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เพลงร้องร�ำโทนจังหวัดสุโขทัย กรณีศึกษำ : ลักษณะของเพลง
ที่รวบรวมโดยนำงทองเจือ  สืบชมภู 
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บทคัดย่อ

 การวิจัยเรื่องเพลงร้องรำาโทนจังหวัดสุโขทัย กรณีศึกษา ลักษณะของเพลงที่รวบรวมโดยนาง

ทองเจือ สืบชมภู เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาประวัติความเป็นมาของรำาโทน

จังหวัดสุโขทัย  (2) ศึกษาลักษณะของเพลงร้องรำาโทนท่ีรวบรวมโดยนางทองเจือ สืบชมภู ซ่ึงรวบรวม

ข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์และแบบสังเกต นำามาวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีของรูท เบนิดิกต์ วิเคราะห์

วฒันธรรมและพฤตกิรรมของคนไทย ใช้แนวคดิของจอร์จ ลิสท์ วเิคราะห์ลักษณะของเพลงดนตรีพ้ืนบ้าน  

 จากการศึกษาพบว่า รำาโทนของจังหวัดสุโขทัยมีมาก่อนสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เรียกว่า รำาวง 

แต่ไม่เป็นที่นิยมเล่นกันมากนัก จนมาในช่วงสงครามโลกคร้ังที่ 2 จังหวัดสุโขทัยเป็นเส้นทางในการเดิน

ทัพของทหารญี่ปุ่นเพื่อไปยังประเทศพม่า ทำาให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว ดังนั้น จอมพล ป. พิบูล

สงคราม นายกรฐัมนตรใีนขณะนัน้ จงึส่งเสรมิให้ประชาชนเล่นรำาวง แต่เปลีย่นชือ่เสยีใหม่ว่ารำาโทน เครือ่ง

ดนตรีที่ใช้ในการเล่นรำาโทนประกอบด้วยโทนชาตรี ฉิ่ง ฉาบเล็ก กรับ เมื่อสงครามโลกคร้ังที่ 2 สงบลง 

จึงพัฒนาเป็นรำาวงอาชีพ และใช้กลองทอมบ้าแทน 

 เพลงร้องรำาโทนท่ีนางทองเจือ สืบชมพู ได้รวบรวมไว้นั้น มีทั้งหมด 103 เพลง จัดหมวดหมู่ได้ 

6 หมวดหมู่ ได้แก่ เพลงเชญิชวน เพลงปลอบขวญั เพลงชมโฉม/เกีย้วพาราส/ีตดัพ้อ เพลงวรรณคด/ีชาดก 

เพลงเบ็ดเตล็ด และเพลงลา ซึ่งพบว่าบทร้องส่วนมาก อยู่ในหมวดหมู่เพลงชมโฉม/เกี้ยวพาราสี/ตัดพ้อ   

 ลักษณะเพลงร้องรำาโทนจะเป็นเน้ือร้องส้ัน ๆ ไม่มีสัมผัสที่แน่นอนตายตัวแบบกลอนแปด 

นำาสิง่ทีพ่บเหน็ เหตกุารณ์ต่าง ๆ  มาแต่งเป็นเนือ้ร้อง ใช้เนือ้ร้องของเพลงในวรรคแรกมาเรียกเป็นชือ่เพลง 

มเีนือ้หาสภุาพ การร้องจะร้องวนไปมา โดยผูท้ีเ่ป็นต้นเสยีงจะเป็นผูท้ีท่ำาหน้าทีข่ึน้เพลง การร้องจะเริม่ต้น

ด้วยเพลง เชิญชวนและจบด้วยเพลงลา  

ค�ำส�ำคัญ : รำาโทนจังหวัดสุโขทัย  ลักษณะเพลง  นางทองเจือ  สืบชมภู
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Plengrong Ramtone Sukhothai (Sukhothai Ramtone Vocal  Music)
Case Study of Songs Collection by Mrs.Thongjua 

Suabchompoo
Kason  Amod 

Abstract

 This qualitative research of Ramtone vocal music is in the case study of songs 
style compiled by Mrs.Thongjua Suabchompoo. The aim of this research is to study 1) 
The history of Sukhothai Ramtone  2) Characteristics of Ramtone vocal music of Mrs.
Thongjua Suabchompoo. The data was collected by observation and interviewing. The 
analysis is under the concept of Thai Culture and Behavior by Ruth Benedict, and 
characteristic of folk music by George List.
 From the study, it was found that Sukhothai Ramtone was originated before 
the World War 2 called Ramwong (Circle dance with vocal) but it was not so popular 
until the World War 2. Sukhothai was the route for Japanese soldiers to march to Burma 
which caused the panic among people, so General Por Piboonsongkram who was a 
prime minister at that time, encouraged people by supporting them to do Ramwong 
and renamed it to Ramtone. The instruments that were used to play consists of Tone 
Chatree hand drums, cymbals, small cymbals and rhythm wooden blocks. After World 
War 2 ended, it was developed to be a professional Ramwong and used Tomba drums 
instead. 
 Ramtone vocal music that Mrs.Thongjua had collected consists of 103 songs 
and can be divided into 6 groups at the following; Inviting songs, Cheering up songs, 
Admiring Flirting and Blaming songs, Literature song, Miscellaneous Song and Farewell 
Song. Most of her Ramtone collection are found to be in the Admiring Flirting and 
Blaming songs.
 The Ramtone vocal music has features on short lyrics which is not always 
followed the rule of eight-verse poem and usually bring what we see such as daily 
events to compose the lyrics. But the first verse will be called as the song’s name. Most 
of the lyrics are  in a polite way and will be sung over and over again. The vocal leader 
will start singing usually with the inviting songs and end with the farewell songs.

