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บทคัดย่อ 

 อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรีไดถูกกำหนดใหเปนเมืองโบราณของอารยธรรมสุวรรณภูมิ  การพัฒนา

เมืองโบราณอูทองใหเปนแหลงประวัติศาสตรนั้น ผูวิจัยมีความเห็นวาควรสืบคนรวบรวมองคความรูและทุน

ทางวัฒนธรรมดานดนตรีทองถิ่น เพื่อเปนการสงเสริมอัตลักษณ สงเสริมจิตสำนึกของชุมชนในการรักษถิ่น

ฐานและเพื่อการประชาสัมพันธการทองเที่ยว โดยผูวิจัยไดเก็บขอมูลจากการคนควา สังเกต สัมภาษณแบบ

ไมเปนทางการและลงอยูในพื้นที่ พบวางานวิจัยดานดนตรีในอำเภอ   อูทองมีจำนวนนอย กลุมชาติพันธุที่

อยูในอำเภออูทองมีหลากหลายและยังดำรงเอกลักษณวัฒนธรรมของกลุมตนเองผานการแตงกาย ในดาน

ของดนตรีสมัยนิยมยังคงนิยมเพลงลูกทุง ในสวนของดนตรีพื้นบานยังคงเอกลักษณของเพลงฉอยและเพลง  

อีแซว สวนของดนตรีชาติพันธจะเปนเพลงรำแคน ผลจากการวิจัยคือ นวัตกรรมการประพันธเพลงจำนวน 4 

ชุด ไดแก 1. ชุดบทเพลงสำหรับเดี่ยวเปยโน 5 เพลงเพื่อใชในการประชาสัมพันธหรือเปดประกอบในงาน

ตางๆ  2. บทเพลงประกอบการแสดงที่ผสมรูปแบบเพลงพื้นถิ่นกับรูปแบบเพลงคลาสสิกตะวันตก 3.  บท

เพลงรูปแบบวงสตริงคอมโบพื่อใชในการประชาสัมพันธแบบเพลงสมัยนิยม มีเนื้อรองที่กระตุนสำนึกในการ

รับรูและเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมในทองถิ่น 4. เพลงรองประสานเสียงพื้นบานที่สามารถไปใชสอน

เยาวชนในสถานศึกษา 

คำสำคัญ:  นวัตกรรมการประพันธ์เพลง ทุนทางวัฒนธรรม ดนตรีท้องถิ่นในอำเภออู่ทอง  

Abstract 

U Thong District, Supanburi province was known as an ancient city in the region of 

Suvarnnabhumi civilization. To develop this ancient city to become an important historical 

source, this research seeks and integrates relevant knowledge by collecting data and doing 

field research including observing and informal interviewing local people. Researcher also 

utilizes the culture of local music to be a part that helps protect such historical source, to 
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cultivate community’s consciousness of preservation of local cultures, and to promote 

tourism of their hometown. It is found that music researches in U Thong are rare in spite of 

the fact that there are several and diverse ethnics there with their own prominent 

characteristics preserved till present. As for popular music, ‘Luktoong’ and ‘Lukkrung’ still 

have been popular among local people. ‘Pleng Choi’ and ‘Pleng E Saew’ can represent 

characteristics of local music; while ‘Pleng Ram can’ is a well-known song of ethnic music. 

This research composes four types of music, including 1) Suite of local florals for Piano – used 

for promoting local tourism or events; 2) Show music combined between local and classical 

music – reflecting pictures of present and the past of the district; 3) Music for String Combo 

band – used for promoting popular music with lyrics which encourages local people to realize 

and pay attention to their local cultures; 4) Choral music – used as a lesson for school for the 

youth.  
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บทนำ 

 อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เมืองหลวงของอาณาจักรทวาราวดีและเปนศูนยกลางของดินแดนสุวรรณ

ภูมิ ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของประวัติศาสตรศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชนชาติพันธุตาง ๆ ถูกกำหนดใหเปน

เมืองโบราณ ซึ่งเปนตนกำเนิดประวัติศาสตรของอารยธรรมสุวรรณภูมิ มีหลักฐานทางโบราณคดีที่สันนิษฐานได

วาเคยเปนเมืองโบราณในอดีต ผูวิจัยเห็นวาการพัฒนาเมืองโบราณอูทองใหเปนแหลงประวัติศาสตรเกี่ยวกับ

การกอกำเนิดชนชาติไทย และศิลปวัฒนธรรมทางประวัติศาสตรของชนชาติพันธุตาง ๆ ในพื้นที่ดินแดนสุวรรณ

ภูมิสามารถทำใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้นได ดวยการสงเสริมการรวบรวมองคความรูและทุนทางวัฒนธรรมดาน

ดนตรีทองถิ่น เพื่อผลของการสืบทอดทางวัฒนธรรม เพื่อการอนุรักษประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่นในชุมชน

และเพ่ือสงเสริมจิตสำนึกของชุมชนในการรักษถ่ินฐาน  

 จากการศึกษาของอินทิรา พงษนาคและศุภกรณ ดิษฐพันธุ พบวาอัตลักษณชุมชนเมืองโบราณอูทอง จังหวัด

สุพรรณบุรีที่มีลักษณะจับตองได มี 3 ดาน คือ ดานสถาปตยกรรม/บานเรือน ไดแก ผังที่ตั้งเมืองโบราณอูทอง

เปนรูปวงรี มีคูน้ำคันดินลอมรอบ และบานเรือนแถวถนนวิญญานุโยค ดานโบราณสถาน ไดแก เจดียโบราณ 

วัดเขาพระศรีสรรเพรชญารามและวัดเขาทำเทียม ดานโบราณวัตถุ ไดแก ธรรมจักรพรอมแทนเสา และลูกปด

โบราณ สวนอัตลักษณที่มีลักษณะจับตองไมไดมี 6 ดาน คือ ดานเหตุการณประวัติศาสตร ไดแก การเปน

ศูนยกลางพระพุทธศาสนายุคแรกของรัฐทวารวดี ดานวิถีชีวิตดั้งเดิมไดแก ชางป นพระ หลอพระ ดาน

วัฒนธรรมประเพณี ไดแก ประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ ณ วัดเขาทำเทียม  ประเพณีลอยกระทงสวรรค 12 

นักษัตร ณ วัดเขาศรีสรรเพชญาราม และประเพณีแหธงสงกรานตของลาวครั่ง ดานพิธีกรรม/ความเชื่อ ไดแก 

พิธีกรรมไหวผีเจานาย/ผีเทวดาของลาวครั่ง และดานการแสดง/การละเลน ไดแก เพลงพวงมาลัย  เมื่อ
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