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เรื่อง เพลงกลอมเด็กนครไตรตรึงษ

รายละเอียด

บทนํา

         เพลงกลอมเดก็ เป็นบทเพลงที่จดัอยูในเพลงพื้นบานโดยมีจดุประสงคใชรองกลอมเดก็หรอืปลอบเดก็ เพื่อให

เด็กนอนหลับ การรองเพลงกลอมเด็กมักสืบทอดกันดวยวิธีการจดจําจากรุนสูรุน เป็นสวนหน่ึงของวรรณกรรม

มขุปาฐะ โดยใชภาษาเป็นเครื่องมือในการถายทอดที่สําคัญสวนเน้ือหาและทวงทํานองจะแตกตางกัน ตาม

ลักษณะทองถิ่นนัน่ๆ เชน เพลงกลอมเด็กในภาคเหนือเรียก “เพลงอื่อลูก” ภาคอีสานเรียก “เพลงนอนสาหลา”

“เพลงนอนสาเดอ” ภาคกลางเรียก “เพลงกลอมเด็ก” “เพลงกลอมลูก” ภาคใต เรียก “เพลงชาน อง” “เพลงรอง

เรือ” เป็นตน ซึ่งไมวาทองถิ่นใดลวนมีลักษณะเป็นวัฒนธรรมพื้นบานที่มีบทบาทและหน าที่แสดงเอกลักษณของ

แตละชุมชน บทความมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ประวัติความเป็นมา 2) ฉันทลักษณเพลงกลอมเด็ก 3)

วิเคราะหเพลงกลอมเด็กตําบลไตรตรึงษ และ 4) การอนุรักษและรักษาเพลงกลอมเด็ก

ประวัติความเป็นมาของเพลงกลอมเด็ก
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         เรื่องราวเฉพาะเกี่ยวกับเพลงกลอมเด็กของตําบลไตรตรึงษ อําเภอเมืองจังหวัดกําแพงเพชร พบวา มีมา

ดัง้เดิมแตครัง้อดีตโดยผูกพันกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนมาชานาน โดยเพลงที่รองกลอมนัน้สามารถสะทอนให

เห็นถึงวัฒนธรรมการเลีย้งลูกของคนไทยในแถบภาคกลางสะทอนความเป็นอยู ความเชื่อ วิธีคิดตลอดจนโลก

ทัศนของชาวบานไตรตรึงษ ไดเป็นอยางดี บทเพลงกลอมเด็กเป็นเพลงที่ใชคํางายๆ ไพเราะ ใชภาษาในทองถิ่นที่

ตนอาศัยอยู มีเน้ือหาแสดงความรักและความผูกพันของแมกับลูก สะทอนวิถีชีวิตความเป็นอยูทางวัฒนธรรมการ

เลีย้งลูกของคนไทยที่ใหเด็กนอนเปลสาย โดยแมหรือคนในครอบครัวขับรองเพลงกลอมมีทัง้ขู ทัง้ปลอบ และ

รองเลานิทาน เพื่อใหเด็กเพลิดเพลินนอนหลับไดเร็วขึ้น บทเพลงที่รองนัน้ชวยกระตุนพัฒนาการและชวยอบรม

กลอมเกลาเด็กมาแตเยาววัย และสามารถชวยใหเกิดความรักความผูกพันระหวางแมกับลูกไดเป็นอยางดี อีก

ประการหน่ึงจะเห็นวาในการดําเนินชีวิตประจําวันหรือกิจกรรมตาง ๆ ของสังคมไทยตัง้แตเกิดจนตายมักจะ

เกี่ยวของกับบทรองที่เป็นกาพยกลอนอยูเสมอ ไมวาจะเป็นเพลงกลอมเด็ก เพลงการละเลนของเด็ก เพลง

ทําขวัญนาค และเพลงกลอมหอ เป็นตน (สุวรรณี ทองรอด, 2551, หน า 5) แสดงใหเห็นวา เป็นประวัติที่มีมาแต

เน่ินนานสืบทอดกันมารุนสูรุนจึงไมสามารถระบุไดวาใครเป็นคนแตงขึ้น ฉะนัน้ผูเขียนจึงคนควาขอมูลที่มีจาก

ตําบลไตรตรึงษ แลวไดรูวามีเพลงกลอมเด็กมากถึง 28 เพลง แลวแตละเพลงมีความแตกตางกัน โดยแตละ