Keyword : Sukhothai Ramtone, Songs Collection Style,  Mrs.Thongjua Suabchompoo
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บทน�ำ
 มนุษย์เป็นสัตว์สังคม มีการรวมตัวกันเป็นพวกเพื่อดำาเนินภารกิจทางสังคม และในการรวมกลุ่ม      
อยูด้่วยกนันัน้จะมลีกัษณะทีเ่ป็นระเบยีบแบบแผน มนษุย์พยายามทำาให้สังคมมรีะเบยีบแบบแผน เพ่ือให้เกดิ
ความสงบสุข ปลอดภัยและสามารถสร้างสรรค์ความเจริญให้กับสังคม เพราะคำาว่า “มนุษย์”แปลว่า “ผู้รู้”   
ซึง่พยายามสร้างสังคมท่ีดเีพือ่หล่อหลอมให้มนษุย์เป็นสมาชกิทีดี่ของสงัคม กำาหนดขนบธรรมเนยีม ประเพณี
ต่าง ๆ ตั้งแต่การเกิดจนถึงการตาย ล้วนเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่มนุษย์สร้างขึ้น มนุษย์จึงได้ชื่อว่าเป็น
ผู้มีวัฒนธรรม
 วัฒนธรรมน้ันได้มีผู้ให้ความหมายไว้หลากหลายความหมายซ่ึงสรุปได้ว่า วัฒนธรรม หมายถึง      
แบบแผนการดำาเนินชีวิตที่มนุษย์ในสังคมสร้างขึ้นและยอมรับ รูปแบบของกิจกรรมมนุษย์และโครงสร้าง     
เชงิสญัลักษณ์ทีท่ำาให้กจิกรรมนัน้เด่นชดัและมคีวามสำาคญั วถิกีารดำาเนนิชวีติซึง่เป็นพฤตกิรรมและสิง่ทีค่นใน
หมู่ผลิตสร้างขึ้นด้วยการเรียนรู้จากกันและกัน และร่วมใช้อยู่ในหมู่พวกของตน ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า  
“วัฒนธรรมก็คือวิถีชีวิต”
 วถิชีวีติของคนในสงัคมแต่ละท้องถิน่มคีวามแตกต่างกนั ทำาให้แต่ละท้องถิน่มวีฒันธรรมทีแ่ตกต่าง
กัน วิถีชีวิตมักถูกถ่ายทอดออกมาผ่านทางการละเล่น ระบำารำาฟ้อน ดนตรีพ้ืนเมืองและเพลงพ้ืนบ้าน ซ่ึง
สามารถถ่ายทอดวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี เพลงร้องรำาโทน เป็นศิลปวัฒนธรรมอีกแขนงหนึ่งที่
เป็นสิ่งซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนไทย รวมถึงอุปนิสัยของคนไทยที่ร่าเริง ชอบสนุกสนาน 
 รำาโทนเป็นการละเล่นพื้นบ้านได้รับความนิยมมากจนแพร่หลายไปตามหัวเมือง เช่น สระบุรี และ
นครราชสีมา จนได้รับความนิยมสูงสุดในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อผู้คนต้องอพยพหนีภัยทางอากาศ จาก
กรุงเทพ ฯ ไปยังชนบทตามที่ต่าง ๆ กัน ในภาวะสงครามนั้นยามคำ่าคืนจะมืดไปทุกหนทุกแห่งเนื่องจากทาง
รัฐบาลห้ามกระทำาการต่าง ๆ หลายอย่าง เช่น ห้ามจุดไฟ ห้ามชุมนุม และอื่น ๆ ประชาชนจึงหาการละเล่น
ที่คลายเครียดจึงได้คิดเล่นรำาโทนขึ้นเพราะเป็นการละเล่นชนิดท่ีรู้จักและเล่นกันได้ทุกคน ขณะที่เล่นจะจุด
ตะเกียงตัง้ไว้ตรงกลาง ผูเ้ล่นจะยนืล้อมวง โดยทัว่ไปแล้วจะมเีน้ือร้องค่อนข้างสัน้ เวลาร้องมกัร้องซำา้ 2-4 ครัง้ 
จึงทำาให้จำาเนื้อร้องได้ง่าย และแพร่หลายอย่างกว้างขวางอย่างรวดเร็ว เพลงใดที่ผู้เล่นไม่ค่อยชอบก็มักจะไม่
ถูกนำามาร้องหรือเล่นกันไม่กี่ครั้งก็สูญ คงเหลืออยู่แต่เพลงที่สนุกสนาน ไพเราะและมีที่รำาเฉพาะ ซ่ึงผู้เล่น
สามารถแต่งเพลง เนือ้ร้องและท่ารำาขึน้เป็นปัจจบัุนในขณะเล่นก็ได้ เพลงรำาโทนนัน้สามารถเปลีย่นแปลงเนือ้
ร้องไปตามภาษาถิ่นแต่ละภูมิภาคด้วย รำาโทนนี้เองที่กลายมาเป็นต้นแบบของเพลง รำาวง ต้นกำาเนิดเพลงลูก
ทุ่งในสมัยหลัง (พงษ์ศรี อรุณรัตน์.  2556 : 101) 
 จังหวัดสุโขทัยเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีการเล่นรำาโทน มีทั้งเฉพาะการร้องเพลงและมีทั้งในส่วนที่มี
การประดิษฐ์ท่ารำาซึ่งเรียกว่า รำาวงแบบบท โดยมีกำาเนิดขึ้นที่อำาเภอศรีสำาโรง จังหวัดสุโขทัย จากการรวมตัว
ของครูในอำาเภอศรีสำาโรง เมื่อ พ.ศ. 2487-2489 ใช้ชื่อว่ารำาวงคณะ “เสมาทอง” จัดแสดงเพื่อหารายได้สร้าง
บ้านพักให้ข้าราชการตำารวจที่ย้ายมาประจำาที่สถานีตำารวจภูธรอำาเภอศรีสำาโรง โดยมีครูฉลอง บูรณชาติ 
ครูช่วยราชการแผนกศึกษาธิการอำาเภอศรีสำาโรงเป็นหัวหน้าคณะ ซ่ึงมีแม่ครูถม  เกตุทอง และแม่ครูสาย 
ชาญสุวรรณ เป็นผู้ถ่ายทอดท่ารำา (อนุสรณ์งำนพระรำชทำนเพลิงศพนำยส�ำเนำ จันทร์จรูญ.  2551 : 46)
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 ปัจจุบันวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยได้สืบทอดรำาวงแบบบท และนำาออกเผยแพร่ในโอกาสต่าง ๆ แต่
ในส่วนที่เป็นการร้องรำาโทนจะได้รับความนิยมน้อยลง มีเพียงนางทองเจือ สืบชมภู รองนายกเทศมนตรี
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อดีตรองประธานศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เป็นผู้
อนรุกัษ์ สบืสานเพลงร้องรำาโทนของจงัหวดัสโุขทยั  ซ่ึงในอดีตนัน้นางทองเจือ  สืบชมภ ูได้นำาเพลงร้องรำาโทน
มาร้องเผยแพร่ในงานสำาคัญ ๆ เช่น งานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย งานตรุษสงกรานต์ จาก
สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ปัจจุบันไม่มีการร้องรำาโทนในงานประเพณีต่าง ๆ  เหมือนเช่นในอดีต อีกทั้งผู้ที่
ร้องรำาโทนนัน้ต่างมอีายมุาก บ้างกเ็สยีชวีติ ไม่มผีูส้บืทอด ทำาให้เพลงร้องรำาโทนเลอืนหายไปจากจงัหวดัสโุขทยั  
 จากที่กล่าวมาในข้างต้นจะเห็นว่า เพลงรำาโทนนั้นเป็นศิลปะแขนงหนึ่งมีความสำาคัญต่อประเทศ
ชาติในฐานะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมท่ีควรแก่การอนุรักษ์และสืบสาน  ผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษาเรื่องเพลงร้องรำาโทนจังหวัดสุโขทัย กรณีศึกษา ลักษณะของเพลงที่รวบรวมโดยนางทองเจือ 
สืบชมภู เพื่อเก็บรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการนำาไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา และเผยแพร่เพลงร้องรำาโทน
ของจังหวัดสุโขทัยให้เป็นที่รู้จักต่อไป 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
 1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของรำาโทนจังหวัดสุโขทัย
 2. เพื่อศึกษาลักษณะของเพลงร้องรำาโทนที่รวบรวมโดยนางทองเจือ สืบชมภู

