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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพทางด้านดนตรีวิทยา มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสารวจ
แหล่งข้อมูลพื้นฐานทางวัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตชุมชนในท้องถิ่นภาคตะวันออก : กรณีศึกษาคณะ
เพลงขอทาน บ้านทุ่งไก่ดัก จังหวัดตราด 2) เพื่อนำข้อมูลวัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตชุมชนในท้องถิ่น
ภำคตะวันออก : กรณีศึกษำคณะเพลงขอทำน บ้ำนทุ่งไก่ดัก จังหวัดตรำด มำบันทึกตำมกระบวนกำร
ทำงด้ำนดนตรีวิทยำ
ผลกำรศึกษำพบว่ำ คณะเพลงขอทำน บ้ำนทุ่งไก่ดัก เป็นชำวไทยชองที่สืบเชื้อสำยต่อๆ
กันมำ อำศัยที่บ้ำนทุ่งไก่ ดัก ตำบลท่ำกุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตรำด สืบทอดวัฒนธรรมดนตรีเพลง
ขอทำนต่อๆ กันมำโดยใช้วิธีถ่ำยทอดต่อกันมำจำกบรรพบุรุษ ปัจจุบันมีนำงอร สุขังเป็นหัวหน้ำคณะ
โดยรับช่วงสืบทอดมำจำกพ่อ และแม่ และยังไม่มีผู้สืบทอด ลักษณะกำรแสดงของคณะเพลงขอทำน
บ้ำนทุ่งไก่ดัก เป็นเพลงขอทำนที่ใช้สำหรับร้องในงำนบุญช่วงประเพณีสงกรำนต์เท่ำนั้น ไม่ได้ประกอบ
เป็นอำชีพหำรำยได้เลี้ยงครอบครัว รูปแบบอัตลักษณ์ของบทเพลง เกิดจำกควำมเฉพำะเจำะจงของ
ทำนองเพลงที่จดจำสืบทอดกันมำ มีอัตลักษณ์เฉพำะคือ “กำรเอื้อน” ทำนองที่เน้นลีลำกำรเอื้อน
โดยเฉพำะในช่วงหำงเสียง ซึ่ง จะต่ำงจำกคณะอื่นๆ ที่กำรเอื้อนหำงเสียงจะห้วนกว่ำ จำเป็นจะต้อง
จดจำลีลำกำรเอื้อนให้แม่นยำเพรำะไม่มีกำรจดบันทึก ส่วนคำร้องใช้กำรจำและจดบันทึกไว้สำหรับ
กำรถ่ำยทอด ในส่วนบทบำทของงำนดนตรีกับประเพณีในวิถีชีวิตของชุมชน จำกกำรรวมกลุ่ มกัน
ในช่วงวันสงกรำนต์ เพื่อไปขอรับบริจำคเงินและสิ่งของเพื่อนำไปถวำยวัด เป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์
ของคนในชุมชนให้เกิดควำมสำมัคคี มีควำมเป็นเจ้ำของเป็นส่วนร่วมของชุมชน ทำให้ชุมชนมีควำม
เข้มแข็ง
คาสาคัญ
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เพลงขอทำน บ้ำนทุ่งไก่ดัก วัฒนธรรมดนตรี

อำจำรย์ประจำ สำขำวิชำดนตรี คณะดนตรีและกำรแสดง มหำวิทยำลัยบูรพำ
1

Abstract
This research was a qualitative musicological research. The objectives of
the study were to 1) survey the basic resource of the culture of music and indigenous
living in eastern region: a case study of beggar song, Bantungkaidung Company, Trad
province, and 2) record these information according to the process of musicology.
The results revealed that the company of beggar song, Bantungkaidug
company has belonged to Thai Chong who descent from Chong. They have lived in
Bantungkaidug, Tha Kum, Mung, Trad province. The beggar song has been ingerited
continuously from their ancestors. Nowadays Mrs. Orn Sulhang inherits the company
from her parents but still no inheritance. The characteristics of beggar song,
Bantungkaidug company was to sing only in religious ceremony of Songkran festival,
not for earning a living. The identity of song derived from the specialty of the
remembered melody, especially the bowel migration. The melody which emphasis this
style in the last duration is different from other companies whose the last duration are
shorter. It is essential to remember the style of bowel migration precisely because
there was no record. The lyrics were remembered and recorded for transmitting from
generation to generation. For the role of music and indigenous living, Requesting for
donation’s group in Songkarn festival built a strong relationship of community and
community’s participation.
Keyword: beggar song, Bantungkaidug, Culture of Music
ความสาคัญและที่มา
เนื่องจากที่รัฐบาลได้เล็งเห็นและให้ความสาคัญในด้านการศึกษาและเรียนรู้ การทานุ
บารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งได้บรรจุอยู่ในนโยบายของรัฐบาลข้อที่ 4 ที่จะนาการศึกษา
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทยมาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็ง
อย่างมีคุณภาพ โดยอนุรักษ์ ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญา
ท้ อ งถิ่ น รวมทั้ ง ความหลากหลายของศิ ล ปวัฒ นธรรมไทย น าไปสู่ ก ารสร้ า งสั ม พั น ธ์ อั น ดีใ นระดับ
ประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ กับ
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ประเทศ หากแต่ข้อมูลพื้นฐานทางภูมิศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือแม้แต่การท่องเที่ยวมี
แหล่ ง ข้ อ มู ล พื้ น ฐานมากมายเพื่ อ ค้ น คว้ า ศึ ก ษา แต่ แ หล่ ง ข้ อ มู ล ทางประเพณี วั ฒ นธรรม และ
