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ABSTRACT 
 

The objectives of the research consist of three main aspects: 1) studying biography and 
achievement of Chan Khamwilai, 2) analysing children’s songs composed by Chan Khamwilai, 
and 3) studying the value of children’s songs of Chan Khamwilai by qualitative research method. 

The result showed that Chan Khamwilai was born on 21 February 1904 in Ang-Thong 
province. Chan is well-known in writing various kind of literature. Moreover, Chan is famous in 
composing the children’s song; Ministry of Education has bought the right of the music and used 
the lyrics from his compositions to be a standard course-book collection used in the elementary 
schools under the government administration. Notably, the work that made Chan recognised 
broadly is writing the lyrics for the National Anthem in the third and the fourth sections. Chan died 
at the age of 84 on 12 August 1990. 

In terms of the musical analysis of Chan Kamwilai’s children song, there are twenty-nine 
songs divided into nine categories, including 1) nature and environment, 2) family and society,    
3) school, 4) arts and culture, tradition, and amusement, 5) music and dance, 6) sport,                
7) morality, 8) self-discipline, and 9) patriotism. The musical characteristics are as follows: all songs 
employ Western Classical Music system in which G-clef is used, most of the songs have a single 
section, the range of the notes is less than or equal to the 11th interval, and all songs are played 
in F Pentatonic scale with a 2/4 time signature at a moderate tempo. 

Regarding the value expressed in the children songs of Chan Kamwilai is the musical value, 
poetry value, and social value with the emphasis of building the quality of the children from their 
childhood physically and mentally as well as encouraging a sense of being a good member of   the 
society; apparently, all the values mentioned have corresponded with the socialisation theories. 
Hence, this showed the influence of children’s music to society in terms of teaching social and 
cultural concepts as a tool to nurture an appropriate personality for the children. 
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บทที่ 1 

บทนำ 

 

1. ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 

 มนุษยไดมีการนำเอาดนตรีเขามามีสวนรวมในการดำเนินชีวิต มีการปรับปรุง เปล่ียนแปลง 

พัฒนาข้ึนมาอยางเปนลำดับ เพื่อนำมาเสริมสรางคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน ไมวาจะเปนในดานพิธีกรรม

ศาสนา การเมือง สังคม วัฒนธรรม ประเพณีและดานการศึกษา นอกจากนี้ดนตรีถูกใชเปนเครื่องมือ

ในการกลอมเกลาจิตใจของมนุษย สามารถกระตุนอารมณความรูสึก และปรับเปล่ียนพฤติกรรม

บางอยางของมนุษยได 

 การกลอมเกลาทางสังคม เปนการเรียนรูของสมาชิกในสังคมท้ังรูปแบบท่ีเปนทางการและ  

ไมเปนทางการ เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพตามความตองการของสังคมท้ังทางตรง โดยครอบครัว 

การศึกษา บุคคลรอบขาง และทางออม โดยการเลียนแบบ มีจุดมุงหมายเพื่อตองการการปลูกฝง

ระเบียบวินัย การรูจักบทบาท และทัศนคติตาง ๆ ดนตรีจึงเปนเครื่องมือสำคัญอยางหนึ่งท่ีชวย      

ในการพัฒนา กอใหเกิดความคิด พฤติกรรมท่ีดีงามใหเกิดในสังคมได และกลุมเปาหมายท่ีสำคัญ คือ      

กลุมเยาวชนของสังคม  

การปลูกฝงใหเยาวชนไดเรียนรูระเบียบวินัย รูจักหนาท่ีและบทบาทของตนเองในสังคม   

ผานกิจกรรมทางดนตรีนั้น ทำใหเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลินไปกับเสียงดนตรี ไดรูจักทำนองและ

จังหวะ และกอใหเกิดอุปนิสัยท่ีดีงาม นอกจากนี้ยังไดเรียนรูดานภาษาผานทางเนื้อเพลง ซึ่งมีบทบาท

ในการช้ีแนะคานิยมพื้นฐานท่ีมีลักษณะไมซับซอน แตมีความสำคัญกับบทบาทในการควบคุมแนวคิด

ในการดำเนินชีวิตในสังคม ทำใหรูจักและเขาใจส่ิงแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรมในแงตาง ๆ เชน 

คานิยมเกี่ยวกับความกตัญู ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบ ความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว 

ความสัมพันธระหวางเด็กกับโลกธรรมชาติ เปนตน 

กระทรวงศึกษาได เล็งเห็นความสำคัญของกิจกรรมการเรียนรูทางดานดนตรี และ          

การรองเพลงสำหรับเด็ก จึงไดมีการจัดการศึกษาทางดานดนตรีตามแนวทางของการศึกษาแหงชาติ 

ภายหลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เพื่อสงเสริมพัฒนาการของเด็ก มีการจัดทำ

หลักสูตรทางดานดนตรี และไดมีการพัฒนามาอยางตอเนื่อง โดยในหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2491 

กระทรวงศึกษาธิการไดระบุถึงจุดมุงหมายของการเรียนดานดนตรไีววา “ใหนักเรียนไดเรียนรูเพลงรัก

ชาติบานเมือง เพลงของโรงเรียน เพลงอัตราจังหวะ 2 ช้ัน และเพลงพื้นเมือง” เพื่อเปนการฝกทักษะ

ทางดานดนตรี การรองเพลง ทำใหเกิดความเพลิดเพลินใจ เปนเครื่องกลอมเกลาจิตใจกอใหเกิด

อุปนิสัยอันดีงาม อีกท้ังทำใหรูจักใชเวลาใหเกิดประโยชน ตอมาในหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2498
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กระทรวงศึกษาธิการจัดทำหลักสูตรการสอนรายวิชาขับรอง โดยมุงเนนใหผูเรียนรองเพลงงาย ๆ 

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดกำหนด มีท้ังเพลงทำนองเพลงไทย เพลงสากล และเพลงไทยสากล     

มีจุดมุงหมายเพื่อใหผูเรียนรองเพลงใหถูกตองตามเสียงและจังหวะ รูจักการออกเสียงไดถูกตอง และ

ชัดเจนตามโนตสากล นอกจากการจัดทำหลักสูตรทางดานดนตรีแลว กระทรวงศึกษาธิการไดมี     

การจัดทำแบบเรียนสำหรับรายวิชาดนตรีและขับรองข้ึนในป พ.ศ. 2492-2494 คือ หนังสือบทขับรอง

เพลงตามหลักสูตรประถมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เลม 1-4  จัดทำเพื่อนำมาใชประกอบการเรียน

การสอนในระดับประถมศึกษา ประพันธบทรอง และบรรจุทำนองเพลงโดยนายฉันท ขำวิไล      

เขียนโนตสากลประกอบบทเพลง โดยพระเจนดุริยางค และมีการจัดทำแผนเสียงแจกจายใหโรงเรียน

พรอมกับหนังสือ โดยมีนายมนตรี ตราโมท (ศิลปนแหงชาติ) เปนผูควบคุมวงดนตรี ในการบันทึก

แผนเสียงอีกดวย 

นายฉันท ขำวิไล เปนนักประพันธท่ีมีช่ือเสียงในขณะนั้น มีผลงานการประพันธโคลง ฉันท 

กาพย กลอน และผลงานดานการเขียนหนังสือมากมาย นอกจากผลงานดานการเขียนหนังสือแลว 

ผลงานท่ีสำคัญของนายฉันท ขำวิไล คือเพลงรองสำหรับเด็ก ซึ่งเปนผลงานท่ีมีความสมบูรณท่ีสุด     

ท่ีประพันธข้ึนโดยคีตกวีไทย เพราะนอกจากจะเปนเพลงท่ีประพันธข้ึนสำหรับเด็กแลว ยังเปนเพลงท่ีมี

การบันทึกเพลงท่ีสมบูรณท่ีสุด กลาวคือ เนื้อเพลงเปนเรื่องราวของเด็ก ประพันธข้ึนเพื่อใหเด็กรอง 

เปนเพลงทำนองส้ัน ๆ งาย ๆ ท้ังยังมีการบันทึกเปนโนตสากลไวอีกดวย นอกจากนี้มีผลงานท่ีสำคัญ

อีกช้ินหนึ่งก็คือ การประพันธคำรองเพลงชาติทอนท่ี 3 และทอนท่ี 4   

จากผลงานดานการประพันธเพลงรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไลขางตน ทำใหผูวิจัย    

มีความสนใจท่ีตองการศึกษาโครงสราง องคประกอบ และคุณลักษณะทางดนตรีของบทเพลง 

ตลอดจนศึกษาคุณคาท่ีปรากฏในบทเพลง นอกจากนี้ผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาประวัติและผลงาน

ในดานตาง ๆ ของนายฉันท ขำวิไลอีกดวย 
 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาประวัติและผลงานของนายฉันท ขำวิไล 

2.2 เพื่อวิเคราะหเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล 

2.3 เพื่อศึกษาคุณคาของเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล 
 

3. คำถามในการวิจัย 

3.1 ประวัติและผลงานของนายฉันท ขำวิไลเปนอยางไร  

3.2 คุณลักษณะทางดนตรีของเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไลเปนอยางไร 

3.3 คุณคาท่ีปรากฎในเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไลมีอะไรบาง 
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4. ขอบเขตในการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกำหนดขอบเขตดานเนื้อหาเพื่อใชในการวิเคราะห ดังนี้ 

4.1 ผูวิจัยศึกษาคุณคาของเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล ท่ีประพันธและ 

บรรจุเพลงโดยนายฉันท ขำวิไล จำนวน 109 เพลง จากหนังสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตร

ประถมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เลม 1-4  

4.2 ผูวิ จัยคัดเลือกบทเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล จำนวน 29 เพลง        

จากจำนวน 109 เพลง เพื่อใชในการวิเคราะหองคประกอบ และคุณลักษณะทางดนตรีของบทเพลง  
  

5. ขอตกลงเบ้ืองตน 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยวิเคราะหบทเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล จากเนื้อเพลง

และโน ตสากลท่ี ไดมีก ารบันทึกไว ในหนั ง สือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ เลม 1-4  
 

6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

ประโยชนท่ีคาดวาไดรับจากการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยคาดวาจะกอใหเกิดประโยชน ดังนี้ 

6.1 นำไปใชเปนองคความรูทางดานวิชาการ เพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษา 

บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจในดานดนตรี  ด านการขับรอง และ             

ดานงานประพันธ  

6.2 นำความรูดานคุณคาของบทเพลงท่ีไดจากการวิจัยไปปรับใชในโอกาสตาง ๆ  เพื่อเปนประโยชน

ตอวงการดนตรี การศึกษา และสังคม 

6.3 เปนแนวทางแกผูท่ีสนใจในงานวิจัยทางดานศิลปวัฒนธรรมดนตรี ขับรอง และงานประพันธ 

เพื่อสามารถนำไปสรางสรรคเปนผลงานนวัตกรรมตอไป 
 

7. นิยามศัพทเฉพาะ 

เพลงขับรองสำหรับเด็ก  หมายถึง บทเพลงท่ีแตงข้ึนสำหรับเด็ก บทเพลงขับรองจากหนังสือ

บทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการท่ีประพันธโดยนายฉันท ขำวิไล  

นายฉันท ขำวิไล คือ คีตกวีไทยท่ีมีช่ือเสียง มีผลงานประพันธ งานเขียนหนังสือ และ     

งานประพันธเพลงสำหรับเด็ก 

ประวัติ และผลงาน คือ ชีวประวัติดานการศึกษา ครอบครัว ผลงานดานงานประพันธ    

งานเขียนหนังสือ และรางวัลเกียรติคุณของนายฉันท ขำวิไล 
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วิเคราะหบทเพลง หมายถึง การวิเคราะห องคประกอบ และคุณลักษณะทางดนตรี       

ทางดนตรีของบทเพลงขับรองสำหรับเด็ก ประกอบไปดวย รูปแบบ  ทำนอง จังหวะ และ            

เนื้อเพลงเทานั้น 

คุณคาของบทเพลง หมายถึง คุณคาดานดนตรี คุณคาดานงานประพันธ และคุณคา       

ดานสังคม ท่ีปรากฏในเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล 
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บทที่ 2 

การทบทวนวรรณกรรม 
 

การศึกษาเรื่อง เพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล ผูวิจัยแบงเนื้อหาการทบทวน

วรรณกรรมจากการศึกษาหนังสือ งานวิจัย เอกสารและส่ิงพิมพอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของไวเปนประเด็น 

ดังตอไปนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

   1.1 ทฤษฎีประวัติศาสตรวัฒนธรรม 

    1.2 ทฤษฎีโครงสรางและหนาท่ีนิยม 

   1.3 ทฤษฎีการขัดเกลาทางสังคม 

    1.4 ทฤษฎีสุนทรียศาสตร 

2. สารัตถะท่ีเกี่ยวของ 

    2.1 การศึกษาไทยหลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 

    2.2 เพลงขับรองสำหรับเด็ก 

    2.3 องคประกอบของบทเพลง 

    2.4 แนวทางการวิเคราะหเพลง 

    2.5 แนวเสียงท่ีใชในการรองเพลง 

    2.6 แนวคิดการประพันธเพลง 

   2.7 คำประพันธ 

3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

4. กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
 

1. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
1.1 ทฤษฎีประวัติศาสตรวัฒนธรรม 
การศึกษาวัฒนธรรมหรือพฤติกรรมของมนุษยหลีกไมพนการสืบสวนยอนหลังเรื่องราวในอดีต

โดยมนุษยไดผานข้ันตอนมาและท้ิงผลของการกระทำของตนเองไวมากมาย การศึกษาถึงอดีตสามารถ
นำมาอธิบายพฤติกรรมของมนุษยในปจจุบันไดเปนอยางดี  

ฟรานซ โบแอส (Franz Boas) ผูใหกำเนิดทฤษฎีประวัติศาสตร ไดศึกษาทางมานุษยวิทยา
ดวยวิธีการทางประวัติศาสตรสืบยอนเปนสวนใหญ เช่ือวาวัฒนธรรมถูกกำหนดใหมีรูปแบบตาง ๆ กัน
โดยกลุมเช้ือชาติของมนุษย ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และระบบการหากินของมนุษยในทองถ่ินหนึ่ง ๆ 
นอกจากนี้วัฒนธรรมจะเปนรูปแบบใดข้ึนอยูกับวามันแพรกระจายมาจากท่ีใด และสมัยใด          
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ดวยการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมของคนตางภาษากันทำใหวัฒนธรรมหลากหลายมากข้ึน และวิธีจะ
ศึกษาความเปนมาของวัฒนธรรมนั้นก็ตองใชวิธีการทางประวัติศาสตร 

การศึกษาทางประวัติศาสตรไมไดเปนวิธีการศึกษาวัฒนธรรมในแงอดีตเทานั้น แตเปนวิธกีาร

หลาย ๆ วิธีรวมกันไดแก 

1) ศึกษาความเปนมาในอ ดีตของวัฒ นธรรมในแตละ เนื้ อหาจากอดีตถึงป จ จุ บัน             

เปนการศึกษาถึงพัฒนาการของวัฒนธรรม 

2) สังเกตการณความเปนตัวของตนเองของวัฒนธรรม ซึ่งเปนการศึกษาวัฒนธรรมปจจุบัน

ดวยการเขาไปสังเกตหรือศึกษาดวยตนเอง 

3) ศึกษาวัตถุและเหตุการณในแงของเวลาและสถานท่ี โดยสังเกตการณในแงของกาลเวลา

และแหลงของวัฒนธรรม ซึ่งจะเปนวิธีท่ีเรียบเรียงเรื่องราวของพฤติกรรมและความเปนมาไดอยาง

ถูกตอง 

4) การขุดคน เปนการสืบหาหลักฐานของวัฒนธรรมในอดีตโดยการขุดคน ซึ่งจะสามารถ   

นำหลักฐานทางรูปธรรมมายืนยันการศึกษาวัฒนธรรมในปจจุบันได เปนการชวยในการตีความ

พฤติกรรมมนุษยในปจจุบันอยางมาก 

5) การศึกษาแบบวิเคราะหโครงสรางรวม เปนการศึกษาวัฒนธรรมของสังคมใด ๆ โดยนำ

โครงสรางทุกสวนมาวิเคราะหรวมกัน เพื่อความเขาใจวัฒนธรรมในภาพรวมของสังคมหนึ่ง ๆ 

การศึกษาวัฒนธรรมโดยใชวิธีการทางประวัติศาสตรซึ่งเปนการมองเรื่องราวยอนหลังนั้น 

เกี่ยวของกับกาลเวลาอยางยากท่ีจะหลีกเล่ียงได การท่ีเขาใจเหตุการณในปจจุบันจำเปนตองสืบสาว

เหตุการณยอนไปขางหลัง เปนประโยชนตอการวางแผนการลวงหนาไดสำหรับเหตุการณในอนาคต 

เปนการศึกษาตอเนื่องแบบลูกโซของเหตุการณและเวลา (นิยพรรณ วรรณศิริ, 2540, น. 89-92) 

ภิญโญ ภู เทศ (2557, น. 20) กลาวถึงการศึกษาประวัติศาสตรวัฒนธรรมดนตรีไววา 

การศึกษาประวัติศาสตรวัฒนธรรมทำใหทราบถึงวิวัฒนาการของดนตรีท่ีผานมา ในดานแหลงกำเนิด

ของดนตรี การพัฒนาดนตรีในรูปแบบตาง ๆ การศึกษามานุษยวิทยาดนตรีตองมีการสืบคน

ประวัติศาสตร เพื่อตองการทราบเรื่องราวของดนตรีท่ีมีมาแตด้ังเดิม และการคงอยูของดนตรีต้ังแต

อดีตจนถึงปจจุบัน ท้ังยังเปนการสะทอนวิ ถี ชีวิตวัฒนธรรมของกลุมคน ท่ีรวมใช ตัวดนตรี             

หรือบทเพลงนั้น ๆ ดวย  

ดนตรีเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมเปนแนวคิด เปนวิถีชีวิต แสดงถึงพฤติกรรมและการปฏิบัติ

ท่ีผูคนในสังคมหนึ่ง ๆ ไดส่ังสมสืบทอดมาเปนระยะเวลานาน กอใหเกิดประโยชนสุขและความ

กลมกลืนในสังคมเปนอยางดี วัฒนธรรมเปนส่ิงท่ีถายโยงจากบุคคลไปสูบุคคล และจากทองถ่ินหนึ่ง

ไปสูอีกทองถ่ินหนึ่ง การถายโยงทางวัฒนธรรมเปนไปไดโดยท่ีมนุษยมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน 

(ปญญา รุงเรือง, 2545, น. 2) 
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วิธีการและแนวคิดทางประวัติศาสตรวัฒนธรรมขางตน สามารถนำมาใชในการศึกษา

เหตุการณ บริบททางสังคมและวัฒนธรรม ความเปนมาในอดีตของบทเพลงสำหรับเด็กของนายฉันท 

ขำวิไล โดยผูวิจัยไดใชวิธีการทางประวัติศาสตรสืบคนขอมูลจากเอกสาร หนังสือ แผนเสียง รวมถึงตัว

บุคคลท่ีมีสวนเกี่ยวของกับเหตุการณ แลวนำขอมูลท่ีไดมารวบรวม เรียบเรียง และนำมาวิเคราะห 

1.2 ทฤษฎีโครงสรางและหนาท่ีนิยม 

 ทฤษฎี โครงสรางและหนาท่ีนิยม เปนการศึกษาพฤติกรรมของมนุษยมักใชวิธีการ           

ทางประวัติศาสตรสืบยอนเปนสวนใหญ ตอมาการศึกษาวัฒนธรรมไดขยายขอบเขต เพราะเกิด

แนวคิดใหม ๆ ข้ึนมากมาย โดยเฉพาะทางดานมานุษยวิทยาและวัฒนธรรม จึงเกิดแนวทางการศึกษา

วัฒนธรรมแบบใหม ๆ  นั่นก็คือศึกษาพฤติกรรมของคนในสังคมในรูปแบบบูรณาการ ซึ่งจะตองศึกษา

หนาท่ีของโครงสรางของสังคมทุก ๆ โครงสราง ในขณะเดียวกันใหสัมพันธกันจึงจะเขาใจสังคมหนึ่ง ๆ 

ไดอยางลึกซึ้งและถองแท เพราะสังคมหนึ่ง ๆ ประกอบไปดวย โครงสรางตาง ๆ โครสรางของสังคม  

ก็คือสวนประกอบของสังคมนั่นเอง แตละโครงสรางจะทำหนาท่ีประสานสัมพันธกัน ถาขาดโครงสราง

ใดโครงสรางหนึ่งสังคมก็จะลมสลายหรือหากโครงสรางใดโครงสรางหนึ่งทรุดโทรม หรือเส่ือมสลาย

โครงสรางนั้นก็จะทำหนาท่ีไมไดดี จะเปนผลกระทบไปถึงโครงสรางอื่น ๆ เปนลูกโซ สุดทายจะทำให

สังคมนั้นเส่ือมทรามหรือลมสลายลงไป แตในความเปนจริงแลวสังคมมีวิธีการปรับตัวไดเองกลาวคือ 

เมื่อโครงสรางใดโครงสรางหนึ่งของสังคมเกิดเส่ือมทรามลงและทำงานลมเหลว หรือบกพรองไป สังคม

จะหยุดชะงักระยะหนึ่ง และจะมีการเยียวยารักษาหรือปรับเปล่ียนโครงสรางนั้นใหทำหนาท่ีไดดี

ดังเดิมเสียกอน สังคมจึงจะกาวเดินตอไป สังคมจะมีการขยับปรับเปล่ียนโครงสรางท่ีบกพรองเสมอ 

ลักษณะนี้เปนการปรับสมดุลของตัวเอง คือลักษณะการเคล่ือนไหวและไมหยุดนิ่งของสังคมท่ีเรียกวา 

การเคล่ือนไหวท่ีสมดุล  

 หนาท่ีนิยม หมายถึงการตีความประพฤติใด ๆ ท่ีมนุษยคิดข้ึนมาประพฤติปฏิบัติตาม ๆ กัน

จนเปนขบวนการและสถาบันลวนแตมีหนาท่ีตอบสนองความจำเปนพื้นฐานอยางใดอยางหนึ่ง      

ของมนุษย ท้ัง ส้ิน มันมีหนาท่ีในสังคมเสมอ สมาชิกในสังคมจึงนิยมประพฤติปฏิ บัติ มนุษย              

มีความสามารถและมีปกติวิสัยอยูอยางหนึ่ง คือจะคิดส่ิงใดข้ึนมาใชจะตองไดรับความสะดวกสบาย

และพึงพอใจกับ ส่ิงนั้น ๆ เสมอ หากเมื่อใดเห็นวาส่ิงท่ีคิดข้ึนมานั้นไมดี ไมเหมาะสม ไมพึงพอใจแลว 

ก็จะขจัดส่ิงนั้น ท้ิงไป และคิดส่ิงใหม ๆ ท่ีดีกวา เหมาะสมกวาข้ึนมาทดแทน เพื่อใชทำหนาท่ี

ตอบสนองตอไป  

แนวทางการศึกษาดานหนาท่ีนิยมเหมาะสมกับการศึกษา และเขาใจพฤติกรรมระดับพื้นฐาน 

หรือพฤติกรรมของคนในสังคม เพราะสามารถอธิบายไดวา คนเราจะทำอะไรไดนั้นก็จะทำเพราะ 

ความจำเปนอยางใดอยางหนึ่ง นอกจากนี้ชวยใหผูศึกษาเขาใจถึงพฤติกรรมอันกอใหเกิดสถาบันตาง ๆ 

ในสังคมมนุษย ตลอดจนรูปแบบ และระดับความเจริญของสถาบันเหลานั้นซึ่งก็คือวัฒนธรรม      
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ของสังคมหนึ่ง ๆ นั่นเอง เชน เราเรียกสถาบันทางเศรษฐกิจวา วัฒนธรรมทางเศรษฐกิจ เปนตน     

(นิยพรรณ วรรณศิริ, 2540, น. 108-119) 

 จากแนวคิดของทฤษฎีโครงสรางและหนาท่ีนิยมขางตน ผูวิจัยสามารถนำมาใชเปนแนวทาง

ในการศึกษาโครงสรางและหนาท่ีของคนในสังคมท่ีสะทอนมาจากบทเพลงขับรองสำหรับเด็กของ  

นายฉันท ขำวิไล เพื่อไดทราบถึงบทบาทหนาท่ีของคนในสังคม ตลอดจนแนวคิดและพฤติกรรมของ

คนในสังคมในขณะนั้น สามารถนำขอมูลท่ีไดมาใชในการวิเคราะหถึงคุณคาทางดานสังคมท่ีปรากฏ  

ในบทเพลง 

1.3 ทฤษฎีการขัดเกลาทางสังคม 

การขัดเกลาทางสังคม หมายถึง กระบวนท่ีคนเรียนรูการเปนสมาชิกของกลุมหรือของสังคม 

โดยนำบรรทัดฐานและคานิยมทางสังคมมาเปนของตนและเรียนรูในการปฏิบัติตนตามบทบาทและ

ภาระหนาท่ีทางสังคม 

จำนงค อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ (2552, น.43-44) กลาวถึงหลักการของทฤษฎีการขัดเกลา  

ทางสังคมไววาการขัดเกลาทางสังคม เปนกระบวนการทางสังคมกับทางจิตวิทยา ซึ่งมีผลทำใหบุคคล 

มีบุคลิกภาพตามแนวทางท่ีสังคมตองการ สามารถทำได 2 ทาง คือ ทางตรง เชน พอแมสอนลูก     

ครูสอนนักเรียน และทางออม เชน การเขาฟงการบรรยาย การอานหนังสือ เปนตน 

การขัดเกลาทางสังคมมีจุดมุงหมาย ดังนี้ 

1. เพื่อชวยเพราะความเปนระเบียบวินัยข้ันพื้นฐาน ความมีระเบียบวินัยนี้จำเปนตองมี    

การปลูกฝงใหแนนจนเกิดเปนนิสัยถาวรในตัวบุคคล 

2. เพื่อสอนใหบุคคลรูจักบทบาททางสังคม ซึ่งมนุษยในสังคมมีบทบาทท่ีแตกตางกันออกไป

ตามสถานภาพหรือตำแหนงท่ีไดรับ 

3. ทำใหบุคคลมีความชำนาญและทักษะในดานตาง ๆ พรอมท่ีจะเขารวมในกิจกรรม      

ทางสังคมได 

สุวรรณา เกรียงไกรเพชร (2529, น. 72-79) กลาวถึงเพลงเด็กกับกระบวนการอบรม      

ทางสังคมในวัยเยาว ไววา ในอดีตวัฒนธรรมมุขปาฐะจัดเปนวิธีการสำคัญท่ีสุดในกระบวนการอบรม

ทางสังคม เปนกระบวนการท่ีสังคมถายทอดคานิยมทางสังคมวัฒนธรรมใหแกสมาชิกของสังคมนั้น 

พรอมท้ังช้ีนำถึงแนวทางการประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตตามท่ีสังคมเห็นวาเหมาะสม 

เพลงเด็กมีบทบาทกับกระบวนการอบรมสมาชิกวัยเยาวของสังคมใหรู จักและเขาใจ

ส่ิงแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรมในแงตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

1. ความสัมพันธระหวางเด็กกับครอบครัว และสมาชิกในครอบครัว ซึ่งเปนส่ิงแวดลอมท่ีใกล

ตัวเดกมากท่ีสุด 
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2. ความสัมพันธระหวางเพศและการควบคุมของสังคม 

3. ความสัมพันธระหวางเด็กกับโลกธรรมชาติ 

นอกจากความสัมพันธในระดับตาง ๆ แลว เพลงเด็กยังมีบทบาทในการช้ีแนะคานิยมเบ้ืองตน 

หรือคานิยมพื้นฐานท่ีมีลักษณะไมซับซอน แตมีความสำคัญกับบทบาทในการควบคุมแนวคิดในการ

ดำเนินชีวิตในสังคม เชน คานิยมเกี่ยวกับความกตัญู ความซื่อสัตย และความรับผิดชอบ เปนตน 

 จากขอความขางตน แสดงใหเห็นวาบทเพลงมีบทบาทสำคัญตอสังคม มีสวนชวยในการ    

ขัดเกลาสมาชิกในสังคมใหเรียนรูในการปฏิบัติตนตามบทบาทหนาท่ีทางสังคม โดยเฉพาะกลุมเยาวชน

ท่ีจะตองเติบโตมาเปนผูใหญในวันขางหนา บทเพลงสำหรับเด็กจึงมีบทบาทตอสังคมในแงของการ

สอนใหรูจักและเขาใจส่ิงแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรม ท้ังยังเปนเครื่องกลอมเกลาใหเกิดอุปนิสัย

อันดีงามดวย  

1.4 ทฤษฎีสุนทรียศาสตร 

 ตามความหมายในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 สุนทรียภาพ เปนเรื่อง

ของความงามในธรรมชาติหรืองานศิลปะท่ีแตละบุคคลสามารถเขาใจและรูสึกได ความเขาใจและรูสึก

ของแตละบุคคลท่ีมีตอความงามในธรรมชาติหรืองานศิลปะ สามารถกลาวไดวา สุนทรียภาพเกี่ยวของ

กับคาวมรูสึกของมนุษยโดยตรงในเรื่องของความสวยงามของธรรมชาติและความสวยงามท่ีมนุษย

สรางข้ึน ไดแก ผลงานดานศิลปะทางดานทัศนศิลป ดนตรี นาฏศิลป และวรรณศิลป สุนทรียศาสตร

จึงเปนศาสตรท่ีศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของความงามของศิลปะ (ณรุทธ สุทธจิตต, 2561, น. 139-145) 

 บามการเตน (Alexander Baumgarten) นักปราชญชาวเยอรมัน ใหความหมายของ

สุนทรียศาสตร (Aesthetics) หมายถึง ส่ิงท่ีรับรู ได โดยความรู สึกซึ่ งตรงกันขามกับ ส่ิงท่ีรับรู          

โดยความคิด 

 สุนทรียศาสตรนำไปใชศึกษาในดานตาง ๆ กลาวคือ สุนทรียศาสตรเชิงวิทยาศาสตรศึกษา

เกี่ยวกับปจจัยตาง ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอการรับรูในเรื่องความงามหรือกระบวนในเรื่องของความงาม เชน 

การทดลองในเรื่องของการับรูของคนในเรื่องรูปแบบการประพันธเพลง การประสานเสียง          

สวนสุนทรียศาสตรเชิงปรัชญาศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของความงาม ไดแก การอธิบายถึงธรรมชาติ

สุนทรียวัตถุ สุนทรียประสบการณ และเกณฑท่ีเกี่ยวของกับการตัดสินคุณคาในเชิงสุนทรียภาพ      

ซึ่งนำไปสูสุนทรียซาบซึ้ง  

 สุนทรียศาสตรเปนเรื่องของความงามของวัตถุซึ่งเปนคุณคาภายในของวัตถุนั้น ๆ มิไดมองท่ี

คุณคาภายนอกหรือคุณคาในเชิงประโยชนใชสอย สุนทรียศาสตรและเทคโนโลยีจึงมีความแตกตางกัน

อยางชัดเจน ในขณะท่ีเทคโนโลยีพยายามสรางสรรคส่ิงท่ีทำใหชีวิตมนุษยสะดวกสบายมากข้ึน ซึ่งเปน

การสรางสรรคส่ิงตาง ๆ เพื่อประโยชนใชสอย สุนทรียศาสตรมุงสรางสรรคเพื่อแสดงคุณคาแหง  

ความงามในตัวของส่ิงนั้น มิไดคำนึงถึงประโยชนใชสอยเปนเบ้ืองตน มนุษยไมสามารถใชสอย        
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ส่ิงเหลานี้ไดโดยตรงดังเชนผลงานของเทคโนโลยี อยางไรก็ตาม ส่ิงท่ีมนุษยสรางสรรคข้ึนโดยนัยของ

สุนทรียศาสตรใหความสุข คามเต็มเปยม ความเอิบอิ่ม ความซาบซึ้งกับมนุษย ทำใหมนุษยรับรูหรือ

รูสึกในความงามของส่ิงเหลานั้นเชนเดียวกับในธรรชาติ ความงามตามธรรมชาติท่ีปรากฏตอหนา

มนุษยทำใหมนุษยเกิดความเอิบอิ่มในความรูสึก เกิดความช่ืนชมในคุณคาของความงามตามธรรมชาติ 

สุนทรียภาพท้ังจากการสรางสรรคโดยมนุษยและธรรมชาติ ทำใหมนุษยรูซึ้งความงาม เขาใจในคุณคา 

และช่ืนชมกับสุนทรียภาพตาง ๆ เหลานั้น ความรูสึกเหลานี้มิใชเกิดข้ึนไดงาย ๆ หรือเกิดข้ึนกับใคร  

ไดทุกคน ยอมตองมีการเรียนรูพัฒนาไปตามข้ันตอน 

 องคประกอบของสุนทรียศาสตร 

 สุนทรียศาสตรหรือเรื่องของความงามนั้นมีองคประกอบหลายอยางท่ีเกี่ยวของในการรับรู

หรือรูสึกถึงความงาม องคประกอบแรกคือ วัตถุหรือส่ิงตาง ๆ ท่ีมีความงาม ซึ่งไดแก สุนทรียวัตถุ 

องคประกอบตอมา คือ การรับรูหรือรูสึกถึงความงามของสุนทรียวัตถุ ซึ่งไดแก สุนทรียประสบการณ 

และองคประกอบสุดทายคือ ความรูสึกถึงคุณคาและช่ืนชมสุนทรียวัตถุนั้น ซึ่งไดแก สุนทรียซาบซึ้ง 

 1) สุนทรียวัตถุ (Aesthetic Object) คือ ความงามหรือคุณลักษณะของวัตถุซึ่งสามารถ    

รับรูไดดวยประสาทสัมผัสท้ังหาในธรรมชาติ ไดแก เสียงนกรองท่ีไพเราะ ทัศนียภาพของใบไม     

ยามเปล่ียนสี ในทางดนตรี ศิลปวัตถุ ไดแก บทเพลง สุนทรียวัตถุจำเปนตองมีองคประกอบของ   

ความงดงามครบถวน องคประกอบตาง ๆ เหลานี้ท้ังในทางธรรมชาติและในทางศิลปะมีรายละเอียด

ปลีกยอยแตกตางกันออกไป จะกลาวถึงสุนทรียวัตถุทางโสตศิลป นั่นคือ บทเพลง 

 บทเพลงจัดเปนสุนทรียวัตถุทางโสตศิลป มีการผสมกลมกลืนและควาขัดแยงของการจัด

องคประกอบตาง ๆ จนเปนบทเพลง มีความพอดี แสดงถึงคุณคาของโสตศิลปโดยสมบูรณ  

องคประกอบพื้นฐานทางดนตรีครบถวน ไดแก เรื่องของจังหวะ ทำนอง เสียงประสาน รูปพรรณ สีสัน 

ลักษณะของเสียง และรูปแบบ องคประกอบเหลานี้ เมื่อนำมารวมกันโดยสรางหรือกฎเกณฑ        

ตามหลักการและทฤษฎีทางโสตศิลป ทำใหเกิดเปนดนตรีท่ีมีคุณคา มีความไพเราะ เปนบทเพลงท่ี  

จัดวาเปนสุนทรียวัตถุ โครงสรางหรือกฎเกณฑในแตละยุคแตละสมัยมีความแตกตางกัน บางยุคอาจมี

การเนนองคประกอบกนตรีบางอยางมากกวาองคประกอบดนตรีอื่น ๆ ดังนั้น บทเพลงในแตละยุค  

แตละสมัยจึงมีความแตกตางกันออกไป 

 2) สุนทรียประสบการณ  (Aesthetic Experience) คือ ประสบการณ เกี่ ยวเนื่ องกับ         

การรับรูคุณลักษณะของสุนทรียวัตถุ ในทางดนตรีการรับรู ท่ีสำคัญเกิดข้ึนจากการฟง ซึ่งเปน

กระบวนการทางปญญาเชิงปริมาณและคุณภาพ สุนทรียประสบการณเปนประสบการณท่ีเกี่ยวของ

กับความรู ความคิด และความรูสึก ดังนั้น ผูท่ีจะเกิดสุนทรียประสบการณจะตองมีความรูมากพอ   

ในการรับรูความงามหรือคุณลักษณะในสุนทรียวัตถุนั้น กระบวนการทางปญญาเชิงปริมาณทางดนตรี 

ไดแก การรับรูของความงามในเชิงศึกษา วิเคราะห วิจารณ หรือเปรียบเทียบ เพื่อความเขาใจหรือ
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วัตถุประสงคอื่น ๆ มิใชเพื่อรับรูใหเห็นถึงความงามและรูสึกเขาถึงความงามในขณะนั้น อยางไรก็ตาม 

การรับรูเชิงปริมาณทำใหเกิดความเขาใจคุณลักษณะโครงสรางของสุนทรียวัตถุหรือบทเพลง ซึ่งเปน

ส่ิงสำคัญเชนกันในการศึกษาเพื่อนำไปสูความเขาใจในเรื่องสุนทรียรสของดนตรี 

 นอกจากนี้กระบวนการในการรับรูเพื่อเกิดสุนทรียดนตรี จำเปนตองเปนกระบวนการ      

ทางปญญาเชิงคุณภาพ กลาวคือ ในขณะรับรูถึงความงามของสุนทรียวัตถุนั้น ผูรับรูจำเปนตอง

มองเห็นหรือสัมผัสกับคุณลักษณะเฉพาะของสุนทรียวัตถุไดในขณะนั้น โดยรับเอาความงามเขาไปสู

ความรูสึกของตนเองทำใหเกิดความรูสึกสุนทรียะข้ึน การรับรูเชิงคุณภาพนี้เปนการรับรูท่ีเกิดข้ึน

เฉพาะเวลานั้น ในขณะท่ีผูรับรูสัมผัสกับสุนทรียวัตถุเฉพาะแตละบุคคล ไมสามารถถายทอดหรือ

อธิบายใหคนอื่น เกิดความรู สึก สุนทรียะ ข้ึนได  ซึ่ งการรับรู เชิง คุณภาพเท านั้น ท่ีทำให เกิด          

สุนทรียประสบการณได ถาผูนั้นรับรูความงามของสุนทรียวัตถุในเชิงปริมาณสุนทรียประสบการณ  

ยอมไมเกิดข้ึน เชน การไปชมการแสดง การบรรเลงดนตรี ผูท่ีเกิดการรับรูโดยกระบวนการปญญา  

เชิงคุณภาพเปนผูมีความเขาใจ เคยศึกษาเรื่องดนตรีมากอน มีความรูในการฟงเพลงเปนอยางดี 

สามารถรับรูความงามของดนตรีซึ่งเปนสุนทรียวัตถุทางโสตศิลปได โดยในขณะนั่งฟงเพลง ผูนั้นจะใช

ปญญาและความรูสึกในการรับรูความงามของบทเพลงนี้ซึ่งไดรับการรอยเรียงมาเปนอยางดี สามารถ

สัมผัสกับส่ือของเสียงดนตรีไดตลอดระยะเวลาในการฟง กระบวนการเหลานี้ยอมสงผลใหผูนั้นเกิด

สุนทรียประสบการณข้ึนไดในท่ีสุด แตผูหนึ่งท่ีมาชมการแสดง การบรรเลงดนตรี โดยตองการมาดูวา

เปนอยางไร ตองการมาศึกษาวาบทเพลงเปนอยางไร ประสบการณในการฟงมิใชมุงเพื่อเขาถึง

สุนทรียภาพในดนตรี หากแตตองการไดขอมูลบางอยางในดนตรีเพื่อความรูหรือความเขาใจเทานั้น 

 สุนทรยีประสบการณเปนเรื่องละเอียดออนท่ีเกิดข้ึนในความคิดและความรูสึก ซึ่งเปนผลจาก

การรับรูความงามสุนทรียวัตถุ สุนทรียประสบการณจึงเกิดข้ึนไดตอเมื่อมีสุนทรียวัตถุ มีผูรับรูซึ่งตองมี

ความรูความเขาใจในเรื่องของสุนทรียภาพ และมีความรูสึกเปนส่ือรับรูดวย โดยใชกระบวนการรับรู

เชิงคุณภาพ สุนทรียประสบการณท่ีแทจริง 

 3) สุนทรียซาบซึ้ ง (Aesthetic Experience) คือ ความรู สึก ท่ี เกิดข้ึนตอเนื่ องมาจาก   

สุนทรียประสบการณ โดยเมื่อผูรับรูเกิดประสบการณคือเขาถึงความงามหรือสัมผัสกับสุนทรียภาพ

ของสุนทรียวัตถุแลว ผูรับรูใหคุณคากับความงามนั้น ทำใหเกิดความซาบซึ้งในท่ีสุด ผลท่ีไดรับนี้คือ

สุนทรียซาบซึ้ง 

 ความซาบซึ้งเปนคำท่ีใชกันโดยท่ัวไปนั้นมีความหมายถึงสุนทรียซาบซึ้ง กวาจะเกิดความ

ซาบซึ้งในส่ิงใดนั้นจำเปนตองผานกระบวนการตาง ๆ เปนข้ันตอน ความซาบซึ้งจึงมิไดเกิดข้ึนงาย ๆ 

นอกจากนี้ความซาบซึ้งยังมีระดับอีกดวย ผูใดมีความรูในการรับรูสุนทรียประสบการณมาก ยอมเห็น

คุณคาของสุนทรียวัตถุไดมาก จึงเปนผูซาบซึ้งในส่ิงนั้นไดมากกวาผูท่ีมีความรูนอยกวา 
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 องคประกอบของสุนทรียรสทางดนตรี ไดแก สุนทรียวัตถุคือบทเพลง สุนทรียประสบการณ 

คือการฟงโดยกระบวนการทางปญญาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณประกอบกัน และสุทรียซาบซึ้ง คือ

ผลอันเกิดข้ึนในความรูสึกของผูฟง เปนองคประกอบในรูปกระบวนการของการรับรูเพื่อเขาถึง  

 ดนตรีเปนเรื่องของโสตศิลปซึ่งเกี่ยวของกับความงามของเสียง ดังนั้น ในการศึกษาดานดนตรี

จึงจำเปนตองศึกษาทำความเขาใจในเรื่องความงดงามของดนตรีท้ังทางดานสาระดนตรีโดยตรง และ

กระบวนการทางสุนทรียศาสตร เพื่อใหเกิดความเขาใจในความงดงามของดนตรีอยางแทจริง         

ซึ่งนำไปสูการรับรูซาบซึ้งในคุณคาและความงามของดนตรี ความเขาใจและการมีประสบการณ      

ทางสุนทรียะเปนส่ิงท่ีทำใหผูเรียนเห็นคุณคาทางดนตรี ซึ่งเปนผลทำใหดนตรีสามารถดำรงอยูใน  

สังคมมนุษยไดตอไป  

 การเขาถึงความงามของบทเพลงขับรองสำหรับเด็ก ผูฟ งจะตองเขาใจถึงบทเพลง         

เขาใจทำนอง บทรองของเพลง และใชกระบวนการทางสุนทรียศาสตรเขาถึงความงาม คุณคาของ   

บทเพลงโดยการฟง การอาน การบรรเลงหรือการขับรอง และจะเกิดความซาบซึ้งตอบทเพลง       

มากนอยเพียงใดนั้นข้ึนอยูกับความรูในการรับรูของผูฟง 

2. สารัตถะท่ีเก่ียวของ 

2.1 การศึกษาไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  

1) พัฒนาการดานการศึกษาของประเทศไทย 

เมื่อมีการเปล่ียนแปลงการปกครองในป พ.ศ. 2475 เปนระบอบประชาธิปไตย การศึกษาได

เขามาสูระบบสากล โดยมีรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุด จึงไดมีการจัดการศึกษาตามแนวรัฐธรรมนูญ 

โดยยึดถือ “แผนการศึกษาชาติ” หรือ “แผนการศึกษาแหงชาติ” และกฎหมายการศึกษาเฉพาะเรื่อง

ตาง ๆ ตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ เปนแนวทาง

ในการจัดการศึกษา 

พัฒนาการของการศึกษาไทยในสมัยรัชกาลท่ี 9 ในชวงหาทศวรรษแหงการครองราชย

ระหวางป  พ .ศ . 2489-2539 เป นช วงเวลาท่ีประเทศไทยไดพัฒ นาการศึกษาเปนอันมาก               

ท้ังดานปรัชญา แนวคิด โครงสรางระบบการศึกษา หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

นับต้ังแตเสด็จข้ึนครองราชยในชวง พ.ศ. 2489-2503 ไดประกาศใชแผนการศึกษาชาติ   

เปนแนวทางในการจัดการศึกษาดังตอไปนี ้

แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2494 กำหนดไววา “รัฐมีความมุงหมายใหพลเมืองไดรับ

การศึกษาพอเหมาะแกอัตภาพ” กลาวคือ ใหบุคคลไดร ับการศึกษาตามแกสติปญญาและ       

ทุนทรัพย โดยมีแนวการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ จริยศึกษา พละศึกษา พุทธิศึกษา และ

หัตถศึกษา แบงการศึกษาเปน 5 ระดับ คือการศึกษาชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

เตรียมอุดมศึกษา และอาชีวศึกษาชั้นสูงและอุดมศึกษา และตอมารัฐบาลไดประกาศใช  



13 

 

แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2503 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยางสำคัญ เพราะแผนนี้กำหนดให

เปนหนาที่ของรัฐที่จะตองหาทางสนับสนุนบุคคลท่ีขาดแคลนทุนทรัพยใหไดเรียนสูงสุดตามควร

แกสติปญญาความสามารถ (พิมพพรรณ เทพสุเมธานนท, 2555, น. 27-31)  

2) หลักสูตรประโยคประถมศึกษา 

2.1) หลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2491 (กระทรวงศึกธิการ, 2491, น. 17) ปรับปรุงแกไข

จากหลักสูตรช้ันประถมศึกษา พ.ศ. 2480 ใหเหมาะสมกับยุคสมัย มีจุดมุงหมายเพื่อใหเด็กอานออก

เขียนไดโดยรวดเร็ว และจัดวิชาการใหเหมาะสมกับระดับช้ัน โดยเริ่มใชหลักสูตรฉบับนี้ ต้ังแตป

การศึกษา 2492 

ในรายวิชาขับรอง มุงเนนสอนใหนักเรียนไดเรียนรูเพลงรักชาติบานเมือง เพลงของโรงเรียน 

เพลงอัตราจังหวะ 2 ช้ัน และเพลงพื้นเมือง โดยฝกหัดรองเปนหมูและรองเด่ียว มีความมุงหมาย ดังนี้ 

1. ฝกการใชเสียงดนตรี และใหรูจักจังหวะ 

2. ใหเพลิดเพลินราเริง และรูจักใชเวลาใหเกิดประโยชน 

3. ใหการรองเพลงเปนเครือ่งกลอมเกลาใหเกิดอุปนิสัยอันดีงาม 

2.2) หลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2498 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2498, น. 57-59) 

กระทรวงศึกษาธิการไดปรับปรุงแกไขจากหลักสูตรช้ันประถมศึกษา พ.ศ. 2491 ใหเหมาะสมกับ    

กาลสมัยมากยิ่งข้ึน และเริ่มใชหลักสูตรฉบับนี้ต้ังแตปการศึกษา 2498 ความมุงหมายเพื่อใหการศึกษา

ข้ันนี้เปนการพัฒนาความงอกงามของเด็กในทางกายภาพ ในทางวุฒิปญญา ในทางสังคม เพื่อให

พรอมท่ีจะเติบโตข้ึนเปนพลเมืองท่ีเหมาะสมในระบอบเสรีประชาธิปไตย 

ในหลักสูตรฉบับนี้วิชาดนตรีอยูในหมวดสังคมศึกษา มีความมุงหมาย ดังนี้ 

1. เพื่อใหเกิดความเพลิดเพลินในการรองเด่ียวและรองหมู 

2. เพื่อใหเกิดความรูสึกถึงจังหวะเมื่อไดยินเสียงดนตรี 

3. เพื่อใหเกิดพัฒนาการของเสียงและการออกเสียงท่ีมีคุณภาพ และสามารถเลียนเสียงได 

4. เพื่อสงเสริมใหมีโอกาสสำหรับรวมกันในการเลนดนตรีเสมอ ๆ 

5. เพื่อสงเสริมความเปนปกแผนรวมกันทางจิตใจ เชน เมื่อไดรองเพลงสรรเสริญพระบารมี 

เพลงชาติ เปนตน 

6. เพื่อสามารถเขาใจอานโนตงาย ๆ ได 

7. เพื่อใหเขาใจในความไพเราะของการรองประสานเสียงและสามารถรองได 

ในสวนของการรองเพลง มีรายละเอียดการจัดการสอน ดังนี ้

1. ใหรองเพลงงาย ๆ ถูกตองตามเสียงและจังหวะ โดยใหผูเรียนเขาใจจังหวะ     

แลวจึงใหรองเนื้อเพลง เลียนแบบรองไดตามเสียงหรือทำนองนั้น ๆ ตามอยางครู 
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2. ใหรูจักออกเสียงไดถูกตอง และชัดเจนตามโนตสากล 

3. ใหเรียนเพลงงาย ๆ ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดกำหนด มีท้ังเพลงทำนองเพลงไทย 

เพลงสากล และเพลงไทยสากลในปจจุบันท่ีไดรับรองกันโดยท่ัวไป 

2.3) หลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2502 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2502, น. 1) เปนหลักสูตร

สำหรับใชในโรงเรียนปรับปรุง เนื่องจากเดิมหลักสูตรประถมศึกษาเนนหนักไปในทางความเจริญ   

งอกงามของเด็กในทางสติปญญาและความรู โดยเฉพาะความรูในทางหนังสือ ดวยสภาพสังคม        

ท่ีเปล่ียนแปลงไป เด็กควรจะไดรับการสงเสริมใหมีความเจริญและคามสามารถในทางรางกาย 

สติปญญา อารมณ และทางสังคม พรอมกันไปทุกดาน ท้ังนี้ โดยคำนึงถึงสภาพทางธรรมชาติ        

และวัฒนธรรม 

กระทรวงศึกษาธิการ (2502, น. 50-53) ความมุงหมายในหมวดศิลปศึกษา ในสวนท่ี

เกี่ยวของกับวิชาดนตรี นาฏศิลป และขับรอง กระทรวงศึกษาธิการ ระบุไววา  

1. ใหเด็กไดแสดงความรูสึก ความสนใจ และความถนัดตามธรรมชาติโดยเสร ี

2. ใหรูจักใชศิลปะเพื่อสงเสริมความเจริญทางดานจิตใจ และอารมณ 

3. ใหใความคิดริเริ่ม และสรางสรรค เพื่อสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ใหมีความช่ืนชม

และรูคุณคาในศิลปะของชาติ 

4. ใหรูจักใชศิลปะเพื่อความเพลิดเพลิน ราเริง และผอนคลายอารมณในเวลาวาง 

5. ใหรูจักฟงเพลง รองเพลง ฟอนรำ ฟงและเลนดนตรีพอสมควร 

วิชาขับรองและดนตรีมีการจัดการเรียนการสอนท้ังหมด 4 ระดับช้ัน มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ใหรองเพลงงาย ๆ เชน เพลงพื้นเมือง เพลงไทยเดิม    

เพลงไทยสากลได เนื้อเพลงใหเหมาะสมกับวัย เกี่ยวของกับประสบการณประจำวัน 

2. ช้ันประถมศึกษาป ท่ี 2 ใหรองเพลงท่ีมีเนื้อและทำนองยากข้ึน ควรสงเสริมให      

ออกเสียงใหชัดเจนและถูกตองตามทำนองและจังหวะ มีท้ังเพลงพื้นเมือง เพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากล 

ควรคัดเลือกเพลงท่ีสงเสริมรสนิยมท่ีดี เพลงท่ีเปนคติ เพลงปลุกใจท่ีไมยากเกินความสามารถของเด็ก 

3. ช้ันประถมศึกษปท่ี 3 ใหรองเพลง โดยวิธีตาง ๆ เชน รองหมู รองรับ หรือรองเด่ียว 

และพยายามฝกฝนเรื่องเสียง ทำนอง และจังหวะใหมากข้ึน เพลงท่ีใชรอง คือ เพลงพื้นเมือง      

เพลงไทยเดิม และเพลงไทยสากล ควรคัดเลือกเพลงท่ีสงเสริมรสนิยมท่ีดี เพลงท่ีเปนคติ เพลงปลุกใจ

ท่ีไมยากเกินความสามารถของเด็ก 

4. ช้ันประถมศึกษปท่ี 4 ใหเด็กไดฝกฝนทักษะใหชำนาญยิ่งข้ึน ในการฟงเพลง รองเพลง 

รำเตน และใหรูจักใชเครื่องดนตรีอยางงาย ๆ และเปดโอกาสใหเด็กใชทักษะท่ีฝกฝนไวในโอกาสตาง ๆ 

เพื่อสงเสริมการแสดงออกใหมากยิ่งข้ึน ใหเด็กไดศึกษาหลักเกณฑการรองเพลง จังหวะ ดนตรี และ

แบบแผนในการเตน การรำ ตามความเหมาะสมกับวัย และพยายามฝกใหเด็กรูจักโนตสากล 
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2.4) หลักสูตรประโยคประถมศึกษา พ.ศ. 2503 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2503 น. 2-3)    

แบงออกเปน 2 ระดับ คือระดับประโยคประถมศึกษาตอนตน 4 ป และประโยคประถมศึกษา     

ตอนปลาย 3 ป โดยมีจุดมุงหมายเชนเดียวกันท้ัง 2 ระดับตามท่ีกำหนดไวคือ มุงท่ีจะสงเสริม

พัฒนาการของเด็ก เพื่อใหสามารถดำรงตนเปนพลเมืองดีของชาติในระบอบประชาธิปไตย โดยฝกฝน

อบรมใหนำไปสูคุณลักษณะสำคัญ 4 ประการ คือ 

1. คุณลักษณะเกี่ยวกับความเจริญแหงตน เชน ใหมีนิสัยรักการอาน ริเริ่มสรางสรรค 

รับผิดชอบตอหนาท่ี รูจักคุณคาของความงามและศิลปะ มีวินัยในตนเอง และมีความคุณธรรม

จริยธรรม 

2. เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ เชน รูจักเคารพผูอื่น มีมรรยาทและสัมมาคารวะ ทำงาน

เปนหมูคณะ เห็นแกประโยชนสวนรวมยิ่งกวาสวนตน 

3. เกี่ยวกับความสามารถในการครองชีพ เชน มานะอดทน ขยันหมั่นเพียร           

มีความซื่อสัตย สุจริต มีนิสัยรักการประหยัด นิยมใชของไทย 

4. เกี่ยวกับความรับผิดชอบตามหนาท่ีพลเมือง เชน รูสิทธิหนาท่ี รูกฎระเบียบและ

วัฒนธรรมอันดี รับฟงความคิดเห็นผูอื่น รักษาสาธารณสมบัติ และรูรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ (2503, น. 36-39) สวนความมุงหมายเฉพาะในการสอนศิลปศึกษา 

กระทรวงศึกษา ระบุวา เพื่อใหเด็กมีความรู ความเขาใจ ทักษะ ความสามารถและทัศนคติพอเหมาะ

กับวัย ในสวนท่ีเกี่ยวกับดนตรีและนาฏศิลปท้ังสองระดับช้ันกำหนดไวเพียงขอเดียวคือ “ใหรูจัก     

ฟงเพลง รองเพลง ฟอนรำ ฟงและเลนดนตรีพอสมควร” 

รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทางดนตรีและนาฏศิลปปรากฏอยูใน

เอกสารประกอบหลักสูตรประถมศึกษาของกรมวิชาการ สรุปไดวา การศึกษาดนตรีในโรงเรียน     

ตองประกอบดวยสวนสำคัญ 6 สวน คือ 

1. การรองเพลง 

2. การรูคุณคาของดนตร ี

3. การสงเสริมพัฒนาการทางจังหวะลีลาในดนตร ี

4. การเรียนรูโครงสรางของดนตร ี

5. ดนตรีภาคบรรเลง 

6. การสรางสรรคทางดนตร ี

นอกจากสวนสำคัญท้ัง 6 สวนดังกลาวแลว ในการเรียนดนตรียังตองกอใหเกิดผลอีก          

5 ประการ คือ 

1. การเรียนเพื่อใหทราบเหตุผล 

2. การเรียนเพื่อใหเกิดความช่ืนชม 
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3. การเรียนภาษา หมายถึง วรรณคดีทางดนตร ี

4. การเรียนโดยการกระทำ 

5. การเรียนโดยการทบทวน 

 2.2 เพลงขับรองสำหรับเด็ก 

 ความเปนมาและพัฒนาการของเพลงขับรองสำหรับเด็ก 

 ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทย พูนพิศ อมาตยกุล กลาวถึงความเปนมาของเพลงขับรอง

สำหรับเด็ก ไวดังนี้  

ในอดีตกอนท่ีจะมีกระทรวงศึกษาธิการ สังคมไทยโบราณมีการสอนเพลงสำหรับเด็ก        

กันมาในบาน โดยสังคมไทยโบราณต้ังอยูบนสามเหล่ียม คือ บาน วัด และวัง  
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 สามเหล่ียมบาน วัด วัง 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

 

วัฒนธรรมไทยไมวาจะเปนเรื่องของเพลงดนตรี เรื่องของการศึกษาเลาเรียน เรื่องอาหาร  

การกิน เรื่องรักษาโรคจะวางอยูบนพื้นฐานท่ีมั่นคงสามฐาน คือ บาน วัด และวัง วัฒนธรรมมี

องคประกอบสำคัญท่ีสุด อยู 3 ประการ คือ ความเช่ือ คานิยม และระเบียบแบบแผน เชน พิธีการ 

ไหวครูของไทยเปนวัฒนธรรม เพราะมีความเช่ือ เรื่องเทวดา มีคานิยม คือตองมีการไหวครูกัน        

ในวันพฤหัสบดีและไหวกันทุกป มีการจับมือในการสอนดนตรี และตองมีระเบียบแบบแผน ก็คือมี

ระเบียบวิธีการไหวครู ส่ิงใดก็ตามท่ีประกอบข้ึนดวยความเช่ือ คานิยม และระเบียบแบบแผน ส่ิงนั้น

จัดไดวาเปน วัฒนธรรม  

วัฒนธรรมคือส่ิงท่ีมนุษยใชสมองคิดข้ึน สัตวใชสมองในการทำหนาท่ีอื่น ๆ เชน การหาอาหาร 

การกิน การเคล่ือนไหว และการสืบพันธ เปนตน แตจะไมมีพื้นท่ีในสมองท่ีใชสำหรับในการท่ีจะสราง

วัฒนธรรม สรางส่ิงท่ีเปนความเช่ือ สรางส่ิงท่ีเปนคานิยม สรางส่ิงท่ีเปนระเบียบแบบแผนข้ึนมาได     

มีแตมนุษยเทานั้นท่ีมีสมองประเสริฐกวาส่ิงมีชีวิตท้ังหลายในโลกนี้  ท่ีสามารถสรางวัฒนธรรม          

อันประกอบดวยความเช่ือ คานิยม และระเบียบแบบแผน  

คำวา ระเบียบแบบแผน สามารถแยกประเด็นออกไดหลายประเด็น อยางเชน ระเบียบ      

ท่ีเคารพนับถือปฏิบัติกันในหมูชนนั้น ๆ เชน การกราบไหวพอแม ครูบาอาจารย พระสงฆ เปนตน 

วัง 

บาน วัด 
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นอกเหนือไปจากระเบียบแบบแผน สามารถนำมาสานตอ สืบสานได เปนความสำคัญอันดับท่ี 4     

การสอนตอหรือสืบสานไดนั้น มีวิธีการคือ การสอนตอดวยปากหรือในการกระทำ และทำอยางเปน

ประจำ แตส่ิงท่ีเกิดตามมาจากนั้นก็คือ มีการบันทึก ความเช่ือ คานิยม และระเบียบแบบแผนนั้น

เอาไวเปนลายลักษณอักษร เพราะฉะนั้นตัวอักษร หรือภาษา หนังสือ กลายเปนเครื่องส่ือความหมาย

ท่ีสำคัญอีกอยางหนึ่ง และเปนวัฒนธรรมอันดับท่ี 4 ท่ีทำใหวัฒนธรรมนั้นเจริญรุงเรืองและยังดำรง  

อยูได สามารถสืบทอดไดงายข้ึน เพราะปรากฏเปนสัญลักษณหนังสือ เปนรูปภาพ เปนเสียงเพลง  

การสืบทอดเสียงเพลง เริ่มตนจากแมกลอมลูกข้ันตนดวยเสียง เอ เอ เอ แตไมมีคำพูด ไมมีคำรอง 

ตอมาก็ใสคำรองคำพูดลงไปในทำนองนั้น เสียง บทรองและทำนองเพลง จึงกลายเปนส่ิงท่ีจารึกหรือ  

บันทึกเอาไว เสียงเพลงเหลานี้มีคานิยมในการสืบสานตอมาได มีความเช่ือวา ถากลอมให ลูกนอน ลูกก็จะ

หลับเร็ว หรือหลับดวยความอบอุนใจวามีแมอยูขาง ๆ ตลอดเวลา การท่ีจะนอนหลับไดอยางนั้น 

หมายความถึงวามีความปลอดภัยดวย ฉะนั้นเพลงกลอมเด็กในท่ีสุดจึงกลายเปนวัฒนธรรมท่ีแข็งแรงมาก 

คนไทยก็ใชเพลงกลอมเด็กมาโดยตลอด แมท่ีไมเคยรองเพลงกลอมเลย พอมีลูกก็จำเปนตองรองกลอมเด็ก 

ญาติผูใหญหลายทานก็ชวยในการรองขับกลอมเหลานี้ ไดดวย ดังนั้น เพลงเหลานี้ จึงเปนสวนของ

วัฒนธรรม และเปนส่ิงท่ีมีคคานิยมสูงสุด ซึ่งส่ิงท่ีเปนคานิยมในเรื่องของเพลงกับเด็กต้ังอยูบนสามเหล่ียม

ของวัฒนธรรมเปนสำคัญ คือ บาน วัด และวัง เสียงเพลงท่ีเด็กไดรับทำใหเกิดความสุขสบายใจ และรูสึกวา

ปลอดภัย ไมไดถูกทอดท้ิง นั่นก็คือ คุณคาของวัฒนธรรมกลอมเด็ก ตอมาเพลงกลอมเด็กมีการกระจาย

จากบานหนึ่ง ไปสูอีกบานหนึ่ง มีการทำขวัญเด็กเมื่อเด็กเขาสูระยะท่ีเจริญเติบโตแลว การทำขวัญเด็ก

อาจจะทำท่ีบาน หรือทำท่ีวัดมีพัฒนาการของเพลงกลอมเด็กจากบานไปวัดจากวัด และไปสูวัง 

เมื่อเพลงกลอมเด็กเขาไปสูในวัง ไดมีการพัฒนาเพลงกลอมเด็กเปนเพลงบรรเลงและขับรอง เชน 

เพลงลมพัดชายเขา เพลงพราหมณดีดน้ำเตา และเพลงกลอมเด็กท่ีสูงข้ึน นำมาใชถึงระดับเปนพระองคเจา

ก็เพิ่มความละเอียดลออมากข้ึน จนถึงในท่ีสุดนำมาใชกับลูกของพระเจาแผนดิน คือสมเด็จเจาฟา ซึ่งเรียก

เพลงกลอมสมเด็จเจาฟาวา เพลงชาลูกหลวง ไดถูกนำมาใชในการทำขวัญครั้งแรก มีผูขับกลอมดวยเพลง 

ท่ีเรียกวาชาลูกหลวง มีผูบรรเลงซอสามสาย ไกวบัณเฑาะว และผูขับรอง มีการบรรเลงและขับรอง       

เปนครั้งสุดทายเมื่อ สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระราชธิดา

พระองคเดียวในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยู หัวกับพระนางเจาสุวัทนา พระวรราชเทวี      

ประสูติ เมื่อป พ.ศ. 2468 หลังจากนั้นไมไดมีการกลอมบรรทมดวยเพลงชาลูกหลวงอีกเลย 

ตอมาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี      

ซึ่งในขณะนั้นดำรงพระยศเปน สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย 

ทรงศึกษาอยูท่ีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดรับส่ังกับอาจารยเจริญใจ สุนทรวาทิน ซึ่งเปนพระอาจารยของ

พระองควา  
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“เพลงชาลูกหลวงเปนอยางไรนะ ฉันเปนเจาฟาตกยาก เกิดมาไมมีใครกลอมดวยเพลง   

ระดับนั้นเลย” (พูนพิศ อมาตยกุล, 2562, 15 ตุลาคม, สัมภาษณ) 

พระยาภูมีเสวิน (จิตร จิตตเสวี) ไดสืบทอดเพลง และรวบรวมเอาไวถายทอด ตอทางขับรอง 

ใหแก อาจารยเจริญใจ สุนทรวาทิน พรอมบรรเลงซอสามสายประกอบดวย แลวถายทอดทางบรรเลง

ใหแกศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.อุดม อรุณรัตน ซึ่งเปนศาสตราจารยดานดนตรีของมหาวิทยาลัย

ศิลปากร คนท่ี 2 ตอจากพระเจนดุริยางค  

ประมาณป พ.ศ. 2430 พระวิมาดาเธอ พระองคเจาสายสวลีภิรมย กรมพระสุทธาสินีนาฏ  

ปยมหาราชปดิวรัดา พระอรรคชายาเธอในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงกอต้ัง     

โรงเล้ียงเด็กข้ึน บริเวณตำบลสวนมะลิ ถนนบำรุงเมือง เพื่อเปนการอุทิศพระกุศลประทาน         

พระราชธิดาพระองคใหญท่ีส้ินพระชนมไปต้ังแตทรงพระเยาว ทรงรับเด็กกำพราและเด็กยากจน    

มาเล้ียงดู เมื่อมีเด็กมาอยูในโรงเล้ียงเด็กจำนวนมากข้ึน พระอรรคชายาเธอฯ มีรับส่ังใหมีการรองเพลง

กลอมเด็ก ทรงปรึกษากับสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และทรงมีดำรสวา 

ใหทำเพลงสำหรับสอนใจเด็ก เพลงกลอมเด็ก แลวก็สอนใหเด็กรองได จึงไดมีการเขียนเปนบท

ดอกสรอยและคำสุภาษิต เมื่อป พ.ศ. 2431 เรียกวา บทดอกสรอยสุภาษิต 

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ พระกรมพระยาดำรงราชนุภาพ ขณะนั้นทรงดูแลกระทรวง   

ธรรมการ (กระทรวงศึกษาในปจจุบัน) ไดบอกบุญผู ท่ีแตงกลอนไดหลายทาน ชวยกันเขียน              

บทดอกสรอยสุภาษิต เชน บทดอกสรอย ไกแจ ประพันธโดย หมอมเจาประภากร  
 

“ไกเอยไกแจ   ถึงยามขันขันแซกระช้ันเสียง 

โกงคอเรื่อยรองซองสำเนียง  ฟงเพียงบรรเลงวังเวงดัง 

ถาตัวเราเหลานี้หมั่นนึก   ถึงคุณครูผูฝกสอนส่ัง 

ไมมากนักสักวันละสองครั้ง  คงต้ังแตสุขทุกวันเอย” 

(กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธกิาร, 2538, น. 11)  

หรือ บทดอกสรอย ต้ังไขลมตมไขกิน พระนิพนธในสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา-

ดำรงราชานุภาพ  

“ต้ังเอยต้ังไข   จะต้ังไยไขกลมก็ลมส้ิน 

ถึงวาไขลมจะตมกิน   ถาตกดินเสียก็อดหมดฝมือ 

ต้ังใจเรานี้จะดีกวา   อุตสาหอานเขียนเรียนหนังสือ 

ท้ังวิชาสารพัดเพียรหัดปรือ  อยาดึงด้ือต้ังไขร่ำไรเอย” 

(กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธกิาร, 2538, น. 3)  
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บทดอกสรอยขางตนเปนคำสอนท้ังหมด มีการใชรองครั้งแรกในป พ.ศ. 2431 ท่ีโรงเล้ียงเด็ก        

ตอมามีการบรรจุทำนองเพลงไทยเขาไป นำมารองเปนเพลงสอนใจ และใชในการเรียนการสอน       

มาจนถึงสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2  

ในชวงเกิดสงครามโลกครั้งท่ี 2 ประมาณป พ.ศ. 2482 ผูคนใชชีวิตดวยความลำบาก         

จอมพล ป.พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรี ทานมีความสนใจ และสนับสนุนในเรื่องเพลงดนตรี   

สำหรับเด็ก ทางกระทรวงธรรมการ (กระทรวงศึกษาธิการ) มีการจัดสรรครูมาสอน ชวงภาคฤดูรอน 

เดือนเมษายน ซึ่งโรงเรียนปดภาคเรียน โดยจัดต้ังสถาบันเพื่ออบรมดนตรีไทย มีหลวงประดิษฐไพเราะ 

(ศร ศิลปบรรเลง) เปนหัวหนาการอบรม คุณหญิงช้ิน ศิลปบรรเลง และนางมหาเทพกษัตรสมุห 

(บรรเลง สาคริก) บุตรีของทาน พรอมดวยเพื่อน และลูกศิษยมาชวยสอนในสถาบัน มีท้ังเพลงจาก  

บทดอกสรอย และเพิ่มเติมเพลงท่ีประพันธโดยคุณหญิงช้ินอีกหลายเพลง 

ตอมากระทรวงศึกษาธิการจัดงานศิลปหัตถกรรมข้ึน มีโรงเรียนเขารวม 3 โรงเรียน คือ 

โรงเรียนสวนกุหลาบ โรงเรียนเสาวภา (วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา) และโรงเรียนเพาะชาง เปดประตู

ใหตอถึงกัน จัดงานประมาน 7-9 วัน มีการประกวดรองเพลงสำหรับเด็ก คณะกรรมการประกอบดวย 

อาจารยมนตรี ตราโมท คุณหญิงช้ิน ศิลปบรรเลง คุณหญิงไพฑูรย กิตติวรรณ มีนักเรียนเขารวม

แขงขันขับรองจำนวนมาก โดยมีนักเรียนท่ีมาจากบานดุริยประณีต 3 คน คือ เด็กหญิงสุรางค          

ดุริยพันธ (ศิลปนแหงชาติ) เด็กหญิงดวงเนตร ดุริยพันธ และเด็กชายนฤพล ดุริยพันธ นอกจากนี้ยังมี

นักเรียนจากโรงเรียนอื่น ๆ อีกหลายคนเขารวมการประกวด การประกวดรองเพลงสำหรับเด็กจัดข้ึน

ต้ังแต ป พ.ศ. 2487-2490 โดยไดรับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ  

การเรียนการสอนขับรองในโรงเรียน มีพัฒนาการมาถึงจุดสูงสุด โดยมีการกำหนดใหมีช่ัวโมง

ขับรองตอจากช่ัวโมงทองบทอาขยานในทุกโรงเรียน สงครูจากสวนกลางไปสอนยังโรงเรียนตาง ๆ     

ซึ่งครูสวนใหญมาจากโรงเรียนท่ีสอนทางดานการขับรองโดยตรง คือ โรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร 

(วิทยาลัยนาฏศิลป) เปนโรงเรียนท่ีทางรัฐบาลกำหนดใหต้ังข้ึนในป พ.ศ. 2477 

กระทรวงศึกษาธิการกำหนดประเภทเพลงขับรองสำหรับเด็กไว 2 ประเภท ประเภทแรก คือ

เพลงแบบฝรั่ง เชน เพลงสวัสดี “สวัสดีเธอจา เรามาพบกัน...” เพลงหนาว หนาว “หนาวหนาวหนาว

หนาว เวลาหนาหนาว ฉันหนาวเหมือนนก...” เปนตน รวมไปถึงเพลงไทยสากล  และประเภทท่ี 2 คือ 

เพลงไทยเดิม มีการอัดแผนเสียง เรียกวาแผนเสียงสำหรับโรงเรียน โดยมีครูนักรองหลายทานมารวม

อัดเสียง ไดแก ครูอุษา สุคันธมาลัย ครูเหนี่ยว ดุริยพันธ ครูโชติ ดุริยประณีต ครูสุดา เขียววิจิตร        

ครูแชมชอย ดุริยพันธุ  ครูสุดจิตต  ดุริยประณีต (ศิลปนแหงชาติ) เปนตน เมื่อแผนเสียงของ

กระทรวงศึกษาธิการขายหมด คณะดุริยประณีตก็ไดมีการอัดแผนเสียงบาง แผนเสียงเหลานี้ก็กระจาย

ไปท่ัวกรุงเทพ เปนเพลงสำหรับเด็กประเภทเพลงไทยเดิม สวนเพลงแบบฝรั่ง เพลงไทยสากลสำหรับ

นักเรียน เกิดเปนหนังสือบทขับรองสำหรับนักเรียน ของนายฉันท ขำวิไล เปนผูประพันธทำนอง   
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และบทรอง เขียนโนตเปยโน โดยพระเจนดุริยางค (ปติ วาทยะกร) จำนวน 109 เพลง แบงเปน

หนังสือ 4 เลม ยกตัวอยางเชน เพลงสวัสดี จ้ำจ้ีผลไม ลูกเปด ใครมีมะมวง อะไรเอย ซอนหา เปนตน 

เปนเพลงสำหรับเด็กซึ่งไดพัฒนาข้ึนมา โดยฝมือของนักดนตรี และนักประพันธเพลงท่ีมากไปดวย

ความสามารถ  

นายฉันท  ขำวิ ไล กับพระเจนดุริยางค  (ป ติ  วาทยะกร) รู จักกัน ต้ังแตป  พ .ศ. 2475              

โดยพระเจนดุริยางค เปนผูประพันธทำนองเพลงชาติ และนายฉันท  ขำวิไล เขารวมประกวด            

เนื้อเพลงชาติ ซึ่งเนื้อเพลงชาติของนายฉันทไดรับเลือก และถูกใชเปนเนื้อรองทอนท่ี 3 และ 4         

สวนทอนท่ี 1 และ 2 เปนของขุนวิจิตรมาตรา (สงา กาญจนาคพันธุ)  

กลาวไดวา เพลงรองสำหรับเด็กเริ่มตนต้ังแตเปนเพลงกลอมเด็ก เพลงชาลูกหลวงสำหรับ

เจานาย เพลงกลอมเด็กสำหรับพระราชวงศในวัง เพลงกลอมเด็กสำหรับชาวบาน มาเปนเพลงสำหรับ

เด็กท่ีในโรงเล้ียงเด็ก แลวก็มาเปนเพลงท่ีใชรองในระหวางสงครามโลก จนกระท้ังในป พ.ศ. 2491ถึง

2492 นายฉันท ขำวิไล และพระเจนดุริยางค (ปติ วาทยะกร) ไดรวมกันจัดทำหนังสือบทขับรอง

สำหรับเด็กข้ึนมา มีท้ังเพลงท่ีเปนแบบฝรั่ง และเพลงไทยเดิม เรียงระดับความยากงายไปตามลำดับ

ของหนังสือ (เลมท่ี 1-4) 

ประมาณป พ.ศ. 2490 ครูเอื้อ สุนทรสนาน แตงเพลงสำหรับเด็ก และใชเลนในวงดนตรี เชน 

เพลงหนูเล็ก “พวกหนูเล็กเด็กท้ังหลาย อยานอนต่ืนสายเปนเด็กเกียจคราน ต่ืนเชาจะไดเบิกบาน    

สดช่ืนสำราญสมองผองใส...” ขับรองโดย คุณจันทนา โอบายวาทย เปนตน ซึ่งเพลงเด็กท่ีเกิดข้ึน       

มีแนวเพลงท่ีแตกตางจากเพลงของนายฉันท ขำวิไล ไปเปนแนวเพลงไทยสากล นอกจากนี้            

ครูลวน ควันธรรม นำทำนองเพลงญี่ปุนมาบรรจุใสในทำนองเพลง เชน เพลงดอกนกยูง กระจายเสียง

ออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง เพลงสำหรับเด็กจึงเริ่มมีแนวเพลงสากลเขามา มีการบันทึก

แผนเสียง บันทึกเทปขาย มีการบันทึกมาเปนเพลงสำหรับเตนรำ ใหเด็กไดเลนระบำรำฟอนตาง ๆ    

ในท่ีสุดโรงเรียนตาง ๆ มีเพลงสำหรับเด็กมากมาย แตท่ีเปนเพลงสำหรับเด็กทำนองเพลงไทย จัดทำ

โดยกระทรวงศึกษาธิการ ก็คือ บทขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล เขียนโนตเปยโนโดย      

พระเจนดุริยางค (ปติ วาทยะกร) จะเห็นไดวาเพลงสำหรับเด็กมีการพัฒนามาโดยตลอด ซึ่งในปจจุบัน

มีเวทีการประกวดเพลงสำหรับเด็กเกิดข้ึนในหลายองคกร ท้ังภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงการจัดทำใน

รูปแบบรายการโทรทัศนหลายรายการ  

สรุปไดวาเพลงรองสำหรับเด็ก มีความเปนมาจากเพลงกลอมเด็ก ซึ่งเปนเพลงสำหรับ

ปลอบใจ หรือขูเด็กใหนอน เชน “นอนไมหลับตุกแกกินตับนะ เขาใจไหมเด๋ียวงูเขียวตัวนอยหอยลงมา...” 

