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การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบเพลงกล่อมเด็กของไทยกบัจีน * 
 

ป่านแกว้** 
 

บทคัดย่อ 
การวิจยัเร่ืองน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบเน้ือหาเพลงกล่อมเดก็ของไทยกบัจีน 

โดยเนน้ศึกษาและเปรียบเทียบการใชภ้าษาในเพลงกล่อมเดก็ของไทยกบัจีน  โดยคดัเลือกเพลงกล่อม
เดก็ท่ีมีเน้ือหาคลา้ยคลึงกนั  ไดตี้พิมพเ์ผยแพร่ ชาติละ  21 เพลง รวม 42 เพลง และคดัสรรเพลงกล่อม
เดก็ไทยท่ีเดก็ชอบ ดว้ยการสอบถามนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 –5 โรงเรียนถนอมพิศ 
กรุงเทพมหานคร และคดัเลือกเพลงกล่อมเดก็ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงผูว้ิจยัแปลเป็น
ภาษาไทยและตรวจสอบโดยการสอบถามนกัศึกษาไทยท่ีเรียนหลกัสูตรภาษาจีน  ชั้นปีท่ี 4 
มหาวิทยาลยัศิลปากร นาํเสนอผลการวิจยัดว้ยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ 

ผลการศึกษาพบวา่ เน้ือหาของ เพลงกล่อมเดก็สะทอ้นสภาพสงัคม  วิถีชีวิต ความเช่ือ รวมทั้ง
วฒันธรรมในดา้นต่าง ๆ  แบ่งเป็น 1) เพลงกล่อมเดก็ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัสตัว ์ทั้งเพลงของไทยและจีน
กล่าวถึงธรรมชาติของสตัวท่ี์รู้จกัคุน้เคย  เพลงของไทยกล่าวถึงบทบาทของแม่ ส่วนเพลงของจีน
กล่าวถึงบรรยากาศท่ีชวนใหเ้ดก็นอนหลบั 2) เพลงกล่อมเดก็ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัธรรมชาติ ทั้งเพลง
กล่อมเดก็ของไทยและจีนสะทอ้นภาพ ชาวบา้นและชนบทท่ีเป็นสังคมเกษตรกรรม  เพลงของไทยมี
เน้ือหาท่ีสมัพนัธ์กบัวฒันธรรมและความเช่ือของคนไทย  เพลงของจีนเป็นเร่ืองของวิธีการกล่อมเดก็
ของคนจีน 3) เพลงท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัความรัก เพลงของไทยและจีนสะทอ้นใหเ้ห็นความรักของแม่ท่ี
มีต่อลูก  เพลงของไทยสะทอ้น ความห่วงใ ยของแม่ท่ีมีต่อลูก  ส่วนเพลงของจีนนอกจากจะกล่าวถึง
ความรักของแม่แลว้ ยงัสะทอ้นถึงความรักท่ีมีต่อคนอ่ืนดว้ย 4) เพลงกล่อมเดก็ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบั
นิทานและวรรณกรรมของไทยกบัจีน ส่วนใหญ่แต่งตามเร่ืองวรรณกรรมหรือนิทานท่ีมีช่ือเสียง เพลง
ของไทยนิยมเลือกเน้ือเร่ืองบางตอนหรือตวัละครบางตวัมาแต่งเป็นเพลง ส่วนเพลงกล่อมเดก็ของจีน
นิยมยอ่เร่ืองนิทานและปรับแต่งเป็นเน้ือเพลง 

 
ค าส าคญั : เน้ือหาเพลงกล่อมเดก็  เพลงกล่อมเดก็ไทย-จีน  การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ 
________________________ 
 *  บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวทิยานิพนธ์ “การวเิคราะห์เชิงเปรียบเทียบเพลงกล่อมเดก็ของไทยกบัจีน” หลกัสูตรศิลป-
ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อาจารยท่ี์ปรึกษา  
รองศาสตราจารยธิ์ดา โมสิกรัตน์ 
 ** นกัศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวชิาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยั
หวัเฉียวเฉลิมพระ เกียรติ 
 



ศิลปศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 15 

A Comparative Analysis of Thai and Chinese Lullabies 

 

Chai Yao 

Abstract 

 This research aims to analyze comparatively the content and language usage of 

Thai and Chinese lullabies.  The scope of the study includes forty-two selected Thai 

and Chinese lullabies, twenty-one of each.  The selection focuses on Thai and Chinese 

lullabies which contents or stories are similar and have been published for sale.  The 

Thai lullabies are chosen by students, Grade 2 to 5 from Thanompist School, Bangkok.   

The Chinese lullabies are chosen by the researcher, from two books of collected 

Chinese lullabies. 

 The research finds that contents of the studied lullabies reflect their cultural and 

social contexts, which are: 1) lullabies relating to animals usually include the mother’s 

role, mostly found in Thai lullabies, and refer to calm surroundings to help young 

children to sleep, in Chinese lullabies, 2) lullabies relating to nature always describe the 

life of folk people in rural farming society, in particular Thai lullabies likely refer to 

some traditions and beliefs, while Chinese lullabies focus on making the children sleepy, 

3) lullabies relating to the mother’s love often describe the mother’s care for her 

children, especially Thai lullabies while Chinese lullabies also include the love for 

others, and 4) lullabies relating to tales or well-known stories usually refer to a part or a 

character in outstanding literary works, mostly found in Thai lullabies while Chinese 

lullabies present the summary of the whole story in short lyrics. 
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บทน า   
ศิลปวฒันธรรมมีความสมัพนัธ์กบัมนุษยอ์ยา่งแน่นแฟ้น ทาํใหม้นุษยแ์ตกต่างจากสตัว ์เพราะ

ศิลปวฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างสรรคข้ึ์น เพื่อแสดงความคิด ความรู้สึก อารมณ์ ประสบการณ์
และส่ิงอ่ืน ๆ ของมนุษย ์และในอีกดา้นหน่ึง สนัติ เลก็สุขมุ (2542  : 57)ไดอ้ธิบายวา่ ศิลปวฒันธรรม
ของมนุษยห์มายถึง กิจกรรมทางศิลปะประเภทต่าง ๆ รวมทั้งหตัถกรรมในครัวเรือน วรรณกรรม 
ประเพณี การละเล่น การร้องรําทาํเพลง เป็นตน้  แสดงใหเ้ห็นวา่ ศิลปวฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีไดส้ะทอ้น
วฒันธรรม ประเพณี สังคมและดา้นอ่ืนของมนุษยด์ว้ย 

