร่ายร าเฉพาะบุคคล  ส่วนพิธีกรรม
นางด้งไม่มีการร่ายร าประกอบ  ด้านรูปแบบการแสดงแบบพฒันา  จะมีการปรับประยุกต์ในเร่ือง
ของดนตรีสมยัใหมเ่ข้ามาพร้อมประดษิฐ์ทา่ร่ายร าประกอบการเซิง้ในบทเพลงพิธีกรรม 

ภัทรพัน ธ์   เส ริมสวัสดิ์ศ รี   (2557)  ศึกษาการพัฒ นาการท่องเท่ียวกับการ
เปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมของชาวอาข่า  หมู่บ้านอาข่าป่ากล้วย  อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัด
เชียงราย  ผลการศกึษาพบว่า  หมู่บ้านอาข่าป่ากล้วยเป็นหมู่บ้านอาข่าท่ีมีชาวอาข่าอาศยัอยู่มาก
ท่ีสดุและยงัตัง้อยู่ใกล้พืน้ท่ีพระต าหนกัดอยตงุท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวส าคญั  จึงท าให้หมู่บ้านอาข่า
ป่ากล้วยได้รับความสนใจจากนกัท่องเท่ียวในการเย่ียมชมวิถีชีวิต  ผลกระทบจากการท่องเท่ียวท่ี
เกิดขึน้น ามาซึ่งการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมของชาวอาข่าทัง้ด้านบวกและด้านลบ  ผลกระทบ
ด้านบวก  พบว่า  กระแสการท่องเท่ียวส่งผลต่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมท่ีสูญหายหรือ
ก าลังจะสูญหาย ด้วยการน าศิลปวัฒนธรรมการละเล่นของชนเผ่าอาข่ามาแสดงต้อนรับ
นักท่องเท่ียว  เช่น  การเต้นร าอาข่า  การเล่นกระทุ้ ง ไม้ไผ่  การฝึกเยาวชนอาข่าเพ่ือเล่นเคร่ือง
ดนตรีอาข่าถึงแม้วตัถุประสงค์จะเป็นไปเพ่ือรายได้จากการท่องเท่ียวแต่ก็เป็นส่วนส าคญัในการ
อนรัุกษ์สืบทอดวฒันธรรมของกลุ่มอาข่าอีกทางหนึ่ง  ในขณะท่ีผลกระทบด้านลบท่ีเข้ามาในสงัคม
อาข่าท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในวัฒนธรรมการด ารงชีวิตหลายด้าน  เช่น  การเปล่ียนแปลง
ความเช่ือ  การเปล่ียนแปลงการด ารงชีวิต  เป็นต้น 

ขนิษฐา  ทองชุ่ม  (2556)  ศึกษาการปรับตวัเพ่ือการอยู่รอดของส่ือพืน้บ้านประเภท
ลิเก  ศกึษากรณีลิเกคณะไชยา-แอน  มิตรชยั  ผลการศกึษาพบว่า  ปัจจยัท่ีเอือ้ตอ่การอยู่รอดของ
ส่ือพืน้บ้านลิเกคณะไชยา-แอน  มิตรชยั  แบ่งเป็น 2  ปัจจยัคือปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก  
ปัจจยัภายในได้แก่  1)  ความสามารถของศิลปิน  ท่ีมีความสามารถหลากหลายท่ีเอือ้ตอ่การดงึดดู
ความประทับใจของผู้ ชม  2)  ความสามารถของโต้โผลิเก  การเป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียง  รูปร่าง
หน้าตา  เวลาและสุขภาพ  ทุนทรัพย์ของไชยา – แอน  มิตรชัย  ทุนวัฒนธรรมของไชยา –  
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แอน  มิตรชยั  อายขุองผู้แสดง  จ านวนนกัแสดง  ผู้ เล่นดนตรีป่ีพาทย์  การบริหารจดัการคณะลิเก  
การเช่ือมความสัมพันธ์ของศิลปินกับผู้ชม  ปัจจัยภายนอก  ได้แก่  1)  สภาพเศรษฐกิจ  ไม่ค่อย
สง่ผลกระทบตอ่คณะลิเกไชยา – แอน  มิตรชยั  เน่ืองจากกลุม่ลกูค้าเป็นกลุม่ท่ีมีฐานะการเงินดี  2)  
สภาพสังคมท่ีเปล่ียนไปท าให้คณะลิเกไชยา – แอน  มิตรชยัสามารถสร้างกลุ่มผู้ ชมได้ทัง้รุ่นเก่า
และรุ่นใหม ่ รวมทัง้การเป็นส่ือสงัคมออนไลน์ยิ่งท าให้การเผยแพร่ลิเกเป็นไปอย่างกว้างขวางยิ่งขึน้  
3)  บริบทแวดล้อม  ท่ีท าให้คณะลิเกไชยา – แอน  มิตรชยั  ต้องปรับตวัให้ทนัตอ่การเปล่ียนแปลง  
4)  ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี  ด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการแสดงเพ่ือให้การแสดงลิเก
มีความทนัสมยัและเป็นท่ีช่ืนชอบของผู้ชม  5)  ผู้ชม  ผู้ชมคือปัจจยัภายนอกท่ีท าให้ต้องมีการปรับ
เนือ้หาการแสดงให้เหมาะสมกบัความต้องการของผู้ชม  6)  แม่ยก  คือกลุ่มคนส าคญัในลกัษณะ
ของกลุ่มคนท่ีช่วยเหลือ  สนบัสนนุให้ก าลงัใจ  7)  คูแ่ข่ง  เป็นตวักระตุ้นให้ต้องมีการพฒันาตวัเอง
ของนกัแสดงและพฒันาคณะลิเกให้ดีอยู่ตลอดเวลา  8)  สภาพอากาศ/สถานท่ี  ในขณะท่ีปัจจยั
ภายในและปัจจยัภายนอกท่ีกลา่วมาล้วนแตเ่ป็นปัจจยัท่ีเอือ้ตอ่การอยูร่อดของลิเกคณะไชยา-แอน  
มิตรชยั  ปัจจยัดงักล่าวก็ยงัเป็นอปุสรรคตอ่ความอยู่รอดของคณะด้วยเช่นกนั  หากไม่มีการรักษา
คณุภาพและปรับตวัให้เหมาะสมกบับริบททางสงัคม 

กาญจนรัตน์  แปลกวงศ์  (2554)  ศึกษาล าพวน  ภูมิปัญญาท้องถ่ินของชาวพวน  
ต าบลบ้านทราย  อ าเภอบ้านหม่ี  จงัหวดัลพบุรี  พบว่า  ล าพวนเป็นการละเล่นพืน้บ้านท่ีเป็นภูมิ
ปัญญาด้านภาษาและวรรณกรรมท่ีคนพวนสร้างสรรค์ขึน้มาจากการร้อยเรียงค าคม  สุภาษิต   
ค าพังเพย  ถ้อยค าท่ีเป็นความเฉียบคมทางปัญญา  ท่ีเรียกว่า  “ผญา”  ถ่ายทอดผ่านการ   
“ล า”  (การร้อง)  ในรูปแบบบทกลอนโดยใช้ภาษาพวนเป็นเนือ้ร้องคู่กบัดนตรีท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของ
ชาวพวน  “แคน”  ล าพวนเป็นศิลปะท่ีอยู่คูก่ับคนพวนมาช้านาน  คนพวนขบัล าพวนในทุกโอกาส  
เช่น  ในระหว่างการท างาน  การพบปะกัน  ในงานบุญประเพณีต่าง ๆ การละเล่นล าพวนจึงเป็น
การละเล่นท่ีสร้างความสนุกสนาน  เนือ้หาของล าพวนมีตัง้แต ่ ประวตัิความเป็นมาของชาวพวน  
นิทานพืน้บ้าน  การแสดงออกของความรัก  (การเกีย้วพาราสี)  การตดัพ้อต่อว่า  การช่ืนชมความ
งาม  การกล่าวถึงเทศกาลงานต่าง ๆ เป็นต้น  ในด้านขององค์ประกอบทางวฒันธรรมของล าพวน
พบว่ามีองค์ประกอบ  4  ด้าน  คือ  1)  พิธีกรรมก่อนการแสดง  ชาวพวนจะไหว้ครูด้วยขนัธ์ 5 เพ่ือ
ขอพรครูบาอาจารย์และสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิ 2)  ขัน้ตอนการแสดง  การล าพวนเป็นการละเล่นท่ีไม่ยุ่งยาก
ในการเตรียมการแสดง  เพราะลกัษณะเฉพาะของล าพวนคือไมต้่องมีใช้เวที  คนแสดงและผู้ชมจะ
นัง่ล้อมวงกนัเล่นล าพวน  ในการแสดงจะประกอบด้วยหมอล า  (อาจใช้หมอล าหญิงคนเดียว  หรือ
คู่ชายหญิง)  หมอแคน  (คนเป่าแคน)  และผู้ ชม  โดยบทร้องล าพวนจะมีองค์ประกอบ 3 ส่วน   
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คือ  บทขึน้อ้อ  (บทไหว้ครู)  บทขบัล าพวน  (บทร้อง)  และบทลา  (บทสง่ท้ายก่อนจบ) 3)  การแตง่
กายของผู้แสดง  ผู้ชาย  ในอดีตจะใสเ่สือ้แขนสัน้  กางเกงขายาวมีผ้าสไบเฉียง  ปัจจบุนัใสเ่สือ้แขน
ยาว  หรือเสือ้ซาฟารี  ผู้หญิง  ใสเ่สือ้แขนสัน้หรือเสือ้คอกะแหว่งมีสไบพาด  นุง่ซิ่น  4)  เคร่ืองดนตรี  
มีชิน้เดียวคือ  “แคน”  ด้านความสมัพนัธ์ของล าพวนท่ีมีต่อประเพณีท้องถ่ิน  พบว่า  ล าพวนเป็น
ส่วนหนึ่งของประเพณีท้องถ่ิน เม่ือเวลามีงานล าพวนจะเป็นการละเล่นส่วนหนึ่งของประเพณี
ท้องถ่ินท่ีนิยมในอดีต  ท่ีจะช่วยให้บรรยากาศของงานไม่เงียบเหงา  ได้แก่  ประเพณี  12  เดือน  
(ฮีต 12)  งานบวช  งานกินดอง  (งานแต่ง)  งานศพ   เนือ้หาในการล าพวนในแต่ละครัง้ก็จะมี
เนือ้หาเก่ียวกับประวตัิของงานประเพณีนัน้ ๆ เพ่ือให้ผู้ชมได้รู้จักประวตัิ  ความเป็นมารวมถึงวิถี
ชีวิตของชาวพวนท่ีเก่ียวข้องกบังานบญุประเพณี  สว่นงานอ่ืน ๆ ล าพวนจะมีเนือ้หาท่ีเก่ียวกบังาน
ประเภทนัน้ ๆ พร้อมกบัสอดแทรกค าสอนให้คนท่ีเก่ียวข้องได้รับฟังและตระหนกั 

อาทิตย์รัฐ  สามพิมพ์  (2554)  ศกึษาเร่ือง  เจรียงซนัตู๊จ: การละเลน่พืน้บ้านของกลุ่ม
ชาติพนัธุ์ไทยเขมรสุรินทร์  ผลการศกึษาพบว่า  เจรียงซนัตู๊จเป็นการละเล่นพืน้บ้านของกลุ่มไทย
เขมร  เจรียง  หมายถึงร้อง  เป็นการร้องขบักลอนแบบกลอนสด  มีบทร้องเป็นภาษาเขมร  เป็นการ
ร้องโต้ตอบระหว่างชายหญิง ใช้การปรบมือให้จงัหวะ มีแคนเป็นเคร่ืองดนตรีประกอบ  เล่นได้ทุก
โอกาสทัง้งานมงคลและงานอวมงคล เนือ้หาเก่ียวกบัการเกีย้วพาราสี  หยอกเย้า  มีการใช้ค าสอง
แง่สองง่ามหรือค าผวนเพ่ือความสนุกสนาน  เนือ้ร้องไม่มีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร  
คุณค่าและบทบาทหน้าท่ีของเจรียงซันตู๊ จ  พบว่า  มีบทบาทด้านการสร้างความสามัคคี  การ
รวมกลุ่มของชุมชน  เพราะจะเล่นเจรียงซนัตู๊จในระหว่างรวมกลุ่มกนัในระหว่างการท างาน  หรือ
ชว่ยงานกนั 

ศกัดิ์สิน  ช่องดารากุล  (2553)   ศึกษาการละเล่นพืน้บ้านไทยของชุมชนท้องถ่ินใน
พืน้ท่ีลุ่มน า้แม่กลอง: การจัดการความรู้เพ่ือการสืบสานวัฒนธรรมท้องถ่ินของสถานศึกษาขัน้
พืน้ฐาน  ผลการศึกษาพบว่า  ชุมชนท้องถ่ินในพืน้ท่ีลุ่มน า้แม่กลอง  (กาญจนบุรี  ราชบุรี  และ
สมุทรสงคราม)  ประกอบไปด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ ท่ีหลากหลายทัง้คนไทย  มอญ  ลาว  กะเหร่ียง  
เขมร  จีน  การละเล่นของแตล่ะกลุ่มชนท่ีสร้างสรรค์ขึน้จึงสะท้อนถึงคา่นิยม  ความเช่ือ  และความ
เก่ียวข้องในการด าเนินชีวิตออกมาเป็นการละเล่นพืน้บ้านท่ีเป็นเอกลักษณ์  เช่น  การละเล่นท่ี
เก่ียวกบัความเช่ือเร่ืองผี  การละเล่นเพ่ือความสนกุสนานท่ีสร้างความสามคัคี  การละเลน่เพ่ือผอ่น
คลายจากการท างานเก่ียวข้องกับการท าเกษตรกรรม  เป็นต้น  ปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการสืบ
ทอดการละเล่นพืน้บ้านในพืน้ท่ีลุ่มน า้แม่กลอง  ได้แก่  1)  จ านวนผู้ รู้ท่ีเก่ียวข้องกับการละเล่น
พืน้บ้านลดน้อยลงไปเน่ืองจากสว่นใหญ่เป็นผู้สงูอายแุละเสียชีวิตไปจ านวนมาก  2)  ขาดกลุม่ผู้ สืบ
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ทอดในการอนุรักษ์องค์ความรู้ด้านการละเล่นพืน้บ้าน  3)  โอกาสในการละเล่นลดน้อยลงเพราะ
การเปล่ียนแปลงของสงัคมท าให้ปัจจุบนัอยู่ในรูปแบบของการสาธิตตามงานท่ีจดัขึน้  การจดัการ
ความรู้เพ่ือสืบทอดการละเล่นพืน้บ้านจึงจ าเป็นต้องใช้การมีสว่นร่วมของคนในชมุชน  สถานศกึษา  
และวดั  มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการความรู้ผ่านการน าการละเล่น
พืน้บ้านท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรมเข้าสู่ระบบการศกึษาเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ในเชิงองค์ความรู้และ
สง่ผลตอ่การรักษาไว้ให้คงอยูก่บัชมุชนตอ่ไป 

สชุาดา  พงศ์กิตติวิบลูย์  (2553)  ศกึษาสถานภาพและการสืบทอดของส่ือการแสดง
พืน้บ้านในภาคตะวนัออก  โดยพิจารณาด้านความเข้มแข็งของส่ือพืน้บ้านผ่านองค์ประกอบศลิปิน  
เนือ้หา  ช่องทาง  ผู้ชมและบทบาทหน้าท่ี  รวมถึงศึกษารูปแบบของการสืบทอดส่ือพืน้บ้านไปยงั
กลุ่มคนรุ่นใหม่  และวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการด ารงอยู่ของส่ือการแสดงพืน้บ้านในภาค
ตะวนัออก  ผลการศกึษาพบว่า  สถานภาพของส่ือการแสดงพืน้บ้านภาคตะวนัออก  แบง่ออกเป็น  
3  มิต ิ ได้แก่  1)  มิตคิวามเข้มแข็ง  พบวา่ส่ือการแสดงพืน้บ้านภาคตะวนัออกมีสถานภาพเข้มแข็ง
มากท่ีสดุ 8 ประเภท  มีสถานภาพทรงตวั  5  ประเภท  และมีสถานภาพอ่อนแอ  2  ประเภท  จาก
ทัง้หมด  15  ประเภท  2)  มิตธิุรกิจ  ส่ือพืน้บ้านท่ีเน้นรับงานเชิงธุรกิจมี  6  ประเภท  ส่ือพืน้บ้านกึ่ง
ธุรกิจ  3  ประเภท  และส่ือท่ีไม่ไม่รับงานเชิงธุรกิจ  6  ประเภทสถานภาพของส่ือพืน้บ้านในมิติ
ธุรกิจท่ีเน้นการับงานเชิงธุรกิจหรือไม่เน้นรับงานเชิงธุรกิจส่งผลต่อรูปแบบการสืบทอดการแสดง
พืน้บ้านแตกต่างกัน  เพราะส่ือท่ีเน้นรับงานเชิงธุรกิจจะมีการปรับตัวอย่างมากเพ่ือตอบรับกับ
รสนิยมของผู้ชม  เพราะการด ารงอยู่ของส่ือพืน้บ้านประเภทนีข้ึน้อยู่กบักลุ่มผู้ชมเป็นส าคญัในการ
ว่าจ้าง  เช่น  การน าเทคโนโลยีแสงสีเสียงเข้ามาใช้   ดงันัน้ส่ือประเภทนีจ้ึงไม่ได้เป็นส่ือท่ีคนใน
ชมุชนรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของร่วมเม่ือเทียบกับส่ือพืน้บ้านท่ีไม่ได้รับงานเชิงธุรกิจ  ท่ีชมุชนจะรู้สึก
เป็นเจ้าของร่วมกันมากกว่าและส่วนมากเป็นส่ือชาติพันธุ์ ท่ีการปรับตัวและการสืบทอดจะให้
ความส าคัญกับหลักสิทธิเจ้าของวัฒนธรรม  (คนในชุมชน)  เป็นส าคัญ  3)  มิติชาติพันธุ์   ส่ือ
พืน้บ้านท่ีเป็นส่ือชาติพนัธุ์มี  3  ประเภท  และส่ือพืน้บ้านท่ีไม่ใช่ส่ือชาติพนัธุ์  12  ประเภท  ซึ่งส่ือ
พืน้บ้านกลุม่หลงันีไ้ด้รับอิทธิพลมาจากภูมิภาคอ่ืน ๆ  เช่น  หนงัตะลงุ  รูปแบบการสืบทอด  พบว่า  
มีการสืบทอดส่ือพืน้บ้าน ให้กับเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ใน  2  รูปแบบ  คือ  การสืบทอดผ่าน
โรงเรียน  และการสืบทอดผ่านท่ีบ้านศิลปิน  ส่ือพืน้บ้านมีองค์ประกอบ  3 ส่วน  คือ  ส่วนท่ี  1  
ดอก ใบ ผล  ส่วนนีคื้อรูปแบบภายนอก  ส่วนท่ี  2  ล าต้น  คือ  ประวตัิความเป็นมา  และส่วนท่ี  3  
คือรากเหง้า  ท่ีเป็นจิตวิญญาณและความเช่ือ  การสืบทอดผา่นโรงเรียนมกัจะสืบทอดเพียงแคส่ว่น
แรก  เพราะเป็นลกัษณะการสืบทอดแบบครัง้คราว  แตห่ากบรรจใุนหลกัสตูรจะได้สองสว่นคือสว่น
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ดอกใบผล  และส่วนล าต้น  แต่หากสืบทอดท่ีบ้านศิลปินจะได้ครบทัง้สามส่วน  การสืบทอดท่ี
โรงเรียน  ส าหรับปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด ารงอยู่ของสถานภาพส่ือการแสดงพืน้บ้าน  ได้แก่  การมี
เครือข่ายทัง้ภายในและภายนอก  การสนบัสนนุของชมุชน  การสืบทอดในโรงเรียนไปยงักลุม่คนรุ่น
ใหม ่

กฤชณัท  แสนทวี  (2552)  ศึกษา  ล าพวน  โดยการวิเคราะห์การส่ือสารกับการสืบ
ทอดอัตลักษณ์ชาวไทยพวน  อ าเภอบ้านหม่ี  จังหวัดลพบุรี   ผลการศึกษาพบว่า  สถานการณ์
ปัจจบุนัของล าพวนพบวา่มีปัญหาในทุกองค์ประกอบของการส่ือสารท่ีสง่ผลตอ่การสืบทอดส่ือการ
แสดงพืน้บ้านท่ีเป็นอัตลักษณ์ของชาวพวน  ตัง้แต่  1)  หมอล าและหมอแคน  (ผู้ ส่งสาร)   
การลดลงของจ านวนหมอล าและหมอแคนอาชีพเน่ืองจากเป็นกลุ่มผู้สูงอายแุละเสียชีวิตลงเกือบ
หมด  ในขณะท่ีหมอล าและหมอแคนปัจจบุนัเป็นเพียงหมอล าสมคัรเลน่  ท่ีความสามารถด้านการ
ล าพวนเป็นลกัษณะของการครูพกัลกัจ ามากกว่าความสามารถเหมือนหมอล าอาชีพ  อีกทัง้ไม่มี
การสร้างกลุ่มผู้ สืบทอดไว้  จึงท าให้เกิดปัญหาผู้ถ่ายทอด  2)  เนือ้หา  เนือ้ร้องล าพวนเน่ืองจาก
เป็นการล ากลอนสด  (ด้นสด)  คนในอดีตไม่นิยมจดเป็นลายลกัษณ์อกัษรจึงท าให้เนือ้หาอาจสูญ
หายไปโดยเฉพาะการล าเร่ือง  (นิทานพืน้บ้าน) แต่ในขณะท่ีเนือ้หาของกลอนล าพวนถือเป็นจุด
แข็งท่ีส่งผลต่อการสืบทอดในยุคปัจจุบนัด้วยเนือ้หาท่ียืดหยุ่นสามารถปรับใช้ได้ในทุกโอกาส 3)  
ช่องทางหรือโอกาสในการแสดง  ในอดีตล าพวนเป็นส่วนหนึ่งของทุกงานประเพณีและทุกโอกาส  
แต่ปัจจุบันเน่ืองจากมีส่ืออ่ืนเข้ามาเป็นทางเลือกมากขึน้  จึงท าให้ล าพวนไม่ได้รับความนิยม
เหมือนในอดีตเหลือเพียงงานท่ีถกูจดัขึน้และน าล าพวนมาเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงเพ่ือบง่บอก
ถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมเท่านัน้  4)  ผู้ ชม  (ผู้ รับสาร)  ในอดีตล าพวนเป็นส่ือพืน้บ้าน
ชนิดเดียวจึงท าให้มีผู้ ชมจ านวนมาก  แต่ปัจจุบนัการเข้ามาแย่งชิงพืน้ท่ีของส่ืออ่ืนท าให้ล าพวน
ได้รับความนิยมน้อยลง  อีกทัง้ผู้ชมล าพวนต้องสามารถฟังภาษาพวนได้จึงจะท าให้ได้อรรถรสใน
การชมซึ่งเด็กปัจจบุนัสว่นใหญ่ฟังพดูภาษาพวนไม่คอ่ยได้จงึท าให้ดลู าพวนไม่เข้าใจ  กลุม่ผู้ชมจึง
เหลือแตค่นรุ่นเก่าเทา่นัน้ 

ด้านปัจจยัท่ีส่งผลต่อปัญหาการสืบทอดของล าพวน  ประกอบด้วย  ปัจจยัภายใน
และปัจจยัภายนอก ปัจจยัภายในได้แก่  1)  การท่ีล าพวนเป็นส่ือพืน้บ้านท่ีมีลกัษณะอนุรักษ์นิยม
สูง  เป็นส่ือท่ีปรับตวัยากในบริบทสงัคมปัจจุบนั  เช่น  การ้องล าพวนท่ีต้องใช้ภาษาพวนเท่านัน้   
2)  หมอล าอาชีพและหมอแคนอาชีพหดหายเน่ืองจากมีอายมุาก  และไมมี่การสร้างหมอล ารุ่นใหม่
มาทดแทน  3)  ผู้ชมทัง้รุ่นเก่าและรุ่นใหมล่ดลงเพราะไมไ่ด้รับความนิยมเหมือนในอดีต  สว่นปัจจยั
ภายนอก  ได้แก่  1)  อิทธิพลด้านภาษากลาง  เน่ืองจากมีการส่งลูกหลานไปเรียนในเมืองมากขึน้  
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เด็กจึงติดพูดภาษากลางเป็นส าคญั ส่งผลต่อความเข้าใจในการฟังภาษาพวน 2)  การแต่งงาน
ระหว่างคนพวนกับกับเชือ้สายอ่ืน ๆ จึงท าให้เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรม  การธ ารงรักษา
วฒันธรรมเดิมลดลง  3)  การมีส่ือสมัยใหม่เข้ามาเป็นทางเลือกมากขึน้  ท าให้ส่ือพืน้บ้านได้รับ
ความสนใจน้อยลง  4)  การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตดัง้เดิม  ตามการพัฒนาสงัคมท าให้เกิดรูปแบบ
การด าเนินชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไป จากปัญหาท่ีเกิดขึน้ของล าพวนจึงส่งผลต่อการด ารงอยู่ของ
ล าพวนในอนาคต 

ไตรตรึงษ์  พลอยม่วง  (2552)  ศกึษาบริบทการเกิดและการเปล่ียนแปลงเพลงเรือลุ่ม
แม่น า้เพชรบรีุ  ผลการศกึษาพบวา่  เพลงเรือเป็นการละเลน่ของกลุม่คนภาคกลางท่ีเกิดขึน้มาจาก
วิถีชีวิตของคนริมน า้ท่ีการสญัจรไปมาต้องอาศยัเรือ  การละเล่นเพลงเรือเป็นรูปแบบการร้องฝ่าย
เดียวของพ่อเพลงแม่เพลงและมีลูกคู่รับ  เนือ้หาของกลอนเพลงจะเป็นบรรยากาศสองฝ่ังแม่น า้  
รวมถึงวิถีชีวิตของผู้คนในลุ่มแม่น า้เพชรบุรี  บทบาทของเพลงเรือท่ีมีต่อชุมชนลุ่มแม่น า้เพชรบุรี  
พบว่ามีบทบาททัง้ทางตรงและทางอ้อม บทบาททางตรง  ได้แก่  1)  บทบาทในการแสดง
เอกลกัษณ์ท้องถ่ิน  คือ  การขึน้ต้นของกลอนเพลง  “เฮละโล  สาระพา  เฮโลสาระพาสาระพาเฮโล” 
ดงันัน้ในส่วนนีจ้ึงเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีต้องรักษาไว้  2)  บทบาทให้ความบนัเทิง  ด้วยเนือ้หา
ท่ีมีทัง้การเกีย้วพาราสี  การโต้ตอบของพ่อเพลงแม่เพลง  ท าให้เกิดการร้องประชนักนัจึงท าให้เกิด
ความสนุกสนาน  คึกครืน้ของผู้ชม  3)  บทบาทท่ีมีต่อความเช่ือ  ความเช่ือท่ีมีในการละเล่นเพลง
เรือจะแบง่เป็นความเช่ือเก่ียวกบัแม่ย่านางซึ่งเป็นผู้คุ้มครอง  ปกปอ้งรักษาเวลาท่ีต้องสญัจรไปมา
โดยเรือ  และความเช่ือเร่ืองการบูชาครูก่อนการแสดง  ในการจะเร่ิมร้องเพลงเรือจะมีบทไหว้แม่
ย่านางซึ่งเป็นสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิของคนใช้เรือ  รวมทัง้บทไหว้ครูเพ่ือให้การแสดงไม่มีอุปสรรคประสบ
ความส าเร็จ  ดังนัน้การจะร้องเล่นเพลงเรือจึงต้องขออนุญาตบอกกล่าวเพ่ือแสดงความเคารพ  
รวมทัง้มีการจัดเคร่ืองเซ่นส าหรับไหว้แม่ย่านางก่อนการแสดงทุกครัง้  บทบาททางอ้อม  ได้ แก่   
1)  บทบาทในฐานะเป็นแหล่งความรู้ให้การศกึษา  เพลงเรือจงึเป็นเสมือนโรงเรียนในการให้ความรู้
ผา่นเนือ้หากลอนเพลงไมว่่าจะเป็นเร่ืองการด าเนินชีวิต  ศีลธรรม  ความรู้ทัว่ไป  2)  บทบาทในการ
บนัทึกเร่ืองราวทางประวตัิศาสตร์  ไม่ว่าจะเป็นประวตัิศาสตร์ท้องถ่ิน  ประวตัิศาสตร์บคุคลส าคญั  
พ่อเพลงแม่เพลงสามารถคิดกลอนสดขึน้มาเพ่ือถ่ายทอดผ่านกลอนเพลงเรือได้โดยน าข้อมูลทาง
ประวตัิศาสตร์ท่ีตนได้รับรู้มาเป็นส่วนหนึ่งของการร้อง  3)  บทบาทในการควบคมุความประพฤติ
และศีลธรรมของชุมชน  เป็นการชีแ้นะแบบแผนพึงปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนบน
พืน้ฐานศีลธรรม  4)  บทบาทการเป็นภาพสะท้อนการเปล่ียนแปลงชุมชนลุ่มแม่น า้เพชรบุรี   
เช่น  ภาพสะท้อนในชีวิตประจ าวัน  ภาพสะท้อนการประกอบอาชีพและทัศนคติท่ีต่ออาชีพ   
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ภาพสะท้อนค่านิยมเร่ืองการแตง่กาย  5)  บทบาทในการระบายความคบัข้องใจและเร่ืองราวทาง
เพศ  เช่น  การใช้ค าสองแง่สองง่าม  ท าให้เกิดความสนุกสนานและปลดปล่อยเร่ืองท่ีในเวลาปกติ
ไมส่ามารถพดูหยอกเลน่ได้  6)  บทบาทในการถ่ายทอดขา่วสาร  ในฐานะส่ือชนิดหนึง่ท่ีน าขา่วสาร
จากภายนอกชมุชนมาแพร่กระจายยงัคนในชมุชน   

การเปล่ียนแปลงของการละเล่นเพลงเรือเกิดจากการเปล่ียนแปลงทางสงัคมท่ีมีการ
สร้างเข่ือนเพชรบรีุจงึท าให้แมน่ า้เร่ิมเกิดการต่ืนเขินพร้อม ๆ กบัการสร้างถนนท่ีเข้ามาเป็นเส้นทาง
หลกัในการสญัจรแทนทางน า้  การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้จงึสร้างผลกระทบตอ่การสืบทอดเพลงเรือ
ลุม่แมน่ า้เพชรบรีุ  ดงันี ้ 1)  การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของลุ่มน า้เพชรบรีุ  เป็น
ปัจจัยส าคัญ ของการเป ล่ียนแปลงการละเล่น เพลงเรือจากในน า้มาเป็น เพลงเรือบก   
2)  การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมทางสงัคม  ได้แก่  การเปล่ียนแปลงในระบบความสมัพนัธ์ทาง
สังคม  การประกอบอาชีพ  การเปล่ียนแปลงกระบวนการเรียนรู้และการถ่ายทอดเพลงเรือ   
การเปล่ียนแปลงความเช่ือและพิธีกรรม  การเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยี  ค่าจ้างค่าแสดง   
3)  การเปล่ียนแปลงพืน้ท่ีเล่นเพลงเรือ  4)  การเปล่ียนแปลงด้านทักษะของผู้ แสดง  5)  การ
เปล่ียนแปลงเนือ้ร้องเพลงเรือ  ซึ่งจากการเปล่ียนแปลงพืน้ท่ีลุ่มแม่น า้เพชรบุรีจากความก้าวหน้า
ทางสงัคมน ามาซึ่งผลกระทบโดยตรงต่อวฒันธรรมพืน้บ้านในทุกส่วน  ไม่เพียงเฉพาะการละเล่น
พืน้บ้านเท่านัน้  การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้จึงส่งผลต่อการคงอยู่และการสูญหายของวฒันธรรม
ชมุชนอยา่งหลีกเล่ียงไมไ่ด้ 

อมรา  กล ่าเจริญ  และวิชชุลดา  ตนัประเสริฐ  (2552)  ศึกษาการละเล่นพืน้บ้าน :  
ลิเกเรียบ : จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  ผลการศกึษาพบวา่  ลิเกเรียบเป็นศิลปวฒันธรรมการละเล่น
ของชาวมุสลิม  ท่ีมีการสืบทอดมาไม่น้อยกว่า  1,400 ปี  โดยพฒันามาจากการละเล่น  “อเุละนา
บี”  ท่ีชาวมสุลิมใช้ร้องสรรเสริญต้อนรับศาสดานบีมูฮมัมดั  แพร่หลายในกลุ่มมสุลิมและได้เข้ามา
บริเวณภาคใต้ของประเทศไทย  การเล่นอุเละนบีได้มีการพัฒนาการละเล่นไปตามวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน   เช่น  การน าท านองท้องถ่ินมาวางท านองในบทร้องท่ีเป็นภาษาอาหรับและน าภาษาถ่ิน
มาแทรกในบทร้อง  เรียกว่า  “ลาฆกูลอง”  หรือ  “ดเิกย์เรียบ”  ลิเกเรียบจงัหวดัพระนครศรีอยธุยามี
ประวัติการละเล่นท่ีน ามาจากชาวมุสลิมช่ือ  นายฮัก  มีนบ ารุง  เดิมอาศัยอยู่ ท่ี เขตมีนบุรี  
กรุงเทพมหานคร  เม่ือมาแตง่งานกบัชาวมสุลิมท่ีจงัหวดัอยธุยาก็ได้ย้ายมาอยู่ท่ีน่ีและตัง้คณะลิเก
เรียบขึน้  ปัจจบุนัคณะนายฮกั  “ฮ.มีนบ ารุง”  ไม่ได้รับงานแล้วเน่ืองจากมีอายมุาก  และผู้ ร่วมเล่น
ในคณะก็ต่างแยกย้ายกันไป  การสืบทอดลิเกเรียบมีข้อจ ากัดท่ีส าคญัคือคนท่ีจะร้องลิเกเรียบได้
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ต้องมีความรู้ความเข้าใจในภาษาอาหรับเป็นอย่างดีถึงจะสามารถเล่นลิเกได้  เน่ืองจากใช้ภาษา
อาหรับในการละเลน่  จงึท าให้การสืบทอดลิเกเรียบจ ากดัอยูใ่นกลุม่ชาวมสุลิมเทา่นัน้ 

ทิพย์พธู  กฤษสุนทร  (2552)  ศึกษาเร่ืองการปรับตวัของส่ือพืน้บ้าน : ศึกษากรณี
เพลงโคราช  จังหวัดนครราชสีมา  ผลการศึกษาพบว่า  เพลงโคราชมีการปรับตัวแบ่งออกเป็น  
4 ยุค  คือ  ยุคเพลงโคราชดัง้เดิม  ยคุเพลงโคราชแก้บน  ยุคเพลงโคราชประยุกต์หรือซิ่ง  และยุค
โครงการส่ือพืน้บ้านส่ือสารสุข  (สพส.)  โดยมีการปรับตวั  1)  ด้านคุณลักษณะและเนือ้หาของ
เพลงพืน้บ้าน  เช่น  การเต้นผสมกับการร า  การน าเคร่ืองดนตรีสากลมาปรับใช้  ซึ่งเป็นการ
เพิ่มเติมองค์ประกอบใหม่ ๆ เข้ามา  แต่องค์ประกอบดัง้เดิมยงัคงรักษาไว้  เช่น  การไหว้ครู  การ
เทียบเสียง  (โอ่โอ)   2)  ด้านกระบวนการส่ือสาร  (S-M-C-R)  ตัง้แต่ผู้ส่งสาร  สาร  ช่องทาง  และ
ผู้ รับสาร  ซึ่งเป็นกระบวนการสืบทอดเพลงโคราช  พบว่ามีการเปล่ียนแปลงในทกุองค์ประกอบ  3)  
ด้านบทบาทหน้าท่ีของเพลงโคราช  พบว่าเพลงโคราชยงัคงมีบทบาทหน้าท่ีตอ่ชุมชนตามบทบาท
หน้าท่ีเดิมท่ีเคยเป็นมา  เป็นบทบาทหน้าท่ีสืบเน่ือง  เช่น  หน้าท่ีการให้ความบนัเทิง  หน้าท่ีในการ
สะท้อนตัวตนและเอกลักษณ์ของท้องถ่ิน   และมีบทบาทบางอย่างท่ีหายไปหรือคล่ีคลายไป  
รวมทัง้บทบาทหน้าท่ีใหม่ท่ีเพิ่มเติมเข้ามา  เช่น  หน้าท่ีในการเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัว  
หน้าท่ีการเป็นส่ือเพ่ือการรณรงค์  4)  ด้านการสืบทอด  มีการปรับตวัด้านกลุ่มผู้ สืบทอดจากเดิมท่ี
สืบทอดในวงตระกูล  ขยายมายังกลุ่มคนภายนอกท่ีไม่มีความเก่ียวข้องแต่มีใจรัก  รวมถึงการ
ขยายไปยงักลุ่มองค์กร  เช่นสถาบนัการศึกษาในชุมชน  รูปแบบการสืบทอดก็มีการปรับตวัจาก
เดิมเป็นการถ่ายทอดแบบมุขปาฐะใช้การถ่ายทอดแบบลายลักษณ์อักษรเพิ่มเข้ามาและการ
ถ่ายทอดผ่านส่ือสมัยใหม่  เช่น  ซีดีเพลง  เป็นต้น  5)  การปรับตัวด้านการต่อรอง  การต่อรอง
ระหว่างหมอเพลง  กลุ่มราชการ  กลุ่มผู้ชม  จะพบว่ามีการต่อรองของกลุ่มศิลปินเพลงโคราชกับ
กลุ่มตา่ง ๆ มากขึน้  6)  ด้านเครือข่ายของเพลงโคราช  การกระชบัความสมัพนัธ์ของเครือขา่ยเดิม
ท่ีมีอยู่และการขยายตวัของเครือข่ายของเพลงโคราชมีเพิ่มมากขึน้  ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายภายใน 
ได้แก่  เครือข่ายระหว่างศิลปินกับคุณครู  เครือข่ายระหว่างเด็กนักเรียน  เครือข่ายระหว่างเด็ก
นกัเรียนกับคณุครู  เครือข่ายระหว่างศิลปินกับผู้ปกครอง  เครือข่ายระหว่างผู้ปกครอง  เครือข่าย
ภายนอก  ได้แก่  เครือข่ายกับหน่วยงานราชการ  เครือข่ายกับนักวิชาการ  เครือข่ายกับองค์กร
อิสระ  และเครือข่ายกับส่ือมวลชน   ซึ่งการปรับตวัของเพลงโคราชแต่ละยุคเป็นผลมาจากการ
เปล่ียนแปลงทางสังคม  ไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจ  การเข้ามาของส่ือสมัยใหม ่  
การเป็นส่ือท่ีมีลกัษณะเชิงพาณิชย์มากขึน้  การเกิดขึน้ของอนสุาวรีย์ท้าวสรุนารี  ปัญหาของกลุม่ผู้
สืบทอดท่ีลดน้อยลงและการเข้ามาของหน่วยงานภายนอกเชน่โครงการส่ือพืน้บ้านส่ือสารสขุ   
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ภัคกวินท ร์  จันท ร์ทอง  (2551)  ศึกษาเร่ือง  จากโล้ดอัน เร  สู่ เรือมอัน เร :  
การปรับเปล่ียนเอกลักษณ์ของการละเล่นพืน้บ้านโล้ดอันเร  ผลการศึกษาพบว่า  โล้ดอันเรเป็น
การละเล่นพืน้บ้านของของกลุ่มชาติพันธุ์ เขมร  จังหวัดสุรินทร์  ท่ีเป็นการละเล่นท่ีเน้นความ
สนกุสนานเป็นส าคญั   การละเล่นโล้ดอนัเร  คือการกระโดดหรือเต้นเข้าสาก  ท่ีนิยมใช้ผู้หญิงเป็น
ผู้ เล่น  และมีการพัฒนาโดยการน าการละเล่นพืน้บ้านมาปรับเป็นศิลปะการแสดงท่ีมีแบบแผน  
กลายเป็นเรือมอันเรท่ีเป็นการแสดงท่ีเป็นมาตรฐานทางนาฎยศิลป์  ท่ีมีการก าหนดท่าร าเฉพาะ  
การเข้าจงัหวะ  จ านวนผู้แสดง  การแตง่กาย  ดนตรี  ตามแบบแผนทางนาฎศิลป์  การละเล่นโล้ด
อนัเรในอดีต  เป็นการละเล่นท่ีนิยมเล่นช่วงตรุษสงกรานต์   (ประเพณีแคแจ๊ต)  ในฤดกูาลหลงัการ
เก็บเก่ียว  เป็นการละเล่นท่ีมีความสัมพันธ์กับความเช่ือเร่ืองผี  พุทธศาสนา  และพรามณ์ ฮินด ู 
สะท้อนได้จากการละเล่นโล้ดอันเรท่ีเป็นส่วนหนึ่งองค์ประกอบทางพิธีกรรมตัง้แต่การท าบุญ
ประเพณี  การกินเลีย้งเซ่นสงัเวยและการร่ืนเริงท่ีไมส่ามารถแยกออกจากกนัได้  บทบาทหน้าท่ีของ
การละเล่นโล้ดอันเรท่ีมีต่อสังคมกลุ่มชาติพันธุ์ เขมรคือ  1)  การผ่อนคลายความตึงเครียด  ใน
ฐานะของการละเล่นเพ่ือความสนุกสนานร่ืนเริงภายหลงัจากการท างานหนกัมาตลอดทัง้ปี  ท่ีคน
ในชุมชนจะรวมตัวกันหยุดงานเพ่ือนมาสังสรรค์ร่ืนเริงหลังจากหมดฤดูการเก็บเก่ียว  2)  เปิด
โอกาสให้หนุ่มสาวได้พบปะกัน  ตามสภาพสงัคมและวฒันธรรมในอดีตท่ีโอกาสพบกันของหนุ่ม
สาวจะมีเพียงโอกาสตามงานและเทศกาลของชมุชน  3)  เสริมสร้างความสามคัคี  เพราะการเล่น
โล้ดอนัเรแต่ละหมู่บ้านจะเวียนกนัจดัท่ีวดัและจะพากนัไปหมุนเวียนร่วมเล่นจนครบทกุบ้านซึ่งแต่
ละวัดจะมีการก าหนดวันสรงน า้พระในวันสงกรานต์ไม่ตรงกัน  นอกจากแต่ละหมู่บ้านจะร่วม
ท าบุญด้วยกันแล้วยงัเป็นการไปร่วมสนุกและเป็นการรวมกลุ่มท าบญุและช่วยเหลืองานก่อนร่วม
เลน่การละเลน่พืน้บ้านอยา่งสนกุสนาน 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการละเล่นพืน้บ้านท่ีผ่านมาถึงแม้จะยงัไม่มีการศกึษาในส่วน
ของการละเล่นพืน้บ้านไทยพวนโดยเฉพาะ  แตก็่มีการศึกษาการละเล่นบางอย่างท่ีเป็นอตัลกัษณ์
ของชาวไทยพวนเช่น  การละเล่นล าพวน  การละเล่นนางด้ง  ซึ่งเป็นการละเล่นท่ีแสดงออกถึงอตั
ลกัษณ์ทางชาติพันธุ์พวนอย่างชดัเจน  ผ่านการใช้ภาษาพวนในการขบัร้อง  ในขณะท่ีงานวิจยัท่ี
เก่ียวข้องกับการละเล่นพืน้บ้านท่ีผ่านมาท าให้เรามองเห็นภาพสะท้อนทางสงัคมวฒันธรรมของ
การเกิดขึน้ของการสร้างสรรค์ศิลปะ  วฒันธรรมกลุ่มท่ีสมัพนัธ์กบัความเช่ือ  ค่านิยม  วิถีชีวิตและ
โลกทัศน์ต่อสิ่งต่าง ๆ รอบตวัของกลุ่มชน  ในขณะท่ีการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้อันเกิดจากปัจจัย
ภายในและปัจจยัภายนอกกลุ่มล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อการด ารงอยู่  การเปล่ียนแปลง  และการ
ปรับตวัของการละเล่นพืน้บ้าน  อนัส่งผลต่อสถานการณ์ท่ีอ่อนแอของการด ารงอยู่ของการละเล่น
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พืน้บ้านทุกประเภทท่ีประสบปัญหาเช่นเดียวกัน  คือ  1)  ปัญหาของกลุ่มผู้ ถ่ายทอดท่ีก าลัง 
จะสูญหาย  เน่ืองจากเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ  2)  ปัญหากลุ่มผู้ สืบทอด  เน่ืองจากขาดกลุ่มผู้ สนใจใน
การสืบทอดข้อมูลทางวฒันธรรมชมุชน  เน่ืองจากยุคสมยัท่ีเปล่ียนไปท าให้เกิดการแย่งพืน้ท่ีด้วย
กิจกรรมนันทนาการประเภทอ่ืน  3)  ปัญหาด้านตวัเนือ้หาการละเล่น  ท่ีไม่มีการจดบนัทึกอย่าง
เป็นลายลกัษณ์อกัษรท าให้เนือ้หาของการละเล่นถกูลืมเลือนและหายไปตามกาลเวลาและอายขุยั
ของผู้ถ่ายทอด  4)  ขาดโอกาสในการละเล่น  เน่ืองจากสภาพสงัคมเปล่ียนแปลงไปไม่เอือ้ตอ่การ
เล่นการละเล่นแบบในอดีต  งานวิจยัท่ีผ่านมานอกจากจะท าให้เห็นถึงสถานการณ์ปัจจุบนัและ
โอกาสการสูญหายในอนาคตแล้ว  ยังท าให้เห็นว่าส านึกของความเป็นกลุ่มคนในวัฒนธรรมคือ
พืน้ฐานส าคญัท่ีจะท าให้เกิดการรักษาและสืบทอดวฒันธรรมของกลุ่มตนรวมทัง้ความสมัพนัธ์ใน
เชิงโครงสร้างและหน้าท่ีของการละเลน่พืน้บ้านท่ีมีตอ่ชมุชนจะเป็นปัจจยัท่ีท าให้เกิดการผลิตซ า้ตวั
วฒันธรรมนัน้ให้คงอยูต่อ่ไป 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการศึกษาค้นคว้า 

การวิจยัเร่ืองการด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลงของการละเล่นพืน้บ้านไทยพวนในพืน้ท่ี
ภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย  เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ  โดยมีขัน้ตอนและกระบวนการใน
การรวบรวมข้อมลูเพื่อน ามาวิเคราะห์และสรุปผลการวิจยั  ตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

ขัน้รวบรวมข้อมูล 
ข้อมูล ท่ี จะน าม าใช้ ในการศึกษ าค รั ง้ นี  ้ ป ระกอบ ไป ด้วยแหล่ ง ข้อมูล   จ าก   

3  แหลง่ด้วยกนั  
1) แหล่งข้อมูลเอกสาร   

แหล่งข้อมลูเอกสารส าหรับรวบรวมองค์ความรู้เก่ียวกบัประวตัิความเป็นมาของกลุ่ม
ไทยพวนในพืน้ท่ีภาคกลางตอนล่าง  5  จงัหวดั  ได้แก่ จงัหวดันครนายก  สระบรีุ  สิงห์บรีุ  ลพบรีุ  
และสุพรรณบุรี   แนวคิดทฤษฎี  งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องจากเอกสารงานวิจัย  บทความวิชาการ  
หนังสือและแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ ได้มาจากหอสมุดมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย  เช่น  ส านัก
หอสมดุกลาง มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  และวิทยาเขตองครักษ์   ห้องสมดุศนูย์
มานุษยวิทยาสิ รินธร  ส านักงานวิทยทรัพยากร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์จากเว็บไซต์ต่าง ๆ เช่น  www.thailis.or.th  เว็บไซต์หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง  
เป็นต้น  เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ด้านการละเล่นพืน้บ้านไทยพวนในพืน้ท่ีภาคกลางตอนล่าง  เพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางในการสร้างกรอบแนวคิดและสร้างแนวค าถามเพ่ือการเก็บข้อมูลส าหรับการ  
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interviews) กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลหลัก  (Key informants)  เพ่ือให้
ตรงตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั  ในการส ารวจการละเล่นพืน้บ้านไทยพวนตัง้แต่ประวตัิความ
เป็นมาในอดีต  การด ารงอยู่  เปล่ียนแปลงและการปรับตวัของการละเล่นตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั  
เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้องและน าข้อมูลท่ีได้มากลั่นกรอง  เรียบเรียง  และสังเคราะห์ให้ได้องค์
ความรู้ตามวตัถปุระสงค์ของงานวิจยั    

2) แหล่งข้อมูลบุคคล 
การรวบรวมแหล่งข้อมูลบุคคลจะใช้การสัมภาษณ์เด่ียวแบบเจาะลึก ( In-Depth 

Interviews) กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลหลัก  (Key informants)  ในกรณี ท่ีบุคคลนัน้คือผู้ รู้  หรือผู้ มีส่วน
เก่ียวข้องกบัการด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลงในเร่ืองการละเล่นพืน้บ้านไทยพวน   การสมัภาษณ์
เด่ียวแบบเจาะลึก (In-Depth Interviews) กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลหลัก  (Key informants) จะใช้วิธีการ
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เลือกแบบเจาะจงบุคคล 3 กลุ่ม  ประกอบไปด้วย  (1)  กลุ่มผู้ท าหน้าถ่ายทอดการละเล่นพืน้บ้าน
ไทยพวน  (2) กลุ่มผู้ชมรุ่นเก่าและกลุ่มผู้ชมรุ่นใหม่  (3)  กลุ่มผู้ มีส่วนเก่ียวข้องกบัการส่งเสริมและ
สนบัสนนุกิจกรรมการอนรัุกษ์วฒันธรรม  โดยมีแนวค าถามในการสมัภาษณ์ประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบั
การด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลงของการละเลน่พืน้บ้านไทยพวนตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั  รวมถึง
รูปแบบการจดัการทางวฒันธรรมเพื่อการสืบทอดการละเลน่พืน้บ้านไทยพวนท่ีเหมาะสม 

2.1)  กลุม่ผู้ท าหน้าถ่ายทอดการละเลน่พืน้บ้านไทยพวน  
ใช้วิธีการคดัเลือกแบบเจาะจง  โดยมีเกณฑ์ในการคดัเลือกกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลหลกั  

คือ  เป็นผู้ รู้รายละเอียดขัน้ตอนตา่ง ๆ   เนือ้ร้อง  วิธีการเล่นของการละเล่นพืน้บ้านไทยพวน   และ
มีสว่นร่วมในการละเลน่ทกุครัง้  ได้แก่ 

(1)  ผู้น าเล่น  (ผู้ เล่นหลัก)  ประกอบด้วย  ผู้น าเล่นการละเล่นนางด้ง  ผู้น า
เล่นการละเล่นนางกวกั  ผู้น าเล่นการละเล่นหม่าเบีย้  ผู้น าเล่นการละเล่นโอนโหล่นซา  ผู้น าเล่น
การละเลน่หลมุเมือง  ผู้น าเลน่การละเลน่ล าพวน  และผู้น าเลน่การละเลน่บกักะเต้ย 

(2)  หมอแคน   
(3)  คนเซิง้  หรือคนร้องเซิง้    

2.2) กลุม่ผู้ชมรุ่นเก่าและกลุม่ผู้ชมรุ่นใหม ่  
การสัมภาษณ์กลุ่มผู้ ชมรุ่นเก่าและกลุ่มผู้ ชมรุ่นใหม่ จะน าข้อมูลจากการ

สัมภาษณ์มาใช้ในกรณีเพ่ือให้เห็นการเปล่ียนแปลงและสูญหายของการละเล่นพืน้บ้านใน
องค์ประกอบต่าง ๆ ในกรณีกลุ่มผู้ ชมรุ่นเก่า  ท่ีเคยพบเห็นการละเล่นพืน้บ้านไทยพวนตัง้แต่ใน
อดีตจนถึงปัจจุบัน  ส าหรับกลุ่มผู้ ชมรุ่นใหม่จะน ามาสนับสนุนในประเด็นทิศทางการจัดการ
วฒันธรรมท่ีเหมาะสมกบัยคุสมยัปัจจบุนั  ประกอบไปด้วย 

(1) กลุ่มผู้สงูอาย ุ (อาย ุ60 ปีขึน้ไป)  กลุ่มนีเ้ป็นกลุ่มท่ียงัมีประสบการณ์การ
เคยชมหรือเคยเล่นการละเล่นพืน้บ้านไทยพวนตัง้แต่สมยัอดีต  มีประสบการณ์ในช่วงการละเล่น
แบบดัง้เดมิ  และบางคนก็เป็นสว่นหนึ่งของการละเลน่พืน้บ้าน  เชน่  ผู้ ร้องเซิง้  ผู้ ร่วมร้องเซิง้ 

(2) กลุ่มวยักลางคน  (อาย ุ 30 - 59  ปี)  กลุ่มนีเ้ป็นกลุ่มช่วงรอยตอ่ของการ
เปล่ียนแปลงของการละเล่นพืน้บ้านท่ีเร่ิมมีการปรับตัวและเร่ิมมีการสูญหายของการละเล่น
บางอยา่ง 

(3) กลุ่มวัย รุ่น   (อายุ  15 – 29  ปี ) กลุ่ม นี จ้ะเป็นกลุ่ม ท่ีอยู่ท่ามกลาง
เทคโนโลยีสมัยใหม่  มีส่ือสมัยใหม่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต  และไม่ค่อยมีประสบการณ์
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เก่ียวข้องกับการละเล่นพืน้บ้านเน่ืองจากอยู่ในยุคสมัยท่ีการละเล่นพืน้บ้านถูกแทนท่ีด้วย
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยา่งสมบรูณ์ 

2.3) กลุ่มผู้ มีส่วนเก่ียวข้องกับการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์
วฒันธรรมพวน  เกณฑ์การคดัเลือกกลุ่มผู้ ให้ข้อมลูหลกัใช้วิธีการคดัเลือกแบบเจาะจง โดยมีเกณฑ์
ในการคดัเลือกกลุม่ผู้ให้ข้อมลูหลกั  ดงันี ้  

-  เป็นผู้ ท่ีมีบทบาทตอ่การด าเนินกิจกรรม  ความเคล่ือนไหวด้านการอนรัุกษ์และ
สืบทอดวฒันธรรมไทยพวน  โดยเน้นไปท่ีการสง่เสริมและสนบัสนนุการละเลน่พืน้บ้านไทยพวน   

-  เป็นผู้ ท่ีได้รับการยอมรับนบัถือจากคนในชมุชน/สงัคม   ได้แก่ 
)1   ผู้น าชมุชน   

 -  พระอธิการมีโชค  สนตมโน  เจ้าอาวาสวดัโภคาภิวฒัน์  อ าเภอพรหม
บรีุ  จงัหวดัสิงห์บรีุ 

-  พระครูวิริยานโุยค (สมบตัิ บญุประเสริฐ) เจ้าอาวาสวดัฝ่ังคลอง  ผู้ ริเร่ิม
พิพิธภณัฑ์วดัฝ่ังคลอง  อนัเป็นพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินชาวไทยพวนในอ าเภอปากพลี  จงัหวดันครนายก  
ปัจจบุนัได้เปล่ียนมาเป็นมิวเซียมปะพวนแอทปากพลี 

- นายวิชาญ  วฒันวิเชียร  ผู้ ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 8  บ้านบุ่งเข้  ต าบลหนอง
แสง  อ าเภอปากพลี  จงัหวดันครนายก 

- นางสาววชิราภรณ์  มาแสวง  นายกองค์การบริหารสว่นต าบลบ้านกลบั  
อ าเภอหนองโดน  จงัหวดัสระบรีุ 

(2)  ชมรมไทยพวนแหง่ประเทศไทย  ประกอบไปด้วย 
-  นายทวีศกัดิ ์ พรสจัจะ  ท่ีปรึกษาชมรมไทยพวนแหง่ประเทศไทย 
-  พลโทธนภทัร  ศรีกลุชยัภทัร  ประธานชมรมไทยพวนแหง่ประเทศไทย 
-  ดร.ถนดั  ยนัต์ทอง  ประชาสมัพนัธ์ชมรมไทยพวนแหง่ประเทศไทย 

 (3)  ประธานชมรมไทยพวนทัง้ 5 จงัหวดั 
 -  วา่ท่ีพนัตรีวนัชยั  เดชะชยั  ประธานชมรมไทยพวนจงัหวดันครนายก 
 -  นางสาววชิราภรณ์  มาแสวง  ประธานชมรมไทยพวนจงัหวดัสระบรีุ 

-  อาจารย์บญุรอด  ขนุออ่น  ประธานชมรมไทยพวนจงัหวดัสิงห์บรีุ 
-  นางสาวประภสัสร บญุหนนุ  ประธานชมรมไทยพวนจงัหวดัลพบรีุ 
-  อาจารย์พงษ์  พนัธุ์ศริิ  ประธานชมรมไทยพวนจงัหวดัสพุรรณบรีุ 
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(4)  คณะกรรมการด าเนินงานวฒันธรรมไทยพวนของชมุชนทัง้  5  จงัหวดั 
-  นายบรรจง  มงคลยง  คณะกรรมการศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝ่ัง

คลอง  อ าเภอปากพลี  จงัหวดันครนายก 
 -  นายราชกิจ  อุ่นเรือน   คณะกรรมการศนูย์วฒันธรรมเฉลิมราชวดัฝ่ัง

คลอง  อ าเภอปากพลี  จงัหวดันครนายก 
 -  นางสาวสพุรรษา  มีสนม  เลขาฯ  ชมรมไทยพวนจงัหวดัสระบรีุ 
 -  นายสมคิด  จูมทอง  สภาวัฒนธรรมบ้านทราย  อ าเภอบ้านหม่ี  

จงัหวดัลพบรีุ 
 -  นายไพโรจน์  ลายน า้เงิน  ประธานศูนย์วัฒนธรรมต าบลโพนทอง  

อ าเภอบ้านหม่ี  จงัหวดัลพบรีุ 
 -  กรรมการวฒันธรรมไทยพวนบ้านโภคาภิวฒัน์  จงัหวดัสิงห์บรีุ 
-  ร้อยตรีกฤตธนรัชต์  แสงสุวรรณสินธุ์   ประชาสัมพันธ์ชมรมไทยพวน

จงัหวดัสพุรรณบรีุ 
3) แหล่งข้อมูลภาคสนาม 

โดยการส ารวจพื น้ ท่ีชุมชน  และใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม  (Participant 
Observation) กับชมุชนในเทศกาล  หรือการจดังานด้านวฒันธรรมของไทยพวน  กิจกรรมต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวข้องกบัชมุชนในพืน้ท่ีภาคกลางตอนลา่งทัง้  5  จงัหวดั  

ขัน้ศึกษา 
รวบรวมข้อมูลท่ีได้จากแหล่งข้อมูลทัง้ 3 แหล่ง  ได้แก่  แหล่งข้อมูลเอกสาร  

แหล่งข้อมลูบคุคล  และแหล่งข้อมลูภาคสนาม  และน าข้อมลูมาจดักระท าให้พร้อมศกึษาแบบเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร 

น าข้อมูลจากทัง้ 3 แหล่งมาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  การตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลท่ีได้จากระเบียบวิธีวิจยัเชิงคณุภาพครัง้นี ้ ใช้หลกัการตรวจสอบสามเส้า
ด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล  (Methodological triangulation)  คือการใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ตา่ง ๆ กนั  เพ่ือรวบรวมข้อมลูเร่ืองเดียวกนั  ซึ่งในการวิจยัครัง้นีใ้ช้วิธีการรวบรวมข้อมลู  3  วิธี คือ  
วิธีการศึกษาจากเอกสาร  การสมัภาษณ์แบบเจาะลึก  (In – Depth Interviews) และ การส ารวจ
พืน้ท่ีชุมชน และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม  (Participant Observation)  เพ่ือเป็นการ
ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูในการจะน ามาวิเคราะห์ว่าข้อมูลท่ีได้มาจากวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมลูท่ีแตกตา่งกนัจะสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกนัหรือไม่  หลงัจากนัน้จึงน าข้อมลูท่ีได้
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากวิธีการต่าง ๆ  กันมาสรุปและวิเคราะห์ร่วมกัน  รวมทัง้การ
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ตรวจสอบข้อมลูแบบสามเส้าด้วยวิธีการตรวจสอบเนือ้หาจากแหลง่ผู้ ให้ข้อมลูท่ีแตกตา่งกนั  อยา่ง
น้อย 3 แหล่ง  ว่าข้อมูลชุดเดียวกันข้อมูลจะแตกต่างกัน  หรือสอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนัหรือไม ่ เพ่ือให้เกิดความถกูต้องของข้อมลูท่ีคลาดเคล่ือนน้อยท่ีสดุ 

น าข้อมลูจากทัง้ 3 แหลง่มาสรุป  วิเคราะห์และสงัเคราะห์ร่วมกนั เพ่ือน าเสนอตอ่
อาจารย์ท่ีปรึกษาและน าไปวิเคราะห์ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาและเขียน
รายงานวิจยัตอ่ไป 

ขัน้วิเคราะห์ 
การวิเคราะห์ข้อมลูและการน าเสนอข้อมลู 

การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คณุภาพในการวิจยัครัง้นี ้ ผู้ วิจยัใช้วิธีการศึกษาจากเอกสาร  ในการศึกษาข้อมูลทางวฒันธรรม
ชุมชนไทยพวน  ร่วมกับการใช้เทคนิคงานวิจยัสนามทางมานุษยวิทยาในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
เช่น  การสัมภาษณ์ เด่ียวแบบเจาะลึก  ( In-Depth Interviews) กลุ่มผู้ ให้ ข้อมูลหลัก  (Key 
informants)  การส ารวจพื น้ ท่ีชุมชน  และการสังเกตการณ์ แบบมีส่วนร่วม  (Participant 
Observation)   เพ่ือน าข้อมลูท่ีได้มาสรุป  วิเคราะห์  และสงัเคราะห์เพ่ือตอบวตัถปุระสงค์การวิจยั
และน าเสนอข้อมลูแบบพรรณนา  โดยการน าเสนอผลการวิจยัจะน าเสนอตามวตัถปุระสงค์ท่ีศกึษา  
ประกอบไปด้วย 

ส่วนท่ี 1  การด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลงของการละเล่นพืน้บ้านไทย
พวน  ในพืน้ท่ีภาคกลางตอนลา่งของประเทศไทย 

ส่วนท่ี  2  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลงของ
การละเลน่พืน้บ้านไทยพวน  ในพืน้ท่ีภาคกลางตอนลา่งของประเทศไทย 

ส่วนท่ี   3  รูปแบบการจัดการวัฒนธรรมเพ่ือการด ารงอยู่และการ
เปล่ียนแปลงของการละเล่นพืน้บ้านไทยพวนเพ่ือการสืบทอดวฒันธรรมพวน  ในพืน้ท่ีภาคกลาง
ตอนลา่งของประเทศไทย 

สว่นท่ี  4  ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ    

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1.เอกสาร  หนงัสือ  ต ารา  งานวิจยั ท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษาการละเลน่ไทยพวน 
2.แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง  (semi–structure) คือ  การร่างประเด็นค าถามเพ่ือ

สมัภาษณ์กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลหลกัในแต่ละกลุ่ม  โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถูกสมัภาษณ์มีอิสระในการเล่า
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เร่ือง  ความคิดเห็นได้อย่างเสรี  โดยใช้ รูปแบบการสัมภาษ ณ์แบบเจาะลึก  (In – Depth 
Interviews)  ท่ีครอบคลมุถึงประเดน็ตา่ง ๆ ของจดุประสงค์ในการศกึษาครัง้นี ้    

3.การส ารวจพื น้ ท่ีชุมชน  และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม  (Participant 
Observation)  เป็นการเข้าไปสงัเกตการณ์ปรากฏการณ์ในชมุชนทัง้  5  จงัหวดัของผู้วิจยั  เพ่ือน า
ข้อมูลท่ีพบมาตรวจสอบข้อมูลกับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลลักษณะอ่ืน ๆ เพ่ือยืนยันข้อมูลว่า
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  หากพบประเด็นสงสยัจะได้ท าการรวบรวมข้อมลูในประเด็นนัน้อีกครัง้
เพ่ือให้เกิดความถกูต้องของข้อมลูท่ีสมบรูณ์ 

ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตด้านเนือ้หา 

งานวิจยันีศ้ึกษาการด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลงของการละเล่นพืน้บ้านไทย
พวน  ในพืน้ท่ีภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย  รวมทัง้วิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด ารงอยู่
และการเปล่ียนแปลงของการละเล่นพืน้บ้านไทยพวน  และวิเคราะห์รูปแบบการจดัการวฒันธรรม
เพ่ือการด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลงของการละเล่นพืน้บ้านไทยพวนเพ่ือการสืบทอดวฒันธรรม
พวน  ในพืน้ท่ีภาคกลางตอนลา่งของประเทศไทย 

ขอบเขตด้านพืน้ท่ี 
พืน้ท่ีท่ีใช้ในการศึกษาการด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลงของการละเล่นพืน้บ้าน

ไทยพวนในพืน้ท่ีภาคกลางตอนลา่ง  ประกอบไปด้วย  5  จงัหวดั  ได้แก่   
1. จงัหวดันครนายก  เลือกพืน้ท่ีอ าเภอปากพลี  เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีท่ีเป็นชาว