นอกจากนี้มีเพลงสำหรับการละเลนของเด็ก เชน “รีรีขาวสารสองทะนานขาวเปลือก...” ตอมาเกิด

เปน เพลงสำหรับเด็ก ให เด็กไดรองเลน เตนระบำกันอยางสนุกสนาน  และในป  พ.ศ. 2489 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชนิพนธ
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เพลงสายฝน พระราชทานใหแกคนไทย นำมาใชขับรอง และนำมาเปนเพลงประกอบการแสดงอีกดวย 

นักประพันธเพลงหลายทานไดแตงพลงใหเด็กโดยไมรูตัว เพราะเกิดความรักตอเด็กจึงพยายาม       

ทำเพลงใหแกเด็ก เพราะฉะนั้นตามโรงเรียนท่ีสอนดนตรีสำหรับเด็ก ก็มีการสอนเพลงสำหรับเด็กดวย 

มีความหลากหลายของทำนองเพลงมากข้ึน ปจจุบันก็ไดมีการเปดโอกาสใหเด็กท่ีมีพรสวรรคทักษะ

ความสามารถในการรองเพลง เขารวมการประกวดในหลาย ๆ รายการ ซึ่งเปนการแสดงออกทาง

สังคมในทางท่ีดี (พูนพิศ อมาตยกุล, 2562, 15 ตุลาคม, สัมภาษณ)   

2.3 องคประกอบของบทเพลง 

ในดานดุริยางควิทยา นิยามเกี่ยวกับดนตรีไววา ดนตรีเปนความสัมพันธระหวางเสียงกับเวลา 

ซึ่งหมายความวา เสียงในลักษณะตาง ๆ เชน สูง-ต่ำ ดัง-เบา หนา-บาง ซึ่งจะดังข้ึนตามระยะเวลาท่ีผู

แตงกำหนดวาแตละเสียจะดังข้ึนเมื่อใด และเปนระยะเวลานานเทาไร ดนตรีจึงหมายรวมท้ัง เพลงรอง 

เพลงบรรเลง การสวด การขับลำ และการรองเพลง ตลอดจนกิจกรรมใด ๆ ท่ีเปนการเปลงเสียงสูงต่ำ

อยางมีจังหวะ แมวาองคประกอบสำคัญของดนตรีจะมีเพียงเสียงกับเวลาก็ตาม แตเมื่อพิจารณา     

ในเชิงลึกตามแนวดุริยางคศาสตรแลว องคประกอบของดนตรีมีอยางนอย 2 ประการ คือ เสียง และ

จังหวะ แตถาเปนบทเพลงก็ตองมีองคประกอบท่ีสามคือเนื้อรองเขาไปดวย 

การศึกษาองคประกอบของดนตรี เปนหัวใจสำคัญ ท่ีทำใหเขาใจในอารมณเพลง เขาใจ

โครงสรางของบทเพลง สามารถวิเคราะหเพลง เพื่อนำมาใชไดอยางถูกตองตรงตามวัตถุประสงค 

(ภิญโญ ภูเทศ, 2557, น. 25) 

ในกรณีเพลงสำหรับเด็ก ตองพิจารณาถึงองคประกอบของเสียง จังหวะ และเนื้อรองเปน

สำคัญ บทเพลงแตละบทไมวาจะเปนเพลงสำหรับเด็ก หรือเพลงท่ัวไป หรือเพลงบรรเลง ก็ตามลวนมี

คุณลักษณะทางดนตรีของตัวเองท้ังส้ิน (วราภรณ รุงเรือง, 2549, น. 10) 

องคประกอบของบทเพลง มีดังนี้ 

เสียง (Sound) มีคุณสมบัติท่ีจะบงบอกถึงทวงทำนองและอารมณเพลง ท้ังนี้ระบบเสียงใน

ดนตรีไทย จะตางไปจากระบบเสียงดนตรีสากลท่ีเรียกวาบันไดเสียง กลาวคือ ระบบเสียงในดนตรีไทย

นั้นจะหาง 1 เสียงเต็มทุกชวงเสียง แตเสียงทางดนตรีสากลจะมีชวงเสียงท่ีเปนครึ่งเสียง เสียงท่ีจัดวา

เปนเสียงดนตรีไดนั้น ตองประกอบดวยคุณสมบัติพื้นฐานดังตอไปนี้ 

1. ระดับเสียง คือ ระดับความสูง-ต่ำของเสียง ซึ่งระดับเสียงข้ึนอยูกับความถ่ีของ       

การส่ันสะเทือน 

2. ความดัง-เบา เปนองคประกอบท่ีสำคัญทางดนตรีมีความสัมพันธกับชวงของคล่ืนเสียง   

ในการส่ันสะเทือนท่ีทำใหเกิดเสียงนั้นชวงกวางมากเสียงจะดัง และชวงกวางนอยเสียงจะเบา 

 



22 

 

จังหวะ (Rhythm) คือ การแบงสวนของทำนองเพลง ซึ่งดำเนินไปดวยเวลาท่ีเทากัน     

อยางสม่ำเสมอทุก ๆ ระยะทาง หรือหมายถึง การเคล่ือนท่ีของแนวทำนองหรือเสียงในชวงเวลาหนึ่ง

อยางตอเนื่ อง จังหวะถือเปนหัวใจสำคัญในการบอกถึงอารมณและความรูสึกของบทเพลง           

เปนองคประกอบท่ีผูฟงทำความเขาใจไดงายท่ีสุดและเขาถึงอารมณเพลงไดมากท่ีสุด 

ส่ิงท่ีบงบอกคาของจังหวะในบทเพลงแตละบทเพลงไดนั่นคือ เครื่องหมายประจำจังหวะ 

(Time signature) ท่ีมีลักษณะเปนตัวเลข ประกอบดวย 2 สวน คือ ตัวเลขบนและตัวเลขลาง       

ซึ่งวางซอนอยูบนบรรทัด 5 เสน เลขตัวบน แสดงจำนวนจังหวะใน 1 หองเพลง (Bar) สวนเลขตัวลาง 

แสดงคาโนตและคาตัวหยุด (ณัชชา พันธุเจริญ, 2556, น. 39) 

บันไดเสียง (Scales) หมายถึงเสียงท้ังหมดท่ีอยูในชวง 1 ทบ โนต 5-12 ตัว เรียงตามกัน

ตามลำดับจากเสียงต่ำไปสูง และจากเสียงสูงไปต่ำ มีโครงสรางท่ีมีการกำหนดชวงหางของเสียงตัวโนต

หนึ่งไปอีกตัวโนตหนึ่งอยางเปนระบบในแตละชนิดของบันไดเสียง ไดแก บันไดเสียงเมเจอร (major 

scale) บันไดเสียงไมเนอร (minor scale) บันไดเสียงเพนตาโทนิก (Pentatonic scale) เปนตน 

บันไดเสียงท่ีนิยมใชกันแพรหลายในประเทศแถบเอเชีย คือ บันไดเสียงเพนตาโทนิก หรือ

บันไดหาเสียง เปนบันไดท่ีประกอบดวยโนต 5 ตัว ถาเทียบกับบันไดเสียงเมเจอร โนต 5 ตัวของบันได

เสียงเพนตาโทนิก ก็คือ โนตตัวท่ี 1, 2, 3, 5 และ 6 ของบันไดเสียงเมเจอร โดยมีโนตตัวแรกเปนช่ือ

ของบันไดเสียง ดังภาพ (ณัชชา พันธุเจริญ, 2556, น. 148) 
 

 
 

ภาพท่ี 2 โครงสรางของบันไดเสียงเมเจอรกับบันไดเสียงเพนตาโทนิก  

ท่ีมา: ณัชชา พันธุเจริญ (2556, น. 148) 
 

บันไดเสียงเปนตัวกำหนดแนวทางการเคล่ือนของตัวโนตในเพลง โดยมีเครื่องหมายทางดนตรี  

ท่ีสำคัญ คือ กุญแจประจำหลักเปนตัวกำหนดบอกระดับเสียงตัวโนต โดยกุญแจประจำหลักท่ีสำคัญมี 

2 กุญแจ คือ กุญแจประจำหลัก G (กุญแจซอล) และกุญแจประจำหลัก F (กุญแจฟา)  

1. กุญแจซอล เปนเครื่องหมายประจำหลักท่ีใชกันมากสำหรับบันทึกระดับเสียงของ เครื่อง

ดนตรีหรือเสียงรองท่ีมีระดับกลางถึงสูง ในทางดนตรีกำหนดช่ือเรียกระดับเสียงตัวโนตโดยจัดเรียงจาก

ระดับเสียต่ำไปหาสูง 7 เสียง ดังนี้  C (โด)  D (เร)  E (มี)  F (ฟา)  G (ซอล)  A (ลา)  B (ที)  C (โด)       

ไมวาระดับเสียงจะสูงหรือต่ำจะมีช่ือกำกับเพียง 7 เสียงหลักเทานั้น 
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2. กุญแจฟา เปน เครื่องหมายประจำหลักท่ีใชกันมากสำหรับบันทึกระดับเสียง       

เครื่องดนตรีหรือเสียงรองท่ีมีระดับต่ำ ประกอบไปดวยโนต 7 เสียง ดังนี้ F (ฟา)  G (ซอล)  A (ลา)     

B (ที)  C (โด) D (เร)  E (มี)  F (ฟา) 

ทำนอง (Melody) คือเสียงท่ีเปลงออกมาโดยมีความตอเนื่องกันเปนระบบ เปรียบเสมือน

รูปรางของบทเพลง มีสูง ต่ำ ส้ัน ยาว ประกอบกัน ทำนองมีองคประกอบดังตอไปนี ้

1. จังหวะของทำนอง คือ ทำนองของเพลงท่ีมีความส้ันยาวของแตละเสียงแลวประกอบ

กันเปนทำนองเพลง 

2. ชวงเสียง คือ ความกวางหรือระยะหางของเสียง ระหวางเสียงต่ำสุดไปถึงเสียงสูงสุด

ของบทเพลงแตละบท 

รูปพรรณหรือพื้นผิว (Texture) คือ ลักษณะทวงทำนองเพลง การประสานเสียง และ      

การประสานทำนอง 

คีตลักษณหรือรูปแบบ (Form) คือ ลักษณะทางโครงสรางของบทเพลง ซึ่งลักษณะของ    

บทเพลงแตละแบบท่ีมีความแตกตางกัน โดยข้ึนอยูกับผูประพันธวาตองการใหดำเนินไปในลักษณะ

รูปแบบอยางไร ในทางดนตรีจะมีโครงสรางท่ีเปนแบบแผนในการประพันธเพลงมีลักษณะคลายกับ

การประพันธรอยกรอง โดยท่ัวไปพบวามีการกำหนดรูปแบบและการแบงสัดสวนตาง ๆ อยางชัดเจน 

มีการแบงเปนหองเพลง มีการจัดจังหวะหนัก-เบา แบงเปนประโยคเพลง จุดพักเสียง และแบงเปน

ทอนเพลง หรือกระบวนเพลง ส่ิงเหลานี้จำเปนอยางยิ่งทีตองมีเพื่อสรางความรูสึกท่ีสมดุลใหแกผูฟง 

แบบแผนการประพันธบทเพลง คีตลักษณเพลงบรรเลงหรือเพลงรองในปจจุบัน แบงออกเปน 

1. เอกบท (Unitary Form) หรือ วันพารทฟอรม (One Part Form) คือบทเพลงท่ีมีทำนอง

สำคัญเพียงทำนองเดียวเทานั้น (A) ก็จะจบบริบูรณ เชน เพลงชาติ เพลงสรรเสริญบารมี เปนตน 

2. ทวิบท (Binary Form) หรือ ทูพารทฟอรม (Two Part Form) เปนรูปแบบของเพลง 

ท่ีมีทำนองสำคัญเพียง 2 กลุม คือ ทำนอง A และ B และเรียกรูปแบบของบทเพลงแบบนี้ยอ ๆ วา AB 

3. ตรีบท (Ternary Form) หรือ ทรีพารทฟอรม (Three Part Form) รูปแบบของเพลง  

แบบนี้จะมีองคประกอบอยู 3 สวน คือ กลุมทำนองท่ี 1 หรือ A กลุมทำนองท่ี 2 หรือ B ซึ่งจะเปน

ทำนองท่ีเปล่ียนแปลง หรือเพี้ยนไปจากกลุมทำนองท่ี 1 สวนกลุมทำนองท่ี 3 ก็คือการกลับมาอีกครั้ง

ของทำนองท่ี 1 หรือ A และจะส้ินสุดอยางสมบูรณอาจเรียกยอ ๆ วา ABA 

4. ซองฟอรม (Song Form) ก็คือการนำเอาตรีบทมาเติมสวนท่ี 1 ลงไปอีก 1 ครั้งใน     

ตอนแรกจะไดเปน AABA ท่ีเรียกวา ซองฟอรม เพราะเพลงโดยท่ัว ๆ ไป จะมีโครงสรางแบบนี ้

5. รอนโดฟอรม (Rondo Form) รูปแบบของเพลงแบบนี้จะมีแนวทำนองหลัก (A)     

และแนวทำนองอื่นอีกหลายสวน สวนสำคัญคือแนวทำนองหลักทำนองแรกจะวนมาข้ันอยูระหวาง     

แนวทำนองแตละสวนท่ีตางกันออกไป เชน ABABA ABACA ABACADA 
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เนื้อเพลง (Lyrics) คือ คำประพันธท่ีใชสำหรับขับรอง ซึ่งนักแตงเพลงหรือนักประพันธเปน

ผูประพันธข้ึนมา โดยสวนใหญบทประพันธจะเกี่ยวของกับเหตุการณ สภาพสังคมท่ีเกิดข้ึนจริง หรือ

ตามอารมณ และจินตนาการของผูประพันธ 

บทเพลงมีสวนประกอบหลัก ๆ 2 อยาง คือดนตรีและเนื้อเพลง ดนตรีเปนศิลปะเกี่ยวของ   

กับเสียง คุณสมบัติท่ีเกี่ยวของกับเรื่องเสียงมาสรางความสัมพันธกันทำใหเกิดองคประกอบทางดนตรี

ข้ึน เชน จังหวะเปนเรื่องของความชา-เร็ว ทำนองเปนเรื่องความสัมพันธของระดับเสียง คีตลักษณเปน

เรื่องของการจัดระบบเพลง เปนตน สวนเนื้อรองเปนเรื่องของบทประพันธท่ีสรางสรรคบทเพลงใหมี

ความหมาย สะทอนอารมณ ความรูสึกของบทเพลง ดังนั้นการวิเคราะหบทเพลงทำใหไดทราบถึง

โครงสรางของบทเพลง และคุณลักษณะทางดนตรีของเพลงนั้น ๆ 

 2.4 แนวทางการวิเคราะหเพลง 

 การวิเคราะหเพลงมีความสำคัญอยางยิ่งในการทำความเขาใจบทเพลง การท่ีจะวิเคราะห

เพลงใหถองแทหรือละเอียดลออเพียงใดนั้น ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของผูวิเคราะห ถาผูวิเคราะห    

เปนผูฟงเพลงคนหนึ่ง และอยากฟงเพลงดวยความเขาใจนอกเหนือจากความสุขใจ การวิเคราะห  

เพียงภาพรวมภายนอกและการคนควาประวัติเพลง ตลอดจนประวัติของผูแตงโดยสังเขปก็คง  

เพียงพอ ความรูเบ้ืองตนในสวนนี้หาไดสะดวกท่ีสุดจากปกแผนเสียง แตถาเปนนักดนตรีก็จะวิเคราะห          

ลึกลงไปถึงโครงสรางของเพลง ทฤษฎีการประพันธเพลงและเทคนิคท่ีนาสนใจดวย มีแนวทาง      

การวิเคราะหเพลง ดังนี ้

1) การบรรยายภาพรวมโดยท่ัวไป มี 2 สวน ไดแก ประวัติเพลง และภาพรวมภายนอก 

ประวัติเพลง ความรูรอบตัวเกี่ยวกับประวัติเพลงนั้นนับเปนส่ิงสำคัญไมนอย เพราะทำใหพอ

คาดการณไดวาทฤษฎีท่ีเปนบรรทัดฐานในการแตงเพลงนั้นใชหลักการของยุคดนตรีใด โดยเฉพาะ

อยางยิ่งช่ือผูแตงจะบอกทิศทางในการวอเคราะห ทำใหผูวิเคราะหไมหลงทาง ถาทราบประวัติเพลง

มากเพียงใดก็จะชวยใหวิเคราะหเพลงไดงายข้ึนเทานั้น การบรรยายประวัติเพลงควรเริ่มดวยช่ือเพลง 

ช่ือผูแตง และปท่ีแตง ขอมูลขางตนทำใหทราบปเกิดและปตายของผูแตงตลอดจนยุคดนตรีวาเพลงนี้

แตงในยุคใด หรือชวงป พ.ศ. เทาใด ซึ่งจะเปนตัวกำหนดกระบวนแบบและหลักการทางทฤษฎี         

ท่ีสำคัญ สำหรับขอมูลอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับเพลงนอกเหนือจากนี้ ก็เปนขอมูลเสริมท่ีทำใหบทวิเคราะห

มีความเปนวิชาการและนาสนใจมากข้ึน กลาวโดยสรุป ในสวนของประวัติควรประกอบดวยขอมูล

เบ้ืองตน ดังนี ้

1. ช่ือเพลง ช่ือเพลงตองเขียนใหเต็ม ในการเขียนช่ือเพลง ไมวาจะเปนภาษาไทยหรือ

ภาษาอังกฤษ มีหลักอยูวา ถาเพลงมีช่ือเปนเชิงบรรยาย ใหใชช่ือนั้นตามท่ีผูแตงระบุ และอาจตามดวย

ลำดับผลงาน 
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2. ช่ื อ ผู แต ง  ควรใส ท้ั ง ช่ือตน และ ช่ือท ายให เต็ม  เช น  ลุดวิก  ฟ าน  เบโทเฟน ,                

อารอน คอปแลนด, อีกอร สตราวินสกี บางช่ือนิยมใสช่ือกลางดวย เชน โยฮันน เซบาสเตียน บาค,   

โวลฟกัง อะมาเดอุส โมสารท ท้ังนี้ตองระวังตระกูลท่ีมีนักแตงเพลงหลายคน เชน บาค ซึ่งควรใส    

ช่ือตนหรืออักษรยอของช่ือตนใหครบถวนดวย 

3. ปเกิดและปตายของผูแตง เชน ค.ศ.1685-1750, ค.ศ.1770-1827 ฯลฯ ทำใหทราบวา 

ชวงชีวิตของผูแตงอยูในยุคดนตรีใด แตไมไดหมายความวา ผูแตงคนนั้นจะใชลีลาการประพันธเพลงใน

ทำนองเดียวกับเพลงยุคนั้น ๆ เสมอไป  เชน เบโทเฟน  เกิดในป ค.ศ.1770 และเสียชีวิตในป       

ค.ศ.1827 ซึ่งเปนชวงท่ีอยูในยุคคลาสสิก (1750-1830) แตผลงานเพลงจำนวนไมนอยของเบโทเฟน

แสดงไวยากรณแบบโรแมนติก 

4. ปท่ีแตง หมายถึงปท่ีแตงเพลงสมบูรณ เชน ค.ศ.1725, ค.ศ.1820 ฯลฯ ทำใหทราบวา 

แตงในชวงใดของชีวิต เชน  ถาแตงในชวงทายของชีวิต ก็นาจะแสดงวา ความสามารถทางการ

ประพันธเพลงพัฒนาจนถึงท่ีสุดแลว 

5. ยุคดนตรี เปนยุคท่ีมีการแตงเพลงนี้ เชน ยุคบาโรก (Baroque Period; 1600-1750) ,  

ยุคคลาสสิก (Classical Period; 1750-1830) , ยุคโรแมนติก (Romantic Period; 1830-1900) 

ฯลฯ จะไดเปรียบเทียบกับลีลาของเพลงสวนใหญท่ีแตงในยุคเดียวกัน 

 ขอมูลเสริมในสวนของประวัติ ประกอบดวยขอมูลอื่น ๆ ท่ีนาสนใจ เชน 

6. จำนวนผลงาน อาจกลาวถึงผลงานท้ังหมดท่ีจัดอยูในประเภทเดียวกันของนักแตงเพลง

ผูนี้ เชน ถาวิเคราะหซิมโฟนี ควรระบุวา นักแตงเพลงผูนี้แตงซิมโฟนีไวท้ังส้ินกี่บท และซิมโฟนีบทท่ีจะ

วิเคราะหเปนหมายเลขตน ๆ หรือทาย ๆ ซึ่งจะทำใหพอคาดเดาไดวา  ลีลาของบทประพันธเพลงควร

เปนอยางไร 

7. ความสำคัญของเพลง ควรกลาวถึงความสำคัญของเพลงนี้ท่ีมีตอประวัติศาสตรดนตรี 

เชน เปนเพลงแรกท่ีใชทรอมโบน เปนเพลงสุดทายท่ีแตงสมบูรณทุกทอนกอนเสียชีวิต เปนเพลงท่ีแตง

ในโอกาสพเิศษ ฯลฯ 

8. ชีวิตของผูแตง ชีวิตของผูแตงในชวงท่ีแตงเพลงนี้อาจมีประโยชนในการวิเคราะห เชน 

เปนเพลงท่ีแตงในชวงท่ีใชชีวิตอยูปารีส เปนเพลงท่ีแตงระหวางเจ็บหนักกอนเสียชีวิต เปนเพลงท่ีไดรับ

คาจางใหแตงเพื่อกิจการบางอยาง ฯลฯ 

 ภาพรวมภายนอก จากช่ือเพลงทำใหไดภาพรวมภายนอกในระดับพื้นฐาน คือ ทำใหทราบ

ประเภทของเพลงและเครื่องดนตรีท่ีใช เมื่อพิจารณาตอไปถึงรายละเอียดเกี่ยวกับทอนตาง ๆ ก็จะทำ

ใหไดภาพรวมภายนอกในระดับกลางซึ่งไดแก จำนวนทอน อัตราความเร็วและลีลา ถามีแผนเสียงก็จะ

ทราบความยาวเปนนาทีและวินาทีของแตละทอนและของท้ังเพลงดวย สำหรับในข้ันสุดทายของ

ภาพรวมภายนอกตองอาศัยโนตเพลงประกอบ ซึ่งจะทำใหทราบความยาวของเพลงเปนจำนวนหอง

ของแตละทอนและจำนวนหองของท้ังเพลง กลาวโดยสรุป ในสวนของภาพรวมภายนอกจะ

ประกอบดวยขอมูลตาง ๆ ดังนี ้
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1. ประเภทของเพลง เชน โชนาตา, คอนแชรโต, ซิมโฟนี, สตริงควอรเท็ต ฯลฯ 

2. เครื่องดนตรีท่ีใช เชน เปยโนเด่ียว, เปยโนกับไวโอลิน , วงซิมโฟนีออรเคสตรา,     

เครื่องลมไม 5 ตัว, เครื่องสาย 4 ตัว ฯลฯ 

3. จำนวนทอน เชน 3 ทอน 4 ทอน ฯลฯ 

4. อัตราความเร็ว หรือความเร็วในการเลนเครื่องดนตรี (Tempo) จะมีการระบุเปนคา

ครั้งตอนาที (beats per minute ใชตัวยอ bpm) ใชคำศัพทเรียกแทนคาความเร็ว ดังตารางตอไปนี้ 
 

ตารางท่ี 1 คาความเร็วในการเลนเครื่องดนตรี 
 

คำอาน ช่ือ ความหมาย จังหวะ bpm 

ลารกิสซิโม Larghissimo จังหวะชาท่ีสุด นอยกวา 24 bpm 

กราเว Grave จังหวะชามาก 25–45 bpm 

ลารโก Largo จังหวะชามาก  40–60 bpm 

เลนโต Lento จังหวะชามาก สงางาม 45–60 bpm 

เลนเกตโต Larghetto จังหวะคอนขางกวาง 60–66 bpm 

อะดาจิโอ Adagio  จังหวะชา 66–76 bpm 

อะดาจิเอตโต Adagietto จังหวะคอนขางชา 70–80 bpm 

อันดันเต Andante จังหวะกาวเดิน 76–108 bpm 

อันดันติโน Andantino เร็วกวาอันดันเตเล็กนอย 80–108 bpm 

อันดันเต โมเดราโต Andante Moderato เร็วกวาอันดันเตเล็กนอย 92–112 bpm 

โมเดราโต Moderato จังหวะปานกลาง 101–110 bpm 

อัลเลเกรตโต Allegretto จังหวะเรว็ปานกลาง  

(แตชากวาอัลเลอโกร) 

112–120 bpm 

อัลเลเกรตโต โมเดราโต Allegro moderato จังหวะเรว็ปานกลาง  

(ใกลเคียงอัลเลอโกร) 

116–120 bpm 

อัลเลโกร Allegro จังหวะเรว็ปานกลาง 120–139 bpm 

วีวาเช Vivace จังหวะเร็วและสดใส 168–176 bpm 

วีวาชิสซิโม Vivacissimo จังหวะเรว็มากและสดใส 172–176 bpm 

อัลเลกริสซิโม Allegrissimo จังหวะเร็วมาก 172–176 bpm 

เพรสโต Presto จังหวะเร็วมาก ๆ 168–200 bpm 

เพรสทิสซิโม Prestissimo จังหวะเร็วท่ีสุด มากกวา 200 bpm 
 

ท่ีมา: วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2562) 



27 

 

5. ความยาวเปนนาทีและวินาที เชน ทอนแรกยาว 15 นาที ทอน 2 ยาว 12 นาที       

35 วินาที ฯลฯ เปนความยาวท่ีไมแนนอน ข้ึนอยูกับผูบรรเลง จึงพบวา เพลงเดียวกันจากแผนเสียง 

คนละแผน จะมีความยาวไมเทากัน 

6. ความยาวเปนจำนวนหอง เชน ทอนแรกมี 320 หอง ทอน 2 มี 150 หอง 

7. ความยาวเปนจำนวนจังหวะ ถาเปรียบเทียบจำนวนหองจะพบวา ในขอ 6) ทอน 2        

มีความยาวเปนจำนวนหองไมถึงครึ่งหนึ่งของทอนแรก ซึ่งถาจะเปรียบเทียบใหละเอียดข้ึน ควรนับ

จำนวนจังหวะดวย เชน ทอนแรกในอัตราจังหวะ 2/4 มี 150 หอง ซึ่งเทากับ 600 จังหวะ ถือวา 

ความยาวใกลเคียงกัน อยางไรก็ตาม การนับความยาวเพลงเปนจำนวนจังหวะเปนท่ีนิยมเฉพาะในหมู

นักดนตรีเทานั้น เชน ในวิชาการประพันธเพลงมีคำส่ังใหแตงเพลงท่ีมีความยาวประมาณ 50 จังหวะ 

2) การวิเคราะหสวนประกอบหลักของเพลง 

เมื่อไดภาพรวมภายนอกของเพลงแลว จึงจะวิเคราะหในแงของทฤษฎีตอไป ในข้ันแรกควร

วิเคราะหสวนประกอบหลักของเพลง ซึ่งประกอบดวยทำนอง จังหวะ เสียงประสาน และสีสันเสียง  

3) การวิเคราะหประโยคเพลง 

บทเพลงทุกบทตองประกอบดวยประโยคเพลง และประโยคเพลงเหลานี้ก็จะถูกนำมาผูก 

เรียงรอยเขาดวยกันจนเปนเพลงท่ีสมบูรณ แตละประโยคเพลงมักมีสวนยอย ๆ ออกไปอีก เรียกวา 

หนวยทำนองยอยเอก ซึ่งมีความสำคัญในการผูกเพลงท้ังหมดเขาเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน นอกจากนี้ 

ประโยคเพลงยังมีเคเดนซในตอนทายของประโยค ซึ่งเปนตัวกำหนดจุดส้ินสุดของประโยคเพลง 

นอกจากการวิเคราะหประโยคเพลงยังตองคำนึงถึงเทคนิคทางการประพันธเพลงท่ีใช เชน เทคนิค 

การซ้ำ การเลียน ฯลฯ และทายท่ีสุดควรวิเคราะหโครงหลักของประโยคเพลง เพราะเปนตัวบอกทิศ

ทางการเคล่ือนไหวของประโยคเพลง  

 4) การวิเคราะหสังคีตลักษณ 

สังคีตลักษณเปรียบเสมือนฉันทลักษณในเรื่องวรรณคดี ฉันทลักษณในวรรณคดีเปนโครงสราง

ทางรอยกรองท่ีแยกแยะโคลง ฉันท กาพย  กลอน  ใหมีความแตกตางกัน สังคีตลักษณในดนตรี       

ก็เชนกัน มีโครงสรางท่ียึดถือไดเปนแบบอยาง โดยมีทำนองและกุญแจเสียงเปนตัวแปรสำคัญในการ

กำหนดโครงสรางของสังคีตลักษณเหลานี้ เชน สังคีตลักษณสองตอน สังคีตลักษณสามตอน สังคีต

ลักษณรอนโด และสังคีตลักษณโชนาตา นอกเหนือจากสังคีตลักษณดังกลาวแลว ยังมีกระบวนการ

ทางการประพันธแบบอื่น ๆ ท่ีอนุโลม เรียกวา สังคีตลักษณ เชน สังคีตลักษณทำนองหลักและ     

การแปร และรูปแบบท่ีไมจัดอยูในกลุมท่ีเรียกวาสังคีตลักษณ แตก็มีกระบวนการประพันธท่ีถือวาเปน

บรรทัดฐานได เชน บทประพันธเพลงประเภทฟวก บางเพลงก็อาศัยสังคีตลักษณ 2 แบบมาผสมผสาน

กัน เชน สังคีตลักษณ โชนาตารอนโด สังคีตลักษณสามตอนแบบผสม เปนตน และก็มีเพลง          

บางประเภทตองใชสังคีตลักษณมาผสมผสานกับรูปแบบการจัดวงดนตรี เชน คอนแชรโต เปนตน 
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แนวทางขางตนเปนการแนะนำเคาโครง หัวขอ และข้ันตอนตามลำดับในการวิเคราะหเพลง 

แตละหัวขอมีความสำคัญเทากันหมดในการวิเคราะหทุกเพลง ผูวิเคราะหตองใชวิจารณญาณประกอบ

กับความรูดานทฤษฎีดนตรีและประวัติดนตรีในการท่ีจะวินิจฉัยวา บทเพลงนั้น ๆ มีแงมุมใดท่ีนาสนใจ

ควรแกการวิเคราะหใหลึกกวาแงอื่น ๆ เชน บางเพลงอาจมีประวัติท่ีนาสนใจซึ่งมีความสำคัญตอการ

วิเคราะหในแงทฤษฎี  ในกรณีนี้ควรเกริ่นนำประวัติเพลงใหละเอียดในสวนท่ีจะเปนประโยชนกับ   

บทวิเคราะหดานทฤษฎี หรือบางเพลงมีการใชเสียงประสานท่ีไมนาสนใจ แตมีการใชลักษณะจังหวะท่ี

แปลกไปจากเพลงสวนใหญ เชน เพลงในยุคศตวรรษท่ี 20 เปนตน ถาพบเพลงเชนนี้ก็ควรให

ความสำคัญกับการวิเคราะหจังหวะใหละเอียดเปนพเิศษ บางทีจะพบวาเพลงอาจไมมีโครงสรางท่ีแน

ชัดพอท่ีจะบอกไดวาเปนสังคีตลักษณชนิดใด ก็เปนหนาท่ีของผูวิเคราะหท่ีจะหาแงมุมท่ีมีเหตุผลใน

การท่ีจะอธิบายวา เพลงนั้นใชอะไรเปนตัวยึดใหเพลงท้ังหมดเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เชน อาจเปน

ลักษณะจังหวะแปลก ๆ หนวยหนึ่ง หรือเสียงท่ีเปนเอกลักษณ เปนตน 

ดังนั้นกอนท่ีจะเริ่มวิเคราะหเพลง ส่ิงท่ีสำคัญท่ีสุด คือตองรูวาเพลงนั้นมีจุดนาสนใจอยูท่ีไหน 

ควรใหความสำคัญกับอะไรในบทวิเคราะหเพลง ควรกลาวเนนถึงเรื่องอะไรมากนอยเพียงใด ควรลงลึกถึง

รายละเอียดในเรื่องใดบาง บทวิเคราะหและขอคิดตาง ๆ ตองมีเหตุมีผลและมีหลักการดานทฤษฎีรองรับ 

เพื่อแสดงถึงคุณคาเชิงวิชาการของบทเพลงนั้น ๆ อยางแทจริง (ณัชชา พันธุเจริญ, 2560, น. 1-6) 

2.5 แนวเสียงท่ีใชในการรองเพลง 

บรรจง ชลวิโรจน (2545, น. 122) เสียงรองของมนุษยจัดวาเปนเครื่องดนตรีท่ีติดตัวมากับ

มนุษยซึ่งสามารถส่ือความหมาย และถายทอดอารมณได และเสียงรองของมนุษยมีการจัดแบงเปน

หลายประเภทเนื่องจากมีเสียงสูงเสียงต่ำ และคุณภาพของเสียงตางกัน ในปจจุบันมีการแบงแนวเสียง

การขับรองไว 4 แนวเสียง ดังนี ้

1. แนวเสียงโซปราโน (Soprano) เปนแนวเสียงท่ีมีลักษณะระดับเสียงสูงสุด ทำหนาท่ี

เปนแนวทำนองเพลง เหมาะสำหรับเสียงของเด็กท่ียังไมแตก และสุภาพสตรีท่ีมีระดับเสียงสูงขับรอง 

2. แนวเสียงอัลโต (Alto) เปนแนวเสียงท่ีมีระดับเสียงต่ำรองมาจากแนวเสียงโซปราโน      

ทำหนาท่ีเปนแนวเสียงประสานรองจากแนวเสียงโซปราโน เหมาะสำหรับเสียงของสุภาพสตรีท่ีมีระดับ

เสียงต่ำขับรอง 

3. แนวเสียงเทเนอร (Tenor) เปนแนวเสียงท่ีมีลักษณะระดับเสียงสูงปานกลางหรือ   

แนวต่ำปานกลาง ทำหนาท่ีเปนเสียประสานรองจากแนวเสียงอัลโต เหมาะสำหรับเสียงสุภาพบุรุษ    

ท่ีมีระดับเสียงสูงขับรอง 

4. แนวเสียงเบส (Bass) เปนแนวเสียงท่ีมีลักษณะระดับเสียงต่ำท่ีสุด ทำหนาท่ีเปน    

แนวเสียงประสานในระดับต่ำ เหมาะสำหรับเสียงสุภาพบุรุษท่ีมีระดับเสียงต่ำขับรอง 
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แนวเสียงในแตละแนวเสียงจะมีความแตกตางกันตามดานคุณลักษณะของเสียง และระดับ

เสียง ดังนั้นจึงตองมีการกำหนดระยะขอบเขตแนวเสียง เพื่อความสะดวกในการขับรอง แนวเสียง   

ท้ัง 4 แนวเสียงมีระยะขอบเขตแนวเสียง ดังนี้ 

1. ระดับเสียงสูงสุด คือ โซปราโน อยูในระหวางตัวโนตตัวโด (C) ถึงโนตตัวซอล (G) 

2. ระดับเสียงรองลงมา คือ อัลโต อยูในระหวางตัวโนตตัวลา (A) ถึงโนตตัวเร (D) 

3. ระดับเสียงรองลงมา คือ เทเนอร อยูในระหวางตัวโนตตัวโด (C) ถึงโนตตัวฟา (F) 

4. ระดับเสียงต่ำสุด คือ เบส อยูในระหวางตัวโนตตัวซอล (G) ถึงโนตตัวโด (C)  

2.6 แนวคิดการประพันธเพลง 

การประพันธเพลง เปนการสรางสรรคทำนองเพลงตามหลักทางวิชาการ ประสบการณ หรือ

ตามจินตนาการของผูประพันธ มีกรอบความคิดในการเขียนเพลง นั่น คือ วัตถุประสงคของ          

การประพันธ ลักษณะทำนอง จังหวะ เนื้อเพลงของบทเพลง ดังนั้นผูประพันธจะตองมีองคความรูใน

การประพันธเพลง รวมถึงความสามารถในการประพันธบทรอง เพื่อใหมีความสอดคลองไปกับ     

ทำนองเพลง ในการประพันธเพลงแตละบทเพลงมีรายละเอียดของการประพันธ ดังนี ้

1. มีความรูในเรื่องระบบโนตเปนอยางดี 

2. มีความรูในหลักการประพันธเพลง 

3. มีความรอบรูในเรื่องราวจะตองประพันธ รวมถึงมีความรูในดานประวัติศาสตร และ 

สังคมศาสตรท่ีเกี่ยวของกับเพลงนั้น ๆ 

4. มีการนำความรู เหตุการณในปจจุบันมาประยุกตใช 

5. มีความรู เรื่องการประพันธคำกลอน  บทรอง สามารถใชภาษาไดสละสลวย              

มีความหมายท่ีถูกตองและเหมาะสม 

กาญจนา อินทรสุนานนท (2554, น.35) กลาวถึงวิธีในการประพันธเพลงของครูมนัส ปติสานต 

ไววา วิธีการประพันธมี 3 วิธี ไดแก 

1. ประพันธคำรองกอน 

2. ประพันธทำนองกอน 

3. ประพันธท้ังคำรองและทำนองไปพรอม ๆ กัน 

สำหรับการประพันธบทเพลงท่ีมีความเหมาะสมกับเด็กจะตองคำนึงความสามารถของเด็ก 

ชวงอายุ และระดับการศึกษา เพราะเด็กในแตละชวงอายุมีความสามารถในการฟง การขับรอง   

ความเขาใจในบทเพลงท่ีแตกตางกัน และจะตองคำนึงถึงบทบาทของการนำเพลงไปใช 

ปญญา รุงเรือง (2545, น.3-5) กลาวถึง องคประกอบท่ีสำคัญในการแตงเพลงสำหรับเด็ก ดังนี้ 

1. ทำนองเพลง ทำนองเพลงท่ีนำมาแตงมีท่ีมาหลายทาง ไดแก  
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1) ทำนองเพลงท่ีสรางสรรคข้ึนมาใหมจากแนวคิดและจิตนาการของผูแตง  

2) การดัดแปลงทำนองเพลงท่ีมีอยูแลว ท้ังเพลงไทยและสากล ท้ังนี้จะตองมีการระบุ

ท่ีมาของบทเพลงไวดวยเสมอ 

3) นำทำนองเพลงซึ่งเปนท่ีรูจักมาใชโดยตรง โดยระบุช่ือผูแตงเดิม หรือท่ีมาของ

ทำนองนั้น ๆ ดวย ถาไมทราบช่ือผูแตง 

2. จังหวะ ควรเลือกใชจังหวะท่ีเหมาะสมแกทวงทำนอง อารมณ และความหมายของเพลง 

3. เนื้อรอง ตองคำนึงถึงความหมาย และการใชภาษา ดังนี้ 

  1) เขียนเนื้อรองใหมีความหมายตามความตองการของผูแตง ควรกำหนด

จุดมุงหมายของบทเพลงใหชัดเจน 

  2) ภาษาท่ีใชจะตองตรงไปตรงมา มีความหมายชัดเจน มีความเหมาะสมกับวัย  

และความหมายของเนื้อเพลง 

  3) มีการใชภาษาอยางมีศิลปะ เกิดความงามทางภาษา นั่นคือ มีวรรณศิลป          

ในเนื้อเพลง กลาวคือ มีเนื้อเพลงในรูปแบบคำกลอน แตไมจำเปนตองเครงครัดฉันทลักษณ มีคำสัมผัส 

คำซ้ำได ผูแตงควรเลือกใชคำใหเหมาะสมและสอดคลองกับทำนองเพลง 

 4. ระดับเสียง ระดับเสียงท่ีเหมาะสมกับวัยชองเด็ก ไดแก Key F, G และ A 

 5. ชวงกวางของทำนองเพลง (Range) ชวงเสียงท่ีเหมาะสมสำหรับเด็กเล็ก (ประถมตน) คือ 

คู 8 และสำหรับเด็กโต (ประถมปลาย) ไมควรคู 13 ซึ่งชวงเสียงท่ีกวางกวานี้อาจจะรองไดดีสำหรับ

เด็กท่ีมีความสามารถทางดนตรีและการขับรองเปนพิเศษ 

 จากองคประกอบในการประพันธเพลงขางตน สามารถนำมาใชในการพิจารณาบทเพลง 

รวมถึงวิเคราะหถึงองคประกอบของบทเพลงได ซึ่งบทเพลงสำหรับเด็กควรเปนเพลงท่ีดี มีความ

เหมาะสมท้ังทางดานทำนองเพลง เนื้อรอง จังหวะ และความหมายของเพลง ตลอดจนมีความงามทาง

ดนตรีและการใชภาษาอกีดวย 

2.7 คำประพันธ 

 คำประพันธ คือถอยคำท่ีไดมีการเรียบเรียงเปนเรื่องราวใหผูอาน ผูฟงเขาตามความคิดเห็น

ของผูประพันธ สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ รอยแกว และรอยกรอง 

1. รอยแกว เปนเรื่องราวท่ีแตงข้ึนตามภาษาท่ีใชกันท่ัวไป ผูประพันธสามารถเลือกใช

ถอยคำไดตามใจตนตามท่ี เห็นสมควร เชน  การเขียนหนั ง สือทางวิชาการ คำสอนในทาง

พระพุทธศาสนา เปนตน 

2. รอยกรอง เปนการเลือกใชถอยคำแลวนำมารอยเรียงไปตามฉันทลักษณท่ีไดกำหนดไว 

เชน กลอน กาพย โคลง เปนตน 
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 สำหรับคำประพันธท่ีใชในการขับรอง ประกอบการบรรเลงดนตรี และการแสดงละครนั้น    

มีจุดมุงหมายสำหรับการขับโตตอบกัน การขับลำนำเพื่อความไพเราะ และการขับรองประกอบการ

แสดงเพื่อความบันเทิง แบงเปน 7 ชนิด ไดแก กลอนบทละคร กลอนดอกสรอย กลอนสักวา     

กลอนเสภา กลอนสุภาพ กลอนเพลงชาวบาน และกลอนเปลา (พระยาอุปกิตศิลปสาร, 2541, น. 350) 

 1. กลอนบทละคร วรรคหนึ่งมี 6-7 คำ หรือบางวรรคก็มีถึง 8 คำ คำข้ึนตนไมจำเปนจะตองมี

ครบวรรค จะมีเพียง 2 คำก็ได มีรูปแบบการสัมผัสเหมือนกลอนท่ัวไป ดังตัวอยาง  
  

  มาจะกลาวบทไป   ถึงส่ีองคทรงธรรมนาถา 
 

 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  

 _______________   ______________ 0 
 

 

 2. กลอนดอกสรอย คำกลอนชนิดนี้คลายกับกลอนบทละคร วรรคหนึ่งมี 6-8 คำ ข้ึนตนวรรค

มี 4-5 คำ คำท่ี 1 กับคำท่ี 3 ซ้ำกัน มีคำวา “เอย” ค่ันกลาง และลงทายคำวา “เอย” ดังตัวอยาง   

บทดอกสรอย แมวเหมียวแยกเข้ียวยิงฟน ประพันธโดย นายทัด เปรียญ  
 

 

  แมวเอยแมวเหมียว  รูปรางประเปรียวเปนนักหนา 
 

 รองเรียกเหมียวเหมียวเด่ียวก็มา  เคลาแขงเคลาขานาเอ็นดู  
 

 รูจักเอารักเขาตอต้ัง   ค่ำค่ำซ้ำนั่งระวังหนู 
 

 ควรจะนับวามันกตัญู   พอดูอยางไวใสใจเอย 
 

(กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2538, น. 2) 

 

 3. กลอนสักวา ใชรองแกกันระหวางชายหญิง หรือสมมติเปนตัวละคร ดังตัวอยาง พระนิพนธ

กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ  
 

  สักวาหวานอื่นมีหมื่นแสน  ไมเหมือนแมนพจมานท่ีหวานหอม 
 

 กล่ินประเทียบเปรียบดวงพวงพยอม อาจจะนอมจิตโนมดวยโลมลม  
 

 แมนลอลามหยามหยาบไมปลาบปล้ืม ดังดูดด่ืมบอระเพ็ดท่ีเข็ดขม 
 

 ผูดีไพรไมประกอบชอบอารมณ  ใครฟงลมเมินหนาระอาเอย 
 

(พระยาอุปกิตศิลปสาร, 2541, น. 369) 
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 4. กลอนเสภา ใชสำหรับรองเพื่อฟงเรื่องกันเลน ขอบังคับในการประพันธก็เปนชนิดเดียวกับ

กลอนแปด แตกตางกันท่ีคำข้ึนตน มักข้ึนตนวา “ครานั้น...” ดังตัวอยาง บทประพันธเรื่องขุนชาง

ขุนแผน ตอนขุนแผนเขาหองนางแกวกิริยา 
 

 

  ครานั้นนางแกวกิริยา  เสนหาปล้ืมใจใหลหลง 
 

 ความรักใหระทวยงวยงง   เอนแอบออนลงดวยความรัก  

  

สะอึกสะอื้นออนแลวถอนใจ  น้ำตาไหลซกซกลงตกตัก 
 

 แคนใจท่ีมาไลขมเหงนัก   แลวจะลักวันทองไปเท่ียวไพร 
 

(พระยาอุปกิตศิลปสาร, 2541, น. 370) 
 

 5. กลอนสุภาพหรือกลอนตลาด สุนทรภูนิยมแตงเปนกลอนสุภาพในเรื่องท่ีอานฟงกันเลน 

เชน เรื่องพระอภัยมณี นิราศเมืองแกลง เปนตน ขอบังคับอยางเดียวกับกลอนแปด และลงจบ “เอย” 

เมื่อจบเทานั้น ดังตัวอยาง บทประพันธของสุนทรภู เรื่องพระอภัยมณี ตอนสุดสาครเขาเมืองการะเวก  
 

  แลวสอนวาอยาไวใจมนุษย      มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนด 
 

 ถึงเถาวัลยพันเกี่ยวท่ีเล้ียวลด       ก็ไมคดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคน  
 

 มนุษยนี่ท่ีรักอยูสองสถาน       บิดามารดารักมักเปนผล 
 

 ท่ีพึ่งหนึ่งพึ่งไดแตกายตน       เกิดเปนคนคิดเห็นจึงเจรจา  
 

(พระยาอุปกิตศิลปสาร, 2541, น. 370-372) 
 

 6. กลอนเพลงชาวบาน หรือกลอนฉอย หรือท่ีเรียกวา กลอนหัวเดียว วิธีดำเนินกลอนบทหนึ่งมี 

2 วรรค และวรรคหนึ่งมีต้ังแต 4-10 คำ บังคับสัมผัส 2 แหง คือ สัมผัสระหวางวรรคกับสัมผัสทายบาท 

สัมผัสทายบาทเปนเสียงเดียวกันทุกบาทตลอดบท ดังตัวอยาง กลอนไล จากเพลงฉอยของเกา 
 

  นี่ตนขานางขางเคียงไขเนา แกมกุมกันเกรากรางไกร 
 

 ชมไมเดือนหกฝนตกใบแตก  เดือนแปดชมแปลกตาไป  
 

 ดูเขยวชอุมพืชพุมพฤกษา   กิ่งกานสาขาสูงใหญ 
 

 ไดชมตางตางตนคางมะกอก  ชมผลชมดอกชมใบ   
 

(พระยาอุปกิตศิลปสาร, 2541, น. 488-490) 
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 7. กลอนเปลา เปนคำประพันธท่ีไมมีฉันทลักษณ ถึงแมจะไมมีแบบแผนการบังคับเสียง     

แตผูประพันธก็ยังคงตองการจังหวะลีลาของเสียงในการโนมนาวอารมณความรูสึก ดังนั้นจึงมักใช

รูปแบบการเขียนในลักษณะรอยกรองอิสระ คือไมไดควบคุมทวงทำนองการอานอยางเครงครัดเหมือน

รอยกรอง แตก็ไมใชรอยแกว ยังคงอาศัยเคาโครงบางสวนจากระบบเสียงของฉันทลักษณ แตผอน

คลายและล่ืนไหลกวา โดยยึดเอาการปลดปลอยอารมณหรือความชัดเจนของความหมายเปนหลัก 

(“กลอนเปลา”, 2544) 

 รื่นฤทัย สัจจพันธุ (2542, น. 94-95) กลาวถึง กลวิธีการแตง เนื้อหา และรูปแบบของ    

กลอนเปลาไววา 

 1. กลวิธีการแตงกลอนเปลามี 5 ลักษณะ ไดแก 

1) การใชขอความซ้ำ เพื่อย้ำความหมาย 

2) การใชคำงาย เหมาะสม กะทัดรัด ลึกซึ้งกินใจ สะดุดความรูสึก 

3) การใชสัญลักษณ เปนการสรางความซับซอนและซอนความคิดทางการเมือง 

4) ใช เครื่องหมายไวยากรณ  เชน  จุลภาค (.) ปรัศนี  (?) และอัศเจรีย  (!) เปนตน          

เพื่อส่ืออารมณและน้ำเสียงของผูแตงใหชัดเจนข้ึน 

5) แตงเปนละคร โดยมีการกำหนดตัวผูพูด มีการใชถอยคำในวงเล็บเพื่อบอกถึง

อากัปกิริยา น้ำเสียงหรือเสียงประกอบ 

 2. เนื้อหา เนื่องจากกลอนเปลาเปนบทประพันธท่ีแตงเพื่อพรรณอารมณความรูสึก หรือ

ความคิดอยางใดอยางหนึ่ง จึงมีเนื้อหาท่ีหลากหลายท้ังสะทอนอารมณสวนตัว และแสดงความคิดเห็น

เรื่องชีวิตและสังคมตลอดจนการเมือง 

3. รูปแบบ กลอนเปลาเปนคำประพันธท่ีไมมีลักษณะบังคับทางฉันทลักษณอยางรอยกรอง 

จึงมีรูปแบบท่ีประสานเอกลักษณของรอยแกวและรอยกรองเขาดวยกัน ไมบังคับสัมผัสการเขียน      

ท่ีเขียนติดตอกันคลายรอยแกวแตยังคงรักษาลีลาของรอยกรอง คือมีจังหวะและการใชโวหารสราง

จินตภาพ มีลักษณะของรูปแบบสรางสรรค สรุปไดดังนี้ 

1) เขียนเปนวรรค วรรคละหนึ่งบรรทัด เปนลักษณะของกลอน จะมีความยาวประมาณ 

4-10 บรรทัด เนนจังหวะการอาน ดังนี ้

1.1) เขียนส้ัน ๆ ยาว 4 บรรทัด มีการเลนสัมผัสบาง 

 1.2) เขียนยาว เวนบรรทัดแบงชวงเพื่อความสบายตานาอาน แตละวรรคใชคำ   

มากบางนอยบาง เปนท่ีนิยมกันมากท่ีสุด 
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1.3) เขียนยาวในแตละบท และแตละวรรค มีความยาวสม่ำเสมอ มีการเวนบรรทัด

เปนชวง ๆ 

1.4) เขียนยาวมาก มีการแบงชวงเหมือนแบบท่ี 1 และ 2 แตจะใสเครื่องหมายกำกับ

ในแตละชวง 

2) ไมมีการบังคับสัมผัส มีสัมผัสบาง ไมมีสัมผัสบาง ไมสม่ำเสมอ 

จากท่ีกลาวมาสรุปไดวา กลอนเปลาเปนคำประพันธรูปแบบหนึ่งท่ีแตงไดอยางอิสระ ไมมี

ขอบังคับทางฉันทลักษณ มีรูปแบบการเขียนท่ีประสมประสานกันระหวางรอยแกวและรอยกรอง    

ใชถอยคำส่ืออารมณความรูสึก และสรางจินตภาพแกผูอาน ดังตัวอยาง กลอนเปลา ของ จาง แซต้ัง  
 

เมื่อแมใหขนมหวานแกลูก 

ผลไมบนตนก็หวาน 

ใบไมวันนี้แสงแดดฉาย 

กิ่งกานวันนี้ส่ันไกวตามลม 

ลูกแม อุมลูก 

นั่งเลนใตตนไมตรงนี้ 

(สมัย วิถีรุงโรจน, 2542, น. 57) 
 

นอกจากนี้ยังมีรูปแบบคำประพันธอื่น ๆ ท่ีพบในบทขับรอง ดังนี้ 

1. กลอนส่ี ในแตละวรรค มีวรรคละ 4 คำ มีสัมผัสตามฉันทลักษณ ดังตัวอยาง บทประพันธ

ของหลวงศรปีรีชา จากศิริวิบุลกิตต์ิ  
 

จักกรีดจักกราย              จักยายจักยอง 

ไมเมินไมมอง                   ไมหมองไมหมาง 

งามเนื้องามนิ่ม                    งามยิ้มงามยาง 

ดูค้ิวดูคาง    ดูปรางดูปรุง 
 

(ชุมนุมตำรากลอนฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ, 2519, น. 173) 
 

 

2. กลอนหก ในแตละวรรค มีวรรคละ 6 คำ มีสัมผัสตามฉันทลักษณ ดังตัวอยาง คำกลอน

นมัสการประณามคาถา ในสงครามภารตคำกลอน ของพระยาอุปกิตศิลปสาร 
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ขาขอนอมเกลาเคารพ  หัตถจบบรรจงตรงเศียร 

ถวายพระพุทธเลิศเทิดเธียร  ปราบเส้ียนศึกมารบรรลัย 

ช้ีคลองของจริงยิ่งธรรม   เลิศล้ำกอนกี้หามีไม 

ปลุกโลกเปล้ืองหลงปลงใจ   ดับไฟตัณหาสามานย 

(พระยาอุปกิตศิลปสาร, 2541, น. 366) 
 

3. กาพยยานี 11 วรรคหนามี 5 คำ และวรรคหลังมี 6 คำ มี สัมผัสตามฉันทลักษณ           

ดังตัวอยาง กาพยพระไชยสุริยา ของสุนทรภู 
 

ข้ึนกกตกทุกขยาก  แสนลำบากจากเวียงไชย 

มันเผือกเลือกเผาไฟ   กินผลไมไดเปนแรง 

รอนรอนออนอัสดง   พระสุริงยงคเย็นยอแสง 

ชวงดังน้ำครั่งแดง   แฝงเมฆเขาเงาเมรุธร   

(พระยาอุปกิตศิลปสาร, 2541, น. 432) 

 

3. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 ชูวงศ กล่ินเลขา (2548) ศึกษาเรื่อง “การศึกษาวิเคราะหคุณคาของวรรณกรรมเพลงรำวง” 

มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ เพื่อรวบรวมวรรณกรรมเพลงรำวง เพื่อวิเคราะหคุณคาดานศิลปะการ

ใชภาษาในการประพันธเพลงรำวง และเพื่อวิเคราะหคุณคาดานเนื้อหาของเพลงรำวง ผลการศึกษา

สรุปไดวา คุณคาดานศิลปะการใชภาษาในการประพันธเพลงรำวงประกอบดวย คุณคาดานศิลปะการ

ใชถอยคำ คุณคาดาน ศิลปะการใชสำนวนโวหาร แบงเปน โวหารการเขียน และภาพพจน              

ผลการศึกษาคุณคาดานเนื้อหาของเพลงรำวง สรุปไดวา เนื้อหาของเพลงรำวงมีคุณคาในการสะทอน

สังคมใหเห็นวิถีชีวิตเกษตรกรไทย ความเช่ือในส่ิงศักด์ิสิทธิ์และส่ิงเหนือธรรมชาติ ประเพณีไทย 

กิจกรรมเพื่อความบันเทิง วิธีการเดินทางและการติดตอส่ือสาร นโยบายของรัฐบาล ป. พิบูลสงคราม 

หลักธรรมในพุทธศาสนา สวนคุณคาในการใหแงคิด ประกอบดวย การใหแงคิดในการศึกษา การให  

แงคิดในการทำงาน การใหแงคิดในการปฏิบัติในฐานะพุทธศาสนิกชน การปฏิบัติตนในฐานะกุลสตรี   

การปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดี และการปฏิบัติตนในฐานะผูครองเรือน 
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 วราภรณ รุงเรือง (2549) ศึกษาเรื่อง “แนวคิดในการแตงเพลงสำหรับเด็กของคณะกรรมการ

วิทยุโรงเรียน กรณีศึกษาบทเพลงวิทยุโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ” งานวิจัยนี้มีจุดประสงคเพื่อ

ศึกษา หลักการคัดเลือกบทเพลงของคณะกรรมการวิทยุโรงเรียน แนวคิดในการแตงของผูแตงเพลง

วิทยุโรงเรียน และคุณลักษณะทางดนตรีและคุณคาของบทเพลงวิทยุโรงเรียน โดยผูวิจัยใชวิธีการวิจัย

เชิงคุณภาพตามหลักของการวิจัยเชิงมานุษยดุริยางควิทยา ผลการวิจัยพบวา หลักการคัดเลือก      

บทเพลงของคณะกรรมการวิทยุโรงเรียน ใชหลักความเหมาะสมกับระดับช้ันของผูเรียน การจัดทำเปน

ส่ือวิทยุ และการใชงานในโรงเรียน แนวคิดในการแตงเพลง แตงตามความเหมาะสมสำหรับเด็ก     

แตละวัย มีระดับเสียงท่ีไมสูงหรือต่ำเกินไป เนื้อรองสอดคลองกับความรูความเขาใจของเด็ก ชวงเสียง

ท่ีเหมาะสมคือไมเกินคู 8 สำหรับเด็กเล็ก และคูท่ี 11 สำหรับ เด็กโต บันไดเสียงท่ีเหมาะสมคือ    

Key F ,G ,A และ Bb ซึ่งใกล เคียงกับทางในลด ทางใน ทางกลาง และทางเพียงออของไทย 

คุณลักษณะทางดนตรีท่ีพบ ไดแก รูปแบบของบทเพลง สวนมากเปนเพลงสองทอน ชวงเสียงท่ีใชมาก

ท่ีสุดคือ ไมเกินคู 8 เนื้อรองสวนมากเขากับทำนองเพลง มีความงามทางวรรณศิลป มีความเหมาะสม

แกการใชงานตามระดับช้ัน ลำดับคุณคาของบทเพลงเรียงจากมากไปนอย 4 อันดับ คือ 1) การ

ปลูกฝงการรักธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 2) การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม คติชีวิตและคานิยมอัน

ดีงาม 3) การใหความรูและทักษะทางดนตรี และ 4) การปลูกฝงคานิยมในศิลปวัฒนธรรมไทย 

ถาวร  วัฒนบุญญา (2552) ไดศึกษา “การวิเคราะหเพลงพูดของเพลิน พรหมแดน”           

จากผลการวิจัยพบวา เพลงท่ีใชในการศึกษาท้ัง 12 เพลงอยูในบันไดเสียงเมเจอร 5 เพลง และ     

บันไดเสียงไมเนอร 6 เพลง และเพลงท่ีใชท้ังบันไดเสียงเมเจอรและไมเนอรในเพลงเดียวกัน 1            

เพลงสวนใหญเปนเพลงท่ีมีอัตราจังหวะเร็ว การขับรองใชการขับรองดวยน้ำเสียงท่ีหลากหลาย 

เนนหนัก-เบา เนนคำเฉพาะบางคำท่ีสำคัญเปนพิเศษ นุมนวล ตัดพอ เสียใจ ออดออน วิงวอน เพื่อให

เกิดความไพเราะและชัดเจนในความหมายรักษาอัตราจังหวะไดถูกตองตามจังหวะท่ีวางไว มีการใช

เทคนิคพิเศษหลายอยางในการขับรองเพื่อใหเขากับเนื้อหาและอารมณของเพลง การพูด ใชแทรกบท

พูดในแตละทอนของบทเพลง พบวาเปนการพูดในลักษณะสนทนาท่ีจัดใหมีข้ึนเปนทอน ๆ เปนการ

สนทนาระหวางชายกับชาย การพูดเชิญชวน การพูดแบบพากยฟุตบอล การพูดแบบคนเดียว การพูด

คนเดียวเชิงโฆษณาสินคา และท่ีสำคัญท่ีสุดท่ีทำใหเพลงพูดของเพลิน พรหมแดน มีช่ือเสียงเปนท่ีรูจัก

คืออารมณ ขัน ความสนุกสนาน ตลกขบขัน เปนตน ดวยน้ำเสียงท่ีแสดงอารมณเหมือนอยูใน

เหตุการณจริง เนื้อหาของบทพูดยังสอดคลองกับเนื้อรองของเพลงในแตละทอนเพื่อเปนการขยาย

ความใหผูฟงเขาใจเรื่องราวมากข้ึน 

สวนของดนตรีสามารถแบงไดเปน 3 สวน ดังนี้ 1) บทนำ มีลักษณะของทำนองท่ีแตกตาง

จากเพลงลูกทุงท่ัวไปคือ มีลักษณะของทำนองท่ีใชโนตลักจังหวะ ทำใหทำนองมีความสนุกสนาน    

การดำเนินทำนองมีการสอดแทรกระหวางทำนองกันดวย ท้ังเครื่องดนตรีในกลุมเครื่องเปาและเครื่อง

ดนตรีในกลุมลีลาจังหวะ ซึ่งเปนจุดเดนของเพลงพูดของเพลิน พรหมแดน ทำใหมีลีลาหลากหลาย

คึกคักนาสนใจ 2) ทำนองเพลง มีเอกลักษณเฉพาะตัวคือมีบทพูดตอทายทอนเพลง การเคล่ือนท่ีของ
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ทำนองเมื่อมีการดำเนินทำนองในแนวท่ีต่ำลง ทำนองตอไปจะมีทิศทางข้ึน จังหวะมีท้ังจังหวะหลัก

และการขืนจังหวะ มีการประสานเสียงในรูปแบบของคอรดปด การดำเนินทำนองของแตละบทเพลง 

มีความสนุกตอเนื่องกันอยางนาฟง 3) ทอนจบ ใชทำนองลงจบท่ีหนักแนน และจบแบบสมบูรณ     

เปนสวนใหญ  

ปารณีย คำโฉม (2559) ศึกษาเรื่อง “การวิเคราะหหลักจริยธรรมจากวรรณกรรมบทเพลง

ของครูไพบูลย บุตรขัน” ผลการวิจัยพบวา วรรณกรรมบทเพลง ครูไพบูลย บุตรขัน สามารถจำแนก

หลักจริยธรรมออกได 3 หลัก ไดแก 1) หลักจริยธรรมสวนบุคคล 2) หลักจริยธรรมสวนรวม 3) หลัก

จริยธรรมในวิชาชีพ เนื้อหาสาระของจริยธรรมในวรรณกรรมบทเพลง ครูไพบูลย บุตรขัน กลาวถึง 

ความสันโดษ ความซื่อสัตย ความกตัญู ความเปนอนิจจังของชีวิต การประพฤติตนเปนคนดี      

การเคารพบูชาบุคคลท่ีควรบูชา ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย วรรณกรรมบทเพลงครูไพบูลย 

บุตรขัน นอกจากใหความสนุกสนาน เพลิดเพลินแกผูฟงแลว ยังมีเนื้อหาสาระท่ีขัดเกลาจิตใจของผูฟง

เพลงใหทำความดีตอตนเอง และผูอื่นพรอมท้ังมีความไพเราะ เปนเอกลักษณ ใชภาษาสละสลวย โดย

วรรณกรรมบทเพลงแบงออกไดหลายประเภท เชน วิถีชีวิตของคนชนบท ความงดงามของธรรมชาติ

ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนเหตุการณบานเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เปนบทเพลงท่ีประพันธ

ข้ึนทันเหตุการณยุคสมัยนั้น ๆ มีคุณคา คนยังนิยมฟง และหลากหลายบทเพลงสามารถนำมาเปน

แบบอยางแนวจริยธรรมในการดำเนินชีวิตสามารถใชบทเพลงเปนส่ือสำคัญในการเผยแพรแนวคิด    

มีคติสอนใจ พรอมท้ังไดรับความบันเทิงควบคูกันไปดวย 

ภัทรอร พิพัฒนกุล (2561) ศึกษาเรื่อง “บทเพลงสำหรับเด็ก (โดโย) ของโอะงะวะ มิเมะอิ”

โอะงะวะ มิเมะอิ เปนนักเขียนวรรณกรรมสำหรับเด็กท่ีได สรางสรรคผลงานมากมาย แมวาชวงชีวิต

ของเขาตองเผชิญกับภาวะอดอยากและความเหล่ือมล้ำทางสังคม และการสูญเสียบุตรถึงสองคนต้ังแต

ยังเล็ก แตเขายังมุงมั่นเขียนหนังสือ “ท่ีเหมาะสำหรับเด็กอยางแทจริง” ซึ่งมีความไพเราะออนโยน 

แฝงความหมายลึกซึ้ง และมีความสำคัญตอวงการวรรณกรรมสำหรับเด็กจนถึงปจจุบัน ผลงาน

บางสวนของเขามีเนื้อหาตีแผความเปนจริงของความยากไรและสงคราม แตบรรยายอยางมีวรรณศิลป 

นอกจากวรรณกรรมประเภทเรื่องส้ัน กวีนิพนธแลว เขายังไดแตงบทเพลงสำหรับเด็กหรือท่ีเรียกวา 

“โดโย” ดวย งานวิจัยนี้เปนการศึกษางานประพันธประเภท“โดโย”ท่ีโอะงะวะ มิเมะอิแตงไว 21 ช้ิน 

จากหนังสือรวมผลงานสำหรับเด็กของโอะงะวะ มิเมะอิเลม 3 พบวาผลงานของเขาเรียบเรียงดวย

ถอยคำท่ีงดงามแตแฝงความโศกเศรา สะทอนแนวคิดท่ีนักเขียน ไดรับผลกระทบจากความ

เปล่ียนแปลงทางสังคมและการเมืองสมัยไทโช-โชวะ เกี่ยวกับความรักของ ครอบครัว ความรูสึกโหย

หาบานเกิด และความยากจนและทุกข ของผูคน มีการใชสีสันท่ีส่ือถึงความ รูสึกและสภาพชีวิตท่ีตอง

ตอสูกับอุปสรรค 
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4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 จากผลการศึกษาเอกสาร หนังสือ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัยเรื่อง เพลงขับรอง

สำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล ผูวิจัยสามารถสรุปแนวความคิดในการวิจัยไดดังรูป 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ท่ีมา: ผูวิจัย 

 

วิเคราะหเพลงขับรองสำหรับเด็ก 

ของนายฉันท ขำวิไล 

 

คุณคาของเพลงขับรองสำหรับเด็ก 

ของนายฉันท ขำวิไล 

 

ประวัติและผลงานของนายฉันท ขำวิไล 

จัดกระทำขอมูล  

และตรวจสอบขอมูล 

 

 

เพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล 

 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

 

สารัตถะท่ีเกี่ยวของ 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

รวบรวบขอมูลจากเอกสาร 

และการสัมภาษณ 

 

วิเคราะหขอมูล  
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจยั 
 

การศึกษาการวิจัยเรื่อง เพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล เปนการศึกษา        

เชิงวิเคราะห โดยเก็บรวบรวมขอมูลทางวิชาการจากเอกสารงานวิจัย หนังสือ เอกสาร และแผนเสียง 

ใชเครื่องมือในการวิจัยเพื่อเก็บขอมูลการสัมภาษณจากบุคคลผูใหขอมูล และผูท่ีมีประสบการณ

เกี่ยวของกับงานวิจัยโดยตรง โดยนำขอมูลท่ีไดมาเรียบเรียง แลวนำมาวิเคราะหตามวัตถุประสงค  

และนำเสนอขอมูลตามระเบียบวิธีการวิจัย ดังนี้ 

1. บุคลากรผูใหขอมูล 

ผูวิจัยไดมีการแบงกลุมบุคคลผูใหขอมูลท่ีมีความเกี่ยวของกับงานวิจัย ดังนี ้

1. กลุม ผู ใหข อมูลสำคัญ  (Key Informants) คือ ผู ท่ี ให ขอมู ลด าน เอกสารเกี่ ยวกับ         

นายฉันท ขำวิไล หนังสือบทเพลงขับรองสำหรับเด็ก และขอมูลเพลงขับรองสำหรับเด็กท่ี ไดแก 

1) ศาสตราจารย เกียรติคุณนายแพทยพูนพิศ อมาตยกุล ราชบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 

นักวิชาการสาขาดนตรีวิทยา กรรมการและเลขานุการมูลนิธิราชสุดา 

2) คุณครอูัษฎาวุธ สาคริก เลขาธิการมูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) 

3) นายฐิติวัจน ช้ันประเสริฐ นักสะสมผลงานดานนาฏดุริยางคศิลปไทย 

2. กลุมผูปฏิ บั ติ (Casual Informants) คือ ผู ท่ี ได เขารวมการบันทึกเสียงการบรรเลง      

และขับรองเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล ไดแก 

1) คุณครูทัศนีย ขุนทอง ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง (คีตศิลปไทย) พ.ศ. 2555 

และผูเช่ียวชาญคีตศิลปไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

2) คุณครูดนตรี ตราโมท ขาราชการบำนาญ เปนบุตรีของนายดนตรี ตราโมท ศิลปนแหงชาติ 

สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) พ.ศ. 2528 

3. กลุมผูใหขอมูลท่ัวไป (General Informants) คือ ผูท่ีมีความรู ความสามารถในดานภาษาไทย 

และดานเทคโนโลยี ไดแก 

1) คุณครนูลินี นวลขาว ครูประจำ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนจิตรลดา 

2) คุณครูทัชชา ปาลกะวงศ ณ อยุธยา ครูประจำ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

โรงเรียนจิตรลดา 

3) นายศิขิน พงษพิพัฒน วิศวกรเสียงมูลนิธิราชสุดา  

 

 



40 

 

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 การเก็บขอมูลในการวิจัยจากแหลงขอมูลบุคคล ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ

แบบการสัมภาษณ ผูวิจัยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางในการเก็บขอมูล พรอมท้ังใชการสังเกต

อยางมีสวนรวมในการสัมภาษณ มีประเด็นในการสัมภาษณ ดังนี้ 

 1. ประเด็นการสัมภาษณกลุมผูใหขอมูลสำคัญ สอบถามเกี่ยวกับความเปนมา และบริบทของ

เพลงขับรองสำหรับเด็กในสังคมไทย ความเปนมา คุณลักษณะทางดนตรีและการขับรอง รวมถึง

คุณประโยชน และคุณคาท่ีปรากฏในเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล 

 2. ประเด็นการสัมภาษณกลุมผูปฏิบัติ สอบถามเกี่ยวกับลักษณะของบทเพลงขับรอง ลักษณะ

การขับรอง และการบรรเลงดนตรีประกอบเพลงของบทเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล 

ตลอดจนรายละเอียดในการฝกซอมเพลง และการบันทึกแผนเสียง 

 3. ประเด็นการสัมภาษณกลุมผูใหขอมูลท่ัวไป แบงเปน 2 สวน ดังนี้ 

1) ดานงานประพันธ สอบถามเกี่ยวกับลักษณะ รูปแบบ ฉันทลักษณของคำประพันธ และ

คุณคาดานงานประพันธท่ีปรากฏของบทเพลงสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล  

2) ดานสารสนเทศ สอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ีเกี่ยวของกับประวัติ ผลงาน และขอมูลท่ี

ปรากฏในรูปแบบของแผนบันทึกเสียงเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล  

3. การเก็บรวบรวมและการจัดกระทำขอมูล 

ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูล ดังนี้ 

1. การเก็บรวบรวมขอมูลทางเอกสารตาง ๆ เชน หนังสือ วารสารส่ิงพิมพ วิทยานิพนธ    

เพื่อนำขอมูลมาใชในการวิเคราะหและใชสำหรับเปนเอกสารอางอิง 

2. การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ การสังเกตอยางมีสวนรวม จากบุคลากร      

ผูใหขอมูลท้ัง 3 กลุม คือ กลุมผูใหขอมูลสำคัญ กลุมผูปฏิบัติ และกลุมผูใหขอมูลท่ัวไป 

3. การเก็บรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมจากทางระบบสารสนเทศ (อินเทอรเน็ต) โดยคนควาขอมูล   

จากเว็บไซตตาง ๆ ท่ีมีประเด็นเกี่ยวของกับงานวิจัย 

 นำขอมูลท่ีไดจากแหลงขอมูลตาง ๆ มาแยกเปนประเด็นเพื่อนำไปใชในข้ันตอนการวิเคราะห

ขอมูล โดยผูวิ จัยไดมีการจัดหมวดหมูของบทเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท  ขำวิไล       

จำนวน 109 เพลง โดยพิจารณาจากเนื้อเพลง และนำมาจัดหมวดหมูใหมีความสอดคลองไปตาม

จุดมุงหมายการเรียนดนตรีในหลักสูตรประโยคประถมศึกษา พ.ศ. 2503 กลาวคือ เพื่อสงเสริม

พัฒนาการของเด็ก ฝกฝนอบรมใหนำไปสูคุณลักษณะสำคัญ 4 ประการ ซึ่งสามารถจัดหมวดหมู    

บทเพลงได 9 ประเภท ดังนี ้

1. บทเพลงเกี่ยวกับธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม จำนวน 27 เพลง 

2. บทเพลงเกี่ยวกับครอบครัว และสังคม จำนวน 7 เพลง 
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3. บทเพลงเกี่ยวกับโรงเรียน จำนวน 13 เพลง 

4. บทเพลงเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการละเลน จำนวน 15 เพลง 

5. บทเพลงเกี่ยวกับดนตรีและการแสดง จำนวน 7 เพลง 

6. บทเพลงเกี่ยวกับกีฬา จำนวน 7 เพลง 

7. บทเพลงเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม จำนวน 22 เพลง 

8. บทเพลงเกี่ยวกับการสรางระเบียบวินัยตอตนเอง จำนวน 4 เพลง 

9. บทเพลงเกี่ยวกับความรักชาติ และปลุกใจ จำนวน 7 เพลง 
 นอกจากนี้ผูวิจัยไดรวบรวมไฟลเสียงเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล จำนวน 

109 เพลง โดยรวบรวมจากบุคคลผูใหขอมูล กลุมผูใหขอมูลสำคัญ และกลุมผูใหขอมูลท่ัวไป       

ดานเทคโนโลยี เปนจำนวน 98 เพลง และอีก 11 เพลง ผูวิจัยไดจัดทำเพลงข้ึนมาใหม สรางสรรค

ทำนอง และขับรองเพลงตามโนตสากลท่ีปรากฏในหนังสือบทขับรอง 

4. การตรวจสอบและการวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยตรวจสอบความสอดคลองของขอมูล โดยใชวิธีการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา โดยมี

การตรวจสอบความถูกตองของแหลงท่ีมาของขอมูลทางเอกสารตาง ๆ ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ

และขอมูลท่ีไดมาจากการคนหาผานระบบสารสนเทศ Internet โดยพิจารณาจากแหลงท่ีมาของ

ขอมูลตาง ๆ และบุลลากรผูใหขอมูลท้ัง 3 กลุม เพื่อเปนการตรวจสอบความถูกตอง และปองกัน   

การผิดพลาดของขอมูล 

 ผูวิจัยนำขอมูลท่ีไดรับตรวจสอบความถูกตองแลว มาจำแนกประเด็นเพื่อนำมาวิเคราะห  

โดยแยกประเด็นการวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้ 

1) การศึกษาประวัติ และผลงานของนายฉันท ขำวิไล 

2) การวิเคราะหเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล ผูวิจัยไดคัดเลือกบทเพลง

จากหมวดหมูบทเพลงท้ัง 9 ประเภท จำนวน 29 เพลง โดยใชการคัดเลือกบทเพลงแบบเจาะจง    

แบบเปนสัดสวน (1 : 4) ของบทเพลงแตละหมวดหมู โดยยึดจากหมวดหมูเพลงท่ีมีจำนวนเพลง    

นอยท่ีสุด โดยวิเคราะหองคประกอบ และคุณลักษณะทางดนตรีของบทเพลงจากเนื้อเพลง         

และโนตสากลท่ีถูกบันทึกไว  

3) การศึกษาคุณคาของบทเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล ผูวิจัยไดศึกษา

คุณคาดานดนตรี คุณคาดานงานประพันธ และคุณคาดานสังคมท่ีปรากฏในบทเพลงขับรองสำหรับ

เด็กของนายฉันท ขำวิไล จำนวน 109 เพลง  
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5. การนำเสนอขอมูล 
การวิจัยเรื่อง เพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล ผูวิ จัยไดวิเคราะหผลจาก

การศึกษาขอมูลเอกสารตาง ๆ แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อใชเปนแนวทาง     

ในการวิเคราะหขอมูล และอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยผูวิจัยนำเสนอ    

ผลการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยเรียบเรียงและนำเสนอผลการวิจัยในลักษณะ

วิธีการพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis) ดังนี้ 

1) การศึกษาประวัติและผลงานของนายฉันท ขำวิไล กลาวถึงประวัติดานการศึกษา       

ชีวิตครอบครัว ผลงานการประพันธ และการเขียนหนังสือ ตลอดจนรางวัลเกียรติคุณท่ีไดรับ 

2) การวิเคราะหเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล นำเสนอผลการวิเคราะห      

บทเพลงในดานองคประกอบ และคุณลักษณะทางดนตรีของบทเพลง 

3) การศึกษาคุณคาของบทเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล นำเสนอ        

ผลการศึกษาคุณคาท่ีปรากฏในบทเพลง 3 ดาน คือ คุณคาดานดนตรี คุณคาดานงานประพันธ      

และคุณคาดานสังคม 
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บทที่ 4 

ประวัต ิและผลงานของนายฉันท ขำวไิล 
 

การศึกษาเพลงรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล ผูวิจัยไดคนควา รวบรวม วิเคราะหขอมูล

และนำเสนอขอมูลเกี่ยวกับประวัติ และผลงานของนายฉันท ขำวิไล ดังนี้  
 

1. ประวัติของนายฉันท ขำวิไล 

 
ภาพท่ี 4 นายฉันท ขำวิไล 

ท่ีมา: ฉันท-สัมพันธุ ขำวิไล (2542) 

ถ่ินกำเนิด 

 ฉันท ขำวิไล เกิดเมื่อวันอังคารท่ี 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2447 แรม 2 ค่ำ เดือน 3 ปมะโรง     

ท่ีตำบลปาโมก ซึ่งแตเดิมเรียกวา บานนรสิงห อำเภอปาโมก จังหวัดอางทอง เปนบุตรนายหมุน      

ขำวิไล และนางกิ่ง (สกุลเดิม โพธิ์เจริญ) 
 

 
 

ภาพท่ี 5 นายหมุน ขำวิไล บิดาของนายฉันท ขำวิไล 

ท่ีมา: พูนพิศ อมาตยกุล (2562, 2 ธันวาคม, สัมภาษณ) 
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ตาช่ือสี ยายช่ือเจียม โพธิ์เจริญ เปนคนอางทอง แตตาไปเกิดท่ีตำบลลาดชะโด อำเภอผักไห 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สวนยายเนเจาของตลาดบางสวน ปูและยา เปนคนวิเศษชัยชาญ ช่ือ ขำ 

กันท้ังคู และไดนำช่ือมาต้ังเปนช่ือสกุลวา “ขำวิไล” นายฉันท ขำวิไลมีพี่นอง 7 คน ทานเปนคนท่ี 2 มี

พี่หนึ่งคน คือ นางเทียบ จำปาทอง มีนองหาคน คือ นายฉินท ขำวิไล คูแฝดชาย-หญิง (ถึงแกกรรม

ต้ังแตยังเยาว) นางสำเภา เรี่ยมสะอาด และเด็กหญิงสมพงศ (ถึงแกกรรมแลวท้ังหมด)  

การศึกษา 

 อาจิณ จันทรัมพร (2537, น. 265-268) การเลาเรียนเริ่มแรก บิดาไดนำไปฝากใหเลาเรียน

หนังสือกับพระท่ีวัดโบสถ ท่ีอำเภอปาโมกบานเกิด เมื่ออายุยาง 10 ขวบ บิดาจึงนำไปฝากเรียน       

ท่ีวัดสามพระยา จังหวัดพระนคร จากนั้นไดกลับมาเรียนตอท่ีโรงเรียนประจำอำเภอปาโมก และ      

ไดเรียนวิชาภาษาไทยข้ันพื้นฐานกับครู ช่ือ ครูบุญ แลวกลับไปเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีโรงเรียน

วัดเบญจมบพิตร ในชวงป  พ.ศ. 2457 เมื่อข้ึนเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ทานก็หนีโรงเรียน       

กลับไปบานท่ีอำเภอปาโมก เพราะไมชอบใจครูท่ีสอน หลังจากนั้นบิดาก็ไดนำกลับมาฝากไวท่ี        

วัดสุทัศนเทพวราราม จังหวัดพระนคร แลวใหไปเรียนท่ีโรงเรียนมัธยมวัดราชบพิธ แตเรียนไมจบ

หลักสูตร ก็กลับบานอีก และไมกลับมาเรียนตออีกเลย หลังจากนั้นยายจับบวชเรียนท่ีวัดท่ีบาน 

เด็กชายฉันทมีความรูแตกฉานดานภาษาไทย และสนใจหนังสือกวีนิพนธ จึงไดอานหรือท่ี

เรียกวา “สวด” ใหยายและคนแกคนเฒาฟงเปนประจำ ทำใหทานเริ่มรักหนังสือประเภทวรรณคดี

ต้ังแตนั้นมา ครั้นเมื่อบรรพชาเปนสามเณรก็ไดรับมอบหมายใหเปนนักเทศน โดยเทศนจากคัมภีร    

ใบลานท่ีมีอยูในวัดนั่นเอง  

 ภายหลังทานออกจากบานเกิดท้ังท่ียังเปนเณร อายุไดประมาณ 17-18 ป ไดยายมาจำพรรษา

ท่ีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ จังหวัดพระนคร โดยเปนศิษยวัดมหาธาตุรุนไลเล่ียกับพลตรี หลวงวิจิตร

วาทการ  นายเกษม บุญศรี  นายเสถียร พันธรังสี และนายธนิต อยูโพธิ์  เมื่ออายุครบอุปสมบทก็ได

อุปสมบทเปนพระภิกษุเมื่อป พ.ศ. 2468 ไดรับฉายาวา “ฉันทโสภโณ” โดยมีสมเด็จพระวันรัตน    

(เฮง เขมจารี มหาเถระ) เปนพระอุปชฌาย และศึกษาทางธรรมเรื่อยมาจนไดนักธรรมโท และเปรียญ

ธรรม 3 ประโยค เปนครูสอนบาลีไวยากรณอยูจนถึงพรรษาท่ี 3 จึงไดลาสิกขาเมื่อ พ.ศ. 2471 

 ชีวิตครอบครัว 

 นายฉันท ขำวิไล สมรสกับสัมพันธุ บุณยเกียรติ บุตรีหลวงบริรักษจริยาวัตร (พร บุณยเกียรติ) 

และหมองหลวงแฉลม ศิริวงศ เมื่อป พ.ศ. 2474 ซึ่งมีอาชีพเปนครูโรงเรียนราษฏร มีบุตร และธิดา   

รวม 10 คน คือ นายลิลิต นางสาวเพ็ญสิริ นายภุชงค นายนอย นายนิพนธ นางรุจิรา คงฤทธิ์ระจัน 

นางโกสุมวิจิตร เพิ่มภูศรี นายวสันต นายอุปชาติ และนายอุปจิตร ขำวิไล 
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ภาพท่ี 6 นางสัมพันธุ ขำวิไล 

ท่ีมา: ฉันท-สัมพันธุ ขำวิไล (2542) 

 

2. ผลงานของนายฉันท ขำวิไล 

 นายฉันท ขำวิไล ไดแสดงถึงความอัจฉริยภาพในการเขียนหนังสือ กวีนิพนธ และประพันธ

เพลง มีผลงานการเขียนหนังสือ บทประพันธ และบทเพลงมากมาย ดังนี้ 

1) หนังสือครูประจำตัว เปนผลงานเขียนหนังสือเลมแรก อธิบายวิธีบวก ลบ คูณ หารเลขกล 

เขียนข้ึนเมื่อครั้งยังเปนพระภิกษุท่ีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ โดยจัดพิมพเปนเลมเพื่อจำหนาย   

พิมพท่ีโรงพิมพเฮงหลี แถวสะพานดำ ซึ่งปจจุบันไดเลิกกิจการไปแลว 

 2) นิราศลาสิกขา ภายหลังเมื่อลาสิกขาแลวไดรวมงานกันกับนายกิม หงสลดารมย (นายทอง 

หงสลดารมย) พิมพหนังสือเทศนลงในใบลาน ไดจำหนายเปนคาใชจาย และยังไดแตงหนังสือกลอน 

ข้ึนเลมหนึ่งช่ือวา “นิราศลาสิกขา” หนังสือเลมนี้ทานไดจัดพิมพและจำหนายไดเงินมาเปนคาใชจาย 

 โดยนายฉันทไดจับเอาชวงเวลากอนท่ีจะลาสิกขาบทมาแตงเปนนิราศบรรยายถึงความรูสึก

ของการเปนพระในพรรษาท่ีหนึ่งท่ีผานไปดวยดี พรรษาท่ีสองจิตใจปนปวนดวยกิเลสมาร แตก็ยัง   

พอขมใหสงบระงับลงได ลวงเขาพรรษาท่ีสามไดคิดถึงชีวิตในอนาคต จึงลาสิกขาบทมาใชชีวิตฆารวาส 

นิราศลาสิกขานี้ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ไดทรง และมีรับส่ังใหนายฉันทเขาเฝาท่ี

วังวรดิศ เพื่อทรงแนะนำในเรื่องวรรณคดี และสนับสนุนใหแตงหนังสือตอไป 

 3) กำศรวลวังหลัง นายฉันท ขำวิไล ไดแตงหนังสือเรื่อง “กำศรวลวังหลัง” รวมพิมพ        

ไวใน “นิราศลาสิกขา” โดยพิมพแจกในงานศพของนายหมุน ขำวิไล ผูเปนบิดา และลงพิมพใน    

วิทยาจารยอีกดวย 



46 
 

 
 

ภาพท่ี 7 หนังสือกลอนนิราศลาสิกขา 

ท่ีมา: ฉันท-สัมพันธุ ขำวิไล (2542) 
 

 4) ตำราฉันทศาสตร นายฉันทไดเรียบเรียงข้ึนจากตำราแตงฉันทท่ีมีอยูในคัมภีรวุตโตทัย 

ฉบับภาษามคธ ซึ่งถายทอดจากตนฉบับภาษาสันสกฤต เปนหนังสือฉบับเกาท่ีมีมาแตโบราณ       

เพื่อใชเปนตำราในการแตงคำประพันธประเภทรอยกรอง ประกอบดวยฉันทภาษามคธ จำนวน 108 

ฉันท ฉันทภาษาไทยซึ่งแปลมาจากฉันทภาษามคธเหลานั้น ซึ่งมีผูแปลไวแลว 58 ฉันท นายฉันท  

แปลตออีก 50 ฉันท พรอมยกตัวอยางและคำอธิบายท้ังฉันทภาษามคธและภาษาไทย นอกจากนี้ยังได

คนควารวบรวมตำรากาพย ท้ังท่ีเปนภาษามคธและภาษาไทยครบทุกประเภทรวมไวในเลมเดียว     

กันดวย โดยจัดพิมพท่ีโรงพิมพพระจันทร 

 
ภาพท่ี 8 ตำราฉันทศาสตร 

ท่ีมา: ฉันท-สัมพันธ ขำวิไล (2542) 
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5) ตำนานนิราศ และกาพยเหเรือเรื่อง นิราศฉันทโสภณ นายฉันทไดแตง แลวใหหลวงวิจิตรวาทการ 

นำลงพิมพในหนังสือ “ดวงประทีป” ซึ่งตอมาไดรวบรวมเปนเลม จัดพิมพเปนเลมถาวร ปกแข็งหุมผา

สีแดง จากหนังสือเรื่องนี้นายฉันท ขำวิไล ไดเขียนไวในคำนำตอนหนึ่งวา  
 

“...ตอมาเมื่อ พ.ศ. 2474 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ นายก   

ราชบัณฑิตยสภา ไดทรงหนังสือท่ีขาพเจาไดแตงไวหลายเรื่องดวยกัน นอกจากนิราศเรื่องนี้แลว     

ทรงรับ ส่ังใหหาตัวข าพ เจ าไป เฝ าท่ี วังวรดิศ ณ  วันอั งคารท่ี  8 เดือนกันยายน  พ .ศ. 2474             

ทรงพระกรุณาประทานพระโอวาทเพิ่มพูนความรูความเห็นในทางวรรณคดีแกขาพเจาเปนอันมาก 

และมีพระประสงคโปรดฯ ใหแตงกลอนนิราศลาสิกขาตอและเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง ดวยทรงพอ     

พระหฤทัย...” 

 
ภาพท่ี 9 หนังสือตำนานนิราศ และกาพยเหเรื่อง นิราศฉันทโสภณ 

ท่ีมา: ฉันท-สัมพันธ ขำวิไล (2542) 
  

6) หนังสือแบบเรียนเร็วใหม  ในป พ.ศ. 2477กองตำรา กรมวิชาการ กระทรวงธรรมการ   

ไดเชิญนายฉันท ขำวิไล เปนกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา และใหนายฉันทเขียนและ     

เรียบเรียงตำราแบบเรียนภาษาไทยสำหรับเด็กเริ่มหัดเรียนข้ึนมาช้ินหนึ่ง คือ หนังสือแบบเรียนเร็วใหม 

เลม 1 ตอนตน ตอนกลาง และตอนปลาย โดยมีหลวงดรุณกิจวิทูร (ชด เมนะโพธ) ขาราชการ

กระทรวงธรรมการเปนผูรวมดำเนินการ ใชช่ือรวมในฐานะผูเรียบเรียงคูกัน กระทรวงธรรมการไดซื้อ

ลิขสิทธิ์และจัดพิมพ ประกาศใชเปนหนังสือบังคับเรียนสำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1          

ทุกโรงเรียนท่ัวประเทศ เมื่อป พ.ศ. 2480 
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ภาพท่ี 10 หลวงดรุณกิจวิทูร (ชด เมนะโพธ) 

ท่ีมา: พูนพิศ อมาตยกุล (2562, 2 ธันวาคม, สัมภาษณ) 
 

คุณหญิงกุลทรัพย เกษแมนกิจ ศิลปนแหงชาติ สาขาวรรณศิลป กลาวถึง หนังสือแบบเรียน

เร็วใหม ไวในหนังสือฉันท-สัมพันธุ ขำวิไล (2542) ความวา “...บทเรียนในหนังสือของทาน เริ่มสอน

จากการสอนประสมพยัญชนะกับสระ และวรรณยุกต แลวอานเปนคำ เปนเรื่องส้ัน ๆ ประกอบไปดวย

คำท่ีนักเรียนอานแลวในตอนฝกประสมคำนั่งเอง หากจะถือวาแบบเรียนของทานเปนครู ก็นับวาทาน 

เปนครูคนในชาติหลายลานคนเปนเวลาถึง 40 ป เต็ม...” โดยแบบเรียนเร็วใหม ถูกยกเลิกใชไปเม่ือ 

พ.ศ. 2520 

 
 

ภาพท่ี 11 หนังสือแบบเรียนเร็วใหม 

ท่ีมา: ฉันท-สัมพันธ ขำวิไล (2542) 
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ตำราชุดนี้ไดใชตลอดมาเปนเวลาหลายป ขอความบางประโยคในหนังสือเรียนก็เปนท่ีติดปาก

ติดใจคนไทยท่ีไดเรียนมาจนทุกวันนี้ เชน 

ปากะปู  ดูตาอู  ตีกะบ่ี  กะตาอี ่

ปาปะปู  กูอีจู 

ปาดูปู  กูอีจู ฯลฯ 

 และยังเปนแบบอยางในการเขียนตำราแบบเรียนภาษาไทยใหแกผูเขียนรุนตอมาดวย เชน 

การเขียนแบบฝกคำใหมในบทเรียน และการใชภาพแทนคำยากหรือคำท่ียังไมไดเรียน ใหนักเรียน  

อานคำจากภาพ 

 
ภาพท่ี 12 หนังสือแบบเรียนเร็วใหม 

ท่ีมา: ฉันท-สัมพันธ ขำวิไล (2542) 
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 ในป พ.ศ. 2498 กระทรวงศึกษาธิการ ไดเปล่ียนตำราแบบเรียนภาษาไทยสำหรับเด็กเริ่ม  

หัดเรียนเปนหนังสือแบบเรียนชชุดบันไดกาวหนา (เด็กชายปญญา เด็กหญิงเรณู) นายฉันท ขำวิไล   

จึงนำหนังสือแบบเรียนเร็วใหมเลม 1 ตอนตน มาจัดพิมพจำหนายเอง และเรียบเรียงแบบเรียน  

ข้ึนมาใหมอีกเลมหนึ่งใหช่ือวา แบบเรียนภาษาไทย แบบใหม ตอนจบ เปนท่ีนิยมสำหรับการเรียน 

การสอนในโรงเรียนตาง ๆ ท่ัวประเทศ โดยเฉพาะแบบเรียนเร็วใหม เลม 1 ตอนตน 

  
ภาพท่ี 13 หนังสือแบบเรียนเร็วใหม เลม 1 ตอนตน 

ท่ีมา: ฉันท-สัมพันธ ขำวิไล (2542) 

 

 
ภาพท่ี 14 หนังสือแบบเรียนเร็วใหม ตอนจบ 

ท่ีมา: ฉันท-สัมพันธ ขำวิไล (2542) 
 

 7) เพลงรองสำหรับเด็ก นอกจากไดเขียนตำราเรียนภาษาไทยเพื่อเด็กไทยแลว นายฉันทยังได

แตงเพลงสำหรับเด็กช่ือ “หนังสือบทขับรอง” แตงท้ังคำรองและทำนองงาย ๆ ซึ่งเหมาะกับเด็ก ๆ    

ในระดับประถมศึกษาไวเปนจำนวนมากถึงรอยกวาเพลง กระทรวงศึกษาธิการไดซื้อลิขสิทธิ์          
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เมื่อ พ.ศ. 2492 และใชเปนหนังสือบทขับรองสำหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-4         

บทเพลงสำหรับเด็กชุดนี้ มีความสมบูรณ ท่ี สุด เพราะเปนบทเพลงท่ีมีดนตรีประกอบโดย             

พระเจนดุริยางค (ปติ วาทยะกร) ผูประพันธทำนองเพลงชาติไทย เปนผูเขียนโนตดนตรีสำหรับเปยโน  

และเขียนประกอบภาพลายเสนแตละเพลงโดย นายจำรัส เกียรติกอง เพลงชุดนี้เปนเพลงงาย ๆ 

สนุกสนาน เด็ก ๆ สามารถจำเนื้อรองและทำนองไดงาย 
 

 
 

ภาพท่ี 15 นายจำรัส เกียรติกอง 

ท่ีมา: พูนพิศ อมาตยกุล (2562, 2 ธันวาคม, สัมภาษณ) 
 

พระเจนดุริยางค (ปติ วาทยะกร) ไดเขียนคำนิยมลงในหนังสือบขับรองเลม 1 ความวา  

“นายฉันท ขำวิไล ไดประพันธเพลงขับรองสำหรับนักเรียนเปนจำนวนมาก ดวยมีความมุงมั่น

หมายจะสงเสริมศิลปแผนกนี้ท้ังในดานวิชาการหัดอานโนตสากลประกอบไปดวย มีความหมายและ

ความยากงาย ใหเหมาะสมกับวัยวุฒิของผูแรกศึกษาเปนข้ัน ๆ สูงข้ึนโดยลำดับ ขาพเจาไดพิจารณา

เห็นเปนการสมควร และเหมาะสมอยางยิ่ง และเต็มใจท่ีจะสนับสนุนเพื่อแกการศึกษา...” 
 