ศิลปวฒันธรรมของมนุษยแ์บ่งไดเ้ป็นหลายประเภท ตามลกัษณะและการมีบทบาทหรือมี
คุณค่าต่อมนุษย ์ดงัเช่น บรรเลง สาคริก (2533 : 4)ไดแ้บ่งประเภทของศิลปวฒันธรรมเป็น ศิลปะ
พื้นบา้นและศิลปะอนัทรงคุณค่าในเชิงวิจิตรศิลป์  ถา้จาํแนกประเภทตามลกัษณะของกิจกรรมทาง
ศิลปะ แบ่งไดเ้ป็น ทศันศิลป์ ศิลปะการแสดง และวรรณศิลป์  สาํหรับศิลปะการแสดง ประกอบดว้ยดุ
ริยางคศิลป์หรือดนตรี นาฏศิลป์ และการแสดงประเภทอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมทั้งการขบัร้อง หรือ “เพลง” ก็
จดัเป็นศิลปะประเภทหน่ึงของศิลปวฒันธรรมของมนุษยด์ว้ย 

มนุษยส์ร้างสรรคเ์พลงเพื่อความบนัเทิง โดยการขบัร้อง มีท่วงทาํนองและเน้ือหาแสดงอารมณ์
และความรู้สึกนึกคิดของผูร้้องหรือผูแ้ต่ง บทเพลงในยคุสมยัใดสมยัหน่ึง จะสะทอ้นภาพวิถีชีวิตและ
สงัคมในดา้นต่าง ๆ ซ่ึงทาํใหค้นในรุ่นต่อ ๆ มาสามารถเขา้ใจความรู้สึกนึกคิดของผูแ้ต่งและสงัคม
ผา่นเน้ือเพลง เพลงจึงมีคุณค่าต่อมนุษยท์ั้งในดา้นการพกัผอ่นและการเขา้ใจสงัคมในมุมมองต่าง ๆ 
เพลงจึงเป็นวรรณกรรมท่ีมีเน้ือหาในความบนัเทิงและความรู้ในยคุสมยัหน่ึง ๆ  

เพลงพื้นบา้นเป็นประเภทหน่ึงของเพลง ซ่ึงสืบทอดโดยปากต่อปากตั้งแต่สมยัโบราณแลว้ 
มนตรี ตราโมท (2447  : 50) ไดใ้หค้วามหมายของเพลงพื้นบา้นวา่  เป็นเพลงของชาวบา้นในทอ้งถ่ิน
ต่าง ๆ ซ่ึงแต่ละทอ้งถ่ินประดิษฐแ์บบแผนของการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และขบัร้องตาม
สาํเนียงภาษาท่ีเพี้ยนแปร่งแตกต่างกนัไป เพลงพื้นบา้นน้ีมกัจะนิยมร้องกนัในเทศกาล หรืองานท่ีมี
การชุมนุมผูค้นในหมู่บา้นท่ีมาร่วมร่ืนเริงกนัตามโอกาส  เช่น สงกรานต ์ข้ึนปีใหม่ ทอดผา้ป่า และ
การลงแขกเอาแรงกนัในกิจกรรมท่ีเป็นอาชีพเกษตร เช่น ในเวลาเก่ียวขา้ว นวดขา้ว เป็นตน้ แมว้า่
เพลงพื้นบา้นจะลดบทบาททางสงัคมลงไปในโลกสมยัใหม่เช่นทุกวนัน้ี  แต่เพลงพื้นบา้นยงัเป็น
ศิลปวฒันธรรมท่ีแสดงถึงวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ในแต่ละทอ้งถ่ินและความเป็นชาตินั้น ๆ  

ในดา้นคติชนวิทยา เพลงพื้นบา้นแบ่งประเภท เป็น 1) เพลงสาํหรับเดก็ ไดแ้ก่ เพลงกล่อมเดก็ 
เพลงประกอบการเล่น และเพลงร้องเล่น 2) เพลงสาํหรับผูใ้หญ่ ไดแ้ก่ เพลงโตต้อบ เพลงร้องรําพนั 
เพลงประกอบการละเล่นของผูใ้หญ่ และเพลงประกอบพิธีกรรม สาํหรับเพลงกล่อมเดก็เป็นเพลง
พื้นบา้นท่ีสร้างความอบอุ่นภายในครอบครัว เพลงประเภทน้ี มีมาตั้งแต่สมยัโบราณ เป็นเพลงท่ีผูใ้หญ่
ร้องหรือวา่ใหเ้ดก็เลก็ ๆ ฟัง เพื่อกล่อมใหเ้ดก็นอนหลบั ส่วนใหญ่เป็นเพลงท่ีแม่ร้อง  เพลงกล่อมเดก็มี
เน้ือหาส่วนใหญ่เป็นการรําพึงรําพนัถึงความรู้สึกของแม่ท่ีมีต่อลูก และแทรกวฒันธรรม 
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ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม ความเช่ือ และสภาพการณ์การดาํรงชีวิตของชนชาติท่ีเป็นเจา้ของ
เพลงนั้น จึงกล่าวไดว้า่ เพลงกล่อมเดก็เป็นส่ือท่ีแสดงความรักของแม่ท่ีมีต่อลูกและความรักเช่นน้ีเป็น
ลกัษณะประจาํของมนุษยทุ์กยคุสมยั 

เพลงกล่อมเดก็มีบทบาทและมีความสาํคญัต่อเดก็ เช่นเดียวกบัเพลงและดนตรีทัว่ไป นอกจาก
เป็นเพลงท่ีมีท่วงทาํนองขบักล่อมชา้ ๆ ชวนใหง่้วงนอน เดก็เกิดความอบอุ่นใจ หลบัอยา่งมีความสุข
แลว้ ยงัช่วยใหเ้ดก็มีพฒันาการท่ีดี  ทั้งดา้นร่างกาย  อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  ช่วยส่งเสริม
บุคลิกภาพ  อีกทั้งยงัเปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดใ้ชค้วามคิดของตนเอง  ช่วยใหร้ะบายความรู้สึก  ทาํให้
สนุกสนาน เพลิดเพลิน และมีสมาธิดีข้ึน เพลงกล่อมเดก็มีคุณค่าจากการแสดงออกทางอารมณ์ของผู ้
ขบัร้อง บางเพลงไม่ไดมุ่้งแต่งคาํใหส้ละสลวย แต่เป็นการพรรณนาออกมาจากส่วนลึกของจิตใจ 
ระบายความคบัขอ้งใจสอดแทรกตาํนานหรือเร่ืองราวในอดีต หรือแสดงใหเ้ห็นความรักความเอาใจ
ใส่ของพอ่แม่ต่อลูก 

ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาเชิงเปรียบเทียบศิลปวฒันธรรมประเภทเพลงกล่อมเดก็ของไทยและจีน ท่ี
ปรากฏในเน้ือเพลงกล่อมเดก็ของไทยกบัจีนเพื่อจะไดเ้ขา้ใจวิถีชีวิตท่ีสมัพนัธ์กบัความรักใน
ครอบครัวและสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ ท่ีมีความคลา้ยคลึงและความแตกต่างกนัระหวา่งไทยกบั
จีน  ซ่ึงจะช่วยใหเ้ขา้ใจภาพสะทอ้นของสงัคมไทยและสงัคมจีนในแง่มุมต่าง ๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 
การวิจยัคร้ังน้ี เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบลกัษณะของเน้ือหาเพลงกล่อมเดก็ของไทยและจีน

และส่ิงท่ีสะทอ้นออกในเน้ือหาเพลงประเภทต่าง ๆ  
 

สมมุติฐานของการวจัิย 
เน้ือหาของเพลงกล่อมเดก็สะทอ้นภาพสงัคมไทยและจีนในดา้นต่างๆ เช่น วิถีชีวิตของชุมชน 

วฒันธรรม ศาสนา เป็นตน้ โดยเน้ือหาของเพลงกล่อมเดก็ของไทยกบัจีนมีความคลา้ยคลึงและความ
แตกต่างตามสภาพสงัคมของแต่ละชาติ 
ขอบเขตของการวจิัย 

1. ประชากร 
ประชากรในการวิจยัเป็นเพลงกล่อมเดก็ภาคกลางของไทยและเพลงกล่อมเดก็ของจีน ซ่ึงเป็น

เพลงท่ีรู้จกัและนิยมร้องกล่อมเดก็ในประเทศจีน โดยนกัวิชาการไดร้วบรวมและจดัพิมพเ์ผยแพร่ใน
หนงัสือต่อไปน้ี  

1.1 “เพลงกล่อมเดก็และเพลงประกอบการเล่นของเดก็ภาคกลาง 16 จงัหวดั” ของผะอบ 
โปษะกฤษณะ และคณะ มีเพลงกล่อมเดก็จาํนวน 60 เพลง ไดแ้ก่ เพลงท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัสตัว ์4 เพลง 
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เพลงท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัธรรมชาติ 4 เพลง เพลงท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัความรัก 45 เพลง และเพลงท่ีมี
เน้ือหาเก่ียวกบัเร่ืองราวนิทาน 7 เพลง 

1.2 “วิเคราะห์เพลงกล่อมเดก็จงัหวดัฉะเชิงเทรา” ของ ศรีประภา ปาลสุทธ์ิ มีเพลงกล่อมเดก็
จาํนวน 40 เพลง ไดแ้ก่ เพลงท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัสตัว ์12 เพลง เพลงท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัธรรมชาติ   6 
เพลง เพลงท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัความรัก 12 เพลง และเพลงท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัเร่ืองนิทาน 10 เพลง 

1.3 เอ๋ียวหลานฉว่ีจ่ินจ๋ี (摇篮曲锦集 รวมเพลงกล่อมเดก็)   ของสวีหล่าง (徐朗) มีเพลงกล่อม
เดก็จาํนวน  15 เพลง ไดแ้ก่ เพลงท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัธรรมชาติ  2 เพลง เพลงท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัความ
รัก 9 เพลง และเพลงท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัเร่ืองนิทาน 4 เพลง  

 1.4 โย่วเอ๋อรจิงเต่ียนป้ีตู๋  เอ๋อรเกอป่ายโส่ว ( 幼儿经典必读 儿歌百首  คัมภีร์ของเดก็ท่ี
จาํเป็นต้องอ่าน เพลงสาํหรับเดก็ร้อยเพลง) ของป๋ายปิง (白冰) มีเพลงกล่อมเดก็จาํนวน 6 เพลง  ไดแ้ก่ 
เพลงกล่อมเดก็ท่ีมี เน้ือหาเก่ียวกบัสตัว ์ 1 เพลง เพลงท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัธรรมชาติ  4 เพลง เพลงท่ีมี
เน้ือหาเก่ียวกบัความรัก 1 เพลง  

2. กลุ่มตวัอยา่ง 
เพลงกล่อมเดก็ของไทยกบัจีนท่ีใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่ง มีจาํนวนชาติละ 21 เพลง รวมทั้งส้ิน 42 

เพลง เป็นเพลงท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัสตัว ์ธรรมชาติ  ความรัก และเร่ืองนิทาน ผูว้ิจยั คดัเลือกแบบเจาะจง
โดยใชเ้กณฑจ์าํนวนเพลงและลกัษณะของเน้ือร้องท่ีคลา้ยคลึงกนั โดยกาํหนดจาํนวนเพลงท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งเพลงดว้ยจาํนวนเพลงของจีนเป็นหลกั แลว้คดัเลือกเพลงกล่อมเดก็ไทยท่ีมีจาํนวนมากกวา่
เพลงจีนโดยใชแ้บบสอบถามนกัเรียนชั้น ประถมศึกษา ปีท่ี 2 –ปีท่ี 5 ของโรงเรียนถนอมพิศ 
กรุงเทพมหานคร จาํนวน 50 คน   คดัเลือกไดเ้พลงกล่อมเดก็ท่ีชอบมากท่ีสุดไดจ้าํนวนเพลงกล่อมเดก็
ตามจาํนวนเท่ากบัเพลงกล่อมเดก็ของจีน ไดก้ลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี  