วิธีด�ำเนินงำนวิจัย
 ในการศึกษาเรื่อง เพลงร้องรำาโทนจังหวัดสุโขทัย กรณีศึกษา ลักษณะของเพลงท่ีรวบรวมโดย       
นางทองเจือ สืบชมภู เป็นวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งผู้วิจัยได้ใช้วิธีการศึกษาเฉพาะกรณี โดยเลือกศึกษาเฉพาะเพลง
ร้องรำาโทนที่รวบรวมโดยนางทองเจือ สืบชมภู ซึ่งมีวิธีดำาเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 1. กำรเลือกพื้นที่ในกำรศึกษำ
 การศึกษาเพลงร้องรำาโทน จังหวัดสุโขทัย กรณีศึกษา ลักษณะของเพลงที่รวบรวมโดยนางทองเจือ   
สืบชมภู มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของรำาโทนจังหวัดสุโขทัย และเพื่อศึกษาลักษณะของ
เพลงร้องรำาโทนทีร่วบรวมโดยนางทองเจอื สบืชมภ ูดังนัน้ ผู้วจัิยจึงเลือกศกึษาและรวบรวมข้อมลูแบบเจาะจง 
โดยทำาการศึกษาจากนางทองเจือ สืบชมภู เนื่องจากนางทองเจือ สืบชมภู เป็นชาวสุโขทัยมาตั้งแต่กำาเนิด ได้
เหน็ความเปลีย่นแปลงในวถิชีวีติของชาวสโุขทยัตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนั และมภูีมลิำาเนาอยูท่ีต่ำาบลธาน ีอำาเภอ
เมือง จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นพื้นที่ ๆ นิยมเล่นรำาโทนกันอย่างแพร่หลาย รวมทั้งนางทองเจือ สืบชมพู เป็นผู้ที่
มชีวีติอยู่ในช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี 2 จงึรูถึ้งเหตกุารณ์บ้านเมอืงในขณะนัน้เป็นอย่างด ีนอกจากนัน้นางทองเจอื 
สบืชมภูยงัเป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถในการร้องรำาโทน มีความสนใจในเรือ่งรำาโทนมาตัง้แต่เดก็ จงึได้จดจำา
และรวบรวมเพลงร้องรำาโทนของชาวสุโขทัยไว้จำานวน 103 เพลง โดยรวบรวมและเก็บไว้ที่ศูนย์วัฒนธรรม
จังหวัดสุโขทัยและสืบทอดการร้องรำาโทนโดยเป็นผู้นำาผู้สูงอายุมาร้องเพลงรำาโทนในโอกาสสำาคัญ ๆ 
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 2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย   
 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเฉพาะกรณี ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง และใช้
การสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการบันทึกข้อมูล ได้แก่ เคร่ืองบันทึกเสียง กล้องบันทึก
ภาพนิ่ง และกล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว 
 3. กำรเก็บรวมรวมข้อมูล   
 การศึกษาเรือ่ง เพลงร้องรำาโทนจงัหวดัสโุขทยั กรณศีกึษา ลกัษณะของเพลงทีร่วบรวมโดยนางทอง
เจือ สืบชมภู เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้วิธีการศึกษาเฉพาะกรณี โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมลูจากนางทองเจอื สืบชมพ ูในการเกบ็รวบรวมข้อมลูนัน้ผูว้จิยัแยกวธิกีารเกบ็รวบรวมข้อมลูออก
เป็น 2 ส่วน สำาหรับส่วนท่ี 1 ผู้วิจัยได้ใช้การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างเพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของ
รำาโทนจงัหวดัสโุขทยั ในส่วนที ่2 ผูว้จิยัได้ใช้การสมัภาษณ์แบบไม่มโีครงสร้าง และการสังเกตแบบม ีส่วนร่วม
เพื่อศึกษาลักษณะของเพลงร้องรำาโทนที่รวบรวมโดยของนางทองเจือ สืบชมภู 
 4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
 ผู้วิจัยได้ศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้องโดยนำาข้อมูลที่ได้มาแยกประเภทและจัดหมวดหมู่ นำามาวิเคราะห์
โดยการใช้ทฤษฎีของรูท เบนิดิกต์ วิเคราะห์วัฒนธรรมและพฤติกรรมของคนไทยในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 
และใช้แนวคดิของ จอร์จ ลสิท ในการวเิคราะห์ลกัษณะของเพลงร้องรำาโทนทีร่วบรวมโดยนางทองเจอื สบืชมภ ู 