เพลงมีทัง้การขูใหกลัวการเพลินเพลินแลวแตสถานการณ เพื่อสอนใหรูถึงความหมายของเพลง

         ในดานเพลงกลอมเดก็ที่ปรากฏในภาคกลางนัน้ ถอืวาเป็นที่รจูกัแพรหลาย และมีการบนัทกึไวเป็นหลกัฐาน

มากกวาภาคอื่น ๆ นับวาสะดวกและเป็นประโยชนแกการศึกษาคนควาเป็นอยางยิ่ง สําหรับในพื้นที่ภาคกลางนัน้

จะเห็นไดวาวิถีชีวิตของผูคนมีความเกี่ยวของและผูกพันกับ เพลงกลอมเด็กมาชานานจากหลักฐานที่ปรากฏพบ

วาในพื้นที่ตําบลไตรตรึงษ อําเภอเมืองจังหวัดกําแพงเพชร เป็นชุมชนทองถิ่นดัง้เดิมริมแมน้ําปิงที่มีวิถีชีวิต

บทเพลงตาง ๆ การละเลนพื้นบานความเชื่อวัฒนธรรม ประเพณีที่สืบทอดมายาวนาน รวมไปถึงบทเพลงกลอม

เด็กที่เคยมีผูศึกษาและเก็บขอมูล ไปแลวจํานวนหน่ึงตัง้แตปี พ.ศ.2524 (พูนพงษ งามเกษม, ม.ป.ป. อางถึงใน สุ

วรรณี ทองรอด, 2551 หน า 2) หากแตสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตนและการไหลบาของ

ขอมูลสารสนเทศยุคปัจจุบัน ทําใหเพลงกลอมเด็กดัง้เดิมซึ่งเป็นภูมิปัญญาทองถิ่นคอย ๆ เลื่อนหายไปจากสังคม

ไทย จากงานวิจัยเรื่อง “ความเชื่อและคานิยมในการอบรมเลีย้งดูเด็กไทยพื้นที่ 4 ภาค ของประเทศไทย” พบวา

เพลงกลอมเด็กไดหายไปจากกระบวนการเลีย้งดูเด็กไทย โดยอาจพบหลงเหลือบางในบางภูมิภาคแตเน้ือรองก็ผิด

เพีย้นไปมาก สวนในกรุงเทพมหานครแทบจะไมพบ การกลอมเด็กดวยเพลงดัง้เดิมเลย จากสถานการณที่เกิดขึ้น

อาจกลาวไดวา แนวโนมของผูที่รองเพลงกลอมเด็ก หรือใชเพลงกลอมเด็กเป็นเครื่องมือในการเลีย้งดูบุตรมีอัตรา

ลดลงกวาในสมัยกอนมาก ทัง้น้ีอาจมาจากปัจจัยภายนอก เชน พอแมไมมีเวลาเลีย้งดูบุตรคนรุนปัจจุบันไมคุน

เคยกับเน้ือรองเพลิงกลอมเด็กแบบดัง้เดิม ตลอดจนความเจริญกาวหน าของเทคโนโลยีและสารสนเทศ เป็นตน

จึงทําใหนาวิตกวาหากไมมีการสืบทอดเพลงกลอมเด็กไปสูคนรุนหนุมสาวในปัจจุบัน แลวคนในรุนลูกหลานตอไป
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อาจไมรูจักเพลงกลอมเด็กแบบดัง้เดิมเลยก็เป็นได และอาจสงผลกระทบตอระบบความคิด ความเชื่อ และโลก

ทัศนของคนในชุมชนทองถิ่น (สุวรรณี ทองรอด, 2551, หน า 2) ผูเขียนไดเลือกเพลงกลอมเด็กของตําบลไตร

ตรึงษมา เพราะเป็นเพลงที่เขาใจงายฟังสบายเพลิดเพลิน มีทวงทํานองไพเราะและที่สําคัญเหมาะกับการกลอ

มเด็ก ที่ผมเลือกทํางานวิจัยน้ีเพราะอยากรักษาวัฒนธรรมของเพลงกลอมเด็กเอาไว ดวยเน้ือหาเพลงกลอมเด็กมี

