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การอนุรักษ์และเผยแพร่เพลงกล่อมลูกชาติพันธุ์ผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ณ ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

ETHNICAL LULLABY: PRESERVATION AND IMPLEMENTATION ON GLOBAL TECHNOLOGY 
 

วันทยา บัวทอง1 

 
บทคัดย่อ 

 
 งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาส ารวจรวบรวม สังเคราะห์องค์ความรู้เพลงกล่อมลูกชาติพันธุ์ผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ผลการอนุรักษ์และการรับรู้ระบบเผยแพร่เพลงกล่อมลูกชาติพันธุ์ผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีกรอบแนวคดิการวจิัย คอื 
การจัดการระบบวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพของกรมศิลปากร การจัดการความรู้ฉบับขับเคลื่อน LO ของประพนธ์ ผาสุกยืด หลักการสื่อความหมาย
และหลักการรับรู้จากวิธีสื่อสารและปฏิบัติการมิวเซียมออนไลน์ของสภาพิพิธภัณฑสถานนานาชาติ โดยน าข้อมูลช้ันต้นมาสร้างสรรค์สารัตถะ 
ผ่านสื่อเพลงกล่อมลูกชาติพันธุ์เฉพาะในพื้นที่ ซึ่งยังด ารงอยู่ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัย คือ กลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดฉะเชิ งเทรา 
ที่ยังด ารงเพลงกล่อมลูกอยู่ ได้แก่ 1) ชาวลาวพวน ต าบลโคกหัวข้าว 2) ชาวลาวเวียง ต าบลท่าถ่าน 3) ชาวมอญ ต าบลพิมพา 4) ชาวมุสลิม 
ต าบลดอนฉิมพลี 5) ชาวจีนแต้จิ๋ว ต าบลหน้าเมือง 6) ชาวเขมร ต าบลแปลงยาว 7) ชาวไทย อ าเภอบางปะกง 
 ผลการศึกษา พบว่า การรับรู้จากวิธีสื่อสารและปฏิบัติการมิวเซียมออนไลน์ในระบบการเผยแพร่เพลงกล่อมชาติพันธุ์ผ่านสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยใช้ 1) แบบสอบถามการรับรู้ในเพจและเว็บไซต์ (In-house) มีผู้เข้าชม 310 คน 2) การรับรู้ของผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ 
(Outreach) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จ านวน 295 คน ผลของการรับรู้ภาพรวมทั้งสองกลุ่มนี้ สรุปได้ว่า ผู้เข้าชมในเว็บไซต์ส่วนใหญ่
เป็นบุคคลทั่วไป มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีความสนใจในเพลงกล่อมลูกที่ก าลังจะสูญหายและน าข้อมูลนั้นไปเผยแพร่เพราะตระหนักในคุณค่า
ของความรักความอบอุ่นระหว่างแม่ลูก ครอบครัวและความส าคัญของเพลงกล่อมลูก 
 
ค าส าคัญ: เพลงกล่อมลูก ชาติพันธ์ุ การรับรู้ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

Abstract 
 
 The objectives of this study were to 1) study, investigate, and synthesize the body of knowledge on ethnic lullabies through 
information technology media, and 2) study and analyze the preservation and perception on dissemination system of ethnic 
through information technology media. The conceptual framework was the cultural system for quality management of the Fine 
Arts Department, the knowledge management, the principle of model interpretation and communication in theory and practice 
of the museum online system of the International Council of Museums (ICOM). By this, they were integrated to creatively produce 
various various rarely ethnic lullaby media which had been existing Chachoengsao Province. The results revealed that the ethnic 
groups in Chachoengsao province which had been preserving the culture of ethnic lullabies were 1) Lao Phuan ethnic group at 
Kok Hua Khao Sub-district, 2) Lao Vieng ethnic group at Tha Than Sub-district, 3) Mon ethnic group at Pimpha Sub-district, 4) Muslim 
group at Don Chimpli, 5) Tae-chew Chinese ethnic group at Na Muang Sub-district, 6) Khmer ethnic group at Plang Yao Sub-district, 
and 7) Tai ethnic group at Bangpakong District. The outcomes of perception from communication method and operation of the 
lullaby on the museum through global technology media by 1) creating questionnaire on webpage and In-house website in which 
had been viewed by 310 visitors. 2) The perception from 295 outreach people who answered questionnaire. By this, it could be 
summarized that most of website visitors were interested in the vanishing lullabies sung to children could bring love, realizable on 
its values, warmth among mothers and children and other members of family. 
 