พวนเกือบทัง้หมู่บ้าน  และสามารถรวมกลุ่มในการท ากิจกรรมอนรัุกษ์วฒันธรรมพวน  รวมทัง้เป็น
พืน้ท่ีท่ีมีการสร้างเครือขา่ยของชมุชนทัง้เครือขา่ยภายในและเครือขา่ยภายนอก  คือ   

-  ต าบลหนองแสง  ท่ีบ้านหนองแสง  บ้านบุง่เข้   บ้านขมุข้าว  บ้านหนอง
หวัลิง  บ้านโพธ์ิศรี  บ้านโพธ์ิทอง  บ้านกลางโสภา  บ้านเนินหินแร่   

-  ต าบลเกาะหวาย  ท่ีบ้านฝ่ังคลอง  บ้านท่าแดง  บ้านเกาะหวาย  บ้าน
ใหม ่ บ้านคลองตะเคียน  บ้านคลองคล้า   

2. จงัหวดัสระบุรี  อ าเภอหนองโดน  บริเวณบ้านกลบั บ้านครัว  ส่วนอ าเภอ
ดอนพดุปัจจบุนัพบวา่กลายเป็นไทยไปสว่นใหญ่ 

3. จงัหวดัลพบรีุ  อ าเภอบ้านหม่ี  บ้านหม่ีได้ช่ือว่าเป็นพืน้ท่ีของคนพวนท่ีมา
ตัง้ถ่ินฐานในประเทศไทยกลุ่มใหญ่ท่ีสุดและเป็นพืน้ท่ีท่ีมีความสมบูรณ์ของวฒันธรรมพวนมาก
ท่ีสุดในพืน้ท่ีภาคกลาง  เพราะยงัมีการสืบทอดวฒันธรรมพวนของกลุ่มปราชญ์ชาวบ้านในหลาย
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กลุ่มสาขาไม่ว่าจะเป็นการทอผ้า  ประเพณี  พิธีกรรม  และการละเล่นพืน้บ้าน  ได้แก่  บริเวณบ้าน
โพนทอง  บ้านหม่ีใหญ่  บ้านหม่ีน้อย  บ้านทุ่ งทะเลหญ้า  บ้านกล้วย  บ้าน บ้านหินปักใหญ่     
บ้านหินปักทุง่  บ้านหินปัก   บ้านสระเตยใหญ่  บ้านสระเตยน้อย   

4. จังหวัดสิงห์บุรี  อ าเภอพรหมบุรี  ได้แก่  บ้านบางน า้เช่ียว  บ้านโภคา  
(บ้านดอนคาเก่า)  และบ้านแปง้ 

5. จงัหวดัสุพรรณบุรี   อ าเภอบางปลาม้า  ได้แก่  บริเวณบ้านลานคา  บ้าน
สตูร    บ้านเก้าห้อง  บ้านมะขามล้ม  บ้านทา่ตลาด 

ความน่าสนใจของพืน้ท่ีท่ีเลือกศึกษาทัง้ 5 จังหวัดของพืน้ท่ีภาคกลางตอนล่าง  
เน่ืองจากบริบททางสงัคมและวฒันธรรมของชมุชนไทยพวนทัง้ 5 จงัหวดัมีความคล้ายคลึงกนัทัง้
ด้านส าเนียงภาษา  ธรรมเนียมประเพณี  และวฒันธรรมในชีวิต  ด้วยลกัษณะทางภูมิศาสตร์ท่ีอยู่
ในภมูิภาคเดียวกนัจึงท าให้มีการด ารงชีวิตคล้ายกนั  อนัน ามาสูค่วามคล้ายคลึงในการด ารงชีวิตใน
แตล่ะด้าน  การเรียกภาคกลางตอนล่างเน่ืองจากเหตผุลด้านวฒันธรรมของกลุ่มพืน้ท่ี  5  จงัหวดั
ดงัท่ีกล่าวมา  เม่ือเทียบกับจงัหวดัท่ีอยู่เหนือขึน้ไป  เช่น  จงัหวดัสุโขทยั  เพราะถึงแม้จะเป็นไทย
พวนเหมือนกนั  แตว่ฒันธรรมพวนของกลุ่มมีความแตกตา่งกบัทางตอนลา่งลงมา  ทัง้ด้านส าเนียง
ภาษา  ธรรมเนียมประเพณี  และวฒันธรรมในชีวิต ท่ีได้รับอิทธิพลจากวฒันธรรมภาคเหนือและท า
ให้เกิดความแตกตา่งทางวฒันธรรมกลุ่มถึงแม้จะอยู่ในภูมิภาคเดียวกนั  อีกทัง้พืน้ท่ีทัง้ 5  จงัหวดั  
กล่าวได้วา่เป็นพืน้ท่ีชมุชนไทยพวนท่ีมีการรวมกลุ่มของคนในชมุชนท่ีเข้มแข็ง  มีจ านวนประชากร
ไทยพวนรวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่  ท่ียังคงมีการปฏิบัติวัฒนธรรมพวนในวิถีชีวิตให้พบเห็นอยู ่ 
โดยเฉพาะคนพวนในกลุ่มอายุตัง้แต่  40  ปีขึน้ไป  เช่น  การใช้ภาษาพวนในการติดต่อส่ือสารกัน
ในชุมชน  การปฏิบตัิตามประเพณีในรอบปีตามฮีต 12  และยงัเป็นพืน้ท่ีท่ีถูกศึกษาวิจยัเร่ืองพวน
บอ่ยครัง้  เช่น  จงัหวดันครนายก  ลพบุรี  และสพุรรณบุรี  อีกทัง้ยงัมีการน าเสนอวฒันธรรมพวน
ในอดีตผ่านรูปแบบแหล่งเรียนรู้ชุมชน  ได้แก่  ศนูย์วฒันธรรมเฉลิมราชวดัฝ่ังคลอง  (พิพิธภัณฑ์
พืน้บ้านวัดฝ่ังคลอง)  จังหวดันครนายก  ศนูย์วฒันธรรมเฉลิมราชต าบลบ้านทราย  (พิพิธภัณฑ์
ไทยพวนบ้านทราย)  พิพิธภณัฑ์พืน้บ้านไทยพวนหลมุข้าว  วดัหลมุข้าว  จงัหวดัลพบรีุ  พิพิธภณัฑ์
พืน้บ้านไทยพวนวดักฎีุทอง  จงัหวดัสิงห์บรีุ  พิพิธภณัฑ์ประวตัิศาสตร์  3  วฒันธรรม  (ไทย – จีน -
ไทยพวน)   บ้านไทยพวนพาว  ปภานิธิสกลุ  จงัหวดัสพุรรณบรีุ  เพ่ืออนรัุกษ์และสืบทอดวฒันธรรม
พวน ให้คงอยูแ่ละเป็นแหลง่เรียนรู้ทางวฒันธรรมพวนของกลุม่คนอ่ืน ๆ 
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ขอบเขตด้านเวลา 
ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ครบตามวัตถุประสงค์ท่ีศึกษา  ทัง้การศึกษาจาก

เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องร่วมกับการใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการเก็บข้อมูล  ได้แก่   
การสัมภาษณ์ เด่ียวแบบเจาะลึก ( In-Depth Interviews)  จากกลุ่มผู้ ให้ ข้อมูลหลัก  (Key 
informants)  การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) ตัง้แต่เดือน  พฤษภาคม  
2561  – พฤษภาคม  2563  รวมระยะเวลา  2  ปี   
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บทที่  4 
ผลการศึกษา 

การศกึษาเร่ืองการด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลงของการละเล่นพืน้บ้านไทยพวนในพืน้ท่ี
ภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย  มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลง
ของการละเล่นพืน้บ้านไทยพวน  ในพืน้ท่ีภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย  วิเคราะห์ปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลงของการละเล่นพืน้บ้านไทยพวน  ในพืน้ท่ีภาคกลาง
ตอนล่างของประเทศไทยและวิเคราะห์รูปแบบการจดัการทางวฒันธรรมเพ่ือการด ารงอยู่และการ
เปล่ียนแปลงของการละเล่นพืน้บ้านไทยพวนเพ่ือการสืบทอดวฒันธรรมพวน  ในพืน้ท่ีภาคกลาง
ตอนล่างของประเทศไทย  เพ่ือได้ทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลตอ่การด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลงของ
การละเล่นพืน้บ้านไทยพวน  จะได้เป็นต้นแบบการน าไปใช้ด้านงานอนุรักษ์วัฒนธรรมอันเป็น
ประโยชน์ตอ่การสนบัสนนุความเข้มแข็งทางวฒันธรรมเพ่ือให้วฒันธรรมในสงัคมเกิดการสืบทอด
ตอ่ไป  โดยจะน าเสนอผลการศกึษาแบง่ออกเป็น  3  ประเดน็หลกั  ดงันี ้

สว่นท่ี  1 การด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลงของการละเล่นพืน้บ้านไทยพวน  ในพืน้ท่ี
ภาคกลางตอนลา่งของประเทศไทย 

ส่วนท่ี  2 ปัจจยัท่ีส่งผลตอ่การด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลงของการละเล่นพืน้บ้าน
ไทยพวน  ในพืน้ท่ีภาคกลางตอนลา่งของประเทศไทย 

ส่วนท่ี  3 การวิเคราะห์รูปแบบการจัดการทางวัฒนธรรมเพ่ือการด ารงอยู่และการ
เปล่ียนแปลงของการละเล่นพืน้บ้านไทยพวนเพ่ือการสืบทอดวฒันธรรมพวน  ในพืน้ท่ีภาคกลาง
ตอนลา่งของประเทศไทย 

1  การด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลงของการละเล่นพืน้บ้านไทยพวน  ในพืน้ท่ีภาคกลาง
ตอนล่างของประเทศไทย 

การละเล่นพืน้บ้านไทยพวน  ในพืน้ท่ีภาคกลางตอนล่างท่ีมีการละเล่นมาตัง้แต่ในอดีต
แบ่งเป็นการละเล่นผู้ ใหญ่  และการละเล่นเด็ก   จ านวนทัง้สิน้  18   ประเภท  ประกอบไปด้วย  
การละเล่นผู้ ใหญ่  13   ประเภท  (แบ่งเป็นการละเล่นท่ีเป็นพิธีกรรม  9  ประเภท  และการละเล่น
เพ่ือความบนัเทิง  4  ประเภท)  และการละเลน่เดก็   5   ประเภท  คือ   
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การละเล่นผู้ใหญ่  
การละเล่นเดก็ การละเล่นที่เป็น

พธีิกรรม 
การละเล่นเพื่อความ

บันเทงิ 
การละเลน่นางด้ง   
การละเลน่นางกวกั  
การละเลน่นางสาก  
การละเลน่ลิงลม   
การละเลน่นางเบ็ด   
การละเลน่นางสุม่   
การละเลน่นางช้าง   
การละเลน่นางหวิง  
การละเลน่แมศ่รี    

การละเลน่โอนโหล่นซา  
การละเลน่เส็งกลอง  
การละเลน่ล าพวน    
การละเลน่บกักะเต้ย 

การละเลน่หมา่เบีย้   
การละเลน่ไม้ด๊าง  (ไม้หึม่)   
การละเลน่หลมุเมือง   
การละเลน่ลกูชว่ง 
การละเลน่ลิงเอย๋กินเบอผิเลอ 

 
การละเล่นพืน้บ้านไทยพวนท่ีเป็นอัตลักษณ์  สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างความเช่ือ  

สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของชาวไทยพวนผ่านกิจกรรมการรวมกลุ่มในรูปแบบของการละเล่น
ท้องถ่ิน ในอดีตการละเล่นพืน้บ้านไทยพวนแต่ละประเภทส่วนใหญ่นิยมเล่นในกลุ่มของชาวไทย
พวนในเกือบทุกพืน้ท่ี  ซึ่งอาจมีรายละเอียดปลีกย่อยท่ีแตกต่างกันออกไปในแต่ละท้องถ่ิน   
แต่ยังคงมีจุดร่วมท่ีเหมือนกัน เช่น  การละเล่นเข้าผี  (การละเล่นท่ีเป็นพิธีกรรม)  ต้องมีการขอ
อนุญาตเจ้าท่ีเจ้าทาง  ต้องมีพิธีกรรม  (บทร้องเชิญผี)  และเคร่ืองเชิญตามธรรมเนียม  การด ารง
อยูข่องการละเล่นพืน้บ้านไทยพวนในปัจจบุนัจงึเหลือเพียงไม่ก่ีชนิด  และแตล่ะชนิดก็ไม่ได้ปรากฏ
ในพืน้ท่ีชาวไทยพวนเหมือนในอดีตท่ีนิยมเล่นกนัทกุพืน้ท่ีเหมือนแตก่่อน   ดงันัน้ปรากฏการณ์ของ
การด ารงอยู่ของการละเล่นพืน้บ้านไทยพวนจึงสะท้อนถึงการปรับตวัและการเปล่ียนแปลงของ
การละเล่นพืน้บ้านท่ียงัหลงเหลือในปัจจุบนั  ดงัข้อมูลการส ารวจสถานภาพการละเล่นพืน้บ้าน 
“ไทยพวน”  ในพืน้ท่ีภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย  (นครนายก  สระบุรี  สิงห์บุรี  ลพบุรี  
สพุรรณบรีุ) 
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จากตารางส ารวจการด ารงอยู่ของการละเล่นพืน้บ้าน   “ไทยพวน”  ในพืน้ท่ีภาคกลาง
ตอนลา่งของประเทศไทย  (นครนายก  สระบรีุ    สิงห์บรีุ  ลพบรีุ  สพุรรณบรีุ)  พบวา่ 

1) การละเลน่ส าหรับผู้ใหญ่   
1.1)  การละเล่นส าหรับผู้ ใหญ่  ประเภทพิธีกรรม  พบว่า  มีการละเล่นทัง้สิน้  9 

ประเภท  ได้แก่ 
(1)  นางด้ง  ในอดีตการละเล่นนางด้งสามารถพบเห็นการละเลน่นางด้งได้ใน

ทกุพืน้ท่ีของชาวไทยพวน  และปัจจบุนัจากการสมัภาษณ์นางด้งยงัเป็นการละเล่นเข้าผีท่ีหลายคน
ยังรู้จัก  (โดยเฉพาะกลุ่มวัยกลางคนขึน้ไป)  ในอดีตการละเล่นนางด้งจะนิยมเล่นช่วงเทศกาล
สงกรานต์ในทุกพืน้ท่ีและบางพืน้ท่ีมีการละเล่นในประเพณีบุญก าฟ้า  นอกจากนีย้ังพบว่ามี
การละเล่นนางด้งในโอกาสอ่ืน ๆ นอกเหนือจากเทศกาลสงกรานต์  เช่น  จงัหวดันครนายกจะมี
การละเล่นนางด้งในพิธียกครู  (สายผี)  ซึ่งถือเป็นงานใหญ่ท่ีส าคญัของชมุชนเกาะหวายในอดีตท่ี
หลงัพิธีไหว้ครูจะมีการละเล่นนางด้ง  การละเล่นประเภทอ่ืนๆ ในตอนกลางคืนเปรียบเสมือนเป็น
งานประจ าปีของชุมชนท่ีทุกคนจะมารวมตวักันเพ่ือพบปะสังสรรค์  ส าหรับการละเล่นนางด้งใน
ปัจจุบนัพบว่าในกลุ่มชุมชนไทยพวนในพืน้ท่ีภาคกลางตอนล่างเหลือเพียงจงัหวดันครนายกเพียง
จังหวัดเดียวท่ียังมีกลุ่มผู้ เล่นนางด้งอยู่  แต่วาระโอกาสในการละเล่นมีการเปล่ียนไปจากเดิม   
ปัจจบุนัเหลือเพียงการละเล่นนางด้งเพ่ือสาธิตต้อนรับนกัท่องเท่ียวหรือการดงูาน ท่ีศนูย์วฒันธรรม
เฉลิมราชวดัฝ่ังคลอง  และตามวาระโอกาสท่ีคนในชมุชนอยากให้มีการละเลน่นางด้ง 

(2)  นางกวกั  ในอดีตการละเล่นนางกวกัพบได้ในทุกพืน้ท่ีของชาวไทยพวน  
นิยมเล่นในเทศกาลสงกรานต์  และบางพืน้ท่ีมีการละเล่นนางกวักในงานประเพณีบญุก าฟ้า บุญ
ประเพณีตา่ง ๆ ตามฮีต 12  รวมถึงโอกาสทัว่ไปท่ีต้องการ  ปัจจบุนัการละเล่นนางกวกัพบว่าเหลือ
เพียงจงัหวดัสระบุรีและจงัหวดัลพบรีุเท่านัน้ท่ียงัมีการละเล่นนางกวกัอยู่  แตโ่อกาสในการละเล่น
นางกวักไม่ได้น ามาเล่นในเทศกาลสงกรานต์เหมือนในอดีตแล้ว  เช่นจังหวัดสระบุรี  พบว่ามี
การละเล่นนางกวกัในประเพณีบุญก าฟ้าและโอกาสทัว่ไป  เช่น  มีคนมาขอความช่วยเหลือให้แม่
นางกวกัช่วยท านายหรือเส่ียงทาย  ส่วนจงัหวดัลพบุรี  นิยมเล่นในโอกาสทัว่ไปรวมถึงการจดังาน
วฒันธรรมก็จะมีการสาธิตการละเลน่นางกวกัให้ชม 

(3)  นางสาก  ในอดีตการละเล่นนางสากพบได้ในทุกพืน้ท่ีของชาวไทยพวน  
นิยมเลน่ในเทศกาลสงกรานต์  แตปั่จจบุนั ไมมี่การการละเลน่ดงักลา่วแล้ว   

(4)  ลิงลม  ในอดีตการละเล่นลิงลมพบได้ในทุกพืน้ท่ีของชาวไทยพวน  นิยม
เลน่ในเทศกาลสงกรานต์  แตปั่จจบุนัไมมี่การการละเลน่ดงักลา่วแล้ว   
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(5)  นางเบ็ด  การละเล่นนางเบ็ด  เป็นการละเล่นท่ีพบเพียงจงัหวดัเดียวคือ
จงัหวดัสระบรีุ  ในอดีตนิยมเลน่ในเทศกาลสงกรานต์  แตปั่จจบุนัไมมี่การละเลน่ดงักลา่วแล้ว 

(6)  นางสุ่ม  ในอดีตการละเล่นนางสุ่มพบว่า  มีการละเล่นใน 2 จงัหวดั  คือ
จงัหวดันครนายกและจงัหวัดลพบุรี  จงัหวดันครนายกนิยมเล่นในเทศกาลสงกรานต์  ส่วนจงัหวดั
ลพบุรีนิยมเล่นในเทศกาลสงกรานต์และงานบุญประเพณีต่าง ๆ  ตามฮีต 12  แต่ปัจจุบันไม่มี
การละเลน่ประเภทนีแ้ล้ว 

(7)  นางช้าง  การละเล่นนางช้างพบว่า  มีการละเล่นท่ีจังหวดัสระบุรีเพียง
แหง่เดียว  ในอดีตนิยมเลน่ในเทศกาลสงกรานต์  แตปั่จจบุนัไมมี่การละเลน่ประเภทนีแ้ล้ว 

(8)  นางหวิง  การละเล่นนางหวิง  เป็นการละเล่นท่ีพบเพียงจงัหวดัเดียวคือ
จงัหวดันครนายก  ในอดีตนิยมเลน่ในเทศกาลสงกรานต์  แตปั่จจบุนัไมมี่การละเลน่ดงักลา่วแล้ว 

(9)  แม่ศรี  การละเล่นแม่ศรี  เป็นการละเล่นท่ีพบเพียงจังหวัดเดียวคือ
จงัหวดัสิงห์บรีุ  ในอดีตนิยมเล่นในเทศกาลสงกรานต์และโอกาสทัว่ไป  แตปั่จจบุนัไม่มีการละเล่น
ดงักลา่วแล้ว 

1.2) การละเล่นส าหรับผู้ ใหญ่  ประเภทเพ่ือความบนัเทิง  พบว่า  มีการละเล่น
ทัง้สิน้  4  ประเภท  ได้แก่ 

)1  (โอนโหล่นซา  การละเล่นโอนโหล่นซา  (บางคนเรียกโอนโอ่นซา)  คือ  
การเล่นชิงช้า เพียงแต่ในอดีตการละเล่นโอนโหล่นซาของชาวพวนจะมีการร้องเพลงประกอบไป
ด้วยระหว่างการไกวชิงช้า  ซึ่งนิยมเล่นในทุกพืน้ท่ีของการตัง้ถ่ินฐานของชาวพวน  นิยมเล่นใน
โอกาสทั่วไป  แต่ปัจจุบนัไม่มีการละเล่นโอนโหล่นซาแล้ว  แต่พบว่าท่ีจังหวดัสิงห์บุรีมีการสร้าง
ชิงช้าโดยผูกไว้ท่ีใต้ต้นไม้ในบริเวณวดัโภคาวิวฒัน์เพ่ือเป็นการอนุรักษ์การละเล่นพืน้บ้านนีเ้อาไว้  
อยา่งน้อยเอาไว้ให้ลกูหลานไทยพวนของชมุชนได้รู้จกัโอนโหลน่ซา 

)2  (เส็งกลอง  การละเล่นเส็งกลอง  พบว่า  มีเพียงจั งหวดัลพบุรีเท่านัน้ท่ีมี
การละเล่นในอดีตนิยมเล่นในประเพณีบุญก าฟ้ารวมถึงโอกาสทัว่ไปหากต้องการให้มีการจดัการ
แขง่ขนัเส็งกลอง  แตปั่จจบุนัไมมี่การละเลน่นีแ้ล้ว   

)3  (การละเล่นล าพวน  เป็นการละเล่นท่ีพบได้ในทกุพืน้ท่ีของการตัง้ถ่ินฐาน
ของชาวพวน  ท่ีในอดีตนิยมเล่นในทกุโอกาสเพราะเป็นการขบักลอนเพ่ือความสนกุสนานทัว่ไปใน
ชีวิตประจ าวนั  แตถ้่ามีการประเพณีส าคญัๆ ของชาวพวน  เช่น  เทศกาลสงกรานต์  ประเพณีบุญ
ก าฟ้า  งานบญุประเพณีตา่ง ๆ  ตามฮีต 12  การลงขว่ง  งานมงคล/งานศพ  จะเป็นการละเล่นโดย
หมอล าอาชีพ  เพราะบางครัง้เนือ้หาในการร้องเล่นในเทศกาลส าคัญอาจผูกเร่ืองจากต านาน  
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นิทานพืน้บ้าน  และอาจเป็นการด้นกลอนล าสดท่ีเป็นเร่ืองราว  แตห่ากร้องเล่นทัว่ไปชาวพวนส่วน
ใหญ่สามารถร้องล าพวนได้เกือบทุกคนเพราะเน้นการสนทนาเร่ืองใกล้ตัว  ด้วยการใส่ผญา   
(ค าคมหรือสุภาษิต)  ใส่กัน  ร้องโต้ตอบกันด้วยเนือ้หาง่าย  ๆ ในชีวิตประจ าวัน  แต่ปัจจุบัน
การละเล่นล าพวนถึงแม้จะยงัมีให้เห็นอยู่ในทกุพืน้ท่ี  แตพ่บวา่สว่นใหญ่จะเป็นหมอล าสมคัรเล่นท่ี
อาศยัการเป็นครูพกัลกัจ า  การพฒันาตนเองจากการเป็นผู้ชมหมอล าอาชีพมาสู่การฝึกฝนตวัเอง
จนกลายเป็นหมอล าสมคัรเล่นท่ีสามารถขึน้เวทีเพ่ือแสดงล าพวนให้คนอ่ืนชมได้  เน่ืองจากหมอล า
อาชีพในทุกจังหวัดถ้าไม่เสียชีวิตไปแล้วก็อายุมาก  มีปัญหาสุขภาพไม่สามารถร้องล าพวนได้
เหมือนในอดีต  และบางครัง้ก็มีอาการหลงลืมซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการถ่ายทอดการละเล่นท่ีเป็น
เอกลักษณ์ของชาวพวน  ปัจจุบนัโอกาสในการละเล่นล าพวนนิยมเล่นในโอกาสเฉพาะกิจ  เช่น  
จงัหวดันครนายก  ท่ียงัมีการละเล่นล าพวนอยู่  โดยโอกาสในการแสดงได้แก่  การแสดงในงาน
วฒันธรรมท่ีจดัขึน้โดยหน่วยงานของรัฐ  การต้อนรับนักท่องเท่ียวหรือการดูงาน  งานชมรมไทย
พวนแห่งประเทศไทย  และงานศนูย์วฒันธรรมเฉลิมราช  ส่วนจงัหวดัสระบุรี  จงัหวดัลพบุรี  และ
จงัหวดัสุพรรณบรีุ  แสดงการละเล่นล าพวนในโอกาสการจดังานวฒันธรรมท่ีจดัขึน้โดนหน่วยงาน
ภาครัฐ  และในงานชมรมไทยพวนแห่งประเทศไทย  ส่วนจังหวัดสิงห์บุรีปัจจุบันก็มีการละเล่น
ล าพวนในโอกาสงานบญุประเพณีตา่ง ๆ ท่ีครูเพลงมาร้องล าเล่นให้ลกูหลานได้ฟัง  แต่ไม่สามารถ
ไปถ่ายทอดในงานอ่ืน ๆ เน่ืองจากอายมุาก 

(4)  การละเล่นบักกะเต้ย  หรือบักกะเจ้ย  เป็นการละเล่นสมัยโบราณเป็น
การละเล่นท่ีล้อเลียนเร่ืองเพศ  โดยใช้การล้อเลียนอวยัวะเพศชาย  เป็นการละเล่นประกอบจงัหวะ
เพ่ือความสนกุสนาน  ผ่อนคลาย  เวลาท่ีมีการรวมกลุม่เลน่การละเล่นในช่วงเทศกาลงานประเพณี
ตา่ง ๆ ของชมุชน  แตไ่ม่คอ่ยเป็นท่ีนิยมเพราะเป็นการละเล่นท่ีทะลึ่ง  หยาบคาย  จึงท าให้จากการ
ส ารวจพบว่า  มีเพียงจังหวัดสุพรรณบุรีเท่านัน้ท่ีมีการละเล่นดังกล่าวตัง้แต่อดีตถึงปัจจุบัน  
ปัจจบุนันิยมแสดงในงานวฒันธรรมพืน้บ้านหรือในงานชมรมไทยพวนท่ีมีการจดัขึน้ 

2)  การละเลน่ส าหรับเดก็  พบวา่  มีการละเลน่ทัง้สิน้  5  ประเภท  ได้แก่ 
(1)  หม่าเบีย้  การละเล่นหม่าเบีย้เป็นการละเล่นท่ีสามารถเล่นได้ทัง้เด็กและ

ผู้ ใหญ่  ในอดีตพบเห็นการละเล่นหม่าเบีย้ได้ทุกจงัหวดัท่ีมีชาวพวนตัง้ถ่ินฐานอยู่  นิยมเล่นในทุก
โอกาส  ไม่ว่าจะเป็นโอกาสทัว่ไป  เทศกาลสงกรานต์  งานบญุก าฟ้า  งานประเพณีตา่ง ๆ  ตามฮีต 
12  และช่วงการลงข่วง  สามารถพบเห็นการละเล่นหม่าเบีย้ในทกุโอกาส  เป็นการละเล่นประเภท
กีฬาท่ีให้ความสนุกสนานสามัคคี  แต่ปัจจุบันพบว่าเหลือเพียงจังหวัดสระบุรีเท่านัน้ท่ี ยังมี
การละเล่นหม่าเบีย้ให้พบเห็นอยู่  โดยโอกาสในการละเล่นมีการปรับเปล่ียน  โดยเน้นไปท่ีการ



  148 

อนุรักษ์วฒันธรรมท้องถ่ิน  โดยการแสดงการละเล่นหม่าเบีย้ในงานบุญก าฟ้าท่ีเป็นงานประจ าปี
ของชุมชนท่ีจดัขึน้ด้วยการสนบัสนุนจากหน่วยงานท้องถ่ิน  การแสดงสาธิตการละเล่นในการจดั
งานวฒันธรรมท่ีจดัโดยหนว่ยงานภาครัฐ  และการน าไปสอนเดก็นกัเรียนท่ีโรงเรียนในชมุชน 

(2)  การละเล่นไม้ด๊าง  (ไม้หึ่ม)  การละเล่นไม้ด๊างเป็นการละเล่นของเดก็ท่ีพบใน
ทุกพืน้ท่ีของการตัง้ถ่ินฐานของชาวพวน  นิยมเล่นในโอกาสทั่วไป  แต่ปัจจุบันไม่มีการละเล่น
ประเภทนีแ้ล้ว   

(3)  หลุมเมือง  การละเล่นหลุมเมือง เป็นการละเล่นท่ีพบเพียงจงัหวดัเดียวคือ
จงัหวดัสระบรีุ  ในอดีตนิยมเลน่ในประเพณีบญุก าฟ้าและโอกาสทัว่ไป  แตปั่จจบุนัพบว่าโอกาสใน
การละเล่นมีการปรับเปล่ียนโดยเน้นไปท่ีการอนรัุกษ์วฒันธรรมท้องถ่ิน  โดยมีการละเล่นหลมุเมือง
ในงานบุญก าฟ้าท่ีเป็นงานประจ าปีของชุมชนท่ีจัดขึน้ด้วยการสนับสนุนจากหน่วยงานท้องถ่ิน  
และการแสดงสาธิตการละเลน่ในการจดังานวฒันธรรมท่ีจดัโดยหนว่ยงานภาครัฐ 

(4)  ลกูช่วง  การละเลน่ลกูช่วงเป็นการละเลน่ของเดก็ท่ีพบในทกุพืน้ท่ีของการตัง้
ถ่ินฐานของชาวพวน  นิยมเลน่ในโอกาสทัว่ไป  แตปั่จจบุนัไมมี่การละเลน่ประเภทนีแ้ล้ว   

(5)  ลิงเอ๋ยกินเบอผิเลอ  เป็นการละเล่นท่ีพบเพียงจังหวัดเดียว  คือ  จังหวัด
สิงห์บรีุ  ในอดีตนิยมเล่นกนัในกลุ่มของเด็กในโอกาสทัว่ไป  คล้ายกบัการเล่นวิ่งไล่จบั  แตปั่จจบุนั
ก็ไมมี่การละเลน่ดงักลา่วแล้ว 

โดยสรุปแล้วการละเล่นพืน้บ้านไทยพวนในพืน้ท่ีภาคกลางตอนล่างท่ียงัมีการละเล่น
ให้ เห็นอยู่   เหลือเพียง 7 ประเภท  จากการละเล่นทั ง้หมด  18  ประเภท  ได้แก่   นางด้ง  
(นครนายก)  นางกวัก  (สระบุรี  ลพบุรี)  หม่าเบีย้  (สระบุรี)  โอนโหล่นซา  (สิงห์บุรี)  หลุมเมือง  
(สระบรีุ)  ล าพวน  (นครนายก  สระบรีุ  ลพบรีุ  สิงห์บรีุ  สพุรรณบรีุ)  และบกักะเต้ยหรือบกักะเจ้ย  
(สุพรรณบุรี)  แต่ละประเภทการละเล่นอยู่ในสถานการณ์ท่ีเส่ียงต่อการสูญหายในอนาคต  
เน่ืองจากอุปสรรคหลาย ๆ อย่างในการสืบทอด  เช่น  จ านวนผู้ถ่ายทอดท่ีลดลง  (ส่วนใหญ่เป็น
ผู้สงูอาย)ุ  กลุ่มผู้ สืบทอดมีจ านวนน้อย  (ไม่มีใครให้ความสนใจ)  การขาดโอกาสในการละเล่นใน
ชีวิตประจ าวนั  และการสญูหายของเนือ้หาหรือรายละเอียดในการละเล่นท่ีครบถ้วน  เน่ืองจากไม่
มีการจดบันทึกอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรท าให้เกิดการผิดเพีย้นหรือสูญหาย  ท่ีส าคัญการ
เปล่ียนแปลงของสงัคมท่ีท าให้การละเล่นพืน้บ้านถูกแทนท่ีด้วยความสนใจใหม่ ๆ  เข้ามาภายใต้
สงัคมแหง่เทคโนโลยีและการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม 
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ในขณะท่ีการละเล่นพืน้บ้านกลุ่มชาติพันธุ์พวนในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวท่ีแขวงเชียงขวาง   พบวา่   มีการละเล่นคล้ายคลึงกบัไทยและยงัด ารงอยูใ่นปัจจบุนั  
(Khamphanh Vorasing.  2563: สมัภาษณ์)  ได้แก่ 

การละเล่นผู้ ใหญ่  เช่น  ล าพวน  เป่าแคน  ตีลูกข่าง  แข่งกลองคู ่ (ตี)  เส็งกลอง  
แข่งข่ีม้าตีคี  (คล้ายข่ีม้าตีโปโล)  เล่านิทาน  อ่านหนงัสือผกูใบลาน  ค าก่ิงก้อย  เล่นลูกบี  ตีแป๊ก  
เลน่หมากฟาด  การละเลน่บกักะเตีย้  (บกักะเต้ยของไทย) 

การละเล่นเด็ก  เช่น  เล่นซ่อนหลงั  เล่นมกัลี  เล่นซ่อบแง่ง  เล่นสบักะแยะ  เล่น
โอนโหลน่ซา  เลน่ลลีู  เลน่นองหน้า  เลน่หมากฟาด  เลน่ลกูบี  (ลกูแก้ว)  ตีแป๊ก      

การละเลน่ท่ีเป็นศิลปะพืน้บ้านของชาวพวนท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของกลุม่ชาตพินัธุ์ท่ีมี
การสืบทอดในกลุ่มชาตพินัธุ์พวนทัง้กลุม่แผน่ดินแม่และกลุ่มคนพลดัถ่ินและยงัสืบทอดการละเล่น
ท่ีเป็นเอกลกัษณ์กลุ่มท่ียงัมีการละเลน่อยู่ในปัจจบุนั  คือ  การละเล่นล าพวน  การละเลน่เส็งกลอง  
การละเล่นโอนโหล่นซา  และการละเล่นบกักะเต้ย  รูปแบบการละเล่นเหมือนกับการละเล่นใน
ประเทศไทย  แตก่ารละเล่นพืน้บ้านท่ีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยงัเป็นการละเลน่ท่ีมี
วาระโอกาสในการละเล่นตามประเพณีดัง้เดิม  หรือเป็นการละเล่นเพ่ือความสนุกสนานของคนใน
ชมุชน  ซึ่งแตกต่างจากประเทศไทยท่ีวาระโอกาสในการละเล่นมีการเปล่ียนแปลงเป็นการละเล่น
เพ่ือการสาธิต  อนัมีวตัถปุระสงค์คือการอนรัุกษ์และสืบทอดวฒันธรรมของกลุม่ชาตพินัธุ์  เชน่ 

การละเล่นล าพวน  จะเป็นการขบัล าเป่าแคนของหนุ่มสาวในลกัษณะการเกีย้ว
พากนั  ผู้ชายก็ขบัไปตามเสียงแคน  เป็นการด้นกลอนสด  เม่ือหมดกลอนฝ่ายผู้หญิงก็จะตอบเป็น
กลอนล า  แต่ไม่ได้ล าใส่แคน  การขับล านอกจากการเกีย้วพาราสีกันแล้วยังมีการล ากินเหล้า   
ล ากินเหล้าจะล าในงานประเพณีบญุบัง้ไฟและงานบวช  จะนิยมล าหลงัจากเสร็จงานบวช  กบังาน
บญุบัง้ไฟ  รวมตวักนัเป็นกลุม่ใหญ่  มีวตัถปุระสงค์การล าเพ่ือขอเหล้า  ขอยาสบู  และการล าให้พร
แก่เจ้าภาพจดังาน  จะเป็นการล าไปแตล่ะบ้านเพ่ือสร้างความสนกุสนานร่วมกนั  รวมถึงการเป่า
แคนเลาะบ้าน  จะเป่าหลังจากท่ีทานข้าวเย็นแล้ว  จะไปคนเดียวหรือหลายคนก็ได้ แล้วล าไป  
เร่ือย ๆ    

การละเล่นเส็งกลอง การละเล่นโอนโหล่นซา  และการละเล่นบักกะเต้ย  เล่น
เหมือนการละเล่นของประเทศไทย  แต่รายละเอียดและเนือ้ร้องก็จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละ
ท้องถ่ิน 
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การวิเคราะห์การด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลงของการละเล่นพืน้บ้านไทยพวน
ในพืน้ท่ีภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย  จะน าเสนอให้เห็นรายละเอียดของการด ารงอยู่และ
การเปล่ียนแปลงในแตล่ะการละเลน่  แบง่เป็น  2  สว่น  ได้แก่ 

ส่วนท่ี 1  คือส่วนท่ีมองเห็น  ส่วนนีเ้ปรียบได้กับส่วนท่ีเป็นรูปแบบ  ( form/ 
format)    ขององค์ประกอบของการละเล่นพืน้บ้าน ได้แก่  1)  วัตถุประสงค์ของการละเล่น   
2)  อุปกรณ์ท่ีใช้ในการละเล่น  3) ผู้ เล่น  4)   การแต่งกาย  5)  ดนตรี  6)  โอกาสในการละเล่น   
7)  สถานท่ี  8)  วิธีการเล่น  9)  เนือ้ร้องและท านอง  10)  พิธีกรรม  11)  วรรณกรรมท้องถ่ิน   
12)  บทบาทหน้าท่ีของการละเลน่ท่ีมีตอ่บคุคล  ชมุชน  และสงัคม    

ส่วนท่ี  2  คือ  ส่วนท่ีมองไม่เห็น  ส่วนนีเ้ปรียบได้กับส่วนท่ีเป็นเนือ้หา / 
คณุค่า/ความหมาย  ขององค์ประกอบของการละเล่นพืน้บ้าน  ได้แก่  1)  ความเช่ือ  2)  คุณค่า  
ความหมายของการละเลน่ท่ีมีตอ่บคุคล  ชมุชน  และสงัคม 
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ตาราง 2 แสดงการด ารงอยูแ่ละการเปล่ียนแปลงของการละเลน่พืน้บ้านไทยพวนในพืน้ท่ีภาคกลาง
ตอนล่างของประเทศไทย  ด้านวตัถปุระสงค์ของการละเลน่ 

 

วตัถปุระสงค์การละเลน่ 
 

นางด้ง 
นครนายก 

นางกวกั หมา่
เบีย้ 
สระบรีุ 

โอน
โหลน่ซา 
สงิห์บรีุ 

หลมุ
เมือง 
สระบรีุ 

ล าพวน บกั
กะเต้ย 
สพุรรณบรีุ 

 
รวม 
(12) 

สระบรีุ ลพบรีุ น.ย ส.บ สงิห์ ล.บ ส.พ 

อดีต 
ความสนกุสนาน 
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การเสีย่งทาย             3 
การสร้างพืน้ที่ให้หนุ่ม
สาว 
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ปัจจบุนั 
ความสนกุสนาน 
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การเสีย่งทาย             2 
การสร้างพืน้ที่ให้หนุ่ม
สาวได้พบกนั 
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การสาธิตการละเลน่     *        11 
การอนุรักษ์วัฒนธรรม
พืน้บ้าน 
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การแสดงอตัลกัษณ์
ของกลุม่ชาติพนัธุ์ 
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จากตารางแสดงการด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลงของการละเล่นพืน้บ้านไทยพวนใน

พืน้ท่ีภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย  ด้านวตัถุประสงค์ของการละเล่น  พบว่า  การละเล่น
พืน้บ้านไทยพวน  ทัง้  7  ประเภท  ท่ีเหลืออยู่ในปัจจบุนั  (ซึ่งกรณีของนางกวกั  จะมี  2  จงัหวดัท่ี
ยงัมีอยู่ในปัจจบุนัและล าพวนจะมี  5  จงัหวดั  เพราะแตล่ะพืน้ท่ีจะมีรายละเอียดของการด ารงอยู่
ในรูปแบบท่ีแตกตา่งกนัไป  ในสว่นการชีใ้ห้เห็นการด ารงอยูแ่ละการเปล่ียนแปลงของการละเลน่แต่
ละตวัจึงแยกตามรายจงัหวดัด้วย  จึงนับเป็น  12 การละเล่นในตารางเพ่ือให้เห็นภาพท่ีชัดเจน)  
ด้านวัตถุประสงค์การละเล่นจะพบว่า  ในอดีตการละเล่นทัง้  7  ประเภทมีวตัถุประสงค์พืน้ฐาน
เหมือนกัน  คือ  เพ่ือความสนุกสนาน  ในขณะท่ีวัตถุประสงค์ของการละเล่นกลุ่มเข้าผีจะมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือการเส่ียงทายเป็นหลกั  โดยการเส่ียงทายท่ีเหมือนกนัคือการเส่ียงทายเร่ืองทัว่ไป  
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แต่เน้นเฉพาะเร่ืองท่ีแตกต่างกันตรงท่ีการละเล่นนางด้งจะเน้นไปท่ีการเส่ียงทายด้านความอุดม
สมบูรณ์ของการท าการเกษตร  (ท านา)  ซึ่งเป็นอาชีพหลกัของชาวพวน  และการละเล่นนางกวกั
นิยมเส่ียทายเร่ืองเนือ้คู่  หรือท่ีชาวพวนเรียก  “เส่ียงซู้ ”  ส่วนการละเล่นโอนโหล่นซา  และหลุม
เมืองจะมีวตัถปุระสงค์ท่ีแอบแฝงเพิ่มเข้ามาคือการสร้างพืน้ท่ีให้หนุ่มสาวได้มีโอกาสได้พบกนัและ
เกีย้วพาราสีผา่นการละเลน่พืน้บ้าน  แตปั่จจบุนัมีการเปล่ียนแปลงวตัถปุระสงค์เดมิของการละเล่น
จากในอดีตท่ีนา่สนใจ  คือ   

1)  วตัถปุระสงค์ของการละเล่นเพ่ือความสนกุสนาน  อนัเป็นท่ีมาของการเกิดขึน้ของ
การละเล่นพืน้บ้านหายไป  ยกเว้นการละเล่นบกักะเต้ย  เน่ืองจากเป็นการละเล่นท่ีไม่มีบทบาทอ่ืน
ต่อสังคมนอกจากสร้างความตลก  สนุกสนานเท่านัน้  วัตถุประสงค์การละเล่นบกักะเต้ยจึงเป็น
การละเล่นเดียวท่ียังสืบทอดวัตถุประสงค์ดัง้เดิมเอาไว้  แต่ก็ไม่ได้รับความนิยมเพราะเป็น
การละเล่นท่ีทะลึ่ง  สปัดน   ในขณะท่ีการละเล่นพืน้บ้านไทยพวนประเภทอ่ืน  (6  ประเภท)  ไม่ได้
เล่นเพ่ือความสนุกสนานของคนในชมุชนอีกตอ่ไป  แต่อยู่ในรูปแบบของการละเล่นสาธิตให้คนได้
ชม  เพราะการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท าให้สังคมมีกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ  
เข้ามาแทนท่ีกิจกรรมนนัทนาการในอดีต  การละเลน่พืน้บ้านจงึเป็นสิ่งท่ีเลือนหายไปจากสงัคม   

2)  วตัถปุระสงค์ท่ีหายไป  ในทกุประเภทการละเล่นพืน้บ้านไทยพวนในปัจจบุนั  คือ  
วตัถปุระสงค์ด้านการสร้างพืน้ท่ีให้หนุม่สาวได้พบกนั  สาเหตเุพราะปัจจบุนัหนุม่สาวรุ่นใหม่มีพืน้ท่ี
สาธารณะท่ีเปิดกว้างกว่าในอดีต  จึงท าให้ไม่ต้องใช้วาระโอกาสของชุมชนเป็นพืน้ท่ีในการท า
ความรู้จกัระหว่างหนุ่มสาวอีกต่อไป  จึงท าให้วตัถุประสงค์ท่ีแอบแฝงของการละเล่นด้านนีห้มด
ความส าคญัลงไป  และถกูแทนท่ีด้วยวตัถปุระสงค์ใหม่ท่ีเพิ่มเข้ามาคือ  เพ่ือการอนรัุกษ์วฒันธรรม
พืน้บ้านอนัเป็นการแสดงออกซึ่งอตัลกัษณ์ของการละเล่นท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของกลุ่มชาติพนัธุ์พวน   
เพราะปัจจบุนัวฒันธรรมพวนก าลงัเลือนหายไปจากสงัคมเพราะความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีท่ีท าให้วัฒนธรรมท้องถ่ินแต่ละแห่งได้รับผลกระทบจากการพัฒนาทางสังคม   
ภูมิปัญญา  และวฒันธรรมชุมชนจึงถูกแทนท่ีด้วยสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ท่ีท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงวิถีชีวิต  ค่านิยม  ความเช่ือ  และความสมัพนัธ์ของคนในสงัคม  จึงท าให้วฒันธรรม
ชมุชนเกิดการเปล่ียนแปลงทัง้ระบบ  ดงันัน้เม่ือคนในชมุชนตระหนกัถึงการสญูหายของวฒันธรรม
กลุ่มจึงมีความคิดท่ีจะอนุรักษ์และรือ้ฟืน้วฒันธรรมชุมชนด้านต่าง ๆ  จนเกิดเป็นกระแสของการ
ทอ่งเท่ียวชมุชนบนพืน้ฐานอตัลกัษณ์ของกลุม่  วตัถปุระสงค์ใหมข่องการละเลน่พืน้บ้านจงึเกิดขึน้ 

3)  การละเล่นเข้าผี   พบว่า  มีทัง้การด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลงในวตัถปุระสงค์
การละเล่น   เช่น  การละเล่นนางด้งของจงัหวดันครนายกปัจจุบนั  ไม่ได้มีวตัถุประสงค์เพ่ือการ
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เส่ียงทายเหมือนในอดีต  แต่มีวตัถปุระสงค์ของการละเล่นเพ่ือการสาธิตให้ความรู้แก่คนทัว่ไปถึง
การละเล่นเข้าผีว่ามีรูปแบบการละเล่นอย่างไร  สาเหตกุารเปล่ียนแปลงก็เกิดจากความกลวัของผู้
สืบทอดการละเล่นท่ีเป็นผู้ เล่นหลกั  เพราะความเช่ือในความศกัดิ์สิทธ์ิของการละเล่นนางด้งท่ีผู้
เล่นได้พบเห็นมาตัง้แต่จ าความได้  ความจดจ าถึงความน่ากลวัและความศกัดิ์สิทธ์ิของการเส่ียง
ทายนางด้ง  ท าให้เม่ือตนต้องมาเป็นผู้ สืบทอดการละเล่นนางด้งจึงขอท าหน้าท่ีสืบทอดเพียงด้าน
รูปแบบการละเล่นเท่านัน้  โดยไม่มีการเข้าผีจริง  ในขณะท่ีการละเล่นนางกวักยังมีการสืบทอด
วัตถุประสงค์ของการละเล่นเพ่ือการเส่ียงทายเอาไว้  ส่วนหนึ่งเพราะผู้ เล่นรู้สึกว่าการละเล่น
นางกวกัผีจะเข้าท่ีตวักวกั  ซึง่แตกตา่งจากการละเลน่เข้าผีอ่ืน ๆ  ท่ีผีจะเข้าตวัผู้ เล่น  จงึท าให้ความ
กลัวนัน้ลดน้อยลง  รวมถึงความเช่ือถือในการเส่ียงทายของนางกวัก  จึงท าให้วตัถุประสงค์การ
เส่ียงทายยงัคงด ารงอยูเ่หมือนในอดีต  

ตาราง 3 แสดงการด ารงอยูแ่ละการเปล่ียนแปลงของการละเลน่พืน้บ้านไทยพวนในพืน้ท่ีภาคกลาง
ตอนล่างของประเทศไทย  ด้านอปุกรณ์ท่ีใช้ในการละเลน่   

การละเล่น อุปกรณ์การละเล่นในอดีต อุปกรณ์การละเล่นปัจจุบัน 
นางด้ง 1) กระด้งฝัดข้าวของแมห่ม้าย 1 อนั 

2)  สากต าข้าวของแมห่ม้าย 1 คู ่
3)  ขนัธ์ 5 
4)  เคร่ืองเชิญผี  ได้แก่  แปง้  กระจก  หวี  น า้หอม 
5)  ผ้าขาว 

 ยดึตามแบบฉบบัดัง้เดิมในอดตี 

นางกวกั 1) กวกั  (กงป่ันด้าย)  ของแมห่ม้าย 
2)  ไม้คานแมห่ม้าย 
3)  ของใช้ส าหรับแตง่ตวันางกวกั  ได้แก่  เสือ้ผ้า  หมวก   
4) กะลามะพร้าวตาเดียว  (ส าหรับท าเป็นหวั) 
5)  ขนัธ์ 5 
6)  เคร่ืองเชิญผี  ( ลปิสติก  แปง้  น า้หอม  หวี  กระจก  
หมากพล ู บหุร่ี  หอยขม 5 ตวั   บางพืน้ท่ีมีของกิน  ผลไม้ 
เพิ่มเข้ามาแตไ่มใ่ช้เหล้า) 
7)  กระด้งหรือถาดส าหรับใสท่รายหรือขีเ้ถ้า 
8)  ผ้าขาวปิดตา 
 
 

ยดึตามแบบฉบบัดัง้เดมิในอดตี  
แตม่ีการเปลีย่นแปลงไปบ้าง  เชน่  
ปัจจบุนัไมม่ีการใช้หอยขม  บาง
พืน้ท่ีไมใ่ช้กะลามะพร้าวตาเดียว
แตใ่ช้ผ้าท าสว่นหวัแทน 
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ตาราง 3 (ตอ่) 

 
จากตารางแสดงการด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลงของการละเล่นพืน้บ้านไทยพวนใน

พืน้ท่ีภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย  ด้านอุปกรณ์ท่ีใช้ในการละเล่นแต่ละประเภท  พบว่า  
สว่นใหญ่ยงัคงยึดองค์ประกอบตา่ง ๆ ท่ีใช้ในการละเล่นแบบเดิม  มีเหตผุลสองอย่าง  คือ 1)  กรณี
ท่ีเป็นการละเล่นเข้าผี  อปุกรณ์การละเล่นล้วนแตเ่ป็นส่ือเชิญผีตามความเช่ือของกลุ่มท่ีต้องยึดถือ
และใช้ตามรูปแบบในอดีต  ถึงแม้การละเล่นบางอย่างเชน่นางด้ง  ท่ีเป็นการละเล่นเพ่ือสาธิตแตไ่ม่
เข้าผีจริง  องค์ประกอบของอปุกรณ์จ าเป็นต้องเหมือนเดิม  เพราะความเช่ือเร่ืองผีท่ีท าให้เกิดการ
รักษารูปแบบขององค์ประกอบการละเล่นตา่ง ๆ  ตามท่ีสืบตอ่กนัมา  2)  อุปกรณ์ตา่ง ๆ  เป็นสิ่งท่ี
หาได้ไมย่ากในปัจจบุนั   

กรณีมีการเปล่ียนแปลงในอุปกรณ์ของการละเล่น  ด้วยเหตผุลของการปรับตวัคือเลือก
วสัดท่ีุสามารถหาได้ง่าย  เช่น  การใช้ผ้าแทนกะลามะพร้าวตาเดียวมาท าใบหน้านางกวกั  การไม่
ใช้หอยขม  หรือการใช้ไม้หรือดินเผามาท าตัวเบี ย้ในการละเล่นหม่าเบี ย้   ข้อสังเกตุการ
เปล่ียนแปลงในองค์ประกอบต่างๆ ของการละเล่นเข้าผีท่ีมีลักษณะลดทอน  พบว่า  จะพบท่ี
จงัหวดัสระบรีุเป็นส่วนใหญ่  ส่วนหนึ่งเพราะผู้ เล่นหลกัเป็นร่างทรงท่ีเช่ือกันว่ามีความสามารถใน
การติดต่อกับผีและควบคุมผีได้  ดงันัน้คุณสมบตัิดงักล่าวจึงมีอ านาจการต่อรองในการลดทอน
องค์ประกอบหรือขัน้ตอนตา่ง ๆ  ในขณะท่ีคนทัว่ไปท่ีเป็นผู้ เลน่หลกัไมก่ล้าท า 

การละเล่น อุปกรณ์การละเล่นในอดีต อุปกรณ์การละเล่นปัจจุบัน 
หมา่เบีย้ 1)  ก้นครกที่ท าจากเคร่ืองปัน้ดิน เผาขนาดเส้นผา่ 

ศนูย์กลางประมาณ  4  นิว้  หนาประมาณ  3  นิว้ 
2) ไม้กระดาน 1 แผน่  ขนาดหนาประมาณ  1.5 – 2  นิว้  
กว้างประมาณ  10  นิว้  ยาว 2 ศอก    

1)  มีปรับเปลีย่นวสัดตุวัหมา่เบีย้
เป็นวสัดทุี่หาง่ายตามท้องตลาด  
เช่น  ไม้  ดินเผา  โดยมีขนาดตาม
ต้นฉบบั 
2)  ไม้กระดานขนาดตามต้นฉบบั 

โอนโหลน่ซา ใช้เชือกผกูกบัไม้กระดานแล้วแขวนกบัก่ิงไม้ใหญ่ ยดึตามแบบฉบบัดัง้เดมิในอดตี 
หลมุเมือง  1) หลมุเมือง  ท าด้วยกะลามะพร้าววางเป็นสองแถว ๆ ละ 

5  ใบ  (หรือมากกวา่นีก็้ได้แตจ่ะท าให้ใช้เวลานานกวา่จะ
ชนะ) 
2)  เปลอืกหอย 

ยดึตามแบบฉบบัดัง้เดมิในอดตี  

ล าพวน แคน  ขนัธ์ 5 แคน  ขนัธ์ 5 
บกักระเต้ย ทอ่นไม้สแีดงผกูเชือก ทอ่นไม้สแีดงผกูเชือก 
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ตาราง 4 แสดงการด ารงอยูแ่ละการเปล่ียนแปลงของการละเลน่พืน้บ้านไทยพวนในพืน้ท่ีภาคกลาง
ตอนล่างของประเทศไทย  ด้านผู้ เลน่      

การละเล่น ผู้เล่นในอดตี ผู้เล่นในปัจจุบัน 
นางด้ง 1) ผู้ เลน่นางด้ง 2  คน (สว่นมากนิยมใช้ผู้หญิง

ทัง้ 2 คน)   
2) คนเชิญขนัธ์ 5 
3) คนเซิง้  (คนที่ร่วมร้องเนือ้ร้องเชิญผีใน
การละเลน่)   

4) หมอแคน 

1)  เลน่นางด้ง  2  คน  (สว่นมากนิยมใช้ผู้หญิงทัง้ 2 
คน)   
2)  คนเชิญขนัธ์ 5 
3)  คนเซิง้  (คนที่ร่วมร้องเนือ้ร้องเชิญผีใน
การละเลน่)   
4)  หมอแคน 
5)  หมอพิณ 
6)  มือกลอง 

นางกวกั 1)  ผู้ เชิญนางกวกั  2  คน   
2)  คนเชิญขนัธ์ 5   
3)  คนเซิง้ 
4)  หมอแคน 

 ยดึตามแบบฉบบัดัง้เดิมในอดตี 

หมา่เบีย้ ชายหรือหญิงก็ได้  แบง่ออก เป็น 2 ทีม  โดย
ปกติจะเลน่ทีมละไมเ่กิน 5 คน  เพื่อไมใ่ห้ใช้
เวลาในการแขง่นานเกินไป 

 ยดึตามแบบฉบบัดัง้เดิมในอดตี 

โอนโหลน่ซา ไมไ่ด้ก าหนด  แตส่ว่นมากจะเป็นหนุม่สาว  
โดยที่ผู้ชายจะเป็นคนแกวง่ชิงช้า  ผู้หญิงจะ
เป็นคนนัง่  เลน่ได้ทัง้เด็กและผู้ใหญ่ 

ยงัไมม่กีารละเลน่โอนโหลน่ซา  มีเพียงการท าโอน
โหลน่ซาไว้เพื่อให้คนได้รู้จกัหรือคนท่ีอาจลมื
การละเลน่นีไ้ปแล้ว 

หลมุเมือง ผู้ชายและผู้หญิง ผู้ชายและผู้หญิง 
ล าพวน หมอล า  หมอแคน  ลกูคู ่ หมอล า  หมอแคน  ลกูคู ่
บกักระเต้ย ผู้ชาย ผู้ชาย 

 
จากตารางแสดงการด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลงของการละเล่นพืน้บ้านไทยพวนใน

พืน้ท่ีภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย  ด้านผู้ เล่น   พบว่า  การด ารงอยู่ในปัจจบุนัยึดตามแบบ
ฉบบัดัง้เดิมเหมือนในอดีตเกือบทุกการละเล่น  เพราะในแต่ละประเภทการละเล่นต าแหน่งต่าง ๆ  
ของผู้ เก่ียวข้องในการละเลน่ล้วนถกูก าหนดไว้แล้ว  จะขาดต าแหนง่ใดต าแหน่งหนึง่ไมไ่ด้ไมเ่ชน่นัน้
การละเล่นก็จะไม่สมบูรณ์  ในกรณีของการละเล่นเข้าผีก็เช่นกัน  ไม่ว่าจะเป็นการละเล่นเข้าผี
ประเภทใดจะพบว่า  บุคคลท่ีเก่ียวข้องกับต าแหน่งการละเล่นจะประกอบด้วย  4  ต าแหน่งท่ี
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จ าเป็นส าหรับการละเล่นเข้าผี  คือ  1) ผู้ เล่นนางด้ง 2  คน (ส่วนมากนิยมใช้ผู้ หญิงทัง้ 2 คน)   
2) คนเชิญขันธ์ 5  3) คนเซิง้  (คนท่ีร่วมร้องเนือ้ร้องเชิญผีในการละเล่น)  4) หมอแคน  ท่ีถือเป็น
องค์ประกอบส าคญัด้านผู้ เลน่ท่ีมีผลตอ่การละเลน่เข้าผี   

ด้านการปรับตัวและเปล่ียนแปลงด้านผู้ เล่น  จะพบว่า  มีการเพิ่มผู้ เล่นเข้ามา  เช่น  
การละเล่นนางด้งจงัหวดันครนายกท่ีมีหมอพิณ  และมือกลอง  ในขณะท่ีการละเล่นนางด้งท่ีอ่ืนมี
แค ่ 4  ต าแหน่ง  และการเปล่ียนแปลงท่ีพบกรณีการละเล่นเข้าผีของต าแหน่งคนเซิง้  เฉพาะกรณี
จงัหวดัสระบุรีท่ีไม่ใช้ผู้ เซิง้  เน่ืองจากผู้ เล่นหลกัสามารถเชิญผีได้โดยไม่ต้องมีการร้องเซิง้ประกอบ
ซึง่ตา่งจงัหวดัอ่ืน ๆ ท่ีมีการละเลน่เข้าผีท่ีต้องมีการร้องเซิง้ทกุครัง้ 

ตาราง 5 แสดงการด ารงอยูแ่ละการเปล่ียนแปลงของการละเลน่พืน้บ้านไทยพวนในพืน้ท่ีภาคกลาง
ตอนล่างของประเทศไทย  ด้านการแตง่กาย   

 

การแตง่กายของผู้ เลน่ 
 

นางด้ง 
นครนายก 

นางกวกั หมา่
เบีย้ 
สระบรีุ 

โอน
โหลน่ซา 
สงิห์บรีุ 

หลมุ
เมือง 
สระบรีุ 

ล าพวน บกั
กะเต้ย 
สพุรรณบรีุ 

 
รวม 
(12) 

สระบรีุ ลพบรีุ น.ย ส.บ สงิห์ ล.บ ส.พ 

อดีตผู้หญิง 
-  เสือ้มากาแหลง่/ผ้าถงุ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
11 

 -  เสือ้คอกระเช้า/ผ้าถงุ 
(หรือเสือ้ในคอพวง)   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
11 

 -  เสือ้แขนกระบอก/
ผ้าถงุ   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
11 

-  ผ้าสไบ              11 
 อดีตผู้ชาย 
-  ชายเสือ้แขนสัน้คอ
กลม หรือเสือ้หม้อฮ่อม  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
12 

 -  ผ้าขาวม้า  (คาดเอว/
พาดบา่/โพกหวั)   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
12 

-  โสร่งหรือกางเกง             12 

ปัจจบุนัผู้หญิง 
-  เสือ้มากาแหลง่/ผ้าถงุ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
0 
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ตาราง 5 (ตอ่) 
 

 

การแตง่กายของผู้ เลน่ 
 

นางด้ง 
นครนายก 

นางกวกั หมา่
เบีย้ 
สระบรีุ 

โอน
โหลน่ซา 
สงิห์บรีุ 

หลมุ
เมือง 
สระบรีุ 

ล าพวน บกั
กะเต้ย 
สพุรรณบรีุ 

 
รวม 
(12) 

สระบรีุ ลพบรีุ น.ย ส.บ สงิห์ ล.บ ส.พ 

-  เสือ้คอกระเช้า/ผ้าถงุ 
(เสือ้ในคอพวง)   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
10 

 -  เสือ้แขนกระบอก/
ผ้าถงุ   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
10 

-  ผ้าสไบ              8 
 ปัจจบุนัผู้ชาย 
-  ชายเสือ้แขนสัน้คอ
กลม หรือเสือ้หม้อฮ่อม  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
11 

 -  ผ้าขาวม้า  (คาดเอว/
พาดบา่/โพกหวั)   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
11 

-  โสร่งหรือกางเกง             11 

 
จากตารางแสดงการด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลงของการละเล่นพืน้บ้านไทยพวนใน

พืน้ท่ีภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย  ด้านการแตง่กาย  พบว่า  ในอดีตการแตง่กายของผู้หญิง
และผู้ ชายชาวไทยพวนมีลักษณะการแต่งกายท่ีเรียบง่ายตามท้องถ่ิน  ผู้หญิงจะนุ่งผ้าถุง  (ซิ่น)   
ในชีวิตประจ าวนัเป็นหลกั  โดยเสือ้จะมี  3  แบบ  ท่ีใช้  แบบท่ีหนึ่งคือ  เสือ้มากาแหล่ง  (หมากกะ
แล่ง)  ท่ีเป็นเสือ้แขนเดียว  แตบ่างพืน้ท่ีก็เรียกเสือ้คอกระเช้าว่าเสือ้มากาแหล่งเช่นกนั  แบบท่ีสอง
คือเสือ้คอกระเช้า  (บางพืน้ท่ีจะเรียกเสือ้ในคอพวง)  แบบท่ีสามคือเสือ้แขนกระบอก  แตท่กุครัง้ท่ี
ผู้หญิงชาวพวนจะออกนอกบ้านจะต้องหม่ผ้าสไบทกุครัง้  (เป็นการกนัโป๊เพราะสมยัก่อนยงัไม่คอ่ย
มีเสือ้ในใส่กัน)  ส าหรับผู้ชายจะนุ่งเสือ้แขนสัน้คอกลมผ้าฝ้ายหรือเสือ้หม้อฮ่อม  กางเกงขาก๊วย
หรือนุ่งโสร่ง  และจะมีผ้าขาวม้าตดิตวัทกุครัง้ไว้ส าหรับโพกหวัหรือคาดเอวเวลาท างาน  หรือเอาไว้
พาดบ่าเวลาไปวัด  ดังนัน้การแต่งกายในการละเล่นจึงแต่งกายเหมือนเวลาปกติ  ยกเว้น
การละเล่นบกักะเต้ยจะนุ่งสโล่งหรือนุ่งผ้าขาวผ้า  เน่ืองจากเป็นการละเล่นท่ีจ าลองการหาปลา  
ทอดแหของชายหนุม่พวนในการด ารงชีวิต  ซึง่นิยมนุง่โสร่งหรือผ้าขาวม้าเวลาหาปลา 

