
 

แบบประวัติคลังปัญญาผู้สูงอายุ  จังหวัดก าแพงเพชร 

 

๑.  นาย    นาง     นางสาว   (ชื่อ – สกุล)          วันเพ็ญ  บุญญาสิทธิ์          .                             

๒. วัน/เดือน/ปีเกิด   00/00/2484                  .อายุ             76       .ปี 

๓. เลขประจ าตัวประชาชน  

วันที่ออกบัตร        10 มกราคม 2551          .      วันที่บัตรหมดอายุ           ตลอดชีพ                     . 

สถานที่ออกบัตร         กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย          . 

๔. เชื้อชาติ.           ไทย             สัญชาติ          ไทย            ศาสนา         พุทธ      . 

๕. โทรศัพท ์                            โทรสาร (ถ้ามี)                             โทรศัพท์มือถือ                        .                                                                                                                                                                                           

e-mail                                              . 

๖.ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 

บ้านเลขท่ี   143        ชุมชน    พัฒนาวิมล   หมู่ที ่  3     ซอย........................ต าบล    นครชุม    .     

อ าเภอ     เมืองก าแพงเพชร      จังหวัด   ก าแพงเพชร          รหสัไปรษณีย์    62000     . 

๗.ที่อยู่ปัจจุบัน 

บ้านเลขท่ี   143        ชุมชน    พัฒนาวิมล   หมู่ที ่  3     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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แบบ คปญ.1/2560 



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 เพลงพื้นบ้านร าแม่ศรี หมู่ที่ ๓        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....................................................................................  

  



เพลงร าแม่ศรี 

 
 

ที่มาของการร าแม่ศรี  
แม่ศรีเป็นการละเล่นพ้ืนบ้าน ตามความเชื่อของชาวในเรื่องการเข้าทรง จากวรรณกรรม  เรื่องทุ่งมหาราช 

ของครูมาลัย ชูพินิจ ได้กล่าวถึง การร าแม่ศรี เพ่ือคัดเลือกสาวงามประจ าหมู่บ้าน นิยมเล่นกันในงานสงกรานต์            
ผู้สืบค้นคือ นางเฟ้ียม กิตติขจร แสดงโดยแม่บ้านต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

 

วิธีเล่น              

 แม่ศรีจะเลือกจากหญิงสาวที่หน้าตาสวยงาม ร าสวยที่สุดในหมู่บ้าน ผู้ร าแม่ศรี  จะถือกรวยดอกไม้ธูปเทียน 
นั่งอยู่กลางวง ผู้เล่นคนอ่ืนจะร้องเพลงเชิญแม่ศรี ร้องซ้ าไปมาจนแม่ศรีเข้าร่างทรง จะวางดอกไม้และเริ่มลุกร า 
 

การแต่งกาย  หญิงนุ่งโจงกระเบน ห่มสไบ 
 

เนื้อเพลง 
 เชิญแม่ศรี แม่ศรีเอย แม่ศรีสาวหงส์ เชิญเจ้ามาลง แม่นางสร้อยทอง ชวนพ่ีชวนน้อง เชิญแม่ศรีเอยแม่ศรีเข้า 
   - แม่ศรีเอย แม่ศรีสวยสะ ยกมือไหว้พระ ว่าจะมีคนชม ขนคิ้วเจ้าก็ต่อ คอเจ้าก็กลม ชักผ้าปิดนมชม
แม่ศรีเอย  
  -  แม่ศรีเอย แม่ศรีเอวกลม ห่มผ้าสีทอง เจ้าลอยละล่อง เข้าในห้องไหนเอย เจ้าลอยละล่อง จะเข้าใน
ห้องใครเอย  
  -  เจ้าพวงมาลัย ควรหรือจะไปจากห้อง เจ้าลอยละล่อง เข้าในห้องไหนเอยจะลอยละล่อง จะเข้าใน
ห้องใครเอย 
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ลักษณะค าประพันธ์ วรรคละ 3 - 4 ค า รวม 6 วรรค 24 ค า 
 

สภาพสังคมและวัฒนธรรมที่ปรากฏในบทร้อง 
 

 1. การประกอบอาชีพ          
       การประกอบอาชีพไม่ชัดเจน แต่ภายหลังจากการท าไร่ ท านา ชาวบ้านจะมารวมกันที่ลานบ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน หรือลานวัดพระบรมธาตุ แล้วจะร้องเล่น ร าแม่ศรี อย่างสนุกสนาน  
 

