
ปีที่ 8 ฉบับ ที ่15 มกราคม – มิถุนายน 2556         วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์ 35 

 

 35 

การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบเพลงกล่อมเดก็ของไทยกับจีน * 
ป่านแก้ว** 

 
บทคัดย่อ 

การวิจยัเร่ืองนี ้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาและเปรียบเทียบเนือ้หาเพลงกล่อมเด็กของไทยกบั
จีน โดยเน้นศกึษาและเปรียบเทียบการใช้ภาษาในเพลงกลอ่มเด็กของไทยกบัจีน โดยคดัเลือกเพลง
กล่อมเด็กท่ีมีเนือ้หาคล้ายคลึงกนั ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ ชาติละ 21 เพลง รวม 42 เพลง และคดัสรร
เพลงกล่อมเด็กไทยท่ีเด็กชอบ ด้วยการสอบถามนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 –5 โรงเรียนถนอม
พิศ กรุงเทพมหานคร และคดัเลือกเพลงกล่อมเด็กของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งผู้วิจยั
แปลเป็นภาษาไทยและตรวจสอบโดยการสอบถามนกัศึกษาไทยท่ีเรียนหลกัสตูรภาษาจีน  ชัน้ปีท่ี 
4 มหาวิทยาลยัศลิปากร น าเสนอผลการวิจยัด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ 

ผลการศึกษาพบว่า เนือ้หาของเพลงกล่อมเด็กสะท้อนสภาพสังคม วิถีชีวิต ความเช่ือ 
รวมทัง้วฒันธรรมในด้านต่าง ๆ  แบ่งเป็น 1) เพลงกล่อมเด็กท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกับสตัว์ ทัง้เพลงของ
ไทยและจีนกล่าวถึงธรรมชาติของสัตว์ท่ีรู้จักคุ้นเคย  เพลงของไทยกล่าวถึงบทบาทของแม่ ส่วน
เพลงของจีนกล่าวถึงบรรยากาศท่ีชวนให้เด็กนอนหลับ 2) เพลงกล่อมเด็กท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกับ
ธรรมชาติ ทัง้ เพลงกล่อมเด็กของไทยและจีนสะท้อนภาพชาวบ้านและชนบทท่ีเป็นสังคม
เกษตรกรรม เพลงของไทยมีเนือ้หาท่ีสมัพนัธ์กบัวฒันธรรมและความเช่ือของคนไทย  เพลงของจีน
เป็นเร่ืองของวิธีการกล่อมเด็กของคนจีน 3) เพลงท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัความรัก เพลงของไทยและจีน
สะท้อนให้เห็นความรักของแม่ท่ีมีต่อลูก  เพลงของไทยสะท้อนความห่วงใยของแม่ท่ีมีต่อลูก ส่วน
เพลงของจีนนอกจากจะกล่าวถึงความรักของแม่แล้ว ยงัสะท้อนถึงความรักท่ีมีต่อคนอ่ืนด้วย 4) 
เพลงกล่อมเด็กท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกับนิทานและวรรณกรรมของไทยกับจีน ส่วนใหญ่แต่งตามเร่ือง
วรรณกรรมหรือนิทานท่ีมีช่ือเสียง เพลงของไทยนิยมเลือกเนือ้เร่ืองบางตอนหรือตวัละครบางตวัมา
แตง่เป็นเพลง สว่นเพลงกลอ่มเดก็ของจีนนิยมยอ่เร่ืองนิทานและปรับแตง่เป็นเนือ้เพลง 

 
ค าส าคัญ : เนือ้หาเพลงกลอ่มเดก็  เพลงกลอ่มเดก็ไทย-จีน  การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ 
________________________ 
 * บทความนีเ้ป็นสว่นหนึ่งของวิทยานิพนธ์ “การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบเพลงกลอ่มเด็กของไทยกบัจีน” หลกัสตูรศิลป-
ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อาจารย์ที่ปรึกษา  
รองศาสตราจารย์ธิดา โมสิกรัตน์ 
 ** นกัศกึษาหลกัสตูรศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระ เกียรติ 
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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   
ศิลปวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กับมนุษย์อย่างแน่นแฟ้น ท าให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์ 

เพราะศิลปวัฒนธรรมเป็นสิ่งท่ีมนุษย์สร้างสรรค์ขึน้ เพ่ือแสดงความคิด ความรู้สึก อารมณ์ 
ประสบการณ์และสิ่งอ่ืน ๆ ของมนษุย์ และในอีกด้านหนึ่ง สนัติ เล็กสขุมุ (2542  : 57)ได้อธิบายว่า 
ศลิปวฒันธรรมของมนษุย์หมายถึง กิจกรรมทางศลิปะประเภทตา่ง ๆ รวมทัง้หตัถกรรมในครัวเรือน 
วรรณกรรม ประเพณี การละเลน่ การร้องร าท าเพลง เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าศิลปวฒันธรรมเป็นสิ่ง
ท่ีได้สะท้อนวฒันธรรม ประเพณี สงัคมและด้านอ่ืนของมนษุย์ด้วย 

ศิลปวฒันธรรมของมนษุย์แบง่ได้เป็นหลายประเภท ตามลกัษณะและการมีบทบาทหรือมี
คณุคา่ตอ่มนษุย์ ดงัเช่น บรรเลง สาคริก (2533 : 4)ได้แบง่ประเภทของศิลปวฒันธรรมเป็น ศิลปะ
พืน้บ้านและศลิปะอนัทรงคณุคา่ในเชิงวิจิตรศลิป์  ถ้าจ าแนกประเภทตามลกัษณะของกิจกรรมทาง
ศิลปะ แบ่งไ ด้เป็น ทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง และวรรณศิลป์  ส าหรับศิลปะการแสดง 
ประกอบด้วยดริุยางคศิลป์หรือดนตรี นาฏศิลป์ และการแสดงประเภทอ่ืน ๆ ซึ่งรวมทัง้การขบัร้อง 
หรือ “เพลง” ก็จดัเป็นศลิปะประเภทหนึง่ของศลิปวฒันธรรมของมนษุย์ด้วย 