ใหฟังทัว่ประเทศไทย

         การศึกษาเพลงกลอมเด็กของตําบลไตรตรึงษ จากการเก็บขอมูลในชวงเดือนธันวาคม พ.ศ.2551 พบวา มี

เพลงกลอมเด็กจํานวนทัง้สิน้ 28 เพลง ผลการศึกษาวิเคราะหพบวา เพลงกลอมเด็กที่ปรากฏนัน้ไมมีรูปแบบ

คําประพันธตายตัว มีสัมผัสคลองจองมากบางน อยบาง สวนใหญมีลักษณะคลายกับกลอนทัว่ไป มีสัมผัสระหวาง

วรรค ใชถอยคําเรียบงาย ไมมีทํานอง ตายตัว ในสวนความยาวของเพลงแตละเพลงมีไมเทากัน กําหนดแนนอน

ไมได ผูรองอาจขยายออกไป ไดเรื่อยๆ หรือตัดใหสัน้เขาก็ได โดยมีคําเหกลอมแทรกเป็นระยะ เชน เอย เอย เอ

เอ โอละเห เป็นตน (สุวรรณี ทองรอด, 2551, ออนไลน) ทัง้น้ีเพลงกลอมเด็กไตรตรึงษนัน้ มีทํานองที่ไพเราะ

ไมมีรูปแบบคําประพันธตายตัว ใชถอยคําที่เรียบงาย มีสัมผัสคลองจอง เหมาะสมกับเด็ก เพื่อทําใหนอนหลับ สม

กับเป็นเพลงกลอมเด็ก เพลงกลอมเด็กนัน้ทําใหไดรูถึงของบทเพลงที่มีมาแตเน่ินนาน  ทําใหเหมาะสมแกการ

รักษาตอไป

         การศกึษาประวตัิความเป็นมาของตาํบลไตรตรงึษ อาํเภอเมอืง จงัหวดักาํแพงเพชร พบวาเมอืงไตรตรงึษเป็น

ทองถิ่นที่ตัง้ของเมืองโบราณที่มีอยูจริงและเป็นเมืองสําคัญมาตัง้แตสมัยทวารวดี คือ เมื่อประมาณพุทธศตวรรษ

ที่ 15 และมีรองรอยของความเจริญทัง้ในสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา จวบจนถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนตน มีการ

ปรากฏหลักฐานจากโบราณสถานอยางชัดเจน เชน เจดียวัดพระธาตุ เจดียวัดเจ็ดยอด ซึ่งพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) ไดเสด็จประพาสเมื่อ พ.ศ.2449 และมีพระราชวินิจฉัยถึงประวัติความเป็นมา

และลักษณะของศิลปกรรมไวในจดหมายเหตุเสด็จประพาสตนครัง้ที่ 2 ในครัง้นัน้ (สันติ อภัยราช, 2551, หน า 2

6) ไตรตรึงษนัน้เป็นเมืองเกา เป็นที่ตัง้ถิ่นฐานสําคัญของเมืองโบราณ จึงไดรูประวัติอยางเห็นไดชัด มีทัง้รองรอย

การคนพบตาง ๆ เพราะฉะนัน้ผูเขียนจึงไดรวบรวมและศึกษาขอมูลของเพลงกลอมเด็กตําบลไตรตรึงษน้ี วามี

เรื่องราวของเพลงกลอมเด็กที่สําคัญตอตัวผูเขียนและคนอื่น 

ฉันทลักษณ และเพลงกลอมเด็กไตรตรึงษ

         สุวรรณี  ทองรอด (2551) เพลงบทเพลงกลอมเด็กทัง้ 28 เพลง

เพลงลิน้ทอง 1.

เอ.. เฮ.. เฮย แมจะกลาวถึงเรื่องราวลิน้ ทองเอย
ชายมีเมียสอง รักเมียเอย ไมเทากัน
เมียหลวงจะตีดวยทอนออย.. เอย
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เมียน อยจะตีดวยทอนจันทร.. เอย
รักเมียไมเทากัน .. เอย
บาปนัน้ เอย.. มาถึงตัว

เพลงนางประทุม 2.

แมจะขอกลาวเรื่องราวเอย.. นางประทุมรูปสวยรวยละลุมเอย..
เจาเกิดในพุมบุษบา ฤๅษีเลีย้งไวเติบใหญขึ้นมา
ฤๅษีไปป านางก็รอยพวงมาลัย ลอยแกว..ลอยแกว..
นางแกวก็พิษฐานไปเน้ือคูอยูที่ไหน ใหพวงมาลัยสวมคอ..เอย
ใหมารวมฟูกรวมหมอน มารวมที่นอนกับนาง

เพลงนางชะนี 3.