การด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลงของการละเล่นพืน้บ้านไทยพวนในพืน้ท่ีภาคกลาง
ตอนล่างของประเทศไทย  ด้านการแต่งกายในปัจจุบนั  พบว่า  การด ารงอยู่ของการแต่งกายใน
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อดีตท่ียังคงรักษาไว้เหมือนเดิมคือการแต่งกายของผู้ ชาย  เหตุผลด้วยปัจจุบนัการแต่งกายของ
ผู้ ชายมีลักษณะเรียบง่ายเหมือนกับในอดีต  ซึ่งเป็นการแต่งกายตามยุคสมัยท่ีพบเห็นได้ทั่วไป  
รวมไปถึงการแต่งกายในการละเล่นบกักะเต้ยท่ีเป็นการแต่งกายท่ีจ าลองการหาปลา  ดงันัน้การ
แตง่กายต้องเป็นชดุท่ีสอดคล้องกบักิจกรรมท่ีท าท่ีส าคญัปัจจบุนัเสือ้ผ้าของผู้ชายก็ไมแ่ตกตา่งจาก
อดีต  ส าหรับผู้หญิงยงัมีการแตง่กายด้วยเสือ้คอกระเช้า  (เสือ้ในคอพวง)  เสือ้แขนกระบอก  ผ้าถงุ
และผ้าสไบในการละเล่นพืน้บ้านไทยพวนในปัจจบุนัเหมือนในอดีต  ยกเว้นในการละเล่นหม่าเบีย้  
และการละเล่นหลุมเมือง  ท่ีไม่ใช้ผ้าสไบเน่ืองจากเป็นการละเล่นกึ่งกีฬาจึงจ าเป็นต้องมีความ
คล่องตวั  ส าหรับการแตง่กายด้วยเสือ้มากาแหล่ง  (หมากกะแล่ง)  ในการละเล่นปัจจบุนัพบเพียง
แห่งเดียวคือ  การละเล่นนางด้งจังหวัดนครนายก  เน่ืองจากการละเล่นนางด้งของจังหวัด
นครนายกมีรูปแบบการละเล่นเพ่ือการสาธิต  ดงันัน้จึงเป็นกลุ่มการละเล่นท่ีมีการจดัเตรียมเพ่ือ
สาธิตตัง้แตก่ารแตง่กาย  ผู้ ร่วมเล่น  สถานท่ี  ดงันัน้เสือ้ท่ีกลุม่ผู้ เล่นนางด้งตัง้แตผู่้ เล่นหลกั  และผู้
ร้องเซิง้จึงมีการตดัชุดแต่งกายส าหรับการสาธิตการละเล่นนางด้ง  เวลาท่ีมีการแสดงนางด้งก็จะ
นดักันแต่งกายให้เหมือนกนั  เช่น  วนันีใ้ส่เสือ้มากาแหล่ง  (หมากกะแล่ง)  กบัผ้าถงุแบบเดียวกัน  
วนันีใ้ส่เสือ้คอกระเช้า (เสือ้ในคอพวง) ผ้าถุงแบบเดียวกนั  หรือวนัไหนจะใส่เสือ้แขนกระบอกกับ
ผ้าถุงแบบเดียวกันเป็นต้น  แต่ทุกครัง้ต้องใส่ผ้าสไบด้วยทุกครัง้  ดงันัน้การด ารงอยู่ของการแต่ง
กายในปัจจบุนัมีการคงไว้ซึง่การแตง่กายตามแบบฉบบัดัง้เดิมในอดีตเน่ืองจากเป็นเอกลกัษณ์ของ
การแตง่กายของชาวพวนท่ีพยายามรักษากนัไว้  ท่ีส าคญัชดุการแตง่กายก็ใช้วตัถดุิบในท้องตลาด
ท่ีมีขายในทกุยคุทกุสมยั  สิ่งท่ีเปล่ียนแปลงไปอาจเป็นชนิดของผ้า  และท่ีมาของผ้าซึง่ส่วนใหญ่ซือ้
มากกว่าทอเองเพราะปัจจบุนัการทอผ้าไม่ใช่ส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของชาวไทยพวนในปัจจุบนัแล้ว  
นอกจากกลุ่มอนรัุกษ์การทอผ้าด้วยมือท่ีตัง้ขึน้จากการรวมกลุ่มกนัของคนในชมุชนท่ีเน้นไปท่ีการ
ทอขายมากกวา่ทอใช้เอง 
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ตาราง 6 แสดงการด ารงอยูแ่ละการเปล่ียนแปลงของการละเลน่พืน้บ้านไทยพวนในพืน้ท่ีภาคกลาง
ตอนล่างของประเทศไทย  ด้านดนตรี 

 

เคร่ืองดนตรี 
 

นางด้ง 
นครนายก 

นางกวกั หมา่
เบีย้ 
สระบรีุ 

โอน
โหลน่ซา 
สงิห์บรีุ 

หลมุ
เมือง 
สระบรีุ 

ล าพวน บกั
กะเต้ย 
สพุรรณบรีุ 

 
รวม 
(12) 

สระบรีุ ลพบรีุ น.ย ส.บ สงิห์ ล.บ ส.พ 

อดีต 
แคน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
9 

การปรบมือ             9 
ปัจจบุนั 
แคน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
9 

การปรบมือ             8 
พิณ              1 
กลอง             1 
เคร่ืองเสยีง             2 

 
จากตารางแสดงการด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลงของการละเล่นพืน้บ้านไทยพวนใน

พืน้ท่ีภาคกลางตอนลา่งของประเทศไทย  ด้านดนตรี  พบวา่  ในอดีตการละเล่นพืน้บ้านไทยพวนท่ี
ต้องมีการร้อง/ล าประกอบการละเล่นจะต้องมีแคนเป็นดนตรีหลักทุกการละเล่น  และใช้การ
ปรบมือเข้าจงัหวะเป็นองค์ประกอบของการละเล่น  ดงันัน้การละเล่นหม่าเบีย้  การละเล่นหลุม
เมือง  ซึ่งเป็นการละเล่นกึ่งกีฬาจึงไม่จ าเป็นต้องมีดนตรี  เพราะ ไม่ใช่การละเล่นท่ีมีการร้อง  
ส าหรับบกักะเต้ยจะมีแค่แคนเป็นเคร่ืองดนตรีประกอบการละเล่นแต่ไม่มีการปรบมือ  เพราะเป็น
การละเล่นประกอบดนตรี  และการละเล่นโอนโหล่นซาถึงแม้จะมีเนือ้ร้องประกอบแต่ก็ใช้เพียงแค่
การปรบมือไมใ่ช้แคน  เพราะเป็นการร้องระหวา่งไกวชิงช้าเทา่นัน้ 

ปัจจุบนัการด ารงอยู่ของแคนยงัคงเป็นเคร่ืองดนตรีหลกัในการละเล่นพืน้บ้านไทยพวน
เหมือนเดิม  และแคนยงัอยู่ในชีวิตของชาวพวนเหมือนในอดีตเพราะแคนคือดนตรีในวิถีชีวิตของ
ชาวพวนมาโดยตลอด  ดังนัน้แคนนอกจากเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีให้ความสนุกแล้ว  แคนยังมี
ความส าคญัในฐานะเคร่ืองดนตรีเชิงพิธีกรรมด้วย  เพราะในการละเล่นหรือการท าพิธีกรรมอะไร
ของชาวพวนก็ตาม  แคนต้องเป็นหนึ่งในเคร่ืองดนตรีเสมอ  เสียงแคนเปรียบเสมือนเป็นส่ือเชิญผี
หรือสิ่งสิ่งศกัดิ์หากการละเลน่นัน้ต้องเก่ียวข้องกบัพิธีกรรมหรือสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิ  ในการละเลน่ก็เชน่กนั  
ใม่ว่าจะเป็นการละเล่นเข้าผี  การละเล่นล าพวนท่ีต้องมีการไหว้ครูก่อนแสดง  หรือการละเล่น
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สนกุสนานทัว่ไป  เสียงแคนเป็นสิ่งท่ีอยูคู่ช่าวพวนเสมอมา   การเปล่ียนแปลงด้านดนตรีในปัจจบุนั
มีลกัษระการเพิ่มเคร่ืองดนตรีเข้ามาในการละเล่น  ซึ่งเป็นลักษณะของการปรับตวัท่ีต้องการ ให้
การละเล่นเป็นท่ีน่าสนใจและสนุกมากขึน้ส าหรับคนรุ่นใหม่  เช่น  การเพิ่มพิณ  และกลองใน
การละเล่นนางด้งของจงัหวัดนครนายก  การใช้เคร่ืองเสียงและกลองในการละเล่นล าพวนของ
จังหวัดนครนายก  การใช้เคร่ืองเสียงเปิดเพลงม้าย่องในการละเล่นนางกวักของจังหวัดลพบุรี  
เน่ืองจากชาวบ้านเช่ือว่าเจ้าพอ่สนัน่ท่ีเป็นเจ้าพ่อท่ีคนในชมุชนเคารพจะลงมาเลน่นางกวกัและเจ้า
พ่อจะชอบและอารมณ์ดีถ้าได้ยินเพลงม้าย่อง  (สมบญุ   บญุน าพา.  2562: สมัภาษณ์)  และการ
ใช้เคร่ืองเสียงส าหรับการแสดงประกอบดนตรีบกักะเต้ยของจงัหวดัสพุรรณบรีุ 

ตาราง 7 แสดงการด ารงอยูแ่ละการเปล่ียนแปลงของการละเลน่พืน้บ้านไทยพวนในพืน้ท่ีภาคกลาง
ตอนล่างของประเทศไทย  ด้านวาระ/โอกาสในการละเลน่   

 

วาระ/โอกาสใน
การละเลน่   

 

นางด้ง 
นครนายก 

นางกวกั หมา่
เบีย้ 
สระบรีุ 

โอน
โหลน่ซา 
สงิห์บรีุ 

หลมุ
เมือง 
สระบรีุ 

ล าพวน บกั
กะเต้ย 
สพุรรณบรีุ 

 
รวม 
(12) 

สระบรีุ ลพบรีุ น.ย ส.บ สงิห์ ล.บ ส.พ 

อดีต 
-  เทศกาลสงกรานต์   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
11 

-  ประเพณีก าฟา้               11 
-  งานลงขว่ง             11 
-  พิธียกครู               1 
-  งานบญุประเพณี
ตามฮีต12    

            5 

-  งานมงคล  งานศพ               5 
-  โอกาสทัว่ไป             10 
ปัจจบุนั 
-   เทศกาลสงกรานต์   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
0 

-  ประเพณีก าฟา้               3 
-  งานลงขว่ง             0 
-  พิธียกครู  (เฉพาะ
จงัหวดันครนายก) 

            0 
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ตาราง 7 (ตอ่) 

 

วาระ/โอกาสใน
การละเลน่   

 

นางด้ง 
นครนายก 

นางกวกั หมา่
เบีย้ 
สระบรีุ 

โอน
โหลน่ซา 
สงิห์บรีุ 

หลมุ
เมือง 
สระบรีุ 

ล าพวน บกั
กะเต้ย 
สพุรรณบรีุ 

 
รวม 
(12) 

สระบรีุ ลพบรีุ น.ย ส.บ สงิห์ ล.บ ส.พ 

-  งานบญุประเพณี
ตามฮีต12    

            0 

-  งานมงคล  งานศพ               0 
- การสาธิตการละเลน่             11 
-  งานวฒันธรรมที่จดั
โดยหนว่ยงานราชการ 

            7 

-  โอกาสทัว่ไป              11 
-  งานวฒันธรรมโดย
ชมรมไทยพวนแหง่
ประเทศไทย/จงัหวดัจดั
ขึน้ 

            8 

 
จากตารางแสดงการด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลงของการละเล่นพืน้บ้านไทยพวนใน

พืน้ท่ีภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย  ด้านวาระ/โอกาสในการละเล่น  พบว่า  ในอดีต
การละเล่นพืน้บ้านไทยพวนมีวตัถุประสงค์เพ่ือสร้างความสนุกสนานและผ่อนคลายให้กับคนใน
ชุมชนหลังจากเสร็จสิน้การท างาน  เพราะในสมัยก่อนชาวพวนมีอาชีพท านาเป็นอาชีพหลัก   
ซึ่งเป็นอาชีพท่ีหนกัและเหน่ือย  จะมีเวลาพกัผ่อนก็ตอ่เม่ือหมดฤดกูารท านา  ดงันัน้  วาระโอกาส
ในการละเล่นพืน้บ้านทุกชนิดจึงเก่ียวข้องกับเทศกาล  ประเพณีส าคญัของชาวไทยพวน  นัน่คือ  
การละเล่นพืน้บ้านไทยพวนทกุประเภทจะนิยมเล่นเป็นหลกัคือ  เทศกาลสงกรานต์ซึง่ถือเป็นวนัขึน้
ปีใหม่ของคนไทยและคนลาว  เทศกาลสงกรานต์ในอดีตชาวพวนจะหยุดงานและเฉลิมฉลองด้วย
ความสนกุตอนกลางคืนก็จะมีการละเล่นตา่ง ๆ  เพราะสมยัก่อนเทศกาลประเพณีใหญ่ ๆ  จะเป็น
การรวมตวัของทุกคนในชุมชนและจะมารวมตวักันท่ีวดัเพ่ือท าบุญและเล่นการละเล่นกันอย่าง
สนุกสนาน   รองลงมาคือวาระโอกาสในประเพณีก าฟ้า  ซึ่งประเพณีนีช้าวพวนมีความเช่ือว่าทุก
คนต้องหยดุการท างานทัง้ในบ้านและนอกบ้าน  ไม่เช่นนัน้ฟ้าอาจผ่าได้  จงึหยดุการท างานและมา
รวมตวัท าบญุและตอ่ด้วยการละเลน่พืน้บ้าน  และอีกวาระโอกาสหนึ่งท่ีเป็นการรวมกลุม่ของคนใน
ชมุชน  คือ  การลงข่วง  (ช่วยกนัท างาน)  จะเป็นช่วงเวลารวมกลุ่มของคนในชมุชนในการเตรียม
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งานของชุมชน  ดังนัน้ระหว่างการท างานก็จะน าการละเล่นพืน้บ้านมาเล่นเพ่ือให้เกิดความ
สนกุสนานและผ่อนคลายระหว่างการท างานไปด้วย  ยกเว้นการละเล่นโอนโหล่นซา  ท่ีเล่นได้ตาม
วาระโอกาสท่ีสะดวก  ใครอยากเล่นก็สามารถชวนกันไปเล่นได้ตลอดเวลา  แต่วาระโอกาสท่ี
สะดวกของคนในชุมชนท่ีจะน าการละเล่นพืน้บ้านมาเล่น  จะมีการละเล่นเพียง  2  การละเล่น
เท่านัน้ท่ีไม่นิยมเล่นในโอกาสทั่วไป  คือการละเล่นนางด้ง  และการละเล่นบกักะเต้ย   กรณีของ
การละเล่นนางด้งเป็นการละเล่นเข้าผีท่ีเล่นเฉพาะเทศกาลสงกรานต์  ประเพณีก าฟ้า  งานลงข่วง  
และพิธียกครู  (นครนายก)  เท่านัน้  โอกาสทัว่ไปไม่นิยมเล่น  เพราะเป็นการเส่ียงทายเร่ืองความ
อดุมสมบรูณ์ในการท าเกษตร  จึงเก่ียวข้องกบัช่วงเวลา  แตก่ารเข้าผีประเภทอ่ืน ๆ  สามารถเล่นได้
ตามท่ีต้องการเพราะเป็นการเส่ียงทายเร่ืองทั่ว ๆ  ท่ีไม่เก่ียวกับความเป็นอยู่ของชุมชน  และ
การละเล่นบกักะเต้ยท่ีไมน่ิยมเล่นโอกาสทัว่ไป  เพราะคนสว่นน้อยเท่านัน้ท่ีช่ืนชอบความสนกุแบบ
สปัดน  ในขณะท่ีคนสว่นมากรู้สึกไม่สบายใจท่ีได้เห็น  เพราะเป็นการละเล่นท่ีทะลึ่งและหยาบโลน
ส าหรับบรรทดัฐานของสงัคมท่ีเร่ืองเพศเป็นสิ่งท่ีห้ามเปิดเผยในพืน้ท่ีสาธารณะ  ด้านวาระโอกาส
งานบุญประเพณีตามฮีต  12  (ท่ีไม่ใช่บุญก าฟ้า)  งานมงคลและงานอวมงคล  จะมีเพียง
การละเล่นล าพวนเท่านัน้ท่ีนิยมเล่น  ในบรรดาวาระโอกาสในการละเล่นล าพวนถือว่าเป็น
การละเล่นท่ีสามารถพบเห็นได้ในทุกโอกาสตัง้แต่งานบุญประเพณี  งานมงคล  งานอวมงคล  
รวมถึงโอกาสทัว่ไป 

การด ารงอยู่ของการละเล่นพืน้บ้านไทยพวนในปัจจบุนัท่ียงัมีการละเล่นในวาระโอกาส
เหมือนในอดีต  เหลือเพียง  4  การละเลน่เทา่นัน้  ได้แก่  การละเลน่นางกวกั  (สระบรีุ)  การละเล่น
หม่าเบีย้  (สระบุรี)  การละเล่นหลุมเมือง  (สระบุรี)  และการละเล่นล าพวน  (สระบุรี)  ซึ่งเล่นใน
งานประเพณีก าฟ้าท่ีจัดขึน้เป็นประจ าทุกปี  การละเล่นพืน้บ้านไทยพวนของจังหวัดสระบุรีเป็น
เพียงจงัหวดัเดียวท่ีเป็นการด ารงอยู่ในวาระโอกาสท่ีผูกติดกับพืน้ท่ีทางประเพณีเหมือนในอดีตท่ี
พบในปัจจุบนั    นอกนัน้การละเล่นพืน้บ้านไทยพวนอีก  4  จังหวดั  ไม่ปรากฏในวาระโอกาสท่ี
เก่ียวข้องกบัพืน้ท่ีทางประเพณีของชมุชนเชน่ในอดีตอีกตอ่ไป  แตก่ารด ารงอยูใ่นวาระโอกาสทัว่ไป
ท่ีสามารถพบเห็นได้ตามความต้องการยงัคงมีอยู่เหมือนเดิม  ทุกประเภทของการละเล่นพืน้บ้าน
ยังถูกเรียกร้องให้มีการละเล่นเพ่ือแสดงให้ชมในยุคปัจจุบันตามโอกาส  ยกเว้นการละเล่นบัก
กะเต้ยท่ีโอกาสทัว่ไปคนในยุคปัจจุบนัก็ยงัไม่นึกถึงและอยากชมเม่ือเทียบกับการละเล่นของไทย
พวนประเภทอ่ืน  อาจด้วยความหมายท่ีซ่อนอยู่ในการละเล่นท่ีได้รับการยอมรับท่ีน้อยกว่าตัง้แต่
อดีตจนถึงปัจจบุนั 
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การสูญหายของวาระโอกาสในการละเล่นในอดีตถูกแทนท่ีด้วยวาระโอกาสใหม่ในยุค
ปัจจบุนัท่ีมีโอกาสเล่นบอ่ยครัง้ท่ีสดุของทกุประเภทการละเล่น  (ยกเว้นการละเล่นบกักะเต้ย)  คือ  
วาระโอกาสการสาธิตการละเลน่  รองลงมาคือการละเลน่ในงานวฒันธรรมท่ีจดัโดยชมรมไทยพวน
แห่งประเทศไทยหรือชมรมฯ  จังหวดั  ยกเว้นการละเล่นนางด้ง  (นครนายก)  ซึ่งไม่ได้รับความ
นิยมเท่าการละเล่นนางกวัก  ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะการละเล่นนางด้งจ าเป็นต้องใช้พืน้ท่ีใน
การละเล่น  (มีการโยนกระด้งรับกระด้ง)  การละเล่นหม่าเบีย้  (สระบุรี) และการละเล่นหลุมเมือง  
(สระบรีุ)  เป็นการละเลน่ทัว่ไป  การละเล่นบกักะเต้ยก็มีแตส่่วนน้อย  ส่วนใหญ่การละเล่นพืน้บ้าน
ไทยพวนท่ีจะได้รับเลือกไปเลน่ในงานวฒันธรรมมกัสะท้อนอตัลกัษณ์หรือสามารถเป็นตวัแทนของ
กลุ่มชาติพนัธุ์พวนได้อย่างชดัเจน  ดังนัน้เวทีวฒันธรรมจึงเป็นวาระโอกาสของการละเล่นนางด้ง  
การละเล่นนางกวัก  และการละเล่นล าพวนเป็นหลัก  เพราะเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ ท่ี
ชดัเจนและสะท้อนตวัตนของชาวพวนในอดีตได้ชดัเจนท่ีสดุ 

ตาราง 8 แสดงการด ารงอยูแ่ละการเปล่ียนแปลงของการละเลน่พืน้บ้านไทยพวนในพืน้ท่ีภาคกลาง
ตอนล่างของประเทศไทย  ด้านสถานท่ี   

 

สถานท่ี 
 

นางด้ง 
นครนายก 

นางกวกั หมา่
เบีย้ 
สระบรีุ 

โอน
โหลน่ซา 
สงิห์บรีุ 

หลมุ
เมือง 
สระบรีุ 

ล าพวน บกั
กะเต้ย 
สพุรรณบรีุ 

 
รวม 
(12) 

สระบรีุ ลพบรีุ น.ย ส.บ สงิห์ ล.บ ส.พ 

อดีต 
-  ลานวดั  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
11 

-  ลานบ้าน/ท่ีโลง่แจ้ง                11 
-  ทางสามแพร่ง             3 
-  ใต้ต้นไม้ใหญ่             1 
ปัจจบุนั 
-  ลานวดั   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
0 

-  ลานบ้าน/ท่ีโลง่แจ้ง                2 
-  ทางสามแพร่ง             0 
-  ใต้ต้นไม้ใหญ่             1 
-  พืน้ท่ีแสดงที่จดัเตรียม             11 
-  ศนูย์วฒันธรรมชมุชน             4 
-  งานวฒันธรรมที่
หนว่ยงานตา่ง ๆ จดัขึน้ 

            11 
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จากตารางแสดงการด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลงของการละเล่นพืน้บ้านไทยพวนใน
พืน้ท่ีภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย  ด้านสถานท่ี  พบว่า  ในอดีตการละเล่นของชมุชนจะใช้
พืน้ท่ีชุมชนเป็นแหล่งรวมตัวการละเล่นพืน้บ้าน  โดยเฉพาะพืน้ท่ีวัด  วัดคือพืน้ท่ีสาธารณของ
ชมุชนมาตัง้แตส่มยัอดีต  คนในชมุชนจึงรวมตวักนัท่ีวดัในการท ากิจกรรมต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นการ
ท างานหรือการละเล่น  ถ้าไม่ใช้พืน้ท่ีวัดก็จะใช้บริเวณลานบ้านท่ีเป็นท่ีโล่งแจ้ง  และสถานท่ี
เฉพาะท่ีใช้ในการละเล่นเข้าผีคือบริเวณทางสามแพร่ง  เพราะเช่ือว่าเป็นสถานท่ีท่ีมีวิญญาณผ่าน
มาจะท าให้ผีเข้ามาเล่นได้ง่าย  ในขณะท่ีการละเล่นประเภทอ่ืนจะไม่นิยมเล่นบริเวณดังกล่าว
เพราะไม่ใช่พืน้ท่ีท่ีคนปกติควรไปเก่ียวข้อง  ส่วนการละเล่นโอนโหล่นซาจะเล่นท่ีใต้ต้นไม้ใหญ่ท่ี
เดียว  เพราะต้องใช้ต้นไมใ่หญ่ในการผกูชิงช้าและมีบริเวณส าหรับการไกว 

การด ารงอยู่ของการละเล่นพืน้บ้านไทยพวนในพืน้ท่ีภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย  
ด้านสถานท่ีในปัจจบุนั  พบวา่  การด ารงอยู่ด้านสถานท่ีในการละเล่นไทยพวนเช่นในอดีต  มีเพียง
การละเล่นโอนโหล่นซา  ท่ียงัเล่นใต้ต้นไม่ใหญ่เหมือนในอดีตเหตผุลก็เพราะเป็นการละเล่นท่ีต้อง
ใช้ต้นไม้ใหญ่ในการแขวนชิงช้า  ส่วนการละเล่นนางด้ง  (นครนายก)  และการละเล่นนางกวัก  
(สระบรีุ)  ยงัใช้พืน้ท่ีลานบ้านหรือพืน้ท่ีโล่งแจ้งในการละเล่นซึ่งส่วนมากจะใช้พืน้ท่ีบ้านของผู้ เล่น
หลกั  ในขณะพืน้ท่ีบริเวณลานวดัไม่มีการใช้เป็นพืน้ท่ีในการละเล่นปัจจบุนัอีกตอ่ไป  ด้วยเหตผุลท่ี
มีสถานท่ีเฉพาะในการละเล่นท่ีเข้ามาทดแทน  เพราะปัจจุบันการละเล่นไม่ได้ถูกใช้เพ่ือการ
รวมกลุ่มของคนในชุมชนเหมือนในอดีต  แต่การละเล่นในปัจจุบันเกิดขึน้จากการรวมกลุ่มท่ีมี
วัตถุประสงค์เฉพาะ  สถานท่ีในการละเล่นจึงเป็นพืน้ท่ีเฉพาะ  ได้แก่  บริเวณพืน้ท่ีแสดงท่ีถูก
จดัเตรียม  บริเวณงานวฒันธรรมท่ีหน่วยงานต่าง ๆ  ได้จัดขึน้  หรือศนูย์วฒันธรรมของชุมชนใน
การแสดงการละเลน่เพ่ือต้อนรับนกัทอ่งเท่ียวหรือการดงูาน   
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ตาราง 9 แสดงการด ารงอยูแ่ละการเปล่ียนแปลงของการละเลน่พืน้บ้านไทยพวนในพืน้ท่ีภาคกลาง
ตอนล่างของประเทศไทย  ด้านวิธีการเลน่   

การละเล่น วิธีการเล่นในอดตี  วิธีการเล่นในปัจจุบนั 
นางด้ง  1.  น าสาก  1 คู ่ วางขนานกนัแล้วให้คนเลน่นางด้ง  2  

คนนัง่ยอง ๆ ตรงกลางระหวา่งสากทัง้ 2  หนัหน้าเข้าหา
กนัและจบักระด้งไว้คนละข้างแล้วใช้ผ้าขาวคลมุหวัคน
เลน่ทัง้ 2 คน 
2.  คนเชิญขนัธ์ 5  จะอนัเชิญขนัธ์ 5 เพื่อเป็นการบอก
กลา่วเพื่อเชิญผีลงมาเลน่นางด้ง 
3.  คนเซิง้เร่ิมเซิง้เพลงนางด้ง  คนท่ีไปดกูารละเลน่ก็จะ
ช่วยกนัปรบมือหมอแคนจะเป่าแคนคลอกบัการเซิง้  โดย
จะ  (ร้อง)  เซิง้เพลงนางด้งไปเร่ือย ๆ จนกวา่ผีจะเข้าคน
เลน่   
4.  เมื่อผีนางด้งเข้าแล้ว  กระด้งในมือของคนท่ีเข้าก็จะสัน่  
อีกคนก็จะปลอ่ยแล้วก็จะเก็บของในกระด้งออกเพื่อไม้ให้
หลน่กระจดักระจาย  นางด้งโยนกระด้งเพื่อเสีย่งทาย  
5. เมื่อเลน่แมน่างด้งได้เวลาพอสมควรแล้วก็จะมีการเชิญ
แมน่างด้งออกจากร่างคนเลน่   
 

 ขัน้ตอนของการละเลน่นางด้งยงัคงมกีารละเลน่
เหมือนเดิมในอดีต  แตส่ิง่ทีเ่ปลีย่นแปลงคือเป็น
การแสดงให้เห็นวิธีเลน่เพื่อสาธิตให้กบั
นกัทอ่งเที่ยวมากกวา่เลน่เข้าผีจริงจงัเหมือนใน
อดีต 
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ตาราง 9 (ตอ่) 
 

การละเล่น วิธีการเล่นในอดตี  วิธีการเล่นในปัจจุบนั 
นางกวกั 1.  เร่ิมจากการแตง่ตวันางกวกัโดยการน ากวกัมาแตง่ตวั

เป็นหญิง โดยน าไม้คานมาสอดตรงกลางทีต่วักวกัเพื่อท า
เป็นแขนนางกวกัและนางกวกัจะใช้แขนส าหรับเขียนค า
ท านาย 
2.  คนเชิญขนัธ์ 5   จะอนัเชิญขนัธ์ 5 เพื่อเป็นการบอก
กลา่วเพื่อเชิญผีลงมาเลน่นางกวกักบัคนในชมุชน   
3.  น าผู้ เชิญนางกวกั  2  คน  มาผกูผ้าปิดตา  นัง่จบั
นางกวกัคนละข้าง  คนเซิง้เร่ิมเซิง้เพลงนางกวกั  คนที่ไปดู
การละเลน่ก็จะชว่ยกนัปรบมือเป็นจงัหวะ  โดยจะ  (ร้อง)  
เซิง้เพลงนางกวกัไปเร่ือย ๆ จนกวา่ผีจะเข้าตวักวกั  (ไม่
เข้าคนเลน่)   
4.  เมื่อผีนางกวกัเข้า  สงัเกตได้จากที่กวกัจะหนกัและแขน
นางกวกัจะทิ่มลงพืน้สลบัไปมาทัง้ซ้ายและขวา ก็จะเร่ิม
การซกัถามโดยสว่นมากมกันิยมถามเร่ืองคูค่รองจึงมกัจะ
ถามหาคู ่รวมทัง้เร่ืองทัว่ไป 
5.  เมื่อเลน่พอสมควรก็เชิญผีนางกวกัออก 

ขัน้ตอนตา่ง ๆ ของการละเลน่นางกวกัในปัจจบุนั  
มีขัน้ตอนการละเลน่หลกัตามแบบฉบบัดัง้เดมิที่
สบืทอดมา  เพียงแตล่ะพืน้ท่ีจะมรีายละเอียด
ปลกียอ่ยแตกตา่งกนัออกไป 

หมา่เบีย้ แตล่ะทีมจะแขง่กนัเตะลกูหมา่เบีย้ให้ถกูกระดานท่ีตัง้หา่ง
ประมาณ  3 – 5 เมตร  โดยต้องเตะให้กระดานล้มออก
นอกเส้นท่ีขีดไว้ถงึจะชนะ  ทีมไหนเตะกระดานล้มมาก
ที่สดุนบัแต้มจากจ านวนคนในทีม  ทีมนัน้ก็จะเป็นฝ่าย
ชนะ  สมมติมีทีมละ 5 คนก็ตัง้ลกูหมา่เบีย้  5  ลกู  และนบั
แต้มที่เตะได้   

  ยดึตามแบบฉบบัดัง้เดิมในอดีต 

โอนโหลน่ซา ผลดักนัเลน่ทีละคู ่ โดยสว่นมากผู้ชายจะเป็นคนแกวง่
ชิงช้าให้ผู้หญิงนัง่  คนอื่น ๆ ก็จะช่วยกนัร้องเพลง  เมื่อเลน่
พอสมควรก็จะผลดัเปลีย่นให้คูอ่ืน่เลน่บ้างสลบักนัไป  โดย
มีเนือ้ร้องประกอบการละเลน่ท่ีแตล่ะท้องถ่ินก็จะแตกตา่ง
กนัออกไป 

มีโอโหลน่ซาพร้อมส าหรับการละเลน่  แตย่งัขาด
การรือ้ฟืน้บทร้อง 
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ตาราง 9 (ตอ่) 
 

การละเล่น วิธีการเล่นในอดตี  วิธีการเล่นในปัจจุบนั 
หลมุเมือง 1.  ใสห่อยลงไปในแตล่ะกะลา ๆ ละ 5 ตวั  ยกเว้นหวัและ

ท้ายจะใสห่อย 10 ตวั 
2.  ผู้ เลน่สองฝ่ายจะตกลงกนัวา่ใครจะเป็นผู้ เร่ิมเลน่ก่อน  
โดยวิธีการเลน่คือผู้ เลน่จะหยิบหอยจากหลมุที่เลอืก
ยกเว้นหลมุหวัท้ายที่ใสห่อยไว้ 10 ตวัแล้วน าหอยทีม่ี
หยอดใสห่ลมุแตล่ะหลมุจนหอยที่ตวัเองมีหมด  ท าอยา่งนี ้ 

 ยดึตามแบบฉบบัดัง้เดิมในอดตี 

การละเล่น วิธีการเล่นในอดตี  วิธีการเล่นในปัจจุบนั 
 ไปเร่ือย ๆ จนกวา่หอยตวัสดุท้ายที่หยอดลงหลมุจะหมด

และหลมุถดัเป็นหลมุเปลา่  จะสามารถหยิบหอยหลมุถดั
จากหลมุเปลา่เป็นของตนเอง  ยิง่มีหอยมากยิ่งชนะ  และ
เมื่อได้หอยหลมุนัน้แล้วปรากฏวา่หลมุถดัไปเป็นหลมุ
เปลา่อีกก็สามารถได้หอยหลมุถดัไปอีกเช่นกนั   

 

ล าพวน 1.  หมอล าและหมอแคนจะยกขนัธ์ 5 เพื่อไหว้ครู   
2.  หมอแคนจะเร่ิมเป่าแคนเป็นการไหว้ครูก่อนแล้วเป่า
ทอดระยะเพื่อให้หมอล าขึน้ 
3.  หมอล าจะเร่ิมต้นล าพวนเป็นกลอน  โดยเร่ิมต้นจาก
บทไหว้ครู  ที่เรียกวา่  “ขึน้อ้อ”  กอ่นท่ีจะล าพวนเร่ืองที่
เตรียมมา  แตบ่างที่ไมม่กีารล าพวนบทขึน้อ้อ  เพียงแตจ่ะ
บอกกลา่วด้วยวาจาระลกึถงึครูบาอาจารย์วา่ขอให้การ
แสดงในวนันีผ้า่นไปได้ด้วยดี  อยา่ได้ติดอยา่ได้ขดั   
4.  เมื่อขึน้อ้อเสร็จแล้วหมอล าก็จะขบัล าพวนตอ่เลย  
เนือ้หาในการล าพวนจะแบง่ออกเป็น 2  ประเภท   ได้แก่   
   1)  ล าพืน้หรือล าเร่ือง  เป็นการน านิทานพืน้บ้านและ
เร่ืองจกัร ๆ วงศ์ ๆ มาขบัร้อง 
   2)  ล าด้น  เป็นการคดิกลอนสดของหมอล าแตล่ะคน   
5.  เมื่อล าครบบทหรือได้เวลาสมควรแล้ว  หมอล าก็จะ
กลา่วลาผู้ชมเป็นกลอนล าพวนในบทสดุท้ายซึง่เป็นบทลา
ที่จะต้องมีทกุครัง้ เป็นการจบการละเลน่ 

ยดึตามแบบฉบบัดัง้เดมิในอดตี 
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ตาราง 9 (ตอ่) 
 

การละเล่น วิธีการเล่นในอดตี  วิธีการเล่นในปัจจุบนั 
บกักระเต้ย 1.  น าทอ่นไม้มาผกูเชือกแล้วผกูนิดที่เอว  ปลอ่ยเชือกยาว

พอประมาณ  ให้ทอ่นไม้สามารถแกวง่ไปมาระหวา่งเดิน
ได้ 
2.  เมื่อดนตรีขึน้  ผู้ชายที่เป็นผู้ เลน่ก็จะท าเป็นจบัปลา  
ทอดแห  หวา่นแห  (สะท้อนวถีิชีวิตของชายพวนในอดีต)  
แกล้งท าทา่ทางก้ม ๆ เงย ๆ ถลกผ้าขาวม้าที่นุง่ให้สัน้เพื่อ
ท าเสมือนเวลาทอดแห  จบัปลาจริง  แกล้งถลกผ้าขาวม้า   
ก้ม ๆ เงย ๆ  เพื่อให้บกักระเต้ยโผล ่ เพื่อให้คนดหูวัเราะ
ชอบใจเลน่พอจบเพลงก็เลกิ 

ปัจจบุนัมวีิธีการเลน่เหมือนเดิม  แตม่ีการเพิ่ม
เนือ้หาเข้ามาคือจะมีปลา  ปลาคอืเงินท่ีผู้ชมโยน
มาที่แหเพื่อความชอบใจ  เงินนัน้คนเลน่ก็จะเอาไป
ทอดผ้าป่าถ้าเป็นการแสดงในงานทอดผ้าป่าของ
ชมรมไทยพวนแหง่ประเทศไทย 

 
การด ารงอยูแ่ละการเปล่ียนแปลงของการละเลน่พืน้บ้านไทยพวน ด้านวิธีการเลน่  พบว่า  

ขัน้ตอนหลกัตา่ง ๆ ของการละเล่นในปัจจบุนั  มีการด ารงอยู่ของขัน้ตอนการละเล่นหลกัตามแบบ
ฉบบัดัง้เดมิท่ีสืบทอดมา  เพียงแตล่ะพืน้ท่ีจะมีรายละเอียดปลีกยอ่ยแตกตา่งกนัออกไป    

ด้านการเปล่ียนแปลงไปจากอดีตในองค์ประกอบของการละเล่น  ของแต่ละประเภทก็มี
เหตผุลท่ีแตกตา่งกนัออกไป  เชน่  

- การละเลน่นางด้ง  (นครนายก 
ขัน้ตอนของการละเล่นนางด้ง   )นครนายก  ( มีการละเล่นเหมือนเดิมในอดีต  แต่

สิ่งท่ีเปล่ียนแปลงคือ  เป็นการแสดงให้เห็นวิธีเล่นเพ่ือสาธิตให้กับนักท่องเท่ียวมากกว่าเล่นเข้าผี
จริงจงัเหมือนในอดีต  เป็นผลมาจากความเช่ือและความกลวัในความศกัดิ์สิทธ์ิของแม่นางด้งท่ีผู้
เล่นหลกัได้พบเห็นมาโดยตลอด  และด้วยความท่ีผู้ เล่นหลกัเป็นบคุคลธรรมดาไม่ได้มีคณุลกัษณะ
พิเศษบางอย่างเหมือนผู้ เล่นหลักคนก่อนหน้า  (เป็นร่างทรง/เป็นเจ้าจ า้)  ท าให้เกิดความกลัว

ผู้ ท่ีท าหน้าท่ีตเพราะอาจท าผิดพลาดหรือท าได้ไม่ดีในการปฏิบตัิของ ็ิดตอ่กบัสิ่งท่ีมองไม่เห็น  จึง
ขอสืบทอดการละเลน่พืน้บ้านเพียงด้านรูปแบบเทา่นัน้ 

- การละเลน่นางกวกั  (สระบรีุ, ลพบรีุ) 
การละเล่นนางกวกัมีขัน้ตอนการละเล่นและองค์ประกอบของการละเล่นหลัก

เหมือนเดิมในอดีต  มีการปรับเปล่ียนองค์ประกอบการละเล่นเพ่ือการปรับตวัและด้วยเหตผุลบาง
ประการเชน่ 
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การละเล่นนางกวักของจังหวัดสระบุรี  มีการปรับจากการใช้กะลามะพร้าว
ตาเดียว  )กะลามะพร้าวตาเดียวคนโบราณเช่ือว่าเป็นของหายาก  และมีคณุสมบตัิในการปอ้งกัน

มเ่ห็น) ท่ีใช้ท าในสว่นหวัมาเป็นการใช้ผ้ามาเย็บเป็นสว่นหวัแลสิ่งไมดี่  อาถรรพ์จากสิ่งท่ีมองไ ะวาด
ใบหน้า  ในขณะท่ีนางกวักจังหวัดลพบุรียังใช้กะลามะพร้าว  (แต่ไม่ใช่กะลามะพร้าวตาเดียว
เน่ืองจากหายาก)  รวมถึงหอยขม  ท่ีเป็นองค์ประกอบของเคร่ืองบูชาผี  (บางท่ีก็น ามาร้อยเป็น

อยนิยมน ามาเป็นส่วนหนึ่งของบูชา  แต่สิ่งท่ีน่าสงัเกตอีกอย่างสร้อยคอนางกวกั)  ก็ไม่ค่ หนึ่งคือ  
ในการละเล่นเข้าผีบทร้องเซิง้จะเป็นองค์ประกอบทางพิธีกรรมอีกอย่างหนึ่งท่ีส าคญัในการเชิญผี
ลงมาเล่น  แตพ่บว่า  การละเล่นนางกวกั  (สระบรีุ)  ท่ีไม่มีการร้องเซิง้เป็นการลดทอนขัน้ตอนการ
ร้องเซิง้เชิญผี  เหตุผลประการหนึ่งอาจเพราะผู้ เล่นหลักเป็นผู้ เชิญผีโดยตรง  เป็นบุคคลท่ีมี
คณุลกัษณะพิเศษท่ีคนในชุมชนเช่ือว่าสามารถส่ือสารกับผีได้โดยไม่ต้องผ่านขัน้ตอนบางอย่าง  

)เพราะผู้ เล่นหลกัของนางกวกัสระบรีุเป็นร่างทรงและเป็นเจ้าจ า้ของหมู่บ้าน(   จึงไม่จ าเป็นต้องใช้
การร้องเซิง้เข้ามาชว่ยในขณะท่ีจงัหวดัลพบรีุมีการปฏิบตัิตามขัน้ตอนเหมือนในอดีตทกุประการ   

- การละเลน่ล าพวน 
การเปล่ียนแปลงท่ีพบ  ด้านวิธีการเล่นในการละเล่นล าพวนของทัง้  5  จงัหวัด  

พบว่ามีการลดทอนบทขึน้อ้อในล าพวน  เปล่ียนมาเป็นลักษณะการไหว้ครูด้วยการบอกกล่า ว  
ผา่นการจดุธูปและยกขนัธ์ 5 ของหมอล ายคุปัจจบุนั  (หมอล าสมคัรเลน่ท่ีมีเวลาล าน้อยและต้องใช้
การทอ่งจ ากลอนมากกวา่การคิดสด)   

-การละเลน่บกักะเต้ย 
มีการปรับตวัด้านวิธีการเล่น  ด้วยการเพิ่มเติมของขัน้ตอนการละเล่นเพ่ือสร้าง

ความสนกุและมีส่วนร่วมของผู้ชม  โดยการเพิ่มบทการจบัปลาในการแสดง  ปลาคือเงินท่ีผู้ชมโยน
มาท่ีแหเพ่ือความชอบใจ  เงินนัน้คนเล่นก็จะเอาไปทอดผ้าป่าถ้าเป็นการแสดงในงานทอดผ้าป่า
ของชมรมไทยพวนแหง่ประเทศไทย 

ส าหรับการละเล่นโอนโหล่นซาของจงัหวดัสิงห์บุรีปัจจบุนั  มีโอนโหล่นซาพร้อม
ส าหรับการละเล่น  แตย่งัขาดการรือ้ฟืน้บทร้องจึงท าให้การด ารงอยู่ของการละเล่นโอนโหล่นซายงั
ไมส่มบรูณ์ 
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ตาราง 10 แสดงการด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลงของการละเลน่พืน้บ้านไทยพวนในพืน้ท่ีภาค
กลางตอนลา่งของประเทศไทย  ด้านเนือ้ร้องและท านอง   

การละเล่น เนือ้ร้องและท านองในอดตี เนือ้ร้องและท านองปัจจุบัน 
นางด้ง ค าร้องเชิญเข้าผีการละเล่นนางด้ง  )นครนายก( 

อี่ปู่ ด้งเอย  อี่ยา่ด้งเอย  ลงมาเที่ยวรัก  ลงมาเที่ยวลา  เก็บผกั
เก็บปลา  อียา่ฟันด า  ลงมาเลน่น า้  ตะเข้พาไป  ให้เหล้าสอง
ไห  ไก่กุ้มสองตวั  กะเทยีมสองหวั  อี่ยา่เอ้อเอย  สาวน้อยคิว้
โก่ง  กะด้งไม้หมาก  สากน้อยไม้แดง  ตะแกรงร่อนข้าว  
กระด้งฟัดข้าวช่ะออ่นแยะแยะ  ชะ่ออ่นยายยาย  กะทุ้งกะ
ทายเทดิเทิ่ง  เทดิเทิง่ 

 เนือ้ร้องและท านองยดึตามต้นฉบบัดัง้เดิม
เดิม  แตอ่าจมีผิดเพีย้นไปบ้างในแตล่ะ
พืน้ท่ี  แตล่ะคน  แตใ่จความหลกั
เหมือนกนั 

นางกวกั ค าร้องเชิญเข้าผีการละเล่นนางกวกั  )ลพบุรี(   
นางกวกัเอย  นางกวกัถกัแท ่ แญ่เจ้าแญ่  อีแมแ่ญ่ญอง 
หาคนยกคนญอง  เฮ้อสงูเพยีงช้าง  เจ้าอยา่อ้างทกุค ่าเดือน
หงาย  สายลงิสายลมเดือนแจ้ง  เจ้าอยา่แอ้งแม้ง  อีแม่
นางกวกั  กวกัเจ้ากวกั  นางกวกัถกัแท ่
 

เนือ้ร้องและท านองยดึตามต้นฉบบัดัง้เดิม
เดิม  แตอ่าจมีผิดเพีย้นไปบ้างในแตล่ะ
พืน้ท่ี  แตใ่จความหลกัเหมือนกนั 
 

การละเล่น เนือ้ร้องและท านองในอดตี เนือ้ร้องและท านองปัจจุบัน 
หมา่เบีย้ เนื่องจากเป็นการละเลน่กึ่งกีฬา  การละเลน่หมา่เบีย้จึงไมม่ี

เนือ้ร้องประกอบการละเลน่เหมือนการละเลน่ชนิดอื่น   
เนื่องจากเป็นการละเลน่กึ่งกีฬา  
การละเลน่หมา่เบีย้จึงไมม่ีเนือ้ร้อง
ประกอบการละเลน่เหมือนการละเลน่ชนิด
อื่น   
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ตาราง 10 (ตอ่) 

การละเล่น เนือ้ร้องและท านองในอดตี เนือ้ร้องและท านองปัจจุบัน 
โอนโหลน่ซา ตวัอยา่งบทร้องของจงัหวดันครนายก 

“โอนโหลน่ซา  อีตากบัแก้  กบัแก้ฮ้อง  ปลายไม้โอนโอน่  จิ
โก่นลงมากะมบุกะแมบ  พาไก่แจบตเูงินตทูอง  ก าก่อง  แดด
สอ่งเต้อ  สอ่งหวัคนันา  สองพาวข้ีาว  แดดสอ่งหวัน า้เต้า  เข้า
เฮ่าตีกอง  ตีกองเต้อกะตี  ตีกองเหนือก็ดี  เก็บมะเขือเซอซา  
ก็หญ้าเฮา  แดเก็บหมะบ้า  เสอกิน  ให้ยาเฮาแด ่ เสือ้วา่เสือ้
นกยงู  นกยงูเอ้ยมงึไปเทีย่วเฮาะ  นกเจาะเอยเที่ยวฮงั  นกสงั
เอยไปเที่ยวอู้   นกอดุอู้ขี่ช้างมาซน  ซนแตซ่นซนน้อยซนใหญ่  
ไก่แตไ่ก่ไกกุ้มไกหยอง  กองแตก่องกแงเพลกองยุ้ม  ยุ้มตอ่ยุ้ม
เป็นปะหอยบงั  บงัแตบ่งัเป็นปลายมะกดู  ตดูตอ่ตดูเป็น
ขีค้วายเหลว  เหลวแตเ่หลวเป็นนมแมฮ้่าง  ฮ้างกวา่ฮ้างจบัไก่
มาซน” 

จงัหวดัสงิห์บรีุยงัขาดบทร้องของ
การละเลน่โอนโหลน่ซา  ซึง่ก าลงัท าการ
ฟืน้ฟบูทร้องเพื่อเป็นการอนรัุกษ์และสบื
ทอดการละเลน่พืน้บ้านไทยพวนฉบบั
สงิห์บรีุตอ่ไป 

หลมุเมือง เนือ่งจากเป็นการละเลน่เพื่อความสนกุสนานและใช้สมาธิฝึก
การวางแผน    การละเลน่หลมุเมอืงจึงไมม่ีเนือ้ร้องประกอบ
การละเลน่เหมอืนการละเลน่ชนดิอื่น   

เนื่องจากเป็นการละเลน่เพื่อความ
สนกุสนานและใช้สมาธิฝึกการวางแผน    
การละเลน่หลมุเมืองจึงไมม่เีนือ้ร้องประ 
กอบการละเลน่เหมือนการละเลน่ชนิดอื่น   

ล าพวน - บทขึน้อ้อ   
-  หลงัจากนัน้ก็จะเป็นการล าเนือ้หา  โดยเนือ้หาจะแบง่
ออกเป็น  2  ประเภท  แล้วแตห่มอล าพวนจะเลอืกมาเลน่ 
1)  ล าพืน้หรือล าเร่ือง   
2)  ล าด้น 
-  ล าลา 
- ท านองของการละเลน่ล าพวนในปัจจบุนัก็ยงัใช้รูปแบบ
ท านองเดิมในอดีต  (ท านองล าพวน)  เพราะเป็นรูปแบบท่ีเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะตวัของล าพวน  มีลกัษณะเช่ืองช้า เนิบ ๆ   
หรือที่เรียกวา่ แบบล ากลอ่มหอ  ล าเศร้า ๆ  กบัท านองที่มี
จงัหวดัขึน้มาอีกหนอ่ยเรียกวา่  “สอย”  แตไ่มเ่ร็วเหมือนหมอ
ล าภาคอีสานที่เห็นทัว่ไปการมีท านองที่ช้า ๆ  เป็นเหตผุลที่
หมอล าจ าเป็นต้องมีหมอแคน  เพราะเวลาที่มีการล าเร่ืองใน  

ยดึตามแบบฉบบัดัง้เดมิในอดตี 
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ตาราง 10 (ตอ่) 

การละเล่น เนือ้ร้องและท านองในอดตี เนือ้ร้องและท านองปัจจุบัน 
 อดีตใช้เวลานานหลายชัว่โมง  ดงันัน้หมอแคนจะเป็นผู้ชว่ยที่

ดีเวลาที่หมอล าพวนเหนื่อยหรือหมดเสยีง  หมอแคนก็จะ
เปลา่แคนคลอเพื่อไมใ่ห้การล าเสยีจงัหวะ 

 

บกักระเต้ย ไมม่ี  เพราะเป็นการละเลน่ประกอบจงัหวะ ไมม่ี  เพราะเป็นการละเลน่ประกอบจงัหวะ 

 
การด ารงอยูใ่นด้านเนือ้ร้องและท านองของการละเลน่พืน้บ้านไทยพวนในปัจจบุนั  พบว่า

มีความต่อเน่ืองของการสืบทอดด้านเนือ้ร้องมาจากอดีตในทุกประเภทการละเล่นท่ีมีการร้อง
ประกอบการละเล่น  ซึ่งผิดเพีย้นแตกต่างกันไปในแต่ละจงัหวดั  เพราะเป็นการถ่ายทอดแบบมุข
ปาฐะท่ีใช้การถ่ายทอดผ่านการจดจ าส่งต่อกันมา  เนือ้ร้องของการละเล่นเป็นการร้องเล่นของคน
ในชมุชนท่ีสามารถจ าเนือ้ร้องได้มากน้อยแตกต่างกนัไป  แตส่ามารถจ าท่วงท านองและจงัหวะใน
การร้องได้  เพราะเป็นโครงสร้างการร้องของการละเล่นประเภทนัน้ ๆ  ท่ีแพร่กระจายไปยงัพืน้ท่ี
ตา่ง ๆ  ท่ีคนพวนอาศยัอยู่  ซึ่งส่วนมากมีเนือ้ร้องไม่ยาวนกั  ซึ่งในอดีตสามารถร้องได้เกือบทุกคน  
แต่ปัจจุบันเน่ืองจากการละเล่นท่ีมีเนือ้ร้องประกอบไม่ได้เป็นการละเล่นในชีวิตประจ าวัน   
การจดจ าเนือ้ร้องจึงกลายเป็นปัญหาส าคญัท่ีอาจท าให้เกิดการสูญหายของเนือ้หา  เพราะไม่ได้
ร้องบ่อย ๆ  จึงท าให้พบว่าต้องมีการถ่ายทอดในกลุ่มผู้ ร้องเซิง้ในการละเล่นพืน้บ้านก่อนท่ีจะมี
การละเล่นจริงเกิดขึน้  เพราะเป็นการทวนเนือ้ร้องและซักซ้อมความพร้อมไปในตัว  ซึ่งเป็น
ปรากฎการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนั 

ยกเว้นการละเล่นล าพวนท่ีมีการร้องเนือ้หายาวกว่าการละเล่นทัว่ไป  ซึ่งในอดีตหมอล า
ส่วนใหญ่เป็นหมอล าอาชีพท่ีมีความจ าดีเลิศทัง้การล าเร่ือง  (นิทาน) และการล าด้น  (กลอนสด)  
แต่ปัจจุบนัมีแต่หมอล าสมัครเล่นการจดจ าเนือ้เร่ืองจึงเป็นเร่ืองยาก  การเปล่ียนแปลงเนือ้หาท่ี
เกิดขึน้คือไม่มีการล าเร่ือง  (นิทาน)  ให้เห็นในยคุปัจบุนั  (หมอล ายคุเก่าเสียชีวิตไปเกือบหมดถ้าไม่
เสียชีวิตก็มีอายมุาก  ความจ าไม่ดี)  และกลอนท่ีล าก็จะมีไมก่ี่บทเน่ืองจากต้องใช้ระยะเวลาในการ
ฝึกซ้อม  และบางครัง้กลอนบางกลอนก็ได้มาจากหมอล ารุ่นก่อนท่ีเคยจดไว้หรือตนจดไว้เพ่ือน ามา
ฝึกล าพวน  จึงท าให้เกิดปรากฏการณ์การหดหายของเนือ้ร้องในแต่ละประเภทการละเล่นท่ี
แตกตา่งกนัออกไป 



  173 

ด้านการละเลน่โอนโหลน่ซาของจงัหวดัสิงห์บรีุ  ปัจจบุนัยงัขาดบทร้องของการละเลน่โอน
โหล่นซา  ซึ่งก าลงัท าการฟืน้ฟูบทร้องเพ่ือเป็นการอนรัุกษ์และสืบทอดการละเล่นพืน้บ้านไทยพวน
ฉบบัสิงห์บรีุตอ่ไป 

ตาราง 11 แสดงการด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลงของการละเลน่พืน้บ้านไทยพวนในพืน้ท่ีภาค
กลางตอนลา่งของประเทศไทย   ด้านพิธีกรรม 

 
พิธีกรรม 

 
นางด้ง 

นครนาย
ก 

นางกวกั หม่า
เบีย้ 
สระบรีุ 

โอน*
โหล่นซา 
สิงห์บรีุ 

หลมุ
เมือง 
สระบรีุ 

ล าพวน บกักะเต้ย 
สพุรรณบรีุ 

 
รวม 
(12) 

สระบรีุ ลพบรีุ น.ย ส.บ สิงห์ ล.บ ส.พ 

อดีต 
-  จดุธูปบอกกล่าวเจ้าท่ี  
ปู่ ตาหมู่บ้าน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
3 

-  การเชิญขนัธ์ 5              8 
-  เคร่ืองเชิญผี             3 

-  การร้องเซิง้               3 
-  การโยนกระด้ง             1 
- การฟ้อนร่วมกบัผู้ชม การ
ปะแปง้  ฉีดน า้หอม 

            1 

-  บทไหว้ครู  “ขึน้อ้อ”             6 
-   การหกัขอ             1 
-  การเชิญผีออก             3 

ปัจจบุนั 
-  จดุธูปบอกกล่าวเจ้าท่ี  
ปู่ ตาหมู่บ้าน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
3 

-  การเชิญขนัธ์ 5              8 

-  เคร่ืองเชิญผี             3 
-  การร้องเซิง้               2 

-  การโยนกระด้ง             1 
- การฟ้อนร่วมกบัผู้ชม การ
ปะแปง้  ฉีดน า้หอม 

            1 

-  บทไหว้ครู  “ขึน้อ้อ”             5 

-   การหกัขอ             1 
-  การเชิญผีออก             3 
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จากตารางแสดงการด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลงของการละเล่นพืน้บ้านไทยพวนใน
พืน้ท่ีภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย   ด้านพิธีกรรม  พบว่า  การละเล่นท่ีมีพิธีกรรมเข้ามา
เก่ียวข้องตัง้แต่อดีตถึงปัจจุบัน  มีเพียง  3  การละเล่น  ได้แก่  การละเล่นนางด้ง  การละเล่น
นางกวกั  และการละเล่นล าพวน  ท่ีเหลืออีก  4  ประเภทการละเล่นไม่มีพิธีกรรมเข้ามาเก่ียวข้อง  
เพราะเป็นการละเล่นเพ่ือความสนุกสสนานทั่วไป  การด ารงอยู่ของพิธีกรรมในการละเล่นทัง้  3  
ประเภทในปัจจบุนัยงัมีการรักษาและสืบทอดในกลุ่มชาวพวนมาอยา่งตอ่เน่ือง  เน่ืองจากชาวพวน
เป็นกลุม่ท่ีมีความเช่ือเร่ืองผีท่ีผสมผสานอยูใ่นการด ารงชีวิตเสมอมา  ภาพสะท้อนความเช่ือเร่ืองผี
ในกลุ่มชาวพวนเห็นได้จากการมีศาลปู่ ตาในทกุหมู่บ้าน  ท่ีคนพวนเช่ือว่าท่านจะปกป้องคุ้มครอง
ลกุหลานในหมู่บ้านให้อยู่เย็นเป็นสุขและประสบความส าเร็จตามความตัง้ใจหากคนนัน้ประพฤติ
ปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง  ความเช่ือเร่ืองผีจึงปรากฏในการละเล่นเข้าผีท่ีในอดีตมีการละเล่นท่ี
เก่ียวข้องกับวิญญาณจ านวนมาก  และถึงแม้ปัจจุบนัการละเล่นเข้าผีจะเหลือเพียง  2  ชนิดท่ี
ปรากฏ  แต่การด ารงอยู่ของความเช่ือท่ีสะท้อนผ่านพิธีกรรมในขัน้ตอนการละเล่นยังคงมีอยู่
เหมือนเดิมแม้ยุคสมัยจะเปล่ียนไปอย่างไร  ได้แก่  การจุดธูปบอกกล่าวเจ้าท่ีเจ้าทาง  ปู่ ตาของ
หมู่บ้าน  และการเชิญขันธ์ 5 เพ่ือบอกกล่าวขออนุญาตเจ้าท่ี ให้การละเล่นเป็นไปอย่างราบร่ืน  
และเพ่ือบอกเชิญผีลงมาเล่นในการละเล่นเข้าผี  รวมไปถึงบอกกล่าวครูบาอาจารย์ท่ีประสิ ทธ์ิ
ประสาทความรู้ในการละเล่นท่ีมีครู  (ล าพวน)  รวมไปถึงการด ารงอยู่ของพิธีกรรมในรายละเอียด
ยอ่ยของแตล่ะประเภทการละเลน่ท่ีปัจจบุนัยงัคงสืบทอดองค์ประกอบเหลา่นีใ้นขัน้ตอนการละเล่น  
เชน่ 

-  การละเล่นนางด้ง  พิธีกรรมท่ีมีการสืบทอดจากอดีตมาถึงปัจจุบัน  ถึงแม้ว่า
ปัจจุบนัจะไม่มีการเชิญผีเข้าจริง  แตอ่งค์ประกอบทางพิธีกรรมตามแบบฉบบัดัง้เดิมเป็นสิ่งท่ีทาง
กลุ่มผู้ เล่นยงัคงปฏิบตัิอย่างถูกต้อง  เน่ืองจากความกลวัหากละเลยขัน้ตอนตามแบบอย่างท่ีเคย
ปฏิบตัมิา  ดงันัน้ถึงแม้จะเป็นแคก่ารแสดงสาธิตการละเลน่  พิธีกรรมตา่ง  ๆ  ก็ต้องปฏิบตัิตามเดิม  
ได้แก่  การจดุธูปบอกกลา่วเจ้าท่ี  ปู่ ตาหมู่บ้าน   การเชิญขนัธ์ 5  เคร่ืองเชิญผี การร้องเซิง้  การโยน
กระด้ง  การฟ้อนร่วมกับผู้ ชม การปะแป้ง  ฉีดน า้หอม  การเชิญผีออก   แต่องค์ประกอบของ
พิธีกรรมในการละเล่นนางด้งท่ีพบว่ามีการปรับเปล่ียน  คือ  บทไหว้ครู  “ขึน้อ้อ”  ท่ีปัจจบุนัมีการ
ลดทอนพิธีกรรมสว่นนี ้ เน่ืองจากบอกกลา่วไปในขัน้การของการยกขนัธ์  5  ไปแล้ว   

- การละเล่นนางกวัก  ในอดีตการละเล่นนางกวักในทุกพืน้ท่ีจะมีพิธีกรรมใน
ขัน้ตอนการละเล่นเหมือนกัน  ยกเว้น  “การหกัขอ”  ท่ีบางพืน้ท่ีมี  (สระบุรี)  แต่หลายพืน้ท่ีก็ไม่มี  
ปัจจบุนัการด ารงอยูข่องพิธีกรรมในการละเลน่นางกวกัก็ยงัรักษาและสืบทอดตามแบบฉบบัดัง้เดิม
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ในอดีตไว้เป็นอยา่งดี  การเปล่ียนแปลงในองค์ประกอบทางพิธีกรรมท่ีพบ  คือ  การละเลน่นางกวกั
ของจังหวัดสระบุรีในปัจจุบัน  เวลาท่ีมีการละเล่นจริงจะไม่มีการร้อ งเซิง้  (เชิญผี)  เหมือน
การละเล่นนางกวกัของจงัหวดัลพบรีุ  เหตผุลท่ีมีการลดพิธีกรรมการเซิง้เชิญผี  เน่ืองจากผู้ เลน่หลกั
มีคณุสมบตัิพิเศษคือการเป็นร่างทรงและเป็นเจ้าจ า้ของหมู่บ้านซึ่งเช่ือว่าสามารถมีส่ือติดตอ่กบัผี
ได้โดยตรง  ดงันัน้ในการละเลน่นางกวกัท่ีสระบรีุผู้ เล่นหลกัสามารถเชิญผีโดยไม่ต้องใช้การร้องเซิง้
นางกวกัเพ่ือเชิญผีมาเลน่เหมือนการละเลน่นางกวกัท่ีอ่ืน ๆ  ท่ีต้องร้องเซิง้ 

- การละเล่นล าพวน  พิธีกรรมท่ีมีการรักษาและสืบทอดในการละเล่นล าพวนคือ  
การเชิญขนัธ์  5  และบทไหว้ครู  “ขึน้อ้อ”  การเชิญขนัธ์  5  สะท้อนถึงความเช่ือและศรัทธาของ
กลุ่มชาวพวนท่ี เช่ือเร่ืองผี   ผี มีความสัมพัน ธ์ต่อวิ ถี ชีวิตของชาวพวนในทุกมิติ   ขัน ธ์   5  
เปรียบเสมือนใบเบกิทางท่ีคนจะแสดงออกถึงความเคารพตอ่สิ่งท่ีมองไม่เห็น  และเป็นส่ือกลางใน
การตดิตอ่กบัสิ่งท่ีตนเคารพ  สว่นบทไหว้ครู  “ขึน้อ้อ”  เป็นการร าลึกถึงบญุคณุของครูบาอาจารย์ท่ี
คอยประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ในเร่ืองตา่ง ๆ  การละเล่นล าพวนเป็นการละเล่นท่ีเปรียบเสมือน
การแสดงสด  ดงันัน้การขอพรจากสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิท่ีตนเคารพนับถือและขอพรจากครูบาอาจารย์จึง
เป็นสิ่งท่ีสร้างความอุน่ใจ  สร้างขวญัและก าลงัใจเพ่ือให้การละเลน่ล าพวนเป็นไปด้วยความราบร่ืน
และส าเร็จ  แตปั่จจบุนัมีการเปล่ียนแปลงในบทไหว้ครูในขัน้ตอนการละเลน่ล าพวน  พบวา่ 

ในการละเล่นล าพวนเกือบทุกพืน้ท่ีมีการลดบทไหว้ครู  “ขึน้อ้อ”  ในรูปแบบล ากลอนใน
อดีต  เปล่ียนมาเป็นการไหว้ครูผ่านการจุดธูป  ยกขันธ์ 5 และการบอกกล่าวด้วยค าพูดเป็นส่วน
ใหญ่  และอาจมีการล าไหว้ครูเป็นกลอนสัน้ ๆ ก่อนเร่ิมล าพวนตามบทล าท่ีเตรียมไว้  การลดทอน
บทขึน้อ้อในปัจจุบนัมีเหตผุล  2  อย่าง  คือ  1)  หมอล าปัจจุบนัเป็นหมอล าสมัครเล่นแต่ในอดีต
เป็นหมอล าอาชีพ  ดงันัน้  หมอล าสมัครเล่นอาจมีข้อจ ากัดเร่ืองปฏิภาณไหวพริบในการล าด้น   
(ล าสด)  ประกอบกบัหมอล าสมคัรเล่นปัจจบุนัมีอายมุากทกุพืน้ท่ี  ดงันัน้ข้อจ ากดัอีกอย่างหนึ่งคือ  
ความสามารถในการจดจ ากลอนในการละเล่นตัง้แต่ต้นจนจบจึงท าให้ต้องลดทอนบางขัน้ตอน
ออกไป  2)  ข้อจ ากัดในด้านระยะเวลาในการแสดง  ปัจจุบนัการละเล่นล าพวนเป็นการละเล่น
เฉพาะกิจจามงานวัฒนธรรม  หรือเวทีการแสดงสาธิตดังนัน้ข้อจ ากัดด้านเวลาจึงท าให้ต้อง
น าเสนอเนือ้หาการล าพวนท่ีเก่ียวข้องกับโอกาสในการละเล่น  บทไหว้ครูส่วนมากค่อนข้างยาว
หากไมล่ดทอนขัน้ตอนนีก็้จะท าให้เกิดเวลาท่ีผู้ว่าจ้างก าหนดมา 
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ตาราง 12 แสดงการด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลงของการละเลน่พืน้บ้านไทยพวนในพืน้ท่ีภาค
กลางตอนลา่งของประเทศไทย   ด้านวรรณกรรมท้องถ่ิน  

 

วรรณกรรมท้องถ่ิน 
 

นางด้ง 
นครนายก 

นางกวกั หมา่
เบีย้ 
สระบรีุ 

โอน*
โหลน่ซา 
สงิห์บรีุ 

หลมุ
เมือง 
สระบรีุ 

ล าพวน บกั
กะเต้ย 
สพุรรณบรีุ 

 
รวม 
(12) 

สระบรีุ ลพบรีุ น.ย ส.บ สงิห์ ล.บ ส.พ 

อดีต 
-  นิทานอีสาน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
5 

-  ประวตัิศาสตร์
ท้องถ่ิน 

            8 

-  ประวตัิศาสตร์เมอืง
พวน 

            8 

ปัจจบุนั 
-  นิทานอีสาน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
0 

-  ประวตัิศาสตร์
ท้องถ่ิน 

            8 

-  ประวตัิศาสตร์เมอืง
พวน 

            8 

-  ประวตัิศาสตร์ชาติ
ไทย 

            5 

 
จากตารางแสดงการด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลงของการละเล่นพืน้บ้านไทยพวนใน