ผลกำรวิจัย 
 ในการศึกษาเร่ืองเพลงร้องรำาโทน กรณีศึกษานางทองเจือ สืบชมภู ในคร้ังนี้ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์
เพื่อ ศึกษาประวัติความเป็นมาของรำาโทน จังหวัดสุโขทัย และศึกษาลักษณะของเพลงร้องรำาโทนท่ีรวบรวม
โดยนางทองเจือ สืบชมภู ซึ่งปรากฏผลการวิจัยดังนี้
 1. ประวัติควำมเป็นมำของร�ำโทน จังหวัดสุโขทัย
 จากการศึกษาประวัติความเป็นมาของรำาโทนจังหวัดสุโขทัย พบว่าจังหวัดสุโขทัยมีการเล่นรำาโทน
ก่อน ที่จะเกิดสงครามโลกครั้งท่ี 2 แต่เรียกการเล่นรำาโทนนี้ว่า รำาวง นิยมเล่นกันเฉพาะในวันตรุษสงกรานต์ 
แล้วพัฒนามาเป็นการรำาโทนในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2  
 ปี พ.ศ. 2484 ประเทศไทยเกิดสงครามโลกคร้ังที่ 2 จังหวัดสุโขทัยเป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ
จากสงครามโลกครั้งท่ี 2 เป็นเมืองยุทธศาสตร์ท่ีทหารญี่ปุ่นใช้เป็นเส้นทางในการเดินทางเข้าสู่ประเทศพม่า
ทางอำาเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยใช้พื้นที่ของจังหวัดสุโขทัยตั้งค่ายอยู่ที่บริเวณตำาบลบ้านกล้วย ตำาบลบ้าน
ขวาง ชาวสุโขทัยเรียกค่ายของทหารญ่ีปุ่นน้ีว่า ท่าญี่ปุ่น ซ่ึงปัจจุบันก็คือบริเวณที่ตั้งของโรงเรียน บ้านกล้วย
และโรงเรียนบ้านขวาง 
 ภาวะสงครามทำาให้ ประชาชนเกดิความหวาดกลวั จอมพล ป. พบิลูสงคราม นายกรฐัมนตรใีนสมยั
นัน้จงึคดิหาแนวทางท่ีจะทำาให้ประชาชนเกิดขวญักำาลงัใจ คลายความทกุข์ จงึส่งเสริมให้ประชาชนเล่นรำาโทน 
พอได้เวลาพลบคำา่จงึให้บ้านท่ีมบีรเิวณลานบ้านจดุตะเกยีงเพือ่เป็นสญัญาณว่าบรเิวณบ้านนีม้กีารรำาโทน เมือ่
ชาวบ้านได้ยินเสียงฉิ่ง เสียงกลองจึงมารวมตัวกันตั้งวงฟ้อนรำา เรียกว่าการรำานั้นว่า “รำาโทน” เพราะมีการใช้
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เครือ่งดนตรทีีเ่รยีกว่าโทนนำามาตปีระกอบในการรำา แต่จอมพล ป. พิบลูสงครามให้เรียกรำาโทนว่า รำาวง เพราะ
มีลักษณะการรำาเป็นวง
 เพลงร้องรำาโทนไม่ปรากฏหลักฐานว่า ใครเป็นผู้แต่งเพลงร้อง หรือประดิษฐ์ท่ารำาขึ้น ไม่ปรากฏ
หลกัฐานว่าใครร้องเพลงนีข้ึน้ก่อน ในแต่ละท้องถิน่ของจังหวดัสุโขทยัจะมศีลิปินพ้ืนบ้านทีม่คีวามสามารถใน
การร้อง การรำา คนท่ีร้องข้ึนมาน้ันจะมีความเป็นศิลปินอยู่ในตัว เห็นสิ่งใดก็มักจะนำามาขับร้องเป็นบทเพลง 
และร้องสืบต่อกันมาเรื่อย ๆ ไม่มีการจดบันทึก เป็นการสืบทอดแบบมุขปาฐะ ไม่มีรูปแบบที่แน่นอน เพลง
ไหนที่มีความไพเราะก็จะทำาให้เป็นที่นิยมและขับร้องสืบต่อกันมา
 บรเิวณทีพ่บว่า นยิมเล่นรำาโทนกนัมากคอืบ้านลงุเชือ้ ซึง่อยูบ่รเิวณข้างจวนผูว่้าราชการจงัหวดัและ
บริเวณซอยรำาวง ที่เรียกว่าซอยรำาวงเพราะเป็นซอยที่มีผู้เล่นรำาวงอยู่มาก ปัจจุบัน คือ ซอยประชาร่วมใจ
 ในปี พ.ศ. 2488 สงครามโลกครั้งท่ี 2 สงบลง รำาโทนจึงเป็นที่นิยมและพัฒนามาเป็นรำาวงอาชีพ 
โดยมีการจ้างคณะรำาวงไปเล่นในงานต่าง ๆ เช่น งานมงคลสมรส งานอุปสมบท งานขึ้นบ้านใหม่ งานประจำา
ปีของวัดต่าง ๆ  และงานศพ คณะรำาวงที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้นคือคณะคุณบุญมี จิตรประสงค์ ซึ่งเป็นคณะที่อยู่
ในซอยรำาวง แต่ปัจจุบันไม่มีแล้ว
 เครื่องดนตรีที่ใช้ในการรำาโทนจะใช้โทนชาตรีและฉิ่งเป็นหลัก สำาหรับเครื่องประกอบจังหวะ อะไร
ที่พอจะนำามาใช้ได้ก็นำามา เช่น ฉาบเล็ก กรับ แต่มายุคที่รำาวงพัฒนาเป็นอาชีพแล้วก็จะใช้กลองทอมบ้า 