 
 

ภาพท่ี 16 พระเจนดุริยางค (ปติ วาทยะกร) 

ท่ีมา: วิชิตวงศ ณ ปอมเพชร (2544) 
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 นอกจากนี้พระเจนดุริยางค (ปติ วาทยะกร) ไดเขียนหลักวิชาการศึกษาอานโนต ตามคำ   

รองขอของนายฉันท ขำวิไล เพื่อใชเปนแบบเรียนศึกษาประกอบการเรียนการสอนบทเพลงขับรอง 

 
ภาพท่ี 17 หนังสือหลักวิชาดนตรี และขับรอง 

ท่ีมา: ฉันท-สัมพันธ ขำวิไล (2542) 
 

 
ภาพท่ี 18 หนังสือบทขับรอง เลม 1 ฉบับประสานเสียง 

ท่ีมา: ฉันท-สัมพันธ ขำวิไล (2542) 
 

บทเพลงท้ังรอยกวาเพลงนี้ กระทรวงศึกษาธิการไดจัดพิมพเปนหนังสือท้ังหมด 4 เลม ดังนี้ 

- หนังสือบทขับรองเลม 1 ประกอบดวยเพลง จำนวน 31 เพลง 

- หนังสือบทขับรองเลม 2 ประกอบดวยเพลง จำนวน 31 เพลง 

- หนังสือบทขับรองเลม 3 ประกอบดวยเพลง จำนวน 25 เพลง 

- หนังสือบทขับรองเลม 4 ประกอบดวยเพลง จำนวน 24 เพลง (รวมเพลงชาติ และ

เพลงสรรเสริญพระบารมี) 

รวมท้ังหมดจำนวน 111 เพลง 
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ภาพท่ี 19 หนังสือบทขับรอง เลม 1 

ท่ีมา: ฉันท-สัมพันธ ขำวิไล (2542) 
 

 หนังสือบทขับรอง เลม 1 บทเพลงมีทวงทำนองงาย ๆ เนื้อรองเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม ธรรมชาติ 

การละเลนพื้นบาน กิจกรรมของครอบครัว ฯลฯ 

 
ภาพท่ี 20 บทเพลงในหนังสือบทขับรอง เลม 1 

ท่ีมา: ฉันท-สัมพันธ ขำวิไล (2542) 
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ภาพท่ี 21 หนังสือบทขับรอง เลม 2 

ท่ีมา: ฉันท-สัมพันธ ขำวิไล (2542) 
 

 หนังสือบทขับรอง เลม 2 บทเพลงมีทวงทำนองและเนื้อรองเปนขอมูลงาย ๆ ของการรวม

กิจกรรม การกีฬา สรางจริยธรรมและระเบียบวินัย การแสดงมิตรภาพกับเพื่อน รูจักชีวิต ฯลฯ 

 
ภาพท่ี 22 บทเพลงในหนังสือบทขับรอง เลม 2 

ท่ีมา: ฉันท-สัมพันธ ขำวิไล (2542) 
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ภาพท่ี 23 หนังสือบทขับรอง เลม 3 

ท่ีมา: ฉันท-สัมพันธ ขำวิไล (2542) 

 หนังสือบทขับรอง เลม 3 มีทวงทำนองเพลงยาวข้ึน และเนื้อรองเนนทางคุณธรรม จริยธรรม 

การประพฤติปฏิบัติตอเพื่อนและครู ใหรูจักปรากฏการณทางธรรมชาติ และซาบซึ้งในธรรมชาติ ฯลฯ 

 
ภาพท่ี 24 บทเพลงในหนังสือบทขับรอง เลม 3 

ท่ีมา: ฉันท-สัมพันธ ขำวิไล (2542) 
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ภาพท่ี 25 หนังสือบทขับรอง เลม 4 

ท่ีมา: ฉันท-สัมพันธ ขำวิไล (2542) 

 หนังสือบทขับรอง เลม 4 มีการเพิ่มทำนองเพลงไทยและใชเครื่องดนตรีไทย สวนเนื้อรองเปน

เรื่องตาง ๆ เชน การรูจักรับผิด ความสามัคคี การรักษาความสะอาด รวมถึงการทำมาหากิน ฯลฯ  

 
ภาพท่ี 26 บทเพลงในหนังสือบทขับรอง เลม 4 

ท่ีมา: ฉันท-สัมพันธ ขำวิไล (2542) 
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ภาพท่ี 27 หนังสือบทขับรอง เลม 1-4 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

กระทรวงศึกษาธิการไดจัดทำแผนเสียงแจกจายใหโรงเรียนพรอมกับหนังสือ และออกอากาศ

เผยแพรในรายการวิทยุศึกษา โดยมีนายมนตรี ตราโมท (ศิลปนแหงชาติ) ชวยขัดเกลาทำนอง ควบคุม

วงดนตรี และจัดหานักรองในการอัดแผนเสียง ประกอบดวย นางสาวทัศนีย ขุนทอง (ศิลปนแหงชาติ), 

นางดนตรี ตราโมท, นางสีนวล เหรียญทอง ,นายประสิทธิ์โชค สุทธิรักษ และนายศิลป ตราโมท 

นอกจากนี้มี นางสาวนภา หวังในธรรม, นายเสรี หวังในธรรม (ศิลปนแหงชาติ) และนายเหนี่ยว       

ดุริยพันธุ ขับรองเปนบางเพลง อัดแผนเสียงท่ีช้ันบนของโรงภาพยนตรเฉลิมไทย (รื้อไปแลว)  
 

   
 

ภาพท่ี 28 แผนเสียงบันทึกการบรรเลงและขับรองเพลงสำหรับการเรียนการสอน 

ของกระทรวงศึกษาธิการ 

ท่ีมา: ฉันท-สัมพันธ ขำวิไล (2542) 
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ภาพท่ี 29 แผนเสียงตรา Columbia บันทึกเพลงขับรองตามหลักสูตรประถมศึกษา 

ของกระทรวงศึกษาธิการ บันทึกเสียงระหวางป พ.ศ. 2492-2494 

ท่ีมา: ฐิติวัจน ช้ันประเสริฐ (2562, 20 กันยายน, สัมภาษณ) 
 

จากคำใหสัมภาษณของอาจารยทัศนีย ขุนทอง กลาววา 

“ครูเขารวมอัดเสียงเพลงรองสำหรับเด็กของคุณฉันท ขำวิไล ขณะนั้นครูอายุประมาณ     

12-13 ป อัดเสียงท่ีศาลาเฉลิมไทย เวลาซอม ไปซอมท่ีบานฉันท ขำวิไล ท่ีทาพระจันทร ไดเบ้ียเล้ียง

วันละ 10 บาท มีพอมนตรีไปชวยซอม รองไปตามหนังสือและตัวโนต พอมนตรีเปนคนทำทำนอง

ดนตรี และควบคุมวง” (ทัศนีย ขุนทอง, 2562, 6 ตุลาคม, สัมภาษณ) 

และจากคำสัมภาษณของอาจารยดนตรี ตราโมท กลาววา 

“ตอนท่ีครูอัดเสียง ครูอยูประมาณช้ันประถม ป.3-4 เริ่มอัดเสียงต้ังแตหนังสือเลมท่ี 1 เพลง

สวัสดี ไปจนถึงเลมสุดทาย บันทึกเสียงท่ีศาลาเฉลิมไทย อัดลงแผนเสียง คุณฉันทจะมาขอคำปรึกษา

เรื่องเพลงกับคุณพอท่ีทำงานบาง ท่ีอัดเสียงบาง” (ดนตรี ตราโมท, 2562, 20 ตุลาคม, สัมภาษณ) 

นายมนตรี ตราโมท (ศิลปนแหงชาติ) ไดกลาวถึงนายฉันท ขำวิไลไวในหนังสือฉันท-สัมพันธ 

ขำวิไล ความวา 

“...คุณฉันทไดเริ่มคิดแตงเพลงสำหรับเด็กช้ันประถมศึกษาข้ึนเพื่อใหใชในโรงเรียน การแตง

เพลงสำหรับเด็ก ๆ รองปูพื้นฐานการรองเพลงไทยนี้ นับวาคุณฉันท ขำวิไล มีความสามารถมาก

ทีเดียว แตงท้ังคำรองและทำนองงาย ๆ ใหเด็กรองไดอยางนาฟงมาก แทรกคติและวัฒนธรรมไดอยาง

เหมาะสมแกวัยของเด็ก...” (ฉันท-สัมพันธุ ขำวิไล, 2542) 

นอกจากนั้น นายมนตรี ตราโมท ไดจัดสงกระจายเสียงรายการสำหรับเด็ก ออกอากาศ

รายการในตอนเชา โดยคณะสงกระจายเสียงท่ีกรมประชาสัมพันธ แตงเรื่องส้ัน ๆ สำหรับเด็กข้ึนแสดง       

สงกระจายเสียงวันละเรื่อง แตละเรื่องใหจบลงโดยเขากับเพลงสำหรับเด็กของนายฉันทวันละเพลง 

เด็ก ๆ ผูสงกระจายเสียงมี 4 คน ช่ือ อรทัย ชัยยา เดชา และพาณี เรียกวา ธาตุท้ังส่ี คือ นายศิลป ตราโมท 



59 
 

เปนเดชา, พ.ต.ท. มล.ชัยยุทธ นพวงศ เปนชัยยา, นางสีนวล เหรียญทอง เปนอรทัย และ  นางดนตรี ตราโมท 

เปนพาณี อาจารยมนตรี เปนผูบรรยายเรื่อง นายฉันท เปนผูสนับสนุน โดยไดใชเพลงสวัสดี ซึ่งเปน

เพลงสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล เปนเพลงนำประจำทุกครั้ง  

ดนตรี ตราโมท (2562, 20 ตุลาคม, สัมภาษณ) กลาววา 

“คุณพอจัดรายการสำหรับเด็กตอนชวงโมงเชา เพลงนำของคณะตรีศิลป คือเพลงสวัสดีของ

คุณฉันท ข้ึนตนเพลงสวัสดีแลวก็เปนเนื้อเรื่อง แลวในเนื้อเรื่องคุณพอจะเขียนเรื่องราวท่ีเกี่ยวกับเนื้อ

เพลงท่ีเอามารอง จัดรายการในเชาวันเสาร และอาทิตย ประมาณ 1 ช่ัวโมง เปนการเลนละครของ

คณะเรา และคุณพอก็ดึงเพลงของคุณฉันทมาประกอบใหสอดคลองกับเนื้อเรื่อง”  

เมื่อกรมศิลปากรจัดการแสดง ณ โรงละครศิลปากร (ไฟไหมไปแลว) เมื่อวันท่ี 1 เมษายน 

พ.ศ. 2492 อาจารยมนตรีไดแตงทำนองเพลงระบำเริงอรุณ โดยมีนายฉันทมาชวยประพันธบทรอง 

เพื่อทำเปนระบำฉากนำในการแสดงโขน ตอนวิรุณจำบัง (มูลนิธิมนตรี ตราโมท, 2557, น. 12) นับวา

นายฉันทและอาจารยมนตรีไดมีการรวมงานกัน ชวยเหลือซึ่งกันและกันมาโดยตลอด 

บทเพลงจากหนังสือขับรองท่ีประพันธโดยนายฉันท ขำวิไล ไดเปนสวนหนึ่งในกิจกรรม

ประกอบการสอน ปรากฏอยูในแผนการสอน หรือคูมือการสอนของเกือบทุกกลุมประสบการณ      

ในหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 

พระยาอนุมานราชธน (ยง อนุมานราชธน) อธิบดีกรมศิลปากรในสมัยนั้น ไดเขียนยกยอง 

นายฉันทไวในคำนำในหนังสือบทขับรอง เลม 1 ดังมีขอความตอนหนึ่งวา 

 “...บัดนี้นายฉัน ขำวิไล ไดพยายามลงทุน ลงแรง ลงปญญา แตงบทรองของเด็ก แลวบรรจุ

ทำนองเพลงงาย ๆ ท่ีเปนของไทยสำหรับใหเด็กรองเลนมีมากทำนองดวยกัน และมีตัวหนังสือสำหรับ

อานโนตสากลบอกทำนองเพลงและรูปภาพประกอบไวดวยเพื่อใหเด็กสนใจ ใหคุนกับส่ิงเหลานี้ นับวา

นายฉันท ขำวิไล เปนผูริเริ่มสรางศิลปะเบ้ืองตนท่ีถูกตองใหแกชาติ...” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2492) 
 

 
 

ภาพท่ี 30 พระยาอนุมานราชธน (ยง อนุมานราชธน) 

ท่ีมา: อนุมานราชธน, พระยา (2532) 
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 8) หนังสือกายนคร นายฉันท ขำวิไล ประพันธในสมัยท่ีบวชเปนพระภิกษุ จำพรรษาท่ีวัด

มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ตีพิมพเปนท่ีระลึกในงานปลงศพคุณยาย เมื่อป พ.ศ. 2470 เปนเรื่องราวของ

กายและจิตท่ีสมมุติ ประกอบดวยลักษณะคำประพันธหลายประเภท เชน โคลงส่ีสุภาพ, กลอนแปด 

กาพยสุรางคณางค ลำนำ 28, กลบท, นิราศและฉันท 9 ลักษณะ 
 

 
 

ภาพท่ี 31 หนังสือกายนคร 

ท่ีมา: ฉันท-สัมพันธ ขำวิไล (2542) 
 

9) หนังสือ 100 ปของสุนทรภู นายฉันทไดเขียนข้ึนเปนอนุสรณในรอบ 100 ปมรณกรรม 

ของสุนทรภู จัดพิมพครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2498 และจัดพิมพครั้งท่ี 2 ในป พ.ศ. 2512 นับเปนหนังสือ

ทางวิชาการท่ีทรงคุณคาเลมหนึ่งท่ีนักศึกษาท่ีศึกษาเกี่ยวกับสุนทรภูไดนำมาอางอิงไวในผลงาน      

อยูเสมอ และขณะนี้ยังเปนหนังสือทางวิชาการท่ีเกี่ยวกับสุนทรภูท่ียังไมลาสมัย 
 

 
 

ภาพท่ี 32 หนังสือ 100 ป ของสุนทรภู 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
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 10) นิราศพระอภัยมณี เมื่อครั้งวาระ 100 ป มรณะกาลของสุนทรภูในป พ.ศ. 2498      

นายฉันทไดนำกวีนิพนธพระอภัยมณีของสุนทรภูมาพิจารณาหาจุดสะเทือนใจท่ีพอจะบรรยายเปนเชิง

นิราศ เพื่อใหเกี่ยวเนื่องกับวาระของสุนทรภู โดยนิราศเรื่องนี้บรรยายถึงความรักของนางผีเส้ือสมุทร 

ท่ีมีตอพระอภัยมณีและสินสมุทร คือความรักอันบริสุทธิ์ของภรรยาและมารดาท่ีมีตอสามีและบุตรเชน

มนุษยท่ัวไป บรรยายถึงความรักความหวงใยของพระอภัยมณีและสินสมุทรตอนางผีเส้ือสมุทร 

ตอนทายของนิราศ นายฉันทไดประพันธ โดยสมมุติใหเปนความฝนของพระอภัยมณีในการหลบหนี

จากนางผีเส้ือสมุทรไปยังเกาะแกวพิสดารจนมีผูมาชวยเหลือ 

 
ภาพท่ี 33 หนังสือนิราศพระอภัยมณี 

ท่ีมา: ฉันท-สัมพันธ ขำวิไล (2542) 
 

 11) นิราศอนุสาวรียสุนทรภู 

 
ภาพท่ี 34 หนังสือนิราศอนุสาวรียสุนทรภู 

ท่ีมา: ฉันท-สัมพันธ ขำวิไล (2542) 
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ในป พ.ศ. 2498 รัฐบาลไดสรางอนุเสาวรียสุนทรภู ประกอบพิธีวางศิลาฤกษอนุสาวรีย      

ณ บานกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยจอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น    

นายฉันทไดเดินทางไปรวมพิธี และไดประพันธนิราศอนุสาวรียสุนทรภูโดยแตงในช่ือของนายนิพนธ 

ขำวิไล ผูเปนบุตร เปนลักษณะการแตงเลียนลอนิราศเจาฟาของสุนทรภูท่ีแตงเปนช่ือของบุตรท่ีบวช

เปนเณร ช่ือหนูพัด ท่ีเดินทางไปดวยกัน ท้ังนี้เพื่อใหเขากับเหตุการณอันเกี่ยวเนื่องกับสุนทรภู 

นิราศอนุสาวรียสุนทรภู บรรยายลักษณะสถานท่ีท่ีเดินทางผานไป โดยประกอบความคิดเห็น 

คติเตือนใจ ตลอดจนรำพึงรำพันถึงเรื่องราวเหตุการณตาง ๆ ท่ีไดพบเห็นตามลักษณะของนิราศ

โดยท่ัวไป และบรรยายเหตุการณขณะประกอบพิธีวางศิลาฤกษอนุสาวรียสุนทรภู 

12) ประชุมนิราศสุนทรภู นายฉันท ขำวิไล ไดรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสุนทรภู เทาท่ีคนควา 

มาได มาสอบชำระตามความประสงคของผูสนใจ อีกท้ังเปนการรักษาตนฉบับซึ่งบางเรื่องยังไมเคย

ตีพิมพมากอน นอกจากนี้นายฉันทยังไดนำผลงานนิราศของนายดาบ บุตรของสุนทรภู และนิราศของ

นายมี ผูเปนศิษยสุนทรภูมารวมไวในเลมเดียวกันอีกดวย 

 
ภาพท่ี 35 หนังสือประชุมนิราศสุนทรภู 

ท่ีมา: ฉันท-สัมพันธ ขำวิไล (2542) 
 

13) กาพยเหเรือพุทธประทีปบูชา พยุหยาตราทางชลมารค 

 ในป พ.ศ. 2500 รัฐบาลไดกำหนดเรียกวา 25 พุทธศตวรรษ มีการสรางพุทธพิธีมณฑลเพื่อ

เฉลิมฉลองพระพุทธศาสนาท่ีลวงมาถึง 2500 ป ณ บริเวณสนามหลวง และจัดใหมีขบวนเหเรือรถ  

อันประกอบดวยหุนภาพจำลองในพุทธประวัติ สวนในทางชลมารคนั้น รัฐบาลไดจัดขบวนเรือรบ

โบราณและเรือพระราชพิธี มีเรือสุพรรณหงสเปนเรือลำทรงพระพุทธ เรืออนันตนาคราชเปน        

เรือลำทรงธรรม เรืออเนกชาติภุชงคเปนเรือลำทรงพระสงฆ ขบวนแหลองลงมาทอดประทับอยูท่ี           

ทาราชวรดิตถ คำเหในงานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ เปนพุทธปะทีปบูชาและพยุหยาตราทางชลมารคนี้ 

นายฉันทไดรับมอบหมายจากทางราชการไดเปนผูประพันธ 
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ภาพท่ี 36 หนังสือกาพยเหเรือพุทธประทีปบูชา พยุหยาตราทางชลมารค 

ท่ีมา: ฉันท-สัมพันธ ขำวิไล (2542) 
 

14) นิราศขุนชาง ขุนแผน นายฉันทไดประพันธเมื่อ พ.ศ. 2511 เปนอนุสรณในรอบ 200 ป

แหงการเสียกรุงศรีอยุธยาและพระชนมายุพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย มีจุดมุงหมาย

สำหรับผูอานท่ียังไมมีเวลาอานขุนชางขุนแผน ผูประพันธตองการใหความรูเรื่องศิลปวัฒนธรรม 

ธรรมชาติวิทยา และไดสอดแทรกพระธรรมในพระพุทธศาสนา 

นิราศดำเนินเรื่องจากนางวันทองรำพึงถึงตนเองขณะท่ีถูกคุมตัวไปยังสถานท่ีประหารชีวิต 

พรรณนาถึงสถานท่ีตาง ๆ  ท่ีเกิดข้ึนตามเนื้อเรื่องในวรรณคดีขุนชางขุนแผน ในแตละเหตุการณ       

ก็แสดงความรูสึกของนางวันทองไวดวยทุกบททุกตอน และกลาวเปนคติสอนใจชายหญิงใหมี     

ความรอบคอบและตระหนักถึงความไมนอนของความรัก 

 
 

ภาพท่ี 37 หนังสือนิราศขุนชาง ขุนแผน 

ท่ีมา: ฉันท-สัมพันธ ขำวิไล (2542) 
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15) มหาชาติคำฉันท หนังสือเรื่องมหาเวสสันดรชาดก หรือท่ีเรียกวา มหาชาติ นั้น เดิมแตง

เปนภาษามคธ เดิมมีการแปลเปนภาษาไทยมาบางแลวในสมัยสุโขทัย ในสมัยกรุงศรีอยุธยามีการแปล

และแตงเรียกวา มหาชาติคำหลวง ครบท้ัง 13 กัณฑ แตสูญหายเสีย 6 กัณฑ ครั้งเสียกรุงในสมัย

รัตนโกสินทร รัชกาลท่ี 2 ประชุมกวี แตงกัณฑท่ีสูญหายข้ึนใหม โดยมีรูปแบบลักษณะการแตงเปน

กาพยก็มี เปนกลอนเทศนก็มี เปนฉันทก็มี แตแตงไมครบท้ัง 13 กัณฑ นายฉันท ขำวิไล จึงไดแตง

มหาชาติคำฉันท ท่ีครบท้ัง 13 กัณฑ บริบูรณ  เพื่อให ไดทราบลักษณะทำนองของฉันทตาง ๆ 

ประกอบดวยลีลาของเรื่องอันเปนอีกแบบหนึ่ง ซึ่งเรื่องนี้ไดรับรางวัลชนะการประกวดวรรณกรรมไทย

มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ โดยไดรับรางวัลชมเชยพิเศษ ประจำป พ.ศ. 2517  

 
ภาพท่ี 38 หนังสือมหาชาติคำฉันท 

ท่ีมา: ฉันท-สัมพันธ ขำวิไล (2542) 
 

 16) กำสรวลสังเวช 

 
 

ภาพท่ี 39 หนังสือกำสรวลสังเวช 

ท่ีมา: ฉันท-สัมพันธ ขำวิไล (2542) 
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นายฉันท  ไดประพันธคำโคลง กำสรวลสังเวช เพื่อเปนแสดงความอาลัยแกนายสนั่น   

บุณยศิริพันธุ เจาของโรงพิมพพระจันทร ซึ่งเปนกัลยาณมิตรสนิทสนมของนายฉันท ไดตีพิมพ        

ในหนังสืองานพระราชทานเพลิงศพเมื่อป พ.ศ. 2512 

กำสรวลสังเวช ประกอบดวยคำโคลง 4 สุภาพ 100 บท พรรณนาถึงความเปนอนิจจัง      

ของชีวิตมนุษย ต้ังแตเกิดจนตาย บรรยายเหตุการณในการบำเพ็ญกุศลศพและการฌาปนกิจ 

สอดแทรกคติธรรม ปรัชญา และขอคิดตาง ๆ ในทางพุทธศาสนา 

 17) บทรองเพลงชาติ (สยาม) ผลงานท่ีสรางช่ือเสียงและทำใหนายฉันท ขำวิไลเปนท่ีรูจัก  

อีกผลงานหนึ่งคือ การประพันธคำรองเพลงชาติไทย (สยาม) ทอนท่ี 3 และทอนท่ี 4 ซึ่งใชในระหวาง 

พ.ศ. 2477 ถึง พ.ศ. 2482  

เพลงชาติรุนแรกนั้น คณะราษฎรขอใหพระเจนดุริยางค (ปติ วาทยะกร) เปนผูแตงทำนอง

เพลงและขุนวิจิตรมาตรา (สงา กาญจนาคพันธุ) เปนผูแตงคำรอง ทอนท่ี 1 และทอนท่ี 2 ข้ึน        

ในป พ.ศ. 2475 ตอมารัฐบาลไดจัดการประกวดคำรองข้ึนใหม โดยต้ังคณะกรรมการเพื่อพิจารณา    

มีพระเจาวงศเธอ กรมหมื่นนราธิปพงศประพันธ เปนประธาน 
 

 
 

ภาพท่ี 40 พระเจาวงศเธอ กรมหมื่นนราธิปพงศประพันธ 

ท่ีมา: สำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร (2502) 

การประกวดครั้งนี้ คณะกรรมการใหถือเอาบทรองฉบับของขุนวิจิตรมาตราบทรองหลัก    

รวมพิจารณากับฉบับท่ีสงเขาประกวด ซึ่งบทรองฉบับของนายฉันท ขำวิไล ไดรับพิจารณาเลือก    

จากคณะกรรมการ บทรองเพลงชาติ (สยาม) ของนายฉันท ขำวิไล มีดังนี้ 
 

  เหลาท้ังหลายขอนอมกายถวายชีวิต รักษาสิทธิ์อิสระ ณ แดนสยาม 

 ท่ีพอแมสูยอมมวยดวยพยายาม   ปราบเส้ียนหนามใหพินาศสืบชาติมา 

 แมถึงไทยไทยดอยจนยอยยับ   ยังกูกลับคงคืนไดช่ืนหนา 

 ควรแกนามงามสุดอยุธยา    นั้นมิใชวาจะขัดสนหมดคนดี 
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  เหลาท้ังหลายเลือดและเนื้อเช้ือชาติไทย มิใหใครเขาเหยียบย่ำขยำขยี้ 

 ประคับประคองปองสิทธิ์อิสระเสรี   เมื่อภัยมีชวยกันจนวันตาย 

 จะส้ินชีพไวช่ือใหลือล่ัน    วาไทยมั่นรักชาติไมขาดสาย 

 มีไมตรีดียิ่งท้ังหญิงท้ังชาย    สยามมิวายผูมุงหมายเชิดชัยไชโย 

(สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2542, น. 33-34) 

ประกาศใหรองเปนเพลงชาติ ต้ังแตวันท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2477 โดยใหรองติดตอกันท้ัง  

ของขุนวิจิตรมาตราและของนายฉันท ขำวิไล รวมเปน 4 ทอน โดยทอนท่ี 1 และทอนท่ี 2 เปน     

บทประพันธของขุนวิจิตรมาตรา (ใชรอง พ.ศ. 2475-2482) และทอนท่ี 3 และ 4 เปนบทประพันธ

ของนายฉันท ขำวิไล ใชรอง พ.ศ. 2477-2482 (สุกรี เจริญสุข, 2532, น.54) 
 

 
 

ภาพท่ี 41 เพลงชาติ (สยาม) ฉบับราชการ พ.ศ. 2477 

ท่ีมา: พูนพิศ อมาตยกุล (2562, 2 ธันวาคม, สัมภาษณ) 
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ภาพท่ี 42 แผนเสียงตรา ODEAN หนา 2 บันทึกเพลงชาติ บทรองทอน 3 และ 4 โดยนายฉันท ขำวิไล 

ท่ีมา: ฉันท-สัมพันธ ขำวิไล (2542) 
 

 มีการจัดทำแผนเสียง บันทึกเสียงเพลงชาติ ในป พ.ศ. 2477 บรรเลงโดยเครื่องสายฝรั่ง     

วงใหญทหารเรือ ตอมาในป พ.ศ. 2482 เปล่ียนช่ือประเทศ “สยาม” เปน “ไทย” จึงไดมีการ        

จัดประกวดบทรองเพลงชาติอีกครั้ง คณะกรรมการพิจารณาเลือกบทรองของหลวงสารานุประพันธ            

(นวล ปาจีณพยัคฆ) แตงในนามกองทัพบก ดังท่ีใชรองกันอยูในปจจุบัน 

 นอกจากการเขียนหนังสือ เขียนกวีนิพนธ และประพันธเพลง นายฉันทยังมีความคิดทางดาน

การชาง ไดออกแบบจัดทำอุปกรณการเรียนกการเลนสำหรับเด็กอนุบาล และเครื่องมือวิทยาศาสตร

ข้ันตน เพื่อสงใหหนวยงานการศึกษา และยังไดริเริ่มออกแบบบัตรงานศพ โดใหชางเขียนลายไทย

ประกอบรูปเทพกำสรด ซึ่งเปนท่ีนิยมมากในสมัยนั้น 

3. รางวัลเกียรติคุณ 

 1) บทรองเพลงชาติ (สยาม) ของนายฉันท ขำวิไล ไดรับพิจารณาเลือกจากคณะกรรมการ 

การประกวด ในป พ.ศ. 2477 
 

 
 

ภาพท่ี 43 บทรองเพลงชาติ (สยาม) โดยนายฉันท ขำวิไล 

ท่ีมา: พูนพิศ อมาตยกุล (2562, 2 ธันวาคม, สัมภาษณ) 
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ซึ่งในขณะนั้นนายพันเอกพระยาพหลพยุหเสนา ดำรงตำแหนงเปนนายกรัฐมนตรี จึงไดมสีาร

ถึงนายฉันท ขำวิไล เมื่อวันท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2477 เพื่อเปนการรับรองบทรองของนายฉันท ขำวิไล 

ไดถูกใชเปนบทรองเพลงชาติ (สยาม) ท้ังยังกลาวชมเชยคุณความดีในการสนองคุณชาติอีกดวย 
 

 
 

 

ภาพท่ี 44 สารจากนายกรัฐมนตรี นายพันเอกพระยาพหลพลหยุหเสนา 

ท่ีมา: ฉันท-สัมพันธ ขำวิไล (2542) 
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2) นายฉันท  ขำวิ ไล ได รับ โลประกาศเกี ยร ติ คุณจาก พลเอก เปรม ติณ สูลานนท  

นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น เมื่อวันท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2529 ในงานฉลอง 200 ปกวีเอกสุนทรภู     

ในฐานะผูท่ีมีผลงานดีเดนในการเผยแพรเกียรติคุณ “สุนทรภู”  
 

 

 
 

 

ภาพท่ี 45 นายฉันท ขำวิไลรับโลประกาศเกียรติคุณ ผูท่ีมีผลงานดีเดนในการเผยแพรเกียรติคุณ 

“สุนทรภู” ในงานฉลอง 200 ปกวีเอกสุนทรภู 

ท่ีมา: ฉันท-สัมพันธ ขำวิไล (2542) 

 

ในชวงบ้ันปลายของชีวิตนายฉันท ขำวิไล ไดทองเท่ียวไปยังประเทศตาง ๆ เพื่อหากำไร  

ใหแกชีวิต และถึงแกกรรมเมื่อวันท่ี 12 สิงหาคม พ.ศ. 2533 ดวยอุบัติเหตุและหัวใจวาย สิริอายุได    

86 ป 5 เดือน 22 วัน ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (พระยศใน

ขณะนั้น) เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายฉันท ขำวิไล และนางสัมพันธุ      

ขำวิไล (ภรรยา) ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส เมื่อวันจันทรท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 

ชีวิตของนายฉันท ขำวิไล เปนชีวิตท่ีนาศึกษายิ่ง เพราะไดรับการศึกษาจากการศึกษาใน

ระบบเพียงช้ันประโยคมัธยมศึกษา แตมีผลงานจากการศึกษา เรียนรู และคนควาดวยตนเองมากมาย 

และเปนประโยชนตอวงการศึกษาของชาติบานเมืองอยางยิ่ง สมควรเปนแบอยางอันดีสำหรับผูท่ีใฝรู 

ใฝศึกษา พัฒนางานของตนเองจนบรรลุจุดหมาย และช่ืนชมความสำเร็จอยางภาคภูมิ เฉกเชน     

นายฉันท ขำวิไล 
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ภาพท่ี 46 นายฉันท ขำวิไล 

ท่ีมา: สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (2542, น. 29) 
 

ถึงแมนายฉันท ขำวิไล จะมิไดเปนครูท่ีทำการสอนในโรงเรียน แตนายฉันทก็เปนครูของ

เยาวชนไทยในสมัยนั้นท้ังประเทศ เพราะผลงานของนายฉันทกอเกิดคุณูปการในการเรียนรูภาษาไทย 

และศิลปะเบ้ืองตนใหแกเยาวชนไทยอยางมหาศาล 
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บทที่ 5 

การวิเคราะหเพลงขับรองสำหรบัเด็กของนายฉันท ขำวิไล 
 

การศึกษาวิเคราะหเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล ผูวิจัยไดวิเคราะหบทเพลง

จากเนื้อเพลงและโนตสากลท่ีไดมีการบันทึกไวในหนังสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ เลม 1-4 กำหนดขอบเขตการวิเคราะห โดยศึกษาคุณคาของบทเพลงท่ีปรากฏ

ในบทเพลงของนายฉันท  ขำวิไล จำนวน 109 เพลง และคัดเลือกบทเพลงจำนวน 29 เพลง         

เพื่อนำมาใชในการวิเคราะหองคประกอบ และคุณลักษณทางดนตรีของบทเพลง ซึ่งผูวิจัยไดแบง

ประเด็นการวิเคราะหบทเพลงออกเปน 2 ประเด็น ดังนี้ 

1) การวิเคราะหเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล  

2) คุณคาของเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล 

 

1. การวิเคราะหเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล 

 ผูวิจัยดำเนินการวิเคราะหบทเพลง เพื่อศึกษาองคประกอบ และคุณลักษณะทางดนตรี    

ของเพลง ซึ่งมีแนวทางการวิเคราะหเพลงจากองคความรูดานองคประกอบของเพลง และแนวทาง      

ในการวิเคราะหเพลงท่ีกลาวไวในบทท่ี 2  

ผูวิจัยไดพิจารณาคัดเลือกบทเพลงดวยตนเอง จำนวน 29 เพลง โดยคัดเลือกบทเพลง    

แบบเจาะจง แบบเปนสัดสวน (1 : 4) ของบทเพลงแตละหมวดหมู โดยยึดจากหมวดหมูเพลงท่ีมี

จำนวนเพลงนอยท่ีสุด กำหนดหัวขอในการวิเคราะห ดำเนินการวิเคราะหบทเพลง และสรุปผล     

การวิเคราะห ดังนี้ 

 1) รายช่ือบทเพลงท่ีใชในการวิเคราะห ผูวิจัยแสดงรายช่ือบทเพลงจำนวน 29 เพลง       

ตามหมวดหมูเพลง ดังตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2  รายช่ือเพลงท่ีใชในการวิเคราะห  

หมวดหมูเพลง รายช่ือเพลง 

หมวดท่ี 1 ธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม : จำนวน 7 เพลง 1.1 เพลงนกนอย 
1.2 เพลงลมพัด 
1.3 เพลงแสงจันทร 
1.4 เพลงลูกนกสาลิกา 
1.5 เพลงหนาวหนาว 
1.6 เพลงคอยคอยสูง 
1.7 เพลงหอมกล่ินดอกไม 
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ตารางท่ี 2 (ตอ) 

หมวดหมูเพลง รายช่ือเพลง 
 

หมวดท่ี 2 ครอบครัว และสังคม : จำนวน 2 เพลง 
 

2.1 เพลงคุณพอปลูกผัก 

2.2 เพลงช่ืนใจ 
 

 

หมวดท่ี 3 โรงเรียน : จำนวน 3 เพลง 
 

3.1 เพลงวันอาทิตย 

3.2 เพลงเพื่อนเพื่อนอยูหนา 

3.3 เพลงรักโรงเรียน 
 

 

หมวดท่ี 4 ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการละเลน : จำนวน 4 เพลง 

 

 

4.1 เพลงสวัสดี 

4.2 เพลงจ้ำจ้ีผลไม 

4.3 เพลงขนมแมเอย 

4.4 เพลงโอละเห 
 

 

หมวดท่ี 5 ดนตรีและการแสดง : จำนวน 2 เพลง 
 

5.1 เพลงโจะทิงทิง 

5.2 เพลงแขนออน 
 

 

หมวดท่ี 6 กีฬา : จำนวน 2 เพลง 
 

6.1 เพลงหนึ่งสองหนึ่ง 

6.2 เพลงชวงชิงชัย 
 

 

หมวดท่ี 7 คุณธรรมจริยธรรม : จำนวน 6 เพลง 
 

7.1 เพลงนี่ของของเธอ 

7.2 เพลงตุกตาของฉัน 

7.3 เพลงขอโทษ 

7.4 เพลงไกงามเพราะขน 

7.5 เพลงกิริยา 

7.6 เพลงนี่ของของกลาง 
 

 

หมวดท่ี 8 การสรางระเบียบวินัยตอตนเอง : จำนวน 1 เพลง 
 

 

8. เพลงแมศรีแจมจำรัส 
 

หมวดท่ี 9 ความรักชาติ และปลุกใจ : จำนวน 2 เพลง 
 

9.1 เพลงรวมกัน 

9.2 เพลงงามไตรรงค 
 

 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
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 2) การวิเคราะหเพลง  

ผูวิจัยไดกำหนดหัวขอในการวิเคราะหเพลง โดยมีหลักการและแนวทางวิเคราะหเพลงจาก      

องคความรูดานองคประกอบของบทเพลง และแนวทางการวิเคราะหเพลง เพื่อนำมาวิเคราะห

องคประกอบ และคุณลักษณะทางดนตรีของบทเพลง แบงประเด็นการวิเคราะหออกเปน 2 ประเด็น 

คือ วิเคราะหบทเพลง และวิเคราะหบทประพันธ มีรายละเอียดในการวิเคราะหดังนี ้

1. วิเคราะหบทประพันธ โดยวิเคราะหจากเนื้อเพลง (Lyrics) ท่ีปรากฏในหนังสือบทขับรอง 

มีหัวขอในการวิเคราะห ดังนี้ 

1) ความหมายของเนื้อเพลง 

2) รูปแบบคำประพันธ คือ ประเภทของบทประพันธ การใชคำ และรูปแบบ     

ฉันทลักษณท่ีปรากฏในบทประพันธ มีดังนี้ 

- สัมผัสนอก เปนคำท่ีใชสระคลองจองกันและถามีตัวสะกดตองสะกด

มาตรา เดียวกัน สัมผัสนอกเปนสัมผัสบังคับท่ีตองมีในบทประพันธตาง ๆ ตองเปนสัมผัสสระ

เทานั้น 

- สัมผัสใน เปนคำท่ีมี เสียงสระหรือเสียงพยัญชนะคลองจองในวรรค

เดียวกัน 

กำหนดให                   แสดงสัมผัสนอก ซึ่งเปนสัมผัสบังคับตามฉันทลักษณของ

กลอนแตละประเภท  

2. วิเคราะหบทเพลง โดยวิเคราะหจากโนตสากลท่ีปรากฏในหนังสือบทขับรอง มีหัวขอ     

ในการวิเคราะห ดังนี ้

 1) รูปแบบ (Form) คือ ทอนเพลง ใชสัญลักษณอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ

แสดงทอนเพลง 

 2) ทำนอง (Melody) คือ ชวงเสียง บันไดเสียง และลักษณะการดำเนินทำนอง 

 3) จังหวะ (Rhythm) คือ เครื่องหมายประจำจังหวะ โดยกำหนดคาความเร็วของ

จังหวะตามท่ีนำเสนอไวในบทท่ี 2 

จากหัวขอในการวิเคราะหขางตน ผูวิจัยนำเสนอการวิเคราะหเพลงท่ีไดคัดเลือกตามหมวดหมู 

เรียงลำดับเพลงตามตารางรายช่ือเพลงท่ีใชในการวิเคราะห (ตารางท่ี 2) มีลำดับหัวขอในการนำเสนอ 

ดังนี้  

 1) โนตสากล ผูวิจัยบันทึกข้ึนใหมตามโนตสากลท่ีปรากฏในหนังสือบทขับรอง 

 2) การวิเคราะหบทประพันธ  

3) การวิเคราะหบทเพลง  
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หมวดท่ี 1 บทเพลงเก่ียวกับธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม : จำนวน 7 เพลง  
 

1.1 เพลงนกนอย 

1) โนตเพลง 

 
 

2) การวิเคราะหบทประพันธ 
 

   นกเอยนกนอยนอย  เจาคอยคอยเคล่ือนคลอยมา 
 

  พวกเรานี้เฝาคอยหา   มาเถิดมาขอใหขาชม 

 

ความหมาย : กลาวถึงการชมนก และกิริยาของนก มีการใชคำแสดงกิริยาของนก 

คือ คำวา “คอยคอยเคล่ือนคลอยมา” 

รูปแบบคำประพันธ : กลอน 6 ไมเครงครัดฉันทลักษณ โดยบาทท่ี 1 วรรคหนา มี 5 คำ 

“นกเอยนกนอยนอย” มีสัมผัสตามฉันทลักษณ ดังนี ้

     - สัมผัสนอก ไดแก นอย - คอย, มา - หา และ หา - มา 

     - สัมผัสใน บรรทัดท่ี 1 คอย เคล่ือน คลอย 
   

3) การวิเคราะหบทเพลง 

รูปแบบ : เพลงทอนเดียว (A) 

ทำนอง : - ชวงเสียง คู 10 โดยโนตต่ำสุด คือ A (ต่ำ) และโนตสูงสุด คือ C (สูง) 

- บันไดเสียง F Pentatonic (F G A C D) 

- มีรูปแบบการดำเนินทำนองมาจากเพลงไทยช่ือวา เพลงตอยตล่ิง 2 ช้ัน 

- มีการเลนเสียง 3 เสียง คำวา “นอย” และ “คลอย” ในเนื้อเพลง 

     “นกเอยนกนอยนอย   เจาคอยคอยเคล่ือนคลอยมา”  

จังหวะ : เครื่องหมายประจำจังหวะ 2/4, จังหวะชา 
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1.2 เพลงลมพัด 

1) โนตเพลง 
 

 

 
 

2) การวิเคราะหบทประพันธ 
 

   ลมพัดเอย   ลมพัดฉิวฉิว 
 

  ใบไมก็ปลิว    ล่ิวล่ิวตามลม 

 

ความหมาย : กลาวถึงการเคล่ือนท่ีของลม และกิริยาของใบไมเมื่อโดนลมพัด     

มีการใชคำแสดงกิริยาของใบไมเมื่อโดนลมพัด คำวา “ล่ิว ล่ิว” 

รูปแบบคำประพันธ : กลอน 4 ไมเครงครัดฉันทลักษณ โดยบาทท่ี 1 วรรคหนา มี 3 คำ 

“ลมพัดเอย” มีสัมผัสตามฉันทลักษณ ดังนี้ 

     - สัมผัสนอก ไดแก ฉิว - ปลิว และ ปลิว - ล่ิว 

     - สัมผัสใน บรรทัดท่ี 2 ใบ ไม และ ล่ิว ลอย 
 

3) การวิเคราะหบทเพลง 

รูปแบบ : เพลงทอนเดียว (A) 

ทำนอง : - ชวงเสียง คู 7 โดยโนตต่ำสุด คือ D และโนตสูงสุด คือ C (สูง) 

- บันไดเสียง F Pentatonic (F G A C D) 

- มีการเลนเสียง 2 เสียง คำวา “เออ” เช่ือมคำระหวางคำวา พัด กับ 

เอย ในเนื้อเพลง “ลมพัดเอย”  

จังหวะ : เครื่องหมายประจำจังหวะ 2/4, จังหวะปานกลาง 
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1.3 เพลงแสงจันทร 

1) โนตเพลง 

 
 

2) การวิเคราะหบทประพันธ 
 

แสงเอยจันทรเจาเอย  เจานี้เคยสองแสงมา 
 

  เคล่ือนคลอยลองลอยฟา   งามหนักหนานารักเอย 
 

ความหมาย : กลาวถึง ความงามของแสงพระจันทร มีการใชคำแสดงการเคล่ือนท่ี
ของพระจันทร คือ คำวา “เคล่ือนคลอยลองลอยฟา” 

รูปแบบคำประพันธ : กาพยยานี 11 มีสัมผัสตามฉันทลักษณ ดังนี ้

     - สัมผัสนอก ไดแก เอย - เคย, มา - ฟา และ ฟา - หนา 

     - สัมผัสใน บรรทัดท่ี 1 จันทร เจา และ สอง แสง 
                  บรรทัดท่ี 2 เคล่ือน คลอย, ลอง ลอย, คลอย ลอย, 
หนัก หนา นา และ หนา นา 

3) การวิเคราะหบทเพลง 

รูปแบบ : เพลง 2 ทอน (AAB) 
ทำนอง : - ชวงเสียง คู 10 โดยโนตต่ำสุด คือ B (ต่ำ) และโนตสูงสุด คือ D (สูง) 

- บันไดเสียง G Pentatonic (G A B D E) 
- มีรูปแบบการดำเนินทำนองมาจากเพลงไทยช่ือวา เพลงตอยตล่ิง 2 ช้ัน 
- มีการเลนเสียง 3 เสียง คำวา “หนา” และใชการลากเสียงคำวา “มา” 
และ “เอย” ในเนื้อเพลง 

 “แสงเอยจันทรเจาเอย  เจานี้เคยสองแสงมา  

เคล่ือนคลอยลองลอยฟา   งามหนักหนานารักเอย” 

จังหวะ : เครื่องหมายประจำจังหวะ 3/4, จังหวะปานกลาง 
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1.4 เพลงลูกนกสาลิกา 

1) โนตเพลง 

 
 

2) การวิเคราะหบทประพันธ 
  

ลูกนกสาลิกา   บินมาเท่ียวหากิน 
 

  บินเอยบินรอน    ปกยังออนพึง่สอนบิน    
 

  บินเอยบินวน    มาจับท่ีตนกะถิน 
 

  ลูกสาลิกาพลัดถ่ิน   เย็นแลวก็บินกลับรัง 

 

ความหมาย : กลาวถึง ชีวิตของลูกนกสาลิกา 

รูปแบบคำประพันธ : กาพยยานี 11 แตไมเครงครัดฉันทลักษณ มีสัมผัสตามฉันทลักษณ 

ดังนี้ 

     - สัมผัสนอก ไดแก กา - มา, รอน - ออน, บิน - ถิน, วน - ตน, 

ถิน - ถ่ิน และ ถ่ิน - บิน 

     - สัมผัสใน บรรทัดท่ี 1 มา หา และ บรรทัดท่ี 2 ออน สอน 

 



78 

 

3) การวิเคราะหบทเพลง 

รูปแบบ : เพลง 3 ทอน (ABBC) 

ทำนอง : - ชวงเสียง คู 13 โดยโนตต่ำสุด คือ A (ต่ำ) และโนตสูงสุด คือ F (สูง) 

- บันไดเสียง F Pentatonic (F G A C D) 

- มีการเลนเสียง 2 เสียง คำวา “เอย” เช่ือมคำวา “เอย” กับ “บิน”         

ในเนื้อเพลง “บินเอยบินรอน” และเลนเสียง 3 เสียง คำวา “เอย”  

เช่ือมคำวา “เอย” กับ “บิน” ในเนื้อเพลง “บินเอยบินวน” 

จังหวะ : เครื่องหมายประจำจังหวะ 2/4, จังหวะปานกลาง 

 

1.5 เพลงหนาวหาว 

1) โนตเพลง 

 
 

2) การวิเคราะหบทประพันธ 

หนาวหนาวหนาวหนาวเวลาหนาหนาว 

ฉันหนาวเหมือนนกงกงกงันงัน 

แตตัวนกขนปกปองกัน  

สวนตัวฉันเอาผามาปกคลุม 
 

ความหมาย : กลาวถึง ความหนาวในเวลาหนาหนาว โดยเปรียบเทียบระหวางคน

กับนก มีการใชคำแสดงกิริยาหนาว คือ “งกงกงันงัน” 

รูปแบบคำประพันธ : กลอนเปลา ไมบังคับฉันทลักษณ มีสัมผัสและคำซ้ำ ดังนี้ 

     - สัมผัสนอก ไดแก งัน - กัน และ กัน - ฉัน 

     - สัมผัสใน บรรทัดท่ี 1 หนา หนาว  

                  บรรทัดท่ี 2 งก งัน 

                  บรรทัดท่ี 3 แต ตัว และ ปก ปอง  

                  บรรทัดท่ี 4 ผา มา 

     - มีการใชคำซ้ำ ไดแก หนาว, งก และ งัน 
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3) การวิเคราะหบทเพลง 

รูปแบบ : เพลงทอนเดียว (A) 

ทำนอง : - ชวงเสียง คู 11 โดยโนตต่ำสุด คือ C และโนตสูงสุด คือ F (สูง) 

- บันไดเสียง F Pentatonic (F G A C D) 

- มีการลากเสียงคำวา “คลุม” ในเนื้อเพลง “สวนตัวฉันเอาผามาปกคลุม” 

จังหวะ : เครื่องหมายประจำจังหวะ 3/4, จังหวะเร็ว 

 

1.6 เพลงคอยคอยสูง 

1) โนตเพลง 

 
 

2) การวิเคราะหบทประพันธ 

คอยคอยสูงสุกสองแสง   

ดวงเดือนสีแดงดูเดนแดนฟา 

    ลมพัดสะบัดพล้ิวพล้ิว    

ลิบลิบล่ิวล่ิวเห็นเย็นตา 

    เมฆนอยนอยลองลอยมา    

เธอจะเธอจานาดูจริงจริง 
 

ความหมาย : กลาวถึง บรรยากาศในชวงกลางวัน มีพระอาทิตยและเมฆลอย   

อยูบนทองฟา พรอมกับมีลมพัด มีการใชภาษาพูดในเนื้อเพลง คือ   

“เธอจะเธอจา” 
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รูปแบบคำประพันธ : กลอนเปลา ไมบังคับฉันทลักษณ มีสัมผัสและคำซ้ำ ดังนี้ 

     - สัมผัสนอก ไดแก แสง - แดง, พล้ิว - ล่ิว, ตา - มา และ  

มา - จา 

     - สัมผัสใน บรรทัดท่ี 1 สูง สุก สอง แสง  

                  บรรทัดท่ี 2 ดวง เดือน แดง ดู เดน แดน 

                  บรรทัดท่ี 3 พัด บัด 

                  บรรทัดท่ี 4 ลิบ ล่ิว และ เห็น เย็น 

                  บรรทัดท่ี 5 ลอง ลอย 

                  บรรทัดท่ี 6 จะ จา จริง และ จา นา 

     - มีการใชคำซ้ำ ไดแก หนาว, งก และ งัน 
 

3) การวิเคราะหบทเพลง 

รูปแบบ : เพลงทอนเดียว (A) 

ทำนอง : - ชวงเสียง คู 10 โดยโนตต่ำสุด คือ D และโนตสูงสุด คือ F (สูง) 

- บันไดเสียง F Pentatonic (F G A C D) 

- มีการเลนเสียง 3 เสียง คำวา “ฟา” และเลนเสียง 2 เสียง คำวา 

“ลม”, “แล”, “เย็น” และ “เธอ”  

- มีการลากเสียง คำวา “แสง”, “พล้ิว”, “ตา”, “มา” และ “จริง” 

จังหวะ : เครื่องหมายประจำจังหวะ 3/4, จังหวะปานกลาง 

 

1.7 หอมกลิ่นดอกไม 

1) โนตเพลง 
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2) การวิเคราะหบทประพันธ 

หอมกล่ินเอย หอมกล่ินดอกไม  

หอมหวนชวนใจช่ืนอยูในอุรา 

   ลมกระโชกโบกสะบัด 

เย็นลมพัดสะบัดมา 

   ลมพัดสะบัดโบก 

ลมกระโชกโชยมา 

   หอมกล่ินเอย หอมกล่ินดอกแกว  

หอมจริงยิ่งแลวกล่ินแกวกระดังงา 

   ลมพัดสะบัดมาลมพัดพากล่ินมาเอย 
 

ความหมาย : กลาวถึง ความหอมของดอกไมเมื่อลมพัดโชยมา ปรากฏช่ือดอกไม  

2 ชนิด คือ ดอกแกว และดอกกระดังงา 

รูปแบบคำประพันธ : กลอนเปลา ไมบังคับฉันทลักษณ มีสัมผัส ดังนี้ 

     - สัมผัสนอก ไดแก ไม - ใจ, บัด - พัด, โบก - โชก, แกว - แลว, 

และ งา - มา 

     - สัมผัสใน บรรทัดท่ี 2 หอม หวน, หวน ชวน และ ชวน ช่ืน 

                  บรรทัดท่ี 3 โชก โบก และ โบก บัด 

                  บรรทัดท่ี 4 พัด บัด 

                  บรรทัดท่ี 5 พัด บัด 

                  บรรทัดท่ี 6 โชก โชย 

                  บรรทัดท่ี 7 กล่ิน แกว 

                  บรรทัดท่ี 8 จริง ยิ่ง, แลว แกว และ กล่ิน แกว กระ 

                  บรรทัดท่ี 9 พัด บัด และ พา มา 
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3) การวิเคราะหบทเพลง 

รูปแบบ : เพลงทอนเดียว (A) 

ทำนอง : - ชวงเสียง คู 11 โดยโนตต่ำสุด คือ C และโนตสูงสุด คือ F (สูง) 

- บันไดเสียง F Pentatonic (F G A C D) 

- มีการเลนเสียง 2 เสียง คำวา  

      “ลม” ในเนื้อเพลง “ลมกระโชกโชยมา” 

      “แกว” ในเนื้อเพลง “หอมกล่ินดอกแกว” 

      “มา” ในเนื้อเพลง “ลมพัดสะบัดมา ลมพัดพากล่ินมาเอย” 

และเลนเสียง 3 เสียง คำวา  

      “หอม” ในเนื้อเพลง “หอมกล่ินเอย หอมกล่ินดอกไม” และ  

“หอมกล่ินเอย หอมกล่ินดอกแกว” 

      “ดอก” ในเนื้อเพลง “หอมกล่ินดอกแกว”  

      “พา” ในเนื้อเพลง “ลมพัดพากล่ินมาเอย” 

เลนเสียง 4 เสียง คำวา 

      “หวน” ในเนื้อเพลง “หอมหวนชวนใจ” 

      “บัด” ในเนื้อเพลง “เย็นลมพัดสะบัดมา” และ “ลมพัดสะบัดมา” 

จังหวะ : เครื่องหมายประจำจังหวะ 4/4, จังหวะปานกลาง 

 

หมวดท่ี 2 บทเพลงเก่ียวกับครอบครัว และสังคม : จำนวน 2 เพลง  
 

2.1 เพลงคุณพอปลูกผัก 

1) โนตเพลง 

 
 

2) การวิเคราะหบทประพันธ 
 

 

คุณพอปลูกผัก   แมตักน้ำมา 
 

  พวกฉันถางหญา    เราต้ังหนาชวยกัน 
 



83 

 

ความหมาย : กลาวถึง การชวยกันทำงานของคนในครอบครัว พอ แม และลูก 

รูปแบบคำประพันธ : กลอน 4 ไมเครงครัดฉันทลักษณ โดยในบาทท่ี 2 วรรคหลัง มี 5 คำ 

“เราต้ังหนาชวยกัน” มีสัมผัสตามฉันทลักษณ ดังนี้ 

     - สัมผัสนอก ไดแก ผัก - ตัก, มา - หญา และ หญา - หนา 
 

3) การวิเคราะหบทเพลง 

รูปแบบ : เพลงทอนเดียว (A) 

ทำนอง : - ชวงเสียง คู 7 โดยโนตต่ำสุด คือ E และโนตสูงสุด คือ D (สูง) 

- บันไดเสียง G Pentatonic (G A B D E) 

จังหวะ : เครื่องหมายประจำจังหวะ 2/4, จังหวะปานกลาง 

 

2.2 เพลงช่ืนใจ 

1) โนตเพลง 

 
 

2) การวิเคราะหบทประพันธ 

ช่ืนใจจริงเอยช่ืนใจจริงเอย   

ช่ืนใจช่ืนใจ      

เพื่อนเกาเพื่อนใหม    

ไดมาพบกัน 

   นับคืนนับวันท่ีฉันคอยหา 
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   มีธุระอะไร     

เชิญไปเชิญมา 

   ช่ืนใจไดเห็นหนา     

เธอมาช่ืนใจ 

   เพื่อนเกาเพื่อนใหมรักกันไวเถิดเอย (ซ้ำ) 
 

ความหมาย : กลาวถึง ความยินดีท่ีไดพบกับเพื่อนใหม และเพื่อนเกา 

รูปแบบคำประพันธ : กลอนเปลา ไมบังคับฉันทลักษณ มีสัมผัส ดังนี้ 

     - สัมผัสนอก ไดแก ใจ - ใหม, ใหม - ได, กัน - วัน, ไร - ไป,   

มา - หนา, หนา - มา และ ใจ - ใหม 

     - สัมผัสใน บรรทัดท่ี 1 ใจ จริง 

                  บรรทัดท่ี 6 ธุระ อะไร 

                  บรรทัดท่ี 8 ใจ ได 
 

3) การวิเคราะหบทเพลง 

รูปแบบ : เพลง 2 ทอน (ABB) 

ทำนอง : - ชวงเสียง คู 10 โดยโนตต่ำสุด คือ D และโนตสูงสุด คือ F (สูง) 

- บันไดเสียง F Pentatonic (F G A C D) 

- มีการเลนเสียง 2 เสียง คำวา  

     “ไป” ในเนื้อเพลง “เชิญไปเชิญมา” 

     “เกา” ในเนื้อเพลง “เพื่อนเกาเพื่อนใหมรักกันไวเถิดเอย” 

จังหวะ : เครื่องหมายประจำจังหวะ 2/4, จังหวะปานกลาง 

 

หมวดท่ี 3 บทเพลงเก่ียวกับโรงเรียน : จำนวน 3 เพลง  
 

3.1 เพลงวันอาทิตย 

1) โนตเพลง 
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2) การวิเคราะหบทประพันธ 
 

    วันอาทิตย  เปนมิตรกับจันทร 

อังคารเพื่อนกัน   กับวันพุธ 

   พฤหัสบดี   พี่วันศุกร 

วันเสารสนุก   ทุกคนเฮฮา 

 

ความหมาย : กลาวถึง วันท้ัง 7 วันใน 1 สัปดาห 

รูปแบบคำประพันธ : กลอน 4 ไมเครงครัดฉันทลักษณ มีสัมผัสตามฉันทลักษณ ดังนี ้

     - สัมผัสนอก ไดแก อาทิตย - มิตร, จันทร - กัน, กัน - วัน,     

ดี - พี่, ศุกร - สนุก และ สนุก – ทุก 

     - สัมผัสใน ไดแก บรรทัดท่ี 4 เสาร สนุก 
 

3) การวิเคราะหบทเพลง 

รูปแบบ : เพลงทอนเดียว (A) 

ทำนอง : - ชวงเสียง คู 7 โดยโนตต่ำสุด คือ E และโนตสูงสุด คือ D (สูง) 

- บันไดเสียง G Pentatonic (G A B D E) 

จังหวะ : เครื่องหมายประจำจังหวะ 2/4, จังหวะปานกลาง 

 

3.2 เพลงเพื่อนเพื่อนอยูหนา 

1) โนตเพลง 
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2) การวิเคราะหบทประพันธ 
 

    เพื่อนเพื่อนอยูหนา   

พวกฉันมาอยูขางหลัง 

   ตางคนตางนั่ง     

ต้ังใจฟงส่ังสอน 

   คุณครูแนะนำ     

เราก็จดจำเช่ือคำครูสอน 
 

ความหมาย : กลาวถึง การนั่งเรียนของนักเรียน พรอมกับต้ังใจฟงคำสอนและ 

คำแนะนำของครูผูสอน 

รูปแบบคำประพันธ : กลอนเปลา ไมบังคับฉันทลักษณ มีสัมผัสและคำซ้ำ ดังนี ้

     - สัมผัสนอก ไดแก หนา - มา, หลัง - นั่ง, นั่ง – ฟง และ     

นำ - จำ 

     - สัมผัสใน บรรทัดท่ี 4 ฟง ส่ัง 

                  บรรทัดท่ี 6 จำ คำ และ คำ คร ู

     - มีการใชคำซ้ำ ไดแก เพื่อน 
 

3) การวิเคราะหบทเพลง 

รูปแบบ : เพลงทอนเดียว (A) 

ทำนอง : - ชวงเสียง คู 13 โดยโนตต่ำสุด คือ A (ต่ำ) และโนตสูงสุด คือ F (สูง) 

- บันไดเสียง F Pentatonic (F G A C D) 

- มีการเลนเสียง 2 เสียง คำวา  

     “เพื่อน” ในเนื้อเพลง “เพื่อนเพื่อนอยูหนา” 

     “คน” ในเนื้อเพลง “ตางคนตางนั่ง” 

จังหวะ : เครื่องหมายประจำจังหวะ 2/4, จังหวะปานกลาง 
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3.3 เพลงรักโรงเรียน 

1) โนตเพลง 

 
 

2) การวิเคราะหบทประพันธ 

รักโรงเรียน    

รักช่ือเสียงโรงเรียน 

    รักการเลาเรียน     

รักเพื่อนนักเรียน 

    นักเรียนท่ีดี     

ก็เปนศรีโรงเรียน 
 

ความหมาย : กลาวถึง ความรักท่ีมีตอโรงเรียน และการปฏิบัติตนเปนนักเรียนท่ีดี 

รูปแบบคำประพันธ : กลอนเปลา ไมบังคับฉันทลักษณ มีสัมผัสและคำซ้ำ ดังนี ้

     - สัมผัสใน บรรทัดท่ี 5 ท่ี ดี 

     - มีการใชคำซ้ำ คำวา 

           “รัก” ในเนื้อเพลงบรรทัดท่ี 1 - 4 

           “เรียน” ในเนื้อเพลงบรรทัดท่ี 1 - 6 
 

3) การวิเคราะหบทเพลง 

รูปแบบ : เพลงทอนเดียว (A) 

ทำนอง : - ชวงเสียง คู 11 โดยโนตต่ำสุด คือ C และโนตสูงสุด คือ F (สูง) 

- บันไดเสียง F Pentatonic (F G A C D) 

- มีการเลน เสียง 2 เสียง คำวา “เพื่ อน” ในเนื้อเพลง “รักเพื่ อน

นักเรียน” 

จังหวะ : เครื่องหมายประจำจังหวะ 2/4, จังหวะเร็ว 
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หมวดท่ี 4 บทเพลงเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการละเลน : จำนวน 4 เพลง  
 

4.1 เพลงสวัสดี 

1) โนตเพลง 

 
 

2) การวิเคราะหบทประพันธ 
 

 

สวัสดีเธอจา เรามาพบกนั เธอกับฉันสวัสดี 
 

ความหมาย : กลาวถึง การกลาวคำทักทายเมื่อพบเจอกัน ดวยคำวา “สวัสดี” 

และมีการใชคำข้ึนตน และลงทาย ดวยคำวา “สวัสดี” 

รูปแบบคำประพันธ : คำคลองจอง มีสัมผัส ดังนี้ 

     “จา” คลองจองกับ “มา” 

     “กัน” คลองจองกับ “ฉัน” 

3) การวิเคราะหบทเพลง 

รูปแบบ : เพลงทอนเดียว (A) 

ทำนอง : - ชวงเสียง คู 8 โดยโนตต่ำสุด คือ C และโนตสูงสุด คือ C (สูง) 

- บันไดเสียง F Pentatonic (F G A C D) 

จังหวะ : เครื่องหมายประจำจังหวะ 2/4, จังหวะชา 

 

4.2 เพลงจ้ำจ้ีผลไม 

1) โนตเพลง 
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2) การวิเคราะหบทประพันธ 

จ้ำจ้ีผลไม    

แตงไทยแตงกวา 

    ขนุนนอยหนา     

พุทรามังคุด 

    ละมุดลำไย     

มะเฟองมะไฟ 

    มะกรูดมะนาว     

มะพราวสมโอ 

    ฟกแฟงแตงโมชโยโหฮิ้ว 
 

ความหมาย : กลาวถึง การละเลนของเด็ก เปนช่ือชนิดผลไมและผักรวมกัน 

ท้ังหมด 16 ชนิด   

รูปแบบคำประพันธ : กลอนเปลา ไมบังคับฉันทลักษณ มีสัมผัส ดังนี้ 

     - สัมผัสนอก ไดแก  ไม  - ไทย, กวา - หนา, หนา - ทรา,       

คุด - มุด, ไย - ไฟ, นาว - พราว และ โอ - โม 

     - สัมผัสใน บรรทัดท่ี 5 ละ ลำ 

                  บรรทัดท่ี 6 เฟอง ไฟ 

                  บรรทัดท่ี 9 แฟง แตง และ โม โย โห 
 

3) การวิเคราะหบทเพลง 

รูปแบบ : เพลงทอนเดียว (A) 

ทำนอง : - ชวงเสียง คู 10 โดยโนตต่ำสุด คือ D และโนตสูงสุด คือ F (สูง) 

- บันไดเสียง F Pentatonic (F G A C D) 

จังหวะ : เครื่องหมายประจำจังหวะ 2/4, จังหวะปานกลาง 
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4.3 เพลงขนมแมเอย 

1) โนตเพลง 
 

 

 
 

2) การวิเคราะหบทประพันธ 

ขนมแมเอย    

ขนมแมเอย 

    ทองหยิบฝอยทองรอดชองสาคู 

    ขาวตอกขาวตูถวยฟูสีฟา 

    ขนมตมขาวขนมตมแดง 

    ขนมหมอแกงสังขยา 

    เชิญซิคะเชิญซิขา    

ทำมาใหมเอย 
 

ความหมาย : กลาวถึง ช่ือขนมไทย ท้ังหมด 10 ชนิด และมีการใชภาษาพูดใน

เนื้อเพลง คือ “เชิญซิคะเชิญซิขา” 

รูปแบบคำประพันธ : กลอนเปลา ไมบังคับฉันทลักษณ มีสัมผัส ดังนี้ 

     - สัมผัสนอก ไดแก คู - ตู, แดง - แกง, สังขยา - ขา และ  

ขา - มา 

     - สัมผัสใน บรรทัดท่ี 3 ทอง ชอง 

                  บรรทัดท่ี 4 ตอก ตู และ ตู ฟ ู
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3) การวิเคราะหบทเพลง 

รูปแบบ : เพลงทอนเดียว (A) 

ทำนอง : - ชวงเสียง คู 10 โดยโนตต่ำสุด คือ D และโนตสูงสุด คือ F (สูง) 

- บันไดเสียง F Pentatonic (F G A C D) 

- มีการลากเสียง คำวา “สังขยา” ในเนื้อเพลง “ขนมหมอแกงสังขยา” 

จังหวะ : เครื่องหมายประจำจังหวะ 2/4, จังหวะปานกลาง 

 

4.4 เพลงโอละเห 

1) โนตเพลง 

 
 

2) การวิเคราะหบทประพันธ 

โอละเห โอละชา   

พวกเราขอลาแลวเอย  

    อวยพรเมื่อจะจาก    

เราขอฝากไมตรี 

    โรคภัยอยามี     

สวัสดีเถิดเอย 
 

 

ความหมาย : กลาวถึง การอวยพร แสดงมิตรไมตรีตอกันเมื่อตองจากลา 

รูปแบบคำประพันธ : กลอนเปลา ไมบังคับฉันทลักษณ มีสัมผัส ดังนี้ 

     - สัมผัสนอก ไดแก ชา - ลา, จาก - ฝาก, ตร ี- มี และ มี - ดี 
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3) การวิเคราะหบทเพลง 

รูปแบบ : เพลง 2 ทอน (ABA) 

ทำนอง : - ชวงเสียง คู 7 โดยโนตต่ำสุด คือ D และโนตสูงสุด คือ C (สูง) 

- บันไดเสียง F Pentatonic (F G A C D) 

- ในทำนองทอน A ชวงทำนองทวงทำนอง ดังภาพ 
 

       
 

  มีรูปแบบการดำเนินทำนองมาจากการรองเหเรือ 

- มีการเลนเสียง 2 เสียง คำวา  

      “โอ” และ “ชา” ในเนื้อเพลง “โอละเห โอละชา” 

- มีการเอื้อนเช่ือมคำ ระหวางคำวา 

      “เห” กับ “โอ” ในเนื้อเพลง “โอละเห โอละชา” 

      “แลว” กบั “เอย” ในเนื้อเพลง “พวกเราขอลาแลวเอย” 

จังหวะ : เครื่องหมายประจำจังหวะ 2/4, จังหวะปานกลาง 

 

หมวดท่ี 5 บทเพลงเก่ียวกับดนตรีและการแสดง : จำนวน 2 เพลง  
 

5.1 เพลงโจะทิงทิง 

1) โนตเพลง 
 

 
 

2) การวิเคราะหบทประพันธ 
 

   โจะทิงทิง   ติงทังติงท่ัง 

  โจะโจะทิงทิง    ติงทังติงท่ัง  
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ทำทาตีกะบ่ี    ทำทีตีกะบอง 

  จดจดจองจอง    ตาตองดูหูตองฟง  
 

 

ความหมาย : - กลาวถึง การทำจังหวะกลองประกอบการตีทารำกระบ่ีกระบอง 
- มีการเลียนเสียงเครื่องประกอบจังหวะกลองในเนื้อเพลง  
              “โจะทิงทิง  ติงทังติงท่ัง 
 โจะโจะทิงทิง  ติงทังติงท่ัง” 

รูปแบบคำประพันธ : กลอน 4 ไมเครงครัดฉันทลักษณ มีสัมผัสตามฉันทลักษณ ดังนี ้
     - สัมผัสนอก ไดแก ทิง - ติง, บ่ี - ที, บอง - จอง และ จอง - ตอง 
     - สัมผัสใน บรรทัดท่ี 3 ทำ ทา และ ที ตี 
                  บรรทัดท่ี 4 ตา ตอง และ ดู หู  

3) การวิเคราะหบทเพลง 

รูปแบบ : เพลง 2 ทอน (AABAAB) 
ทำนอง : - ชวงเสียง คู 8 โดยโนตต่ำสุด คือ C และโนตสูงสุด คือ C (สูง) 

- บันไดเสียง F Pentatonic (F G A C D) 
- มีทำนองลงจบดวยโนตตัวท่ี 1 ของบันไดเสียง คือ F ดังภาพ 
 

         
 

จังหวะ : เครื่องหมายประจำจังหวะ 2/4, จังหวะปานกลาง 
 

5.2 เพลงแขนออน 

1) โนตเพลง 
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2) การวิเคราะหบทประพันธ 
 

   แขนออนเวลาฟอนรำ  ใครสอนใหทำหรือจำไดเอง 

  เสียงรองของเธอแจมใส   เธอกินอะไรหรือมันใสเอง 

  หวานหวานเสียงหวานหวาน  เธอใสน้ำตาลหรือมันหวานเอง 

  ค้ิวโกงดังวงพระจันทร   เธอใหใครกันหรือมันโกงเอง 
 

 

ความหมาย : - กลาวถึง การรำและการรองเพลง โดยบทรองเปนลักษณะ

ประโยคคำถามแบบใหเลือกตอบ เชน “แขนออนเวลาฟอนรำ ใคร

สอนใหทำหรือจำไดเอง” เปนการถามใหเลือกตอบวา ใครสอนให

ทำ หรือวาจดจำทารำไดเอง เปนตน 

- มีการเลียนเสียงเครื่องประกอบจังหวะกลองในเนื้อเพลง  
              “โจะทิงทิง  ติงทังติงท่ัง 
 โจะโจะทิงทิง  ติงทังติงท่ัง” 

รูปแบบคำประพันธ : กลอนหัวเดียว มีสัมผัสตามฉันทลักษณ และคำซ้ำ ดังนี้ 

     - สัมผัสนอก ไดแก รำ - ทำ, ใส - ไร, หวาน - ตาล, จันทร - กัน และ      

คำสุดทายของแตละบรรทัดลงทายดวยคำวา “เอง” ทุกบรรทัด 

     - สัมผัสใน บรรทัดท่ี 1 ฟอน ออน, ใคร ให ได และ ทำ จำ 
                  บรรทัดท่ี 2 รอง ของ และ ไร ใส 
                  บรรทัดท่ี 3 ตาล หวาน 
                  บรรทัดท่ี 4 ให ใคร และ กัน มัน 
     - มีการใชคำซ้ำ คำวา “หวาน” ในเนื้อเพลง “หวานหวานเสียง
หวานหวาน”  

 

3) การวิเคราะหบทเพลง 

รูปแบบ : เพลง 2 ทอน (ABABABABA) 
ทำนอง : - ชวงเสียง คู 10 โดยโนตต่ำสุด คือ E และโนตสูงสุด คือ G (สูง)  

- บันไดเสียง G Pentatonic (G A B D E) 
- ทำนองทอน A  ดังภาพ 
 

      
 

มีรูปแบบทำนองมาจากเพลงไทย ช่ือวา เพลงแขกกะเร็ง 
 

จังหวะ : เครื่องหมายประจำจังหวะ 2/4, จังหวะปานกลาง 
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หมวดท่ี 6 บทเพลงเก่ียวกับกีฬา : จำนวน 2 เพลง  
 

6.1 เพลงหนึ่งสองหนึ่ง 

1) โนตเพลง 

 
 

2) การวิเคราะหบทประพันธ 

หนึ่งสองหนึ่ง 

อกผายไหลผ่ึง  

แถวเรียงหนึ่ง 

เรียงสอง 

    เดินใหคลอง 

แถวเรียงสอง 

เรียงส่ี   

วิ่งใหดี 

แถวละส่ีและแปด 
 

ความหมาย : กลาวถึง การจัดระเบียบแถวสำหรับการเดิน และการวิ่ง 

รูปแบบคำประพันธ : กลอนเปลา ไมบังคับฉันทลักษณ มีสัมผัส ดังนี้ 

     - สัม ผัสนอก ไดแก  หนึ่ ง - ผ่ึง , ผ่ึง - หนึ่ ง , สอง - คลอง ,    

คลอง - สอง, ส่ี - ดี และ ดี - ส่ี 

     - สัมผัสใน บรรทัดท่ี 2 ผาย ผ่ึง 

                  บรรทัดท่ี 9 ละ และ   

3) การวิเคราะหบทเพลง 

รูปแบบ : เพลง 2 ทอน (AAB) 
ทำนอง : - ชวงเสียง คู 5 โดยโนตต่ำสุด คือ F และโนตสูงสุด คือ C (สูง) 

- บันไดเสียง F Pentatonic (F G A C D) 
จังหวะ : เครื่องหมายประจำจังหวะ 2/4, จังหวะปานกลาง 
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6.2 เพลงชวงชิงชัย 

1) โนตเพลง 

 
 

2) การวิเคราะหบทประพันธ 

ชวงชิงเอยเอย ชวงชิงชัย   

คนไหนวองไว     

มาเลนชวงชัยชวงชิง 

     เลนกันดีดี     

สามัคคีกันไว    

ต้ังอกต้ังใจท้ังผูชายผูหญิง 

      ชิงชัยกันไมทอแท    

ถึงใครจะแพก็ไมอาย 

    พวกเราท้ังหลาย 

สนุกสบายจริงจริง 
 

 

ความหมาย : กลาวถึง การแขงกีฬากันดวยความสนุกสนาน เกิดความสามัคคี 

และรูแพ รูชนะ มีน้ำใจนักกีฬา 
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รูปแบบคำประพันธ : กลอนเปลา ไมบังคับฉันทลักษณ มีสัมผัส ดังนี้ 

     - สัมผัสนอก ไดแก  ชัย - ไหน, ชัย - ไว, ไว - ชัย, ดี - คี ,       

ไว - ใจ, หญิง - ชิง, แท - แพ, อาย - หลาย และ หลาย - สบาย 

     - สัมผัสใน บรรทัดท่ี 1 ชวง ชิง ชัย 

                  บรรทัดท่ี 2 ไหน ไว และ วอง ไว 

                  บรรทัดท่ี 3 ชวง ชัย ชิง 

                  บรรทัดท่ี 6 ต้ัง ท้ัง 

                  บรรทัดท่ี 7 ชิง ชัย และ ทอ แท 

                  บรรทัดท่ี 8 ใคร ไม 
 

3) การวิเคราะหบทเพลง 

รูปแบบ : เพลง 3 ทอน (AABAACAA) 

ทำนอง : - ชวงเสียง คู 8 โดยโนตต่ำสุด คือ C และโนตสูงสุด คือ C (สูง)  

- บันไดเสียง F Pentatonic (F G A C D) 

- มีทำนองลงจบดวยโนตตัวท่ี 1 ของบันไดเสียง คือ F ดังภาพ 
 

                 
 

จังหวะ : เครื่องหมายประจำจังหวะ 2/4, จังหวะปานกลาง 

 

หมวดท่ี 7 บทเพลงเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรม : จำนวน 6 เพลง  
 

7.1 เพลงนี่ของของเธอ 

1) โนตเพลง 
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2) การวิเคราะหบทประพันธ 

นี่ของของเธอ 

นั่นของของฉัน 

มันสับเปล่ียนกัน 

ฉันคืนใหเธอ 

    นี่ของของเธอ 

ท่ีทำตกไว    

ฉันนี้เก็บได 

นำมาใหเธอ 
 

ความหมาย : กลาวถึง ความซื่อสัตย 
รูปแบบคำประพันธ : กลอนเปลา ไมบังคับฉันทลักษณ มีสัมผัสและคำซ้ำ ดังนี ้

     - สัมผัสนอก ไดแก ฉัน - มัน, ฉัน - กัน, ไว - ได และ ได - ให 
     - สัมผัสใน บรรทัดท่ี 6 ท่ี ทำ 
     - มีการใชคำซ้ำ คำวา “ของ” ในเนื้อเพลงบรรทัด 1, 2 และ 5 
ดังนี้ “นี่ของของฉัน”, “นั่นของของฉัน” และ “นี่ของของฉัน” 

3) การวิเคราะหบทเพลง 

รูปแบบ : เพลงทอนเดียว (A) 
ทำนอง : - ชวงเสียง คู 10 โดยโนตต่ำสุด คือ A (ต่ำ) และโนตสูงสุด คือ C (สูง)  

- บันไดเสียง F Pentatonic (F G A C D) 
จังหวะ : เครื่องหมายประจำจังหวะ 4/4, จังหวะปานกลาง 

 

7.2 เพลงตุกตาของฉัน 

1) โนตเพลง 
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2) การวิเคราะหบทประพันธ 
 

 

ตุกตาของฉันสวยดี          ใครอยาเอาสีไปทาใหเลอะ 

  ชวยจัดผาเส้ือใหไดสมสวน           พอเหมาะพอควรไมเขินเคอะ 

  ตุกตาเอย ตุกตา            เจาจงจำไวจะทำอะไรอยาใหเปอนเปรอะ 
 

 

ความหมาย : กลาวถึง การรูคุณคา และดูแลรักษาส่ิงของ 

รูปแบบคำประพันธ : กลอนหัวเดียว มีสัมผัสตามฉันทลักษณและคำซ้ำ ดังนี ้

     - สัมผัสนอก ไดแก ดี - สี, สวน - ควร ตา - อยา และ 

คำสุดทายของแตละบรรทัดลงทายดวยคำวา เลอะ - เคอะ  

และ เปรอะ ตามลำดับ เปนคำสัมผัสสระ 

     - สัมผัสใน บรรทัดท่ี 1 ใคร ไป ให 

                  บรรทัดท่ี 2 ให ได และ สม สวน 

                  บรรทัดท่ี 3 เจา จง จำ จะ, ไว ไร ให, จะ อะ  

และ เปอน เปรอะ 

- มีการใชคำซ้ำ คำวา “ตุกตา” ในเนื้อเพลง 

     บรรทัดท่ี 1 “ตุกตาของฉันสวยดี” 

     บรรทัดท่ี 3 “ตุกตาเอย ตุกตา” 
 

3) การวิเคราะหบทเพลง 

รูปแบบ : เพลง 2 ทอน (AAB) 

ทำนอง : - ชวงเสียง คู 13 โดยโนตต่ำสุด คือ A (ต่ำ) และโนตสูงสุด คือ F (สูง)   

- บันไดเสียง F Pentatonic (F G A C D) 

- มีการลากเสียง คำวา 

     “เลอะ” ในเนื้อเพลง “ใครอยาเอาสีไปทาใหเลอะ” 

     “เคอะ” ในเนื้อเพลง “พอเหมาะพอควรไมเขินเคอะ” 

     “เปรอะ” ในเนื้อเพลง “เจาจงจำไวจะทำอะไรอยาใหเปอนเปรอะ” 

จังหวะ : เครื่องหมายประจำจังหวะ 3/4, จังหวะปานกลาง 
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7.3 เพลงขอโทษ 

1) โนตเพลง 
 

 
 

2) การวิเคราะหบทประพันธ 
 

ขอโทษไดโปรดกรุณา  นึกวาเมตตาลูกกาลูกไก 

  พล้ังนิดผิดหนอยคอยคอยพูดจา  อยาหยิบเอามาเปนเรื่องยาวใหญ 

  ส่ีตีนยังรูพลาดนักปราชญยังรูพล้ัง  ความดีเขาต้ังเขาก็ยังเห็นใจ 

ความหมาย : กลาวถึง ความเมตตากรุณาตอผูอื่น ไมควรกลาวโทษเอาความผูท่ี

ทำผิดพลาด เปรียบกับคำสุภาษิตท่ีปรากฏในบทรอง “ส่ีตีนยังรู

พลาด นักปราชญยังรูพล้ัง” 

รูปแบบคำประพันธ : กลอนหัวเดียว มีสัมผัสตามฉันทลักษณ ดังนี้ 

     - สัมผัสนอก ไดแก กรุณา - ตา, จา - มา, พล้ัง - ต้ัง และ 

คำสุดทายของแตละบรรทัดลงทายดวยคำวา ไก - ใหญ และ ใจ 

ตามลำดับ เปนคำสัมผัสสระ 

     - สัมผัสใน บรรทัดท่ี 1 โทษ โปรด, วา ตา กา และ กา ไก 

                  บรรทัดท่ี 2 นิด ผิด, หนอย คอย, นิด หนอย,    

อยา มา และ หยิบ ยาว ใหญ 

                  บรรทัดท่ี 3 พลาด ปราชญ และ ยัง พล้ัง 

3) การวิเคราะหบทเพลง 

รูปแบบ : เพลงทอนเดียว (A) 

ทำนอง : - ชวงเสียง คู 11 โดยโนตต่ำสุด คือ A (ต่ำ) และโนตสูงสุด คือ D (สูง)    

- บันไดเสียง F Pentatonic (F G A C D) 

จังหวะ : เครื่องหมายประจำจังหวะ 2/4, จังหวะปานกลาง 
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7.4 เพลงไกงามเพราะขน 

1) โนตเพลง 
 

 
 

2) การวิเคราะหบทประพันธ 
 

 

ไกงามเพราะขนคนงามเพราะแตง บานเมืองจัดแจงก็เจริญรุงเรือง 
 

  รักสวยรักงามรักความสามัคคี  ทำแตความดีก็เปนศรีบานเมือง 
 

 

ความหมาย : กลาวถึง การรูหนาท่ี และปฏิบัติตนเปนพลเมืองท่ีดีของสังคม ก็จะ

ทำใหบ าน เมืองเจริญรุ งเรือง เปรียบกับคำสุภาษิต ท่ีปรากฏ        

ในบทรอง “ไกงามเพราะขน คนงามเพราะแตง” 

รูปแบบคำประพันธ : - กลอนหัวเดียว มีสัมผัสตามฉันทลักษณและคำซ้ำ ดังนี้ 

     - สัมผัสนอก ไดแก แตง - แจง, คี - ดี และ คำสุดทายของ   

แตละบรรทัดลงทายดวยคำวา เรือง และ เมือง ตามลำดับ        

เปนคำสัมผัสสระ 

     - สัมผัสใน บรรทัดท่ี 1 ขน คน, จัด แจง และ รุง เรือง 

     - มีการใชคำซ้ำ คำวา  

          “รัก” ในเนื้อเพลง “รักสวยรักงามรักความสามัคคี” 
 

3) การวิเคราะหบทเพลง 

รูปแบบ : เพลงทอนเดียว (A) 

ทำนอง : - ชวงเสียง คู 13 โดยโนตต่ำสุด คือ B (ต่ำ) และโนตสูงสุด คือ G (สูง)  

- บันไดเสียง G Pentatonic (G A B D E) 

- มีการเลนเสียง 2 เสียง คำวา  

     “งาม” ในบทรอง “ไกงามเพราะขนคนงามเพราะแตง” 

จังหวะ : เครื่องหมายประจำจังหวะ 2/4, จังหวะปานกลาง 



102 

 

7.5 เพลงกิริยา 

1) โนตเพลง 

 
 

2) การวิเคราะหบทประพันธ 
 

อันกิริยาวาจาใจดี  ยอมเปนศักด์ิศรีไมมีอับเฉา 

  อันกิริยาวาจาใจช่ัว   เปนเครื่องหมองมัวติดตัวของเรา 

  รูจักครองตนรูผลช่ัวดี   รูทารูทีรูเรารูเขา 

  ถึงคราวใครลมเราชวยใหลุก  ถึงใครจะทุกขก็ปลอบปลุกใหเบา 
 

 

ความหมาย : กลาวถึง การครองตนอยูในความดี และชวยเหลือผูอื่นในยาม  

เดือนรอน หรือยามมีทุกข 

รูปแบบคำประพันธ : - กลอนหัวเดียว มีสัมผัสตามฉันทลักษณและคำซ้ำ ดังนี ้

     - สัมผัสนอก ไดแก ดี - ศรี, ช่ัว - มัว, ดี - ที, ลุก - ทุกข และ 

คำสุดทายของแตละบรรทัดลงทายดวยคำวา เฉา, เรา, เขา และ 

เบา ตามลำดับ เปนคำสัมผัสสระ 

     - สัมผัสใน บรรทัดท่ี 1 ยา วา จา, จา ใจ, ศักด์ิ ศรี และ ไม มี 

                  บรรทัดท่ี 2 ยา วา จา, หมอง มัว และ ติด ตัว 

                  บรรทัดท่ี 3 ตน ผล, ทา ที, รู เรา และ เรา เขา 

                  บรรทัดท่ี 4 คราว ใคร, ใคร ให, ลม ลุก, ทุกข ปลุก 

และ ปลอบ ปลุก 

     - มีการใชคำซ้ำ คำวา “รู” ในเนื้อเพลง  

          “รูจักครองตนรูผลช่ัวดี รูทารูทีรูเรารูเขา” 
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3) การวิเคราะหบทเพลง 

รูปแบบ : เพลงทอนเดียว (A) 

ทำนอง : - ชวงเสียง คู 11 โดยโนตต่ำสุด คือ C และโนตสูงสุด คือ F (สูง)  

- บันไดเสียง F Pentatonic (F G A C D) 

จังหวะ : เครื่องหมายประจำจังหวะ 4/4, จังหวะปานกลาง 

 

7.6 เพลงนี่ของของกลาง 

1) โนตเพลง 
 

 
 

 

2) การวิเคราะหบทประพันธ 
 

 

นี่ของของกลางเขาสรางข้ึนมา เปนประโยชนท่ัวหนาไมวาผูใด 

  เพื่อสวยเพื่องามเพื่อความถาวร  เปนอนุสรณสดใส 

  ชวยกันเชิดชวยกันชูชวยกันบูชา  พวกเรารักษาสืบไป 
 

 

ความหมาย : กลาวถึง การมีจิตสาธารณะรับผิดชอบตอสวนรวม 

รูปแบบคำประพันธ : - กลอนหัวเดียว มีสัมผัสตามฉันทลักษณและคำซ้ำ ดังนี ้

     - สัมผัสนอก ไดแก มา - หนา, ถาวร - อนุสรณ, ชา - ษา และ 

คำสุดทายของแตละบรรทัดลงทายดวยคำวา ใด - ใส และ ไป 

ตามลำดับ เปนคำสัมผัสสระ 
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     - สัมผัสใน บรรทัดท่ี 1 ของ เขา ข้ึน, กลาง สราง, เปน ประ, 

หนา วา และ ไม ใด 

                  บรรทัดท่ี 2 งาม ความ และ อนสุรณ สด ใส 

                  บรรทัดท่ี 3 เรา รัก และ ษา สืบ 

     - มีการใชคำซ้ำ คำวา  

          “เพื่อ” ในเนื้อเพลง “เพื่อสวยเพื่องามเพื่อความถาวร” 

          “ชวยกัน” ในเนื้อเพลง “ชวยกันเชิดชวยกันชูชวยกันบูชา” 
 

3) การวิเคราะหบทเพลง 

รูปแบบ : เพลงทอนเดียว (A) 

ทำนอง : - ชวงเสียง คู 11 โดยโนตต่ำสุด คือ C และโนตสูงสุด คือ F (สูง)  

- บันไดเสียง F Pentatonic (F G A C D) 

- มีการลากเสียง คำวา 

     “ใส” ในเนื้อเพลง “เปนอนุสรณสดใส” 

     “ไป” ในเนื้อเพลง “พวกเรารักษาสืบไป” 

จังหวะ : เครื่องหมายประจำจังหวะ 3/4, จังหวะเร็ว 

 

หมวดท่ี 8 บทเพลงเก่ียวกับการสรางระเบียบวินัยตอตนเอง : จำนวน 1 เพลง  
 

8. เพลงแมศรีแจมจำรัส 

1) โนตเพลง 
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2) การวิเคราะหบทประพันธ 
 

      แมศรีเอย   แมศรีแจมจำรัส   

กลางคืนนอนกางมุง   เพราะกลัวยุงมันกัด 

ต่ืนนอนแตเชา    เจาก็กวาดกป็ด 

หวีผมลางหนา    หาแปงมาผัด 

แมศรีแจมจำรัส    ผัดหนานวลเอย 

      แมศรีเอย   แมศรีก็สวยสด   

แตงตัวงามตา    ใบหนาหมดจด 

ทาทางเรียบรอย    รูปรางชอยชด 

ไปโรงเรียนตรงเวลา   กลับมาตามกำหนด 

แมศรีสวยสด    หมดจดจริงเอย 

    ดอกเอย     เจาดอกทานตะวัน 

แมศรีคนขยัน    หมั่นเลาเรียนเอย 
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ความหมาย : กลาวถึง ตารางกิจวัตรประจำวัน ในวันท่ีโรงเรียน 

รูปแบบคำประพันธ : - กลอนหัวเดียว แตไมเครงครัดฉันทลักษณ ข้ึนดวย “แมศรีเอย” 

และลง “เอย” ตามรูปแบบบทรองเพลงแมศรี มีจำนวนคำ 4-5 คำ 

ในแตละวรรค มีสัมผัสตามฉันทลักษณ ดังนี้ 

     - สัมผัสนอก ไดแก มุง - ยุง, เชา - เจา, หนา - หา, ผัด - จำรัส, 

จำรัส - ผัด, ตา - หนา, รอย - ชอย, ลา - มา, กำหนด - สด,      

สด - จด, วัน - ขยัน, ขยัน - หมั่น และ คำสุดทายของแตละบรรทัด

ลงทายดวยคำวา จำรัส - กัด - ปด - ผัด ตามลำดับ และ สด - จด

ชด - กำหนด เปนคำสัมผัสสระ 

     - สัมผัสใน บรรทัดท่ี 1 แจม จำ 

                  บรรทัดท่ี 2 กลาง กาง 

                  บรรทัดท่ี 3 ต่ืน แต และ ก็ กวาด 

                  บรรทัดท่ี 4 หา มา 

                  บรรทัดท่ี 5 แจม จำ และ หนา นวล 

                  บรรทัดท่ี 6 ศรี สวย สด 

                  บรรทัดท่ี 7 แตง ตัว ตา และ หมด จด 

                  บรรทัดท่ี 8 ทา ทาง, เรียบ รอย รูป ราง และ ชอย ชด 

- ในเนื้อเพลงบรรทัดท่ี 11 และ 12  

            “ดอกเอย           เจาดอกทานตะวัน 

      แมศรีคนขยัน    หมั่นเลาเรียนเอย” 

มีรูปแบบมาจากบทวาดอก ของเพลงไทยประเภทเพลงลา จะใช

เปนบทรองสุดทายในเพลง  
 

3) การวิเคราะหบทเพลง 

รูปแบบ : เพลง 2 ทอน (AB) 

ทำนอง : - ชวงเสียง คู 7 โดยโนตต่ำสุด คือ D และโนตสูงสุด คือ C (สูง)  

- บันไดเสียง F Pentatonic (F G A C D) 

- มีการรองทำนองเอื้อน 2 เสียงเพื่อเช่ือมคำ ดังนี้ 

      คำวา “ศรี” ในเนื้อเพลงบรรทัดท่ี 1 และ 6 “แมศรเีอย” 

      คำวา “ยุง” ในเนื้อเพลงบรรทัดท่ี 2 “เพราะกลัวยุงมันกัด” 

และรองทำนองเอื้อน 2 เสียง “เออ เอย” นำกอนรองเนื้อเพลงบรรทัดท่ี 11 

จังหวะ : เครื่องหมายประจำจังหวะ 2/4, จังหวะปานกลาง 
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หมวดท่ี 9 บทเพลงเก่ียวกับความรักชาติ และปลุกใจ : จำนวน 2 เพลง  
 

9.1 เพลงรวมกัน 
 

1) โนตเพลง 
 

 
 

2) การวิเคราะหบทประพันธ 
 

รวมกันรวมกัน    

มาผูกสัมพันธไมตรี 

    รวมจิตตเปนมิตรพลี    

เราปรานีหวังดีตอกัน 

    รวมใจรวมใจใฝฝน    

มาผูกสัมพันธไมตรี 

    รวมจิตตเปนมิตรพลี    

เราหวังดีสามัคคีตอกัน 

    พวกเราพวกเราชาวไทย  

ตองรักกันไวดวยน้ำใจผูกพัน 

    รักช่ือเสียงของไทย    

นึกถึงไทยดวยกัน 
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ความหมาย : กลาวถึง ความสามัคคี รวมมือรวมใจกันของคนในชาติไทย 

รูปแบบคำประพันธ : กลอนเปลา ไมบังคับฉันทลักษณ มีสัมผัสและคำซ้ำ ดังนี ้

     - สัมผัสนอก ไดแก กัน - พัน, ตรี - พลี, พลี - นี, กัน - ฝน,  

ฝน - พัน, ตรี - พลี, พลี - ดี และ ไทย - ไว 

     - สัมผัสใน บรรทัดท่ี 2 สัม พัน 

                  บรรทัดท่ี 3 จิตต มิตร 

                  บรรทัดท่ี 4 ปรานี ดี 

                  บรรทัดท่ี 5 ใจ ใฝ และ ใฝ ฝน 

                  บรรทัดท่ี 6 สัม พัน 

                  บรรทัดท่ี 7 จิตต มิตร 

                  บรรทัดท่ี 8 ดี คี 

                  บรรทัดท่ี 9 ไว ใจ 

     - มีการใชคำซ้ำ คำวา “รวม” ในเนื้อเพลงบรรทัด 1, 3, 5   

และ 7 ดังนี้ “รวมกันรวมกัน”, “รวมจิตตเปนมิตรพลี”, “รวมใจ

รวมใจใฝฝน” และ “รวมจิตตเปนมิตรพลี” ตามลำดับ 
 

3) การวิเคราะหบทเพลง 

รูปแบบ : เพลงทอนเดียว (A) 

ทำนอง : - ชวงเสียง คู 11 โดยโนตต่ำสุด คือ C และโนตสูงสุด คือ F (สูง)  

- บันไดเสียง F Pentatonic (F G A C D) 

จังหวะ : เครื่องหมายประจำจังหวะ 2/4, จังหวะปานกลาง 

 

9.2 เพลงงามไตรรงค 

1) โนตเพลง 
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2) การวิเคราะหบทประพันธ 
 

 

งามไตรรงคธงชัยประจำชาติ สวยสะอาดสามสีสดสุกใส 

  สีแดงเดนเปนเลือดเนื้อเช้ือชาติไทย  เสียสละลงไวสืบไทยมา 

  สีขาวผองสองแสงบริสุทธิ์   คือพระพุทธโอวาทศาสนา 

  สีน้ำเงินแจมจรัสกษัตรา   ไทยท่ัวหนาเทิดไวไชยไชโย 
 

 

ความหมาย : กลาวถึง ความหมายของธงไตรรงค (ธงชาติไทย) 

รูปแบบคำประพันธ : กลอน 8 หรือ กลอนสุภาพ มีสัมผัสตามฉันทลักษณและคำซ้ำ ดังนี้ 

     - สัม ผัสนอก ไดแก  ชาติ - สะอาด, ใส - ไทย, ไทย - ไว ,        

มา - ศาสนา, บริ สุทธิ์ - พระพุ ทธ, ศาสนา  - กษัตรา และ     

กษัตรา - หนา 

     - สัมผัสใน บรรทัดท่ี 1 ไตรรงค ธง, ไทย ชัย และ สาม สะ สาม 

สี สด สุก ใส 

                   บรรทัดท่ี 2 แดง เดน, เนื้อ เช้ือ, เช้ือ ชาติ,       

เสีย สละ และ ไว ไทย 

                   บรรทัดท่ี 3 ผอง สอง, สอง แสง สุทธิ์, พระ พุทธ 

และ โอวาท ศาสนา 

                   บรรทัดท่ี 4 แจม จรัส, จรัส กษัตรา, ไทย ท่ัว เทิด 

และ ไทย ไว ไชย ไช 

     - มีการใชคำซ้ำ คำวา “สี” ในเนื้อเพลงคำแรกของบรรทัดท่ี 2 - 4 
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3) การวิเคราะหบทเพลง 

รูปแบบ : เพลงทอนเดียว (A) 

ทำนอง : - ชวงเสียง คู 10 โดยโนตต่ำสุด คือ D และโนตสูงสุด คือ F (สูง)  

- บันไดเสียง F Pentatonic (F G A C D) 

- มีการเลนเสียง 2 เสียง คำวา  

     “ชาติ” ในเนื้อเพลง “สีแดงเดนเปนเลือดเนื้อเช้ือชาติไทย” 

  และเลนเสียง 3 เสียง คำวา 

     “จำ” ในเนื้อเพลง “งามไตรรงคธงชัยประจำชาติ” 

     “ขาว” และ “บริ” ในเนื้อเพลง “สีขาวผองสองแสงบริสุทธิ์” 

     “กษั” ในเนือ้เพลง “สีน้ำเงินแจมจรัสกษัตรา” 

จังหวะ : เครื่องหมายประจำจังหวะ 2/4, จังหวะปานกลาง 
 

 จากการวิเคราะหเพลงท้ัง 29 เพลง ดังรายละเอียดท่ีปรากฎขางตน ผูวิจัยไดนำผลการ

วิเคราะหมานำเสนอในรูปแบบตารางเพื่อพิจารณาเปรียบเทียบ และสรุปเปนเชิงคุณภาพในหัวขอ 

การวิเคราะหดานตาง ๆ ดังนี ้

 1. รูปแบบ ประกอบไปดวย ทอนเพลง ดังตารางท่ี 3 

 2. ทำนอง ประกอบไปดวย ชวงเสียง และบันไดเสียง ดังตารางท่ี 4      

 3. จังหวะ ประกอบไปดวย เครื่องหมายประจำจังหวะ และคาความเร็วของจังหวะ 

ดังตารางท่ี 5 
 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหรูปแบบของบทเพลง 
 

รายช่ือเพลง 

(เรียงตามลำดับการวิเคราะห) 

ทอนเพลง 

ทอนเดียว 2 ทอน 3 ทอน 

เพลงนกนอย    

เพลงลมพัด    

เพลงแสงจันทร    

เพลงลูกนกสาลิกา    

เพลงหนาวหนาว    

เพลงคอยคอยสูง    

เพลงหอมกล่ินดอกไม    

เพลงคุณพอปลูกผัก    

เพลงช่ืนใจ    
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ตารางท่ี 3 (ตอ) 
 

รายช่ือเพลง 

(เรียงตามลำดับการวิเคราะห) 

