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บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสารวจรวบรวม สังเคราะห์องค์ความรู้เพลงกล่อมลูกชาติพันธุ์ผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ผลการอนุรักษ์และการรับรู้ระบบเผยแพร่เพลงกล่อมลูกชาติพันธุ์ผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีกรอบแนวคิดการวิจัย คือ
การจัดการระบบวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพของกรมศิลปากร การจัดการความรู้ฉบับขับเคลื่อน LO ของประพนธ์ ผาสุกยืด หลักการสื่อความหมาย
และหลักการรับรู้จากวิธีสื่อสารและปฏิบัติการมิวเซียมออนไลน์ของสภาพิพิธภัณฑสถานนานาชาติ โดยนาข้อมูลชั้นต้นมาสร้างสรรค์สารัตถะ
ผ่านสื่อเพลงกล่อมลูกชาติพันธุ์เฉพาะในพื้นที่ ซึ่งยังดารงอยู่ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัย คือ กลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดฉะเชิ งเทรา
ที่ยังดารงเพลงกล่อมลูกอยู่ ได้แก่ 1) ชาวลาวพวน ตาบลโคกหัวข้าว 2) ชาวลาวเวียง ตาบลท่าถ่าน 3) ชาวมอญ ตาบลพิมพา 4) ชาวมุสลิม
ตาบลดอนฉิมพลี 5) ชาวจีนแต้จิ๋ว ตาบลหน้าเมือง 6) ชาวเขมร ตาบลแปลงยาว 7) ชาวไทย อาเภอบางปะกง
ผลการศึกษา พบว่า การรับรู้จากวิธีสื่อสารและปฏิบัติการมิวเซียมออนไลน์ในระบบการเผยแพร่เพลงกล่อมชาติพันธุ์ผ่านสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยใช้ 1) แบบสอบถามการรับรู้ในเพจและเว็บไซต์ (In-house) มีผู้เข้าชม 310 คน 2) การรับรู้ของผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์
(Outreach) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จานวน 295 คน ผลของการรับรู้ภาพรวมทั้งสองกลุ่มนี้ สรุปได้ว่า ผู้เข้าชมในเว็บไซต์ส่วนใหญ่
เป็นบุคคลทั่วไป มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีความสนใจในเพลงกล่อมลูกที่กาลังจะสูญหายและนาข้อมูลนั้นไปเผยแพร่เพราะตระหนักในคุณค่า
ของความรักความอบอุ่นระหว่างแม่ลูก ครอบครัวและความสาคัญของเพลงกล่อมลูก
คาสาคัญ: เพลงกล่อมลูก ชาติพันธุ์ 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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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ณ เมืองฉะเชิงเทรา ด้วยสภาพสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป
ทาให้บริบทของเพลงกล่อมลูกที่เคยดารงอยู่ในวิถีชีวิต กาลังอยู่ใน
สภาวะวิ กฤตและมี แนวโน้ มว่ าจะสู ญหายไปในเวลาอั นใกล้ ผู้ วิ จั ย
พิ จ ารณาว่ า การจะช่ ว ยปกป้ อ งคุ้ ม ครองข้ อ มู ล ชั้ น ต้ น ให้ ค งอยู่
สมควรจะได้สารวจรวบรวมไว้ เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ให้เพลง
กล่อ มลูก คงสภาพอยู่คู่เ มืองฉะเชิงเทรา เพราะเพลงกล่อ มลูก