1) เพลงท่ีมีเน้ือร้องเก่ียวกบัสตัว ์จาํนวน 2 เพลง  
2) เพลงท่ีมีเน้ือร้องท่ีเก่ียวกบัธรรมชาติ จาํนวน 5 เพลง   
3) เพลงท่ีมีเน้ือร้องท่ีแสดงถึงความรัก จาํนวน 10 เพลง  

       4) เพลงท่ีมีเน้ือร้องท่ีนาํเร่ืองราวของนิทานมาร้อง จาํนวน 4 เพลง 
 
 
วธีิด าเนินการวิจัย 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเพลงกล่อมเดก็ ความหมายของเพลงกล่อมเดก็ และ
เน้ือหาของเพลงกล่อมเดก็ 

2. รวบรวมและศึกษาขอ้มูลเพลงกล่อมเดก็ของไทยกบัจีน 
3. คดัเลือกเพลงกล่อมเดก็ของไทยและจีนในดา้นเพลงกล่อมเดก็เก่ียวกบัสตัว ์ธรรมชาติ ความรัก

ท่ีมีต่อลูก นิทานและวรรณคดี 
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4. กาํหนดกลุ่มตวัอยา่งเพลงกล่อมเดก็ของจีนโดยผูว้ิจยัแปลและใหน้กัศึกษาไทยท่ีเรียนภาษาจีน 
ของมหาวิทยาลยัศิลปากร ชั้นปีท่ี 4  จาํนวน 4 คนตรวจสอบความเขา้ใจคาํแปล และนาํขอ้เสนอแนะ
มาปรับปรุงแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 

5. กาํหนดเพลงกลุ่มตวัอยา่งเพลงกล่อมเดก็ของไทย โดยใชแ้บบสอบถามนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษา ปีท่ี 2 –ปีท่ี 5 โรงเรียนถนอมบุตร กรุงเทพมหานคร จาํนวน 50 คน เพื่อคดัเลือกเพลง
กล่อมเดก็ของไทยไดต้ามจาํนวนและเน้ือร้องท่ีสอดคลอ้งกบัเพลงกล่อมเดก็ของจีน 

6. วิเคราะห์เน้ือหาของเพลงกล่อมเดก็ ของจีนในดา้นเพลงกล่อมเดก็เก่ียวกบัสตัว ์ธรรมชาติ 
ความรักท่ีมีต่อลูกและนิทานและวรรณคดี 

7. ศึกษาและเปรียบเทียบเน้ือหาของเพลงกล่อมเดก็ของไทยกบัจีนในดา้นเพลงกล่อมเดก็เก่ียวกบั
สตัว ์ธรรมชาติ ความรักท่ีมีต่อลูก นิทานและวรรณคดี 

8. วิเคราะห์และเปรียบเทียบการใชภ้าษาในเพลงกล่อมเดก็ของไทยกบัจีน 
        9. นาํเสนอผลการศึกษาวิจยัแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 
 
ผลการวจิัย 

จากการศึกษาและเปรียบเทียบลกัษณะของเน้ือหาเพลงกล่อมเดก็ไทยและจีน ซ่ึงแบ่งเป็น 4 
ประเภท คือ เพลงกล่อมเดก็ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัสตัว ์ธรรมชาติ ความรัก และนิทานหรือวรรณกรรม มี
ผลการวิจยัดงัต่อไปน้ี 

1. เพลงกล่อมเด็กที่มีเนือ้หาเกีย่วกบัสัตว์ 
เพลงกล่อมเดก็ทั้งประเทศไทยและประเทศจีนมีเน้ือหาท่ีมีลกัษณะร่วมกนัคือ กล่าวถึง

ธรรมชาติของสตัว์ ท่ีเดก็คุน้เคยและชอบ  เช่น นกในทอ้งถ่ินท่ีออกหากินตอนเชา้และกลบัรังตอนเยน็ 
เพลง “กาเหวา่” ของไทยกล่าวถึงแม่กาเล้ียงดูและสอนลูกกาเหวา่ เพลง “นกเขา” กล่าวถึงธรรมชาติ
ของนกเขาคือมีเสียงร้องไพเราะ และร้องขนัตั้งแต่เชา้จนถึงเท่ียง ส่วนเพลงกล่อมเดก็ “เอ๋ียวหลานฉวี่” 
(摇篮曲 เพลงกล่อมเดก็) ของจีนกล่าวถึงตอนเยน็นกจากบินกลบัรัง ปลากก็ลบับา้น ซ่ึงเป็นธรรมชาติ
ของสตัว ์จากเน้ือหาของเพลงแสดงใหเ้ห็นความรักของแม่ท่ีมีต่อลูก ทาํใหเ้ดก็รู้สึกอบอุ่น 

เน้ือหาท่ีมีลกัษณะต่างคือเพลงกล่อมเดก็ไทยเปรียบเทียบสตัวก์บัมนุษย ์ดงัเช่น เพลงกล่อมเดก็ 
“กาเหวา่” นาํเร่ืองราวมาแต่งในเพลง นาํนกมาเปรียบเทียบกบัมนุษย ์ 

 
แม่กากห็ลงรัก                      คิดว่าลกูในอุทร 
คาบเอาข้าวมาเผ่ือ                ไปคาบเอาเหย่ือมาป้อน 
ถนอมไว้ในรังนอน             ซ่อนเหย่ือมาให้กิน 
ปีกเจ้ายงัอ่อนคลอแคล         ท้อแท้จะสอนบิน 
แม่กาพาไปกิน                     ท่ีปากนํา้พระคงคา 
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ตีนเจ้าเหยียบสาหร่าย           ปากกไ็ซ้หาปลา 
กินกุ้งแลกินกั้ง                     กินหอยกระพังแมงดา 
กินแล้วกโ็ผมา                     จับท่ีต้นหว้าโพธ์ิทอง 

 
สะทอ้นใหเ้ห็นบทบาทของแม่ในการเล้ียงดูและการสอนเดก็ใหมี้ความสามารถและให้ความรู้ 

ใหเ้ดก็มีชีวิตของตวัเอง เป็นการเปรียบเทียบกบัลกัษณะชีวิตของสตัว ์บางเพลง แสดงใหเ้ห็นความรัก
ของแม่ท่ีมีต่อลูก เปรียบกบัชีวิตของนก  เป็นวิธีการ แต่งเน้ือหาเพลง โดยมีการชวนนกไปนอน แต่มี
ความหมาย ท่ีจริงคือชวนเดก็ไปนอน ส่วนเพลงกล่อมเดก็ของจีน กล่า วถึงวิถีชีวิตของสัตว ์ ดงัเช่น
เพลง 