โอชะนีมือเหนียวเอย ..มือเหน่ียวกิ่งพฤกษา พบเพื่อนแลวก็พากันมากินผล.. เอย
บางก็หอยโหนโยนราวแสวงหาลูกไม ฤาเอามาตองกินลูกไมป าเอย
ไมไดทําไรทํานาก็เป็นเหมือนคน บางก็ขึ้นตนไทรไกวตัวเอิง..เอย
รองเรียกหาผัวอยูอลวน ฮือ มุนีฤาษีทานประทาน อือ เอย
ใหเยาวมาลยมากับผัวตน นางไดมากับผัว... เอิงเอย
นางมาคิดชัว่ชาติที่แสนกล คิดฆาผัวตัวเสียเอิงเอย
หลอนจะยอมเป็นเมียพวกโจร พอผัวสิน้ชีวิต คิดแลวทางน้ีเอย
ไอโจรมันก็หนีทิง้ไปกลางหน เลยเขาสาปตัวแมนางโมรา
เศราโศกาอยูกระสับกระสน เห็นพระอาทิตยระบายสี...เอย
สําคัญวาเลือดสามี นางก็รํ่าบนตัวของแมชะนีเอย
วาเดิมทีเอยเป็นคน  

เพลงวัดโบสถ 4.

เอ เฮย ฮา วัดเอยวัดโบสถ..เอย มีตนโตนดอยูเจ็ดตน ฮือ
พอขุนทองไปปลน..เอย ปานฉะน้ีแลวไมเห็นมา
เขารํ่าลือมา..เอย วาขุนทองเอย..ตายแลว
เหลือแตกระดูกใหลูกแกว..เอย เมียรักเอยจะไปปลง ฮือ
ศพเอยพอขุนทอง คดขาวใสหอ เอย ถอเอยเรือมา ฮือ
ลุงอินน้ีถือถาด..เอย ยกกระบัตรเอยทานถือธง
ถือทายเรือหงส..เอย ปลงศพเอยพอขุนทอง
เรือไปลมที่ทาสิงห..เอย ไปปีนขึ้นไดเอยที่ทาทอง
เสียขาวเสียของ..เอย เสียเงินเสียทอง เอยก็ไมคิด
เสียปลาสลิด.. เอย ติดทายเรือไป

เพลงเจางามประเสริฐ 5.

งามเอย เจางาม นะประเสริฐเอย ขวัญเจาแมเถิดนะแมยามยาก
น้ําออยหรือน้ํา ตาล เอย แมมิไดพาน ฮือ หนอพบปะ.. เอย
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ความยากนะ แมคุณ ..เอย  

เพลงเน้ือเย็น (1) 6.

เน้ือเอยเน้ือเย็นเอย ไมไมใหไปเลนเอยในน้ํา
จระเขเหรา มันจะพาเขาถํ้า ..เอย มันจะพาระกํา เอย แมคุณ

7.เพลงเน้ือเย็น (2) 

เอยหนอ เจาเน้ือ เย็นเอย แมมิใหลูกไปเลน.. เอย
ในทองคลองน้ํา มันมากนะ มันจะพาเจาลอยลอง.. เอย
ทองคลองนะแมคุณ เอ เฮ เอย โอ เห

เพลงแมเน้ืออุน (1) 8.

เน้ือ เอย หนอ เน้ือ อุน.. เอย เมื่อไรเจาจะมีบุญหนอ แมจะไดพึ่ง ฮือ
เมื่อเจาตกยาก ฮือ ลงไป ไมมีใครจะครวญถึง..เอย
เอวกลึงนะแมคุณ เอ เฮ เอย โอ เห  

เพลงแมเน้ืออุน (2) 9.

แมเน้ืออุนเอย.. เน้ือเจาละมุนเหมือนสําลี
แมไมใหใครมาแตะตอง กลัวจะหมองศรีเอย
คนดีนะแมคุณ  

เพลงแมเน้ือออน (1) 10.