ภำพประกอบที่ 1 เครื่องดนตรีที่ใช้ในการร้องเพลงรำาโทน

 2. ลักษณะของเพลงร้องร�ำโทนที่รวบรวมโดยนำงทองเจือ สืบชมภู
 เพลงร้องรำาโทนเป็นเพลงร้องรำาโทนของจังหวัดสุโขทัยที่นางทองเจือ สืบชมภู ได้รวบรวมไว้ตั้งแต่
ครัง้ยงัอยูใ่นวยัเดก็โดยการจดจำาจากผูใ้หญ่ท่ีมาร้องรำาโทนกนัทีบ่ริเวณลานบ้าน มจีำานวน 103 เพลง ซ่ึงเพลง
ร้องรำาโทนที่นางทองเจือ สืบชมภู รวบรวมไว้มีลักษณะดังนี้   
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   2.1 ลักษณะของเนื้อร้อง เพลงร้องรำาโทนจะเป็นเนื้อร้องสั้น ๆ ไม่เน้นรูปแบบและสัมผัสที่
ตายตวัแบบกลอนแปดทุกเพลงไป เพราะเน้ือร้องนัน้ผูร้้องแต่งจากปฏภิาณไหวพรบิของตนเอง นำาสิง่ทีพ่บเห็น 
สิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัว มาร้องเป็นเพลงแบบด้นสด ดังนั้นรูปแบบของเนื้อร้องจึงไม่มีรูปแบบที่ตายตัว ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้

    O O O O O O O O   O O O O O O O O

   O O O O O O O O    O O O O O O O O

    O O O O O O O O   O O O O O O O O

   O O O O O O O O    O O O O O O O 

แผนผังกลอนแปด

ลำก่อน

ลาก่อนนะเธอ พรุ่งนี้ค่อยเจอกันใหม่

บ้านพี่อยู่ไกล อยู่ได้พี่ก็จะอยู่

ลาก่อนละนะแม่หนู ฉันลาแม่คู่เคยรำา

กิ่งทองน้องแก้ว ดึกแล้วพี่ต้องขอลา

ไม่ใช่ดอกบัว จะกลัวน้ำาค้าง

ไม่ใช่คู่สร้าง ต่างคนต่างลา

  จากตวัอย่างเพลงลาก่อน พบว่าเนือ้ร้องไม่ลกัษณะแบบกลอนแปด เพราะแต่ละวรรคนัน้มคีำา
กลอนไม่ครบ 8 คำา บางวรรคมี 4 คำา บางวรรคมี 6 คำา 
  2.2 ลักษณะของเนื้อหำ เน้ือร้องของเพลงร้องรำาโทนที่นางทองจือ สืบชมภู รวบรวมไว้นั้น
สามารถจัดหมวดหมู่ตามเนื้อหาของเนื้อร้องได้ 6 หมวดหมู่ ดังนี้ 

  1) เพลงเชิญชวน จำานวน    6  เพลง
  2) เพลงปลอบขวัญ จำานวน    7  เพลง
  3) เพลงชมโฉม/เกี้ยวพาราสี/ตัดพ้อ จำานวน  74  เพลง 
  4) เพลงวรรณคดี/ชาดก จำานวน    2  เพลง
  5) เพลงเบ็ดเตล็ด จำานวน  12  เพลง
  6) เพลงลา จำานวน    2  เพลง
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  จากการจัดหมวดหมู่ของเพลงตามเน้ือหาของเน้ือร้องพบว่า เพลงในหมวดหมู่ ชมโฉม/เกี้ยว
พาราส/ีตดัพ้อ เป็นหมวดหมูท่ีมี่มากทีส่ดุ เพราะการร้องรำาโทนเป็นการร้องโต้ตอบระหว่างหญงิ-ชาย และใน
อดตีการร้องรำาโทนนัน้จะร้องเล่นกนัในเทศกาลตรุษสงกรานต์ ซ่ึงหนุม่สาวจะติดตามพ่อแม่ไปทำาบญุกนัทีว่ดั 
เมื่อทำาบุญเสร็จแล้วก็จะชักชวนกันมาเล่นรำาโทน ซึ่งพ่อแม่ก็จะเปิดโอกาสให้หนุ่มสาวมีโอกาสได้พบเจอกัน
  เพลงร้องรำาโทนทีน่างทองเจอื สืบชมภ ูรวบรวมไว้นัน้จะมเีนือ้หาสุภาพ ไม่เป็นเพลงทีม่ลัีกษณะ
ไปในทางสองแง่สองง่าม ถึงแม้เพลงนั้นที่มีเนื้อหาเกี้ยวพาราสีก็ตาม ดังตัวอย่างต่อไปนี้
  ตัวอย่ำงเนื้อร้อง