 
小鸟飞回了暖巢，大树摇晃着枝丫，轻声地说：晚上好！ 

花儿合上了眼睛，微风吹动着绿叶，轻声地说：晚上好！ 

鱼儿游入了苇丛，水鸟收敛起翅膀，轻声地说：晚上好！ 

คาํแปล 
อีกาน้อยบินกลบัรัง ต้นไม้ใหญ่โยกก่ิงไม้ พูดเบา ๆ ว่า：ราตรีสวัสด์ิ 

ดอกไม้ปิดตาแล้ว ลมเฉ่ือย ๆ แกว่งใบไม้ไปมา พูดเบา ๆ ว่า：ราตรีสวัสด์ิ 
ปลาว่ายเข้าต้นกก นกนํา้กระพือปีก พูดเบา ๆ ว่า：ราตรีสวัสด์ิ 

 
มีเน้ือหากล่าวถึงสตัวท่ี์จะ กลบัรังในเวลาเยน็หรือ กลบัรังเพื่อพกัผอ่น นอนหลบั เน้ือเพลงจะ

สร้างบรรยากาศท่ีสงบเงียบ ทาํใหเ้ดก็รู้สึกสงบ มีความสุขและอบอุ่น ทาํใหเ้ดก็เขา้ใจและรู้สึกไดว้า่ถึง
เวลาท่ีควรนอนไดแ้ลว้ นอกจากน้ี เพลงกล่อมเดก็จีนยงัมีเน้ือหาท่ีแตกต่างกบัเพลงกล่อมเดก็ไทย คือ 
ใชค้าํพดูวา่ “ราตรีสวสัด์ิ” ถือวา่เป็นการบอกเวลาโดยตรง และเน้ือเพลงบางเพลง ยงัมีคาํพดูท่ีชกัชวน
ใหน้อนอีกดว้ย 

 

 2. เพลงกล่อมเด็กที่มีเนือ้หาเกีย่วกบัธรรมชาติ 
ธรรมชาติ เป็นส่ิงท่ีทั้งชาวไทยและชาวจีนนิยมนาํมาแต่งเป็นเพลงกล่อมเดก็ สะทอ้นใหเ้ห็น

ส่ิงแวดลอ้มและวิถีชีวิตของมนุษยใ์นแง่มุมต่าง ๆ เพลงกล่อมเดก็ของไทยกบัจีนท่ีมีลกัษณะร่วมกนั 
เก่ียวกบัธรรมชาติ  ซ่ึงแวดลอ้มชีวิตและความเป็นอยูข่องคนไทยและคนจีน  มีเน้ือเพลงกล่าวถึง ชีวิต
ความเป็นอยู่ของชาวบา้นและ สภาพในชนบทท่ีเป็นสงัคมเกษตรกรรม  เช่น  เพลง “เขาสูง” กบัเพลง 
“ม่ายเหมียวหยาวหลานฉวี่” (麦苗摇篮曲 เพลงกล่อมเดก็ตน้กลา้ขา้วสาลี) มีเน้ือเพลง กล่าวถึงการ
ปลูกขา้วสาลีท่ีใชบ้ริโภค  นอกจากน้ี ไทยกบัจีนกมี็เพลงท่ีกล่าวถึงลกัษณะของภูมิอากาศ เช่น ฝน  ใน
เพลง “ฝนฟ้า” และหิมะ  ในเพลง “ม่ายเหมียวหยาวหลานฉวี่” (麦苗摇篮曲 เพลงกล่อมเดก็ตน้กลา้
ขา้วสาลี)  
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ส่วนธรรมชาติท่ีนาํมาแต่งในเน้ือหาของเพลงกล่อมเดก็ไทยกบัจีน เป็นธรรมชาติแวดลอ้มใน
ชีวิตท่ีพบเห็นและคุน้เคยในชีวิตประจาํวนั  เช่น พระจนัทร์ ดวงดาว พระอาทิตย ์ฯลฯ นาํมาถ่ายทอด
ในเน้ือเพลง สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการสงัเกตส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอยูร่อบตวั และเดก็รู้สึกคุน้เคย นาํมาแต่งเป็น
เน้ือเพลงท่ีทาํใหเ้ดก็รู้สึกมีความสุข นอกเหนือจากการแสดงใหเ้ห็นความรักของแม่ท่ีมีต่อลูก 

ในดา้นความแตกต่างกนั นอกจากเพลงกล่อมเดก็ของไทย เป็นเพลงท่ีแต่งโดยเล่าเร่ืองราวของ
ธรรมชาติแลว้ยงัมีเน้ือหาแสดงใหเ้ห็นวฒันธรร มและความเช่ือของคนไทย เช่น เพลง“เขาสูง” กล่าว
วา่ เขาสูงเอย  มีแต่ฝงูกินริน  เป็นตวัอยา่งท่ีกล่าวถึง กินริน ซ่ึงหมายถึง สัตวใ์นป่าหิมพานตช์นิดหน่ึง 
มีลกัษณะคร่ึงนกคร่ึงคน  สะทอ้นใหเ้ห็นความเช่ือของชาวไทยจากอิทธิพลของวรรณคดีสมยัสุโขทยั
เร่ืองไตรภูมิพระร่วง  

ส่วนเพลงกล่อม เดก็ของจีนท่ีแตกต่างจากเพลงกล่อมเดก็ไทย คือ มีเน้ือเพลงสะทอ้นใหเ้ห็น
วิธีการกล่อมเดก็ของชาวจีน เช่นเพลง “麦苗摇篮曲”  (เพลงกล่อมเดก็ตน้กลา้ขา้วสาลี)  