มี ภู มิ ห ลั ง มี คุ ณ ค่ า และคุ ณ ลั ก ษณะทางวั ฒ นธรรม (Cultural
Significances Value Charter, กฎบัต รอิโ คโมสไทย, 2007)
ที่สาคัญตามลาดับ คือ
คุณค่าด้านประวัติศาสตร์ การตั้งถิ่นฐานของเมืองฉะเชิงเทรา
หรื อแปดริ้ ว ได้ ป รากฏครั้งแรกสมั ยกรุ งศรีอ ยุ ธยาแผ่ นดิ นของ
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ. 1991-2031) มีบทบาทสาคัญ
ของการปกครองฐานะหัวเมืองชั้นในของมณฑลปราจีนบุรี ส่วนชื่อ
บ้านนามเมืองแปดริ้วนั้น สืบเนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์น้า
โดยเฉพาะปลาช่อน เมื่อนามาแล่ได้ถึงแปดริ้ว จึงได้ชื่อว่าเมืองแปดริ้ว
คุณค่าด้านสังคม วัฒนธรรมในอดีต วิถีชีวิตดั้งเดิมของคนไทย
เป็นสังคมเกษตรกรรม รวมอยู่เป็นครอบครัวใหญ่ที่มีคนหลายรุ่น
อาศัยอยู่รวมกัน ครอบครัวจึงเป็นสถาบันสังคมที่สาคัญที่สุด (สุพัตรา
สุภาพ, 2536 หน้า 35) ส่วนใหญ่ผู้ชายเป็นคนทามาหากินออกไปทางาน
นอกบ้าน ส่วนผู้หญิงทาหน้าที่เป็นแม่บ้าน ดังนั้น การเลี้ยงดูลูก
จึงเป็นหน้าที่ของฝ่ายหญิงที่ต้องกล่อมลูกให้นอน เพราะการกล่อมลูก
เป็นอุบายของแม่ที่มีต่อลูก ซึ่งแฝงคาสอนอยู่ในเนื้อร้อง อันบ่งบอก
ถึงรากเหง้าทางวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาค
คุณค่าด้านวิทยาการ เพลงกล่อมลูก Lullaby เป็นวัฒนธรรม
ท้องถิ่นอย่างหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อและค่านิยมของคน
ในเรื่องวัฒนธรรม การเลี้ยงลูก การนอนเปลสาย บทร้องกล่อมลูก
ถือเป็นคติชาวบ้านที่ใช้ภาษาเป็นสื่อ เป็นวรรณกรรมที่ไม่มีการเขียน
หรือ การบันทึก เป็นลายลักษณ์อักษร แต่อ าศัยการท่องจาและ
บอกเล่าต่อๆ กันมา ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ตามธรรมชาติที่แม่ถ่ายทอด
ความรัก ความอบอุ่น ความห่วงใยไปตามกระแสเสียงผ่านมุขปาฐะ
ที่สาคัญและมีคุณค่าไม่ใช่เพียงแค่เป็นคติชาวบ้านเท่านั้น ดังจะเห็น
ได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชนิพนธ์
เพลง Lullaby หรือเพลงค่าแล้ว เพลงพระราชนิพนธ์ ลาดับที่ 24
เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2498 โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์ เพ็ญศิริ จักรพันธ์ นิพนธ์
คาร้องภาษาอังกฤษร่วมกับท่านผู้หญิงนพคุณ ทองใหญ่ ณ อยุธยา
และท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา ประพันธ์คาร้องภาษาไทย
(สารานุ ก รมไทยส าหรั บ เยาวชนฉบั บ กาญจนาภิ เ ษก เล่ ม 39,
2549, หน้า 42-76)
คุณค่าด้านความงามบริสุทธิ์ ปรากฏเรื่องราวที่อยู่ในเพลง
แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตในอดีต เพลงกล่อมลูก จึงเกิดขึ้นจากความรัก
ความปรารถนาดี ความอ่อนโยนของแม่ที่มีต่อลูก ความรักของแม่
ที่มีต่อลูกนั้น ทะนุถนอมกล่อมเกลาด้วยความรักโดยแม่หรือคน