ศิลปะการแสดงท้องถิ่น กลับหาข้อมูลได้น้อยมากแทบไม่มีใครเก็บรวบรวมไว้ กลุ่มปราชญ์ชาวบ้าน
และประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นเหล่านี้นับวันจะหมดไป อีกทั้งปัจจัยความหลากหลายทางสังคมและ
บริบทพื้นที่ในแถบภาคตะวันออก ทาให้ประเพณีวัฒนธรรมและศิลปะการแสดงมีความหลากหลาย
ด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะแถบพื้นที่ที่ติดกับประเทศกัมพูชา ได้แก่ จังหวัดตราด จันทบุรี สระแก้ว และ
ปราจีนบุรึ ซึ่งมีงานด้านวัฒนธรรมหลากหลายด้าน เช่น งานวัฒนธรรมด้านประเพณี ศิลปะการแสดง
ท้ อ งถิ่ น และงานวั ฒ นธรรมด้ า นดนตรี ข องกลุ่ ม ชนหลากหลายชาติ พั น ธุ์ จึ ง ท าให้ เ กิ ด เป็ น ความ
หลากหลายด้านศิลปวัฒนธรรม ดังนั้น จึงจาเป็นต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้สาหรับเป็นแนวทางใน
การศึกษาวิจัยเชิงลึกต่อไป และเป็นการอนุรักษ์ไม่ให้งานศิลปวัฒนธรรมเหล่านี้สูญหายไป
งานด้าน “วัฒนธรรมดนตรี ” เป็นอีกหนึ่งสาขาที่สาคัญในงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่มี
ความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม โดยเฉพาะกับการดาเนินชีวิตของคนตั้งแต่เกิดจนกระทั่ง
ตายไป กลุ่มคนในแต่ละชาติพันธุ์มีการนา “งานดนตรี” เข้าไปผูกเชื่อมกับ “วิถีชีวิตความเชื่อของคน
ในชุมชน” ซึ่งทาให้ เกิดงานดนตรี ที่เ กี่ยวข้ องกับ ประเพณีวิ ถีชีวิตของคนในสั ง คมเหล่ านี้ มีความ
แตกต่างหลากหลาย และมีคุณค่าที่ควรเก็บบันทึกรักษาไว้เป็นมรดกของแผ่นดิน
จังหวัดตราดมีพื้นที่เพียง 2,819 ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือมีอาณาเขตติดกับประเทศ
กัมพูชา ทิศใต้ติดกับอ่าวไทยและน่านน้าทะเลประเทศกัมพูชา เนื่องจากพื้นที่ทตี่ ิดต่อกับประเทศเพื่อน
บ้านและติดอ่าวไทยทาให้เป็นเมืองที่มีการติดต่อค้าขาย และการเคลื่อนย้ายของชุมชนเป็นระยะๆ 2
รวมไปถึง การแลกเปลี่ ย นและการผสมผสานทางวัฒ นธรรมหลายด้าน ทั้งวิถี การดาเนิน ชีวิตและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี จึงเป็นที่มาของการศึกษาและบันทึกไว้เพื่อเป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสำรวจแหล่งข้อมูลพื้นฐำนทำงวัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตชุมชนในท้องถิ่นภำค
ตะวันออก : กรณีศึกษำคณะเพลงขอทำน บ้ำนทุ่งไก่ดัก จังหวัดตรำด
2. เพื่อนาข้อมูลวัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตชุมชนในท้องถิ่นภาคตะวันออก : กรณีศึกษา
คณะเพลงขอทำน บ้ำนทุ่งไก่ดัก จังหวัดตราด มาบันทึกตามกระบวนการทางด้านดนตรีวิทยา
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อเก็บรักษาวัฒนธรรมดนตรีด้านเพลงขอทาน และใช้เป็นข้อมูลสาหรับการเผยแพร่
2. ใช้เป็นข้อมูลเพื่อทาวิจัยต่อยอดสาหรับบุคคล ที่สนใจศึกษางานวัฒนธรรมดนตรี ด้าน
เพลงขอทาน และหน่ ว ยงานที่ ส นใจศึ ก ษา อนุ รั ก ษ์ ส่ ง เสริ ม งานด้ า นประเพณี วั ฒ นธรรม และ
ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
ขอบเขตการศึกษา
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ ประวัติพัฒนาการของงานดนตรี ในประเด็นความเป็นมา
การสืบทอด รูปแบบอัตลักษณ์ของงานดนตรี และบทบำทของงำนดนตรีกับประเพณีในวิถีชีวิตของ
ชุมชน
2. ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ จังหวัดตราด
ข้อตกลงเบื้องต้น
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้เป็นตัวอย่างในงานวิจัยชิ้นนี้ ผู้วิจัยใช้ข้อมูลจากการเก็ บข้อมูล
ภาคสนามในการแสดงสดคณะเพลงขอทาน บ้านทุ่งไก่ดัก จังหวัดตราด ในวันที่ 17 มีนาคม 2560 ที่
หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยชุมชน จังหวัดตราด เท่านั้น
วิธีการดาเนินการวิจัย
ในการวิจัย ผู้วิจัยดาเนินการตามขั้นตอน การปฏิบัติงานวิจัย คานึงถึงความสอดคล้องกับ
หัวเรื่องที่ศึกษา โดยผู้วิจัยกาหนดใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีการศึกษา และตีความจาก
ข้อมูลจริง ตามหลักฐานที่เก็บได้จากงานภาคสนาม หลักฐานเชิงประวัติศาสตร์ต่างๆ รวมถึงบุคคลที่
เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านแนวความคิด ความหมาย ความเชื่อ นัยสาคัญ ในด้านวิธีการวิจัยจึ งกาหนดใช้
กระบวนการวิจัย ดังนี้
1. ขั้นเตรียมการเบื้องต้น
(1) กาหนดกรอบแนวคิดที่จะทาการศึกษา พร้อมนาเสนอแนวคิด
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(2) ศึกษาและสารวจข้อมูลด้านเอกสาร และข้อมูลเบื้องต้น จากสานักหอสมุดต่างๆ
หรือสถานที่เก็บรักษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และศึกษาจากบุคคลข้อมูล ได้แก่ นักวิชาการด้าน
ดนตรี และนักดนตรี ที่มีความเกี่ยวข้องทั้งในและนอกพื้นที่การศึกษา
(3) ศึกษาตามวัตถุประสงค์ ที่กาหนดไว้ และสร้างแบบสัมภาษณ์ แบบเก็บรวบรวม