 
雪花姐姐漫天地飞 

给田野盖上厚厚的被 

北风婆婆唱着摇篮曲 
麦苗宝宝被窝里暖暖地睡 
 

คาํแปล 
พ่ีสาวเกลด็หิมะได้ปลิวว่อนเตม็ท้องฟ้า 

คลมุผ้าห่มหนา ๆ ให้ทุ่งนา 
ย่าลมเหนือกาํลงัร้องเพลงกล่อมเดก็ 

เดก็ ๆ กล้าข้าวสาลีนอนอย่างอุ่น ๆ ในผ้าห่ม 
 
เพลงน้ีกล่าวถึงฤดูกาล ท่ีมีหิมะ นา  และลม สะทอ้นใหเ้ห็นสภาพของธรรมชาติในฤดูหนาว

ของประเทศจีน นอกจากน้ี ยงัแสดงใหเ้ห็น วฒันธรรม การกล่อมเดก็ท่ีชาวจีนนิยม  ไดแ้ก่ คาํเรียก
บุคคลท่ีเดก็คุน้เคย เช่น ยา่ พี่   นอกจากน้ี เน้ือหาของเพลงส่วนใหญ่ ยงั กล่าวถึงธรรมชาติ ท่ีมี
ความสมัพนัธ์กนั ซ่ึงเป็น ธรรมชาติใน ตอน คํ่า  เช่น  พระจนัทร์กบัดาว เพื่อ สร้างบรรยากาศและ
ความรู้สึกท่ีสงบเงียบ  เป็นการ บอกเวลา และชกัชวนใหเ้ดก็นอน  โดยพรรณนาทิวทศั น์ท่ีเงียบสงบ  
และทาํใหเ้ขา้ใจวา่เป็นเวลาท่ีเดก็ควรไปนอนไดแ้ลว้  
 

3. เพลงกล่อมเด็กที่มีเนือ้หาเกีย่วกบัความรัก 

เพลงกล่อมเดก็เป็นเพลงท่ีแม่ร้องเพื่อกล่อมใหเ้ดก็นอนหลบั ทั้งประเทศไทยและประเทศจีน
จึงมีเพลงกล่อมเดก็ท่ีเก่ียวกบัความรักจาํนวนมาก เพลง กล่อมเดก็ไทยกบัเพลงกล่อมเดก็จีน ท่ีมี
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ลกัษณะร่วมคือ เน้ือหาท่ีเก่ียวกบัความรัก ส่วนใหญ่กล่าวถึงความรักของแม่ท่ีมีต่อลูก ในเพลงบางบท  
มีเน้ือเพลงท่ีแม่จะบอกใหเ้ดก็ไปนอนโดยตรง อยา่งเช่น “เจา้เน้ืออ่อน” และ  “อวี๋ต่าวเหยาหลานฉวี่  ” 
(渔岛摇篮曲 เพลงกล่อมเดก็เกาะชาวประมง) มีเน้ือหาท่ีง่าย ๆ เดก็จะรู้เร่ืองและ เขา้ใจง่าย เพราะ
เน้ือหาของเพลงแต่งดว้ยส่ิงท่ีเดก็คุน้เคยและ อยูใ่นวิถีชีวิต สะทอ้นใหเ้ห็น การดาํรงชีวิต  วฒันธรรม 
ความเช่ือ ของมนุษย ์

เพลงกล่อมเดก็ของไทยท่ีมี ลกัษณะเน้ือหาต่างจากเพลงกล่อมเดก็ของจีน คือ เน้ือหา เก่ียวกบั
การแสดงความรักในบทเพลง จะพบไดจ้ากการตั้งช่ือเพลง ซ่ึงมกัจะใช้ คาํวา่ “เจา้” เป็นคาํเรียกเดก็ท่ี
แสดงใหเ้ห็นความรักของแม่ท่ีมีต่อลูก นอกจากน้ีแลว้ ยงั มีเพลงบางบทใชค้าํท่ีมีความหมายวา่ รัก 
เอน็ดูและห่วงใยท่ีมีต่อลูก โดยใชค้าํแทนตวัเดก็ เช่น “เจา้ทองคาํ” และ “เจา้เน้ือเยน็”  

 
เจ้าทองคาํเอย  ไปไหนยงัคํา่แดดร้อน 

หยดุพักร่มกินนมก่อน  แดดอ่อนจึงค่อยไปเอย 

 
เน้ือหาของเพลงกล่าวถึงอากาศร้อนมีแสงอาทิตยร้์อนแรง เม่ือจะไปท่ีไหนกจ็ะรู้สึกร้อน ไม่

สบายตวั แม่จึงห่วงใยวา่ลูกจะร้อน ไดรั้บความลาํบาก จึงขอใหอ้ยูใ่นท่ีร่มพกัผอ่นใหเ้ยน็สบายและกิน
นมก่อน จนถึงเวลาเยน็ พระอาทิตยอ่์อนแสงหรือแดดอ่อนแลว้จึงไปเท่ียวเล่นขา้งนอกได ้สะทอ้นให้
เห็นความรักและความห่วงใยของแม่ท่ีมีต่อลูก ท่ีไม่ตอ้งการใหลู้กเดือดร้อนและไม่สบายใจ 

นอกจากเน้ือหาของเพลงสะทอ้นใหเ้ห็นความ รักท่ีมีต่อเดก็แลว้  คาํท่ีใชย้งัแสดงถึงความ นิยม
ของไทยในดา้นต่าง ๆ ดว้ย เช่น เพลง “เจา้เน้ืออุ่น”  

 
                 เจ้าเนือ้อุ่นเอย                 เกบ็ดอกพิกลุบานเยน็ 

เกบ็มาร้อยกรองให้แม่ทองข้าเล่น  เนือ้เยน็แม่คนเดียวเอย 

 

เน้ือหาของเพลงกล่าวถึงความรักของแม่ โดยใชค้าํ เจา้เน้ืออุ่น เจา้เน้ือทอง และเน้ือเยน็ ยงั 
สะทอ้นใหเ้ห็นความนิยมของคนไทย ท่ีนิยมเกบ็ดอกพิกลุ ดอกบานเยน็มาร้อยเป็นพวงมาลยั นาํไป
ถวายพระ ตามความศรัทธาพทุธศาสนา ซ่ึงเป็นส่วนสาํคญัของวิถีชีวิตคนไทย 

 เพลงกล่อมเดก็ของจีนท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัความรัก ของแม่  มีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัคือการ
แสดงใหเ้ห็นความหวงัของแม่ปรากฏในเน้ือเพลงดว้ย  ดงัเช่น 