มนุษย์สร้างสรรค์เพลงเพ่ือความบนัเทิง โดยการขับร้อง มีท่วงท านองและเนือ้หาแสดง
อารมณ์และความรู้สกึนกึคดิของผู้ ร้องหรือผู้แตง่ บทเพลงในยคุสมยัใดสมยัหนึ่ง จะสะท้อนภาพวิถี
ชีวิตและสงัคมในด้านต่าง ๆ ซึ่งท าให้คนในรุ่นต่อ ๆ มาสามารถเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของผู้แต่ง
และสงัคมผ่านเนือ้เพลง เพลงจึงมีคณุค่าตอ่มนุษย์ทัง้ในด้านการพกัผ่อนและการเข้าใจสงัคมใน
มมุมองตา่ง ๆ เพลงจงึเป็นวรรณกรรมท่ีมีเนือ้หาในความบนัเทิงและความรู้ในยคุสมยัหนึง่ ๆ  

เพลงพืน้บ้านเป็นประเภทหนึ่งของเพลง ซึ่งสืบทอดโดยปากต่อปากตัง้แตส่มยัโบราณแล้ว 
มนตรี ตราโมท (2447  : 50) ได้ให้ความหมายของเพลงพืน้บ้านว่า  เป็นเพลงของชาวบ้านใน
ท้องถ่ินต่าง ๆ ซึ่งแตล่ะท้องถ่ินประดิษฐ์แบบแผนของการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และ
ขบัร้องตามส าเนียงภาษาท่ีเพีย้นแปร่งแตกตา่งกนัไป เพลงพืน้บ้านนีม้กัจะนิยมร้องกนัในเทศกาล 
หรืองานท่ีมีการชุมนุมผู้ คนในหมู่บ้านท่ีมาร่วมร่ืนเริงกันตามโอกาส  เช่น สงกรานต์ ขึน้ปีใ หม ่
ทอดผ้าป่า และการลงแขกเอาแรงกนัในกิจกรรมท่ีเป็นอาชีพเกษตร เช่น ในเวลาเก่ียวข้าว นวดข้าว 
เป็นต้น แม้ว่าเพลงพืน้บ้านจะลดบทบาททางสังคมลงไปในโลกสมัยใหม่เช่นทุกวันนี  ้แต่เพลง
พืน้บ้านยงัเป็นศลิปวฒันธรรมท่ีแสดงถึงวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ในแตล่ะท้องถ่ินและความเป็น
ชาตนิัน้ ๆ  

ในด้านคติชนวิทยา เพลงพืน้บ้านแบ่งประเภทเป็น 1) เพลงส าหรับเด็ก ได้แก่ เพลงกล่อม
เด็ก เพลงประกอบการเล่น และเพลงร้องเล่น 2) เพลงส าหรับผู้ ใหญ่ ได้แก่ เพลงโต้ตอบ เพลงร้อง
ร าพนั เพลงประกอบการละเล่นของผู้ ใหญ่ และเพลงประกอบพิธีกรรม ส าหรับเพลงกล่อมเด็ก เป็น
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เพลงพืน้บ้านท่ีสร้างความอบอุน่ภายในครอบครัว เพลงประเภทนีมี้มาตัง้แตส่มยัโบราณ เป็นเพลง
ท่ีผู้ ใหญ่ร้องหรือว่าให้เด็กเล็ก ๆ ฟัง เพ่ือกล่อมให้เด็กนอนหลบั ส่วนใหญ่เป็นเพลงท่ีแม่ร้อง  เพลง
กลอ่มเดก็มีเนือ้หาสว่นใหญ่เป็นการร าพงึร าพนัถึงความรู้สึกของแม่ท่ีมีตอ่ลกู และแทรกวฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม ความเช่ือ และสภาพการณ์การด ารงชีวิตของชนชาติท่ีเป็น
เจ้าของเพลงนัน้ จึงกล่าวได้ว่า  เพลงกล่อมเด็กเป็นส่ือท่ีแสดงความรักของแม่ท่ีมีตอ่ลกูและความ
รักเชน่นีเ้ป็นลกัษณะประจ าของมนษุย์ทกุยคุสมยั 

เพลงกล่อมเด็กมีบทบาทและมีความส าคัญต่อเด็กเช่นเดียวกับเพลงและดนตรีทั่วไป 
นอกจากเป็นเพลงท่ีมีท่วงท านองขบักล่อมช้า ๆ ชวนให้ง่วงนอน เด็กเกิดความอบอุ่นใจ หลบัอย่าง
มีความสขุแล้ว ยงัช่วยให้เด็กมีพฒันาการท่ีดี ทัง้ด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสติปัญญา ช่วย
สง่เสริมบคุลิกภาพ อีกทัง้ยงัเปิดโอกาสให้เดก็ได้ใช้ความคดิของตนเอง ชว่ยให้ระบายความรู้สึก ท า
ให้สนกุสนาน เพลิดเพลิน และมีสมาธิดีขึน้ เพลงกล่อมเด็กมีคณุคา่จากการแสดงออกทางอารมณ์
ของผู้ขบัร้อง บางเพลงไม่ได้มุ่งแต่งค าให้สละสลวย แต่เป็นการพรรณนาออกมาจากส่วนลึกของ
จิตใจ ระบายความคบัข้องใจสอดแทรกต านานหรือเร่ืองราวในอดีต หรือแสดงให้เห็นความรักความ
เอาใจใสข่องพอ่แมต่อ่ลกู 

ผู้วิจยัจงึสนใจศกึษาเชิงเปรียบเทียบศลิปวฒันธรรมประเภทเพลงกล่อมเด็กของไทยและจีน 
ท่ีปรากฏในเนือ้เพลงกล่อมเด็กของไทยกับจีนเพ่ือจะได้เข้าใจวิถีชีวิตท่ีสัมพันธ์กับความรักใน
ครอบครัวและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ท่ีมีความคล้ายคลึงและความแตกตา่งกนัระหว่างไทย
กบัจีน  ซึง่จะชว่ยให้เข้าใจภาพสะท้อนของสงัคมไทยและสงัคมจีนในแง่มมุตา่ง ๆ ได้อยา่งชดัเจน 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การวิจยัครัง้นีเ้พ่ือศึกษาและเปรียบเทียบลกัษณะของเนือ้หาเพลงกล่อมเด็กของไทยและ
จีนและสิ่งท่ีสะท้อนออกในเนือ้หาเพลงประเภทตา่ง ๆ  