ข้อมูล ตามประเด็นที่กาหนดไว้ ตามวัตถุประสงค์ และคาถามวิจัย โดยใช้แบบสัมภาษณ์สาหรับเป็น
กรอบเพื่อปฏิบัติงาน
2. เครื่องมือ และอุปกรณ์ ที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้
ผู้วิจัยได้ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structured interview) เป็นเครื่องมือใน
การดาเนินการวิจัย และอุปกรณ์ที่จาเป็นในการวิจัย ได้แก่ เครื่องบันทึกภาพเคลื่อนไหว (VDO) และ
สื่อวัสดุประกอบการใช้ เครื่องบันทึกเสียง และสื่อวัสดุประกอบการใช้ กล้องถ่ายรูป และสื่อ วัส ดุ
ประกอบการใช้ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ที่จาเป็นต้องใช้ระหว่างปฏิบัติการวิจัย
3. ขั้นการศึกษาข้อมูลภาคสนาม
(1) วางแผนเพื่อดาเนินงาน การเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ สาหรับใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล และติดต่อบุคคลข้อมูล เพื่อขอศึกษาและบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่ผู้วิจัยต้องการ เช่น
การบันทึกเสียง เทปบันทึกภาพเคลื่อนไหว ภาพถ่าย เอกสารที่มีการบันทึกข้อมูล เป็นต้น
(2) เข้าพื้นที่ศึกษาภาคสนาม เพื่อดาเนินการสัมภาษณ์ และเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน
ต่างๆ ตามกรอบการวิจัย ด้วยวิธีสัมภาษณ์ ทั้งการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ โดย
มีลักษณะงานข้อมูลที่ดาเนินการเก็บรวบรวม คือ ข้อมูลเนื้อหาสาระเพื่อนาไปเชื่อมโยงสายความคิด
(Narrative Threads) ทั้งด้านความเป็นมา ด้านรูปแบบอัตลักษณ์ของเพลงดนตรี องค์ประกอบของ
ดนตรี และการสืบทอด ข้อมูลภาพเคลื่อนไหว ข้อมูลภาพถ่าย ข้อมูลเสียง
4. ขั้นเรียบเรียงข้อมูล
ขั้นเรียบเรียงข้อมูลผู้วิจัยได้นาข้อมูลที่ได้จากการเก็บในภาคสนาม ทั้งข้อมูลจากแบบ
สัมภาษณ์ และข้อมูลจากสื่อบันทึกต่างๆและที่ได้จากการรวบรวมเอกสาร สิ่งพิมพ์ บทความ นิตยสาร
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยนามาผ่านกระบวนการเรียบเรียง เมื่อผ่านกระบวนการเรียบเรียงแล้ว จึง
นามาจัดจาแนกหมวดหมู่ ตามกรอบประเด็นที่กาหนดไว้ เพื่อเตรียมเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล
ให้ได้คาตอบตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในประเด็นต่างๆ
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5. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยใช้ข้อมูลที่ได้จากสิ่งต่างๆ คือ
การลงพื้นที่ภาคสนามเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลข้อมูล การสังเกตการณ์ในการปฏิบัติงานจริง
และนาข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อตอบคาถามตามวัตถุประสงค์และขอบเขตงานวิจัย
6. ขั้นเรียบเรียงผลการศึกษา และนาเสนอผลงานวิจัย
ข้อมูลเนื้อหาสาระต่างๆ ที่ได้รับจากการศึกษาทุกส่วนที่กาหนดไว้ในวัตถุประสงค์ เมื่อ
นามาวิเคราะห์ และสังเคราะห์เนื้อหาทุกหัวข้อแล้วนามาตรวจสอบ วินิจฉัย ตีความ ประมวลผล
คาตอบ ให้ ส อดคล้ องกับ วัตถุป ระสงค์การวิจัย คาถามวิจัย จากนั้นจึง นามาเรียบเรียงในลักษณะ
พรรณนาวิเคราะห์ ตามประเด็นที่กาหนดไว้
สรุปผลการวิจัย
บทนำ
วั ฒ นธรรมดนตรี เ พลงพื้ น บ้ ำ น “เพลงล ำภำ” และ “เพลงขอทำน” มี ลั ก ษณะ
วัตถุประสงค์ของกำรละเล่นเพลงกลุ่มนี้เหมือนกัน คือ กำรร้องเพลงไปตำมบ้ำนในชุมชนต่ำงๆ เพื่อขอ
เรี่ยไรข้ำวสำร ของใช้ และเงิน เพื่อนำไปถวำยวัดในช่วงเทศกำลสำคัญทำงพุทธศำสนำของคนไทย
ในช่วงต่ำงๆ ศรีจันทร์ น้อยสอำด (2544, น. 54-57) ได้รวบรวมประวัติควำมเป็นมำของเพลงลำภำ
ดังนี้
จำกกำรรวบรวมเอกสำรเกี่ยวกับประวัติควำมเป็นมำได้ควำมว่ำ ประเพณีลำภำข้ำวสำร
เกิดตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ สมัยพระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำนภำลัย โดยเจ้ำจอมมำรดำน้อย
ระนำด มีพระโอรสคือ กรมพระเทเวศร์วัชรินทร์ ซึ่งเป็นต้นสกุลวัชรีวงศ์ มีพระโอรสคือ พระองค์เจ้ำ
วัชรีวงศ์หรือพระองค์ขำว ทรงเสด็จมำที่สำมโคกและประทับที่วัดแจ้ง เห็นว่ำควรบูรณปฏิสังขรณ์วัด ปี
ใดที่วัดไม่มีกฐินจะเสด็จมำทอดกฐินและหำกำรแสดงมำด้วยเช่น โขน ละคร เพรำะชำวบ้ำนชอบดูกัน
มำก ได้คิดให้เกิดกำรลำภำข้ำวสำร โดยให้ใช้ชื่อเป็นเนื้อเพลงตอนขึ้น เพื่อเป็นกำรคำรวะต่อพระองค์
เจ้ำขำว ซึ่งท่ำนให้ปฏิบัติเป็นประจำต่อมำทุกปี
จำกหลักฐำนที่ปรำกฏว่ำพระองค์เจ้ำขำวเป็นผู้ริ เริ่มประเพณีลำภำข้ำวสำร เพรำะบท
ร้องของเพลงตอนขึ้นต้นมีว่ำ “เจ้ำขำวรำวละลอกเอย” ชำวบ้ำนจึงเรียกติดปำกกันว่ำ “เพลงเจ้ำขำว”
บ้ำงก็เรียกว่ำ “ลำภำข้ำวสำรพระองค์เจ้ำขำว” บ้ำงเรียกว่ำ “เพลงขอทำน” ก็มี
...ผู้วิจัย (หมำยถึงศรีจันทร์ น้อยสอำด) มีข้อสังเกต คำว่ำ “ลำภำ” แท้จริงแล้วสะกดเช่นไร
จึงถูกต้อง คำว่ำ “ลำภำข้ำวสำร” มีผู้ใช้ทั้ง “ร” และ “ล” บ้ำงสะกดว่ำ “รำพำข้ำวสำร” และ
“รำภำข้ำวสำร” แต่ใช้คำใดจะถูกต้องนั้นยังไม่มีข้อสรุปใด...