2. สภาพสิ่งแวดล้อม 
    ชาวบ้านรักสงบและมีการรวมตัวกันมีความสามารถในการ ร้องร า รักสนุก มีการท าไร่ ท านาเป็นอาชีพ

หลัก 
 

3. ค่านิยมเรื่องความรัก                   
        เป็นการเลือกสาวงาม ประจ าหมู่บ้าน เมื่อชาวบ้านมารวมตัวกันแล้ว ก็มีการร าแม่ศรี โดยเลือกสาวงาม
ทีสุ่ดในหมู่บ้านมาร า หรือเข้าทรง เมื่อแม่ศรีเข้าทรงสาวงามก็ออกมาร าโดยไม่รู้สึกตัว ร าไปเรื่อยๆ จนเหนื่อยอ่อน 
เพ่ือนสนิทจะเข้าไปกระซิบที่ข้างหูให้รู้สึกตัว แม่ศรีจะตกใจและไม่รู้ว่าตนเองท าอะไรลงไป ผู้หญิงที่ได้รับเลือกเป็น            
แม่ศรีจะได้รับการยอมรับจากทุกคนในหมู่บ้าน เป็นการประกวดสาวงามโดยใช้สังคมเป็นกรรมการตัดสินอย่างแท้จริง
  

 4.ค่านิยมในเรื่องประเพณี               
   ประชาชนชาวก าแพงเพชร นับถือพระพุทธศาสนา ถ้าผู้หญิงคนใดไหว้พระได้สวย จะมีคนชมมากว่า
เรียบร้อย เหมาะจะเป็นแม่บ้านแม่เรือน ผู้หญิงจะสวยต้องมีคิ้วดกและต่อกัน คอจะต้องกลมและสวยงาม การแต่งตัว 
ผู้หญิงจะห่มผ้าสไบ เมื่อร าไป ผ้าสไบจะหลุดออกแม่ศรีก็ชักผ้าสไบ ไปปิดนม (จนมีค าร้องว่า ชักผ้าปิดนมชมแม่ศรี
เอย) นิยมห่มผ้าสีทอง (บางทีว่า สีตอง) รูปร่างของผู้หญิง ผู้หญิงจะต้องอวบ เอวต้องกลม ไม่เอวบางร่างน้อยเหมือน
หญิงสมัยโบราณสมัยสุโขทัย หรืออยุธยา 
 

คุณค่าที่ได้รับจากการร าแม่ศรี 
คุณค่าทางวรรณศิลป์ 
 ถ้อยค ามีภาษาที่ สัมผัสสระและสัมผัสอักษรอย่างไพเราะและงดงาม เช่น แม่ศรีเอย แม่ศรีสวยสะ ยกมือไหว้
พระว่าจะมีคนชม ขนคิ้วเจ้าก็ต่อ คอเจ้าก็กลม ชักผ้าปิดนม ชมแม่ศรีเอย 
    ศรี - สาว - สะ    เป็นสัมผัสอักษร 
    ขน - คิ้ว - คอ   เป็นสัมผัสอักษร 
      นม - ชม   เป็นสัมผัสสระที่ไพเราะ 
 