Keywords: lullaby, ethnic, perception, global technology 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ณ เมืองฉะเชิงเทรา ด้วยสภาพสังคมและวัฒนธรรมท่ีเปลี่ยนไป
ท าให้บริบทของเพลงกล่อมลูกท่ีเคยด ารงอยู่ในวิถีชีวิต ก าลังอยู่ใน
สภาวะวิกฤตและมีแนวโน้มว่าจะสูญหายไปในเวลาอันใกล้ ผู้วิจัย
พิจารณาว่าการจะช่วยปกป้องคุ้มครองข้อมูลช้ันต้นให้คงอยู่  
สมควรจะได้ส ารวจรวบรวมไว้ เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ให้เพลง
กล่อมลูกคงสภาพอยู่คู่เมืองฉะเชิงเทรา เพราะเพลงกล่อมลูก 
มีภูมิหลัง มีคุณค่าและคุณลักษณะทางวัฒนธรรม  (Cultural 
Significances Value Charter, กฎบัตรอิโคโมสไทย, 2007) 
ที่ส าคัญตามล าดับ คือ 
 คุณค่าด้านประวัติศาสตร์ การตั้งถิ่นฐานของเมืองฉะเชิงเทรา
หรือแปดริ้ว ได้ปรากฏครั้งแรกสมัยกรุงศรีอยุธยาแผ่นดินของ
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ. 1991-2031) มีบทบาทส าคัญ
ของการปกครองฐานะหัวเมืองช้ันในของมณฑลปราจีนบุรี ส่วนช่ือ
บ้านนามเมืองแปดริ้วนั้น สืบเนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์น้ า 
โดยเฉพาะปลาช่อน เมื่อน ามาแล่ได้ถึงแปดริ้ว จึงได้ชื่อว่าเมืองแปดริ้ว 
 คุณค่าด้านสังคม วัฒนธรรมในอดีต วิถีชีวิตดั้งเดิมของคนไทย
เป็นสังคมเกษตรกรรม รวมอยู่เป็นครอบครัวใหญ่ที่มีคนหลายรุ่น
อาศัยอยู่รวมกัน ครอบครัวจึงเป็นสถาบันสังคมที่ส าคัญที่สุด (สุพัตรา 
สุภาพ, 2536 หน้า 35) ส่วนใหญ่ผู้ชายเป็นคนท ามาหากินออกไปท างาน
นอกบ้าน ส่วนผู้หญิงท าหน้าที่เป็นแม่บ้าน ดังนั้น การเลี้ยงดูลูก
จึงเป็นหน้าที่ของฝ่ายหญิงที่ต้องกล่อมลูกให้นอน เพราะการกล่อมลูก
เป็นอุบายของแม่ที่มีต่อลูก ซึ่งแฝงค าสอนอยู่ในเนื้อร้อง อันบ่งบอก
ถึงรากเหง้าทางวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาค 
 คุณค่าด้านวิทยาการ เพลงกล่อมลูก Lullaby เป็นวัฒนธรรม
ท้องถิ่นอย่างหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความเช่ือและค่านิยมของคน
ในเรื่องวัฒนธรรม การเลี้ยงลูก การนอนเปลสาย บทร้องกล่อมลูก
ถือเป็นคติชาวบ้านที่ใช้ภาษาเป็นสื่อ เป็นวรรณกรรมที่ไม่มีการเขียน
หรือการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร แต่อาศัยการท่องจ าและ
บอกเล่าต่อๆ กันมา ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ตามธรรมชาติที่แม่ถ่ายทอด
ความรัก ความอบอุ่น ความห่วงใยไปตามกระแสเสียงผ่านมุขปาฐะ
ที่ส าคัญและมีคุณค่าไม่ใช่เพียงแค่เป็นคติชาวบ้านเท่านั้น ดังจะเห็น
ได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชนิพนธ์ 
เพลง Lullaby หรือเพลงค่ าแล้ว เพลงพระราชนิพนธ์ ล าดับที่ 24 
เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2498 โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์ เพ็ญศิริ จักรพันธ์ นิพนธ์
ค าร้องภาษาอังกฤษร่วมกับท่านผู้หญิงนพคุณ ทองใหญ่ ณ อยุธยา
และท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา ประพันธ์ค าร้องภาษาไทย 
(สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 39, 
2549, หน้า 42-76) 
 คุณค่าด้านความงามบริสุทธิ์ ปรากฏเรื่องราวที่อยู่ในเพลง
แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตในอดีต เพลงกล่อมลูก จึงเกิดขึ้นจากความรัก 
ความปรารถนาดี ความอ่อนโยนของแม่ที่มีต่อลูก ความรักของแม่
ที่มีต่อลูกนั้น ทะนุถนอมกล่อมเกลาด้วยความรักโดยแม่หรือคน 