6

จำกข้อสังเกตดังกล่ำวศรีจันทร์ น้อยสอำด จึงได้รวบรวมข้อคิดเห็นจำกนักวิชำกำร
ต่ำงๆ พอสรุปได้ดังนี้
สนอง คลังพระศรี (2543, สัมภำษณ์) ได้ให้ข้อคิดเห็นคำว่ำ “รำ” หมำยถึงฟ้อนระบำรำเต้น
เป็นท่ำทำง เช่น ฟ้อนรำ หมำยถึงกิจกรรมที่ต้องมีท่ำทำงกำรจัดระเบียบร่ำงกำย ส่วนคำว่ำ
“ลำ” หมำยถึง ถ้อยคำที่มีทำนองเป็นเรื่องรำว เช่น กำรขับลำเล่ำนิทำนเรื่องนั้นเรื่ องนี้ เป็นต้น
ดังนั้นกำรที่ใช้คำว่ำ “ลำภำข้ำวสำรน่ำจะให้ควำมหมำยได้ชัดเจนกว่ำ เพรำะในกำรร้องเล่นลำ
ภำข้ำวสำร จุดเด่นที่ภำษำกำรร้อง เพื่อเรี่ยไรหำข้ำวสำรไปถวำยวัด
อเนก นำวิกมูล (2543, สัมภำษณ์) ให้ข้อคิดเห็นว่ำ คำว่ำ “รำพำข้ำวสำร” และ “ลำภำ
ข้ำวสำร” เท่ำที่พบมีกำรเลือกใช้ทั้งสองแบบ เพลงลำภำข้ำวสำรนี้จะใช้ ร หรือ ล ไม่ทรำบแน่
เพรำะตั้งแต่ทำกำรเก็บรวบรวมเอกสำรปรำกฏหลักฐำนทั้งสองแบบ แต่ทั้งสองแบบหมำยถึง
กำรละเล่นชนิดเดียวกัน แบบเดียวกัน ต่ำงกันตรงที่ใช้อักษรต่ำงกันเท่ำนั้น
พจี บำรุงสุข (2543, สัมภำษณ์) ให้ข้ อคิดเห็นว่ำ กำรใช้ภำษำเกี่ยวกับเพลงลำภำข้ำวสำร
เท่ำที่พบเอกสำรเกี่ยวกับกำรศึกษำเพลงพื้นบ้ำนจะใช้ว่ำ “ลำภำ” แทบทั้งสิ้น ส่วน “รำพำ”
หรือ “รำภำ” สันนิษฐำนว่ำอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงใช้ภำยหลังก็เป็นได้
จำกข้อมูลดังกล่ำว จะเห็นได้ว่ำ กำรสะกดคำว่ำ “ลำภำ” หรือ “รำพำ” นั้น เนื่องจำก
คำว่ำ “รำ” หมำยถึงกำรแสดงอำกำรท่ำทำงโดยใช้ร่ำงกำยประกอบท่ำทำง เช่น กำรฟ้อนรำ ขณะที่คำ
ว่ำ “ลำ” หมำยถึง กำรร้อง ทำนองและกำรบรรยำยเรื่องรำว ไม่ได้เน้นที่ท่ำทำง ส่วนคำว่ำ “ภำ” หรือ
“พำ” เป็นควำมนิยมในแต่ละยุคสมัยมำกกว่ำ ดังนั้น กำรใช้คำว่ำ “ภำ” ในลำภำข้ำวสำรจึงอำจสืบ
เนื่ องมำจำกควำมนิย มในยุ คสมัย ดังกล่ำว และยังคงใช้เรื่อยมำจนถึงปัจจุบัน ถือเป็นกำรสื บทอด
ทำงด้ำนวัฒนธรรมภำษำ คำว่ำ “ภำ” ในที่นี้ จึงน่ำจะมีควำมหมำยตรงกับคำว่ำ “พำ” หรือ “นำพำ”
ที่มีควำมหมำยคือ ลักษณะกำรนำไปด้วยนั่นเอง
ส่วนเพลง “ขอทำน” มีลักษณะคล้ำยกันคือ กำรร้องเพลงเพื่อขอแลกกับสิ่งของต่ำงๆ
จำกข้อมูลเพลงลำภำข้ำงต้น จะเห็นว่ำ บำงชุมชนก็เรียกเพลงลักษณะนี้ว่ำเพลงขอทำน ควำมเป็นมำ
ของเพลงขอทำน ไพรวัน คงกระพันธ์ (2542, น. 164) อ้ำงใน ฟ้ำมุ่ย ศรีบัว (2555, น. 51) กล่ำวว่ำ
เพลงขอทำนเรียกอีกอย่ำงว่ำ เพลงวณิพก กำรร้องเล่นเพลงชนิดนี้จะมีมำครั้งใดไม่ปรำกฏ
แต่คงมีกำรร้องเล่นมำตั้งแต่ครั้งดึกดำบรรพ์ ทั้งนี้เพรำะปรำกฏในคัมภีร์สำรัตถสมุจจัย ซึ่งแต่ง
มำกกว่ำ 700 ปี ยั งกล่ ำวอธิบำยเหตุ แห่ ง มงคลสู ตรว่ำ ในครั้งพุทธกำลนั้ นเมื อ งในมั ช ฌิ ม
ประเทศมักมีคนไปรั บจ้ำงเล่ ำนิทำนให้ กันฟังในที่ประชุมชน เช่น ถ้ำไม่มีผู้ว่ำจ้ำงก็ต้องออก
ตระเวนเล่ำนิทำนไปในที่ต่ำงๆ เพื่อขอแลกเปลี่ยนเงินและสิ่งของมำยังชีพ
กำรที่เพลงขอทำนและเพลงลำภำมีลักษณะวัตถุประสงค์คล้ำยกันนั้น เหตุใดต่อๆ มำ
เพลงขอทำนจึงได้มีกำรเปลี่ยนแปลงจำกกำรทำบุญเป็นกำรขอทำนเพื่อประทังชีพหรือเป็นอำชีพที่พบ
เห็นได้ต่อมำ จำกที่ สุเทพ วิสิทธิเขต (2553, น. 5) อ้ำงถึงใน ฟ้ำมุ่ย ศรีบัว (2555, น. 51) กล่ำวว่ำ
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... เพลงขอทำนมีทำนองเป็นเอกลักษณ์ของตนโดยเฉพำะ สมัยก่อนเวลำมีงำนวัดจะต้องหำ
ของใช้เข้ำครัว บรรดำมัคทำยกหรือกรรมกำรวัดจะต้องออกไปเรี่ยไรข้ำวสำรอำหำรแห้ งเป็น
ประจำ จึงต้องมีกำรร้องขอ ครั้งจะร้องขอธรรมดำก็รู้สึกว่ำไม่จูงใจคนทำบุญ จึงแต่งเนื้อเพลง
โดยยึดเอำนิทำนชำดกเป็นหลัก ใส่ทำนอง มีลูกคู่และเพิ่มเครื่องกำกับจังหวะตำมถนัด เมื่อได้
สิ่งของมำก็เอำเข้ำวัด ต่อมำมีผู้เลียนแบบและยึดเป็นอำชีพไปเลยก็มี...