 
สมมุตฐิานของการวิจัย 

เนือ้หาของเพลงกล่อมเด็กสะท้อนภาพสังคมไทยและจีนในด้านต่างๆ เช่น วิถีชีวิตของ
ชมุชน วฒันธรรม ศาสนา เป็นต้น โดยเนือ้หาของเพลงกล่อมเด็กของไทยกับจีนมีความคล้ายคลึง
และความแตกตา่งตามสภาพสงัคมของแตล่ะชาต ิ
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ขอบเขตของการวิจัย 
1. ประชากร 
ประชากรในการวิจยัเป็นเพลงกล่อมเด็กภาคกลางของไทยและเพลงกล่อมเด็กของจีน ซึ่ง

เป็นเพลงท่ีรู้จักและนิยมร้องกล่อมเด็กในประเทศจีน โดยนักวิชาการได้รวบรวมและจัดพิมพ์
เผยแพร่ในหนงัสือตอ่ไปนี ้ 

1.1 “เพลงกล่อมเด็กและเพลงประกอบการเล่นของเด็กภาคกลาง 16 จงัหวดั” ของผะอบ 
โปษะกฤษณะ และคณะ มีเพลงกล่อมเด็กจ านวน 60 เพลง ได้แก่ เพลงท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกับสตัว์ 4 
เพลง เพลงท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกับธรรมชาติ 4 เพลง เพลงท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกับความรัก 45 เพลง และ
เพลงท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัเร่ืองราวนิทาน 7 เพลง 

1.2 “วิเคราะห์เพลงกล่อมเด็กจงัหวดัฉะเชิงเทรา” ของ ศรีประภา ปาลสุทธ์ิ มีเพลงกล่อม
เด็กจ านวน 40 เพลง ได้แก่ เพลงท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกับสัตว์ 12 เพลง เพลงท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกับ
ธรรมชาติ   6 เพลง เพลงท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกับความรัก 12 เพลง และเพลงท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกับเร่ือง
นิทาน 10 เพลง 

1.3 เอี๋ยวหลานฉวี่จ่ินจ๋ี (摇篮曲锦集รวมเพลงกล่อมเด็ก)  ของสวีหล่าง (徐朗) มีเพลง
กล่อมเด็กจ านวน  15 เพลง ได้แก่ เพลงท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกับธรรมชาติ  2 เพลง เพลงท่ีมีเนือ้หา
เก่ียวกบัความรัก 9 เพลง และเพลงท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัเร่ืองนิทาน 4 เพลง  

 1.4 โย่วเอ๋อรจิงเตี่ยนป้ีตู๋ เอ๋อรเกอป่ายโส่ว (幼儿经典必读 儿歌百首  คมัภีร์ของเด็กที่
จ าเป็นต้องอ่าน เพลงส าหรับเด็กร้อยเพลง) ของป๋ายปิง (白冰) มีเพลงกล่อมเด็กจ านวน 6 เพลง 
ได้แก่ เพลงกล่อมเด็กท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกับสตัว์ 1 เพลง เพลงท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกับธรรมชาติ  4 เพลง 
เพลงท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัความรัก 1 เพลง  

2. กลุม่ตวัอยา่ง 
เพลงกล่อมเด็กของไทยกับจีนท่ีใช้เป็นกลุ่มตวัอย่าง มีจ านวนชาติละ 21 เพลง รวมทัง้สิน้ 

42 เพลง เป็นเพลงท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัสตัว์ ธรรมชาติ  ความรัก และเร่ืองนิทาน ผู้วิจยัคดัเลือกแบบ
เจาะจงโดยใช้เกณฑ์จ านวนเพลงและลกัษณะของเนือ้ร้องท่ีคล้ายคลึงกนั โดยก าหนดจ านวนเพลง
ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างเพลงด้วยจ านวนเพลงของจีนเป็นหลัก แล้วคดัเลือกเพลงกล่อมเด็กไทยท่ีมี
จ านวนมากกว่าเพลงจีนโดยใช้แบบสอบถามนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 –ปีท่ี 5 ของโรงเรียน
ถนอมพิศ กรุงเทพมหานคร จ านวน 50 คน   คดัเลือกได้เพลงกล่อมเด็กท่ีชอบมากท่ีสดุได้จ านวน
เพลงกลอ่มเดก็ตามจ านวนเทา่กบัเพลงกลอ่มเดก็ของจีน ได้กลุม่ตวัอยา่งดงันี ้ 

1) เพลงท่ีมีเนือ้ร้องเก่ียวกบัสตัว์ จ านวน 2 เพลง  
2) เพลงท่ีมีเนือ้ร้องท่ีเก่ียวกบัธรรมชาต ิจ านวน 5 เพลง   
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3) เพลงท่ีมีเนือ้ร้องท่ีแสดงถึงความรัก จ านวน 10 เพลง  
       4) เพลงท่ีมีเนือ้ร้องท่ีน าเร่ืองราวของนิทานมาร้อง จ านวน 4 เพลง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัเพลงกลอ่มเดก็ ความหมายของเพลงกลอ่มเดก็ 
และเนือ้หาของเพลงกลอ่มเด็ก 

2. รวบรวมและศกึษาข้อมลูเพลงกลอ่มเดก็ของไทยกบัจีน 
3. คดัเลือกเพลงกล่อมเด็กของไทยและจีนในด้านเพลงกล่อมเด็กเก่ียวกับสัตว์ ธรรมชาต ิ

ความรักท่ีมีตอ่ลกู นิทานและวรรณคดี 
4. ก าหนดกลุ่มตัวอย่างเพลงกล่อมเด็กของจีนโดยผู้ วิจัยแปลและให้นักศึกษาไทยท่ีเรียน

ภาษาจีน ของมหาวิทยาลยัศิลปากร ชัน้ปีท่ี 4  จ านวน 4 คนตรวจสอบความเข้าใจค าแปล และน า
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขให้ถกูต้อง 