 
ในครอบครัวขับกล่อม มีผลต่อพัฒนาการความสามารถของเด็ก 
ท าให้เด็กมีความจ าดี มีพัฒนาการตามวัย เพราะบทเพลงท านองง่ายๆ 
เนื้อร้องมีความหมาย มีความงามทางภาษา และมีคติเตือนใจ
แทรกอยู่ ส่วนความงดงามด้านองค์ประกอบของเพลงดนตรี  
เพลงกล่อมลูกเป็นดนตรีบริสุทธิ์ ไม่มีจังหวะแม่ร้องกล่อม
ด้วยความรู้สึกรักห่วงใยที่แท้จริง (นิรันดร์ ภักดี, 2548, หน้า 31) 
 คุณค่าด้านความเช่ือมโยง มรดกทางวัฒนธรรมของเพลง
กล่อมลูก สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในแต่ละ
ท้องถิ่นที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน มีความเช่ือมโยง
ระหว่างคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ ความรู้ที่ได้รับในเรื่องขนบธรรมเนียม
ประเพณี ความเช่ือ ค่านิยมและอื่นๆ ล้วนให้ประโยชน์ในการศึกษา 
นับว่าเป็นรากฐานในการศึกษาค้นคว้าเข้าใจวิชาการอื่นๆ โดยแท้จริง 
ทั้งยังมีโอกาสได้อนุรักษ์มรดกทางศิลปะ วัฒนธรรมของชาติไปด้วย 
(วันเนาว์ ยูเด็น, 2525, หน้า 74) 
 เพลงกล่อมลูกของสังคมร่วมสมัยในเมือง แปดริ้วได้แปรเปลี่ยน
ไปจากเดิม ดังพบว่า ปัจจุบันยุคสมัยของโลกที่เป็นไปด้วยการสื่อสาร
เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ค่านิยมที่หลั่งไหลเข้ามาจากวัฒนธรรม
ตะวันตก ชาวบ้านเข้ามาท างานในเมืองและโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น 
ส่งผลให้วัฒนธรรมความเป็นอยู่ วิถีชีวิต บทบาทหน้าที่ของชุมชน
ลดน้อยลง ท าให้เพลงกล่อมลูกรอวันเสื่อมสูญไปอย่างน่าเสียดาย 
อันเป็นสาเหตุวิกฤตหนึ่งในปัจจุบัน 
 แต่ข้อดีของยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) นับแต่ พ.ศ. 2530 
ระบบการสื่อสารไร้พรมแดนเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย การน าระบบนี้
มาใช้กับเพลงกล่อมลูกและน าไปเผยแพร่ไว้ในหน่วยงานราชการ
ย่อมมีผลดี เพราะเข้าถึงได้ง่ายเป็นสาธารณะ แม้ว่าขาดส่วนส าคัญ
ของบริบทบ้าง แต่ด ารงองค์ประกอบหลักไว้ได้ แนวทางการอนุรักษ์
เพื่อสืบสานเพลงกล่อมลูกนี้สามารถกระท าได้โดยน าเทคโนโลยี
ที่หลากหลาย มาช่วยอนุรักษ์ สืบสาน เรียนรู้ เผยแพร่ นอกจากนั้น
ยังมีหน่วยงานส าคัญ คือ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก
สี่ภาค เพื่อเป็นขวัญก าลังใจและสนับสนุนการฟื้นฟู อนุรักษ์เพลง
กล่อมลูกให้คงอยู่สืบไป 
 จากปัญหาต่างๆ ดังกล่าวนี้ประกอบด้วย เพลงกล่อมลูก
ชาติพันธุ์มีจ านวนมาก มีผู้ขับกล่อมลูกกระจัดกระจายไว้ในสถานที่
แตกต่างกัน ไม่มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ไม่มีที่มา ประวัติคน 
ชุมชนชาติพันธุ์ วรรณกรรมเพลง ซึ่งจะส่งผลเสียแก่การเรียงล าดับ 
การติดตามตรวจสอบ การจัดหมวดหมู่ การสื่อความหมาย
หรือการน าเสนอที่มาเรื่องราว บทบาทหน้าที่ ประเภท หมวดหมู่
ของเพลง การเสริมความรู ้ของหน่วยงานเพื่อจัดท าเว็บไซต์
และการจัดกิจกรรมต่างๆ จากบริบทข้อมูล พื้นที่ คน วัฒนธรรม 
ในเว็บไซต์ของศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ 
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ค าถามการวิจัย 
 1. องค์ความรู้เพลงกล่อมลูก เนื้อหา รูปแบบ ความเช่ือ
ของเพลงกล่อมลูกดั้งเดิมในจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นอย่างไร 
 2. การอนุรักษ์และเผยแพร่เพลงกล่อมลูกชาติพันธ์ุ เพื่อให้
ด ารงอยู่ได้ในปัจจุบันมีแนวทางอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาส ารวจรวบรวม สังเคราะห์ องค์ความรู้เพลง
กล่อมลูกชาติพันธุ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และวีดิทัศน์ ศูนย์ศิลปะ 
วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 2. ศึกษาวิเคราะห์ผลการอนุรักษ์และการรับรู้ในระบบเผยแพร่
เพลงกล่อมลูกชาติพันธุ์ผ่านสื่อของเว็บไซต์ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม
และท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 
กรอบแนวทางและแนวคิดการรวบรวมข้อมูล 
 1. แนวทางการรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา
วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้เรื่องเพลงกล่อมลูกพันธุ์ผ่านสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์และวิเคราะห์ผลการอนุรักษ์และการรับรู้
สื่อสารของระบบเผยแพร่เพลงกล่อมลูก 7 ชาติพันธุ์รอวันเรียนรู้ 
ในเว็บไซต์ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ มีแนวทางการรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

 

 
 
ภาพ 1 ภาพรวมการจัดการความรู้ เพลงกล่อมลูกชาติพันธ์ุ 
 
 2. แนวคิดการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม การจัดการมรดก
ทางวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพนี้ยึดหลักเกณฑ์ เรื่อง การจัดการ
ระบบวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ โดยกรมศิลปากร (2543, หน้า 37) 
มีกรอบแนวคิดดังกล่าวนี ้ผู้วิจัยน ามาจัดล าดับแผนงาน 4 ด้าน ดังนี้ 
 
 
 
 

 

 
 
ภาพ 2 การจัดการมรดกวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1. แบบสัมภาษณ์กลุ่มประชากรด้านบุคคลข้อมูลเพลงกล่อม
ลูกชาติพันธ์ุ เพื่อศึกษารวบรวมและวิเคราะห์องค์ความรู้ติดตัว 
 2. แบบประเมินการรับรู้สื่อสารจากปฏิบัติการอนุรักษ์
และเผยแพร่ในระบบสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในเว็บไซต์ 
 