ทอนเพลง 

ทอนเดียว 2 ทอน 3 ทอน 

เพลงวันอาทิตย    

เพลงเพื่อนเพื่อนอยูหนา    

เพลงรักโรงเรียน    

เพลงสวัสดี    

เพลงจ้ำจ้ีผลไม    

เพลงขนมแมเอย    

เพลงโอละเห    

เพลงโจะทิงทิง    

เพลงแขนออน    

เพลงหนึ่งสองหนึ่ง    

เพลงชวงชิงชัย    

เพลงนี่ของของเธอ    

เพลงตุกตาของฉัน    

เพลงขอโทษ    

เพลงไกงามเพราะขน    

เพลงกิริยา    

เพลงนี่ของของกลาง    

เพลงแมศรีแจมจำรัส    

เพลงรวมกัน    

เพลงงามไตรรงค    

รวม 19 8 2 
 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

 จากตารางสามารถสรุปไดวา บทเพลงท่ีไดคัดเลือกมา มีรูปแบบเปนเพลงทอนเดียวมากท่ีสุด 

รองลงมาคือเพลง 2 ทอน และ 3 ทอน ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหทำนองของบทเพลง 
 

รายช่ือเพลง 

(เรียงตามลำดับการวิเคราะห) 

ชวงเสียง บันไดเสียง (Pentatonic) 

< คู 8 < คู 11 < คู 14 F G 

เพลงนกนอย      

เพลงลมพัด      

เพลงแสงจันทร      

เพลงลูกนกสาลิกา      

เพลงหนาวหนาว      

เพลงคอยคอยสูง      

เพลงหอมกล่ินดอกไม      

เพลงคุณพอปลูกผัก      

เพลงช่ืนใจ      

เพลงวันอาทิตย      

เพลงเพื่อนเพื่อนอยูหนา      

เพลงรักโรงเรียน      

เพลงสวัสดี      

เพลงจ้ำจ้ีผลไม      

เพลงขนมแมเอย      

เพลงโอละเห      

เพลงโจะทิงทิง      

เพลงแขนออน      

เพลงหนึ่งสองหนึ่ง      

เพลงชวงชิงชัย      

เพลงนี่ของของเธอ      

เพลงตุกตาของฉัน      

เพลงขอโทษ      

เพลงไกงามเพราะขน      

เพลงกิริยา      

เพลงนี่ของของกลาง      

เพลงแมศรีแจมจำรัส      
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ตารางท่ี 4 (ตอ) 
 

รายช่ือเพลง 

(เรียงตามลำดับการวิเคราะห) 

ชวงเสียง บันไดเสียง (Pentatonic) 

< คู 8 < คู 11 < คู 14 F G 

เพลงรวมกัน      

เพลงงามไตรรงค      

รวม 9 16 4 24 5 
 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

จากตารางขางตน สามารถสรุปได ดังนี ้

1) บทเพลงท่ีไดคัดเลือกมาเปนเพลงท่ีมีชวงเสียงนอยกวาหรือเทากับ คู 11 มีจำนวน      

มากท่ีสุด รองลงมาเปนเพลงท่ีมีชวงเสียงนอยกวาหรือเทากับ คู 8 และ คู 14 ตามลำดับ 

2) บทเพลงท่ีไดคัดเลือกมาเปนเพลงท่ีมีกลุมโนตอยูในบันไดเสียง F Pentatonic มากท่ีสุด 

รองลงคือ เพลงท่ีมีกลุมโนตอยูในบันไดเสียงบันไดเสียง G Pentatonic 
 

ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะหจังหวะของบทเพลง 
 

รายช่ือเพลง 

(เรียงตามลำดับการวิเคราะห) 

เคร่ืองหมายประจำจังหวะ คาความเร็วของจังหวะ 

2/4 3/4 4/4 ชา ปานกลาง เร็ว 

เพลงนกนอย       

เพลงลมพัด       

เพลงแสงจันทร       

เพลงลูกนกสาลิกา       

เพลงหนาวหนาว       

เพลงคอยคอยสูง       

เพลงหอมกล่ินดอกไม       

เพลงคุณพอปลูกผัก       

เพลงช่ืนใจ       

เพลงวันอาทิตย       

เพลงเพื่อนเพื่อนอยูหนา       

เพลงรักโรงเรียน       

เพลงสวัสดี       

เพลงจ้ำจ้ีผลไม       



114 

 

ตารางท่ี 5 (ตอ) 
 

รายช่ือเพลง 

(เรียงตามลำดับการวิเคราะห) 

เคร่ืองหมายประจำจังหวะ คาความเร็วของจังหวะ 

2/4 3/4 4/4 ชา ปานกลาง เร็ว 

เพลงขนมแมเอย       

เพลงโอละเห       

เพลงโจะทิงทิง       

เพลงแขนออน       

เพลงหนึ่งสองหนึ่ง       

เพลงชวงชิงชัย       

เพลงนี่ของของเธอ       

เพลงตุกตาของฉัน       

เพลงขอโทษ       

เพลงไกงามเพราะขน       

เพลงกิริยา       

เพลงนี่ของของกลาง       

เพลงแมศรีแจมจำรัส       

เพลงรวมกัน       

เพลงงามไตรรงค       

รวม 21 5 3 2 24 3 
 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

 จากตารางขางตน สามารถสรุปได ดังนี ้

1) บทเพลงท่ีไดคัดเลือกมาเปนเพลงท่ีมีเครื่องหมายประจำจังหวะ 2/4 มากท่ีสุด รองลงมา

เปนเพลงท่ีมีเครื่องหมายประจำจังหวะ 3/4 และ 4/4 ตามลำดับ 

2) บทเพลงท่ีไดคัดเลือกมาเปนเพลงท่ีมีจังหวะปานกลางมากท่ีสุด มีคาความเร็วของจังหวะ

อยู ท่ี 101-110 bpm รองลงมาเปนเพลงท่ีมีจังหวะเร็ว และ ชา มีคาความเร็วของจังหวะอยู ท่ี     

168-176 และ 66-76 bpm ตามลำดับ โดยอางอิงขอมูลจากบทท่ี 2 

 จากการนำเสนอขอมูลผลการวิเคราะหในรูปแบบตารางเพื่อพิจารณาเปรียบเทียบ สามารถ

สรุปไดวา บทเพลงท่ีไดคัดเลือกมามีกุญแจประจำหลัก คือ กุญแจประจำหลัก G (กุญแจซอล)       

บทเพลงสวนใหญมีรูปแบบเปนเพลงทอนเดียว, มีชวงเสียงนอยกวาหรือเทากับ คู 11, เปนเพลงท่ีมี

กลุมโนตอยูในบันไดเสียง F Pentatonic, มีเครื่องหมายประจำจังหวะ 2/4 และมีจังหวะปานกลาง  
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2. คุณคาของเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล 

จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของพบวา คุณคา คือ ลักษณะท่ีพึงประสงค 

ประเมินคาไดจากการกระทำของมนุษย หรือความงามจากส่ิง ๆ นั้น เพลงขับรองสำหรับเด็กของ  

นายฉันท ขำวิไล เปนผลงานทางดานศิลปะท่ีสรางสรรคข้ึนมาจากความต้ังใจ ประกอบไปดวย

องคประกอบดานตาง ๆ คือ ดานการประพันธ และดานดนตรี จากการศึกษาบทเพลงจำนวน      

109 เพลง สามารถสรุปคุณคาของเพลงขับรองสำหรับเด็กท่ีประพันธโดย นายฉันท ขำวิไล ท่ีสำคัญไว 

3 ดาน คือ คุณคาดานดนตรี คุณคาดานงานประพันธ และคุณคาดานสังคม ดังนี ้

 1) คุณคาดานดนตรี  

 ดนตรีเปนศิลปะท่ีมีความงามท่ีสามารถพิจารณาไดจากบทเพลงท่ีนักประพันธเพลง   

ประพันธข้ึน มีทวงทำนองตามโครงสรางของระบบเสียง เนื้อรองท่ีรอยเรียงกันอยางสละสลวยมีความ

เหมาะสมกับทวงทำนองของดนตรี จากการศึกษาแนวคิดทางดานสุนทรียศาสตร ผูวิจัยสามารถ

วิเคราะหคุณคาทางดานดนตรีของบทเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล จากองคประกอบ

ทางดนตรี ดังนี ้

 บทเพลงสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล มีชวงเสียงของเพลงอยูในระดับเสียงสูง เทียบไดกับ

แนวเสียงการรองเพลง คือ แนวเสียงโซปราโน ซึ่งเปนระดับเสียงสูงสุดอยูในระหวางตัวโนตตัวโด    

ถึงโนตตัวซอล (บรรจง ชลวิโรจน, 2545) ซึ่งเปนชวงเสียงท่ีเหมาะสมกับเสียงของเด็กท่ียังไมโต    

เนื่องดวยบทเพลงขับรองสำหรับเด็กถูกนำมาใชในการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนระดับช้ัน

ประถมศึกษา และมีการใชกลุมโนตในบันไดเสียง Pentatonic (5 โนต) ซึ่งงายตอการจดจำ     

ทำนองเพลง จากการวิเคราะหบทเพลงขับรองสำหรับเด็กอยูในบันไดเสียง F Pentatonic ประกอบ

ไปดวยโนต F G A C D และ G Pentatonic ประกอบไปดวยโนต G A B D E  

 บางบทเพลงไดมีการนำแนวคิดนำทำนองเพลงไทย และเพลงสากลมาใชเปนทำนองเพลง บรรจุในบท

เพลงในหนังสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เลม 4 ดังนี้ 

  - เพลงมานะเรียน และเพลงพวกเรา ใชทำนองเพลง Auld Lang Syne หรือท่ีรูจัก

กันในเพลงสามัคคีชุมนุม  

  - เพลงแลวก็แลวกันไป ใชทำนองเพลงญวนทอดแห 

  - เพลงเหเหมา ใชทำนองเพลงเงี้ยว 

  - เพลงก.อุ.พา.กรรม ใชทำนองเพลงนาคราช 

  - เพลงศีลธรรม ใชทำนองเพลงแขกบรเทศ 

  - เพลงส่ิงท่ีเห็น ใชทำนองเพลงตะลุมโปง 

  - เพลงเกิดเปนคน ใชทำนองเพลงจีนหลวง 

  - เพลงเดชะบุญคุณครู ใชทำนองเพลงลาวเส่ียงเทียน 
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 นอกจากนี้ในบางบทเพลง มีการทำนองเพลงไทยมาใชเปนสวนประกอบหนึ่งของทำนองเพลง 

เชน ทำนองสรอยในเพลงแขนออน มีการใชทำนองเพลงแขกกะเร็ง ดังโนตเพลงแขนออน 
 

 
 

ภาพท่ี 47 โนตเพลงแขนออน 

ท่ีมา: กระทรวงศึกษาธิการ (2493) 
 

การนำทำนองวาดอก หรือสรอยในเพลงไทยประเภทเพลงลามาใชในทำนองตอนทายของบท

เพลง  แมศรีแจมจำรัส เปนตน ดังโนตเพลงแมศรีแจมจำรัส  
 

 
 

ภาพท่ี 48 โนตเพลงแมศรีแจมจำรัส 

ท่ีมา: กระทรวงศึกษาธิการ (2493) 
 

 สำหรับการกำหนดจังหวะของบทเพลง มีการกำหนดอัตราจังหวะชา ปานกลาง และเร็ว ใหมี

ความเหมาะสม สอดคลองกับทำนองและบทรองในแตละบทเพลง บทเพลงขับรองสำหรับเด็กสวน

ใหญมีอัตราจังหวะปานกลาง เนื่องดวยกำหนดใหมีเหมาะสมกับการออกเสียงรองตามทำนองเพลง 

องคประกอบของเพลง เมื่อนำมารวมกันโดยสราง และกำหนดรูปแบบข้ึนตามแบบแผนของ

ผูประพันธ ทำใหเกิดเปนดนตรีท่ีมีคุณคา มีความไพเราะ โดยบทเพลงขับรองสำหรับเพลงของ     

นายฉันทขำวิไล เนนการสรางทำนองท่ีสนุกสนานเพื่อใหเหมาะสมกับบทรอง และเหมาะสมกับ

บทบาทหนาท่ีของการนำไปใชไดอยางเหมาะสม 

นอกจากนี้คุณคาทางดนตรีของบทเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล มีสวนชวยใน

การพัฒนาการเรียนรูของเด็กในดานตาง ๆ ดังนี ้
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- พัฒนาความคิดสรางสรรค เสียงของดนตรีสามารถชวยสรางจินตานาการของเด็ก

ไดเปนอยางดี และการเรียนรูดนตรีสามารถใชเปนกระบวนการสรางสรรคทำนอง และจังหวะงาย ๆ 

จนถึงการประพันธเพลง 

- พัฒนาดานอารมณ อิทธิพลของเสียงท่ีไดยิน ทำใหเกิดอารมณ ความรูสึกตาง ๆ ทำ

ใหไดเรียนรู และตอบสนองตออารมณความรูสึกของตนเองไดเปนอยางดี เปนผลทำใหเกิดพัฒนาการ

ทางอารมณและความรูสึกได 

- พัฒนาดานภาษา เพลงรองประกอบดวยบทรอง การเรียนรูเพลงดวยการขับรอง

เปนการชวยพัฒนาการทางภาษา 

- พัฒนาดานรางกาย การตอบสนองตอเสียงดนตรี ดวยการเคล่ือนไหวในรูปแบบ

ตาง ๆ เปนกิจกรรมท่ีจำเปนสำหรับเด็ก ซึ่งมีผลโดยตรงตอพัฒนาการดานรางกาย 

- พัฒนาดานสุนทรียะ การเรียนรู และมีประสบการณทางดนตรีท่ีดี เกิดความ

ประทับใจ เปนการพัฒนาการรับรูทางดานสุนทรียะไดเปนอยางดี ทำใหชีวิตของเด็กมีความสมบูรณ

ข้ึนเมื่อเติบโตเปนผูใหญในวันขางหนา 

 ดนตรีสามารถชวยสรางจินตนาการ พัฒนาความคิดสรางสรรคไดอยางไรขอบเขต กลาวไดวา 

ดนตรีเปนสวนหนึ่งของเด็ก ทำใหเด็กมีการพัฒนาดานสมอง คิดอยางมีเหตุและผล และแสดงออกทาง

ความคิดไดอยางสรรค ท้ังยังชวยพัฒนาอารมณ ทำใหเด็กเขาใจ และเขาถึงความรูสึกของตนเอง    

ชวยพัฒนาความรูความสามารถทางกาย สรางเสริมพัฒนาการทางสังคม และท่ีสำคัญ คือ ดนตรีเปด

โลกทัศนของเด็กใหเห็นความงดงามของโสตศิลป ทำใหเห็นคุณคาของมนุษยดวยกัน และชวยให

มนุษยชาติดำรงอยูสืบไป 

 2) คุณคาดานงานประพันธ 

 บทเพลงนอกจากมีดนตรีเปนสวนประกอบแลว สวนประกอบท่ีสำคัญอีกประการคือ เนื้อรอง 

หรือบทประพันธ ซึ่งผูประพันธมีการเลือกใชรูปแบบท่ีสอดคลองกับเนื้อหา มีกลวิธีการแตงท่ีนาสนใจ 

เลือกใชถอยคำท่ีไพเราะ ใหอารมณสะเทือนใจ และใหความรู หรือสารท่ีมีความคิดสรางสรรค  

ผูวิจัยศึกษาศิลปะการใชภาษาในการประพันธจากบทเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท 

ขำวิไล สามารถวิเคราะหคุณคาทางดานงานประพันธ ไดดังนี้ 

 1. รูปแบบคำประพันธ คำประพันธในบทขับรอง มีรูปแบบคำประพันธหลายชนิด และ  

หลายรูปแบบ ซึ่งบางบทเพลงมีรูปแบบท่ีถูกตองตามฉันทลักษณ และบางบทเพลงมีรูปแบบท่ีไม

เครงครัดฉันทลักษณ เนื่องดวยประพันธข้ึนเพื่อเปนเพลงรองสำหรับเด็ก จึงมีการเลือกใชคำใหมีความ

เหมาะสม สอดคลองกับเนือ้หา และทำนองของเพลง มีรูปแบบคำประพันธ ดังบทเพลงตอไปนี้  
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  - กลอน 4 : เพลงลูกเปด จากหนังสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษา

ของกระทรวงศึกษาธิการ เลม 1  

   “ลูกเปดเดินไป   ลูกไกวิ่งมา 

ลูกแมวเท่ียวหา    ลูกหมาแอบมอง” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2492) 
 

- กลอน 6 : เพลงนกนอย จากหนังสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษา

ของกระทรวงศึกษาธิการ เลม 1 

 “นอกเอยนกนอยนอย  เจาคอยคอยเคล่ือนคลอยมา 

พวกเรานี้เฝาคอยหา   มาเถิดมาขอใหขาชม” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2492) 
 

- กลอน 8 หรือกลอนสุภาพ : เพลงเกิดเปนคน จากหนังสือบทขับรองเพลงตาม

หลักสูตรประถมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เลม 4  

 “เกิดเปนคนจนมีหรือดีช่ัว ก็เพราะตัวของตัวอยามัวหลง 

จะโทษใครทำใหนั้นไมตรง   เราแหละคงทำไวใหมันเปน 

อันการงานส่ิงใดในหนาท่ี   จะช่ัวดีมีผลตนก็เห็น 

อุตสาหนึกฝกเฝาทุกเชาเย็น  ทำส่ิงเปนประโยชนไวใหดีเอย” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2494) 
 

  - บทดอกสรอย : เพลงศีลธรรม จากหนังสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตร

ประถมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เลม 4  

   “ศีลเอยศีลธรรม   เรานอมนำทำอยูไมรูหาย 

ตองรักเกียรติรักวินัยไทยหญิงชาย  รักษาลายเราไวไมเวนวัน 

พลเมืองดีก็เปนศรีสงาชาติ   ใครจะอาจเหยียบย่ำหรือเยยหยัน 

เขาทำดีเราทำไดไมตางกัน   ถึงแผกเพศผิวพันธุเหมือนกันเอย” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2494) 

 

- กลอนหัวเดียว หรือกลอนฉอย : เพลงทุมโมง จากหนังสือบทขับรองเพลงตาม

หลักสูตรประถมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เลม 2  

 “ทุมโมงตะลุมทุมโมง  ใครวิ่งไมคลองก็ตองอยูโยง 

ทุมโมงตะลุมทุมโมง   ใครนั่งตัวงอแลวก็หลังโกง 

ทุมโมงตะลุมทุมโมง   ถาเส้ือไมมีก็แลเห็นซี่โครง” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2492) 
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- กาพยยานี  11 : เพลงพวกเรา จากหนังสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตร

ประถมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เลม 4  

“พวกเราเหลาหญิงชาย  ผูสืบสายสกุลไทย 

พรอมกายวาจาใจ   จะเทิดไวสกุลวงศ 

ฝายชายก็ใฝชอบ    จะประกอบกิจมั่นคง 

ฝายหญิงก็ยิ่งยง    เปนเยี่ยงอยางไมหางคลาย 

โลกนี้ไมมีเท่ียง    สุดแตเสียงสมมุติหมาย 

เกิดแกแลเจ็บตาย   ตองเวียนวายไปตามเพลง 

ใครเลาจะเฝาเตือน   ก็ไมเหมือนเตือนตัวเอง 

รูกลาและรูเกรง    รูกลับรายใหกลายดี 

แผวถางทางภายหนา   รูรักษาสามัคคี 

พฤติชอบกอปรกรณีย   เปนศักด์ิศรีสกุลไป 

พวกเราเหลาหญิงชาย   ผูสืบสายสกุลไทย 

พรอมกายวาจาใจ   จะเทิดไวสกุลวงศ” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2494) 
 

 บางบทเพลงมีรูปแบบคำประพันธท่ีไมเครงครัดฉันทลักษณ เชน คำขาดหรือคำเกินในวรรค 

และไมมีสัมผัสระหวางบท เปนตน นอกจากนี้บทเพลงท่ีไมมีฉันทลักษณตามท่ีกลาวมาขางตน         

มีลักษณะเปน “กลอนเปลา” คือ กลอนประพันธท่ีไมมีฉันทลักษณ มีวิธีการเรียบเรียงถอยคำ        

โดยมีเคาโครงบางสวนจากระบบเสียงของฉันทลักษณ ตองการลีลาของเสียงในการโนมนาวอารมณ

ความรูสึก และความหมายท่ีชัดเจน สอดคลองกับทวงทำนองเปนหลัก ดังบทเพลงตอไปนี้ 

  - เพลงฉ่ิงฉับ จากหนั งสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ เลม 1  

   “ฉ่ิงฉับฉ่ิงฉับ   บางรองบางรับ 

ตีกรับตีฉ่ิง    ไมนั่งนิ่ง 

ตีฉ่ิงฉับ     ฉ่ิงฉับฉ่ิงฉับ” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2492) 

- เพลงคุณพอไปทำงาน จากหนังสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ เลม 1  

 “คุณพอไปทำงาน  คุณแมอยูบาน 

ฉันมาโรงเรียน    เย็นเย็นกลับไป 

ทานก็ดีใจ    เราไดอานไดเขียน” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2492) 
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- เพ ล งก าจ า  จากหนั งสื อบทขับร องเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ เลม 2  

 “กาจากา   คาบลูกฉันมาเอาไวท่ีไหน 

ลูกของเขาเราตองเมตตา   ไมวาลูกกาลูกไก 

อยาถือตัววาเปนนก   ไมเห็นหัวอกของใคร” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2492) 

 

 2. การสรรคำ ถอยคำเปนองคประกอบสำคัญในการใชภาษา เปนสวนท่ีใหความหมาย     

ส่ือความคิด สามารถโนมนาวจิตใจของผูฟงใหเกิดความรูสึก ความเขาใจ ความประทับใจ หรือทำให

เกิดอารมณสะเทือนใจ บทเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล มีการเลือกใชคำในลักษณะ  

ตาง ๆ ดังนี้ 

2.1 การเลือกใชคำโดยคำนึงถึงเสียงสัมผัส 

การเลนเสียงสัมผัสในบทประพันธสามารถส่ือความหมาย อารมณ และความรูสึกของ

ผูประพันธ ในการประพันธเพลงขับรองสำหรับเด็กมีการเลนเสียงของคำในลักษณะตอไปนี ้

 การเลนเสียงสัมผัสสระ จากการศึกษาเพลงขับรองสำหรับเด็ก พบวานอกจาก    

บทรองท่ีมีรูปแบบการประพันธท่ีถูกตองตามฉันทลักษณแลว  บทรองท่ีไมเครงครัดฉันทลักษณ    

ตามรูปแบบบทประพันธ และกลอนเปลา ก็มีการเลนเสียงสัมผัสสระเพื่อใหเกิดเสียงสัมผัสคลองจอง

ภายในบทรอง ดังบทเพลงตอไปนี ้
 

  - เพลงเรารูเม่ือไดเรียน (กาพยยานี 11 ไมเครงครัดฉันทลักษณ) จากหนังสือบทขับ

รองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เลม 2  
 

  “เรารูเมื่อไดเรียน   เพราะเราเพียรจึงเรียนรู 

รูไวจะไดเฟองฟู    ยังไมรูจึงตองเรียน” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2492) 

- เพลงเปดการเรียน (กลอน 4 ไมเครงครัดฉันทลักษณ) จากหนังสือบทขับรองเพลง

ตามหลักสูตรประถมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เลม 3  
 

  “เปดการเรียนวันนี ้  ยินดีหนักหนา 

เพื่อนเพื่อนพรอมหนา   ตางก็มาพบกัน 

เหมือนดอกไมไดฝน   ทุกทุกคนใฝฝน 

จากไปเสียหลายวัน   เธอกับฉันสวัสดี”  

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2493) 
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- เพลงจะอยู ท่ี ไหน  (กลอนเปลา) จากหนังสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตร

ประถมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เลม 1  
 

  “จะอยูท่ีไหน   เราจากกันไป 

เธอก็ไมลืมฉัน    ถึงไกลแสนไกล 

แตวาดวงใจ    นั้นอยูใกลกัน” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2492) 

การเลนเสียงสัมผัสอักษร จากการศึกษาเพลงขับรองสำหรับเด็ก พบวาก็มีการเลน

เสียงสัมผัสอักษรท้ังบทประพันธท่ีถูกตองตามฉันทลักษณ ไมเครงครัดฉันทลักษณ และ กลอนเปลา       

ดังบทเพลงตอไปนี ้
 

- เพลงงามไตรรงค (กลอน 8 หรือกลอนสุภาพ) จากหนังสือบทขับรองเพลงตาม

หลักสูตรประถมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เลม 4  

“งามไตรรงคธงชัยประจำชาติ สวยสะอาดสามสีสดสุกใส 

  สีแดงเดนเปนเลือดเนื้อเช้ือชาติไทย  เสียสละลงไวสืบไทยมา 

  สีขาวผองสองแสงบริสุทธิ์   คือพระพุทธโอวาทศาสนา 

สีน้ำเงินแจมจรัสกษัตรา   ไทยท่ัวหนาเทิดไวไชยไชโย” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2494) 

- เพลงน้ำเย็น (กลอนหัวเดียว หรือกลอนฉอย) จากหนังสือบทขับรองเพลงตาม

หลักสูตรประถมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เลม 3  

 “น้ำเย็นเห็นใส   ดอกบัวบังใบเบิกบาน 

แมลงภูวูวอน    เขาเคลาเกสรสำราญ 

ปลาวายสายมา    วนเวียนเท่ียวหาอาหาร 

นกนอยลอยลอง    รอนลงร่ำรองริมธาร” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2493) 

- เพลงน้ำเงินขาวแดง (กลอน 6 ไมเครงครัดฉันทลักษณ) จากหนังสือบทขับรอง

เพลงตามหลักสูตรประถมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เลม 2  

 “น้ำเงินขาวแดงคล่ีคลาย  แสงพะพรายลมพัด 

โบกสะบัดสีไตรรงค   เราเทิดธงชาติไทยชัยชโย” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2492) 
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2.2 การเลือกใชคำซ้ำ  

การเลนคำซ้ำเปนการใชคำเด่ียว คำคู หรือคำซ้ำมาจัดวางตำแหนงใกลเคียงกัน หรือในความ

ตอเนื่องกันโดยใหมีความหมายแตกตางกันไป การเลนคำในบทเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท 

ขำวิไล มีลักษณะดังบทเพลงตอไปนี้ 

- เพลงเย็นเย็น จากหนังสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ เลม 3  

  “เย็นเย็นเย็นลมรมเย็น  เย็นน้ำเยือกเย็นนี่กระไร 

เย็นเย็นเย็นเสียงไพเราะ   รองเพลงเพราะเพราะแจมใส 

เย็นเย็นเย็นคำเธอขาน   ชางออนชางหวานจับใจ” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2493) 

จากบทเพลงดังกลาว มีการเลนคำซ้ำ คำวา “เย็น” ความหมายถึง ความเย็นของลม 

น้ำ ความเย็นของเสียงรอง และความเย็นของเสียงพูด, “เพราะ” เปนการเนนย้ำความไพเราะ และ 

“ชาง” เปนการเนนคำวาออน และหวาน ใหมีความหนักแนนข้ึน 
 

  - เพลงรักโรงเรียน จากหนังสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ เลม 2  

  “รักโรงเรียน   รักช่ือเสียงโรงเรียน 

รักการเลาเรียน    รักเพื่อนนักเรียน 

นักเรียนท่ีดี    ก็เปนศรโีรงเรียน” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2492) 

จากบทเพลงดังกลาว มีการเลนคำซ้ำ คำวา “รัก” กลาวถึง การรักโรงเรียน         

รักช่ือเสียงโรงเรียน รักการเรียน และรักเพื่อนนักเรียนดวยกัน และคำวา “เรียน” กลาวถึงโรงเรียน 

นักเรียน และการเลาเรียน 
 

  - เพลงคอยคอย จากหนังสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ เลม 2  

  “คอยคอยคอย   พวกเราเบาหนอย 

คอยคอยเลนกัน    ทางโนนเขาเรียนทางนี้เรารอง 

อยาใหเสียงกึกกอง   ตองเกรงใจกัน 

ดูทาดูที     เช่ือฟงคำพี่เถอะคนดีของฉัน” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2492) 
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จากบทเพลงดังกลาว มีการเลนคำซ้ำ คำวา “คอย” กลาวถึง การพูดจาเสียงเบา และ

การเลนท่ีไมรุนแรงและเสียงดัง และ คำวา “ดู” กลาวถึง การดูทิศทาง ทาทีใหดี ๆ 

2.3 การเลือกใชคำเลียนเสียงธรรมชาติ 

การเลนคำเลียนเสียงธรรมชาติ ในบทเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล มีลักษณะ

ดังบทเพลงตอไปนี ้

- เพลงฝนตก จากหนั ง สือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถม ศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ เลม 1  

 “ฝนตกจ้ักจ้ัก   มือซายห้ิวปลามือขวาถือผัก 

 พอถึงท่ีพัก    วางผักวางปลา” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2492) 

จากบทเพลงดังกลาว มีการเลียนเสียงธรรมชาติ คำวา “จ้ักจ้ัก” เปนการเลียนเสียงฝน

ตกอยางหนัก 

- เพลงนกเขา จากหนั งสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ เลม 2  

 “โอเจานกเขาเอย  เจาเคยขันคู 

ฉันนี้ต้ังใจ    อยากเล้ียงเจาไว 

ใหกรูฮุกกรู    จับอยูกิ่งไม 

ไมเขามาใกล    ฉันก็ไดแตดู” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2492) 

จากบทเพลงดังกลาว มีการเลียนเสียงธรรมชาติ คำวา “กรูฮุกกรู” เปนการเลียนเสียง

รองของนกเขา 

- เพลงหกนาิกา จากหนังสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ เลม 3  

   “หกนาิกา   กอกแก็กกอกแก็กกรี๋งกรี๋ง 

กอกแก็กกอกแก็กกรี๋งกรี๋ง   ดังกองกาเหวารอง 

กาเหวากาเหวากาเหวากาเหวา  ฟงเสียงแววแวว 

จวนแจงแสงตะวันไกก็ขัน   เอกอี๋เอกเอก โอกโอโอกโอก 

แจวแจวปลุกเพื่อนเตือนใหต่ืน  ฉันลุกข้ึนมาแลว”  

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2493) 
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จากบทเพลงดังกลาว มีการเลียนเสียงธรรมชาติ คำวา “กอกแก็ก กอกแก็ก         

กรี๋งกรี๋ง” เปนการเลียนเสียงนาิกาปลุก, คำวา “กาเหวา กาเหวา กาเหวา กาเหวา” เปนการเลียน

เสียงรองของนกกาเกวา และ คำวา “เอกอี๋เอกเอก โอกโอโอกโอก” เปนการเลียนเสียงไกขัน 
 

 3. การใชโวหาร บทประพันธบทขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล มีการใชโวหาร   

การเขียน 3 แบบ คือ บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร และเทศนาโวหาร ดังบทเพลงตอไปนี ้

 3.1 บรรยายโวหาร 

เพลงวันอาทิตย จากหนังสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ เลม 1 

   “วันอาทิตย   เปนมิตรกับจันทร 

อังคารเพื่อนกัน    กับวันพุธ 

  พฤหัสบดี    พี่วันศุกร 

วันเสารสนุก    ทุกคนเฮฮา” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2492) 

จากบทเพลงดังกลาว เปนการบรรยายถึงวันท้ัง 7 วัน เปนการใหความรูในการเรียน

ใหรูจักวันท้ัง 7 วัน 
 

 3.2 พรรณนาโวหาร 

เพลงกรวดทราย จากหนังสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ เลม 4  

   “กรวดทรายท่ีเรารายเลน  รวมแลวก็เห็นยังเปนกองใหญ 

ประโยชนสวนรวมเรารวมเสียสละ  เพื่อหมูคณะก็จะเจริญไว 

ชวยกันทำชวยกันคิดคนละนิดคนละหนอย จะมากจะนอยคอยสรางข้ึนไว 

 ใหโลกเขารูไดดูเดนชัด   นี่แหละสมบัติของไทย” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2494) 

จากบทเพลงดังกลาว เปนการพรรณนาความเสียสละ ความสามัคคีของคนในชาติ 

เปรียบการเลนกรวดทราย เมื่อนำมาเลนรวมกันก็จะเปนกองใหญ  
 

 3.3 เทศนาโวหาร 

เพลงขอโทษ จากหนังสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ เลม 3 
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   “ขอโทษไดโปรดกรุณา  นึกวาเมตตาลูกกาลูกไก 

พล้ังนิดผิดหนอยคอยคอยพูดจา  อยาหยิบเอามาเปนเรื่องยาวใหญ 

ส่ีตีนยังรูพลาดนักปราชญยังรูพล้ัง  ความดีเขาต้ังเขายังเห็นใจ” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2493) 

จากบทเพลงดังกลาว สอนใหมีความเมตตากรุณาตอผูท่ีกระทำความผิด เพราะ

แมแตผู ท่ีมีความเช่ียวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเปนอยางมาก ก็สามารถทำผิดพลาดไดดังสุภาษิต       

“ส่ีตีนยังรูพลาด นักปราชญยังรูพล้ัง”  
 

บทเพลงขับรองสำหรับเด็กเปนเพลงท่ีใหสาระความรูควบคูไปกับความสนุกสนาน ซึ่งเกิดจาก

ความสามารถของผูประพันธท่ีมีการใชโวหารในการเขียนไดเหมาะสมกับเนื้อหาของเพลง มีการ

สอดแทรกความรู เรื่องราวตาง ๆ โดยใชการบรรยายโวหาร สรางอารมณลึกซึ้งดวยพรรณนาโวหาร 

และเสริมคติ แงคิดดวยเทศนาโวหาร 

สำหรับการใชถอยคำ และสำนวนแบบตาง ๆ เพื่ อ ให ผู ขับรองเกิด จินตภาพ  หรือ

เรียกวา ภาพพจน ตามไปดวยนั้น มีการใชภาพพจนในลักษณะตาง ๆ ดังนี้ 

1) อุปมา เปนการเปรียบเทียบระหวางของสองอยาง ซึ่งอาจจะไมใชของชนิดเดียวกัน หรือ

เรื่องเดียวกัน ดังบทเพลงตอไปนี ้

- เพ ลงหนู  จากหนั ง สือบทขับรอง เพลงตามหลัก สูตรประถม ศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ เลม 1  

 “หนูหนูหนู   ทำไมฟนหนูดูแข็งแรงอยางนั้น 

เธออยากมีฟนเหมือนหนู   ก็ตองหมั่นถูฟน” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2492) 

จากบทเพลงดังกลาว มีการเปรียบเทียบวา ถาอยากมีฟนแข็งแรงเหมือนหนู ก็ตอง

หมั่นดูแลฟนใหสะอาด 
 

- เพลงพวกฉันวายน้ำ จากหนังสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ เลม 2  

 “พวกฉันวายน้ำ   หัดผุดหัดดำโผไปมา  

 เลาเรียนและรองเพลง   วายน้ำก็เกงเหมือนปลา” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2492) 

จากบทเพลงดังกลาว มีการเปรียบเทียบวา สามารถวายน้ำไดเกงเหมือนปลา 
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 2) อุปลักษณ เปนการเปรียบเทียบของสองส่ิงวาเปนหรือคือส่ิงเดียวกัน หรือเทากัน          

ทุกประการ ดังบทเพลงตอไปนี ้

- เพลงงามไตรรงค จากหนังสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ เลม 4  

“งามไตรรงคธงชัยประจำชาติ สวยสะอาดสามสีสดสุกใส 

  สีแดงเดนเปนเลือดเนื้อเช้ือชาติไทย  เสียสละลงไวสืบไทยมา 

  สีขาวผองสองแสงบริสุทธิ์   คือพระพุทธโอวาทศาสนา 

สีน้ำเงินแจมจรัสกษัตรา   ไทยท่ัวหนาเทิดไวไชยไชโย” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2494) 

จากบทเพลงดังกลาว มีการเปรียบเทียบ สีขาวบริสุทธิ์ คือ คำสอนของพระพุทธเจา 
 

- เพลงก.อุ.พา.กรรม จากหนังสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษา     

ของกระทรวงศึกษาธิการ เลม 4  

   “กสิกรรมอุตสาหกรรมและการคา คือวิชาช้ันใหญอันไพศาล 

เปนอาวุธยุทธวธีท่ีโอฬาร   ยิ่งกวาส่ิงเผาผลาญใหบรรลัย 

บานเมืองใดไรการชาญเชิงคา  จะกาวหนาแขงขันนั้นไฉน 

มีแตคนจนยากลำบากใจ   ไทยเปนไทยชาญกิจพาณิชยเอย” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2494) 

จากบทเพลงดังกลาว มีการเปรียบเทียบ กสิกรรม อุตสาหกรรม และการคา คือ 

วิชาการเรียนท่ีมีความสำคัญมาก เปรียบไดกับอาวุธท่ีมีอานุภาพรายแรงช้ินหนึ่ง 

กลาวไดวาภาพพจนเปนคุณคาในการเปรียบเทียบทำใหส่ิงท่ีเปนนามธรรมมีความชัดเจน  

เปนรูปธรรมมากข้ึน ผูประพันธไดมีการใชภาพพจน อุปมา อุปลักษณ และสัทพจน คือการ

เปรียบเทียบโดยใชคำเลียนเสียงธรรมชาติ ซึ่งไดมีการอธิบายไวในหัวขอการเลือกใชคำเลียนเสียง

ธรรมชาติ 

จากท่ีกลาวมาขางตน คุณคางานประพันธเกิดจากการเลือกใชคำและใชสำนวนโวหารท่ีมี

ความเหมาะสม และมีความหลากหลาย จากบทประพันธบทขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล 

ผูประพันธมีการเลือกใชคำ ใชภาษาท่ีเรียบงาย แตมีความหมายชัดเจน และมีความสละสลวย 

นอกจากนั้นยังมีลีลาการแตง การเลนคำในลักษณะตาง ๆ เพื่อเราความสนใจ และกอใหเกิดความ

สนุกสนาน นอกจากนี้ยังมีการสอดแทรกความรู ประสบการณ แงคิด และจินตนาการท่ีเหมาะสมกับ

ลักษณะกิจกรรมท่ีใหความรูและความบันเทิง 
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3) คุณคาดานสังคม 

 การศึกษาคุณคาดานสังคมของบทขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล ผูวิจัยไดศึกษาจาก

เนื้อหาของบทเพลง เพื่อใหทราบคุณคาท่ีสะทอนอยูในเนื้อหาของบทประพันธของเพลงขับรอง ท้ังนี้

ผูจัยไดจัดหมวดหมู แยกประเภทของเพลงโดยศึกษาจากบทขับรอง ประกอบกับใชกรอบความคิด

ตามท่ีระบุไวในจุดมุงหมาย และคุณลักษณะสำคัญของหลักสูตรประโยคประถมศึกษา พ.ศ. 2503 

ดังนี้  

1. ธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม เนื้อหาของเพลงขับรองสำหรับเด็กไดสะทอนในเรื่องของ

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม นั่นคือสอนใหเด็กไดรูจักและเรียนรูธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมรอบ ๆ ตัว 

ดังบทเพลงตอไปนี ้

 - เพลงดอกไม  จากหนังสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ เลม 1  

  “ดอกไมสดสี   ผีเส้ือสดสวย 

แสงแดดสองดวย    ชวยใหฉันเพลิดเพลิน” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2492) 

จากบทเพลงกลาวไดวา ธรรมชาติท่ีอยูรอบตัว ไดแก ดอกไม ผีเส้ือ และแสงแดด 

สามารถสรางความเพลิดเพลินใจได 
 

- เพลงงามจริง จากหนังสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ เลม 2  

“งามจริงนะแลมา  งามตาจริงภูเขาเอย 

มีธารมีถ้ำน้ำตก    มีปลามีนกมีไม 

โนนแนนกเขาขัน    เธอกับฉันชอบใจ” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2492) 

จากบทเพลง กลาวถึงความช่ืนชอบในความงามของธรรมชาติ ไดแก ภูเขา ถ้ำ    

ธารน้ำ น้ำตก ตนไม และนก  
 

2. ครอบครัว และสังคม เนื้อหาในบทขับรองเพลงไดสะทอนสภาพและความสัมพันธภายใน

ครอบครัว และความเปนอยูของคนในสังคม ดังบทเพลงตอไปนี้ 

  - เพลงคุณพอคุณแม จากหนังสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ เลม 1 
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  “คุณพอคุณแม   พาฉันไปหา 

คุณปูคุณยา    คุณตาคุณยาย 

คุณลุงคุณอา    คุณปาคุณนา 

ทานบอกฉันวา    ทานอยูสบาย” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2492) 

จากบทเพลง กลาวถึง สมาชิกภายในครอบครัว และความสัมพันธระหวาง         

คนในครอบครัว 

- เพลงวันหยุด จากหนังสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ เลม 3  

 “วันหยุดวันหยุดคิดถึง  คิดถึงเพื่อนเรียนดวยกัน 

หัวใจใฝฝนถึงวันพบหนา   เพื่อนชายเพื่อนหญิงเคยวิ่งเฮฮา 

นับวันเวลาฉันอยากมาหาเพื่อนเรียน ฉันอยากมาหาเพื่อนเรียน” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2493) 

จากบทเพลง กลาวถึง ความสัมพันธท่ีดีระหวางเพื่อนท่ีเรียนดวยกัน เฝาคิดถึง

เหตุการณท่ีเคยทำดวยกัน 
 

3. โรงเรียน เนื้อหาในบทขับรองเพลงไดสะทอนสภาพ เหตุการณท่ีเกิดข้ึน และความสัมพันธ

ของบุคคลในโรงเรียน ดังบทเพลงตอไปนี้ 

  - เพลงคุณครู จากหนั งสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ เลม 3  

  “คุณครูทานผูอารี  เมตตาปรานีมีอยูในคุณครู 

หวังความกาวหนา   เพื่อจะพาศิษยไปสูความวิไล 

เพราะน้ำใจคุณครู   ศิษยนี้จะจำศิษยนี้จะทำ” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2493) 

จากบทเพลง กลาวถึง ความเมตตาปรานีของคุณครูท่ีมีตอศิษย และความรักท่ีศิษย  

มีตอคุณครู 
 

- เพลงเดชะบุญคุณครู จากหนังสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ เลม 4  

 “เดชะบุญคุณครูผูส่ังสอน  แตยังออนอบรมบมนิสัย 

ศิษยอยูแหลงแหงหนตำบลใด  ก็มีใจนอบนบเคารพคุณ 

เพราะอำนาจงอกงามดวยความรู  อยาไรผูชวยเหลือและเกื้อหนุน 
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ตกท่ีใดขอใหมีท่ีการุณ   คอยค้ำจุนศิษยไวใหยิ่งยง 

เรืองวิชาแจมชัดเปนฉัตรชอ  ดังสรอยคอมยุราพระยาหงส 

เปนอาภรณพราวพรบระยับองค  ไดเสริมสงศักด์ิไวในแผนดิน 

เมื่อรางกายวายวางในกลางโลก  มีคนโศกจิตเศราเฝาถวิล 

อยามีละอองหมองหมนเปนมลทิน  อยารูส้ินสูญช่ือเขาลือชา” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2494) 

จากบทเพลง กลาวถึง ครู นั่นเปนผูให ผูเติมเต็ม และผูมีเมตตา กลางคือ ใหวิชา

ความรู ใหโอกาสท่ีดี สอนส่ังศิษยใหเปนคนดี คอยเติมเต็มความรู ประสบการณ สติปญญาใหแกศิษย 

มีความเมตตาตอศิษยชวยเหลือในยามตกทุกขไดยาก  
 

4. ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการละเลน เนื้อหาในบทขับรองเพลงไดสะทอนใหเห็นถึง

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการละเลนของไทย ดังบทเพลงตอไปนี้ 

- เพลงวันเดือนปใหม จากหนังสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ เลม 3  

  “วันใหมเดือนใหมปใหม  เราขออวยชัยใหสวัสดี 

รื่นเริงสำราญ    ดังดอกบัวบานในทองนที 

รื่นเริงสำราญ    ดวงใจเบิกบานผองแผวเหรมปรีด์ิ 

จงคลายความทุกขความสุขจงมี  ถวนท่ัวธานีแวนแควนแดนไทย” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2493) 

จากบทเพลง กลาวถึง การรวมฉลองในวันข้ึนปใหม เปนประเพณีท่ีคนไทยรวมกัน

เฉลิมฉลอง พรอมกับมอบคำอวยพรใหแกกันและกัน 
 

- เพลงจ้ำจ้ีผลไม จากหนังสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ เลม 1  

   “จ้ำจ้ีผลไม   แตงไทยแตงกวา 

  ขนุนนอยหนา    พุทรามังคุด 

  ละมุดลำไย    มะเฟองมะไฟ 

  มะกรูดมะนาว    มะพราวสมโอ 

  ฟกแฟงแตงโม    ชโยโหฮิ้ว”  

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2492) 

จากบทเพลง กลาวถึง การละเลนจ้ำจ้ีของเด็ก มีการสอดแทรกความรูเรื่องชนิด  

ของผักและผลไม เปนการเลนท่ีใหท้ังความบันเทิงและความรู 
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5. ดนตรี และการแสดง เนื้อหาในบทขับรองเพลงไดสะทอนใหเห็นถึงกิจกรรมท่ีใหความ

บันเทิง ไดแก การรองเพลง การเลนดนตรี การรายรำ และกิจกรรมเขาจังหวะ ดังบทเพลงตอไปนี ้

  - เพลงรำวง จากหนั งสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ เลม 1  

  “รำเอยรำวง   รำแลวรองสง 

ในวงฟอนรำ    รำเอยรำรอน 

รำแขนออนออน    เวลาฟอนรำ” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2492) 

จากบทเพลง กลาวถึง การรำวง เปนกิจกรรมท่ีใหความบันเทิง ฝกความออนชอย  

ในการรายรำ 
 

- เพลงทุมโมง จากหนั งสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ เลม 2  

“ทุมโมงตะลุมทุมโมง  ใครวิ่งไมคลองก็ตองอยูโยง 

ทุมโมงตะลุมทุมโมง   ใครนั่งตัวงอแลวก็หลังโกง 

ทุมโมงตะลุมทุมโมง   ถาเส้ือไมมีก็แลเห็นซี่โครง” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2492) 

จากบทเพลง กลาวถึง กิจกรรมดานดนตรีในการตีเครื่องประกอบจังหวะ คือ กลอง 

ใหเสียง “ทุม” และโหมง ใหเสียง “โมง” คลายกับการตีบอกเวลา 
 

6. กีฬา เนื้อหาในบทขับรองเพลงไดสะทอนใหเห็นถึงกิจกรรมดานกีฬา ฝกความแข็งแรง 

และส่ิงท่ีไดจากการเลนกีฬา ดังบทเพลงตอไปนี้ 

  - เพลงเชิญมาเลนกีฬา จากหนังสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ เลม 2  

  “เชิญเอยเชิญมา   มาเลนกีฬากันเถิดเอย 

เธอกับฉันเลนกันบอยบอย   หนักนิดผิดหนอยไมเปนไร 

ครูสอนใหอดทน    ทุกทุกคนตองอภัย” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2492) 

จากบทเพลง กลาวถึง การสอนใหรูจักความอดทน และมีน้ำใจนักกีฬาในการเลน

กีฬาดวยกัน 
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- เพลงออกแรงแขงขัน จากหนังสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ เลม 4  

 “พวกเรานักกีฬาไมหวั่นไหว ต้ังอกต้ังใจไมยอทอ 

ลมลุกคลุกคลีไมรีรอ   หัวรอรอง ฮา ฮา ฮา 

สาระพันเฮโล    ไชโย ไชโย ไชโย ไชโย 

พวกเราพวกเรานักกีฬา   น้ำใจกลาอดกล้ันแขงขันเขา 

รักระเบียบเรียบรอยช้ันเชิงเรา  จะหนักเบาไมหมางในทางพาล 

ไชโย ไชโย    ไชโย ไชโย 

ถึงคราวแพแพไปตองไวช่ือ  วาเราคือนักกีฬาในกลาหาญ 

ถึงคราวเราชนะไมระราน   ไมมีการเยยหยันแกกันเอย 

ไชโย ไชโย    ไชโย ไชโย” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2494) 

จากบทเพลง กลาวถึง การเปนนักกีฬาท่ีดี มีความต้ังใจในการแขงขัน มีระเบียบวินัย 

และมีน้ำใจนักกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัย 
 

7. คุณธรรม และจริยธรรม เนื้อหาในบทขับรองเพลงไดสะทอนให เห็นการปลูกฝง         

ดานคุณธรรม และจริยธรรม ดังบทเพลงตอไปนี้ 

  - เพลงขอบใจ จากหนังสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ เลม 3  

  “ขอบใจเธอใหแกฉัน  พวกเราแบงปนกันฉันใหแกเธอ 

ของกินของใชตางอาศัยกัน  พวกเราแบงปนฉันฉันเธอเธอ 

ขอบใจเธอไดชวยฉัน   พวกเราชวยกันฉันไดชวยเธอ 

ของหนักกเ็บาเพราะพวกเราชวยกัน ดวยความผูกพันฉันฉันเธอเธอ” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2493) 

จากบทเพลง กลาวถึง การมีน้ำใจตอกัน และชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
 

- เพลงทำผิดรับผิด จากหนังสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ เลม 4  

 “ทำผิดรับผิดไมคิดเบ่ียงบาย การทำท้ังหลายยอมมีถูกผิด 

เมื่อพูดเมื่อทำ    คอยจดคอยจำตองใชความคิด 

 เธอรูอยางฉันรูอยาง   ชวยกันกอสรางแบงกันขางละทิศ 
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วิชาท่ีเราเรียนรู    ก็จะเชิดชูท้ังครูและศิษย 

ความรูเพียงเทานี้    ความจริงเรามีอยูคนละนิด 

ความรูนั้นเรียนไมจบ   อยาหลงเหมือนกบท่ีกะลามันปด 

เราไมเห็นผิด    คิดวามากมายเอย” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2494) 

จากบทเพลง กลาวถึง การรู ผิดรูชอบ พรอมเปดรับความคิดจากผูอื่น  และ

แลกเปล่ียนความรู ประสบการณซึ่งกันและกัน ไมมีคำวาถูกคำวาผิด 
 

8. การสรางระเบียบวินัยตอตนเอง เนื้อหาในบทขับรองเพลงไดสะทอนใหเห็นถึงการสราง

ระเบียบวินัยใหแกตนเอง ดังบทเพลงตอไปนี ้

  - เพลงเดินเถิด จากหนังสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ เลม 3  

  “เดินเถิดเดินไป   อยาไดชักชา 

รีบไปรีบมา    เสียดายเวลาลวงไป 

ทำเถิดทำไป    อยาไดชักชา 

ต้ังหนาต้ังตา    เสียดายเวลาลวงไป” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2493) 

จากบทเพลง กลาวไดวา การต้ังใจในการทำส่ิงใด เมื่อคิดไตรตรองดีแลว ก็ควรลงมือ

ทำทันที อยางเต็มความสามารถใหสำเร็จ เพื่อไมใหเสียเวลาโดยเปลาประโยชน 

- เพลงเสื้อผาของฉัน จากหนังสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ เลม 4  

 “เส้ือผาของฉันนารัก  เพราะหมั่นฟอกซักไมหลักเหงื่อไคล 

เก็บอยูเปนท่ีเปนทาง   ทุกส่ิงทุกอยางท้ังของเลนของใช 

เรารักก็ตองสงวน    รูจักท่ีควรและไมควรเสียไป 

ประหยัดไวไดใชนานนาน   ถึงคราวตองการเราก็เย็นใจ” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2494) 

จากบทเพลง กลาวถึง การดูแลสมบัติสวนตัว รักษาความสะอาด เก็บไวในท่ีในทาง

ท่ีหมาะสม และใชส่ิงของอยางถนอม เพื่อสามารถใชไดนาน 
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9. ความรักชาติ และปลุกใจ เนื้อหาในบทขับรองเพลงไดสะทอนใหเห็นถึงความรักชาติ

บานเมืองของคนในชาติ ดังบทเพลงตอไปนี้ 
  - เพลงรวมกัน จากหนังสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ เลม 3  

   “รวมกันรวมกัน   มาผูกสัมพันธไมตรี 

  รวมจิตตเปนมิตรพลี   เราปรานีหวังดีตอกัน 

  รวมใจรวมใจใฝฝน   มาผูกสัมพันธไมตรี 

  รวมจิตตเปนมิตรพลี   เราหวังดีสามัคคีตอกัน 

  พวกเราพวกเราชาวไทย   ตองรักกันไวดวยน้ำใจผูกพัน 

 รักช่ือเสียงของไทย   นึกถึงไทยดวยกัน” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2493) 

จากบทเพลง กลาวถึง ความรัก ความสามัคคีกันของคนในชาติ 
 

  - เพลงพวกเรา จากหนังสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ เลม 4  

“พวกเราเหลาหญิงชาย  ผูสืบสายสกุลไทย 

พรอมกายวาจาใจ   จะเทิดไวสกุลวงศ 

ฝายชายก็ใฝชอบ    จะประกอบกิจมั่นคง 

ฝายหญิงก็ยิ่งยง    เปนเยี่ยงอยางไมหางคลาย 

โลกนี้ไมมีเท่ียง    สุดแตเสียงสมมุติหมาย 

เกิดแกแลเจ็บตาย   ตองเวียนวายไปตามเพลง 

ใครเลาจะเฝาเตือน   ก็ไมเหมือนเตือนตัวเอง 

รูกลาและรูเกรง    รูกลับรายใหกลายดี 

แผวถางทางภายหนา   รูรักษาสามัคคี 

พฤติชอบกอปรกรณีย   เปนศักด์ิศรีสกุลไป 

พวกเราเหลาหญิงชาย   ผูสืบสายสกุลไทย 

พรอมกายวาจาใจ   จะเทิดไวสกุลวงศ” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2494) 

จากบทเพลง กลาวถึง คนไทยท้ังหญิงชาย รวมแรงกายแรงใจ รูรักสามัคคีกัน รักษา

ไวซึ่งเกียรติของวงศตระกูลไทย 
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กลาวโดยสรุปไดวา คุณคาทางสังคมท่ีสะทอนมาจากเนื้อหาในบทเพลงขับรองสำหรับเด็ก

ของนายฉันท ขำวิไล ไดใหความรู แงคิดตาง ๆ ในเรื่องการศึกษา สังคม ครอบครัว ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณี คุณธรรมจริยธรรม ดนตรีและการแสดง การสรางระเบียบวินัยตอตนเอง ความรักชาติ

บานเมือง ตลอดจนการรูจักธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ซึ่งแงคิดดังกลาวมีสวนชวยในการหลอหลอม

อุปนิสัยของเด็กไทยใหเติบโตเปนคนดีของสังคมได นอกจากนี้สามารถนำแงคิดตาง ๆ จากบทเพลงไป

กอประโยชนแกตนเอง ครอบครัว สังคม และปะเทศชาติไดอีกดวย 

ผลสรุปการศึกษาคุณคาของบทเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล กลาวไดวา   

คุณคาท่ีไดจากบทเพลงท้ัง 3 ดาน คือ คุณคาดานดนตรี คุณคาดานงานประพันธ และคุณคา       

ดานสังคม เปนส่ิงท่ีสะทอนใหเห็นถึงความสำคัญของบทเพลงท่ีใหคุณประโยชนแกสังคมในการพัฒนา

เยาวชนในดานการศึกษาการใชภาษาไทยในงานประพันธ ทักษะทางดานดนตรีเสริมสรางจินตนาการ 

พัฒนาความคิดสรางสรรค เปดโลกทัศนของเด็กใหเห็นถึงความงามของโสตศิลป ปลูกฝงคานิยมท่ีดีแก

เยาวชนในเรื่องของสถาบันครอบครัว โรงเรียน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท่ีดีของไทย ดานคุณธรรม 

จริยธรรม รวมไปถึงการรักชาติบานเมือง และการสรางระเบียบวินัยตอตนเอง ท้ังยังใหความบันเทิง

จรรโลงใจ ในเรื่องของการรักธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม ดนตรี การแสดง และกีฬา เสริมสรางแรงกาย

แรงใจ พรอมท่ีจะเติบโตเปนผูใหญท่ีดีในสังคม และสามารถ นำความรูไปประยุกตใชในการดำเนิน

ชีวิตไดอยางเหมาะสม 
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บทที่ 6 

สรุปผล อภิปรายผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 
 

การศึกษาบทเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล ผูวิจัยมีวัตถุประสงคของการวิจัย 

3 ประการ คือ ศึกษาประวัติและผลงานของนายฉันท ขำวิไล วิเคราะหเพลงขับรองสำหรับเด็กของ

นายฉันท ขำวิไล และศึกษาคุณคาของเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล สามารถสรุปผล 

อภิปรายผลการวิจัย และนำเสนอขอเสนอแนะ ไวดังนี ้
 

1. สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง เพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ   

1) เพื่อศึกษาประวัติและผลงานของ นายฉันท ขำวิไล 2) เพื่อวิเคราะหเพลงขับรองสำหรับเด็กของ

นายฉันท ขำวิไล และ 3) เพื่อศึกษาคุณคาของบทเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล 

ผลการวิจัยพบวา 

 1. ประวัติและผลงานของ นายฉันท ขำวิไล 

นายฉันท ขำวิไล เกิดเมื่อวันอังคารท่ี 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2447 ท่ีตำบลปาโมก อำเภอ     

ปาโมก จังหวัดอางทอง เปนบุตรนายหมุน ขำวิไล และนางกิ่ง ขำวิไล มีพี่นอง 7 คน ทานเปนบุตร  

คนท่ี 2 

นายฉันท ขำวิไล ไดเรียนหนังสือกับพระท่ีวัดโบสถท่ีอำเภอปาโมก เมื่ออายุไดประมาณ     

10 ขวบ บิดาไดนำมาฝากเรียนท่ีวัดในกรุงเทพมหานคร แตก็เรียนไมจบช้ันสูงสุด หลังจากนั้นได    

บวชเรียนท่ีวัดท่ีบาน โดยทานไดสนใจภาษาไทย หนังสือกาพยกลอน จึงไดอานหรือท่ีเรียกวา “สวด” 

เปนประจำ ทำใหทานเริ่มรักหนังสือโดยเฉพาะกวีนิพนธต้ังแตนั้นมา ครั้นเมื่อมาบวชเปนเณรก็ไดรับ

มอบหมายใหเปนนักเทศน ภายหลังทานออกจากบานเกิดท้ังท่ียังเปนเณร มาอยู ท่ีวัดมหาธาตุ 

กรุงเทพมหานคร โดยเปนศิษยวัดมหาธาตุรุนไลเล่ียกับหลวงวิจิตรวาทการ และนายธนิต อยูโพธิ์ 

จนกระท่ังบวชเปนพระ ไดรับฉายาวา “ฉันทโสภโณ” และศึกษาทางธรรมเรื่อยมาจนไดเปรียญ       

3 ประโยค และนักธรรมโท เปนครูสอนบาลีไวยากรณอยูจนถึงพรรษาท่ี 3 จึงไดลาสิกขาเมื่อ        

พ.ศ. 2471  

นายฉันท ขำวิไล เปนผูท่ีมีความรูความสามารถในการเขียนหนังสือ มีผลงานการเขียน

มากมาย เชน หนังสือแบบเรียนเร็ว เมื่อ พ.ศ. 2477 ซึ่งเปนแบบอยางในการเขียนแบบเรียนภาษาไทย

ใหแกผูเขียนรุนหลัง นอกจากเขียนแบบเรียนภาษาไทย นายฉันทไดแตงเพลงสำหรับเด็กสำหรับ

นักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษา กระทรวงศึกษาไดซื้อลิขสิทธิ์ เมื่อ พ.ศ. 2492 และใชเปนหนังสือ

บทขับรองสำหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา ปท่ี 1-4 โดยมีพระเจนดุริยางคเปนผูเขียนโนตดนตรี
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สำหรับเปยโน และผลงานท่ีทำใหนายฉันทมีช่ือเสียงและไดรับการยอมรับ คือ การประพันธบทเพลง

ชาติฉบับราชการทอนท่ี 3 และทอนท่ี 4 เมื่อ พ.ศ. 2477  

 นายฉันท ขำวิไล สมรสกับสัมพันธ บุณยเกียรติ มีบุตร และธิดารวม 10 คน และถึงแกกรรม

เมื่อวันท่ี 12 สิงหาคม พ.ศ. 2533 รวมสิริอายุ 86 ป 
 

 2. การวิเคราะหเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล 

ผูวิจัยไดรวบรวมเนื้อเพลง และโนตสากลเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล 

จำนวน 109 เพลง เพื่อนำมาวิเคราะหองคประกอบ และคุณลักษณะทางดนตรีของเพลง โดยไดมี  

การจัดหมวดหมูของบทเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล พิจารณาจากเนื้อเพลง และ

นำมาจัดหมวดหมูใหมีความสอดคลองไปตามจุดมุงหมายการเรียนดนตรีในหลักสูตรประโยค

ประถมศึกษา พ.ศ. 2503 กลาวคือ เพื่อสงเสริมพัฒนาการของเด็ก ฝกฝนอบรมใหนำไปสูคุณลักษณะ

สำคัญ 4 ประการ ซึ่งสามารถจัดหมวดหมูบทเพลงได 9 ประเภท ดังนี ้

1) บทเพลงเกี่ยวกับธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม  

2) บทเพลงเกี่ยวกับครอบครัว และสังคม  

3) บทเพลงเกี่ยวกับโรงเรียน  

4) บทเพลงเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการละเลน  

5) บทเพลงเกี่ยวกับดนตรีและการแสดง  

6) บทเพลงเกี่ยวกับกีฬา  

7) บทเพลงเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม  

8) บทเพลงเกี่ยวกับการสรางระเบียบวินัยตอตนเอง  

9) บทเพลงเกี่ยวกับความรักชาติ และปลุกใจ  
ผูวิจัยไดคัดเลือกบทเพลงจากหมวดหมูบทเพลงท้ัง 9 ประเภท จำนวน 29 เพลง โดยเปน  

การคัดเลือกบทเพลงแบบเจาะจง แบบสัดสวน (1 : 4) โดยวิเคราะหองคประกอบ และคุณลักษณะ 

ทางดนตรีของบทเพลงจากเนื้อเพลง และโนตสากลท่ีถูกบันทึกไว  

 จากการนำเสนอขอมูลผลการวิเคราะหในรูปแบบตารางเพื่อพิจารณาเปรียบเทียบ สามารถ

สรุปไดวา บทเพลงท่ีไดคัดเลือกมามีกุญแจประจำหลัก คือ กุญแจประจำหลัก G (กุญแจซอล)       

เปนชวงเสียงท่ีใชสำหรับเสียงรองของเด็ก บทเพลงสวนใหญมีรูปแบบเปนเพลงทอนเดียว, มีชวงเสียง

นอยกวาหรือเทากับ คู 11, เปนเพลงท่ีมีกลุมโนตอยูในบันไดเสียง F Pentatonic, มีเครื่องหมาย

ประจำจังหวะ 2/4 และมีจังหวะปานกลาง  
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3. คุณคาของเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล 

จากการศึกษาบทเพลงจำนวน 109 เพลง สามารถสรุปคุณคาของเพลงขับรองสำหรับเด็ก   

ประพันธโดยนายฉันท ขำวิไล ท่ีสำคัญไว 3 ดาน คือ คุณคาดานดนตรี คุณคาดานงานประพันธ และ

คุณคาดานสังคม ดังนี้ 

3.1 คุณคาดานดนตรี กลาวคือ องคประกอบของเพลง เมื่อนำมารวมกันโดยสราง 

และกำหนดรูปแบบข้ึนตามแบบแผนของผูประพันธ ทำใหเกิดเปนดนตรีท่ีมีคุณคา มีความไพเราะ  

โดยบทเพลงขับรองสำหรับเพลงของนายฉันทขำวิไล เนนการสรางทำนองท่ีสนุกสนานเพื่อให

เหมาะสมกับบทรอง และเหมาะสมกับบทบาทหนาท่ีของการนำไปใชไดอยางเหมาะสม ท้ังยังมีสวน

ชวยในการพัฒนาการเรียนรูของเด็กในดานตาง ๆ ไดแก พัฒนาความคิดสรางสรรค อารมณ ภาษา 

รางกาย และพัฒนาดานสุนทรียะ อีกท้ังดนตรีสามารถชวยสรางจินตนาการ พัฒนาความคิด

สรางสรรคไดอยางไรขอบเขต  

3.2 คุณคาดานงานประพันธ เกิดจากการเลือกใชคำและใชสำนวนโวหารท่ีมี    

ความเหมาะสม และมีความหลากหลาย จากบทประพันธบทขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล 

ผูประพันธมีการเลือกใชคำ ใชภาษาท่ีเรียบงาย แตมีความหมายชัดเจน และมีความสละสลวย 

นอกจากนั้นยังมีลีลาการแตง การเลนคำในลักษณะตาง ๆ เพื่อเราความสนใจ และกอใหเกิด      

ความสนุกสนาน นอกจากนี้ยังมีการสอดแทรกความรู ประสบการณ แงคิด และจินตนาการ           

ท่ีเหมาะสมกับลักษณะกิจกรรมท่ีใหความรูและความบันเทิง 

3.3 คุณคาดานสังคม สะทอนมาจากเนื้อหาในบทเพลงใหความรู และแงคิดตาง ๆ 

ในเรื่องการศึกษา สังคม ครอบครัว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี คุณธรรมจริยธรรม ดนตรีและการแสดง 

การสรางระเบียบวินัยตอตนเอง ความรักชาติบานเมือง ตลอดจนการรูจักธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ซึ่งแงคิดดังกลาวมีสวนชวยในการหลอหลอมอุปนิสัยของเด็กไทยใหเติบโตเปนคนดีของสังคมได 

นอกจากนี้สามารถนำแงคิดตาง ๆ จากบทเพลงไปกอประโยชนแกตนเอง ครอบครัว สังคม และ

ประเทศชาติไดอีกดวย 
 

2. อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัย ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัย ไดดังนี้ 

ในการศึกษาประวัติและผลงานของนายฉันท ขำวิไล ผูวิจัยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บ

รวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ และการสัมภาษณจากกลุมผูใหขอมูล โดยมีแนวทางในการ

สืบคนขอมูลดวยวิธีการทางประวัติศาสตร ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีประวัติศาสตรวัฒนธรรม คือ 

การศึกษาความเปนมาในอดีต ตลอดจนศึกษาความสำคัญ บริบททางสังคมในอดีตท่ีเกี่ยวของกัน  

เพื่อไดทราบโครงสราง และหนาท่ีในสังคมของนายฉันท ขำวิไล ตลอดจนผลงาน ท่ีไดประพันธ    
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และสรางสรรคข้ึน ตามแนวทางการศึกษาของทฤษฎีโครงสรางและหนาท่ีนิยม ซึ่งเปนการศึกษา

พฤติกรรม ของคนในสังคมโดยมีหลักการ คือ โครงสรางจะทำทำหนาท่ีประสานสัมพันธกัน จากนั้น 

นำขอมูลท่ีไดมาจัดกระทำขอมูล และตรวจสอบขอมูลโดยผูเช่ียวชาญ 

การวิเคราะหบทเพลงสำหรับเด็กท่ีประพันธโดยนายฉันท ขำวิไล ใชหลักการวิเคราะหตาม

หลักดุริยางศาสตร เพื่อศึกษาโครงสราง และคุณลักษณะทางดนตรีของบทเพลง จากการวิเคราะห

เพลงพบวา บทเพลงสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล มีความสอดคลองกับจุดมุงหมายของการจัด

การศึกษาทางดานดนตรีตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดกำหนดไวในหลักสูตรการสอนในสมัยนั้น คือ 

มุงเนนใหผูเรียนรองเพลงงาย ๆ ท้ังทำนองเพลงไทย และเพลงไทยสากล โดยใหผูเรียนรองเพลง     

ใหถูกตองตามเสียงและจังหวะ รูจักการออกเสียงไดถูกตอง และชัดเจนตามโนตสากล นอกจากนี้ยัง

กอใหเกิดความสุนทรียะ เห็นความงามของบทเพลงดวยการฟง และการรองเพลงบทขับรองท่ีปรากฏ

ในบทเพลง ถือเปนองคประกอบทางดนตรีท่ีสำคัญอยางหนึ่ง ทำหนาท่ีในการสรางสรรคบทเพลงใหมี

ความหมาย สะทอนอารมณ ความรูสึก และคุณคาของบทเพลง ใชทฤษฎีคุณคาทางสุนทรียภาพ

เขาถึงความงาม และคุณคาของบทเพลงโดยการฟง การอาน และการรองเพลง โดยคุณคาท่ีปรากฏ 

ในบทขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล มุงเนนสรางเสริมคุณภาพของผูเรียนท่ีเปนเยาวชน    

ท้ังทางรางกายและจิตใจ และเสริมสรางการเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม ซึ่งมีความสอดคลองกับหลักการ

ของทฤษฎีการขัดเกลาทางสังคม ท่ีแสดงใหเห็นวาบทเพลงสำหรับเด็ก มีบทบาทตอสังคมในแงของ

การสอนใหรูจักและเขาใจส่ิงแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรม ท้ังยังเปนเครื่องกลอมเกลาใหเกิด

อุปนิสัยอันดีงามอีกดวย  
 

3. ขอเสนอแนะ 

 ผูวิจัยนำเสนอขอเสนอแนะของงานวิจัย ดังนี้ 

 1. ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 

 ผูวิจัยมีความรู ความเขาใจในเรื่องของประวัติ และผลงานของนายฉันท ขำวิไล พรอมท้ัง   

ไดทราบถึงคุณลักษณะทางดนตรี และคุณคาของบทเพลงรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล 

 2. ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยตอไป 

2.1 สามารถเปนแบบอยางในการนำไปสรางสรรคเพลงตามลักษณะแนวเพลงของ            

นายฉันท ขำวิไล ในรูปแบบบทเพลงท่ีปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม ปลูกฝงความรักชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย และดานอื่น ๆ ท่ีสอดคลองกับบริบทของสังคมในปจจุบัน 

2.2 เปนแนวทางในการสรางสรรคนวัตกรรมเพลงเพื่อการเรียนรู สามารถนำไปใชกับ

เยาวชน บุคลากรทางการศึกษา รวมไปถึงผูท่ีสนใจ 
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ล่ิมหลัก. (ผูสัมภาษณ) เมื่อ 9 มกราคม 2563 และ 4 กุมภาพันธ 2563. 

พูนพิศ อมาตยกุล. ราชบัณฑิตกิตติมศักด์ิ นักวิชาการสาขาดนตรีวิทยา กรรมการและเลขานุการ

มูลนิธิราชสุดา. (ผูใหสัมภาษณ) นพัชรฐา ล่ิมหลัก. (ผูสัมภาษณ) เมื่อ 9 ตุลาคม 2562,      

15 ตุลาคม 2562 และ 2 ธันวาคม 2562. 

ศิขิน พงษพิพัฒน. วิศวกรเสียง มูลนิธิราชสุดา. (ผูใหสัมภาษณ) นพัชรฐา ล่ิมหลัก. (ผูสัมภาษณ) เมื่อ 

9 ตุลาคม 2562 และ 2 ธนัวาคม 2562. 

อัษฎาวุธ สาคริก. เลขาธิการมูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง). (ผูใหสัมภาษณ) นพัชรฐา 

ล่ิมหลัก. (ผูสัมภาษณ) เมื่อ 19 กันยายน 2560 และ 18 ตุลาคม 2562. 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

หนังสือขอความอนุเคราะหบุคลากรเพ่ือสนับสนุนการวิจัย 
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หนังสือขอความอนุเคราะหจาก ศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.พูนพิศ อมาตยกุล 
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หนังสือขอความอนุเคราะหจาก อาจารยอัษฎาวุธ สาคริก 
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หนังสือขอความอนุเคราะหจาก อาจารยทัศนีย ขุนทอง (ศิลปนแหงชาติ) 
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หนังสือขอความอนุเคราะหจาก อาจารยดนตรี ตราโมท 
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ภาคผนวก ข 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
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1. แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ในการสัมภาษณบุคลากรผูใหขอมูล (กลุมผูใหขอมูลสำคัญ) 

 

แบบสัมภาษณ 

งานวิจัยเร่ือง เพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล 

 

ช่ือ-สกุล ผูถูกสัมภาษณ : ______________________________________________________  

วัน และเวลา ท่ีสัมภาษณ : _____________________ สถานท่ี : _______________________ 

ตำแหนง : __________________________ สถานท่ีทำงาน : __________________________ 
 

คำถามในการสัมภาษณ : 

1) ความเปนมา และบริบทของเพลงขับรองสำหรับเด็กในสังคมไทยเปนอยางไร 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

2) คุณลักษณะทางดนตร ีและการขับรองของบทเพลงขับรองสำหรับเด็กเปนอยางไร 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

3) ความเปนมา และลักษณะของบทเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวไิลเปนอยางไร 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

4) คุณประโยชน และคุณคาท่ีปรากฎในเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไลมีอะไรบาง 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

5) ผลงานเขียน หรอืงานประพันธอื่น ๆ ของนายฉันท ขำวิไลมีอะไรบาง 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 



151 
 

2. แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ในการสัมภาษณบุคลากรผูใหขอมูล (กลุมผูปฏิบัติ) 

 

แบบสัมภาษณ 

งานวิจัยเร่ือง เพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล 

 

ช่ือ-สกุล ผูถูกสัมภาษณ : ______________________________________________________  

วัน และเวลา ท่ีสัมภาษณ : _____________________ สถานท่ี : _______________________ 

ตำแหนง : __________________________ สถานท่ีทำงาน : __________________________ 
 

คำถามในการสัมภาษณ : 
 

1) ลักษณะของบทเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไลเปนอยางไร 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

2) ลักษณะการขับรอง และดนตรีประกอบเพลงของบทเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล

เปนอยางไร 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

3) เหตุการณ รายละเอียดของข้ันตอนการฝกซอมเพลง และการบันทึกเสียงเพลงขับรองสำหรับเด็ก

ของนายฉันท ขำวิไลเปนอยางไร 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

4) จากการรวมงานกับนายฉันท ขำวิไล ลักษณะอุปนิสัย และการทำงานของนายฉันท ขำวิไล      

เปนอยางไร  

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

5) บุคคลท่ี เกี่ ยวของในการรวมฝกซอม และการบันทึกเสียงเพลงขับรองสำหรับเด็กของ             

นายฉันท ขำวิไล มีใครบาง 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
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3. แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ในการสัมภาษณบุคลากรผูใหขอมูล (กลุมผูใหขอมูลท่ัวไป) 

 

แบบสัมภาษณ 

งานวิจัยเร่ือง เพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล 

 

ช่ือ-สกุล ผูถูกสัมภาษณ : ______________________________________________________  

วัน และเวลา ท่ีสัมภาษณ : _____________________ สถานท่ี : _______________________ 

ตำแหนง : __________________________ สถานท่ีทำงาน : __________________________ 
 

คำถามในการสัมภาษณ (ขอมูลดานงานประพันธ) : 
 

1) ลักษณะ รูปแบบ และฉันทลักษณของคำประพันธ มีอะไรบาง และเปนอยางไร 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

2) ลักษณะคำประพันธของบทเพลงสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล เปนอยางไร 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

3) คุณคาดานงานประพันธท่ีปรากฏในบทเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไลเปนอยางไร 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

 

คำถามในการสัมภาษณ (ขอมูลดานสารสนเทศ) : 
 

1) ขอมูลท่ีเกี่ยวของกับประวัติ และผลงานของนายฉันท ขำวิไล มีอะไรบาง 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

2) ขอมูลท่ีปรากฏในรูปแบบของแผนบันทึกเสียง เกี่ยวกับเกี่ยวกับเพลงขับรองสำหรับเด็กของ     

นายฉันท ขำวิไล มีอะไรบาง 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
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ภาคผนวก ค 

รูปภาพการสัมภาษณบุคคลผูใหขอมูล 
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สัมภาษณศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.พูนพิศ อมาตยกุล ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

 
 

สัมภาษณศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.พูนพิศ อมาตยกุล ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 

 



155 
 

 
 

สัมภาษณคุณครูทัศนีย ขุนทอง (ศิลปนแหงชาติ) ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

 

 

 
 

สัมภาษณคุณครูดนตรี ตราโมท ณ บานโสมสองแสง 
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สัมภาษณคุณครูอัษฎาวุธ สาคริก ณ มูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) 

 

 

 
 

สัมภาษณคุณศิขิน พงษพิพัฒน ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 
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สัมภาษณคุณครูนลินี นวลขาว ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนจิตรลดา 

 

 

 
 

สัมภาษณคุณครูทัชชา ปาลกะวงศ ณ อยุธยา ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนจิตรลดา 
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ภาคผนวก ง 

บทเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล 

จากหนังสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเลม 1-4 
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หนังสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเลม 1-4 

 

1) บทเพลงจากหนังสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เลม 1 

จำนวน 31 เพลง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2492) 
 

 
 

เพลงสวัสดี 
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เพลงฉ่ิงฉับ 

 

 
 

เพลงลูกเปด 

 



161 
 

 
 

เพลงแพะ 

 

 
 

เพลงหมู 



162 
 

 
 

เพลงแมวทะโมน 

 

 
 

เพลงแมวจา 



163 
 

 
 

เพลงหนู 

 

 
 

เพลงแมไก 



164 
 

 
 

เพลงลูกไก 

 

 
 

เพลงชาชาชา 



165 
 

 
 

เพลงนกนอย 

 

 
 

เพลงดอกไม 



166 
 

 
 

เพลงลมพัด 

 

 
 

เพลงฝนตก 



167 
 

 
 

เพลงคุณพอปลูกผัก 

 

 
 

เพลงจ้ำจ้ีผลไม 



168 
 

 
 

เพลงใครมีมะมวง 

 

 
 

เพลงอะไรเอย 

หวาน  นอก    ขม  ใน 



169 
 

 
 

เพลงซอนหา 

 

 
 

เพลงเดินวน 



170 
 

 
 

เพลงโยกเยก 

 

 
 

เพลงอยาชิง 



171 
 

 
 

เพลงระวังระวงั 

 

 
 

เพลงจะจับก็จับ 



172 
 

 
 

เพลงวันอาทิตย 

 

 
 

เพลงรำวง 



173 
 

 
 

เพลงแมศรีโรงเรียน 

 

 
 

เพลงคุณพอไปทำงาน 



174 
 

 
 

เพลงคุณแมคุณพอ 

 

 
 

เพลงจะอยูท่ีไหน 

 



175 
 

2) บทเพลงจากหนังสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เลม 2 

จำนวน 31 เพลง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2492) 
 

 
 

เพลงน้ำเงินขาวแดง 

 

 
 

เพลงหนึ่งสองหนึ่ง 



176 
 

 
 

เพลงพวงมาลัย 

 

 
 

เพลงเพื่อนเพื่อนอยูหนา 



177 
 

 
 

เพลงเรารูเมื่อไดเรียน 

 

 
 

เพลงเรียน 



178 
 

 
 

เพลงรักโรงเรียน 

 

 
 

เพลงบุญพามา 



179 
 

 
 

เพลงกาจา 

 

 
 

เพลงชวยกันชวยกัน 



180 
 

 
 

เพลงเชิญมาเลนกีฬา 

 

 
 

เพลงชวงชิงชัย 



181 
 

 
 

เพลงโจะทิงทิง 

 

 
 

เพลงกระโดดเลนเลน 



182 
 

 
 

เพลงหอยโหน 

 

 
 

เพลงพวกฉันวายน้ำ 



183 
 

 
 

เพลงทุมโมง 

 

 
 

เพลงแสงจันทร 



184 
 

 
 

เพลงจันทรเอยจันทร 

 

 
 

เพลงขนมแมเอย 



185 
 

 
 

เพลงคอยคอย 

 

 
 

เพลงนี่ของของเธอ 



186 
 

 
 

เพลงของดี 

 

 
 

เพลงตุกตาของฉัน 



187 
 

 
 

เพลงงามจริง 

 

 
 

เพลงนกเขา 



188 
 

 
 

เพลงลูกนกสาลิกา 

 

 
 

เพลงนกยาง 



189 
 

 
 

เพลงนกแกว 

 

 
 

เพลงพวกเรามาเลารอง 



190 
 

 
 

เพลงโอละเห 

 

3) บทเพลงจากหนังสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เลม 3 

จำนวน 25 เพลง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2493) 
 

 
 

เพลงวันเดือนปใหม 



191 
 

 
 

 

 

เพลงเดินเถิด 

 



192 
 

 
 

 

 

เพลงหกนาิกา 

 



193 
 

 
 

 

เพลงแมศรีแจมจำรัส 

 



194 
 

 
 

เพลงวันหยุด 

 

 
 

เพลงเปดการเรียน 



195 
 

 
 

 

เพลงคุณครู 

 



196 
 

 
 

เพลงเธอจา 

 

 
 

เพลงช่ืนใจ 



197 
 

 
 

เพลงเชิญเขามาชิดชิด 

 

 
 

เพลงแขนออน 



198 
 

 
 

เพลงระบำโรงเรียน 

 

 
 

เพลงรวมกัน 



199 
 

 
 

เพลงรวมกัน (ตอ) 

 

 
 

เพลงขอโทษ 



200 
 

 
 

เพลงขอบใจ 

 

 
 

เพลงเมตตากรุณา 



201 
 

 
 

เพลงจำจำจำ 

 

 
 

เพลงไกงามเพราะขน 



202 
 

 
 

เพลงหนาวหนาว 

 

 
 

เพลงเย็นเย็น 



203 
 

 
 

เพลงน้ำเย็น 

 

 
 

เพลงตะวันรอนรอน 



204 
 

 
 

เพลงคอยคอยสูง 

 

 
 

เพลงปดการเรียน 



205 
 

 
 

 

 

เพลงไกของฉัน 

 



206 
 

4) บทเพลงจากหนังสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เลม 4 

จำนวน 22 เพลง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2494) 
 

 
 

เพลงงามไตรรงค 
 

 

 
 

เพลงมานะเรียน 



207 
 

 
 

เพลงมานะเรียน (ตอ) 

 

 
 

เพลงพวกเรา 



208 
 

 
 

 

 

เพลงออกแรงแขงขัน 

 



209 
 

 
 

เพลงแลวก็แลวกันไป 

 

 
 

เพลงกิริยา 



210 
 

 
 

เพลงเหเหมา 

 

 
 

เพลงกระตายกับเตา 



211 
 

 
 

เพลงกระตายกับเตา (ตอ) 

 

 
 

เพลงทำผิดรับผิด 



212 
 

 
 

เพลงทำผิดรับผิด (ตอ) 

 

 
 

เพลงนี่ของของกลาง 



213 
 

 
 

เพลงของเกา 

 

 
 

เพลงท่ีไหนมันรก 



214 
 

 
 

เพลงเส้ือผาของฉัน 

 

 
 

เพลงกรวดทราย 



215 
 

 
 

เพลง ก.อุ.พา.กรรม 

 

 
 

เพลงศีลธรรม 



216 
 

 
 

เพลงส่ิงท่ีเห็น 

 

 
 

เพลงเกิดเปนคน 



217 
 

 
 

 

เพลงลูกไทย 

 



218 
 

 
 

 

เพลงเดชะบุญคุณคร ู

 



219 
 

 
 

เพลงหอมกล่ินดอกไม 

 

 
 

เพลงศรีศรี 



220 
 

 
 

เพลงศรีศรี (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



221 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

แถบบันทึกเสียงตนฉบับ เพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



222 
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บันทึกเสียงโดยนายชาติเช้ือ เช้ือสมบูรณ 

     ท้ังนี้ผูวิจัยไดระบุแหลงท่ีมาของไฟลเพลงไวหลังช่ือบทเพลงทุกไฟลเพลง  
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บทคัดยอ 
 

การวิจัย เรื่อง เพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาประวัติและ
ผลงานของนายฉันท ขำวิไล 2) วิเคราะหเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล 3) เพื่อศึกษาคุณคา   
ของเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ      

จากการวิจัยพบวา นายฉันท ขำวิไล เกิดเมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2447 ท่ีจังหวัดอางทอง        
นายฉันท เปนผูท่ีมีความรูความสามารถในการเขียนหนังสือมีผลงานการเขียนมากมาย นอกจากนั้น นายฉันท

ไดแตงเพลงสำหรับเด็ก กระทรวงศึกษาไดซื้อลิขสิทธิ์ และใชเปนหนังสือบทขับรองสำหรับนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษา และผลงานท่ีทำใหนายฉันทมีช่ือเสียงและไดรับการยอมรับ คือ การประพันธบทเพลงชาติ    
ฉบับราชการทอนท่ี 3 และทอนท่ี 4 เมื่อ พ.ศ. 2477 นายฉันท ขำวิไล ถึงแกกรรมเมื่อวันท่ี 12 สิงหาคม     
พ.ศ. 2533 สิริรวมอายุ 86 ป 

จากการวิเคราะหเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล จำนวน 29 บทเพลงตามหมวดหมู     

บทเพลงไดท้ังหมด 9 ประเภท ไดแก 1) ธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 2) ครอบครัว และสังคม 3) โรงเรียน         
4) ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการละเลน 5) ดนตรีและการแสดง 6) กีฬา 7) คุณธรรมจริยธรรม 8) การสราง
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ของเพลง ไดดังนี้ บทเพลงทุกเพลงมีการใชระดับเสียงในระบบเสียงสากลท้ังหมด มีกุญแจประจำหลัก คือ 
กุญแจซอล เปนตัวกำหนดบอกระดับเสียงตัวโนต บทเพลงสวนใหญมีรูปแบบเปนเพลงทอนเดียว มีชวงเสียง
นอยกวาหรือเทากับ คู 11 เปนเพลงท่ีมีกลุมโนตอยูในบันไดเสียง F Pentatonic มีเครื่องหมายประจำจังหวะ 

2/4 และมีจังหวะปานกลาง  
คุณคาท่ีปรากฏในบทเพลงของเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล คือ คุณคาดานดนตรี 

ดานงานประพันธ และดานสังคม มุงเนนสรางเสริมคุณภาพของผูเรียนในวัยเยาวท้ังทางรางกายและจิตใจ   
และเสริมสรางการเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม ซึ่งมีความสอดคลองกับหลักการของทฤษฎีการขัดเกลาทางสังคม       
ท่ีแสดงใหเห็นวาบทเพลงสำหรับเด็ก มีบทบาทตอสังคมในแงของการสอนใหรู จักและเขาใจส่ิงแวดลอม       

ทางสังคมและวัฒนธรรม ท้ังยังเปนเครื่องกลอมเกลาใหเกิดอุปนิสัยอันดีงามอีกดวย 
 
คำสำคัญ: เพลงขับรองสำหรับเด็ก, นายฉันท ขำวิไล, ประวัติและผลงาน, การวิเคราะหบทเพลง, คุณคาของบทเพลง 
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ABSTRACT 
 

The objectives of the research consist of three main aspects: 1) studying biography and 
achievement of Chan Khamwilai, 2) analysing children’s songs composed by Chan Khamwilai, 
and 3) studying the value of children’s songs of Chan Khamwilai by qualitative research method. 

The result showed that Chan Khamwilai was born on 21 February 1904 in Ang-Thong 
province. Chan is well-known in writing various kind of literature. Moreover, Chan is famous in 
composing the children’s song; Ministry of Education has bought the right of the music and used 
the lyrics from his compositions to be a standard course-book collection used in the elementary 
schools under the government administration. Notably, the work that made Chan recognised 
broadly is writing the lyrics for the National Anthem in the third and the fourth sections. Chan died 
at the age of 84 on 12 August 1990. 

In terms of the musical analysis of Chan Kamwilai’s children song, there are twenty-nine 
songs divided into nine categories, including 1) nature and environment, 2) family and society,    
3) school, 4) arts and culture, tradition, and amusement, 5) music and dance, 6) sport,                
7) morality, 8) self-discipline, and 9) patriotism. The musical characteristics are as follows: all songs 
employ Western Classical Music system in which G-clef is used, most of the songs have a single 
section, the range of the notes is less than or equal to the 11th interval, and all songs are played 
in F Pentatonic scale with a 2/4 time signature at a moderate tempo. 

Regarding the value expressed in the children songs of Chan Kamwilai is the musical value, 
poetry value, and social value with the emphasis of building the quality of the children from their 
childhood physically and mentally as well as encouraging a sense of being a good member of   the 
society; apparently, all the values mentioned have corresponded with the socialisation theories. 
Hence, this showed the influence of children’s music to society in terms of teaching social and 
cultural concepts as a tool to nurture an appropriate personality for the children. 