พืน้ท่ีภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย   ด้านวรรณกรรมท้องถ่ิน  พบว่า  การละเล่นพืน้บ้านไทย
พวนท่ีมีการร้อง  การล า  หรือการเดินเร่ือง  มักจะมีวรรณกรรมท้องถ่ินเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ
เนือ้หาการร้องหรือการเล่าเร่ืองผ่านบุคคลท่ีเป็นผู้ เล่าเร่ือง  ในอดีตการละเล่นนางด้ง  การละเล่น
นางกวกั  และการละเล่นล าพวน  เป็นการละเล่นท่ีมีวรรรกรรมท้องถ่ินเข้ามาเก่ียวข้องกบัเนือ้ร้อง  
ได้แก่  ประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน  ประวัติศาสตร์เมืองพวน  แต่การละเล่นล าพวนจะมีวรรณกรรม
ท้องถ่ินท่ีเพิ่มเข้ามาคือนิทานอีสานในรูปแบบการล าเร่ือง  เช่น  นิทานขนุลูนางอัว้  ผาแดงนางไอ ่ 
เป็นต้น 
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ปัจจุบนัในตวัการละเล่นทัง้  3  ประเภท  ก็ยังรักษาและสืบทอดเนือ้หาทางวรรณกรรม
ท้องถ่ินแบบในอดีตเอาไว้เหมือนเดิม  ได้แก่   ประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน  ประวัติศาสตร์เมืองพวน             
ท่ีพบว่า  มีการพยายามรักษาให้วรรณกรรมท้องถ่ินยงัคงอยู่ในการละเล่นพืน้บ้าน  ทัง้ในรูปแบบ
การร้องเนือ้ร้อง  การสอดแทรกในระหว่างการละเล่นตามท่ีเคยเห็นมาในอดีต  เช่น  ในการละเล่น
นางด้ง  (นครนายก)  ท่ีเป็นการสาธิต  (ไม่เข้าผีจริง)  แตก่ารละเล่นก็รักษารูปแบบการโต้ตอบของ
แม่นางด้งในอดีตท่ีมีการกล่าวถึงความเป็นมาของแม่นางด้งผ่านการเล่าเร่ืองท่ีสะท้อนถึง
ประวตัิศาสตร์ท้องถ่ินและประวตัิศาสตร์เมืองพวน  แม้ปัจจุบนัก็ยงัพยายามรักษาบทพูดนีไ้ว้ใน
การแสดงนางด้งสาธิต   การด ารงอยู่ของวรรณกรรมท้องถ่ินท่ีปรากฏในการละเล่นพืน้บ้านไทย
พวนมักจะปรากฏในการละเล่นท่ีมีการเดินเร่ืองผ่านเร่ืองเล่า  ผ่านการร้องเนือ้ร้องประกอบ
การละเล่น  ดงันัน้การละเล่นท่ีไม่มีเนือ้ร้อง  หรือการเดินเร่ืองจึงไม่มีเนือ้หาของวรรณกรรมท้องถ่ิน
เข้ามาเก่ียวข้อง 

ในขณะเดียวกันก็พบว่ามีการเปล่ียนแปลงในวรรณกรรมท้องถ่ินส าคญั  เช่น  การสูญ
หายของวรรณกรรมนิทานเร่ืองเล่าในการละเล่นล าพวนแบบฉบบัอดีต  เน่ืองจากนิทานพืน้บ้าน
เหล่านีไ้ม่ค่อยมีใครสามารถเล่าได้เพราะเป็นเร่ืองยาว  และในสมัยก่อนเป็นนิทานท่ีจดอยู่ใน
ใบลาน  จึงไม่ค่อยแพร่หลายใช้การจดจ าต่อกัน  ซึ่งปัจจุบันหมอล าสมัครเล่นมีอายุทุกคน
ความสามารถในการจดจ าจึงเป็นอุปสรรคต่อการสืบทอดวรรณกรรมท้องถ่ินผ่านรูปแบบการล า
เร่ือง  นอกจากนีย้ังมี เนื อ้หาท่ี เพิ่ ม เข้ามาในการละเล่นล าพวนคือ  การเพิ่ม เนื อ้หาของ
ประวตัิศาสตร์ชาติไทยเข้ามาในกลอนล าพวน  เช่น  วนัสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  (รัชกาลท่ี 9)  ท่ีมีการแตง่กลอนล าพวนใน
แตล่ะพืน้ท่ีเพ่ือแสดงความอาลยั  หรือเหตกุารณ์ปรากฏหารณ์ตา่ง ๆ  ท่ีส าคญัของชาตไิทยเพิ่มเข้า
มา 
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ตาราง 13 แสดงการด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลงของการละเลน่พืน้บ้านไทยพวนในพืน้ท่ีภาค
กลางตอนลา่งของประเทศไทย   ด้านบทบาทหน้าท่ีของการละเลน่ท่ีมีตอ่บคุคล  ชมุชน  และสงัคม    

 

บทบาทหน้าที ่
 

นางด้ง 
นครนายก 

นางกวกั หมา่
เบีย้ 
สระบรีุ 

โอน*
โหลน่ซา 
สงิห์บรีุ 

หลมุ
เมือง 
สระบรีุ 

ล าพวน บกั
กะเต้ย 
สพุรรณบรีุ 

 
รวม 
(12) 

สระบรีุ ลพบรีุ น.ย ส.บ สงิห์ ล.บ ส.พ 

อดีต 
-  บทบาทด้านความ
บนัเทิง  ผอ่นคลาย  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
12 

-   บทบาทสร้างความ
เข้มแขง็ให้วฒันธรรม 

            8 

-  บทบาทด้านการให้ 
การศกึษา 

            9 

-  บทบาทด้านการ
ควบคมุสงัคม 

            8 

-  บทบาทด้านการ
รวมกลุม่ของคนในชมุชน 

            11 

-  บทบาทในการสร้างอตั
ลกัษณ์กลุม่ 

            12 

-  บทบาทด้านการสร้าง
ขวญัและก าลงัใจ  

            3 

-  บทบาทการสร้าง
พืน้ท่ีให้หนุม่สาว 

            11 

-  บทบาทหน้าที่ในการ
ระบายความคบัข้องใจ
และเก็บกด 

            6 

ปัจจบุนั 
-  บทบาทด้านความ
บนัเทิง  ผอ่นคลาย  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1 

-   บทบาทสร้างความ
เข้มแขง็ให้วฒันธรรม 

            0 
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ตาราง 13 (ตอ่) 
 

-  บทบาทด้านการให้
การศกึษา 

            6 

 

บทบาทหน้าที ่
 

นางด้ง 
นครนายก 

นางกวกั หมา่
เบีย้ 
สระบรีุ 

โอน*
โหลน่ซา 
สงิห์บรีุ 

หลมุ
เมือง 
สระบรีุ 

ล าพวน บกั
กะเต้ย 
สพุรรณบรีุ 

 
รวม 
(12) 

สระบรีุ ลพบรีุ น.ย ส.บ สงิห์ ล.บ ส.พ 

-  บทบาทด้านการ
ควบคมุสงัคม 

            0 

-  บทบาทด้านการ
รวมกลุม่ของคนใน
ชมุชน 

            10 

-  บทบาทในการ
สร้างอตัลกัษณ์กลุม่ 

            12 

-  บทบาทด้านการสร้าง
ขวญัและก าลงัใจ  

            1 

-  บทบาทการสร้างพืน้ท่ี
ให้หนุม่สาว 

            0 

-  บทบาทด้านการ
ระบายความคบัข้องใจ
และเก็บกด 

            0 

- บทบาทด้านการ
ทอ่งเที่ยวทางวฒันธรรม 

            9 

-  บทบาทด้านการ
อนรัุกษ์วฒันธรรม
พืน้บ้าน 

            12 

 
จากตารางแสดงการด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลงของการละเล่นพืน้บ้านไทยพวนใน

พืน้ท่ีภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย   ด้านบทบาทหน้าท่ีของการละเล่นท่ีมีตอ่บคุคล  ชุมชน  
และสังคม   พบว่า  ในอดีตบทบาทของการละเล่นพืน้บ้านไทยพวนท่ีมีต่อบุคคล  ชุมชน  และ
สังคม  ในทุกประเภทการละเล่น  คือ  บทบาทหน้าท่ีด้านความบันเทิง  การผ่อนคลาย  และ
บทบาทหน้าท่ีในการสร้างอัตลักษณ์กลุ่ม  บทบาทหน้าท่ีของการละเล่นรองลงมาคือ  บทบาท
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หน้าท่ีด้านการรวมกลุ่มของคนในชุมชน  (ยกเว้นการละเล่นโอนโหล่นซา)  และบทบาทหน้าท่ีใน
การสร้างพืน้ท่ีให้หนุ่มสาว  (ยกเว้นการละเล่นบักกะเต้ย) บทบาทหน้าท่ีด้านการให้การศึกษา   
จะไมพ่บในการละเลน่หมา่เบีย้  การละเลน่โอนโหลน่ซา  การละเลน่หลมุเมือง  เม่ือก่อนการละเล่น
พืน้บ้านมีหน้าท่ีให้ความรู้  ทัง้ทางสงัคม  วฒันธรรมแก่คนในชมุชนเพราะอดีตระบบการศกึษายงั
ไมแ่พร่หลาย  คนเรียนรู้สิ่งตา่ง ๆ  ผา่นการอบรมจากสงัคม  การละเลน่ก็ท าหน้าท่ีดงักลา่วเชน่กนั 

 บทบาทหน้าท่ีสร้างความเข้มแข็งให้วัฒนธรรม  บทบาทหน้าท่ีด้านการควบคุมสงัคม  
จะไม่พบในการละเล่นประเภทเพ่ือความสนุกสนานเช่นการละเล่นหม่าเบีย้  การละเล่นโอนโหล่น
ซา  การละเลน่หลมุเมือง  และการละเล่นบกักะเต้ย  เพราะเป็นการละเลน่เพ่ือความบนัเทิงไม่มีนยั
แอบแฝงด้านวัฒนธรรม  บทบาทหน้าท่ีในการระบายความคับข้องใจและเก็บกด  จะพบใน
การละเล่นล าพวนและการละเล่นบกักะเต้ย  เพราะในเวลาปกติการแสดงออกซึ่งความคบัข้องใจ  
เช่น  การค่อนขอด  ต่อว่าของคนท่ีมีสถานภาพแตกต่างกันภายใต้อ านาจท่ีไม่เท่ากันไม่สามารถ
กระท าได้  การละเล่นจึงเป็นพืน้ท่ีท่ีสร้างความเสมอภาคในการแสดงออกดังกล่าว  เช่น  ใน
การละเล่นล าพวนท่ีใช้การล าโต้ตอบกัน  จึงท าให้สามารถโต้ตอบสิ่ งท่ีอยากระบายออกมาได้
ภายใต้พืน้ท่ีของการละเล่น  รวมไปถึงการละเล่นบักกะเต้ยท่ีท าหน้าท่ีด้านเพศศึกษาและการ
ระบายความคบัข้องใจท่ีเวลาปกตเิร่ืองสปัดน  ทะลึง่เร่ืองเพศไมส่ามารถแสดงออกได้ในสงัคม 

ส าหรับบทบาทหน้าท่ีด้านการสร้างขวญัและก าลงัใจ  มีเพียงการละเลน่เข้าผีเทา่นัน้ท่ีท า
หน้าท่ีในการสร้างความเช่ือมัน่ในการด ารงชีวิตของคนในชมุชนได้   

การด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลงของการละเล่นพืน้บ้านไทยพวนในพืน้ท่ีภาคกลาง
ตอนลา่งของประเทศไทย   ด้านบทบาทหน้าท่ีของการละเลน่ท่ีมีตอ่บคุคล  ชมุชน  และสงัคม    

ในปัจจบุนั  พบว่า  มีการด ารงอยู่ของบทบาทหน้าท่ีในอดีตท่ีสืบเน่ืองมาถึงปัจจุบนัของ
การละเล่นพืน้บ้าน   2  บทบาท คือ  บทบาทแรกคือ  บทบาทของการให้ความบนัเทิง  แต่มีเพียง
การละเลน่เดียวท่ียงัคงมีบทบาทหน้าท่ีดงักลา่วคือการละเลน่บกักะเต้ย  เพราะเป็นการแสดงท่ีเน้น
ความตลก  สนกุสนานเท่านัน้  และบทบาทหน้าท่ีในการสร้างอตัลกัษณ์กลุ่มซึ่งพบว่าทกุประเภท
การละเล่นยงัมีบทบาทดงักล่าวสืบเน่ืองมาถึงปัจจุบนั  ซึ่งบทบาทหลงันีถื้อเป็นหวัใจส าคญัของ
การด ารงอยูข่องการละเลน่พืน้บ้านไทยพวนในปัจจบุนั 

บทบาทท่ีคล่ีคลาย  เป็นบทบาทหน้าท่ีท่ีสืบเน่ืองจากอดีตมาถึงปัจจบุัน  แตก่ารท าหน้าท่ี
ดงักล่าวมีการคล่ีคลาย  กล่าวคือ  เดิมบทบาทหน้าท่ีเป็นบทบาทหน้าท่ีท่ีการละเล่นมีต่อคนใน
ชุมชน  แต่ปัจจุบนับทบาทหน้าท่ีไม่ได้ท าหน้าท่ีเพ่ือคนในชุมชน  แต่ท าหน้าท่ีให้กับคนภายนอก
ชุมชน  บทบาทหน้าท่ีดังกล่าวได้แก่  บทบาทหน้าท่ีในการให้การศึกษา ซึ่งในอดีตบทบาทนี ้
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การละเลน่พืน้บ้านก็เคยท าหน้าท่ีให้การศกึษาแก่คนในชมุชน  แตปั่จจบุนัเป็นการให้การศกึษาแก่
คนนอกวฒันธรรมเพ่ือรู้จกัและเรียนรู้วฒันธรรมกลุ่มของชาวพวน  (การละเล่นนางด้ง , การละเล่น
ล าพวน)  และบทบาทหน้าท่ีด้านการรวมกลุ่ม  แต่เป็นคนละวตัถุประสงค์จากอดีตท่ีปัจจุบนัคือ
การรวมกลุม่อย่างมีเปา้หมายและมีผลลพัธ์ท่ีดีตอ่ตนเองและชมุชน  เช่น  เพ่ือการท่องเท่ียวชมุชน  
เพ่ือรายได้ของตนและชมุชน  และเพื่อการอนรัุกษ์วฒันธรรมพวน 

ในขณะท่ีบางบทบาทหน้าท่ีก็มีการสญูหายไป  เช่น  บทบาทหน้าท่ีด้านการสร้างความ
เข้มแข็งให้วัฒนธรรม  บทบาทหน้าท่ีด้านการควบคุมและรักษาแบบแผนของสังคม   บทบาท
หน้าท่ีการสร้างพืน้ท่ีให้หนุ่มสาว  บทบาทหน้าท่ีในการระบายความคบัข้องใจและเก็บกดของ
บคุคล  ในด้านบทบาทหน้าท่ีด้านการสร้างความเข้มแข็งให้วฒันธรรม  ปัจจบุนัการละเล่นพืน้บ้าน
ไม่ได้ท าหน้าท่ีในการธ ารงไว้ซึ่งความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมของสังคมเหมือนในอดีตอีกต่อไป  
เพราะคนรุ่นใหม่มีวิถีชีวิตท่ีแตกต่างไปจากอดีต  การจะมารวมกลุ่มในเทศกาลหรือโอกาสส าคญั
ของชุมชนอย่างพร้อมเพรียงจึงไม่สามารถเกิดขึน้ได้เหมือนในอดีตอีกต่อไป  เพราะในอดีต
การละเลน่คือศนูย์กลางของการรวมกลุ่มท่ีท าให้คนในชมุชนเกิดการรวมกลุ่มอย่างพร้อมเพรียงซึ่ง
การละเล่นพืน้บ้านผูกติดกับประเพณีตามปฏิทินชุมชน  แต่เม่ือสงัคมเปล่ียนแปลงไปความเป็น
กลุ่มชุมชนก็เกิดการสูญสลายไป  ส่วนบทบาทหน้าท่ีด้านการควบคุมและรักษาแบบแผนของ
สงัคม   บทบาทหน้าท่ีการสร้างพืน้ท่ีให้หนุ่มสาว  บทบาทหน้าท่ีในการระบายความคบัข้องใจและ
เก็บกดของบคุคล  บทบาทหน้าท่ีในอดีตเหล่านีไ้ม่มีบทบาทตอ่คนในยุคปัจจบุนั  เพราะยคุสมยัท่ี
เปล่ียนไปการละเล่นพืน้บ้านเหล่านีถู้กแทนท่ีด้วยกฎระเบียบของสังคมท่ีเข้มแข็งขึน้แทนการใช้
ศีลธรรมหรือจารีตในการควบคมุกนั  การเปล่ียนแปลงทางสงัคมก็ท าให้เกิดพืน้ท่ีในการพบกนัของ
หนุ่มสาวมากขึน้  รวมไปถึงการแสดงออกซึ่งวิธีระบายความคบัข้องใจก็มีกิจกรรมใหม่ ๆ  เข้ามา
สร้างความผ่อนคลาย  ให้กบัคนรุ่นใหม่หลากหลายขึน้  การละเลน่พืน้บ้านในอดีตจึงหมดบทบาท
หน้าท่ีไป 

ในขณะท่ีบทบาทหน้าท่ีบางอย่างก็มีเพิ่มเข้ามาในยุคปัจจุบนั  ซึ่งถือเป็นบทบาทท่ียัง
รักษาการละเล่นพืน้บ้านไทยพวนเอาไว้ในยุคนี ้ คือ  บทบาทหน้าท่ีด้านการท่องเท่ียวทาง
วฒันธรรมและบทบาทหน้าท่ีในการอนุรักษ์และสืบทอดวฒันธรรมพืน้บ้าน  ซึ่งทุกประเภทของ
การละเล่นพืน้บ้านไทยพวนมีบทบาทหน้าท่ีใหม่นีเ้ข้ามา  ซึ่งเป็นบทบาทหน้าท่ีส าคญัท่ีท าให้เกิด
การด ารงอยูข่องการละเลน่พืน้บ้านในปัจจบุนั 
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ตาราง 14 แสดงการด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลงของการละเลน่พืน้บ้านไทยพวนในพืน้ท่ีภาค
กลางตอนลา่งของประเทศไทย   ด้านความเช่ือ /เลน่ท่ีมีตอ่บคุคล คณุคา่และความหมายของการละ

 ชมุชน  และสงัคม  

 

ความเช่ือ/คณุคา่/
ความหมาย 

 

นางด้ง 
นครนายก 

นางกวกั หมา่
เบีย้ 
สระบรีุ 

โอน*
โหลน่ซา 
สงิห์บรีุ 

หลมุ
เมือง 
สระบรีุ 

ล าพวน บกั
กะเต้ย 
สพุรรณบรีุ 

 
รวม 
(12) 

สระบรีุ ลพบรีุ น.ย ส.บ สงิห์ ล.บ ส.พ 

อดีต 
-  ความเช่ือเร่ืองผี    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
8 

-  การเคารพสิง่
ศกัดิ์สทิธ์ิของชาวพวน   

            8 

-  เคร่ืองบง่บอกถงึอตั
ลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

            12 

-  คา่นิยมเร่ืองความ
กตญัญ ู

            8 

-  จิตวิญญาณของ
การละเลน่พวน 

            8 

-  คณุคา่และความงาม
ของภาษา   

            5 

ปัจจบุนั 
-  ความเช่ือเร่ืองผี    

            8 

-  การเคารพสิง่
ศกัดิ์สทิธ์ิของชาวพวน   

            8 

-  เคร่ืองบง่บอกถงึอตั
ลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

            12 

-  คา่นิยมเร่ืองความ
กตญัญ ู

            8 

-  จิตวิญญาณของ
การละเลน่พวน 

            8 

-  คณุคา่และความงาม
ของภาษา   

            5 
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จากตารางแสดงการด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลงของการละเล่นพืน้บ้านไทยพวนใน
พืน้ท่ีภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย ด้านความเช่ือ/คณุคา่และความหมายของการละเล่นท่ีมี
ต่อบุคคล  ชุมชน  และสังคม  พบว่า  การด ารงอยู่ด้านความเช่ือ  คุณค่าและความหมายของ
การละเล่นพืน้บ้านไทยพวนทุกประเภทท่ีมีต่อบุคคล  ชุมชน  และสังคม  ท่ีมีมาตัง้แต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน  ยังมีการรักษาและสืบทอดมาถึงปัจจุบันในทุกประเภทการละเล่น  ในฐานะของ
การละเล่นท่ีเป็นเคร่ืองบง่บอกถึงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมท่ีมีคณุคา่ของกลุ่ม  ทกุการละเลน่ในแต่
ละหวัข้อ   ลกูหลานชาวพวนยงัเกิดการตระหนกัถึงคณุคา่ของความเช่ือ  คณุคา่ของความหมายใน
ตวัการละเล่นเหมือนเดิม  ท าให้เกิดการรักษาและแสดงออกถึงคุณค่าผ่านการปฏิบตัิตามอดีตท่ี
เคยปฏิบตัมิาอยา่งแนน่แฟ้น   เชน่ 

- ความเช่ือเร่ืองผี  ความเคารพสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิของชาวพวน  ค่านิยมเร่ืองความกตญัญ ู 
การตระหนกัในจิตวิญญาณของการละเล่นพวน  จะพบการด ารงอยู่ในการละเล่นประเภทเข้าผี  
ได้แก่  การละเลน่นางด้ง  การละเลน่นางกวกั  และการละเลน่ล าพวนตัง้แตอ่ดีตถึงปัจจบุนั   

คณุคา่ของการละเล่นท่ีสะท้อนความเช่ือและความศรัทธาของผู้ เล่นท่ีมีตอ่ความเช่ือของ
กลุ่มจากอดีตคือ  ความเช่ือเร่ืองผีและการเคารพสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิของชาวพวน  ผ่านการเชิญขนัธ์ 5   
ท่ียงัปรากฏในวิถีชีวิตชาวพวนปัจจุบนั  แม้แต่ในพิธีกรรมของการละเล่นพืน้บ้าน  ความเช่ือและ
ศรัทธาในจิตวิญญาณของผีท่ีตนนบัถือและผีท่ีเก่ียวข้องกบัการละเล่นพืน้บ้านยงัคงมีการสืบทอด
ผา่นความศรัทธาของกลุ่มผู้ เล่น  ท่ีห้ามล่วงเกินและต้องยึดถือปฏิบตัิตามตามท่ีเคยสืบทอดตอ่กนั
มา  เป็นการแสดงออกถึงความกตญัญูตอ่บรรพบุรุษผ่านการระลึกถึงปู่ ย่าตายาย  ผ่านการไหว้ปู่
ตาประจ าหมู่บ้าน  ผ่านการยกขันธ์ 5 รวมทัง้การตระหนักในคุณค่าของการละเล่นพืน้บ้านใน
ฐานะอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์พวนท่ีควรค่าแก่การรักษา  แต่การละเล่นเพ่ือความสนุกสาน
ทัว่ไปจะไม่มีความเก่ียวข้องกบัเร่ืองความเช่ือ  ความเคารพรวมถึงการตระหนกัในจิตวิญญาณของ
การละเล่น  จิตวิญญาณของการละเล่นนางด้ง  นางกวกัคือความเช่ือและศรัทธาในตวันางด้งและ
นางกวกัวา่มีความศกัดิส์ิทธ์ิ  ดงันัน้ในกลุม่ของผู้ เลน่ทัง้ในอดีตและปัจจบุนัยงัคงให้ความส าคญัตอ่
จิตวิญญาณในการละเล่น  จึงท าให้ต้องปฏิบัติตามพิธีกรรมอย่างถูกต้อง  ในขณะเดียวกันการ
ตระหนกัถึงจิตวิญญาณในการละเล่นนางด้ง  นางกวกัก็ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในการละเล่น
ในปัจจุบันด้วยเช่นกัน  เช่นกรณีนางด้งของจังหวัดนครนายกท่ีมีความเช่ือและศรัทธาในความ
ศกัดิ์สิทธ์ิของแม่นางด้งอย่างมาก  จึงท าให้ไม่กล้าเล่นแบบเข้าผีจริง  หรือกรณีของล าพวน  จิต
วิญญาณของการละเล่นล าพวนท่ีต้องรักษาไว้เพราะเป็นหัวใจส าคัญท่ีมีคุณค่าต่อความเป็น
ล าพวนก็คือ  บทขึน้ต้นล าพวน  “แม่นทว่าโอ้..”  และลงท้ายด้วย  “เอย”  ซึ่งถือว่าเป็นเอกลกัษณ์
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ของล าพวนท่ีต้องสืบทอด  ไม่ว่าพืน้ท่ีไหนก็จะมีการขึน้ต้นและลงท้ายเหมือนกนั  อาจแตกต่างกัน
ไปบ้างในเร่ืองของค าและส าเนียง  ด้านคณุค่าและความงามของภาษาจะปรากฏในการละเล่น
ล าพวนท่ียังคงเป็นคุณค่าและความหมายในการละเล่นสืบเน่ืองจากในอดีต  เพราะการละเล่น
ล าพวนเป็นการล าในลักษณะการจ่ายผญา  (ค าคม)  ใส่กัน  ดังนัน้ล าพวนจึงมีคุณค่าทาง
วรรณศิลป์ในเร่ืองของการใช้ค าท่ีไพเราะ  ลึกซึง้  และสวยงามของภาษา  ซึ่งหมอล าอาชีพ
สมยัก่อนจะมีความสามารถท่ีท าให้ผู้ชมเกิดความช่ืนชอบจากความงามทางภาษาในการล าพวน  
ถึงแม้ปัจจบุนัหมอล าจะเป็นหมอล าสมคัรเล่น  แตก็่ได้รับการยอมรับว่าคณุคา่และความงามทาง
ภาษาก็ยงัคงเป็นจดุเดน่ของการละเลน่ชนิดนี ้ เพราะถึงแม้จะไมส่ามารถสร้างสรรค์ค าท่ีลึกซึง้และ
ไพเราะได้เท่าหมอล าอาชีพสมยัก่อน  แตค่ าสอนหรือค าคมท่ีถ่ายทอดกนัมาผา่นบทล าของหมอล า
รุ่นก่อนก็ยงัเป็นสิ่งท่ีมีคณุคา่ตอ่สงัคม 

การเปล่ียนแปลงเร่ืองความเช่ือ  คณุคา่และความหมายของการละเล่นพืน้บ้านไทยพวน
ของผู้ชมในปัจจุบนัโดยเฉพาะการละเล่นเข้าผีอาจกล่าวได้ว่า  เกิดการเปล่ียนแปลงในความเช่ือ
และการยอมรับในกลุ่มผู้ชมยคุใหม่ท่ีไมมี่ความเช่ือและศรัทธาเหมือนกลุม่คนรุ่นเก่า  ส่งผลตอ่การ
ให้ความหมายของการละเล่นเป็นเพียงสญัลกัษณ์ของการละเล่นทางวฒันธรรมของชาวพวนใน
อดีตท่ีปัจจบุนักลายเป็นสิ่งท่ีหาดไูด้ยาก 

โดยภาพรวมของการด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลงของการละเล่นพืน้บ้านไทยพวนใน
พืน้ท่ีภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย  พบว่า  ในภาพรวมขององค์ประกอบการละเล่นยังมี  
การด ารงอยู่ตามแบบฉบบัดัง้เดิมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ท่ีใช้ในการละเล่น    ด้านผู้ เล่น    
การแต่งกาย   ดนตรี  วิธีการเล่น   เนือ้ร้องและท านอง  พิธีกรรม  วรรณกรรมท้องถ่ิน  โดยเฉพาะ
ส่วนท่ีเป็น  เนือ้หาของคุณค่าและความหมาย ขององค์ประกอบของการละเล่นพืน้บ้าน  ได้แก่  
ความเช่ือ  คณุค่า  และความหมายของการละเล่นท่ีมีต่อบุคคล  ชุมชน  และสงัคม  เป็นส่วนท่ีมี
การด ารงรักษาไว้เป็นอย่างดี  เพราะเป็นสิ่งท่ีสะท้อนถึงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของกลุม่ชาตพินัธ์
ท่ีปรากฏผ่านการละเล่นพืน้บ้านไทยพวน  ในขณะท่ีหลายส่วนก็มีการปรับตวัเพ่ือให้สอดคล้องกบั
การเปล่ียนแปลงของสังคม  แต่เป็นการปรับตวัท่ีไม่สร้างผลกระทบต่อตวัวัฒนธรรมการละเล่น
พืน้บ้าน  เช่น  การปรับเปล่ียนวสัดท่ีุใช้ในการท าอุปกรณ์การละเล่นบางอย่างเพ่ือให้หาได้ง่ายขึน้
ในปัจจุบนั  หรือการปรับเพิ่มเคร่ืองดนตรีไทยชนิดอ่ืนเข้ามา  ในขณะท่ีเคร่ืองดนตรีหลัก “แคน” 
ยงัคงอยูเ่หมือนเดิม  เพ่ือให้เกิดจงัหวะและท านองท่ีสนกุสนานส าหรับคนรุ่นใหม่มากขึน้  แตส่่วนท่ี
มีการเปล่ียนแปลงชัดเจนคือการเปล่ียนแปลงด้านวตัถุประสงค์การละเล่นท่ีปัจจุบนัทุกประเภท
การละเล่นมีวัตถุประสงค์เพ่ือสาธิตการละเล่น   เป็นการละเล่นเพ่ือการอนุรักษ์และสืบทอด
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วฒันธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ มากกว่าเป็นการละเล่นในชีวิตประจ าวนั การเปล่ียนแปลงบทบาท
หน้าท่ีของการละเล่นท่ีมีทัง้บทบาทหน้าท่ีท่ีหายไป  บทบาทหน้าท่ี ท่ีตอ่เน่ือง  และบทบาทหน้าท่ีท่ี
เพิ่มเข้ามาใหม่  รวมถึงการเปล่ียนแปลงโอกาสในการละเล่น  และสถานท่ีเล่น  ท่ีเล่นตามวาระ
โอกาสเฉพาะ  เช่น  งานวฒันธรรมท่ีจดัขึน้  หรือเพ่ือการศึกษาดงูาน  โอกาสท่ีเล่นตามประเพณี
ลดน้อยลงเพราะไมมี่คนสนใจดใูนฐานะการละเลน่เพ่ือความสนกุสนานอีกตอ่ไป   

2. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลงของการละเล่นพืน้บ้านไทยพวน   
ในพืน้ท่ีภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย 

การด ารงอยู่ของการละเล่นพืน้บ้านของประเทศไทยในปัจจบุนั  พบวา่มีปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง
กบัการด ารงอยู ่ การเปล่ียนแปลงและการสญูหายของการละเลน่พืน้บ้านในลกัษณะคล้ายกนั  ซึ่ง
ปัจจยัตวัเดียวกันสามารถส่งเสริม  สนบัสนุน  ให้เกิดการคงอยู่  ขณะเดียวกันก็เป็นปัจจยัท่ีท าให้
เกิดการเปล่ียนแปลงและการสญูหายไปพร้อม ๆ กนั  ส าหรับปัจจยัท่ีส่งผลตอ่การด ารงอยูแ่ละการ
เปล่ียนแปลงของการละเล่นพืน้บ้านไทยพวน  ในพืน้ท่ีภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย  พบว่า  
มีปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง  แบง่ออกเป็น  5  ปัจจยัหลกั  18  ปัจจยัยอ่ย  ได้แก่ 

1)  ปัจจยัภายในของตวัการละเลน่  ได้แก่   
-  ผู้ถ่ายทอด   
-  ผู้ สืบทอด   
-  เนือ้หาในการละเลน่   
-  ชอ่งทางหรือโอกาสในการละเลน่  (พืน้ท่ีด้านประเพณี, พืน้ท่ีทัว่ไป) 

2)  ปัจจยัด้านด้านสงัคม  ได้แก่   
-  การเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางสงัคม  
-  มีการปรับตวั 
-  เครือข่ายทางวัฒนธรรม  (ผู้น าท่ีเข้มแข็ง, เครือข่ายภายในชุมชน, เครือข่าย

ภายนอกชมุชน) 
3)  ปัจจยัด้านวฒันธรรม  ได้แก่   

-  ความเช่ือ / ความศรัทธา 
-  ความภมูิใจในอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม   
- การผลิตซ า้วฒันธรรม  (การศกึษาวิจยั, การสืบทอดในโรงเรียน, การสืบทอดใน

พืน้ท่ีชมุชน, การเผยแพร่ผา่นส่ือสมยัใหม)่ 
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4)  ปัจจยัด้านเศรษฐกิจ  ได้แก่  การเป็นการละเลน่กึ่งธุรกิจ 
5)  ปัจจยัด้านการเมือง  ได้แก่  การส่งเสริมและสนบัสนนุวฒันธรรมพืน้บ้านไทย

พวนจากหนว่ยงานภาครัฐและเอกชน 

ตาราง 15 แสดงปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลงของการละเลน่พืน้บ้านไทยพวน  
ในพืน้ท่ีภาคกลางตอนลา่งของประเทศไทย 

 

ปัจจัย 
 

นาง
ด้ง 

 
นางกวัก 

 
หม่าเบีย้ 

โอน
โหล่น
ซา 

 
หลุม
เมือง 

 
ล าพวน 

 

บัก
กะเต้ย 

1.ปัจจยัภายในของตวัการละเลน่   
   -  ผู้ถ่ายทอด 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   -  ผู้สบืทอด * *   *  * 
   -  เนือ้หาในการละเลน่          

- ช่องทางหรือโอกาสในการละเลน่   
 พืน้ท่ีด้านประเพณี 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

- พืน้ท่ีทัว่ไป        
2. ปัจจยัด้านด้านสงัคม     
 -  การเปลีย่นแปลงโครงสร้างทางสงัคม 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

- มีการปรับตวั        
- เครือขา่ยทางวฒันธรรม  ด้านผู้น าที่เข้มแข็ง        
- เครือขา่ยภายในชมุชน        
- เครือขา่ยภายนอกชมุชน        

3.  ปัจจยัด้านวฒันธรรม   
-  ความเช่ือ / ความศรัทธา 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 -  ความภมูิใจในอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม          
 -   การผลติซ า้วฒันธรรม  ด้านการศกึษาวิจยั        
-  การผลติซ า้วฒันธรรม  ผา่นการสบืทอดในโรงเรียน        

-  การผลติซ า้วฒันธรรม  ผา่นการสบืทอดในพืน้ท่ีชมุชน        
-  การผลติซ า้วฒันธรรม  ผา่นการเผยแพร่ผา่นสือ่สมยัใหม่        
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ตาราง 15 (ตอ่) 

 

ปัจจัย 
 

นาง
ด้ง 

 
นางกวัก 

 
หม่าเบีย้ 

โอน
โหล่น
ซา 

 
หลุม
เมือง 

 
ล าพวน 

 

บัก
กะเต้ย 

4.  ปัจจยัด้านเศรษฐกิจ    
 -  การเป็นการละเลน่กึ่งธุรกิจ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5. ปัจจยัด้านการเมือง   
-   การสง่เสริมและสนบัสนนุวฒันธรรมพืน้บ้านไทยพวนจาก
หนว่ยงานภาครัฐและเอกชน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

รวมปัจจยั  (18) 14 14 11 8 9 18 9 

 
หมายเหต ุ   หมายถึง  มี 
      หมายถึง  ไมมี่ 

     *    หมายถึง  ไมมี่การสืบทอดแบบตัง้ใจ 
 

1)  ปัจจยัภายในของตวัการละเลน่  ได้แก่   
1.1)  ผู้ถ่ายทอด   

การมีกลุ่มผู้ ถ่ายทอดการละเล่น  คือปัจจยัพืน้ฐานของการด ารงอยู่ของตวั
การละเล่นพืน้บ้าน  เพราะหากไม่มีผู้ท าหน้าท่ีถ่ายทอดแล้วการละเล่นพืน้บ้านย่อมสูญหายไป  
สถานการณ์สถานการณ์ปัจจบุนัของการละเล่นพืน้บ้านไทยพวน  ด้านผู้ถ่ายทอด  พบวา่  ไม่พบใน
ตวัการละเลน่โอนโหล่นซา  เน่ืองจากการรือ้ฟืน้โอนโหลน่ซา  ท่ีจงัหวดัสิงห์บรีุ  ณ  ปัจจบุนั  ยงัเป็น
การรือ้ฟื้นเพียงด้านรูปแบบเท่านัน้  มีเพียงการสร้างชิงช้าใต้ต้นไม้  แต่ยงัไม่มีการรือ้ฟื้นบทร้อง
และรือ้ฟื้นด้านการละเล่น  จึงท าให้ในบรรดาการละเล่นพืน้บ้านไทยพวน  การละเล่นโอนโหล่น
ซามีความเข้มแข็งในระดับน้อยท่ีสุด  ในขณะท่ีการละเล่นพืน้บ้านอีก  6  ประเภท  ได้แก่  
การละเล่นนางด้ง  การละเล่นนางกวัก  การละเล่นหม่าเบีย้  การละเล่นหลุมเมือง  การละเล่น
ล าพวน  และการละเล่นบักกะเต้ย  ยังมีความเข้มแข็งเพราะยังมีกลุ่มผู้ ท าหน้าท่ีถ่ายทอด
การละเล่นในปัจจบุนั  แตก่ลุ่มดงักล่าวก็เส่ียงต่อการขาดช่วงในการส่งต่อเพราะส่วนใหญ่คือกลุ่ม
ผู้ สูงอายุท่ี มีอายุเฉล่ีย  มากกว่า  60  ปีขึน้ไปทุกประเภท  ซึ่งอุปสรรคด้านสุขภาพ  และ
ความสามารถในการถ่ายทอดการละเลน่ก็มีแนวโน้มลดลงทกุปี  และปัญหาท่ีร้ายแรงสดุคือ  การมี
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โอกาสสงูในการเสียชีวิต  ซึง่แตล่ะชมุชนก็ตระหนกัถึงปัญหานีเ้ป็นอยา่งดี  และมีความพยายามใน
การขยายกลุม่ผู้ถ่ายทอดมากขึน้ทัง้ในกลุม่ผู้ใหญ่และกลุม่เด็กในชมุชน 

1.2)  ผู้ สืบทอด   
กลุ่มผู้ สืบทอดในท่ีนีห้มายถึงผู้ ชม  และผู้ ท่ีเป็นส่วนหนึ่งของการละเล่นใน

ฐานะผู้ ร่วมเล่น  ปัจจบุนักลุม่ผู้ชมการละเลน่พืน้บ้านไทยพวนเป็นคนนอกวฒันธรรมพวนส่วนใหญ่  
ในฐานะผู้มาศกึษา  ดงูาน  หรือการเป็นนกัท่องเท่ียว  ในขณะท่ีผู้ชมในกลุ่มวฒันธรรมพวนในกลุ่ม
คนรุ่นใหม่หาได้น้อยมาก  เหตุผลด้วยการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีท าให้การพฒันาความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท าให้เกิดรูปแบบทางกิจกรรมในชีวิตประจ าวนัท่ีหลากหลาย  และคน
ยคุปัจจบุนัก็มีตวัเลือกในการเลือกกิจกรรมตา่ง ๆ  มากขึน้  ความสนใจในการละเล่นพืน้บ้านท่ีไม่
สนกุและไม่นา่สนใจเม่ือเทียบกบัความสนกุในยคุเทคโนโลยีปัจจบุนัจึงท าให้คนรุ่นใหม่ละเลยสิ่งท่ี
ตนเองมีอยู่รอบตวั  ดงันัน้การปล่อยให้เกิดกลุ่มผู้ สืบทอดโดยธรรมชาติจึงอาจเป็นการสุ่มเส่ียงกับ
สถานการณ์การสูญหายของการละเล่นพืน้บ้านไทยพวนท่ีช้าเกินไป  ดงันัน้  จึงเกิดแนวคิดการ
สร้างกลุ่มผู้ สืบทอดการละเลน่พืน้บ้านไทยพวนทัง้ในฐานะผู้ชมและผู้ ท่ีเป็นสว่นหนึ่งของการละเล่น
ในฐานะผู้ ร่วมเล่นขึน้  โดยพบว่า  ใน  7  ประเภทการละเล่น   มี  2  การล ะเล่นท่ีมีความพยายาม
สร้างกลุม่ผู้ สืบทอดอยา่งตัง้ใจ  คือ  การละเลน่หมา่เบีย้  และการละเลน่ล าพวน   

-  มผู้ สืบทอดในกลุม่เด็กและเยาวชน  การละเล่นหม่าเบีย้  มีการสร้างกลุ่
โดยการน าเข้าไปในโรงเรียนของชุมชนผ่านการสอนหลักสูตรท้องถ่ิน  )โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ

)สราญราษ ฎร์  ((จงัหวดัสระบรีุ 
-  การละเล่นล าพวน  มีการสร้างกลุ่มผู้ สืบทอดออกเป็น  2  กลุ่ม  กลุ่ม

แรกคือ  กลุ่มเด็กและเยาวชน  ผ่านช่องทางคือโรงเรียนในชมุชน  และผ่านวดั  (สิงห์บรีุ)  แตก่รณี
สิงห์บุรียังเป็นการฝึกเด็กในชุมชนจ านวนน้อย  เน่ืองจากดูจากหน่วยก้านของเด็กท่ีมีแววว่าจะ
สามารถสืบทอดการล าพวนได้ดีและเด็กสมคัรใจท่ีจะท าหน้าท่ีเป็นผู้ สืบทอด  เน่ืองจากเป็นเด็กท่ี
สามารถส่ือสารภาษาพวนได้  เพราะยงัใช้ภาษาพวนในครอบครัวจงึท าให้เป็นจดุแข็งในเด็กกลุ่มนี ้   
กลุ่มท่ีสองคือ  คนในชุมชนท่ีสนใจ  ผ่านช่องทางคือโรงเรียนผู้ สูงอายุ  (สระบุรี)  และศูนย์
วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝ่ังคลอง  (นครนายก)  ซึ่งท าให้เกิดการสร้างกลุ่มผู้ สืบทอดท่ีมีความ
หลากหลายและยัง่ยืน 

ท่ีเหลืออีก  4  ประเภทเป็นลกัษณะไม่มีการสร้างกลุ่มผู้ สืบทอดอย่างตัง้ใจ  
คือ  ไม่มีการสอนระหว่างผู้ถ่ายทอดและผู้ สืบทอด  แตอ่ยูใ่นรูปแบบการเป็นผู้ชมหรือเป็นส่วนหนึ่ง
ของผู้ เล่นท่ีเรียนรู้ด้วยตนเองและอาจน าไปฝึกฝนเอง  ยกเว้นการละเล่นโอนโหล่นซาท่ีไม่มีการ
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สร้างกลุม่ผู้ สืบทอด  เน่ืองจากยงัไม่มีการรือ้ฟืน้รูปแบบการละเลน่  ยงัอยูใ่นชว่งการรือ้ฟืน้เพียงการ
สร้างตวัโอนโหลน่ซาเป็นสญัลกัษณ์การละเลน่พืน้บ้านไทยพวนในอดีตไว้เท่านัน้ 

1.3) เนือ้หาในการละเลน่   
ตัวเนือ้หา  รายละเอียดของการละเล่นพืน้บ้านไทยพวน  มีรูปแบบการ

ถ่ายทอดแบบมขุปาฐะเป็นส าคญั  ซึ่งเป็นลกัษณะของการละเลน่พืน้บ้านท่ีไมมี่การจดบนัทึกอยา่ง
เป็นลายลักษณ์อักษร  เนือ้หารการละเล่นท่ีมีการจดบันทึกอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรมีเพียง
การละเล่นล าพวนเท่านัน้  เน่ืองจากเป็นการแต่งกลอนท่ีมีทัง้การสืบทอดบทกลอนจากหมอ
ล าพวนรุ่นก่อน  และการแตง่ขึน้มาใหม่ตามวาระโอกาส  ดงันัน้จึงสามารถสร้างเนือ้หาได้อยู่เสมอ
เพราะปัจจบุนัเน้นเนือ้หาการล าพวนตามวาระโอกาส  แต่เนือ้หาท่ีเส่ียงต่อการสูญหายคือ  กรณี
ล าพวนจะเป็นนิทานท้องถ่ิน  นิทานใบลานท่ีส่วนใหญ่ใช้การท่องจ า  และการละเล่นประเภทเข้าผี
พวกการละเล่นนางด้ง  การละเล่นนางกวกั  เนือ้หาด้านบทร้องเซิง้ปัจจุบนัมีการบนัทึกอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษรแล้ว  จากการท าการศึกษาวิจัย  แต่ส่วนท่ียังไม่มีการจดบนัทึกอย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษรคือบทพูด  หรือบทบูชาผีในระหว่างการละเล่น  ซึ่งเนือ้หาส่วนนีเ้ส่ียงต่อการสูญ
หายไปพร้อมกบัผู้ถ่ายทอดท่ีมีอายมุาก  ซึง่อาจเสียชีวิต  หรือสญูเสียความทรงจ าในอนาคต ส่วน
การละเล่นเด็ก  เช่น  การละเล่นหม่าเบีย้  การละเล่นหลุมเมือง  และการละเล่นเพ่ือความ
สนกุสนานเชน่การละเลน่บกักะเต้ย  จะไมมี่เนือ้หา  มีแตว่ิธีการละเลน่ท่ีเป็นการปฏิบตัเิทา่นัน้ 

1.4)  ชอ่งทางหรือโอกาสในการละเลน่  (พืน้ท่ีด้านประเพณี, พืน้ท่ีทัว่ไป) 
(1)  พืน้ท่ีด้านประเพณี  การละเลน่พืน้บ้านไทยพวนท่ีด ารงอยูใ่นปัจจบุนัท่ียงั

มีพืน้ท่ีได้แสดงให้เห็นผ่านพืน้ท่ีท่ีผูกติดกับประเพณี  มีเพียง  2  จงัหวดั  คือจงัหวดันครนายกใน
เดือนย่ีมีการจดังานบุญข้าวจ่ีท่ีจะมีการจดังานแสงสีเสียงเป็นประจ าทุกปีท่ีศนูย์วฒันธรรมเฉลิม
ราชวดัฝ่ังคลองร่วมกบัส านกัวฒันธรรมจงัหวดันครนายกเป็นผู้สนบัสนนุหลกัด้านงบประมาณ   

ในงานจะมีการแสดงวฒันธรรมพวนตัง้แต่อาหาร  การแต่งกาย  การละเล่น  
และจงัหวดัสระบรีุมีการจดังานประเพณีบญุก าฟ้า  จดัโดยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลบั  ใน
งานจะมีการละเล่นล าพวน  นางกวกั  หม่าเบีย้  หลมุเมืองเป็นส่วนหนึ่งของงานดงักล่าว  ซึ่งพืน้ท่ี
ด้านประเพณีเป็นพืน้ท่ีของการละเลน่พืน้บ้านไทยพวนตัง้แตด่ัง้เดมิ   

(2)  พืน้ท่ีทั่วไป  เป็นพืน้ท่ีท่ีสามารถได้แสดงการละเล่นโดยไม่ต้องรอพืน้ท่ี
ด้านประเพณีท่ีหนึ่งปีจะมีหนึ่งครัง้  ซึ่งการละเล่นเหล่านีจ้ะมีพืน้ท่ีทางวัฒนธรรมในการละเล่น  
เชน่  เวทีวฒันธรรมท่ีจดัขึน้โดยชมุชน  หรือจดัโดยหนว่ยงานราชการ  หน่วยงานเอกชน  หรือชมรม
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ไทยพวนแห่งประเทศไทย  และเชิญให้การละเล่นตา่ง ๆ  ไปร่วมแสดง  การละเล่นดงักล่าว  ได้แก่  
นางด้ง  (นครนายก)  นางกวกั  (สระบรีุ, ลพบรีุ)  ล าพวน  (ทัง้ 5 จงัหวดั)  บกักะเต้ย  (สพุรรณบรีุ)   

ปัจจัยภายในของตัวการละเล่น  ได้แก่  ผู้ ถ่ายทอด  ผู้ สืบทอด  เนือ้หาใน
การละเล่น  และช่องทางหรือโอกาสในการละเล่น   (พืน้ท่ีด้านประเพณี , พืน้ท่ีทั่วไป)  เป็นการ
วิเคราะห์ความเข้มแข็งของปัจจยัภายในของตวัการละเลน่  วา่องค์ประกอบหลกัทัง้  4  ตวั  ของแต่
ละประเภทการละเล่นมีความเข้มแข็งหรืออ่อนแอในองค์ประกอบใด เพ่ือจะได้แก้ไขได้ตรงจดุกรณี
ท่ีมีปัญหา  เพราะการจะด ารงอยู่ตอ่ไปได้หรือไม่พืน้ฐานส าคญัคือความเข้มแข็งขององค์ประกอบ
จากภายในตวัการละเล่นเอง  แตปั่จจยัภายนอกจะท าหน้าท่ีเป็นปัจจยัสนบัสนุนและผลกัดนัให้มี
ศกัยภาพในการด ารงอยูท่ี่สอดคล้องกบับริบททางสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไป 

2)  ปัจจยัด้านด้านสงัคม  ได้แก่   
2.1)  การเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางสงัคม 

ในอดีตการเกิดขึน้ของการละเล่นพืน้บ้านไทยพวนมีท่ีมาจากโครงสร้างทาง
สงัคมแบบเกษตรกรรม  ท่ีระบบความสมัพนัธ์ของคนในชมุชนท่ีเน้นการช่วยเหลือ  พึ่งพาแรงงาน  
และการรวมกลุ่มเพ่ือท ากิจกรรมร่วมกนัในชมุชน  การละเล่นพืน้บ้านไทยพวนมีความสมัพนัธ์บน
พืน้ฐานของคนกับคน  คนกับธรรมชาติ  และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ  จึงท าให้เกิดการสร้าง
รูปแบบการละเล่นออกมาท่ีสะท้อนวิถีชีวิตของกลุ่มชาวพวนท่ีมีโลกทัศน์ท่ีเก่ียวข้องกับคน  
ธรรมชาติและสิ่งเหนือธรรมชาติ  เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดจากความต้องการ
พัฒนาประเทศให้ไปสู่ความก้าวหน้าทางระบบอุตสาหกรรม  การเปล่ียนแปลงในวิถีชีวิตและ
ความสมัพนัธ์ของคนในชมุชนเกษตรจึงเกิดขึน้  เกิดการเปล่ียนแปลงอาชีพ  เกิดการย้ายถ่ิน  เกิด
การเปล่ียนแปลงความเช่ือ  ค่านิยม  ซึ่งเป็นผลมาจากความรู้ท่ีขยายพืน้ท่ีสู่สังคมภายใต้ความ
ทนัสมยั  การละเล่นพืน้บ้านจึงเกิดการเปล่ียนแปลงไป  การละเล่นท่ีสามารถปรับตวัได้ก็สามารถ
ด ารงอยูม่าจนถึงปัจจบุนั  การละเลน่ท่ีไมส่ามารถปรับตวัได้ก็สญูหายไปจากสงัคม  เม่ือถึงยคุสมยั
ท่ีผู้คนเบื่อหน่ายกบัการแขง่ขนัภายใต้ยคุทนุนิยมท่ีเกิดขึน้ภายใต้ความทนัสมยั  การหวนกลบัมาสู่
ภูมิปัญญาท้องถ่ินและความพอเพียงจึงท าให้เกิดกระแสการรือ้ฟื้นและการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินขึน้มา  โดยเฉพาะท้องถ่ินท่ีมีอตัลกัษณ์ของกลุ่มชาติพนัธุ์ ท่ีแตกต่างกับกลุ่มคนส่วนใหญ่
ทัว่ไป    จึงท าให้กระแสการอนุรักษ์และสืบทอดวฒันธรรมพืน้บ้านของชุมชนกลบัมาอีกครัง้  การ
พยายามรือ้ฟื้นและสืบทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมจึงกลายเป็นวัตถุประสงค์ส าคัญท่ีท าให้
การละเล่นพืน้บ้านไทยพวนในปัจจุบนัเกิดการด ารงอยู่  ในฐานะเคร่ืองบ่งชีเ้ชิงสัญลักษณ์ทาง
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วฒันธรรมกลุ่มท่ีสร้างความตระหนักความเป็นพวนให้กับลูกหลานพวนท่ีต้องรักษาไว้ในฐานะ
มรดกทางวฒันธรรมของบรรพบรุุษร่วมกนั 

2.2)  มีการปรับตวั  ในทุกการละเล่นทัง้  7  ประเภท  จะพบว่า  มีการพยายาม
ปรับตวัในทุกส่วนขององค์ประกอบการละเล่น  ซึ่งผู้ สืบทอดการละเล่นตระหนักเป็นอย่างดีว่าใน
ยคุสมยัปัจจบุนัการสืบทอดการละเลน่พืน้บ้านไทยพวนมีข้อจ ากดัท่ีมากขึน้  ดงันัน้ความพยายาม
สืบทอดวฒันธรรมพืน้บ้านจึงท าให้ต้องมีการปรับเปล่ียน  ปรับประยกุต์ในองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้อง
อย่างเหมาะสม  ในขณะท่ีต้องรักษาไว้ซึ่งแบบแผนหรือการปฏิบตัิตามวิถีท่ีเคยเป็นมาเช่นกนั  ใน
ด้านวาระโอกาสในการละเล่นเม่ือก่อนการละเล่นผูกติดอยู่กับช่วงเวลาของประเพณีชุมชน  แต่
ปัจจุบนัเน่ืองจากการคล่ีคลายของประเพณีชุมชนจึงท าให้การละเล่นมีวาระโอกาสในการแสดง
ตามความต้องการของกลุ่มผู้ชมเป็นส าคญั  การปรับตวัด้านความน่าสนใจของการละเล่นพืน้บ้าน
ท่ีไม่สนุกสนานเม่ือเทียบกับยุคปัจจุบัน  เช่น  การปรับใช้เคร่ืองดนตรี “พิณ”  มาคัน่ในระหว่าง
ล าพวนจบ  หรือช่วงวรรคระหว่างท่ีกลอนท่ี 2 จะมากลอนท่ี 1 ก็จะคั่นด้วยพิณท่ีมีจังหวะ
สนกุสนานเพ่ือให้เด็กได้ฟ้อนร ากัน  (จินตนา  สิริสทุธิสาร.  2563: สมัภาษณ์)  หรือการละเล่นบกั
กะเต้ย  ท่ีเพิ่มการโยนเงินขึน้บนเวที  เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสร้างความสนุกสนาน  
(เงินเปรียบเป็นปลา  โยนขึน้ไปบนเวทีเพ่ือให้ผู้ เล่นได้เก็บแล้วน าไปทอดผ้าป่าต่อ)  (ถนัด  ยันต์
ทอง.  2562:  สมัภาษณ์)  การปรับตวัด้านเนือ้หา  จะพบในการละเล่นล าพวนส่วนใหญ่  เพราะ
การละเล่นล าพวนจะมีการคิดกลอนล าใหม่ ๆ  ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั  หรือเข้ากับ
โอกาสในการละเล่น  ซึ่งสามารถปรับเปล่ียนได้เสมอ  อีกทัง้การปรับเนือ้ล าพวนให้ล าได้ง่ายขึน้
เพราะต้องฝึกสอนกบักลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีปัจจบุนัส่ือสารภาษาพวนไม่คอ่ยได้  ซึ่งเป็นอปุสรรค
ตอ่การร้องล าพวน  โดยเฉพาะเร่ืองส าเนียงท่ีไม่เป็นพวนแท้  จึงท าให้เกิดการปรับใช้เนือ้ล าพวนใน
ลักษณะลูกผสม ระหว่างค าพวนกับค าไทย  เพ่ือให้เด็กล าได้ง่ายและส าเนียงไม่แข็งจนเกินไป  
(จินตนา  สิริสทุธิสาร.  2563: สมัภาษณ์)   

2.3)  เครือขา่ยทางวฒันธรรม  (ผู้น าท่ีเข้มแข็ง, เครือขา่ยภายในชมุชน, เครือข่าย
ภายนอกชมุชน) 

)1  (ข้มแข็งคอยสนบัสนนุการมีผู้น าท่ีเ  
การมีผู้ น าท่ีเข้มแข็งคอยสนับสนุน  เป็นปัจจัยแรกท่ีถือว่ามีบทบาท

ส าคญัตอ่การด ารงอยู่ของวฒันธรรมชมุชน  ก็คือ  การมีผู้น าท่ีเข้มแข็งคอยให้การสนบัสนนุ  ความ
เข้มแข็งของการละเล่นพืน้บ้านท่ีนอกเหนือจากความเข้มแข็งจากภายในตวัการละเล่นเองแล้ว   
ผู้ ท่ีท าหน้าท่ีคอยผลกัดนั   ส่งเสริม  และสนบัสนุนให้การละเล่นพืน้บ้านได้มีโอกาสแสดงตวัเองก็
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คือ  ผู้น าชุมชน  ซึ่งแต่ละแห่งผู้น าชุมชนท่ีเข้มแข็งมีบทบาทท่ีแตกต่างกันไป  แต่เป็นผู้ มีบทบาท
ส าคญัท่ีท าให้การละเล่นพืน้บ้านยังได้รับการผลิตซ า้ออกสู่สายตาของคนทัง้ในและนอกชุมชน   
ดงัตารางแสดงผู้น าของแตล่ะพืน้ท่ี 

ตาราง 16 แสดงผู้น าของแตล่ะพืน้ท่ี 

การละเล่น ผู้น า 
นางด้ง พระครูวิริยานโุยค  เจ้าอาวาสวดัฝ่ังคลองจงัหวดันครนายก 
นางกวกั นางสาววชิราภรณ์  มาแสวง    

ประธานชมรมไทยพวนจงัหวดัสระบรีุและนายกองค์การบริหารสว่น
ต าบลบ้านกลบั  จงัหวดัสระบรีุ 
-  นายสมคิด  จมูทอง   
ประธานสภาวฒันธรรมบ้านทราย  อ าเภอบ้านหม่ี  จงัหวดัลพบรีุ 
-  นายไพโรจน์  ลายน า้เงิน   
ประธานศนูย์วฒันธรรมต าบลโพนทอง  อ าเภอบ้านหม่ี  จงัหวดัลพบรีุ 

หมา่เบีย้ นางสาววชิราภรณ์  มาแสวง    
ประธานชมรมไทยพวนจงัหวดัสระบรีุและนายกองค์การบริหารสว่น
ต าบลบ้านกลบั  จงัหวดัสระบรีุ 

หลมุเมือง 

โอนโหลน่ซา พระอธิการมีโชค สนฺตมโน   
เจ้าอาวาสวดัโภคาภิวฒัน์  อ าเภอพรหมบรีุ จงัหวดัสิงห์บรีุ 
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ตาราง 16 (ตอ่) 
 

การละเล่น ผู้น า 
ล าพวน -  พระครูวิริยานโุยค  เจ้าอาวาสวดัฝ่ังคลองจงัหวดันครนายก 

-  นายวิชาญ  วฒันวิเชียร  ผู้ ใหญ่บ้าน หมูท่ี่ 8  บ้านบุง่เข้   
ต าบลหนองแสง  อ าเภอปากพลี  จงัหวดันครนายก 
-  นางสาววชิราภรณ์  มาแสวง    
ประธานชมรมไทยพวนจงัหวดัสระบรีุและนายกองค์การบริหารสว่น
ต าบลบ้านกลบั  จงัหวดัสระบรีุ 
-  พระอธิการมีโชค สนฺตมโน   
เจ้าอาวาสวดัโภคาภิวฒัน์  อ าเภอพรหมบรีุ จงัหวดัสิงห์บรีุ 
-  นายสมคิด  จมูทอง   
ประธานสภาวฒันธรรมบ้านทราย  อ าเภอบ้านหม่ี  จงัหวดัลพบรีุ 
-  นายไพโรจน์  ลายน า้เงิน   
ประธานศนูย์วฒันธรรมต าบลโพนทอง  อ าเภอบ้านหม่ี  จงัหวดัลพบรีุ 
-  นางสาวประภสัสร บญุหนนุ  ประธานชมรมไทยพวนจงัหวดัลพบรีุ 
-  นายพงษ์  พนัธุ์ศริิ  ประธานชมรมไทยพวนจงัหวดัสพุรรณบรีุ 

บกักะเต้ย -  นายพงษ์  พนัธุ์ศริิ  ประธานชมรมไทยพวนจงัหวดัสพุรรณบรีุ 

  
ความน่าสนใจอีกประการหนึ่งในตวัผู้น าชุมชนท่ีเข้มแข็งคือ  ในบรรดาผู้น า

ชมุชนท่ีมีบทบาทด้านการส่งเสริม  สนบัสนนุให้การละเล่นพืน้บ้านไทยพวนสามารถด ารงอยู่ได้ใน
ปัจจบุนั  มี   1  ผู้น าชมุชนท่ีไม่ได้เป็นชาวไทยพวน  คือ  พระครูวิริยานโุยค  เจ้าอาวาสวดัฝ่ังคลอง
จงัหวดันครนายก  ในขณะท่ีผู้น าคนอ่ืนมีสถานภาพของการเป็นลูกหลานชาวพวนโดยตรง  แต่
บทบาทผู้น าคนดงักล่าวกลบักลายเป็นผู้น าท่ีท าให้ความเป็นพวนจงัหวดันครนายกปรากฏในการ
รับรู้ของคนในวงกว้าง  เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ ด าเนินการโดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
แห่งชาติ  (มิวเซียมสยาม) ร่วมกบัศนูย์วฒันธรรมเฉลิมราชวดัฝ่ังคลอง  เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
ต้นแบบภาคตะวันออกเป็นแห่งแรก  ท่ี เพิ่ งท าพิ ธี เปิดไปเม่ือวัน ท่ี   13  กุมภาพันธ์  2563  
ช่ือมิวเซียมปะพวนแอทปากพลี 
 



  194 

 
(2)  เครือข่ายภายในชมุชน  ได้แก่  เครือข่ายระหว่างกลุ่มผู้ เลน่  เครือข่ายคน

ในหมู่บ้าน   สถาบนัการศกึษาในท้องถ่ิน  หน่วยงานราชการในท้องถ่ิน   รวมไปถึงภาคเอกชนใน
ท้องถ่ิน  มีบทบาทส าคญัต่อการด ารงอยู่ของการละเล่นพืน้บ้านในลกัษณะการช่วยเหลือ  เกื อ้กูล
กนั  การชว่ยเหลือกนัของเครือขา่ยท่ีพบบอ่ย  คือ   

-  การร่วมแสดงการละเล่นโดยเฉพาะการละเล่นท่ีต้องใช้คนจ านวนมาก  
เช่น  นางด้ง  นางกวัก  (ผู้ เล่นหลัก  2  หมอแคน  1  และผู้ ร้องเซิง้)  เพ่ือให้ครบองค์ประกอบ  
ดงันัน้การอาศยัคนในชุมชนเวลาท่ีต้องมีการสาธิตการละเล่นจึงจ าเป็นต้องพึ่งพากัน  รวมไปถึง
การสนับสนุนจากคนในชุมชนในการช่วยกันท างานหรือเตรียมงานเวลาท่ีมีงานชุมชนและงาน
การละเลน่ 

-  การช่วยเหลือกนัระหว่างระหว่างกลุ่มผู้ เล่น  จะพบในการแสดงท่ีต้อง
ใช้บุคคลท่ีมีความสามารถเฉพาะตวัหรือมีคณุสมบตัิบางอย่างเฉพาะตวั  เช่น  ในการละเล่นนาง
ด้ง  การละเล่นนางกวกั  และการละเล่นล าพวนท่ีพบเห็นการช่วยเหลือกนัในลกัษณะการหยิบยืม
หมอแคนระหว่างหมอแคนพวนกับหมอแคนลาว  เน่ืองจากปัจจุบนัการละเล่นท่ีต้องใช้หมอแคน
พวนหายาก  เพราะส่วนใหญ่หมอแคนพวนถ้าไม่เสียชีวิตไปแล้วก็มีอายุมาก  ดังนัน้จึงมี การ
ปรับตวัด้วยการหยิบยืมหมอแคนลาวมาใช้  ถึงแม้จะไม่เข้ากนักบัการละเล่นพืน้บ้านท่ีต้องใช้หมอ
แคนพวน  แตก่ารใช้หมอแคนลาวก็พอจะแทนกนัได้  แตเ่สียงแคนอาจผิดเพีย้นไปจากท านองแคน
พวนเล็กน้อย  เพราะการเป่าแคนพวนแบบท านองพวนจะมีแค่ 3 ช่อ  คือ  เสียงเล็ก  เสียงกลาง  
และเสียงใหญ่  ท านองการเป่าจะเป่าตามการล าหรือร้อง  (ล าพวนโดยเลือกเสียงแคนจากเสียงคน
ร้อง)  หรือเป่าตามเนือ้ร้องเซิง้  (นางด้งและนางกวกั)  ซึ่งต่างจากการเป่าแคนลาวท่ีจงัหวะและ
ท านองท่ีไวและสนุกสนาน  เช่น  ช่อสุดสะแนน  ช่อล าเต้ย  ส่วนการละเล่นหม่าเบีย้  การละเล่น
โอนโหลน่ซา  การละเล่นหลมุเมือง  และการละเล่นบกักะเต้ย  เป็นการละเลน่ท่ีไมต้่องพึง่พาอาศยั
คนจ านวนมากมากนกั  เพราะเป็นการละเล่นท่ีสนกุสนานไม่ต้องใช้ความเฉพาะตวัและไม่ต้องใช้
คนท่ีเก่ียวข้องจ านวนมาก 

