
  

 

แบบประวัติคลังปัญญาผู้สูงอายุ  จังหวัดก าแพงเพชร 

 

๑.  นาย    นาง     นางสาว   (ชื่อ – สกุล)          พวงเพ็ญ  จิ๋วปัญญา          .                                                 

๒. วัน/เดือน/ปีเกิด   24555                  .อายุ         72       .ปี 

๓. เลขประจ าตัวประชาชน  

วันที่ออกบัตร      11 มิถุนายน 2556       .      วันที่บตัรหมดอายุ   ตลอดชีพ                                   . 

สถานที่ออกบัตร            กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย          . 

๔. เชื้อชาติ.           ไทย             สัญชาติ          ไทย            ศาสนา         พุทธ      . 

๕. โทรศัพท ์                            โทรสาร (ถ้ามี)                             โทรศัพท์มือถือ                        .                                                                                                                                                                                           

e-mail                                              . 

๖.ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 

บ้านเลขท่ี   39/2        ชุมชน    ปากคลองกลาง   หมู่ที่   ๔     ซอย........................ต าบล    นครชุม    .     

อ าเภอ     เมืองก าแพงเพชร      จังหวัด   ก าแพงเพชร          รหสัไปรษณีย์    62000     . 

๗.ที่อยู่ปัจจุบัน 

บ้านเลขท่ี     39/2       ชุมชน    ปากคลองกลาง   หมู่ที่   ๔     ซอย                   ต าบล    นครชุม  . 

อ าเภอ       เมืองก าแพงเพชร        จังหวัด        ก าแพงเพชร             รหัสไปรษณีย ์    62000      .  

๘.สถานภาพ  โสด     สมรสอยู่ด้วยกัน       สมรสแยกกันอยู่ 

 หม้าย/แยกกันอยู่  หม้ายคู่สมรสเสียชีวิต   อยู่ด้วยกันโดยไม่สมรส 

 อ่ืนๆ....................................................... 

๙.การศึกษา  ไม่ได้เรียนหนังสือ   ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาต้นต้น 

   มัธยมศึกษาตอนปลาย     อาชีวศึกษาและประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวช./ปวท./ปกศ.ต้น) 

   ปริญญาตรี    อ่ืนๆ....................................................................................... 

๑๐.อาชีพปัจจุบัน              แม่บ้าน                           รายละเอียด (ถ้ามี)                                            . 

๑๑.อาชีพเดิม                   แม่บ้าน                           รายละเอียด (ถ้าม)ี                                            . 
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๑๒. ท่านเป็นภูมิปัญญาในสาขา (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 

 ๑.โปรดการ  √ ใน  ที่ท่านเป็นภูมิปัญญา 

 ๒.โปรดระบุเรื่องท่ีท่านเชี่ยวชาญ..................................................................................... 

  ๑.การศึกษา       ๒.การแพทย์และสาธารณสุข 

 เชี่ยวชาญเรื่อง.............................................   เชี่ยวชาญเรื่อง.............................................. 

  ๓.การเกษตร      ๔.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 เชี่ยวชาญเรื่อง.............................................   เชี่ยวชาญเรื่อง.............................................. 

 ๕.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    ๖.วิศวกรรม 

 เชี่ยวชาญเรื่อง.............................................   เชี่ยวชาญเรื่อง.............................................. 

 ๗.สถาปัตยกรรม      ๘.พัฒนาสังคม/สังคมสงเคราะห์ จัดสวัสดิการชุมชนฯ 

 เชี่ยวชาญเรื่อง.............................................   เชี่ยวชาญเรื่อง.............................................. 

 ๙.กฎหมาย       ๑๐.การเมืองการปกครอง 

 เชี่ยวชาญเรื่อง.............................................   เชี่ยวชาญเรื่อง.............................................. 

 ๑๑.ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี    ๑๒.ศาสนา จริยธรรม 

 เชี่ยวชาญเรื่อง เพลงพื้นบ้านลิเกป่า หมู่ที่ ๔       เชี่ยวชาญเรื่อง.............................................. 