5. ก าหนดเพลงกลุ่มตัวอย่างเพลงกล่อมเด็กของไทย โดยใช้แบบสอบถามนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 2 –ปีท่ี 5 โรงเรียนถนอมบตุร กรุงเทพมหานคร จ านวน 50 คน เพ่ือคดัเลือกเพลง
กลอ่มเดก็ของไทยได้ตามจ านวนและเนือ้ร้องท่ีสอดคล้องกบัเพลงกลอ่มเดก็ของจีน 

6. วิเคราะห์เนือ้หาของเพลงกล่อมเด็กของจีนในด้านเพลงกล่อมเด็กเก่ียวกับสตัว์ ธรรมชาต ิ
ความรักท่ีมีตอ่ลกูและนิทานและวรรณคดี 

7. ศึกษาและเปรียบเทียบเนือ้หาของเพลงกล่อมเด็กของไทยกับจีนในด้านเพลงกล่อมเด็ก
เก่ียวกบัสตัว์ ธรรมชาต ิความรักท่ีมีตอ่ลกู นิทานและวรรณคดี 

8. วิเคราะห์และเปรียบเทียบการใช้ภาษาในเพลงกลอ่มเดก็ของไทยกบัจีน 
        9. น าเสนอผลการศกึษาวิจยัแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 
 
ผลการวิจัย 

จากการศกึษาและเปรียบเทียบลกัษณะของเนือ้หาเพลงกล่อมเด็กไทยและจีน ซึ่งแบง่เป็น 
4 ประเภท คือ เพลงกล่อมเด็กท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกับสัตว์ ธรรมชาติ ความรัก และนิทานหรือ
วรรณกรรม มีผลการวิจยัดงัตอ่ไปนี ้

1. เพลงกล่อมเดก็ที่มีเนือ้หาเก่ียวกับสัตว์ 
เพลงกล่อมเด็กทัง้ประเทศไทยและประเทศจีนมีเนือ้หาท่ีมีลักษณะร่วมกันคือ กล่าวถึง

ธรรมชาตขิองสตัว์ท่ีเดก็คุ้นเคยและชอบ เชน่ นกในท้องถ่ินท่ีออกหากินตอนเช้าและกลบัรังตอนเย็น 
เพลง “กาเหว่า” ของไทยกล่าวถึงแม่กาเลีย้งดูและสอนลูกกาเหว่า เพลง “นกเขา” กล่าวถึง
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ธรรมชาติของนกเขาคือมีเสียงร้องไพเราะ และร้องขันตัง้แต่เช้าจนถึงเท่ียง ส่วนเพลงกล่อมเด็ก 
“เอ๋ียวหลานฉว่ี” (摇篮曲 เพลงกล่อมเด็ก) ของจีนกล่าวถึงตอนเย็นนกจากบินกลบัรัง ปลาก็กลบั
บ้าน ซึ่งเป็นธรรมชาติของสตัว์ จากเนือ้หาของเพลงแสดงให้เห็นความรักของแม่ท่ีมีต่อลูก ท าให้
เดก็รู้สกึอบอุน่ 

เนือ้หาท่ีมีลักษณะต่างคือเพลงกล่อมเด็กไทยเปรียบเทียบสัตว์กับมนุษย์ ดังเช่น เพลง
กลอ่มเดก็ “กาเหวา่” น าเร่ืองราวมาแตง่ในเพลง น านกมาเปรียบเทียบกบัมนษุย์  

 
แม่กาก็หลงรัก                คิดว่าลูกในอทุร 
คาบเอาข้าวมาเผือ่          ไปคาบเอาเหยื่อมาป้อน 
ถนอมไวใ้นรังนอน           ซ่อนเหยื่อมาใหกิ้น 
ปีกเจ้ายงัอ่อนคลอแคล     ทอ้แทจ้ะสอนบิน 
แม่กาพาไปกิน               ที่ปากน ้าพระคงคา 
ตีนเจ้าเหยียบสาหร่าย           ปากก็ไซ้หาปลา 
กินกุ้งแลกินกัง้                     กินหอยกระพงัแมงดา 

                กินแลว้ก็โผมา                     จบัที่ตน้หวา้โพธ์ิทอง 
 

สะท้อนให้เห็นบทบาทของแมใ่นการเลีย้งดแูละการสอนเดก็ให้มีความสามารถและ
ให้ความรู้ ให้เดก็มีชีวิตของตวัเอง เป็นการเปรียบเทียบกบัลกัษณะชีวิตของสตัว์ บางเพลง
แสดงให้เห็นความรักของแม่ท่ีมีต่อลกู เปรียบกับชีวิตของนก เป็นวิธีการแตง่เนือ้หาเพลง 
โดยมีการชวนนกไปนอน แต่มีความหมายท่ีจริงคือชวนเด็กไปนอน ส่วนเพลงกล่อมเด็ก
ของจีน กลา่วถึงวิถีชีวิตของสตัว์ ดงัเชน่เพลง 

 
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！ 

ค าแปล 
อีกาน้อยบินกลบัรัง ต้นไม้ใหญ่โยกก่ิงไม้ พดูเบา ๆ ว่า：ราตรีสวสัด์ิ 

ดอกไม้ปิดตาแลว้ ลมเฉื่อย ๆ แกว่งใบไม้ไปมา พดูเบา ๆ ว่า：ราตรีสวสัด์ิ 
ปลาว่ายเข้าตน้กก นกน ้ากระพือปีก พูดเบา ๆ ว่า：ราตรีสวสัด์ิ 
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มีเนือ้หากลา่วถึงสตัว์ท่ีจะกลบัรังในเวลาเย็นหรือกลบัรังเพ่ือพกัผ่อนนอนหลบั เนือ้เพลงจะ
สร้างบรรยากาศท่ีสงบเงียบ ท าให้เดก็รู้สกึสงบ มีความสขุและอบอุ่น ท าให้เด็กเข้าใจและรู้สึกได้ว่า
ถึงเวลาท่ีควรนอนได้แล้ว นอกจากนี ้เพลงกล่อมเด็กจีนยังมีเนือ้หาท่ีแตกต่างกับเพลงกล่อม
เดก็ไทย คือ ใช้ค าพดูวา่ “ราตรีสวสัดิ์” ถือว่าเป็นการบอกเวลาโดยตรง และเนือ้เพลงบางเพลงยงัมี
ค าพดูท่ีชกัชวนให้นอนอีกด้วย 
 2. เพลงกล่อมเดก็ที่มีเนือ้หาเก่ียวกับธรรมชาต ิ

