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บทคัดย่อ 
 

 โครงงานภาษาไทยเรื่อง“เพลงกล่อมเด็ก : สายใยรักลุ่มแม่น ้าตาปี ร้อยวจีสืบสานภาษาถิ่น”        
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและรวบรวมเพลงกล่อมเด็กในต้าบลตลาด อ้าเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพ่ือ
เผยแพร่เพลงกล่อมเด็กในต้าบลตลาด อ้าเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นที่รู้จัก กันอย่างแพร่หลาย 
และเพ่ือสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อเพลงกล่อมเด็กใน
ต้าบลตลาด อ้าเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 จากการศึกษาเพลงกล่อมเด็กในต้าบลตลาด อ้าเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ท้าให้ผู้ศึกษา     
ได้เพลงกล่อมเด็ก ทั งหมด จ้านวน ๑๑ เพลง คือ ๑. เพลงไก่เถือน ๒. เพลงแม่ซื อทั งสี่ ๓. เพลงพระสังข์ ๔. เพลง
โนราห์ ๕. เพลงไปคอน ๖. เพลงแทงต้มลากพระ ๗. เพลงบวชเป็นเณร ๘. เพลงเวเปล ๙. เพลงปลูกรักไว้ที่   
หินแท่น  ๑๐. เพลงหมากอ่อน และ ๑๑. เพลงกรรม จากนั นผู้ศึกษาได้น้าเพลงกล่อมเด็กทั ง ๑๑ เพลง         
มาด้าเนินการเผยแพร่ ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งสามารถท้าได้ ๔ วิธี คือ ๑. เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ๒. เผยแพร่ผ่านห้องประชาสัมพันธ์ ห้องสมุด และห้องกลุ่ม
สาระภาษาไทยของโรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ๓. เผยแพร่ผ่านรายการเสียงตามสายของ
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และ ๔. เผยแพร่กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียน ผู้ปกครอง และ
บุคลากรทางการศึกษา เมื่อเสร็จสิ นขั นตอนการเผยแพร่ ผู้ศึกษาได้การสอบถามความพึงพอใจของเพลง   
กล่อมเด็กในต้าบลตลาด อ้าเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของนักเรียน จ้านวน ๔๐ คน ผู้ปกครอง จ้านวน 
๓๐ คน และบุคลากรทางการศึกษา จ้านวน ๓๐ คน รวมทั งหมด จ้านวน ๑๐๐ คน พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อเพลงกล่อมเด็กในต้าบลตลาด อ้าเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้าน
ความรู้ ในระดับมากที่สุด คือ ข้อ ๑.๑ ได้รับความรู้เกี่ยวกับเพลงกล่อมเด็ก จ้านวน ๘๓ คน คิดเป็นร้อยละ 
๘๓ ด้านการสร้างความพึงพอใจ ในระดับมากที่สุด คือ ข้อ ๒.๔ มีความพึงพอใจกับการเผยแพร่เพลงกล่อมเด็ก
ให้กับบุคคลทั่วไปได้ทราบกันอย่างแพร่หลาย จ้านวน ๘๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๙ และด้านการสร้างความ
ตระหนัก ในระดับมากที่สุด คือ ข้อ ๓.๓ ต้องการเผยแพร่เพลงกล่อมเด็กในจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เป็นที่รู้จัก
อย่างแพร่หลาย เพ่ือปลูกฝังจิตส้านึกที่จะช่วยท้าให้บุคคลเกิดความตระหนักและส้านึกรักษ์ในบ้านเกิดของ
ตนเอง จ้านวน ๙๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๙  

(ก) 



ตัวอย่างเพลงกล่อมเด็กที่ได้ศึกษาและรวบรวมมา 
๑. เพลงไก่เถือน 

ฮาเอ้อ... เหอ... ไก่เถื่อนเหอ  ขันเทือนทั งบ้าน  
โลกสาวขี คร้าน    นอนให้แม่ปลุก 
ฉวยได้ด้ามขวาน    แยงวานดังพลุก 
นอนให้แม่ปลุก    โลกสาวขี คร้านการ...เหอ... 