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย

ทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
44 มหาวิ
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

ในครอบครัวขับกล่อม มีผลต่อพัฒนาการความสามารถของเด็ก
ทาให้เด็กมีความจาดี มีพัฒนาการตามวัย เพราะบทเพลงทานองง่ายๆ
เนื้อร้องมีค วามหมาย มีความงามทางภาษา และมีคติเตือนใจ
แทรกอยู่ ส่ว นความงดงามด้า นองค์ป ระกอบของเพลงดนตรี
เพลงกล่ อ มลู ก เป็ น ดนตรี บ ริ สุ ท ธิ์ ไม่ มี จั ง หวะแม่ ร้ อ งกล่ อ ม
ด้วยความรู้สึกรักห่วงใยที่แท้จริง (นิรันดร์ ภักดี, 2548, หน้า 31)
คุณค่าด้านความเชื่อมโยง มรดกทางวัฒนธรรมของเพลง
กล่อมลูก สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในแต่ละ
ท้องถิ่นที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน มีความเชื่อมโยง
ระหว่างคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ ความรู้ที่ได้รับในเรื่องขนบธรรมเนียม
ประเพณี ความเชื่อ ค่านิยมและอื่นๆ ล้วนให้ประโยชน์ในการศึกษา
นับว่าเป็นรากฐานในการศึกษาค้นคว้าเข้าใจวิชาการอื่นๆ โดยแท้จริง
ทั้งยังมีโอกาสได้อนุรักษ์มรดกทางศิลปะ วัฒนธรรมของชาติไปด้วย
(วันเนาว์ ยูเด็น, 2525, หน้า 74)
เพลงกล่อมลูกของสังคมร่วมสมัยในเมือง แปดริ้วได้แปรเปลี่ยน
ไปจากเดิม ดังพบว่า ปัจจุบันยุคสมัยของโลกที่เป็นไปด้วยการสื่อสาร
เทคโนโลยี วิ ทยาศาสตร์ ค่ านิ ยมที่ หลั่ งไหลเข้ ามาจากวั ฒนธรรม
ตะวันตก ชาวบ้านเข้ามาทางานในเมืองและโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น
ส่งผลให้วัฒนธรรมความเป็นอยู่ วิถีชีวิต บทบาทหน้าที่ของชุมชน
ลดน้อยลง ทาให้เพลงกล่อมลูกรอวันเสื่อมสูญไปอย่างน่าเสียดาย
อันเป็นสาเหตุวิกฤตหนึ่งในปัจจุบัน
แต่ข้อดีของยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) นับแต่ พ.ศ. 2530
ระบบการสื่อสารไร้พรมแดนเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย การนาระบบนี้
มาใช้กับเพลงกล่อมลูกและนาไปเผยแพร่ไว้ในหน่วยงานราชการ
ย่อมมีผลดี เพราะเข้าถึงได้ง่ายเป็นสาธารณะ แม้ว่าขาดส่วนสาคัญ
ของบริบทบ้าง แต่ดารงองค์ประกอบหลักไว้ได้ แนวทางการอนุรักษ์
เพื่อสืบสานเพลงกล่อมลูกนี้สามารถกระทาได้โดยนาเทคโนโลยี
ที่หลากหลาย มาช่วยอนุรักษ์ สืบสาน เรียนรู้ เผยแพร่ นอกจากนั้น
ยั งมี หน่ วยงานส าคั ญ คื อ สถาบั นวิ จั ยภาษาและวั ฒนธรรมเอเชี ย
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก
สี่ภาค เพื่อเป็นขวัญกาลังใจและสนับสนุนการฟื้นฟู อนุรักษ์เพลง
กล่อมลูกให้คงอยู่สืบไป
จากปัญหาต่างๆ ดังกล่าวนี้ประกอบด้วย เพลงกล่อมลูก
ชาติพันธุ์มีจานวนมาก มีผู้ขับกล่อมลูกกระจัดกระจายไว้ในสถานที่
แตกต่างกัน ไม่มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ไม่มีที่มา ประวัติคน
ชุมชนชาติพันธุ์ วรรณกรรมเพลง ซึ่งจะส่งผลเสียแก่การเรียงลาดับ
การติด ตามตรวจสอบ การจัด หมวดหมู่ การสื่อ ความหมาย
หรือการนาเสนอที่มาเรื่องราว บทบาทหน้าที่ ประเภท หมวดหมู่
ของเพลง การเสริม ความรู้ข องหน่ว ยงานเพื่อ จัด ทาเว็บ ไซต์
และการจัดกิจกรรมต่างๆ จากบริบทข้อมูล พื้นที่ คน วัฒนธรรม
ในเว็บไซต์ของศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์