 ๑๓.พาณิชย์และบริการ     ๑๔.ความมั่นคง 

 เชี่ยวชาญเรื่อง.............................................   เชี่ยวชาญเรื่อง.............................................. 

 ๑๕.บริหารจัดการและบริหารธุรกิจ    ๑๖.การประชาสัมพันธ์ 

 เชี่ยวชาญเรื่อง.............................................   เชี่ยวชาญเรื่อง.............................................. 

 ๑๗.คมนาคมและการสื่อสาร     ๑๘.พลังงาน 

 เชี่ยวชาญเรื่อง.............................................   เชี่ยวชาญเรื่อง.............................................. 

 ๑๙.ต่างประเทศ      ๒๐.อุตสาหกรรม หัตถกรรม จักสารและโอท็อป 

 เชี่ยวชาญเรื่อง.............................................   เชี่ยวชาญเรื่อง.............................................. 

 ๒๑.ภาษา วรรณคดี วรรณศิลป์    ๒๒.วาทศิลป ์

 เชี่ยวชาญเรื่อง.............................................   เชี่ยวชาญเรื่อง.............................................. 

 ๒๓.อ่ืนๆ............................................................... 

  



 

จุดประกายความฝัน เพลงพื้นบ้านหมู่ที่ 4 บ้านปากคลองกลาง 
 

 ค าบอกเล่าของครูสุวรรณ สังข์สุวรรณ มีความคิดอยากให้ทุกคนในหมู่บ้านรักกัน สามัคคีกัน จึงได้ปรึกษา
กับน้าแฉล้ม บุญสุข ซึ่งอยู่บ้านติดกันเป็นคนชอบร้องเพลง และเพลงที่คุณน้าร้องเป็นเพลงเก่า ที่ไม่ค่อยได้ฟังบ่อยนัก 
น้าแฉล้มเล่าว่า... เมื่อครั้งยังเป็นสาวรุ่นชอบไปร าวงกับพวกรุ่นพ่ี ได้ฟังเพลงที่เขาร้องกัน น้าแฉล้มมีหน้าที่คอยเขี่ยไต้
ให้แสงสว่าง บ่อยๆเข้าก็จ าได้ทั้ง เนื้อร้อง ท านอง และลีลา จึงได้รวมกลุ่มกันและมีการร ากันตอนเย็นหลังเลิกงาน           
ครสูุวรรณ สังข์สุวรรณจะบริการอาหาร น้ าดื่ม ในที่สุดชาวปากคลองกลางก็รวมกลุ่มกันได้... ปัจจุบันนักแสดงก็เริ่ม
ชราภาพ คนเฒ่าคนแก่บางท่านก็เสียชีวิต คนรุ่นใหม่ก็สนใจน้อยลง... ท าให้การแสดงบางครั้งต้องหยุดชะงักไป 
เนื่องจากขาดผู้มีใจรักและมีความสนใจที่จะสานต่อเพลงพ้ืนบ้านของชาวปากคลองกลาง 

ลิเกป่า 

 

  การแสดงพ้ืนบ้านของชุมชนนครชุม หมู่ที่ 4 มีการแสดงพ้ืนบ้านที่น่าสนใจหลายชนิดที่น่าสนใจมาก คือ  
ลิเกป่า เป็นเพลงพ้ืนบ้านชนิดปฏิพากย์ คือ การร้องร าแก้กันระหว่างชายหญิง มีบทร้องโต้ตอบกันที่น่าสนใจมาก  
นิยมเล่นกัน ในงานลงแขกเกี่ยวข้าว หรืองานในประเพณีบวชพระ เพ่ือความสนุกสนาน ผู้สืบค้นคือ แม่แฉล้ม บุญสุข 
แม่สุวรรณ สังข์สุวรรณ แม่พวงเพ็ญ จิ๋วปัญญา ปัจจุบันมีการร้องเล่นในเทศกาลส าคัญเสมอ… 
 

          ลักษณะค าประพันธ์ เป็นค าคล้องจอง ที่ใช้ปฏิภาณ ไหวพริบ ท่วงท านองลีลา มีน้ าเสียงของลิเก ที่ร้องโต้ตอบ
กันอย่างไพเราะและกินใจ น่าสนใจมาก… ดังตัวอย่าง 