-  การสนับสนุนด้านงบประมาณ  ในการจัดเวทีวัฒนธรรม  จัดสรร
งบประมาณในการฝึกหรือสร้างกลุ่มผู้ สืบทอดการละเล่น  ซึ่งมักจะเป็นหน้าท่ีของหน่วยงาน
ราชการในท้องถ่ิน  ตัง้แตอ่งค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  หนว่ยงานจงัหวดั   

-  การสนับสนุนพื น้ ท่ีในการแสดงการละเล่น  นอกเหนือจากเวที
วฒันธรรมท่ีจัดโดยหน่วยงานราชการแล้ว  ยงัพบว่าเครือข่ายภาคเอกชนก็มีส่วนส าคญัท่ีท าให้
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การละเล่นสามารถเลีย้งตวัเองได้  เช่น  การมีเครือข่ายกับรีสอร์ทในจงัหวดัในการจดัการละเล่น
พืน้บ้านของท้องถ่ินเพ่ือรับนกัทอ่งเท่ียว  รวมทัง้การสนบัสนนุจากกลุม่ภาคเอกชนเวลาชมุชนมีงาน  
เช่น  น า้ด่ืม  อาหาร  เป็นต้น  และโรงเรียนในท้องถ่ินซึ่งเป็นเครือข่ายส าคญัท่ีเป็นพืน้ท่ีในการสืบ
ทอดวฒันธรรมชุมชนท่ีสามารถสร้างกลุ่มผู้ สืบทอดปัจจุบนั  และเป็นกลุ่มผู้ถ่ายทอดในอนาคต  
เชน่  ท่ีจงัหวดัสระบรีุมีการน าการละเลน่ล าพวน  การละเลน่หมา่เบีย้  ไปสอนเด็กในโรงเรียนชมุชน  
และจงัหวดันครนายกท่ีมีการฝึกเด็กล าพวน  เป่าแคน  และน าไปแสดงท่ีศนูย์เฉลิมราชวดัฝ่ังคลอง
และงานศลิปหตัถกรรมภาคตะวนัออก 

 (3)  เครือข่ายภายนอกชุมชน   ส่งผลต่อโอกาสการได้แสดงการละเล่น
พืน้บ้านท่ีบอ่ยขึน้  เครือขา่ยภายนอก  เชน่   

-  กลุม่นกัทอ่งเท่ียวเชิงวฒันธรรม ได้แก่  การละเลน่นางด้ง  (นครนายก) 
-  การศึกษา  การดูงาน  ได้แก่   การละเล่นนางด้ง  (นครนายก)  

การละเลน่นางกวกั  (ลพบรีุ)  การละเลน่ล าพวน  (นครนายก, ลพบรีุ)   
-  หน่วยงานการศึกษา  เข้ามาทัง้ด้านการศึกษาดูงานและการบริการ

วิชาการ  เช่น  การพฒันาพืน้ท่ี  การประชาสมัพนัธ์  การท าวิจยั  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
การละเล่นพืน้บ้านผ่านโครงการฝึกเด็กในโรงเรียนชุมชนหัดล าพวน  เป่าแคน  เช่นท่ีจังหวัด
นครนายก   

-  หน่วยงานระดบัประเทศ   การพฒันาพิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัฝ่ังคลองให้
เป็นพิพิธภณัฑ์มีชีวิต  เป็นมิวเซียมปะพวนแอทปากพลี  จงัหวดันครนายก   โดยสถาบนัพิพิธภณัฑ์
การเรียนรู้แห่งชาติ(มิวเซียมสยาม) ร่วมกบัศนูย์วฒันธรรมเฉลิมราชวดัฝ่ังคลอง จงัหวดันครนายก 
เพ่ือยกระดบัพิพิธภัณฑ์พืน้บ้านท้องถ่ินให้เป็นต้นแบบพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ในระดบัภูมิภาค และ
เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงพิพิธภัณฑ์ด้านชาติพนัธุ์ของจงัหวดันครนายก  ตอ่ไปนกัท่องเท่ียวก็จะมา
ชมพิพิธภณัฑ์มากขึน้และการละเลน่พืน้บ้านก็จะมีโอกาสได้แสดงบอ่ยขึน้ 

-  ชมรมไทยพวนแห่งประเทศไทย  เป็นงานประจ าปีท่ีพ่ีน้องชาวไทยพวน
ทัง้ประเทศจะได้มาร่วมแลกเปล่ียนในงานทอดผ้าป่าสามคัคีท่ีจดัขึน้เป็นประจ าทุกปี  การแสดงท่ี
ได้รับการคัดเลือกให้ไปแสดงในงานเช่น  ล าพวน  (นครนายก , สระบุรี, ลพบุรี, สุพรรณบุรี)  
นางกวกั  (ลพบรีุ)  การละเลน่บกักระเต้ย  (สพุรรณบรีุแตไ่มค่อ่ยได้รับความนิยม) 

หน่วยงานท่ีกล่าวมามีบทบาทท่ีแตกต่างกันออกไปในการสนับสนุน
การละเลน่พืน้บ้านไทยพวนให้ด ารงอยูห่รือเกิดการเปล่ียนแปลงในปัจจบุนั    

ปัจจยัด้านด้านสงัคม  ได้แก่  การเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางสงัคม  
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การป รับตัวขอ งการละ เล่ น   และการมี เค รือข่ ายท างวัฒ นธรรม   
(ผู้น าท่ีเข้มแข็ง, เครือข่ายภายในชมุชน, เครือขา่ยภายนอกชมุชน)  ท าให้เห็นปรากฏการณ์ของการ
สูญหายและการเปล่ียนแปลงมาสู่การด ารงอยู่ในรูปแบบปัจจุบัน  อันเป็นผลมาจากการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างสังคมท่ีท าให้เกิดการสูญหายของการละเล่น  อันน าไปสู่กระบวนรือ้ฟื้น  
กระบวนการปรับตวัและการด ารงอยูใ่นรูปแบบปัจจบุนั  บางการละเลน่ท่ีไมมี่การปรับตวัก็ต้องสญู
หายไป  การละเล่นท่ีมีความสามารถในการปรับตวัก็จะสามารถด ารงอยู่ต่อไปได้  ท่ีส าคญัการมี
เครือข่ายทางวฒันธรรมคือปัจจยัท่ีสนับสนุนให้เกิดการรักษาไว้ซึ่งการละเล่นพืน้บ้านในปัจจุบนั  
เพราะการด ารงอยู่ของวฒันธรรมจ าเป็นต้องอาศยัความร่วมมือจากทกุภาคส่วนในการดแูลรักษา  
ถึงจะท าให้วฒันธรรมนัน้สามารถด ารงอยู่ต่อไปได้ไม่ว่าจะเกิดการเปล่ียนแปลงแคไ่หนก็ตาม  แต่
หากไม่มีเครือข่ายทางวัฒนธรรมการท างานด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมไม่เพียงแต่เฉพาะด้าน
การละเล่นเท่านัน้จะกลายเป็นงานท่ีหนัก  และเกินความสามารถของคนเพียงกลุ่มเดียวในการ
รักษาให้ด ารงอยูไ่ว้ 

3) ปัจจยัด้านวฒันธรรม  ได้แก่   
3.1)  ความเช่ือ / ความศรัทธา 

ในบรรดาการละเล่นทัง้  7  ประเภท  มี  2  ประเภทท่ีเป็นการละเล่น
เข้าผี  คือ  การละเล่นนางด้ง  การละเล่นนางกวกั  และมี  1  การละเลน่ท่ีเป็นการละเลน่เพ่ือความ
สนุกสนาน  คือ  ล าพวน  แต่มีพิ ธีกรรมเข้ามาเก่ี ยวข้องซึ่ง เป็น เร่ืองของความเช่ือ  ทั ง้   
3  การละเล่นสะท้อนความเช่ือ  และมีความศรัทธาท่ีเหมือนกันคือความเช่ือเร่ืองผี  และความ
ศรัทธาเคารพในผีบรรพบรุุษ  (ปู่ ตา)  ซึ่งผู้น าเลน่  และหมอแคนตา่งมีความเช่ือและศรัทธาในระดบั
มากจึงท าให้เกิดการสืบทอดด้านความเช่ือและการปฏิบตัิออกมาถึงความเช่ือนัน้ผ่านการยกขนัธ์ 
5 ทุกครัง้ก่อนท่ีจะมีการละเล่น  ขันธ์  5  มีความหมาย  คือ ธาตส่ีุขนัธ์ 5  อากา 32  ควรยกบูชา
ท่านแทนตัวเราให้ท่านลงมาสวมยกธาตุส่ี  ขันธ์ 5 เราขึน้ให้ว่าง  ท่านจะได้สวมลงมา  (รัชพล   
บอ่ชล. 2561: สมัภาษณ์)  การยกขนัธ์  5  มี  2  วตัถปุระสงค์คือ  เพ่ือการขออนญุาตเจ้าท่ีเจ้าทาง   
ปู่ ตาประจ าหมู่บ้าน  ในการละเล่นท่ีเก่ียวข้องกับผีหรือเป็นการละเล่นท่ีมีครู  เพ่ือให้ท่านปกปัก
รักษาและอวยพรให้ทกุอย่างราบร่ืน  ประสบผลส าเร็จตามความตัง้ใจ  รวมทัง้ขออภยัหากท าบาง
สิ่งบางอย่างท่ีอาจท าให้เจ้าท่ีหรือปู่ ตาเกิดความไม่พอใจ  (สุรีย์  สะเภาทอง.  2561: สัมภาษณ์)   
การด ารงอยูข่องพิธีกรรมในขัน้ตอนก่อนการละเลน่จึงเป็นสิ่งท่ีละเลยไม่ได้และต้องปฏิบตัติามแบบ
ดัง้เดิมอย่างเคร่งครัด  ซึ่งไมว่่าปัจจบุนัยคุสมยัจะเปล่ียนไปอย่างไร  พิธีกรรมการยกขนัธ์ 5 ก็ยงัคง
ถกูรักษาไว้เสมอ  แม้กระทัง่การละเล่นนางด้งในปัจจบุนัท่ีผู้ เล่นหลกับอกกับผู้ชมว่าไม่มีการเข้าผี
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จริงเหมือนในอดีต  แตก่ารยกขนัธ์  5  เพ่ือขออนญุาตเจ้าท่ีเจ้าทางและปู่ ตาในการละเลน่เข้าผีก็ยงั
เป็นสิ่งส าคญัตอ่ความมัน่ใจ  ทัง้ในด้านความส าเร็จและการปกป้องจากผีท่ีอาจเข้ามาสิงเพ่ือร่วม
เลน่โดยท่ีไมไ่ด้เชิญ 

แต่ก็พบการเปล่ียนแปลงท่ีมีความสมัพันธ์กับความเช่ือ  เช่น  ความเช่ือ
และศรัทธาในความศักดิ์สิทธ์ิของแม่นางด้ง  (นครนายก)  ของผู้ เล่นหลัก  ท่ีท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงในจิตวิญญาณของการละเลน่เข้าผี  เหลือเพียงการแสดงสาธิตการละเลน่เทา่นัน้ 

หรือการเปล่ียนแปลงขัน้ตอนการร้องเซิง้ในการละเล่นนางกวกั  (สระบรีุ)  
ท่ีพบว่ามีการลดทอนขัน้ตอนการร้องเซิง้  (ซึ่งปกติทุกพืน้ท่ีจะต้องร้องไม่ว่าจะเข้าผีจริงหรือไม่ก็
ตาม)  ซึ่งถือเป็นส่ือเชิญ ผี ท่ีส าคัญในองค์ประกอบการละเล่นเข้าผี   พ บว่า  ความเช่ือมี
ความสมัพนัธ์กบัการปรับเปล่ียน  ลดทอนขัน้ตอนท่ีส าคญัดงักล่าว  เน่ืองจากคนในชมุชนมีความ
เช่ือและศรัทธาในตวัผู้ เล่นนางกวกัหลกั  ว่าสามารถเชิญผีมาเข้าได้โดยไม่ต้องมีการร้องเซิง้เชิญผี  
เพราะผู้ เล่นหลกัมีคณุสมบตัิพิเศษ  คือ  การเป็นร่างทรง  และเป็นเจ้าจ า้ประจ าหมู่บ้าน  จึงท าให้
ทกุคนเช่ือว่าคณุสมบตัิดงักล่าวสามารถลดทอนขัน้ตอนการเชิญผีผา่นการร้องเซิง้ได้  ในขณะท่ีคน
อ่ืนไมส่ามารถท าได้  เพราะผีจะไมล่งมาเลน่หากไมมี่ส่ือในการเชิญผี 

3.2) ความภมูิใจในอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม   
การด ารงอยู่ของวัฒนธรรมไทยพวนในปั จจุบันเกิดจากความ

ตระหนักในอัตลักษณ์ความเป็นพวนของคนในชุมชนเป็นพืน้ฐาน  ท่ีต้องการรักษาและสืบทอด
ไม่ให้เกิดการสูญหาย  รูปแบบการละเล่นพืน้บ้านท่ีปรากฏในปัจจุบนัจึงเป็นรูปแบบการด ารงอยู่
อย่างตัง้ใจเพ่ือแสดงถึงตวัตนความเป็นคนพวนท่ีนับวันเร่ิมเลือนหาย  ซึ่งทุกกลุ่มพูดเป็นเสียง
เดียวกันว่าการละเล่นพืน้บ้านคือภาพสะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมพวนท่ีต้องสืบทอดและ
รักษาไว้ให้ลกูหลาน 

3.3)  การผลิตซ า้วัฒนธรรม  (การศึกษาวิจัย , การสืบทอดในโรงเรียน, 
การสืบทอดในพืน้ท่ีชมุชน, การเผยแพร่ผา่นส่ือสมยัใหม)่ 

การผลิตซ า้วฒันธรรมการละเลน่   พบว่า  การละเลน่ทัง้ 7 ประเภทมี
การผลิตซ า้หรือมีโอกาสได้แสดงตามวาระโอกาสมากท่ีสดุ  คือ 

- เพ่ือการรองรับการท่องเท่ียวและการศึกษาดูงาน  ได้แก่  
การละเลน่นางด้ง  (นครนายก)  การละเลน่นางกวกั  (ลพบรีุ)  และการละเลน่ล าพวน  (นครนายก) 
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- รองลงมาคือการแสดงในเวทีวัฒนธรรมท่ีจัดขึน้ในชุมชน   เวที
หน่วยงานราชการจดัขึน้และงานชมรมไทยพวนแห่งประเทศไทย  ได้แก่  การละเลน่ล าพวนของทกุ
จงัหวดั 

- โอกาสในการแสดงในงานประจ าปีงานประเพณีบุญก าฟ้าท่ีจดั
ขึน้เป็นประจ าทกุปีของจงัหวดัสระบรีุ  ได้แก่  การละเล่นนางกวกั  การละเลน่หมา่เบีย้  การละเล่น
หลมุเมือง  และการละเลน่ล าพวน 

- โอกาสในการแสดงบอ่ยครัง้น้อยท่ีสดุคือ  การละเล่นบกักระเต้ย  
(สุพรรณบุรี)เน่ืองจากเป็นการละเล่นท่ีหยาบโลน  ทะลึ่ง  จึงท าให้ไม่ค่อยได้รับความนิยมในการ
เลือกให้มาแสดงในเวทีใหญ่ ๆ  จงึมีโอกาสแสดงเป็นวาระเฉพาะ 

-  การละเล่นโอนโหล่นซา  อาจเป็นการละเล่นท่ีมีกระบวนการ
ผลิตซ า้ท่ีแตกต่างกับการละเล่นอ่ืนตรงท่ียงัเป็นการผลิตซ า้เพียงด้านรูปแบบ  เพราะเพิ่งมีการรือ้
ฟื้นกลับมาแต่ยังไม่มีการรือ้ฟื้นองค์ประกอบการละเล่นอ่ืน ๆ  มีเพียงสัญลักษณ์โอนโหล่นซา  
(ชิงช้า)  เทา่นัน้ท่ีถกูน ามาผลิตซ า้  ณ  ตอนนี ้

นอกจากวาระโอกาสในการละเล่นแล้ว  การผลิตซ า้วฒันธรรม
การละเล่นยงัอยู่ในรูปแบบการศึกษาวิจยั  การเรียนการสอนซึ่งเป็นการสืบทอดในโรงเรียน  การ
สืบทอดในพืน้ท่ีชมุชน  การเผยแพร่ผ่านส่ือสมยัใหม่ประเภทตา่ง ๆ ซึ่งล้วนแตเ่ป็นผลดีต่อการสืบ
ทอดการละเลน่พืน้บ้านไทยพวนให้ด ารงอยู่ตอ่ไป 

(1)  การศึกษาวิจยั  ท่ีผ่านการมีการศึกษา  วิจยัเร่ืองการละเล่น
ล าพวนมากท่ีสดุในบรรดาการละเล่นของไทยพวน  เน่ืองจากเป็นวฒันธรรมพืน้บ้านท่ีมีอตัลกัษณ์
บง่บอกถึงความเป็นพวนชดัเจนผา่นการใช้  “ภาษาพวน”  ในการขบัร้อง  (ล า)  และเป็นการละเล่น
ท่ีสะท้อนสภาพสงัคมวฒันธรรมของชาวพวนในอดีตได้เป็นอย่างดี  ในขณะท่ีการละเล่นนางด้งก็มี
การศึกษาในด้านดนตรีในพิธีกรรมการละเล่น  ซึ่งการท าการศึกษาก็เป็นหนึ่งในการผลิตซ า้
วฒันธรรมท่ีท าให้วฒันธรรมการละเล่นพืน้บ้านไทยพวนนัน้ยงัคงได้รับการน าเสนอออกสู่สายตา
ของคนในและคนนอกวฒันธรรม   

(2)  การสืบทอดในโรงเรียน  การผลิตซ า้ผ่านรูปแบบการเรียน
การสอนในโรงเรียน  พบว่ามี  2  ประเภทการละเล่น  คือ  การละเล่นหม่าเบีย้  และการละเล่น
ล าพวน 

-  การละเล่นหม่าเบีย้  (สระบุรี)  น าเข้าไปในโรงเรียนชุมชน  
(โรงเรียนชมุชนบ้านกลบั(สราญราษฎร์))  ในฐานะเป็นหลกัสตูรท้องถ่ิน  ท าให้เดก็ได้เรียนรู้และซึม
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ซับอัตลักษณ์ชาวพวนอีกด้านหนึ่ง  ซึ่งเด็กท่ีจบแล้วก็ยังจ าได้  และยังสามารถเล่นหม่าเบีย้ได้
เพราะเคยได้เล่นในสมัยท่ีเคยเรียนโรงเรียนชุมชนตอนประถมศึกษา  แต่ปัจจุบันเน่ืองจากการ
เปล่ียนผู้บริหารและประกอบกบัครูรุ่นใหม่ท่ีเป็นคนนอกพืน้ท่ีเข้ามาแทนครูรุ่นเก่าท่ีเป็นครูพวน  จึง
ท าให้มีการปรับเปล่ียนเนือ้หาหลกัสตูร  เช่น  ปัจจบุนัจะเน้นไปท่ีการร าพวน  (ไม่ใช่ล าพวน)  เป็น
ทางนาฏศลิป์เป็นสว่นใหญ่   

-  การละเล่นล าพวน  (นครนายก, สระบรีุ, ลพบุรี)  พบว่า  มี
การสร้างกลุ่มผู้ สืบทอดผ่านช่องทางโรงเรียนเช่นกัน  จังหวัดนครนายกมี  3  โรงเรียน  คือ   
โรงเรียนอนบุาลอ าเภอปากพลี(ชมุชนบ้านเกาะหวาย)  โรงเรียนบ้านบุง่เข้  และโรงเรียนถาวรนิมิต  
ทัง้  3 โรงเรียน  มีการสร้างกลุ่มผู้ สืบทอดในกลุ่มเด็กในโรงเรียนชุมชนไทยพวน  โดยมีการให้
ปราชญ์ท้องถ่ินด้านการล าพวน  และเป่าแคน  มาสอนเดก็ให้ล าพวนและเป่าแคน  ส าหรับโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลอ าเภอปากพลี(ชมุชนบ้านเกาะหวาย) มีงบประมาณสนบัสนนุในการจ้างปราชญ์
ท้องถ่ินจากหน่วยงานของจงัหวดัผา่นศนูย์วฒันธรรมเฉลิมราชวดัฝ่ังคลอง  เช่น  ส านกังานพฒันา
สงัคมและความมัน่คงของมนษุย์  จงัหวดันครนายก  กรมส่งเสริมวฒันธรรม  กระทรวงวฒันธรรม  
เป็นต้น  โรงเรียนบ้านบุ่งเข้  กบัโรงเรียนถาวรนิมิต  (ฝึกร่วมกัน)  ได้รับการสนบัสนุนจากโครงการ
พฒันาทกัษะกลุ่มเยาวชนศิลปะการแสดงล าพวนเพ่ือสืบสานอัตลักษณ์ไทยพวน  เป็นโครงการ
บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ด้านจังหวดัสระบุรีน าเข้าไปสอนในโรงเรียน
ชมุชน  (โรงเรียนชมุชนบ้านกลบั(สราญราษฎร์))  โดยให้ปราชญ์ท้องถ่ินสอนล าพวนแก่เด็ก  แต่มี
การสอนไม่ต่อเน่ืองเน่ืองจากปัญหาด้านงบประมาณ  เพราะโรงเรียนเป็นผู้สนับสนุน เพราะเป็น
นโยบายของผู้บริหารโรงเรียนสมยันัน้ท่ีมีนโยบายน าวฒันธรรมท้องถ่ินไปสอนในหลกัสูตรท้องถ่ิน  
ซึง่มีการน าวฒันธรรมพวนไปสอนหลายด้านด้วยกนั  ไมว่า่จะเป็นด้านอาหาร  ด้านการทอผ้า  และ
ด้านการละเล่นพืน้บ้านไทยพวนและอีกหนึ่งจงัหวดัท่ีมีการน าล าพวนเข้าไปฝึกสอนในโรงเรียนคือ
จงัหวดัลพบรีุ  ท่ีโรงเรียนสเุทพวิทยาลยั  ซึง่เป็นเอกชนในชมุชนไทยพวนขนาดใหญ่ แตก่ารฝึกสอน
ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานในจังหวัด  เป็นนโยบายของโรงเรียนในฐานะเป็น
โรงเรียนในชุมชนไทยพวนท่ีต้องอนุรักษ์วฒันธรรมชุมชนไว้  แต่ปัจจบุนัพบว่าการฝึกสอนล าพวน
และเป่าแคน  มีอุปสรรคท่ีท าให้ขาดความต่อเน่ืองในการสร้างกลุ่มผู้ สืบทอด  คือการขาดความ
ตอ่เน่ืองด้านงบประมาณสนบัสนนุในการจ้างปราชญ์ท้องถ่ินมาฝึกสอนได้  เช่นท่ีโรงเรียนอนบุาล
อ าเภอปากพลี(ชมุชนบ้านเกาะหวาย)  ซึ่งไม่ได้มีการฝึกสอนผา่นการสนบัสนนุงบประมาณมากว่า  
2  ปี  และเด็กท่ีเคยได้รับการฝึกจากโรงเรียนเม่ือเรียนจบเข้าระดบัมธัยมก็ไม่มีโครงการรองรับซึ่ง
ส่งผลต่อการสญูหายของกลุ่มผู้ สืบทอดระยะยาว  และอีกปัญหาหนึ่งท่ีพบคือปัญหาสุขภาพและ
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การเสียชีวิตของปราชญ์ท้องถ่ินท่ีมาฝึกสอน  ล าพวนเป็นการละเล่นท่ีสมยัก่อนมีหมอล าสมัครเล่น
มากมาย  หมอล าอาชีพก็มีจ านวนมาก  แตปั่จจบุนัในทกุพืน้ท่ีส่วนใหญ่จะเป็นหมอล าสมคัรเล่น  
และหมอล าสมคัรเล่นท่ีสามารถมาถ่ายทอดความรู้ได้ก็มีจ านวนไม่มาก  และหลายพืน้ท่ีก็สงูอาย ุ 
ท าให้บางครัง้ปัญหาสุขภาพเป็นอุปสรรคต่อการถ่ายทอดท่ีท าให้การสืบทอดในกลุ่มผู้ สืบทอด
ล าพวนต้องหยดุชะงกัหรือขาดหายไป   

(3)  การสืบทอดในพืน้ท่ีชมุชน   
มีการสืบทอดในพืน้ท่ีของชุมชน  (ท่ีไม่ใช่โรงเรียน)  พบใน

การละเล่นเพียงชนิดเดียวคือ  ล าพวน  ท่ีพืน้ท่ีในการสืบทอดนอกเหนือจากการสืบทอดในโรงเรียน 
คือ  การใช้พืน้ท่ีชุมชนในการสืบทอด  พืน้ท่ีแรกท่ีเป็นพืน้ท่ีชุมชนตัง้แต่ในอดีตมาถึงปัจจุบนั  คือ  
วัด  วัดถูกน ามาใช้ในการสืบทอดวัฒนธรรมชุมชนตัง้แต่การเป็นพืน้ท่ีฝึกหัด  (ล าพวนท่ีศูนย์
วฒันธรรมเฉลิมราชวดัฝ่ังคลอง)  พืน้ท่ีการแสดงวฒันธรรมท่ีฝึกฝนกันมา  (การจดังานประเพณี
ประจ าปีหรือเวทีวฒันธรรม)  รองลงมาบ้านของปราชญ์ในชุมชนในการฝึกล าพวน  ฝึกเป่าแคน  
หลายครัง้ก็ใช้พืน้ท่ีบ้านของปราชญ์ชาวบ้านในการฝึกสอน  เช่น  ให้เด็กท่ีโรงเรียนเดินไปบ้านครูท่ี
สอนเป่าแคนท่ีอยู่ละแวกใกล้ ๆ โรงเรียน   และพืน้ท่ีใหม่ท่ีเพิ่มเข้ามาในปัจจุบันคือ  โรงเรียน
ผู้สูงอายุ  ท่ีเป็นสถานท่ีฝึกสอนล าพวนให้กับกลุ่มผู้ สูงอายุ  (สระบุรี) ซึ่งคนกลุ่มคนกลุ่มนีมี้ข้อ
ได้เปรียบคือ  ความสามารถในการส่ือสารภาษาพวน  เพราะเป็นกลุ่มคนรุ่นเก่าท่ีปัญหาด้าน
ส าเนียงไม่ใช่อปุสรรค  รวมไปถึงการมีประสบการณ์จากการเคยได้ยิน  ได้ชมการล าพวนมาก่อนก็
ท าให้เข้าใจและฝึกล าพวนได้ไวกว่าเม่ือเทียบกบัเด็ก  แตข้่อจ ากดัของคนกลุ่มนีเ้น่ืองจากเป็นกลุ่ม
ผู้สงูอาย ุ ความจ า  ปฏิภาณไหวพริบก็อาจลดลงตามอายุ 

(4)  การเผยแพร่ผา่นส่ือสมยัใหม ่
การเผยแพร่ทางส่ืออ่ืน   ส่ือสังคมออนไลน์คือช่องทางการ

เผยแพร่การละเล่นพืน้บ้านไทยพวนท่ีพบเห็นได้ง่ายท่ีสดุ  เน่ืองจากเป็นส่ือท่ีทุกคนสามารถเป็นผู้
สง่สารและสามารถเข้าถึงได้ง่ายด้วยตนเอง  โดยเฉพาะเฟซบุ๊ก  ท่ีทกุกลุม่การละเลน่มีการน าเสนอ
การละเล่นของตนหรือเวลามีงานของชมุชนผ่านเฟซบุ๊ก  (Facebook)  ของตนและเผยแพร่ไปยงั
กลุ่มตา่ง ๆ  เช่น  กลุ่มชมรมไทยพวนแห่งประเทศไทย  มีการน าการล าพวนของหมอล าพวนอาชีพ
ท่ีมีช่ือเสียงไปลงในกลุ่มเพ่ือให้คนรุ่นใหม่ได้ฟังล าพวนท่ีได้รับการยอมรับว่าไพเราะจากหมอล า
อาชีพในอดีตนับว่าเป็นการเผยแพร่ให้เกิดการสร้างกลุ่มผู้ ชมได้กว้างมากขึน้  เพราะไม่จ ากัด
เฉพาะกลุ่มคนในชุมชนของตนเท่านัน้แต่ยังหมายถึงชุมชนทัง้โลกด้วย  และท่ีส าคัญการใช้
เทคโนโลยีปัจจุบนัก็เป็นการเก็บรักษาและสืบทอดการละเล่นพืน้บ้านให้แก่คนรุ่นต่อไปได้ศึกษา
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และเรียนรู้ซึ่งมีอายุยาวนานถึงแม้ผู้ ท าหน้าท่ีในการละเล่นจะ เสียชีวิตไปนานแค่ไหนก็ตาม  
นอกจากนีก็้มีบางกลุ่มท่ีน าไปเผยแพร่ผ่านยูทูป  (You Tube)   และช่องทางการเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ของกลุ่มการละเล่นทัง้  5  จังหวัด  พบว่า  มีเพียงจังหวัดสระบุรีท่ีมีเว็บไซต์ท่ีเผยแพร่
กิจกรรมการละเล่นไทยพวนในงานประจ าปีบญุก าฟ้า  ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านกลบั  ท่ีเป็นหน่วยงานราชการท่ีมีคนดแูลเร่ืองการจดัการข้อมลูเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์อย่างเป็น
ทางการ  ในขณะท่ีอีก  4  จังหวัดมีจุดอ่อนด้านการเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ด้านประเพณี  
วัฒนธรรมท้องถ่ิน  ซึ่งพบ  2  ปัญหา  คือ  การไม่มีบุคลากรท าหน้าท่ีดูแลด้านนีโ้ดยตรง  เช่น  
ศนูย์วฒันธรรมเฉลิมราชวดัฝ่ังคลอง  จงัหวดันครนายก  ท่ีมีการจ้างท าเว็บไซต์เพ่ือประชาสมัพนัธ์
กิจกรรมของศูนย์  แต่เน่ืองจากขาดบุคลากรท่ีจะมาดูแลด้านนีเ้ว็บไซต์ทางการจึงไม่ประสบ
ความส าเร็จ  และอีกปัญหาหนึ่งคือ  หลายจงัหวดัไมมี่งบประมาณหรือผู้ ริเร่ิมในการจดัท าเว็บไซต์
ในการเผยแพร่ข้อมลูของชมุชน 

ในกระบวนการผลิตซ า้วฒันธรรมการละเล่นพืน้บ้านไทยพวนท่ีด ารง
อยู่ในปัจจุบนั  พบว่า  การละเล่นพืน้บ้านไทยพวนนอกจากเป็นการละเล่นเพ่ือความสนุกสนาน
แล้วยงัได้สอดแทรกคติธรรมและการครองตนตามแนวทางการด ารงชีวิตของชาวพวนตัง้แตอ่ดีตท่ี
ยงัสืบสืบทอดตอ่กนัมาจนถึงปัจจบุนั  ผา่นคณุคา่ท่ีอยูเ่บือ้งหลงัของการละเลน่แตล่ะประเภท   

1)  การละเล่นเข้าผี  ได้แก่   การละเล่นนางด้ง  การละเล่น
นางกวกั  ได้ผลิตซ า้ค าสอน  ดงันี ้  

-  ความกตัญญู  ผ่านความเคารพผี  บรรพบุรุษ  และสิ่ง
ศกัดิส์ิทธ์ิ  ผา่นการแสดงออกด้านความเช่ือในพิธีกรรมและความเช่ือท่ีอยูเ่บือ้งหลงัการละเลน่   

-  การด ารงรักษาวิถีชีวิตของบรรพบุรุษ  บนวิถีเกษตรกรรม  
การท านาของชาวพวนตัง้แต่อดีตท่ีท าให้เกิดการละเล่นเข้าผีดังกล่าว  ท่ีนอกจากจะสะท้อน
รากเหง้าของตวัคนพวนแล้วยงัเป็นการสร้างส านึกของคนพวนรุ่นใหมอ่ย่าละทิง้รากเหง้าของตน 

-  การปฏิบัติตนตามแนวทางท่ีถูกต้อง  ไม่ว่าจะในการ
ด ารงชีวิตหรือการปฏิบตัใินการละเลน่เข้าผี  ท่ีต้องรักษาแบบแผนท่ีถกูถ่ายทอดกนัมา 

2)  การละเล่นหม่าเบีย้  การละเล่นหลุมเมือง  การละเล่นโอน
โหลน่ซา  ได้ผลิตซ า้ค าสอน  คือ  สอนการมีสต ิ การไตร่ตรอง  การวางแผน 

3)  การละเลน่บกักะเต้ย  ได้ผลิตซ า้ค าสอน  คือ  
การระมดัระวงัตวั 

4)  การละเลน่ล าพวน  ได้ผลิตซ า้ค าสอน  ดงันี ้  
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-  การปฏิบตัิตนตามแนวทางท่ีถูกต้องในการด ารงชีวิตตามฮีต  12  
คอง 14  ดงัค าพดูของชาวพวนท่ีวา่   

 
“ความเช่ือมนัเป็นค าสัง่  คือประเพณีวฒันธรรมของพวนเน่ียสืบทอดกนัมา 200 

 กวา่ปีแล้ว  เขาเรียกวา่  “ห้ามม้างฮีต”  ม้างแปลวา่ท าลาย  เลิก  คณุเคยท าบญุ
ยงัไงคณุก็ต้องท าห้ามม้าง  ถ้าคณุม้างเมื่อไหร่คือท าลาย  เลิก  ถ้าคณุเคยไหว้
พระ  ไหว้ผี  ท าสงกรานต์  ก าฟ้า  อะไรเน่ียนะ  สลากภตั  ถ้าคณุเลิกป๊ับ  คณุไม่

เจริญ  มนัเป็น  “ห้ามม้างฮีต”” 
(ถนดั  ยนัต์ทอง.  2562 : สมัภาษณ์) 

 
-  ความกตัญญู  ผ่านความเคารพผี  บรรพบุรุษ  และสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ  

ผา่นการแสดงออกด้านความเช่ือในพิธีกรรมและความเช่ือท่ีอยูเ่บือ้งหลงัการละเลน่   
-  ให้ส านกึในรากเหง้าความเป็นพวน  อยา่ลืมว่าตนเป็นใคร  อยา่ลืม

สายสมัพนัธ์ฉันท์พ่ีน้องระหว่างไทยพวนและลาวพวนผา่นเนือ้ร้องและภาษาพวนท่ีเป็นสญัลกัษณ์
ของความเป็นกลุม่พี่น้องเดียวกนั 

ปัจจัยด้านวัฒนธรรม  ได้แก่   ความเช่ือ  /ความศรัทธา  ความภูมิใจ
ในอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม  และการผลิตซ า้วฒันธรรม  )การศกึษาวิจยั , การสืบทอดในโรงเรียน, 
การสืบทอดในพืน้ท่ีชมุชน, การเผยแพร่ผา่นส่ือสมยัใหม่(  เป็นปัจจยัท่ีสร้างพลงัทางบวกท่ีส าคญัท่ี
ท าให้เกิดการยึดมั่นและการปฏิบตัิของกลุ่ม  ความเช่ือ  ความศรัทธาและความภาคภูมิใจในอัต
ลกัษณ์ทางวฒันธรรมท าให้เกิดการหวงแหนและรักษา  ซึง่คนในวฒันธรรมท าได้ดีในฐานะเจ้าของ
วฒันธรรม  ในขณะท่ีการผลิตซ า้วฒันธรรมจะเป็นหลกัประกันว่าการละเล่นพืน้บ้านจะยงัคงอยู่
ตอ่ไปเพราะยงัมีให้ด ู มีให้เห็น  ในสงัคมไมว่า่จะอยูใ่นรูปแบบใดก็ตาม 

4) ปัจจยัด้านเศรษฐกิจ  ได้แก่  การเป็นการละเลน่กึ่งธุรกิจ 
การมีรูปแบบกึ่งธุรกิจ  การละเล่นพืน้บ้านไทยพวนท่ีมีลักษณะเป็น

รูปแบบกึ่งธุรกิจ  คือ  มีการว่าจ้างให้เล่นเพ่ือให้ผู้ชมได้ชม  ซึ่งมี  3  การละเล่นด้วยกันท่ีสามารถ
ด ารงอยู่ได้ด้วยตัวเอง  (ขายได้)  คือ  การละเล่นนางด้ง  (นครนายก)  การละเล่นนางกวัก  
(สระบรีุ)  และการละเลน่ล าพวน  (นครนายก)  ซึ่งการเป็นการละเล่นท่ีมีรูปแบบกึ่งธุรกิจท าให้เป็น
การเพิ่มจุดแข็งอย่างหนึ่งท่ีท าให้การละเล่นพืน้บ้านไทยพวนสามารถด ารงอยู่ตอ่ไป  เพราะมีการ
บริหารจัดการกลุ่ม  การละเล่นพืน้บ้านไทยพวนท่ีมีปัจจัยการบริหารจัดการกลุ่ม พบเพียง



  203 

การละเล่นนางด้ง  (นครนายก)  เท่านัน้ท่ีมีรูปแบบการบริหารจดัการ  เพราะกลุ่มไทยพวนชุมชน
เกาะหวายเป็นกลุ่มท่ีมีความเข้มแข็งเม่ือเทียบกับพืน้ท่ีชุมชนไทยพวนในจังหวัดอ่ืน ๆ  เพราะ
จงัหวดันครนายกโดยเฉพาะชมุชนไทยพวนเกาะหวาย  มีการรวมกลุ่มของชมุชนและคนในชมุชน
ในรูปแบบคณะกรรมการท่ีเข้มแข็ง  ท่ีส าคญัการมีศนูย์กลางชุมชนท่ีเข้มแข็งคือศูนย์วฒันธรรม
เฉลิมราชวัดฝ่ังคลอง  คือจุดเร่ิมต้นท่ีท าให้เกิดการรวมกลุ่มในการอนุรักษ์วัฒนธรรมพวนให้
กลายเป็นพืน้ท่ีท่ีคนทัว่ไปรู้จกั  การบริหารจดัการกลุม่การละเลน่นางด้งมีความสมัพนัธ์โดยตรงกบั
การบริหารจดัการศนูย์วฒันธรรมเฉลิมราชวดัฝ่ังคลอง  ในด้านการดงูานและการท่องเท่ียวชุมชน
เพราะการละเล่นนางด้งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการน าเสนอกิจกรรมอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม
ของชาวไทยพวนนครนายก  ซึง่จะมีคณะกรรมการศนูย์ฯ  คอยจดัการและประสานงานส่งตอ่มายงั
กลุ่มการละเล่นนางด้งในกรณีท่ีมีคนอยากชมการละเล่นนางด้ง  ในส่วนของการบริหารจัดการ
ภายในกลุ่มการละเล่นนางด้งก็จะมีการบริหารจัดการด้านเวลา  จ านวนผู้ เล่น  (ผู้ ร้องเซิง้)   
นักดนตรี  (หมอแคน  หมอพิณ  กลอง)  รวมไปถึงค่าแรง  (ค่าเสียเวลา)  ซึ่งจะมีตัวหลักเป็นผู้
ประสานงานกบักลุ่มทางศนูย์ฯ  และทีมการละเลน่  ส่วนหนึง่ของปัจจยัด้านการบริหารจดัารกลุม่ท่ี
พบในการละเล่นนางด้งอาจเป็นเพราะส่วนหนึ่งการเป็นพืน้ท่ีท่องเท่ียวชุมชนไทยพวน  (เกาะ
หวาย)  จงัหวดันครนายกมีลกัษณะเป็นธุรกิจชมุชนมากกวา่พืน้ท่ีอ่ืน ๆ  ในอีก  4  จงัหวดั  จงึท าให้
มีทกัษะการบริหารจดัการท่ีเป็นกิจจะลกัษณะมากกว่า  ในขณะท่ีพืน้ท่ีอ่ืนมีรูปแบบการละเล่นท่ีไม่
เป็นธุรกิจหรือกึ่งธุรกิจ 

ปัจจยัด้านเศรษฐกิจ  เป็นปัจจยัท่ีจะท าให้การละเล่นพืน้บ้านของแต่ละ
พืน้ท่ีสามารถด ารงอยู่ได้ด้วยก าลงัของตนเอง  และโอกาสท่ีจะสูญหายไปก็จะช้าลง  เพราะการมี
พืน้ท่ีให้ได้แสดงบนฐานความต้องการของผู้ชม  เพราะการรอพืน้ท่ีทางวฒันธรรมท่ีหนึง่ปีมีแคห่นึ่ง
ครัง้นัน้อาจท าให้การละเล่นพืน้บ้านไทยพวนอ่อนแอลงไป  แต่การเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
เศรษฐกิจชมุชนจะท าให้สามารถผลิตซ า้ตนเองได้ 

5)  ปัจจยัด้านการเมือง  ได้แก่  การส่งเสริมและสนบัสนนุวฒันธรรมพืน้บ้าน
ไทยพวนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน   ปัจจยัด้านการเมืองมีบทบาทตอ่การก าหนดนโยบายท่ี
เก่ียวข้องกับการส่งเสริมและสนับสนุน  โดยเฉพาะนโยบายใหญ่ของหน่วยงานระดบักระทรวง  
กรม  ท่ีท าให้มีผลตอ่ทิศทางการสนบัสนนุการสืบทอดวฒันธรรมพืน้บ้านประเภทตา่ง ๆ  การด ารง
อยู่ของการละเล่นพืน้บ้านสิ่งส าคัญท่ีสุด  ก็คือ  การสนับสนุนงบประมาณ  ทัง้จากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน  การละเล่นพืน้บ้านไทยพวนจะด ารงอยู่ได้ก็เม่ือมีโอกาสได้ผลิตซ า้ตวัเองผ่าน
ช่องทางหรือโอกาสในการละเล่น  รวมทัง้การพฒันาและสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มการละเล่น  
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ซึ่งต้องใช้เงินเป็นตัวขับเคล่ือนส าคัญ  นอกเหนือจากจิตวิญญาณของคนในชุมชนท่ีต้องการ
อนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมชุมชนไว้  การสนับสนุนการละเล่นพืน้บ้านจากนโยบายของ
หน่วยงานภาครัฐเห็นได้จากการจดัเวทีวัฒนธรรม  การสนับสนุนโครงการพัฒนาศกัยภาพของ
ชมุชนด้านการละเล่น  การสนบัสนนุพฒันาพืน้ท่ีแหล่งเรียนรู้ท่ีน ามาสูก่ารตอ่ยอดการด ารงอยู่ของ
การละเล่นพืน้บ้านไทยพวน  (การมีศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวดัฝ่ังคลองและมิวเซียมปะพวน)  
รวมถึงนโยบายของกระทรวงศกึษาธิการท่ีส่งผลตอ่ความตอ่เน่ืองในการจดัหลกัสตูรท้องถ่ิน  ซึ่งมี
ความสมัพนัธ์กนัหมดภายใต้นโยบายหลกัท่ีสง่มายงัชมุชน 

ปัจจยัด้านการเมือง  เป็นการสนบัสนนุทางนโยบายท่ีจะช่วยให้เกิดความ
ตอ่เน่ืองและยัง่ยืนในระยะยาวของการด ารงอยู่ของการละเล่นพืน้บ้านไทยพวน  ท่ีช่วยเสริมความ
เข้มแข็งให้กบัชมุชน  

การแสดงให้เห็นถึงปัจจัยต่าง ๆ  ท่ีแต่ละประเภทการละเล่นมี  ท าให้
มองเห็นภาพรวมของความเข้มแข็งในการด ารงอยู่ของการละเล่นพืน้บ้านแต่ละชนิดได้  โดยหาก
พิจารณาองค์ประกอบของปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง  จะท าให้เห็นสถานภาพความเข้มแข็งของแต่ละ
ประเภทการละเล่นได้เป็นอย่างดี  ซึ่งจากท่ีกล่าวมาจะพบว่า  การละเล่นท่ีมีสถานภาพการด ารง
อยู่ท่ีเข้มแข็งมากท่ีสดุ  คือ    การละเล่นล าพวน  มีปัจจยัท่ีส่งผลตอ่การด ารงอยู่ครบทกุตวั (ความ
เข้มแข็งของตวัการละเล่น)  แต่สิ่งท่ีการละเล่นล าพวนไม่มีคือ  การบริหารจดัการกลุ่ม  เน่ืองจาก
การละเล่นล าพวนมีความเป็นกลุ่มท่ีเก่ียวข้องเพียงแค่  2  คน  นั่น  คือหมอล าและหมอแคน  
ดงันัน้การเป็นกลุ่มขนาดเล็กจึงมีลกัษณะการส่ือสารอย่างไม่เป็นทางการ  เพราะหมอล ากบัหมอ
แคนส่วนใหญ่มกัล าคู่กันตลอดเพราะรู้ทางกันเป็นอย่างดี  จึงไม่ค่อยเปล่ียนคู่โดยเฉพาะหมอล า  
เพราะการรู้ใจในการขึน้ลง  รับส่งในการล าคือสิ่งส าคญั  ในขณะท่ีการละเลน่พืน้บ้านไทยพวนท่ีมี
ความเข้มแข็งรองลงมา  คือ  การละเล่นนางด้ง   และการละเล่นนางกวัก   และการละเล่นท่ีมี
สถานภาพความเข้มแข็งน้อยท่ีสดุ  คือ  โอนโหล่นซา  เน่ืองจากปัจจบุนัการละเล่นโอนโหล่นซา  ท่ี
จงัหวดัสิงห์บรีุ   ยงัเป็นการรือ้ฟืน้เพียงด้านรูปแบบเท่านัน้  มีเพียงการสร้างชิงช้าใต้ต้นไม้  แต่ยงั
ไม่มีการรือ้ฟื้นบทร้องและรือ้ฟื้นด้านการละเล่น  จึงท าให้ในบรรดาการละเล่นพืน้บ้านไทยพวน  
การละเล่นโอนโหล่นซามีความเข้มแข็งในระดับน้อยท่ีสุด  เพราะยังขาดความสมบูรณ์ของ
องค์ประกอบด้านอ่ืน ๆ  ปัจจยัต่าง ๆ  เหล่านีล้้วนแต่มีผลต่อการด ารงอยู่การเปล่ียนแปลง  และ
การสญูหายของการละเล่นพืน้บ้านไทยพวน  แตก่ารท่ีเราสามารถวิเคราะห์เห็นสถานการณ์ของแต่
ละประเภทการละเล่น  ก็จะท าให้สามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งและอดุช่องโหว่ท่ีอาจน ามาซึ่ง
การสญูหายของการละเลน่พืน้บ้านไทยพวนในอนาคตเพ่ือการด ารงอยูต่อ่ไปได้ 
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3. รูปแบบการจัดการทางวัฒนธรรมเพ่ือการด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลงของการละเล่น
พืน้บ้านไทยพวนเพื่อการสืบทอดวัฒนธรรมพวน  ในพืน้ที่ภาคกลางตอนล่างของประเทศ
ไทย 

รูปแบบการจดัการทางวฒันธรรมเพ่ือการด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลงของการละเล่น
พืน้บ้านไทยพวน  จะศึกษาจากพืน้ท่ีท่ีมีความเข้มแข็งของการด ารงอยู่ของการละเล่นโดยดจูาก
การจดัการทางวฒันธรรม  4  ด้าน  ได้แก่  1)  การจดัการเพ่ือการรือ้ฟืน้วฒันธรรม  2)  การจดัการ
เพ่ือการสืบทอดวฒันธรรม  3)  การจดัการเพ่ือการปรับประยุกต์  4)  การจดัการเพ่ือการส่งเสริม
เผยแพร่  โดยพืน้ท่ีท่ีถูกเลือกในการศึกษาครัง้นีคื้อ  จังหวัดนครนายก  และจังหวัดสระบุรี  
เน่ืองจากทัง้สองจงัหวดัเป็นจงัหวดัท่ีมีกระบวนการในการสืบทอดการละเลน่พืน้บ้านท่ีเข้มแข็งมาก
ท่ีสดุในบรรดา  3  จงัหวดัในเขตภาคกลางตอนลา่ง  ท่ีจะสามารถน ามาเป็นต้นแบบของการศกึษา
เพ่ือการจัดการทางวฒันธรรมเพ่ือการด ารงอยู่ของการละเล่นพืน้บ้าน  แต่สิ่งหนึ่งท่ีน่าสนใจของ
รูปแบบการจดัการทางวฒันธรรมของทัง้  2  พืน้ท่ี  คือ  ความเป็นคนในวฒันธรรมกบัความเป็นคน
นอกวัฒนธรรมในบทบาทของผู้ น ากลุ่ม ท่ีท าให้เกิดปรากฏการณ์ของความเข้มแข็งและ
กระบวนการสืบทอดการละเลน่พืน้บ้านไทยพวนในปัจจบุนั 

3.1  รูปแบบการจัดการทางวัฒนธรรมเพ่ือการด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลงของ
การละเลน่พืน้บ้านไทยพวนเพื่อการสืบทอดวฒันธรรมพวน  กรณีศกึษาจงัหวดันครนายก 

กรณีจงัหวดันครนายกรูปแบบการจดัการวฒันธรรมด้านการละเล่นพืน้บ้านไทยพวน  
จดุเร่ิมต้นเกิดจากบทบาทของผู้น าชมุชนท่ีไม่ได้เป็นคนในชมุชนและไม่ได้มีเชือ้สายไทยพวนเป็นผู้
จุดประกายการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมไทยพวนของชุมชนเกาะหวาย  อ าเภอปากพลี  
จงัหวดันครนายกให้กลายมาเป็นพืน้ท่ีชมุชนไทยพวนท่ีรู้จกัในปัจจบุนั  ผู้น าชมุชนคือ  พระครูวิริยา
นโุยค  ปัจจบุนัอาย ุ 72  ปี  เดิมท่านเป็นคนจงัหวดัฉะเชิงเทรา  และจ าพรรษาอยู่ท่ีวดัแจ้งจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา  ท่านได้ไปอบรมท่ีจิตภาวนัวิทยาลยั  บางละมุง  จงัหวดัชลบุรี  ได้เข้าอบรมหลกัสูตร
วิจยัสงัคมศาสตร์เบือ้งต้น  ซึ่งเป็นจดุเร่ิมต้นส าคญัท่ีท าให้ท่านกลายเป็นพระนกัพฒันา  เม่ือท่าน
ย้ายมาอยู่ท่ีวดัฝ่ังคลอง  อ าเภอปากพลี  จงัหวดันครนายก เม่ือ  พ.ศ. 2538  การมาอยู่ในชุมชน
ไทยพวนท าให้ท่านได้เรียนรู้และปรับตวัด้านวฒันธรรมและภาษาพวน   จนกระทัง่ปีพ.ศ.  2541
จงัหวดันครนายกมีการจดังานนครนายกมรดกธรรมชาตเิขาใหญ่  โดยจดัทอ่งเท่ียว 4 อ าเภอ  ทา่น
เกิดความคิดว่าชุมชนไทยพวนหายาก  และชุมชนท่ีจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์สามารถรวมกลุ่มได้   
และท่ีอ าเภอปากพลีส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มชาวพวนเกือบทัง้อ าเภอ  จึงตกลงกันว่าการจัดการ
ท่องเท่ียวของอ าเภอปากพลีให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวจึงท าพิพิธภัณฑ์พืน้บ้านไทยพวนขึน้   
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(พระครูวิริยานโุยค.  2563: สมัภาษณ์)  ซึ่งเป็นจดุเร่ิมต้นของการรวมกลุ่มชาวไทยพวนอ าเภอปาก
พลีและเป็นจดุเร่ิมต้นการอนรัุกษ์และสืบทอดวฒันธรรมการละเลน่พืน้บ้านของไทยพวนตอ่มา 
1)  การจดัการเพ่ือการรือ้ฟืน้วฒันธรรม   

จุดเร่ิมต้นของการจัดการวัฒนธรรมด้านการละเล่นพืน้บ้านไทยพวนจังหวัด
นครนายกมีจุดเร่ิมต้นมาจากการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน  ท่ีเป็นจุดเร่ิมต้นของการสร้างความ
ตระหนกัถึงปัญหาการสญูหายของวฒันธรรมพวนในยคุปัจจบุนั   จากจดุเร่ิมต้นของพิพิธภณัฑ์ท่ี
เป็นแหล่งรวบรวมข้าวของเคร่ืองใช้สมัยก่อนของชาวพวนท่ีได้บริจาคให้ทางวัดเพ่ือจดัแสดงให้
ความรู้ด้านวิถีชีวิตและวฒันธรรมพวนแก่คนทัว่ไปในรูปแบบแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน  เม่ือ
คนเร่ิมรู้จกัพิพิธภัณฑ์ไทยพวนวัดฝ่ังคลองมากขึน้ก็ท าให้มีการติดต่อเข้ามาเย่ียมชมพิพิธภัณฑ์
มากขึน้  คณะกรรมการพิพิธภัณฑ์จึงเร่ิมเสนอให้มีกิจกรรมนันทนาการท่ีสะท้อนอัตลักษณ์
วฒันธรรมพวนเพ่ือต้อนรับนกัทอ่งเท่ียว  การน าเสนอการละเล่นเพืน้บ้านล าพวนจงึเป็นการละเล่น
พืน้บ้านชนิดแรกท่ีถกูน าเสนอผ่านแหล่งเรียนรู้พิพิภณัฑ์พืน้บ้านวดัฝ่ังคลอง  เน่ืองจากล าพวนเป็น
การละเล่นของชาวพวนท่ีสะท้อนอัตลักษณ์ของคนพวนได้เป็นอย่างดี  ไม่ว่าจะเป็นด้านภาษา
เพราะล าพวนใช้ภาษาพวนในการล า  (ร้อง)  วฒันธรรมวิถีชีวิตผ่านการล า  (ร้อง)  เพ่ือเลา่เร่ืองให้
คนทัว่ไปได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตในอดีตของชาวพวน  เหตผุลของการเลือกล าพวนในการละเลน่ต้อนรับ
นกัท่องเท่ียวนอกจากอตัลกัษณ์ทางภาษาพวนท่ีบง่บอกถึงความเป็นพวนแล้ว  อีกเหตผุลหลกัคือ
คนรุ่นก่อนยงัสามารถจดจ า  และรู้วิธีการล าพวนวา่ล าอย่างไร  ถึงแม้จะไม่เคยล าเป็นเร่ืองเป็นลาว
แตก่ารล าพวนก็คล้ายกบัการพูดคยุในชีวิตประจ าวนัท่ีของชาวพวนอยู่แล้ว  เพียวแต่ใส่ท านองใน
รูปแบบการล ากลอนเข้าไปจึงท าให้คนท่ีพูดภาษาพวนสามารถฝึกได้ไม่ยาก  ต่อมาจึงมีการเพิ่ม
การละเล่นพืน้บ้านไทยพวนอีกชนิดหนึ่งคือ  การละเล่นนางด้ง  ซึง่เป็นการละเลน่เข้าผี  การรือ้ฟืน้
การละเล่นนางด้งจึงท าให้เกิดการสร้างกลุ่มผู้ เล่นนางด้ง  เป็นการรวมกลุ่มเฉพาะกิจขึน้มาเพ่ือ
รองรรับการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม  เป็นการละเล่นท่ีมีการเล่นอยู่ท่ีเกาะหวายมาโดยตลอด  
ดงันัน้จึงสามารถรือ้ฟืน้กลบัมาเล่นได้ไม่ยาก  การละเล่นทัง้สองชนิดจึงถูกน าเสนอออกสู่การรับรู้
ของคนทัว่ไปตัง้แตน่ัน้เป็นต้นมา  หลงัจากท่ีเงียบหายไปเพราะการเปล่ียนแปลงของสงัคมท่ีท าให้
การละเลน่ดงักล่าวไมเ่ป็นท่ีนิยม  จนกระทัง่ปี  2555  ได้มีการจดัตัง้ศนูย์วฒันธรรมเฉลิมราชวดัฝ่ัง
คลอง  ท าให้วดัฝ่ังคลองได้รับการสนบัสนุนงบประมาณจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ  มากขึน้ใน
ฐานะศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช  รวมถึงการเข้ามาของหน่วยงานการศึกษาท่ีเข้ามาลงพืน้ท่ีและ
สนบัสนนุให้ความช่วยเหลือด้านความรู้ทางวิชาการเพ่ือพฒันาชมุชนไทยพวนด้านตา่ง ๆ  ให้เป็น
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ระบบ  ส่งผลให้มีกิจกรรมด้านการด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรม
พวนมาอยา่งตอ่เน่ืองจนถึงปัจจบุนั 

2)  การจดัการเพ่ือการสืบทอดวฒันธรรม   
2.1)  ครบเคร่ืองเร่ืองการสืบทอด  (ตามแนวคดิต้นไม้แหง่คณุคา่)   

การสืบทอดท่ีครบเคร่ืองตามแนวคดิต้นไม้แหง่คณุคา่จะต้องประกอบด้วยการสืบ
ทอดส่วนท่ีเป็นต้นไม้ท่ีมองเห็นจะประกอบไปด้วย  3  ส่วน ได้แก่  ส่วนท่ีเป็นดอก/ผล/ใบ ส่วนล า
ต้น  ส่วนท่ีเป็นรากเหง้าเนือ้หา/คุณค่า/ความหมาย  ในการสืบทอดการละเล่นพืน้บ้านไทยพวน
พบว่า  มีการสืบทอด  2  ส่วนจาก  3  ส่วน  คือ  ส่วนท่ีเป็นดอกใบผล  ได้แก่  การแต่งกายของผู้
เล่น  ดนตรี  เนือ้ร้อง  ส่วนนีส้ามารถเปล่ียนแปลงได้  ในการสืบทอดการละเล่นล าพวนพบว่า   
มีการสืบทอดในส่วนของเปลือกครบทุกองค์ประกอบ  แต่มีการปรับประยุกต์เพิ่มเติมเพ่ือให้
น่าสนใจในยุคปัจจุบนัมากขึน้  เช่นการปรับเนือ้หาล าพวน  การใช้ดนตรีอ่ืนเพิ่มเข้ามาเช่นพิณ  
นอกจากการใช้แคนท่ีเป็นเคร่ืองดนตรียืนพืน้หลัก  และมีการสืบทอดในส่วนของรากเหง้าท่ีเป็น
เนือ้หา  คณุคา่และความหมายของล าพวนท่ีกลุ่มเด็กจะถกูสัง่สอนให้รู้จกัประวตัิความเป็นมาของ
การละเล่นล าพวนท่ีเป็นการละเล่นของกลุ่มชาติพันธุ์พวน  ดังนัน้ความไม่สนุกสนานของ
การละเล่นล าพวนเม่ือเทียบกับดนตรีสมยัใหม่  จึงถูกให้ความหมายใหม่ในฐานะการสร้างความ
ภาคภูมิใจในฐานะลกูหลานไทยพวนท่ีมีหน้าท่ีส าคญัในการสืบทอดมรดกวฒันธรรม  ท่ีส าคญัการ
ให้คณุคา่กบัผู้ สืบทอดวา่ไม่ใช่เด็กทกุคนท่ีสามารถล าพวนหรือเป่าแคนได้  ดงันัน้การท่ีเราสามารถ
ท าหน้าท่ีนีไ้ด้เป็นคุณสมบัติพิเศษท่ีเก่งกว่าคนอ่ืน  (จินตนา  สิริสุทธิสาร.  2563: สัมภาษณ์)   
และการสืบทอดในส่วนท่ีถือว่าเป็นหัวใจของล าพวนก็คือ  การรักษาบทขึน้ต้นกับลงท้ายใน
การละเล่นล าพวน  “แม่นทว่าโอ้...”   ลงท้ายว่า  “เอย/นอ”  การสืบทอดการละเล่นล าพวนสิ่งท่ีจะ
ขาดไมไ่ด้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของการล าพวนไมว่่าจะพืน้ท่ีไหนก็ตามคือบทขึน้กบับทลงท้าย  และการ
มีส่วนร่วมของผู้ ชมหรือลูกคู่  ท่ีต้องร้องรับ  “ฮีว้วววว”  ในแต่ละการจบกลอนล า  แต่ส่วนท่ีเป็น
เนือ้หาคณุคา่และความหมายท่ีมีการลดทอนลงไปคือขัน้ตอนของการไหว้ครูผ่านบทขึน้อ้อ  เพราะ
ต้องลดขัน้ตอนเพราะมีเนือ้หาท่ียาวหากต้องล าพวนบทขึน้อ้ออีก  ส าหรับเดก็ก็อาจยากเกินไปและ
ท าให้เกิดการไมสื่บทอดเพราะยาก  จงึใช้วิธีการไหว้พร้อมครูแทน 

ในขณะท่ีการสืบทอดในส่วนของล าต้น  ซึ่งเปรียบได้กบัความสมัพนัธ์ระหว่างครู
กบัศิษย์หายไป  เน่ืองจากเป็นการฝึกในชว่งระยะเวลาสัน้ ๆ  ไม่เหมือนในอดีตท่ีครูกบัสิทธ์ิต้องอยู่
ร่วมกนัเพ่ือฝึกฝนทกัษะจนเช่ียวชาญ  ดงันัน้ความสมัพนัธ์ในระดบัท่ีผกูพนัจงึหายไปเหลือเพียงครู
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กับศิษย์ในการฝึกเฉพาะกิจ  ดงันัน้การสืบทอดปัจจุบนัจึงมีรูปแบบการสืบทอดท่ีพยายามรักษา
รูปแบบของเอกลกัษณ์ล าพวนไว้ให้ได้มากท่ีสดุทา่มกลางการเปล่ียนแปลงของสงัคม 

2.2)  การวิเคราะห์องค์ประกอบของการส่ือสาร  (SMCR)   
องค์ประกอบของผู้ เก่ียวข้องในการสืบทอดการละเล่นพืน้บ้านไทยพวนของ

จงัหวดันครนายก  พบวา่  มีปัญหาในทกุสว่น 
ผู้ ส่ งสาร  (sender)  หรือผู้ เล่นหลักในการละเล่น เป็นปัญหาท่ีพบในทุก

การละเล่นพืน้บ้าน  คือ  ปัญหาของผู้ เล่นหลักท่ีเป็นผู้ สูงอายุท่ีมีความเส่ียงต่อการเสียชีวิต   
มีจ านวนน้อยการละเล่นพืน้บ้านไทยพวนของจงัหวดันครนายกไมว่่าจะเป็นการละเล่นล าพวนหรือ
การละเล่นนางด้ง  ผู้ เล่นหลกัมีอาย ุ 70  ปีขึน้ไป  ในขณะท่ีผู้ ร่วมเล่นก็มีอายกุวา่  60  ปีขึน้ไป  นัน่
หมายความว่าการมีอายุท่ีมากมีความเส่ียงต่อปัญหาสุขภาพทัง้ด้านความจ า  ความแข็งแรงของ
สขุภาพ  และรุนแรงท่ีสดุคือการเสียชีวิต 

เนือ้หาการละเล่น  (message)  การละเล่นพืน้บ้านเป็นการถ่ายทอดแบบมุข
ปาฐะเป็นหลกั  ดงันัน้เนือ้หาการละเล่นจึงใช้การจดจ าแบบปากต่อปาก  และการท่องจ าแบบครู
พกัลกัจ า  ดงันัน้ปัญหาการสญูหายของเนือ้หาจึงเกิดขึน้หรืออาจเกิดความผิดเพีย้นกนัไป 

ช่องทาง/วาระโอกาส  (chanel)  การละเล่นพืน้บ้านของจังหวัดนครนายกมี
โอกาสในการละเล่นหลกัๆ  คือ  การศึกษาดงูาน  รองลงมาคือการต้อนรับนกัท่องเท่ียว  และเวที
วฒันธรรมท่ีจดัขึน้โดยจงัหวดัและชมุชน 

ผู้ สืบทอด  (reciever)  กลุ่มผู้ สืบทอดการละเล่นพืน้บ้านของจังหวัดนครนายก  
พบวา่  ปัจจบุนัมี  2  กลุ่ม  คือ  กลุ่มคนในชมุชนท่ีส่วนใหญ่คือผู้สงูอายท่ีุเกษียณอายรุาชการแล้ว
ต้องการมาท างานจิตอาสาด้านวฒันธรรม  และกลุ่มเด็กและเยาวชนในชมุชนท่ีเป็นกลุ่มท่ีชุมชน
ตัง้ใจในการสร้างกลุ่มผู้ สืบทอด  ซึ่งภายหลงัจากท่ีการจดัตัง้ศนูย์วฒันธรรมเฉลิมราชวดัฝ่ังคลอง  
ท าให้ศนูย์วฒันธรรมเฉลิมราชวดัฝ่ังคลองได้รับการสนบัสนุนงบประมาณจากหน่วยงานราชการ
ตา่ง ๆ  มากขึน้    สง่ผลตอ่การจดัท าแผนด้านการสืบทอดวฒันธรรมพวนเพ่ือเสนอโครงการรับการ
สนบัสนุนงบประมาณจากจงัหวดั  ซึ่งส่วนมากจะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการของ
จงัหวดั  ดงัตาราง 
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ตาราง 17 แสดงโครงการจดัท าแผนด้านการสืบทอดวฒันธรรมพวนของศนูย์วฒันธรรมเฉลิมราช
วดัฝ่ังคลองจงัหวดันครนายก 

 
 
 

โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเร็จ แหล่งงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558 
โครงการอบรมศิลปะการแสดงไทยพวน 
ระหวา่งวนัท่ี  15 -16 สงิหาคม  2558 