จำกข้อมูลข้ำงต้น วัฒนธรรมเพลงพื้นบ้ำน ลำภำหรือเพลงขอทำน ยังมีคนสืบทอดอยู่
จนถึงปัจจุบัน ถึงแม้ว่ำในบำงพื้นที่จะหำยสำบสูญขำดคนสืบทอดไปแล้วก็ตำม แต่ยั งมีบำงพื้นที่ยังมี
หลงเหลืออยู่บ้ำงถึงแม้จะค่อนข้ำงเหลือน้อยมำก ซึ่งยังมีกำรสืบสำนบทเพลงโดยมีประเพณี วัฒนธรรม
ในวิถีชีวิตเป็นตัวค้ำชูให้คงอยู่ นอกจำกนั้นส่วนใหญ่จะเป็นกำรอนุรักษ์เพื่อไว้สำหรับกำรแสดงในกำร
สำธิต
วัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตในท้องถิ่นภำคตะวันออก : กรณีศึกษำคณะเพลงขอทำน บ้ำน
ทุ่งไก่ดัก จังหวัดตรำด ผู้วิจัยได้ดำเนินกำรศึกษำตำมขอบเขตเนื้อหำของกำรวิจัยดังนี้
(1) ประวัติควำมเป็นมำของคณะเพลงขอทำน บ้ำนทุ่งไก่ดัก จังหวัดตรำด
รูปภำพที่ 1 คณะเพลงขอทำน บ้ำนทุ่งไก่ดัก จังหวัดตรำด
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คณะเพลงขอทำนบ้ำนทุ่งไก่ดัก เป็นคณะเพลงขอทำนที่เก่ำแก่คณะหนึ่งที่ยังสำมำรถ
สืบค้นข้อมูลได้ และยังคงสืบทอดมำจนถึงปัจจุบัน จำกกำรสัมภำษณ์ป้ำอร 3 ให้ข้อมูลพอสรุปทั้งใน
ด้ำนประวัติควำมเป็นมำและรูปแบบวิธีกำรแสดง ได้ว่ำ
คณะเพลงขอทำนบ้ำนทุ่งไก่ดัก เป็นชำวไทยชอง (เรียกตำมผู้ให้สัมภำษณ์ เนื่องจำก
หมู่บ้ำนทุ่งไก่ดัก เป็นชนชำวชองสืบเชื้อสำยกันต่อมำหลำยรุ่น กำรที่เรียกชำวไทยชอง อำจเนื่องจำก
อยู่มำนำนหลำยรุ่น จนในรุ่นต่อๆ มำแต่ละคนต่ำงมีบัตรประจำตัวประชำชนชำวไทยทุกคน แต่เรียกคำ
ว่ำชองต่อจำกไทย เพื่อให้ทรำบถึงเชื้อสำยบรรพบุรุษของตนเอง: ผู้วิจัย) ที่บ้ำ นทุ่งไก่ดัก ตำบลท่ำกุ่ม
อำเภอเมือง จังหวัดตรำด สืบทอดประเพณีเพลงขอทำนต่อๆ กันมำโดยใช้วิธีถ่ำยทอดต่อกันมำจำก
บรรพบุรุษ
คณะเพลงขอทำนบ้ำนทุ่งไก่ดัก ที่มีป้ำอร สุขัง เป็นหัวหน้ำคณะ อำยุ 79 ปี (เกิดพ.ศ.
2481) เล่ำว่ำ คนในคณะของตนเองส่วนใหญ่เป็นญำติพี่น้องกันทั้งหมด มีนำงสวิง วงษ์ทอง (นำมสกุล
เดิม กุมพระ) นำงมำลี สงวนวงษ์ (นำมสกุกเดิม กุมพระ) เป็นพี่น้องที่ร่วมกันในคณะ โดยเริ่มต้นมำ
จำกพ่อต่วย กุมพระ และแม่ฉวย กุมพระ เป็นคนสอนเพลงขอทำนให้ เพลงขอทำนของคณะบ้ำนทุ่งไก่
ดัก เป็นเพลงขอทำนที่ใช้สำหรับร้องในงำนบุญช่วงประเพณีสงกรำนต์เท่ำนั้น ไม่ได้ประกอบเป็นอำชีพ
หำรำยได้เลี้ยงครอบครัว โดยป้ำอรให้ข้อมูลว่ำ คณะเพลงขอทำนแต่ละคณะจะเป็นตัวแทนของวัด
ต่ำงๆ ในชุมชน เดินร้องเพลงขอทำนเพื่อรับบริจำคสิ่งของ คณะของตนเองจะเริ่มออกร้องเพลงขอทำน
ในช่วงเดือนเมษำยน ช่วงประเพณีสงกรำนต์ ซึ่งถือว่ำเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย (ก่อนพ.ศ. 2483) ก็จะ
เริ่มออกเดินช่วงเย็นตั้งแต่เวลำประมำณ 5 โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนของทุกวัน เป็นเวลำประมำณ 5 วัน
จนถึงช่วงที่เป็นประเพณีขนทรำยเข้ำวัดก็จะเลิกเดินขอทำน เพื่อร้องเพลงขอของใช้ต่ำงๆ เช่น ข้ำวสำร
กะปิ น้ำปลำ อำหำรแห้งต่ำงๆ และรวมถึงเงิน (แล้วแต่ผู้ให้จะบริจำค) โดยในสมัยที่ผ่ำนมำในแต่ละ
บ้ำนที่ผ่ำนไปก็จะร้องเพลงไปตำมบ้ำน ก็จะมีผู้บริจำคข้ำวสำร อำหำรแห้ง ถ้ำได้รับเยอะๆ จนถือไม่
ไหวก็จะฝำกไว้ตำมบ้ำนต่ำงๆ แล้วจะมีคนมำช่วยขนกลับไปไว้ที่วั ด บำงบ้ำนก็จะทำข้ำวต้ม ขนมไว้
แจกคนที่มำร่วมเดินขอทำน เป็นบรรยำกำศงำนบุญที่อบอุ่น มีผู้ให้ควำมสนใจเหมือนมีงำนรื่นเริง จึง
สำมำรถออกเดินขอทำนไปได้เรื่อยๆ จนถึงเที่ยงคืน เนื่องจำกในช่วงนั้นสภำพสังคมยังเป็นสังคมแบบ
เกษตรกรรม จึงทำให้แนวโน้มของกำรบริจำคเป็นของที่มำจำกกำรทำอำชีพเกษตรกร ต่อมำยุคสมัยได้
เปลี่ยนแปลง อำชีพของคนในชุมชนเริ่มเปลี่ยนแปลง สังคมเมืองเริ่มคืบคลำนเข้ำมำในสภำพสังคมของ
