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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาภาษาและวัฒนธรรมที่ปรากฏในเพลงพ้ืนบ้าน  อ าเภอ       

เฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้ มีอายุตั้งแต่ 50  ปีขึ้นไป ผลการศึกษาพบว่า 
ปรากฏเพลงพ้ืนบ้าน 6 ประเภท ได้แก่ 1) เพลงกล่อมเด็ก 2) เพลงร้องเล่น 3) เพลงประกอบการละเล่นของ
เด็ก 4) เพลงร้องร าพัน  5) เพลงประกอบการละเล่นของผู้ใหญ่ 6)  เพลงประกอบพิธีกรรม  ภาษาที่ใช้ในการ
ร้องเพลงส่วนใหญ่เป็นภาษาพ้ืนถิ่นโคราช  การใช้ค าเฉพาะถิ่นเกิดภาษาภาพพจน์ แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรม
การใช้ภาษา  การใช้ภาษาและวัฒนธรรมที่ปรากฏในเพลงส่วนใหญ่เป็นการสร้างมโนภาพให้เกิดขึ้นในใจผู้อ่าน 
เป็นถ้อยค าง่าย ๆ  ส่วนใหญ่สื่อในเรื่องความรัก การด ารงชีวิต คติความเชื่อ ค าสอน ศาสนา ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ผู้ร้องเพลงใช้เป็นเครื่องมือในการอบรมสั่งสอน  ท าให้เกิดความไพเราะ น่าฟัง และท าให้ผู้ฟังเข้าใจ
ความหมายได้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะวัฒนธรรมที่ปรากฏในเพลงพ้ืนบ้าน  
 การศึกษาเพลงพ้ืนบ้านท าให้ทราบถึงวิถีการด ารงชีวิต ภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นที่แตกต่างกัน 
รวมทั้งในด้านความคิด ความเชื่อ ความศรัทธา การนับถือศาสนาพุทธซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ  เนื้อหาส่วน
ใหญ่จึงเป็นเพลงที่ให้ความสนุกสนานเพลินเพลิน อีกท้ังเป็นบทเพลงสร้างสรรค์จรรโลงสังคมให้ยั่งยืนสืบต่อไป 
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Abstract 
 

     The objective of this study was to investigate language and culture which appeared in 
the folk songs of Chaloem Phra Kiat District, Nakhon Ratchasima province. The study found 
six types of folk songs: 1) lullabies; 2) recreational songs; 3) songs for children’s play; 4) 
emotional songs; 5) songs for adults’ plays; and ceremonial Songs. The most language used 
in the songs was Korat language, especially local terms that express imagination, reflecting 
language culture. The use of language and culture occurred in these songs emphasized the 
creation of imagination to the readers with simple words that communicate love, life, belief, 
teaching, religion, and tradition. The singers used the songs as a tool for teaching with 
beautiful melody and easy-to-understand meaning; especially the local culture appeared in 
these songs. 
 The study of folk songs revealed differences in the living and wisdom of local 

people, as well as their thoughts, believes faith, and being Buddhists. Most of the contents, 

therefore, were entertainment-oriented and for the sake of maintaining sustainable society. 
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