 
Keywords: children’s song, chan khamwilai, biography and achievement, music analysis, music value. 
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บทที่ 1 

บทนำ 

 

1. ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 

 มนุษยไดมีการนำเอาดนตรีเขามามีสวนรวมในการดำเนินชีวิต มีการปรับปรุง เปล่ียนแปลง 

พัฒนาข้ึนมาอยางเปนลำดับ เพื่อนำมาเสริมสรางคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน ไมวาจะเปนในดานพิธีกรรม

ศาสนา การเมือง สังคม วัฒนธรรม ประเพณีและดานการศึกษา นอกจากนี้ดนตรีถูกใชเปนเครื่องมือ

ในการกลอมเกลาจิตใจของมนุษย สามารถกระตุนอารมณความรูสึก และปรับเปล่ียนพฤติกรรม

บางอยางของมนุษยได 

 การกลอมเกลาทางสังคม เปนการเรียนรูของสมาชิกในสังคมท้ังรูปแบบท่ีเปนทางการและ  

ไมเปนทางการ เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพตามความตองการของสังคมท้ังทางตรง โดยครอบครัว 

การศึกษา บุคคลรอบขาง และทางออม โดยการเลียนแบบ มีจุดมุงหมายเพื่อตองการการปลูกฝง

ระเบียบวินัย การรูจักบทบาท และทัศนคติตาง ๆ ดนตรีจึงเปนเครื่องมือสำคัญอยางหนึ่งท่ีชวย      

ในการพัฒนา กอใหเกิดความคิด พฤติกรรมท่ีดีงามใหเกิดในสังคมได และกลุมเปาหมายท่ีสำคัญ คือ      

กลุมเยาวชนของสังคม  

การปลูกฝงใหเยาวชนไดเรียนรูระเบียบวินัย รูจักหนาท่ีและบทบาทของตนเองในสังคม   

ผานกิจกรรมทางดนตรีนั้น ทำใหเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลินไปกับเสียงดนตรี ไดรูจักทำนองและ

จังหวะ และกอใหเกิดอุปนิสัยท่ีดีงาม นอกจากนี้ยังไดเรียนรูดานภาษาผานทางเนื้อเพลง ซึ่งมีบทบาท

ในการช้ีแนะคานิยมพื้นฐานท่ีมีลักษณะไมซับซอน แตมีความสำคัญกับบทบาทในการควบคุมแนวคิด

ในการดำเนินชีวิตในสังคม ทำใหรูจักและเขาใจส่ิงแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรมในแงตาง ๆ เชน 

คานิยมเกี่ยวกับความกตัญู ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบ ความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว 

ความสัมพันธระหวางเด็กกับโลกธรรมชาติ เปนตน 

กระทรวงศึกษาได เล็งเห็นความสำคัญของกิจกรรมการเรียนรูทางดานดนตรี และ          

การรองเพลงสำหรับเด็ก จึงไดมีการจัดการศึกษาทางดานดนตรีตามแนวทางของการศึกษาแหงชาติ 

ภายหลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เพื่อสงเสริมพัฒนาการของเด็ก มีการจัดทำ

หลักสูตรทางดานดนตรี และไดมีการพัฒนามาอยางตอเนื่อง โดยในหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2491 

กระทรวงศึกษาธิการไดระบุถึงจุดมุงหมายของการเรียนดานดนตรไีววา “ใหนักเรียนไดเรียนรูเพลงรัก

ชาติบานเมือง เพลงของโรงเรียน เพลงอัตราจังหวะ 2 ช้ัน และเพลงพื้นเมือง” เพื่อเปนการฝกทักษะ

ทางดานดนตรี การรองเพลง ทำใหเกิดความเพลิดเพลินใจ เปนเครื่องกลอมเกลาจิตใจกอใหเกิด

อุปนิสัยอันดีงาม อีกท้ังทำใหรูจักใชเวลาใหเกิดประโยชน ตอมาในหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2498
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กระทรวงศึกษาธิการจัดทำหลักสูตรการสอนรายวิชาขับรอง โดยมุงเนนใหผูเรียนรองเพลงงาย ๆ 

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดกำหนด มีท้ังเพลงทำนองเพลงไทย เพลงสากล และเพลงไทยสากล     

มีจุดมุงหมายเพื่อใหผูเรียนรองเพลงใหถูกตองตามเสียงและจังหวะ รูจักการออกเสียงไดถูกตอง และ

ชัดเจนตามโนตสากล นอกจากการจัดทำหลักสูตรทางดานดนตรีแลว กระทรวงศึกษาธิการไดมี     

การจัดทำแบบเรียนสำหรับรายวิชาดนตรีและขับรองข้ึนในป พ.ศ. 2492-2494 คือ หนังสือบทขับรอง

เพลงตามหลักสูตรประถมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เลม 1-4  จัดทำเพื่อนำมาใชประกอบการเรียน

การสอนในระดับประถมศึกษา ประพันธบทรอง และบรรจุทำนองเพลงโดยนายฉันท ขำวิไล      

เขียนโนตสากลประกอบบทเพลง โดยพระเจนดุริยางค และมีการจัดทำแผนเสียงแจกจายใหโรงเรียน

พรอมกับหนังสือ โดยมีนายมนตรี ตราโมท (ศิลปนแหงชาติ) เปนผูควบคุมวงดนตรี ในการบันทึก

แผนเสียงอีกดวย 

นายฉันท ขำวิไล เปนนักประพันธท่ีมีช่ือเสียงในขณะนั้น มีผลงานการประพันธโคลง ฉันท 

กาพย กลอน และผลงานดานการเขียนหนังสือมากมาย นอกจากผลงานดานการเขียนหนังสือแลว 

ผลงานท่ีสำคัญของนายฉันท ขำวิไล คือเพลงรองสำหรับเด็ก ซึ่งเปนผลงานท่ีมีความสมบูรณท่ีสุด     

ท่ีประพันธข้ึนโดยคีตกวีไทย เพราะนอกจากจะเปนเพลงท่ีประพันธข้ึนสำหรับเด็กแลว ยังเปนเพลงท่ีมี

การบันทึกเพลงท่ีสมบูรณท่ีสุด กลาวคือ เนื้อเพลงเปนเรื่องราวของเด็ก ประพันธข้ึนเพื่อใหเด็กรอง 

เปนเพลงทำนองส้ัน ๆ งาย ๆ ท้ังยังมีการบันทึกเปนโนตสากลไวอีกดวย นอกจากนี้มีผลงานท่ีสำคัญ

อีกช้ินหนึ่งก็คือ การประพันธคำรองเพลงชาติทอนท่ี 3 และทอนท่ี 4   

จากผลงานดานการประพันธเพลงรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไลขางตน ทำใหผูวิจัย    

มีความสนใจท่ีตองการศึกษาโครงสราง องคประกอบ และคุณลักษณะทางดนตรีของบทเพลง 

ตลอดจนศึกษาคุณคาท่ีปรากฏในบทเพลง นอกจากนี้ผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาประวัติและผลงาน

ในดานตาง ๆ ของนายฉันท ขำวิไลอีกดวย 
 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาประวัติและผลงานของนายฉันท ขำวิไล 

2.2 เพื่อวิเคราะหเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล 

2.3 เพื่อศึกษาคุณคาของเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล 
 

3. คำถามในการวิจัย 

3.1 ประวัติและผลงานของนายฉันท ขำวิไลเปนอยางไร  

3.2 คุณลักษณะทางดนตรีของเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไลเปนอยางไร 

3.3 คุณคาท่ีปรากฎในเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไลมีอะไรบาง 
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4. ขอบเขตในการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกำหนดขอบเขตดานเนื้อหาเพื่อใชในการวิเคราะห ดังนี้ 

4.1 ผูวิจัยศึกษาคุณคาของเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล ท่ีประพันธและ 

บรรจุเพลงโดยนายฉันท ขำวิไล จำนวน 109 เพลง จากหนังสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตร

ประถมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เลม 1-4  

4.2 ผูวิ จัยคัดเลือกบทเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล จำนวน 29 เพลง        

จากจำนวน 109 เพลง เพื่อใชในการวิเคราะหองคประกอบ และคุณลักษณะทางดนตรีของบทเพลง  
  

5. ขอตกลงเบ้ืองตน 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยวิเคราะหบทเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล จากเนื้อเพลง

และโน ตสากลท่ี ไดมีก ารบันทึกไว ในหนั ง สือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ เลม 1-4  
 

6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

ประโยชนท่ีคาดวาไดรับจากการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยคาดวาจะกอใหเกิดประโยชน ดังนี้ 

6.1 นำไปใชเปนองคความรูทางดานวิชาการ เพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษา 

บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจในดานดนตรี  ด านการขับรอง และ             

ดานงานประพันธ  

6.2 นำความรูดานคุณคาของบทเพลงท่ีไดจากการวิจัยไปปรับใชในโอกาสตาง ๆ  เพื่อเปนประโยชน

ตอวงการดนตรี การศึกษา และสังคม 

6.3 เปนแนวทางแกผูท่ีสนใจในงานวิจัยทางดานศิลปวัฒนธรรมดนตรี ขับรอง และงานประพันธ 

เพื่อสามารถนำไปสรางสรรคเปนผลงานนวัตกรรมตอไป 
 

7. นิยามศัพทเฉพาะ 

เพลงขับรองสำหรับเด็ก  หมายถึง บทเพลงท่ีแตงข้ึนสำหรับเด็ก บทเพลงขับรองจากหนังสือ

บทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการท่ีประพันธโดยนายฉันท ขำวิไล  

นายฉันท ขำวิไล คือ คีตกวีไทยท่ีมีช่ือเสียง มีผลงานประพันธ งานเขียนหนังสือ และ     

งานประพันธเพลงสำหรับเด็ก 

ประวัติ และผลงาน คือ ชีวประวัติดานการศึกษา ครอบครัว ผลงานดานงานประพันธ    

งานเขียนหนังสือ และรางวัลเกียรติคุณของนายฉันท ขำวิไล 
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วิเคราะหบทเพลง หมายถึง การวิเคราะห องคประกอบ และคุณลักษณะทางดนตรี       

ทางดนตรีของบทเพลงขับรองสำหรับเด็ก ประกอบไปดวย รูปแบบ  ทำนอง จังหวะ และ            

เนื้อเพลงเทานั้น 

คุณคาของบทเพลง หมายถึง คุณคาดานดนตรี คุณคาดานงานประพันธ และคุณคา       

ดานสังคม ท่ีปรากฏในเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล 
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บทที่ 2 

การทบทวนวรรณกรรม 
 

การศึกษาเรื่อง เพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล ผูวิจัยแบงเนื้อหาการทบทวน

วรรณกรรมจากการศึกษาหนังสือ งานวิจัย เอกสารและส่ิงพิมพอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของไวเปนประเด็น 

ดังตอไปนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

   1.1 ทฤษฎีประวัติศาสตรวัฒนธรรม 

    1.2 ทฤษฎีโครงสรางและหนาท่ีนิยม 

   1.3 ทฤษฎีการขัดเกลาทางสังคม 

    1.4 ทฤษฎีสุนทรียศาสตร 

2. สารัตถะท่ีเกี่ยวของ 

    2.1 การศึกษาไทยหลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 

    2.2 เพลงขับรองสำหรับเด็ก 

    2.3 องคประกอบของบทเพลง 

    2.4 แนวทางการวิเคราะหเพลง 

    2.5 แนวเสียงท่ีใชในการรองเพลง 

    2.6 แนวคิดการประพันธเพลง 

   2.7 คำประพันธ 

3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

4. กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
 

1. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
1.1 ทฤษฎีประวัติศาสตรวัฒนธรรม 
การศึกษาวัฒนธรรมหรือพฤติกรรมของมนุษยหลีกไมพนการสืบสวนยอนหลังเรื่องราวในอดีต

โดยมนุษยไดผานข้ันตอนมาและท้ิงผลของการกระทำของตนเองไวมากมาย การศึกษาถึงอดีตสามารถ
นำมาอธิบายพฤติกรรมของมนุษยในปจจุบันไดเปนอยางดี  

ฟรานซ โบแอส (Franz Boas) ผูใหกำเนิดทฤษฎีประวัติศาสตร ไดศึกษาทางมานุษยวิทยา
ดวยวิธีการทางประวัติศาสตรสืบยอนเปนสวนใหญ เช่ือวาวัฒนธรรมถูกกำหนดใหมีรูปแบบตาง ๆ กัน
โดยกลุมเช้ือชาติของมนุษย ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และระบบการหากินของมนุษยในทองถ่ินหนึ่ง ๆ 
นอกจากนี้วัฒนธรรมจะเปนรูปแบบใดข้ึนอยูกับวามันแพรกระจายมาจากท่ีใด และสมัยใด          
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ดวยการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมของคนตางภาษากันทำใหวัฒนธรรมหลากหลายมากข้ึน และวิธีจะ
ศึกษาความเปนมาของวัฒนธรรมนั้นก็ตองใชวิธีการทางประวัติศาสตร 

การศึกษาทางประวัติศาสตรไมไดเปนวิธีการศึกษาวัฒนธรรมในแงอดีตเทานั้น แตเปนวิธกีาร

หลาย ๆ วิธีรวมกันไดแก 

1) ศึกษาความเปนมาในอ ดีตของวัฒ นธรรมในแตละ เนื้ อหาจากอดีตถึงป จ จุ บัน             

เปนการศึกษาถึงพัฒนาการของวัฒนธรรม 

2) สังเกตการณความเปนตัวของตนเองของวัฒนธรรม ซึ่งเปนการศึกษาวัฒนธรรมปจจุบัน

ดวยการเขาไปสังเกตหรือศึกษาดวยตนเอง 

3) ศึกษาวัตถุและเหตุการณในแงของเวลาและสถานท่ี โดยสังเกตการณในแงของกาลเวลา

และแหลงของวัฒนธรรม ซึ่งจะเปนวิธีท่ีเรียบเรียงเรื่องราวของพฤติกรรมและความเปนมาไดอยาง

ถูกตอง 

4) การขุดคน เปนการสืบหาหลักฐานของวัฒนธรรมในอดีตโดยการขุดคน ซึ่งจะสามารถ   

นำหลักฐานทางรูปธรรมมายืนยันการศึกษาวัฒนธรรมในปจจุบันได เปนการชวยในการตีความ

พฤติกรรมมนุษยในปจจุบันอยางมาก 

5) การศึกษาแบบวิเคราะหโครงสรางรวม เปนการศึกษาวัฒนธรรมของสังคมใด ๆ โดยนำ

โครงสรางทุกสวนมาวิเคราะหรวมกัน เพื่อความเขาใจวัฒนธรรมในภาพรวมของสังคมหนึ่ง ๆ 

การศึกษาวัฒนธรรมโดยใชวิธีการทางประวัติศาสตรซึ่งเปนการมองเรื่องราวยอนหลังนั้น 

เกี่ยวของกับกาลเวลาอยางยากท่ีจะหลีกเล่ียงได การท่ีเขาใจเหตุการณในปจจุบันจำเปนตองสืบสาว

เหตุการณยอนไปขางหลัง เปนประโยชนตอการวางแผนการลวงหนาไดสำหรับเหตุการณในอนาคต 

เปนการศึกษาตอเนื่องแบบลูกโซของเหตุการณและเวลา (นิยพรรณ วรรณศิริ, 2540, น. 89-92) 

ภิญโญ ภู เทศ (2557, น. 20) กลาวถึงการศึกษาประวัติศาสตรวัฒนธรรมดนตรีไววา 

การศึกษาประวัติศาสตรวัฒนธรรมทำใหทราบถึงวิวัฒนาการของดนตรีท่ีผานมา ในดานแหลงกำเนิด

ของดนตรี การพัฒนาดนตรีในรูปแบบตาง ๆ การศึกษามานุษยวิทยาดนตรีตองมีการสืบคน

ประวัติศาสตร เพื่อตองการทราบเรื่องราวของดนตรีท่ีมีมาแตด้ังเดิม และการคงอยูของดนตรีต้ังแต

อดีตจนถึงปจจุบัน ท้ังยังเปนการสะทอนวิ ถี ชีวิตวัฒนธรรมของกลุมคน ท่ีรวมใช ตัวดนตรี             

หรือบทเพลงนั้น ๆ ดวย  

ดนตรีเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมเปนแนวคิด เปนวิถีชีวิต แสดงถึงพฤติกรรมและการปฏิบัติ

ท่ีผูคนในสังคมหนึ่ง ๆ ไดส่ังสมสืบทอดมาเปนระยะเวลานาน กอใหเกิดประโยชนสุขและความ

กลมกลืนในสังคมเปนอยางดี วัฒนธรรมเปนส่ิงท่ีถายโยงจากบุคคลไปสูบุคคล และจากทองถ่ินหนึ่ง

ไปสูอีกทองถ่ินหนึ่ง การถายโยงทางวัฒนธรรมเปนไปไดโดยท่ีมนุษยมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน 

(ปญญา รุงเรือง, 2545, น. 2) 
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วิธีการและแนวคิดทางประวัติศาสตรวัฒนธรรมขางตน สามารถนำมาใชในการศึกษา

เหตุการณ บริบททางสังคมและวัฒนธรรม ความเปนมาในอดีตของบทเพลงสำหรับเด็กของนายฉันท 

ขำวิไล โดยผูวิจัยไดใชวิธีการทางประวัติศาสตรสืบคนขอมูลจากเอกสาร หนังสือ แผนเสียง รวมถึงตัว

บุคคลท่ีมีสวนเกี่ยวของกับเหตุการณ แลวนำขอมูลท่ีไดมารวบรวม เรียบเรียง และนำมาวิเคราะห 

1.2 ทฤษฎีโครงสรางและหนาท่ีนิยม 

 ทฤษฎี โครงสรางและหนาท่ีนิยม เปนการศึกษาพฤติกรรมของมนุษยมักใชวิธีการ           

ทางประวัติศาสตรสืบยอนเปนสวนใหญ ตอมาการศึกษาวัฒนธรรมไดขยายขอบเขต เพราะเกิด

แนวคิดใหม ๆ ข้ึนมากมาย โดยเฉพาะทางดานมานุษยวิทยาและวัฒนธรรม จึงเกิดแนวทางการศึกษา

วัฒนธรรมแบบใหม ๆ  นั่นก็คือศึกษาพฤติกรรมของคนในสังคมในรูปแบบบูรณาการ ซึ่งจะตองศึกษา

หนาท่ีของโครงสรางของสังคมทุก ๆ โครงสราง ในขณะเดียวกันใหสัมพันธกันจึงจะเขาใจสังคมหนึ่ง ๆ 

ไดอยางลึกซึ้งและถองแท เพราะสังคมหนึ่ง ๆ ประกอบไปดวย โครงสรางตาง ๆ โครสรางของสังคม  

ก็คือสวนประกอบของสังคมนั่นเอง แตละโครงสรางจะทำหนาท่ีประสานสัมพันธกัน ถาขาดโครงสราง

ใดโครงสรางหนึ่งสังคมก็จะลมสลายหรือหากโครงสรางใดโครงสรางหนึ่งทรุดโทรม หรือเส่ือมสลาย

โครงสรางนั้นก็จะทำหนาท่ีไมไดดี จะเปนผลกระทบไปถึงโครงสรางอื่น ๆ เปนลูกโซ สุดทายจะทำให

สังคมนั้นเส่ือมทรามหรือลมสลายลงไป แตในความเปนจริงแลวสังคมมีวิธีการปรับตัวไดเองกลาวคือ 

เมื่อโครงสรางใดโครงสรางหนึ่งของสังคมเกิดเส่ือมทรามลงและทำงานลมเหลว หรือบกพรองไป สังคม

จะหยุดชะงักระยะหนึ่ง และจะมีการเยียวยารักษาหรือปรับเปล่ียนโครงสรางนั้นใหทำหนาท่ีไดดี

ดังเดิมเสียกอน สังคมจึงจะกาวเดินตอไป สังคมจะมีการขยับปรับเปล่ียนโครงสรางท่ีบกพรองเสมอ 

ลักษณะนี้เปนการปรับสมดุลของตัวเอง คือลักษณะการเคล่ือนไหวและไมหยุดนิ่งของสังคมท่ีเรียกวา 

การเคล่ือนไหวท่ีสมดุล  

 หนาท่ีนิยม หมายถึงการตีความประพฤติใด ๆ ท่ีมนุษยคิดข้ึนมาประพฤติปฏิบัติตาม ๆ กัน

จนเปนขบวนการและสถาบันลวนแตมีหนาท่ีตอบสนองความจำเปนพื้นฐานอยางใดอยางหนึ่ง      

ของมนุษย ท้ัง ส้ิน มันมีหนาท่ีในสังคมเสมอ สมาชิกในสังคมจึงนิยมประพฤติปฏิ บัติ มนุษย              

มีความสามารถและมีปกติวิสัยอยูอยางหนึ่ง คือจะคิดส่ิงใดข้ึนมาใชจะตองไดรับความสะดวกสบาย

และพึงพอใจกับ ส่ิงนั้น ๆ เสมอ หากเมื่อใดเห็นวาส่ิงท่ีคิดข้ึนมานั้นไมดี ไมเหมาะสม ไมพึงพอใจแลว 

ก็จะขจัดส่ิงนั้น ท้ิงไป และคิดส่ิงใหม ๆ ท่ีดีกวา เหมาะสมกวาข้ึนมาทดแทน เพื่อใชทำหนาท่ี

ตอบสนองตอไป  

แนวทางการศึกษาดานหนาท่ีนิยมเหมาะสมกับการศึกษา และเขาใจพฤติกรรมระดับพื้นฐาน 

หรือพฤติกรรมของคนในสังคม เพราะสามารถอธิบายไดวา คนเราจะทำอะไรไดนั้นก็จะทำเพราะ 

ความจำเปนอยางใดอยางหนึ่ง นอกจากนี้ชวยใหผูศึกษาเขาใจถึงพฤติกรรมอันกอใหเกิดสถาบันตาง ๆ 

ในสังคมมนุษย ตลอดจนรูปแบบ และระดับความเจริญของสถาบันเหลานั้นซึ่งก็คือวัฒนธรรม      
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ของสังคมหนึ่ง ๆ นั่นเอง เชน เราเรียกสถาบันทางเศรษฐกิจวา วัฒนธรรมทางเศรษฐกิจ เปนตน     

(นิยพรรณ วรรณศิริ, 2540, น. 108-119) 

 จากแนวคิดของทฤษฎีโครงสรางและหนาท่ีนิยมขางตน ผูวิจัยสามารถนำมาใชเปนแนวทาง

ในการศึกษาโครงสรางและหนาท่ีของคนในสังคมท่ีสะทอนมาจากบทเพลงขับรองสำหรับเด็กของ  

นายฉันท ขำวิไล เพื่อไดทราบถึงบทบาทหนาท่ีของคนในสังคม ตลอดจนแนวคิดและพฤติกรรมของ

คนในสังคมในขณะนั้น สามารถนำขอมูลท่ีไดมาใชในการวิเคราะหถึงคุณคาทางดานสังคมท่ีปรากฏ  

ในบทเพลง 

1.3 ทฤษฎีการขัดเกลาทางสังคม 

การขัดเกลาทางสังคม หมายถึง กระบวนท่ีคนเรียนรูการเปนสมาชิกของกลุมหรือของสังคม 

โดยนำบรรทัดฐานและคานิยมทางสังคมมาเปนของตนและเรียนรูในการปฏิบัติตนตามบทบาทและ

ภาระหนาท่ีทางสังคม 

จำนงค อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ (2552, น.43-44) กลาวถึงหลักการของทฤษฎีการขัดเกลา  

ทางสังคมไววาการขัดเกลาทางสังคม เปนกระบวนการทางสังคมกับทางจิตวิทยา ซึ่งมีผลทำใหบุคคล 

มีบุคลิกภาพตามแนวทางท่ีสังคมตองการ สามารถทำได 2 ทาง คือ ทางตรง เชน พอแมสอนลูก     

ครูสอนนักเรียน และทางออม เชน การเขาฟงการบรรยาย การอานหนังสือ เปนตน 

การขัดเกลาทางสังคมมีจุดมุงหมาย ดังนี้ 

1. เพื่อชวยเพราะความเปนระเบียบวินัยข้ันพื้นฐาน ความมีระเบียบวินัยนี้จำเปนตองมี    

การปลูกฝงใหแนนจนเกิดเปนนิสัยถาวรในตัวบุคคล 

2. เพื่อสอนใหบุคคลรูจักบทบาททางสังคม ซึ่งมนุษยในสังคมมีบทบาทท่ีแตกตางกันออกไป

ตามสถานภาพหรือตำแหนงท่ีไดรับ 

3. ทำใหบุคคลมีความชำนาญและทักษะในดานตาง ๆ พรอมท่ีจะเขารวมในกิจกรรม      

ทางสังคมได 

สุวรรณา เกรียงไกรเพชร (2529, น. 72-79) กลาวถึงเพลงเด็กกับกระบวนการอบรม      

ทางสังคมในวัยเยาว ไววา ในอดีตวัฒนธรรมมุขปาฐะจัดเปนวิธีการสำคัญท่ีสุดในกระบวนการอบรม

ทางสังคม เปนกระบวนการท่ีสังคมถายทอดคานิยมทางสังคมวัฒนธรรมใหแกสมาชิกของสังคมนั้น 

พรอมท้ังช้ีนำถึงแนวทางการประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตตามท่ีสังคมเห็นวาเหมาะสม 

เพลงเด็กมีบทบาทกับกระบวนการอบรมสมาชิกวัยเยาวของสังคมใหรู จักและเขาใจ

ส่ิงแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรมในแงตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

1. ความสัมพันธระหวางเด็กกับครอบครัว และสมาชิกในครอบครัว ซึ่งเปนส่ิงแวดลอมท่ีใกล

ตัวเดกมากท่ีสุด 
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2. ความสัมพันธระหวางเพศและการควบคุมของสังคม 

3. ความสัมพันธระหวางเด็กกับโลกธรรมชาติ 

นอกจากความสัมพันธในระดับตาง ๆ แลว เพลงเด็กยังมีบทบาทในการช้ีแนะคานิยมเบ้ืองตน 

หรือคานิยมพื้นฐานท่ีมีลักษณะไมซับซอน แตมีความสำคัญกับบทบาทในการควบคุมแนวคิดในการ

ดำเนินชีวิตในสังคม เชน คานิยมเกี่ยวกับความกตัญู ความซื่อสัตย และความรับผิดชอบ เปนตน 

 จากขอความขางตน แสดงใหเห็นวาบทเพลงมีบทบาทสำคัญตอสังคม มีสวนชวยในการ    

ขัดเกลาสมาชิกในสังคมใหเรียนรูในการปฏิบัติตนตามบทบาทหนาท่ีทางสังคม โดยเฉพาะกลุมเยาวชน

ท่ีจะตองเติบโตมาเปนผูใหญในวันขางหนา บทเพลงสำหรับเด็กจึงมีบทบาทตอสังคมในแงของการ

สอนใหรูจักและเขาใจส่ิงแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรม ท้ังยังเปนเครื่องกลอมเกลาใหเกิดอุปนิสัย

อันดีงามดวย  

1.4 ทฤษฎีสุนทรียศาสตร 

 ตามความหมายในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 สุนทรียภาพ เปนเรื่อง

ของความงามในธรรมชาติหรืองานศิลปะท่ีแตละบุคคลสามารถเขาใจและรูสึกได ความเขาใจและรูสึก

ของแตละบุคคลท่ีมีตอความงามในธรรมชาติหรืองานศิลปะ สามารถกลาวไดวา สุนทรียภาพเกี่ยวของ

กับคาวมรูสึกของมนุษยโดยตรงในเรื่องของความสวยงามของธรรมชาติและความสวยงามท่ีมนุษย

สรางข้ึน ไดแก ผลงานดานศิลปะทางดานทัศนศิลป ดนตรี นาฏศิลป และวรรณศิลป สุนทรียศาสตร

จึงเปนศาสตรท่ีศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของความงามของศิลปะ (ณรุทธ สุทธจิตต, 2561, น. 139-145) 

 บามการเตน (Alexander Baumgarten) นักปราชญชาวเยอรมัน ใหความหมายของ

สุนทรียศาสตร (Aesthetics) หมายถึง ส่ิงท่ีรับรู ได โดยความรู สึกซึ่ งตรงกันขามกับ ส่ิงท่ีรับรู          

โดยความคิด 

 สุนทรียศาสตรนำไปใชศึกษาในดานตาง ๆ กลาวคือ สุนทรียศาสตรเชิงวิทยาศาสตรศึกษา

เกี่ยวกับปจจัยตาง ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอการรับรูในเรื่องความงามหรือกระบวนในเรื่องของความงาม เชน 

การทดลองในเรื่องของการับรูของคนในเรื่องรูปแบบการประพันธเพลง การประสานเสียง          

สวนสุนทรียศาสตรเชิงปรัชญาศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของความงาม ไดแก การอธิบายถึงธรรมชาติ

สุนทรียวัตถุ สุนทรียประสบการณ และเกณฑท่ีเกี่ยวของกับการตัดสินคุณคาในเชิงสุนทรียภาพ      

ซึ่งนำไปสูสุนทรียซาบซึ้ง  

 สุนทรียศาสตรเปนเรื่องของความงามของวัตถุซึ่งเปนคุณคาภายในของวัตถุนั้น ๆ มิไดมองท่ี

คุณคาภายนอกหรือคุณคาในเชิงประโยชนใชสอย สุนทรียศาสตรและเทคโนโลยีจึงมีความแตกตางกัน

อยางชัดเจน ในขณะท่ีเทคโนโลยีพยายามสรางสรรคส่ิงท่ีทำใหชีวิตมนุษยสะดวกสบายมากข้ึน ซึ่งเปน

การสรางสรรคส่ิงตาง ๆ เพื่อประโยชนใชสอย สุนทรียศาสตรมุงสรางสรรคเพื่อแสดงคุณคาแหง  

ความงามในตัวของส่ิงนั้น มิไดคำนึงถึงประโยชนใชสอยเปนเบ้ืองตน มนุษยไมสามารถใชสอย        
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ส่ิงเหลานี้ไดโดยตรงดังเชนผลงานของเทคโนโลยี อยางไรก็ตาม ส่ิงท่ีมนุษยสรางสรรคข้ึนโดยนัยของ

สุนทรียศาสตรใหความสุข คามเต็มเปยม ความเอิบอิ่ม ความซาบซึ้งกับมนุษย ทำใหมนุษยรับรูหรือ

รูสึกในความงามของส่ิงเหลานั้นเชนเดียวกับในธรรชาติ ความงามตามธรรมชาติท่ีปรากฏตอหนา

มนุษยทำใหมนุษยเกิดความเอิบอิ่มในความรูสึก เกิดความช่ืนชมในคุณคาของความงามตามธรรมชาติ 

สุนทรียภาพท้ังจากการสรางสรรคโดยมนุษยและธรรมชาติ ทำใหมนุษยรูซึ้งความงาม เขาใจในคุณคา 

และช่ืนชมกับสุนทรียภาพตาง ๆ เหลานั้น ความรูสึกเหลานี้มิใชเกิดข้ึนไดงาย ๆ หรือเกิดข้ึนกับใคร  

ไดทุกคน ยอมตองมีการเรียนรูพัฒนาไปตามข้ันตอน 

 องคประกอบของสุนทรียศาสตร 

 สุนทรียศาสตรหรือเรื่องของความงามนั้นมีองคประกอบหลายอยางท่ีเกี่ยวของในการรับรู

หรือรูสึกถึงความงาม องคประกอบแรกคือ วัตถุหรือส่ิงตาง ๆ ท่ีมีความงาม ซึ่งไดแก สุนทรียวัตถุ 

องคประกอบตอมา คือ การรับรูหรือรูสึกถึงความงามของสุนทรียวัตถุ ซึ่งไดแก สุนทรียประสบการณ 

และองคประกอบสุดทายคือ ความรูสึกถึงคุณคาและช่ืนชมสุนทรียวัตถุนั้น ซึ่งไดแก สุนทรียซาบซึ้ง 

 1) สุนทรียวัตถุ (Aesthetic Object) คือ ความงามหรือคุณลักษณะของวัตถุซึ่งสามารถ    

รับรูไดดวยประสาทสัมผัสท้ังหาในธรรมชาติ ไดแก เสียงนกรองท่ีไพเราะ ทัศนียภาพของใบไม     

ยามเปล่ียนสี ในทางดนตรี ศิลปวัตถุ ไดแก บทเพลง สุนทรียวัตถุจำเปนตองมีองคประกอบของ   

ความงดงามครบถวน องคประกอบตาง ๆ เหลานี้ท้ังในทางธรรมชาติและในทางศิลปะมีรายละเอียด

ปลีกยอยแตกตางกันออกไป จะกลาวถึงสุนทรียวัตถุทางโสตศิลป นั่นคือ บทเพลง 

 บทเพลงจัดเปนสุนทรียวัตถุทางโสตศิลป มีการผสมกลมกลืนและควาขัดแยงของการจัด

องคประกอบตาง ๆ จนเปนบทเพลง มีความพอดี แสดงถึงคุณคาของโสตศิลปโดยสมบูรณ  

องคประกอบพื้นฐานทางดนตรีครบถวน ไดแก เรื่องของจังหวะ ทำนอง เสียงประสาน รูปพรรณ สีสัน 

ลักษณะของเสียง และรูปแบบ องคประกอบเหลานี้ เมื่อนำมารวมกันโดยสรางหรือกฎเกณฑ        

ตามหลักการและทฤษฎีทางโสตศิลป ทำใหเกิดเปนดนตรีท่ีมีคุณคา มีความไพเราะ เปนบทเพลงท่ี  

จัดวาเปนสุนทรียวัตถุ โครงสรางหรือกฎเกณฑในแตละยุคแตละสมัยมีความแตกตางกัน บางยุคอาจมี

การเนนองคประกอบกนตรีบางอยางมากกวาองคประกอบดนตรีอื่น ๆ ดังนั้น บทเพลงในแตละยุค  

แตละสมัยจึงมีความแตกตางกันออกไป 

 2) สุนทรียประสบการณ  (Aesthetic Experience) คือ ประสบการณ เกี่ ยวเนื่ องกับ         

การรับรูคุณลักษณะของสุนทรียวัตถุ ในทางดนตรีการรับรู ท่ีสำคัญเกิดข้ึนจากการฟง ซึ่งเปน

กระบวนการทางปญญาเชิงปริมาณและคุณภาพ สุนทรียประสบการณเปนประสบการณท่ีเกี่ยวของ

กับความรู ความคิด และความรูสึก ดังนั้น ผูท่ีจะเกิดสุนทรียประสบการณจะตองมีความรูมากพอ   

ในการรับรูความงามหรือคุณลักษณะในสุนทรียวัตถุนั้น กระบวนการทางปญญาเชิงปริมาณทางดนตรี 

ไดแก การรับรูของความงามในเชิงศึกษา วิเคราะห วิจารณ หรือเปรียบเทียบ เพื่อความเขาใจหรือ



11 

 

วัตถุประสงคอื่น ๆ มิใชเพื่อรับรูใหเห็นถึงความงามและรูสึกเขาถึงความงามในขณะนั้น อยางไรก็ตาม 

การรับรูเชิงปริมาณทำใหเกิดความเขาใจคุณลักษณะโครงสรางของสุนทรียวัตถุหรือบทเพลง ซึ่งเปน

ส่ิงสำคัญเชนกันในการศึกษาเพื่อนำไปสูความเขาใจในเรื่องสุนทรียรสของดนตรี 

 นอกจากนี้กระบวนการในการรับรูเพื่อเกิดสุนทรียดนตรี จำเปนตองเปนกระบวนการ      

ทางปญญาเชิงคุณภาพ กลาวคือ ในขณะรับรูถึงความงามของสุนทรียวัตถุนั้น ผูรับรูจำเปนตอง

มองเห็นหรือสัมผัสกับคุณลักษณะเฉพาะของสุนทรียวัตถุไดในขณะนั้น โดยรับเอาความงามเขาไปสู

ความรูสึกของตนเองทำใหเกิดความรูสึกสุนทรียะข้ึน การรับรูเชิงคุณภาพนี้เปนการรับรูท่ีเกิดข้ึน

เฉพาะเวลานั้น ในขณะท่ีผูรับรูสัมผัสกับสุนทรียวัตถุเฉพาะแตละบุคคล ไมสามารถถายทอดหรือ

อธิบายใหคนอื่น เกิดความรู สึก สุนทรียะ ข้ึนได  ซึ่ งการรับรู เชิง คุณภาพเท านั้น ท่ีทำให เกิด          

สุนทรียประสบการณได ถาผูนั้นรับรูความงามของสุนทรียวัตถุในเชิงปริมาณสุนทรียประสบการณ  

ยอมไมเกิดข้ึน เชน การไปชมการแสดง การบรรเลงดนตรี ผูท่ีเกิดการรับรูโดยกระบวนการปญญา  

เชิงคุณภาพเปนผูมีความเขาใจ เคยศึกษาเรื่องดนตรีมากอน มีความรูในการฟงเพลงเปนอยางดี 

สามารถรับรูความงามของดนตรีซึ่งเปนสุนทรียวัตถุทางโสตศิลปได โดยในขณะนั่งฟงเพลง ผูนั้นจะใช

ปญญาและความรูสึกในการรับรูความงามของบทเพลงนี้ซึ่งไดรับการรอยเรียงมาเปนอยางดี สามารถ

สัมผัสกับส่ือของเสียงดนตรีไดตลอดระยะเวลาในการฟง กระบวนการเหลานี้ยอมสงผลใหผูนั้นเกิด

สุนทรียประสบการณข้ึนไดในท่ีสุด แตผูหนึ่งท่ีมาชมการแสดง การบรรเลงดนตรี โดยตองการมาดูวา

เปนอยางไร ตองการมาศึกษาวาบทเพลงเปนอยางไร ประสบการณในการฟงมิใชมุงเพื่อเขาถึง

สุนทรียภาพในดนตรี หากแตตองการไดขอมูลบางอยางในดนตรีเพื่อความรูหรือความเขาใจเทานั้น 

 สุนทรยีประสบการณเปนเรื่องละเอียดออนท่ีเกิดข้ึนในความคิดและความรูสึก ซึ่งเปนผลจาก

การรับรูความงามสุนทรียวัตถุ สุนทรียประสบการณจึงเกิดข้ึนไดตอเมื่อมีสุนทรียวัตถุ มีผูรับรูซึ่งตองมี

ความรูความเขาใจในเรื่องของสุนทรียภาพ และมีความรูสึกเปนส่ือรับรูดวย โดยใชกระบวนการรับรู

เชิงคุณภาพ สุนทรียประสบการณท่ีแทจริง 

 3) สุนทรียซาบซึ้ ง (Aesthetic Experience) คือ ความรู สึก ท่ี เกิดข้ึนตอเนื่ องมาจาก   

สุนทรียประสบการณ โดยเมื่อผูรับรูเกิดประสบการณคือเขาถึงความงามหรือสัมผัสกับสุนทรียภาพ

ของสุนทรียวัตถุแลว ผูรับรูใหคุณคากับความงามนั้น ทำใหเกิดความซาบซึ้งในท่ีสุด ผลท่ีไดรับนี้คือ

สุนทรียซาบซึ้ง 

 ความซาบซึ้งเปนคำท่ีใชกันโดยท่ัวไปนั้นมีความหมายถึงสุนทรียซาบซึ้ง กวาจะเกิดความ

ซาบซึ้งในส่ิงใดนั้นจำเปนตองผานกระบวนการตาง ๆ เปนข้ันตอน ความซาบซึ้งจึงมิไดเกิดข้ึนงาย ๆ 

นอกจากนี้ความซาบซึ้งยังมีระดับอีกดวย ผูใดมีความรูในการรับรูสุนทรียประสบการณมาก ยอมเห็น

คุณคาของสุนทรียวัตถุไดมาก จึงเปนผูซาบซึ้งในส่ิงนั้นไดมากกวาผูท่ีมีความรูนอยกวา 
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 องคประกอบของสุนทรียรสทางดนตรี ไดแก สุนทรียวัตถุคือบทเพลง สุนทรียประสบการณ 

คือการฟงโดยกระบวนการทางปญญาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณประกอบกัน และสุทรียซาบซึ้ง คือ

ผลอันเกิดข้ึนในความรูสึกของผูฟง เปนองคประกอบในรูปกระบวนการของการรับรูเพื่อเขาถึง  

 ดนตรีเปนเรื่องของโสตศิลปซึ่งเกี่ยวของกับความงามของเสียง ดังนั้น ในการศึกษาดานดนตรี

จึงจำเปนตองศึกษาทำความเขาใจในเรื่องความงดงามของดนตรีท้ังทางดานสาระดนตรีโดยตรง และ

กระบวนการทางสุนทรียศาสตร เพื่อใหเกิดความเขาใจในความงดงามของดนตรีอยางแทจริง         

ซึ่งนำไปสูการรับรูซาบซึ้งในคุณคาและความงามของดนตรี ความเขาใจและการมีประสบการณ      

ทางสุนทรียะเปนส่ิงท่ีทำใหผูเรียนเห็นคุณคาทางดนตรี ซึ่งเปนผลทำใหดนตรีสามารถดำรงอยูใน  

สังคมมนุษยไดตอไป  

 การเขาถึงความงามของบทเพลงขับรองสำหรับเด็ก ผูฟ งจะตองเขาใจถึงบทเพลง         

เขาใจทำนอง บทรองของเพลง และใชกระบวนการทางสุนทรียศาสตรเขาถึงความงาม คุณคาของ   

บทเพลงโดยการฟง การอาน การบรรเลงหรือการขับรอง และจะเกิดความซาบซึ้งตอบทเพลง       

มากนอยเพียงใดนั้นข้ึนอยูกับความรูในการรับรูของผูฟง 

2. สารัตถะท่ีเก่ียวของ 

2.1 การศึกษาไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  

1) พัฒนาการดานการศึกษาของประเทศไทย 

เมื่อมีการเปล่ียนแปลงการปกครองในป พ.ศ. 2475 เปนระบอบประชาธิปไตย การศึกษาได

เขามาสูระบบสากล โดยมีรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุด จึงไดมีการจัดการศึกษาตามแนวรัฐธรรมนูญ 

โดยยึดถือ “แผนการศึกษาชาติ” หรือ “แผนการศึกษาแหงชาติ” และกฎหมายการศึกษาเฉพาะเรื่อง

ตาง ๆ ตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ เปนแนวทาง

ในการจัดการศึกษา 

พัฒนาการของการศึกษาไทยในสมัยรัชกาลท่ี 9 ในชวงหาทศวรรษแหงการครองราชย

ระหวางป  พ .ศ . 2489-2539 เป นช วงเวลาท่ีประเทศไทยไดพัฒ นาการศึกษาเปนอันมาก               

ท้ังดานปรัชญา แนวคิด โครงสรางระบบการศึกษา หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

นับต้ังแตเสด็จข้ึนครองราชยในชวง พ.ศ. 2489-2503 ไดประกาศใชแผนการศึกษาชาติ   

เปนแนวทางในการจัดการศึกษาดังตอไปนี ้

แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2494 กำหนดไววา “รัฐมีความมุงหมายใหพลเมืองไดรับ

การศึกษาพอเหมาะแกอัตภาพ” กลาวคือ ใหบุคคลไดร ับการศึกษาตามแกสติปญญาและ       

ทุนทรัพย โดยมีแนวการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ จริยศึกษา พละศึกษา พุทธิศึกษา และ

หัตถศึกษา แบงการศึกษาเปน 5 ระดับ คือการศึกษาชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

เตรียมอุดมศึกษา และอาชีวศึกษาชั้นสูงและอุดมศึกษา และตอมารัฐบาลไดประกาศใช  
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แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2503 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยางสำคัญ เพราะแผนนี้กำหนดให

เปนหนาที่ของรัฐที่จะตองหาทางสนับสนุนบุคคลท่ีขาดแคลนทุนทรัพยใหไดเรียนสูงสุดตามควร

แกสติปญญาความสามารถ (พิมพพรรณ เทพสุเมธานนท, 2555, น. 27-31)  

2) หลักสูตรประโยคประถมศึกษา 

2.1) หลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2491 (กระทรวงศึกธิการ, 2491, น. 17) ปรับปรุงแกไข

จากหลักสูตรช้ันประถมศึกษา พ.ศ. 2480 ใหเหมาะสมกับยุคสมัย มีจุดมุงหมายเพื่อใหเด็กอานออก

เขียนไดโดยรวดเร็ว และจัดวิชาการใหเหมาะสมกับระดับช้ัน โดยเริ่มใชหลักสูตรฉบับนี้ ต้ังแตป

การศึกษา 2492 

ในรายวิชาขับรอง มุงเนนสอนใหนักเรียนไดเรียนรูเพลงรักชาติบานเมือง เพลงของโรงเรียน 

เพลงอัตราจังหวะ 2 ช้ัน และเพลงพื้นเมือง โดยฝกหัดรองเปนหมูและรองเด่ียว มีความมุงหมาย ดังนี้ 

1. ฝกการใชเสียงดนตรี และใหรูจักจังหวะ 

2. ใหเพลิดเพลินราเริง และรูจักใชเวลาใหเกิดประโยชน 

3. ใหการรองเพลงเปนเครือ่งกลอมเกลาใหเกิดอุปนิสัยอันดีงาม 

2.2) หลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2498 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2498, น. 57-59) 

กระทรวงศึกษาธิการไดปรับปรุงแกไขจากหลักสูตรช้ันประถมศึกษา พ.ศ. 2491 ใหเหมาะสมกับ    

กาลสมัยมากยิ่งข้ึน และเริ่มใชหลักสูตรฉบับนี้ต้ังแตปการศึกษา 2498 ความมุงหมายเพื่อใหการศึกษา

ข้ันนี้เปนการพัฒนาความงอกงามของเด็กในทางกายภาพ ในทางวุฒิปญญา ในทางสังคม เพื่อให

พรอมท่ีจะเติบโตข้ึนเปนพลเมืองท่ีเหมาะสมในระบอบเสรีประชาธิปไตย 

ในหลักสูตรฉบับนี้วิชาดนตรีอยูในหมวดสังคมศึกษา มีความมุงหมาย ดังนี้ 

1. เพื่อใหเกิดความเพลิดเพลินในการรองเด่ียวและรองหมู 

2. เพื่อใหเกิดความรูสึกถึงจังหวะเมื่อไดยินเสียงดนตรี 

3. เพื่อใหเกิดพัฒนาการของเสียงและการออกเสียงท่ีมีคุณภาพ และสามารถเลียนเสียงได 

4. เพื่อสงเสริมใหมีโอกาสสำหรับรวมกันในการเลนดนตรีเสมอ ๆ 

5. เพื่อสงเสริมความเปนปกแผนรวมกันทางจิตใจ เชน เมื่อไดรองเพลงสรรเสริญพระบารมี 

เพลงชาติ เปนตน 

6. เพื่อสามารถเขาใจอานโนตงาย ๆ ได 

7. เพื่อใหเขาใจในความไพเราะของการรองประสานเสียงและสามารถรองได 

ในสวนของการรองเพลง มีรายละเอียดการจัดการสอน ดังนี ้

1. ใหรองเพลงงาย ๆ ถูกตองตามเสียงและจังหวะ โดยใหผูเรียนเขาใจจังหวะ     

แลวจึงใหรองเนื้อเพลง เลียนแบบรองไดตามเสียงหรือทำนองนั้น ๆ ตามอยางครู 
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2. ใหรูจักออกเสียงไดถูกตอง และชัดเจนตามโนตสากล 

3. ใหเรียนเพลงงาย ๆ ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดกำหนด มีท้ังเพลงทำนองเพลงไทย 

เพลงสากล และเพลงไทยสากลในปจจุบันท่ีไดรับรองกันโดยท่ัวไป 

2.3) หลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2502 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2502, น. 1) เปนหลักสูตร

สำหรับใชในโรงเรียนปรับปรุง เนื่องจากเดิมหลักสูตรประถมศึกษาเนนหนักไปในทางความเจริญ   

งอกงามของเด็กในทางสติปญญาและความรู โดยเฉพาะความรูในทางหนังสือ ดวยสภาพสังคม        

ท่ีเปล่ียนแปลงไป เด็กควรจะไดรับการสงเสริมใหมีความเจริญและคามสามารถในทางรางกาย 

สติปญญา อารมณ และทางสังคม พรอมกันไปทุกดาน ท้ังนี้ โดยคำนึงถึงสภาพทางธรรมชาติ        

และวัฒนธรรม 

กระทรวงศึกษาธิการ (2502, น. 50-53) ความมุงหมายในหมวดศิลปศึกษา ในสวนท่ี

เกี่ยวของกับวิชาดนตรี นาฏศิลป และขับรอง กระทรวงศึกษาธิการ ระบุไววา  

1. ใหเด็กไดแสดงความรูสึก ความสนใจ และความถนัดตามธรรมชาติโดยเสร ี

2. ใหรูจักใชศิลปะเพื่อสงเสริมความเจริญทางดานจิตใจ และอารมณ 

3. ใหใความคิดริเริ่ม และสรางสรรค เพื่อสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ใหมีความช่ืนชม

และรูคุณคาในศิลปะของชาติ 

4. ใหรูจักใชศิลปะเพื่อความเพลิดเพลิน ราเริง และผอนคลายอารมณในเวลาวาง 

5. ใหรูจักฟงเพลง รองเพลง ฟอนรำ ฟงและเลนดนตรีพอสมควร 

วิชาขับรองและดนตรีมีการจัดการเรียนการสอนท้ังหมด 4 ระดับช้ัน มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ใหรองเพลงงาย ๆ เชน เพลงพื้นเมือง เพลงไทยเดิม    

เพลงไทยสากลได เนื้อเพลงใหเหมาะสมกับวัย เกี่ยวของกับประสบการณประจำวัน 

2. ช้ันประถมศึกษาป ท่ี 2 ใหรองเพลงท่ีมีเนื้อและทำนองยากข้ึน ควรสงเสริมให      

ออกเสียงใหชัดเจนและถูกตองตามทำนองและจังหวะ มีท้ังเพลงพื้นเมือง เพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากล 

ควรคัดเลือกเพลงท่ีสงเสริมรสนิยมท่ีดี เพลงท่ีเปนคติ เพลงปลุกใจท่ีไมยากเกินความสามารถของเด็ก 

3. ช้ันประถมศึกษปท่ี 3 ใหรองเพลง โดยวิธีตาง ๆ เชน รองหมู รองรับ หรือรองเด่ียว 

และพยายามฝกฝนเรื่องเสียง ทำนอง และจังหวะใหมากข้ึน เพลงท่ีใชรอง คือ เพลงพื้นเมือง      

เพลงไทยเดิม และเพลงไทยสากล ควรคัดเลือกเพลงท่ีสงเสริมรสนิยมท่ีดี เพลงท่ีเปนคติ เพลงปลุกใจ

ท่ีไมยากเกินความสามารถของเด็ก 

4. ช้ันประถมศึกษปท่ี 4 ใหเด็กไดฝกฝนทักษะใหชำนาญยิ่งข้ึน ในการฟงเพลง รองเพลง 

รำเตน และใหรูจักใชเครื่องดนตรีอยางงาย ๆ และเปดโอกาสใหเด็กใชทักษะท่ีฝกฝนไวในโอกาสตาง ๆ 

เพื่อสงเสริมการแสดงออกใหมากยิ่งข้ึน ใหเด็กไดศึกษาหลักเกณฑการรองเพลง จังหวะ ดนตรี และ

แบบแผนในการเตน การรำ ตามความเหมาะสมกับวัย และพยายามฝกใหเด็กรูจักโนตสากล 
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2.4) หลักสูตรประโยคประถมศึกษา พ.ศ. 2503 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2503 น. 2-3)    

แบงออกเปน 2 ระดับ คือระดับประโยคประถมศึกษาตอนตน 4 ป และประโยคประถมศึกษา     

ตอนปลาย 3 ป โดยมีจุดมุงหมายเชนเดียวกันท้ัง 2 ระดับตามท่ีกำหนดไวคือ มุงท่ีจะสงเสริม

พัฒนาการของเด็ก เพื่อใหสามารถดำรงตนเปนพลเมืองดีของชาติในระบอบประชาธิปไตย โดยฝกฝน

อบรมใหนำไปสูคุณลักษณะสำคัญ 4 ประการ คือ 

1. คุณลักษณะเกี่ยวกับความเจริญแหงตน เชน ใหมีนิสัยรักการอาน ริเริ่มสรางสรรค 

รับผิดชอบตอหนาท่ี รูจักคุณคาของความงามและศิลปะ มีวินัยในตนเอง และมีความคุณธรรม

จริยธรรม 

2. เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ เชน รูจักเคารพผูอื่น มีมรรยาทและสัมมาคารวะ ทำงาน

เปนหมูคณะ เห็นแกประโยชนสวนรวมยิ่งกวาสวนตน 

3. เกี่ยวกับความสามารถในการครองชีพ เชน มานะอดทน ขยันหมั่นเพียร           

มีความซื่อสัตย สุจริต มีนิสัยรักการประหยัด นิยมใชของไทย 

4. เกี่ยวกับความรับผิดชอบตามหนาท่ีพลเมือง เชน รูสิทธิหนาท่ี รูกฎระเบียบและ

วัฒนธรรมอันดี รับฟงความคิดเห็นผูอื่น รักษาสาธารณสมบัติ และรูรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ (2503, น. 36-39) สวนความมุงหมายเฉพาะในการสอนศิลปศึกษา 

กระทรวงศึกษา ระบุวา เพื่อใหเด็กมีความรู ความเขาใจ ทักษะ ความสามารถและทัศนคติพอเหมาะ

กับวัย ในสวนท่ีเกี่ยวกับดนตรีและนาฏศิลปท้ังสองระดับช้ันกำหนดไวเพียงขอเดียวคือ “ใหรูจัก     

ฟงเพลง รองเพลง ฟอนรำ ฟงและเลนดนตรีพอสมควร” 

รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทางดนตรีและนาฏศิลปปรากฏอยูใน

เอกสารประกอบหลักสูตรประถมศึกษาของกรมวิชาการ สรุปไดวา การศึกษาดนตรีในโรงเรียน     

ตองประกอบดวยสวนสำคัญ 6 สวน คือ 

1. การรองเพลง 

2. การรูคุณคาของดนตร ี

3. การสงเสริมพัฒนาการทางจังหวะลีลาในดนตร ี

4. การเรียนรูโครงสรางของดนตร ี

5. ดนตรีภาคบรรเลง 

6. การสรางสรรคทางดนตร ี

นอกจากสวนสำคัญท้ัง 6 สวนดังกลาวแลว ในการเรียนดนตรียังตองกอใหเกิดผลอีก          

5 ประการ คือ 

1. การเรียนเพื่อใหทราบเหตุผล 

2. การเรียนเพื่อใหเกิดความช่ืนชม 
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3. การเรียนภาษา หมายถึง วรรณคดีทางดนตร ี

4. การเรียนโดยการกระทำ 

5. การเรียนโดยการทบทวน 

 2.2 เพลงขับรองสำหรับเด็ก 

 ความเปนมาและพัฒนาการของเพลงขับรองสำหรับเด็ก 

 ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทย พูนพิศ อมาตยกุล กลาวถึงความเปนมาของเพลงขับรอง

สำหรับเด็ก ไวดังนี้  

ในอดีตกอนท่ีจะมีกระทรวงศึกษาธิการ สังคมไทยโบราณมีการสอนเพลงสำหรับเด็ก        

กันมาในบาน โดยสังคมไทยโบราณต้ังอยูบนสามเหล่ียม คือ บาน วัด และวัง  
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 สามเหล่ียมบาน วัด วัง 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

 

วัฒนธรรมไทยไมวาจะเปนเรื่องของเพลงดนตรี เรื่องของการศึกษาเลาเรียน เรื่องอาหาร  

การกิน เรื่องรักษาโรคจะวางอยูบนพื้นฐานท่ีมั่นคงสามฐาน คือ บาน วัด และวัง วัฒนธรรมมี

องคประกอบสำคัญท่ีสุด อยู 3 ประการ คือ ความเช่ือ คานิยม และระเบียบแบบแผน เชน พิธีการ 

ไหวครูของไทยเปนวัฒนธรรม เพราะมีความเช่ือ เรื่องเทวดา มีคานิยม คือตองมีการไหวครูกัน        

ในวันพฤหัสบดีและไหวกันทุกป มีการจับมือในการสอนดนตรี และตองมีระเบียบแบบแผน ก็คือมี

ระเบียบวิธีการไหวครู ส่ิงใดก็ตามท่ีประกอบข้ึนดวยความเช่ือ คานิยม และระเบียบแบบแผน ส่ิงนั้น

จัดไดวาเปน วัฒนธรรม  

วัฒนธรรมคือส่ิงท่ีมนุษยใชสมองคิดข้ึน สัตวใชสมองในการทำหนาท่ีอื่น ๆ เชน การหาอาหาร 

การกิน การเคล่ือนไหว และการสืบพันธ เปนตน แตจะไมมีพื้นท่ีในสมองท่ีใชสำหรับในการท่ีจะสราง

วัฒนธรรม สรางส่ิงท่ีเปนความเช่ือ สรางส่ิงท่ีเปนคานิยม สรางส่ิงท่ีเปนระเบียบแบบแผนข้ึนมาได     

มีแตมนุษยเทานั้นท่ีมีสมองประเสริฐกวาส่ิงมีชีวิตท้ังหลายในโลกนี้  ท่ีสามารถสรางวัฒนธรรม          

อันประกอบดวยความเช่ือ คานิยม และระเบียบแบบแผน  

คำวา ระเบียบแบบแผน สามารถแยกประเด็นออกไดหลายประเด็น อยางเชน ระเบียบ      

ท่ีเคารพนับถือปฏิบัติกันในหมูชนนั้น ๆ เชน การกราบไหวพอแม ครูบาอาจารย พระสงฆ เปนตน 

วัง 

บาน วัด 
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นอกเหนือไปจากระเบียบแบบแผน สามารถนำมาสานตอ สืบสานได เปนความสำคัญอันดับท่ี 4     

การสอนตอหรือสืบสานไดนั้น มีวิธีการคือ การสอนตอดวยปากหรือในการกระทำ และทำอยางเปน

ประจำ แตส่ิงท่ีเกิดตามมาจากนั้นก็คือ มีการบันทึก ความเช่ือ คานิยม และระเบียบแบบแผนนั้น

เอาไวเปนลายลักษณอักษร เพราะฉะนั้นตัวอักษร หรือภาษา หนังสือ กลายเปนเครื่องส่ือความหมาย

ท่ีสำคัญอีกอยางหนึ่ง และเปนวัฒนธรรมอันดับท่ี 4 ท่ีทำใหวัฒนธรรมนั้นเจริญรุงเรืองและยังดำรง  

อยูได สามารถสืบทอดไดงายข้ึน เพราะปรากฏเปนสัญลักษณหนังสือ เปนรูปภาพ เปนเสียงเพลง  

การสืบทอดเสียงเพลง เริ่มตนจากแมกลอมลูกข้ันตนดวยเสียง เอ เอ เอ แตไมมีคำพูด ไมมีคำรอง 

ตอมาก็ใสคำรองคำพูดลงไปในทำนองนั้น เสียง บทรองและทำนองเพลง จึงกลายเปนส่ิงท่ีจารึกหรือ  

บันทึกเอาไว เสียงเพลงเหลานี้มีคานิยมในการสืบสานตอมาได มีความเช่ือวา ถากลอมให ลูกนอน ลูกก็จะ

หลับเร็ว หรือหลับดวยความอบอุนใจวามีแมอยูขาง ๆ ตลอดเวลา การท่ีจะนอนหลับไดอยางนั้น 

หมายความถึงวามีความปลอดภัยดวย ฉะนั้นเพลงกลอมเด็กในท่ีสุดจึงกลายเปนวัฒนธรรมท่ีแข็งแรงมาก 

คนไทยก็ใชเพลงกลอมเด็กมาโดยตลอด แมท่ีไมเคยรองเพลงกลอมเลย พอมีลูกก็จำเปนตองรองกลอมเด็ก 

ญาติผูใหญหลายทานก็ชวยในการรองขับกลอมเหลานี้ ไดดวย ดังนั้น เพลงเหลานี้ จึงเปนสวนของ

วัฒนธรรม และเปนส่ิงท่ีมีคคานิยมสูงสุด ซึ่งส่ิงท่ีเปนคานิยมในเรื่องของเพลงกับเด็กต้ังอยูบนสามเหล่ียม

ของวัฒนธรรมเปนสำคัญ คือ บาน วัด และวัง เสียงเพลงท่ีเด็กไดรับทำใหเกิดความสุขสบายใจ และรูสึกวา

ปลอดภัย ไมไดถูกทอดท้ิง นั่นก็คือ คุณคาของวัฒนธรรมกลอมเด็ก ตอมาเพลงกลอมเด็กมีการกระจาย

จากบานหนึ่ง ไปสูอีกบานหนึ่ง มีการทำขวัญเด็กเมื่อเด็กเขาสูระยะท่ีเจริญเติบโตแลว การทำขวัญเด็ก

อาจจะทำท่ีบาน หรือทำท่ีวัดมีพัฒนาการของเพลงกลอมเด็กจากบานไปวัดจากวัด และไปสูวัง 

เมื่อเพลงกลอมเด็กเขาไปสูในวัง ไดมีการพัฒนาเพลงกลอมเด็กเปนเพลงบรรเลงและขับรอง เชน 

เพลงลมพัดชายเขา เพลงพราหมณดีดน้ำเตา และเพลงกลอมเด็กท่ีสูงข้ึน นำมาใชถึงระดับเปนพระองคเจา

ก็เพิ่มความละเอียดลออมากข้ึน จนถึงในท่ีสุดนำมาใชกับลูกของพระเจาแผนดิน คือสมเด็จเจาฟา ซึ่งเรียก

เพลงกลอมสมเด็จเจาฟาวา เพลงชาลูกหลวง ไดถูกนำมาใชในการทำขวัญครั้งแรก มีผูขับกลอมดวยเพลง 

ท่ีเรียกวาชาลูกหลวง มีผูบรรเลงซอสามสาย ไกวบัณเฑาะว และผูขับรอง มีการบรรเลงและขับรอง       

เปนครั้งสุดทายเมื่อ สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระราชธิดา

พระองคเดียวในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยู หัวกับพระนางเจาสุวัทนา พระวรราชเทวี      

ประสูติ เมื่อป พ.ศ. 2468 หลังจากนั้นไมไดมีการกลอมบรรทมดวยเพลงชาลูกหลวงอีกเลย 

ตอมาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี      

ซึ่งในขณะนั้นดำรงพระยศเปน สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย 

ทรงศึกษาอยูท่ีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดรับส่ังกับอาจารยเจริญใจ สุนทรวาทิน ซึ่งเปนพระอาจารยของ

พระองควา  
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“เพลงชาลูกหลวงเปนอยางไรนะ ฉันเปนเจาฟาตกยาก เกิดมาไมมีใครกลอมดวยเพลง   

ระดับนั้นเลย” (พูนพิศ อมาตยกุล, 2562, 15 ตุลาคม, สัมภาษณ) 

พระยาภูมีเสวิน (จิตร จิตตเสวี) ไดสืบทอดเพลง และรวบรวมเอาไวถายทอด ตอทางขับรอง 

ใหแก อาจารยเจริญใจ สุนทรวาทิน พรอมบรรเลงซอสามสายประกอบดวย แลวถายทอดทางบรรเลง

ใหแกศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.อุดม อรุณรัตน ซึ่งเปนศาสตราจารยดานดนตรีของมหาวิทยาลัย

ศิลปากร คนท่ี 2 ตอจากพระเจนดุริยางค  

ประมาณป พ.ศ. 2430 พระวิมาดาเธอ พระองคเจาสายสวลีภิรมย กรมพระสุทธาสินีนาฏ  

ปยมหาราชปดิวรัดา พระอรรคชายาเธอในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงกอต้ัง     

โรงเล้ียงเด็กข้ึน บริเวณตำบลสวนมะลิ ถนนบำรุงเมือง เพื่อเปนการอุทิศพระกุศลประทาน         

พระราชธิดาพระองคใหญท่ีส้ินพระชนมไปต้ังแตทรงพระเยาว ทรงรับเด็กกำพราและเด็กยากจน    

มาเล้ียงดู เมื่อมีเด็กมาอยูในโรงเล้ียงเด็กจำนวนมากข้ึน พระอรรคชายาเธอฯ มีรับส่ังใหมีการรองเพลง

กลอมเด็ก ทรงปรึกษากับสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และทรงมีดำรสวา 

ใหทำเพลงสำหรับสอนใจเด็ก เพลงกลอมเด็ก แลวก็สอนใหเด็กรองได จึงไดมีการเขียนเปนบท

ดอกสรอยและคำสุภาษิต เมื่อป พ.ศ. 2431 เรียกวา บทดอกสรอยสุภาษิต 

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ พระกรมพระยาดำรงราชนุภาพ ขณะนั้นทรงดูแลกระทรวง   

ธรรมการ (กระทรวงศึกษาในปจจุบัน) ไดบอกบุญผู ท่ีแตงกลอนไดหลายทาน ชวยกันเขียน              

บทดอกสรอยสุภาษิต เชน บทดอกสรอย ไกแจ ประพันธโดย หมอมเจาประภากร  
 

“ไกเอยไกแจ   ถึงยามขันขันแซกระช้ันเสียง 

โกงคอเรื่อยรองซองสำเนียง  ฟงเพียงบรรเลงวังเวงดัง 

ถาตัวเราเหลานี้หมั่นนึก   ถึงคุณครูผูฝกสอนส่ัง 

ไมมากนักสักวันละสองครั้ง  คงต้ังแตสุขทุกวันเอย” 

(กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธกิาร, 2538, น. 11)  

หรือ บทดอกสรอย ต้ังไขลมตมไขกิน พระนิพนธในสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา-

ดำรงราชานุภาพ  

“ต้ังเอยต้ังไข   จะต้ังไยไขกลมก็ลมส้ิน 

ถึงวาไขลมจะตมกิน   ถาตกดินเสียก็อดหมดฝมือ 

ต้ังใจเรานี้จะดีกวา   อุตสาหอานเขียนเรียนหนังสือ 

ท้ังวิชาสารพัดเพียรหัดปรือ  อยาดึงด้ือต้ังไขร่ำไรเอย” 

(กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธกิาร, 2538, น. 3)  
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บทดอกสรอยขางตนเปนคำสอนท้ังหมด มีการใชรองครั้งแรกในป พ.ศ. 2431 ท่ีโรงเล้ียงเด็ก        

ตอมามีการบรรจุทำนองเพลงไทยเขาไป นำมารองเปนเพลงสอนใจ และใชในการเรียนการสอน       

มาจนถึงสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2  

ในชวงเกิดสงครามโลกครั้งท่ี 2 ประมาณป พ.ศ. 2482 ผูคนใชชีวิตดวยความลำบาก         

จอมพล ป.พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรี ทานมีความสนใจ และสนับสนุนในเรื่องเพลงดนตรี   

สำหรับเด็ก ทางกระทรวงธรรมการ (กระทรวงศึกษาธิการ) มีการจัดสรรครูมาสอน ชวงภาคฤดูรอน 

เดือนเมษายน ซึ่งโรงเรียนปดภาคเรียน โดยจัดต้ังสถาบันเพื่ออบรมดนตรีไทย มีหลวงประดิษฐไพเราะ 

(ศร ศิลปบรรเลง) เปนหัวหนาการอบรม คุณหญิงช้ิน ศิลปบรรเลง และนางมหาเทพกษัตรสมุห 

(บรรเลง สาคริก) บุตรีของทาน พรอมดวยเพื่อน และลูกศิษยมาชวยสอนในสถาบัน มีท้ังเพลงจาก  

บทดอกสรอย และเพิ่มเติมเพลงท่ีประพันธโดยคุณหญิงช้ินอีกหลายเพลง 

ตอมากระทรวงศึกษาธิการจัดงานศิลปหัตถกรรมข้ึน มีโรงเรียนเขารวม 3 โรงเรียน คือ 

โรงเรียนสวนกุหลาบ โรงเรียนเสาวภา (วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา) และโรงเรียนเพาะชาง เปดประตู

ใหตอถึงกัน จัดงานประมาน 7-9 วัน มีการประกวดรองเพลงสำหรับเด็ก คณะกรรมการประกอบดวย 

อาจารยมนตรี ตราโมท คุณหญิงช้ิน ศิลปบรรเลง คุณหญิงไพฑูรย กิตติวรรณ มีนักเรียนเขารวม

แขงขันขับรองจำนวนมาก โดยมีนักเรียนท่ีมาจากบานดุริยประณีต 3 คน คือ เด็กหญิงสุรางค          

ดุริยพันธ (ศิลปนแหงชาติ) เด็กหญิงดวงเนตร ดุริยพันธ และเด็กชายนฤพล ดุริยพันธ นอกจากนี้ยังมี

นักเรียนจากโรงเรียนอื่น ๆ อีกหลายคนเขารวมการประกวด การประกวดรองเพลงสำหรับเด็กจัดข้ึน

ต้ังแต ป พ.ศ. 2487-2490 โดยไดรับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ  

การเรียนการสอนขับรองในโรงเรียน มีพัฒนาการมาถึงจุดสูงสุด โดยมีการกำหนดใหมีช่ัวโมง

ขับรองตอจากช่ัวโมงทองบทอาขยานในทุกโรงเรียน สงครูจากสวนกลางไปสอนยังโรงเรียนตาง ๆ     

ซึ่งครูสวนใหญมาจากโรงเรียนท่ีสอนทางดานการขับรองโดยตรง คือ โรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร 

(วิทยาลัยนาฏศิลป) เปนโรงเรียนท่ีทางรัฐบาลกำหนดใหต้ังข้ึนในป พ.ศ. 2477 

กระทรวงศึกษาธิการกำหนดประเภทเพลงขับรองสำหรับเด็กไว 2 ประเภท ประเภทแรก คือ

เพลงแบบฝรั่ง เชน เพลงสวัสดี “สวัสดีเธอจา เรามาพบกัน...” เพลงหนาว หนาว “หนาวหนาวหนาว

หนาว เวลาหนาหนาว ฉันหนาวเหมือนนก...” เปนตน รวมไปถึงเพลงไทยสากล  และประเภทท่ี 2 คือ 

เพลงไทยเดิม มีการอัดแผนเสียง เรียกวาแผนเสียงสำหรับโรงเรียน โดยมีครูนักรองหลายทานมารวม

อัดเสียง ไดแก ครูอุษา สุคันธมาลัย ครูเหนี่ยว ดุริยพันธ ครูโชติ ดุริยประณีต ครูสุดา เขียววิจิตร        

ครูแชมชอย ดุริยพันธุ  ครูสุดจิตต  ดุริยประณีต (ศิลปนแหงชาติ) เปนตน เมื่อแผนเสียงของ

กระทรวงศึกษาธิการขายหมด คณะดุริยประณีตก็ไดมีการอัดแผนเสียงบาง แผนเสียงเหลานี้ก็กระจาย

ไปท่ัวกรุงเทพ เปนเพลงสำหรับเด็กประเภทเพลงไทยเดิม สวนเพลงแบบฝรั่ง เพลงไทยสากลสำหรับ

นักเรียน เกิดเปนหนังสือบทขับรองสำหรับนักเรียน ของนายฉันท ขำวิไล เปนผูประพันธทำนอง   
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และบทรอง เขียนโนตเปยโน โดยพระเจนดุริยางค (ปติ วาทยะกร) จำนวน 109 เพลง แบงเปน

หนังสือ 4 เลม ยกตัวอยางเชน เพลงสวัสดี จ้ำจ้ีผลไม ลูกเปด ใครมีมะมวง อะไรเอย ซอนหา เปนตน 

เปนเพลงสำหรับเด็กซึ่งไดพัฒนาข้ึนมา โดยฝมือของนักดนตรี และนักประพันธเพลงท่ีมากไปดวย

ความสามารถ  

นายฉันท  ขำวิ ไล กับพระเจนดุริยางค  (ป ติ  วาทยะกร) รู จักกัน ต้ังแตป  พ .ศ. 2475              

โดยพระเจนดุริยางค เปนผูประพันธทำนองเพลงชาติ และนายฉันท  ขำวิไล เขารวมประกวด            

เนื้อเพลงชาติ ซึ่งเนื้อเพลงชาติของนายฉันทไดรับเลือก และถูกใชเปนเนื้อรองทอนท่ี 3 และ 4         

สวนทอนท่ี 1 และ 2 เปนของขุนวิจิตรมาตรา (สงา กาญจนาคพันธุ)  

กลาวไดวา เพลงรองสำหรับเด็กเริ่มตนต้ังแตเปนเพลงกลอมเด็ก เพลงชาลูกหลวงสำหรับ

เจานาย เพลงกลอมเด็กสำหรับพระราชวงศในวัง เพลงกลอมเด็กสำหรับชาวบาน มาเปนเพลงสำหรับ

เด็กท่ีในโรงเล้ียงเด็ก แลวก็มาเปนเพลงท่ีใชรองในระหวางสงครามโลก จนกระท้ังในป พ.ศ. 2491ถึง

2492 นายฉันท ขำวิไล และพระเจนดุริยางค (ปติ วาทยะกร) ไดรวมกันจัดทำหนังสือบทขับรอง

สำหรับเด็กข้ึนมา มีท้ังเพลงท่ีเปนแบบฝรั่ง และเพลงไทยเดิม เรียงระดับความยากงายไปตามลำดับ

ของหนังสือ (เลมท่ี 1-4) 

ประมาณป พ.ศ. 2490 ครูเอื้อ สุนทรสนาน แตงเพลงสำหรับเด็ก และใชเลนในวงดนตรี เชน 

เพลงหนูเล็ก “พวกหนูเล็กเด็กท้ังหลาย อยานอนต่ืนสายเปนเด็กเกียจคราน ต่ืนเชาจะไดเบิกบาน    

สดช่ืนสำราญสมองผองใส...” ขับรองโดย คุณจันทนา โอบายวาทย เปนตน ซึ่งเพลงเด็กท่ีเกิดข้ึน       

มีแนวเพลงท่ีแตกตางจากเพลงของนายฉันท ขำวิไล ไปเปนแนวเพลงไทยสากล นอกจากนี้            

ครูลวน ควันธรรม นำทำนองเพลงญี่ปุนมาบรรจุใสในทำนองเพลง เชน เพลงดอกนกยูง กระจายเสียง

ออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง เพลงสำหรับเด็กจึงเริ่มมีแนวเพลงสากลเขามา มีการบันทึก

แผนเสียง บันทึกเทปขาย มีการบันทึกมาเปนเพลงสำหรับเตนรำ ใหเด็กไดเลนระบำรำฟอนตาง ๆ    

ในท่ีสุดโรงเรียนตาง ๆ มีเพลงสำหรับเด็กมากมาย แตท่ีเปนเพลงสำหรับเด็กทำนองเพลงไทย จัดทำ

โดยกระทรวงศึกษาธิการ ก็คือ บทขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล เขียนโนตเปยโนโดย      

พระเจนดุริยางค (ปติ วาทยะกร) จะเห็นไดวาเพลงสำหรับเด็กมีการพัฒนามาโดยตลอด ซึ่งในปจจุบัน

มีเวทีการประกวดเพลงสำหรับเด็กเกิดข้ึนในหลายองคกร ท้ังภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงการจัดทำใน

รูปแบบรายการโทรทัศนหลายรายการ  

สรุปไดวาเพลงรองสำหรับเด็ก มีความเปนมาจากเพลงกลอมเด็ก ซึ่งเปนเพลงสำหรับ

ปลอบใจ หรือขูเด็กใหนอน เชน “นอนไมหลับตุกแกกินตับนะ เขาใจไหมเด๋ียวงูเขียวตัวนอยหอยลงมา...” 

นอกจากนี้มีเพลงสำหรับการละเลนของเด็ก เชน “รีรีขาวสารสองทะนานขาวเปลือก...” ตอมาเกิด

เปน เพลงสำหรับเด็ก ให เด็กไดรองเลน เตนระบำกันอยางสนุกสนาน  และในป  พ.ศ. 2489 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชนิพนธ
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เพลงสายฝน พระราชทานใหแกคนไทย นำมาใชขับรอง และนำมาเปนเพลงประกอบการแสดงอีกดวย 

นักประพันธเพลงหลายทานไดแตงพลงใหเด็กโดยไมรูตัว เพราะเกิดความรักตอเด็กจึงพยายาม       

ทำเพลงใหแกเด็ก เพราะฉะนั้นตามโรงเรียนท่ีสอนดนตรีสำหรับเด็ก ก็มีการสอนเพลงสำหรับเด็กดวย 

มีความหลากหลายของทำนองเพลงมากข้ึน ปจจุบันก็ไดมีการเปดโอกาสใหเด็กท่ีมีพรสวรรคทักษะ

ความสามารถในการรองเพลง เขารวมการประกวดในหลาย ๆ รายการ ซึ่งเปนการแสดงออกทาง

สังคมในทางท่ีดี (พูนพิศ อมาตยกุล, 2562, 15 ตุลาคม, สัมภาษณ)   

2.3 องคประกอบของบทเพลง 

ในดานดุริยางควิทยา นิยามเกี่ยวกับดนตรีไววา ดนตรีเปนความสัมพันธระหวางเสียงกับเวลา 

ซึ่งหมายความวา เสียงในลักษณะตาง ๆ เชน สูง-ต่ำ ดัง-เบา หนา-บาง ซึ่งจะดังข้ึนตามระยะเวลาท่ีผู

แตงกำหนดวาแตละเสียจะดังข้ึนเมื่อใด และเปนระยะเวลานานเทาไร ดนตรีจึงหมายรวมท้ัง เพลงรอง 

เพลงบรรเลง การสวด การขับลำ และการรองเพลง ตลอดจนกิจกรรมใด ๆ ท่ีเปนการเปลงเสียงสูงต่ำ

อยางมีจังหวะ แมวาองคประกอบสำคัญของดนตรีจะมีเพียงเสียงกับเวลาก็ตาม แตเมื่อพิจารณา     

ในเชิงลึกตามแนวดุริยางคศาสตรแลว องคประกอบของดนตรีมีอยางนอย 2 ประการ คือ เสียง และ

จังหวะ แตถาเปนบทเพลงก็ตองมีองคประกอบท่ีสามคือเนื้อรองเขาไปดวย 

การศึกษาองคประกอบของดนตรี เปนหัวใจสำคัญ ท่ีทำใหเขาใจในอารมณเพลง เขาใจ

โครงสรางของบทเพลง สามารถวิเคราะหเพลง เพื่อนำมาใชไดอยางถูกตองตรงตามวัตถุประสงค 

(ภิญโญ ภูเทศ, 2557, น. 25) 

ในกรณีเพลงสำหรับเด็ก ตองพิจารณาถึงองคประกอบของเสียง จังหวะ และเนื้อรองเปน

สำคัญ บทเพลงแตละบทไมวาจะเปนเพลงสำหรับเด็ก หรือเพลงท่ัวไป หรือเพลงบรรเลง ก็ตามลวนมี

คุณลักษณะทางดนตรีของตัวเองท้ังส้ิน (วราภรณ รุงเรือง, 2549, น. 10) 

องคประกอบของบทเพลง มีดังนี้ 

เสียง (Sound) มีคุณสมบัติท่ีจะบงบอกถึงทวงทำนองและอารมณเพลง ท้ังนี้ระบบเสียงใน

ดนตรีไทย จะตางไปจากระบบเสียงดนตรีสากลท่ีเรียกวาบันไดเสียง กลาวคือ ระบบเสียงในดนตรีไทย

นั้นจะหาง 1 เสียงเต็มทุกชวงเสียง แตเสียงทางดนตรีสากลจะมีชวงเสียงท่ีเปนครึ่งเสียง เสียงท่ีจัดวา

เปนเสียงดนตรีไดนั้น ตองประกอบดวยคุณสมบัติพื้นฐานดังตอไปนี้ 

1. ระดับเสียง คือ ระดับความสูง-ต่ำของเสียง ซึ่งระดับเสียงข้ึนอยูกับความถ่ีของ       

การส่ันสะเทือน 

2. ความดัง-เบา เปนองคประกอบท่ีสำคัญทางดนตรีมีความสัมพันธกับชวงของคล่ืนเสียง   

ในการส่ันสะเทือนท่ีทำใหเกิดเสียงนั้นชวงกวางมากเสียงจะดัง และชวงกวางนอยเสียงจะเบา 
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จังหวะ (Rhythm) คือ การแบงสวนของทำนองเพลง ซึ่งดำเนินไปดวยเวลาท่ีเทากัน     

อยางสม่ำเสมอทุก ๆ ระยะทาง หรือหมายถึง การเคล่ือนท่ีของแนวทำนองหรือเสียงในชวงเวลาหนึ่ง

อยางตอเนื่ อง จังหวะถือเปนหัวใจสำคัญในการบอกถึงอารมณและความรูสึกของบทเพลง           

เปนองคประกอบท่ีผูฟงทำความเขาใจไดงายท่ีสุดและเขาถึงอารมณเพลงไดมากท่ีสุด 

ส่ิงท่ีบงบอกคาของจังหวะในบทเพลงแตละบทเพลงไดนั่นคือ เครื่องหมายประจำจังหวะ 

(Time signature) ท่ีมีลักษณะเปนตัวเลข ประกอบดวย 2 สวน คือ ตัวเลขบนและตัวเลขลาง       

ซึ่งวางซอนอยูบนบรรทัด 5 เสน เลขตัวบน แสดงจำนวนจังหวะใน 1 หองเพลง (Bar) สวนเลขตัวลาง 

แสดงคาโนตและคาตัวหยุด (ณัชชา พันธุเจริญ, 2556, น. 39) 

บันไดเสียง (Scales) หมายถึงเสียงท้ังหมดท่ีอยูในชวง 1 ทบ โนต 5-12 ตัว เรียงตามกัน

ตามลำดับจากเสียงต่ำไปสูง และจากเสียงสูงไปต่ำ มีโครงสรางท่ีมีการกำหนดชวงหางของเสียงตัวโนต

หนึ่งไปอีกตัวโนตหนึ่งอยางเปนระบบในแตละชนิดของบันไดเสียง ไดแก บันไดเสียงเมเจอร (major 

scale) บันไดเสียงไมเนอร (minor scale) บันไดเสียงเพนตาโทนิก (Pentatonic scale) เปนตน 

บันไดเสียงท่ีนิยมใชกันแพรหลายในประเทศแถบเอเชีย คือ บันไดเสียงเพนตาโทนิก หรือ

บันไดหาเสียง เปนบันไดท่ีประกอบดวยโนต 5 ตัว ถาเทียบกับบันไดเสียงเมเจอร โนต 5 ตัวของบันได

เสียงเพนตาโทนิก ก็คือ โนตตัวท่ี 1, 2, 3, 5 และ 6 ของบันไดเสียงเมเจอร โดยมีโนตตัวแรกเปนช่ือ

ของบันไดเสียง ดังภาพ (ณัชชา พันธุเจริญ, 2556, น. 148) 
 

 
 

ภาพท่ี 2 โครงสรางของบันไดเสียงเมเจอรกับบันไดเสียงเพนตาโทนิก  

ท่ีมา: ณัชชา พันธุเจริญ (2556, น. 148) 
 

บันไดเสียงเปนตัวกำหนดแนวทางการเคล่ือนของตัวโนตในเพลง โดยมีเครื่องหมายทางดนตรี  

ท่ีสำคัญ คือ กุญแจประจำหลักเปนตัวกำหนดบอกระดับเสียงตัวโนต โดยกุญแจประจำหลักท่ีสำคัญมี 

2 กุญแจ คือ กุญแจประจำหลัก G (กุญแจซอล) และกุญแจประจำหลัก F (กุญแจฟา)  

1. กุญแจซอล เปนเครื่องหมายประจำหลักท่ีใชกันมากสำหรับบันทึกระดับเสียงของ เครื่อง

ดนตรีหรือเสียงรองท่ีมีระดับกลางถึงสูง ในทางดนตรีกำหนดช่ือเรียกระดับเสียงตัวโนตโดยจัดเรียงจาก

ระดับเสียต่ำไปหาสูง 7 เสียง ดังนี้  C (โด)  D (เร)  E (มี)  F (ฟา)  G (ซอล)  A (ลา)  B (ที)  C (โด)       

ไมวาระดับเสียงจะสูงหรือต่ำจะมีช่ือกำกับเพียง 7 เสียงหลักเทานั้น 
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2. กุญแจฟา เปน เครื่องหมายประจำหลักท่ีใชกันมากสำหรับบันทึกระดับเสียง       

เครื่องดนตรีหรือเสียงรองท่ีมีระดับต่ำ ประกอบไปดวยโนต 7 เสียง ดังนี้ F (ฟา)  G (ซอล)  A (ลา)     

B (ที)  C (โด) D (เร)  E (มี)  F (ฟา) 

ทำนอง (Melody) คือเสียงท่ีเปลงออกมาโดยมีความตอเนื่องกันเปนระบบ เปรียบเสมือน

รูปรางของบทเพลง มีสูง ต่ำ ส้ัน ยาว ประกอบกัน ทำนองมีองคประกอบดังตอไปนี ้

1. จังหวะของทำนอง คือ ทำนองของเพลงท่ีมีความส้ันยาวของแตละเสียงแลวประกอบ

กันเปนทำนองเพลง 

2. ชวงเสียง คือ ความกวางหรือระยะหางของเสียง ระหวางเสียงต่ำสุดไปถึงเสียงสูงสุด

ของบทเพลงแตละบท 

รูปพรรณหรือพื้นผิว (Texture) คือ ลักษณะทวงทำนองเพลง การประสานเสียง และ      

การประสานทำนอง 

คีตลักษณหรือรูปแบบ (Form) คือ ลักษณะทางโครงสรางของบทเพลง ซึ่งลักษณะของ    

บทเพลงแตละแบบท่ีมีความแตกตางกัน โดยข้ึนอยูกับผูประพันธวาตองการใหดำเนินไปในลักษณะ

รูปแบบอยางไร ในทางดนตรีจะมีโครงสรางท่ีเปนแบบแผนในการประพันธเพลงมีลักษณะคลายกับ

การประพันธรอยกรอง โดยท่ัวไปพบวามีการกำหนดรูปแบบและการแบงสัดสวนตาง ๆ อยางชัดเจน 

มีการแบงเปนหองเพลง มีการจัดจังหวะหนัก-เบา แบงเปนประโยคเพลง จุดพักเสียง และแบงเปน

ทอนเพลง หรือกระบวนเพลง ส่ิงเหลานี้จำเปนอยางยิ่งทีตองมีเพื่อสรางความรูสึกท่ีสมดุลใหแกผูฟง 

แบบแผนการประพันธบทเพลง คีตลักษณเพลงบรรเลงหรือเพลงรองในปจจุบัน แบงออกเปน 

1. เอกบท (Unitary Form) หรือ วันพารทฟอรม (One Part Form) คือบทเพลงท่ีมีทำนอง

สำคัญเพียงทำนองเดียวเทานั้น (A) ก็จะจบบริบูรณ เชน เพลงชาติ เพลงสรรเสริญบารมี เปนตน 

2. ทวิบท (Binary Form) หรือ ทูพารทฟอรม (Two Part Form) เปนรูปแบบของเพลง 

ท่ีมีทำนองสำคัญเพียง 2 กลุม คือ ทำนอง A และ B และเรียกรูปแบบของบทเพลงแบบนี้ยอ ๆ วา AB 

3. ตรีบท (Ternary Form) หรือ ทรีพารทฟอรม (Three Part Form) รูปแบบของเพลง  

แบบนี้จะมีองคประกอบอยู 3 สวน คือ กลุมทำนองท่ี 1 หรือ A กลุมทำนองท่ี 2 หรือ B ซึ่งจะเปน

ทำนองท่ีเปล่ียนแปลง หรือเพี้ยนไปจากกลุมทำนองท่ี 1 สวนกลุมทำนองท่ี 3 ก็คือการกลับมาอีกครั้ง

ของทำนองท่ี 1 หรือ A และจะส้ินสุดอยางสมบูรณอาจเรียกยอ ๆ วา ABA 

4. ซองฟอรม (Song Form) ก็คือการนำเอาตรีบทมาเติมสวนท่ี 1 ลงไปอีก 1 ครั้งใน     

ตอนแรกจะไดเปน AABA ท่ีเรียกวา ซองฟอรม เพราะเพลงโดยท่ัว ๆ ไป จะมีโครงสรางแบบนี ้

5. รอนโดฟอรม (Rondo Form) รูปแบบของเพลงแบบนี้จะมีแนวทำนองหลัก (A)     

และแนวทำนองอื่นอีกหลายสวน สวนสำคัญคือแนวทำนองหลักทำนองแรกจะวนมาข้ันอยูระหวาง     

แนวทำนองแตละสวนท่ีตางกันออกไป เชน ABABA ABACA ABACADA 
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เนื้อเพลง (Lyrics) คือ คำประพันธท่ีใชสำหรับขับรอง ซึ่งนักแตงเพลงหรือนักประพันธเปน

ผูประพันธข้ึนมา โดยสวนใหญบทประพันธจะเกี่ยวของกับเหตุการณ สภาพสังคมท่ีเกิดข้ึนจริง หรือ

ตามอารมณ และจินตนาการของผูประพันธ 

บทเพลงมีสวนประกอบหลัก ๆ 2 อยาง คือดนตรีและเนื้อเพลง ดนตรีเปนศิลปะเกี่ยวของ   

กับเสียง คุณสมบัติท่ีเกี่ยวของกับเรื่องเสียงมาสรางความสัมพันธกันทำใหเกิดองคประกอบทางดนตรี

ข้ึน เชน จังหวะเปนเรื่องของความชา-เร็ว ทำนองเปนเรื่องความสัมพันธของระดับเสียง คีตลักษณเปน

เรื่องของการจัดระบบเพลง เปนตน สวนเนื้อรองเปนเรื่องของบทประพันธท่ีสรางสรรคบทเพลงใหมี

ความหมาย สะทอนอารมณ ความรูสึกของบทเพลง ดังนั้นการวิเคราะหบทเพลงทำใหไดทราบถึง

โครงสรางของบทเพลง และคุณลักษณะทางดนตรีของเพลงนั้น ๆ 

 2.4 แนวทางการวิเคราะหเพลง 

 การวิเคราะหเพลงมีความสำคัญอยางยิ่งในการทำความเขาใจบทเพลง การท่ีจะวิเคราะห

เพลงใหถองแทหรือละเอียดลออเพียงใดนั้น ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของผูวิเคราะห ถาผูวิเคราะห    

เปนผูฟงเพลงคนหนึ่ง และอยากฟงเพลงดวยความเขาใจนอกเหนือจากความสุขใจ การวิเคราะห  

เพียงภาพรวมภายนอกและการคนควาประวัติเพลง ตลอดจนประวัติของผูแตงโดยสังเขปก็คง  

เพียงพอ ความรูเบ้ืองตนในสวนนี้หาไดสะดวกท่ีสุดจากปกแผนเสียง แตถาเปนนักดนตรีก็จะวิเคราะห          

ลึกลงไปถึงโครงสรางของเพลง ทฤษฎีการประพันธเพลงและเทคนิคท่ีนาสนใจดวย มีแนวทาง      

การวิเคราะหเพลง ดังนี ้

1) การบรรยายภาพรวมโดยท่ัวไป มี 2 สวน ไดแก ประวัติเพลง และภาพรวมภายนอก 

ประวัติเพลง ความรูรอบตัวเกี่ยวกับประวัติเพลงนั้นนับเปนส่ิงสำคัญไมนอย เพราะทำใหพอ

คาดการณไดวาทฤษฎีท่ีเปนบรรทัดฐานในการแตงเพลงนั้นใชหลักการของยุคดนตรีใด โดยเฉพาะ

อยางยิ่งช่ือผูแตงจะบอกทิศทางในการวอเคราะห ทำใหผูวิเคราะหไมหลงทาง ถาทราบประวัติเพลง

มากเพียงใดก็จะชวยใหวิเคราะหเพลงไดงายข้ึนเทานั้น การบรรยายประวัติเพลงควรเริ่มดวยช่ือเพลง 

ช่ือผูแตง และปท่ีแตง ขอมูลขางตนทำใหทราบปเกิดและปตายของผูแตงตลอดจนยุคดนตรีวาเพลงนี้

แตงในยุคใด หรือชวงป พ.ศ. เทาใด ซึ่งจะเปนตัวกำหนดกระบวนแบบและหลักการทางทฤษฎี         

ท่ีสำคัญ สำหรับขอมูลอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับเพลงนอกเหนือจากนี้ ก็เปนขอมูลเสริมท่ีทำใหบทวิเคราะห

มีความเปนวิชาการและนาสนใจมากข้ึน กลาวโดยสรุป ในสวนของประวัติควรประกอบดวยขอมูล

เบ้ืองตน ดังนี ้

1. ช่ือเพลง ช่ือเพลงตองเขียนใหเต็ม ในการเขียนช่ือเพลง ไมวาจะเปนภาษาไทยหรือ

ภาษาอังกฤษ มีหลักอยูวา ถาเพลงมีช่ือเปนเชิงบรรยาย ใหใชช่ือนั้นตามท่ีผูแตงระบุ และอาจตามดวย