คุณค่าทางสังคม 
 เป็นการลงมติเลือกหญิงงาม ด้วยวิธีการแนบเนียนแบบชาวบ้าน คือ การเลือกให้เป็นแม่ศรีในวรรณคดี เรื่อง
ทุ่งมหาราช ของนายมาลัย ชูพินิจ กล่าวถึงการร าแม่ศรีไว้ว่า ...ในคืนนั้นเอง สุดใจ ก็พบเขาอีก ขณะที่เข้าทรงแม่ศรีอยู่
ที่ลานบ้านผู้ใหญ่พูน ท่ามกลางเสียงตีเกราะเคาะไม้ ท่ามกลางแสงไต้สว่างเรืองๆและเสียงกระทุ้งของลูกคู่ ทั้งหนุ่มสาว
แก่เฒ่าและเด็ก ซึ่งตะเบ็งกึกก้องเกรียวกราวออกไปในราตรีที่มืดสนิท นัยน์ตาของหล่อนอาจจะหรี่ปิด ตามธรรมเนียม
ของการเข้าทรงมากกว่าจะเป็นจริง (คือแม่ศรีเข้าทรง) กิริยาของหล่อนอาจสงบนิ่ง แม้เท้าทั้งสองจะเยียบอยู่บนฝา
กะลาและมือทั้งคู่ แตะอยู่กับพ้ืน หมิ่นเหม่ต่อการคว่ ามาข้างหน้า หรือหงายไปข้างหลัง ขณะที่นั่งหมุนไปรอบๆกาย 
สุดใจก็ยัง สังเกตเห็นเขาได้ ...  ในหูก้องไปด้วยเสียง ... แม่ศรีเอย แม่ศรีสาวสะ ยกมือไหว้พระ เอ๋ยว่าจะมีคนชม 
ขนคิ้วเจ้าก็ต่อ คอเจ้าก็กลม ชักผ้าปิดนม ชมแม่ศรีเอย ... หูยังได้ยินเสียงเพลง    
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เจ้าพวงมาลัย ควรหรือจะไปจากห้อง เจ้าลอยละล่อง เข้าไปในห้องไหนเอย เจ้าลอยละล่อง เข้าในห้องใครเอยแล้ว
หล่อนก็ร าเนิบๆ และแช่มช้า ส านึกดี ถึงนัยน์ตาคู่หนึ่งซึ่งจ้องจับอยู่ ที่ทรวดทรงอันอ้อนแอ้นของหล่อน ที่แขนทั้งคู่อัน
อ่อนช้อย ที่ไหล่และอกท่ีกระเพ่ือมถ่ี ขณะที่ไหวโยนไปตามจังหวะเกราะเคาะไม้ กลองและท านองเพลง อ้อ คนที่ทรง
แม่ศรี เข้านี่ เป็นอย่างนี้เอง ... อยากจะกางแขนออกถลา แล่นบินขึ้นไปหล่อนร าและร าไปเรื่อย ๆ เหมือนจะไม่รู้สึก
เหน็ดเหนื่อย โดยปราศจากการเข้าใจในความหมายรู้สึกแต่ว่ากังวานของมัน น าไปสู่ส านึกมากมาย อย่างที่วัยสาวไม่
เคยผ่านพบและก าลังอยู่คนละโลกกับผู้คนที่ชุมนุมอยู่ลานบ้านนั้นก็พอดีวิมานทลายครืนลง เมื่อมือคู่หนึ่งมาจับไหล่
และเสียงกระตู้วู้ ก้องเข้าไปในแก้วหู หยุดร ายืนงง เป็นครู่ แล้วลืมตาดู อย่างคนที่แม่ศรีออก ... 
 

คุณค่าทางภูมิปัญญา            
ที่เห็นได้ชัด คือการเลือกสาวงามประจ าหมู่บ้าน ท าได้อย่างแนบเนียนและไม่ต้องน ามาประกวดกันอย่าง

ปัจจุบันเป็นการยอมรับที่ใช้ภูมิปัญญาและทุกคนลงมติ 
 

คุณค่าทางวัฒนธรรม          
 การเลือกคู่ครอง ของหญิงไทย ในอดีตนั้นเป็นเรื่องส าคัญดังเนื้อเพลงที่ว่า จะลอยละล่องเข้าในห้องไหนเอย 
จะลอยละล่องเข้าในห้องใครเอย แฝงไว้ซึ่งมีวิธีคิดอันงดงามอย่างที่สุด 
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เพลงร าคล้องช้าง 

 
ความเป็นมา            

 จังหวัดก าแพงเพชรเป็นเมืองที่มีอายุกว่า 1,500ปี และมีชุมชนโบราณที่อยู่สืบทอดภูมิปัญญาของชุมชนมาก
ว่า 500 ปี เช่น การละเล่นพ้ืนบ้านร าคลองช้าง ร าแม่ศรี เพลงพวงมาลัย ระบ าร้องแก้ลิเกป่า ร าโทน เป็นต้น   
 ชุมชนโบราณนครชุม อยู่ในเขตอ าเภอเมืองก าแพงเพชร ห่างจากก าแพงเมืองก าแพงเพชรคนละฝั่งในแม่น้ า
ปิง คนละฝั่งในทิศตะวันตก ประชาชนมีวิถีชีวิตที่น่าสนใจ  แม้จะเป็นชุมชนเมือง แต่สามารถรักษาวัฒนธรรมและ
ประเพณีไว้อย่างเหนียวแน่น โดยที่ชุมชนโบราณนครชุมได้มีการสืบทอดการแสดงพื้นบ้านไว้จนถึงปัจจุบัน    