มำร�ำกับพี่

ช.    น้องสาวเอ๋ย โปรดจงช่วยปราณี

มารำาซิมารำากับพี่ มารำาซิมารำากับพี่

ในคำ่าคืนนี้  พี่จะรำาโทน

เล่นสุภาพไม่หยาบโลน พี่จะรำาโทนให้น้องดู

ญ.   รำาเถิดหนาพี่จ๋าน้องจะดู

ถ้าได้รำา  ถ้าได้รำาเป็นคู่

น้องจะเชิดชูในตัวพี่ยา

โอ๋พี่จ๋าถ้าน้องรำาผิด

พี่จงช่วยสะกิดน้องนี้จะรำาตาม...นอย...นอย...นอย

สวยจริงหญิงเอย

สวยจริง หญิงเอย ทรามเชยอรชร คิ้วโก่งดั่งคันศร

ขนตางอนคัดลอนวิไล ปากแดงแก้มงาม ยามยิ้มมีเสน่ห์ยวนใจ

หนุ่มแลแก่ งงหลงใหลเสน่ห์นางในสวยแท้แม่เอย

โอ.....สาวงามเธออย่างอนพี่มาวอน อย่าทำาเฉย

โอ้ทรามเชยก่อนเคยเป็นคู่เคียงขวัญ

คำ่าคืนนั้นฉันยังจำาได้นะเธอคนสวย

  2.3 ลักษณะของชื่อเพลง เพลงร้องรำาโทนที่นางทองเจือ สืบชมภู รวบรวมไว้นั้นพบว่า ชื่อ
เพลงนั้นจะนำาเนื้อร้องของเพลงในวรรคแรกมาตั้งเป็นชื่อเพลง ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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สวยจริงหญิงเอย

สวยจริง  หญิงเอย  ทรามเชยอรชร คิ้วโก่งดั่งคันศร

ขนตางอนคัดลอนวิไล ปากแดงแก้มงาม ยามยิ้มมีเสน่ห์ยวนใจ

หนุ่มแลแก่  งงหลงใหลเสน่ห์นางในสวยแท้แม่เอย

โอ.....สาวงามเธออย่างอนพี่มาวอน อย่าทำาเฉย

โอ้ทรามเชยก่อนเคยเป็นคู่เคียงขวัญ

คำ่าคืนนั้นฉันยังจำาได้นะเธอคนสวย

  2.4 ลักษณะของจังหวะ เพลงร้องรำาโทนท่ีนางทองเจือ สืบชมพู รวบรวมไว้ เป็นเพลงท่ีมี
อตัราจงัหวะชัน้เดยีว ซึง่เป็นอตัราจงัหวะทีเ่รว็และทำาให้เกดิความสนกุสนาน สำาหรบัเครือ่งดนตรทีีใ่ช้ประกอบ
การร้องรำาโทน ได้แก่ โทนชาตรี ฉิ่ง ฉาบเล็ก และกรับ 

โทนชำตรี - - - ป๊ะ -โท่น-ป๊ะ -โท่น-ป๊ะ -โท่น-โท่น - - - ป๊ะ -โท่น-ป๊ะ -โท่น-ป๊ะ -โท่น-โท่น

ฉิ่ง -ฉิ่ง-ฉับ -ฉิ่ง-ฉับ -ฉิ่ง-ฉับ -ฉิ่ง-ฉับ -ฉิ่ง-ฉับ -ฉิ่ง-ฉับ -ฉิ่ง-ฉับ -ฉิ่ง-ฉับ

ฉำบเล็ก - - - - - แช่ - - - แช่ - - - แช่ - - - - - - - แช่ - - - แช่ - - - แช่ - -

กรับ - - - กรับ - - - กรับ - - - กรับ - - - กรับ - - - กรับ - - - กรับ - - - กรับ - - - กรับ

 
  2.5 ลักษณะกำรร้อง การร้องรำาโทนของนางทองเจือ สืบชมภู นั้นจะร้องวนไปมา ไม่มีการ
กำาหนดว่า จะร้องเพลงละกีค่รัง้ ไม่มกีารนดัหมายว่าจะร้องเพลงใดหรือหมวดหมูใ่ดก่อนหลัง แต่ทกุคร้ังทีเ่ร่ิม
ต้นร้องจะต้องขึ้นต้นด้วยเพลงในหมวดหมู่เพลงเชิญชวนและจบด้วยเพลงในหมวดหมู่เพลงลา ดังนั้น ในการ
เปลี่ยนเพลงจึงต้องมีต้นเสียงเพื่อเป็นผู้นำาคอยทำาหน้าที่ในการขึ้นเพลง 
    