คนในชุมชน ข้ำวของที่นำมำบริจำคจำกกำรทำเกษตรกรรมจึงเปลี่ยนแปลง กลำยเป็นจำนวนเงินเสีย
ส่วนใหญ่
จำกสภำพสังคมที่เปลี่ยนแปลง ป้ำอรยัง เล่ำต่อไปอีกว่ำ ในยุคสมัยต่อมำก็จะออกไปร้อง
เพลงขอทำนในสถำนที่ส ำธำรณะนั้นไม่เหมือนในยุคสมัย ก่อน ในยุคสมัยก่อนเดินไปตำมบ้ำนใน
3
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หมู่บ้ำนไม่ได้มีควำมเจริญ คนต่ำงอยู่ในบ้ำนของตนที่ไม่ได้ติดกันมำกนักแล้วแต่สภำพครอบครัวนั้น ไม่
มีไฟก็เดิน จุดตะเกีย งส่ องทำงไปเรื่ อยๆ จึ งเหมือนกำรมีมหรสพเคลื่ อนที่ไปขับกล่ อมตำมบ้ำนเกิด
บรรยำกำศที่สนุกสนำน แต่ในยุคสมัยต่อมำกำรออกไปร้องเพลงขอทำนจำเป็นจะต้องขออนุญำตจำก
ทำงกำร และมีใบแสดงว่ำคณะขอทำนแต่ละคณะเป็นตัวแทนมำจำกวัดใด ถ้ำไม่มีใบดังกล่ำว ก็จะถูก
ตำรวจจับถือว่ำเป็นขอทำนผิดกฎหมำย กำรบริจำคสิ่งของส่วนใหญ่เป็นเงิน เพรำะคนในยุคสมัยต่อมำ
เปลี่ ย นแปลงจำกอำชีพเกษตรกรรม กลำยเป็นอำชีพค้ำขำย รับรำชกำรมำกขึ้น กำรไปร้องเพลง
ขอทำนเพื่อขอสิ่งของเข้ำวัดจึงไปในสถำนที่ๆ มีคนเยอะๆ เช่น ตลำดนัด ชุมชนในเมืองที่มีกำรค้ำขำย
บำงร้ำนค้ำก็ไม่ให้ร้องเพลงเพียงแต่ให้เป็ นตัวเงินมำเลย ดังที่กล่ำวมำแล้วคณะเพลงขอทำนบ้ำนทุ่งไก่
ดัก ไม่ได้ทำเป็นกำรประกอบอำชีพหลัก แต่ทำเพื่อต้องกำรทำบุญเท่ำนั้น ดังนั้นรำยได้ทั้งหมดที่หำมำ
ได้จึงไม่ได้หักค่ำใช้จ่ำยอะไรเลย แม้แต่ค่ำอำหำรหรือค่ำรถพวกตนในคณะก็จะออกกันเอง อีกส่วนหนึ่ง
ที่พอจะเป็นรำยได้หรือได้รับเงินค่ำจ้ำง มำจำกกำรจ้ำงของส่วนรำชกำรที่ให้ไปแสดง สำธิต ในงำน
ต่ำงๆ จึ งจะได้ค่ ำจ้ ำง ถึงกระนั้ น คณะเพลงขอทำนของวั ดทุ่ ง ไก่ ดั ก ก็ยังคงทำหน้ ำ ที่เ พื่ อ สื บ สำน
ประเพณีของไทยมำจนถึงปัจจุบันแล้วแต่ใครหรือวัดไหนจะมำตำมให้ไปช่วย ป้ำอรกล่ำวทิ้งท้ำยของ
กำรสัมภำษณ์ว่ำ คณะของตนก็จะทำไปจนกว่ำจะทำไม่ไหว หรือไม่มีใครเรียกให้ไปช่วย ถ้ำยังมีแรง
และมีผู้คนที่ยังเห็นควำมสำคัญก็จะสืบสำนต่อไป
รูปภำพที่ 2 กำรสัมภำษณ์คณะเพลงขอทำน บ้ำนทุ่งไก่ดัก จังหวัดตรำด
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(2) กำรสืบทอด
กำรสืบทอดของคณะเพลงขอทำนวัดทุ่งไก่ดัก เป็นกำรสืบทอดต่อ กันมำจำกบรรพบุรุษ
ใช้วิธีกำรแบบจดจำโดยกำรเดินร่วมไปกับคณะและอำศัยจดจำบทเพลงที่ผู้ใหญ่ในคณะร้อง ต่อมำจึงมี
กำรจดเนื้อเพลงลงสมุด (เฉพำะเนื้อร้อง ส่วนทำนองต้องจดจำเอำเอง) แล้วนำมำหัดร้อง โดยป้ำสวิง
วงษ์ทอง และป้ำมำลี สงวนหงษ์4 ให้สัมภำษณ์เพิ่มเติมว่ำ “ชั้นก็ตำมไปกับคณะ พยำยำมจำที่เค้ำร้อง
แต่ชั้นเอำสมุดไปจดด้วย เมื่อเค้ำตำยไปชั้นก็ยังถือว่ำเค้ำเป็นครูของชั้น และได้รับมอบมำ” โดยในรุ่น
แรกๆ ไม่ทรำบว่ำใครเป็นคนถ่ำยทอดเนื้องร้องทำนองให้ ทรำบแต่ว่ำเป็นทำนองและเนื้อร้องที่ถูก
ถ่ำยทอดมำจำกรุ่นสู่รุ่น จนกระทั่งมำในรุ่นพ่อของตนเอง คือ พ่อต่วย กุมพระ และแม่ฉลวย กุมพระ ที่
สำมำรถร้องเพลงขอทำนได้ ถือว่ำเป็นสมำชิกในวง เมื่อถึงช่วงเทศกำลสงกรำนต์ทั้งครอบครัว ก็จะ
ออกไปร้องเพลงขอทำนเพื่อช่วยเรี่ยไรสิ่งของต่ำงๆ มำให้วัด ต่อมำพวกของตนเองจึงเป็นรุ่นต่อมำที่รับ
หน้ำที่ร้องเพลงขอทำนเพื่อช่วยทำบุญให้วัด
กำรสืบทอดที่ผ่ำนมำจนถึงปัจจุบัน ก็มีบ้ำงที่ได้รับเชิญให้ไปสอนตำมโรงเรียนแต่ด้วย
เวลำที่น้อย และประกอบกับเด็กเรียนจบ ก็ยังไม่ สำมำรถที่จะร้องได้ จึงทำให้ไม่ประสบผลสำเร็จใน
กำรถ่ำยทอด และเพลงขอทำนเป็นเพลงที่ใช้เฉพำะช่วงเวลำ ซึ่งในหนึ่งปีจะมีกำรร้องเพียงครั้งเดียวใน
เทศกำลสงกรำนต์ และไม่ได้นำไปร้องประกอบเป็นอำชีพ จึงไม่มีใครตำมขอเรียนเนื่องจำกไม่สำมำรถ