ความเป็นมา           
 เป็นการละเล่นที่เก่าแก่ของต าบลนครชุม จังหวัดก าแพงเพชร การละเล่นได้ดัดแปลงการคล้องช้างลากไม้มา
แสดงช้างในเทศกาลสงกรานต์ การท าบุญกลางบ้าน เพ่ือหนุ่มสาวได้มีโอกาสพบปะกัน ผู้สืบค้นแม่เฟ้ิยม กิตติขจร, แม่
ล าภู ทองธรรมชาติ แสดงโดยแม่บ้านต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชรเป็นการละเล่นพื้นบ้านซึ่ง
เลียนแบบวิถีชาวชนบทในการจับช้างหรือคล้องช้าง มาใช้งานโดยแบ่งผู้เล่นออกเป็นสองกลุ่มคือ   

 1. ผู้ร้องเพลงคล้องช้างและเล่นดนตรีประกอบด้วยกลอง ฆ้อง ฉิ่ง ฉาบ กรับ    

 2. ผู้ร า แบ่งออกเป็นสองฝ่ายเท่าๆกัน  คือฝ่ายชายและฝ่ายหญิงและใช้ผ้าคล้องคอ (ท าบ่วงคล้องช้าง)     
เป็นอุปกรณ์การเล่น 
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วิธีการเล่น            
ผู้ขับร้องเพลงและเล่นดนตรี ยืนรวมกันเป็นกลุ่มและช่วยกันร้องและเล่นดนตรีให้จังหวะ ผู้ร าตั้งแถวสองแถว

โดยแบ่งเป็นฝ่ายชายจะเริ่มร าและน าผ้าไปคล้องฝ่ายหญิงก่อน ถ้าคล้องหญิงคนไหนคนนั้นจะต้องออกมาร าและน าผ้า
ไปคล้องอีกฝ่ายหนึ่ง แทนสลับกันไปจนครบทุกคน ความสนุกจะอยู่ที่การล่อหลอก่อนคล้องไม่ได้ก าหนดจ านวนผู้เล่น 
 

ท่าร า             
 ท่าร ามี 6ท่า  ท่าจดจ้องเตรียมคล้อง/ท่าคล้องช้าง/ท่าผูกไว้ที่ต้นยอ/ท่าผูกไว้ที่ต้นท้อง/ท่าผูกไว้ที่ต้นรัก/           
ท่าดึงช้าง/ท่าร า/ท่าจบ 
     

การแต่งกาย            

หญิงจะนุ่งโจงกระเบน เสื้อแขนกระบอก  ผ้าแถบคล้องคอ (ใช้คล้องฝ่ายชาย) ชายนุ่งโจงกระเบน  เสื้อดอก
คอกลม ผ้าขาวม้าผูกเอว 

 

เครื่องดนตรี            

เครื่องดนตรีที่ใช้กับร าคล้องช้าง คือกลองยาว เครื่องดนตรี เช่น กลองโหม่ง ฉิ่ง กรับ ฉาบ  
  