  
宝贝宝贝，我的宝贝，小宝贝 

爸爸的灯光伴你入睡，小宝贝 

你在梦里笑咪咪呀，小宝贝 

好像和爸爸在一起飞，我的好宝贝 

你们飞进科学宫哎，知识老人笑微微， 
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智慧的花环送给你，你是科技花园的小蓓蕾 

คาํแปล 

ลกูเอ๋ยลกูรัก ลกูรักของแม่ เจ้าตัวน้อย 
แสงไฟของพ่อจะพาเจ้าสู่ความฝัน เจ้าตัวน้อย 

ในฝันของเจ้าคงจะมีแต่รอยยิม้ เจ้าตัวน้อย 
เหมือนกับได้โบยบินไปกับพ่อ ลกูรัก 

พวกเจ้าบินสู่วังวิทยาศาสตร์  ผู้เฒ่าความรู้ยิม้ 
ส่งแจกกันดอกไม้แห่งสิดิปัญญาให้เจ้า เจ้าคือดอกตูมแห่งสวนดอกไม้วิทยาศาสตร์ 

 

เน้ือหาของเพลงกล่าวถึงความหวงัของแม่ คือ ตอ้งการใหเ้ดก็เรียนหนงัสือใหดี้ มีความรู้และ
ความสามารถ นอกจากน้ี ยงัตอ้งการใหลู้กเป็นเดก็ท่ีฉลาด สะทอ้นใหเ้ห็นความคิดของ คนจีนท่ีมี
เป้าหมายท่ีตอ้งการใหเ้ดก็มีสติปัญญาดี เพื่อจะไดมี้ชีวิตท่ีดียิง่ ๆ ข้ึนต่อไปในอนาคต  นอกจากน้ี เพลง
กล่อมเดก็ของจีนท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัความรักนั้นยงั กล่าวถึงความรักของพอ่ท่ีมีต่อลูก ความรัก ท่ีมีต่อ
ทหาร และความรักระหวา่งพอ่แม่  ดงันั้น เน้ือหาของเพลงกล่อมเดก็ของจีนจึงสะทอ้นใหเ้ห็นวิถีชีวิต
ของคนในสงัคมหรือชุมชนท่ีแวดลอ้มเดก็  ทาํใหเ้ดก็รู้จกับุคคลต่าง ๆ นอกจากคนในครอบครัว เช่น 
ทหาร ชาวประมง เป็นตน้ 

 

4. เพลงกล่อมเด็กที่มีเนือ้หาเกีย่วกบันิทานและวรรณกรรม 
นิทานและวรรณคดีเป็นวฒันธรรมท่ีสาํคญัและมีคุณค่าประเภทหน่ึง   เพลงกล่อมเดก็ทั้งของ

ไทยและจีนจึงนิยมนาํนิทานและวรรณกรรมมาแต่งเป็นเน้ือเพลงกล่อมเดก็  มีลกัษณะร่วมกนัคือส่วน
ใหญ่นาํมาจากนิทานหรือวรรณกรรมท่ีมีช่ือเสียงและมีความนิยมในแต่ละสงัคม สะทอ้นใหเ้ห็น
วฒันธรรมและสภาพสงัคมในดา้นต่าง ๆ เช่น เพลง “ รามเกียรต์ิ ”นาํมาจากวรรณคดีเร่ือง      
รามเกียรต์ิ  ซ่ึงเป็นวรรณกรรมท่ีมีช่ือเสียงในประเทศไทย เพลง “หม่าเป้ยเหยาหลาน” ( 马背摇篮 
เปลบนหลงัม้า) มาจากวรรณกรรมท่ีนาํไปสร้างภาพยนตร์เร่ือง 啊！摇篮 (โอ เปล) ซ่ึงมีช่ือเสียงใน
ประเทศจีน 

เน้ือหาของเพลงกล่อมเดก็ไทยและจีนท่ีมีลกัษณะต่างกนัคือ เพลงกล่อมเดก็ไทยนิยมเลือกช่ือ
ของตวัละครมาแต่งเน้ือเพลงตามเร่ืองราวบางส่วนของวรรณกรรม เช่น “ นางปทุมเกสร” ในวรรณคดี
เร่ือง พระอภยัมณี 

 
                              มาข้าจะขอกล่าว         ถึงเร่ืองราวนางปทุม 
                               รูปสวยรวยรุ่น            เกิดในพุ่มบษุบา 
                               ฤาษีลงสรง                 เกบ็ได้องค์นางมา 
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                               ฤาษีเลีย้งไว้                เติบใหญ่กายา 
                               ฤาษีไปป่า                  เจ้ากร้็อยพวงมาลยั 
                              ร้อยเอยร้อยแล้ว         นางแก้วกพิ็ษฐานไป 
                              เนือ้คู่อยู่ไหน              ขอพวงมาลยัสวมกร 
                             สวมข้อพระหัตถ์         รัดข้อพระกร 
                             ร่วมฟูกร่วมหมอน       ร่วมท่ีนอนเดียวเอย 
 

เพลงน้ีกล่าวถึงประวติัความเป็นมาของนาง ปทุมเกส ร ท่ีเกิดในดอกบวั ฤาษีเกบ็มาเล้ียง จน
เติบโตเป็นสาว นางทาํพิธีเส่ียงทายหาคู่ครอง  

ส่วนเพลงกล่อมเดก็ของจีนท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนัคือ นิยมนาํนิทานหรือเร่ืองราวท่ีปรากฏ
ซอ้นอยูใ่นวรรณกรรม ซ่ึงไม่ใช่เน้ือเร่ืองของวรรณกรรมโดยตรง ดงัเช่นเพลง “เส่ียวหงเม่า” ( 小红帽 

หนูนอ้ยหมวกแดง) เป็นนิทานท่ีเล่าเร่ืองราวซอ้นอยูใ่นวรรณกรรมประเภทภาพยนตร์ 
 

我独自走在郊外的小路上， 
我要把那糕点带给外婆尝一尝。 
她家住在又远又僻静的地方， 
我要担心附近是否有大灰狼。 

当太阳下山岗， 
我要赶回家， 

和妈妈一同进入甜蜜梦乡。 

คาํแปล 
ฉันเดินอยู่บนถนนนอกชานเมืองเพียงคนเดียว 

ฉันจะเอาขนมไปให้คุณย่าชิมซะหน่อย 
บ้านของเธออยู่ในสถานท่ีท่ีท้ังไกลและเงียบเชียบ 
ฉันเป็นกังวลว่ารอบข้างมีหมาป่าตัวใหญ่อยู่ไหม 