คาถามการวิจัย
1. องค์ความรู้เพลงกล่อมลูก เนื้อหา รูปแบบ ความเชื่อ
ของเพลงกล่อมลูกดั้งเดิมในจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นอย่างไร
2. การอนุรักษ์และเผยแพร่เพลงกล่อมลูกชาติพันธุ์ เพื่อให้
ดารงอยู่ได้ในปัจจุบันมีแนวทางอย่างไร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสารวจรวบรวม สังเคราะห์ องค์ความรู้เพลง
กล่อมลูกชาติพันธุ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และวีดิทัศน์ ศูนย์ศิลปะ
วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
2. ศึกษาวิเคราะห์ผลการอนุรักษ์และการรับรู้ในระบบเผยแพร่
เพลงกล่อมลูกชาติพันธุ์ผ่านสื่อของเว็บไซต์ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม
และท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ภาพ 2 การจัดการมรดกวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบสัมภาษณ์กลุ่มประชากรด้านบุคคลข้อมูลเพลงกล่อม
กรอบแนวทางและแนวคิดการรวบรวมข้อมูล
ลูกชาติพันธุ์ เพื่อศึกษารวบรวมและวิเคราะห์องค์ความรู้ติดตัว
1. แนวทางการรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา
2. แบบประเมิน การรั บรู้ สื่อสารจากปฏิบั ติก ารอนุ รัก ษ์
วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้เรื่องเพลงกล่อมลูกพันธุ์ผ่านสื่อ และเผยแพร่ในระบบสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในเว็บไซต์
เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏราชนคริ นทร์ และวิ เคราะห์ผ ลการอนุรั กษ์แ ละการรับ รู้ ข้อตกลงเบื้องต้น
สื่อสารของระบบเผยแพร่เพลงกล่อมลูก 7 ชาติพันธุ์รอวันเรียนรู้
การศึกษาวิ จัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิ งพัฒนาการ (Research
ในเว็บไซต์ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ and Development) ผู้วิจัยทาการสารวจภาคสนาม กลุ่มชาติพันธุ์
ราชนครินทร์ มีแนวทางการรวบรวมข้อมูล ดังนี้
ซึ่งยังดารงรักษาเพลงกล่อมลูกอยู่ บุคคลร้องเพลงกล่อมลูกและ
ผู้มีความรู้ด้านวัฒนธรรม มีอายุระหว่าง 70 ปีขึ้นไป หากบุคคล
ข้อมูลที่หายากอาจอนุโลมให้มีอายุต่ากว่าที่กาหนดไว้เล็กน้อยได้
โดยดาเนินการระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 ถึงเดือนเมษายน
พ.ศ. 2560