โอกาสที่เล่น    

การละเล่นพื้นบ้าน ร าคล้องช้างใช้เล่น
ในงานทางศาสนา ท าบุญ งานบวช งานแต่ง 
งานประจ าปี งานรื่นเริงต่างๆ    
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เนื้อเพลง           
 คล้องเถิดหนาพ่อคล้อง คล้องเถิดหนาแม่คล้อง อย่าจดอย่าจ้อง คล้องได้ตัวงามเอย คล้องช้างมาได้แล้วเหวย 
คล้องช้างมาได้แล้วหวา ผูกไว้ที่ต้นยอ ช้างเถ่ือนเข้ามาเกย มาเลยเอาช้างมาต่อ ต้นยอเล็กนักมันก็หักลงเอย 
 คล้องเถิดหนาพ่อคล้อง คล้องเถิดหนาแม่คล้อง อย่าจดอย่าจ้อง คล้องได้ตัวงามเอย คล้องช้างมาได้แล้วเหวย 
คล้องช้างมาได้แล้วหวา ผูกไว้ที่ต้นทอง ใครเป็นเจ้าของรีบมาจองเอย     
 คล้องเถิดหนาพ่อคล้อง คล้องเถิดหนาแม่คล้อง อย่าจดอย่าจ้อง คล้องได้ตัวงามเอย คล้องช้างมาได้แล้วเหวย 
คล้องช้างมาได้แล้วหวา ผูกไว้ที่ต้นรัก พี่มาช้านัก อกต้องหักลงเอย (ซ้ าทั้งหมด 3 ครั้ง)  
 

ลักษณะค าประพันธ์          
 เป็นเพลงพ้ืนบ้าน มีลักษณะค าประพันธ์ที่ไม่แน่นอนยึดหลักการเป็นค าคล้องจองวรรคละ  5 ค า จ านวน 11 
วรรค 

สภาพสังคมท่ีปรากฏ          
 เมืองก าแพงเพชร เป็นเมืองที่มีการท าป่าไม้มากที่สุด พาหนะส าคัญในการท าไม้คือ ช้างประชาชนนิยมไป
คล้องช้างมาใช้งานลากไม้ในป่า ประกอบกับการที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ จึงน าช้างไปผูกไว้กับต้นไม้ต่าง ๆ เช่น ต้นยอ 
ต้นทอง ตันรัก เนื้อเพลงเดิมคงมีต้นไม้อีกมากมายแต่ตกทอดมาเพียง 3 ต้น    
 ต้นยอ เป็นต้นไม้ที่ชาวก าแพงเพชร นิยมปลูกไว้ในบ้าน เพ่ือเป็นคตินิยมให้พูดเพราะรู้จักให้เกียรติและยกย่อง
ผู้อื่น               
 ต้นทอง ชื่อเต็มว่าต้นทองกวาว ต้นใหญ่ดอกสีแดง บ้างเรียกทองธรรมชาติ เป็นที่นิยมปลูกในภาคเหนือมาก 
จังหวัดก าแพงเพชรมีมากที่สุด ออกดอกฤดูหนาว สีแดงสดเป็นค่านิยมที่เป็นมงคลนาม   
 ต้นรัก เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ใช้ยางส าหรับลงพ้ืนหรือทาสิ่งต่าง ๆ ยากเรียกว่าน้ ารัก ในอุทยานประวัติศาสตร์
ก าแพงเพชรมีเป็นจ านวนมาก เป็นค่านิยมท่ีเป็นมงคลนามเช่นกัน 

สภาพสังคมในจังหวัดก าแพงเพชร        
 1.1 การประกอบอาชีพ อาชีพที่ส าคัญในเพลงระบ าคลองช้างนี้คือ การลากไม้ หรือใช้งานเกี่ยวกับการท าไม้
 1.2 สภาพแวดล้อม ในอดีตมีป่าไม้เป็นจ านวนมาก มีการท าสัมปทานกันทุกแห่ง การน าชื่อของต้นไม้มาเล่า
ในค าร้องจึงไม่มีวันที่สิ้นสุด         
 1.3 ค่านิยมในเรื่องความรัก ในสมัยนั้นหนุ่มสาวจะไม่ค่อยพบปะกันง่าย ๆ เหมือนปัจจุบัน ระบ าคล้องช้างจึง
ซ่อนคู่รักไว้ให้เลือก ด้วยวิธีที่ชอบใครก็น าผ้าไปคล้องคนนั้น 