ลำดับผลงาน 
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2. ช่ื อ ผู แต ง  ควรใส ท้ั ง ช่ือตน และ ช่ือท ายให เต็ม  เช น  ลุดวิก  ฟ าน  เบโทเฟน ,                

อารอน คอปแลนด, อีกอร สตราวินสกี บางช่ือนิยมใสช่ือกลางดวย เชน โยฮันน เซบาสเตียน บาค,   

โวลฟกัง อะมาเดอุส โมสารท ท้ังนี้ตองระวังตระกูลท่ีมีนักแตงเพลงหลายคน เชน บาค ซึ่งควรใส    

ช่ือตนหรืออักษรยอของช่ือตนใหครบถวนดวย 

3. ปเกิดและปตายของผูแตง เชน ค.ศ.1685-1750, ค.ศ.1770-1827 ฯลฯ ทำใหทราบวา 

ชวงชีวิตของผูแตงอยูในยุคดนตรีใด แตไมไดหมายความวา ผูแตงคนนั้นจะใชลีลาการประพันธเพลงใน

ทำนองเดียวกับเพลงยุคนั้น ๆ เสมอไป  เชน เบโทเฟน  เกิดในป ค.ศ.1770 และเสียชีวิตในป       

ค.ศ.1827 ซึ่งเปนชวงท่ีอยูในยุคคลาสสิก (1750-1830) แตผลงานเพลงจำนวนไมนอยของเบโทเฟน

แสดงไวยากรณแบบโรแมนติก 

4. ปท่ีแตง หมายถึงปท่ีแตงเพลงสมบูรณ เชน ค.ศ.1725, ค.ศ.1820 ฯลฯ ทำใหทราบวา 

แตงในชวงใดของชีวิต เชน  ถาแตงในชวงทายของชีวิต ก็นาจะแสดงวา ความสามารถทางการ

ประพันธเพลงพัฒนาจนถึงท่ีสุดแลว 

5. ยุคดนตรี เปนยุคท่ีมีการแตงเพลงนี้ เชน ยุคบาโรก (Baroque Period; 1600-1750) ,  

ยุคคลาสสิก (Classical Period; 1750-1830) , ยุคโรแมนติก (Romantic Period; 1830-1900) 

ฯลฯ จะไดเปรียบเทียบกับลีลาของเพลงสวนใหญท่ีแตงในยุคเดียวกัน 

 ขอมูลเสริมในสวนของประวัติ ประกอบดวยขอมูลอื่น ๆ ท่ีนาสนใจ เชน 

6. จำนวนผลงาน อาจกลาวถึงผลงานท้ังหมดท่ีจัดอยูในประเภทเดียวกันของนักแตงเพลง

ผูนี้ เชน ถาวิเคราะหซิมโฟนี ควรระบุวา นักแตงเพลงผูนี้แตงซิมโฟนีไวท้ังส้ินกี่บท และซิมโฟนีบทท่ีจะ

วิเคราะหเปนหมายเลขตน ๆ หรือทาย ๆ ซึ่งจะทำใหพอคาดเดาไดวา  ลีลาของบทประพันธเพลงควร

เปนอยางไร 

7. ความสำคัญของเพลง ควรกลาวถึงความสำคัญของเพลงนี้ท่ีมีตอประวัติศาสตรดนตรี 

เชน เปนเพลงแรกท่ีใชทรอมโบน เปนเพลงสุดทายท่ีแตงสมบูรณทุกทอนกอนเสียชีวิต เปนเพลงท่ีแตง

ในโอกาสพเิศษ ฯลฯ 

8. ชีวิตของผูแตง ชีวิตของผูแตงในชวงท่ีแตงเพลงนี้อาจมีประโยชนในการวิเคราะห เชน 

เปนเพลงท่ีแตงในชวงท่ีใชชีวิตอยูปารีส เปนเพลงท่ีแตงระหวางเจ็บหนักกอนเสียชีวิต เปนเพลงท่ีไดรับ

คาจางใหแตงเพื่อกิจการบางอยาง ฯลฯ 

 ภาพรวมภายนอก จากช่ือเพลงทำใหไดภาพรวมภายนอกในระดับพื้นฐาน คือ ทำใหทราบ

ประเภทของเพลงและเครื่องดนตรีท่ีใช เมื่อพิจารณาตอไปถึงรายละเอียดเกี่ยวกับทอนตาง ๆ ก็จะทำ

ใหไดภาพรวมภายนอกในระดับกลางซึ่งไดแก จำนวนทอน อัตราความเร็วและลีลา ถามีแผนเสียงก็จะ

ทราบความยาวเปนนาทีและวินาทีของแตละทอนและของท้ังเพลงดวย สำหรับในข้ันสุดทายของ

ภาพรวมภายนอกตองอาศัยโนตเพลงประกอบ ซึ่งจะทำใหทราบความยาวของเพลงเปนจำนวนหอง

ของแตละทอนและจำนวนหองของท้ังเพลง กลาวโดยสรุป ในสวนของภาพรวมภายนอกจะ

ประกอบดวยขอมูลตาง ๆ ดังนี ้
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1. ประเภทของเพลง เชน โชนาตา, คอนแชรโต, ซิมโฟนี, สตริงควอรเท็ต ฯลฯ 

2. เครื่องดนตรีท่ีใช เชน เปยโนเด่ียว, เปยโนกับไวโอลิน , วงซิมโฟนีออรเคสตรา,     

เครื่องลมไม 5 ตัว, เครื่องสาย 4 ตัว ฯลฯ 

3. จำนวนทอน เชน 3 ทอน 4 ทอน ฯลฯ 

4. อัตราความเร็ว หรือความเร็วในการเลนเครื่องดนตรี (Tempo) จะมีการระบุเปนคา

ครั้งตอนาที (beats per minute ใชตัวยอ bpm) ใชคำศัพทเรียกแทนคาความเร็ว ดังตารางตอไปนี้ 
 

ตารางท่ี 1 คาความเร็วในการเลนเครื่องดนตรี 
 

คำอาน ช่ือ ความหมาย จังหวะ bpm 

ลารกิสซิโม Larghissimo จังหวะชาท่ีสุด นอยกวา 24 bpm 

กราเว Grave จังหวะชามาก 25–45 bpm 

ลารโก Largo จังหวะชามาก  40–60 bpm 

เลนโต Lento จังหวะชามาก สงางาม 45–60 bpm 

เลนเกตโต Larghetto จังหวะคอนขางกวาง 60–66 bpm 

อะดาจิโอ Adagio  จังหวะชา 66–76 bpm 

อะดาจิเอตโต Adagietto จังหวะคอนขางชา 70–80 bpm 

อันดันเต Andante จังหวะกาวเดิน 76–108 bpm 

อันดันติโน Andantino เร็วกวาอันดันเตเล็กนอย 80–108 bpm 

อันดันเต โมเดราโต Andante Moderato เร็วกวาอันดันเตเล็กนอย 92–112 bpm 

โมเดราโต Moderato จังหวะปานกลาง 101–110 bpm 

อัลเลเกรตโต Allegretto จังหวะเรว็ปานกลาง  

(แตชากวาอัลเลอโกร) 

112–120 bpm 

อัลเลเกรตโต โมเดราโต Allegro moderato จังหวะเรว็ปานกลาง  

(ใกลเคียงอัลเลอโกร) 

116–120 bpm 

อัลเลโกร Allegro จังหวะเรว็ปานกลาง 120–139 bpm 

วีวาเช Vivace จังหวะเร็วและสดใส 168–176 bpm 

วีวาชิสซิโม Vivacissimo จังหวะเรว็มากและสดใส 172–176 bpm 

อัลเลกริสซิโม Allegrissimo จังหวะเร็วมาก 172–176 bpm 

เพรสโต Presto จังหวะเร็วมาก ๆ 168–200 bpm 

เพรสทิสซิโม Prestissimo จังหวะเร็วท่ีสุด มากกวา 200 bpm 
 

ท่ีมา: วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2562) 
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5. ความยาวเปนนาทีและวินาที เชน ทอนแรกยาว 15 นาที ทอน 2 ยาว 12 นาที       

35 วินาที ฯลฯ เปนความยาวท่ีไมแนนอน ข้ึนอยูกับผูบรรเลง จึงพบวา เพลงเดียวกันจากแผนเสียง 

คนละแผน จะมีความยาวไมเทากัน 

6. ความยาวเปนจำนวนหอง เชน ทอนแรกมี 320 หอง ทอน 2 มี 150 หอง 

7. ความยาวเปนจำนวนจังหวะ ถาเปรียบเทียบจำนวนหองจะพบวา ในขอ 6) ทอน 2        

มีความยาวเปนจำนวนหองไมถึงครึ่งหนึ่งของทอนแรก ซึ่งถาจะเปรียบเทียบใหละเอียดข้ึน ควรนับ

จำนวนจังหวะดวย เชน ทอนแรกในอัตราจังหวะ 2/4 มี 150 หอง ซึ่งเทากับ 600 จังหวะ ถือวา 

ความยาวใกลเคียงกัน อยางไรก็ตาม การนับความยาวเพลงเปนจำนวนจังหวะเปนท่ีนิยมเฉพาะในหมู

นักดนตรีเทานั้น เชน ในวิชาการประพันธเพลงมีคำส่ังใหแตงเพลงท่ีมีความยาวประมาณ 50 จังหวะ 

2) การวิเคราะหสวนประกอบหลักของเพลง 

เมื่อไดภาพรวมภายนอกของเพลงแลว จึงจะวิเคราะหในแงของทฤษฎีตอไป ในข้ันแรกควร

วิเคราะหสวนประกอบหลักของเพลง ซึ่งประกอบดวยทำนอง จังหวะ เสียงประสาน และสีสันเสียง  

3) การวิเคราะหประโยคเพลง 

บทเพลงทุกบทตองประกอบดวยประโยคเพลง และประโยคเพลงเหลานี้ก็จะถูกนำมาผูก 

เรียงรอยเขาดวยกันจนเปนเพลงท่ีสมบูรณ แตละประโยคเพลงมักมีสวนยอย ๆ ออกไปอีก เรียกวา 

หนวยทำนองยอยเอก ซึ่งมีความสำคัญในการผูกเพลงท้ังหมดเขาเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน นอกจากนี้ 

ประโยคเพลงยังมีเคเดนซในตอนทายของประโยค ซึ่งเปนตัวกำหนดจุดส้ินสุดของประโยคเพลง 

นอกจากการวิเคราะหประโยคเพลงยังตองคำนึงถึงเทคนิคทางการประพันธเพลงท่ีใช เชน เทคนิค 

การซ้ำ การเลียน ฯลฯ และทายท่ีสุดควรวิเคราะหโครงหลักของประโยคเพลง เพราะเปนตัวบอกทิศ

ทางการเคล่ือนไหวของประโยคเพลง  

 4) การวิเคราะหสังคีตลักษณ 

สังคีตลักษณเปรียบเสมือนฉันทลักษณในเรื่องวรรณคดี ฉันทลักษณในวรรณคดีเปนโครงสราง

ทางรอยกรองท่ีแยกแยะโคลง ฉันท กาพย  กลอน  ใหมีความแตกตางกัน สังคีตลักษณในดนตรี       

ก็เชนกัน มีโครงสรางท่ียึดถือไดเปนแบบอยาง โดยมีทำนองและกุญแจเสียงเปนตัวแปรสำคัญในการ

กำหนดโครงสรางของสังคีตลักษณเหลานี้ เชน สังคีตลักษณสองตอน สังคีตลักษณสามตอน สังคีต

ลักษณรอนโด และสังคีตลักษณโชนาตา นอกเหนือจากสังคีตลักษณดังกลาวแลว ยังมีกระบวนการ

ทางการประพันธแบบอื่น ๆ ท่ีอนุโลม เรียกวา สังคีตลักษณ เชน สังคีตลักษณทำนองหลักและ     

การแปร และรูปแบบท่ีไมจัดอยูในกลุมท่ีเรียกวาสังคีตลักษณ แตก็มีกระบวนการประพันธท่ีถือวาเปน

บรรทัดฐานได เชน บทประพันธเพลงประเภทฟวก บางเพลงก็อาศัยสังคีตลักษณ 2 แบบมาผสมผสาน

กัน เชน สังคีตลักษณ โชนาตารอนโด สังคีตลักษณสามตอนแบบผสม เปนตน และก็มีเพลง          

บางประเภทตองใชสังคีตลักษณมาผสมผสานกับรูปแบบการจัดวงดนตรี เชน คอนแชรโต เปนตน 
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แนวทางขางตนเปนการแนะนำเคาโครง หัวขอ และข้ันตอนตามลำดับในการวิเคราะหเพลง 

แตละหัวขอมีความสำคัญเทากันหมดในการวิเคราะหทุกเพลง ผูวิเคราะหตองใชวิจารณญาณประกอบ

กับความรูดานทฤษฎีดนตรีและประวัติดนตรีในการท่ีจะวินิจฉัยวา บทเพลงนั้น ๆ มีแงมุมใดท่ีนาสนใจ

ควรแกการวิเคราะหใหลึกกวาแงอื่น ๆ เชน บางเพลงอาจมีประวัติท่ีนาสนใจซึ่งมีความสำคัญตอการ

วิเคราะหในแงทฤษฎี  ในกรณีนี้ควรเกริ่นนำประวัติเพลงใหละเอียดในสวนท่ีจะเปนประโยชนกับ   

บทวิเคราะหดานทฤษฎี หรือบางเพลงมีการใชเสียงประสานท่ีไมนาสนใจ แตมีการใชลักษณะจังหวะท่ี

แปลกไปจากเพลงสวนใหญ เชน เพลงในยุคศตวรรษท่ี 20 เปนตน ถาพบเพลงเชนนี้ก็ควรให

ความสำคัญกับการวิเคราะหจังหวะใหละเอียดเปนพเิศษ บางทีจะพบวาเพลงอาจไมมีโครงสรางท่ีแน

ชัดพอท่ีจะบอกไดวาเปนสังคีตลักษณชนิดใด ก็เปนหนาท่ีของผูวิเคราะหท่ีจะหาแงมุมท่ีมีเหตุผลใน

การท่ีจะอธิบายวา เพลงนั้นใชอะไรเปนตัวยึดใหเพลงท้ังหมดเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เชน อาจเปน

ลักษณะจังหวะแปลก ๆ หนวยหนึ่ง หรือเสียงท่ีเปนเอกลักษณ เปนตน 

ดังนั้นกอนท่ีจะเริ่มวิเคราะหเพลง ส่ิงท่ีสำคัญท่ีสุด คือตองรูวาเพลงนั้นมีจุดนาสนใจอยูท่ีไหน 

ควรใหความสำคัญกับอะไรในบทวิเคราะหเพลง ควรกลาวเนนถึงเรื่องอะไรมากนอยเพียงใด ควรลงลึกถึง

รายละเอียดในเรื่องใดบาง บทวิเคราะหและขอคิดตาง ๆ ตองมีเหตุมีผลและมีหลักการดานทฤษฎีรองรับ 

เพื่อแสดงถึงคุณคาเชิงวิชาการของบทเพลงนั้น ๆ อยางแทจริง (ณัชชา พันธุเจริญ, 2560, น. 1-6) 

2.5 แนวเสียงท่ีใชในการรองเพลง 

บรรจง ชลวิโรจน (2545, น. 122) เสียงรองของมนุษยจัดวาเปนเครื่องดนตรีท่ีติดตัวมากับ

มนุษยซึ่งสามารถส่ือความหมาย และถายทอดอารมณได และเสียงรองของมนุษยมีการจัดแบงเปน

หลายประเภทเนื่องจากมีเสียงสูงเสียงต่ำ และคุณภาพของเสียงตางกัน ในปจจุบันมีการแบงแนวเสียง

การขับรองไว 4 แนวเสียง ดังนี ้

1. แนวเสียงโซปราโน (Soprano) เปนแนวเสียงท่ีมีลักษณะระดับเสียงสูงสุด ทำหนาท่ี

เปนแนวทำนองเพลง เหมาะสำหรับเสียงของเด็กท่ียังไมแตก และสุภาพสตรีท่ีมีระดับเสียงสูงขับรอง 

2. แนวเสียงอัลโต (Alto) เปนแนวเสียงท่ีมีระดับเสียงต่ำรองมาจากแนวเสียงโซปราโน      

ทำหนาท่ีเปนแนวเสียงประสานรองจากแนวเสียงโซปราโน เหมาะสำหรับเสียงของสุภาพสตรีท่ีมีระดับ

เสียงต่ำขับรอง 

3. แนวเสียงเทเนอร (Tenor) เปนแนวเสียงท่ีมีลักษณะระดับเสียงสูงปานกลางหรือ   

แนวต่ำปานกลาง ทำหนาท่ีเปนเสียประสานรองจากแนวเสียงอัลโต เหมาะสำหรับเสียงสุภาพบุรุษ    

ท่ีมีระดับเสียงสูงขับรอง 

4. แนวเสียงเบส (Bass) เปนแนวเสียงท่ีมีลักษณะระดับเสียงต่ำท่ีสุด ทำหนาท่ีเปน    

แนวเสียงประสานในระดับต่ำ เหมาะสำหรับเสียงสุภาพบุรุษท่ีมีระดับเสียงต่ำขับรอง 
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แนวเสียงในแตละแนวเสียงจะมีความแตกตางกันตามดานคุณลักษณะของเสียง และระดับ

เสียง ดังนั้นจึงตองมีการกำหนดระยะขอบเขตแนวเสียง เพื่อความสะดวกในการขับรอง แนวเสียง   

ท้ัง 4 แนวเสียงมีระยะขอบเขตแนวเสียง ดังนี้ 

1. ระดับเสียงสูงสุด คือ โซปราโน อยูในระหวางตัวโนตตัวโด (C) ถึงโนตตัวซอล (G) 

2. ระดับเสียงรองลงมา คือ อัลโต อยูในระหวางตัวโนตตัวลา (A) ถึงโนตตัวเร (D) 

3. ระดับเสียงรองลงมา คือ เทเนอร อยูในระหวางตัวโนตตัวโด (C) ถึงโนตตัวฟา (F) 

4. ระดับเสียงต่ำสุด คือ เบส อยูในระหวางตัวโนตตัวซอล (G) ถึงโนตตัวโด (C)  

2.6 แนวคิดการประพันธเพลง 

การประพันธเพลง เปนการสรางสรรคทำนองเพลงตามหลักทางวิชาการ ประสบการณ หรือ

ตามจินตนาการของผูประพันธ มีกรอบความคิดในการเขียนเพลง นั่น คือ วัตถุประสงคของ          

การประพันธ ลักษณะทำนอง จังหวะ เนื้อเพลงของบทเพลง ดังนั้นผูประพันธจะตองมีองคความรูใน

การประพันธเพลง รวมถึงความสามารถในการประพันธบทรอง เพื่อใหมีความสอดคลองไปกับ     

ทำนองเพลง ในการประพันธเพลงแตละบทเพลงมีรายละเอียดของการประพันธ ดังนี ้

1. มีความรูในเรื่องระบบโนตเปนอยางดี 

2. มีความรูในหลักการประพันธเพลง 

3. มีความรอบรูในเรื่องราวจะตองประพันธ รวมถึงมีความรูในดานประวัติศาสตร และ 

สังคมศาสตรท่ีเกี่ยวของกับเพลงนั้น ๆ 

4. มีการนำความรู เหตุการณในปจจุบันมาประยุกตใช 

5. มีความรู เรื่องการประพันธคำกลอน  บทรอง สามารถใชภาษาไดสละสลวย              

มีความหมายท่ีถูกตองและเหมาะสม 

กาญจนา อินทรสุนานนท (2554, น.35) กลาวถึงวิธีในการประพันธเพลงของครูมนัส ปติสานต 

ไววา วิธีการประพันธมี 3 วิธี ไดแก 

1. ประพันธคำรองกอน 

2. ประพันธทำนองกอน 

3. ประพันธท้ังคำรองและทำนองไปพรอม ๆ กัน 

สำหรับการประพันธบทเพลงท่ีมีความเหมาะสมกับเด็กจะตองคำนึงความสามารถของเด็ก 

ชวงอายุ และระดับการศึกษา เพราะเด็กในแตละชวงอายุมีความสามารถในการฟง การขับรอง   

ความเขาใจในบทเพลงท่ีแตกตางกัน และจะตองคำนึงถึงบทบาทของการนำเพลงไปใช 

ปญญา รุงเรือง (2545, น.3-5) กลาวถึง องคประกอบท่ีสำคัญในการแตงเพลงสำหรับเด็ก ดังนี้ 

1. ทำนองเพลง ทำนองเพลงท่ีนำมาแตงมีท่ีมาหลายทาง ไดแก  

 



30 

 

1) ทำนองเพลงท่ีสรางสรรคข้ึนมาใหมจากแนวคิดและจิตนาการของผูแตง  

2) การดัดแปลงทำนองเพลงท่ีมีอยูแลว ท้ังเพลงไทยและสากล ท้ังนี้จะตองมีการระบุ

ท่ีมาของบทเพลงไวดวยเสมอ 

3) นำทำนองเพลงซึ่งเปนท่ีรูจักมาใชโดยตรง โดยระบุช่ือผูแตงเดิม หรือท่ีมาของ

ทำนองนั้น ๆ ดวย ถาไมทราบช่ือผูแตง 

2. จังหวะ ควรเลือกใชจังหวะท่ีเหมาะสมแกทวงทำนอง อารมณ และความหมายของเพลง 

3. เนื้อรอง ตองคำนึงถึงความหมาย และการใชภาษา ดังนี้ 

  1) เขียนเนื้อรองใหมีความหมายตามความตองการของผูแตง ควรกำหนด

จุดมุงหมายของบทเพลงใหชัดเจน 

  2) ภาษาท่ีใชจะตองตรงไปตรงมา มีความหมายชัดเจน มีความเหมาะสมกับวัย  

และความหมายของเนื้อเพลง 

  3) มีการใชภาษาอยางมีศิลปะ เกิดความงามทางภาษา นั่นคือ มีวรรณศิลป          

ในเนื้อเพลง กลาวคือ มีเนื้อเพลงในรูปแบบคำกลอน แตไมจำเปนตองเครงครัดฉันทลักษณ มีคำสัมผัส 

คำซ้ำได ผูแตงควรเลือกใชคำใหเหมาะสมและสอดคลองกับทำนองเพลง 

 4. ระดับเสียง ระดับเสียงท่ีเหมาะสมกับวัยชองเด็ก ไดแก Key F, G และ A 

 5. ชวงกวางของทำนองเพลง (Range) ชวงเสียงท่ีเหมาะสมสำหรับเด็กเล็ก (ประถมตน) คือ 

คู 8 และสำหรับเด็กโต (ประถมปลาย) ไมควรคู 13 ซึ่งชวงเสียงท่ีกวางกวานี้อาจจะรองไดดีสำหรับ

เด็กท่ีมีความสามารถทางดนตรีและการขับรองเปนพิเศษ 

 จากองคประกอบในการประพันธเพลงขางตน สามารถนำมาใชในการพิจารณาบทเพลง 

รวมถึงวิเคราะหถึงองคประกอบของบทเพลงได ซึ่งบทเพลงสำหรับเด็กควรเปนเพลงท่ีดี มีความ

เหมาะสมท้ังทางดานทำนองเพลง เนื้อรอง จังหวะ และความหมายของเพลง ตลอดจนมีความงามทาง

ดนตรีและการใชภาษาอกีดวย 

2.7 คำประพันธ 

 คำประพันธ คือถอยคำท่ีไดมีการเรียบเรียงเปนเรื่องราวใหผูอาน ผูฟงเขาตามความคิดเห็น

ของผูประพันธ สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ รอยแกว และรอยกรอง 

1. รอยแกว เปนเรื่องราวท่ีแตงข้ึนตามภาษาท่ีใชกันท่ัวไป ผูประพันธสามารถเลือกใช

ถอยคำไดตามใจตนตามท่ี เห็นสมควร เชน  การเขียนหนั ง สือทางวิชาการ คำสอนในทาง

พระพุทธศาสนา เปนตน 

2. รอยกรอง เปนการเลือกใชถอยคำแลวนำมารอยเรียงไปตามฉันทลักษณท่ีไดกำหนดไว 

เชน กลอน กาพย โคลง เปนตน 
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 สำหรับคำประพันธท่ีใชในการขับรอง ประกอบการบรรเลงดนตรี และการแสดงละครนั้น    

มีจุดมุงหมายสำหรับการขับโตตอบกัน การขับลำนำเพื่อความไพเราะ และการขับรองประกอบการ

แสดงเพื่อความบันเทิง แบงเปน 7 ชนิด ไดแก กลอนบทละคร กลอนดอกสรอย กลอนสักวา     

กลอนเสภา กลอนสุภาพ กลอนเพลงชาวบาน และกลอนเปลา (พระยาอุปกิตศิลปสาร, 2541, น. 350) 

 1. กลอนบทละคร วรรคหนึ่งมี 6-7 คำ หรือบางวรรคก็มีถึง 8 คำ คำข้ึนตนไมจำเปนจะตองมี

ครบวรรค จะมีเพียง 2 คำก็ได มีรูปแบบการสัมผัสเหมือนกลอนท่ัวไป ดังตัวอยาง  
  

  มาจะกลาวบทไป   ถึงส่ีองคทรงธรรมนาถา 
 

 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  

 _______________   ______________ 0 
 

 

 2. กลอนดอกสรอย คำกลอนชนิดนี้คลายกับกลอนบทละคร วรรคหนึ่งมี 6-8 คำ ข้ึนตนวรรค

มี 4-5 คำ คำท่ี 1 กับคำท่ี 3 ซ้ำกัน มีคำวา “เอย” ค่ันกลาง และลงทายคำวา “เอย” ดังตัวอยาง   

บทดอกสรอย แมวเหมียวแยกเข้ียวยิงฟน ประพันธโดย นายทัด เปรียญ  
 

 

  แมวเอยแมวเหมียว  รูปรางประเปรียวเปนนักหนา 
 

 รองเรียกเหมียวเหมียวเด่ียวก็มา  เคลาแขงเคลาขานาเอ็นดู  
 

 รูจักเอารักเขาตอต้ัง   ค่ำค่ำซ้ำนั่งระวังหนู 
 

 ควรจะนับวามันกตัญู   พอดูอยางไวใสใจเอย 
 

(กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2538, น. 2) 

 

 3. กลอนสักวา ใชรองแกกันระหวางชายหญิง หรือสมมติเปนตัวละคร ดังตัวอยาง พระนิพนธ

กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ  
 

  สักวาหวานอื่นมีหมื่นแสน  ไมเหมือนแมนพจมานท่ีหวานหอม 
 

 กล่ินประเทียบเปรียบดวงพวงพยอม อาจจะนอมจิตโนมดวยโลมลม  
 

 แมนลอลามหยามหยาบไมปลาบปล้ืม ดังดูดด่ืมบอระเพ็ดท่ีเข็ดขม 
 

 ผูดีไพรไมประกอบชอบอารมณ  ใครฟงลมเมินหนาระอาเอย 
 

(พระยาอุปกิตศิลปสาร, 2541, น. 369) 
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 4. กลอนเสภา ใชสำหรับรองเพื่อฟงเรื่องกันเลน ขอบังคับในการประพันธก็เปนชนิดเดียวกับ

กลอนแปด แตกตางกันท่ีคำข้ึนตน มักข้ึนตนวา “ครานั้น...” ดังตัวอยาง บทประพันธเรื่องขุนชาง

ขุนแผน ตอนขุนแผนเขาหองนางแกวกิริยา 
 

 

  ครานั้นนางแกวกิริยา  เสนหาปล้ืมใจใหลหลง 
 

 ความรักใหระทวยงวยงง   เอนแอบออนลงดวยความรัก  

  

สะอึกสะอื้นออนแลวถอนใจ  น้ำตาไหลซกซกลงตกตัก 
 

 แคนใจท่ีมาไลขมเหงนัก   แลวจะลักวันทองไปเท่ียวไพร 
 

(พระยาอุปกิตศิลปสาร, 2541, น. 370) 
 

 5. กลอนสุภาพหรือกลอนตลาด สุนทรภูนิยมแตงเปนกลอนสุภาพในเรื่องท่ีอานฟงกันเลน 

เชน เรื่องพระอภัยมณี นิราศเมืองแกลง เปนตน ขอบังคับอยางเดียวกับกลอนแปด และลงจบ “เอย” 

เมื่อจบเทานั้น ดังตัวอยาง บทประพันธของสุนทรภู เรื่องพระอภัยมณี ตอนสุดสาครเขาเมืองการะเวก  
 

  แลวสอนวาอยาไวใจมนุษย      มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนด 
 

 ถึงเถาวัลยพันเกี่ยวท่ีเล้ียวลด       ก็ไมคดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคน  
 

 มนุษยนี่ท่ีรักอยูสองสถาน       บิดามารดารักมักเปนผล 
 

 ท่ีพึ่งหนึ่งพึ่งไดแตกายตน       เกิดเปนคนคิดเห็นจึงเจรจา  
 

(พระยาอุปกิตศิลปสาร, 2541, น. 370-372) 
 

 6. กลอนเพลงชาวบาน หรือกลอนฉอย หรือท่ีเรียกวา กลอนหัวเดียว วิธีดำเนินกลอนบทหนึ่งมี 

2 วรรค และวรรคหนึ่งมีต้ังแต 4-10 คำ บังคับสัมผัส 2 แหง คือ สัมผัสระหวางวรรคกับสัมผัสทายบาท 

สัมผัสทายบาทเปนเสียงเดียวกันทุกบาทตลอดบท ดังตัวอยาง กลอนไล จากเพลงฉอยของเกา 
 

  นี่ตนขานางขางเคียงไขเนา แกมกุมกันเกรากรางไกร 
 

 ชมไมเดือนหกฝนตกใบแตก  เดือนแปดชมแปลกตาไป  
 

 ดูเขยวชอุมพืชพุมพฤกษา   กิ่งกานสาขาสูงใหญ 
 

 ไดชมตางตางตนคางมะกอก  ชมผลชมดอกชมใบ   
 

(พระยาอุปกิตศิลปสาร, 2541, น. 488-490) 
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 7. กลอนเปลา เปนคำประพันธท่ีไมมีฉันทลักษณ ถึงแมจะไมมีแบบแผนการบังคับเสียง     

แตผูประพันธก็ยังคงตองการจังหวะลีลาของเสียงในการโนมนาวอารมณความรูสึก ดังนั้นจึงมักใช

รูปแบบการเขียนในลักษณะรอยกรองอิสระ คือไมไดควบคุมทวงทำนองการอานอยางเครงครัดเหมือน

รอยกรอง แตก็ไมใชรอยแกว ยังคงอาศัยเคาโครงบางสวนจากระบบเสียงของฉันทลักษณ แตผอน

คลายและล่ืนไหลกวา โดยยึดเอาการปลดปลอยอารมณหรือความชัดเจนของความหมายเปนหลัก 

(“กลอนเปลา”, 2544) 

 รื่นฤทัย สัจจพันธุ (2542, น. 94-95) กลาวถึง กลวิธีการแตง เนื้อหา และรูปแบบของ    

กลอนเปลาไววา 

 1. กลวิธีการแตงกลอนเปลามี 5 ลักษณะ ไดแก 

1) การใชขอความซ้ำ เพื่อย้ำความหมาย 

2) การใชคำงาย เหมาะสม กะทัดรัด ลึกซึ้งกินใจ สะดุดความรูสึก 

3) การใชสัญลักษณ เปนการสรางความซับซอนและซอนความคิดทางการเมือง 

4) ใช เครื่องหมายไวยากรณ  เชน  จุลภาค (.) ปรัศนี  (?) และอัศเจรีย  (!) เปนตน          

เพื่อส่ืออารมณและน้ำเสียงของผูแตงใหชัดเจนข้ึน 

5) แตงเปนละคร โดยมีการกำหนดตัวผูพูด มีการใชถอยคำในวงเล็บเพื่อบอกถึง

อากัปกิริยา น้ำเสียงหรือเสียงประกอบ 

 2. เนื้อหา เนื่องจากกลอนเปลาเปนบทประพันธท่ีแตงเพื่อพรรณอารมณความรูสึก หรือ

ความคิดอยางใดอยางหนึ่ง จึงมีเนื้อหาท่ีหลากหลายท้ังสะทอนอารมณสวนตัว และแสดงความคิดเห็น

เรื่องชีวิตและสังคมตลอดจนการเมือง 

3. รูปแบบ กลอนเปลาเปนคำประพันธท่ีไมมีลักษณะบังคับทางฉันทลักษณอยางรอยกรอง 

จึงมีรูปแบบท่ีประสานเอกลักษณของรอยแกวและรอยกรองเขาดวยกัน ไมบังคับสัมผัสการเขียน      

ท่ีเขียนติดตอกันคลายรอยแกวแตยังคงรักษาลีลาของรอยกรอง คือมีจังหวะและการใชโวหารสราง

จินตภาพ มีลักษณะของรูปแบบสรางสรรค สรุปไดดังนี้ 

1) เขียนเปนวรรค วรรคละหนึ่งบรรทัด เปนลักษณะของกลอน จะมีความยาวประมาณ 

4-10 บรรทัด เนนจังหวะการอาน ดังนี ้

1.1) เขียนส้ัน ๆ ยาว 4 บรรทัด มีการเลนสัมผัสบาง 

 1.2) เขียนยาว เวนบรรทัดแบงชวงเพื่อความสบายตานาอาน แตละวรรคใชคำ   

มากบางนอยบาง เปนท่ีนิยมกันมากท่ีสุด 
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1.3) เขียนยาวในแตละบท และแตละวรรค มีความยาวสม่ำเสมอ มีการเวนบรรทัด

เปนชวง ๆ 

1.4) เขียนยาวมาก มีการแบงชวงเหมือนแบบท่ี 1 และ 2 แตจะใสเครื่องหมายกำกับ

ในแตละชวง 

2) ไมมีการบังคับสัมผัส มีสัมผัสบาง ไมมีสัมผัสบาง ไมสม่ำเสมอ 

จากท่ีกลาวมาสรุปไดวา กลอนเปลาเปนคำประพันธรูปแบบหนึ่งท่ีแตงไดอยางอิสระ ไมมี

ขอบังคับทางฉันทลักษณ มีรูปแบบการเขียนท่ีประสมประสานกันระหวางรอยแกวและรอยกรอง    

ใชถอยคำส่ืออารมณความรูสึก และสรางจินตภาพแกผูอาน ดังตัวอยาง กลอนเปลา ของ จาง แซต้ัง  
 

เมื่อแมใหขนมหวานแกลูก 

ผลไมบนตนก็หวาน 

ใบไมวันนี้แสงแดดฉาย 

กิ่งกานวันนี้ส่ันไกวตามลม 

ลูกแม อุมลูก 

นั่งเลนใตตนไมตรงนี้ 

(สมัย วิถีรุงโรจน, 2542, น. 57) 
 

นอกจากนี้ยังมีรูปแบบคำประพันธอื่น ๆ ท่ีพบในบทขับรอง ดังนี้ 

1. กลอนส่ี ในแตละวรรค มีวรรคละ 4 คำ มีสัมผัสตามฉันทลักษณ ดังตัวอยาง บทประพันธ

ของหลวงศรปีรีชา จากศิริวิบุลกิตต์ิ  
 

จักกรีดจักกราย              จักยายจักยอง 

ไมเมินไมมอง                   ไมหมองไมหมาง 

งามเนื้องามนิ่ม                    งามยิ้มงามยาง 

ดูค้ิวดูคาง    ดูปรางดูปรุง 
 

(ชุมนุมตำรากลอนฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ, 2519, น. 173) 
 

 

2. กลอนหก ในแตละวรรค มีวรรคละ 6 คำ มีสัมผัสตามฉันทลักษณ ดังตัวอยาง คำกลอน

นมัสการประณามคาถา ในสงครามภารตคำกลอน ของพระยาอุปกิตศิลปสาร 

 
 



35 

 

ขาขอนอมเกลาเคารพ  หัตถจบบรรจงตรงเศียร 

ถวายพระพุทธเลิศเทิดเธียร  ปราบเส้ียนศึกมารบรรลัย 

ช้ีคลองของจริงยิ่งธรรม   เลิศล้ำกอนกี้หามีไม 

ปลุกโลกเปล้ืองหลงปลงใจ   ดับไฟตัณหาสามานย 

(พระยาอุปกิตศิลปสาร, 2541, น. 366) 
 

3. กาพยยานี 11 วรรคหนามี 5 คำ และวรรคหลังมี 6 คำ มี สัมผัสตามฉันทลักษณ           

ดังตัวอยาง กาพยพระไชยสุริยา ของสุนทรภู 
 

ข้ึนกกตกทุกขยาก  แสนลำบากจากเวียงไชย 

มันเผือกเลือกเผาไฟ   กินผลไมไดเปนแรง 

รอนรอนออนอัสดง   พระสุริงยงคเย็นยอแสง 

ชวงดังน้ำครั่งแดง   แฝงเมฆเขาเงาเมรุธร   

(พระยาอุปกิตศิลปสาร, 2541, น. 432) 

 

3. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 ชูวงศ กล่ินเลขา (2548) ศึกษาเรื่อง “การศึกษาวิเคราะหคุณคาของวรรณกรรมเพลงรำวง” 

มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ เพื่อรวบรวมวรรณกรรมเพลงรำวง เพื่อวิเคราะหคุณคาดานศิลปะการ

ใชภาษาในการประพันธเพลงรำวง และเพื่อวิเคราะหคุณคาดานเนื้อหาของเพลงรำวง ผลการศึกษา

สรุปไดวา คุณคาดานศิลปะการใชภาษาในการประพันธเพลงรำวงประกอบดวย คุณคาดานศิลปะการ

ใชถอยคำ คุณคาดาน ศิลปะการใชสำนวนโวหาร แบงเปน โวหารการเขียน และภาพพจน              

ผลการศึกษาคุณคาดานเนื้อหาของเพลงรำวง สรุปไดวา เนื้อหาของเพลงรำวงมีคุณคาในการสะทอน

สังคมใหเห็นวิถีชีวิตเกษตรกรไทย ความเช่ือในส่ิงศักด์ิสิทธิ์และส่ิงเหนือธรรมชาติ ประเพณีไทย 

กิจกรรมเพื่อความบันเทิง วิธีการเดินทางและการติดตอส่ือสาร นโยบายของรัฐบาล ป. พิบูลสงคราม 

หลักธรรมในพุทธศาสนา สวนคุณคาในการใหแงคิด ประกอบดวย การใหแงคิดในการศึกษา การให  

แงคิดในการทำงาน การใหแงคิดในการปฏิบัติในฐานะพุทธศาสนิกชน การปฏิบัติตนในฐานะกุลสตรี   

การปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดี และการปฏิบัติตนในฐานะผูครองเรือน 
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 วราภรณ รุงเรือง (2549) ศึกษาเรื่อง “แนวคิดในการแตงเพลงสำหรับเด็กของคณะกรรมการ

วิทยุโรงเรียน กรณีศึกษาบทเพลงวิทยุโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ” งานวิจัยนี้มีจุดประสงคเพื่อ

ศึกษา หลักการคัดเลือกบทเพลงของคณะกรรมการวิทยุโรงเรียน แนวคิดในการแตงของผูแตงเพลง

วิทยุโรงเรียน และคุณลักษณะทางดนตรีและคุณคาของบทเพลงวิทยุโรงเรียน โดยผูวิจัยใชวิธีการวิจัย

เชิงคุณภาพตามหลักของการวิจัยเชิงมานุษยดุริยางควิทยา ผลการวิจัยพบวา หลักการคัดเลือก      

บทเพลงของคณะกรรมการวิทยุโรงเรียน ใชหลักความเหมาะสมกับระดับช้ันของผูเรียน การจัดทำเปน

ส่ือวิทยุ และการใชงานในโรงเรียน แนวคิดในการแตงเพลง แตงตามความเหมาะสมสำหรับเด็ก     

แตละวัย มีระดับเสียงท่ีไมสูงหรือต่ำเกินไป เนื้อรองสอดคลองกับความรูความเขาใจของเด็ก ชวงเสียง

ท่ีเหมาะสมคือไมเกินคู 8 สำหรับเด็กเล็ก และคูท่ี 11 สำหรับ เด็กโต บันไดเสียงท่ีเหมาะสมคือ    

Key F ,G ,A และ Bb ซึ่งใกล เคียงกับทางในลด ทางใน ทางกลาง และทางเพียงออของไทย 

คุณลักษณะทางดนตรีท่ีพบ ไดแก รูปแบบของบทเพลง สวนมากเปนเพลงสองทอน ชวงเสียงท่ีใชมาก

ท่ีสุดคือ ไมเกินคู 8 เนื้อรองสวนมากเขากับทำนองเพลง มีความงามทางวรรณศิลป มีความเหมาะสม

แกการใชงานตามระดับช้ัน ลำดับคุณคาของบทเพลงเรียงจากมากไปนอย 4 อันดับ คือ 1) การ

ปลูกฝงการรักธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 2) การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม คติชีวิตและคานิยมอัน

ดีงาม 3) การใหความรูและทักษะทางดนตรี และ 4) การปลูกฝงคานิยมในศิลปวัฒนธรรมไทย 

ถาวร  วัฒนบุญญา (2552) ไดศึกษา “การวิเคราะหเพลงพูดของเพลิน พรหมแดน”           

จากผลการวิจัยพบวา เพลงท่ีใชในการศึกษาท้ัง 12 เพลงอยูในบันไดเสียงเมเจอร 5 เพลง และ     

บันไดเสียงไมเนอร 6 เพลง และเพลงท่ีใชท้ังบันไดเสียงเมเจอรและไมเนอรในเพลงเดียวกัน 1            

เพลงสวนใหญเปนเพลงท่ีมีอัตราจังหวะเร็ว การขับรองใชการขับรองดวยน้ำเสียงท่ีหลากหลาย 

เนนหนัก-เบา เนนคำเฉพาะบางคำท่ีสำคัญเปนพิเศษ นุมนวล ตัดพอ เสียใจ ออดออน วิงวอน เพื่อให

เกิดความไพเราะและชัดเจนในความหมายรักษาอัตราจังหวะไดถูกตองตามจังหวะท่ีวางไว มีการใช

เทคนิคพิเศษหลายอยางในการขับรองเพื่อใหเขากับเนื้อหาและอารมณของเพลง การพูด ใชแทรกบท

พูดในแตละทอนของบทเพลง พบวาเปนการพูดในลักษณะสนทนาท่ีจัดใหมีข้ึนเปนทอน ๆ เปนการ

สนทนาระหวางชายกับชาย การพูดเชิญชวน การพูดแบบพากยฟุตบอล การพูดแบบคนเดียว การพูด

คนเดียวเชิงโฆษณาสินคา และท่ีสำคัญท่ีสุดท่ีทำใหเพลงพูดของเพลิน พรหมแดน มีช่ือเสียงเปนท่ีรูจัก

คืออารมณ ขัน ความสนุกสนาน ตลกขบขัน เปนตน ดวยน้ำเสียงท่ีแสดงอารมณเหมือนอยูใน

เหตุการณจริง เนื้อหาของบทพูดยังสอดคลองกับเนื้อรองของเพลงในแตละทอนเพื่อเปนการขยาย

ความใหผูฟงเขาใจเรื่องราวมากข้ึน 

สวนของดนตรีสามารถแบงไดเปน 3 สวน ดังนี้ 1) บทนำ มีลักษณะของทำนองท่ีแตกตาง

จากเพลงลูกทุงท่ัวไปคือ มีลักษณะของทำนองท่ีใชโนตลักจังหวะ ทำใหทำนองมีความสนุกสนาน    

การดำเนินทำนองมีการสอดแทรกระหวางทำนองกันดวย ท้ังเครื่องดนตรีในกลุมเครื่องเปาและเครื่อง

ดนตรีในกลุมลีลาจังหวะ ซึ่งเปนจุดเดนของเพลงพูดของเพลิน พรหมแดน ทำใหมีลีลาหลากหลาย

คึกคักนาสนใจ 2) ทำนองเพลง มีเอกลักษณเฉพาะตัวคือมีบทพูดตอทายทอนเพลง การเคล่ือนท่ีของ
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ทำนองเมื่อมีการดำเนินทำนองในแนวท่ีต่ำลง ทำนองตอไปจะมีทิศทางข้ึน จังหวะมีท้ังจังหวะหลัก

และการขืนจังหวะ มีการประสานเสียงในรูปแบบของคอรดปด การดำเนินทำนองของแตละบทเพลง 

มีความสนุกตอเนื่องกันอยางนาฟง 3) ทอนจบ ใชทำนองลงจบท่ีหนักแนน และจบแบบสมบูรณ     

เปนสวนใหญ  

ปารณีย คำโฉม (2559) ศึกษาเรื่อง “การวิเคราะหหลักจริยธรรมจากวรรณกรรมบทเพลง

ของครูไพบูลย บุตรขัน” ผลการวิจัยพบวา วรรณกรรมบทเพลง ครูไพบูลย บุตรขัน สามารถจำแนก

หลักจริยธรรมออกได 3 หลัก ไดแก 1) หลักจริยธรรมสวนบุคคล 2) หลักจริยธรรมสวนรวม 3) หลัก

จริยธรรมในวิชาชีพ เนื้อหาสาระของจริยธรรมในวรรณกรรมบทเพลง ครูไพบูลย บุตรขัน กลาวถึง 

ความสันโดษ ความซื่อสัตย ความกตัญู ความเปนอนิจจังของชีวิต การประพฤติตนเปนคนดี      

การเคารพบูชาบุคคลท่ีควรบูชา ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย วรรณกรรมบทเพลงครูไพบูลย 

บุตรขัน นอกจากใหความสนุกสนาน เพลิดเพลินแกผูฟงแลว ยังมีเนื้อหาสาระท่ีขัดเกลาจิตใจของผูฟง

เพลงใหทำความดีตอตนเอง และผูอื่นพรอมท้ังมีความไพเราะ เปนเอกลักษณ ใชภาษาสละสลวย โดย

วรรณกรรมบทเพลงแบงออกไดหลายประเภท เชน วิถีชีวิตของคนชนบท ความงดงามของธรรมชาติ

ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนเหตุการณบานเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เปนบทเพลงท่ีประพันธ

ข้ึนทันเหตุการณยุคสมัยนั้น ๆ มีคุณคา คนยังนิยมฟง และหลากหลายบทเพลงสามารถนำมาเปน

แบบอยางแนวจริยธรรมในการดำเนินชีวิตสามารถใชบทเพลงเปนส่ือสำคัญในการเผยแพรแนวคิด    

มีคติสอนใจ พรอมท้ังไดรับความบันเทิงควบคูกันไปดวย 

ภัทรอร พิพัฒนกุล (2561) ศึกษาเรื่อง “บทเพลงสำหรับเด็ก (โดโย) ของโอะงะวะ มิเมะอิ”

โอะงะวะ มิเมะอิ เปนนักเขียนวรรณกรรมสำหรับเด็กท่ีได สรางสรรคผลงานมากมาย แมวาชวงชีวิต

ของเขาตองเผชิญกับภาวะอดอยากและความเหล่ือมล้ำทางสังคม และการสูญเสียบุตรถึงสองคนต้ังแต

ยังเล็ก แตเขายังมุงมั่นเขียนหนังสือ “ท่ีเหมาะสำหรับเด็กอยางแทจริง” ซึ่งมีความไพเราะออนโยน 

แฝงความหมายลึกซึ้ง และมีความสำคัญตอวงการวรรณกรรมสำหรับเด็กจนถึงปจจุบัน ผลงาน

บางสวนของเขามีเนื้อหาตีแผความเปนจริงของความยากไรและสงคราม แตบรรยายอยางมีวรรณศิลป 

นอกจากวรรณกรรมประเภทเรื่องส้ัน กวีนิพนธแลว เขายังไดแตงบทเพลงสำหรับเด็กหรือท่ีเรียกวา 

“โดโย” ดวย งานวิจัยนี้เปนการศึกษางานประพันธประเภท“โดโย”ท่ีโอะงะวะ มิเมะอิแตงไว 21 ช้ิน 

จากหนังสือรวมผลงานสำหรับเด็กของโอะงะวะ มิเมะอิเลม 3 พบวาผลงานของเขาเรียบเรียงดวย

ถอยคำท่ีงดงามแตแฝงความโศกเศรา สะทอนแนวคิดท่ีนักเขียน ไดรับผลกระทบจากความ

เปล่ียนแปลงทางสังคมและการเมืองสมัยไทโช-โชวะ เกี่ยวกับความรักของ ครอบครัว ความรูสึกโหย

หาบานเกิด และความยากจนและทุกข ของผูคน มีการใชสีสันท่ีส่ือถึงความ รูสึกและสภาพชีวิตท่ีตอง

ตอสูกับอุปสรรค 

 

 

 



38 

 

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 จากผลการศึกษาเอกสาร หนังสือ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัยเรื่อง เพลงขับรอง

สำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล ผูวิจัยสามารถสรุปแนวความคิดในการวิจัยไดดังรูป 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ท่ีมา: ผูวิจัย 

 

วิเคราะหเพลงขับรองสำหรับเด็ก 

ของนายฉันท ขำวิไล 

 

คุณคาของเพลงขับรองสำหรับเด็ก 

ของนายฉันท ขำวิไล 

 

ประวัติและผลงานของนายฉันท ขำวิไล 

จัดกระทำขอมูล  

และตรวจสอบขอมูล 

 

 

เพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล 

 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

 

สารัตถะท่ีเกี่ยวของ 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

รวบรวบขอมูลจากเอกสาร 

และการสัมภาษณ 

 

วิเคราะหขอมูล  
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจยั 
 

การศึกษาการวิจัยเรื่อง เพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล เปนการศึกษา        

เชิงวิเคราะห โดยเก็บรวบรวมขอมูลทางวิชาการจากเอกสารงานวิจัย หนังสือ เอกสาร และแผนเสียง 

ใชเครื่องมือในการวิจัยเพื่อเก็บขอมูลการสัมภาษณจากบุคคลผูใหขอมูล และผูท่ีมีประสบการณ

เกี่ยวของกับงานวิจัยโดยตรง โดยนำขอมูลท่ีไดมาเรียบเรียง แลวนำมาวิเคราะหตามวัตถุประสงค  

และนำเสนอขอมูลตามระเบียบวิธีการวิจัย ดังนี้ 

1. บุคลากรผูใหขอมูล 

ผูวิจัยไดมีการแบงกลุมบุคคลผูใหขอมูลท่ีมีความเกี่ยวของกับงานวิจัย ดังนี ้

1. กลุม ผู ใหข อมูลสำคัญ  (Key Informants) คือ ผู ท่ี ให ขอมู ลด าน เอกสารเกี่ ยวกับ         

นายฉันท ขำวิไล หนังสือบทเพลงขับรองสำหรับเด็ก และขอมูลเพลงขับรองสำหรับเด็กท่ี ไดแก 

1) ศาสตราจารย เกียรติคุณนายแพทยพูนพิศ อมาตยกุล ราชบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 

นักวิชาการสาขาดนตรีวิทยา กรรมการและเลขานุการมูลนิธิราชสุดา 

2) คุณครอูัษฎาวุธ สาคริก เลขาธิการมูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) 

3) นายฐิติวัจน ช้ันประเสริฐ นักสะสมผลงานดานนาฏดุริยางคศิลปไทย 

2. กลุมผูปฏิ บั ติ (Casual Informants) คือ ผู ท่ี ได เขารวมการบันทึกเสียงการบรรเลง      

และขับรองเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล ไดแก 

1) คุณครูทัศนีย ขุนทอง ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง (คีตศิลปไทย) พ.ศ. 2555 

และผูเช่ียวชาญคีตศิลปไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

2) คุณครูดนตรี ตราโมท ขาราชการบำนาญ เปนบุตรีของนายดนตรี ตราโมท ศิลปนแหงชาติ 

สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) พ.ศ. 2528 

3. กลุมผูใหขอมูลท่ัวไป (General Informants) คือ ผูท่ีมีความรู ความสามารถในดานภาษาไทย 

และดานเทคโนโลยี ไดแก 

1) คุณครนูลินี นวลขาว ครูประจำ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนจิตรลดา 

2) คุณครูทัชชา ปาลกะวงศ ณ อยุธยา ครูประจำ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

โรงเรียนจิตรลดา 

3) นายศิขิน พงษพิพัฒน วิศวกรเสียงมูลนิธิราชสุดา  
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2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 การเก็บขอมูลในการวิจัยจากแหลงขอมูลบุคคล ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ

แบบการสัมภาษณ ผูวิจัยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางในการเก็บขอมูล พรอมท้ังใชการสังเกต

อยางมีสวนรวมในการสัมภาษณ มีประเด็นในการสัมภาษณ ดังนี้ 

 1. ประเด็นการสัมภาษณกลุมผูใหขอมูลสำคัญ สอบถามเกี่ยวกับความเปนมา และบริบทของ

เพลงขับรองสำหรับเด็กในสังคมไทย ความเปนมา คุณลักษณะทางดนตรีและการขับรอง รวมถึง

คุณประโยชน และคุณคาท่ีปรากฏในเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล 

 2. ประเด็นการสัมภาษณกลุมผูปฏิบัติ สอบถามเกี่ยวกับลักษณะของบทเพลงขับรอง ลักษณะ

การขับรอง และการบรรเลงดนตรีประกอบเพลงของบทเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล 

ตลอดจนรายละเอียดในการฝกซอมเพลง และการบันทึกแผนเสียง 

 3. ประเด็นการสัมภาษณกลุมผูใหขอมูลท่ัวไป แบงเปน 2 สวน ดังนี้ 

1) ดานงานประพันธ สอบถามเกี่ยวกับลักษณะ รูปแบบ ฉันทลักษณของคำประพันธ และ

คุณคาดานงานประพันธท่ีปรากฏของบทเพลงสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล  

2) ดานสารสนเทศ สอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ีเกี่ยวของกับประวัติ ผลงาน และขอมูลท่ี

ปรากฏในรูปแบบของแผนบันทึกเสียงเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล  

3. การเก็บรวบรวมและการจัดกระทำขอมูล 

ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูล ดังนี้ 

1. การเก็บรวบรวมขอมูลทางเอกสารตาง ๆ เชน หนังสือ วารสารส่ิงพิมพ วิทยานิพนธ    

เพื่อนำขอมูลมาใชในการวิเคราะหและใชสำหรับเปนเอกสารอางอิง 

2. การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ การสังเกตอยางมีสวนรวม จากบุคลากร      

ผูใหขอมูลท้ัง 3 กลุม คือ กลุมผูใหขอมูลสำคัญ กลุมผูปฏิบัติ และกลุมผูใหขอมูลท่ัวไป 

3. การเก็บรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมจากทางระบบสารสนเทศ (อินเทอรเน็ต) โดยคนควาขอมูล   

จากเว็บไซตตาง ๆ ท่ีมีประเด็นเกี่ยวของกับงานวิจัย 

 นำขอมูลท่ีไดจากแหลงขอมูลตาง ๆ มาแยกเปนประเด็นเพื่อนำไปใชในข้ันตอนการวิเคราะห

ขอมูล โดยผูวิ จัยไดมีการจัดหมวดหมูของบทเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท  ขำวิไล       

จำนวน 109 เพลง โดยพิจารณาจากเนื้อเพลง และนำมาจัดหมวดหมูใหมีความสอดคลองไปตาม

จุดมุงหมายการเรียนดนตรีในหลักสูตรประโยคประถมศึกษา พ.ศ. 2503 กลาวคือ เพื่อสงเสริม

พัฒนาการของเด็ก ฝกฝนอบรมใหนำไปสูคุณลักษณะสำคัญ 4 ประการ ซึ่งสามารถจัดหมวดหมู    

บทเพลงได 9 ประเภท ดังนี ้

1. บทเพลงเกี่ยวกับธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม จำนวน 27 เพลง 

2. บทเพลงเกี่ยวกับครอบครัว และสังคม จำนวน 7 เพลง 
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3. บทเพลงเกี่ยวกับโรงเรียน จำนวน 13 เพลง 

4. บทเพลงเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการละเลน จำนวน 15 เพลง 

5. บทเพลงเกี่ยวกับดนตรีและการแสดง จำนวน 7 เพลง 

6. บทเพลงเกี่ยวกับกีฬา จำนวน 7 เพลง 

7. บทเพลงเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม จำนวน 22 เพลง 

8. บทเพลงเกี่ยวกับการสรางระเบียบวินัยตอตนเอง จำนวน 4 เพลง 

9. บทเพลงเกี่ยวกับความรักชาติ และปลุกใจ จำนวน 7 เพลง 
 นอกจากนี้ผูวิจัยไดรวบรวมไฟลเสียงเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล จำนวน 

109 เพลง โดยรวบรวมจากบุคคลผูใหขอมูล กลุมผูใหขอมูลสำคัญ และกลุมผูใหขอมูลท่ัวไป       

ดานเทคโนโลยี เปนจำนวน 98 เพลง และอีก 11 เพลง ผูวิจัยไดจัดทำเพลงข้ึนมาใหม สรางสรรค

ทำนอง และขับรองเพลงตามโนตสากลท่ีปรากฏในหนังสือบทขับรอง 

4. การตรวจสอบและการวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยตรวจสอบความสอดคลองของขอมูล โดยใชวิธีการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา โดยมี

การตรวจสอบความถูกตองของแหลงท่ีมาของขอมูลทางเอกสารตาง ๆ ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ

และขอมูลท่ีไดมาจากการคนหาผานระบบสารสนเทศ Internet โดยพิจารณาจากแหลงท่ีมาของ

ขอมูลตาง ๆ และบุลลากรผูใหขอมูลท้ัง 3 กลุม เพื่อเปนการตรวจสอบความถูกตอง และปองกัน   

การผิดพลาดของขอมูล 

 ผูวิจัยนำขอมูลท่ีไดรับตรวจสอบความถูกตองแลว มาจำแนกประเด็นเพื่อนำมาวิเคราะห  

โดยแยกประเด็นการวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้ 

1) การศึกษาประวัติ และผลงานของนายฉันท ขำวิไล 

2) การวิเคราะหเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล ผูวิจัยไดคัดเลือกบทเพลง

จากหมวดหมูบทเพลงท้ัง 9 ประเภท จำนวน 29 เพลง โดยใชการคัดเลือกบทเพลงแบบเจาะจง    

แบบเปนสัดสวน (1 : 4) ของบทเพลงแตละหมวดหมู โดยยึดจากหมวดหมูเพลงท่ีมีจำนวนเพลง    

นอยท่ีสุด โดยวิเคราะหองคประกอบ และคุณลักษณะทางดนตรีของบทเพลงจากเนื้อเพลง         

และโนตสากลท่ีถูกบันทึกไว  

3) การศึกษาคุณคาของบทเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล ผูวิจัยไดศึกษา

คุณคาดานดนตรี คุณคาดานงานประพันธ และคุณคาดานสังคมท่ีปรากฏในบทเพลงขับรองสำหรับ

เด็กของนายฉันท ขำวิไล จำนวน 109 เพลง  
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5. การนำเสนอขอมูล 
การวิจัยเรื่อง เพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล ผูวิ จัยไดวิเคราะหผลจาก

การศึกษาขอมูลเอกสารตาง ๆ แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อใชเปนแนวทาง     

ในการวิเคราะหขอมูล และอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยผูวิจัยนำเสนอ    

ผลการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยเรียบเรียงและนำเสนอผลการวิจัยในลักษณะ

วิธีการพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis) ดังนี้ 

1) การศึกษาประวัติและผลงานของนายฉันท ขำวิไล กลาวถึงประวัติดานการศึกษา       

ชีวิตครอบครัว ผลงานการประพันธ และการเขียนหนังสือ ตลอดจนรางวัลเกียรติคุณท่ีไดรับ 

2) การวิเคราะหเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล นำเสนอผลการวิเคราะห      

บทเพลงในดานองคประกอบ และคุณลักษณะทางดนตรีของบทเพลง 

3) การศึกษาคุณคาของบทเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล นำเสนอ        

ผลการศึกษาคุณคาท่ีปรากฏในบทเพลง 3 ดาน คือ คุณคาดานดนตรี คุณคาดานงานประพันธ      

และคุณคาดานสังคม 
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บทที่ 4 

ประวัต ิและผลงานของนายฉันท ขำวไิล 
 

การศึกษาเพลงรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล ผูวิจัยไดคนควา รวบรวม วิเคราะหขอมูล

และนำเสนอขอมูลเกี่ยวกับประวัติ และผลงานของนายฉันท ขำวิไล ดังนี้  
 

1. ประวัติของนายฉันท ขำวิไล 

 
ภาพท่ี 4 นายฉันท ขำวิไล 

ท่ีมา: ฉันท-สัมพันธุ ขำวิไล (2542) 

ถ่ินกำเนิด 

 ฉันท ขำวิไล เกิดเมื่อวันอังคารท่ี 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2447 แรม 2 ค่ำ เดือน 3 ปมะโรง     

ท่ีตำบลปาโมก ซึ่งแตเดิมเรียกวา บานนรสิงห อำเภอปาโมก จังหวัดอางทอง เปนบุตรนายหมุน      

ขำวิไล และนางกิ่ง (สกุลเดิม โพธิ์เจริญ) 
 

 
 

ภาพท่ี 5 นายหมุน ขำวิไล บิดาของนายฉันท ขำวิไล 

ท่ีมา: พูนพิศ อมาตยกุล (2562, 2 ธันวาคม, สัมภาษณ) 
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ตาช่ือสี ยายช่ือเจียม โพธิ์เจริญ เปนคนอางทอง แตตาไปเกิดท่ีตำบลลาดชะโด อำเภอผักไห 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สวนยายเนเจาของตลาดบางสวน ปูและยา เปนคนวิเศษชัยชาญ ช่ือ ขำ 

กันท้ังคู และไดนำช่ือมาต้ังเปนช่ือสกุลวา “ขำวิไล” นายฉันท ขำวิไลมีพี่นอง 7 คน ทานเปนคนท่ี 2 มี

พี่หนึ่งคน คือ นางเทียบ จำปาทอง มีนองหาคน คือ นายฉินท ขำวิไล คูแฝดชาย-หญิง (ถึงแกกรรม

ต้ังแตยังเยาว) นางสำเภา เรี่ยมสะอาด และเด็กหญิงสมพงศ (ถึงแกกรรมแลวท้ังหมด)  

การศึกษา 

 อาจิณ จันทรัมพร (2537, น. 265-268) การเลาเรียนเริ่มแรก บิดาไดนำไปฝากใหเลาเรียน

หนังสือกับพระท่ีวัดโบสถ ท่ีอำเภอปาโมกบานเกิด เมื่ออายุยาง 10 ขวบ บิดาจึงนำไปฝากเรียน       

ท่ีวัดสามพระยา จังหวัดพระนคร จากนั้นไดกลับมาเรียนตอท่ีโรงเรียนประจำอำเภอปาโมก และ      

ไดเรียนวิชาภาษาไทยข้ันพื้นฐานกับครู ช่ือ ครูบุญ แลวกลับไปเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีโรงเรียน

วัดเบญจมบพิตร ในชวงป  พ.ศ. 2457 เมื่อข้ึนเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ทานก็หนีโรงเรียน       

กลับไปบานท่ีอำเภอปาโมก เพราะไมชอบใจครูท่ีสอน หลังจากนั้นบิดาก็ไดนำกลับมาฝากไวท่ี        

วัดสุทัศนเทพวราราม จังหวัดพระนคร แลวใหไปเรียนท่ีโรงเรียนมัธยมวัดราชบพิธ แตเรียนไมจบ

หลักสูตร ก็กลับบานอีก และไมกลับมาเรียนตออีกเลย หลังจากนั้นยายจับบวชเรียนท่ีวัดท่ีบาน 

เด็กชายฉันทมีความรูแตกฉานดานภาษาไทย และสนใจหนังสือกวีนิพนธ จึงไดอานหรือท่ี

เรียกวา “สวด” ใหยายและคนแกคนเฒาฟงเปนประจำ ทำใหทานเริ่มรักหนังสือประเภทวรรณคดี

ต้ังแตนั้นมา ครั้นเมื่อบรรพชาเปนสามเณรก็ไดรับมอบหมายใหเปนนักเทศน โดยเทศนจากคัมภีร    

ใบลานท่ีมีอยูในวัดนั่นเอง  

 ภายหลังทานออกจากบานเกิดท้ังท่ียังเปนเณร อายุไดประมาณ 17-18 ป ไดยายมาจำพรรษา

ท่ีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ จังหวัดพระนคร โดยเปนศิษยวัดมหาธาตุรุนไลเล่ียกับพลตรี หลวงวิจิตร

วาทการ  นายเกษม บุญศรี  นายเสถียร พันธรังสี และนายธนิต อยูโพธิ์  เมื่ออายุครบอุปสมบทก็ได

อุปสมบทเปนพระภิกษุเมื่อป พ.ศ. 2468 ไดรับฉายาวา “ฉันทโสภโณ” โดยมีสมเด็จพระวันรัตน    

(เฮง เขมจารี มหาเถระ) เปนพระอุปชฌาย และศึกษาทางธรรมเรื่อยมาจนไดนักธรรมโท และเปรียญ

ธรรม 3 ประโยค เปนครูสอนบาลีไวยากรณอยูจนถึงพรรษาท่ี 3 จึงไดลาสิกขาเมื่อ พ.ศ. 2471 

 ชีวิตครอบครัว 

 นายฉันท ขำวิไล สมรสกับสัมพันธุ บุณยเกียรติ บุตรีหลวงบริรักษจริยาวัตร (พร บุณยเกียรติ) 

และหมองหลวงแฉลม ศิริวงศ เมื่อป พ.ศ. 2474 ซึ่งมีอาชีพเปนครูโรงเรียนราษฏร มีบุตร และธิดา   

รวม 10 คน คือ นายลิลิต นางสาวเพ็ญสิริ นายภุชงค นายนอย นายนิพนธ นางรุจิรา คงฤทธิ์ระจัน 

นางโกสุมวิจิตร เพิ่มภูศรี นายวสันต นายอุปชาติ และนายอุปจิตร ขำวิไล 
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ภาพท่ี 6 นางสัมพันธุ ขำวิไล 

ท่ีมา: ฉันท-สัมพันธุ ขำวิไล (2542) 

 

2. ผลงานของนายฉันท ขำวิไล 

 นายฉันท ขำวิไล ไดแสดงถึงความอัจฉริยภาพในการเขียนหนังสือ กวีนิพนธ และประพันธ

เพลง มีผลงานการเขียนหนังสือ บทประพันธ และบทเพลงมากมาย ดังนี้ 

1) หนังสือครูประจำตัว เปนผลงานเขียนหนังสือเลมแรก อธิบายวิธีบวก ลบ คูณ หารเลขกล 

เขียนข้ึนเมื่อครั้งยังเปนพระภิกษุท่ีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ โดยจัดพิมพเปนเลมเพื่อจำหนาย   

พิมพท่ีโรงพิมพเฮงหลี แถวสะพานดำ ซึ่งปจจุบันไดเลิกกิจการไปแลว 

 2) นิราศลาสิกขา ภายหลังเมื่อลาสิกขาแลวไดรวมงานกันกับนายกิม หงสลดารมย (นายทอง 

หงสลดารมย) พิมพหนังสือเทศนลงในใบลาน ไดจำหนายเปนคาใชจาย และยังไดแตงหนังสือกลอน 

ข้ึนเลมหนึ่งช่ือวา “นิราศลาสิกขา” หนังสือเลมนี้ทานไดจัดพิมพและจำหนายไดเงินมาเปนคาใชจาย 

 โดยนายฉันทไดจับเอาชวงเวลากอนท่ีจะลาสิกขาบทมาแตงเปนนิราศบรรยายถึงความรูสึก

ของการเปนพระในพรรษาท่ีหนึ่งท่ีผานไปดวยดี พรรษาท่ีสองจิตใจปนปวนดวยกิเลสมาร แตก็ยัง   

พอขมใหสงบระงับลงได ลวงเขาพรรษาท่ีสามไดคิดถึงชีวิตในอนาคต จึงลาสิกขาบทมาใชชีวิตฆารวาส 

นิราศลาสิกขานี้ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ไดทรง และมีรับส่ังใหนายฉันทเขาเฝาท่ี

วังวรดิศ เพื่อทรงแนะนำในเรื่องวรรณคดี และสนับสนุนใหแตงหนังสือตอไป 

 3) กำศรวลวังหลัง นายฉันท ขำวิไล ไดแตงหนังสือเรื่อง “กำศรวลวังหลัง” รวมพิมพ        

ไวใน “นิราศลาสิกขา” โดยพิมพแจกในงานศพของนายหมุน ขำวิไล ผูเปนบิดา และลงพิมพใน    

วิทยาจารยอีกดวย 
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ภาพท่ี 7 หนังสือกลอนนิราศลาสิกขา 

ท่ีมา: ฉันท-สัมพันธุ ขำวิไล (2542) 
 

 4) ตำราฉันทศาสตร นายฉันทไดเรียบเรียงข้ึนจากตำราแตงฉันทท่ีมีอยูในคัมภีรวุตโตทัย 

ฉบับภาษามคธ ซึ่งถายทอดจากตนฉบับภาษาสันสกฤต เปนหนังสือฉบับเกาท่ีมีมาแตโบราณ       

เพื่อใชเปนตำราในการแตงคำประพันธประเภทรอยกรอง ประกอบดวยฉันทภาษามคธ จำนวน 108 

ฉันท ฉันทภาษาไทยซึ่งแปลมาจากฉันทภาษามคธเหลานั้น ซึ่งมีผูแปลไวแลว 58 ฉันท นายฉันท  

แปลตออีก 50 ฉันท พรอมยกตัวอยางและคำอธิบายท้ังฉันทภาษามคธและภาษาไทย นอกจากนี้ยังได

คนควารวบรวมตำรากาพย ท้ังท่ีเปนภาษามคธและภาษาไทยครบทุกประเภทรวมไวในเลมเดียว     

กันดวย โดยจัดพิมพท่ีโรงพิมพพระจันทร 

 
ภาพท่ี 8 ตำราฉันทศาสตร 

ท่ีมา: ฉันท-สัมพันธ ขำวิไล (2542) 
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5) ตำนานนิราศ และกาพยเหเรือเรื่อง นิราศฉันทโสภณ นายฉันทไดแตง แลวใหหลวงวิจิตรวาทการ 

นำลงพิมพในหนังสือ “ดวงประทีป” ซึ่งตอมาไดรวบรวมเปนเลม จัดพิมพเปนเลมถาวร ปกแข็งหุมผา

สีแดง จากหนังสือเรื่องนี้นายฉันท ขำวิไล ไดเขียนไวในคำนำตอนหนึ่งวา  
 

“...ตอมาเมื่อ พ.ศ. 2474 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ นายก   

ราชบัณฑิตยสภา ไดทรงหนังสือท่ีขาพเจาไดแตงไวหลายเรื่องดวยกัน นอกจากนิราศเรื่องนี้แลว     

ทรงรับ ส่ังใหหาตัวข าพ เจ าไป เฝ าท่ี วังวรดิศ ณ  วันอั งคารท่ี  8 เดือนกันยายน  พ .ศ. 2474             

ทรงพระกรุณาประทานพระโอวาทเพิ่มพูนความรูความเห็นในทางวรรณคดีแกขาพเจาเปนอันมาก 

และมีพระประสงคโปรดฯ ใหแตงกลอนนิราศลาสิกขาตอและเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง ดวยทรงพอ     

พระหฤทัย...” 

 
ภาพท่ี 9 หนังสือตำนานนิราศ และกาพยเหเรื่อง นิราศฉันทโสภณ 

ท่ีมา: ฉันท-สัมพันธ ขำวิไล (2542) 
  

6) หนังสือแบบเรียนเร็วใหม  ในป พ.ศ. 2477กองตำรา กรมวิชาการ กระทรวงธรรมการ   

ไดเชิญนายฉันท ขำวิไล เปนกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา และใหนายฉันทเขียนและ     

เรียบเรียงตำราแบบเรียนภาษาไทยสำหรับเด็กเริ่มหัดเรียนข้ึนมาช้ินหนึ่ง คือ หนังสือแบบเรียนเร็วใหม 

เลม 1 ตอนตน ตอนกลาง และตอนปลาย โดยมีหลวงดรุณกิจวิทูร (ชด เมนะโพธ) ขาราชการ

กระทรวงธรรมการเปนผูรวมดำเนินการ ใชช่ือรวมในฐานะผูเรียบเรียงคูกัน กระทรวงธรรมการไดซื้อ

ลิขสิทธิ์และจัดพิมพ ประกาศใชเปนหนังสือบังคับเรียนสำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1          

ทุกโรงเรียนท่ัวประเทศ เมื่อป พ.ศ. 2480 
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ภาพท่ี 10 หลวงดรุณกิจวิทูร (ชด เมนะโพธ) 

ท่ีมา: พูนพิศ อมาตยกุล (2562, 2 ธันวาคม, สัมภาษณ) 
 

คุณหญิงกุลทรัพย เกษแมนกิจ ศิลปนแหงชาติ สาขาวรรณศิลป กลาวถึง หนังสือแบบเรียน

เร็วใหม ไวในหนังสือฉันท-สัมพันธุ ขำวิไล (2542) ความวา “...บทเรียนในหนังสือของทาน เริ่มสอน

จากการสอนประสมพยัญชนะกับสระ และวรรณยุกต แลวอานเปนคำ เปนเรื่องส้ัน ๆ ประกอบไปดวย

คำท่ีนักเรียนอานแลวในตอนฝกประสมคำนั่งเอง หากจะถือวาแบบเรียนของทานเปนครู ก็นับวาทาน 

เปนครูคนในชาติหลายลานคนเปนเวลาถึง 40 ป เต็ม...” โดยแบบเรียนเร็วใหม ถูกยกเลิกใชไปเม่ือ 

พ.ศ. 2520 

 
 

ภาพท่ี 11 หนังสือแบบเรียนเร็วใหม 

ท่ีมา: ฉันท-สัมพันธ ขำวิไล (2542) 
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ตำราชุดนี้ไดใชตลอดมาเปนเวลาหลายป ขอความบางประโยคในหนังสือเรียนก็เปนท่ีติดปาก

ติดใจคนไทยท่ีไดเรียนมาจนทุกวันนี้ เชน 

ปากะปู  ดูตาอู  ตีกะบ่ี  กะตาอี ่

ปาปะปู  กูอีจู 

ปาดูปู  กูอีจู ฯลฯ 

 และยังเปนแบบอยางในการเขียนตำราแบบเรียนภาษาไทยใหแกผูเขียนรุนตอมาดวย เชน 

การเขียนแบบฝกคำใหมในบทเรียน และการใชภาพแทนคำยากหรือคำท่ียังไมไดเรียน ใหนักเรียน  

อานคำจากภาพ 

 
ภาพท่ี 12 หนังสือแบบเรียนเร็วใหม 

ท่ีมา: ฉันท-สัมพันธ ขำวิไล (2542) 
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 ในป พ.ศ. 2498 กระทรวงศึกษาธิการ ไดเปล่ียนตำราแบบเรียนภาษาไทยสำหรับเด็กเริ่ม  

หัดเรียนเปนหนังสือแบบเรียนชชุดบันไดกาวหนา (เด็กชายปญญา เด็กหญิงเรณู) นายฉันท ขำวิไล   

จึงนำหนังสือแบบเรียนเร็วใหมเลม 1 ตอนตน มาจัดพิมพจำหนายเอง และเรียบเรียงแบบเรียน  

ข้ึนมาใหมอีกเลมหนึ่งใหช่ือวา แบบเรียนภาษาไทย แบบใหม ตอนจบ เปนท่ีนิยมสำหรับการเรียน 

การสอนในโรงเรียนตาง ๆ ท่ัวประเทศ โดยเฉพาะแบบเรียนเร็วใหม เลม 1 ตอนตน 

  
ภาพท่ี 13 หนังสือแบบเรียนเร็วใหม เลม 1 ตอนตน 

ท่ีมา: ฉันท-สัมพันธ ขำวิไล (2542) 

 

 
ภาพท่ี 14 หนังสือแบบเรียนเร็วใหม ตอนจบ 

ท่ีมา: ฉันท-สัมพันธ ขำวิไล (2542) 
 

 7) เพลงรองสำหรับเด็ก นอกจากไดเขียนตำราเรียนภาษาไทยเพื่อเด็กไทยแลว นายฉันทยังได

แตงเพลงสำหรับเด็กช่ือ “หนังสือบทขับรอง” แตงท้ังคำรองและทำนองงาย ๆ ซึ่งเหมาะกับเด็ก ๆ    

ในระดับประถมศึกษาไวเปนจำนวนมากถึงรอยกวาเพลง กระทรวงศึกษาธิการไดซื้อลิขสิทธิ์          
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เมื่อ พ.ศ. 2492 และใชเปนหนังสือบทขับรองสำหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-4         

บทเพลงสำหรับเด็กชุดนี้ มีความสมบูรณ ท่ี สุด เพราะเปนบทเพลงท่ีมีดนตรีประกอบโดย             

พระเจนดุริยางค (ปติ วาทยะกร) ผูประพันธทำนองเพลงชาติไทย เปนผูเขียนโนตดนตรีสำหรับเปยโน  

และเขียนประกอบภาพลายเสนแตละเพลงโดย นายจำรัส เกียรติกอง เพลงชุดนี้เปนเพลงงาย ๆ 

สนุกสนาน เด็ก ๆ สามารถจำเนื้อรองและทำนองไดงาย 
 

 
 

ภาพท่ี 15 นายจำรัส เกียรติกอง 

ท่ีมา: พูนพิศ อมาตยกุล (2562, 2 ธันวาคม, สัมภาษณ) 
 

พระเจนดุริยางค (ปติ วาทยะกร) ไดเขียนคำนิยมลงในหนังสือบขับรองเลม 1 ความวา  

“นายฉันท ขำวิไล ไดประพันธเพลงขับรองสำหรับนักเรียนเปนจำนวนมาก ดวยมีความมุงมั่น

หมายจะสงเสริมศิลปแผนกนี้ท้ังในดานวิชาการหัดอานโนตสากลประกอบไปดวย มีความหมายและ

ความยากงาย ใหเหมาะสมกับวัยวุฒิของผูแรกศึกษาเปนข้ัน ๆ สูงข้ึนโดยลำดับ ขาพเจาไดพิจารณา

เห็นเปนการสมควร และเหมาะสมอยางยิ่ง และเต็มใจท่ีจะสนับสนุนเพื่อแกการศึกษา...” 
 