ข้อตกลงเบื้องต้น 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนาการ (Research 
and Development) ผู้วิจัยท าการส ารวจภาคสนาม กลุ่มชาติพันธุ์ 
ซึ่งยังด ารงรักษาเพลงกล่อมลูกอยู่ บุคคลร้องเพลงกล่อมลูกและ
ผู้มีความรู้ด้านวัฒนธรรม มีอายุระหว่าง 70 ปีขึ้นไป หากบุคคล
ข้อมูลที่หายากอาจอนุโลมให้มีอายุต่ ากว่าที่ก าหนดไว้เล็กน้อยได้  
โดยด าเนินการระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 ถึงเดือนเมษายน 
พ.ศ. 2560 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตดังนี้ 
 1. ขอบเขตพื้นที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลเพลงกล่อม
ลูกชาติพันธุ์ที่ปรากฏจากการส ารวจภาคสนามในพื้นที่จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
 2. ขอบเขตเนื้อหา ได้จากการสั่งสมข้อมูลของผู้มีความรู้ติดตัว 
(Tacit Knowledge) แล้วน ามาพัฒนาเป็นความรู้ลายลักษณ์ (Explicit 
Knowledge) เพื่อสังเคราะห์ความรู้สู่เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ วีดิทัศน์
และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในเพจของศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตลอดจนจัดท าการประเมินผล
การอนุรักษ์และการรับรู้เพลงกล่อมลูกชาติพันธุ์ตามล าดับ 
 3. ขอบเขตเวลา/ระยะเวลาการศึกษาวิจัย ระยะเวลา
ในการด าเนินงาน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 ถึงเดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2560 
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นิยามศัพท ์
 1. กลุ่มชาติพันธ์ุ (Ethnic Group) ประกอบด้วย ลาวพวน 
ลาวเวียง มอญ มุสลิม จีนแต้จิ๋ว เขมร และไทยบางปะกง ซึ่งยังด ารง
เพลงกล่อมลูกอยู่ในปัจจุบัน 
 2. สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (Implementation on Global 
Technology) หมายถึง การจัดท าวีดีทัศน์และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Book) เพื่อน าไปติดตั้งไว้ในเพจชื่อ 7 ชาติพันธุ์รอวันเรียนรู ้ 
ซึ่งปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้ผู้สนใจเรียนรู้และรับรู้
สาธารณะ 
 3. 7 ชาติพันธุ์รอวันเรียนรู้ : 7 Ethnical Lullaby Museum 
Online หมายถึง เว็บไซต์ของเพลงกล่อมลูกของ 7 ชาติพันธุ์ 
ที่คาดหวังให้สาธารณะจะได้เข้ามาเรียนรู้สารัตถะที่ปรากฏอยู่
ในหน้าหลักของเว็บไซต์และกิจกรรมภายนอกของศูนย์ศิลปะ 
วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 4. หลักการสื่อสารและปฏิบัติการเพื่อรับรู้เพลงกล่อมลูก
ก ลุ่ ม ช า ติ พั น ธุ์  (Communication in theory and practice: 
Perception in Lullaby Ethnic Group) หมายถึง การรับรู้สื่อสาร
จากปฏิบัติการในระบบเผยแพร่องค์ความรู้เพลงกล่อมลูก 7 ชาติพันธุ์
ผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจ
ในเว็บไซต์ (In-house) และแบบสอบถามส าหรับผู้ที่อยู่ภายนอกเว็บไซต ์
(Outreach) ดังปรากฏตัวอย่างเครื่องมือแบบสัมภาษณ์ ในตัวอย่าง
แบบประเมินการรับรู้สื่อสารจากปฏิบัติการอนุรักษ์และเผยแพร่
ในระบบสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในเว็บไซต์ 

 
วิธีการด าเนินการวิจัยและการพัฒนา 
 กรอบแนวคิด ผู้วิจัยน าหลักการ 1) การจัดการระบบวัฒนธรรม
อย่างมีคุณภาพของกรมศิลปากร (Cultural System for Quality 
Management) 2) การจัดการความรู้ฉบับขับเคลื่อนของประพนธ์ 
ผาสุขยืด (Knowledge Management KM) 3) การสื่อความหมาย
(A Model of Interpretation) และหลักการรับรู้สื่อสารและปฏิบัติการ 
(Communication in theory and practice) ของสภาพิพิธภัณฑ 
สถานนานาชาติ(International Council of Museums: ICOM) 
โดยน ามาสร้างสรรค์สารัตถะเพื่อพัฒนาผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพลงกล่อมลูกกลุ่มชาติพันธุ์ (Perception in Lullaby Ethnic Group) 
4) การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ของ siamebook.com 
และการจัดท าวีดีทัศน์  
 1. การพัฒนากรอบแนวคิด 1 
 ผู้วิจัยได้น าหลักการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมอย่างมคีณุภาพ
ของกรมศิลปากร มาขยายความค าส าคัญข้างต้น ทั้ง 4 ด้าน 
เพื่อน ามาปรับใช้ในงานวิจัย เพราะหลักการของกรมศิลปากรนี้  
สามารถขยายผลได้ในการวิจัยและงานสร้างสรรค์ได้ตั้งแต่ต้น
จนถึงจบงานวิจัย ดังภาพ 3 

 

 

 

 
 
ภาพ 3 การพัฒนากรอบแนวคิด การจัดการมรดกวัฒนธรรม

อย่างมีคุณภาพ 
ที่มา: (กรมศิลปากร, 2543, หน้า 37) 
 
 2. การพัฒนากรอบแนวคิด 1 
 ในการจัดท าข้อมูลตามวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ข้อ คือ เพื่อศึกษา 
ส ารวจ รวบรวม เพื่อประมวลจัดท าองค์ความรู้เรื่องเพลงกล่อมลูก
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา ความหมาย คติ 
ความเชื่อของเพลงกล่อมลูกจังหวัดฉะเชิงเทราและศึกษาวิเคราะห์
การรับรู้สื่อสารและปฏิบัติการสารัตถะเพลงกล่อมลูกของชาติพันธุ์
ผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ดังนั้นผู้วิจัยจึงรวบรวมข้อมูล
จากผู้สูงอายุ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งบุคคลเหล่านั้น
เป็นผู้มีข้อมูลที่มีความทรงจ าอยู่ติดตัวท่าน (Tacit Knowledge) 
เพื่อจะน ามาเรียบเรียงความรู้ที่ชัดแจ้ง ให้ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษร 
(Explicit Knowledge) เรียงล าดับเนื้อหา เรื่องราวตาม 
 วัตถุประสงค์ โดยใช้หลักการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management) ฉบับขับเคลื่อน โดย ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด (2550, 
หน้า 22–26) ซึ่งน ามาประยุกต์ใช้ในงานวิจัย ดังนี้ 
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ภาพ 4 การจัดการความรู ้
 