คุณค่าที่ได้รับ             
 1. คุณค่าทางวรรณศิลป์ เนื้อเพลงเป็นการเล่นค า ใช้ถ้อยค าที่สัมผัสได้งดงามไพเราะและมีความหมายลึกซึ้ง
 2.  สะท้อนให้เห็นสภาพแวดล้อม สภาพสังคมสิ่งแวดล้อมในจังหวัดก าแพงเพชรนั้นเต็มไปด้วยป่าไม้ มีต้นไม้
ทุกประเภท อาชีพอาชีพหลักในสมัยนั้นก็คือ การท าไม้ ตักยาง ตีผึ้ง ซึ่งล้วนต้องอาศัยป่าไม้ทั้งสิ้น   
 3.  คุณค่าทางภูมิปัญญา ต้นไม้แต่ละชนิดที่น ามาร้องเป็นต้นไม้ที่มีความหมาย ที่สองหรือความหมายที่แฝงไว้
ด้วยความเชื่อและภูมิปัญญาไทย 
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 4.คุณค่าทางวัฒนธรรมประชาชน เมื่อเหนื่อยจากการท างาน จากงานไม้ตอนเย็นหรือกลางคืนนั้นก็มาเล่น
ระบ าคล้องช้างเพ่ือคลายความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า และแสดงถึงความสามัคคี เป็นวัฒนธรรมอันดีงาม ที่สืบเนื่องมา
หลายร้อยปี 

 
 

เพลงดอกบัวไทย 
 ดอกบัวไทย นั้นช่างงามผุดผ่อง แต่ฉันมอง ฉันว่าเธอสวยกว่า เธอนั้นสวยจริงๆสวยยิ่งกว่าเทพธิดาหนักหนา
รักกว่าชีวิตของฉัน หากเธอตายฉันต้องวายชีวัน มาตายด้วยกัน ขึ้นสวรรค์กับฉันและเธอ 
 

 

เพลงสายน้ าแม่ปิง 
สายน้ าแม่ปิงไหลนอง น้ าเหนือไหลเซาะตลิ่ง ไหลดิ่งวิ่งเอ่อฝั่ง เห็นสองเรามานั่ง เห็นสองเรามาสั่ง                      

ฝากความหวังไว้ให้แก่กัน สายน้ าคือสายสัมพันธ์ เธอกับฉันเป็นชาวฝั่งปิง  เอ้าเธอกับฉันเป็นชาวฝั่งปิง 
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เพลง หงส์ หงส์ 
หงส์ หงส์ หงส์ อย่าทะนงไปนัก เดี๋ยวปีกของเจ้าจะหัก หักลงอยู่ตรงกลางหนอง อย่าทะนงถือดีว่าเป็น

หงส์ทอง ยามเมื่อฉันแลมอง หงส์เอ๋ย หงส์ทอง ขยับปีกบิน หงส์เอย หงส์ทอง ขยับปีกบิน 
           
                                              

คุณค่าที่ได้รับจากการเล่นเพลงพื้นบ้าน หมู่ท่ี 3 บ้านปากคลองใต้ 
 

1.คุณค่าทางวรรณศิลป์ 
 เป็นกลอนเพลงที่ไพเราะ มีสัมผัสนอก สัมผัสในอย่างแพรวพราว เช่น ฟังดู ฟังดูคารม ชายจะชม ไม่ชื่นอุรา 
ใจชายเชื่อไม่ได้หรอกหนา เปรียบเทียบสตรีเป็นดวงจันทร์ ผู้ชายเป็นกระต่าย เปรียบผู้หญิงเป็นหงส์ 
 

2.คุณค่าทางภูมิปัญญา 
 คนก าแพงเพชร ใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทาง ไม่นิยมไปทางบก ดังบทเพลงชากังราวที่ว่า พายเรือมารับ 
ขากลับกระไรน้ าเชี่ยว พายเรือคนเดียว น้ าเชี่ยวอุตส่าห์พายมา 
 

3.คุณค่าทางวัฒนธรรม 
  การเก้ียวพาราสีกัน เริ่มตรงไปตรงมามากข้ึน เช่น ในเพลง เธอจ๋า...เธอ จ๋า เธอชื่ออะไร บอกหน่อยจะได้รู้จัก
ไปมาจะได้ถามทัก รู้จักกันไว้แหละดี เผื่อพ่ีพลัดบ้านน้องเผื่อน้องพลัดบ้านพ่ี  

สวัสดีจ้าสวัสด ีฉันยินดี สามัคคีต่อเธอ 
เพลงร าโทน เป็นเพลงพ้ืนบ้านที่ใหม่ท่ีสุด การร าเล่น สนุกสนานเป็นต้นแบบของการร าวงมาตรฐานของกรม

ศิลปากร ที่ก าแพงเพชรมีเพลงร าโทนเกือบร้อยเพลง  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