ธรรมชาตเิป็นสิ่งท่ีทัง้ชาวไทยและชาวจีนนิยมน ามาแตง่เป็นเพลงกล่อมเด็ก สะท้อนให้เห็น
สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของมนษุย์ในแง่มมุตา่ง ๆ เพลงกลอ่มเดก็ของไทยกบัจีนท่ีมีลกัษณะร่วมกนั 
เก่ียวกับธรรมชาติ ซึ่งแวดล้อมชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยและคนจีน  มีเนือ้เพลงกล่าวถึง
ชีวิตความเป็นอยูข่องชาวบ้านและสภาพในชนบทท่ีเป็นสงัคมเกษตรกรรม  เช่น เพลง “เขาสงู” กบั
เพลง “ม่ายเหมียวหยาวหลานฉว่ี” (麦苗摇篮曲เพลงกล่อมเด็กต้นกล้าข้าวสาลี) มีเนือ้เพลง
กล่าวถึงการปลูกข้าวสาลีท่ีใช้บริโภค  นอกจากนี ้ไทยกับจีนก็มีเพลงท่ีกล่าวถึงลักษณะของ
ภูมิอากาศ เช่น ฝน ในเพลง “ฝนฟ้า” และหิมะ ในเพลง “ม่ายเหมียวหยาวหลานฉว่ี” (麦苗摇篮
曲เพลงกลอ่มเดก็ต้นกล้าข้าวสาลี)  

ส่วนธรรมชาติท่ีน ามาแตง่ในเนือ้หาของเพลงกล่อมเด็กไทยกบัจีน เป็นธรรมชาติแวดล้อม
ในชีวิตท่ีพบเห็นและคุ้นเคยในชีวิตประจ าวัน เช่น พระจันทร์ ดวงดาว พระอาทิตย์ ฯลฯ น ามา
ถ่ายทอดในเนือ้เพลง สะท้อนให้เห็นถึงการสงัเกตสิ่งแวดล้อมท่ีมีอยู่รอบตวั และเด็กรู้สึกคุ้นเคย 
น ามาแตง่เป็นเนือ้เพลงท่ีท าให้เดก็รู้สกึมีความสขุ นอกเหนือจากการแสดงให้เห็นความรักของแม่ท่ี
มีตอ่ลกู 

ในด้านความแตกต่างกัน นอกจากเพลงกล่อมเด็กของไทยเป็นเพลงท่ีแตง่โดยเล่าเร่ืองราว
ของธรรมชาติแล้วยงัมีเนือ้หาแสดงให้เห็นวฒันธรรมและความเช่ือของคนไทย เช่น เพลง“เขาสูง” 
กล่าวว่า เขาสูงเอย  มีแต่ฝงูกินริน เป็นตวัอย่างท่ีกล่าวถึง กินริน ซึ่งหมายถึง สตัว์ในป่าหิมพานต์
ชนิดหนึ่ง มีลกัษณะคร่ึงนกคร่ึงคน สะท้อนให้เห็นความเช่ือของชาวไทยจากอิทธิพลของวรรณคดี
สมยัสโุขทยัเร่ืองไตรภมูิพระร่วง  

สว่นเพลงกลอ่มเดก็ของจีนท่ีแตกตา่งจากเพลงกลอ่มเด็กไทย คือ มีเนือ้เพลงสะท้อนให้เห็น
วิธีการกลอ่มเดก็ของชาวจีน เชน่เพลง “麦苗摇篮曲”  (เพลงกลอ่มเดก็ต้นกล้าข้าวสาลี)  

 
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 



ปีที่ 8 ฉบับ ที ่15 มกราคม – มิถุนายน 2556         วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์ 43 

 

 43 

 

ค าแปล 
พีส่าวเกล็ดหิมะได้ปลิวว่อนเต็มทอ้งฟ้า 

คลมุผา้ห่มหนา ๆ ใหทุ้่งนา 
ย่าลมเหนือก าลงัร้องเพลงกล่อมเด็ก 

เด็ก ๆ กลา้ข้าวสาลีนอนอย่างอุ่น ๆ ในผา้ห่ม 
 
เพลงนีก้ลา่วถึงฤดกูาล ท่ีมีหิมะ นา  และลม สะท้อนให้เห็นสภาพของธรรมชาติในฤดหูนาว

ของประเทศจีน นอกจากนี ้ยงัแสดงให้เห็นวฒันธรรมการกล่อมเด็กท่ีชาวจีนนิยม ได้แก่ ค าเรียก
บุคคลท่ีเด็กคุ้นเคย เช่น ย่า พ่ี  นอกจากนีเ้นือ้หาของเพลงส่วนใหญ่ยังกล่าวถึงธรรมชาติท่ีมี
ความสัมพันธ์กัน ซึ่งเป็นธรรมชาติในตอนค ่า เช่น พระจันทร์กับดาว เพ่ือสร้างบรรยากาศและ
ความรู้สึกท่ีสงบเงียบ  เป็นการบอกเวลาและชกัชวนให้เด็กนอน โดยพรรณนาทิวทศัน์ท่ีเงียบสงบ 
และท าให้เข้าใจวา่เป็นเวลาท่ีเดก็ควรไปนอนได้แล้ว  