 จากตารางข้างต้น ผู้วิจัยจึงน ารายละเอียดมาใช้ในงาน
ภาคสนาม เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลการสัมภาษณ์ ผู้ที่เกี่ยวกับ
เพลงกล่อมลูกมาเรียบเรียงและน าไปพัฒนา ปรับใช้ตามวงจร
การจัดการความรู้ไม่รู้จบ ดังนี้ 
 

 
 
ภาพ 5 วงจรการจัดการความรู้เพื่อน าไปปรับใช้ 
 
 3. การพัฒนากรอบแนวคิดท่ี 3  
 การสื่อความหมาย (Interpretation) การเผยแพร่เพลงกล่อมลูก
ได้พัฒนาจากการน าไปปรับใช้ (Apply Utilize) จากรูปแบบ 
Knowledge Management ด้านบนที่วงกลมสีเหลือง มาผ่านเทคโนโลยี 
สารสนเทศในการสื่อความหมาย โดยประยุกต์ใช้ A Model of 
Interpretation (McConnell & Curry, Adapted by Kaewbucha, 
M. after Staiff) ซึ่งขยายความแนวคิด แนวทาง โดยมนัส แก้วบูชา 
(เอกสารประกอบการสอนรายวิชาพิพิธภัณฑ์ศึกษาและการจัดการ, 
2557) มีขั้นตอนการสื่อความหมายและรายละเอียดของ 1) องค์ความรู้
เพลงกล่อมลูกชาติพันธุ์ 2) การรับรู้ระบบสื่อสารจากปฏิบัติการ 
เป้าหมาย คือ การอนุรักษ์และเผยแพร่เพลงกล่อมลูกชาติพันธุ์

ผ่านสื่อเทคโนโลยี เว็บไซต์ของศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น 
3) ผู้ชมเรียนรู้สาธารณะได้ ดังมีรูปแบบการสื่อความหมายดังนี้ 
 
การสื่อความหมายเพลงกล่อมลูก ผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

 

 
 
ภาพ 6 การสื่อความหมายเพลงกล่อมลูก ผ่านสื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ที่มา: A Model of  Interpretation (McConnell & Curry. Adapted 

by Kaewbucha, M. after Staiff) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยที่ได้รับ คือ กลุ่มชาติพันธุ์ที่ยังด ารงเพลงกล่อมลูก
คือ 1) ชาวลาวพวน  2) ชาวลาวเวียง 3) ชาวมอญ 4) ชาวมุสลิม 
5) ชาวจีนแต้จิ๋ว 6) ชาวเขมร 7) ชาวไทย ผู้วิจัยได้น าข้อมูลเสียง ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหวในงานภาคสนามมาด าเนินการสร้างสรรค์สารัตถะ
เพื่อจัดท าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในนามว่า 7 ชาติพันธุ์รอวันเรียนรู้ : 
7 Ethnical Lullaby Museum online ประกอบด้วยวีดิทัศน์
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และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เพลง เรื่องเล่า ค ากลอน 
ย้อนอดีตของแม่ 
 1. การออกแบบเนื้ อหาเพลงกล่อมลูก  ในหนั งสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย คณะออกแบบเนื้อหา โมเดล 
ต าแหน่งหน้าที่ของคณะออกแบบเนื้อหาเพลงกล่อมลูก 7 ชาติพันธุ์
รอวันเรียนรู้ : 7 Ethnical lullaby museum online ประกอบด้วย
ทีมงานจัดท าเนื้อหาเพลงกล่อมลูก 4 ส่วน 9 ท่าน  
 

 
 
ภาพ 7 คณะด าเนินการจัดท าเนื้อหาเพลงกล่อมลูก : หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ 
 
 2. หลักการพิจารณาวิธีการน าเสนอเนื้อหาเพลงกล่อมลูกที่ดี 
ผู้วิจัยน าหลักการออกแบบเน้ือหาเพลงกล่อมลูก จากเอกสาร
ประกอบการเรียนพิพิธภัณฑ์และการจัดการของ มนัส แก้วบูชา (2557) 
เรื่อง กระบวนการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์: เน้ือหาเพลงกล่อมลูก: 
การยอมรับ (Scenography: Exhibition: Acceptation) มีรายละเอียด 
ที่ส าคัญ คือ 

 
 
 
 

ตาราง 1 วิเคราะห์เนื้อหาเพลงกลอ่มลูกที่ดี มีดังต่อไปนี ้
 

 
 

 3. รายละเอียดส่วนประกอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เพลงกล่อมลูกที่ดี (E-book) ผู้วิจัยประยุกต์หลักการออกแบบ
หนังสือที่ดี เชิงวิชาการนั้น ควรประกอบด้วยค าส าคัญ (Keywords) 
และส่วนที่เกี่ยวข้องเนื้อหาหลักของหนังสือ ซึ่งมีสาระความหลากหลาย
ของรูปแบบ (ประชัน วัลลิโก, 2539, หน้า 83-85) ดังนี ้
 3.1 ปก น าเสนอภาพวิถีชีวิตของคนในอดีตที่มีการเลี้ยงดู 
ลูกน้อยด้วยการขับกล่อมเพลง 
 3.2 สัญลักษณ์ ปลาตะเพียน หมายถึง ความอุดม
สมบูรณ์ มีสุขภาพแข็งแรง 
 3.3 สีของปก คือ สีส้มอ่อน สื่อความ หมายถึง ความรัก 
ความผูกพัน ความห่วงใย ความเอื้ออาทร 
 3.4 สีของรูปเล่มภายใน ใช้สีส้มอ่อนอมชมพู (โอรส) 
หมายถึง ความอบอุ่น ความสงบ 
 3.5 ร ูปแบบต ัวอ ักษร  ใช ้ฟอนต ์ can_NongAor 
เพราะเป็นฟอนต์ลายมือที่อ่านง่ายสะดุดตา เหมาะส าหรับเด็ก 
สื่อถึงความใสบริสุทธ์ิของเด็ก 
 3.6 ตัวเลข ใช้เลขไทย อาจมีตกแต่งบ้าง 
 3.7 ภาพประกอบวิถีชีวิต การเลี้ยงดูลูกหลาน ของแต่ละ
ชาติพันธุ์ ใช้รูปแบบธรรมชาติของข้อมูลดั้งเดิมที่ส ารวจได้มา 
อาจตกแต่งด้วยเนื้อเพลงเล็กน้อย เนื่องด้วยเป็นข้อมูลช้ันต้นทาง
วัฒนธรรมที่ได้รับ 
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 3.8 สัญลักษณ์ 
 