 
 

ภาพท่ี 16 พระเจนดุริยางค (ปติ วาทยะกร) 

ท่ีมา: วิชิตวงศ ณ ปอมเพชร (2544) 
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 นอกจากนี้พระเจนดุริยางค (ปติ วาทยะกร) ไดเขียนหลักวิชาการศึกษาอานโนต ตามคำ   

รองขอของนายฉันท ขำวิไล เพื่อใชเปนแบบเรียนศึกษาประกอบการเรียนการสอนบทเพลงขับรอง 

 
ภาพท่ี 17 หนังสือหลักวิชาดนตรี และขับรอง 

ท่ีมา: ฉันท-สัมพันธ ขำวิไล (2542) 
 

 
ภาพท่ี 18 หนังสือบทขับรอง เลม 1 ฉบับประสานเสียง 

ท่ีมา: ฉันท-สัมพันธ ขำวิไล (2542) 
 

บทเพลงท้ังรอยกวาเพลงนี้ กระทรวงศึกษาธิการไดจัดพิมพเปนหนังสือท้ังหมด 4 เลม ดังนี้ 

- หนังสือบทขับรองเลม 1 ประกอบดวยเพลง จำนวน 31 เพลง 

- หนังสือบทขับรองเลม 2 ประกอบดวยเพลง จำนวน 31 เพลง 

- หนังสือบทขับรองเลม 3 ประกอบดวยเพลง จำนวน 25 เพลง 

- หนังสือบทขับรองเลม 4 ประกอบดวยเพลง จำนวน 24 เพลง (รวมเพลงชาติ และ

เพลงสรรเสริญพระบารมี) 

รวมท้ังหมดจำนวน 111 เพลง 
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ภาพท่ี 19 หนังสือบทขับรอง เลม 1 

ท่ีมา: ฉันท-สัมพันธ ขำวิไล (2542) 
 

 หนังสือบทขับรอง เลม 1 บทเพลงมีทวงทำนองงาย ๆ เนื้อรองเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม ธรรมชาติ 

การละเลนพื้นบาน กิจกรรมของครอบครัว ฯลฯ 

 
ภาพท่ี 20 บทเพลงในหนังสือบทขับรอง เลม 1 

ท่ีมา: ฉันท-สัมพันธ ขำวิไล (2542) 
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ภาพท่ี 21 หนังสือบทขับรอง เลม 2 

ท่ีมา: ฉันท-สัมพันธ ขำวิไล (2542) 
 

 หนังสือบทขับรอง เลม 2 บทเพลงมีทวงทำนองและเนื้อรองเปนขอมูลงาย ๆ ของการรวม

กิจกรรม การกีฬา สรางจริยธรรมและระเบียบวินัย การแสดงมิตรภาพกับเพื่อน รูจักชีวิต ฯลฯ 

 
ภาพท่ี 22 บทเพลงในหนังสือบทขับรอง เลม 2 

ท่ีมา: ฉันท-สัมพันธ ขำวิไล (2542) 
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ภาพท่ี 23 หนังสือบทขับรอง เลม 3 

ท่ีมา: ฉันท-สัมพันธ ขำวิไล (2542) 

 หนังสือบทขับรอง เลม 3 มีทวงทำนองเพลงยาวข้ึน และเนื้อรองเนนทางคุณธรรม จริยธรรม 

การประพฤติปฏิบัติตอเพื่อนและครู ใหรูจักปรากฏการณทางธรรมชาติ และซาบซึ้งในธรรมชาติ ฯลฯ 

 
ภาพท่ี 24 บทเพลงในหนังสือบทขับรอง เลม 3 

ท่ีมา: ฉันท-สัมพันธ ขำวิไล (2542) 
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ภาพท่ี 25 หนังสือบทขับรอง เลม 4 

ท่ีมา: ฉันท-สัมพันธ ขำวิไล (2542) 

 หนังสือบทขับรอง เลม 4 มีการเพิ่มทำนองเพลงไทยและใชเครื่องดนตรีไทย สวนเนื้อรองเปน

เรื่องตาง ๆ เชน การรูจักรับผิด ความสามัคคี การรักษาความสะอาด รวมถึงการทำมาหากิน ฯลฯ  

 
ภาพท่ี 26 บทเพลงในหนังสือบทขับรอง เลม 4 

ท่ีมา: ฉันท-สัมพันธ ขำวิไล (2542) 
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ภาพท่ี 27 หนังสือบทขับรอง เลม 1-4 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

กระทรวงศึกษาธิการไดจัดทำแผนเสียงแจกจายใหโรงเรียนพรอมกับหนังสือ และออกอากาศ

เผยแพรในรายการวิทยุศึกษา โดยมีนายมนตรี ตราโมท (ศิลปนแหงชาติ) ชวยขัดเกลาทำนอง ควบคุม

วงดนตรี และจัดหานักรองในการอัดแผนเสียง ประกอบดวย นางสาวทัศนีย ขุนทอง (ศิลปนแหงชาติ), 

นางดนตรี ตราโมท, นางสีนวล เหรียญทอง ,นายประสิทธิ์โชค สุทธิรักษ และนายศิลป ตราโมท 

นอกจากนี้มี นางสาวนภา หวังในธรรม, นายเสรี หวังในธรรม (ศิลปนแหงชาติ) และนายเหนี่ยว       

ดุริยพันธุ ขับรองเปนบางเพลง อัดแผนเสียงท่ีช้ันบนของโรงภาพยนตรเฉลิมไทย (รื้อไปแลว)  
 

   
 

ภาพท่ี 28 แผนเสียงบันทึกการบรรเลงและขับรองเพลงสำหรับการเรียนการสอน 

ของกระทรวงศึกษาธิการ 

ท่ีมา: ฉันท-สัมพันธ ขำวิไล (2542) 
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ภาพท่ี 29 แผนเสียงตรา Columbia บันทึกเพลงขับรองตามหลักสูตรประถมศึกษา 

ของกระทรวงศึกษาธิการ บันทึกเสียงระหวางป พ.ศ. 2492-2494 

ท่ีมา: ฐิติวัจน ช้ันประเสริฐ (2562, 20 กันยายน, สัมภาษณ) 
 

จากคำใหสัมภาษณของอาจารยทัศนีย ขุนทอง กลาววา 

“ครูเขารวมอัดเสียงเพลงรองสำหรับเด็กของคุณฉันท ขำวิไล ขณะนั้นครูอายุประมาณ     

12-13 ป อัดเสียงท่ีศาลาเฉลิมไทย เวลาซอม ไปซอมท่ีบานฉันท ขำวิไล ท่ีทาพระจันทร ไดเบ้ียเล้ียง

วันละ 10 บาท มีพอมนตรีไปชวยซอม รองไปตามหนังสือและตัวโนต พอมนตรีเปนคนทำทำนอง

ดนตรี และควบคุมวง” (ทัศนีย ขุนทอง, 2562, 6 ตุลาคม, สัมภาษณ) 

และจากคำสัมภาษณของอาจารยดนตรี ตราโมท กลาววา 

“ตอนท่ีครูอัดเสียง ครูอยูประมาณช้ันประถม ป.3-4 เริ่มอัดเสียงต้ังแตหนังสือเลมท่ี 1 เพลง

สวัสดี ไปจนถึงเลมสุดทาย บันทึกเสียงท่ีศาลาเฉลิมไทย อัดลงแผนเสียง คุณฉันทจะมาขอคำปรึกษา

เรื่องเพลงกับคุณพอท่ีทำงานบาง ท่ีอัดเสียงบาง” (ดนตรี ตราโมท, 2562, 20 ตุลาคม, สัมภาษณ) 

นายมนตรี ตราโมท (ศิลปนแหงชาติ) ไดกลาวถึงนายฉันท ขำวิไลไวในหนังสือฉันท-สัมพันธ 

ขำวิไล ความวา 

“...คุณฉันทไดเริ่มคิดแตงเพลงสำหรับเด็กช้ันประถมศึกษาข้ึนเพื่อใหใชในโรงเรียน การแตง

เพลงสำหรับเด็ก ๆ รองปูพื้นฐานการรองเพลงไทยนี้ นับวาคุณฉันท ขำวิไล มีความสามารถมาก

ทีเดียว แตงท้ังคำรองและทำนองงาย ๆ ใหเด็กรองไดอยางนาฟงมาก แทรกคติและวัฒนธรรมไดอยาง

เหมาะสมแกวัยของเด็ก...” (ฉันท-สัมพันธุ ขำวิไล, 2542) 

นอกจากนั้น นายมนตรี ตราโมท ไดจัดสงกระจายเสียงรายการสำหรับเด็ก ออกอากาศ

รายการในตอนเชา โดยคณะสงกระจายเสียงท่ีกรมประชาสัมพันธ แตงเรื่องส้ัน ๆ สำหรับเด็กข้ึนแสดง       

สงกระจายเสียงวันละเรื่อง แตละเรื่องใหจบลงโดยเขากับเพลงสำหรับเด็กของนายฉันทวันละเพลง 

เด็ก ๆ ผูสงกระจายเสียงมี 4 คน ช่ือ อรทัย ชัยยา เดชา และพาณี เรียกวา ธาตุท้ังส่ี คือ นายศิลป ตราโมท 
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เปนเดชา, พ.ต.ท. มล.ชัยยุทธ นพวงศ เปนชัยยา, นางสีนวล เหรียญทอง เปนอรทัย และ  นางดนตรี ตราโมท 

เปนพาณี อาจารยมนตรี เปนผูบรรยายเรื่อง นายฉันท เปนผูสนับสนุน โดยไดใชเพลงสวัสดี ซึ่งเปน

เพลงสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล เปนเพลงนำประจำทุกครั้ง  

ดนตรี ตราโมท (2562, 20 ตุลาคม, สัมภาษณ) กลาววา 

“คุณพอจัดรายการสำหรับเด็กตอนชวงโมงเชา เพลงนำของคณะตรีศิลป คือเพลงสวัสดีของ

คุณฉันท ข้ึนตนเพลงสวัสดีแลวก็เปนเนื้อเรื่อง แลวในเนื้อเรื่องคุณพอจะเขียนเรื่องราวท่ีเกี่ยวกับเนื้อ

เพลงท่ีเอามารอง จัดรายการในเชาวันเสาร และอาทิตย ประมาณ 1 ช่ัวโมง เปนการเลนละครของ

คณะเรา และคุณพอก็ดึงเพลงของคุณฉันทมาประกอบใหสอดคลองกับเนื้อเรื่อง”  

เมื่อกรมศิลปากรจัดการแสดง ณ โรงละครศิลปากร (ไฟไหมไปแลว) เมื่อวันท่ี 1 เมษายน 

พ.ศ. 2492 อาจารยมนตรีไดแตงทำนองเพลงระบำเริงอรุณ โดยมีนายฉันทมาชวยประพันธบทรอง 

เพื่อทำเปนระบำฉากนำในการแสดงโขน ตอนวิรุณจำบัง (มูลนิธิมนตรี ตราโมท, 2557, น. 12) นับวา

นายฉันทและอาจารยมนตรีไดมีการรวมงานกัน ชวยเหลือซึ่งกันและกันมาโดยตลอด 

บทเพลงจากหนังสือขับรองท่ีประพันธโดยนายฉันท ขำวิไล ไดเปนสวนหนึ่งในกิจกรรม

ประกอบการสอน ปรากฏอยูในแผนการสอน หรือคูมือการสอนของเกือบทุกกลุมประสบการณ      

ในหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 

พระยาอนุมานราชธน (ยง อนุมานราชธน) อธิบดีกรมศิลปากรในสมัยนั้น ไดเขียนยกยอง 

นายฉันทไวในคำนำในหนังสือบทขับรอง เลม 1 ดังมีขอความตอนหนึ่งวา 

 “...บัดนี้นายฉัน ขำวิไล ไดพยายามลงทุน ลงแรง ลงปญญา แตงบทรองของเด็ก แลวบรรจุ

ทำนองเพลงงาย ๆ ท่ีเปนของไทยสำหรับใหเด็กรองเลนมีมากทำนองดวยกัน และมีตัวหนังสือสำหรับ

อานโนตสากลบอกทำนองเพลงและรูปภาพประกอบไวดวยเพื่อใหเด็กสนใจ ใหคุนกับส่ิงเหลานี้ นับวา

นายฉันท ขำวิไล เปนผูริเริ่มสรางศิลปะเบ้ืองตนท่ีถูกตองใหแกชาติ...” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2492) 
 

 
 

ภาพท่ี 30 พระยาอนุมานราชธน (ยง อนุมานราชธน) 

ท่ีมา: อนุมานราชธน, พระยา (2532) 
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 8) หนังสือกายนคร นายฉันท ขำวิไล ประพันธในสมัยท่ีบวชเปนพระภิกษุ จำพรรษาท่ีวัด

มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ตีพิมพเปนท่ีระลึกในงานปลงศพคุณยาย เมื่อป พ.ศ. 2470 เปนเรื่องราวของ

กายและจิตท่ีสมมุติ ประกอบดวยลักษณะคำประพันธหลายประเภท เชน โคลงส่ีสุภาพ, กลอนแปด 

กาพยสุรางคณางค ลำนำ 28, กลบท, นิราศและฉันท 9 ลักษณะ 
 

 
 

ภาพท่ี 31 หนังสือกายนคร 

ท่ีมา: ฉันท-สัมพันธ ขำวิไล (2542) 
 

9) หนังสือ 100 ปของสุนทรภู นายฉันทไดเขียนข้ึนเปนอนุสรณในรอบ 100 ปมรณกรรม 

ของสุนทรภู จัดพิมพครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2498 และจัดพิมพครั้งท่ี 2 ในป พ.ศ. 2512 นับเปนหนังสือ

ทางวิชาการท่ีทรงคุณคาเลมหนึ่งท่ีนักศึกษาท่ีศึกษาเกี่ยวกับสุนทรภูไดนำมาอางอิงไวในผลงาน      

อยูเสมอ และขณะนี้ยังเปนหนังสือทางวิชาการท่ีเกี่ยวกับสุนทรภูท่ียังไมลาสมัย 
 

 
 

ภาพท่ี 32 หนังสือ 100 ป ของสุนทรภู 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
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 10) นิราศพระอภัยมณี เมื่อครั้งวาระ 100 ป มรณะกาลของสุนทรภูในป พ.ศ. 2498      

นายฉันทไดนำกวีนิพนธพระอภัยมณีของสุนทรภูมาพิจารณาหาจุดสะเทือนใจท่ีพอจะบรรยายเปนเชิง

นิราศ เพื่อใหเกี่ยวเนื่องกับวาระของสุนทรภู โดยนิราศเรื่องนี้บรรยายถึงความรักของนางผีเส้ือสมุทร 

ท่ีมีตอพระอภัยมณีและสินสมุทร คือความรักอันบริสุทธิ์ของภรรยาและมารดาท่ีมีตอสามีและบุตรเชน

มนุษยท่ัวไป บรรยายถึงความรักความหวงใยของพระอภัยมณีและสินสมุทรตอนางผีเส้ือสมุทร 

ตอนทายของนิราศ นายฉันทไดประพันธ โดยสมมุติใหเปนความฝนของพระอภัยมณีในการหลบหนี

จากนางผีเส้ือสมุทรไปยังเกาะแกวพิสดารจนมีผูมาชวยเหลือ 

 
ภาพท่ี 33 หนังสือนิราศพระอภัยมณี 

ท่ีมา: ฉันท-สัมพันธ ขำวิไล (2542) 
 

 11) นิราศอนุสาวรียสุนทรภู 

 
ภาพท่ี 34 หนังสือนิราศอนุสาวรียสุนทรภู 

ท่ีมา: ฉันท-สัมพันธ ขำวิไล (2542) 
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ในป พ.ศ. 2498 รัฐบาลไดสรางอนุเสาวรียสุนทรภู ประกอบพิธีวางศิลาฤกษอนุสาวรีย      

ณ บานกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยจอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น    

นายฉันทไดเดินทางไปรวมพิธี และไดประพันธนิราศอนุสาวรียสุนทรภูโดยแตงในช่ือของนายนิพนธ 

ขำวิไล ผูเปนบุตร เปนลักษณะการแตงเลียนลอนิราศเจาฟาของสุนทรภูท่ีแตงเปนช่ือของบุตรท่ีบวช

เปนเณร ช่ือหนูพัด ท่ีเดินทางไปดวยกัน ท้ังนี้เพื่อใหเขากับเหตุการณอันเกี่ยวเนื่องกับสุนทรภู 

นิราศอนุสาวรียสุนทรภู บรรยายลักษณะสถานท่ีท่ีเดินทางผานไป โดยประกอบความคิดเห็น 

คติเตือนใจ ตลอดจนรำพึงรำพันถึงเรื่องราวเหตุการณตาง ๆ ท่ีไดพบเห็นตามลักษณะของนิราศ

โดยท่ัวไป และบรรยายเหตุการณขณะประกอบพิธีวางศิลาฤกษอนุสาวรียสุนทรภู 

12) ประชุมนิราศสุนทรภู นายฉันท ขำวิไล ไดรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสุนทรภู เทาท่ีคนควา 

มาได มาสอบชำระตามความประสงคของผูสนใจ อีกท้ังเปนการรักษาตนฉบับซึ่งบางเรื่องยังไมเคย

ตีพิมพมากอน นอกจากนี้นายฉันทยังไดนำผลงานนิราศของนายดาบ บุตรของสุนทรภู และนิราศของ

นายมี ผูเปนศิษยสุนทรภูมารวมไวในเลมเดียวกันอีกดวย 

 
ภาพท่ี 35 หนังสือประชุมนิราศสุนทรภู 

ท่ีมา: ฉันท-สัมพันธ ขำวิไล (2542) 
 

13) กาพยเหเรือพุทธประทีปบูชา พยุหยาตราทางชลมารค 

 ในป พ.ศ. 2500 รัฐบาลไดกำหนดเรียกวา 25 พุทธศตวรรษ มีการสรางพุทธพิธีมณฑลเพื่อ

เฉลิมฉลองพระพุทธศาสนาท่ีลวงมาถึง 2500 ป ณ บริเวณสนามหลวง และจัดใหมีขบวนเหเรือรถ  

อันประกอบดวยหุนภาพจำลองในพุทธประวัติ สวนในทางชลมารคนั้น รัฐบาลไดจัดขบวนเรือรบ

โบราณและเรือพระราชพิธี มีเรือสุพรรณหงสเปนเรือลำทรงพระพุทธ เรืออนันตนาคราชเปน        

เรือลำทรงธรรม เรืออเนกชาติภุชงคเปนเรือลำทรงพระสงฆ ขบวนแหลองลงมาทอดประทับอยูท่ี           

ทาราชวรดิตถ คำเหในงานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ เปนพุทธปะทีปบูชาและพยุหยาตราทางชลมารคนี้ 

นายฉันทไดรับมอบหมายจากทางราชการไดเปนผูประพันธ 
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ภาพท่ี 36 หนังสือกาพยเหเรือพุทธประทีปบูชา พยุหยาตราทางชลมารค 

ท่ีมา: ฉันท-สัมพันธ ขำวิไล (2542) 
 

14) นิราศขุนชาง ขุนแผน นายฉันทไดประพันธเมื่อ พ.ศ. 2511 เปนอนุสรณในรอบ 200 ป

แหงการเสียกรุงศรีอยุธยาและพระชนมายุพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย มีจุดมุงหมาย

สำหรับผูอานท่ียังไมมีเวลาอานขุนชางขุนแผน ผูประพันธตองการใหความรูเรื่องศิลปวัฒนธรรม 

ธรรมชาติวิทยา และไดสอดแทรกพระธรรมในพระพุทธศาสนา 

นิราศดำเนินเรื่องจากนางวันทองรำพึงถึงตนเองขณะท่ีถูกคุมตัวไปยังสถานท่ีประหารชีวิต 

พรรณนาถึงสถานท่ีตาง ๆ  ท่ีเกิดข้ึนตามเนื้อเรื่องในวรรณคดีขุนชางขุนแผน ในแตละเหตุการณ       

ก็แสดงความรูสึกของนางวันทองไวดวยทุกบททุกตอน และกลาวเปนคติสอนใจชายหญิงใหมี     

ความรอบคอบและตระหนักถึงความไมนอนของความรัก 

 
 

ภาพท่ี 37 หนังสือนิราศขุนชาง ขุนแผน 

ท่ีมา: ฉันท-สัมพันธ ขำวิไล (2542) 
 



64 
 

15) มหาชาติคำฉันท หนังสือเรื่องมหาเวสสันดรชาดก หรือท่ีเรียกวา มหาชาติ นั้น เดิมแตง

เปนภาษามคธ เดิมมีการแปลเปนภาษาไทยมาบางแลวในสมัยสุโขทัย ในสมัยกรุงศรีอยุธยามีการแปล

และแตงเรียกวา มหาชาติคำหลวง ครบท้ัง 13 กัณฑ แตสูญหายเสีย 6 กัณฑ ครั้งเสียกรุงในสมัย

รัตนโกสินทร รัชกาลท่ี 2 ประชุมกวี แตงกัณฑท่ีสูญหายข้ึนใหม โดยมีรูปแบบลักษณะการแตงเปน

กาพยก็มี เปนกลอนเทศนก็มี เปนฉันทก็มี แตแตงไมครบท้ัง 13 กัณฑ นายฉันท ขำวิไล จึงไดแตง

มหาชาติคำฉันท ท่ีครบท้ัง 13 กัณฑ บริบูรณ  เพื่อให ไดทราบลักษณะทำนองของฉันทตาง ๆ 

ประกอบดวยลีลาของเรื่องอันเปนอีกแบบหนึ่ง ซึ่งเรื่องนี้ไดรับรางวัลชนะการประกวดวรรณกรรมไทย

มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ โดยไดรับรางวัลชมเชยพิเศษ ประจำป พ.ศ. 2517  

 
ภาพท่ี 38 หนังสือมหาชาติคำฉันท 

ท่ีมา: ฉันท-สัมพันธ ขำวิไล (2542) 
 

 16) กำสรวลสังเวช 

 
 

ภาพท่ี 39 หนังสือกำสรวลสังเวช 

ท่ีมา: ฉันท-สัมพันธ ขำวิไล (2542) 
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นายฉันท  ไดประพันธคำโคลง กำสรวลสังเวช เพื่อเปนแสดงความอาลัยแกนายสนั่น   

บุณยศิริพันธุ เจาของโรงพิมพพระจันทร ซึ่งเปนกัลยาณมิตรสนิทสนมของนายฉันท ไดตีพิมพ        

ในหนังสืองานพระราชทานเพลิงศพเมื่อป พ.ศ. 2512 

กำสรวลสังเวช ประกอบดวยคำโคลง 4 สุภาพ 100 บท พรรณนาถึงความเปนอนิจจัง      

ของชีวิตมนุษย ต้ังแตเกิดจนตาย บรรยายเหตุการณในการบำเพ็ญกุศลศพและการฌาปนกิจ 

สอดแทรกคติธรรม ปรัชญา และขอคิดตาง ๆ ในทางพุทธศาสนา 

 17) บทรองเพลงชาติ (สยาม) ผลงานท่ีสรางช่ือเสียงและทำใหนายฉันท ขำวิไลเปนท่ีรูจัก  

อีกผลงานหนึ่งคือ การประพันธคำรองเพลงชาติไทย (สยาม) ทอนท่ี 3 และทอนท่ี 4 ซึ่งใชในระหวาง 

พ.ศ. 2477 ถึง พ.ศ. 2482  

เพลงชาติรุนแรกนั้น คณะราษฎรขอใหพระเจนดุริยางค (ปติ วาทยะกร) เปนผูแตงทำนอง

เพลงและขุนวิจิตรมาตรา (สงา กาญจนาคพันธุ) เปนผูแตงคำรอง ทอนท่ี 1 และทอนท่ี 2 ข้ึน        

ในป พ.ศ. 2475 ตอมารัฐบาลไดจัดการประกวดคำรองข้ึนใหม โดยต้ังคณะกรรมการเพื่อพิจารณา    

มีพระเจาวงศเธอ กรมหมื่นนราธิปพงศประพันธ เปนประธาน 
 

 
 

ภาพท่ี 40 พระเจาวงศเธอ กรมหมื่นนราธิปพงศประพันธ 

ท่ีมา: สำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร (2502) 

การประกวดครั้งนี้ คณะกรรมการใหถือเอาบทรองฉบับของขุนวิจิตรมาตราบทรองหลัก    

รวมพิจารณากับฉบับท่ีสงเขาประกวด ซึ่งบทรองฉบับของนายฉันท ขำวิไล ไดรับพิจารณาเลือก    

จากคณะกรรมการ บทรองเพลงชาติ (สยาม) ของนายฉันท ขำวิไล มีดังนี้ 
 

  เหลาท้ังหลายขอนอมกายถวายชีวิต รักษาสิทธิ์อิสระ ณ แดนสยาม 

 ท่ีพอแมสูยอมมวยดวยพยายาม   ปราบเส้ียนหนามใหพินาศสืบชาติมา 

 แมถึงไทยไทยดอยจนยอยยับ   ยังกูกลับคงคืนไดช่ืนหนา 

 ควรแกนามงามสุดอยุธยา    นั้นมิใชวาจะขัดสนหมดคนดี 
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  เหลาท้ังหลายเลือดและเนื้อเช้ือชาติไทย มิใหใครเขาเหยียบย่ำขยำขยี้ 

 ประคับประคองปองสิทธิ์อิสระเสรี   เมื่อภัยมีชวยกันจนวันตาย 

 จะส้ินชีพไวช่ือใหลือล่ัน    วาไทยมั่นรักชาติไมขาดสาย 

 มีไมตรีดียิ่งท้ังหญิงท้ังชาย    สยามมิวายผูมุงหมายเชิดชัยไชโย 

(สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2542, น. 33-34) 

ประกาศใหรองเปนเพลงชาติ ต้ังแตวันท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2477 โดยใหรองติดตอกันท้ัง  

ของขุนวิจิตรมาตราและของนายฉันท ขำวิไล รวมเปน 4 ทอน โดยทอนท่ี 1 และทอนท่ี 2 เปน     

บทประพันธของขุนวิจิตรมาตรา (ใชรอง พ.ศ. 2475-2482) และทอนท่ี 3 และ 4 เปนบทประพันธ

ของนายฉันท ขำวิไล ใชรอง พ.ศ. 2477-2482 (สุกรี เจริญสุข, 2532, น.54) 
 

 
 

ภาพท่ี 41 เพลงชาติ (สยาม) ฉบับราชการ พ.ศ. 2477 

ท่ีมา: พูนพิศ อมาตยกุล (2562, 2 ธันวาคม, สัมภาษณ) 
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ภาพท่ี 42 แผนเสียงตรา ODEAN หนา 2 บันทึกเพลงชาติ บทรองทอน 3 และ 4 โดยนายฉันท ขำวิไล 

ท่ีมา: ฉันท-สัมพันธ ขำวิไล (2542) 
 

 มีการจัดทำแผนเสียง บันทึกเสียงเพลงชาติ ในป พ.ศ. 2477 บรรเลงโดยเครื่องสายฝรั่ง     

วงใหญทหารเรือ ตอมาในป พ.ศ. 2482 เปล่ียนช่ือประเทศ “สยาม” เปน “ไทย” จึงไดมีการ        

จัดประกวดบทรองเพลงชาติอีกครั้ง คณะกรรมการพิจารณาเลือกบทรองของหลวงสารานุประพันธ            

(นวล ปาจีณพยัคฆ) แตงในนามกองทัพบก ดังท่ีใชรองกันอยูในปจจุบัน 

 นอกจากการเขียนหนังสือ เขียนกวีนิพนธ และประพันธเพลง นายฉันทยังมีความคิดทางดาน

การชาง ไดออกแบบจัดทำอุปกรณการเรียนกการเลนสำหรับเด็กอนุบาล และเครื่องมือวิทยาศาสตร

ข้ันตน เพื่อสงใหหนวยงานการศึกษา และยังไดริเริ่มออกแบบบัตรงานศพ โดใหชางเขียนลายไทย

ประกอบรูปเทพกำสรด ซึ่งเปนท่ีนิยมมากในสมัยนั้น 

3. รางวัลเกียรติคุณ 

 1) บทรองเพลงชาติ (สยาม) ของนายฉันท ขำวิไล ไดรับพิจารณาเลือกจากคณะกรรมการ 

การประกวด ในป พ.ศ. 2477 
 

 
 

ภาพท่ี 43 บทรองเพลงชาติ (สยาม) โดยนายฉันท ขำวิไล 

ท่ีมา: พูนพิศ อมาตยกุล (2562, 2 ธันวาคม, สัมภาษณ) 
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ซึ่งในขณะนั้นนายพันเอกพระยาพหลพยุหเสนา ดำรงตำแหนงเปนนายกรัฐมนตรี จึงไดมสีาร

ถึงนายฉันท ขำวิไล เมื่อวันท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2477 เพื่อเปนการรับรองบทรองของนายฉันท ขำวิไล 

ไดถูกใชเปนบทรองเพลงชาติ (สยาม) ท้ังยังกลาวชมเชยคุณความดีในการสนองคุณชาติอีกดวย 
 

 
 

 

ภาพท่ี 44 สารจากนายกรัฐมนตรี นายพันเอกพระยาพหลพลหยุหเสนา 

ท่ีมา: ฉันท-สัมพันธ ขำวิไล (2542) 
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2) นายฉันท  ขำวิ ไล ได รับ โลประกาศเกี ยร ติ คุณจาก พลเอก เปรม ติณ สูลานนท  

นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น เมื่อวันท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2529 ในงานฉลอง 200 ปกวีเอกสุนทรภู     

ในฐานะผูท่ีมีผลงานดีเดนในการเผยแพรเกียรติคุณ “สุนทรภู”  
 

 

 
 

 

ภาพท่ี 45 นายฉันท ขำวิไลรับโลประกาศเกียรติคุณ ผูท่ีมีผลงานดีเดนในการเผยแพรเกียรติคุณ 

“สุนทรภู” ในงานฉลอง 200 ปกวีเอกสุนทรภู 

ท่ีมา: ฉันท-สัมพันธ ขำวิไล (2542) 

 

ในชวงบ้ันปลายของชีวิตนายฉันท ขำวิไล ไดทองเท่ียวไปยังประเทศตาง ๆ เพื่อหากำไร  

ใหแกชีวิต และถึงแกกรรมเมื่อวันท่ี 12 สิงหาคม พ.ศ. 2533 ดวยอุบัติเหตุและหัวใจวาย สิริอายุได    

86 ป 5 เดือน 22 วัน ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (พระยศใน

ขณะนั้น) เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายฉันท ขำวิไล และนางสัมพันธุ      

ขำวิไล (ภรรยา) ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส เมื่อวันจันทรท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 

ชีวิตของนายฉันท ขำวิไล เปนชีวิตท่ีนาศึกษายิ่ง เพราะไดรับการศึกษาจากการศึกษาใน

ระบบเพียงช้ันประโยคมัธยมศึกษา แตมีผลงานจากการศึกษา เรียนรู และคนควาดวยตนเองมากมาย 

และเปนประโยชนตอวงการศึกษาของชาติบานเมืองอยางยิ่ง สมควรเปนแบอยางอันดีสำหรับผูท่ีใฝรู 

ใฝศึกษา พัฒนางานของตนเองจนบรรลุจุดหมาย และช่ืนชมความสำเร็จอยางภาคภูมิ เฉกเชน     

นายฉันท ขำวิไล 
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ภาพท่ี 46 นายฉันท ขำวิไล 

ท่ีมา: สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (2542, น. 29) 
 

ถึงแมนายฉันท ขำวิไล จะมิไดเปนครูท่ีทำการสอนในโรงเรียน แตนายฉันทก็เปนครูของ

เยาวชนไทยในสมัยนั้นท้ังประเทศ เพราะผลงานของนายฉันทกอเกิดคุณูปการในการเรียนรูภาษาไทย 

และศิลปะเบ้ืองตนใหแกเยาวชนไทยอยางมหาศาล 
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บทที่ 5 

การวิเคราะหเพลงขับรองสำหรบัเด็กของนายฉันท ขำวิไล 
 

การศึกษาวิเคราะหเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล ผูวิจัยไดวิเคราะหบทเพลง

จากเนื้อเพลงและโนตสากลท่ีไดมีการบันทึกไวในหนังสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ เลม 1-4 กำหนดขอบเขตการวิเคราะห โดยศึกษาคุณคาของบทเพลงท่ีปรากฏ

ในบทเพลงของนายฉันท  ขำวิไล จำนวน 109 เพลง และคัดเลือกบทเพลงจำนวน 29 เพลง         

เพื่อนำมาใชในการวิเคราะหองคประกอบ และคุณลักษณทางดนตรีของบทเพลง ซึ่งผูวิจัยไดแบง

ประเด็นการวิเคราะหบทเพลงออกเปน 2 ประเด็น ดังนี้ 

1) การวิเคราะหเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล  

2) คุณคาของเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล 

 

1. การวิเคราะหเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล 

 ผูวิจัยดำเนินการวิเคราะหบทเพลง เพื่อศึกษาองคประกอบ และคุณลักษณะทางดนตรี    

ของเพลง ซึ่งมีแนวทางการวิเคราะหเพลงจากองคความรูดานองคประกอบของเพลง และแนวทาง      

ในการวิเคราะหเพลงท่ีกลาวไวในบทท่ี 2  

ผูวิจัยไดพิจารณาคัดเลือกบทเพลงดวยตนเอง จำนวน 29 เพลง โดยคัดเลือกบทเพลง    

แบบเจาะจง แบบเปนสัดสวน (1 : 4) ของบทเพลงแตละหมวดหมู โดยยึดจากหมวดหมูเพลงท่ีมี

จำนวนเพลงนอยท่ีสุด กำหนดหัวขอในการวิเคราะห ดำเนินการวิเคราะหบทเพลง และสรุปผล     

การวิเคราะห ดังนี้ 

 1) รายช่ือบทเพลงท่ีใชในการวิเคราะห ผูวิจัยแสดงรายช่ือบทเพลงจำนวน 29 เพลง       

ตามหมวดหมูเพลง ดังตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2  รายช่ือเพลงท่ีใชในการวิเคราะห  

หมวดหมูเพลง รายช่ือเพลง 

หมวดท่ี 1 ธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม : จำนวน 7 เพลง 1.1 เพลงนกนอย 
1.2 เพลงลมพัด 
1.3 เพลงแสงจันทร 
1.4 เพลงลูกนกสาลิกา 
1.5 เพลงหนาวหนาว 
1.6 เพลงคอยคอยสูง 
1.7 เพลงหอมกล่ินดอกไม 
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ตารางท่ี 2 (ตอ) 

หมวดหมูเพลง รายช่ือเพลง 
 

หมวดท่ี 2 ครอบครัว และสังคม : จำนวน 2 เพลง 
 

2.1 เพลงคุณพอปลูกผัก 

2.2 เพลงช่ืนใจ 
 

 

หมวดท่ี 3 โรงเรียน : จำนวน 3 เพลง 
 

3.1 เพลงวันอาทิตย 

3.2 เพลงเพื่อนเพื่อนอยูหนา 

3.3 เพลงรักโรงเรียน 
 

 

หมวดท่ี 4 ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการละเลน : จำนวน 4 เพลง 

 

 

4.1 เพลงสวัสดี 

4.2 เพลงจ้ำจ้ีผลไม 

4.3 เพลงขนมแมเอย 

4.4 เพลงโอละเห 
 

 

หมวดท่ี 5 ดนตรีและการแสดง : จำนวน 2 เพลง 
 

5.1 เพลงโจะทิงทิง 

5.2 เพลงแขนออน 
 

 

หมวดท่ี 6 กีฬา : จำนวน 2 เพลง 
 

6.1 เพลงหนึ่งสองหนึ่ง 

6.2 เพลงชวงชิงชัย 
 

 

หมวดท่ี 7 คุณธรรมจริยธรรม : จำนวน 6 เพลง 
 

7.1 เพลงนี่ของของเธอ 

7.2 เพลงตุกตาของฉัน 

7.3 เพลงขอโทษ 

7.4 เพลงไกงามเพราะขน 

7.5 เพลงกิริยา 

7.6 เพลงนี่ของของกลาง 
 

 

หมวดท่ี 8 การสรางระเบียบวินัยตอตนเอง : จำนวน 1 เพลง 
 

 

8. เพลงแมศรีแจมจำรัส 
 

หมวดท่ี 9 ความรักชาติ และปลุกใจ : จำนวน 2 เพลง 
 

9.1 เพลงรวมกัน 

9.2 เพลงงามไตรรงค 
 

 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
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 2) การวิเคราะหเพลง  

ผูวิจัยไดกำหนดหัวขอในการวิเคราะหเพลง โดยมีหลักการและแนวทางวิเคราะหเพลงจาก      

องคความรูดานองคประกอบของบทเพลง และแนวทางการวิเคราะหเพลง เพื่อนำมาวิเคราะห

องคประกอบ และคุณลักษณะทางดนตรีของบทเพลง แบงประเด็นการวิเคราะหออกเปน 2 ประเด็น 

คือ วิเคราะหบทเพลง และวิเคราะหบทประพันธ มีรายละเอียดในการวิเคราะหดังนี ้

1. วิเคราะหบทประพันธ โดยวิเคราะหจากเนื้อเพลง (Lyrics) ท่ีปรากฏในหนังสือบทขับรอง 

มีหัวขอในการวิเคราะห ดังนี้ 

1) ความหมายของเนื้อเพลง 

2) รูปแบบคำประพันธ คือ ประเภทของบทประพันธ การใชคำ และรูปแบบ     

ฉันทลักษณท่ีปรากฏในบทประพันธ มีดังนี้ 

- สัมผัสนอก เปนคำท่ีใชสระคลองจองกันและถามีตัวสะกดตองสะกด

มาตรา เดียวกัน สัมผัสนอกเปนสัมผัสบังคับท่ีตองมีในบทประพันธตาง ๆ ตองเปนสัมผัสสระ

เทานั้น 

- สัมผัสใน เปนคำท่ีมี เสียงสระหรือเสียงพยัญชนะคลองจองในวรรค

เดียวกัน 

กำหนดให                   แสดงสัมผัสนอก ซึ่งเปนสัมผัสบังคับตามฉันทลักษณของ

กลอนแตละประเภท  

2. วิเคราะหบทเพลง โดยวิเคราะหจากโนตสากลท่ีปรากฏในหนังสือบทขับรอง มีหัวขอ     

ในการวิเคราะห ดังนี ้

 1) รูปแบบ (Form) คือ ทอนเพลง ใชสัญลักษณอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ

แสดงทอนเพลง 

 2) ทำนอง (Melody) คือ ชวงเสียง บันไดเสียง และลักษณะการดำเนินทำนอง 

 3) จังหวะ (Rhythm) คือ เครื่องหมายประจำจังหวะ โดยกำหนดคาความเร็วของ

จังหวะตามท่ีนำเสนอไวในบทท่ี 2 

จากหัวขอในการวิเคราะหขางตน ผูวิจัยนำเสนอการวิเคราะหเพลงท่ีไดคัดเลือกตามหมวดหมู 

เรียงลำดับเพลงตามตารางรายช่ือเพลงท่ีใชในการวิเคราะห (ตารางท่ี 2) มีลำดับหัวขอในการนำเสนอ 

ดังนี้  

 1) โนตสากล ผูวิจัยบันทึกข้ึนใหมตามโนตสากลท่ีปรากฏในหนังสือบทขับรอง 

 2) การวิเคราะหบทประพันธ  

3) การวิเคราะหบทเพลง  
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หมวดท่ี 1 บทเพลงเก่ียวกับธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม : จำนวน 7 เพลง  
 

1.1 เพลงนกนอย 

1) โนตเพลง 

 
 

2) การวิเคราะหบทประพันธ 
 

   นกเอยนกนอยนอย  เจาคอยคอยเคล่ือนคลอยมา 
 

  พวกเรานี้เฝาคอยหา   มาเถิดมาขอใหขาชม 

 

ความหมาย : กลาวถึงการชมนก และกิริยาของนก มีการใชคำแสดงกิริยาของนก 

คือ คำวา “คอยคอยเคล่ือนคลอยมา” 

รูปแบบคำประพันธ : กลอน 6 ไมเครงครัดฉันทลักษณ โดยบาทท่ี 1 วรรคหนา มี 5 คำ 

“นกเอยนกนอยนอย” มีสัมผัสตามฉันทลักษณ ดังนี ้

     - สัมผัสนอก ไดแก นอย - คอย, มา - หา และ หา - มา 

     - สัมผัสใน บรรทัดท่ี 1 คอย เคล่ือน คลอย 
   

3) การวิเคราะหบทเพลง 

รูปแบบ : เพลงทอนเดียว (A) 

ทำนอง : - ชวงเสียง คู 10 โดยโนตต่ำสุด คือ A (ต่ำ) และโนตสูงสุด คือ C (สูง) 

- บันไดเสียง F Pentatonic (F G A C D) 

- มีรูปแบบการดำเนินทำนองมาจากเพลงไทยช่ือวา เพลงตอยตล่ิง 2 ช้ัน 

- มีการเลนเสียง 3 เสียง คำวา “นอย” และ “คลอย” ในเนื้อเพลง 

     “นกเอยนกนอยนอย   เจาคอยคอยเคล่ือนคลอยมา”  

จังหวะ : เครื่องหมายประจำจังหวะ 2/4, จังหวะชา 
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1.2 เพลงลมพัด 

1) โนตเพลง 
 

 

 
 

2) การวิเคราะหบทประพันธ 
 

   ลมพัดเอย   ลมพัดฉิวฉิว 
 

  ใบไมก็ปลิว    ล่ิวล่ิวตามลม 

 

ความหมาย : กลาวถึงการเคล่ือนท่ีของลม และกิริยาของใบไมเมื่อโดนลมพัด     

มีการใชคำแสดงกิริยาของใบไมเมื่อโดนลมพัด คำวา “ล่ิว ล่ิว” 

รูปแบบคำประพันธ : กลอน 4 ไมเครงครัดฉันทลักษณ โดยบาทท่ี 1 วรรคหนา มี 3 คำ 

“ลมพัดเอย” มีสัมผัสตามฉันทลักษณ ดังนี้ 

     - สัมผัสนอก ไดแก ฉิว - ปลิว และ ปลิว - ล่ิว 

     - สัมผัสใน บรรทัดท่ี 2 ใบ ไม และ ล่ิว ลอย 
 

3) การวิเคราะหบทเพลง 

รูปแบบ : เพลงทอนเดียว (A) 

ทำนอง : - ชวงเสียง คู 7 โดยโนตต่ำสุด คือ D และโนตสูงสุด คือ C (สูง) 

- บันไดเสียง F Pentatonic (F G A C D) 

- มีการเลนเสียง 2 เสียง คำวา “เออ” เช่ือมคำระหวางคำวา พัด กับ 

เอย ในเนื้อเพลง “ลมพัดเอย”  

จังหวะ : เครื่องหมายประจำจังหวะ 2/4, จังหวะปานกลาง 
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1.3 เพลงแสงจันทร 

1) โนตเพลง 

 
 

2) การวิเคราะหบทประพันธ 
 

แสงเอยจันทรเจาเอย  เจานี้เคยสองแสงมา 
 

  เคล่ือนคลอยลองลอยฟา   งามหนักหนานารักเอย 
 

ความหมาย : กลาวถึง ความงามของแสงพระจันทร มีการใชคำแสดงการเคล่ือนท่ี
ของพระจันทร คือ คำวา “เคล่ือนคลอยลองลอยฟา” 

รูปแบบคำประพันธ : กาพยยานี 11 มีสัมผัสตามฉันทลักษณ ดังนี ้

     - สัมผัสนอก ไดแก เอย - เคย, มา - ฟา และ ฟา - หนา 

     - สัมผัสใน บรรทัดท่ี 1 จันทร เจา และ สอง แสง 
                  บรรทัดท่ี 2 เคล่ือน คลอย, ลอง ลอย, คลอย ลอย, 
หนัก หนา นา และ หนา นา 

3) การวิเคราะหบทเพลง 

รูปแบบ : เพลง 2 ทอน (AAB) 
ทำนอง : - ชวงเสียง คู 10 โดยโนตต่ำสุด คือ B (ต่ำ) และโนตสูงสุด คือ D (สูง) 

- บันไดเสียง G Pentatonic (G A B D E) 
- มีรูปแบบการดำเนินทำนองมาจากเพลงไทยช่ือวา เพลงตอยตล่ิง 2 ช้ัน 
- มีการเลนเสียง 3 เสียง คำวา “หนา” และใชการลากเสียงคำวา “มา” 
และ “เอย” ในเนื้อเพลง 

 “แสงเอยจันทรเจาเอย  เจานี้เคยสองแสงมา  

เคล่ือนคลอยลองลอยฟา   งามหนักหนานารักเอย” 

จังหวะ : เครื่องหมายประจำจังหวะ 3/4, จังหวะปานกลาง 
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1.4 เพลงลูกนกสาลิกา 

1) โนตเพลง 

 
 

2) การวิเคราะหบทประพันธ 
  

ลูกนกสาลิกา   บินมาเท่ียวหากิน 
 

  บินเอยบินรอน    ปกยังออนพึง่สอนบิน    
 

  บินเอยบินวน    มาจับท่ีตนกะถิน 
 

  ลูกสาลิกาพลัดถ่ิน   เย็นแลวก็บินกลับรัง 

 

ความหมาย : กลาวถึง ชีวิตของลูกนกสาลิกา 

รูปแบบคำประพันธ : กาพยยานี 11 แตไมเครงครัดฉันทลักษณ มีสัมผัสตามฉันทลักษณ 

ดังนี้ 

     - สัมผัสนอก ไดแก กา - มา, รอน - ออน, บิน - ถิน, วน - ตน, 

ถิน - ถ่ิน และ ถ่ิน - บิน 

     - สัมผัสใน บรรทัดท่ี 1 มา หา และ บรรทัดท่ี 2 ออน สอน 
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3) การวิเคราะหบทเพลง 

รูปแบบ : เพลง 3 ทอน (ABBC) 

ทำนอง : - ชวงเสียง คู 13 โดยโนตต่ำสุด คือ A (ต่ำ) และโนตสูงสุด คือ F (สูง) 

- บันไดเสียง F Pentatonic (F G A C D) 

- มีการเลนเสียง 2 เสียง คำวา “เอย” เช่ือมคำวา “เอย” กับ “บิน”         

ในเนื้อเพลง “บินเอยบินรอน” และเลนเสียง 3 เสียง คำวา “เอย”  

เช่ือมคำวา “เอย” กับ “บิน” ในเนื้อเพลง “บินเอยบินวน” 

จังหวะ : เครื่องหมายประจำจังหวะ 2/4, จังหวะปานกลาง 

 

1.5 เพลงหนาวหาว 

1) โนตเพลง 

 
 

2) การวิเคราะหบทประพันธ 

หนาวหนาวหนาวหนาวเวลาหนาหนาว 

ฉันหนาวเหมือนนกงกงกงันงัน 

แตตัวนกขนปกปองกัน  

สวนตัวฉันเอาผามาปกคลุม 
 

ความหมาย : กลาวถึง ความหนาวในเวลาหนาหนาว โดยเปรียบเทียบระหวางคน

กับนก มีการใชคำแสดงกิริยาหนาว คือ “งกงกงันงัน” 

รูปแบบคำประพันธ : กลอนเปลา ไมบังคับฉันทลักษณ มีสัมผัสและคำซ้ำ ดังนี้ 

     - สัมผัสนอก ไดแก งัน - กัน และ กัน - ฉัน 

     - สัมผัสใน บรรทัดท่ี 1 หนา หนาว  

                  บรรทัดท่ี 2 งก งัน 

                  บรรทัดท่ี 3 แต ตัว และ ปก ปอง  

                  บรรทัดท่ี 4 ผา มา 

     - มีการใชคำซ้ำ ไดแก หนาว, งก และ งัน 
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3) การวิเคราะหบทเพลง 

รูปแบบ : เพลงทอนเดียว (A) 

ทำนอง : - ชวงเสียง คู 11 โดยโนตต่ำสุด คือ C และโนตสูงสุด คือ F (สูง) 

- บันไดเสียง F Pentatonic (F G A C D) 

- มีการลากเสียงคำวา “คลุม” ในเนื้อเพลง “สวนตัวฉันเอาผามาปกคลุม” 

จังหวะ : เครื่องหมายประจำจังหวะ 3/4, จังหวะเร็ว 

 

1.6 เพลงคอยคอยสูง 

1) โนตเพลง 

 
 

2) การวิเคราะหบทประพันธ 

คอยคอยสูงสุกสองแสง   

ดวงเดือนสีแดงดูเดนแดนฟา 

    ลมพัดสะบัดพล้ิวพล้ิว    

ลิบลิบล่ิวล่ิวเห็นเย็นตา 

    เมฆนอยนอยลองลอยมา    

เธอจะเธอจานาดูจริงจริง 
 

ความหมาย : กลาวถึง บรรยากาศในชวงกลางวัน มีพระอาทิตยและเมฆลอย   

อยูบนทองฟา พรอมกับมีลมพัด มีการใชภาษาพูดในเนื้อเพลง คือ   

“เธอจะเธอจา” 
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รูปแบบคำประพันธ : กลอนเปลา ไมบังคับฉันทลักษณ มีสัมผัสและคำซ้ำ ดังนี้ 

     - สัมผัสนอก ไดแก แสง - แดง, พล้ิว - ล่ิว, ตา - มา และ  

มา - จา 

     - สัมผัสใน บรรทัดท่ี 1 สูง สุก สอง แสง  

                  บรรทัดท่ี 2 ดวง เดือน แดง ดู เดน แดน 

                  บรรทัดท่ี 3 พัด บัด 

                  บรรทัดท่ี 4 ลิบ ล่ิว และ เห็น เย็น 

                  บรรทัดท่ี 5 ลอง ลอย 

                  บรรทัดท่ี 6 จะ จา จริง และ จา นา 

     - มีการใชคำซ้ำ ไดแก หนาว, งก และ งัน 
 

3) การวิเคราะหบทเพลง 

รูปแบบ : เพลงทอนเดียว (A) 

ทำนอง : - ชวงเสียง คู 10 โดยโนตต่ำสุด คือ D และโนตสูงสุด คือ F (สูง) 

- บันไดเสียง F Pentatonic (F G A C D) 

- มีการเลนเสียง 3 เสียง คำวา “ฟา” และเลนเสียง 2 เสียง คำวา 

“ลม”, “แล”, “เย็น” และ “เธอ”  

- มีการลากเสียง คำวา “แสง”, “พล้ิว”, “ตา”, “มา” และ “จริง” 

จังหวะ : เครื่องหมายประจำจังหวะ 3/4, จังหวะปานกลาง 

 

1.7 หอมกลิ่นดอกไม 

1) โนตเพลง 
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2) การวิเคราะหบทประพันธ 

หอมกล่ินเอย หอมกล่ินดอกไม  

หอมหวนชวนใจช่ืนอยูในอุรา 

   ลมกระโชกโบกสะบัด 

เย็นลมพัดสะบัดมา 

   ลมพัดสะบัดโบก 

ลมกระโชกโชยมา 

   หอมกล่ินเอย หอมกล่ินดอกแกว  

หอมจริงยิ่งแลวกล่ินแกวกระดังงา 

   ลมพัดสะบัดมาลมพัดพากล่ินมาเอย 
 

ความหมาย : กลาวถึง ความหอมของดอกไมเมื่อลมพัดโชยมา ปรากฏช่ือดอกไม  

2 ชนิด คือ ดอกแกว และดอกกระดังงา 

รูปแบบคำประพันธ : กลอนเปลา ไมบังคับฉันทลักษณ มีสัมผัส ดังนี้ 

     - สัมผัสนอก ไดแก ไม - ใจ, บัด - พัด, โบก - โชก, แกว - แลว, 

และ งา - มา 

     - สัมผัสใน บรรทัดท่ี 2 หอม หวน, หวน ชวน และ ชวน ช่ืน 

                  บรรทัดท่ี 3 โชก โบก และ โบก บัด 

                  บรรทัดท่ี 4 พัด บัด 

                  บรรทัดท่ี 5 พัด บัด 

                  บรรทัดท่ี 6 โชก โชย 

                  บรรทัดท่ี 7 กล่ิน แกว 

                  บรรทัดท่ี 8 จริง ยิ่ง, แลว แกว และ กล่ิน แกว กระ 

                  บรรทัดท่ี 9 พัด บัด และ พา มา 
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3) การวิเคราะหบทเพลง 

รูปแบบ : เพลงทอนเดียว (A) 

ทำนอง : - ชวงเสียง คู 11 โดยโนตต่ำสุด คือ C และโนตสูงสุด คือ F (สูง) 

- บันไดเสียง F Pentatonic (F G A C D) 

- มีการเลนเสียง 2 เสียง คำวา  

      “ลม” ในเนื้อเพลง “ลมกระโชกโชยมา” 

      “แกว” ในเนื้อเพลง “หอมกล่ินดอกแกว” 

      “มา” ในเนื้อเพลง “ลมพัดสะบัดมา ลมพัดพากล่ินมาเอย” 

และเลนเสียง 3 เสียง คำวา  

      “หอม” ในเนื้อเพลง “หอมกล่ินเอย หอมกล่ินดอกไม” และ  

“หอมกล่ินเอย หอมกล่ินดอกแกว” 

      “ดอก” ในเนื้อเพลง “หอมกล่ินดอกแกว”  

      “พา” ในเนื้อเพลง “ลมพัดพากล่ินมาเอย” 

เลนเสียง 4 เสียง คำวา 

      “หวน” ในเนื้อเพลง “หอมหวนชวนใจ” 

      “บัด” ในเนื้อเพลง “เย็นลมพัดสะบัดมา” และ “ลมพัดสะบัดมา” 

จังหวะ : เครื่องหมายประจำจังหวะ 4/4, จังหวะปานกลาง 

 

หมวดท่ี 2 บทเพลงเก่ียวกับครอบครัว และสังคม : จำนวน 2 เพลง  
 

2.1 เพลงคุณพอปลูกผัก 

1) โนตเพลง 

 
 

2) การวิเคราะหบทประพันธ 
 

 

คุณพอปลูกผัก   แมตักน้ำมา 
 

  พวกฉันถางหญา    เราต้ังหนาชวยกัน 
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ความหมาย : กลาวถึง การชวยกันทำงานของคนในครอบครัว พอ แม และลูก 

รูปแบบคำประพันธ : กลอน 4 ไมเครงครัดฉันทลักษณ โดยในบาทท่ี 2 วรรคหลัง มี 5 คำ 

“เราต้ังหนาชวยกัน” มีสัมผัสตามฉันทลักษณ ดังนี้ 

     - สัมผัสนอก ไดแก ผัก - ตัก, มา - หญา และ หญา - หนา 
 

3) การวิเคราะหบทเพลง 

รูปแบบ : เพลงทอนเดียว (A) 

ทำนอง : - ชวงเสียง คู 7 โดยโนตต่ำสุด คือ E และโนตสูงสุด คือ D (สูง) 

- บันไดเสียง G Pentatonic (G A B D E) 

จังหวะ : เครื่องหมายประจำจังหวะ 2/4, จังหวะปานกลาง 

 

2.2 เพลงช่ืนใจ 

1) โนตเพลง 

 
 

2) การวิเคราะหบทประพันธ 

ช่ืนใจจริงเอยช่ืนใจจริงเอย   

ช่ืนใจช่ืนใจ      

เพื่อนเกาเพื่อนใหม    

ไดมาพบกัน 

   นับคืนนับวันท่ีฉันคอยหา 
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   มีธุระอะไร     

เชิญไปเชิญมา 

   ช่ืนใจไดเห็นหนา     

เธอมาช่ืนใจ 

   เพื่อนเกาเพื่อนใหมรักกันไวเถิดเอย (ซ้ำ) 
 

ความหมาย : กลาวถึง ความยินดีท่ีไดพบกับเพื่อนใหม และเพื่อนเกา 

รูปแบบคำประพันธ : กลอนเปลา ไมบังคับฉันทลักษณ มีสัมผัส ดังนี้ 

     - สัมผัสนอก ไดแก ใจ - ใหม, ใหม - ได, กัน - วัน, ไร - ไป,   

มา - หนา, หนา - มา และ ใจ - ใหม 

     - สัมผัสใน บรรทัดท่ี 1 ใจ จริง 

                  บรรทัดท่ี 6 ธุระ อะไร 

                  บรรทัดท่ี 8 ใจ ได 
 

3) การวิเคราะหบทเพลง 

รูปแบบ : เพลง 2 ทอน (ABB) 

ทำนอง : - ชวงเสียง คู 10 โดยโนตต่ำสุด คือ D และโนตสูงสุด คือ F (สูง) 

- บันไดเสียง F Pentatonic (F G A C D) 

- มีการเลนเสียง 2 เสียง คำวา  

     “ไป” ในเนื้อเพลง “เชิญไปเชิญมา” 

     “เกา” ในเนื้อเพลง “เพื่อนเกาเพื่อนใหมรักกันไวเถิดเอย” 

จังหวะ : เครื่องหมายประจำจังหวะ 2/4, จังหวะปานกลาง 

 

หมวดท่ี 3 บทเพลงเก่ียวกับโรงเรียน : จำนวน 3 เพลง  
 

3.1 เพลงวันอาทิตย 

1) โนตเพลง 
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2) การวิเคราะหบทประพันธ 
 

    วันอาทิตย  เปนมิตรกับจันทร 

อังคารเพื่อนกัน   กับวันพุธ 

   พฤหัสบดี   พี่วันศุกร 

วันเสารสนุก   ทุกคนเฮฮา 

 

ความหมาย : กลาวถึง วันท้ัง 7 วันใน 1 สัปดาห 

รูปแบบคำประพันธ : กลอน 4 ไมเครงครัดฉันทลักษณ มีสัมผัสตามฉันทลักษณ ดังนี ้

     - สัมผัสนอก ไดแก อาทิตย - มิตร, จันทร - กัน, กัน - วัน,     

ดี - พี่, ศุกร - สนุก และ สนุก – ทุก 

     - สัมผัสใน ไดแก บรรทัดท่ี 4 เสาร สนุก 
 

3) การวิเคราะหบทเพลง 

รูปแบบ : เพลงทอนเดียว (A) 

ทำนอง : - ชวงเสียง คู 7 โดยโนตต่ำสุด คือ E และโนตสูงสุด คือ D (สูง) 

- บันไดเสียง G Pentatonic (G A B D E) 

จังหวะ : เครื่องหมายประจำจังหวะ 2/4, จังหวะปานกลาง 

 

3.2 เพลงเพื่อนเพื่อนอยูหนา 

1) โนตเพลง 
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2) การวิเคราะหบทประพันธ 
 

    เพื่อนเพื่อนอยูหนา   

พวกฉันมาอยูขางหลัง 

   ตางคนตางนั่ง     

ต้ังใจฟงส่ังสอน 

   คุณครูแนะนำ     

เราก็จดจำเช่ือคำครูสอน 
 

ความหมาย : กลาวถึง การนั่งเรียนของนักเรียน พรอมกับต้ังใจฟงคำสอนและ 

คำแนะนำของครูผูสอน 

รูปแบบคำประพันธ : กลอนเปลา ไมบังคับฉันทลักษณ มีสัมผัสและคำซ้ำ ดังนี ้

     - สัมผัสนอก ไดแก หนา - มา, หลัง - นั่ง, นั่ง – ฟง และ     

นำ - จำ 

     - สัมผัสใน บรรทัดท่ี 4 ฟง ส่ัง 

                  บรรทัดท่ี 6 จำ คำ และ คำ คร ู

     - มีการใชคำซ้ำ ไดแก เพื่อน 
 

3) การวิเคราะหบทเพลง 

รูปแบบ : เพลงทอนเดียว (A) 

ทำนอง : - ชวงเสียง คู 13 โดยโนตต่ำสุด คือ A (ต่ำ) และโนตสูงสุด คือ F (สูง) 

- บันไดเสียง F Pentatonic (F G A C D) 

- มีการเลนเสียง 2 เสียง คำวา  

     “เพื่อน” ในเนื้อเพลง “เพื่อนเพื่อนอยูหนา” 

     “คน” ในเนื้อเพลง “ตางคนตางนั่ง” 

จังหวะ : เครื่องหมายประจำจังหวะ 2/4, จังหวะปานกลาง 
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3.3 เพลงรักโรงเรียน 

1) โนตเพลง 

 
 

2) การวิเคราะหบทประพันธ 

รักโรงเรียน    

รักช่ือเสียงโรงเรียน 

    รักการเลาเรียน     

รักเพื่อนนักเรียน 

    นักเรียนท่ีดี     

ก็เปนศรีโรงเรียน 
 

ความหมาย : กลาวถึง ความรักท่ีมีตอโรงเรียน และการปฏิบัติตนเปนนักเรียนท่ีดี 

รูปแบบคำประพันธ : กลอนเปลา ไมบังคับฉันทลักษณ มีสัมผัสและคำซ้ำ ดังนี ้

     - สัมผัสใน บรรทัดท่ี 5 ท่ี ดี 

     - มีการใชคำซ้ำ คำวา 

           “รัก” ในเนื้อเพลงบรรทัดท่ี 1 - 4 

           “เรียน” ในเนื้อเพลงบรรทัดท่ี 1 - 6 
 

3) การวิเคราะหบทเพลง 

รูปแบบ : เพลงทอนเดียว (A) 

ทำนอง : - ชวงเสียง คู 11 โดยโนตต่ำสุด คือ C และโนตสูงสุด คือ F (สูง) 

- บันไดเสียง F Pentatonic (F G A C D) 

- มีการเลน เสียง 2 เสียง คำวา “เพื่ อน” ในเนื้อเพลง “รักเพื่ อน

นักเรียน” 

จังหวะ : เครื่องหมายประจำจังหวะ 2/4, จังหวะเร็ว 
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หมวดท่ี 4 บทเพลงเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการละเลน : จำนวน 4 เพลง  
 

4.1 เพลงสวัสดี 

1) โนตเพลง 

 
 

2) การวิเคราะหบทประพันธ 
 

 

สวัสดีเธอจา เรามาพบกนั เธอกับฉันสวัสดี 
 

ความหมาย : กลาวถึง การกลาวคำทักทายเมื่อพบเจอกัน ดวยคำวา “สวัสดี” 

และมีการใชคำข้ึนตน และลงทาย ดวยคำวา “สวัสดี” 

รูปแบบคำประพันธ : คำคลองจอง มีสัมผัส ดังนี้ 

     “จา” คลองจองกับ “มา” 

     “กัน” คลองจองกับ “ฉัน” 

3) การวิเคราะหบทเพลง 

รูปแบบ : เพลงทอนเดียว (A) 

ทำนอง : - ชวงเสียง คู 8 โดยโนตต่ำสุด คือ C และโนตสูงสุด คือ C (สูง) 

- บันไดเสียง F Pentatonic (F G A C D) 

จังหวะ : เครื่องหมายประจำจังหวะ 2/4, จังหวะชา 

 

4.2 เพลงจ้ำจ้ีผลไม 

1) โนตเพลง 
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2) การวิเคราะหบทประพันธ 

จ้ำจ้ีผลไม    

แตงไทยแตงกวา 

    ขนุนนอยหนา     

พุทรามังคุด 

    ละมุดลำไย     

มะเฟองมะไฟ 

    มะกรูดมะนาว     

มะพราวสมโอ 

    ฟกแฟงแตงโมชโยโหฮิ้ว 
 

ความหมาย : กลาวถึง การละเลนของเด็ก เปนช่ือชนิดผลไมและผักรวมกัน 

ท้ังหมด 16 ชนิด   

รูปแบบคำประพันธ : กลอนเปลา ไมบังคับฉันทลักษณ มีสัมผัส ดังนี้ 

     - สัมผัสนอก ไดแก  ไม  - ไทย, กวา - หนา, หนา - ทรา,       

คุด - มุด, ไย - ไฟ, นาว - พราว และ โอ - โม 

     - สัมผัสใน บรรทัดท่ี 5 ละ ลำ 

                  บรรทัดท่ี 6 เฟอง ไฟ 

                  บรรทัดท่ี 9 แฟง แตง และ โม โย โห 
 

3) การวิเคราะหบทเพลง 

รูปแบบ : เพลงทอนเดียว (A) 

ทำนอง : - ชวงเสียง คู 10 โดยโนตต่ำสุด คือ D และโนตสูงสุด คือ F (สูง) 

- บันไดเสียง F Pentatonic (F G A C D) 

จังหวะ : เครื่องหมายประจำจังหวะ 2/4, จังหวะปานกลาง 
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4.3 เพลงขนมแมเอย 

1) โนตเพลง 
 

 

 
 

2) การวิเคราะหบทประพันธ 

ขนมแมเอย    

ขนมแมเอย 

    ทองหยิบฝอยทองรอดชองสาคู 

    ขาวตอกขาวตูถวยฟูสีฟา 

    ขนมตมขาวขนมตมแดง 

    ขนมหมอแกงสังขยา 

    เชิญซิคะเชิญซิขา    

ทำมาใหมเอย 
 

ความหมาย : กลาวถึง ช่ือขนมไทย ท้ังหมด 10 ชนิด และมีการใชภาษาพูดใน

เนื้อเพลง คือ “เชิญซิคะเชิญซิขา” 

รูปแบบคำประพันธ : กลอนเปลา ไมบังคับฉันทลักษณ มีสัมผัส ดังนี้ 

     - สัมผัสนอก ไดแก คู - ตู, แดง - แกง, สังขยา - ขา และ  

ขา - มา 

     - สัมผัสใน บรรทัดท่ี 3 ทอง ชอง 

                  บรรทัดท่ี 4 ตอก ตู และ ตู ฟ ู
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3) การวิเคราะหบทเพลง 

รูปแบบ : เพลงทอนเดียว (A) 

ทำนอง : - ชวงเสียง คู 10 โดยโนตต่ำสุด คือ D และโนตสูงสุด คือ F (สูง) 

- บันไดเสียง F Pentatonic (F G A C D) 

- มีการลากเสียง คำวา “สังขยา” ในเนื้อเพลง “ขนมหมอแกงสังขยา” 

จังหวะ : เครื่องหมายประจำจังหวะ 2/4, จังหวะปานกลาง 

 

4.4 เพลงโอละเห 

1) โนตเพลง 

 
 

2) การวิเคราะหบทประพันธ 

โอละเห โอละชา   

พวกเราขอลาแลวเอย  

    อวยพรเมื่อจะจาก    

เราขอฝากไมตรี 

    โรคภัยอยามี     

สวัสดีเถิดเอย 
 

 

ความหมาย : กลาวถึง การอวยพร แสดงมิตรไมตรีตอกันเมื่อตองจากลา 

รูปแบบคำประพันธ : กลอนเปลา ไมบังคับฉันทลักษณ มีสัมผัส ดังนี้ 

     - สัมผัสนอก ไดแก ชา - ลา, จาก - ฝาก, ตร ี- มี และ มี - ดี 
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3) การวิเคราะหบทเพลง 

รูปแบบ : เพลง 2 ทอน (ABA) 

ทำนอง : - ชวงเสียง คู 7 โดยโนตต่ำสุด คือ D และโนตสูงสุด คือ C (สูง) 

- บันไดเสียง F Pentatonic (F G A C D) 

- ในทำนองทอน A ชวงทำนองทวงทำนอง ดังภาพ 
 

       
 

  มีรูปแบบการดำเนินทำนองมาจากการรองเหเรือ 

- มีการเลนเสียง 2 เสียง คำวา  

      “โอ” และ “ชา” ในเนื้อเพลง “โอละเห โอละชา” 

- มีการเอื้อนเช่ือมคำ ระหวางคำวา 

      “เห” กับ “โอ” ในเนื้อเพลง “โอละเห โอละชา” 

      “แลว” กบั “เอย” ในเนื้อเพลง “พวกเราขอลาแลวเอย” 

จังหวะ : เครื่องหมายประจำจังหวะ 2/4, จังหวะปานกลาง 

 

หมวดท่ี 5 บทเพลงเก่ียวกับดนตรีและการแสดง : จำนวน 2 เพลง  
 

5.1 เพลงโจะทิงทิง 

1) โนตเพลง 
 

 
 

2) การวิเคราะหบทประพันธ 
 

   โจะทิงทิง   ติงทังติงท่ัง 

  โจะโจะทิงทิง    ติงทังติงท่ัง  
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ทำทาตีกะบ่ี    ทำทีตีกะบอง 

  จดจดจองจอง    ตาตองดูหูตองฟง  
 

 

ความหมาย : - กลาวถึง การทำจังหวะกลองประกอบการตีทารำกระบ่ีกระบอง 
- มีการเลียนเสียงเครื่องประกอบจังหวะกลองในเนื้อเพลง  
              “โจะทิงทิง  ติงทังติงท่ัง 
 โจะโจะทิงทิง  ติงทังติงท่ัง” 

รูปแบบคำประพันธ : กลอน 4 ไมเครงครัดฉันทลักษณ มีสัมผัสตามฉันทลักษณ ดังนี ้
     - สัมผัสนอก ไดแก ทิง - ติง, บ่ี - ที, บอง - จอง และ จอง - ตอง 
     - สัมผัสใน บรรทัดท่ี 3 ทำ ทา และ ที ตี 
                  บรรทัดท่ี 4 ตา ตอง และ ดู หู  

3) การวิเคราะหบทเพลง 

รูปแบบ : เพลง 2 ทอน (AABAAB) 
ทำนอง : - ชวงเสียง คู 8 โดยโนตต่ำสุด คือ C และโนตสูงสุด คือ C (สูง) 

- บันไดเสียง F Pentatonic (F G A C D) 
- มีทำนองลงจบดวยโนตตัวท่ี 1 ของบันไดเสียง คือ F ดังภาพ 
 

         
 

จังหวะ : เครื่องหมายประจำจังหวะ 2/4, จังหวะปานกลาง 
 

5.2 เพลงแขนออน 

1) โนตเพลง 
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2) การวิเคราะหบทประพันธ 
 

   แขนออนเวลาฟอนรำ  ใครสอนใหทำหรือจำไดเอง 

  เสียงรองของเธอแจมใส   เธอกินอะไรหรือมันใสเอง 

  หวานหวานเสียงหวานหวาน  เธอใสน้ำตาลหรือมันหวานเอง 

  ค้ิวโกงดังวงพระจันทร   เธอใหใครกันหรือมันโกงเอง 
 

 

ความหมาย : - กลาวถึง การรำและการรองเพลง โดยบทรองเปนลักษณะ

ประโยคคำถามแบบใหเลือกตอบ เชน “แขนออนเวลาฟอนรำ ใคร

สอนใหทำหรือจำไดเอง” เปนการถามใหเลือกตอบวา ใครสอนให

ทำ หรือวาจดจำทารำไดเอง เปนตน 

- มีการเลียนเสียงเครื่องประกอบจังหวะกลองในเนื้อเพลง  
              “โจะทิงทิง  ติงทังติงท่ัง 
 โจะโจะทิงทิง  ติงทังติงท่ัง” 

รูปแบบคำประพันธ : กลอนหัวเดียว มีสัมผัสตามฉันทลักษณ และคำซ้ำ ดังนี้ 

     - สัมผัสนอก ไดแก รำ - ทำ, ใส - ไร, หวาน - ตาล, จันทร - กัน และ      

คำสุดทายของแตละบรรทัดลงทายดวยคำวา “เอง” ทุกบรรทัด 

     - สัมผัสใน บรรทัดท่ี 1 ฟอน ออน, ใคร ให ได และ ทำ จำ 
                  บรรทัดท่ี 2 รอง ของ และ ไร ใส 
                  บรรทัดท่ี 3 ตาล หวาน 
                  บรรทัดท่ี 4 ให ใคร และ กัน มัน 
     - มีการใชคำซ้ำ คำวา “หวาน” ในเนื้อเพลง “หวานหวานเสียง
หวานหวาน”  

 

3) การวิเคราะหบทเพลง 

รูปแบบ : เพลง 2 ทอน (ABABABABA) 
ทำนอง : - ชวงเสียง คู 10 โดยโนตต่ำสุด คือ E และโนตสูงสุด คือ G (สูง)  

- บันไดเสียง G Pentatonic (G A B D E) 
- ทำนองทอน A  ดังภาพ 
 

      
 

มีรูปแบบทำนองมาจากเพลงไทย ช่ือวา เพลงแขกกะเร็ง 
 

จังหวะ : เครื่องหมายประจำจังหวะ 2/4, จังหวะปานกลาง 



95 

 

หมวดท่ี 6 บทเพลงเก่ียวกับกีฬา : จำนวน 2 เพลง  
 

6.1 เพลงหนึ่งสองหนึ่ง 

1) โนตเพลง 

 
 

2) การวิเคราะหบทประพันธ 

หนึ่งสองหนึ่ง 

อกผายไหลผ่ึง  

แถวเรียงหนึ่ง 

เรียงสอง 

    เดินใหคลอง 

แถวเรียงสอง 

เรียงส่ี   

วิ่งใหดี 

แถวละส่ีและแปด 
 

ความหมาย : กลาวถึง การจัดระเบียบแถวสำหรับการเดิน และการวิ่ง 

รูปแบบคำประพันธ : กลอนเปลา ไมบังคับฉันทลักษณ มีสัมผัส ดังนี้ 

     - สัม ผัสนอก ไดแก  หนึ่ ง - ผ่ึง , ผ่ึง - หนึ่ ง , สอง - คลอง ,    

คลอง - สอง, ส่ี - ดี และ ดี - ส่ี 

     - สัมผัสใน บรรทัดท่ี 2 ผาย ผ่ึง 

                  บรรทัดท่ี 9 ละ และ   

3) การวิเคราะหบทเพลง 

รูปแบบ : เพลง 2 ทอน (AAB) 
ทำนอง : - ชวงเสียง คู 5 โดยโนตต่ำสุด คือ F และโนตสูงสุด คือ C (สูง) 

- บันไดเสียง F Pentatonic (F G A C D) 
จังหวะ : เครื่องหมายประจำจังหวะ 2/4, จังหวะปานกลาง 
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6.2 เพลงชวงชิงชัย 

1) โนตเพลง 

 
 

2) การวิเคราะหบทประพันธ 

ชวงชิงเอยเอย ชวงชิงชัย   

คนไหนวองไว     

มาเลนชวงชัยชวงชิง 

     เลนกันดีดี     

สามัคคีกันไว    

ต้ังอกต้ังใจท้ังผูชายผูหญิง 

      ชิงชัยกันไมทอแท    

ถึงใครจะแพก็ไมอาย 

    พวกเราท้ังหลาย 

สนุกสบายจริงจริง 
 

 

ความหมาย : กลาวถึง การแขงกีฬากันดวยความสนุกสนาน เกิดความสามัคคี 

และรูแพ รูชนะ มีน้ำใจนักกีฬา 
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รูปแบบคำประพันธ : กลอนเปลา ไมบังคับฉันทลักษณ มีสัมผัส ดังนี้ 

     - สัมผัสนอก ไดแก  ชัย - ไหน, ชัย - ไว, ไว - ชัย, ดี - คี ,       

ไว - ใจ, หญิง - ชิง, แท - แพ, อาย - หลาย และ หลาย - สบาย 

     - สัมผัสใน บรรทัดท่ี 1 ชวง ชิง ชัย 

                  บรรทัดท่ี 2 ไหน ไว และ วอง ไว 

                  บรรทัดท่ี 3 ชวง ชัย ชิง 

                  บรรทัดท่ี 6 ต้ัง ท้ัง 

                  บรรทัดท่ี 7 ชิง ชัย และ ทอ แท 

                  บรรทัดท่ี 8 ใคร ไม 
 

3) การวิเคราะหบทเพลง 

รูปแบบ : เพลง 3 ทอน (AABAACAA) 

ทำนอง : - ชวงเสียง คู 8 โดยโนตต่ำสุด คือ C และโนตสูงสุด คือ C (สูง)  

- บันไดเสียง F Pentatonic (F G A C D) 

- มีทำนองลงจบดวยโนตตัวท่ี 1 ของบันไดเสียง คือ F ดังภาพ 
 

                 
 

จังหวะ : เครื่องหมายประจำจังหวะ 2/4, จังหวะปานกลาง 

 

หมวดท่ี 7 บทเพลงเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรม : จำนวน 6 เพลง  
 

7.1 เพลงนี่ของของเธอ 

1) โนตเพลง 
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2) การวิเคราะหบทประพันธ 

นี่ของของเธอ 

นั่นของของฉัน 

มันสับเปล่ียนกัน 

ฉันคืนใหเธอ 

    นี่ของของเธอ 

ท่ีทำตกไว    

ฉันนี้เก็บได 

นำมาใหเธอ 
 

ความหมาย : กลาวถึง ความซื่อสัตย 
รูปแบบคำประพันธ : กลอนเปลา ไมบังคับฉันทลักษณ มีสัมผัสและคำซ้ำ ดังนี ้

     - สัมผัสนอก ไดแก ฉัน - มัน, ฉัน - กัน, ไว - ได และ ได - ให 
     - สัมผัสใน บรรทัดท่ี 6 ท่ี ทำ 
     - มีการใชคำซ้ำ คำวา “ของ” ในเนื้อเพลงบรรทัด 1, 2 และ 5 
ดังนี้ “นี่ของของฉัน”, “นั่นของของฉัน” และ “นี่ของของฉัน” 

3) การวิเคราะหบทเพลง 

รูปแบบ : เพลงทอนเดียว (A) 
ทำนอง : - ชวงเสียง คู 10 โดยโนตต่ำสุด คือ A (ต่ำ) และโนตสูงสุด คือ C (สูง)  

- บันไดเสียง F Pentatonic (F G A C D) 
จังหวะ : เครื่องหมายประจำจังหวะ 4/4, จังหวะปานกลาง 

 

7.2 เพลงตุกตาของฉัน 

1) โนตเพลง 
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2) การวิเคราะหบทประพันธ 
 

 

ตุกตาของฉันสวยดี          ใครอยาเอาสีไปทาใหเลอะ 

  ชวยจัดผาเส้ือใหไดสมสวน           พอเหมาะพอควรไมเขินเคอะ 

  ตุกตาเอย ตุกตา            เจาจงจำไวจะทำอะไรอยาใหเปอนเปรอะ 
 

 

ความหมาย : กลาวถึง การรูคุณคา และดูแลรักษาส่ิงของ 

รูปแบบคำประพันธ : กลอนหัวเดียว มีสัมผัสตามฉันทลักษณและคำซ้ำ ดังนี ้

     - สัมผัสนอก ไดแก ดี - สี, สวน - ควร ตา - อยา และ 

คำสุดทายของแตละบรรทัดลงทายดวยคำวา เลอะ - เคอะ  

และ เปรอะ ตามลำดับ เปนคำสัมผัสสระ 

     - สัมผัสใน บรรทัดท่ี 1 ใคร ไป ให 

                  บรรทัดท่ี 2 ให ได และ สม สวน 

                  บรรทัดท่ี 3 เจา จง จำ จะ, ไว ไร ให, จะ อะ  

และ เปอน เปรอะ 

- มีการใชคำซ้ำ คำวา “ตุกตา” ในเนื้อเพลง 

     บรรทัดท่ี 1 “ตุกตาของฉันสวยดี” 

     บรรทัดท่ี 3 “ตุกตาเอย ตุกตา” 
 

3) การวิเคราะหบทเพลง 

รูปแบบ : เพลง 2 ทอน (AAB) 

ทำนอง : - ชวงเสียง คู 13 โดยโนตต่ำสุด คือ A (ต่ำ) และโนตสูงสุด คือ F (สูง)   

- บันไดเสียง F Pentatonic (F G A C D) 

- มีการลากเสียง คำวา 

     “เลอะ” ในเนื้อเพลง “ใครอยาเอาสีไปทาใหเลอะ” 

     “เคอะ” ในเนื้อเพลง “พอเหมาะพอควรไมเขินเคอะ” 

     “เปรอะ” ในเนื้อเพลง “เจาจงจำไวจะทำอะไรอยาใหเปอนเปรอะ” 

จังหวะ : เครื่องหมายประจำจังหวะ 3/4, จังหวะปานกลาง 

 

 

 



100 

 

7.3 เพลงขอโทษ 

1) โนตเพลง 
 

 
 

2) การวิเคราะหบทประพันธ 
 

ขอโทษไดโปรดกรุณา  นึกวาเมตตาลูกกาลูกไก 

  พล้ังนิดผิดหนอยคอยคอยพูดจา  อยาหยิบเอามาเปนเรื่องยาวใหญ 

  ส่ีตีนยังรูพลาดนักปราชญยังรูพล้ัง  ความดีเขาต้ังเขาก็ยังเห็นใจ 

ความหมาย : กลาวถึง ความเมตตากรุณาตอผูอื่น ไมควรกลาวโทษเอาความผูท่ี

ทำผิดพลาด เปรียบกับคำสุภาษิตท่ีปรากฏในบทรอง “ส่ีตีนยังรู

พลาด นักปราชญยังรูพล้ัง” 

รูปแบบคำประพันธ : กลอนหัวเดียว มีสัมผัสตามฉันทลักษณ ดังนี้ 

     - สัมผัสนอก ไดแก กรุณา - ตา, จา - มา, พล้ัง - ต้ัง และ 

คำสุดทายของแตละบรรทัดลงทายดวยคำวา ไก - ใหญ และ ใจ 

ตามลำดับ เปนคำสัมผัสสระ 

     - สัมผัสใน บรรทัดท่ี 1 โทษ โปรด, วา ตา กา และ กา ไก 

                  บรรทัดท่ี 2 นิด ผิด, หนอย คอย, นิด หนอย,    

อยา มา และ หยิบ ยาว ใหญ 

                  บรรทัดท่ี 3 พลาด ปราชญ และ ยัง พล้ัง 

3) การวิเคราะหบทเพลง 

รูปแบบ : เพลงทอนเดียว (A) 

ทำนอง : - ชวงเสียง คู 11 โดยโนตต่ำสุด คือ A (ต่ำ) และโนตสูงสุด คือ D (สูง)    

- บันไดเสียง F Pentatonic (F G A C D) 

จังหวะ : เครื่องหมายประจำจังหวะ 2/4, จังหวะปานกลาง 
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7.4 เพลงไกงามเพราะขน 

1) โนตเพลง 
 

 
 

2) การวิเคราะหบทประพันธ 
 

 

ไกงามเพราะขนคนงามเพราะแตง บานเมืองจัดแจงก็เจริญรุงเรือง 
 

  รักสวยรักงามรักความสามัคคี  ทำแตความดีก็เปนศรีบานเมือง 
 

 

ความหมาย : กลาวถึง การรูหนาท่ี และปฏิบัติตนเปนพลเมืองท่ีดีของสังคม ก็จะ

ทำใหบ าน เมืองเจริญรุ งเรือง เปรียบกับคำสุภาษิต ท่ีปรากฏ        

ในบทรอง “ไกงามเพราะขน คนงามเพราะแตง” 

รูปแบบคำประพันธ : - กลอนหัวเดียว มีสัมผัสตามฉันทลักษณและคำซ้ำ ดังนี้ 

     - สัมผัสนอก ไดแก แตง - แจง, คี - ดี และ คำสุดทายของ   

แตละบรรทัดลงทายดวยคำวา เรือง และ เมือง ตามลำดับ        

เปนคำสัมผัสสระ 

     - สัมผัสใน บรรทัดท่ี 1 ขน คน, จัด แจง และ รุง เรือง 

     - มีการใชคำซ้ำ คำวา  

          “รัก” ในเนื้อเพลง “รักสวยรักงามรักความสามัคคี” 
 

3) การวิเคราะหบทเพลง 

รูปแบบ : เพลงทอนเดียว (A) 

ทำนอง : - ชวงเสียง คู 13 โดยโนตต่ำสุด คือ B (ต่ำ) และโนตสูงสุด คือ G (สูง)  

- บันไดเสียง G Pentatonic (G A B D E) 

- มีการเลนเสียง 2 เสียง คำวา  

     “งาม” ในบทรอง “ไกงามเพราะขนคนงามเพราะแตง” 

จังหวะ : เครื่องหมายประจำจังหวะ 2/4, จังหวะปานกลาง 
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7.5 เพลงกิริยา 

1) โนตเพลง 

 
 

2) การวิเคราะหบทประพันธ 
 

อันกิริยาวาจาใจดี  ยอมเปนศักด์ิศรีไมมีอับเฉา 

  อันกิริยาวาจาใจช่ัว   เปนเครื่องหมองมัวติดตัวของเรา 

  รูจักครองตนรูผลช่ัวดี   รูทารูทีรูเรารูเขา 

  ถึงคราวใครลมเราชวยใหลุก  ถึงใครจะทุกขก็ปลอบปลุกใหเบา 
 

 

ความหมาย : กลาวถึง การครองตนอยูในความดี และชวยเหลือผูอื่นในยาม  

เดือนรอน หรือยามมีทุกข 

รูปแบบคำประพันธ : - กลอนหัวเดียว มีสัมผัสตามฉันทลักษณและคำซ้ำ ดังนี ้

     - สัมผัสนอก ไดแก ดี - ศรี, ช่ัว - มัว, ดี - ที, ลุก - ทุกข และ 

คำสุดทายของแตละบรรทัดลงทายดวยคำวา เฉา, เรา, เขา และ 

เบา ตามลำดับ เปนคำสัมผัสสระ 

     - สัมผัสใน บรรทัดท่ี 1 ยา วา จา, จา ใจ, ศักด์ิ ศรี และ ไม มี 

                  บรรทัดท่ี 2 ยา วา จา, หมอง มัว และ ติด ตัว 

                  บรรทัดท่ี 3 ตน ผล, ทา ที, รู เรา และ เรา เขา 

                  บรรทัดท่ี 4 คราว ใคร, ใคร ให, ลม ลุก, ทุกข ปลุก 

และ ปลอบ ปลุก 

     - มีการใชคำซ้ำ คำวา “รู” ในเนื้อเพลง  

          “รูจักครองตนรูผลช่ัวดี รูทารูทีรูเรารูเขา” 
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3) การวิเคราะหบทเพลง 

รูปแบบ : เพลงทอนเดียว (A) 

ทำนอง : - ชวงเสียง คู 11 โดยโนตต่ำสุด คือ C และโนตสูงสุด คือ F (สูง)  

- บันไดเสียง F Pentatonic (F G A C D) 

จังหวะ : เครื่องหมายประจำจังหวะ 4/4, จังหวะปานกลาง 

 

7.6 เพลงนี่ของของกลาง 

1) โนตเพลง 
 

 
 

 

2) การวิเคราะหบทประพันธ 
 

 

นี่ของของกลางเขาสรางข้ึนมา เปนประโยชนท่ัวหนาไมวาผูใด 

  เพื่อสวยเพื่องามเพื่อความถาวร  เปนอนุสรณสดใส 

  ชวยกันเชิดชวยกันชูชวยกันบูชา  พวกเรารักษาสืบไป 
 

 

ความหมาย : กลาวถึง การมีจิตสาธารณะรับผิดชอบตอสวนรวม 

รูปแบบคำประพันธ : - กลอนหัวเดียว มีสัมผัสตามฉันทลักษณและคำซ้ำ ดังนี ้

     - สัมผัสนอก ไดแก มา - หนา, ถาวร - อนุสรณ, ชา - ษา และ 

คำสุดทายของแตละบรรทัดลงทายดวยคำวา ใด - ใส และ ไป 

ตามลำดับ เปนคำสัมผัสสระ 
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     - สัมผัสใน บรรทัดท่ี 1 ของ เขา ข้ึน, กลาง สราง, เปน ประ, 

หนา วา และ ไม ใด 

                  บรรทัดท่ี 2 งาม ความ และ อนสุรณ สด ใส 

                  บรรทัดท่ี 3 เรา รัก และ ษา สืบ 

     - มีการใชคำซ้ำ คำวา  

          “เพื่อ” ในเนื้อเพลง “เพื่อสวยเพื่องามเพื่อความถาวร” 

          “ชวยกัน” ในเนื้อเพลง “ชวยกันเชิดชวยกันชูชวยกันบูชา” 
 

3) การวิเคราะหบทเพลง 

รูปแบบ : เพลงทอนเดียว (A) 

ทำนอง : - ชวงเสียง คู 11 โดยโนตต่ำสุด คือ C และโนตสูงสุด คือ F (สูง)  

- บันไดเสียง F Pentatonic (F G A C D) 

- มีการลากเสียง คำวา 

     “ใส” ในเนื้อเพลง “เปนอนุสรณสดใส” 

     “ไป” ในเนื้อเพลง “พวกเรารักษาสืบไป” 

จังหวะ : เครื่องหมายประจำจังหวะ 3/4, จังหวะเร็ว 

 

หมวดท่ี 8 บทเพลงเก่ียวกับการสรางระเบียบวินัยตอตนเอง : จำนวน 1 เพลง  
 

8. เพลงแมศรีแจมจำรัส 

1) โนตเพลง 
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2) การวิเคราะหบทประพันธ 
 

      แมศรีเอย   แมศรีแจมจำรัส   

กลางคืนนอนกางมุง   เพราะกลัวยุงมันกัด 

ต่ืนนอนแตเชา    เจาก็กวาดกป็ด 

หวีผมลางหนา    หาแปงมาผัด 

แมศรีแจมจำรัส    ผัดหนานวลเอย 

      แมศรีเอย   แมศรีก็สวยสด   

แตงตัวงามตา    ใบหนาหมดจด 

ทาทางเรียบรอย    รูปรางชอยชด 

ไปโรงเรียนตรงเวลา   กลับมาตามกำหนด 

แมศรีสวยสด    หมดจดจริงเอย 

    ดอกเอย     เจาดอกทานตะวัน 

แมศรีคนขยัน    หมั่นเลาเรียนเอย 
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ความหมาย : กลาวถึง ตารางกิจวัตรประจำวัน ในวันท่ีโรงเรียน 

รูปแบบคำประพันธ : - กลอนหัวเดียว แตไมเครงครัดฉันทลักษณ ข้ึนดวย “แมศรีเอย” 

และลง “เอย” ตามรูปแบบบทรองเพลงแมศรี มีจำนวนคำ 4-5 คำ 

ในแตละวรรค มีสัมผัสตามฉันทลักษณ ดังนี้ 

     - สัมผัสนอก ไดแก มุง - ยุง, เชา - เจา, หนา - หา, ผัด - จำรัส, 

จำรัส - ผัด, ตา - หนา, รอย - ชอย, ลา - มา, กำหนด - สด,      

สด - จด, วัน - ขยัน, ขยัน - หมั่น และ คำสุดทายของแตละบรรทัด

ลงทายดวยคำวา จำรัส - กัด - ปด - ผัด ตามลำดับ และ สด - จด

ชด - กำหนด เปนคำสัมผัสสระ 

     - สัมผัสใน บรรทัดท่ี 1 แจม จำ 

                  บรรทัดท่ี 2 กลาง กาง 

                  บรรทัดท่ี 3 ต่ืน แต และ ก็ กวาด 

                  บรรทัดท่ี 4 หา มา 

                  บรรทัดท่ี 5 แจม จำ และ หนา นวล 

                  บรรทัดท่ี 6 ศรี สวย สด 

                  บรรทัดท่ี 7 แตง ตัว ตา และ หมด จด 

                  บรรทัดท่ี 8 ทา ทาง, เรียบ รอย รูป ราง และ ชอย ชด 

- ในเนื้อเพลงบรรทัดท่ี 11 และ 12  

            “ดอกเอย           เจาดอกทานตะวัน 

      แมศรีคนขยัน    หมั่นเลาเรียนเอย” 

มีรูปแบบมาจากบทวาดอก ของเพลงไทยประเภทเพลงลา จะใช

เปนบทรองสุดทายในเพลง  
 

3) การวิเคราะหบทเพลง 

รูปแบบ : เพลง 2 ทอน (AB) 

ทำนอง : - ชวงเสียง คู 7 โดยโนตต่ำสุด คือ D และโนตสูงสุด คือ C (สูง)  

- บันไดเสียง F Pentatonic (F G A C D) 

- มีการรองทำนองเอื้อน 2 เสียงเพื่อเช่ือมคำ ดังนี้ 

      คำวา “ศรี” ในเนื้อเพลงบรรทัดท่ี 1 และ 6 “แมศรเีอย” 

      คำวา “ยุง” ในเนื้อเพลงบรรทัดท่ี 2 “เพราะกลัวยุงมันกัด” 

และรองทำนองเอื้อน 2 เสียง “เออ เอย” นำกอนรองเนื้อเพลงบรรทัดท่ี 11 

จังหวะ : เครื่องหมายประจำจังหวะ 2/4, จังหวะปานกลาง 
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หมวดท่ี 9 บทเพลงเก่ียวกับความรักชาติ และปลุกใจ : จำนวน 2 เพลง  
 

9.1 เพลงรวมกัน 
 

1) โนตเพลง 
 

 
 

2) การวิเคราะหบทประพันธ 
 

รวมกันรวมกัน    

มาผูกสัมพันธไมตรี 

    รวมจิตตเปนมิตรพลี    

เราปรานีหวังดีตอกัน 

    รวมใจรวมใจใฝฝน    

มาผูกสัมพันธไมตรี 

    รวมจิตตเปนมิตรพลี    

เราหวังดีสามัคคีตอกัน 

    พวกเราพวกเราชาวไทย  

ตองรักกันไวดวยน้ำใจผูกพัน 

    รักช่ือเสียงของไทย    

นึกถึงไทยดวยกัน 
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ความหมาย : กลาวถึง ความสามัคคี รวมมือรวมใจกันของคนในชาติไทย 

รูปแบบคำประพันธ : กลอนเปลา ไมบังคับฉันทลักษณ มีสัมผัสและคำซ้ำ ดังนี ้

     - สัมผัสนอก ไดแก กัน - พัน, ตรี - พลี, พลี - นี, กัน - ฝน,  

ฝน - พัน, ตรี - พลี, พลี - ดี และ ไทย - ไว 

     - สัมผัสใน บรรทัดท่ี 2 สัม พัน 

                  บรรทัดท่ี 3 จิตต มิตร 

                  บรรทัดท่ี 4 ปรานี ดี 

                  บรรทัดท่ี 5 ใจ ใฝ และ ใฝ ฝน 

                  บรรทัดท่ี 6 สัม พัน 

                  บรรทัดท่ี 7 จิตต มิตร 

                  บรรทัดท่ี 8 ดี คี 

                  บรรทัดท่ี 9 ไว ใจ 

     - มีการใชคำซ้ำ คำวา “รวม” ในเนื้อเพลงบรรทัด 1, 3, 5   

และ 7 ดังนี้ “รวมกันรวมกัน”, “รวมจิตตเปนมิตรพลี”, “รวมใจ

รวมใจใฝฝน” และ “รวมจิตตเปนมิตรพลี” ตามลำดับ 
 

3) การวิเคราะหบทเพลง 

รูปแบบ : เพลงทอนเดียว (A) 

ทำนอง : - ชวงเสียง คู 11 โดยโนตต่ำสุด คือ C และโนตสูงสุด คือ F (สูง)  

- บันไดเสียง F Pentatonic (F G A C D) 

จังหวะ : เครื่องหมายประจำจังหวะ 2/4, จังหวะปานกลาง 

 

9.2 เพลงงามไตรรงค 

1) โนตเพลง 
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2) การวิเคราะหบทประพันธ 
 

 

งามไตรรงคธงชัยประจำชาติ สวยสะอาดสามสีสดสุกใส 

  สีแดงเดนเปนเลือดเนื้อเช้ือชาติไทย  เสียสละลงไวสืบไทยมา 

  สีขาวผองสองแสงบริสุทธิ์   คือพระพุทธโอวาทศาสนา 

  สีน้ำเงินแจมจรัสกษัตรา   ไทยท่ัวหนาเทิดไวไชยไชโย 
 

 

ความหมาย : กลาวถึง ความหมายของธงไตรรงค (ธงชาติไทย) 

รูปแบบคำประพันธ : กลอน 8 หรือ กลอนสุภาพ มีสัมผัสตามฉันทลักษณและคำซ้ำ ดังนี้ 

     - สัม ผัสนอก ไดแก  ชาติ - สะอาด, ใส - ไทย, ไทย - ไว ,        

มา - ศาสนา, บริ สุทธิ์ - พระพุ ทธ, ศาสนา  - กษัตรา และ     

กษัตรา - หนา 

     - สัมผัสใน บรรทัดท่ี 1 ไตรรงค ธง, ไทย ชัย และ สาม สะ สาม 

สี สด สุก ใส 

                   บรรทัดท่ี 2 แดง เดน, เนื้อ เช้ือ, เช้ือ ชาติ,       

เสีย สละ และ ไว ไทย 

                   บรรทัดท่ี 3 ผอง สอง, สอง แสง สุทธิ์, พระ พุทธ 

และ โอวาท ศาสนา 

                   บรรทัดท่ี 4 แจม จรัส, จรัส กษัตรา, ไทย ท่ัว เทิด 

และ ไทย ไว ไชย ไช 

     - มีการใชคำซ้ำ คำวา “สี” ในเนื้อเพลงคำแรกของบรรทัดท่ี 2 - 4 
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3) การวิเคราะหบทเพลง 

รูปแบบ : เพลงทอนเดียว (A) 

ทำนอง : - ชวงเสียง คู 10 โดยโนตต่ำสุด คือ D และโนตสูงสุด คือ F (สูง)  

- บันไดเสียง F Pentatonic (F G A C D) 

- มีการเลนเสียง 2 เสียง คำวา  

     “ชาติ” ในเนื้อเพลง “สีแดงเดนเปนเลือดเนื้อเช้ือชาติไทย” 

  และเลนเสียง 3 เสียง คำวา 

     “จำ” ในเนื้อเพลง “งามไตรรงคธงชัยประจำชาติ” 

     “ขาว” และ “บริ” ในเนื้อเพลง “สีขาวผองสองแสงบริสุทธิ์” 

     “กษั” ในเนือ้เพลง “สีน้ำเงินแจมจรัสกษัตรา” 

จังหวะ : เครื่องหมายประจำจังหวะ 2/4, จังหวะปานกลาง 
 

 จากการวิเคราะหเพลงท้ัง 29 เพลง ดังรายละเอียดท่ีปรากฎขางตน ผูวิจัยไดนำผลการ

วิเคราะหมานำเสนอในรูปแบบตารางเพื่อพิจารณาเปรียบเทียบ และสรุปเปนเชิงคุณภาพในหัวขอ 

การวิเคราะหดานตาง ๆ ดังนี ้

 1. รูปแบบ ประกอบไปดวย ทอนเพลง ดังตารางท่ี 3 

 2. ทำนอง ประกอบไปดวย ชวงเสียง และบันไดเสียง ดังตารางท่ี 4      

 3. จังหวะ ประกอบไปดวย เครื่องหมายประจำจังหวะ และคาความเร็วของจังหวะ 

ดังตารางท่ี 5 
 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหรูปแบบของบทเพลง 
 

รายช่ือเพลง 

(เรียงตามลำดับการวิเคราะห) 

ทอนเพลง 

ทอนเดียว 2 ทอน 3 ทอน 

เพลงนกนอย    

เพลงลมพัด    

เพลงแสงจันทร    

เพลงลูกนกสาลิกา    

เพลงหนาวหนาว    

เพลงคอยคอยสูง    

เพลงหอมกล่ินดอกไม    

เพลงคุณพอปลูกผัก    

เพลงช่ืนใจ    
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ตารางท่ี 3 (ตอ) 
 

รายช่ือเพลง 

(เรียงตามลำดับการวิเคราะห) 

ทอนเพลง 

ทอนเดียว 2 ทอน 3 ทอน 

เพลงวันอาทิตย    

เพลงเพื่อนเพื่อนอยูหนา    

เพลงรักโรงเรียน    

เพลงสวัสดี    

เพลงจ้ำจ้ีผลไม    

เพลงขนมแมเอย    

เพลงโอละเห    

เพลงโจะทิงทิง    

เพลงแขนออน    

เพลงหนึ่งสองหนึ่ง    

เพลงชวงชิงชัย    

เพลงนี่ของของเธอ    

เพลงตุกตาของฉัน    

เพลงขอโทษ    

เพลงไกงามเพราะขน    

เพลงกิริยา    

เพลงนี่ของของกลาง    

เพลงแมศรีแจมจำรัส    

เพลงรวมกัน    

เพลงงามไตรรงค    

รวม 19 8 2 
 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

 จากตารางสามารถสรุปไดวา บทเพลงท่ีไดคัดเลือกมา มีรูปแบบเปนเพลงทอนเดียวมากท่ีสุด 

รองลงมาคือเพลง 2 ทอน และ 3 ทอน ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหทำนองของบทเพลง 
 

รายช่ือเพลง 

(เรียงตามลำดับการวิเคราะห) 

ชวงเสียง บันไดเสียง (Pentatonic) 

< คู 8 < คู 11 < คู 14 F G 

เพลงนกนอย      

เพลงลมพัด      

เพลงแสงจันทร      

เพลงลูกนกสาลิกา      

เพลงหนาวหนาว      

เพลงคอยคอยสูง      

เพลงหอมกล่ินดอกไม      

เพลงคุณพอปลูกผัก      

เพลงช่ืนใจ      

เพลงวันอาทิตย      

เพลงเพื่อนเพื่อนอยูหนา      

เพลงรักโรงเรียน      

เพลงสวัสดี      

เพลงจ้ำจ้ีผลไม      

เพลงขนมแมเอย      

เพลงโอละเห      

เพลงโจะทิงทิง      

เพลงแขนออน      

เพลงหนึ่งสองหนึ่ง      

เพลงชวงชิงชัย      

เพลงนี่ของของเธอ      

เพลงตุกตาของฉัน      

เพลงขอโทษ      

เพลงไกงามเพราะขน      

เพลงกิริยา      

เพลงนี่ของของกลาง      

เพลงแมศรีแจมจำรัส      
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ตารางท่ี 4 (ตอ) 
 

รายช่ือเพลง 

(เรียงตามลำดับการวิเคราะห) 

ชวงเสียง บันไดเสียง (Pentatonic) 

< คู 8 < คู 11 < คู 14 F G 

เพลงรวมกัน      

เพลงงามไตรรงค      

รวม 9 16 4 24 5 
 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

จากตารางขางตน สามารถสรุปได ดังนี ้

1) บทเพลงท่ีไดคัดเลือกมาเปนเพลงท่ีมีชวงเสียงนอยกวาหรือเทากับ คู 11 มีจำนวน      

มากท่ีสุด รองลงมาเปนเพลงท่ีมีชวงเสียงนอยกวาหรือเทากับ คู 8 และ คู 14 ตามลำดับ 

2) บทเพลงท่ีไดคัดเลือกมาเปนเพลงท่ีมีกลุมโนตอยูในบันไดเสียง F Pentatonic มากท่ีสุด 

รองลงคือ เพลงท่ีมีกลุมโนตอยูในบันไดเสียงบันไดเสียง G Pentatonic 
 

ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะหจังหวะของบทเพลง 
 

รายช่ือเพลง 

(เรียงตามลำดับการวิเคราะห) 