 ภำพประกอบที่ 2  การเผยแพร่รำาโทนของนางทองเจือ สืบชมภู (สวมเสื้อสีแขนกระบอกสีเหลือง)
       ในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟของจังหวัดสุโขทัย
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 การร้องรำาโทนของนางทองเจือ สืบชมภูจะเล่นในโอกาสสำาคัญ ๆ เท่านั้น เช่น วันตรุษสงกรานต์ 
งานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุโขทัย การร้องรำาโทนจึงเปลี่ยนบทบาทเป็นการเล่นเพื่อ
การแสดง จงึทำาให้มกีารคดัเลอืกเพลงนำามาจดัเป็นชดุให้เหมาะสมกบัเวลา โดยคดัเลือกเพลงท่ีสนกุสนานและ
เป็นที่นิยม

อภิปรำยผล
  การศึกษาเรื่องเพลงร้องรำาโทน กรณีศึกษานางทองเจือ สืบชมภู ผลการศึกษาดังกล่าวมีประเด็น
สำาคัญที่ผู้วิจัยจะได้อภิปรายผลดังต่อไปนี้  
  จากการศึกษาประวัติความเป็นมาของรำาโทนจังหวัดสุโขทัย โดยใช้ทฤษฎีของรูท เบนิดิกต์ (ยศ 
สันตสมบัติ.  2556 : 260-262) ซึ่งได้ศึกษาเรื่องวัฒนธรรมและพฤติกรรมของคนไทยในช่วงสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 กล่าวว่า คนไทยรักชีวิตสนุกสนานและการสังสรรค์ บุคลิกของคนไทยแทบไม่มีความกังวลต่อปัญหายุ่ง
ยาก  ใด ๆ  คนไทยมีความสุขโดยไม่เอาใจใส่ต่อสิ่งใด ๆ  ความสนุกสนานและการจัดงานรื่นเริงในรูปแบบของ
งานบุญและงานนักขัตฤกษ์เป็นสิ่งสำาคัญในชีวิตของคนไทยและวัฒนธรรมไทย คนไทยชอบดื่มเหล้าเพราะ
เหล้าทำาให้สบายใจ ไม่มคีวามรูสึ้กหดหู ่กจิวตัรประจำาวนัของคนไทยทีเ่ป็นความสนกุสนานและการหลกีเลีย่ง
ปัญหายุง่ยากและความกงัวลทำาให้ชีวติคนไทยเป็นชวีติทีส่นกุสนาน มอิีสรเสรแีละเป็นอยูอ่ย่างง่าย ๆ  คนไทย
เน้นความสนุกในโลกนีม้ากกว่าสนใจชวีติหน้า การทำาบญุของคนไทยเป็นการกระทำามใิช่เพือ่บรรลถุงึโลกตุระ 
หากเป็นหลักจริยธรรมเกี่ยวกับการดำาเนินชีวิตท่ีดีซ่ึงเป็นพ้ืนฐานในพุทธศาสนาของไทย การทำาบุญเป็นการ
ทำากิจกรรมร่วมกับเพื่อนบ้าน เป็นกิจกรรมท่ีสนุกสนานเพลิดเพลินและก่อให้เกิดมิตรภาพอันดีในชุมชน ซ่ึง
การเล่นรำาโทนเป็นการละเล่นที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกคร้ังที่ 2 เป็นความพยายามของจอมพล ป. พิบูล
สงคราม นายกรฐัมนตรีในสมัยนัน้ ต้องการทีจ่ะทำาให้ประชาชนคลายความหวาดกลัวจากสงคราม จงึส่งเสรมิ
ให้ประชาชนรวมกลุ่มกันเล่นรำาโทน ให้ประชาชนได้สังสรรค์ ทำากิจกรรมที่มีความสนุกสนาน เกิดมิตรภาพที่
ดขีองคนในชุมชน  ซึง่ทำาให้บรรยากาศของความสนกุสนานเข้ามาแทนทีค่วามหวาดกลวั ซึง่สอดคล้องกบังาน
วิจัยของศิริวัฒน์ ฉัตรเมธี (2547) ท่ีได้ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์เพลงรำาวงมาตรฐาน พบว่า พัฒนาการของ
เพลงรำาวงมาตรฐานเกิดจากแนวคิดของการปฏิวัติวัฒนธรรมในสมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2 ในสมัยจอมพล ป.            
พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2481-2487) ใช้แนวคิดทางวัฒนธรรมเป็นแนวทางในการบริหาร
ประเทศ  จึงได้ปรับปรุงการละเล่นพื้นบ้านให้ทัดเทียมกับอารยประเทศอย่างในแถบประเทศยุโรป จึงได้นำา
การละเล่น “รำาโทน” ซึ่งเป็นของพื้นบ้าน ปรับปรุงชื่อใหม่ว่า “รำาวง” 
  นอกจากนัน้การเล่นรำาโทนยงัเล่นกันในงานวดั ซ่ึงวดัถอืว่าเป็นจุดรวมใจของชาวไทยทีนั่บถอืศาสนา
พุทธ การไปทำาบุญไม่ได้ไปเพ่ือบำาเพ็ญเพียรภาวนาให้บรรลุถึงพระธรรมคำาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า แต่การ
ไปทำาบญุก็เพือ่สะสมบุญให้ตนเอง เพือ่ได้พบปะสงัสรรค์ ทำากิจกรรมต่าง ๆ  ร่วมกนั อย่างเช่นรำาโทน เมือ่หนุม่
สาวทำาบุญใส่บาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมารวมกลุ่มกันเล่นรำาโทน ดังนั้น วัดจึงเป็นศูนย์รวมในการทำา
กิจกรรมต่าง ๆ ของประชาชนอีกด้วย   