เน้ือเอยเน้ือออนเอย ไมหลับไมนอนหรือจะคอยใคร
ญาติวงศหรือพงศาเอย.... ของแม จะมาหนอทางไหน เอย ..คอยใครเลาแมคุณ

เพลงแมเน้ือออน (2) 11.

แมเน้ือออน เอย ออนแม เธอจะนอน ฮือ วันฮือ นอนหลับนอนไหล เอย
นอนไปหนอนาน ๆ ตื่นขึ้นมา แมจะรับขวัญ เอิง เอย นอนวัน ฮือ นะ แมคุณ

เพลงเจารอยชัง่ 12.

เจารอยชัง่..เอย แมจะชัง่เจาดวยน้ํารัก..เอย
ชัง่เอย.. เงินหนอชัง่ทอง มาสักสองสามรับ..เอย
ยังไมเทาลูกรักเอย ของแมคนเดียว เอ ..เฮ..เฮ

เพลงบุญชู 13.

โอละเห เอย เห เจารอยชัง่ หนอบุญชูเอย
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บุญแมยังอยูลูกเอย จะครื้น เครง ฮือ
สิน้บุญน อยของแมหนอหาไม เด็กเลีย้งควายมันจะหนอ กุมเหง เอย
จะครื้นเครงเอย.. ก็ไมมี  

เพลงวัดนอก 14.

วัดเอยวัดนอก.. เอย มีแตดอกเอยแคแดง
ตกตํ่าก็ยิ่งแพง.. เอย สาวน อยจะหม.. เอย สีชมพู
เจาก็มีผัวแลว.. เอย จะแตงไปใหเอย..หนอ.. ใครดู
แตงตัวไปลอชู.. เอย เขารูกันเสียเต็มใจ ..เอย

เพลงระลอก 15.

เอ.. ระลอกเอยพัดมา ดังจอก..เอย ระลอกก็ซัดเอย ใหแรง
พัดพอ พัดแม เอย ยังจะไว..เอย เอาบุญใหญหน าถาแข็ง เอย
มีเรี่ยว มีแรง.. เอย จะแทนคุณ ยังไมไวเอาบุญเอย.. แทนคุณเอย
แมเอย .. เอ เฮ  

เพลงแมวเหมียว 16.

เอ.. เอ.. เอ .. แมวเอยแมวเหมียว แยกเขีย้วยิงฟัน
เสือปลาหน าสัน้ กัดกันเอย เอ.. เอ

เพลงคางคาว 17.

โยนยาวเอย คางคาวกินกลวย
มารับน องไปดวย ไปชวยกันโยนยาวเอย เอ เฮ

เพลงตุกแก 18.

ตุกแกเอย.. นอนไมหลับ
ตุกแกกินตับ เสียทีหวา เอ เอ.. เอ

เพลงคลองชาง 19.

เอ.. เฮย วันเอยวันน้ีเอย แมวาเอย..จะไปคลองชาง
ขามหวยบึงบาง ขามเขาพนมทอง
คลองชางน่ีมาไดเอย แมใสไวเอย...ที่ในซอง
เกี่ยวหญาน่ีมากองเอย ชางน อยเอย..ก็ไมกิน
ยกเอยงวงขึ้นพาดงาเอย น้ําตาก็ไหลเอย..อยูริน..ริน
ชางน อยก็ไมกินเอย เพราะคิดถึงถิ่นเอย..มารดา

เพลงวัดโบสถ (2) 20.
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วัดเอยนะวัดโบสถ.. เอย มีแตขาวโพด เอย สาลี
เห็นลูกเขยตกยาก.. เอย แมยายก็พรากลกูสาวหนี
เหลือแตขาวโพดสาลี.. เอย ตัง้แตวันน้ีก็โรย ฮือ รา

เพลงนกกาเหวา 21.

นกเอยนกกาเหวาเอย ไขใหเอยแมกาฟัก
แมเอยกาหลงรักเอย ฟักไขเอยในอุทร
คาบเอยเอาขาวมาเผื่อเอย แมคาบเอาเหยื่อเอยมาป อน
ชอนน้ํามาใหลูกกินเอย สอนบินเอยนะแมคุณ
ปีกหางเจาก็ไมกลาแข็งเอย อยาเพิ่งทอแมจะสอนบิน
พาลูกไปหากินเอย ตามฝ่ังเอยแมคงคา
ปีกบินก็เหยียบแตปลายไรเอย ปากเจาก็ไซรเอยจะหาปลา
นายพรานก็ยกปืนขึ้นสองเอย ดอมมองเอยจะยิงแมกา
ยิงโป งก็ตายควํ่าเอย มาตายตรงน้ําเสียแลวนะแมกา

เพลงนกเขา (1) 22.