3. เพลงกล่อมเดก็ที่มีเนือ้หาเก่ียวกับความรัก 

เพลงกลอ่มเดก็เป็นเพลงท่ีแมร้่องเพ่ือกล่อมให้เดก็นอนหลบั ทัง้ประเทศไทยและประเทศจีน
จึงมีเพลงกล่อมเด็กท่ีเก่ียวกับความรักจ านวนมาก เพลงกล่อมเด็กไทยกับเพลงกล่อมเด็กจีนท่ีมี
ลกัษณะร่วมคือ เนือ้หาท่ีเก่ียวกบัความรัก สว่นใหญ่กล่าวถึงความรักของแม่ท่ีมีตอ่ลกู ในเพลงบาง
บท มีเนือ้เพลงท่ีแม่จะบอกให้เด็กไปนอนโดยตรง อย่างเช่น “เจ้าเนือ้อ่อน” และ “อว๋ีต่าวเหยา
หลานฉว่ี ” (渔岛摇篮曲เพลงกลอ่มเดก็เกาะชาวประมง) มีเนือ้หาท่ีง่าย ๆเด็กจะรู้เร่ืองและเข้าใจ
ง่าย เพราะเนือ้หาของเพลงแตง่ด้วยสิ่งท่ีเด็กคุ้นเคยและอยู่ในวิถีชีวิต สะท้อนให้เห็นการด ารงชีวิต 
วฒันธรรม ความเช่ือ ของมนษุย์ 

เพลงกล่อมเด็กของไทยท่ีมีลักษณะเนือ้หาต่างจากเพลงกล่อมเด็กของจีน คือ เนือ้หา
เก่ียวกบัการแสดงความรักในบทเพลง จะพบได้จากการตัง้ช่ือเพลง ซึ่งมกัจะใช้ค าว่า “เจ้า” เป็นค า
เรียกเด็กท่ีแสดงให้เห็นความรักของแม่ท่ีมีต่อลูก นอกจากนีแ้ล้ว ยังมีเพลงบางบทใช้ค าท่ีมี
ความหมายวา่ รัก เอ็นดแูละหว่งใยท่ีมีตอ่ลกู โดยใช้ค าแทนตวัเด็ก เช่น “เจ้าทองค า” และ “เจ้าเนือ้
เย็น”  

 
เจ้าทองค าเอย  ไปไหนยงัค ่าแดดร้อน 

                            หยดุพกัร่มกินนมก่อน  แดดอ่อนจึงค่อยไปเอย 

 



ปีที่ 8 ฉบับ ที ่15 มกราคม – มิถุนายน 2556         วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์ 44 

 

 44 

เนือ้หาของเพลงกล่าวถึงอากาศร้อนมีแสงอาทิตย์ร้อนแรง เม่ือจะไปท่ีไหนก็จะรู้สึกร้อน ไม่
สบายตวั แมจ่งึหว่งใยวา่ลกูจะร้อน ได้รับความล าบาก จึงขอให้อยู่ในท่ีร่มพกัผ่อนให้เย็นสบายและ
กินนมก่อน จนถึงเวลาเย็น พระอาทิตย์อ่อนแสงหรือแดดอ่อนแล้วจึงไปเท่ียวเล่นข้างนอกได้ 
สะท้อนให้เห็นความรักและความหว่งใยของแม่ท่ีมีตอ่ลกู ท่ีไม่ต้องการให้ลกูเดือดร้อนและไม่สบาย
ใจ 

นอกจากเนือ้หาของเพลงสะท้อนให้เห็นความรักท่ีมีต่อเด็กแล้ว  ค าท่ีใช้ยงัแสดงถึงความ
นิยมของไทยในด้านตา่ง ๆ ด้วย เชน่ เพลง “เจ้าเนือ้อุน่”  

 
                 เจ้าเนือ้อุ่นเอย                 เก็บดอกพิกลุบานเย็น 

เก็บมาร้อยกรองใหแ้ม่ทองข้าเล่น  เนื้อเย็นแม่คนเดียวเอย 

 

เนือ้หาของเพลงกลา่วถึงความรักของแม่ โดยใช้ค า เจ้าเนือ้อุ่น เจ้าเนือ้ทอง และเนือ้เย็น ยงั 
สะท้อนให้เห็นความนิยมของคนไทย ท่ีนิยมเก็บดอกพิกลุ ดอกบานเย็นมาร้อยเป็นพวงมาลยั น าไป
ถวายพระ ตามความศรัทธาพทุธศาสนา ซึง่เป็นส่วนส าคญัของวิถีชีวิตคนไทย 

 เพลงกล่อมเด็กของจีนท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัความรักของแม่  มีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัคือการ
แสดงให้เห็นความหวงัของแมป่รากฏในเนือ้เพลงด้วย  ดงัเชน่ 

  
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， 

智慧的花环送给你，你是科技花园的小蓓蕾 

ค าแปล 

ลูกเอ๋ยลูกรัก ลูกรักของแม่ เจ้าตวัน้อย 
แสงไฟของพ่อจะพาเจ้าสู่ความฝัน เจ้าตวันอ้ย 
ในฝันของเจ้าคงจะมีแต่รอยย้ิม เจ้าตวันอ้ย 

เหมือนกบัไดโ้บยบินไปกบัพ่อ ลูกรัก 
พวกเจ้าบินสู่วงัวิทยาศาสตร์  ผูเ้ฒ่าความรู้ย้ิม 

ส่งแจกกนัดอกไม้แห่งสิดิปัญญาใหเ้จ้า เจ้าคือดอกตูมแห่งสวนดอกไม้วิทยาศาสตร์ 
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เนือ้หาของเพลงกล่าวถึงความหวงัของแม่ คือ ต้องการให้เด็กเรียนหนังสือให้ดี มีความรู้
และความสามารถ นอกจากนี ้ยงัต้องการให้ลกูเป็นเด็กท่ีฉลาด สะท้อนให้เห็นความคิดของคนจีน
ท่ีมีเป้าหมายท่ีต้องการให้เดก็มีสตปัิญญาดี เพ่ือจะได้มีชีวิตท่ีดียิ่ง ๆ ขึน้ตอ่ไปในอนาคต นอกจากนี ้
เพลงกลอ่มเดก็ของจีนท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัความรักนัน้ยงักลา่วถึงความรักของพ่อท่ีมีตอ่ลกู ความรัก
ท่ีมีตอ่ทหาร และความรักระหวา่งพอ่แม ่ ดงันัน้ เนือ้หาของเพลงกลอ่มเด็กของจีนจึงสะท้อนให้เห็น
วิถีชีวิตของคนในสังคมหรือชุมชนท่ีแวดล้อมเด็ก  ท าให้เด็กรู้จักบุคคลต่าง ๆ นอกจากคนใน
ครอบครัว เชน่ ทหาร ชาวประมง เป็นต้น 