เม่ือเวลาพระอาทิตย์ตกดิน 
ฉันจะต้องรีบกลบับ้าน 

เข้าไปในความฝันอันแสนหวานกับแม่ 
 
เน้ือหาของเพลงน้ีมาจากนิทานท่ีนิยมในทัว่โลก เร่ือง “ หนูนอ้ยหมวกแดง ” เล่าวา่ หนูนอ้ย

หมวกแดง เอาขนมไปเยีย่มยาย นอกจากน้ี เพลงกล่อมเดก็ของจีนยงันิยมนาํเร่ืองนิทานมาสรุปและ
ปรับแต่งเป็นเพลงกล่อมเดก็ ไม่ใช่เพียงกล่าวถึงตวัละครหรือเร่ืองในวรรณคดีบางส่วน  เช่น “หม่าเป้ย
เหยาหลาน” (马背摇篮 เปลบนหลงัมา้) ท่ีกล่าวถึงเวลามีสงคราม พอ่แม่ตอ้งไปต่อสู ้จึงพาลูกไปดว้ย 
โดยเอาลูกไวใ้นเปลท่ีอยูบ่นหลงัมา้ เดก็กลุ่มน้ี จึงถือวา่เป็นกลุ่มเดก็ท่ี เติบโตในสงคราม เป็นคน มี
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ประสบการณ์สงครามและเห็นประเทศจีนเกิดข้ึนใหม่ 
 

อภิปรายผล 

 

เพลงกล่อมเดก็ เป็นเพลงท่ีผูใ้หญ่ร้องเพื่อกล่อมใหเ้ดก็นอนหลบั เน้ือหาของเพลงส่วนใหญ่
เป็นชาวบา้นแต่งข้ึนและสืบทอดโดยปากต่อปาก เพลงกล่อมเดก็จึงถือเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรม
แต่ละชาติ ในอีกดา้นหน่ึง เน้ือหาของเพลงกล่อมเดก็ยงัสะทอ้นใหเ้ห็นสภาพสงัคมในดา้นต่าง ๆ ของ
ชนชาตินั้น ๆ   

จากผลการวิจยั จะเขา้ใจไดว้า่เพลงกล่อมเดก็ส่วนใหญ่เป็นเพลงสั้น ๆ และง่าย ๆ เพื่อใหผู้ค้น
จาํเพลงไดง่้ายและทาํใหเ้ดก็นอนหลบัง่าย  เน้ือหาของเพลงกล่อมเดก็ทั้งของไทยและจีนส่วนใหญ่
นาํมาจากธรรมชาติท่ีแวดลอ้มเดก็ รวมทั้งส่ิงท่ีเดก็คุน้เคยและรู้จกัดีมาแต่งเป็นเน้ือเพลง ดงัเช่น สตัวท่ี์
เดก็รู้จกั ฝน หิมะ ตน้ไม ้เป็นตน้ ทาํใหเ้ดก็เขา้ใจไดง่้ายและสนใจดว้ย 

 เพลงกล่อมเดก็มีเน้ือหาท่ีเขา้ใจง่ายสะทอ้นภาพสงัคมไดอ้ยา่งชดัเจน โดยท่ีเน้ือหาของเพลง
กล่อมเดก็แต่ละทอ้งถ่ินและแต่ละชาติ มีความแตกต่างกนัและความคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ขา้ใจ
ความรู้สึกนึกคิดของคนชนชาตินั้น ๆ  ไดก้นัอยา่งดี ดงัเช่น เพลงกล่อมเดก็ของไทยกล่าวถึงอากาศ
ร้อนผูค้นกต็อ้งการใหฝ้นตก ทาํใหอ้ากาศเยน็สบาย และเพลงกล่อมเดก็ของประเทศจีนกก็ล่าวถึง
อากาศในฤดูหนาว ท่ีหนาวเยน็และมีหิมะตก แสดงถึงความตอ้งการใหอ้ากาศอบอุ่นสบายเพลงกล่อม
ไทยมีบทเพลงกล่าวถึง “กรรม” ซ่ึงเป็นความเช่ือของชาวไทย และมีบทเพลงท่ีกล่าวถึงบรรตคนเกบ็
ดอกไมม้าทาํเป็นหมอน สะทอ้นใหเ้ห็นวิถีชีวิตของชาวไทย เช่นเดียวกบัเพลงกล่อมเดก็ของจีน ก็ท่ี
สะทอ้นถึงวิถีชีวิตของชาวบา้นตามลกัษณะของวฒันธรรมจีน  ภาพสะทอ้นท่ีปรากฏในเน้ือเพลง
กล่อมเดก็เหล่าน้ี ลว้นเป็นศิลปวฒันธรรมท่ีมนุษยส์ร้างสรรคแ์ละสืบทอดกนัมาถึงปัจจุบนั จากการ
จดจาํดว้ยการฟัง มาเป็นการบนัทึกและตีพิมพเ์ผยแพร่ ซ่ึงในปัจจุบนัเพลงกล่อมเดก็ทั้งสองชาติมีการ
บนัทึกเสียงและภาพดว้ยเทคโนโลยสีมยัใหม่ดว้ย  

สรุปไดว้า่ แมว้า่เพลงกล่อมเดก็จะเป็นเพียงส่วนประกอบยอ่ย ๆ ในศิลปวฒันธรรมของชาติ
ไทยและจีน  แต่ในเน้ือหาของเพลงกล่อมเดก็ของทั้งสองชาติไดบ้นัทึกส่ิงต่าง ๆ อยา่งหลากหลาย ซ่ึง
ถา้นาํมาประกอบกนัเป็นภาพใหญ่ กจ็ะสามารถรู้และเขา้ใจเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม รวมถึงผูค้นและ
สงัคมของทั้งสองชาติไดอ้ยา่งชดัเจน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรศึกษาเพลงกล่อมเดก็ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัความเช่ือทางศาสนา 
2. ควรศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบเพลงกล่อมเดก็ของไทยกบัของชาวไตท่ี สิบสอง   ปัน

นา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
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3. ควรเปรียบเทียบกระบวนการสืบทอดและการอนุรักษเ์พลงกล่อมเดก็ของไทยกบัจีน 
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