ทำรำยได้เพิ่ม เหมือนเพลงพื้นบ้ำนประเภทอื่น จนกระทั่งในปัจจุบัน ป้ำอรก็ยอมรับว่ำถ้ำหมดไปจำก
รุ่นของพวกตนเองแล้วนั้น เพลงขอทำนของคณะทุ่งไก่ดักก็จะไม่มีใครสืบทอดและอำจสูญหำยได้ต่อไป
ในอนำคต
(3) รูปแบบอัตลักษณ์ของงำนดนตรี
คณะเพลงขอทำน บ้ำนทุ่งไก่ดัก ไม่มีเครื่องดนตรีประกอบกำรแสดง มีแต่รูปแบบกำร
ร้อง ใช้จังหวะกำรปรบมือ และลูกคู่ร้องรับ ซึ่งจะขึ้นด้วยหัวกลอน ดังนี้
เอ่อ เออ เอิ้ง เอย...
เชิญเถิดแม่คุณอุดหนุนสนอง
มีสิ่งของตำมแต่จะให้
แม่มีสิ่งใดแม่ให้สิ่งนั้น
แก่ทำนแก่ท่ำน
ผู้ครองใครเชิญ
สลัดตัดสนิททำกันตำมมี
ตำมได้สมบัติทั้งหลำยไม่ใช่ของเรำ
ประดุจดั่งเงำ ติดกำยจะประคอง
สนองหนุนผลบุญที่เรำเลื่อมใส
เกิดชำติได้ใด จะไม่ยำกจน
บุญกุศลที่เรำทำเอำไว้
ลูกอุตส่ำห์เอำตัว มำถึงหัวบันได
ศรัทธำเถิดแม่ใจ เอ๊ยเอำบุญ
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ตัวอย่ำงที่ 1 หัวกลอนคำร้องที่ขึ้นต้น นำเสนอเป็นโน้ตสำกล

ผู้นำร้องจะร้องกลอนนำ และลูกคู่จะเป็นผู้ร้องรับซ้ำในแต่ละประโยค พร้อมปรบมือให้
จังหวะตำม เมื่อกลอนลงที่ประโยค “ศรัทธำเถิดแม่ใจ เอ๊ย....บุญ ” ลูกคู่จะร้องรับซ้ำ จำกนั้นผู้ร้องจะ
ด้นกลอนโดยอำศัยไหวพริบ ผสมผสำนคำที่เกิดจำกสภำพแวดล้อมที่เดินไปในแต่ละที่
รูปอัตลักษณ์ดนตรีของเพลงขอทำนนั้น เกิดจำกควำมเฉพำะเจำะจงของทำนองเพลงที่
จดจำสืบทอดกันมำ ซึ่งป้ำอรผู้ให้สัมภำษณ์ให้ข้อมูลว่ำ ทำนองเพลงของคณะเพลงขอทำนของตนนั้น
มีอัตลักษณ์เฉพำะคือ “กำรเอื้อน” ทำนองต้องมีลีลำกำรเอื้อน โดยเฉพำะที่สำคัญในช่วงหำงเสียง ส่วน
ใหญ่ที่ตนเองเคยได้ยิน คณะอื่นๆ กำรเอื้อนหำงเสียงจะห้วนกว่ำคณะของตนเอง ซึ่งจำเป็นจะต้อง
จดจำลีลำกำรเอื้อนให้แม่น เมื่อต่อทำนองร้องนั้น (หมำยถึงสอนทำนองกำรร้อง: ผู้วิจัย) ให้กับบุคคล
ที่มำขอเรียน ตนเองจะให้ควำมสำคัญกับกำรเอื้อนเป็นหลัก เพรำะจะทำให้รักษำอัตลักษณ์ทำนอง
เพลงขอทำนของคณะตนเองไว้ได้ ส่วนคำร้องนั้นก็จะใช้กำรจำเช่นเดียวกับทำนอง แต่บำงคนจะมีกำร
จดคำร้องไว้ ส่วนทำนองยังต้องอำศัยกำรจำ เนื่องจำกไม่มีวิธีกำรบันทึกโน้ตในเรื่องของทำนอง
ดังนั้นรูปแบบอัตลักษณ์เพลงขอทำนของคณะทุ่งไก่ดัก จังหวัดตรำด จึงมีเอกลั กษณ์
เฉพำะเจำะจง เป็นแบบฉบับของคณะ ซึ่งทำให้เกิดเป็นวัฒนธรรมเพลงดนตรีที่สำคัญประเภทหนึ่ง ที่
ควรบันทึกและอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ต่อไป
(4) บทบำทของงำนดนตรีกับประเพณีในวิถีชีวิตของชุมชน
ประเพณีเป็นสมบัติของสังคมที่มีควำมสัมพันธ์กับชีวิตและสังคมมำโดยตลอด ประเพณี
จึงมีบทบำทต่อมนุษย์หลำยประกำร คือ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นสิ่งควบคุมพฤติกรรมของคนใน
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สังคม เป็นสัญลักษณ์ชี้นำให้เข้ำใจสำระสำคัญของชีวิต เป็นเครื่องผูกพันควำมเป็นพวกเดียวกัน เป็น
เครื่องมือผสมผสำนควำมเชื่อต่ำงๆ เข้ำด้วยกัน จำกคุณสมบัติดังกล่ำว ทำให้ชุมชนผูกพันกันอย่ำงแน่น
แฟ้นผ่ำนกระบวนกำรทำงประเพณี
กระบวนกำรทำงประเพณีนั้ นผู ก พั นกั บชุมชนสั ง คมตลอดมำ โดยกระบวนกำรทำง
ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตชุมชนมีสองส่วนใหญ่ๆ คือ กระบวนกำรทำงประเพณีที่เกี่ยวข้องกับช่วง
อำยุของคนในชุมชน และ กระบวนกำรทำงประเพณีที่ เกี่ยวของตำมเทศกำลที่คนในชุมชนมีควำมเชื่อ
ร่วมกัน กล่ำวคือ กระบวนกำรทำงประเพณีที่เกี่ยวข้องกับช่วงอำยุของคนในชุมชน จะเกี่ยวข้องกับคน
ในชุมชนตั้งแต่กำรเกิดจนถึงกำรตำย เช่น ตั้งแต่เกิด เมื่อถึงอำยุ 1 เดือนก็จะมีกำรโกนผมไฟ โตมำถ้ำ