จ านวน  40  คน 
-  เยาวชน  จ านวน  20  คน 
-  ชมุชน  20  คน 

ชดุศิลปะการแสดง 3 ชดุ  
ได้แก่  ล าพวน  ล าตดั
ไทยพวน  และร าโทน 

ส านกังานพฒันาสงัคมและ
ความมัน่คงของมนษุย์   
จ.นครนายก  (40,000  บาท) 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2559 
โครงการพฒันาการแสดงล าพวน   
ล าตดัไทยพวน  ร าโทน 

จ านวน  50  คน 
-  เยาวชน  จ านวน  30  คน 
-  ชมุชน  20  คน 

ได้พฒันาศกัยภาพ
ศิลปะการแสดง  3  ล า 

กรมสง่เสริมวฒันธรรม  
กระทรวงวฒันธรรม   
(40,000  บาท) 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 
โครงการสง่เสริมพฒันาศิลปะการแสดง
ไทยพวนอ าเภอปากพล ี

ชมุชนและเยาวชน 
จ านวน  65  คน 

ได้ชดุการแสดงของ
ชมุชนและเยาวชน
เพิ่มขึน้จ านวน 6 ชดุ 
1)  ชดุการแสดงก าฟา้พา
แลง  (ชมุชน  8  คน) 
2)  ชดุการแสดงเฮียะ
ขวญัข้าว  (เยาวชนรร.
ปากพลวีิทยาคม) 8 คน 
3)  ชดุการแสดงเป่าแคน
และร้องล าพวน  
(เยาวชนรร.อนบุาล
อ าเภอปากพล)ี  11  คน 
4)  ชดุการแสดงระบ า
ข้าวปุน้ (เยาวชนรร.อน ุ
บาลอ าเภอปากพล)ี 8  คน 
5)  ชดุการแสดงร าพาข้าว
ทิพย์ (ชมุชน) 15  คน 
6)  ชดุการแสดง 3 ล า  
(ชมุชน)  15  คน 

ยทุธศาสตร์จงัหวดันครนายก 
(103,200  บาท) 
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ตาราง 17 (ตอ่) 

 
 
 

 

โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเร็จ แหล่งงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
1)  โครงการอบรมการแสดงฉ่อยไทย
พวน 

 
ชมุชนและเยาวชน 
จ านวน  25  คน 
-  เยาวชน  10  คน 
-  ชมุชน  15  คน 

 
-  ชดุการแสดงฉ่อยไทย
พวนเยาวชน  1  ชดุ 
-  ชดุการแสดงฉ่อย
ชมุชน  1  ชดุ  และเพิ่ม
เพลงเรือ 

 
กรมสง่เสริมวฒันธรรม  
กระทรวงวฒันธรรม 
(30,000  บาท) 

2)  โครงการการร าประกอบการตีกลอง
ทาน 
 

เยาวชน  จ านวน  38  คน 
-  รร.ปากพลวีิทยาคม  27  
คน 
-  รร.อนบุาลอ าเภอปาก
พล ี 11  คน 

ชดุการแสดง  1  ชดุ  
จาก  2 โรงเรียน 

กรมสง่เสริมวฒันธรรม  
กระทรวงวฒันธรรม   
(40,000  บาท) 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
โครงการพฒันาศิลปะการแสดงเพลง
ฉ่อยไทยพวน 

 
ชมุชนและเยาวชน  
จ านวน  40  คน 
-  เยาวชน  10  คน 
-  ชมุชน  30  คน 

 
-  ให้ความรู้การแสดง
กลองยาว 
-  พฒันาศกัยภาพการ
แสดงเพลงฉ่อยแก่
เยาวชนและชมุชน 

 
กรมสง่เสริมวฒันธรรม  
กระทรวงวฒันธรรม   
(40,000  บาท) 

แผนและงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
1)  พิธีไหว้ครูแก่คณะศิลปะการแสดง
พืน้บ้านของชมุชนและเยาวชนไทยพวน  
(ด้านมรดกภมูิปัญญา)   

 
ชมุชนและเยาวชน  
จ านวน  100  คน   

 
- 

 
40,000  บาท 

2)  การอบรมปฏิบตัิการร าโทนไทยพวน
แก่ชมุชนและเยาวชน  (ด้านการพฒันา
ตอ่ยอด) 

ชมุชนและเยาวชน  
จ านวน  40  คน   

- 40,000  บาท 
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จากโครงการด้านการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปะการแสดงพืน้บ้านไทยพวนท่ีมี
การจดัขึน้อย่างตอ่เน่ืองเป็นประจ าทกุปีของศนูย์วฒันธรรมเฉลิมราชวดัฝ่ังคลอง  ได้สะท้อนให้เห็น
ถึงความตัง้ใจในการจดัการเพ่ือการสืบทอดวฒันธรรมอย่างเป็นรูปธรรม  และเพ่ือให้เกิดผลลพัธ์
อย่างยัง่ยืนด้วยการดงึเด็กและเยาวชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการสืบทอดวฒันธรรมท้องถ่ินของ
ตน  ในขณะเดียวกันการสร้างกลุ่มผู้ สืบทอดท่ีเป็นคนในชุมชนท่ีเป็นจิตอาสาด้านงานวฒันธรรม
บนพืน้ฐานของการเป็นชาวพวน  มีจิตวิญญาณท่ีต้องการสืบทอดวฒันธรรมของตนให้คงอยู่ตอ่ไป  
ท าให้เกิดการสร้างกลุ่มผู้ สืบทอดท่ีมีคณุสมบตัิท่ีเหมาะสมกับการสืบทอดการละเล่นพืน้บ้านไทย
พวนท่ีท าให้มีผลสมัฤทธ์ิท่ีดีมากขึน้   การละเลน่ล าพวน  การมีสร้างกลุม่ผู้ สืบทอด  2  กลุม่  คือ   

- กลุ่มเด็กและเยาวชน  จุดแข็งของกลุ่มผู้ สืบทอดกลุ่มนีคื้อ  ช่วงอายุท่ี
ยาวนาน  และการฝึกทกัษะบางอย่างเช่นการเป่าแคน  การฝึกกับเด็กอาจท าให้ค้นหาคนท่ีมีแวว
หรือมีความสามารถในกลุ่มจ านวนมากกว่าเม่ือเทียบกับกลุ่มคนในชุมชน  แต่จุดอ่อนท่ีพบคือ   
1)  ปัญหาเร่ืองความสนใจของเด็กท่ีมีต่อการละเล่นพืน้บ้านมีน้อยเพราะในยุคเทคโนโลยีท่ีมีสิ่ง
นา่สนใจอ่ืนมากกว่า  2)  ปัญหาด้านการส่ือสารภาษาพวนของเดก็รุ่นใหม ่ ท่ีไม่สามารถพดูพวนได้  
จึงท าให้เกิดการผิดเพีย้นของส าเนียง  ส่งผลต่อรูปแบบการสืบทอดล าพวนท่ีต่างไปจากอดีต   
3)  ขาดความต่อเน่ืองในด้านงบประมาณในการพัฒนาทักษะ  เน่ืองจากการของบประมาณ
โครงการบางครัง้ก็ต้องมีการปรับเปล่ียนไปตามนโยบาย  รวมถึงหัวข้อท่ีอาจต้องน าเสนอหัวข้อ
ใหม่ ๆ  การของบประมาณในหวัข้อเดิม ๆ จึงไม่อาจท าได้ต่อเน่ือง  รวมถึงการขาดช่วงของเด็กท่ี
จบจากระดบัประถมศกึษาแล้วไปตอ่ระดบัมธัยมศกึษาเดก็ท่ีถกูฝึกและมีแววในการละเลน่ไม่ได้รับ
การสานตอ่ในระดบัตอ่ไป  จงึท าให้เกิดการขาดชว่งในการฝึกทกัษะให้เกิดความเช่ียวชาญทัง้หมอ
ล าและหมอแคน 

ด้านการฝึกล าพวนในกลุ่มเด็กและเยาวชน  มีการน าเข้าไปสอนในโรงเรียน   
การน าล าพวนเข้าไปสอนในโรงเรียนท้องถ่ินของจงัหวดันครนายกพบ  3  โรงเรียน  คือ  โรงเรียน
บ้านบุ่งเข้และโรงเรียนถาวรนิมิต  ต าบลหนองแสง  อ าเภอปากพลี  จงัหวัดนครนายก  โดยการ
สนบัสนุนจากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  เป็นโครงการบริการวิชาการการพฒันาทกัษะกลุ่ม
เยาวชนศิลปะการแสดงล าพวนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือป้องกันปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยั
เรียน  (ประจ าปีงบประมาณ  2561)  และโครงการบริการวิชาการการพัฒนาทกัษะกลุ่มเยาวชน
ศลิปะการแสดงล าพวนเพ่ือสืบสานอตัลกัษณ์ไทยพวน  (ประจ าปีงบประมาณ  2562)   การน าเข้า
สู่โรงเรียนอนุบาลอ าเภอปากพลี (ชุมชนบ้านเกาะหวาย))  ต าบลเกาะหวาย  อ าเภอปากพลี  
จงัหวดันครนายก ก่อนท่ีจะได้รับงบประมาณสนบัสนุนผ่านศูนย์วฒันธรรมเฉลิมราชวัดฝ่ังคลอง  
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โดยการสนบัสนุนงบประมาณจ้างปราชญ์ท้องถ่ินมาฝึกสอนการเป่าแคน  และการล าพวน  กรณี
โรงเรียนอนุบาลอ าเภอปากพลีซึ่งเป็นโรงเรียนชมุชนท่ีเน้นอตัลกัษณ์ของชุมชนไทยพวนมาอย่าง
ยาวนาน  มีการน าวฒันธรรมพวนเข้าไปอยู่ในกิจกรรมชมุนมุของโรงเรียน  ก่อนหน้าท่ีจะได้รับการ
สนบัสนุนจากหน่วยงานราชการในการสืบทอดวฒันธรรมพวน  โรงเรียนในอดีตครูส่วนใหญ่เป็น
พวนเกือบร้อยเปอร์เซ้นต์  และเด็กก็เป็นเด็กในชมุชนไทยพวน  การสร้างอตัลกัษณ์ของโรงเรียนท่ี
เน้นอตัลกัษณ์พวนจึงเป็นสิ่งท่ีชมุชนคุ้นเคยมาโดยตลอด   เม่ือมีงบประมาณเข้ามาช่วยสนบัสนุน
กิจกรรมการสืบทอดการละเล่นพืน้บ้านไทยพวน  จะมีครูพวนคอยฝึกสอนตอ่เม่ือโครงการได้เสร็จ
สิน้ลง  เพราะด้วยความเป็นคนในวฒันธรรมพวนท่ีเข้าใจ  และรู้จกัตวัวฒันธรรมพวนเป็นอย่างดี
จงึท าให้เกิดการถ่ายทอดให้แก่เด็กนกัเรียนตอ่ได้อย่างเข้าใจ  ในการสอนล าพวนของทัง้สองพืน้ท่ีมี
การปรับเนือ้หาและภาษาให้เหมาะสมกับธรรมชาติของเด็ก  เน่ืองจากเด็กรุ่นใหม่ไม่สามารถ
ส่ือสารภาษาพวนได้  จึงท าให้มีการสร้างกลุ่มผู้ สืบทอดล าพวนหดัล าพวนแบบการท่องจ า  ว่าค านี ้
ต้องออกเสียงอย่างไร  เพ่ือให้ส าเนียงเวลาล าพวนพอไปได้  และการปรับภาษาแบบผสมผสาน
ระหว่างภาษาพวนและภาษาไทยกลาง  แตส่ิ่งส าคญัคือหวัใจของการล าพวนคือบทขึน้ต้นและลง
ท้ายท่ีต้องฝึก  “แม่นทว่าโอ้....”  ลงท้าย  “เอย/นอ...”  และการรับลูกของลูกรับก็จะ  “ฮีว้...”  
เม่ือจบกลอน  การสอนในเดก็รุ่นใหมจ่ิตวิญญาณของความเป็นล าพวนอาจใสไ่ด้เพียงด้านรูปแบบ
ท่ีอย่างน้อยก็ก่อให้เกิดการสืบทอด  ท่ีต้องเข้าใจและท าใจวา่การสืบทอดล าพวนในกลุม่เดก็รุ่นใหม่
ย่อมได้เพียงบางส่วนจากในอดีต  นอกจากการสอนในโรงเรียนก็มีการจดัฝึกล าพวนท่ีศนูย์เฉลิม
ราชวดัฝ่ังคลอง  โดยคดัเลือกจากเดก็ท่ีสนใจมาเข้าร่วมโครงการ 

-  กลุ่มคนในชมุชน   จดุแข็งของกลุ่มผู้ สืบทอดกลุ่มนีคื้อการสามารถส่ือสาร
ภาษาพวนได้เป็นอย่างดี  เน่ืองจากเป็นกลุ่มผู้สูงอายเุป็นส่วนใหญ่  (กลุ่มจิตอาสางานวฒันธรรม
ของจังหวัดนครนายกส่วนใหญ่เป็นข้าราชการเกษียณท่ีมีความพร้อมด้านเวลาและการเงิน)  
ความสามารถในการส่ือสารภาษาพวน  และส าเนียงแบบฉบบัพวน  คือจุดแข็งของการสืบทอด
ล าพวนดัง้เดิม  ท่ีส าเนียงแบบพวนแท้ส่งผลตอ่การด ารงอยู่ของล าพวนต้นฉบบัในอดีต  ซึ่งจดุแข็ง
นีคื้ออุปสรรคของกลุ่มเด็กและเยาวชนในชมุชน  ในขณะเดียวกนัจดุอ่อนของกลุ่มผู้ สืบทอดนี ้ คือ
อายุ  ดงันัน้ปัญหาเร่ืองสุขภาพ  ความสามารถในการจดจ าจึงกลายเป็นข้อจ ากัดของการละเล่น
ล าพวนของกลุ่มนีเ้ช่นกนั  ดงันัน้ความหลากหลายของกลอนล าอาจไม่หลากหลายมากเพราะต้อง
อาศยัการท่องจ าเป็นส าคญั  ส่วนการสืบทอดหมอแคนในกลุ่มนีจ้ะใช้คนท่ีเป็นครูเกษียณสอน
ดนตรีไทยมาชว่ยเวลาท่ีต้องรวมกลุม่แสดง  เพราะการฝึกเป่าแคนเป็นเร่ืองท่ีต้องใช้ทกัษะและเวลา  
ดงันัน้การสร้างกลุ่มผู้ สืบทอดในการเป่าแคนจะท าได้ดีกวา่ในกลุ่มเด็กและเยาวชน  สถานท่ีในการ



  213 

ฝึกซ้อมกลุ่มคนในชุมชนจะใช้ศนูย์วฒันธรรมเฉลิมราชเป็นสถานท่ีหลกั  รองลงมาเป็นบ้านของผู้
ฝึกหมนุเวียนกนัไป 

การละเล่นนางด้ง   พบว่า  ปัจจบุนัไม่มีการสร้างกลุ่มผู้ สืบทอดท่ีตอ่เน่ืองเหมือน
กรณีการละเล่นล าพวนในปัจจุบนั  เหตุผลเพราะเป็นการละเล่นเชิงพิธีกรรมท่ีไม่สามารถสร้าง
ความสนุกส าหรับเด็กและเยาวชนได้  เด็กไม่เข้าใจและไม่รู้สึกสนใจเพราะไม่ได้มีเนือ้หาหรือ
ท านองท่ีท าให้เกิดความสนกุในการอยากฝึก  แตใ่นอดีตก็มีการสอนให้เดก็โรงเรียนอนบุาลอ าเภอ
ปากพลีได้เล่นและแสดงในกิจกรรมของโรงเรียน  แตปั่จจบุนัเหลือเพียงล าพวนเท่านัน้  ในกลุ่มคน
ในชุมชนท่ีไม่มีการสร้างกลุ่มผู้ สืบทอดการละเล่นนางด้งขึน้มาหลายกลุ่ม  เหตุผลหนึ่งคือหากมี
หลายกลุ่มเวลาท่ีนกัทอ่งเท่ียวอยากชมการละเลน่นางด้งจะท าให้เกิดการแยง่พืน้ท่ีในการแสดง  จึง
ท าให้คงไว้ 

ซึง่กลุม่หลกัท่ีเป็นผู้ สืบทอดมาจากผู้ เลน่รุ่นก่อนเท่านัน้ 
2.3)  การผลิตซ า้เพ่ือการสืบทอดวฒันธรรม 

ในการเลือกวฒันธรรมในการน ามาผลิตซ า้ของชมุชนในด้านการละเล่นพืน้บ้าน
ไทยพวนของจังหวัดนครนายก  พบว่า  ชุมชนเลือกท่ีจะผลิตซ า้การละเล่นล าพวนมาเป็น
การละเล่นท่ีมีการผลิตซ า้มากท่ีสุด  ดไูด้จากการท่ีเอาไว้ต้อนรับคณะดงูาน  คณะท่องเท่ียวซึ่งไม่
ว่าจะมีเวลามากหรือน้อยการละเล่นล าพวนจะถกูน าเสนอผ่านการรับรู้ของผู้ชมทกุครัง้  การผลิต
ซ า้ล าพวนถูกเลือกเป็นวตัถดุิบในการผลิตซ า้ของการละเล่นท่ีบง่บอกถึงอตัลกัษณ์ของชาวพวนท่ี
ชดัเจนผ่านภาษา  รูปแบบการละเลน่ท่ีสะท้อนวิถีชีวิตในอดีตของชาวพวนตัง้แตก่่อนอพยพเข้ามา
ในประเทศไทย  ล าพวนเป็นศนูย์รวมของการผลิตซ า้วิถีชีวิต  วฒันธรรมพวนทัง้หมดผ่านรูปแบบ
การละเล่นพืน้บ้านไทยพวนได้อย่างครบถ้วน  จึงท าให้ล าพวนถกูน าเสนอสู่สาธารณะชนบอ่ยครัง้
กว่าการละเล่นพืน้บพ้านไทยพวนประเภทอ่ืน  และยงัคงได้รับการผลิตซ า้ผ่านรูปแบบอ่ืน ๆ  เช่น  
การศกึษา  งานวิจยั  สารคดี  เป็นต้น  และการน าล าพวนเข้าไปฝึกสอนในโรงเรียนส่วนหนึ่งก็เกิด
จากความต้องการของชุมชนและเกิดจากแนวคิดของครูพวนท่ีน าวัฒนธรรมพวนเข้าไปใส่ใน
หลักสูตรท้องถ่ิน  ท่ีต้องการฝึกเด็กในชุมชนให้สามารถล าพวนเพ่ือสืบสานเอกลักษณ์ทาง
วฒันธรรมพวนตอ่ไป 

3)  การจดัการเพ่ือการปรับประยกุต์   
การปรับประยกุต์ด้านการละเลน่พืน้บ้านไทยพวนของจงัหวดันครนายก  ภายหลงัท่ีมี

คนให้ความสนใจมาเรียนรู้วฒันธรรมพวนของชมุชนผ่านศนูย์วฒันธรรมเฉลิมราชมากขึน้  ท าให้
คณะกรรมการศนูย์ฯ  เกิดความคิดท่ีจะสร้างชอ่งทางในการอนรัุกษ์ศิลปะการละเล่นพวนให้คงอยู ่ 
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รวมถึงการอนุรักษ์ภาษาพวน  จึงมีการคิดการละเล่นในลักษณะการปรับประยุกต์ให้มีความ
หลากหลายและนา่สนใจขึน้  เชน่  การละเลน่  3  ล า  ได้แก่  ล าพวน  ล าตดัไทยพวน  และร าโทน 

จากเดิมท่ีมีเพียงการละเล่นล าพวนให้นกัท่องเท่ียวชมก็เพิ่มชดุการละเล่นอีก  2  ล า  
คือ  ล าตดัพวน  และร าโทน  โดยการประยกุต์น าการละเล่นพืน้บ้านท่ีคนทัว่ไปรู้จกั  และมีจงัหวะ
สนกุสนานกว่าล าพวน  มาปรับประยกุต์ด้วยการใส่ภาษาพวนในการขบัร้อง  เพ่ือเป็นการอนรัุกษ์
ภาษาพวนและให้ภาษาพวนเป็นท่ีรู้จกัและคุ้นเคยมากขึน้ในกลุม่คนทัว่ไป   

ด้านการปรับประยกุต์ล าพวน   มีการปรับประยกุต์ด้านเนือ้หา  และดนตรีเพิ่มเข้ามา  
ด้านเนือ้หามีการแต่งกลอนล าพวนขึน้มาเพ่ือให้เข้ากับวาระโอกาส  กลุ่มบุคคล ท่ีชม  และ
สถานการณ์ปัจจบุนัและเน้นความสนกุสนานด้วยการเล่นค าเพ่ือดงึดดูความสนใจของผู้ชม  เพราะ
เอกลกัษณ์ของล าพวนมีจงัหวะท่ีเนิบ  ช่วงช้า  ไม่เหมือนกับล ากลอนของภาคอีสาน  และการมี
สว่นร่วมของผู้ชมในการเป็นลกูรับ  “ฮีว้.....”  เวลาท่ีหมอล าล าจบกลอน  ก็จะสร้างจงัหวะขึน้มาได้  
และมีการเพิ่มดนตรีเข้ามาเพ่ือดึงจงัหวะเม่ือร้องจบกลอน  (หลังจากลูกรับฮีว้)  เคร่ืองดนตรีเช่น  
พิณ  กลอง  ฉ่ิง   ก็จะรับจงัหวะเพ่ือให้ล าพวนมีช่วงของความสนกุขึน้  แตร่ะหวา่งการล าพวนจะใช้
เคร่ืองดนตรีชนิดเดียวคือแคน เป่าคลอประคองการล าไปตลอด   แต่ด้วยการท่ีมี  3  ล า  เคร่ือง
ดนตรีไทยชนิดอ่ืนใช้ในการละเล่นอยู่แล้ว  ล าพวนจึงปรับประยุกต์เพิ่มเข้ามาตอนจบวรรค  ใน
การละเล่นล าพวนท่ีน าไปสอนท่ีโรงเรียนอนุบาลอ าเภอปากพลีก็เช่นกัน  ครูผู้ ฝึกสอนมีการปรับ
ด้านเนือ้หาและดนตรีเพ่ือให้เด็กไม่รู้สึกว่าล าพวนเป็นเร่ืองน่า เบื่อ  การเพิ่มจังหวะดนตรีจะใช้
วิธีการเดียวกับท่ีเล่นในศูนย์เฉลิมราชฯ  ส่วนการปรับด้านเนือ้หามีการใช้ภาษาพวนปนกับ
ภาษากลางเน่ืองจากเด็กมีปัญหาด้านการส่ือสารภาษาพวน  จึงต้องใช้รูปแบบผสมผสาน  เพ่ือ
ไม่ให้เด็กรู้สึกยากจนเกินไป  (ในการสอนเด็กทัง้สองพืน้ท่ีคือต าบลเกาะหวายและต าบลหนองแสง
ใช้การปรับเนือ้หาให้เดก็วิธีการเดียวกนั) 

การปรับประยกุต์ด้านการละเล่นนางด้ง  มีการเพิ่มเคร่ืองเสียงและดนตรีเข้ามา  เช่น  
พิณ  กลอง  ท าให้มีจังหวะการละเล่นเป็นลักษณะการแสดงการละเล่นประกอบลีลานางด้ง
มากกว่าการละเล่นเชิงพิธีกรรมสมยัก่อน  เน้นความเพลินเพลินในการชมมากกว่าการละเล่นแบบ
ในอดีตและมีการเพิ่มการฟ้อนก าฟ้าของผู้ เล่นนางด้งตอ่ท้ายภายหลงัจากเล่นนางด้งเสร็จ  เพ่ือให้
ผู้ชมได้สนกุกบัจงัหวะของแคน  พิณ  และกลอง 

4)  การจดัการเพ่ือการส่งเสริมเผยแพร่  ชอ่งทางการเผยแพร่การละเลน่พืน้บ้านไทยพวน  
พบวา่  มีชอ่งทางเผยแพร่  ดงันี ้
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-  การจดังานวัฒนธรรมของหน่วยงานราชการ    ส่วนใหญ่การมีโอกาสได้เผยแพร่
การละเล่นพืน้บ้านไทยพวนจะเป็นการละเล่นล าพวนมากกว่าการละเล่นนางด้ง  สาเหตหุนึ่งด้วย
จ านวนคนท่ีใช้ในการละเล่นท่ีมีจ านวนน้อยกว่า  หลกั ๆ จะมีหมอล าและหมอแคน  แต่การละเล่น
นางด้งต้องใช้คนมากกว่า  5  คนขึน้ไป  จึงท าให้เกิดความคล่องตัวมากกว่า  และการละเล่น
ล าพวนจ ากดัเวลาได้ง่ายกวา่และสะท้อนอตัลกัษณ์ได้ชดัเจนกว่า  จึงท าให้ได้รับความนิยมในการ
เชิญไปร่วมงานวฒันธรรมของหน่วยงานราชการท่ีจดัขึน้ในรอบปี  ตัง้แตร่ะดบัจงัหวดัไปถึ งระดบั
ภมูิภาค  เช่น  งานศลิปหตัถกรรมนกัเรียนภาคตะวนัออก  ท่ีน าเดก็ท่ีฝึกการละเล่นล าพวนไปแสดง
ท่ีจงัหวดัชลบุรีของโรงเรียนอนุบาลอ าเภอปากพลี  ส่วนเวทีวฒันธรรมท่ีหน่วยงานราชการจดัขึน้
ระดับจังหวัดก็จะน าล าพวนของผู้ ใหญ่ไปบ่อยกว่าน าเด็กไป  ส่วนใหญ่จะมีกลุ่มหมอล าพวน   
2  กลุ่มท่ีไปแสดงบนเวทีวฒันธรรมท่ีจดัขึน้  คือ  กลุ่มหมอล าพวนของศนูย์วฒันธรรมเฉลิมราชวดั
ฝ่ังคลอง  และกลุม่หมอล าพวนต าบลหนองแสง 

-  การจดัเวทีวฒันธรรมของชมุชน  เวทีวฒันธรรมชมุชนท่ีจดัเป็นประจ าทกุปีคืองาน
ประเพณีบญุข้าวจ่ีแสงสีเสียงท่ีวดัฝ่ังคลอง  ท่ีจะมีการแสดงการละเลน่ล าพวน  ล าตดัพวน  ร าโทน  
การแสดงชดุร าไทยพวนชุดต่าง ๆ  การแสดงละครประกอบแสงสีเสียง  ซึ่งเป็นงานใหญ่ประจ าปี  
ซึง่กลุ่มเดก็ท่ีโรงเรียนอนบุาลอ าเภอปากพลี  ท่ีได้รับการฝึกล าพวนและเป่าแคนพวนจะมีเวทีนีเ้ป็น
เวทีแสดงผลการฝึกซ้อมของตนเองให้คนอ่ืน ๆ ได้รับชม  รวมไปถึงเวทีวฒันธรรมท่ีจดัขึน้เพ่ือเป็น
พืน้ท่ีให้เด็กท่ีได้ฝึกทักษะการล าพวน  การเป่าแคนหลังการฝึกซ้อม  เช่น  การจัดงานแสดง
วฒันธรรมท่ีได้รรับการสนบัสนุนจากโครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒท่ีน า
เด็กโรงเรียนบ้านบุง่เข้  และโรงเรียนถาวรนิมิตมาร่วมแสดงล าพวน  พร้อมตดัชดุแสดงอย่างพร้อม
เพรียงให้ชมุชนได้ชมความสามารถของบตุรหลานในชมุชน 

-  การจดัเวทีวฒันธรรมของชมรมไทยพวนแห่งประเทศไทย  เวทีวฒันธรรมท่ีจดัโดย
ชมรมไทยพวนแห่งประเทศไทยจะเป็นการน าการละเล่นล าพวนของแตล่ะจงัหวดัสลบักนัไปแสดง
ในงานทอดผ้าป่าไทยพวนแห่งประเทศไทยท่ีจดัขึน้ทุกปี   ส่วนการละเล่นนางด้งไม่เคยน าไปเล่น  
นิยมการละเล่นล าพวนมากกว่าเพราะสามารถเล่นร่วมกนั  ล าแก้กนั  ล าถามข่าวคราวระหวา่งกนั
ได้ 

-  การศึกษา  ดูงาน  การศึกษาดูงานเป็นช่องทางท่ีท าให้การละเล่นล าพวนกับ
การละเล่นนางด้งของจังหวัดนครนายกมีโอกาสได้เผยแพร่วัฒนธรรมการละเล่นได้บ่อยครัง้  
เพราะส่วนใหญ่การศึกษาดูงานในพืน้ท่ีชุมชนเกาะหวายคือ  ความสนใจในความเป็นกลุ่มชาติ
พนัธุ์พวนท่ีคนทัว่ไปต้องการเรียนรู้วฒันธรรมพวนทัง้ด้านภาษา  อาหาร  การแต่งกาย  ความเช่ือ  
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และอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมท่ีปรากฏชัด  เวลาท่ีท่ีมีการมาดงูานท่ีศนูย์วฒันธรรมเฉลิมราชวดัฝ่ัง
คลอง  คณะกรรมการศูนย์ฯ  จะประสานกับกลุ่มมาดูงานว่าต้องการดูอะไรบ้าง  มีเวลาเท่าไหร่  
ต้องการทานอาหารพืน้บ้านพวนหรือไม่  หลงัจากนัน้ก็จะน าเสนอชดุการดงูาน  เช่นถ้ามีเวลามาก
ก็จะจดัชดุการแสดง  3  ล า  (ล าพวน  ล าตดัพวนและร าโทน)  และหากอยากดกูารละเลน่นางด้งก็
จะประสานกับกลุ่มการละเล่นนางด้งต่อไป  ดงันัน้จะมีการประสานงานกันระหว่างแกนน ากลุ่ม
ตา่ง ๆ  เชน่  กลุ่มอาหารพืน้บ้าน  กลุม่เคร่ืองแตง่กาย  กลุม่การละเลน่  เพ่ือเตรียมตวัต้อนรับการดู
งานในวนัเวลาดงักลา่ว 

-  การต้อนรับนกัท่องเท่ียว  พืน้ท่ีชมุชนเกาะหวายจะประกอบไปด้วย   4  ชมุชน  คือ
ชมุชนฝ่ังคลอง  ชมุชนบ้านใหม่  ชุมชนเกาะหวายและชุมชนท่าแดง  ส าหรับการเป็นพืน้ท่ีรองรับ
การท่องเท่ียวชุมชน  โดยกลุ่มการท่องเท่ียวอ าเภอปากพลีจะมีการจดัท าแพคเกจการท่องเท่ียว
ชุมชนใน  4  พืน้ท่ีหลกัโดยแต่ละพืน้ท่ีจะมีบ้านท่ีท าเป็นโฮมสเตย์รองรับนกัท่องเท่ียวเพ่ือเรียนรู้
วฒันธรรมของชาวพวน  การละเล่นพืน้บ้านจะอยู่ในแพจเกจการท่องเท่ียวเพ่ือให้นักท่องเท่ียว
เลือก  แพจเกจทัง้แบบมาวันเดียวกลับและค้างคืน  โดยท่ีนักท่องเท่ียวสามารถเลือกกิจกรรมท่ี
เหมาะกบัระยะเวลาท่ีอยู่ได้  และหากนกัท่องเท่ียวมีเวลาหลายวนัก็จะมีการเช่ือมโยงไปยงัชุมชน
ไทยพวนอ่ืน ๆ เชน่  ชมุชนหนองแสง  เพ่ือให้นกัทอ่งเท่ียวได้เท่ียวชมหมูบ้่านพวนทัง้อ าเภอ  รวมทัง้
การเช่ือมโยงกบัภาคเอกชน  เช่น  รีสอร์ท  โรงแรมในจงัหวดันครนายกท่ีหลายครัง้ก็มีการประสาน
ขอการละเล่นล าพวนไปเล่นให้คณะดูงานท่ีมาใช้สถานท่ีของรีสอร์ทหรือโรงแรมในการอบรม
สมัมนา  เพ่ือสร้างโอกาสในการเผยแพร่วฒันธรรมชมุชนให้คนทัว่ไปได้รู้จกัอีกช่องทางหนึง่ 

-  ส่ือสมยัใหม่  เช่น  ส่ือสงัคมออนไลน์  ประเภทเฟซบุ๊ก  ยทูปู  เป็นช่องทางเผยแพร่
ท่ีง่ายและสามารถสร้างกลุ่มผู้ชมเป็นจ านวนมาก  การเข้าถึงง่ายและไมจ่ ากดัทกุเพศทกุวยัถือเป็น
ช่องทางการเผยแพร่ท่ีมีพลังในยุคปัจจุบัน  การเผยแพร่ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ในการละเล่น
พืน้บ้านไทยพวนเวลาท่ีมีการละเล่นก็จะมีการโพสต์ลงเฟซบุ๊กส่วนตวั  หรือบางครัง้ก็มีการน าไป
โพสต์ในกลุ่มเฟซบุ๊กของชมรมไทยพวนแห่งประเทศไทยท่ีเป็นกลุ่มสงัคมเสมือนจริงท่ีมีไว้เพ่ือให้
ชาวไทยพวนทัว่ประเทศได้พูดคยุ  แลกเปล่ียนกัน  และในกลุ่มนอกเหนือจากชาวไทยพวนก็ยงัมี
กลุ่มคนท่ีสนใจวฒันธรรมพวนทัว่ไปเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่ม  ได้เรียนรู้วฒันธรรมภาษา  ประเพณี  
วัฒนธรรม  การละเล่นพืน้บ้านจากการน ามาโพสต์แลกเปล่ียนกันด้วย  มีทัง้นางด้ง  นางกวัก  
ล าพวน  และอ่ืน ๆ  ซึง่เป็นอีกช่องทางส าคญัตอ่การผลิตซ า้การด ารงอยูข่องการละเลน่พืน้บ้านไทย
พวนและการเผยแพร่ผ่านเทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ีไม่ต้องเสียเงินในการโฆษณาในยงักลุ่มคนจ านวน
มาก  นอกจากนีย้ังพบว่า  มีการเผยแพร่ผ่านส่ือโทรทัศน์อีกช่องทางหนึ่งแต่เป็นลักษณะการ
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ท่องเท่ียวชุมชนสัน้  ๆ  ท่ีการละเล่นล าพวนมักมีโอกาสน าเสนอผ่านช่องทางต่าง ๆ  เพ่ือ
ประชาสมัพนัธ์ความเป็นพวนนครนายกออกสูส่าธารณชน 

-  เว็บไซต์หน่วยงาน  ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝ่ังคลองเคยจ้างเอกชนจัดท า
เว็บไซต์ของศูนย์ฯ อย่างเป็นทางการเพ่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมการด าเนินงานต่าง ๆ  
ของศนูย์  แตป่รากฏว่าไมป่ระสบความส าเร็จ  เพราะขาดคนท่ีท าหน้าท่ีดแูลข้อมลูในด้านนี ้ จงึท า
ให้เป็นจดุอ่อนของการประชาสมัพนัธ์ผ่านเว็บไซต์ท่ีเป็นทางการ  แตท่างศนูย์ฯ ก็มีความพยายาม
ท่ีแก้ไขจุดอ่อนดงักล่าวด้วยการดึงเด็กและเยาวชนในชุมชนให้มาช่วยงานด้านนีแ้ต่ก็ยังไม่มีการ
วางแผนการด าเนินการอยา่งเป็นทางการ 

-  การศกึษาวิจยั  งานวิจยั  มีการศกึษาการละเล่นพืน้บ้านล าพวนจงัหวดันครนายก
และการละเล่นนางด้งของจงัหวดันครนายก  คือ   การท าหนงัสือถอดบทเรียนเร่ือง  ล าพวน  จาก
องค์ความรู้ดนตรีไทยพวน  จากโครงการพัฒนาทักษะกลุ่มเยาวชนศิลปะการแสดงล าพวนด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือป้องกันปัณหาการตัง้ครรภ์ในวนัเรียน (ประจ าปีงบประมาณ  2561)  
และโครงการบริการวิชาการการพฒันาทกัษะกลุ่มเยาวชนศิลปะการแสดงล าพวนเพ่ือสืบสานอตั
ลกัษณ์ไทยพวน  (ประจ าปีงบประมาณ  2562)  เป็นโครงการบริการวิชาการโดยมหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ  ซึ่งหนึ่งในการศึกษาเป็นโครงการท่ีพัฒนาศักยภาพของเด็กในชุมชนในการฝึก
ล าพวนและเป่าแคน  เพ่ือสืบสานศิลปะการแสดงพืน้บ้านไทยพวน  และการศึกษาของวิลาวรรณ  
ลายน า้เงินและวีระ  พนัธุ์เสือ  (2561)  ศกึษาดนตรีในพิธีกรรมนางด้งของชาวไทยพวน  บ้านเกาะ
หวาย  อ าเภอปากพลี  จงัหวดันครนายก  เป็นวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาโท  มหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒเช่นกนั  จึงเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการเผยแพร่การละเล่นพืน้บ้านไทยพวนให้เป็นท่ีรู้จกั
เพราะปัจจุบนังานศึกษาทัง้หมดล้วนเผยแพร่ในส่ือออนไลน์ท่ีเข้าถึงได้ง่าย  นั่นหมายความว่า
การละเลน่พืน้บ้านไทยพวนจะเป็นท่ีรู้จกัในวงกว้างมากขึน้ไมเ่พียงแตค่นในชมุชนเทา่นัน้ 

จะเห็นได้ว่ารูปแบบการจดัการทางวฒันธรรมเพ่ือการด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลง
ของการละเล่นพืน้บ้านไทยพวนเพ่ือการสืบทอดวฒันธรรมพวน  กรณีศกึษาจงัหวดันครนายก  มี
ความครอบคลมุและคอ่นข้างเข้มแข็งเป็นอย่างมากด้วยปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกชุมชนท่ี
เข้ามาส่งเสริมและสนบัสนนุให้เกิดความเข้มแข็งในกระบวนการจดัการวัฒนธรรมชมุชนอย่างเป็น
ระบบ 
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3.2  รูปแบบการจัดการทางวัฒนธรรมเพ่ือการด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลงของ
การละเลน่พืน้บ้านไทยพวนเพื่อการสืบทอดวฒันธรรมพวน  กรณีศกึษาจงัหวดัสระบรีุ 

กรณีการจดัการทางวฒันธรรมของจังหวดัสระบุรี  ด้านการละเล่นพืน้บ้านไทย
พวน  จุดเร่ิมต้นด้านรูปแบบการจัดการมีความแตกต่างจากกรณีศึกษาจังหวัดนครนายก  
เน่ืองจากจังหวัดสระบุรีการละเล่นพืน้บ้านไทยพวนยังมีการด ารงอยู่ในชุมชนมาอย่างต่อเน่ือง   
ทัง้การละเล่นล าพวน  การละเล่นนางกวกั  การละเลน่หมา่เบีย้  และการละเล่นหลมุเมือง  รูปแบบ
การจัดการทางวัฒนธรรมของจังหวัดสระบุรีจึงเร่ิมต้นจากการอนุรักษ์และสืบทอดการละเล่น
พืน้บ้าน  ในขณะท่ีจงัหวดันครนายกเร่ิมต้นจากกระบวนการรือ้ฟืน้วฒันธรรม  และความแตกตา่ง
อีกอย่างหนึ่งท่ีท าให้ความน่าสนใจของกรณีศึกษาของ  2  พืน้ท่ีคือ  บทบาทของผู้ น าท่ีเป็นผู้
ผลักดัน  ส่งเสริมและสนับสนุนการด ารงอยู่ของการละเล่นพืน้บ้านท่ีสถานภาพผู้ น ามีความ
แตกต่าง  ผู้น าจงัหวดัสระบุรี  คือ  นางสาววชิราภรณ์  มาแสวง   ผู้ มีสายเลือดของลูกหลานไทย
พวนบ้านกลบั  (พืน้ท่ีในการศกึษา)  อยา่งแท้จริง  บทบาทของผู้น าจงัหวดัสระบรีุยงัมีต าแหนง่ทาง
สังคมท่ีมีบทบาทต่อความสามารถในการจัดการทางวัฒนธรรมได้อีกหลายอย่างหากมองจาก
ต าแหน่งหน้าท่ีการงาน  คือ  ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลับ  และพ่วงด้วย
ประธานชมรมไทยพวนจงัหวดัสระบรีุ   

1)  การจดัการเพ่ือการสืบทอดวฒันธรรม   
1.1)  ครบเคร่ืองเร่ืองการสืบทอด  (ตามแนวคดิต้นไม้แหง่คณุคา่)   

กรณีครบเคร่ืองเร่ืองการสืบทอดตามแนวคิดต้นไม้แห่งคุณค่า  
จังหวัดสระบุรีมีการสืบทอดการละเล่นพืน้บ้าน  2  ชนิด  ผ่านโรงเรียนชุมชนบ้านกลับ  คือ  
การละเล่นหม่าเบีย้  และการละเล่นล าพวน  การละเล่นหม่าเบี ย้เป็นการสืบทอดรูปแบบ
การละเล่นทั่วไปท่ีเป็นการละเล่นสนุกสนานท่ีไม่ต้องเน้นกระบวนการสืบทอดเชิงลึกเหมือน
การละเล่นตวัอ่ืนเช่นล าพวน  การละเล่นหม่าเบีย้ถือว่าประสบความส าเร็จเพราะเด็กนักเรียนท่ี
เรียนโรงเรียนบ้านกลบัสามารถเล่นหม่าเบีย้เป็นทกุคน  ส่วนการละเล่นล าพวน  พบว่า  มีการสืบ
ทอด  2  ส่วนจาก  3  ส่วน  คือได้ส่วนท่ีเป็นองค์ประกอบภายนอก  ได้แก่  การแต่งกาย  เนือ้ร้อง  
ดนตรีของการละเล่นล าพวน  และส่วนท่ีเป็นจิตวิญญาณ  เนือ้หา  คณุค่า  และความหมาย  ก็มี
การสืบทอดให้เด็กในชุมชนได้รู้จักว่าการละเล่นพืน้บ้านล าพวนเป็นการละเล่นท่ีเป็นอัตลักษณ์
กลุ่มชาตพินัธุ์พวนท่ีสืบทอดกนัมาตัง้แตส่มยับรรพบรุุษท่ีอยู่ท่ีเมืองเชียงขวาง  ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  เพ่ือให้เด็กในชมุชนมีจิตวิญญาณของการสืบทอดวฒันธรรมของตน  
ส่วนการสืบทอดส่วนท่ีห้ามลืมในการละเล่นล าพวนก็เหมือนกับท่ีจังหวัดนครนายกคือ    
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การสืบทอดในส่วนท่ีถือว่าเป็นหวัใจของล าพวนก็คือ  การรักษาบทขึน้ต้นกบัลงท้ายในการละเล่น
ล าพวน  “แม่นทว่าโอ้..”   ลงท้ายว่า  “เอย/นอ”  การสืบทอดการละเล่นล าพวนสิ่งท่ีจะขาดไม่ได้ท่ี
เป็นเอกลกัษณ์ของการล าพวนไม่ว่าจะพืน้ท่ีไหนก็ตามคือบทขึน้กบับทลงท้าย  และการมีส่วนร่วม
ของผู้ชมหรือลกูคู ่ ท่ีต้องร้องรับ  “ฮีว้วววว”  ในแตล่ะการจบกลอนล า  แตส่่วนท่ีเป็นเนือ้หาคณุคา่
และความหมายท่ีมีการลดทอนลงไปคือขัน้ตอนของการไหว้ครูผ่านบทขึน้อ้อ  เพราะต้องลด
ขัน้ตอนเพราะมีเนือ้หาท่ียาวหากต้องล าพวนบทขึน้อ้ออีก  ส าหรับเด็กก็อาจยากเกินไปและท าให้
เกิดการไม่สืบทอดเพราะยาก  จึงใช้วิธีการไหว้พร้อมครูแทน  ซึ่งเป็นเหตผุลเดียวกันของทัง้สอง
พืน้ท่ีในการตระหนกัถึงกลุม่ผู้ สืบทอดในเด็กและเยาวชน 

1.2)  การวิเคราะห์องค์ประกอบของการส่ือสาร  (SMCR)   
ผู้ส่งสาร  (sender)  หรือผู้ เล่นหลกัในการละเล่นเป็นปัญหาท่ีพบใน

ทุกการละเล่นพืน้บ้าน  คือ  ปัญหาของผู้ เล่นหลักท่ีเป็นผู้ สูงอายุท่ีมีความเส่ียงต่อการเสียชีวิต  
การละเล่นพืน้บ้านไทยพวนของจังหวัดสระบุรี  ท่ีส าคญัผู้ท าหน้าท่ีเป็นผู้ ถ่ายทอดในการละเล่น
ของสระบรีุทัง้  4  ประเภท  เป็นกลุ่มคนเดียวกนัทัง้  4  ประเภท  และผู้ เล่นคนส าคญัปัจจบุนัอาย ุ 
85  ปีแล้ว  ในขณะท่ีผู้ ร่วมเล่นก็มีอายุกว่า  60  ปีขึน้ไป  ซึ่งเป็นการสุ่มเส่ียงอย่างมากกรณีการ
เสียชีวิตของผู้ถ่ายทอดการละเลน่จงัหวดัสระบรีุ   

เนือ้หาการละเล่น  (message)  การละเล่นพืน้บ้านเป็นการถ่ายทอด
แบบมุขปาฐะเป็นหลกั  ดงันัน้เนือ้หาการละเล่นจึงใช้การจดจ าแบบปากต่อปาก  และการท่องจ า
แบบครูพกัลกัจ า  ดงันัน้ปัญหาการสญูหายของเนือ้หาจงึเกิดขึน้หรืออาจเกิดความผิดเพีย้นกนัไป 

ช่องทาง/วาระโอกาส  (chanel)  การละเล่นพืน้บ้านของจังหวัด
สระบุรีมีโอกาสในการละเล่นหลักๆ  คือ  ในงานประเพณีก าฟ้าท่ีจดัขึน้เป็นประจ าทุกปี  ปีละ  1  
ครัง้  ในวันขึน้  3  ค ่า  เดือน  3  ในงานการละเล่นทัง้  4  ประเภท  ได้แก่  การละเล่นนางกวัก  
การละเล่นล าพวน  การละเล่นหม่าเบีย้  และการละเล่นหลุมเมือง  จะถูกน ามาเป็นส่วนหนึ่งของ
งานประเพณีท่ีจดัขึน้โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลบัให้ทกุคนได้ชม 

ผู้ สืบทอด  (reciever)  จังหวัดสระบุรีกับจังหวัดนครนายกมีความ
คล้ายคลงึกนัในด้านการจดัการเพ่ือการสืบทอดวฒันธรรมการละเล่นพืน้บ้าน  ด้วยการสร้างกลุม่ผู้
สืบทอดการละเล่นแบ่งออกเป็น  2  กลุ่ม  คือ  กลุ่มเด็กและเยาวชน  และกลุ่มคนในชุมชน  แต่มี
การสืบทอดแคก่ารละเล่นล าพวนและการละเล่นหม่าเบีย้เท่านัน้  การละเล่นนางกวกัไมมี่การสร้าง
กลุม่ผู้ สืบทอด  เน่ืองจากเป็นความเห็นสว่นตวัของผู้ถ่ายทอดในการจ ากดัเฉพาะบคุคลบางคนให้มี
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ส่วนร่วมในการละเล่น  ส่วนการละเล่นหลมุเมืองเป็นการละเล่นท่ีไม่เจาะจงในการสร้างกลุ่มผู้ สืบ
ทอด  เพราะสามารถเรียนรู้จากการลองเลน่เองได้   

การสร้างกลุม่ผู้ สืบทอดการละเลน่พืน้บ้านไทยพวน 
-  กลุ่ ม เด็ กและเยาวชน   มี การน าการละเล่น พื น้ บ้ าน   เช่น  

การละเล่นหม่าเบีย้  การละเล่นล าพวน  เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรท้องถ่ินของโรงเรียน
ชมุชนบ้านกลบั   ท่ีท ามาโดยตลอด  ส่วนหนึ่งด้วยวิสยัทศัน์ของผู้บริหารโรงเรียนชมุชนบ้านกลบัท่ี
ให้ความส าคญัตอ่การอนรัุกษ์วฒันธรรมท้องถ่ิน  ได้มีการให้ปราชญ์ชาวบ้านไปฝึกสอนวฒันธรรม
ท้องถ่ินให้กับเด็กในโรงเรียน  เช่น  การทอผ้าไทยพวน  การฝึกสอนล าพวน  การละเล่นหม่าเบีย้  
ซึง่เด็กในชมุชนท่ีเรียนรงเรียนชมุชนบ้านกลบัจะสามารถทอผ้าลายไทยพวนได้  เพราะนกัเรียนทกุ
คนท่ีขึน้มธัยมศกึษาปีท่ี  2  จะต้องทอผ้าลายไทยพวนทกุคน  และเด็กก็จะเล่นการละเลน่ของพวน
เช่นการละเล่นหม่าเบีย้เป็นเพราะถูกน าไปเล่นในโรงเรียนผ่านหลักสูตรท้องถ่ิน  แต่การละเล่น
ล าพวนไม่คอ่ยประสบความส าเร็จมากนกั  เน่ืองจากปัญหาของเดก็ท่ีพดูภาษาพวนไมไ่ด้  ซึง่ท าให้
เป็นเร่ืองยากในการล าพวนให้ออกมาไพเราะ  รวมไปถึงความสนใจในการล าพวนท่ีน้อยกว่า
การละเล่นสนุกสนานอย่างการละเล่นเตะหม่าเบีย้  และการละเล่นล าพวนต้องใช้เวลาในการฝึก
นานกว่า  เพราะยากมากกว่า  จึงท าให้การละเล่นพืน้บ้านล าพวนหายไปจากหลักสูตรอย่างแรก  
ต่อมาการละเล่นหม่าเบีย้ก็ค่อย ๆ  หายไปเช่นกัน  ปัจจุบนัหลกัสูตรท้องถ่ินเหลือเพียงแค่การร า  
(นาฎศิลป์)  ไทยพวนเทา่นัน้  ซึ่งสาเหตหุนึ่งของการปรับเนือ้หาหลกัสตูรก็คือการท่ีปราชญ์ท้องถ่ิน
ด้านการละเล่น  หรือวัฒนธรรมพวนด้านอ่ืน ๆ  มีอายุท่ีมากขึ น้และสุขภาพอ่อนแอลง  รวมทัง้
นโยบายของผู้บริหารท่ีเม่ือเปล่ียนผู้บริหารนโยบายต่าง ๆ  ก็มีการเปล่ียนแปลง  และท่ีส าคญัคือ
การเกษียณอายรุาชการของครูพวนในโรงเรียนชมุชน  กรณีการเกษียณอายรุาชการของครูพวนใน
โรงเรียนชุมชนพบว่า  ทัง้จังหวดัสระบุรีและจงัหวัดนครนายกพบมีสภาพปัญหาเหมือนกัน   ใน
อดีตทัง้  2  แห่ง  เป็นครูพวนเกือบ 100%  แตปั่จจบุนัเป็นครูตา่งถ่ินท่ีไม่ใช่พวน  จึงท าให้การสอน
กลุ่มนักเรียนด้านวัฒนธรรมพวนก็กลายเป็นอุปสรรคท่ีส าคญั  เพราะการไม่ใช่คนพวนความรู้  
ความเข้าใจและความสามารถเช่นด้านภาษาก็ท าให้ต้องมีการปรับเปล่ียนรูปแบบเนือ้หาการสอน
ไป  เชน่  การเหลือเพียงการร าในลกัษณะนาฏศลิป์  แตพ่ว่งด้วยการสร้างชดุร าไทยพวนแทน   

-  กลุ่มคนในชมุชน  การสร้างกลุม่ผู้ สืบทอดในกลุม่คนในชมุชนมีการ
สอนการละเลน่ล าพวนในโรงเรียนผู้สงูอายขุองชมุชนบ้านกลบั  ข้อดีของกลุม่ผู้ สืบทอดกลุม่นีคื้อมี
ความคุ้นเคยและมีประสบการณ์ของการเป็นผู้ชมมาก่อน  และสามารถส่ือสารภาษาพวนได้  จึง
ท าให้การฝึกล าพวนเป็นไปได้ไวขึน้  แตจ่ดุอ่อนของกลุ่มนีก็้เหมือนกบัปัญหาของกลุ่มผู้ สืบทอดทกุ
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ท่ีท่ีเป็นกลุม่ผู้สงูอาย ุ คือ  เร่ืองของสขุภาพ  และความจ าท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การล าพวนท่ีต้องอาศยั
การจดจ า  ปฏิภาณไหวพริบ  และการล าท่ีคอ่นข้างจะใช้เวลาและพลงังานสงูเช่นกนั  แตไ่ม่มีการ
สร้างกลุ่มผู้ สืบทอดการเป่าแคนท่ีสระบรีุเน่ืองจากขาดปราชญท้องถ่ินด้านการเป่าแคนเพราะหมอ
แคนในชมุชนถ้าไม่เสียชีวิต  ก็ย้ายท่ีอยู่ไปจงัหวดัอ่ืนหรือมีเหตผุลส่วนตวั ท่ีท าให้ไม่มีเวลามาสอน  
แต่ปัจจุบันการสอนล าพวนในโรงเรียนผู้ สูงอายุไม่มีแล้ว  เน่ืองจากปัญหาด้านงบประมาณ
สนบัสนุนในการจ้างปราชญท้องถ่ินมาสอนบ้าง   ปัญหาสุขภาพของผู้ เรียน  จึงท าให้ขาดความ
ตอ่เน่ือง 

1.3)  การผลิตซ า้เพ่ือการสืบทอดวฒันธรรม 
การผลิตซ า้วฒันธรรมการละเล่นพืน้บ้านไทยพวนของจงัหวดัสระบุรี  

แบง่ออกเป็นสองกรณี  กรณีท่ีหนึ่ง  คือการผลิตซ า้ผ่านพืน้ท่ีประเพณีของชมุชน  คืองานประเพณี
ก าฟ้าท่ีจดัขึน้ทุกปี  ซึ่งเป็นรูปแบบการผลิตซ า้ตามวาระโอกาสของการละเล่นพืน้บ้านไทยพวนใน
อดีตท่ีนิยมเล่นในประเพณีใหญ่ๆ  กบักรณีท่ีสองเป็นการผลิตซ า้ผ่านโรงเรียนในชุมชน  กรณีการ
ผลิตซ า้ผ่านโรงเรียนไม่ได้เกิดจากการเลือกของคนในชุมชน  แต่เกิดจากการท่ีโรงเรียนตัง้อยู่ใน
ชมุชนไทยพวนและสมยัก่อนครูพวนในพืน้ท่ีมีจ านวนมาก  การน าวฒันธรรมพวนเข้าไปเป็นส่วน
หนึ่งของหลกัสตูรท้องถ่ินจึงท าได้เป็นอย่างดี  รวมทัง้การสนบัสนนุจากผู้บริหารโรงเรียนท าให้เกิด
การสานตอ่ด้านการสืบทอดวฒันธรรมพวนตอ่เน่ืองมา  แตก่ารผลิตซ า้ล าพวนในโรงเรียนผู้สงูอายุ
เป็นการเลือกของคนในชุมชนท่ีต้องการเลือกล าพวนในการสืบทอดการละเล่นพืน้บ้านเน่ืองจาก
เป็นการละเล่นท่ีคุ้นเคยและเหมาะสมกับวยัและสุขภาพ  แต่ปัญหาท่ีพบในกระบวนการผลิตซ า้
วัฒนธรรมการละเล่นจังหวัดสระบุรีคือไม่มีพืน้ท่ีส าหรับการเผยแพร่ให้ผู้ ชมกลุ่มอ่ืนได้รับชม  
เหมือนกรณีของจงัหวดันครนายก  ดงันัน้การผลิตซ า้การละเลน่หมา่เบีย้  การละเลน่ล าพวน  จงึไม่
ค่อยมีโอกาสในการเผยแพร่ท่ีหลากหลาย  จึงท าให้จ ากัดอยู่เพียงในโรงเรียนและชุมชนของตน
เท่านัน้  รวมทัง้ไม่มีโอกาสผลิตซ า้การละเลน่พืน้บ้านของจงัหวดัสระบรีุผ่านรูปแบบอ่ืน ๆ  เชน่  ไม่
มีการผลิตซ า้ผา่นรูปแบบการศกึษา  การท าวิจยั  หรือสารคดี 

2)  การจดัการเพ่ือการรือ้ฟืน้วฒันธรรม 
ถึงแม้ว่าการละเล่นพืน้บ้านไทยพวนจังหวัดสระบุรี  จะมีการด ารงอยู่

ต่อเน่ืองมาตัง้แต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน  แต่หากพิจารณาอย่างถ่ีถ้วนแล้วจะพบว่า  มีความ
อ่อนแออย่างมากในด้านผู้ถ่ายทอดการละเล่น  และกลุ่มผู้ สืบทอด  เพราะปัญหาหลกัของความ
อ่อนแอคือปัจจยัภายในของตวัการละเล่น  ได้แก่  ปัญหาตวัผู้ถ่ายทอดท่ีเป็นผู้ รู้ในการละเล่นและ
วัฒนธรรมพืน้บ้านไทยพวนเพียงคนเดียว  ท่ีไม่พยายามถ่ายทอดองค์ความรู้หรือเนือ้หาของ
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การละเล่นพืน้บ้านไทยพวน  เช่น  การละเลน่นางกวกั  การละเล่นล าพวน  อย่างเตม็ท่ี  ท าให้กลุ่ม
ท่ีสามารถเล่นการละเล่นพืน้บ้านไทยพวนมีเพียงกลุ่มเดียวคือกลุ่มของป้าสังวลัย์  จึงท าให้เกิด
แนวคดิในการการจดัการเพ่ือการรือ้ฟืน้วฒันธรรมการละเล่นพืน้บ้าน  เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการ
สืบทอดในอนาคต  ภายใต้การสนบัสนนุของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลบั  ท่ีมีการวาง
แผนการรือ้ฟื้นการละเล่น  เช่น  การน าคนในชุมชนท่ีมีหน่วยก้านดีมาฝึกการร้องล าพวนอย่าง
จริงจงั  การสร้างตวัการละเล่นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลบัจะเป็นผู้สร้างขึน้  เพ่ือเวลามี
งานวฒันธรรมจะได้สามารถน าออกมาเล่น  พร้อมทีมเล่นท่ีสามารถถ่ายทอดการละเลน่นัน้ได้  ไม่
ว่าจะเป็นการละเล่นนางกวัก  การละเล่นหลุมเมือง  ซึ่ง ปัจจุบันก็เร่ิมเป็นรูปเป็นร่างมากขึน้  
เพียงแต่การละเล่นบางอย่างจ าเป็นต้องใช้คุณสมบัติพิเศษบางอย่างท่ีจะท าให้ผู้ ชมเกิดความ
เช่ือถือ  เช่นกรณีการละเล่นนางกวกั  ท่ีทกุคนก็ยอมรับวา่คณุสมบตัขิองปา้สงัวลัย์คือปัจจยัส าคญั
ท่ีท าให้การละเล่นนางกวักน่าเช่ือถือกว่าการท่ีคนอ่ืนเป็นผู้ เล่น  (วชิราภรณ์  มาแสวง.  2562:  
สมัภาษณ์) 

3)  การจดัการเพ่ือการปรับประยกุต์ 
จงัหวดัสระบุรีมีการปรับประยุกต์การละเล่นพืน้บ้าน  เช่น  การปรับการ

ใช้วสัดตุวัเบีย้ในการละเล่นหม่าเบีย้  จากก้นครกมาเป็นไม้ในการละเล่นเพ่ือสะดวกในการจดัหา  
การปรับจากการใช้กะลาตาเดียวท าสส่วนหวัของนางกวกัเปล่ียนมาใช้ผ้าหุ้มเย็บเป็นส่วนหวัและ
วาดใบหน้า   ในการละเล่นล าพวนมีการปรับประยกุต์คล้าย ๆ  กบัท่ีอ่ืน  เช่น  การปรับด้านเนือ้หา
กลอนล าให้เข้ากับวาระโอกาส  หรือสถานการณ์   การลิปซิง้ค์  ( lip-synch)  เป่าแคน  (ท าปาก
ลอกเลียนไปพร้อมๆกับเสียงแคนจากเพลง)  กรณีท่ีวนันัน้ไม่สามารถหาหมอแคนมาได้หรือหมอ
แคนอาจ ป่ วยจนไม่ สามารถ เป่ าแคน ได้จ ริง     ก็ จะ ใช้การการลิ ปซิ ง้ ค์ เป่ าแคนแทน   
(จงัหวดันครนายกก็เคยท ากรณีท่ีหมอแคนป่วยแตจ่ าเป็นต้องไปแสดง)   

4)  การจดัการเพ่ือการสง่เสริมเผยแพร่ 
ช่องทางการเผยแพร่การละเล่นพืน้บ้านไทยพวนจังหวัดสระบุรี  พบว่า   

มีชอ่งทางเผยแพร่  ดงันี ้
-  การจดังานวฒันธรรมของหน่วยงานราชการ     เช่น  งานประเพณี

ก าฟ้าของชุมชนไทยพวนบ้านกลบั  โดยการสนบัสนุนงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านกลับ  ภายในงานจะมีการแสดงสาธิตการท าอาหารพืน้บ้านไทยพวน  ขนมไทยพวน  การสู่
ขวญัข้าว  การละเลน่พืน้บ้านไทยพวน  (ทัง้  4  ประเภท)  การแสดงร าไทยพวน 
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-  การจดัเวทีวฒันธรรมของชมรมไทยพวนแห่งประเทศไทย   มีเพียง
การละเลน่ล าพวนเทา่นัน้ท่ีเคยไปแสดงในเวทีผ้าป่าไทยพวนของชมรมไทยพวนแหง่ประเทศไทย 

-  ส่ือสมัยใหม่  เช่น  ส่ือสังคมออนไลน์  ประเภทเฟซบุ๊ ก  มีการ
เผยแพร่ผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ในการละเล่นพืน้บ้านไทยพวนเวลาท่ีมีการละเล่นก็จะมีการโพสต์
ลงเฟซบุ๊กส่วนตวั  หรือบางครัง้ก็มีการน าไปโพสต์ในกลุ่มเฟซบุ๊กของชมรมไทยพวนแห่งประเทศ
ไทยท่ีเป็นกลุ่มสงัคมเสมือนจริงท่ีมีไว้เพ่ือให้ชาวไทยพวนทัว่ประเทศได้พดูคยุ  แลกเปล่ียนกนั  เป็น
การแสดงกิจกรรมชมุชนของตนให้ชมุชนไทยพวนอ่ืน ๆ  ได้เห็น 

-  เว็บไซต์หน่วยงาน   จงัหวดัสระบุรีมีเว็บไซต์หน่วยงานราชการคือ
เว็บขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลบั  ท่ีท าหน้าท่ีเผยแพร่กิจกรรมของชมุชนในงานประเพณี
ก าฟ้า  มีการน าเสนอกิจกรรมตา่ง ๆ  ภายในงานรวมถึงการละเลน่พืน้บ้าน  ซึง่เป็นอีกชอ่งทางหนึ่ง
ท่ีบคุคลทัว่ไปสามารถเข้าถึงและศกึษาได้ 

จดุแข็งของจงัหวดัสระบรีุคือการมีการละเล่นพืน้บ้านไทยพวนท่ีมีจ านวน
เยอะท่ีสุดเม่ือเทียบกับอีก  4  จังหวัด  แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีจุดอ่อนท่ีเกิดจากปัจจัยภายใน
องค์ประกอบของการละเล่นเอง  รวมถึงปัจจยัภายนอกท่ีสนบัสนุนให้เกิดความเข้มแข็งก็ยงัต้อง
เสริมก าลงั  จึงจะสามารถรักษาการละเล่นพืน้บ้านไทยพวนของจงัหวดัสระบุรีให้เข้มแข็งตอ่ไปใน
อนาคต 
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จากกรณีศึกษาของทัง้สองจังหวัดเป็นจังหวัดท่ี มีการจัดการทาง
วฒันธรรมเพ่ือการด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลงของการละเล่นพืน้บ้านไทยพวนเพ่ือการสืบทอด
วฒันธรรมพวนท่ีมีกระบวนการในการสืบทอดการละเล่นพืน้บ้านท่ีเข้มแข็งมากท่ีสุดในบรรดา  3  
จงัหวดัในเขตภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย  ท่ีสามารถน ามาเป็นต้นแบบของการศกึษาเพ่ือ
การด ารงอยู่ของการละเล่นพืน้บ้านของชุมชนอ่ืนได้เรียนรู้และน าไปปรับใช้ได้  โดยจะเห็นว่า ทัง้
สองพืน้ท่ีมีวิธีจดัการในรูปแบบท่ีคล้ายคลึงกัน  และมีปัญหาท่ีเกิดจากปัจจยัภายในองค์ประกอบ
ของการละเล่นท่ีอ่อนแอเหมือนกัน  แต่ในขณะเดียวกันก็มีความเข้มแข็งท่ีเป็นจุดเด่นท่ีส่งผลต่อ
การด ารงอยู่ของการละเลน่พืน้บ้านไทยพวนของทัง้สองพืน้ท่ีแตกตา่งกนั  คือ  การมีศกัยภาพด้าน
ทนุของ  2  จงัหวดั 