ชาย  

  

แม่ค้ิวโก่งเหมือนวงฆ้อง พี่อยากได้นวลน้อง เข้ามาพาที แม่กลิ่นเอย กลิ่นธูป ที่เขาจุดฟังเทศน์ 
มาตัดสวาทขาดเด็ด ช่างไม่เหลียวหลัง ท าให้พ่ีหลงรอ เชียวนักแม่ช่อดอกรัง…. 
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ลูกคู่    โย้นๆจัง เขาไม่รักเราจริงก็ไปเสีย ดอกกระมัง ก็ไปเสียดอกกระมัง เอ้อ เออ เอ่อ เอ๊ย 

หญิง 
  

พ่อคิ้วโก่งเหมือนวงพระจันทร์ คิ้วน้องนี้ไม่ต้องกัน มันก็โก่งอยู่เอง พ่อผมแหวก หว่าง หว ี           
ท าให้น้องนี้วังเวง 

ลูกคู่    โย้นๆจัง เขาไม่รักเราจริงก็ไปเสีย ดอกกระมัง ก็ไปเสียดอกกระมัง เอ้อ เออ เอ่อ เอ๊ย 

ชาย   พ่ีรักน้องมานาน ไม่รู้จะไปไหว้วานใครเขามาเป็นสื่อ พี่ก้มหน้าเขียนสาร จนชาวบ้านเขาลือ 

ลูกคู่    โย้นๆจัง เขาไม่รักเราจริงก็ไปเสีย ดอกกระมัง ก็ไปเสียดอกกระมัง เอ้อ เออ เอ่อ เอ๊ย 

หญิง 
  

อย่ามารักน้องเลย เดี๋ยวชาวบ้านเขาจะเย้ย เอานะพ่อปูก้ามเก จงถอยหลังลงรู เถิด นะพ่อ              
ปูทะเล 

 

ลูกคู่    โย้นๆจัง เขาไม่รักเราจริงก็ไปเสีย ดอกกระมัง ก็ไปเสียดอกกระมัง เอ้อ เออ เอ่อ เอ๊ย 

ชาย 
  

แม่ปลาปิ้งข้าวปั้น น้องอย่ามาท าป่วนปั่น ว่าพ่ีเกี้ยวไม่เป็น พ่ีเอามือเข้าไปแปะ น้องก็ป่าย           
มือปัด มือพ่ีไม่กัดเนื้อน้อง น้องจะเว้าก็เว้า แม่นกกาเหว่าเสียงเย็น 

ลูกคู่    โย้นๆจัง เขาไม่รักเราจริงก็ไปเสีย ดอกกระมัง ก็ไปเสียดอกกระมัง เอ้อ เออ เอ่อ เอ๊ย 

หญิง 
  

พ่ออ้อยล าโอน ปล่อยให้ใครเขาโหน เอาเสียจนล าเอน ไม่กลัวแฟนๆพี่ว่า จะสู้ก้ม 
หน้ารับเดน 

ลูกคู่     โย้นๆจัง เขาไม่รักเราจริงก็ไปเสีย ดอกกระมัง ก็ไปเสียดอกกระมัง เอ้อ เออ เอ่อ เอ๊ย 

ชาย    แม่ทับทิม ริมตลิ่ง ขอให้พ่ีตอนสักก่ิง พี่จะเอาไว้ท าพันธุ์ ถ้าทับทิมไม่ตาย ลงคงไม่วายรักกัน 

ลูกคู่    โย้นๆจัง เขาไม่รักเราจริงก็ไปเสีย ดอกกระมัง ก็ไปเสียดอกกระมัง เอ้อ เออ เอ่อ เอ๊ย 

หญิง  
  

พ่อทับทิมริมสระ ให้พ่ีไปบวชเป็นพระ ไปเถิดนะพ่ีไป พี่อย่ามาหลงรักน้อง เดี๋ยวจะไม่ได้ครอง
ผ้าไตร  

ลูกคู่    โย้นๆจัง เขาไม่รักเราจริงก็ไปเสีย ดอกกระมัง ก็ไปเสียดอกกระมัง เอ้อ เออ เอ่อ เอ๊ย 

ชาย 
  

อนิจจาแม่ยาใจ พี่มีความรักใคร่กับแม่ พอถึงวันดีพ่ีจะมาหมั้น พอถึงวันจันทร์พ่ีจะมาขอ ขอ
แม่แขนอ่อนท่อนจันทร์ ถ้ารักฉันน้องจงรอ.. 