เคร่ืองหมายประจำจังหวะ คาความเร็วของจังหวะ 

2/4 3/4 4/4 ชา ปานกลาง เร็ว 

เพลงนกนอย       

เพลงลมพัด       

เพลงแสงจันทร       

เพลงลูกนกสาลิกา       

เพลงหนาวหนาว       

เพลงคอยคอยสูง       

เพลงหอมกล่ินดอกไม       

เพลงคุณพอปลูกผัก       

เพลงช่ืนใจ       

เพลงวันอาทิตย       

เพลงเพื่อนเพื่อนอยูหนา       

เพลงรักโรงเรียน       

เพลงสวัสดี       

เพลงจ้ำจ้ีผลไม       
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ตารางท่ี 5 (ตอ) 
 

รายช่ือเพลง 

(เรียงตามลำดับการวิเคราะห) 

เคร่ืองหมายประจำจังหวะ คาความเร็วของจังหวะ 

2/4 3/4 4/4 ชา ปานกลาง เร็ว 

เพลงขนมแมเอย       

เพลงโอละเห       

เพลงโจะทิงทิง       

เพลงแขนออน       

เพลงหนึ่งสองหนึ่ง       

เพลงชวงชิงชัย       

เพลงนี่ของของเธอ       

เพลงตุกตาของฉัน       

เพลงขอโทษ       

เพลงไกงามเพราะขน       

เพลงกิริยา       

เพลงนี่ของของกลาง       

เพลงแมศรีแจมจำรัส       

เพลงรวมกัน       

เพลงงามไตรรงค       

รวม 21 5 3 2 24 3 
 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

 จากตารางขางตน สามารถสรุปได ดังนี ้

1) บทเพลงท่ีไดคัดเลือกมาเปนเพลงท่ีมีเครื่องหมายประจำจังหวะ 2/4 มากท่ีสุด รองลงมา

เปนเพลงท่ีมีเครื่องหมายประจำจังหวะ 3/4 และ 4/4 ตามลำดับ 

2) บทเพลงท่ีไดคัดเลือกมาเปนเพลงท่ีมีจังหวะปานกลางมากท่ีสุด มีคาความเร็วของจังหวะ

อยู ท่ี 101-110 bpm รองลงมาเปนเพลงท่ีมีจังหวะเร็ว และ ชา มีคาความเร็วของจังหวะอยู ท่ี     

168-176 และ 66-76 bpm ตามลำดับ โดยอางอิงขอมูลจากบทท่ี 2 

 จากการนำเสนอขอมูลผลการวิเคราะหในรูปแบบตารางเพื่อพิจารณาเปรียบเทียบ สามารถ

สรุปไดวา บทเพลงท่ีไดคัดเลือกมามีกุญแจประจำหลัก คือ กุญแจประจำหลัก G (กุญแจซอล)       

บทเพลงสวนใหญมีรูปแบบเปนเพลงทอนเดียว, มีชวงเสียงนอยกวาหรือเทากับ คู 11, เปนเพลงท่ีมี

กลุมโนตอยูในบันไดเสียง F Pentatonic, มีเครื่องหมายประจำจังหวะ 2/4 และมีจังหวะปานกลาง  
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2. คุณคาของเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล 

จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของพบวา คุณคา คือ ลักษณะท่ีพึงประสงค 

ประเมินคาไดจากการกระทำของมนุษย หรือความงามจากส่ิง ๆ นั้น เพลงขับรองสำหรับเด็กของ  

นายฉันท ขำวิไล เปนผลงานทางดานศิลปะท่ีสรางสรรคข้ึนมาจากความต้ังใจ ประกอบไปดวย

องคประกอบดานตาง ๆ คือ ดานการประพันธ และดานดนตรี จากการศึกษาบทเพลงจำนวน      

109 เพลง สามารถสรุปคุณคาของเพลงขับรองสำหรับเด็กท่ีประพันธโดย นายฉันท ขำวิไล ท่ีสำคัญไว 

3 ดาน คือ คุณคาดานดนตรี คุณคาดานงานประพันธ และคุณคาดานสังคม ดังนี ้

 1) คุณคาดานดนตรี  

 ดนตรีเปนศิลปะท่ีมีความงามท่ีสามารถพิจารณาไดจากบทเพลงท่ีนักประพันธเพลง   

ประพันธข้ึน มีทวงทำนองตามโครงสรางของระบบเสียง เนื้อรองท่ีรอยเรียงกันอยางสละสลวยมีความ

เหมาะสมกับทวงทำนองของดนตรี จากการศึกษาแนวคิดทางดานสุนทรียศาสตร ผูวิจัยสามารถ

วิเคราะหคุณคาทางดานดนตรีของบทเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล จากองคประกอบ

ทางดนตรี ดังนี ้

 บทเพลงสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล มีชวงเสียงของเพลงอยูในระดับเสียงสูง เทียบไดกับ

แนวเสียงการรองเพลง คือ แนวเสียงโซปราโน ซึ่งเปนระดับเสียงสูงสุดอยูในระหวางตัวโนตตัวโด    

ถึงโนตตัวซอล (บรรจง ชลวิโรจน, 2545) ซึ่งเปนชวงเสียงท่ีเหมาะสมกับเสียงของเด็กท่ียังไมโต    

เนื่องดวยบทเพลงขับรองสำหรับเด็กถูกนำมาใชในการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนระดับช้ัน

ประถมศึกษา และมีการใชกลุมโนตในบันไดเสียง Pentatonic (5 โนต) ซึ่งงายตอการจดจำ     

ทำนองเพลง จากการวิเคราะหบทเพลงขับรองสำหรับเด็กอยูในบันไดเสียง F Pentatonic ประกอบ

ไปดวยโนต F G A C D และ G Pentatonic ประกอบไปดวยโนต G A B D E  

 บางบทเพลงไดมีการนำแนวคิดนำทำนองเพลงไทย และเพลงสากลมาใชเปนทำนองเพลง บรรจุในบท

เพลงในหนังสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เลม 4 ดังนี้ 

  - เพลงมานะเรียน และเพลงพวกเรา ใชทำนองเพลง Auld Lang Syne หรือท่ีรูจัก

กันในเพลงสามัคคีชุมนุม  

  - เพลงแลวก็แลวกันไป ใชทำนองเพลงญวนทอดแห 

  - เพลงเหเหมา ใชทำนองเพลงเงี้ยว 

  - เพลงก.อุ.พา.กรรม ใชทำนองเพลงนาคราช 

  - เพลงศีลธรรม ใชทำนองเพลงแขกบรเทศ 

  - เพลงส่ิงท่ีเห็น ใชทำนองเพลงตะลุมโปง 

  - เพลงเกิดเปนคน ใชทำนองเพลงจีนหลวง 

  - เพลงเดชะบุญคุณครู ใชทำนองเพลงลาวเส่ียงเทียน 
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 นอกจากนี้ในบางบทเพลง มีการทำนองเพลงไทยมาใชเปนสวนประกอบหนึ่งของทำนองเพลง 

เชน ทำนองสรอยในเพลงแขนออน มีการใชทำนองเพลงแขกกะเร็ง ดังโนตเพลงแขนออน 
 

 
 

ภาพท่ี 47 โนตเพลงแขนออน 

ท่ีมา: กระทรวงศึกษาธิการ (2493) 
 

การนำทำนองวาดอก หรือสรอยในเพลงไทยประเภทเพลงลามาใชในทำนองตอนทายของบท

เพลง  แมศรีแจมจำรัส เปนตน ดังโนตเพลงแมศรีแจมจำรัส  
 

 
 

ภาพท่ี 48 โนตเพลงแมศรีแจมจำรัส 

ท่ีมา: กระทรวงศึกษาธิการ (2493) 
 

 สำหรับการกำหนดจังหวะของบทเพลง มีการกำหนดอัตราจังหวะชา ปานกลาง และเร็ว ใหมี

ความเหมาะสม สอดคลองกับทำนองและบทรองในแตละบทเพลง บทเพลงขับรองสำหรับเด็กสวน

ใหญมีอัตราจังหวะปานกลาง เนื่องดวยกำหนดใหมีเหมาะสมกับการออกเสียงรองตามทำนองเพลง 

องคประกอบของเพลง เมื่อนำมารวมกันโดยสราง และกำหนดรูปแบบข้ึนตามแบบแผนของ

ผูประพันธ ทำใหเกิดเปนดนตรีท่ีมีคุณคา มีความไพเราะ โดยบทเพลงขับรองสำหรับเพลงของ     

นายฉันทขำวิไล เนนการสรางทำนองท่ีสนุกสนานเพื่อใหเหมาะสมกับบทรอง และเหมาะสมกับ

บทบาทหนาท่ีของการนำไปใชไดอยางเหมาะสม 

นอกจากนี้คุณคาทางดนตรีของบทเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล มีสวนชวยใน

การพัฒนาการเรียนรูของเด็กในดานตาง ๆ ดังนี ้
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- พัฒนาความคิดสรางสรรค เสียงของดนตรีสามารถชวยสรางจินตานาการของเด็ก

ไดเปนอยางดี และการเรียนรูดนตรีสามารถใชเปนกระบวนการสรางสรรคทำนอง และจังหวะงาย ๆ 

จนถึงการประพันธเพลง 

- พัฒนาดานอารมณ อิทธิพลของเสียงท่ีไดยิน ทำใหเกิดอารมณ ความรูสึกตาง ๆ ทำ

ใหไดเรียนรู และตอบสนองตออารมณความรูสึกของตนเองไดเปนอยางดี เปนผลทำใหเกิดพัฒนาการ

ทางอารมณและความรูสึกได 

- พัฒนาดานภาษา เพลงรองประกอบดวยบทรอง การเรียนรูเพลงดวยการขับรอง

เปนการชวยพัฒนาการทางภาษา 

- พัฒนาดานรางกาย การตอบสนองตอเสียงดนตรี ดวยการเคล่ือนไหวในรูปแบบ

ตาง ๆ เปนกิจกรรมท่ีจำเปนสำหรับเด็ก ซึ่งมีผลโดยตรงตอพัฒนาการดานรางกาย 

- พัฒนาดานสุนทรียะ การเรียนรู และมีประสบการณทางดนตรีท่ีดี เกิดความ

ประทับใจ เปนการพัฒนาการรับรูทางดานสุนทรียะไดเปนอยางดี ทำใหชีวิตของเด็กมีความสมบูรณ

ข้ึนเมื่อเติบโตเปนผูใหญในวันขางหนา 

 ดนตรีสามารถชวยสรางจินตนาการ พัฒนาความคิดสรางสรรคไดอยางไรขอบเขต กลาวไดวา 

ดนตรีเปนสวนหนึ่งของเด็ก ทำใหเด็กมีการพัฒนาดานสมอง คิดอยางมีเหตุและผล และแสดงออกทาง

ความคิดไดอยางสรรค ท้ังยังชวยพัฒนาอารมณ ทำใหเด็กเขาใจ และเขาถึงความรูสึกของตนเอง    

ชวยพัฒนาความรูความสามารถทางกาย สรางเสริมพัฒนาการทางสังคม และท่ีสำคัญ คือ ดนตรีเปด

โลกทัศนของเด็กใหเห็นความงดงามของโสตศิลป ทำใหเห็นคุณคาของมนุษยดวยกัน และชวยให

มนุษยชาติดำรงอยูสืบไป 

 2) คุณคาดานงานประพันธ 

 บทเพลงนอกจากมีดนตรีเปนสวนประกอบแลว สวนประกอบท่ีสำคัญอีกประการคือ เนื้อรอง 

หรือบทประพันธ ซึ่งผูประพันธมีการเลือกใชรูปแบบท่ีสอดคลองกับเนื้อหา มีกลวิธีการแตงท่ีนาสนใจ 

เลือกใชถอยคำท่ีไพเราะ ใหอารมณสะเทือนใจ และใหความรู หรือสารท่ีมีความคิดสรางสรรค  

ผูวิจัยศึกษาศิลปะการใชภาษาในการประพันธจากบทเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท 

ขำวิไล สามารถวิเคราะหคุณคาทางดานงานประพันธ ไดดังนี้ 

 1. รูปแบบคำประพันธ คำประพันธในบทขับรอง มีรูปแบบคำประพันธหลายชนิด และ  

หลายรูปแบบ ซึ่งบางบทเพลงมีรูปแบบท่ีถูกตองตามฉันทลักษณ และบางบทเพลงมีรูปแบบท่ีไม

เครงครัดฉันทลักษณ เนื่องดวยประพันธข้ึนเพื่อเปนเพลงรองสำหรับเด็ก จึงมีการเลือกใชคำใหมีความ

เหมาะสม สอดคลองกับเนือ้หา และทำนองของเพลง มีรูปแบบคำประพันธ ดังบทเพลงตอไปนี้  
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  - กลอน 4 : เพลงลูกเปด จากหนังสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษา

ของกระทรวงศึกษาธิการ เลม 1  

   “ลูกเปดเดินไป   ลูกไกวิ่งมา 

ลูกแมวเท่ียวหา    ลูกหมาแอบมอง” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2492) 
 

- กลอน 6 : เพลงนกนอย จากหนังสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษา

ของกระทรวงศึกษาธิการ เลม 1 

 “นอกเอยนกนอยนอย  เจาคอยคอยเคล่ือนคลอยมา 

พวกเรานี้เฝาคอยหา   มาเถิดมาขอใหขาชม” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2492) 
 

- กลอน 8 หรือกลอนสุภาพ : เพลงเกิดเปนคน จากหนังสือบทขับรองเพลงตาม

หลักสูตรประถมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เลม 4  

 “เกิดเปนคนจนมีหรือดีช่ัว ก็เพราะตัวของตัวอยามัวหลง 

จะโทษใครทำใหนั้นไมตรง   เราแหละคงทำไวใหมันเปน 

อันการงานส่ิงใดในหนาท่ี   จะช่ัวดีมีผลตนก็เห็น 

อุตสาหนึกฝกเฝาทุกเชาเย็น  ทำส่ิงเปนประโยชนไวใหดีเอย” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2494) 
 

  - บทดอกสรอย : เพลงศีลธรรม จากหนังสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตร

ประถมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เลม 4  

   “ศีลเอยศีลธรรม   เรานอมนำทำอยูไมรูหาย 

ตองรักเกียรติรักวินัยไทยหญิงชาย  รักษาลายเราไวไมเวนวัน 

พลเมืองดีก็เปนศรีสงาชาติ   ใครจะอาจเหยียบย่ำหรือเยยหยัน 

เขาทำดีเราทำไดไมตางกัน   ถึงแผกเพศผิวพันธุเหมือนกันเอย” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2494) 

 

- กลอนหัวเดียว หรือกลอนฉอย : เพลงทุมโมง จากหนังสือบทขับรองเพลงตาม

หลักสูตรประถมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เลม 2  

 “ทุมโมงตะลุมทุมโมง  ใครวิ่งไมคลองก็ตองอยูโยง 

ทุมโมงตะลุมทุมโมง   ใครนั่งตัวงอแลวก็หลังโกง 

ทุมโมงตะลุมทุมโมง   ถาเส้ือไมมีก็แลเห็นซี่โครง” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2492) 
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- กาพยยานี  11 : เพลงพวกเรา จากหนังสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตร

ประถมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เลม 4  

“พวกเราเหลาหญิงชาย  ผูสืบสายสกุลไทย 

พรอมกายวาจาใจ   จะเทิดไวสกุลวงศ 

ฝายชายก็ใฝชอบ    จะประกอบกิจมั่นคง 

ฝายหญิงก็ยิ่งยง    เปนเยี่ยงอยางไมหางคลาย 

โลกนี้ไมมีเท่ียง    สุดแตเสียงสมมุติหมาย 

เกิดแกแลเจ็บตาย   ตองเวียนวายไปตามเพลง 

ใครเลาจะเฝาเตือน   ก็ไมเหมือนเตือนตัวเอง 

รูกลาและรูเกรง    รูกลับรายใหกลายดี 

แผวถางทางภายหนา   รูรักษาสามัคคี 

พฤติชอบกอปรกรณีย   เปนศักด์ิศรีสกุลไป 

พวกเราเหลาหญิงชาย   ผูสืบสายสกุลไทย 

พรอมกายวาจาใจ   จะเทิดไวสกุลวงศ” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2494) 
 

 บางบทเพลงมีรูปแบบคำประพันธท่ีไมเครงครัดฉันทลักษณ เชน คำขาดหรือคำเกินในวรรค 

และไมมีสัมผัสระหวางบท เปนตน นอกจากนี้บทเพลงท่ีไมมีฉันทลักษณตามท่ีกลาวมาขางตน         

มีลักษณะเปน “กลอนเปลา” คือ กลอนประพันธท่ีไมมีฉันทลักษณ มีวิธีการเรียบเรียงถอยคำ        

โดยมีเคาโครงบางสวนจากระบบเสียงของฉันทลักษณ ตองการลีลาของเสียงในการโนมนาวอารมณ

ความรูสึก และความหมายท่ีชัดเจน สอดคลองกับทวงทำนองเปนหลัก ดังบทเพลงตอไปนี้ 

  - เพลงฉ่ิงฉับ จากหนั งสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ เลม 1  

   “ฉ่ิงฉับฉ่ิงฉับ   บางรองบางรับ 

ตีกรับตีฉ่ิง    ไมนั่งนิ่ง 

ตีฉ่ิงฉับ     ฉ่ิงฉับฉ่ิงฉับ” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2492) 

- เพลงคุณพอไปทำงาน จากหนังสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ เลม 1  

 “คุณพอไปทำงาน  คุณแมอยูบาน 

ฉันมาโรงเรียน    เย็นเย็นกลับไป 

ทานก็ดีใจ    เราไดอานไดเขียน” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2492) 
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- เพ ล งก าจ า  จากหนั งสื อบทขับร องเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ เลม 2  

 “กาจากา   คาบลูกฉันมาเอาไวท่ีไหน 

ลูกของเขาเราตองเมตตา   ไมวาลูกกาลูกไก 

อยาถือตัววาเปนนก   ไมเห็นหัวอกของใคร” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2492) 

 

 2. การสรรคำ ถอยคำเปนองคประกอบสำคัญในการใชภาษา เปนสวนท่ีใหความหมาย     

ส่ือความคิด สามารถโนมนาวจิตใจของผูฟงใหเกิดความรูสึก ความเขาใจ ความประทับใจ หรือทำให

เกิดอารมณสะเทือนใจ บทเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล มีการเลือกใชคำในลักษณะ  

ตาง ๆ ดังนี้ 

2.1 การเลือกใชคำโดยคำนึงถึงเสียงสัมผัส 

การเลนเสียงสัมผัสในบทประพันธสามารถส่ือความหมาย อารมณ และความรูสึกของ

ผูประพันธ ในการประพันธเพลงขับรองสำหรับเด็กมีการเลนเสียงของคำในลักษณะตอไปนี ้

 การเลนเสียงสัมผัสสระ จากการศึกษาเพลงขับรองสำหรับเด็ก พบวานอกจาก    

บทรองท่ีมีรูปแบบการประพันธท่ีถูกตองตามฉันทลักษณแลว  บทรองท่ีไมเครงครัดฉันทลักษณ    

ตามรูปแบบบทประพันธ และกลอนเปลา ก็มีการเลนเสียงสัมผัสสระเพื่อใหเกิดเสียงสัมผัสคลองจอง

ภายในบทรอง ดังบทเพลงตอไปนี ้
 

  - เพลงเรารูเม่ือไดเรียน (กาพยยานี 11 ไมเครงครัดฉันทลักษณ) จากหนังสือบทขับ

รองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เลม 2  
 

  “เรารูเมื่อไดเรียน   เพราะเราเพียรจึงเรียนรู 

รูไวจะไดเฟองฟู    ยังไมรูจึงตองเรียน” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2492) 

- เพลงเปดการเรียน (กลอน 4 ไมเครงครัดฉันทลักษณ) จากหนังสือบทขับรองเพลง

ตามหลักสูตรประถมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เลม 3  
 

  “เปดการเรียนวันนี ้  ยินดีหนักหนา 

เพื่อนเพื่อนพรอมหนา   ตางก็มาพบกัน 

เหมือนดอกไมไดฝน   ทุกทุกคนใฝฝน 

จากไปเสียหลายวัน   เธอกับฉันสวัสดี”  

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2493) 
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- เพลงจะอยู ท่ี ไหน  (กลอนเปลา) จากหนังสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตร

ประถมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เลม 1  
 

  “จะอยูท่ีไหน   เราจากกันไป 

เธอก็ไมลืมฉัน    ถึงไกลแสนไกล 

แตวาดวงใจ    นั้นอยูใกลกัน” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2492) 

การเลนเสียงสัมผัสอักษร จากการศึกษาเพลงขับรองสำหรับเด็ก พบวาก็มีการเลน

เสียงสัมผัสอักษรท้ังบทประพันธท่ีถูกตองตามฉันทลักษณ ไมเครงครัดฉันทลักษณ และ กลอนเปลา       

ดังบทเพลงตอไปนี ้
 

- เพลงงามไตรรงค (กลอน 8 หรือกลอนสุภาพ) จากหนังสือบทขับรองเพลงตาม

หลักสูตรประถมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เลม 4  

“งามไตรรงคธงชัยประจำชาติ สวยสะอาดสามสีสดสุกใส 

  สีแดงเดนเปนเลือดเนื้อเช้ือชาติไทย  เสียสละลงไวสืบไทยมา 

  สีขาวผองสองแสงบริสุทธิ์   คือพระพุทธโอวาทศาสนา 

สีน้ำเงินแจมจรัสกษัตรา   ไทยท่ัวหนาเทิดไวไชยไชโย” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2494) 

- เพลงน้ำเย็น (กลอนหัวเดียว หรือกลอนฉอย) จากหนังสือบทขับรองเพลงตาม

หลักสูตรประถมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เลม 3  

 “น้ำเย็นเห็นใส   ดอกบัวบังใบเบิกบาน 

แมลงภูวูวอน    เขาเคลาเกสรสำราญ 

ปลาวายสายมา    วนเวียนเท่ียวหาอาหาร 

นกนอยลอยลอง    รอนลงร่ำรองริมธาร” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2493) 

- เพลงน้ำเงินขาวแดง (กลอน 6 ไมเครงครัดฉันทลักษณ) จากหนังสือบทขับรอง

เพลงตามหลักสูตรประถมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เลม 2  

 “น้ำเงินขาวแดงคล่ีคลาย  แสงพะพรายลมพัด 

โบกสะบัดสีไตรรงค   เราเทิดธงชาติไทยชัยชโย” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2492) 
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2.2 การเลือกใชคำซ้ำ  

การเลนคำซ้ำเปนการใชคำเด่ียว คำคู หรือคำซ้ำมาจัดวางตำแหนงใกลเคียงกัน หรือในความ

ตอเนื่องกันโดยใหมีความหมายแตกตางกันไป การเลนคำในบทเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท 

ขำวิไล มีลักษณะดังบทเพลงตอไปนี้ 

- เพลงเย็นเย็น จากหนังสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ เลม 3  

  “เย็นเย็นเย็นลมรมเย็น  เย็นน้ำเยือกเย็นนี่กระไร 

เย็นเย็นเย็นเสียงไพเราะ   รองเพลงเพราะเพราะแจมใส 

เย็นเย็นเย็นคำเธอขาน   ชางออนชางหวานจับใจ” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2493) 

จากบทเพลงดังกลาว มีการเลนคำซ้ำ คำวา “เย็น” ความหมายถึง ความเย็นของลม 

น้ำ ความเย็นของเสียงรอง และความเย็นของเสียงพูด, “เพราะ” เปนการเนนย้ำความไพเราะ และ 

“ชาง” เปนการเนนคำวาออน และหวาน ใหมีความหนักแนนข้ึน 
 

  - เพลงรักโรงเรียน จากหนังสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ เลม 2  

  “รักโรงเรียน   รักช่ือเสียงโรงเรียน 

รักการเลาเรียน    รักเพื่อนนักเรียน 

นักเรียนท่ีดี    ก็เปนศรโีรงเรียน” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2492) 

จากบทเพลงดังกลาว มีการเลนคำซ้ำ คำวา “รัก” กลาวถึง การรักโรงเรียน         

รักช่ือเสียงโรงเรียน รักการเรียน และรักเพื่อนนักเรียนดวยกัน และคำวา “เรียน” กลาวถึงโรงเรียน 

นักเรียน และการเลาเรียน 
 

  - เพลงคอยคอย จากหนังสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ เลม 2  

  “คอยคอยคอย   พวกเราเบาหนอย 

คอยคอยเลนกัน    ทางโนนเขาเรียนทางนี้เรารอง 

อยาใหเสียงกึกกอง   ตองเกรงใจกัน 

ดูทาดูที     เช่ือฟงคำพี่เถอะคนดีของฉัน” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2492) 



123 

 

จากบทเพลงดังกลาว มีการเลนคำซ้ำ คำวา “คอย” กลาวถึง การพูดจาเสียงเบา และ

การเลนท่ีไมรุนแรงและเสียงดัง และ คำวา “ดู” กลาวถึง การดูทิศทาง ทาทีใหดี ๆ 

2.3 การเลือกใชคำเลียนเสียงธรรมชาติ 

การเลนคำเลียนเสียงธรรมชาติ ในบทเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล มีลักษณะ

ดังบทเพลงตอไปนี ้

- เพลงฝนตก จากหนั ง สือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถม ศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ เลม 1  

 “ฝนตกจ้ักจ้ัก   มือซายห้ิวปลามือขวาถือผัก 

 พอถึงท่ีพัก    วางผักวางปลา” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2492) 

จากบทเพลงดังกลาว มีการเลียนเสียงธรรมชาติ คำวา “จ้ักจ้ัก” เปนการเลียนเสียงฝน

ตกอยางหนัก 

- เพลงนกเขา จากหนั งสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ เลม 2  

 “โอเจานกเขาเอย  เจาเคยขันคู 

ฉันนี้ต้ังใจ    อยากเล้ียงเจาไว 

ใหกรูฮุกกรู    จับอยูกิ่งไม 

ไมเขามาใกล    ฉันก็ไดแตดู” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2492) 

จากบทเพลงดังกลาว มีการเลียนเสียงธรรมชาติ คำวา “กรูฮุกกรู” เปนการเลียนเสียง

รองของนกเขา 

- เพลงหกนาิกา จากหนังสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ เลม 3  

   “หกนาิกา   กอกแก็กกอกแก็กกรี๋งกรี๋ง 

กอกแก็กกอกแก็กกรี๋งกรี๋ง   ดังกองกาเหวารอง 

กาเหวากาเหวากาเหวากาเหวา  ฟงเสียงแววแวว 

จวนแจงแสงตะวันไกก็ขัน   เอกอี๋เอกเอก โอกโอโอกโอก 

แจวแจวปลุกเพื่อนเตือนใหต่ืน  ฉันลุกข้ึนมาแลว”  

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2493) 
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จากบทเพลงดังกลาว มีการเลียนเสียงธรรมชาติ คำวา “กอกแก็ก กอกแก็ก         

กรี๋งกรี๋ง” เปนการเลียนเสียงนาิกาปลุก, คำวา “กาเหวา กาเหวา กาเหวา กาเหวา” เปนการเลียน

เสียงรองของนกกาเกวา และ คำวา “เอกอี๋เอกเอก โอกโอโอกโอก” เปนการเลียนเสียงไกขัน 
 

 3. การใชโวหาร บทประพันธบทขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล มีการใชโวหาร   

การเขียน 3 แบบ คือ บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร และเทศนาโวหาร ดังบทเพลงตอไปนี ้

 3.1 บรรยายโวหาร 

เพลงวันอาทิตย จากหนังสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ เลม 1 

   “วันอาทิตย   เปนมิตรกับจันทร 

อังคารเพื่อนกัน    กับวันพุธ 

  พฤหัสบดี    พี่วันศุกร 

วันเสารสนุก    ทุกคนเฮฮา” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2492) 

จากบทเพลงดังกลาว เปนการบรรยายถึงวันท้ัง 7 วัน เปนการใหความรูในการเรียน

ใหรูจักวันท้ัง 7 วัน 
 

 3.2 พรรณนาโวหาร 

เพลงกรวดทราย จากหนังสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ เลม 4  

   “กรวดทรายท่ีเรารายเลน  รวมแลวก็เห็นยังเปนกองใหญ 

ประโยชนสวนรวมเรารวมเสียสละ  เพื่อหมูคณะก็จะเจริญไว 

ชวยกันทำชวยกันคิดคนละนิดคนละหนอย จะมากจะนอยคอยสรางข้ึนไว 

 ใหโลกเขารูไดดูเดนชัด   นี่แหละสมบัติของไทย” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2494) 

จากบทเพลงดังกลาว เปนการพรรณนาความเสียสละ ความสามัคคีของคนในชาติ 

เปรียบการเลนกรวดทราย เมื่อนำมาเลนรวมกันก็จะเปนกองใหญ  
 

 3.3 เทศนาโวหาร 

เพลงขอโทษ จากหนังสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ เลม 3 
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   “ขอโทษไดโปรดกรุณา  นึกวาเมตตาลูกกาลูกไก 

พล้ังนิดผิดหนอยคอยคอยพูดจา  อยาหยิบเอามาเปนเรื่องยาวใหญ 

ส่ีตีนยังรูพลาดนักปราชญยังรูพล้ัง  ความดีเขาต้ังเขายังเห็นใจ” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2493) 

จากบทเพลงดังกลาว สอนใหมีความเมตตากรุณาตอผูท่ีกระทำความผิด เพราะ

แมแตผู ท่ีมีความเช่ียวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเปนอยางมาก ก็สามารถทำผิดพลาดไดดังสุภาษิต       

“ส่ีตีนยังรูพลาด นักปราชญยังรูพล้ัง”  
 

บทเพลงขับรองสำหรับเด็กเปนเพลงท่ีใหสาระความรูควบคูไปกับความสนุกสนาน ซึ่งเกิดจาก

ความสามารถของผูประพันธท่ีมีการใชโวหารในการเขียนไดเหมาะสมกับเนื้อหาของเพลง มีการ

สอดแทรกความรู เรื่องราวตาง ๆ โดยใชการบรรยายโวหาร สรางอารมณลึกซึ้งดวยพรรณนาโวหาร 

และเสริมคติ แงคิดดวยเทศนาโวหาร 

สำหรับการใชถอยคำ และสำนวนแบบตาง ๆ เพื่ อ ให ผู ขับรองเกิด จินตภาพ  หรือ

เรียกวา ภาพพจน ตามไปดวยนั้น มีการใชภาพพจนในลักษณะตาง ๆ ดังนี้ 

1) อุปมา เปนการเปรียบเทียบระหวางของสองอยาง ซึ่งอาจจะไมใชของชนิดเดียวกัน หรือ

เรื่องเดียวกัน ดังบทเพลงตอไปนี ้

- เพ ลงหนู  จากหนั ง สือบทขับรอง เพลงตามหลัก สูตรประถม ศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ เลม 1  

 “หนูหนูหนู   ทำไมฟนหนูดูแข็งแรงอยางนั้น 

เธออยากมีฟนเหมือนหนู   ก็ตองหมั่นถูฟน” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2492) 

จากบทเพลงดังกลาว มีการเปรียบเทียบวา ถาอยากมีฟนแข็งแรงเหมือนหนู ก็ตอง

หมั่นดูแลฟนใหสะอาด 
 

- เพลงพวกฉันวายน้ำ จากหนังสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ เลม 2  

 “พวกฉันวายน้ำ   หัดผุดหัดดำโผไปมา  

 เลาเรียนและรองเพลง   วายน้ำก็เกงเหมือนปลา” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2492) 

จากบทเพลงดังกลาว มีการเปรียบเทียบวา สามารถวายน้ำไดเกงเหมือนปลา 
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 2) อุปลักษณ เปนการเปรียบเทียบของสองส่ิงวาเปนหรือคือส่ิงเดียวกัน หรือเทากัน          

ทุกประการ ดังบทเพลงตอไปนี ้

- เพลงงามไตรรงค จากหนังสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ เลม 4  

“งามไตรรงคธงชัยประจำชาติ สวยสะอาดสามสีสดสุกใส 

  สีแดงเดนเปนเลือดเนื้อเช้ือชาติไทย  เสียสละลงไวสืบไทยมา 

  สีขาวผองสองแสงบริสุทธิ์   คือพระพุทธโอวาทศาสนา 

สีน้ำเงินแจมจรัสกษัตรา   ไทยท่ัวหนาเทิดไวไชยไชโย” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2494) 

จากบทเพลงดังกลาว มีการเปรียบเทียบ สีขาวบริสุทธิ์ คือ คำสอนของพระพุทธเจา 
 

- เพลงก.อุ.พา.กรรม จากหนังสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษา     

ของกระทรวงศึกษาธิการ เลม 4  

   “กสิกรรมอุตสาหกรรมและการคา คือวิชาช้ันใหญอันไพศาล 

เปนอาวุธยุทธวธีท่ีโอฬาร   ยิ่งกวาส่ิงเผาผลาญใหบรรลัย 

บานเมืองใดไรการชาญเชิงคา  จะกาวหนาแขงขันนั้นไฉน 

มีแตคนจนยากลำบากใจ   ไทยเปนไทยชาญกิจพาณิชยเอย” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2494) 

จากบทเพลงดังกลาว มีการเปรียบเทียบ กสิกรรม อุตสาหกรรม และการคา คือ 

วิชาการเรียนท่ีมีความสำคัญมาก เปรียบไดกับอาวุธท่ีมีอานุภาพรายแรงช้ินหนึ่ง 

กลาวไดวาภาพพจนเปนคุณคาในการเปรียบเทียบทำใหส่ิงท่ีเปนนามธรรมมีความชัดเจน  

เปนรูปธรรมมากข้ึน ผูประพันธไดมีการใชภาพพจน อุปมา อุปลักษณ และสัทพจน คือการ

เปรียบเทียบโดยใชคำเลียนเสียงธรรมชาติ ซึ่งไดมีการอธิบายไวในหัวขอการเลือกใชคำเลียนเสียง

ธรรมชาติ 

จากท่ีกลาวมาขางตน คุณคางานประพันธเกิดจากการเลือกใชคำและใชสำนวนโวหารท่ีมี

ความเหมาะสม และมีความหลากหลาย จากบทประพันธบทขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล 

ผูประพันธมีการเลือกใชคำ ใชภาษาท่ีเรียบงาย แตมีความหมายชัดเจน และมีความสละสลวย 

นอกจากนั้นยังมีลีลาการแตง การเลนคำในลักษณะตาง ๆ เพื่อเราความสนใจ และกอใหเกิดความ

สนุกสนาน นอกจากนี้ยังมีการสอดแทรกความรู ประสบการณ แงคิด และจินตนาการท่ีเหมาะสมกับ

ลักษณะกิจกรรมท่ีใหความรูและความบันเทิง 
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3) คุณคาดานสังคม 

 การศึกษาคุณคาดานสังคมของบทขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล ผูวิจัยไดศึกษาจาก

เนื้อหาของบทเพลง เพื่อใหทราบคุณคาท่ีสะทอนอยูในเนื้อหาของบทประพันธของเพลงขับรอง ท้ังนี้

ผูจัยไดจัดหมวดหมู แยกประเภทของเพลงโดยศึกษาจากบทขับรอง ประกอบกับใชกรอบความคิด

ตามท่ีระบุไวในจุดมุงหมาย และคุณลักษณะสำคัญของหลักสูตรประโยคประถมศึกษา พ.ศ. 2503 

ดังนี้  

1. ธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม เนื้อหาของเพลงขับรองสำหรับเด็กไดสะทอนในเรื่องของ

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม นั่นคือสอนใหเด็กไดรูจักและเรียนรูธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมรอบ ๆ ตัว 

ดังบทเพลงตอไปนี ้

 - เพลงดอกไม  จากหนังสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ เลม 1  

  “ดอกไมสดสี   ผีเส้ือสดสวย 

แสงแดดสองดวย    ชวยใหฉันเพลิดเพลิน” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2492) 

จากบทเพลงกลาวไดวา ธรรมชาติท่ีอยูรอบตัว ไดแก ดอกไม ผีเส้ือ และแสงแดด 

สามารถสรางความเพลิดเพลินใจได 
 

- เพลงงามจริง จากหนังสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ เลม 2  

“งามจริงนะแลมา  งามตาจริงภูเขาเอย 

มีธารมีถ้ำน้ำตก    มีปลามีนกมีไม 

โนนแนนกเขาขัน    เธอกับฉันชอบใจ” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2492) 

จากบทเพลง กลาวถึงความช่ืนชอบในความงามของธรรมชาติ ไดแก ภูเขา ถ้ำ    

ธารน้ำ น้ำตก ตนไม และนก  
 

2. ครอบครัว และสังคม เนื้อหาในบทขับรองเพลงไดสะทอนสภาพและความสัมพันธภายใน

ครอบครัว และความเปนอยูของคนในสังคม ดังบทเพลงตอไปนี้ 

  - เพลงคุณพอคุณแม จากหนังสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ เลม 1 
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  “คุณพอคุณแม   พาฉันไปหา 

คุณปูคุณยา    คุณตาคุณยาย 

คุณลุงคุณอา    คุณปาคุณนา 

ทานบอกฉันวา    ทานอยูสบาย” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2492) 

จากบทเพลง กลาวถึง สมาชิกภายในครอบครัว และความสัมพันธระหวาง         

คนในครอบครัว 

- เพลงวันหยุด จากหนังสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ เลม 3  

 “วันหยุดวันหยุดคิดถึง  คิดถึงเพื่อนเรียนดวยกัน 

หัวใจใฝฝนถึงวันพบหนา   เพื่อนชายเพื่อนหญิงเคยวิ่งเฮฮา 

นับวันเวลาฉันอยากมาหาเพื่อนเรียน ฉันอยากมาหาเพื่อนเรียน” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2493) 

จากบทเพลง กลาวถึง ความสัมพันธท่ีดีระหวางเพื่อนท่ีเรียนดวยกัน เฝาคิดถึง

เหตุการณท่ีเคยทำดวยกัน 
 

3. โรงเรียน เนื้อหาในบทขับรองเพลงไดสะทอนสภาพ เหตุการณท่ีเกิดข้ึน และความสัมพันธ

ของบุคคลในโรงเรียน ดังบทเพลงตอไปนี้ 

  - เพลงคุณครู จากหนั งสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ เลม 3  

  “คุณครูทานผูอารี  เมตตาปรานีมีอยูในคุณครู 

หวังความกาวหนา   เพื่อจะพาศิษยไปสูความวิไล 

เพราะน้ำใจคุณครู   ศิษยนี้จะจำศิษยนี้จะทำ” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2493) 

จากบทเพลง กลาวถึง ความเมตตาปรานีของคุณครูท่ีมีตอศิษย และความรักท่ีศิษย  

มีตอคุณครู 
 

- เพลงเดชะบุญคุณครู จากหนังสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ เลม 4  

 “เดชะบุญคุณครูผูส่ังสอน  แตยังออนอบรมบมนิสัย 

ศิษยอยูแหลงแหงหนตำบลใด  ก็มีใจนอบนบเคารพคุณ 

เพราะอำนาจงอกงามดวยความรู  อยาไรผูชวยเหลือและเกื้อหนุน 
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ตกท่ีใดขอใหมีท่ีการุณ   คอยค้ำจุนศิษยไวใหยิ่งยง 

เรืองวิชาแจมชัดเปนฉัตรชอ  ดังสรอยคอมยุราพระยาหงส 

เปนอาภรณพราวพรบระยับองค  ไดเสริมสงศักด์ิไวในแผนดิน 

เมื่อรางกายวายวางในกลางโลก  มีคนโศกจิตเศราเฝาถวิล 

อยามีละอองหมองหมนเปนมลทิน  อยารูส้ินสูญช่ือเขาลือชา” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2494) 

จากบทเพลง กลาวถึง ครู นั่นเปนผูให ผูเติมเต็ม และผูมีเมตตา กลางคือ ใหวิชา

ความรู ใหโอกาสท่ีดี สอนส่ังศิษยใหเปนคนดี คอยเติมเต็มความรู ประสบการณ สติปญญาใหแกศิษย 

มีความเมตตาตอศิษยชวยเหลือในยามตกทุกขไดยาก  
 

4. ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการละเลน เนื้อหาในบทขับรองเพลงไดสะทอนใหเห็นถึง

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการละเลนของไทย ดังบทเพลงตอไปนี้ 

- เพลงวันเดือนปใหม จากหนังสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ เลม 3  

  “วันใหมเดือนใหมปใหม  เราขออวยชัยใหสวัสดี 

รื่นเริงสำราญ    ดังดอกบัวบานในทองนที 

รื่นเริงสำราญ    ดวงใจเบิกบานผองแผวเหรมปรีด์ิ 

จงคลายความทุกขความสุขจงมี  ถวนท่ัวธานีแวนแควนแดนไทย” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2493) 

จากบทเพลง กลาวถึง การรวมฉลองในวันข้ึนปใหม เปนประเพณีท่ีคนไทยรวมกัน

เฉลิมฉลอง พรอมกับมอบคำอวยพรใหแกกันและกัน 
 

- เพลงจ้ำจ้ีผลไม จากหนังสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ เลม 1  

   “จ้ำจ้ีผลไม   แตงไทยแตงกวา 

  ขนุนนอยหนา    พุทรามังคุด 

  ละมุดลำไย    มะเฟองมะไฟ 

  มะกรูดมะนาว    มะพราวสมโอ 

  ฟกแฟงแตงโม    ชโยโหฮิ้ว”  

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2492) 

จากบทเพลง กลาวถึง การละเลนจ้ำจ้ีของเด็ก มีการสอดแทรกความรูเรื่องชนิด  

ของผักและผลไม เปนการเลนท่ีใหท้ังความบันเทิงและความรู 
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5. ดนตรี และการแสดง เนื้อหาในบทขับรองเพลงไดสะทอนใหเห็นถึงกิจกรรมท่ีใหความ

บันเทิง ไดแก การรองเพลง การเลนดนตรี การรายรำ และกิจกรรมเขาจังหวะ ดังบทเพลงตอไปนี ้

  - เพลงรำวง จากหนั งสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ เลม 1  

  “รำเอยรำวง   รำแลวรองสง 

ในวงฟอนรำ    รำเอยรำรอน 

รำแขนออนออน    เวลาฟอนรำ” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2492) 

จากบทเพลง กลาวถึง การรำวง เปนกิจกรรมท่ีใหความบันเทิง ฝกความออนชอย  

ในการรายรำ 
 

- เพลงทุมโมง จากหนั งสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ เลม 2  

“ทุมโมงตะลุมทุมโมง  ใครวิ่งไมคลองก็ตองอยูโยง 

ทุมโมงตะลุมทุมโมง   ใครนั่งตัวงอแลวก็หลังโกง 

ทุมโมงตะลุมทุมโมง   ถาเส้ือไมมีก็แลเห็นซี่โครง” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2492) 

จากบทเพลง กลาวถึง กิจกรรมดานดนตรีในการตีเครื่องประกอบจังหวะ คือ กลอง 

ใหเสียง “ทุม” และโหมง ใหเสียง “โมง” คลายกับการตีบอกเวลา 
 

6. กีฬา เนื้อหาในบทขับรองเพลงไดสะทอนใหเห็นถึงกิจกรรมดานกีฬา ฝกความแข็งแรง 

และส่ิงท่ีไดจากการเลนกีฬา ดังบทเพลงตอไปนี้ 

  - เพลงเชิญมาเลนกีฬา จากหนังสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ เลม 2  

  “เชิญเอยเชิญมา   มาเลนกีฬากันเถิดเอย 

เธอกับฉันเลนกันบอยบอย   หนักนิดผิดหนอยไมเปนไร 

ครูสอนใหอดทน    ทุกทุกคนตองอภัย” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2492) 

จากบทเพลง กลาวถึง การสอนใหรูจักความอดทน และมีน้ำใจนักกีฬาในการเลน

กีฬาดวยกัน 
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- เพลงออกแรงแขงขัน จากหนังสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ เลม 4  

 “พวกเรานักกีฬาไมหวั่นไหว ต้ังอกต้ังใจไมยอทอ 

ลมลุกคลุกคลีไมรีรอ   หัวรอรอง ฮา ฮา ฮา 

สาระพันเฮโล    ไชโย ไชโย ไชโย ไชโย 

พวกเราพวกเรานักกีฬา   น้ำใจกลาอดกล้ันแขงขันเขา 

รักระเบียบเรียบรอยช้ันเชิงเรา  จะหนักเบาไมหมางในทางพาล 

ไชโย ไชโย    ไชโย ไชโย 

ถึงคราวแพแพไปตองไวช่ือ  วาเราคือนักกีฬาในกลาหาญ 

ถึงคราวเราชนะไมระราน   ไมมีการเยยหยันแกกันเอย 

ไชโย ไชโย    ไชโย ไชโย” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2494) 

จากบทเพลง กลาวถึง การเปนนักกีฬาท่ีดี มีความต้ังใจในการแขงขัน มีระเบียบวินัย 

และมีน้ำใจนักกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัย 
 

7. คุณธรรม และจริยธรรม เนื้อหาในบทขับรองเพลงไดสะทอนให เห็นการปลูกฝง         

ดานคุณธรรม และจริยธรรม ดังบทเพลงตอไปนี้ 

  - เพลงขอบใจ จากหนังสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ เลม 3  

  “ขอบใจเธอใหแกฉัน  พวกเราแบงปนกันฉันใหแกเธอ 

ของกินของใชตางอาศัยกัน  พวกเราแบงปนฉันฉันเธอเธอ 

ขอบใจเธอไดชวยฉัน   พวกเราชวยกันฉันไดชวยเธอ 

ของหนักกเ็บาเพราะพวกเราชวยกัน ดวยความผูกพันฉันฉันเธอเธอ” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2493) 

จากบทเพลง กลาวถึง การมีน้ำใจตอกัน และชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
 

- เพลงทำผิดรับผิด จากหนังสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ เลม 4  

 “ทำผิดรับผิดไมคิดเบ่ียงบาย การทำท้ังหลายยอมมีถูกผิด 

เมื่อพูดเมื่อทำ    คอยจดคอยจำตองใชความคิด 

 เธอรูอยางฉันรูอยาง   ชวยกันกอสรางแบงกันขางละทิศ 
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วิชาท่ีเราเรียนรู    ก็จะเชิดชูท้ังครูและศิษย 

ความรูเพียงเทานี้    ความจริงเรามีอยูคนละนิด 

ความรูนั้นเรียนไมจบ   อยาหลงเหมือนกบท่ีกะลามันปด 

เราไมเห็นผิด    คิดวามากมายเอย” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2494) 

จากบทเพลง กลาวถึง การรู ผิดรูชอบ พรอมเปดรับความคิดจากผูอื่น  และ

แลกเปล่ียนความรู ประสบการณซึ่งกันและกัน ไมมีคำวาถูกคำวาผิด 
 

8. การสรางระเบียบวินัยตอตนเอง เนื้อหาในบทขับรองเพลงไดสะทอนใหเห็นถึงการสราง

ระเบียบวินัยใหแกตนเอง ดังบทเพลงตอไปนี ้

  - เพลงเดินเถิด จากหนังสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ เลม 3  

  “เดินเถิดเดินไป   อยาไดชักชา 

รีบไปรีบมา    เสียดายเวลาลวงไป 

ทำเถิดทำไป    อยาไดชักชา 

ต้ังหนาต้ังตา    เสียดายเวลาลวงไป” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2493) 

จากบทเพลง กลาวไดวา การต้ังใจในการทำส่ิงใด เมื่อคิดไตรตรองดีแลว ก็ควรลงมือ

ทำทันที อยางเต็มความสามารถใหสำเร็จ เพื่อไมใหเสียเวลาโดยเปลาประโยชน 

- เพลงเสื้อผาของฉัน จากหนังสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ เลม 4  

 “เส้ือผาของฉันนารัก  เพราะหมั่นฟอกซักไมหลักเหงื่อไคล 

เก็บอยูเปนท่ีเปนทาง   ทุกส่ิงทุกอยางท้ังของเลนของใช 

เรารักก็ตองสงวน    รูจักท่ีควรและไมควรเสียไป 

ประหยัดไวไดใชนานนาน   ถึงคราวตองการเราก็เย็นใจ” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2494) 

จากบทเพลง กลาวถึง การดูแลสมบัติสวนตัว รักษาความสะอาด เก็บไวในท่ีในทาง

ท่ีหมาะสม และใชส่ิงของอยางถนอม เพื่อสามารถใชไดนาน 
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9. ความรักชาติ และปลุกใจ เนื้อหาในบทขับรองเพลงไดสะทอนใหเห็นถึงความรักชาติ

บานเมืองของคนในชาติ ดังบทเพลงตอไปนี้ 
  - เพลงรวมกัน จากหนังสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ เลม 3  

   “รวมกันรวมกัน   มาผูกสัมพันธไมตรี 

  รวมจิตตเปนมิตรพลี   เราปรานีหวังดีตอกัน 

  รวมใจรวมใจใฝฝน   มาผูกสัมพันธไมตรี 

  รวมจิตตเปนมิตรพลี   เราหวังดีสามัคคีตอกัน 

  พวกเราพวกเราชาวไทย   ตองรักกันไวดวยน้ำใจผูกพัน 

 รักช่ือเสียงของไทย   นึกถึงไทยดวยกัน” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2493) 

จากบทเพลง กลาวถึง ความรัก ความสามัคคีกันของคนในชาติ 
 

  - เพลงพวกเรา จากหนังสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ เลม 4  

“พวกเราเหลาหญิงชาย  ผูสืบสายสกุลไทย 

พรอมกายวาจาใจ   จะเทิดไวสกุลวงศ 

ฝายชายก็ใฝชอบ    จะประกอบกิจมั่นคง 

ฝายหญิงก็ยิ่งยง    เปนเยี่ยงอยางไมหางคลาย 

โลกนี้ไมมีเท่ียง    สุดแตเสียงสมมุติหมาย 

เกิดแกแลเจ็บตาย   ตองเวียนวายไปตามเพลง 

ใครเลาจะเฝาเตือน   ก็ไมเหมือนเตือนตัวเอง 

รูกลาและรูเกรง    รูกลับรายใหกลายดี 

แผวถางทางภายหนา   รูรักษาสามัคคี 

พฤติชอบกอปรกรณีย   เปนศักด์ิศรีสกุลไป 

พวกเราเหลาหญิงชาย   ผูสืบสายสกุลไทย 

พรอมกายวาจาใจ   จะเทิดไวสกุลวงศ” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2494) 

จากบทเพลง กลาวถึง คนไทยท้ังหญิงชาย รวมแรงกายแรงใจ รูรักสามัคคีกัน รักษา

ไวซึ่งเกียรติของวงศตระกูลไทย 
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กลาวโดยสรุปไดวา คุณคาทางสังคมท่ีสะทอนมาจากเนื้อหาในบทเพลงขับรองสำหรับเด็ก

ของนายฉันท ขำวิไล ไดใหความรู แงคิดตาง ๆ ในเรื่องการศึกษา สังคม ครอบครัว ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณี คุณธรรมจริยธรรม ดนตรีและการแสดง การสรางระเบียบวินัยตอตนเอง ความรักชาติ

บานเมือง ตลอดจนการรูจักธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ซึ่งแงคิดดังกลาวมีสวนชวยในการหลอหลอม

อุปนิสัยของเด็กไทยใหเติบโตเปนคนดีของสังคมได นอกจากนี้สามารถนำแงคิดตาง ๆ จากบทเพลงไป

กอประโยชนแกตนเอง ครอบครัว สังคม และปะเทศชาติไดอีกดวย 

ผลสรุปการศึกษาคุณคาของบทเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล กลาวไดวา   

คุณคาท่ีไดจากบทเพลงท้ัง 3 ดาน คือ คุณคาดานดนตรี คุณคาดานงานประพันธ และคุณคา       

ดานสังคม เปนส่ิงท่ีสะทอนใหเห็นถึงความสำคัญของบทเพลงท่ีใหคุณประโยชนแกสังคมในการพัฒนา

เยาวชนในดานการศึกษาการใชภาษาไทยในงานประพันธ ทักษะทางดานดนตรีเสริมสรางจินตนาการ 

พัฒนาความคิดสรางสรรค เปดโลกทัศนของเด็กใหเห็นถึงความงามของโสตศิลป ปลูกฝงคานิยมท่ีดีแก

เยาวชนในเรื่องของสถาบันครอบครัว โรงเรียน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท่ีดีของไทย ดานคุณธรรม 

จริยธรรม รวมไปถึงการรักชาติบานเมือง และการสรางระเบียบวินัยตอตนเอง ท้ังยังใหความบันเทิง

จรรโลงใจ ในเรื่องของการรักธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม ดนตรี การแสดง และกีฬา เสริมสรางแรงกาย

แรงใจ พรอมท่ีจะเติบโตเปนผูใหญท่ีดีในสังคม และสามารถ นำความรูไปประยุกตใชในการดำเนิน

ชีวิตไดอยางเหมาะสม 
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บทที่ 6 

สรุปผล อภิปรายผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 
 

การศึกษาบทเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล ผูวิจัยมีวัตถุประสงคของการวิจัย 

3 ประการ คือ ศึกษาประวัติและผลงานของนายฉันท ขำวิไล วิเคราะหเพลงขับรองสำหรับเด็กของ

นายฉันท ขำวิไล และศึกษาคุณคาของเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล สามารถสรุปผล 

อภิปรายผลการวิจัย และนำเสนอขอเสนอแนะ ไวดังนี ้
 

1. สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง เพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ   

1) เพื่อศึกษาประวัติและผลงานของ นายฉันท ขำวิไล 2) เพื่อวิเคราะหเพลงขับรองสำหรับเด็กของ

นายฉันท ขำวิไล และ 3) เพื่อศึกษาคุณคาของบทเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล 

ผลการวิจัยพบวา 

 1. ประวัติและผลงานของ นายฉันท ขำวิไล 

นายฉันท ขำวิไล เกิดเมื่อวันอังคารท่ี 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2447 ท่ีตำบลปาโมก อำเภอ     

ปาโมก จังหวัดอางทอง เปนบุตรนายหมุน ขำวิไล และนางกิ่ง ขำวิไล มีพี่นอง 7 คน ทานเปนบุตร  

คนท่ี 2 

นายฉันท ขำวิไล ไดเรียนหนังสือกับพระท่ีวัดโบสถท่ีอำเภอปาโมก เมื่ออายุไดประมาณ     

10 ขวบ บิดาไดนำมาฝากเรียนท่ีวัดในกรุงเทพมหานคร แตก็เรียนไมจบช้ันสูงสุด หลังจากนั้นได    

บวชเรียนท่ีวัดท่ีบาน โดยทานไดสนใจภาษาไทย หนังสือกาพยกลอน จึงไดอานหรือท่ีเรียกวา “สวด” 

เปนประจำ ทำใหทานเริ่มรักหนังสือโดยเฉพาะกวีนิพนธต้ังแตนั้นมา ครั้นเมื่อมาบวชเปนเณรก็ไดรับ

มอบหมายใหเปนนักเทศน ภายหลังทานออกจากบานเกิดท้ังท่ียังเปนเณร มาอยู ท่ีวัดมหาธาตุ 

กรุงเทพมหานคร โดยเปนศิษยวัดมหาธาตุรุนไลเล่ียกับหลวงวิจิตรวาทการ และนายธนิต อยูโพธิ์ 

จนกระท่ังบวชเปนพระ ไดรับฉายาวา “ฉันทโสภโณ” และศึกษาทางธรรมเรื่อยมาจนไดเปรียญ       

3 ประโยค และนักธรรมโท เปนครูสอนบาลีไวยากรณอยูจนถึงพรรษาท่ี 3 จึงไดลาสิกขาเมื่อ        

พ.ศ. 2471  

นายฉันท ขำวิไล เปนผูท่ีมีความรูความสามารถในการเขียนหนังสือ มีผลงานการเขียน

มากมาย เชน หนังสือแบบเรียนเร็ว เมื่อ พ.ศ. 2477 ซึ่งเปนแบบอยางในการเขียนแบบเรียนภาษาไทย

ใหแกผูเขียนรุนหลัง นอกจากเขียนแบบเรียนภาษาไทย นายฉันทไดแตงเพลงสำหรับเด็กสำหรับ

นักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษา กระทรวงศึกษาไดซื้อลิขสิทธิ์ เมื่อ พ.ศ. 2492 และใชเปนหนังสือ

บทขับรองสำหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา ปท่ี 1-4 โดยมีพระเจนดุริยางคเปนผูเขียนโนตดนตรี
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สำหรับเปยโน และผลงานท่ีทำใหนายฉันทมีช่ือเสียงและไดรับการยอมรับ คือ การประพันธบทเพลง

ชาติฉบับราชการทอนท่ี 3 และทอนท่ี 4 เมื่อ พ.ศ. 2477  

 นายฉันท ขำวิไล สมรสกับสัมพันธ บุณยเกียรติ มีบุตร และธิดารวม 10 คน และถึงแกกรรม

เมื่อวันท่ี 12 สิงหาคม พ.ศ. 2533 รวมสิริอายุ 86 ป 
 

 2. การวิเคราะหเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล 

ผูวิจัยไดรวบรวมเนื้อเพลง และโนตสากลเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล 

จำนวน 109 เพลง เพื่อนำมาวิเคราะหองคประกอบ และคุณลักษณะทางดนตรีของเพลง โดยไดมี  

การจัดหมวดหมูของบทเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล พิจารณาจากเนื้อเพลง และ

นำมาจัดหมวดหมูใหมีความสอดคลองไปตามจุดมุงหมายการเรียนดนตรีในหลักสูตรประโยค

ประถมศึกษา พ.ศ. 2503 กลาวคือ เพื่อสงเสริมพัฒนาการของเด็ก ฝกฝนอบรมใหนำไปสูคุณลักษณะ

สำคัญ 4 ประการ ซึ่งสามารถจัดหมวดหมูบทเพลงได 9 ประเภท ดังนี ้

1) บทเพลงเกี่ยวกับธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม  

2) บทเพลงเกี่ยวกับครอบครัว และสังคม  

3) บทเพลงเกี่ยวกับโรงเรียน  

4) บทเพลงเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการละเลน  

5) บทเพลงเกี่ยวกับดนตรีและการแสดง  

6) บทเพลงเกี่ยวกับกีฬา  

7) บทเพลงเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม  

8) บทเพลงเกี่ยวกับการสรางระเบียบวินัยตอตนเอง  

9) บทเพลงเกี่ยวกับความรักชาติ และปลุกใจ  
ผูวิจัยไดคัดเลือกบทเพลงจากหมวดหมูบทเพลงท้ัง 9 ประเภท จำนวน 29 เพลง โดยเปน  

การคัดเลือกบทเพลงแบบเจาะจง แบบสัดสวน (1 : 4) โดยวิเคราะหองคประกอบ และคุณลักษณะ 

ทางดนตรีของบทเพลงจากเนื้อเพลง และโนตสากลท่ีถูกบันทึกไว  

 จากการนำเสนอขอมูลผลการวิเคราะหในรูปแบบตารางเพื่อพิจารณาเปรียบเทียบ สามารถ

สรุปไดวา บทเพลงท่ีไดคัดเลือกมามีกุญแจประจำหลัก คือ กุญแจประจำหลัก G (กุญแจซอล)       

เปนชวงเสียงท่ีใชสำหรับเสียงรองของเด็ก บทเพลงสวนใหญมีรูปแบบเปนเพลงทอนเดียว, มีชวงเสียง

นอยกวาหรือเทากับ คู 11, เปนเพลงท่ีมีกลุมโนตอยูในบันไดเสียง F Pentatonic, มีเครื่องหมาย

ประจำจังหวะ 2/4 และมีจังหวะปานกลาง  
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3. คุณคาของเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล 

จากการศึกษาบทเพลงจำนวน 109 เพลง สามารถสรุปคุณคาของเพลงขับรองสำหรับเด็ก   

ประพันธโดยนายฉันท ขำวิไล ท่ีสำคัญไว 3 ดาน คือ คุณคาดานดนตรี คุณคาดานงานประพันธ และ

คุณคาดานสังคม ดังนี้ 

3.1 คุณคาดานดนตรี กลาวคือ องคประกอบของเพลง เมื่อนำมารวมกันโดยสราง 

และกำหนดรูปแบบข้ึนตามแบบแผนของผูประพันธ ทำใหเกิดเปนดนตรีท่ีมีคุณคา มีความไพเราะ  

โดยบทเพลงขับรองสำหรับเพลงของนายฉันทขำวิไล เนนการสรางทำนองท่ีสนุกสนานเพื่อให

เหมาะสมกับบทรอง และเหมาะสมกับบทบาทหนาท่ีของการนำไปใชไดอยางเหมาะสม ท้ังยังมีสวน

ชวยในการพัฒนาการเรียนรูของเด็กในดานตาง ๆ ไดแก พัฒนาความคิดสรางสรรค อารมณ ภาษา 

รางกาย และพัฒนาดานสุนทรียะ อีกท้ังดนตรีสามารถชวยสรางจินตนาการ พัฒนาความคิด

สรางสรรคไดอยางไรขอบเขต  

3.2 คุณคาดานงานประพันธ เกิดจากการเลือกใชคำและใชสำนวนโวหารท่ีมี    

ความเหมาะสม และมีความหลากหลาย จากบทประพันธบทขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล 

ผูประพันธมีการเลือกใชคำ ใชภาษาท่ีเรียบงาย แตมีความหมายชัดเจน และมีความสละสลวย 

นอกจากนั้นยังมีลีลาการแตง การเลนคำในลักษณะตาง ๆ เพื่อเราความสนใจ และกอใหเกิด      

ความสนุกสนาน นอกจากนี้ยังมีการสอดแทรกความรู ประสบการณ แงคิด และจินตนาการ           

ท่ีเหมาะสมกับลักษณะกิจกรรมท่ีใหความรูและความบันเทิง 

3.3 คุณคาดานสังคม สะทอนมาจากเนื้อหาในบทเพลงใหความรู และแงคิดตาง ๆ 

ในเรื่องการศึกษา สังคม ครอบครัว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี คุณธรรมจริยธรรม ดนตรีและการแสดง 

การสรางระเบียบวินัยตอตนเอง ความรักชาติบานเมือง ตลอดจนการรูจักธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ซึ่งแงคิดดังกลาวมีสวนชวยในการหลอหลอมอุปนิสัยของเด็กไทยใหเติบโตเปนคนดีของสังคมได 

นอกจากนี้สามารถนำแงคิดตาง ๆ จากบทเพลงไปกอประโยชนแกตนเอง ครอบครัว สังคม และ

ประเทศชาติไดอีกดวย 
 

2. อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัย ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัย ไดดังนี้ 

ในการศึกษาประวัติและผลงานของนายฉันท ขำวิไล ผูวิจัยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บ

รวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ และการสัมภาษณจากกลุมผูใหขอมูล โดยมีแนวทางในการ

สืบคนขอมูลดวยวิธีการทางประวัติศาสตร ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีประวัติศาสตรวัฒนธรรม คือ 

การศึกษาความเปนมาในอดีต ตลอดจนศึกษาความสำคัญ บริบททางสังคมในอดีตท่ีเกี่ยวของกัน  

เพื่อไดทราบโครงสราง และหนาท่ีในสังคมของนายฉันท ขำวิไล ตลอดจนผลงาน ท่ีไดประพันธ    
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และสรางสรรคข้ึน ตามแนวทางการศึกษาของทฤษฎีโครงสรางและหนาท่ีนิยม ซึ่งเปนการศึกษา

พฤติกรรม ของคนในสังคมโดยมีหลักการ คือ โครงสรางจะทำทำหนาท่ีประสานสัมพันธกัน จากนั้น 

นำขอมูลท่ีไดมาจัดกระทำขอมูล และตรวจสอบขอมูลโดยผูเช่ียวชาญ 

การวิเคราะหบทเพลงสำหรับเด็กท่ีประพันธโดยนายฉันท ขำวิไล ใชหลักการวิเคราะหตาม

หลักดุริยางศาสตร เพื่อศึกษาโครงสราง และคุณลักษณะทางดนตรีของบทเพลง จากการวิเคราะห

เพลงพบวา บทเพลงสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล มีความสอดคลองกับจุดมุงหมายของการจัด

การศึกษาทางดานดนตรีตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดกำหนดไวในหลักสูตรการสอนในสมัยนั้น คือ 

มุงเนนใหผูเรียนรองเพลงงาย ๆ ท้ังทำนองเพลงไทย และเพลงไทยสากล โดยใหผูเรียนรองเพลง     

ใหถูกตองตามเสียงและจังหวะ รูจักการออกเสียงไดถูกตอง และชัดเจนตามโนตสากล นอกจากนี้ยัง

กอใหเกิดความสุนทรียะ เห็นความงามของบทเพลงดวยการฟง และการรองเพลงบทขับรองท่ีปรากฏ

ในบทเพลง ถือเปนองคประกอบทางดนตรีท่ีสำคัญอยางหนึ่ง ทำหนาท่ีในการสรางสรรคบทเพลงใหมี

ความหมาย สะทอนอารมณ ความรูสึก และคุณคาของบทเพลง ใชทฤษฎีคุณคาทางสุนทรียภาพ

เขาถึงความงาม และคุณคาของบทเพลงโดยการฟง การอาน และการรองเพลง โดยคุณคาท่ีปรากฏ 

ในบทขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล มุงเนนสรางเสริมคุณภาพของผูเรียนท่ีเปนเยาวชน    

ท้ังทางรางกายและจิตใจ และเสริมสรางการเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม ซึ่งมีความสอดคลองกับหลักการ

ของทฤษฎีการขัดเกลาทางสังคม ท่ีแสดงใหเห็นวาบทเพลงสำหรับเด็ก มีบทบาทตอสังคมในแงของ

การสอนใหรูจักและเขาใจส่ิงแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรม ท้ังยังเปนเครื่องกลอมเกลาใหเกิด

อุปนิสัยอันดีงามอีกดวย  
 

3. ขอเสนอแนะ 

 ผูวิจัยนำเสนอขอเสนอแนะของงานวิจัย ดังนี้ 

 1. ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 

 ผูวิจัยมีความรู ความเขาใจในเรื่องของประวัติ และผลงานของนายฉันท ขำวิไล พรอมท้ัง   

ไดทราบถึงคุณลักษณะทางดนตรี และคุณคาของบทเพลงรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล 

 2. ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยตอไป 

2.1 สามารถเปนแบบอยางในการนำไปสรางสรรคเพลงตามลักษณะแนวเพลงของ            

นายฉันท ขำวิไล ในรูปแบบบทเพลงท่ีปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม ปลูกฝงความรักชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย และดานอื่น ๆ ท่ีสอดคลองกับบริบทของสังคมในปจจุบัน 

2.2 เปนแนวทางในการสรางสรรคนวัตกรรมเพลงเพื่อการเรียนรู สามารถนำไปใชกับ

เยาวชน บุคลากรทางการศึกษา รวมไปถึงผูท่ีสนใจ 



139 
 

บรรณานุกรม 
 

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. (2538). ดอกสรอยแสนรัก. กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว. 

กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ. (2519). ชุมนุมตำรากลอนฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ. พระนคร: 

องคการคาคุรุสภา. 

กาญจนา อินทรสุนานนนท. (2554). องคความรูครูเพลง : กรณีศึกษาครูมนัส ปติสานต. กรุงเทพฯ: 

สนับสนุนทุนโดย คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ. 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2491). หลักสูตรประถมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 2491. พระนคร:     

โรงพิมพคุรุสภา.  

กระทรวงศึกษาธิการ. (2492). หนังสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ เลม 1. พระนคร: โรงพมิพคุรุสภา.  

กระทรวงศึกษาธิการ. (2492). หนังสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ เลม 2. พระนคร: โรงพิมพคุรุสภา.  

กระทรวงศึกษาธิการ. (2493). หนังสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ เลม 3. พระนคร: โรงพิมพคุรุสภา.  

กระทรวงศึกษาธิการ. (2494). หนังสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ เลม 4. พระนคร: โรงพิมพคุรุสภา. 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2498). หลักสูตรประถมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 2498. พระนคร:     

โรงพิมพคุรุสภา. 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2502). หลักสูตรประถมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 2502. พระนคร:     

โรงพิมพคุรุสภา.   

กระทรวงศึกษาธิการ. (2503). หลักสูตรประโยคประถมศึกษา พุทธศักราช 2503. พระนคร:      

โรงพิมพคุรุสภา. 

“กลอนเปลา” . (15 พฤศจิกายน 2544). [ออนไลน ]. สืบคน เมื่อ  11 กุมภาพันธ 2563 จาก 

http://www.praphansarn.com/home/content/915 

จำนงค  อ ดิวัฒ น สิทธิ์  และคณ ะ. สั งคม วิทยา . พิ มพ ครั้ ง ท่ี  14. กรุ ง เทพฯ : สำนั กพิ มพ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

ฉันท-สัมพันธุ ขำวิไล. (2542). กรุงเทพฯ: หนังสือท่ีรฦกในงานพระราชเพลิงศพ นายฉันท ขำวิไล         

นางสัมพันธุ ขำวิไล. 

 

http://www.praphansarn.com/home/content/915


140 
 

บรรณานุกรม (ตอ) 
 

ชูวงศ กล่ินเลขา. (2548). การศึกษาวิเคราะหคุณคาของวรรณกรรมเพลงรำวง. (วิทยานิพนธ

ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, กรุงเทพมหานคร. 

ณรุทธ สุทธจิตต. (2561). ดนตรีศึกษา : หลักการและสาระสำคัญ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ณัชชา พันธุเจริญ. (2556). ทฤษฎีดนตรี. พิมพครั้งท่ี 12. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพเกศกะรัต. 

ณัชชา พันธุเจริญ. (2560). สังคีตลักษณและการวิเคราะห. พิมพครั้งท่ี 6. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ  

เกศกะรัต. 

ถาวร วัฒนบุญญา. (2552). การวิเคราะหเพลงพูดของเพลิน พรหมแดน. (วิทยานิพนธปริญญา

มหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพมหานคร. 

บรรจง ชลวิโรจน. (2545). การประสานเสียง. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพเสมาธรรม. 

นิยพรรณ วรรณศิริ. (2540). มานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ บริษัท บี.เอ.

ลิฟวิ่ง จำกัด. 

ปญญา รุง เรือง . (2545). หลักการแตงเพลงไทย. เอกสารประกอบการสอน. กรุงเทพฯ : 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

ปารณีย คำโฉม. (2559). การวิเคราะหหลักจริยธรรมจากวรรณกรรมบทเพลงของครูไพบูลย บุตรขัน. 

(วิทยานิพนธมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยมหิดล, นครปฐม. 

อนุมานราชธน, พระยา. (2532). วรรณกรรมเลือกสรรสำหรับเด็ก. กรุงเทพฯ: อมรินทร. 

อุปกิตศิลปสาร, พระยา. (2541). หลักภาษาไทย. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพไทยวัฒนาพานิช. 

พิมพพรรณ เทพสุเมธานนท. (2555). การศึกษาในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพมหาวิทยาลัย

รามคำแหง. 

ภัทรอร พิพัฒนกุล. (2561). “วารสารเครือขายญี่ปุนศึกษา ฉบับพิเศษ”. บทเพลงสำหรับเด็ก (โดโย) 

ของโอะงะวะ มิเมะอิ. 8(3): 29-43. 

ภิญโญ ภูเทศ. (2557). การจัดเก็บขอมูลมานุษยดนตรีวิทยา. พิมพครั้งท่ี 2. นครสวรรค: โรงพิมพ 

อางวนการพิมพ. 

มูลนิธิมนตรี ตราโมท. (2557). เจาแหงเพลงระบำ. กรุงเทพฯ. (ท่ีระลึกงานวันครูมนตรี ตราโมท 

ประจำป 2557 เมื่อวันท่ี 17 มิถุนายน 2557). 

รื่นฤทัย สัจจพันธุ. (2542), วรรณกรรมปจจุบัน. พิมพครั้งท่ี 12. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพมหาวิทยาลัย

รามคำแหง. 

 



141 
 

บรรณานุกรม (ตอ) 
 

วราภรณ รุงเรือง. (2549). แนวคิดในการแตงเพลงสำหรับเด็กของคณะกรรมการวิทยุโรงเรียน : 

กรณีศึกษาบทเพลงวิทยุโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ. (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต). 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพมหานคร. 

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. 1 มกราคม 2562. เทมโป. [ออนไลน]. สืบคนเมื่อ 8 กรกฎาคม 2563 จาก 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B9%

82%E0%B8%9B 

วิชิตวงศ ณ ปอมเพชร. (2544). วิวัฒนาการสังคมไทยกับหัสนิยายชุด พล นิกร กิมหงวน ของ    

ป.อินทรปาลิต เลม 1. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพแสงดาว. 

สมัย วิถีรุงโรจน. (2542). “กลอนเปลา ทางเลือกใหมผูไมใสใจฉันทลักษณ”. วารสารดวงแกว, ปท่ี 4 

ฉบับท่ี 1: 55-70.  

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา. (2542). หนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2542. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ  

คุรุสภาลาดพราว. 

สำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. (2502). สมุดภาพสมาชิกรัฐสภา ๒๔๗๕-๒๕๐๒. กรุงเทพฯ: 

สำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 

สุกรี เจริญสุข. (2532). เพลงชาติ. กรุงเทพฯ: เรือนแกวการพิมพ. 

สุวรรณา เกรียงไรเพชร. (2529). “เมืองโบราณ”. เพลงเด็กกับกระบวนการอบรมทางสังคม        

ในวัยเยาว. 12(2): 72-79. 

อาจิณ จันทรัมพร. (2537). นักเขียนไทยในสวนหนังสือ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพดอกหญา. 

 

 

 



บุคลานุกรม 
 

ฐิติวัจน ช้ันประเสริฐ. นักสะสมผลงานดานนาฏดุริยางคศิลปไทย. (ผูใหสัมภาษณ) นพัชรฐา ล่ิมหลัก. 

(ผูสัมภาษณ) เมื่อ 11 พฤษภาคม 2562, 20 กันยายน 2562 และ 19 ตุลาคม 2562. 

ดนตรี ตราโมท. ขาราชการบำนาญ. (ผูใหสัมภาษณ) นพัชรฐา ล่ิมหลัก. (ผูสัมภาษณ) เมื่อ 20 ตุลาคม 2562. 

ทัชชา ปาละกวงศ ณ อยุธยา. ครูประจำ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนจิตรลดา. (ผูใหสัมภาษณ) 

นพัชรฐา ล่ิมหลัก. (ผูสัมภาษณ) เมื่อ 10 มกราคม 2563 และ 4 กุมภาพันธ 2563. 

ทัศนีย ขุนทอง. ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง (คีตศิลปไทย) พ.ศ. 2555 และผูเช่ียวชาญ    

คีตศิลปไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป. (ผูใหสัมภาษณ) นพัชรฐา ล่ิมหลัก. (ผูสัมภาษณ) เม่ือ

6 ตุลาคม 2562 และ 15 พฤษภาคม 2563. 

นลินี นวลขาว. ครูประจำ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนจิตรลดา. (ผูใหสัมภาษณ) นพัชรฐา 

ล่ิมหลัก. (ผูสัมภาษณ) เมื่อ 9 มกราคม 2563 และ 4 กุมภาพันธ 2563. 

พูนพิศ อมาตยกุล. ราชบัณฑิตกิตติมศักด์ิ นักวิชาการสาขาดนตรีวิทยา กรรมการและเลขานุการ

มูลนิธิราชสุดา. (ผูใหสัมภาษณ) นพัชรฐา ล่ิมหลัก. (ผูสัมภาษณ) เมื่อ 9 ตุลาคม 2562,      

15 ตุลาคม 2562 และ 2 ธันวาคม 2562. 

ศิขิน พงษพิพัฒน. วิศวกรเสียง มูลนิธิราชสุดา. (ผูใหสัมภาษณ) นพัชรฐา ล่ิมหลัก. (ผูสัมภาษณ) เมื่อ 

9 ตุลาคม 2562 และ 2 ธนัวาคม 2562. 

อัษฎาวุธ สาคริก. เลขาธิการมูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง). (ผูใหสัมภาษณ) นพัชรฐา 

ล่ิมหลัก. (ผูสัมภาษณ) เมื่อ 19 กันยายน 2560 และ 18 ตุลาคม 2562. 



143 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

หนังสือขอความอนุเคราะหบุคลากรเพ่ือสนับสนุนการวิจัย 
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หนังสือขอความอนุเคราะหจาก ศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.พูนพิศ อมาตยกุล 
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หนังสือขอความอนุเคราะหจาก อาจารยอัษฎาวุธ สาคริก 
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หนังสือขอความอนุเคราะหจาก อาจารยทัศนีย ขุนทอง (ศิลปนแหงชาติ) 

 



148 
 

 
 

หนังสือขอความอนุเคราะหจาก อาจารยดนตรี ตราโมท 
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ภาคผนวก ข 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
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1. แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ในการสัมภาษณบุคลากรผูใหขอมูล (กลุมผูใหขอมูลสำคัญ) 

 

แบบสัมภาษณ 

งานวิจัยเร่ือง เพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล 

 

ช่ือ-สกุล ผูถูกสัมภาษณ : ______________________________________________________  

วัน และเวลา ท่ีสัมภาษณ : _____________________ สถานท่ี : _______________________ 

ตำแหนง : __________________________ สถานท่ีทำงาน : __________________________ 
 

คำถามในการสัมภาษณ : 

1) ความเปนมา และบริบทของเพลงขับรองสำหรับเด็กในสังคมไทยเปนอยางไร 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

2) คุณลักษณะทางดนตร ีและการขับรองของบทเพลงขับรองสำหรับเด็กเปนอยางไร 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

3) ความเปนมา และลักษณะของบทเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวไิลเปนอยางไร 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

4) คุณประโยชน และคุณคาท่ีปรากฎในเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไลมีอะไรบาง 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

5) ผลงานเขียน หรอืงานประพันธอื่น ๆ ของนายฉันท ขำวิไลมีอะไรบาง 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
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2. แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ในการสัมภาษณบุคลากรผูใหขอมูล (กลุมผูปฏิบัติ) 

 

แบบสัมภาษณ 

งานวิจัยเร่ือง เพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล 

 

ช่ือ-สกุล ผูถูกสัมภาษณ : ______________________________________________________  

วัน และเวลา ท่ีสัมภาษณ : _____________________ สถานท่ี : _______________________ 

ตำแหนง : __________________________ สถานท่ีทำงาน : __________________________ 
 

คำถามในการสัมภาษณ : 
 

1) ลักษณะของบทเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไลเปนอยางไร 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

2) ลักษณะการขับรอง และดนตรีประกอบเพลงของบทเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล

เปนอยางไร 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

3) เหตุการณ รายละเอียดของข้ันตอนการฝกซอมเพลง และการบันทึกเสียงเพลงขับรองสำหรับเด็ก

ของนายฉันท ขำวิไลเปนอยางไร 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

4) จากการรวมงานกับนายฉันท ขำวิไล ลักษณะอุปนิสัย และการทำงานของนายฉันท ขำวิไล      

เปนอยางไร  

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

5) บุคคลท่ี เกี่ ยวของในการรวมฝกซอม และการบันทึกเสียงเพลงขับรองสำหรับเด็กของ             

นายฉันท ขำวิไล มีใครบาง 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
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3. แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ในการสัมภาษณบุคลากรผูใหขอมูล (กลุมผูใหขอมูลท่ัวไป) 

 

แบบสัมภาษณ 

งานวิจัยเร่ือง เพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล 

 

ช่ือ-สกุล ผูถูกสัมภาษณ : ______________________________________________________  

วัน และเวลา ท่ีสัมภาษณ : _____________________ สถานท่ี : _______________________ 

ตำแหนง : __________________________ สถานท่ีทำงาน : __________________________ 
 

คำถามในการสัมภาษณ (ขอมูลดานงานประพันธ) : 
 

1) ลักษณะ รูปแบบ และฉันทลักษณของคำประพันธ มีอะไรบาง และเปนอยางไร 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

2) ลักษณะคำประพันธของบทเพลงสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล เปนอยางไร 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

3) คุณคาดานงานประพันธท่ีปรากฏในบทเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไลเปนอยางไร 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

 

คำถามในการสัมภาษณ (ขอมูลดานสารสนเทศ) : 
 

1) ขอมูลท่ีเกี่ยวของกับประวัติ และผลงานของนายฉันท ขำวิไล มีอะไรบาง 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

2) ขอมูลท่ีปรากฏในรูปแบบของแผนบันทึกเสียง เกี่ยวกับเกี่ยวกับเพลงขับรองสำหรับเด็กของ     

นายฉันท ขำวิไล มีอะไรบาง 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
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ภาคผนวก ค 

รูปภาพการสัมภาษณบุคคลผูใหขอมูล 
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สัมภาษณศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.พูนพิศ อมาตยกุล ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

 
 

สัมภาษณศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.พูนพิศ อมาตยกุล ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 
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สัมภาษณคุณครูทัศนีย ขุนทอง (ศิลปนแหงชาติ) ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

 

 

 
 

สัมภาษณคุณครูดนตรี ตราโมท ณ บานโสมสองแสง 
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สัมภาษณคุณครูอัษฎาวุธ สาคริก ณ มูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) 

 

 

 
 

สัมภาษณคุณศิขิน พงษพิพัฒน ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 
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สัมภาษณคุณครูนลินี นวลขาว ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนจิตรลดา 

 

 

 
 

สัมภาษณคุณครูทัชชา ปาลกะวงศ ณ อยุธยา ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนจิตรลดา 
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ภาคผนวก ง 

บทเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล 

จากหนังสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเลม 1-4 
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หนังสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเลม 1-4 

 

1) บทเพลงจากหนังสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เลม 1 

จำนวน 31 เพลง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2492) 
 

 
 

เพลงสวัสดี 
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เพลงฉ่ิงฉับ 

 

 
 

เพลงลูกเปด 
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เพลงแพะ 

 

 
 

เพลงหมู 
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เพลงแมวทะโมน 

 

 
 

เพลงแมวจา 
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เพลงหนู 

 

 
 

เพลงแมไก 
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เพลงลูกไก 

 

 
 

เพลงชาชาชา 
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เพลงนกนอย 

 

 
 

เพลงดอกไม 
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เพลงลมพัด 

 

 
 

เพลงฝนตก 
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เพลงคุณพอปลูกผัก 

 

 
 

เพลงจ้ำจ้ีผลไม 
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เพลงใครมีมะมวง 

 

 
 

เพลงอะไรเอย 

หวาน  นอก    ขม  ใน 
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เพลงซอนหา 

 

 
 

เพลงเดินวน 
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เพลงโยกเยก 

 

 
 

เพลงอยาชิง 
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เพลงระวังระวงั 

 

 
 

เพลงจะจับก็จับ 
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เพลงวันอาทิตย 

 

 
 

เพลงรำวง 
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เพลงแมศรีโรงเรียน 

 

 
 

เพลงคุณพอไปทำงาน 
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เพลงคุณแมคุณพอ 

 

 
 

เพลงจะอยูท่ีไหน 
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2) บทเพลงจากหนังสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เลม 2 

จำนวน 31 เพลง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2492) 
 

 
 

เพลงน้ำเงินขาวแดง 

 

 
 

เพลงหนึ่งสองหนึ่ง 
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เพลงพวงมาลัย 

 

 
 

เพลงเพื่อนเพื่อนอยูหนา 
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เพลงเรารูเมื่อไดเรียน 

 

 
 

เพลงเรียน 
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เพลงรักโรงเรียน 

 

 
 

เพลงบุญพามา 



179 
 

 
 

เพลงกาจา 

 

 
 

เพลงชวยกันชวยกัน 



180 
 

 
 

เพลงเชิญมาเลนกีฬา 

 

 
 

เพลงชวงชิงชัย 



181 
 

 
 

เพลงโจะทิงทิง 

 

 
 

เพลงกระโดดเลนเลน 



182 
 

 
 

เพลงหอยโหน 

 

 
 

เพลงพวกฉันวายน้ำ 



183 
 

 
 

เพลงทุมโมง 

 

 
 

เพลงแสงจันทร 



184 
 

 
 

เพลงจันทรเอยจันทร 

 

 
 

เพลงขนมแมเอย 



185 
 

 
 

เพลงคอยคอย 

 

 
 

เพลงนี่ของของเธอ 



186 
 

 
 

เพลงของดี 

 

 
 

เพลงตุกตาของฉัน 



187 
 

 
 

เพลงงามจริง 

 

 
 

เพลงนกเขา 



188 
 

 
 

เพลงลูกนกสาลิกา 

 

 
 

เพลงนกยาง 



189 
 

 
 

เพลงนกแกว 

 

 
 

เพลงพวกเรามาเลารอง 



190 
 

 
 

เพลงโอละเห 

 

3) บทเพลงจากหนังสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เลม 3 

จำนวน 25 เพลง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2493) 
 

 
 

เพลงวันเดือนปใหม 
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เพลงเดินเถิด 

 



192 
 

 
 

 

 

เพลงหกนาิกา 
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เพลงแมศรีแจมจำรัส 

 



194 
 

 
 

เพลงวันหยุด 

 

 
 

เพลงเปดการเรียน 



195 
 

 
 

 

เพลงคุณครู 

 



196 
 

 
 

เพลงเธอจา 

 

 
 

เพลงช่ืนใจ 



197 
 

 
 

เพลงเชิญเขามาชิดชิด 

 

 
 

เพลงแขนออน 



198 
 

 
 

เพลงระบำโรงเรียน 

 

 
 

เพลงรวมกัน 



199 
 

 
 

เพลงรวมกัน (ตอ) 

 

 
 

เพลงขอโทษ 



200 
 

 
 

เพลงขอบใจ 

 

 
 

เพลงเมตตากรุณา 



201 
 

 
 

เพลงจำจำจำ 

 

 
 

เพลงไกงามเพราะขน 



202 
 

 
 

เพลงหนาวหนาว 

 

 
 

เพลงเย็นเย็น 



203 
 

 
 

เพลงน้ำเย็น 

 

 
 

เพลงตะวันรอนรอน 



204 
 

 
 

เพลงคอยคอยสูง 

 

 
 

เพลงปดการเรียน 



205 
 

 
 

 

 

เพลงไกของฉัน 

 



206 
 

4) บทเพลงจากหนังสือบทขับรองเพลงตามหลักสูตรประถมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เลม 4 

จำนวน 22 เพลง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2494) 
 

 
 

เพลงงามไตรรงค 
 

 

 
 

เพลงมานะเรียน 
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เพลงมานะเรียน (ตอ) 

 

 
 

เพลงพวกเรา 



208 
 

 
 

 

 

เพลงออกแรงแขงขัน 

 



209 
 

 
 

เพลงแลวก็แลวกันไป 

 

 
 

เพลงกิริยา 



210 
 

 
 

เพลงเหเหมา 

 

 
 

เพลงกระตายกับเตา 



211 
 

 
 

เพลงกระตายกับเตา (ตอ) 

 

 
 

เพลงทำผิดรับผิด 



212 
 

 
 

เพลงทำผิดรับผิด (ตอ) 

 

 
 

เพลงนี่ของของกลาง 



213 
 

 
 

เพลงของเกา 

 

 
 

เพลงท่ีไหนมันรก 



214 
 

 
 

เพลงเส้ือผาของฉัน 

 

 
 

เพลงกรวดทราย 



215 
 

 
 

เพลง ก.อุ.พา.กรรม 

 

 
 

เพลงศีลธรรม 



216 
 

 
 

เพลงส่ิงท่ีเห็น 

 

 
 

เพลงเกิดเปนคน 



217 
 

 
 

 

เพลงลูกไทย 

 



218 
 

 
 

 

เพลงเดชะบุญคุณคร ู

 



219 
 

 
 

เพลงหอมกล่ินดอกไม 

 

 
 

เพลงศรีศรี 



220 
 

 
 

เพลงศรีศรี (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



221 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

แถบบันทึกเสียงตนฉบับ เพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล 
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   การเขาถึงขอมูล ไฟลบทเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล 
 

 

ผูวิจัยแนบไฟลเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล จากบทขับรองเพลงตามหลักสูตร

ประถมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เลม 1-4 สามารถเขาถึงพื้นท่ีการจัดเก็บขอมูลของผูวิจัยใน 

Google Drive ดังวิธีการตอไปนี้ 
 

 

 

 

1) เขาถึงขอมูลจาก URL (Share Link)  
 

 

 

https://drive.google.com/open?id=15fdtRhJkSAsmulsz67_eNQN8GebkebWt 

 
 

 

 

 2) เขาถึงขอมูลผาน QR code (สแกนเพื่อเขาถึงขอมูล) 
 

 

 

 

 

หมายเหตุ  ไฟลบทเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล จำนวน 109 เพลง 

    - ไดรับความอนุเคราะหขอมูลไฟลเพลงจากนายฐิติวัจน ช้ันประเสริฐ และนายศิขิน     

พงษพิพัฒน จำนวน 98 เพลง 

     - ไฟลเพลงขับรอง จำนวน 11 เพลง (เพลงลำดับท่ี 1-8 และ 18-20 ในบทขับรองเลม 1) 

สรางสรรคทำนองดนตรีตามโนตเพลงท่ีปรากฏในหนังสือ โดยผูวิจัยเปนผู ขับรอง ทำนองและ

บันทึกเสียงโดยนายชาติเช้ือ เช้ือสมบูรณ 

     ท้ังนี้ผูวิจัยไดระบุแหลงท่ีมาของไฟลเพลงไวหลังช่ือบทเพลงทุกไฟลเพลง  

 



223 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

การบันทึกเสียงเพลงขับรองสำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล โดยผูวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



224 
 

 
 

การบันทึกเสียงเพลงขับรองเด็กของนายฉันท ขำวิไล ขับรองโดยผูวิจัย 

 

 

 

 
 

การบันทึกเสียงเพลงขับรองเด็กของนายฉันท ขำวิไล ขับรองโดยผูวิจัย 



225 
 

 
 

นายชาติเช้ือ เช้ือสมบูรณ ผูบันทึกเสียงขับรองและสรางสรรคทำนองเพลงขับรอง 

สำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล 

 

 

 
 

นายชาติเช้ือ เช้ือสมบูรณ ผูบันทึกเสียงขับรองและสรางสรรคทำนองเพลงขับรอง 

สำหรับเด็กของนายฉันท ขำวิไล 



226 
 

 

ประวัติผูวิจัย 
 

ช่ือ    นางสาวนพัชรฐา  ล่ิมหลัก 

วันเดือนปเกิด  7 มีนาคม 2536 

สถานท่ีเกิด  อำเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี 

ท่ีอยู    1181/290 ศุภาลัย ซิต้ี รีสอรท พระราม 8 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด 

    กรุงเทพมหานคร 10700 

ตำแหนง  ครูประจำ 

สถานท่ีทำงาน  โรงเรียนจิตรลดา 

    เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2547  ประถมศึกษาปท่ี 6 

โรงเรียนอนุบาลกระบ่ี 

พ.ศ. 2553  มัธยมศึกษาปท่ี 6 

โรงเรียนอำมาตยพานิชนุกูล 

พ.ศ. 2559  ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรคีีตศิลปไทยศึกษา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
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