 
 
ภาพ 8 ตราสัญลักษณ์เพลงกล่อมลูก 
 
 4. ความส าคัญของเพลงกล่อมลูกชาวไทยบางปะกง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพลงกล่อมลูกของชาวไทยบางปะกง (ระวีวรรณ 
เจริญรัชต์, 2552, หน้า 7) กล่าวถึง เนื้อเพลงของพื้นถ่ินในอ าเภอ
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นการเฉพาะ ซึ่งผู้วิจัยพิจารณา
ว่ามีความส าคัญยิ่งเพราะเป็นเอกสารช้ันต้น ซึ่งท่านได้รวบรวมสาระ
เรื่องราว การด ารงชีวิตของชาวบางปะกง นับว่าเป็นเนื้อเพลง
และค าประพันธ์ท่ีคาดว่าก าลังสูญหาย  
 หนังสือ “เพลง เรื่องเล่า ค ากลอน ย้อนอดีต ของแม่” นี้ 
เป็นค ากลอนโบราณ คล้ายกับค ากลอนดอกสร้อยที่ใช้กล่อมเด็ก 
เนื้อหาแบ่งออกเป็นตอนๆ มีค ากลอนบทสั้นๆ เกี่ยวกับสัตว์ ภาษิต 
อุดมคติของมนุษย์ ต านานท้องถิ่น ซึ่งผู้วิจัยได้จัดแบ่งหมวดหมู่ใหม่ 
โดยก าหนดการล าดับการรับรู้สื่อสารและปฏิบัติการ มาจ าแนก
หมวดหมู่ตามช่ือเพลงและเนื้อหาที่มีอยู่แล้ววิเคราะห์หาความเช่ือมโยง
มาประกอบให้เห็นจริงไว้ คือ 
 4.1 จ าแนกตามลักษณะเนื้อหาของค าประพันธ์  
โดยจัดหมวดหมู่ใหม่ เช่น หมู่กลุ่มสัตว์ต่างๆ และหมู่กลุ่มร้องทั่วไป 
 4.2 น าภาพมาประกอบเพื่อสนับสนุนให้สอดคล้องกับ
เนื้อหาของเพลง ซึ่งจะท าให้เยาวชนเกิดความเข้าใจความหมาย
ในเนื้อเพลงมากขึ้นและคาดว่าเนื้อเพลงบางเพลงอาจสูญหายไป
ในอนาคต เช่น กลุ่มเพลงที่เกี่ยวกับการละเล่นของเด็กไทย 
 4.3 เจาะจงภาพประกอบที่มีสีสันสดใส เพื่อดึงดูด
ให้ชวนมองเหมาะสมกับวัยของเด็กเล็กโดยเฉพาะการจัดแบ่ง
หมวดหมู่ใหม่ที่ปรากฏในเล่มนี้ โดยจัดเรียงล าดับการรับรู้สื่อสาร
และปฏิบัติการ ซึ่งจ าแนกหมวดหมู่ตามช่ือเพลง และเนื้อหา ดังนี ้
 1) เพลงเกี่ยวกับนก จ านวน 10 เพลง พร้อมรูป
ประกอบท่ีสัมพันธ์กัน  
 2) เพลงเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ จ านวน 13 เพลง 
พร้อมรูปประกอบท่ีสัมพันธ์กัน 

 3) เพลงวัดโบสถ์ จ านวน 2 เพลง พร้อมรูปประกอบ
ที่สัมพันธ์กัน 
 4) เพลงกล่อมท่ัวไป จ านวน 22 เพลง พร้อมรูป
ประกอบท่ีสัมพันธ์กัน 
 5) เพลงลูกสาว จ านวน 7 เพลง พร้อมรูปประกอบ
ที่สัมพันธ์กัน 
 6) เพลงร้องเล่น จ านวน 10 เพลง พร้อมรูปประกอบ
ที่สัมพันธ์กัน 
 5. ภาพลักษณ์ของเพจ 7 ชาติพันธุ์รอวันเรียนรู้: 7 Ethnical 
Lullaby museum online ณ เว็บไซต์ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม
และท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 

 
ภาพ 9  สีสัน รูปแบบ     ภาพ 10  สีสัน รูปแบบเดิม 
          ของเว็บไซต์                           เมื่อคราถวาย 
                                                   ความอาลัย 
ที่มา: (ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทร์, ออนไลน์, 2560) 
 
 6. ต้นแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพลงกล่อมลูกชาวไทย
บางปะกง: เพลง เรื่องเล่า ค ากลอน ย้อนอดีตของแม่ 
 

 
 
ภาพ 11 ปกหน้าและปกหลัง หนังสืออิเล็กทรอนิกส ์
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ภาพ 12 แนะน าคณะกรรมการและสารบญั 
 

 
 