ลูกคู่    โย้นๆจัง เขาไม่รักเราจริงก็ไปเสีย ดอกกระมัง ก็ไปเสียดอกกระมัง เอ้อ เออ เอ่อ เอ๊ย 

หญิง 
  

พ่อ ร เรือ รุ่งริ่ง พ่อ ล ลิงจับหลัก พ่ีอย่าพะวงหลงรัก เลย นะพ่อ ร เรือรูปหล่อ    พ่อ ร เรือ
หลุดหลัก ถึงมาบอกรักน้องก็ไม่รอ…. 

ลูกคู่    โย้นๆจัง เขาไม่รักเราจริงก็ไปเสีย ดอกกระมัง ก็ไปเสียดอกกระมัง เอ้อ เออ เอ่อ เอ๊ย 

ชาย   แม่ฝรั่งข้างรั้ว น้องจะสุกคาข้ัว เอาไว้คอยใคร น้องจะหล่นก็หล่น ขอให้พ่ีคนละใบ 

ลูกคู่     โย้นๆจัง เขาไม่รักเราจริงก็ไปเสีย ดอกกระมัง ก็ไปเสียดอกกระมัง เอ้อ เออ เอ่อ เอ๊ย 

หญิง   พ่อฝรั่งข้างรั้ว น้องไม่สุกคาข้ัว เอาไว้คอยใคร รักน้องไม่หล่นไม่เล็ด แม่แต่เท่าเม็ดพริกไทย .. 

ลูกคู่    โย้นๆจัง เขาไม่รักเราจริงก็ไปเสีย ดอกกระมัง ก็ไปเสียดอกกระมัง เอ้อ เออ เอ่อ เอ๊ย 
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บทที่ว่า แม่ปลาปิ้งข้าวปั้น จะเห็นว่า อาชีพหลักของประชาชน คือ การหาปลา ปลูกข้าวเหนียว เพราะ ชาว
นครชุมนั้นเป็นชาวเวียงจันทน์ ค าประพันธ์ ชี้ให้เห็นที่มาของชาวนครชุมอย่างชัดเจน…….. 
          ค่านิยมเรื่องความรัก ….ผู้ชายมือไว ถือโอกาส จับต้องเนื้อตัวของผู้หญิงเสมอ ดังบทร้องที่ว่า พ่ีเอามือเข้าไป
แปะน้องก็ป่ายมือปัด… 
          เพลงลิเกป่า มีเนื้อร้องที่น่าสนใจ ฉายภาพภูมิปัญญาของก าแพงเพชรอย่างชัดเจนและแจ่มแจ้ง                      
ถ้าพิจารณาท่ีละบทละบาท ผู้อ่านผู้ฟังจะสามารถซึมซับประเพณีและวัฒนธรรม นครชุมได้อย่างลึกซึ้งและ             
กินใจ…  

ระบ าร้องแก้ 

 

เมืองนครชุม ที่ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ าปิง มีอายุต่อเนื่องกันมากว่า 600 ปี แม้บางยุคสมัยอาจขาดตอนไปบ้าง แต่
สามารถรักษาเอกลักษณ์ของนครชุมไว้ได้ตลอด ในช่วงสองร้อยปีที่ผ่านมา ชาวนครเวียงจันทน์ ได้อพยพมาอยู่นครชุม 
ด้วยเหตุผลทางการเมือง ท าให้เกิดการผสมผสานระหว่างคนพื้นเมืองกับชาวเวียงจันทน์  กลายเป็นบ้านปากคลองใน
ปัจจุบัน 

 