นกเขา เอย ขันตะเชา เอยจนเย็น ขันใหมันหนอดัง ดัง เอย
แมจะฟังแตเสียงเลน เอย เสียงเย็นนะ แม (พอ) คุณ

เพลงนกเขา (2) 23.

นกเขาฝอยเอย ขามมาหยอย เอยนาหลัง
นกเขาครัง่เอย แมจะขังเจาเขาไว หนอในกรง
เก็บแตดอกจําปี หนอจําปา กาหลงเอยมาแซมผม เอย เจานอน เอเฮ

นกขมิน้ 24.

นกขมิน้เหลืองออนเอย คํ่าแลวเจาจะนอนที่ไหนเอย
นอนไหนก็นอนได สุมทุมพุมไมก็เคยนอน

เพลงขนมลูกโยน 25.

โยน โยน โยน ขนมลูกโยน โยนเขากอไผ
ชางงาเล็ก เจ็กงาใหญ เก็บดอกไม
บูชาบาล ผัวทํางาน เมียเลนชู
จับไมกระทู ไปลอมรางเป็ด ไปลอมรางไก
แมอีโหลง แมอีไหล ตะพายขาวแช
ไมบอกกับแม วาจะไปเมืองไหน ไปเมืองพลับ
ลูกเขยเลยจับ ไปรับพอตา พอตากูมาแลวเหวย
ลูกเขยกูมาแลววา อายแกวกางกา กอดเมียกลางวัน
ลุกขึ้นไกขัน ตะวันแดงแจ  
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เพลงโยทิง 26.

โยทิง โยนชา ทํานาหนองไหน ทํานาหนองไอเขโอ
ขี่ชางงาโตไปซดหญากอง ลูกโดเต็มทองออกลูกเป็นพัน
ขนมทอดมันขายอันละสิบเบี้ย ไปซื้อไกเตีย้มาแลกตุนโพ
ขโมยโอกโอกลักโถกูไป กูจับตัวไดเสียเมืองพริกที
หน าแข็งเป็นฝีจมูกเป็นไฝ ไปตัดหอไม หนอไมไมกลัว
ไปหักสายบัวเป็นหัวระประกาย ไอเชิงมันลาย จมูกมันงอน
ไอเมื่อมันนอนมันนอนใตไม ไอเมื่อมันไปไมรูใตไมรูเหนือ

เพลงสูควาย 27.

เล..เล..เล อายเลขุนปลัด ขนทรายเขาวัด
นัดกันเลนควาย ควายมึงควายกู
เขาสูดวยกัน ควายใครแพ
ดาแมเจาของมัน เล..เล..เล

เพลงโอละทึก 28.

โอละเห เอยเห โอละทึก ฮือ ลุกแตดึก ฮือ เอย.. ทําขนมหมอแกง
ไอผัวก็ดา นางเมียก็แชง เอิงเอย ขนมก็คาหมอแกง

พบวาฉันทลักษณแบงเป็น กลอนแปด 14 เพลง กลอนดอกสรอย 3 เพลง กลอนหก 1 เพลง กลอนสี่ 4 เพลง

กลอนสุภาพ 6 เพลง รวมทัง้หมด 28 เพลง

การศึกษาวิเคราะหเพลงกลอมเด็กไตรตรึงษ

         จากการสัมภาษณ คุณแมสุขศรี สิทธิ พบวา เพลงกลอมเด็กของตําบลไตรตรึงษจํานวน 28 เพลง มีเน้ือหา

ใกลเคียงกับเพลงกลอมเด็กของภาคกลาง ทัง้น้ีคุณแมสุขศรี สิทธิ ไดแบงประเภทเน้ือหาตามลักษณะและมุมมอง

หลากหลายกันออกไป และไดจําแนกประเภทเน้ือหาตามลักษณะของเพลงกลอมเด็กที่ปรากฏดังตอไปน้ี

         เรื่องราวเกี่ยวกับวรรณกรรมนิทาน ในบางบทเพลงนัน้ไดเคาโครงเรื่องมาจาก เรื่องราวจักร ๆ วงศ ๆ หรือ