๒. เพลงแม่ซื้อทัง้สี ่
ฮาเอ้อ... เหอ... น้องนอนเหอ   นอนให้หลับด ี
แม่ซื อทั งสี่     มาช่วยพิทักษ์รักษา 
อาบน ้าป้อนข้าว     มารักษาเจ้าทุกเวลา 
มาช่วยพิทักษ์รักษา    เด็กอ่อนนอนเปล...เหอ... 

๓. เพลงพระสังข ์
ฮาเอ้อ...เหอ...พระสังข์เหอ   สมเพทเวทนาลูกหอยสังข ์
เขาเกลียดเขาชัง     พระสังข์อยู่ในรูปเงาะ 
คนทั งเพเขาเดินดิน    พระสังข์เนื อนิลถือไม้เท้าเหาะ 
พระสังข์อยู่ในรูปเงาะ    เหาะตามนางรจนา...เหอ... 

๔. เพลงโนราห์ 
ฮาเอ้อ...เหอ...นางน้องเหอ   น้องนางโนราห์ 
หนีพ่อแม่มา     อาบน ้าในสระ 
นายพรานคล้องได้    พาไปหวายพระองค ์
อาบน ้าสระสรง     หลงด้วยนายพรานป่า...เหอ 

๕. เพลงไปคอน 
ฮาเอ้อ…เหอ…ไปคอนเหอ    ไปแลพระนอนพระนั่ง 
พระพิงเสาตั ง     หลังคามุงเบื อง 
เข้าไปในห้อง     ไปแลพระทองทรงเครื่อง 
หลังคามุงเบื อง     ทรงเครื่องดอกไม้ไหว้…เหอ… 

๖. เพลงแทงต้มลากพระ 
ฮาเอ้อ…เหอ…นอนเสียน้องนอนเหอ  แม่ไปบ้านหัวนอนสักเดียว 
ไปเซ้อสารเหนียว    แทงต้มลากพระ 
โถกโถกแพงแพง     แม่อีแดงมันไม่ละ 
แทงต้มลากพระ     ไม่ละสักหนเดียว…เหอ… 

๗. เพลงบวชเป็นเณร 
ฮาเอ้อ...เหอ....ต้นพร้าวเหอ      ต้นพร้าวทางเอน 
พ่ีบวชเป็นเณร       สาวน้อยอย่าเพิ่งเอาผัว 
น ้าค้างในเดือนหก      หมันตกลงกลางเขาวัว 
สาวน้อยอย่าเพิ่งเอาผัว     ให้พ่ีสึกแต่เณรก่อน...เหอ... 

 
 



๘. เพลงเวเปล 
ฮาเอ้อ...เหอ....เวเปลเหอ   เวไปใต้ต้นส้มจุก  
อยู่วัดไม่นุก    สึกออกไปหาเมีย 
ผ้าเหลืองท่ีแม่ย้อมให้   เจ้าเอาไปไว้ที่ไหนเสีย  
สึกออกไปหาเมีย    เสียผ้าเหลืองท่ีแม่ย้อมให้...เหอ... 

 ๙. เพลงปลูกรักไว้ที่หินแท่น  
ฮาเอ้อ...เหอ...ปลูกรักเหอ   น้องปลูกรักไว้ที่หินแท่น  
เทโวเทวาทุกดาวแดน    ท่านช่วยพิทักษ์รักษา  
พระอินทร์พระพรหม    ตักน ้ามารมต้นรักข้า  
สิบหกชั นฟ้า     รักษาต้นรัก...เหอ... 

๑๐. เพลงหมากอ่อน 
ฮาเอ้อ...เหอ...หมากอ่อนเหอ  หย่อนลายแหย้  
ทิ งเสียพ่อแม ่    แล่นตามชายมา  
บุกน ้ามาเทียมนม    บุกตมมาเทียมกลางขา  
แล่นตามชายมา    หมากอ่อนหย่อนลายแหย้...เหอ... 

๑๑. เพลงกรรม 
ฮาเอ้อ...เหอ...กรรมเหอ     กรรมกราบ 
บาปกุ้งบาปปลาน้องไม่เคยท้า    ขอให้พบพี่ชายภายภาคหน้า 
ชาตินี ตัวน้องหลงเกิด    ขอให้ก้าเนิดในยอดฟ้า 
ขอให้พบพีช่ายภายภาคหน้า    ถ้าน้องร่วมฟ้าหวัน...เหอ... 

 
 
 