เป็นผู้ชำยจะมีกำรบวช จนกระทั่งกำรตำยที่เกี่ยวกับกำรทำศพ เป็นต้น ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดต่อๆ
กัน มำ มีควำมเหมือนและกำรควำมแตกต่ำงกันในแต่ล ะชุมชน ส่ ว นกระบวนกำรทำงประเพณี ที่
เกี่ยวข้องตำมเทศกำลที่คนในชุมชนมีควำมเชื่อร่วมกัน เช่น ประเพณีกำรลอยกระทง ประเพณีกำร
เข้ำพรรษำ ประเพณีสงกรำนต์ เป็นต้ น ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับเทศกำลเหล่ำนี้ มีงำนดนตรีที่เข้ำไปมี
บทบำททำให้คนในชุมชนใช้ดนตรีเป็นเครื่อมือในกำรสืบทอดประเพณีต่ำงๆ เพื่อเป็นกำรส่งเสริมควำม
เชื่อที่สืบทอดต่อกันมำ และเป็นควำมหวังจะทำให้ทั้งตนเอง คนในครอบครัว และชุมชนตนเองมีควำม
เจริญก้ำวหน้ำ
กรณี ศึกษำเพลง “ขอทำน” หรือ “ล ำภำ” ของคณะเพลงขอทำนบ้ ำนทุ่ง ไก่ ดั ก
จังหวัดตรำด ใช้งำนดนตรีเป็นเครื่องมือในกำรทำนุบำรุงศำสนำ ในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ โดยกำร
รวมกลุ่มกันในช่วงวันสงกรำนต์ เพื่อไปขอรับบริจำคเงินและสิ่งของเพื่อนำไปถวำยวัด กำรรวมกลุ่ม
ดังกล่ำวเป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ของคนในชุมชนให้ เกิดควำมสำมัคคี มีควำมเป็นเจ้ำของเป็นส่วน
ร่วมของชุมชน ทำให้ชุมชนมีควำมเข้มแข็ง ในกำรรวมกลุ่มไม่ได้รับค่ำตอบแทนใดๆ เป็นกำรเสียสละ
(ซึ่งผู้ที่มำถือว่ำเป็นกำรทำบุญกุศล) ในช่วงยุคนี้คณะเพลงขอทำนบ้ำนทุ่งไก่ดัก ยังคงใช้วัฒนธรรม
ดนตรีในกำรส่งเสริมสืบสำนประเพณีของไทย และยังคงมีบทบำทต่อสังคมชุมชนได้ต่อไปจำกสอง
ปัจจัย ได้แก่ 1) จำกสภำพสังคมไทยที่ยังคงยอมรับและอนุรักษ์รักษำประเพณีสำคัญไว้ และ 2) กำร
สืบทอด และกำรคงอยู่ของคณะเพลงขอทำนบ้ำนทุ่งไก่ดัก หำกสองปัจจัยนี้ยังคงอยู่ บทบำทของ
วัฒนธรรมเพลงดนตรีกับประเพณีก็จะยังคงอยู่กับวิถีชีวิตของคนในสังคมได้ต่อไป
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาวิจัย ในครั้งนี้ ในด้านประวัติพัฒนาการของวัฒนธรรมดนตรี คณะเพลง
ขอทานบ้านทุ่งไก่ดัก ยังพอสืบค้นประวัติความเป็นมาของคณะฯ ได้สมบูรณ์พอสมควร เนื่องจากป้าอร
สุขัง ยังคงมีความทรงจาดี ประกอบกับสมาชิกในวงที่เป็นญาติพี่น้อง ช่วยกันนึกทวนเหตุการณ์ ช่วย
เพิ่มเติมและลาดับเหตุการณ์ ทาให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์ แต่ประวัติบางช่วง เช่น ชื่อบุคคลและความ
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เป็นมาบางส่วนไม่สามารถสืบค้นให้ละเอียดได้ เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่ ป้าอรและคณะ
จะเกิดตั้งแต่สมัยปู่ ย่า ตา ยาย และไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ จึงไม่มีข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ส่วน
การสืบทอดนั้นยังไม่มีการสืบทอดงานด้านการแสดงเพลงขอทานอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งอนาคตอาจสูญ
หายหรือเหลือเพียงงานวิจัยเท่านั้น ส่วนรูปแบบอัตลักษณ์ดนตรี โดยเฉพาะรูปแบบของ “ทานอง” ที่มี
การเอื้อนเป็นอัตลักษณ์ที่สาคัญ ถึงแม้ว่าจะมีการบันทึกเป็นโน้ตสากล ก็ยากที่จะร้องได้เหมือนต้นฉบับ
จ าเป็ น จะต้องมีการบั น ทึกเป็ น รู ป แบบของไฟล์ เสี ยงเก็บรักษาไว้ ก็จะยังคงสามารถรักษาทานอง
ต้นฉบับไว้ได้ สาหรับบทบำทของงำนดนตรีกับประเพณีในวิ ถีชีวิตของชุมชน คณะเพลงขอทำน บ้ำน
ทุ่งไก่ดัก ยังคงทาหน้าที่รับใช้ชุมชนอยู่ในปัจจุบัน แต่ในอนาคตอาจขาดหายไป เนื่องจากปัจจัยที่สาคัญ
สองปัจจัยที่กล่าวไปแล้ว
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