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตดังนี้
1. ขอบเขตพื้น ที่ไ ด้จ ากการรวบรวมข้อมูล เพลงกล่อ ม
ลูกชาติ พัน ธุ์ที่ปรากฏจากการส ารวจภาคสนามในพื้นที่จังหวั ด
ฉะเชิงเทรา
2. ขอบเขตเนื้อหา ได้จากการสั่งสมข้อมูลของผู้มีความรู้ติดตัว
(Tacit Knowledge) แล้วนามาพัฒนาเป็นความรู้ลายลักษณ์ (Explicit
ภาพ 1 ภาพรวมการจัดการความรู้ เพลงกล่อมลูกชาติพันธุ์
Knowledge) เพื่อสังเคราะห์ความรู้สู่เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ วีดิทัศน์
และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในเพจของศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
2. แนวคิดการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม การจัดการมรดก มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตลอดจนจัดทาการประเมินผล
ทางวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพนี้ยึดหลักเกณฑ์ เรื่อง การจัดการ การอนุรักษ์และการรับรู้เพลงกล่อมลูกชาติพันธุ์ตามลาดับ
ระบบวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ โดยกรมศิลปากร (2543, หน้า 37)
3. ขอบเขตเวลา/ระยะเวลาการศึกษาวิจัย ระยะเวลา
มีกรอบแนวคิดดังกล่าวนี้ ผู้วิจัยนามาจัดลาดับแผนงาน 4 ด้าน ดังนี้
ในการดาเนินงาน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 ถึงเดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2560
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นิยามศัพท์
1. กลุ่มชาติพันธุ์ (Ethnic Group) ประกอบด้วย ลาวพวน
ลาวเวียง มอญ มุสลิม จีนแต้จิ๋ว เขมร และไทยบางปะกง ซึ่งยังดารง
เพลงกล่อมลูกอยู่ในปัจจุบัน
2. สื่ อเทคโนโลยี สารสนเทศ (Implementation on Global
Technology) หมายถึง การจัดทาวีดีทัศน์และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(E-Book) เพื่อนาไปติดตั้งไว้ในเพจชื่อ 7 ชาติพันธุ์รอวันเรียนรู้
ซึ่งปรากฏอยู่ใ นเว็บ ไซต์ของศูนย์ศิ ลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่ น
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏราชนคริ นทร์ เพื่ อให้ ผู้ สนใจเรี ยนรู้ และรั บรู้
สาธารณะ
3. 7 ชาติ พั นธุ์ รอวั นเรี ยนรู้ : 7 Ethnical Lullaby Museum
Online หมายถึง เว็บ ไซต์ข องเพลงกล่อ มลูกของ 7 ชาติพัน ธุ์
ที่คาดหวังให้สาธารณะจะได้เข้ามาเรียนรู้สารัตถะที่ปรากฏอยู่
ในหน้ า หลั ก ของเว็ บ ไซต์ และกิ จ กรรมภายนอกของศูน ย์ ศิ ล ปะ
วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
4. หลักการสื่อสารและปฏิบัติการเพื่อรับรู้ เพลงกล่อมลู ก
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) และแบบสอบถามสาหรับผู้ที่อยู่ภายนอกเว็บไซต์
(Outreach) ดังปรากฏตัวอย่างเครื่องมือแบบสัมภาษณ์ ในตัวอย่าง
แบบประเมินการรับรู้สื่อสารจากปฏิบัติการอนุรักษ์และเผยแพร่
ในระบบสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในเว็บไซต์
วิธีการดาเนินการวิจัยและการพัฒนา
กรอบแนวคิด ผู้วิจัยนาหลักการ 1) การจัดการระบบวัฒนธรรม
อย่างมีคุณภาพของกรมศิลปากร (Cultural System for Quality
Management) 2) การจัดการความรู้ ฉบับขับเคลื่ อนของประพนธ์
ผาสุขยืด (Knowledge Management KM) 3) การสื่อความหมาย
(A Model of Interpretation) และหลักการรับรู้สื่อสารและปฏิบัติการ
(Communication in theory and practice) ของสภาพิ พิ ธ ภั ณ ฑ
สถานนานาชาติ( International Council of Museums: ICOM)
โดยนามาสร้างสรรค์สารัตถะเพื่อพัฒนาผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพลงกล่อมลูกกลุ่มชาติพันธุ์ (Perception in Lullaby Ethnic Group)
4) การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ของ siamebook.com
และการจัดทาวีดีทัศน์
1. การพัฒนากรอบแนวคิด 1
ผู้วิจัยได้นาหลักการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมอย่างมีคณ
ุ ภาพ
ของกรมศิล ปากร มาขยายความคาสาคัญ ข้า งต้น ทั้ง 4 ด้า น
เพื่อนามาปรับใช้ในงานวิจัย เพราะหลักการของกรมศิลปากรนี้
สามารถขยายผลได้ ในการวิ จัย และงานสร้ างสรรค์ ได้ ตั้งแต่ ต้ น
จนถึงจบงานวิจัย ดังภาพ 3
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ภาพ 3 การพัฒ นากรอบแนวคิด การจัด การมรดกวัฒ นธรรม
อย่างมีคุณภาพ
ที่มา: (กรมศิลปากร, 2543, หน้า 37)
2. การพัฒนากรอบแนวคิด 1
ในการจัดทาข้อมูลตามวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ข้อ คือ เพื่อศึกษา
สารวจ รวบรวม เพื่อประมวลจัดทาองค์ความรู้เรื่องเพลงกล่อมลูก
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา ความหมาย คติ
ความเชื่อของเพลงกล่อมลูกจังหวัดฉะเชิงเทราและศึกษาวิเคราะห์
การรับรู้สื่อสารและปฏิบัติการสารัตถะเพลงกล่อมลูกของชาติพันธุ์
ผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงรวบรวมข้อมูล
จากผู้สูงอายุ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณ วุฒิ ซึ่งบุค คลเหล่านั้น
เป็นผู้มีข้อมูลที่มีความทรงจาอยู่ติดตัวท่าน (Tacit Knowledge)
เพื่อจะนามาเรียบเรียงความรู้ที่ชัดแจ้ง ให้ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษร
(Explicit Knowledge) เรียงลาดับเนื้อหา เรื่องราวตาม
วั ตถุ ประสงค์ โดยใช้ หลั กการจั ดการความรู้ (Knowledge
Management) ฉบับขับเคลื่อน โดย ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด (2550,
หน้า 22–26) ซึ่งนามาประยุกต์ใช้ในงานวิจัย ดังนี้