4. เพลงกล่อมเดก็ที่มีเนือ้หาเก่ียวกับนิทานและวรรณกรรม 
นิทานและวรรณคดีเป็นวฒันธรรมท่ีส าคญัและมีคณุค่าประเภทหนึ่ง   เพลงกล่อมเด็กทัง้

ของไทยและจีนจึงนิยมน านิทานและวรรณกรรมมาแตง่เป็นเนือ้เพลงกล่อมเด็ก มีลกัษณะร่วมกนั
คือสว่นใหญ่น ามาจากนิทานหรือวรรณกรรมท่ีมีช่ือเสียงและมีความนิยมในแตล่ะสงัคม สะท้อนให้
เห็นวัฒนธรรมและสภาพสังคมในด้านต่าง ๆ เช่น เพลง “รามเกียรติ์”น ามาจากวรรณคดีเร่ือง      
รามเกียรติ์ ซึ่งเป็นวรรณกรรมท่ีมีช่ือเสียงในประเทศไทย เพลง “หม่าเป้ยเหยาหลาน” (马背摇篮 
เปลบนหลงัม้า) มาจากวรรณกรรมท่ีน าไปสร้างภาพยนตร์เร่ือง 啊！摇篮 (โอ เปล) ซึ่งมีช่ือเสียง
ในประเทศจีน 

เนือ้หาของเพลงกล่อมเด็กไทยและจีนท่ีมีลกัษณะต่างกันคือ เพลงกล่อมเด็กไทย
นิยมเลือกช่ือของตวัละครมาแตง่เนือ้เพลงตามเร่ืองราวบางส่วนของวรรณกรรม เช่น “นาง
ปทมุเกสร” ในวรรณคดีเร่ือง พระอภยัมณี 

 
                              มาข้าจะขอกล่าว         ถึงเร่ืองราวนางปทมุ 
                               รูปสวยรวยรุ่น            เกิดในพุ่มบษุบา 
                               ฤาษีลงสรง                 เก็บไดอ้งค์นางมา 
                               ฤาษีเลีย้งไว ้               เติบใหญ่กายา 
                               ฤาษีไปป่า                  เจ้าก็ร้อยพวงมาลยั 
                              ร้อยเอยร้อยแลว้         นางแก้วก็พิษฐานไป 
                              เนือ้คู่อยู่ไหน              ขอพวงมาลยัสวมกร 
                             สวมข้อพระหตัถ์         รัดข้อพระกร 
                             ร่วมฟกูร่วมหมอน       ร่วมทีน่อนเดียวเอย 
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เพลงนีก้ลา่วถึงประวตัคิวามเป็นมาของนางปทมุเกสร ท่ีเกิดในดอกบวั ฤาษีเก็บมา
เลีย้ง จนเตบิโตเป็นสาว นางท าพิธีเส่ียงทายหาคูค่รอง  
สว่นเพลงกล่อมเด็กของจีนท่ีมีลกัษณะแตกตา่งกนัคือ นิยมน านิทานหรือเร่ืองราวท่ีปรากฏ

ซ้อนอยู่ในวรรณกรรม ซึ่งไม่ใช่เนือ้เร่ืองของวรรณกรรมโดยตรง ดงัเช่นเพลง “เส่ียวหงเม่า” (小红
帽 หนนู้อยหมวกแดง) เป็นนิทานท่ีเลา่เร่ืองราวซ้อนอยูใ่นวรรณกรรมประเภทภาพยนตร์ 

 
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。 

ค าแปล 
ฉนัเดินอยู่บนถนนนอกชานเมืองเพียงคนเดียว 

ฉนัจะเอาขนมไปให้คณุย่าชิมซะหน่อย 
บา้นของเธออยู่ในสถานทีที่ท่ัง้ไกลและเงียบเชียบ 
ฉนัเป็นกงัวลว่ารอบข้างมีหมาป่าตวัใหญ่อยู่ไหม 

เมื่อเวลาพระอาทิตย์ตกดิน 
ฉนัจะตอ้งรีบกลบับา้น 

เข้าไปในความฝันอนัแสนหวานกบัแม่ 
 
เนือ้หาของเพลงนีม้าจากนิทานท่ีนิยมในทัว่โลก เร่ือง “หนูน้อยหมวกแดง” เล่าว่าหนูน้อย

หมวกแดงเอาขนมไปเย่ียมยาย นอกจากนี ้เพลงกลอ่มเดก็ของจีนยงันิยมน าเร่ืองนิทานมาสรุปและ
ปรับแตง่เป็นเพลงกล่อมเด็ก ไม่ใช่เพียงกล่าวถึงตวัละครหรือเร่ืองในวรรณคดีบางส่วน  เช่น “หม่า
เป้ยเหยาหลาน” (马背摇篮เปลบนหลงัม้า) ท่ีกล่าวถึงเวลามีสงคราม พ่อแม่ต้องไปตอ่สู้  จึงพาลกู
ไปด้วย โดยเอาลกูไว้ในเปลท่ีอยูบ่นหลงัม้า เดก็กลุม่นีจ้งึถือวา่เป็นกลุม่เด็กท่ีเติบโตในสงคราม เป็น
คนมีประสบการณ์สงครามและเห็นประเทศจีนเกิดขึน้ใหม่ 
 

อภปิรายผล 

 

เพลงกล่อมเด็กเป็นเพลงท่ีผู้ ใหญ่ร้องเพ่ือกล่อมให้เด็กนอนหลบั เนือ้หาของเพลงส่วนใหญ่
เป็นชาวบ้านแตง่ขึน้และสืบทอดโดยปากตอ่ปาก เพลงกล่อมเด็กจึงถือเป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรม
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แต่ละชาติ ในอีกด้านหนึ่ง เนือ้หาของเพลงกล่อมเด็กยงัสะท้อนให้เห็นสภาพสงัคมในด้านต่าง ๆ 
ของชนชาตนิัน้ ๆ   