         วัฒนธรรมท้องถิ่น ได้ผสมผสานกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกัน ระบ าร้องแก้ เป็นการแสดงพ้ืนบ้านนครชุม อย่าง
หนึ่ง ที่น าระบ ากลางบ้านมาปรับปรุงเป็นระบ าร้องแก้ คือ ร้องแก้กันระหว่างชายหญิง โต้ตอบกันอย่างสนุกสนาน 
กลายเป็นเพลงพ้ืนบ้านของชาวนครชุม ระบ าร้องแก้ หายสาบสูญไปเกือบ 50ปี  

 

แม่สุวรรณ สังข์สุวรรณ ผู้น าประชาชนหมู่ที่ 4 นครชุม รวบรวมผู้คนด าเนินการจัดการแสดงพ้ืนบ้าน ระบ า
ร้องแก้ขึ้น พัฒนามาจนถึงปัจจุบัน   มีเนื้อร้องที่น่าสนใจ ที่จดจ ากันมาดังนี้ 
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ชาย นักจะเล่น ให้น้องเต้นออกมา อย่ามัวระอาแกมอาย 
ลูกคู่ ชะเอ่อระเหย ลอยมา หงส์เอยลอยมาลอยไป 
หญิง นักระบ าอย่ามัวท ากระบวน ยื่นหน้าลอยนวล เถิดพ่อพวงมาลัย 
ลูกคู่ ชะเอ่อระเหย ลอยมา หงส์เอยลอยมาลอยไป 
ชาย แต่พอโดดเข้าวง พี่ก็โก่งเสียงร้อง เสียงกลมเหมือนดังกลอง ตีใกล้ดังไกล 
ลูกคู่ ชะเอ่อระเหย ลอยมา หงส์เอยลอยมาลอยไป 
หญิง พ่อสูงระหงโปร่งฟ้า มาแลดูหล่อกว่าใครเอยใคร 
ลูกคู่ ชะเอ่อระเหย ลอยมา หงส์เอยลอยมาลอยไป 
ชาย พ่ีรักน้องจริง เหมือนปลิงเกาะขา ยืดไปยาวมาเหมือนปลิงเกาะควาย 
ลูกคู่ ชะเอ่อระเหย ลอยมา หงส์เอยลอยมาลอยไป 
หญิง อย่ามารักน้องเลย นะพ่อเตยต้นต่ า รักน้องไปท าเอยไหม 
ลูกคู่ ชะเอ่อระเหย ลอยมา หงส์เอยลอยมาลอยไป 
ชาย พ่ีรักน้องแท้ๆ เหมือนผ้าแพรแถบ พี่รักน้องเอาเสียแทบขาดเอ๋ยใจ 
ลูกคู่ ชะเอ่อระเหย ลอยมา หงส์เอยลอยมาลอยไป 
หญิง พ่ีรักน้องจริง หรือพ่ีรักน้องเล่น น้องยังไม่เห็นน้ าเอ๋ยใจ 
ลูกคู่ ชะเอ่อระเหย ลอยมา หงส์เอยลอยมาลอยไป 

         

ระบ าร้องแก้  มีลักษณะค าประพันธ์ ที่ได้มาตรฐาน เหมือนเพลงปฏิพากย์ท่ัวไป  สภาพสังคมและวัฒนธรรม 
ปรากฏในบทร้องจ านวนมาก อาทิ ผู้หญิงนิยมห่มผ้าแพรแถบ คือ ผ้าคาดอก ต่างเสื้อ ฝ่ายชาย จึงอยากเป็นผ้าแพร
แถบ ดังเนื้อร้องที่ว่า พ่ีรักน้องแท้ๆ เหมือนผ้าแพรแถบ พ่ีรักน้องเอาเสียแทบขาดเอ๋ยใจ.. คงท าให้สาวๆสมัยนั้น หน้า
แดงด้วยความเขินอาย 
        เพลงพ้ืนบ้านระบ าร้องแก้ จึงเป็น เพลงพื้นบ้านที่น่าสนใจ ที่ควรศึกษาและอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและเผยแพร่ไว้ เพ่ือ
แสดงถึงวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นที่ไม่รู้ลืม  

 



 



        