-  ทนุทางวฒันธรรม  จงัหวดัสระบุรีเป็นจงัหวดัท่ีมีทนุทางวฒันธรรม
ท่ีสมบูรณ์กว่าจังหวดันครนายกในด้านของการมีวฒันธรรมพวนท่ีหลากหลายและสมบูรณ์  ทัง้
ด้านการทอผ้าท่ียงัมีการทอผ้าใช้เองในครัวเรือน  อาหารพวน  เช่น  โอ่มะเผ็ด  เคร่ืองจกัสานพวน  
ประเพณี  12  เดือน  โดยเฉพาะการละเล่นพืน้บ้านไทยพวนท่ียงัมีอยู่เป็นจ านวนมาก  เม่ือเทียบ
กับจังหวัดอ่ืน  ได้แก่  การละเล่นนางกวัก  การละเล่นหม่าเบีย้  การละเล่นหลุมเมือง  และ
การละเล่นล าพวน  ด้วยสภาพพืน้ท่ีท่ีห่างไกลจากตวัเมืองสระบุรี  (เป็นพืน้ท่ีติดกับอ าเภอเมือง  
จังหวัดลพบุรี)  ของชุมชนบ้านกลับเป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีท าให้เกิดการรักษาวัฒนธรรมพวนของ
ชุมชนยังมีความสมบูรณ์อยู่มาก  ซึ่งนับว่าเป็นพืน้ท่ีทางวัฒนธรรมท่ียังรักษาความเป็นพวนใน
ภาพรวมได้เป็นอย่างดี  จึงเป็นเหตผุลว่าท าไมชุมชนไทยพวนบ้านกลบัจึงเร่ิมต้นการจดัการทาง
วฒันธรรม  จากการสืบทอดวฒันธรรมเป็นอนัดบัแรก  เพราะชมุชนยงัมีวฒันธรรมด ารงอยู่ให้เห็น
ในวิถีชีวิต  ซึ่งตา่งจากกรณีจงัหวดันครนายกท่ีทนุทางวฒันธรรมมีการสูญหายไปหลายอย่าง  จึง
ท าให้ต้องเร่ิมต้นจากกระบวนการรือ้ฟืน้วฒันธรรม  สภาพพืน้ท่ีของจงัหวดันครนายกก็เป็นเหตผุล
ในการอธิบายสาเหตุของการสูญหายวัฒนธรรมท่ีไวกว่าพืน้ท่ีจังหวัดสระบุรี  เพราะการอยู่ใน
เส้นทางคมนาคมหลกั  และใกล้เมืองหลวงจึงท าให้เกิดการรับวฒันธรรมพืน้ท่ีอ่ืนได้ง่ายกวา่  และ
เป็นพืน้ท่ีเข้าถึงและรู้จักได้ง่ายกว่าเม่ือเทียบกับพืน้ท่ีจังหวัดสระบุรี  การมีทุนทางวัฒนธรรมท่ี
เข้มแข็งของจงัหวดัสระบุรีท าให้เป็นพืน้ท่ีท่ีมีความพร้อมด้านตวัวฒันธรรมการละเล่นท่ีจะท าการ
สืบทอด  เพราะมีปราชญ์ท้องถ่ินท่ียงัท าหน้าท่ีในการถ่ายทอดวฒันธรรมชมุชนได้ 

-  ทุนทางสังคม  ในขณะท่ีจังหวัดนครนายกมีทุนทางวัฒนธรรมท่ี
ออ่นแอกวา่จงัหวดัสระบรีุ  แตจ่ดุแข็งของจงัหวดันครนายกท่ีมีมากกวา่และสร้างความได้เปรียบใน
การอนุรักษ์และสืบทอดวฒันธรรม  โดยเฉพาะสามารถผลิตซ า้วฒันธรรมได้บ่อยครัง้กว่าจงัหวดั
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สระบุรี  คือการมีทุนทางสังคมท่ีเข้มแข็ง  ท่ีน ามาซึ่งการช่วยเหลือและความร่วมมือกันระหว่าง
บุคคล  และระหว่างกลุ่มต่างๆ  กับชุมชนไทยพวนจังหวัดนครนายก ท าให้เกิดกิจกรรมทาง
วฒันธรรมไทยพวนอย่างหลากหลาย  ซึ่งท าให้สามารถรือ้ฟืน้วฒันธรรม  และสืบทอดวฒันธรรม
ออกสู่สงัคมได้อย่างมีศกัยภาพ  ซึ่งการมีทุนทางสงัคมท่ีเข้มแข็งได้ท าให้จงัหวดันครนายกเป็นท่ี
รู้จกัในนามของชมุชนไทยพวนนครนายก  ท่ีมีแหล่งเรียนรู้และแหล่งทอ่งเท่ียวชมุชน  ส่งผลตอ่การ
ด ารงอยู่ของวฒันธรรมพวนด้านต่าง ๆ  ท่ีเข้มแข็งตามไปด้วย  จุดแข็งของจงัหวดันครนายกด้าน
การมีทนุสงัคมกลบัเป็นจดุอ่อนท่ีส าคญัของจงัหวดัสระบุรี  ท่ีมีทุนทางสงัคมท่ีไม่แน่นหนาเท่ากับ
จงัหวดันครนายก   

การจัดการทางวัฒนธรรมภายใต้องค์ประกอบทัง้  4  ด้านของทัง้   
2  จงัหวดั  โดยรวมในด้านกระบวนการตา่ง ๆ  จะพบว่ามีความคล้ายคลึงกนั  ประสบกบัปัญหาท่ี
เป็นอปุสรรคตอ่การจดัการวฒันธรรมในรูปแบบท่ีคล้ายกนั  แตด้่วยสภาพท่ีตัง้ของทัง้สองจงัหวดัท่ี
แตกตา่งกนัจึงท าให้ทัง้  2  จงัหวดัมีปัจจยัด้านทนุในพืน้ท่ีของตนท่ีแตกตา่งกนั  แตห่ากเป็นความ
แตกตา่งท่ีสามารถแลกเปล่ียน  เรียนรู้ซึ่งกนัและกนัเพ่ือการจดัการวฒันธรรมของตนท่ีเข้มแข็งขึน้
ได้  อันส่งผลต่อการด ารงอยู่ของการละเล่นพืน้บ้านไทยพวนรวมถึงวัฒนธรรมพวนด้านอ่ืน ๆ  
ของทัง้  2  จงัหวดัท่ีสมบูรณ์มากยิ่งขึน้  และน าไปสู่การด ารงอยู่เพ่ือการสืบทอดวฒันธรรมชมุชน
ตอ่ไป 
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บทที่  5 
สรุป  อภปิรายผล  และข้อเสนอแนะ 

สรุปผล 
1. การด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลงของการละเล่นพืน้บ้านไทยพวน  ในพืน้ท่ีภาคกลาง

ตอนลา่งของประเทศไทย 
การด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลงของการละเล่นพืน้บ้านไทยพวนในปัจจบุนั  เหลือ

เพียง 7 ประเภท  จากการละเล่นทัง้หมด  18  ประเภท  ได้แก่  นางด้ง  (นครนายก)  นางกวัก  
(สระบุรี  ลพบุรี)  หม่าเบีย้  (สระบุรี)  โอนโหล่นซา  (สิงห์บุรี)  หลุมเมือง  (สระบุรี)  ล าพวน  
(นครนายก  สระบรีุ  ลพบรีุ  สิงห์บรีุ  สพุรรณบรีุ)  และบกักะเต้ยหรือบกักะเจ้ย (สพุรรณบรีุ)    

ด้านการด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลงของการละเล่นพืน้บ้านไทยพวนในภาพรวมยงั
มีการด ารงอยู่ตามแบบฉบบัดัง้เดิมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ท่ีใช้ในการละเล่น  ด้านผู้ เล่น    
การแต่งกาย   ดนตรี  วิธีการเล่น   เนือ้ร้องและท านอง  พิธีกรรม  วรรณกรรมท้องถ่ิน  โดยเฉพาะ
ส่วนท่ีเป็นความเช่ือ  คณุคา่และความหมายของการละเล่นท่ีมีตอ่บคุคล  ชมุชน  และสงัคม  เป็น
ส่วนท่ีมีการด ารงรักษาไว้เป็นอย่างดี  เพราะเป็นสิ่งท่ีสะท้อนถึงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ ท่ีปรากฏผ่านการละเล่นพืน้บ้านไทยพวน  ในขณะท่ีหลายส่วนก็มีการปรับตัวเพ่ือให้
สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของสงัคม  เช่น  การปรับเปล่ียนวสัดท่ีุใช้ในการละเล่นเพ่ือให้หาได้
ง่ายขึน้ในปัจจุบนั  หรือการปรับเพิ่มเคร่ืองดนตรีไทยชนิดอ่ืนเข้ามา  เช่น  พิณ  กลอง   ในขณะท่ี
เคร่ืองดนตรีหลัก  “แคน”  ยังคงอยู่เหมือนเดิม  การปรับเนือ้หาในการละเล่น  เช่น  เนือ้หา
การละเล่นล าพวนให้สอดคล้องกบัวาระโอกาสและสถานการณ์ปัจจบุนั  รวมทัง้การลดทอนบทขึน้
อ้อ  (บทไหว้ครู)  ในการละเล่นล าพวน  และการละเล่นนางด้ง  รวมถึงการปรับตวัในรายละเอียด
ของการละเลน่อ่ืน ๆ  

ด้านท่ีมีการเปล่ียนแปลงชดัเจน  คือ  การเปล่ียนแปลงด้านวตัถปุระสงค์การละเล่นท่ี
ปัจจบุนัมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสาธิตการละเล่น   เป็นการละเลน่เพ่ือการอนรัุกษ์และสืบทอดวฒันธรรม
ของกลุ่มชาติพันธุ์    การเปล่ียนแปลงบทบาทหน้าท่ีของการละเล่นมีทัง้บทบาทหน้าท่ีท่ีหายไป  
เช่น  บทบาทหน้าท่ีด้านการสร้างความเข้มแข็งให้วฒันธรรม  บทบาทหน้าท่ีด้านการควบคมุและ
รักษาแบบแผนของสงัคม  บทบาทหน้าท่ีการสร้างพืน้ท่ีให้หนุ่มสาว  บทบาทหน้าท่ีในการระบาย
ความคบัข้องใจและเก็บกดของบคุคล  เป็นต้น   

ด้านบทบาทหน้าท่ีท่ีตอ่เน่ือง  ได้แก่  บทบาทหน้าท่ีในการสร้างอตัลกัษณ์กลุม่ 
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บทบาทหน้าท่ีท่ีคล่ีคลาย  เป็นบทบาทหน้าท่ีท่ีสืบเน่ืองจากอดีตมาถึงปัจจุบนั  แต่
การท าหน้าท่ีดงักลา่วมีการคล่ีคลาย  กลา่วคือ  เดมิบทบาทหน้าท่ีเป็นบทบาทหน้าท่ีท่ีการละเลน่มี
ต่อคนในชุมชน  แต่ปัจจุบนับทบาทหน้าท่ีไม่ได้ท าหน้าท่ีเพ่ือคนในชุมชน  แต่ท าหน้าท่ีให้กับคน
ภายนอกชุมชน  บทบาทหน้าท่ีดังกล่าวได้แก่  บทบาทหน้าท่ีในการให้การศึกษา ซึ่งในอดีต
บทบาทนีก้ารละเล่นพืน้บ้านก็เคยท าหน้าท่ีให้การศึกษาแก่คนในชุมชน  แต่ปัจจุบนัเป็นการให้
การศกึษาแก่คนนอกวฒันธรรมเพื่อรู้จกัและเรียนรู้วฒันธรรมกลุ่มของชาวพวน  (การละเลน่นางด้ง
, การละเล่นล าพวน)  และบทบาทหน้าท่ีด้านการรวมกลุ่ม  แตเ่ป็นคนละวตัถปุระสงค์จากอดีตท่ี
ปัจจุบันคือการรวมกลุ่มอย่างมีเป้าหมายและมีผลลัพธ์ท่ีดีต่อตนเองและชุมชน  เช่น  เพ่ือการ
ทอ่งเท่ียวชมุชน  เพ่ือรายได้ของตนและชมุชน  และเพ่ือการอนรัุกษ์วฒันธรรมพวน 

บทบาทหน้าท่ีท่ีเพิ่มเข้ามาใหม่  เช่น  บทบาทหน้าท่ีด้านการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม
และบทบาทหน้าท่ีในการอนรัุกษ์และสืบทอดวฒันธรรมพืน้บ้าน  เป็นต้น  รวมถึงการเปล่ียนแปลง
โอกาสในการละเล่น  และสถานท่ีเล่น  ท่ีเล่นตามวาระโอกาสเฉพาะ  เช่น  งานวฒันธรรมท่ีจดัขึน้  
หรือเพ่ือการศกึษาดงูาน   

2. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลงของการละเล่นพืน้บ้านไทยพวน   
ในพืน้ท่ีภาคกลางตอนลา่งของประเทศไทย 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลงของการละเล่นพืน้บ้านไทยพวน  
ได้แก่   

1)  ปัจจยัภายในของตวัการละเล่น  พบว่า  ในภาพรวมขององค์ประกอบภายใน
ของตวัการละเล่นได้แก่  ผู้ถ่ายทอด  ผู้ สืบทอด  เนือ้หาในการละเล่น  และช่องทางหรือโอกาสใน
การละเล่น  (พืน้ท่ีด้านประเพณี, พืน้ท่ีทัว่ไป)  ยังมีองค์ประกอบท่ีครบถ้วนในการละเล่นนางด้ง  
การละเล่นนางกวกั  การละเลน่หมา่เบีย้  การละเลน่หลมุเมือง  การละเล่นล าพวน  และการละเล่น
บกักะเต้ย  ยกเว้นการละเล่นโอนโหล่นซาท่ียงัขาดองค์ประกอบภายในตวัการละเล่นเพราะอยู่ใน
ระหว่างการรือ้ฟืน้  การละเล่นทัง้  6  ประเภท  ถึงจะมีองค์ประกอบภายในท่ีครบถ้วน  แต่ก็ยงัมี
ความอ่อนแอภายในตวัขององค์ประกอบท่ีต้องเร่งสร้างความเข้มแข็ง  ได้แก่  ปัญหาผู้ถ่ายทอดท่ีมี
จ านวนน้อย  และเป็นกลุ่มผู้สงูอายุท่ีเส่ียงต่อปัญหาสุขภาพและการเสียชีวิต  จึงท าให้ต้องมีการ
สร้างกลุ่มผู้ สืบทอดเพ่ือพัฒนาเป็นผู้ ถ่ายทอดในอนาคต  ซึ่งมีการสร้างกลุ่มผู้ สืบทอด  2  กลุ่ม  
ได้แก่  กลุม่เดก็โดยการน าเข้าไปฝึกสอนในโรงเรียนของชมุชน  และกลุม่คนในชมุชนท่ีสนใจ   

ด้านเนือ้หาในการละเล่น  ปัจจุบันมีทัง้การจดบนัทึกอย่างเป็นลายลักษณ์
อักษรในเนือ้หาการละเล่นบางประเภท  และยังไม่มีการจดบันทึกอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร  
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เน่ืองจากเนือ้หาบางอย่างเป็นบทพดู  หรือบทบชูาผีในระหว่างการละเล่น  เน้นการท่องจ าของแต่
ละผู้ เล่นหลักซึ่งเนือ้หาส่วนนีเ้ส่ียงต่อการสูญหายไปพร้อมกับผู้ ถ่ายทอดท่ีมีอายุมาก  ซึ่งอาจ
เสียชีวิต  หรือสญูเสียความทรงจ าในอนาคต 

ด้านช่องทางหรือโอกาสในการละเล่น  ปัจจบุนัการละเล่นพืน้บ้านไทยพวนมี
โอกาสในการละเล่นทัง้ในพืน้ท่ีด้านประเพณี  )งานประเพณีก าฟ้า  จังหวัดสระบุรีและงาน

เพณีบญุข้าวจ่ี  จงัหวดันครนายก)  และพืน้ท่ีทัว่ไป  เช่น  การศกึษาดงูาน  วาระโอกาสเฉพาะประ
กิจ 

2)  ปัจจัยด้านด้านสังคม  ได้แก่   การเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางสังคม   
การปรับตวัและการมีเครือข่ายทางวฒันธรรม  (ผู้น าท่ีเข้มแข็ง , เครือข่ายภายในชุมชน, เครือข่าย
ภายนอกชมุชน)  การเปล่ียนแปลงทางสงัคมท าให้เกิดการสญูหายของการละเลน่พืน้บ้านไทยพวน
ท่ีมีพืน้ฐานมาจากโครงสร้างสังคมเกษตรกรรม  เม่ือเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรมจึงท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงในระบบความสมัพนัธ์ของคน  และสง่ผลตอ่การสญูหายของการละเล่นพืน้บ้าน  การ
หวนกลบัมาสู่ภูมิปัญญาท้องถ่ินและความพอเพียงจึงท าให้เกิดกระแสการรือ้ฟืน้และการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถ่ินขึน้มา  โดยเฉพาะท้องถ่ินท่ีมีอตัลกัษณ์ของกลุ่มชาติพนัธุ์ท่ีแตกต่างกับกลุ่มคน
ส่วนใหญ่ทัว่ไป    จึงท าให้กระแสการอนรัุกษ์และสืบทอดวฒันธรรมพืน้บ้านของชมุชนกลบัมาอีก
ครัง้  การพยายามรือ้ฟืน้และสืบทอดอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมจงึกลายเป็นวตัถปุระสงค์ส าคญัท่ีท า
ให้การละเล่นพืน้บ้านไทยพวนในปัจจุบนัเกิดการด ารงอยู่  ในฐานะเคร่ืองบ่งชีเ้ชิงสญัลกัษณ์ทาง
วฒันธรรม  ในขณะเดียวกันความตระหนกัถึงการเปล่ียนแปลงทางสงัคมจึงท าให้เกิดการปรับตวั
ของการละเล่นเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพสังคมท่ีเปล่ียนไป  เช่น  การปรับจังหวะด้วยการเพิ่ม
เคร่ืองดนตรีเข้ามา  การปรับเนือ้หาในการละเล่นเพ่ือให้ผู้ ชมรู้สึกสนุกและมีส่วนร่วม  การปรับ
เนือ้หาท่ีง่ายขึน้เพ่ือท่ีเด็กรุ่นใหม่ท่ีท าหน้าท่ีเป็นผู้ สืบทอดจะไม่รู้สึกว่ายากจนเกินไป  เป็นต้น   
การสนับสนุนให้เกิดการด ารงอยู่ของการละเล่นพืน้บ้านปัจจุบันท่ีเป็นปัจจัยส าคัญ  คือ  การมี
เครือข่ายทางวฒันธรรมท่ีเข้มแข็ง  ตัง้แตก่ารมีผู้น าท่ีคอยผลกัดนัและสนบัสนนุกิจกรรมของชมุชน  
เครือข่ายภายในชุมชน  เช่น  ความช่วยเหลือของกลุ่มผู้ เล่น  และคนในชุมชน  และเครือข่าย
ภายนอกชมุชน  เชน่  หนว่ยงานภาครัฐและเอกชน 

3)  ปัจจัยด้านวฒันธรรม  ได้แก่  ความเช่ือ / ความศรัทธา  ท่ีเหนียวแน่นส่งผล
ตอ่การด ารงอยูข่องการปฏิบตัิและแสดงออกผ่านการรักษาซึ่งพิธีกรรมและความเช่ือในการละเล่น  
เช่น  การไหว้ครู  การยกขนัธ์  5  รวมถึงการรักษารูปแบบทางความเช่ือในองค์ประกอบการละเล่น  
เช่น  เคร่ืองบูชาผี  บทร้องเซิง้  และความตระหนักในส านึกทางวัฒนธรรมท่ีต้องการรักษา
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วฒันธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์พวนท าให้เกิดการสืบทอดการละเล่นพืน้บ้านไทยพวนอนัเป็นความ
ภูมิใจในอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม  และปัจจยัด้านวฒันธรรมท่ีส าคญัท่ีท าให้เกิดการด ารงอยู่ของ
การละเล่นพืน้บ้านไทยพวนคือ  ความสามารถในการผลิตซ า้วฒันธรรมการละเล่นท่ีหลากหลาย  
ได้แก่  การศึกษาวิจยั   การสืบทอดในโรงเรียน   การสืบทอดในพืน้ท่ีชุมชนและ การเผยแพร่ผ่าน
ส่ือสมยัใหม ่

4)  ปัจจยัด้านเศรษฐกิจ   ได้แก่  การเป็นการละเล่นกึ่งธุรกิจ  ชุมชนท่ีมีรูปแบบ
การละเล่นพืน้บ้านไทยพวนท่ีเป็นการละเล่นกึ่งธุรกิจ  จะมีความเข้มแข็งของการด ารงอยู่ของ
การละเล่นพืน้บ้านได้ดีกว่าชุมชนท่ีไม่ได้เป็นการละเล่นกึ่งธุรกิจ  เพราะหมายถึงโอกาสใน
การละเล่นท่ีบอ่ยครัง้กว่า  และท าให้เกิดการแพร่กระจายวัฒนธรรมการละเล่นไปยงักลุ่มคนอ่ืน ๆ  
มากขึน้ 

5)  ปัจจยัด้านการเมือง   ได้แก่  การสง่เสริมและสนบัสนนุวฒันธรรมพืน้บ้านไทย
พวนจากหนว่ยงานภาครัฐและเอกชน  การสนบัสนนุงบประมาณเป็นสิ่งส าคญัตอ่โอกาสด้านการมี
พืน้ท่ีในการละเล่นท่ีส่วนใหญ่การละเล่นพืน้บ้านมีโอกาสได้แสดงก็เพราะมีเวทีวมันะรรมท่ีได้รับ
การสนบัสนุนจากภาครัฐเป็นส าคญั  รวมไปถึงโครงการท่ีได้รับงบประมาณเพ่ือสร้างและพฒันา
กลุ่มผู้ สืบทอดการละเล่นพืน้บ้านไทยพวน  เป็นผลมาจากการสนับสนุนผ่านนโยบายทาง
วฒันธรรมท่ีมีผลตอ่ความตอ่เน่ืองของการสืบทอดวฒันธรรมชมุชน 

3. รูปแบบการจดัการทางวฒันธรรมเพ่ือการด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลงของการละเล่น
พืน้บ้านไทยพวนเพื่อการสืบทอดวฒันธรรมพวน  ในพืน้ท่ีภาคกลางตอนลา่งของประเทศไทย 

การวิเคราะห์รูปแบบการจดัการทางวฒันธรรมเพ่ือการด ารงอยูแ่ละการเปล่ียนแปลง
ของการละเล่นพืน้บ้านไทยพวน  เลือกศกึษาจงัหวดันครนายกและจงัหวดัสระบุรีเป็นกรณีศึกษา  
เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีท่ีมีการด ารงอยู่ของการละเล่นพืน้บ้านไทยพวนท่ีเข้มแข็งมากท่ีสุด  และความ
นา่สนใจของพืน้ท่ีทัง้สองคือการเป็นพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพด้านทนุเป็นพืน้ฐานของชมุชน  โดยท่ีจงัหวดั
สระบรีุมีทนุวฒันธรรมท่ีสมบรูณ์  ในขณะท่ีจงัหวดันครนายกมีทนุทางสงัคมท่ีเข้มแข็งทัง้ 2 พืน้ท่ี 

มีการจัดการทางวัฒนธรรมภายใต้องค์ประกอบทัง้  4  ด้านของทัง้  2  จังหวัด  
โดยรวมในกระบวนการตา่ง ๆ  พบวา่มีความคล้ายคลงึก ั แตกตา่งกนัตรงจดุเร่ิมต้นของการจดัการ
ทางวฒันธรรมท่ีจงัหวดันครนายกเร่ิมต้นจากกระบวนการรือ้ฟืน้วฒันธรรม  ด้วยเหตผุลท่ีเป็นพืน้ท่ี
ท่ีง่ายต่อการแพร่กระจายวัฒนธรรมจากหลายพืน้ท่ีกว่า  จึงท าให้วัฒนธรรมพวนของจังหวัด
นครนายกสูญหายได้ไวกว่าพืน้ท่ีอ่ืน  จึงท าให้ต้องเร่ิมจากการรือ้ฟื้นวัฒนธรรมเพ่ือการสืบทอด
ตอ่ไป  แตส่ าหรับจงัหวดัสระบุรีเร่ิมต้นจากการสืบทอดวฒันธรรม  เน่ืองจากการท่ีชมุชนมีทุนทาง
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วฒันธรรมท่ีสมบูรณ์มากกว่า  แต่ก็มีปัญหาด้านความอ่อนแอโดยเฉพาะการขาดทุนทางสงัคมท่ี
เข้มแข็ง  ในด้านรายละเอียดปลีกย่อยทัง้สองพืน้ท่ีประสบกับปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการจดัการ
วฒันธรรมในรูปแบบท่ีคล้ายกัน  แต่ด้วยสภาพท่ีตัง้ของทัง้สองจงัหวดัท่ีแตกต่างกันจึงท าให้ทัง้ 
2  จังหวัดมีปัจจัยด้านทุนในพืน้ท่ีของตนท่ีแตกต่างกัน  แต่หากเป็นความแตกต่างท่ีสามารถ
แลกเปล่ียน  เรียนรู้ซึง่กนัและกนัเพ่ือการจดัการวฒันธรรมของตนท่ีเข้มแข็งขึน้ได้ 

อภปิรายผล   
1. การด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลงของการละเล่นพืน้บ้านไทยพวน  ในพืน้ท่ีภาคกลาง

ตอนลา่งของประเทศไทย 
การด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลงของการละเล่นพืน้บ้านไทยพวนในปัจจุบัน  

ภาพรวมยงัมีการด ารงอยู่ตามแบบฉบบัดัง้เดิม การด ารงอยู่ขององค์ประกอบการละเล่นในส่วนท่ี
สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าท่ีคงไว้ตามแบบฉบบัในอดีต  ตัง้แต่  อุปกรณ์ท่ีใช้ในการละเล่น    
ด้านผู้ เล่น    การแตง่กาย   ดนตรี  วิธีการเล่น   เนือ้ร้องและท านอง  พิธีกรรม  วรรณกรรมท้องถ่ิน  
ด้วยเหตุผลของการอนุรักษ์รูปแบบทางวฒันธรรมท่ีสืบทอดกันมาและเป็นสิ่งท่ียังสามารถหาได้
ง่ายในปัจจบุนั  จึงท าให้ยงัเกิดการรักษาองค์ประกอบทางกายภาพทกุอย่างเอาไว้แบบเดิม  อีกทัง้
การรักษาไว้ซึ่งองค์ประกอบของการละเล่นยังมีความสัมพันธ์กับความต้องการอนุรักษ์รูปแบบ
วฒันธรรมการละเล่นท่ีชาวไทยพวนต้องการรักษาไว้ตามท่ีเคยปฏิบตัิกันมาในอดีต  อนัเป็นการ
สะท้อนถึงอัตลักษณ์ทางวฒันธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์พวน ในส่วนท่ีเป็นความเช่ือ  คุณค่าและ
ความหมายของการละเล่นท่ีมีต่อบุคคล  ชุมชน  และสังคม  เป็นส่วนท่ีมีการด ารงรักษาไว้เป็น
อย่างดี  เพราะเป็นสิ่งท่ีสะท้อนถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ท่ีปรากฏผ่าน
การละเล่นพืน้บ้านไทยพวน  เช่น  ระบบความเช่ือของคนพวนในเร่ืองความเช่ือเร่ืองผีมาตัง้แตใ่น
อดีต  ท่ีการละเล่นท่ีเก่ียวข้องกับการเข้าผีจะต้องมีพิธีกรรมท่ีต้องปฏิบตัิทุกครัง้ก่อนการละเล่น  
เชน่  การขออนญุาตเจ้าท่ีเจ้าทาง  ขออนญุาตปู่ ตาของหมูบ้่าน  การไหว้ครู  เพ่ือเป็นการบอกกลา่ว  
และขอให้ท่านช่วยคุ้มครองให้การละเล่นเป็นไปด้วยความราบร่ืนและประสบความส าเร็จ  การยก
ขนัธ์  5  ท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของส่ือกลางระหว่างผู้ เล่นกับสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิ  รวมไปถึงเคร่ืองเชิญผี  และ
บทร้องเซิง้ท่ีเสมือนเป็นส่ือกลางเช่ือมโยงระหว่างโลกวิญญาณกบัโลกมนษุย์ท่ีเชิญผีลงมาร่วมเล่น
ในการละเล่นนัน้  ซึ่งเป็นความเช่ือของชาวไทยพวนทุกกลุ่ม  เช่น  ชาวไทยพวนท่ีจงัหวดัอดุรธานี  
ท่ียงัมีการสืบทอดความเช่ือเร่ืองผีในกลุ่มชาวพวนท่ียงัยึดถือมาจนถึงปัจจุบนั  ผ่านพิธีกรรมการ
แสดงออกซึ่งความเคารพทัง้ผีบรรพบุรุษ  และผีท่ีคอยคุ้มครองลูกหลานในหมู่บ้าน ( รชพรรณ   
ฆารพนัธ์  และปณต  สสุวุรรณ,  2562, น. 92) 
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ในขณะท่ีหลายส่วนก็มีการปรับตวัเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของสงัคม   
การปรับตวัท่ีเกิดขึน้เป็นสิ่งท่ีพบเห็นได้ทัว่ไป  เพราะการตระหนกัถึงความจ าเป็นในการปรับตวัทาง
วฒันธรรมว่าหากวฒันธรรมไม่มีการปรับตวัท่ีเหมาะสมกบัสภาพสงัคมท่ีเปล่ียนไป  วฒันธรรมนัน้
ยอ่ยไม่เป็นท่ีต้องการและสญูหายไปโดยอตัโนมตัิ  ดงันัน้เราจะเห็นปัญหาและกระบวนการปรับตวั
ของวฒันธรรมในแตล่ะชมุชนเพ่ือความอยูร่อด   เชน่  การปรับเปล่ียนวสัดท่ีุใช้ในการละเลน่เพ่ือให้
หาได้ง่ายขึน้ในปัจจบุนั  เช่น  การละเล่นหม่าเบีย้ท่ีเปล่ียนวสัดเุบีย้จากเดิมใช้ก้นครก  มาเป็นเศษ
ไม้  หรือการปรับเพิ่มเคร่ืองดนตรีไทยชนิดอ่ืนเข้ามา  เช่น  พิณ  กลอง   ในขณะท่ีเคร่ืองดนตรีหลกั  
“แคน”  ยงัคงอยู่เหมือนเดมิ เพราะแคนคือเคร่ืองดนตรีในวิถีชีวิตของชาวพวนมาตัง้แตอ่ดีต  ดงันัน้
ไม่ว่าจะมีการปรับตวัด้านดนตรีอย่างไร  แคนก็ยังเป็นสิ่งจ าเป็นในการละเล่นพืน้บ้านไทยพวน
เพราะแคนในการละเล่นบางอย่างไม่ใช่เป็นเพียงเคร่ืองดนตรีเท่านัน้แต่ยังเป็นเคร่ืองดนตรีเชิง
พิธีกรรมด้วย  (การละเล่นนางด้ง  การละเล่นนางกวกั)  ดงัค ายืนยนัในงานของวิลาวรรณ  ลายน า้
เงินและวีระ  พนัธุ์เสือ  (2561)  ศึกษาดนตรีในพิธีกรรมนางด้งของชาวไทยพวน  บ้านเกาะหวาย  
อ าเภอปากพลี  จงัหวดันครนายก  ผลการศึกษาพบว่า  ดนตรีในพิธีกรรมนางด้งถึงแม้จะมีการ
ปรับเปล่ียนจากในอดีต  เช่น  การมีเคร่ืองดนตรีอ่ืนเข้ามา  แต่เคร่ืองดนตรีท่ีจะขาดไม่ได้และถือ
เป็นอตัลกัษณ์ของชาวพวนก็คือ  แคน  การสืบทอดท านองแคน  “ซ่อแคน”  ก็ยงัคงสืบทอดตอ่มา
ในยคุปัจจบุนั  ซึ่งการปรับตวัด้านดนตรีก็เป็นสิ่งพืน้ฐานท่ีพบในการละเล่นพืน้บ้านของกลุ่มอ่ืน ๆ 
เชน่กนั  เช่นงานวิจยัของ  รชพรรณ  ฆารพนัธ์  และปณต  สสุวุรรณ  (2562)  ศกึษาพลวตัและการ
ปรับตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ พวน  ผลการศึกษาพบว่า  จังหวัดอุดรธานี มีการปรับตัวของ
ศิลปะการแสดงของชาวพวนท่ีเป็นอัตลักษณ์คือ  ล าพวน  ให้น่าสนใจ  และสนุกสนานมากขึน้  
โดยการเพิ่มเคร่ืองดนตรีมาใช้ประกอบการแสดง  ท่ีในอดีตล าพวนจะมีเคร่ืองดนตรีเพียงชิน้เดียวท่ี
เป็นอตัลกัษณ์คือ  “แคน”  แตปั่จจบุนัเพิ่มบกักะโต ่ ด โต้ง  (พิณ)  แคน  กลอง  กับ้แก้ป  ฉ่ิง  ฉาบ  
และมีการปรับท านองการร้องล าพวนหรือการขบัล าพวนให้มีจงัหวะไวขึน้  แตก่ารปรับตวัท่ีเกิดขึน้ก็
เป็นไปตามหลักสิทธิเจ้าของวฒันธรรม  ตามแนวคิดการปรับประยุกต์  (การปรับตวั)  ท่ีเจ้าของ
วัฒนธรรมเป็นผู้สร้าง  ผู้ ใช้  และผู้ รักษาสมบัติของตน  การปรับประยุกต์วัฒนธรรมจึงต้องให้
เจ้าของวัฒนธรรมเป็นผู้ปรับเปล่ียน  เพราะเจ้าของจะรู้จักวฒันธรรมของตนดีท่ีสุด  (กาญจนา  
แก้วเทพ,  2548, น. 42 - 45)   

การปรับเนือ้หาในการละเล่น  เช่น  เนือ้หาการละเล่นล าพวนให้สอดคล้องกับวาระ
โอกาสและสถานการณ์ปัจจุบนั  รวมทัง้การลดทอนบทขึน้อ้อ  (บทไหว้ครู)  ในการละเล่นล าพวน  
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และการละเล่นนางด้ง ด้วยเหตผุลด้านเวลาท่ีเป็นผลมาจากการก าหนดระยะเวลาในการละเล่น
ของเวทีแสดง  

การด ารงอยู่ของการละเล่นพืน้บ้านท่ีมีความเข้มแข็งมากท่ีสุดในบรรดาการละเล่น
พืน้บ้านไทยพวนอ่ืน ๆ ในปัจจบุนั  คือ  การละเล่นล าพวน  เป็นท่ีน่าสงัเกตว่าการละเล่นล าพวนมี
การด ารงอยู่อย่างเข้มแข็งในทุกพืน้ท่ีของชุมชนไทยพวน  และยังคงได้รับการผลิตซ า้การละเล่น
ดงักลา่วออกสูส่าธารณะชนบอ่ยครัง้ท่ีสดุ  ทัง้ในการผลิตซ า้ภายในพืน้ท่ีชมุชนและการผลิตซ า้ผา่น
พืน้ท่ีส่ือสังคมออนไลน์  ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ ก  หรือยูทูป  เหตุผลส าคัญท่ีท าให้ล าพวนยังเป็น
การละเล่นพื น้ บ้านท่ีคนพวนทุก รุ่นยัง รู้จัก   คือ  1)  การใช้ภาษาพวนในการล า  (ร้อง)   
2)  ไม่ต้องใช้คนเยอะ  มีแค่หมอแคนและหมอล า  3)  ไม่ต้องมีอุปกรณ์หรือเวทีในการละเล่น   
4)  ปรับประยกุต์ให้เข้ากบับริบทสงัคมได้ง่ายกว่าการละเล่นอ่ืน  เพราะเป็นลกัษณะการขบักลอนท่ี
แตง่ขึน้  สามารถสอดแทรกเนือ้หาท่ีต้องการลงไปได้  การปรับประยกุต์ทัง้ด้านเนือ้หาและดนตรีให้
มีจังหวะท่ีไวขึน้  ไม่ได้พบแต่ท่ีประเทศไทยเท่านัน้  แต่ยงัพบว่า  การละเล่นล าพวนท่ีแขวงเชียง
ขวาง  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ท่ีเป็นแผ่นดินแม่ของชาวพวนก่อนอพยพมาท่ี
ประเทศไทยก็มีการปรับตวัให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพสงัคมเชน่กนั  จงัหวะดนตรี
และการใช้เคร่ืองดนตรีอ่ืนเพิ่มเข้ามาในการละเล่นล าพวนท่ีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวมีจงัหวะท่ีไวกว่าในประเทศไทยด้วย  ในขณะท่ีประเทศไทยยงัมีความเนิบ  และเช่ืองช้ากว่า  
(Khamphanh Vorasing.  2563:  สัมภาษณ์ ) การตระหนักถึ งการปรับตัวทางวัฒนธรรม
การละเล่นพืน้บ้านท่ีถือว่าเป็นอัตลักษณ์ส าคญัของชาวพวนได้แสดงให้เห็นถึงการยอมรับและ
ตระหนักถึงการสืบสานวัฒนธรรมกลุ่มของตน  ท่ีไม่อาจคงไว้ซึ่งรูปแบบตามจารีตการละเล่น
เหมือนในอดีตได้อีก  การปรับตัวหรือการปรับประยุกต์จึงเป็นหนทางของการอยู่รอดของ
วฒันธรรม  ซึง่สะท้อนปรากฏการณ์การด ารงอยู่ในรูปแบบใหมใ่นยคุปัจจบุนัท่ีในอดีตอาจมีการยึด
ติดในรูปแบบดัง้เดิม  เช่นท่ีปรากฏในการวิจัยของกฤชณัท  แสนทวี  (2552)  ศึกษา  ล าพวน   
โดยการวิเคราะห์การส่ือสารกบัการสืบทอดอตัลกัษณ์ชาวไทยพวน  อ าเภอบ้านหม่ี  จงัหวดัลพบุรี   
ท่ีพูดถึงการละเล่นล าพวนว่าเป็นส่ือพืน้บ้านท่ีมีลกัษณะอนุรักษ์นิยมสูง  เป็นส่ือท่ีปรับตวัยากใน
บริบทสงัคมปัจจบุนั  เช่น  การร้องล าพวนท่ีต้องใช้ภาษาพวนเท่านัน้  ปัจจบุนัเราพบกระบวนการ
ปรับตวัด้วยการปรับดนตรีเพ่ือเพิ่มความสนใจให้กบัคนรุ่นใหม่  และการผสมผสานระหว่างภาษา
พวนกบัภาษาไทยในการร้องเพ่ือให้เด็กรุ่นใหมท่ี่มีปัญหาเร่ืองการส่ือสารภาษาพวนแบบพวนแท้ได้
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสืบทอดการละเล่นพืน้บ้านไทยพวน  คณุสมบตัิของล าพวนท่ี
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กล่าวมาจึงท าให้การละเล่นล าพวน  เป็นหนึ่งในอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมการละเล่นของชาวไทย
พวนท่ียงัเป็นท่ีรู้จกัและยงัพบเห็นได้ทกุพืน้ท่ีและอยูใ่นกระบวนการผลิตซ า้บอ่ยครัง้ท่ีสดุ 

ด้านท่ีมีการเปล่ียนแปลงชดัเจน  คือ  การเปล่ียนแปลงด้านวตัถปุระสงค์การละเล่นท่ี
ปัจจุบันมีวัตถุประสงค์เพ่ือสาธิตการละเล่นให้แก่นักท่องเท่ียว  หรือการศึกษาดูงาน  ซึ่งเป็น
การละเลน่เพ่ือการอนรัุกษ์และสืบทอดวฒันธรรมของกลุม่ชาติพนัธุ์ในบริบทสมยัใหม่ท่ีเป็นการน า
การละเล่นพืน้บ้านในบทบาทของการละเล่นชุมชนมาประยุกต์ในด้านธุรกิจ  ท่ีน าอตัลกัษณ์ทาง
วัฒนธรรมของกลุ่มมาเป็นจุดขายเพ่ือให้ เกิดการสืบทอดวัฒนธรรมในอีกรูปแบบหนึ่ ง   
ซึ่งสอดคล้องกับการแนวคิดคติชนประยุกต์ด้านธุรกิจ  ท่ีน าวัฒนธรรมชุมชนมาส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว  เพ่ือแสดงอัตลักษณ์ชุมชน  เร่ืองราวประวัติความเป็นมาของชุมชนโดยผูกติดกับ
ประวตัิศาสตร์กลุ่ม  โดยเฉพาะชุมชนกลุ่มชาติพนัธุ์ท่ีมีวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์  การมีจุดขาย
ด้านการท่องเท่ียว  หากมองในแง่ของกระบวนการผลิตซ า้วัฒนธรรม  การท่องเท่ียวคือปัจจัย
ส าคญัท่ีก่อให้เกิดกระบวนการผลิตซ า้วฒันธรรมอีกช่องทางหนึง่ในการน าเสนอการละเล่นพืน้บ้าน
ไทยพวนออกสูส่าธารณชน   

การเปล่ียนแปลงบทบาทหน้าท่ีของการละเล่นมีทัง้บทบาทหน้าท่ีท่ีหายไป  เช่น  
บทบาทหน้าท่ีด้านการสร้างความเข้มแข็งให้วฒันธรรม  บทบาทหน้าท่ีด้านการควบคมุและรักษา
แบบแผนของสงัคม  บทบาทหน้าท่ีการสร้างพืน้ท่ีให้หนุ่มสาว  บทบาทหน้าท่ีในการระบายความ
คบัข้องใจและเก็บกดของบคุคล  เป็นต้น  เป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางสงัคมตาม
แนวคิดการเปล่ียนแปลงทางสงัคมท่ีส่งผลตอ่การเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม  บทบาทหน้าท่ีของ
การละเล่นพืน้บ้านในอดีตเกิดขึน้จากสงัคมเกษตรกรรม  ท่ีต้องการสร้างกิจกรรมการพกัผ่อนของ
คนในชมุชนท่ีท างานภาคการเกษตรท่ีเป็นงานท่ีหนกั  โอกาสท่ีได้มารวมตวักนัพกัผ่อน  ผอ่นคลาย
จะมีความเก่ียวข้องกบัช่วงเวลาด้านประเพณีรอบปีท่ีสมัพนัธ์กบัระบบการท างานภาคเกษตรกรรม  
ช่วงเวลาดงักล่าวจึงเกิดการคิดการละเล่นเพ่ือเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งของชุมชนในการรวมกลุ่ม
คน  เพ่ือมารวมตวักันฟังข่าวคราวของชุมชน  และการพักผ่อนของคนภายหลังจากท่ีท างานมา
ตลอดปี  และเป็นการเปิดพืน้ท่ีให้หนุ่มสาวสมัยก่อนได้มีโอกาสท าความรู้จักกัน  เน่ืองจาก
สมยัก่อนเป็นสงัคมท่ีมีพืน้ท่ีระหว่างหนุม่สาวคอ่นข้างจ ากดั  ดงันัน้การละเลน่พืน้บ้านจึงมีบทบาท
ต่อคนในชุมชน  ต่อสงัคมท่ีหลากหลาย  แต่เม่ือสภาพสังคมได้เปล่ียนแปลงไป  การเข้าสู่สังคม
อตุสาหกรรมท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงอาชีพอนัน าไปสู่การย้ายถ่ิน  ความแตกตา่งด้านวิถีการ
ด ารงชีวิต  และความสมัพันธ์ท่ีห่างเหินเน่ืองจากคนไม่ได้อยู่รวมกลุ่มกันในชุมชนเหมือนในอดีต  
ความเป็นปัจเจกชนและการพฒันาด้านความรู้  ท่ีน ามาซึ่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้ท าให้
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คนมีค่านิยมท่ีเปล่ียนไป  คนเร่ิมเช่ือในสิ่งท่ีพิสูจน์ไม่ไ ด้น้อยลงเพราะคนมีการศึกษามากขึน้  
ค่านิยมการท างานในระบบราชการส่งผลต่อการละทิง้อาชีพของบรรพบุรุษ  คนมีกิจกรรม
นนัทนาการท่ีสนุกและหลากหลายขึน้  จึงท าให้ความเก่ียวข้องกับระบบวฒันธรรมชุมชนน้อยลง
และส่งผลกระทบเป็นระบบกับการเปล่ียนแปลงและน าไปสู่การศูนย์หายของการละเล่นพืน้บ้าน
ไทยพวน  เพราะไม่มีการละเล่นในชีวิตประจ าวนัอีกต่อไป  การกลบัมาของการอนรัุกษ์วฒันธรรม
ท้องถ่ินก็เกิดขึน้จากภาวะสงัคมสมยัใหม่ท่ีคนในสงัคมเร่ิมเหน่ือยล้ากบัวตัถ ุ การแข่งขนั  การรู้สึก
โดดเดี่ยวท่ามกลางความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  ภูมิปัญญาท้องถ่ินจึงถูกพดูถึงในการสร้างความ
พอเพียงและการกลบัไปหาความสขุแบบในอดีต  กระแสการกลบัมามองหาคณุคา่ทางภูมิปัญญา
ท้องถ่ินจึงท าให้แต่ละชุมชนหันกลับมามองทุนทางวฒันธรรมท่ีตนเองมีอยู่  ทุนทางวัฒนธรรม
ภายใต้อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์จึงสามารถค้นหาได้ง่าย  เน่ืองจากมีเอกลักษณ์ท่ีชัดเจนใน
ความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์   การฟื้นฟูและการสืบทอดเพ่ือการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถ่ินจึงท าให้
การละเล่นพืน้บ้านไทยพวนมีบทบาทหน้าท่ีเพิ่มเข้ามาใหม่ในยคุปัจจบุนั  คือ  บทบาทหน้าท่ีด้าน
การท่องเท่ียวทางวฒันธรรมและบทบาทหน้าท่ีในการอนุรักษ์และสืบทอดวฒันธรรมในฐานะเป็น
เคร่ืองบ่งชีท้างอัตลกัษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มไทยพวนท่ีมีคุณค่า  บทบาทหน้าท่ีในการสร้าง  
อตัลกัษณ์กลุ่มของการละเล่นพืน้บ้านไทยพวน  นบัว่าเป็นบทบาทหน้าท่ีท่ีต่อเน่ืองมาตัง้แต่อดีต
จนถึงปัจจบุนั    

บทบาทหน้าท่ีท่ีคล่ีคลาย  เป็นบทบาทหน้าท่ีท่ีสืบเน่ืองจากอดีตมาถึงปัจจุบนั  แต่
การท าหน้าท่ีดงักลา่วมีการคล่ีคลาย  กลา่วคือ  เดมิบทบาทหน้าท่ีเป็นบทบาทหน้าท่ีท่ีการละเลน่มี
ต่อคนในชุมชน  แต่ปัจจุบนับทบาทหน้าท่ีไม่ได้ท าหน้าท่ีเพ่ือคนในชุมชน  แต่ท าหน้าท่ีให้กับคน
ภายนอกชุมชน  บทบาทหน้าท่ีดังกล่าวได้แก่  บทบาทหน้าท่ีในการให้การศึกษา ซึ่งในอดีต
บทบาทนีก้ารละเล่นพืน้บ้านก็เคยท าหน้าท่ีให้การศึกษาแก่คนในชุมชน  แต่ปัจจุบนัเป็นการให้
การศกึษาแก่คนนอกวฒันธรรมเพื่อรู้จกัและเรียนรู้วฒันธรรมกลุ่มของชาวพวน  (การละเลน่นางด้ง
, การละเล่นล าพวน)  และบทบาทหน้าท่ีด้านการรวมกลุ่ม  แตเ่ป็นคนละวตัถปุระสงค์จากอดีตท่ี
ปัจจุบันคือการรวมกลุ่มอย่างมีเป้าหมายและมีผลลัพธ์ท่ีดีต่อตนเองและชุมชน  เช่น  เพ่ือการ
ทอ่งเท่ียวชมุชน  เพ่ือรายได้ของตนและชมุชน  และเพ่ือการอนรัุกษ์วฒันธรรมพวน   

รวมถึงการเปล่ียนแปลงโอกาสในการละเล่น  และสถานท่ีเล่น  ท่ีเล่นตามวาระโอกาส
เฉพาะ  เช่น  งานวัฒนธรรมท่ีจัดขึน้  หรือเพ่ือการศึกษาดูงาน  เป็นผลมาจากการด ารงอยู่ใน
รูปแบบใหม่ท่ีมีการเคล่ือนท่ีในการละเล่นท่ีไม่ได้เล่นเพ่ือคนในชุมชนเป็นหลักเหมือนในอดีต   
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แตเ่ป็นการเลน่เพ่ือให้คนนอกวฒันธรรมได้เรียนรู้ถึงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมอีกอยา่งหนึ่งของกลุ่ม
ชาตพินัธุ์พวนท่ีบง่บอกถึงตวัตนได้ผา่นการละเลน่ท่ีเป็นความสนกุสนาน 

2. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลงของการละเล่นพืน้บ้านไทยพวน   
ในพืน้ท่ีภาคกลางตอนลา่งของประเทศไทย 

ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกับการด ารงอยู่  การเปล่ียนแปลงและการสูญหายของการละเล่น
พืน้บ้านในลักษณะคล้ายกัน  ซึ่งปัจจยัตวัเดียวกันสามารถส่งเสริม  สนบัสนุน  ให้เกิดการคงอยู ่ 
ขณะเดียวกันก็เป็นปัจจัยท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงและการสูญหายไปพร้อม ๆ กัน  ส าหรับ
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลงของการละเล่นพืน้บ้านไทยพวน  ในพื น้ท่ีภาค
กลางตอนล่างของประเทศไทย  พบว่า  มีปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง  แบ่งออกเป็น   5  ปัจจัยหลัก  18  
ปัจจยัยอ่ย  ได้แก่ 

1) ปัจจัยภายในของตัวการละเล่น  ได้แก่   ผู้ ถ่ายทอด  ผู้ สืบทอด   เนือ้หาใน
การละเลน่   

 ช่องทางหรือโอกาสในการละเล่น  (พืน้ท่ีด้านประเพณี , พืน้ท่ีทัว่ไป)  ปัจจยั
ภายในนีคื้อศกัยภาพพืน้ฐานของการสืบทอดการละเลน่พืน้บ้านไทยพวนในอนาคต  ซึ่งการละเล่น
หลาย ๆ ตวัก็มีความสมบูรณ์ในด้านการมีองค์ประกอบท่ีครบท่ีพร้อมจะท าการสืบทอด  แต่บาง
การละเล่นก็ขาด ๆ หาย ๆ ในบางองค์ประกอบ  แต่ในขณะเดียวกันหากพิจารณาเป็นราย
องค์ประกอบจะพบว่า  ความเข้มแข็งขององค์ประกอบภายในตวัการละเล่นนัน้มีปัญหาในทุก
องค์ประกอบและทุกการละเล่น  ซึ่งสถานการณ์ของความอ่อนแอของตวัการละเล่นพืน้บ้านไทย
พวนเป็นสถานการณ์ท่ีพบได้ในทกุประเภทการละเล่นพืน้บ้านเช่นกนั  เช่น  งานวิจยัของกฤชณัท  
แสนทวี  (2552)  ศกึษา  ล าพวน  โดยการวิเคราะห์การส่ือสารกับการสืบทอดอตัลกัษณ์ชาวไทย
พวน  อ าเภอบ้านหม่ี  จังหวัดลพบุรี   งานวิจัยของกนกวรรณ  ทองต าลึง  อนุกูล  พลศิริ  และ
เหมือนแพร  รัตนศิริ  (2561)  ศกึษาเร่ืองการอนรัุกษ์และพฒันาภูมิปัญญาการละเล่นพืน้บ้านของ
เดก็ไทยภาคเหนือ  ท่ีตา่งระบปัุญหาด้าน 

สถานภาพการด ารงอยู่ขององค์ประกอบการละเล่นพืน้บ้าน  ว่ามีความ
อ่อนแอท่ีต้องด าเนินการสร้างความเข้มแข็งอย่างเร่งด่วน  ประการแรกคือ  ด้านปัญหาของผู้
ถ่ายทอดการละเล่นพืน้บ้าน  ท่ีปัจจบุนัมีจ านวนน้อยลงมาก  และผู้ถ่ายทอดการละเล่นพืน้บ้านก็
เป็นกลุ่มผู้สูงอาย ุ ซึ่งหลาย ๆ  แห่งมีอายเุกินกว่า   80  ปีขึน้ไป  ซึ่งถือว่าอยู่ในสถานการณ์ท่ีเส่ียง
ต่อการสูญเสียปูชนียบุคคลด้านปราชญ์ท้องถ่ินอย่างมาก  และผลกระทบต่อมาท่ีจะเกิดขึน้หาก
เกิดการสูญเสียกลุ่มคนดังกล่าว  คือ  การสูญหายของเนือ้หาในการละเล่น  เพราะการละเล่น
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พืน้บ้านเป็นวรรณกรรมมขุปาฐะท่ีปัจจบุนัอาจมีการจดบนัทึก  เก็บรวบรวมรายละเอียดไว้บ้างแล้ว  
แต่องค์ความรู้ท่ียงัไม่ได้รับการถ่ายทอดท่ีไม่สามารถสงัเกตเห็นได้ด้วยการชมเป็นสิ่งท่ีจะหายไป
พร้อมกับตวัผู้ถ่ายทอด  ซึ่งจะส่งผลตอ่การสูญหายของวฒันธรรมการละเล่นท่ีสมบรูณ์ไป  ดงันัน้
การสร้างกลุ่มผู้ถ่ายทอดกลุ่มใหมข่ึน้มา  จึงเป็นแนวคิดท่ีปัจจบุนัทกุชมุชนตระหนกัและด าเนินการ
เตรียมความพร้อมไปบ้างแล้ว  ในการสร้างกลุม่ผู้ สืบทอดในวนันีท่ี้จะกลายมาเป็นผู้ถ่ายทอดในวนั
หน้า  แตปั่ญหาท่ีเป็นอปุสรรคคือ  กรณีการสร้างเดก็รุ่นใหมเ่ป็นกลุม่ผู้ สืบทอด  การละเล่นพืน้บ้าน
เป็นสิ่งท่ีไม่ได้อยู่ในความสนใจของเด็ก  เน่ืองจากเป็นสิ่งท่ีไม่ได้มีอยู่ในชีวิตประจ าวนัอีกต่อไป  
และการเปล่ียนแปลงของสงัคมท่ีท าให้เกิดความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีท าให้
เด็กเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายและท าให้มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งบนัเทิงท่ีน่าสนใจมากกว่า  จึงท าให้
การสร้างกลุ่มผู้ สืบทอดไม่คอ่ยประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร  ถึงแม้จะมีการน าเข้าสู่การฝึกสอนใน
โรงเรียนของชมุชน  แตก็่เป็นการสืบทอดแบบครัง้คราวท่ีไม่ได้ก่อให้เกิดความยัง่ยืนในการสืบทอด
ในชีวิตจริง 

ด้านช่องทางและโอกาสในการละเล่น  พบวา่เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เกิดการ
คงอยู่  โดยเฉพาะหากมีช่องทางการละเล่นบ่อยครัง้นั่นหมายถึงความสามารถในการผลิตซ า้
การละเล่นพืน้บ้านไทยพวนท่ีจะเป็นหลกัประกันของการด ารงอยู่ต่อไป  ซึ่งปัจจุบนัช่องทางหรือ
โอกาสในการละเล่นพืน้บ้านไทยพวนในแตล่ะจงัหวดัก็มีความเข้มแข็งในโอกาสการแสดงไมเ่ทา่กนั  
สง่ผลตอ่การด ารงอยูใ่นอนาคตท่ีเข้มแข็งแตกตา่งกนัออกไป   

2) ปัจจยัด้านสงัคม  ได้แก่  การเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางสงัคม  มีการปรับตวั 
เครือข่ายทางวฒันธรรม  (ผู้น าท่ีเข้มแข็ง, เครือข่ายภายในชุมชน, เครือข่าย

ภายนอกชมุชน)  การเปล่ียนแปลงทางสงัคมคือจดุเร่ิมต้นของการเกิดขึน้ของการละเล่นพืน้บ้านใน
ขณะเดียวกันก็เป็นจุดเร่ิมต้นของการสูญหายเช่นเดียวกัน  เพราะการท่ีคนในชุมชนออกมาจาก
ภาคเกษตรกรรมคือท่ีมาของการสญูหายด้านการละเลน่พืน้บ้านไทยพวน  เพราะการเปล่ียนแปลง
อาชีพท่ีมีความหลากหลายขึน้  การย้ายถ่ินเพ่ือไปท างาน  ชุมชนก็เหลือแต่เด็กและคนสูงอายุใน
ขณะท่ีคนวยัแรงงานไปท างานท่ีอ่ืน  การละเล่นพืน้บ้านจึงขาดวาระโอกาสในการละเล่นเพราะ
กลุ่มคนบางกลุ่มท่ีเป็นก าลงัในภาคเกษตรในอดีตหายไปจากชุมชน  จนท าให้การละเล่นพืน้บ้าน
ไทยพวนหายไปจากชีวิตของคนในชุมชนอัตโนมัติ  และด ารงอยู่ในรูปแบบใหม่ในปัจจุบัน  คือ  
เพ่ือการแสดงสาธิตปัจจยัการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางสงัคมท่ีสง่ผลกระทบตอ่การเปล่ียนแปลง
การละเล่นพืน้บ้านไทยพวนมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ไตรตรึงษ์  พลอยม่วง  (2552)  
ศกึษาบริบทการเกิดและการเปล่ียนแปลงเพลงเรือลุ่มแม่น า้เพชรบุรี  ผลการวิจยัพบว่า  เพลงเรือ
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เป็นการละเล่นของกลุ่มคนภาคกลางท่ีเกิดขึน้มาจากวิถีชีวิตของคนริมน า้ท่ีการสญัจรไปมาต้อง
อาศัยเรือ  จนกระทั่งมีการพัฒนาทางสังคมภายใต้การเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางสังคมเป็น
ภาคอุตสาหกรรม  ท่ีมีการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทัง้การสร้างถนน  การมีประปา  และระบบ
สาธารณูปโภคอ่ืน ๆ  โดยเฉพาะการสร้างถนนท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของการละเลน่เพลงเรือ
จากรูปแบบในอดีตท่ีเล่นในน า้เป็นรูปแบบเพลงเรือท่ี เล่นบนบกแทน  การเปล่ียนแปลง
สภาพแวดล้อมทางสังคม  ได้ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในระบบความสัมพันธ์ทางสังคม   
การประกอบอาชีพ  การเปล่ียนแปลงกระบวนการเรียนรู้และการถ่ายทอดเพลงเรือ  การ
เปล่ียนแปลงความเช่ือและพิธีกรรม  ท่ีเป็นคณุคา่และจิตวิญญาณของการละเลน่เพลงเรือตามมา 

เม่ือการละเล่นเกิดการสญูหายไปจากสงัคมคนในชมุชนจึงเร่ิมกลบัมารือ้ฟืน้
การละเล่นพืน้บ้านในฐานะอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของกลุ่มชาติภณัฑ์ท่ีต้องการให้ยงัคงอยู่เพ่ือ
เป็นเคร่ืองบ่งชีถ้ึงความเป็นชุมชนท่ีมีวฒันธรรมกลุ่มท่ีแตกต่างและมีคุณค่าส าหรับชุมชน  ผู้น า
ชมุชนท่ีเข้มแข็งจึงกลายเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้การรือ้ฟืน้และการสืบทอดวฒันธรรมชุมชนเกิด
ความเข้มแข็งขึน้  ดงัค าสมัภาษณ์ของบรรจง  มงคลยง   

 
“การเป็นท่ีรู้จักของพวนนครนายกเกิดขึน้มาได้ก็เพราะเจ้าอาวาส  ท่ีวัดฝ่ัง

คลองสามารถรวมกลุ่มกนัอย่างเข้มแข็งได้  ก็เพราะมีเจ้าอาวาสเป็นศนูย์รวมท่ี
ทุกคนยินดีท าให้  เวลามีใครมาดงูาน  หรือมีนกัท่องเท่ียวก็จะลงไลน์กลุ่มกัน
ละว่าวนันัน้วนันี ้ มีเวลาก่ีชัว่โมงจะดอูะไรบ้าง  จะดกูารแสดงอะไรก็จะมีให้เขา
เลือก” 

(บรรจง  มงคลยง.  2562 : สมัภาษณ์) 
 

 
ปั จจัย ด้ าน เค รือข่ ายภ ายในชุม ชนและ เค รือข่ ายภายนอกชุม ชน   

มีความส าคญัต่อการเสริมสร้างศกัยภาพและความเข้มแข็งให้กับชุมชน  เพราะตามแนวคิดแล้ว  
เครือข่าย  คือรูปแบบความสัมพันธ์ของคน  กลุ่มคน องค์กร   ท่ีรวมตวักันเพ่ือวตัถุหลักอย่างใด
อยา่งหนึง่ร่วมกนั  และการมีประสานความร่วมมือกนัเพ่ือด าเนินการให้บรรลเุปา้หมายหลกัร่วมกนั 
(ภัสวลี  นิติเกษตรสุนทร, 2549, น. 79 - 81)   ดังนัน้การมีเครือข่ายท่ีเข้มแข็ง  คือ  การท่ีเรามี
เพ่ือนร่วมอุดมการณ์เดียวกันท่ีพร้อมจะสนบัสนุนและช่วยเหลือให้คนท่ีอ่อนแอกว่าหรือต้องการ
ความช่วยเหลือสามารถยืนและเดินหน้าตอ่ไปได้อย่างเข้มแข็ง  เครือข่ายทางวฒันธรรมจึงส าคญั



  239 

อย่างยิ่งต่อการด ารงอยู่ของการละเล่นพืน้บ้านไทยพวน  ซึ่งการมีเครือข่ายได้ชีใ้ห้เห็นแล้วว่า
สามารถท าให้เกิดโอกาสในการผลิตซ า้การละเล่นพืน้บ้านออกสู่การรับรู้ของคนได้บ่อยครัง้นั่น
หมายถึงความเข้มแข็งในการด ารงอยู่ของการละเล่นพืน้บ้านไทยพวนท่ีเข้มแข็ง  เช่น  กรณีของ
จังหวัดนครนายกท่ีมีทุนทางสังคมท่ีเข้มแข็ง  อันเกิดจากการมีเครือข่ายท่ีหลากหลายคอน
ช่วยเหลือและสนับสนุน  ทัง้ในด้านการพัฒนาศักยภาพการฝึกสอนกลุ่มผู้ สืบทอดการละเล่น
พืน้บ้าน  การสนบัสนนุพืน้ท่ีในการการละเลน่  (ทัง้ภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคชมุชน)  สอดคล้องกบั
งานของสุชาดา  พงศ์กิตติวิบูลย์  (2553)  ศึกษาสถานภาพและการสืบทอดของส่ือการแสดง
พืน้บ้านในภาคตะวันออก  ท่ีพบว่า  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการด ารงอยู่ของสถานภาพส่ือการแสดง
พืน้บ้าน  ได้แก่  การมีเครือขา่ยทัง้ภายในและภายนอก  การสนบัสนนุของชมุชน   

3) ปัจจยัด้านวฒันธรรม  ได้แก่  ความเช่ือ / ความศรัทธา 
ความภมูิใจในอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม  และการมีความรู้สกึร่วมของการเป็น

ลกูหลานพวน  มีบรรพบรุุษพวนร่วมกนั  เป็นพลงัทางวฒันธรรมท่ีส าคญัท่ีท าให้กลุม่เกิดความรู้สึก
เป็นพวกเดียวกันและพร้อมท่ีจะดูแลและรักษาวฒันธรรมของกลุ่มให้มีการสืบทอดต่อไป  ดงัค า
สมัภาษณ์ของวชิราภรณ์  มาแสวง    

 
“คนพวนโดยก าเนิดค่ะ  เกิดท่ีบ้านกลบัเลยค่ะพ่ีเป็น   เราเห็นการละเล่นมา

ตัง้แต่เด็ก  เราเห็นมาโดยตลอด  แต่เด๋ียวนียุ้คสมยัมนัเปล่ียนไปไม่มีคนเล่น  
เหลือคนเล่นไมก่ี่คน  เด็กสมยันีก็้พดูพวนไมค่อ่ยได้แล้ว  วฒันธรรมพวนก็ไม่
คอ่ยรู้จกัแล้ว  เม่ือเรามาอยู่ตรงนีก็้จะพยายามเต็มท่ีในการรักษาไว้ให้ดีท่ีสดุ  
คือสดุท้ายแล้วมนัก็ต้องสร้างกลุม่  สร้างคนขึน้มาให้มนัยงัคงอยู่” 

(วชิราภรณ์  มาแสวง.  2562: สมัภาษณ์)   
 

ความรู้สึกของความเป็นกลุ่มเดียวกันของชาวพวนทัง้ท่ีอยู่ในประเทศไทย  
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ท่ีปัจจบุนัความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้ท าให้เกิด
การเช่ือมโยง  ติดต่อกันได้ง่ายกว่าในอดีตท าให้เกิดการรวมกลุ่มบนพืน้ท่ีทางสังคมเสมือนจริง  
ผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์ท่ีท าให้เกิดการแลกเปล่ียนข่าวสาร  ช่วยเหลือกนั  ผ่านการเช่ือมโยง
กันผ่านกลุ่มสังคมชมรมไทยพวนแห่งประเทศไทยบนเฟซบุ๊ก  ยิ่งท าให้ชาวพวนทัง้ 2 ประเทศมี
ความผูกพนัในฐานะมีสายเลือดบรรพบุรุษร่วมกัน  ต่างโหยหาอดีตของพ่ีน้องชาวพวน  ชาวไทย
พวนในประเทศไทยมีการเดินทางไปยงัแขวงเชียงขวาง  เพ่ือได้กลบัไปยงัแผ่นดินบรรพบุรุษเพ่ือ
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ร าลึกถึงบรรพบุรุษ  ชาวลาวพวนก็รู้สึกผูกพันกับพ่ีน้องชาวไทยพวนภายใต้ความเป็นพ่ีน้อง
เดียวกนั   