จากผลการวิจยั จะเข้าใจได้ว่าเพลงกล่อมเด็กส่วนใหญ่เป็นเพลงสัน้ ๆ และง่าย ๆ เพ่ือให้
ผู้คนจ าเพลงได้ง่ายและท าให้เด็กนอนหลบัง่าย  เนือ้หาของเพลงกล่อมเด็กทัง้ของไทยและจีนส่วน
ใหญ่น ามาจากธรรมชาติท่ีแวดล้อมเด็ก รวมทัง้สิ่งท่ีเด็กคุ้นเคยและรู้จักดีมาแต่งเป็นเนือ้เพลง 
ดงัเชน่ สตัว์ท่ีเดก็รู้จกั ฝน หิมะ ต้นไม้ เป็นต้น ท าให้เดก็เข้าใจได้ง่ายและสนใจด้วย 

 เพลงกล่อมเด็กมีเนือ้หาท่ีเข้าใจง่ายสะท้อนภาพสังคมได้อย่างชดัเจน โดยท่ีเนือ้หาของ
เพลงกลอ่มเดก็แตล่ะท้องถ่ินและแตล่ะชาติ มีความแตกตา่งกนัและความคล้ายคลึงกนั ซึ่งสะท้อน
ให้เข้าใจความรู้สึกนึกคิดของคนชนชาตินัน้ ๆ  ได้กันอย่างดี ดังเช่น เพลงกล่อมเด็กของไทย
กล่าวถึงอากาศร้อนผู้ คนก็ต้องการให้ฝนตก ท าให้อากาศเย็นสบาย และเพลงกล่อมเด็กของ
ประเทศจีนก็กล่าวถึงอากาศในฤดูหนาว ท่ีหนาวเย็นและมีหิมะตก แสดงถึงความต้องการให้
อากาศอบอุน่สบายเพลงกลอ่มไทยมีบทเพลงกล่าวถึง “กรรม” ซึ่งเป็นความเช่ือของชาวไทย และมี
บทเพลงท่ีกล่าวถึงบรรตคนเก็บดอกไม้มาท าเป็นหมอน สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของชาวไทย 
เช่นเดียวกับเพลงกล่อมเด็กของจีนก็ท่ีสะท้อนถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านตามลกัษณะของวฒันธรรม
จีน  ภาพสะท้อนท่ีปรากฏในเนือ้เพลงกลอ่มเดก็เหล่านี ้ล้วนเป็นศิลปวฒันธรรมท่ีมนษุย์สร้างสรรค์
และสืบทอดกนัมาถึงปัจจบุนั จากการจดจ าด้วยการฟัง มาเป็นการบนัทึกและตีพิมพ์เผยแพ่ร ซึ่งใน
ปัจจบุนัเพลงกลอ่มเดก็ทัง้สองชาตมีิการบนัทกึเสียงและภาพด้วยเทคโนโลยีสมยัใหมด้่วย  

สรุปได้วา่ แม้วา่เพลงกลอ่มเดก็จะเป็นเพียงสว่นประกอบย่อย ๆ ในศิลปวฒันธรรมของชาติ
ไทยและจีน  แตใ่นเนือ้หาของเพลงกล่อมเด็กของทัง้สองชาติได้บนัทึกสิ่ งตา่ง ๆ อย่างหลากหลาย 
ซึ่งถ้าน ามาประกอบกันเป็นภาพใหญ่ ก็จะสามารถรู้และเข้าใจเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม รวมถึง
ผู้คนและสงัคมของทัง้สองชาตไิด้อยา่งชดัเจน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรศกึษาเพลงกลอ่มเดก็ท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัความเช่ือทางศาสนา 
2. ควรศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบเพลงกล่อมเด็กของไทยกับของชาวไตท่ีสิบสอง   

ปันนา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
3. ควรเปรียบเทียบกระบวนการสืบทอดและการอนรัุกษ์เพลงกล่อมเดก็ของไทยกบัจีน 

 
 
 



ปีที่ 8 ฉบับ ที ่15 มกราคม – มิถุนายน 2556         วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์ 48 

 

 48 

บรรณานุกรม  
 

บรรเลง สาคริก.  (2533)  เอกสารการสอนชุดวิชาศิลปะกับสังคมไทย หน่วยที่  11-15.  
นนทบรีุ : มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช. 

ผะอบ โปษะกฤษณะและคณะ.  (2521)  เพลงกล่อมเด็กและเพลงประกอบการเล่นของเด็ก
ภาคกลาง              16 จังหวัด.   พิมพ์ครัง้ท่ี 5.  กรุงเทพมหานคร :   ส านักงาน
คณะกรรมการวฒันธรรม แหง่ชาติ. 

มนตรี ตราโมท. (2447)  ดนตรีไทย.  กรุงเทพฯ : ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธิการ. 
ศรีประภา ปาลสทุธ์ิ.  (2524)  วิเคราะห์เพลงกล่อมเด็กจังหวัดฉะเชิงเทรา.  ฉะเชิงเทรา : ศนูย์

วฒันธรรมจงัหวดั : วิทยาลยัครู. 
สันติ เล็กสุขุม.  (2442)  ศิลปะอยุธยา : งานช่างหลวงแห่งแผ่นดิน.   พิมพ์ครัง้ ท่ี  2  

กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ. 
徐朗.（2000）. 摇篮曲锦集. 北京市：人民音乐出版社. 

白冰. (2004) . 幼儿经典必读 儿歌百首. 北京市：朝花少年儿童出版社. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://virtua.hcu.ac.th/cgi-bin/gw_41_11/chameleon?host=localhost%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=COPVOLSCR&sessionid=019421103518424&skin=portal&conf=.%2fchameleon.conf&itemu1=4&u1=4&t1=%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2.%20Thai%20arts%20and%20society%20%2f%20%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c%20%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b9%82%e0%b8%82%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a&lng=en&pos=1&prevpos=1&beginsrch=1
http://virtua.hcu.ac.th/cgi-bin/gw_41_11/chameleon?host=localhost%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=COPVOLSCR&sessionid=019421103518424&skin=portal&conf=.%2fchameleon.conf&itemu1=2009&u1=2009&t1=%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%20%3a%20%20%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b9%82%e0%b8%82%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a,%20%202533.&lng=en&pos=1&prevpos=1&beginsrch=1