ภาพ 13 ตัวอย่างเพลงกล่อมลูกท่ีแยกประเภท 
 
 7. ต้นแบบ ปกวีดิทัศน์ ซึ่งน าข้อมูลภาคสนาม บทที่ 5 ซึ่งเป็น
ข้อมูลชั้นต้นมาสร้างสรรค์ใหม่ว่า เพลงกล่อมลูก 7 ชาติพันธุ์
รอวันเรียนรู้ 

 

 
 
ภาพ 14 ต้นแบบปกวีดีทัศน์เพลงกล่อมลูก 7 ชาติพันธุ์ รอวันเรียนรู้ 

(ด้านบน) 
ภาพ 15 ตัวอย่าง 7 กลุ่มชาติพันธุ์ ในวีดีทัศน์เพลงกล่อมลูก

(ด้านล่าง) 

 8. ตัวอย่างแบบประเมินการรับรู้สื่อสารจากปฏิบัติการ
อนุรักษ์และเผยแพร่ในระบบสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในเว็บไซต์ 
มีดังนี ้
 

 

 
 

ภาพ 16 ตัวอย่างแบบประเมินการรับรู้สื่อสารจากปฏิบัติการ
อนุรักษ์และเผยแพร่ในระบบสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในเว็บไซต์ 
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 การประเมินวิเคราะห์ผลการอนุรักษ์และการรับรูร้ะบบเผยแพร่
เพลงกล่อมลูกจากการสื่อสารและปฏิบัติการ 

 

 
 
ภาพ 17 การประเมินวิเคราะห์ผลการรับรู้ระบบเผยแพร่เพลง

กล่อมลูกจากการสื่อสารและปฏิบัติการ 
 

 การรับรู้ ทัศนคติ ผู้เข้าชมเว็บไซต์ (Perception-Attitudes-
Visitor) จากรูปแบบข้างต้นนี้จะน าไปใช้ส ารวจการรับรู้ระบบสื่อสาร
เพลงกล่อมลูกซึ่งประกอบด้วย การสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้
เพลงกล่อมลูก 7 ชาติพันธุ์รอวันเรียนรู้: 7 Ethnical Lullaby Museum 
Online มีเนื้อหาหลัก 3 ส่วน คือ 1) ประมวลองค์ความรู้เพลงกล่อมลูก 
2) วิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา ความหมายและคติความเช่ือ 3) การรับรู้
สารัตถะและการสร้างทัศนคติผ่านเว็บไซต์ ทั้งนี้ได้ด าเนินการระหว่าง
สัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย โดยมีการจัดการการรับรู้เกี่ยวกับผู้ชม 
2 แบบ คือ 1) ผู้เข้าชมเว็บไซต์ (In-house) มีผู้เข้าชม 310 คน 
และ 2) ผู้เข้าชมทีย่ังไม่ได้เข้าชมเว็บไซต์ (Outreach) ซึ่งมีจ านวน
ผู้ตอบแบบสอบถาม 295 คน ผลจากการตอบแบบสอบถามภาพรวม
ของการรับรู้ทั้งสองแบบนี้ สรุปได้ว่า ผู้เข้าชมในเว็บไซต์ส่วนใหญ่
เป็นบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในเพลงกล่อมลูกที่ก าลังจะสูญหายและ
น าข้อมูลนั้นไปเผยแพร่ให้เด็กได้ฟังเพราะตระหนักคุณค่าของความรัก

ความอบอุ่นระหว่างผู้ขับร้องและผู้ฟัง รองลงมาเป็นเยาวชนที่มี
ความสนใจในเพลงกล่อมลูกเนื่องจากมีทั้งเพลงกล่อมลูก เพลงดอกสร้อย
และเพลงร้องเล่น ส าหรับผู้ที่ตอบแบบสอบถามจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงที่มีอายุระหว่าง 10–20 ปี มีจ านวน 190 คน 
เป็นเพศชายที่มีอายุระหว่าง 10–20 ปี จ านวน 105 คน ซึ่งเป็น
ผู้ที่มีความสนใจในเพลงกล่อมลูก จ านวน 160 คน รองลงมาเป็นเด็ก
และเยาวชนที่ได้รับความรู้จากการเรียนการสอนและจากการเข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 99 คน จะเห็นได้ว่าผู้ที่มีความสนใจในเพลงกล่อมลูก
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เป็นผู้ที่มีความสามารถในการขับกล่อมลูก
ได้ดีกว่าเพศชายซึ่งเป็นเพศท่ีต้องออกไปประกอบอาชีพ  