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  ในการศกึษาลกัษณะเพลงร้องรำาโทนทีร่วบรวมโดยนางทองเจือ สืบชมภ ูจัดได้ว่า เป็นเพลงพ้ืนบ้าน 
เพราะจากการศึกษาโดยใช้แนวคิดของ George List (ปรานี วงษ์เทศ.  2525 : 84-85) ซึ่งได้อธิบายไว้ว่า 
ลกัษณะของเพลงดนตรพืีน้บ้านจะต้องเป็นสิง่ทีถ่่ายทอดทางปากโดยการจดจำาแล้วยงัหมายถงึเพลงหรอืดนตรี
ประเภทที่ทั้งผู้ฟังและผู้ร้องไม่ทราบกำาเนิดหรือท่ีมาของทำานองว่ามาจากไหน ใครเป็นผู้แต่งหรืออาจเป็นไป
ได้ที่ทราบว่าดนตรีหรือเพลง น้ัน ๆ มีจุดกำาเนิดมาจากการบันทึก แต่ต่อมาได้กลายเป็นที่นิยมและร้องกันได้
แพร่หลายโดยการจดจำา จนทั้งผู้ร้องและผู้ฟังไม่สามารถบอกได้ว่ามีกำาเนิดมาจากไหน ลักษณะอีกประการ
หนึ่งของเพลงดนตรีพื้นบ้านก็คือ ท่วงทำานองหรือเนื้อหาของเพลงจะต้องมีลักษณะที่ไม่แน่นอนตายตัว ใน
เพลงหนึง่เพลงมหีลายทำานองหรอืมเีนือ้หาแตกต่างกนัได้ เนือ่งจากการถ่ายทอดจากปากหนึง่ไปสู่อกีปากหนึง่
ทำาให้เกิดความแตกต่างกันไปตามท้องถิ่นและระยะเวลา จะด้วยความจงใจหรือไม่ก็ตาม จากแนวคิดซอง 
George List จะเห็นได้ว่าลักษณะของเพลงร้องรำาโทนที่รวบรวมโดยนางทองเจือ สืบชมภู นั้นมีลักษณะเป็น
เพลงพื้นบ้าน เนื่องจากผลการศึกษาพบว่าเนื้อร้องของเพลงร้องรำาโทนของนางทองเจือ สืบชมภู จะเป็นเนื้อ
ร้องส้ัน ๆ  ไม่เน้นสมัผสัแบบกลอน นำาสิง่ทีพ่บเหน็ เหตกุารณ์ต่าง ๆ  นำามาแต่งเป็นเนือ้ร้อง เนือ้เพลงไม่มสีมัผสั
ทีแ่น่นอนตายตวั และไม่ปรากฏว่าใครเป็นผูแ้ต่งเพลง ไม่มชีือ่เพลงจงึใช้เนือ้ร้องของเพลงในวรรคแรกมาเรยีก
เป็นช่ือเพลง เนื้อร้องส่วนมากมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเก้ียวพาราสี เนื้อหาสุภาพไม่หยาบโลน จะไม่มีการจด
บันทึกแต่ใช้วิธีการจำาเนื้อร้องและร้องต่อ ๆ กันมา สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐนรี รัตนสวัสด์ิ (2551) ซ่ึง
ได้ศึกษาเรื่องรำาโทนคณะแม่ตะเคียน เทียนศรี ตำาบลบ้านพึ่ง อำาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี พบว่าการสืบทอด
เพลงรำาโทนเป็นแบบมุขปาฐะ ซึ่งแต่เดิมใช้ครูพัก-ลักจำา แต่ปัจจุบันชาวคณะช่วยกันจดจำาสืบทอดกันมา 
ฉันทลักษณ์ของเพลงที่ใช้ในการแสดงส่วนใหญ่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลอนสุภาพ  แต่สัมผัสไม่ตายตัวตาม
หลกัภาษาไทย  ส่วนท่วงทำานองเพลงเป็นทำานองเด่ียวเกดิจากเสียงร้องของมนษุย์เพียงอย่างเดียว ไม่มเีคร่ือง
ดนตรีดำาเนินทำานอง และสอดคล้องกับงานวิจัยของอมรา กลำ่าเจริญ (2547) ซึ่งได้ศึกษาเรื่องวิเคราะห์
การละเล่นพื้นบ้านรำาโทน : ศึกษาเฉพาะกรณีอำาเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง พบว่า เคร่ืองดนตรีท่ีใช้ใน
การละเล่นรำาโทนจะใช้เฉพาะเครื่องประกอบจังหวะ ได้แก่ โทน กรับ และฉ่ิง  เช่นเดียวกับเพลงร้องรำาโทน
ของนางทองเจือ สืบชมภู เนื้อหาของเพลงจะมีลักษณะเชิงเกี้ยวพาราสี  หยอกเย้า นอกจากนั้นยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของคมสันต์วรรณวัฒน์ สุทนต์ (2541) ที่ได้ศึกษาเพลงรำาโทนบ้านหน้าวัดโบสถ์ อำาเภอสามโก้ 
จังหวัดอ่างทอง ซึ่งพบว่า การเล่นรำาโทนจะเน้นที่ความสุภาพเรียบร้อย มีถ้อยคำาที่สุภาพไม่มีคำาหยาบ 
ท่วงทำานองเพลงรำาโทนส่วนใหญ่จะกระชับเนื้อเพลงส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับความรัก

ข้อเสนอแนะ
 1. ควรศกึษาเพลงร้องรำาโทนของตำาบล  และอำาเภอต่าง ๆ  ในจงัหวดัสโุขทยั เพือ่นำามาเปรยีบเทยีบ
และหาเอกลักษณ์เฉพาะของร้องรำาโทนในแต่ละพื้นที่
 2. ควรศึกษาเพลงร้องรำาโทนของจังหวัดต่าง ๆ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
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