ผ่านสื่อเทคโนโลยี เว็บไซต์ของศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
3) ผู้ชมเรียนรู้สาธารณะได้ ดังมีรูปแบบการสื่อความหมายดังนี้
การสื่อความหมายเพลงกล่อมลูก ผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพ 4 การจัดการความรู้
จากตารางข้ างต้ น ผู้ วิ จั ยจึ งน ารายละเอี ยดมาใช้ ในงาน
ภาคสนาม เพื่อ รวบรวมเป็น ข้อ มูล การสัม ภาษณ์ ผู้ที่เ กี่ย วกับ
เพลงกล่อมลูกมาเรียบเรียงและนาไปพัฒนา ปรับใช้ต ามวงจร
การจัดการความรู้ไม่รู้จบ ดังนี้

ภาพ 5 วงจรการจัดการความรู้เพื่อนาไปปรับใช้
3. การพัฒนากรอบแนวคิดที่ 3
การสื่อความหมาย (Interpretation) การเผยแพร่เพลงกล่อมลูก
ได้ พั ฒ นาจากการน าไปปรั บ ใช้ (Apply Utilize) จากรู ป แบบ
Knowledge Management ด้านบนที่วงกลมสีเหลือง มาผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสื่ อความหมาย โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ A Model of
Interpretation (McConnell & Curry, Adapted by Kaewbucha,
M. after Staiff) ซึ่ งขยายความแนวคิ ด แนวทาง โดยมนั ส แก้ วบู ชา
(เอกสารประกอบการสอนรายวิชาพิพิธภัณฑ์ศึกษาและการจัดการ,
2557) มีขั้นตอนการสื่อความหมายและรายละเอียดของ 1) องค์ความรู้
เพลงกล่ อมลู กชาติ พั นธุ์ 2) การรั บรู้ ระบบสื่ อสารจากปฏิ บั ติ การ
เป้าหมาย คือ การอนุรักษ์และเผยแพร่เพลงกล่อมลูกชาติพันธุ์

ภาพ 6 การสื่ อ ความหมายเพลงกล่ อ มลู ก ผ่ า นสื่ อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ที่มา: A Model of Interpretation (McConnell & Curry. Adapted
by Kaewbucha, M. after Staiff)
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยที่ได้รับ คือ กลุ่มชาติพันธุ์ที่ยังดารงเพลงกล่อมลูก
คือ 1) ชาวลาวพวน 2) ชาวลาวเวียง 3) ชาวมอญ 4) ชาวมุสลิม
5) ชาวจีนแต้จิ๋ว 6) ชาวเขมร 7) ชาวไทย ผู้วิจัยได้นาข้อมูลเสียง ภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหวในงานภาคสนามมาดาเนินการสร้างสรรค์สารัตถะ
เพื่อจัดทาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในนามว่า 7 ชาติพันธุ์รอวันเรียนรู้ :
7 Ethnical Lullaby Museum online ประกอบด้วยวีดิทัศน์
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และหนังสื ออิเ ล็ กทรอนิ กส์ (E-book) เพลง เรื่องเล่า คากลอน ตาราง 1 วิเคราะห์เนื้อหาเพลงกล่อมลูกที่ดี มีดังต่อไปนี้
ย้อนอดีตของแม่
1. การออกแบบเนื้ อ หาเพลงกล่ อ มลู ก ในหนั ง สื อ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ประกอบด้ ว ย คณะออกแบบเนื้ อ หา โมเดล
ตาแหน่งหน้าที่ของคณะออกแบบเนื้อหาเพลงกล่อมลูก 7 ชาติพันธุ์
รอวั นเรี ยนรู้ : 7 Ethnical lullaby museum online ประกอบด้ วย
ทีมงานจัดทาเนื้อหาเพลงกล่อมลูก 4 ส่วน 9 ท่าน