เรื่องเลา - นิทานพื้นบาน โดยเน้ือหาดังกลาว พบวามีจํานวน 4 เพลง ไดแก 

            1) เพลงลิน้ทอง

            2) เพลงนางประทุม

            3) เพลงนางชะนี

            4) เพลงวัดโบสถ (1)
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         นอกจาก 4 เพลง น้ีแลว ยงัมีเพลงเกีย่วกบัการแสดงความรกัของพอแมที่มีตอลกู เป็นการแสดงถงึความเอื้อ

อาทร การเอาอกเอาใจ การดูแลเอาใจใส รวมถึงการปลอบใจเด็กเพื่อใหรูสึกอุนใจ สังเกตคําที่ใชเรียกแทนตัวลูก

ในบทกลอม มักจะใชคําวา เจาเน้ือออน เจาเน้ือน่ิม เจาเน้ือเย็น แมเน้ืออุน เจางาม เจารอยชัง่ เจาประเสริฐ

เป็นการบงบอกถึงความเอ็นดูรักใครและทะนุถนอม โดยเน้ือหาดังกลาว พบวามีจํานวน 8 เพลง ไดแก

            1) เพลงเจางามประเสริฐ

            2) เพลงเน้ือเย็น (1)

            3) เพลงเน้ือเย็น (2)

            4) เพลงแมเน้ืออุน (1)

            5) เพลงแมเน้ืออุน (2)

            6) เพลงแมเน้ือออน (1)

            7) เพลงแมเน้ือออน (2)

            8) เพลงเจารอยชัง่

         เพลงกลอมเดก็เกีย่วกบัการขูเพื่อใหเดก็เกดิความกลวั เป็นการอบรมหรอืสัง่สอนเดก็ในทางออมที่ใชจติวทิยา

การบอกถึงสัตวที่นากลัว ดุราย มีเขีย้วเล็บ เชน แมวเหมียว คางคาว ตุกแก เป็นตน เพื่อขูใหเด็กเชื่อฟังและ

นอนหลับในที่สุด โดยเน้ือหาดังกลาว พบวามีจํานวน 3 เพลง ไดแก

            1) เพลงแมวเหมียว

            2) เพลงคางคาว

            3) เพลงตุกแก

         นอกจากการปลอบขวัญแลวยังมีเพลงที่ทําใหเกิดความเพลิดเพลิน เป็นการใชทวงทํานองและเน้ือหาที่

เป็นการปลอบประโลม ในขณะเดียวกันก็เกิดความสนุกสนาน เมื่อฟังแลวเกิดความเพลิดเพลิน โดยหยิบยกสิ่งที่

เห็นไดทัว่ไปในธรรมชาติหรือในชีวิตประจําวัน เชน การละเลนพื้นบาน ชางน อย นก กาเหวา นกเขา นกขมิน้

เป็นตน โดยเน้ือหาดังกลาว พบวามีจํานวน 8 เพลง ไดแก
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            1) เพลงคลองชาง

            2) เพลงวัดโบสถ (2)

            3) เพลงนกกาเหวา

            4) เพลงนกเขา (1)

            5) เพลงนกเขา (2) 

            6) เพลงนกขมิน้

            7) เพลงสูควาย

            8) เพลงโยทิง้ (สุวรรณี ทองรอด, 2551, ออนไลน)

         ดงันัน้ผูเขยีนจงึไดรูวาบทเพลงกลอมเดก็นัน้ หากเป็นการรองกลอมในเวลากลางคนืจะแตกตางจากการรอง

กลอมทัว่ไปในเวลากลางวัน นัน่คือการรองกลอมในเวลากลางคืนจะไมนิยมใชเพลงที่จังหวะชาเนิบ เสียงเย็นๆ

เสียงโหยหวนและเสียงนุมนวล โดยมาจากความเชื่อเกี่ยวกับการหามรองเพลงในเวลากลางคืน ซึ่งบางถิ่นเชื่อวา

เป็นการเรียกสิ่งชัว่ราย ภูตผีปีศาจเขาบาน

การรักษาและอนุรักษวัฒนธรรมเพลวกลอมเด็กไตรตรึงษ

         จากการสมัภาษณ คณุแมสขุศรี สทิธิ พบวา ดวยเรื่องราวของเพลงกลอมเดก็ที่มีมาแตชานานเป็นที่สบืทอด