ปัจจยัด้านการผลิตซ า้วฒันธรรม  (การศึกษาวิจยั, การสืบทอดในโรงเรียน, 
การสืบทอดในพืน้ท่ีชมุชน, การเผยแพร่ผ่านส่ือสมยัใหม่)   แนวคิดการผลิตซ า้ทางวฒันธรรมเป็น
แนวคิดท่ีเรย์มอนด์  วิลเลียมส์  (Raymond  Williams)  (อ้างถึงในทิพย์พธู กฤษสุนทร. 2554 : 
355- 359) ให้ความสนใจ  ตามแนวคิดการผลิตซ า้วฒันธรรม  วฒันธรรมจ าเป็นต้องมีการผลิตซ า้
ตวัเองเพ่ือการสืบทอดอยู่เสมอ  ดงันัน้การด ารงอยู่ของวฒันธรรมการละเล่นพืน้บ้านไทยพวนจะมี
ความยั่งยืนยาวนานเพียงใด  ขึน้อยู่กับความสามารถในการผลิตซ า้ตัวเองออกสู่สังคมเท่านัน้  
ดังนัน้การด ารงอยู่ของการละเล่นพืน้บ้านไทยพวนทัง้  5  จังหวัด  กล่าวได้ว่ามีเพียงจังหวัด
นครนายกท่ีมีโอกาสผลิตซ า้ตวัเองบ่อยครัง้ท่ีสดุ  และหลากหลายรูปแบบมากท่ีสดุ  เพราะจงัหวดั
นครนายกเป็นจงัหวดัท่ีเป็นศนูย์กลางท่ีเดินทางสะดวกท่ีสุดเม่ือเทียบกับอีก 4 จงัหวดั  จึงท าให้
เป็นจุดสนใจในการเรียนรู้วัฒนธรรมพวน  ซึ่งหมายถึงโอกาสท่ีวัฒนธรรมพวนนครนายกจะมี
โอกาสได้ผลิตซ า้ความเป็นพวนผ่านวัฒนธรรมด้านตา่ง ๆ  รวมถึงการละเล่นพืน้บ้านด้วย  ซึ่งมีทัง้
การผลิตซ า้ผ่านการศึกษาวิจยั  มีการสืบทอดในโรงเรียน  มีการสืบทอดในพืน้ท่ีชมุชน  และมีการ
เผยแพร่ผ่านส่ือสมยัใหม่  ผ่านการท่องเท่ียวชมุชน  ผ่านแหล่งเรียนรู้ของศนูย์วฒันธรรมเฉลิมราช
วดัฝ่ังคลอง  ซึ่งมีความหลากหลายเม่ือเทียบกับจงัหวัดอ่ืน ๆ  โดยเฉพาะการเผยแพร่ผ่านระบบ
สงัคมออนไลน์ยิ่งท าให้เกิดการรู้จกัการละเล่นพืน้บ้านไทยพวนไปยงักลุ่มผู้ชมได้อย่างกว้างขวาง  
และเข้าถึงได้ง่ายโดยไม่ต้องมาถึงพืน้ท่ีชุมชนก็ยงัได้  ในขณะท่ีจงัหวดัอ่ืน ๆ  ท่ีอาจมีช่องทางการ
ผลิตซ า้วัฒนธรรมการละเล่นผ่านรูปแบบอ่ืน ๆ  นอกเหนือจากการใช้พืน้ท่ีทางวัฒนธรรมท่ีมี
หนว่ยงานราชการท่ีจดัขึน้แล้ว  มีจงัหวดัลพบรีุท่ีมีการผลิตซ า้ด้านการศกึษาวิจยับอ่ยครัง้เชน่กนั     

ในกระบวนการผลิตซ า้วัฒนธรรมการละเล่นพืน้บ้านไทยพวนท่ีด ารงอยู่ใน
ปัจจบุนั  พบวา่  การละเลน่พืน้บ้านไทยพวนนอกจากเป็นการละเลน่เพ่ือความสนกุสนานแล้วยงัได้
สอดแทรกคติธรรมและการครองตนตามแนวทางการด ารงชีวิตของชาวพวนตัง้แต่อดีตท่ียงัสืบสืบ
ทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน  ผ่านคุณค่าท่ีอยู่เบือ้งหลังของการละเล่นแต่ละประเภท  ได้แก่  
ค่านิยมเร่ืองความกตัญญู  สะท้อนผ่านการแสดงออกซึ่งความเคารพของผู้ เล่นท่ีมีต่อครูบา
อาจารย์และบรรพบุรุษ  สิ่งศกัดิ์สิทธ์ิท่ีเก่ียวข้องในการดลบนัดาลให้เกิดความส าเร็จ  ราบร่ืนใน
การละเล่น  ไม่ว่าจะเป็นการยกขนัธ์  5  การบอกกล่าวขออนุญาตครูท่ีให้ความรู้ในการละเล่น  ปู่
ตาของชมุชน  ซึ่งถึงแม้ว่าปัจจบุนัการละเล่นบางอย่างจะเป็นเพียงการสาธิตให้ชมแตข่ัน้ตอนตา่ง 
ๆ  เหล่านีก็้ยงัคงได้รับการปฏิบตัิอย่างสืบเน่ืองเน่ืองจากเป็นสิ่งท่ีผู้ เล่นเช่ือและศรัทธาว่าน ามาซึ่ง
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ความเป็นสิริมงคลแก่ตน  สอดคล้องกับงานวิจัยของรชพรรณ  ฆารพันธ์  และปณต  สุสุวรรณ  
(2562)  ศึกษาพลวัตและการปรับตวัของกลุ่มชาติพันธุ์พวน  ท่ีพบว่าชาวพวน ยังมีการสืบทอด
ความเช่ือเร่ืองผี ผ่านพิธีกรรมการแสดงออกซึ่งความเคารพทัง้ผีบรรพบุรุษ  และผีท่ีคอยคุ้มครอง
ลกูหลานในหมู่บ้าน  ยงัเป็นสิ่งท่ีชาวพวนให้ความส าคญัและต้องปฏิบตัิเพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่
ตนและชมุชน 

4)  ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ  ได้แก่   การเป็นการละเล่นกึ่งธุรกิจ  ปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจท าให้เกิดการรวมกลุ่มของคนท่ีมีจิตวิญญาณของความเป็นคนพวนท่ีต้องการอนุรักษ์
และสืบทอดวฒันธรรมพวนให้มามีสว่นร่วมมากขึน้  เพราะนอกเหนือจากการมีจิตอาสาในการเข้า
มาท างานวฒันธรรมแล้ว  ปัจจยัด้านเศรษฐกิจท่ีน ามาซึ่งรายได้ของตนและชมุชนจากการเป็นสว่น
หนึ่งของการท่องเท่ียวชุมชนก็จะช่วยด ารงรักษาการสืบทอดการละเล่นได้ยาวนานออกไป   
เพราะปัจจยัทางเศรษฐกิจก็มีความส าคญัส าหรับคนบางคนท่ียงัต้องท างาน  หาเงิน  เช่น  กรณี
ของหมอแคนท่ีต้องมาสาธิตการละเล่นเวลาท่ีมีผู้ชมหรือนกัท่องเท่ียวอยากชมการละเล่นพืน้บ้าน
ไทยพวน  การมาด้วยส านึกทางวฒันธรรมกลุ่มก็อาจเป็นส่วนหนึ่ง  แต่ในขณะเดียวกนัก็เป็นเร่ือง
เศรษฐกิจท่ีสามารถเป็นคา่จ้างในการเลีย้งปากท้องของตนได้เช่นเดียวกนั  และการเป็นกึ่งธุรกิจก็
ท าให้เกิดการด ารงอยู่ของวัฒนธรรมพวนท่ีเช่ือมโยงกันของชุมชน  ตัง้แต่การด ารงอยู่ของ
การละเล่นพืน้บ้าน  การด ารงอยู่ของวฒันธรรมการทอผ้า  การด ารงอยู่ของวฒันธรรมอาหาร  ท่ี
ได้รับผลประโยชน์เก่ียวโยงกัน  ดงัค าสัมภาษณ์ของสุรีย์  สะเภาทอง  ท่ีพูดถึงการท่องเท่ียวกับ
การละเลน่นางด้งของบ้านเกาะหวาย  อ าเภอปากพลี  จงัหวดันครนายก     

 
“เดีย๋วนีน้างดง้เล่นโชว์อย่างเด ีียวถา้ใครตอ้งการดูอยู่ทีน่กัท่องเทีย่วว่าตอ้งการ

ซ้ือแบบไหนนกัท่องเทีย่วเขาจะมีแพคเก็จว่าคณุจะดูอะไรมัง่  ศูนย์เฉลิมราชย์วดั
ฝั่งคลองชาติชายเป็นประธานเขาจะมีแพ็คเกจใหเ้ลือกเลย  จะไปเทีย่วเฉพาะบา้น
ใหม่ก็ไดไ้ปดูพระธาตอุสุาวดีไปไหวพ้ระ  ไปไหวปู้่ ตาหรือจะมาดูทอผ้าพวน  หรือ
จะมาเกาะหวายก็มา  บา้นครูหลอดปลาดูครูหลอดก็มา  แลว้ก็มาไหวใ้นวิหาร
รอยพระบาทแลว้ก็ไปบา้นป้าศรีการเป็นอยู่ของคนชมุชนสมยัโบราณในการท านา
เขาจะอนรุักษ์ของสมยัโบราณไว ้ แล้วก็ปา้รีย์จะเป็นคนน าเสนอว่าอนันีคื้อไอน้ัน่
ไอนี้ด่ านาแบบไหนท าไรแบบไหน  เราก็ใหค้นมาศึกษาดูงานใหม้าร่วมกิจกรรมกบั

เรา  ต าข้าว  หาบข้าวและสดุทา้ยก็มาดูการละเล่นที่นี”่ 
(สรีุย์  สะเภาทอง.  2562 :  สมัภาษณ์) 

 



  242 

ความส าคญัของปัจจยัทางเศรษฐกิจกับการด ารงอยู่ของการละเล่นพืน้บ้าน
สอดคล้องกบังานวิจยัของภทัรพนัธ์  เสริมสวสัดิศ์รี  (2557)  ศกึษาการพฒันาการท่องเท่ียวกบัการ
เปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมของชาวอาข่า  หมู่ บ้านอาข่าป่ากล้วย  อ าเภอแม่ฟ้าหลวง   
จงัหวดัเชียงราย  ผลการวิจยัพบว่า  กระแสการท่องเท่ียวส่งผลตอ่การอนรัุกษ์และฟืน้ฟูวฒันธรรม
ท่ีสูญหายหรือก าลังจะสูญหาย ด้วยการน าศิลปวฒันธรรมการละเล่นของชนเผ่าอาข่ามาแสดง
ต้อนรับนักท่องเท่ียว  เช่น  การเต้นร าอาข่า  การเล่นกระทุ้ งไม้ไผ่  การฝึกเยาวชนอาข่าเพ่ือเล่น
เคร่ืองดนตรีอาข่าถึงแม้วตัถุประสงค์จะเป็นไปเพ่ือรายได้จากการท่องเท่ียวแตก็่เป็นส่วนส าคญัใน
การอนรัุกษ์สืบทอดวฒันธรรมของกลุม่อาขา่อีกทางหนึง่ 

5)  ปัจจยัด้านการเมือง  ได้แก่  การส่งเสริมและสนบัสนนุวฒันธรรมพืน้บ้าน
ไทยพวนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  นโยบายการส่งเสริมและสนบัสนุนวฒันธรรมพื น้บ้าน
เป็นผลมาจากปัจจัยด้านการเมืองท่ีส่งผลต่อทิศทางของการจดัการวัฒนธรรมในแต่ละยุคสมัย   
ซึ่งมีผลอย่างมากต่อการด ารงอยู่ของการละเล่นพืน้บ้าน  เพราะนโยบายต่าง ๆ  เหล่านีน้ ามาซึ่ง
การสนบัสนุนด้านงบประมาณในการด าเนินโครงการต่าง ๆ  เช่น  การจดัเวทีวฒันธรรม  การจดั
โครงการเพ่ือฝึกอบรมหรือฝึกทักษะด้านการละเล่น  ซึ่งการด ารงอยู่ของการละเล่นพืน้บ้านใน
ปัจจุบันปัจจัยหนึ่งก็เพราะการสนับสนุนจากนโยบายของทางหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ี
เก่ียวข้องท่ีท าให้การละเล่นพืน้บ้านมีความเข้มแข็ง  ทัง้ในด้านการมีพืน้ท่ีในการแสดง  การมี
งบประมาณจ้างครูท้องถ่ินมาสอนทักษะการสืบทอดการละเล่นพืน้บ้านในโรงเรียน  และการ
เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ของทางหน่วยงาน  ซึ่งงานวิจยัหลายชิน้ก็ยืนยนัถึงความส าคญัของการมี
นโยบายส่งเสริมและสนบัสนนุของทางหนว่ยงานราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  เชน่งานของรช
พรรณ  ฆารพันธ์  และปณต  สุสุวรรณ  (2562)  ศึกษาพลวัตและการปรับตวัของกลุ่มชาติพันธุ์
พวน  ท่ีระบุว่า  การมีศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช  วัดทุ่งโห้งเหนือ  จังหวัดแพร่  ในการเป็นแหล่ง
รวบรวมองค์ความรู้และมรดกวฒันธรรมพวนอย่างเป็นระบบ  การเป็นพืน้ท่ีการจัดกิจกรรมและ
พืน้ท่ีทางวัฒนธรรมระหว่างชุมชนกับหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ   การมีชมรมไทยพวนบ้านผือ  
จังหวัดอุดรธานี  ท่ีท าหน้าท่ีเป็นตัวกลางในการสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนกับหน่วยงาน
ราชการในการอนรัุกษ์ศิลปวฒันธรรมพวน  และจงัหวดัสพุรรณบรีุได้รับการสนบัสนนุและส่งเสริม
จากหนว่ยงานภาครัฐในการจดังานประเพณีส าคญัมีผลตอ่การสืบทอดวฒันธรรมพวน   
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3.  รูปแบบการจัดการทางวัฒนธรรมเพ่ือการด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลงของ
การละเล่นพืน้บ้านไทยพวนเพ่ือการสืบทอดวัฒนธรรมพวน  ในพืน้ท่ีภาคกลางตอนล่างของ
ประเทศไทย 

รูปแบบการจัดการทางวัฒนธรรมเพ่ือการด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลงของ
การละเล่นพืน้บ้านไทยพวน  จะศึกษาจากพืน้ท่ีท่ีมีความเข้มแข็งของการด ารงอยู่ของการละเล่น
โดยดูจากการจัดการทางวัฒนธรรม  4  ด้าน  ได้แก่  1)  การจัดการเพ่ือการรือ้ฟื้นวัฒนธรรม   
2)  การจดัการเพ่ือการสืบทอดวฒันธรรม  3)  การจดัการเพ่ือการปรับประยกุต์  4)  การจดัการเพ่ือ
การส่งเสริมเผยแพร่  โดยพืน้ท่ีท่ีถูกเลือกในการศึกษาครัง้นีคื้อ  จังหวัดนครนายก  และจังหวัด
สระบุรี  เน่ืองจากทัง้สองจังหวัดเป็นจงัหวดัท่ีมีกระบวนการในการสืบทอดการละเล่นพืน้บ้านท่ี
เข้มแข็งมากท่ีสุดในบรรดา  3  จงัหวดัในเขตภาคกลางตอนล่าง  ท่ีจะสามารถน ามาเป็นต้นแบบ
ของการศึกษาเพ่ือการจัดการทางวัฒนธรรมเพ่ือการด ารงอยู่ของการละเล่นพืน้บ้าน  จุดเด่นท่ี
แตกต่างของทัง้สองจังหวดัคือ  การมีทุนของแต่ละพืน้ท่ีท่ีแตกต่างกัน  จังหวัดสระบุรีถือว่าเป็น
จงัหวดัท่ีมีทนุทางวฒันธรรมของการละเล่นพืน้บ้านไทยพวนท่ีสมบรูณ์มากท่ีสดุในพืน้ท่ีภาคกลาง
ตอนล่างของประเทศไทย  โดยพิจารณาจากความสมบรูณ์ของจ านวนการละเล่นพืน้บ้านไทยพวน
ท่ียงัมีให้เห็นอยู่ในปัจจบุนั  ซึ่งมีจ านวนการละเล่นทัง้สิน้  4  ประเภท  ได้แก่  การละเล่นนางกวกั  
การละเล่นหม่าเบีย้  การละเล่นหลุมเมือง  และการละเล่นล าพวน  ในด้านจังหวดันครนายกมี
จดุเด่นคือการมีทนุทางสงัคมท่ีเข้มแข็ง  เพราะมีความสมัพนัธ์กบักลุ่มคนตา่ง ๆ  ทัง้ภายในชมุชน
และภายนอกชุมชนท่ีหลากหลายและท าให้เกิดการส่งเสริมและสนบัสนุนชุมชนไทยพวนจงัหวดั
นครนายกจนกลายเป็นพืน้ท่ีการท่องเท่ียวชุมชนไทยพวนท่ีเป็นท่ีรู้จักของคนทั่วไปจ านวนมาก   
การจดัการทางวฒันธรรมภายใต้องค์ประกอบทัง้  4  ด้าน  โดยรวมในกระบวนการต่าง ๆ ของทัง้  
2  จงัหวดัมีความคล้ายคลึงกัน  และประสบกบัปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการจดัการวฒันธรรมใน
รูปแบบท่ีคล้ายกนั  ซึง่สามารถแลกเปล่ียน  เรียนรู้ซึง่กนัและกนัเพ่ือการจดัการวฒันธรรมของตนท่ี
เข้มแข็งขึน้ได้  แตจ่ดุเร่ิมต้นของกระบวนการจดัการวฒันธรรมของทัง้  2  จงัหวดัมีความแตกตา่ง
กันตรงท่ี  จงัหวดันครนายกเร่ิมต้นจากกระบวนการรือ้ฟื้นวฒันธรรม  อนัเป็นผลมาจากการสูญ
หายของวัฒนธรรมพวนของจังหวัดนครนายกท่ีค่อนข้างรุนแรง  เช่น  การ ท่ีเด็กรุ่นใหม่ในพืน้ท่ี
ชุมชนไทยพวนเกือบทัง้หมดไม่สามารถพูดภาษาพวนได้  วฒันธรรมพวนต่าง ๆ  ค่อยๆ ถูกกลืน
หายไป  จนกระทั่งการมีผู้ น าชุมชนคนส าคัญ  คือ พระครูวิริยานุโยค  เจ้าอาวาสวัดฝ่ังคลอง   
ท่ีท าให้เกิดการต่ืนตวัและท าให้ชมุชนกลบัมารวมกลุม่เพ่ือรือ้ฟืน้และสืบทอดวฒันธรรมพวนอีกครัง้  
ความนา่สนใจอีกประเด็นหนึ่งของกรณีของจงัหวดันครนายกและจงัหวดัสระบรีุ  คือ  การมีผู้น าท่ีมี
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บทบาทส าคญัในการสง่เสริมและสนบัสนนุการสืบทอดการละเลน่พืน้บ้านไทยพวนท่ีมีสถานภาพท่ี
แตกตา่ง  ทัง้การเป็นผู้น าฝ่ายสงฆ์ท่ีไมไ่ด้มีเชือ้สายไทยพวน  (นครนายก)  กบัผู้น าท่ีมีเชือ้สายไทย
พวน  (สระบุรี)  การมีทุนของชมุชนท่ีแตกต่างกนัและมีความได้เปรียบคนละด้าน  ท าให้มองเห็น
ศกัยภาพท่ีสามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกนัและกนัได้  และจะท าให้พืน้ท่ีทัง้สองจงัหวดักลายเป็น
ต้นแบบท่ีสมบูรณ์ในการเรียนรู้ของชุมชนอ่ืน ๆ ในการจัดการทางวัฒนธรรมเพ่ือการสืบทอด
การละเลน่พืน้บ้านไทยพวนตอ่ไปได้ 

รูปแบบการสืบทอดวฒันธรรมการละเล่นพืน้บ้านของทัง้  2  จงัหวดั  คือ  การสร้าง
กลุ่มผู้ สืบทอด  2  กลุ่ม  กลุ่มแรกคือกลุ่มเด็กและเยาวชน  ด้วยคุณสมบัติของการมีช่วงอายุท่ี
ยาวนานท่ีสามารถสืบทอดวฒันธรรมการละเลน่พืน้บ้านไทยพวนได้นานมากขึน้  แตข้่อเสียคือการ
ขาดช่วงในการสืบทอดเพราะการแยกย้ายไปเรียนต่อท่ีอ่ืน  และความสนใจน้อยต่อการละเล่น
พืน้บ้าน  และเด็กปัจจบุนัสว่นใหญ่ฟังพดูภาษาพวนไม่คอ่ยได้จึงท าให้ดลู าพวนไมเ่ข้าใจ  การเป็น
ผู้ สืบทอดจงึเป็นการสืบทอดแบบผสมผสานระหว่างการใช้ภาษาพวนและภาษาไทยกลาง   ซึง่เป็น
รูปแบบการปรับประสานท่ีพบในปัจจุบันตามแนวคิดเร่ืองหลักเกณฑ์เร่ืองรูปแบบของการ
ผสมผสานของการปรับประยุกต์วฒันธรรม  คือ  เป็นการผสมผสานของเก่าและของใหม่ออกมา
เป็นรูปแบบใหม ่ (กาญจนา  แก้วเทพ,  2548, น. 42 - 45)  การน าเข้าไปสืบทอดในโรงเรียนซึง่การ
สืบทอดในโรงเรียนเป็นรูปแบบหนึ่งของช่องทางการสืบทอดในปัจจบุนั  ซึง่การสืบทอดอาจไม่ครบ
ตามองค์ประกอบของการสืบทอดเพราะการสืบทอดในโรงเรียนอาจขาดในเร่ืองของส่วนรากท่ีเป็น
ความเช่ือและจิตวิญญาณ  เพราะเน้นแตก่ารสืบทอดด้านรูปแบบเพ่ือให้สามารถล าพวนเป็น  เล่น
การละเล่นพอเป็น แตอ่ย่างน้อยเด็กก็ได้สืบทอดในสว่นของรูปแบบ  (ส่วนดอก ใบ ผล)  สอดคล้อง
กับงานของสุชาดา  พงศ์กิตติวิบูลย์  (2553)  ศึกษาสถานภาพและการสืบทอดของส่ือการแสดง
พืน้บ้านในภาคตะวันออก  ท่ีพูดถึงการสืบทอดผ่านโรงเรียนว่ามักจะสืบทอดเพียงแค่ส่วนแรก  
เพราะเป็นลกัษณะการสืบทอดแบบครัง้คราว  แต่หากบรรจใุนหลกัสตูรจะได้สองส่วนคือส่วนดอก
ใบผล  และส่วนล าต้น  แตห่ากสืบทอดท่ีบ้านศิลปินจะได้ครบทัง้สามส่วน  และกลุ่มท่ีสองคือกลุ่ม
คนในชุมชน  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ สูงอายุ  ข้อดีคือมีเวลาเข้ามาสืบทอดวฒันธรรมเพราะส่วน
ใหญ่อยู่ในช่วงวัยเกษียณแล้ว  และการมีประสบการณ์ของการเป็นผู้ ชมมาก่อนพร้อมกับ
ความสามารถในการส่ือสารภาษาพวนได้เป็นอย่างดี  ซึ่งจะท าให้เกิดการสืบทอดการละเล่น
พืน้บ้านไทยพวนได้ตรงตามต้นฉบบัในด้านส าเนียงภาษา  แตข้่อเสียคือชว่งระยะเวลาการสืบทอด
มีอายท่ีุสัน้  เน่ืองจากเป็นกลุม่เส่ียงตอ่การเสียชีวิต  ในกระบวนการสืบทอดการละเลน่ในกลุม่ผู้ สืบ
ทอด  ซึ่งพบในทกุประเภทของส่ือพืน้บ้านท่ีเป็นส่ือของคนสงูอาย ุ เน่ืองจากเดก็ไมส่นใจเพราะดไูม่
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เป็น  เล่นไม่ได้  ดงังานวิจยัของกฤชณัท  แสนทวี  (2552)  ศกึษา  ล าพวน  โดยการวิเคราะห์การ
ส่ือสารกบัการสืบทอดอตัลกัษณ์ชาวไทยพวน  อ าเภอบ้านหม่ี  จงัหวดัลพบรีุ   ผลการศกึษาพบว่า  
สถานการณ์ปัจจุบันของกลุ่มผู้ สูงอายุท่ีเป็นกลุ่มผู้ สืบทอดท่ีพัฒนามาเป็นผู้ ถ่ายทอดปัจจุบัน    
ว่า หมอล าและหมอแคน  (ผู้ส่งสาร)  การลดลงของจ านวนหมอล าและหมอแคนอาชีพเน่ืองจาก
เป็นกลุ่มผู้สงูอายแุละเสียชีวิตลงเกือบหมด  ในขณะท่ีหมอล าและหมอแคนปัจจบุนัเป็นเพียงหมอ
ล าสมัครเล่น  ท่ีความสามารถด้านการล าพวนเป็นลักษณะของการครูพักลักจ ามากกว่ามี
ความสามารถเหมือนหมอล าอาชีพ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
ผลการศึกษาเร่ืองการด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลงของการละเล่นพืน้บ้านไทยพวนใน

พืน้ท่ีภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย ได้ท าให้ทราบถึงสถานการณ์ของการละเล่นพืน้บ้านไทย
พวนในแต่ละจังหวัดอย่างละเอียด  ซึ่งจะท าให้ทราบจุดแข็งจุดอ่อนของแต่ละกลุ่มการละเล่น
พืน้บ้าน  ซึง่เป็นประโยชน์ตอ่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องตัง้แตร่ะดบัท้องถ่ิน จงัหวดั  ไปถึงหน่วยงานท่ีมี
หน้าท่ีก าหนดนโยบายด้านวฒันธรรม  ซึ่งสามารถน าข้อมูลจากการศกึษาไปวางแผนเพ่ือส่งเสริม
การอนรัุกษ์การละเลน่พืน้บ้านให้เข้มแข็งและสามารถด ารงอยู่ตอ่ไปได้ในฐานะวฒันธรรมพืน้บ้าน
ท่ีเป็นอตัลกัษณ์กลุม่ชาตพินัธุ์พวน  ท่ีเป็นความหลากหลายทางวฒันธรรมท่ีควรคา่แก่การสืบทอด 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลงของการละเล่นพืน้บ้าน

ของกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านกับประเทศไทยว่าในขณะท่ีประเทศไทยก าลงัเผชิญกบัวิกฤตของการ
สญูหายในตวัการละเล่นพืน้บ้าน  สถานการณ์ของการละเล่นพืน้บ้านของประเทศเพ่ือนบ้านเป็น
อย่างไร  มีปัจจยัเหมือนหรือแตกต่างกับเราอย่างไร  ท่ีส่งผลต่อการด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลง  
และหากตวัการละเล่นพืน้บ้านท่ีศกึษาประสบความส าเร็จสงูในการด ารงอยูใ่นปัจจบุนัเขามีวิธีการ
จดัการอยา่งไร  เพ่ือเป็นแนวทางในการจดัการวฒันธรรมการละเลน่พืน้บ้านในประเทศไทย   
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นางด้ง 
บทผญาบูชาผี  (นครนายก)  

       น่ีละหนอ )ค าเกร่ิน(  
ควนัธูปเอย๋   ทา่นก็ไปเวียน 
ควนัเทียนเอย๋   ทา่นก็เวียนมาพดูคยุ 
สองคนเรา   ให้พดูกบัทา่น 

   มาถึงแล้ว   จงึมาพากนั  ,ชวนกนั เลน่  
สนามเย็นเอย    ให้ทา่นด ู         

    (วิลาวรรณ  ลายน า้เงิน และวีระ  พนัธุ์เสือ, 2561,น.293 – 312) 
 

กลอนล าพวน แต่งคายขัน 5 ขัน 8 เซิญผีเฮ้านางเทียม ลิน้นางด้ง   (ลพบุรี)  
โอ่ ....โอ.....น้อ....หงษ์ทองเอย...   ร่อนไปไกลร่อนมาลงใกล้ 
บดันี ้ข้าจะยกมือไหว้ประนมกรก้มกราบ นบน้อมนิว้ไหว้พระพทุธคณุ    พ่ีน้องเอย 
คณุพระพทุธขอให้มาชว่ยน า คณุพระธรรมขอให้มาชว่ยพดู 
คณุพระพทุธเจ้ามาปกเกศเกศา คณุบิดามารดาให้มาคุ้มครองข้าพเจ้า 
ขอให้มาชีช้่องให้ไมลื่มกลอนล า     พ่ีน้องเอย 
นางค าหยาดเธอ   ผู้ดแูลฝ่ายเรือ )ทางน า้ (นา งค าเผือเธอ    ผู้ดแูลฝ่ายม้า )ทางบก(  
ข้าพเจ้าอ้าปากขึน้จงึไหลหลัง่ลงมา )ค าพดู ,ค าล า   (พ่ีน้องเอย  
บดันีข้้าพเจ้าจะมาพดูคยุกบัขบัล าขอให้คล่อง 
ค าใดไมเ่หมาะสม  ดฉินั  ,กระผม  
มาวนันีเ้ป็นวนัมงคล ลกูหลานได้อญัเชิญผีบรรพชนไทยพวน 
ลงมาเลน่กบัเหลา่พ่ีน้องลกูหลาน ซึง่ยกขนัดอกไม้ขึน้เสมอระดบัดวงตา ยกขนัขมา 
วนันีล้กูหลานได้จดัขนั 5 ขนั 8 มาเคารพเป็นตวัแทนธาตทุัง้ 4 คือ  ดิน น า้ ไฟ ลม 
ขนัธ์ทัง้ 5 (คือ  รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ) ได้น ามาบอกเกลา่ขออญัเชิญผีบรรพบรุุษท่ี
เสียชีวิตดบัขนัธ์ไปแล้ว  ได้มาเข้าร่างทรง ได้มาเล่นนางด้ง กบัลกูหลาน... ถ้าหากอยูส่ขุสบาย ไม่
อดไมอ่ยาก ก็ขอให้มา  มาบอกคนท่ียงัมีชีวิตอยู่บ้าง มาท านายทายทกั เส่ียงทาย ให้หมูบ้่าน และ
ลกูหลานบ้าง  ถ้าหากท าผิดพลาดสิ่งใด ก็ขอขมา(ขอโทษ)ทา่นไว้ตรงนีเ้ลยนะ 
จงลงมาเลน่ให้สนกุ นางด้งเอย ผีตนใดศกัดิส์ิทธ์ ผีตนใดมีฤทธ์ิ ให้มาเข้าร่างทรง เลยนะเอาแต่
เทา่นี ้ลงกลอนไว้ซะก่อน ยตุิบทลงนีพ้กัผอ่น สายใจเอย๋ยตุกิา ลงพกัไว้ก่อนแล้วหนา 

     (รัชพล  บอ่ชล.  2561: สมัภาษณ์) 
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ค าร้องเชิญเข้าผีการละเล่นนางด้ง  (นครนายก)  
คณุปู่ กระด้งเอย คณุยา่กระด้งเอย 
ลงมาเท่ียวรัก  ลงมาเท่ียวลา 
เก็บผกัเก็บปลา คณุยา่ฟันด า 
ลงมาเลน่น า้ จระเข้พาไป 

ให้เหล้าสองไห ไก่กุ้มสองตวั (ไก่กุ้ม คือไก่พนัธุ์พืน้บ้านพนัธุ์หนึง่ ลกัษณะเดน่คือหางสัน้มากดู
คล้ายๆ ไก่หางด้วน) 

กระเทียมสองหวั คณุยา่เอ้อเอย 
สาวน้อยคิว้โก่ง กระด้งไม้หมาก 
สากน้อยไม้แดง ตะแกรงร่อนข้าว 

กระด้งฝัดข้าวชอ้อนแยะแยะ ชะอ้อนยายยาย 
กระทุ้งกระทายเทิดเทิ่ง เทิดเทิ่ง 

     (สรีุย์  สะเภาทอง.  2561: สมัภาษณ์) 
 

ค าร้องเชิญเข้าผีการละเล่นนางด้ง  (ลพบุรี)  
นางด้งเอย เข้าป่าระหง 

กระด้งใหมใ่หม ่เขาถากเปลือกแดง 
ข้าวแดงแมงเมา่ กระด้งฝัดข้าว 

ออ่นมานวยนาย ขนดนิขนทรายมาใสน่ า้เต้า 
ขอเชิญพอ่เฒา่มาเข้านางด้ง ขอเชิญแมเ่ฒา่มาเข้านางด้ง 
     (รัชพล  บอ่ชล.  2561: สมัภาษณ์) 

 

 ค าร้องเชิญเข้าผีการละเล่นนางด้ง  (สุพรรณบุรี)  
นางด้งเอย กระทงไม้หมาก  กระทากไม้แดง ตะแคงแมงเมา่ 
กระด้งฝัดข้าว ออกมาคายคาย  คนหญิงคนชายไมว่า่ 
ลงไมไ่ด้ไตไ่ม้ลงมา   นางสีดาแกวง่แขน ต้อนแต้น ต้อนแต้น 

    (พาว  ปภานิธิสกลุ,  2559, น. 31) 
 

ค าร้องเชิญเข้าผีการละเล่นนางกวัก  (สุพรรณบุรี)  
นางกวกัเอย  นางกวกัเจ้าแม่กวกั   คณุพอ่ยกัแย่คณุแมแ่ย่ยอ 

  คนยกคนยอ เจ้าสงูเพียงข้าง    เจ้าอวดอ้างทอผ้าเดือนหงาย 
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ตกดนิตกทรายเดือนแจ้ง   เจ้าแอ้งแม้งนางฟ้าลงมา 
  นางสีดาแกวง่แขน   ต้องแต้ง ต้องแต้ง 

     (พาว  ปภานิธิสกลุ, 2559, น. 30) 
 

ค าร้องเชิญเข้าผีการละเล่นนางกวัก  (ลพบุรี)  
นางกวกัเอย นางกวกัถกัแท่ แญ่เจ้าแญ่ คณุแมแ่ญ่ญอง 
หาคนยกคนญอง ให้สงูเพียงช้าง เจ้าอยา่อ้างทกุค ่าเดือนหงาย 
สายลิงสายลมเดือนแจ้ง เจ้าอยา่แอ้งแม้ง คณุแมน่างกวกั 
กวกัเจ้ากวกั นางกวกัถกัแท่ 

    (สมคดิ  จมูทอง,  2560, น. 69) 

 
ค าร้องเชิญเข้าผีการละเล่นนางกวัก  (นครนายก)  

กวกัเอยกวกั อีแมถ่กัแท่ แหนเ่จ้าแหนอี่แมไ่ก่ยอ 
หาคนยก หาคนยอ หวัสงูเพียงช้าง 
สาวอวดอ้างทกุวนัทกุวนั สาวฝันเห็นทกุค ่าทกุค ่า 
สาวทอผ้าเดือนหงาย สาวคอลิงคอร้ายเดือนแจ้ง 
แจ้งตอ่แจ้งเจ้าฟ้าลงเลน่ เลน่ตอ่เลน่เลน่แมน่างกวกั 
     (สรีุย์  สะเภาทอง,  2561: สมัภาษณ์) 

 
ค าร้องเชิญเข้าผีการละเล่นนางสาก   (นครนายก)  
ให้ทา่นลงมาเลน่สงกรานต์ให้สนกุสนาน ....เจ้าเอย...  

(ทองหล้า  จิตต์น้อม.  2561: สมัภาษณ์) 
 

ค าร้องเชิญเข้าผีการละเล่นลิงลม  (สุพรรณบุรี)  
ลิงลมเอย  มาอมข้าวพอง  เดก็น้อยทัง้สอง 
ดอกจิกดอกจอง    สองเงือ้สองเจ้า 
มาเข้าลิงลม    ขนมสมตม  ขนมสมภู 
อีแก้วหน้าหม ู    มีชู้ทัง้วนั 
เฮะกะตปูอง  กะทองเทเวี   เฮะกะทปุอง  กะดอกเอวหกั  
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(หมายถึง  มีความตัง้ใจเตม็ท่ีท่ีจะสนกุสนานไมก่ลวัวา่จะถกูกระแทกกระทัน่จนเอวหกั) 
ตกัน า้กินเอง  หงุข้าวกินเอง  แมย่ายเฮงเอย  แมย่ายเฮงเอย 

       (พาว  ปภานิธิสกลุ,  2559, น. 31) 

 
ค าร้องเชิญเข้าผีการละเล่นลิงลม  (นครนายก)  

 
  “นางลิงลม  มาอมข้าวพอง  เดก็น้อยทัง้สองมาทดัดอกพริก  
พญานกจิก  พญานกเขา  อมเขียว  อมข้าว    กบัเจ้าลิงลม  ขนมถ้วยฟ ู  
อีแก้วหน้าหน ู เลน่ซู้ทกุวนั  กระตา่ยติด้ตงั  เลน่น า้เทวี  ศาลาโรงสี  เช ่เฮ ่ 
ตมุปัง  ศาลาโรงสี  เฮ ่ เฮ ่ ตมุปัง”... 

    (ปริศนา  ส าราญกิจ,  2541, น. 35) 
 

ค าร้องเชิญเข้าผีการละเล่นลิงลม  )สิงห์บุรี( 
“ลิงลมเอย๋  มาดมข้าวพอง  เดก็น้อยทัง้สองมาเลน่ก้ามกุ้ง  ก้ามกุ้ง

สองแวไปสอยดอกแคมาแหยรู่ป ู อีหนตูกบนัไดกลางคืนเมาเหล้า”...  
 (ประยงค์  นาคประสาน.  2561: สมัภาษณ์) 

 
ค าร้องเชิญเข้าผีการละเล่นนางสุ่ม  (นครนายก)  

 สุม่เอ๊ยสุม่  ขยุ้มหวัเสือ  เดก็น้อยพายเรือ  พายได้พายเอา  (2 รอบ) 
สุม่เอ๊ยสุม่ขยุ้มหวัแมว  กินข้าวแล้วก็ไปสกัสุม่  )ร้องกลบัไปมา(  

    (สรีุย์  สะเภาทอง.  2561: สมัภาษณ์) 
 

ค าร้องเชิญเข้าผีการละเล่นนางช้าง  (สระบุรี)  
 “ ช้างเอย๋ช้าง  ช้างมากินใบไผ ่ ช้างเอย๋ช้าง  ช้างตกศาลา  ช้างกินใบไผ ่ ววักินหญ้า  ม้าสกักะ

ใหญ่”... 
(สงัวลัย์  เครือแก้ว.  2561:  สมัภาษณ์) 

 
ค าร้องเชิญเข้าผีการละเล่นนางหวิง )นครนายก( 

  ”...หรือจะไปซ่อนอะไร  หรือจะไปซอ่นเหนือ  นางหวิงเอย  จะไปซอ่นโนน่“ 
                 (ดวงตา  หสัสา.  2561: สมัภาษณ์)   
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ค าร้องเชิญเข้าผีการละเล่นนางหวิง  (นครนายก( 
 “นางหวิงเอยจะไปซ่อนห้วยหรือจะไปซอ่นคลองปลาเตม็ข้องยา่งเห้ย ๆ นางหวิงเอยจะไป

ซอ่นห้วยหรือจะไปซ่อนหนองปลาเตม็ข้องยา่งเห้ย ๆ”  

(ทองหล้า  จิตต์น้อม.  2561: สมัภาษณ์) 
 

ค าร้องเชิญเข้าผีการละเล่นแม่ศรี )สิงห์บุรี( 
“แมศ่รีเอย   แม่ศรีสมสะ  ยกมือไหว้พระ  เลน่แมน่างศรีเอย” 

(ประยงค์  นาคประสาน.  2561: สมัภาษณ์; อ าภา  หิมพงศ์.  2561: สมัภาษณ์) 
 

การละเล่นโอนโหล่นชา  (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว( 
โอ้นโลน่ชากินมะไขป่ ู  ควายลงพไูปกินข้าว ฮะ 
บ้าห าแตะบอ่ฮู้ดคูวาย   บ้าห าลายบอ่ฮู้ดนู้อง 
บ้าก้องแก้งอองน้องตกโข  สบมนัโจพอ่แมม่นัดา่ 

(Khamphanh Vorasing.  2563 : สมัภาษณ์) 
 

เนือ้ร้องโอนโหล่นซา  (นครนายก)  
ส านวนท่ี  1 
โอนโหลน่ซา (ชิงช้า)  อีตาตุ๊กแก(อีตา เป็นค าสรรพนามท่ีใช้เรียกผู้ชายท่ีเป็นพ่ีชาย หรือน้องชาย
ของตา หรือผู้ ท่ีมีอายรุุ่นราวคราวเดียวกบัตา ท่ีเราให้ความเคารพนบัถือ เสมือนตาแท้ๆ)   
ตุ๊กแกร้อง ปลายไม้โอนเอน  จิง้หรีด  ลงมา กะมบุกะแมบ( หมายถึงกิริยาอาการของแมลง) 
พาไก่แจบตเูงินตทูอง  ก าก่อง   แดดสอ่งใต้(ข้างใต้, ข้างล่าง) สอ่งคนันา สองพาวีข้าว(ถาดไม้
ส าหรับผึง่ข้าวเหนียวสกุก่อนใสใ่นกระติ๊บ) แดดสอ่งหวัน า้เต้า  เข้าเฮา่ตีกอง 
ตีกองฝ่ังทิศใต้ก็ตี ตีกองฝ่ังทิศเหนือก็ตี เก็บมะเขือใสต่ะกร้าให้ยา่เราบ้าง เก็บหมากสะบ้า   เช่ือว่า
เช่ือนกยงู   นกยงูเอ้ยมงึไปเท่ียวเฮาะ(รังนอนของนกยงู) นกกระจอกเอยเท่ียวรัง นกสงัเอยไปเท่ียว
ร้อง  นกอดูอู้ ข่ีช้างมาชน ชนแตช่น ชนน้อยชนใหญ่ 
ไก่แตไ่ก่ ไก่กุ้ม(ไก่พนัธุ์พืน้บ้าน เป็นไก่หางสัน้ เหมือนวา่ไก่ไมมี่หาง) ไก่หยอง (ไก่ท่ีมีขนหงิก ขน
พองไปตามตวั) กองแตก่องกลองเพลกองยุ้ม ยุ้มตอ่ยุ้มเป็นหอยปากบงั บงัแตบ่งัเป็นปลายมะกรูด  
ตดูตอ่ตดูเป็นขีค้วายเหลว เหลวแตเ่หลว(เห่ียวยาน)เป็นนมแมห่ม้าย(ผวัหย่า, ผวัทิง้) ร้างกวา่ร้าง
จบัไก่มาชน 
     (ปริศนา  ส าราญกิจม,  2541, น. 37) 
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ส านวนท่ี 2 
โอนโอนซา   อีตาแปน้จ่ี  เดือนสิบส่ี จะออกดอกทองกาว เดือนสิบสองจะออกดอกงิว้ ดอกงิว้บาน 
ดอกทองกาวบานเรือ้ ดอกมะเดื่อบานชิง โฮเมืองช้าง ช้างหิงห้อยอยูต่มูอยตูาม 
สาวนมยานอยู่ตามหน้ามอด    สาวออดแอดถือหมวกมากนั สาวจนัทร์ถือแหวนเบือ้งซ้าย 
ย้ายออกตอกเป๊ียะ )ตีให้มีเสียงดงัเพีย้ะ(  

     (ปริศนา  ส าราญกิจ,  2541, น. 37) 
 
ส านวนท่ี 3 
โอนโหลนช้า )ชิงช้า (อีตาชอบใหม่ จระเข้ขึน้มาวางไข ่แมงดาขึน้มาฟัก อีเขียวขาหกัยกัขึน้ยกัลง 
ไอ้คงตาบอด 
ไอ้รอดตกแฉ่ง ไอ้นนท์ปากแหวง่ อุ้มลกูมาด ูขีห้มขีูห้มาหกล้มปากแตก ไอ้แมกเผาศพ 
อ้ายมง่อ้ายมาน  นอนเสียกลางวนั  ไมฝ่่าไมฝื่น ขีค้ร้านตดัฟืนให้น้องอยูไ่ฟ” 

(ปริศนา  ส าราญกิจ,  2541, น. 39) 
 

การละเล่นลิงเอ๋ยกินเบอผิเลอ 
“ลิงเอย๋กินใบอะไร”    
 “กินใบหกูวาง”  
“กินใบมะขาม” 

(พระอธิการมีโชค สนฺตมโน.  2562 : สมัภาษณ์) 
 

ล าพวน 
ตัวอย่างบทขึน้อ้อ  (ลพบุรี)  

 โอ้      น้อ  ไหมสะเพารัง(การตีเกลียวเส้นไหม) 
 หมอล าจะยกมือไหว้มหาคณุทัง้ส่ี ก่อนหนา 
 ดวงมณีลกูแก้วพทุธคณุ ก่อนหนา 
 หมอล าจะฝากช่ือไว้ในศาสนา 
 ขอให้มาชว่ยแก้แปรป่ันท านอง ขอให้ปัญญาไหล แตกฟองเหมือนน า้บ้างหนา 
 อนันีน้ะ่หมอล าจะยกมือไหว้ วนัทาก้มกราบ ก่อนหนา  
 ขอให้คณุพระพทุธกายมาอยู่หวับ้างหนา (ขอให้คณุพระพทุธมาปกปักรักษา) 
 ขอให้คณุพระ(มาจากค าว่า เจ้าหวั)คณุเณรมาอยูเ่กล้า 
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 สว่นคณุพระพทุธเจ้ามาอยูเ่กศเกศา 
 คณุบิดามารดาครูบาอาจารย์ ขอให้ทา่นมาปกปอ้งด้วยหนา 
 กบัทัง้คณุครูพร้อมด้วยอาจารย์สอนสัง่ ด้วยหนา 
 ข้าพเจ้าจะวนัทามหาคณุทัง้ส่ี ก่อนแล้ว  
 หมอล าจะกราบไหว้บชูาเจ้าทกุทา่นนัน้ก่อนหนา 
 มาบดันี ้หมอล าจะได้กลา่วถึงเร่ืองประเพณี ก่อนหนา  
 ล าพวนเราจะตอ่ไป  นะ  เป็นสนั  ก่อนหนา  
 หมอล าจะได้กล่าว นะหนอ  ตัง้แตส่มยัอดีตโบราณของเรา ก่อนหนา  
 ขอให้พระคณุของบิดา ให้ทา่นมาชคู า้บ้างนะ 
 ขอให้กลอนล านีม้าชีช้อ่ง ให้ทา่นมาแนะปอ้งอ้อน าน้องผู้ ท่ีนัง่ล านัน้บ้างหนา 

(กาญจนรัตน์  แปลกวงศ์,  2554, น. 37) 
 

ล าถามข่าวหนุ่มสาว  (นครนายก)  
ช แมน่ทะวา่โอ้    โอห๋นอนีล้ะ่เด้อ...  

  เธอผู้หน้าจิม้ลิม้ และสวยเหมือนจนัทร์เพ็ญกระจะแจม่ 
  พ่ีของถามนาถน้อง น้องสาวอยูไ่หนหนอ 

ญ ใจประสงค์อะไรแน่ จงึรีบเดินดุง่มาหนอพ่ี 
 ฉนัอยากรู้ พะอวน )ค าใช้เรียกหญิงสาว(เจ้าเอย๋ ท่ีฉันล ามาทัง้หมดนี ้  
ช ฉนัก็เทียวมาพบ   เห็นน้องหลายครัง้  
ญ พ่ีไมจ่ดจ าหน้า   สาวคนรักไว้ก็เลยลืม 
ช เพราะประสงค์ลกูแก้ว )อญัมณี  ( สวมแขน หรือนิว้ เพ่ือประดบัให้สวยงาม หรือ

เป็นมิ่งขวญั เป็นมงคล 
  ใจประสงค์อง่อ๊วน (ตวัอ้วน หมายถึงหญิงสาว) ถึงรีบมาทางนีเ้ลยหนา 

ญ  ถ้าพดูแบบนัน้   ไมม่ัน่ใจ หวาดระแวง 
 กลวัแตท่ี่รักของน้อง  ไมเ่ป็นอยา่งท่ีพดู 
ช โอ้หนอ ฉนัก็เทียวมาหาเธอ จนดนิไร่เรียบเนียน 

  จนดนิสวนนัน้แนน่  เทียวเหยียบไม้กระดาน 
  จนเล่ือมเป็นเงา   เท่ียวพิงเสา จนเป็นเงายิ่งกว่าผิวฟัน  
  ถ้าไมรั่กเธอตวัฉนัก็ไมม่า  น่ีแหละหนา  

(ผอ่งศรี  บญุขนัธ์.  2561: สมัภาษณ์) 
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ล าเกีย้วเมืองอุดร  (สระบุรี)  
  ฉนัมาจากถ า้หนแหง่เมืองพรหม 
  ฉนัอยากมาชมเลน่กบัคนพวนให้มีความสขุ 
  คนอ่ืนจะงามหยาดฟ้าก็ไมห่นัหน้ามองดอกหนา 
  เกินวา่งามมากหลายคนพวนเราวา่คล่อง 
  เธอจะนัง่ยองยองอยูก่ลางบ้านก็ยงังาม 
  ฉนัจงึได้ตามมาร่วมบญุกบัเธอ 
  มาได้ยินขา่ววา่เขาจะจดัสงัสรรค์ 
  หวัใจอยากมา........ 
  ฉนัก็มาทางไกลข้ามเขตภเูขา 
  ฉนัอยากได้เธอเป็นคนรัก เพราะฉนัอยากอยูเ่มืองอดุร 
  ก็เป็นท่ีน่าเศร้าเพราะเมืองอดุรไกลหา่ง 
  แตก็่ยงัไมร้่างเลยนะพ่ีน้องเรา 
  แตม่นัก็ไกลกนัมาก แตห่วัใจพวกเรายงัผา่น 
  สายรกเรานัน้ยงัเป็นสายรกเส้นเดียวกนันะพ่ีน้องเอย๋  

(สงัวลัย์  เครือแก้ว.  2561: สมัภาษณ์) 
 

บทขับล าพวนประเภทล าพืน้หรือล าเร่ือง  (ขุนลูนางอัว้)  
  โอ ...น้อ  สงักานิล )ดอกไม้...(ได้กลิ่นลอยมาตามลม  หมอล าจะล าให้ทา่น
ผู้ชมฟังในเร่ืองขนุล ู
บญุสู )ซู( เอยเจ้าคอ่ยฟังเน้อเจ้า  เม่ือบอ่ขมัปันนงัอยูใ่นท้องมือบอ่ฮ้องมนัขงัอยูใ่น
ทรวง   
บญุชเูอย๋ )ค าสร้อย เป็นสรรพนามบรุุษท่ี 2 กลา่วถึงฝ่ายตรงข้ามกบัผู้ล า  (เธอคอ่ยๆ 
ฟังนะเธอ   ถ้าไมร้่องไมล่ ามนัจะอดึอดั อดัอัน้อยูใ่นใจ  
เหมือนภเูขาใหญ่กลิง้มาทบั )เตง็ แปลว่าทบั...เหน็ง แปลว่าขยบั ,กระดกุกระดกิ (
หมายถึงวา่กดทบั หนีบอยูไ่มส่ามารถขยบัตวัได้  ต็่อจากนีไ้มท่ราบความหมายท่ี
แท้จริง  ประมาณความหมายวา่ ถ้าไมไ่ด้ร้องได้ล า มนัจะอดึอดั หากไมไ่ด้ระบาย
เนือ้หากลอนล าออกมามนัจะเนา่อยูใ่นท้องและจะท าให้ผู้ล าท้องอืดตาย 
เขาวา่มีอยูเ่มืองหนึง่ช่ือวา่เมืองเชียงกาย ทา่นมีนางพญาครอบครองอยูเ่มืองนัน้ นางพญา
เจ้าทา่นมีเพ่ือนรัก 
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อยูอี่กเมืองหนึง่ช่ือวา่เมืองทอง มีนางพญาครองเมืองนัน้ ทา่นเป็นเพ่ือนรักด้วยกนัทัง้คู่ 
วนัหนึง่เพ่ือนจากเมืองทอง เดนิทางมาเท่ียวหาเพ่ือนรักท่ีเมืองเชียงกายนีห้นา มาคยุ
กนั 

 เลน่ด้วยกนัทัง้เพ่ือนรักเมืองเชียงกายนีก็้พดูกบัเพ่ือนรักเมืองทอง ว่าวนันีแ้ดด 
ก็ร้อนมาก เราไปลงเลน่ทะเลหลวงแมน่ า้ใหญ่  นยัว่าไปอาบน า้ให้ชุม่เย็นสอง 
คนเธอก็พากนัจดัแตง่ตวั เขาก็รีบเร่งไป พากนัลงวา่ยน า้เลน่เสียงเฮฮาเรียกหยอกกนั 
 เทวบตุรเจ้าเห็นนางนีก็้ไมมี่เครือ )คือไมมี่ภาระเก่ียวพนั หมายถึงไมมี่ลกู(กนัทัง้คู่ 
ทา่นจะโปรดประธานลกูน้อยชช่ืูน จงึบนัดาลดลให้เป็น 
ผลมะมว่ง ทา่นจงึใช้ให้นางนาถหสันยัน์ )อาจจะเป็นชายาพระอินทร์ หรือนางฟ้า

บริวาร (เอาผลมะมว่งมาลอยน า้ มะมว่งก็ลอยมา  
ใกล้ทัง้สองนางเห็นมะมว่งแล้วก็พากนักิน จนหมดแล้วก็พากนัแยกย้ายตา่งคนตา่ง
กลบัสู่ 
บ้านเมืองของตน พอนานไปก็มีลกู เพ่ือนรักเมืองทองมาถึงเมืองเชียงกาย เธอก็มาคยุ 
กนัตกลงกนัวา่ตา่งคนตา่งก็มีลกู ถ้าเกิดมาเป็นหญิงชาย จะได้เป็นคูห่มัน้คูห่มายกนั 
แล้วตา่งคนตา่งลากลบัเมืองทองของเธอ 
 มาวนัหนึง่เพ่ือนรักเมืองเชียงกายมาเท่ียวเมืองทอง เธอก็มองเห็นส้มขีม้้าอยูบ่น 
ต้น เธอแพ้ทองเธอก็ขอกิน เพ่ือนรักเมืองทองเธอหวงเพราะวา่มีส้มอยูล่กูเดียว 
เพ่ือนรักเมืองเชียงกายก็แอบขดัเคืองอยูใ่นใจ แล้วจงึลากลบัเมืองของตน เวลาผา่นไป
กมุารเมืองทองท่ีอยูใ่นครรภ์ )อายคุรรภ์(มีอายคุรบ  
ขวบ )1 ปี (พอดีก็เลยคลอดลกูมาก่อนเมืองทองเป็นลกูชายรูปงามเหม ็ือนปัน้หุน่ 
เหมือนวาดภาพออกมา 
แมม่าหานามเม่ือวนัเกิดลกูชายช่ือว่า ท้าวขนุล ูสว่นเมืองเชียงกายอายคุรรภ์ครบ 1 ปี
พอดี คลอดลกูมา 
เป็นหญิงช่ือว่า อัว้ เกลียวสายสมร )ช่ืออัว้ผู้ เป็นท่ีรัก (แมเ่อยแมก็่รักก็หวงลกูไว้ดงั
ดวงตา  พอหลายวนัอัว้อายไุด้ 
ราว 14 15 ซึง่เป็นวยัสาว  นมนนูใหญ่ตัง้เต้า ฝ่ายแมข่องขนุลคูิดถึงบ้านเพ่ือนเมือง
เชียงกาย 
จงึใช้ให้ )ทตูา (ทตู เดินทางมาเพ่ือเอาของมาฝากก็มาเห็นลกูสาววา่งามเหมือนวาด 
จงึได้ไปเลา่ใหข่นุลฟัูง 
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ขนุลไูด้ฟังดงันัน้ก็มาดดู้วยตาตนเองจงึช่ือวา่งามจริงๆ จงึมาหานางอัว้เป็นประจ า 
ทัง้สองชอบพอกนัฉนัชู้สาว ส่วนแมฝ่่ายเมืองเชียงกายเธอขดัเคืองตัง้แตค่รัง้ท่ีไมไ่ด้กิน
ส้มขีม้้าเม่ืออดีตนานมา 
จงึบอกลกูสาวให้คบกนัฉนัพ่ีน้อง ทัง้สองหนุม่สาวก็ไมเ่ช่ือฟัง จงึได้พากนัไปตาย
พร้อมกนั 

(กาญจนรัตน์  แปลกวงศ์, 2554, น. 48) 
 

บทขับล าพวนประเภทล าด้นเร่ือง 
ล าพวนกลอนหมู่บ้านหมู่  8  จังหวัดนครนายก  

  แม่นทะว่าโอ้...โอนอน่ีละเนอ     หมูบ้่านบุง่เข้เรานี ้มีโฮมสเตย์แถบชายเขา 
เข่ือนคลองสีเสียดของเรา  ร .9 คิดสร้างไว้  เรามีวดัวาอารามดีเป็นศรีสง่า  บุง่เข้สขุาราม 
งามตาถาวรนิมิตเดน่  มีวดัโรงเรือนโรงพยาบาลไว้บริการให้พ่ีน้องให้สะดวกให้คลอ่ง 
ไมต้่องไปไกล  ของดีในหมูบ้่านโอทอปนัน้ก็หลากหลาย  ขนมฝร่ังขนมไทย  หน่อไม้ล้วนมีช่ือ   
ทัง้ไม้กวาดพรมเช็ดเท้าของเรานัน้ก็ดี  หมู่บ้านเรานีรั้กษาประเพณีโบราณ  การท าบญุ 
ท าทานก็ท าไมไ่ด้ขาด  ต่ืนตอนเช้าใสบ่าตรพระสงฆ์  ค ่ามืดลงก่อนจะนอนไหว้พระ )พระพทุธรูป(  
พวกเรานีรั้กใคร่สามคัคีกนั  เม่ือเวลามีงานรวมตวักนัไปช่วย  น า้ใจเล็ก ๆ น้อย ๆ เราก็แบง่ปันกนั   
อยากสนกุสขุสนัต์ก็ล าพวนให้มนัสนกุ  ส่วนอาหารเรานีก็้เป็นสิ่งจ าเป็นตอ่ร่างกายของเรา   
ผู้ ท่ีบริโภคจะบริโภคอาหารแตล่ะมือ้ต้องบริโภคอาหารให้ครบ 5 หมู ่ กินอาหาร ให้สะอาด 
ปลอดภยั  ถกูหลกัสดัสว่นของการบริโภค  ข้าว  แปง้  น า้มนั  ผกัใบเขียวกินกบัแจว่ นีก็้ดี   
แกงเห็ดสามอยา่งให้กินเป็นอาหารหลกัสลบัอาหาร  ประเภทแปง้จ าไว้อยา่ลืมหนา  ... 
กินผกัผลไม้ให้กินเป็นประจ า  กินปลากินเนือ้ไขถ่ัว่ ...ไมท่ราบความหมาย...  
กินนมให้เหมาะสมกบัวยั   
กินอาหารไขมนัพอควร  หลีกเล่ียงอาหารหวานมนัเคม็ไว้  กินอาหารให้สะอาดปราศจาก 
สารปนเปือ้น  ให้คณุงดกินเหล้า  เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  อ .ส.ม.เพิ่นเตือน ให้จดจ าเอาไว้..... 
นะพี่น้องนะ... 

(ผอ่งศรี  บญุขนัธ์.  2561: สมัภาษณ์) 
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ล าพวนประวัตไิทยพวน  (นครนายก)  
   ฉนัจะพดูถึงเขา  เขามาจากเมืองพวน 
  ฉนัจะกลา่วเป็นกลอน  ท่ีเราเคยรู้ 
  เราก็ฟังมาไมท่ัง้หมด  ก็ ..ไมท่ราบความหมาย..พอรู้ขา่ว  
  พอได้รู้ขา่วข้อ   มาท าก็แบง่กนั 
  เราเป็นหมอล าด้น  ล านานมนัไมส่นกุ )ไมน่า่ฟัง(  
  ล ามากไมไ่ด้   กลอนมีไมม่าก 
  เราจะร าไปเบือ้งหน้า  ล าไปให้ตลอด 
  ไปถึงยอดถึงต้น   ไปเบือ้งหน้าจะยืดยาว 
  ถึงคราวชะตาบ้าน  เมืองนครเชียงขวางทา่นเขินขาด 
  จงึได้พลดัพรากร้าง  มาจากเมืองพวน 
  เดี๋ยวก็มีศกึญวณ  ศกึแกวและศกึฮอ่ 

ยงัไมน่านได้   ศกึไทยก็ไปฝ่า 
พากนัไปรือ้ท าลาย  ทางบ้านฝ่ายพวน )ทางเมืองพวน(  
จงึได้พากนัย้าย   หนีตายแสนยากล าบาก พ่อลงุเอย๋ )ค าสร้อย(  
น า้ตาพรากอาบหน้า  พร าแก้มอยู่ตลอด 
ลงเรือนได้   สะพายข้าวใส้ไถ้น้อย )ไถ้คือถงุขนาดเล็ก(เอาไว้

ให้ลกูกิน 
เหลียวมองฝาเรือน  ก็ยงัไมท่นัหมอง 
เสาเรือนก็ยงัไมท่นัเก่า 
ไมมี่คนจะเฝา้   ก็จะเป็นเหย่ือให้ปลวกกิน 
อนัวา่สวนครัวนัน้  น า้เต้าก็ยงัไมเ่ป็นเคร่ือ )เถา ,ยา่น(  
มะเขือก็ยงัไมเ่ป็นขัว้  พทุราก็ยงัไมเ่ป็นชอ่ )ยงัไมอ่อกดอก(  
พวกพริก   มะแว้งเครือตายเพราะถกูแดดเผา 
นกึสงสารววัควายม้า  หมหูมาและเป็ดไก่ 
ไปกบัเขาไมไ่ด้   จะร้องไห้โฮสง่แตเ่สียง 
ไมมี่คนจะเผ่ือข้าว  เผ่ือร ายามค ่า 
ไมมี่คนเลีย้ง   จะตายหมดไมมี่เหลือ 
ลงเรือนได้   มากนัเป็นหมู่ 
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พากนัเดนิดัน้ด้น   ดงกว้างย่านยาว )กว้างใหญ่(  
เม่ือเวลาเดือนดาวส่องแสง น า้ตาก็ไหลย้อย 
พอถึงดงใหญากว้าง  สะพายข้างทัง้น า้ตา 
นา่เวทนาจริงแท้   ค ่าลงก็นอนป่า พอ่ลงุเอ๋ย )ค าสร้อย(  
บนหวันอนก็มีริน้   ปลายเท้าก็มีมดง่าม 
ข้างหลงัเป็นมดตะลา่  ข้างหน้าเป็นมดตะนอย 

.เศร้านะ..เวียงจนัทร์ร้าง   ไกลกนัถึงได้หว่ง 
ถึงได้พลดัพรากร้าง  มาอยูไ่กลกนั 
สงสารลกูน้อย   มารดาจะหนีไปก่อน 
ใครจะเอาข้าวปอ้น  ตอนเจ้าหิว 

  ไมมี่ใครเห็น   )ลกู(ก็จะร้องจนสิน้ใจ  
คงมีแตฝ่งูกากบันกแร้ง  จะพากนัมารุมทึง้ ยือ้แยง่ 
พอตะวนัค ่าคล้อย  มดและริน้จะกนัเจ้าอยู่ 
สายใจเอย๋อยากจะตายไปด้วยกนัให้โลง่ใจ  ,สิน้กงัวล  
มาด้วยกนัแล้ว   ใคร ไมดี่เขาก็ฆา่ทิง้ลงน า้ 
มาตามกนัเป็นพรวน  มาด้วยกนัเป็นขบวน ล้วนมีแตค่นพวน 
หนทางก็แสนไกล  หลายเดือนจึง่เดนิทางถึง 
ก็ได้มาถึงบรรจบ   ทางฝ่ายไทย 
เราพดูไปมากไมไ่ด้  น า้ตามนัจะร่วง 
พดูไปมากไมไ่ด้   น า้ตาจะย้อยไหลมา 

(สรุศกัดิ ์ สิงหวิบลูย์.  2561: สมัภาษณ์) 
 

ล าลา  (จังหวัดลพบุรี)  
 หยดุขบัล าไว้ซะก่อน โอกาสหน้าจะกว้างกวา่อดีต ลงักาเอยในขณะนีห้ยดุลงไว้ก่อนหนา 
 พ่ีชายท่ีรักเอย   เอาเพียงเทา่นีล้งกลอนไว้ซะก่อน ยตุิตอนลงนีพ้กัแรง สายใจเอย  หยดุไว้
ก่อนหนา 

(สมคดิ  จมูทอง,  2560, น. 71-72) 
 

 



 269 
 
ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล อารีวรรณ  หสัดนิ 
วัน เดือน ปี เกิด 19  พฤษภาคม  2526 
สถานที่เกิด นครนายก 
วุฒกิารศึกษา ศศบ. (ประวตัศิาสตร์) 2547  มหาวิทยาลยับรูพา  

ศศ.ม. (สงัคมวิทยาประยกุต์)2551  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน 24/64 ซอย 12 ถนนลงหาดบางแสน    

ต าบลแสนสขุ  อ าเภอเมืองชลบรีุ  จงัหวดัชลบรีุ   
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