3. รายละเอีย ดส่ว นประกอบหนัง สือ อิเ ล็ก ทรอนิก ส์
เพลงกล่ อมลู กที่ดี (E-book) ผู้วิ จั ยประยุ ก ต์ห ลั กการออกแบบ
หนังสือที่ดี เชิงวิชาการนั้น ควรประกอบด้วยคาสาคัญ (Keywords)
และส่วนที่เกี่ยวข้องเนื้อหาหลักของหนังสือ ซึ่งมีสาระความหลากหลาย
ของรูปแบบ (ประชัน วัลลิโก, 2539, หน้า 83-85) ดังนี้
3.1 ปก นาเสนอภาพวิถีชีวิตของคนในอดีตที่มีการเลี้ยงดู
ลูกน้อยด้วยการขับกล่อมเพลง
3.2 สั ญ ลั ก ษณ์ ปลาตะเพี ย น หมายถึ ง ความอุ ด ม
สมบูรณ์ มีสุขภาพแข็งแรง
3.3 สีของปก คือ สีส้มอ่อน สื่อความ หมายถึง ความรัก
ภาพ 7 คณะด าเนิ น การจั ด ท าเนื้ อ หาเพลงกล่ อ มลู ก : หนั ง สื อ ความผูกพัน ความห่วงใย ความเอื้ออาทร
3.4 สีของรูปเล่มภายใน ใช้สีส้มอ่อนอมชมพู (โอรส)
อิเล็กทรอนิกส์
หมายถึง ความอบอุ่น ความสงบ
3.5 รูป แบบตัว อัก ษร ใช้ฟ อนต์ can_NongAor
2. หลักการพิจารณาวิธีการนาเสนอเนื้อหาเพลงกล่อมลูกที่ดี
ผู้วิ จั ยน าหลัก การออกแบบเนื้ อหาเพลงกล่อมลูก จากเอกสาร เพราะเป็นฟอนต์ลายมือที่อ่านง่ายสะดุดตา เหมาะสาหรับเด็ก
ประกอบการเรียนพิพิธภัณฑ์และการจัดการของ มนัส แก้วบูชา (2557) สื่อถึงความใสบริสุทธิ์ของเด็ก
3.6 ตัวเลข ใช้เลขไทย อาจมีตกแต่งบ้าง
เรื่อง กระบวนการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์: เนื้อหาเพลงกล่อมลูก:
3.7 ภาพประกอบวิถีชีวิต การเลี้ยงดูลูกหลาน ของแต่ละ
การยอมรับ (Scenography: Exhibition: Acceptation) มีรายละเอียด
ชาติพัน ธุ์ ใช้รูป แบบธรรมชาติของข้อมูล ดั้งเดิม ที่สารวจได้ม า
ที่สาคัญ คือ
อาจตกแต่งด้วยเนื้อเพลงเล็กน้อย เนื่องด้วยเป็นข้อมูลชั้นต้นทาง
วัฒนธรรมที่ได้รับ
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย
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3.8 สัญลักษณ์