ตอมากันเป็นรุนๆ ซึ่งมีการใชกันน อยมากแตกตางจากเมื่อกอนที่รองกันทุกบาน ในตอนน้ีมีสื่ออิเล็กทรอนิกสเขา

มาไมวาจะเป็นยูทูปอื่นๆ เป็นตน ไดทําใหคนในยุคน้ีไดลืมเพลงกลอมเด็กลงไปผูเขียนจึงอยากใหมีการใชเพลง

กลอมเด็กกันมากขึ้นจึงทําบทความน้ีขึ้นมาเพื่อรักษาและอนุรักษเพลงกลอมเด็กไตรตรึงษน้ีไว ดังนัน้ผูเขียนจะ

นําขอมูลที่หามาไดทัง้หมดไปสืบทอดไปยังรุนสูรุนเพื่อรักษาวัฒณธรรมของเพลงพื้นบานใหสืบทอดตอไป

บทสรุป

         จากการศกึษาเรื่องเพลงกลอมเดก็นครไตรตรงึษ จงัหวดักาํแพงเพชร บทความน้ีมีวตัถปุระสงคเพื่อศกึษา 1)

ประวัติความเป็นมา พบวาเรื่องราวเฉพาะเกี่ยวกับเพลงกลอมเด็กของตําบลไตรตรึงษ อําเภอเมืองจังหวัดกําแพง

เพชร มีมาดัง้เดิมแตครัง้อดีตโดยผูกพันกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนมาชานาน โดยเพลงที่รองกลอมนัน้สามารถ

สะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมการเลีย้งลูกของคนไทยในแถบภาคกลางสะทอนความเป็นอยู ความเชื่อ 2)

ฉันทลักษณเพลงกลอมเด็ก พบวา ฉันทลักษณแบงเป็นกลอนแปด 14 เพลง กลอนดอกสรอย 3 เพลง กลอนหก
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1 เพลง กลอนสี่ 4 เพลง กลอนสุภาพ 6 เพลง รวมทัง้หมด 28 เพลง 3) วเิคราะหเพลงกลอมเดก็ตาํบลไตรตรงึษ

พบวา เน้ือหามีความใกลเคียงกันกับเพลงกลอมเด็กของภาคกลางทัง้น้ีไดแบงประเภทเน้ือหาตามลักษณะและมุม

มองอนัหลากหลายกนัออกไป และไดจาํแนกประเภทเน้ือหาตามลกัษณะของเพลงกลอมเดก็ และ 4) การอนรุกัษ

และรักษาเพลงกลอมเด็ก พบวาจากการสัมภาษณ ครูสุขศรี สิทธิ วาดวยเรื่องราวของเพลงกลอมเด็กที่มีมาแตชา

นานเป็นที่สืบทอดตอมากันเป็นรุนๆ ซึ่งมีการใชกันน อยมากแตกตางจากเมื่อกอนที่รองกันทุกบาน ในตอนน้ีมีสื่อ

อิเล็กทรอนิกสเขามาไมวาจะเป็นยูทูป อื่นๆ เป็นตน ดังนัน้ชุมชนทองถิ่นดัง้เดิมริมแมน้ําปิงที่มีวิถีชีวิตบทเพลง

ตางๆ และปรากฏนัน้ ไมมีรูปแบบคําประพันธตายตัว มีสัมผัสคลองจองมากบางน อยบาง สวนใหญมีลักษณะ

คลายกับกลอนทัว่ไป มีสัมผัสระหวางวรรค ใชถอยคําเรียบงาย ไมมีทํานองตายตัว ในสวนความยาวของเพลง

แตละเพลงมีไมเทากัน กําหนดแนนอนไมได ผูรองอาจขยายออกไปไดเรื่อยๆ ทัง้น้ีไดรูและเขาใจในเน้ือหาเพื่อ

นํามาศึกษาและอนุรักษใหสืบทอดตอไป

คําสําคัญ : เพลงกลอมเด็ก, ตําบลไตรตรึงษ, เพลงกลอมเด็กไตรตรึงษ

ที่มา : https://acc.kpru.ac.th/KPPStudies/index.php?title=เพลงกลอมเด็กนครไตรตรึงษ

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2022-07-19

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=2124&code_db=610004&code_type=01
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