 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย คือ กลุ่มชาติพันธุ์ที่ยังด ารงเพลงกล่อมลูกอยู่ 
ได้แก่ 1) ชาวลาวพวน ต าบลโคกหัวข้าว อ าเภอพนมสารคาม 2) ชาวลาว
เวียง ต าบลท่าถ่าน อ าเภอพนมสารคาม 3) ชาวมอญ ต าบลพิมพา 
อ าเภอบางปะกง 4) ชาวมุสลิม ต าบลดอนฉิมพลี อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
5) ชาวจีนแต้จิ๋ว ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง 6) ชาวเขมร 
ต าบลแปลงยาว อ าเภอแปลงยาว 7) ชาวไทย อ าเภอบางปะกง ซึ่งผู้วิจัย
ได้น าข้อมูลเสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวในงานภาคสนามมาด าเนินการ
สร้างสรรค์สารัตถะเพื่อจัดท าสื่อวิดีทัศน์และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
ในนามว่า 7 ชาติพันธุ์รอวันเรียนรู้ : 7 Ethnical Lullaby Museum 
online  
 การประเมินวิเคราะห์การออกแบบเนื้อหาเพลงกล่อมลูก
ในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ข้างต้นนี้ประกอบด้วย กระบวนการ
สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และวีดิทัศน์: เนื้อหาเพลงกล่อมลูก: 
การยอมรับ (Scenography: Exhibition: Acceptation) มีคณะประเมิน
วิเคราะห์การออกแบบเนื้อหา ภาพประกอบ รูปแบบตัวเลข รูปแบบ
ตัวอักษร สีของรูปเล่ม สีของปก สัญลักษณ์ ปก ผู้วิจัยจะต้องปรับแก้
ตามคณะกรรมการจนกระทั่งครบถ้วนตามความเห็นและข้อเสนอแนะ
การประมวลองค์ความรู้ในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพลงกล่อมลูก
บางปะกง เพลง เรื่องเล่า ค ากลอน ย้อนอดีตแม่และวีดิทัศน์ 
 ผลการรับรู้จากวิธีสื่อสารและปฏิบัติการมิวเซียมในระบบ
การเผยแพร่เพลงกล่อมลูกชาติพันธุ์ผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดย 1) จัดท าแบบสอบถามการรับรู้ในเพจและเว็บไซต์ (In-house) 
มีผู้ เข้าชม 310 คน 2) การรับรู้จากผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ 
(Outreach) มีผู้ตอบแบบสอบถาม 295 คน ผลของการรับรู้ในภาพรวม
ทั้งสองแบบนี้ สรุปได้ว่า ผู้เข้าชมในเว็บไซต์ส่วนใหญ่เป็นบุคคลทั่วไป 
ที่มีอายุระหว่าง 21–30 ปี ที่มีความสนใจในเพลงกล่อมลูกที่ก าลัง
จะสูญหาย 

 

การอภิปรายผล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการส ารวจ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเพลง
กล่อมลูกในพ้ืนที่เมืองแปดริ้ว ซึ่งมีกลุ่มชนชาติพันธุ์ 7 กลุ่มข้างต้น 
เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ของจังหวัด
ฉะเชิงเทรา และได้น าวัฒนธรรมต่างๆ ที่ติดตัวมาเผยแพร่ ด้วยสภาพ
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สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้วัฒนธรรมต่างๆ การขับกล่อมเพลง
และการร้องเพลงกล่อมลูกก าลังจะสูญหายไป ดังพบว่า ในปัจจุบัน
เมืองฉะเชิงเทราอยู่ยุคที่เต็มไปด้วยการสื่อสารเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ 
ค่านิยมที่หลั่งไหลเข้ามาจากวัฒนธรรมตะวันตก ชาวบ้านเข้ามาท างาน
ในเมืองและโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น แต่มีข้อดีของยุคโลกาภิวัตน์ 
(Globalization) นับแต่ พ.ศ. 2530 ระบบการสื่อสารไร้พรมแดน
เกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย การน าระบบนี้มาใช้กับเพลงกล่อมลูก
และน าไปเผยแพร่ไว้ในหน่วยงานราชการย่อมมีผลดี เพราะเข้าถึง
ได้ง่ายเป็นสาธารณะ แม้ว่าขาดส่วนส าคัญของบริบทบ้าง แต่ด ารง
องค์ประกอบหลักไว้ได้ แนวทางการอนุรักษ์เพื่อสืบสานเพลงกล่อมลูกนี้
สามารถกระท าได้โดยน าเทคโนโลยีมาช่วยอนุรักษ์ สืบสาน เรียนรู้ 
เผยแพร่ ดังเช่น การวิจัยเล่มนี้  

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรน าเพลงกล่อมลูก 7 ชาติพันธุ์รอวันเรียนรู้: 7 Ethnical 
lullaby museum online ซึ่งได้น าแผนภูมิรายละเอียดหลักการสื่อสาร
และการจัดการมาประยุกต์ใช้ การสื่อสารและปฏิบัติการเพื่อเน้นให้เกิด
การเรียนรู้ที่กว้างขวางเป็นสาธารณะมากขึ้น โดยผู้ชมที่เข้าชมเพจ
เว็บไซต์ (In-house) พื้นที่ภายในเพลงกล่อมลูก 7 ชาติพันธุ์รอวันเรียนรู้: 
7 Ethnical lullaby museum online ประกอบด้วย การประมวล
จัดท าองค์ความรู้ จ าแนกรูปแบบ เนื้อหา ความหมาย คติ ความเช่ือ
ของเพลงกล่อมลูกเรื่องเพลงกล่อมลูกเพิ่มเติมให้ครบถ้วนที่มีอยู่
ในจังหวัดฉะเชิงเทราและน าไปถ่ายทอดให้ปฏิบัติจริง เพื่อการด ารงอยู่
อย่างยั่งยืน โดยสร้างเสริมทัศนคติ ประสบการณ์ สภาพจิตใจ
ต่อการรับรู้สารัตถะของเพลงกล่อมลูกผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 2. ผู้ชมที่อยู่ภายนอกเพจเว็บไซต์ (Outreach) เพลงกล่อมลูก 
7 ชาติพันธุ์รอวันเรียนรู้:  7 Ethnical lullaby museum online 
ซึ่งไม่สามารถเข้าถึงได้ ด้วยเหตุที่ไม่รู้ว่ามีเว็บไซต์นี้มีอยู่ จึงต้อง
มีการก าหนดนโยบายแผนงานประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบ 
เช่น ประชาสัมพันธ์ด้วยแผ่นพับ เผยแพร่ผ่านเสียงตามสาย
ของสถานีวิทยุท้องถิ่น ผ่านสื่อโทรทัศน์ท้องถิ่น หรือฝากข้อมูล
ในเว็บไซต์ของหน่วยงานเครือข่ายวัฒนธรรมภาคตะวันออกสืบไป 
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