ที่สัมพันธ์กัน

3) เพลงวัดโบสถ์ จานวน 2 เพลง พร้อมรูปประกอบ

4) เพลงกล่อมทั่วไป จานวน 22 เพลง พร้อมรูป
ประกอบที่สัมพันธ์กัน
5) เพลงลูกสาว จานวน 7 เพลง พร้อมรูปประกอบ
ที่สัมพันธ์กัน
6) เพลงร้องเล่น จานวน 10 เพลง พร้อมรูปประกอบ
ที่สัมพันธ์กัน
5. ภาพลักษณ์ของเพจ 7 ชาติพันธุ์รอวันเรียนรู้ : 7 Ethnical
Lullaby museum online ณ เว็บ ไซต์ศ ูน ย์ศิล ปะ วัฒ นธรรม
และท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ภาพ 8 ตราสัญลักษณ์เพลงกล่อมลูก

4. ความส าคั ญ ของเพลงกล่ อ มลู ก ชาวไทยบางปะกง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพลงกล่อมลูกของชาวไทยบางปะกง (ระวีวรรณ
เจริญรัชต์, 2552, หน้า 7) กล่าวถึง เนื้อเพลงของพื้นถิ่นในอาเภอ
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นการเฉพาะ ซึ่งผู้วิจัยพิจารณา
ว่ามีความสาคัญยิ่งเพราะเป็นเอกสารชั้นต้น ซึ่งท่านได้รวบรวมสาระ
เรื่อ งราว การดารงชีวิต ของชาวบางปะกง นับว่าเป็นเนื้อเพลง
และคาประพันธ์ที่คาดว่ากาลังสูญหาย
หนังสือ “เพลง เรื่องเล่า คากลอน ย้อนอดีต ของแม่ ” นี้
เป็นคากลอนโบราณ คล้ายกับคากลอนดอกสร้อยที่ใช้กล่อมเด็ก
เนื้อหาแบ่งออกเป็นตอนๆ มีคากลอนบทสั้นๆ เกี่ยวกับสัตว์ ภาษิต
อุดมคติของมนุษย์ ตานานท้องถิ่น ซึ่งผู้วิจัยได้จัดแบ่งหมวดหมู่ใหม่
โดยก าหนดการล าดั บการรั บรู้ สื่ อสารและปฏิ บั ติ การ มาจ าแนก
หมวดหมู่ตามชื่อเพลงและเนื้อหาที่มีอยู่แล้ววิเคราะห์หาความเชื่อมโยง
มาประกอบให้เห็นจริงไว้ คือ
4.1 จาแนกตามลั ก ษณะเนื้ อ หาของคาประพั น ธ์
โดยจัดหมวดหมู่ใหม่ เช่น หมู่กลุ่มสัตว์ต่างๆ และหมู่กลุ่มร้องทั่วไป
4.2 นาภาพมาประกอบเพื่อสนับสนุนให้สอดคล้องกับ
เนื้อหาของเพลง ซึ่งจะทาให้เยาวชนเกิดความเข้าใจความหมาย
ในเนื้อเพลงมากขึ้นและคาดว่าเนื้อเพลงบางเพลงอาจสูญหายไป
ในอนาคต เช่น กลุ่มเพลงที่เกี่ยวกับการละเล่นของเด็กไทย
4.3 เจาะจงภาพประกอบที่มีสีสัน สดใส เพื่อ ดึง ดูด
ให้ ชวนมองเหมาะสมกั บวั ยของเด็ กเล็ก โดยเฉพาะการจั ดแบ่ ง
หมวดหมู่ใหม่ที่ปรากฏในเล่มนี้ โดยจัดเรียงลาดับการรับรู้สื่อสาร
และปฏิบัติการ ซึ่งจาแนกหมวดหมู่ตามชื่อเพลง และเนื้อหา ดังนี้
1) เพลงเกี่ยวกับนก จานวน 10 เพลง พร้อมรูป
ประกอบที่สัมพันธ์กัน
2) เพลงเกี่ ย วกั บ สั ต ว์ ต่ า งๆ จ านวน 13 เพลง
พร้อมรูปประกอบที่สัมพันธ์กัน

ภาพ 9 สีสัน รูปแบบ
ของเว็บไซต์

ภาพ 10 สีสัน รูปแบบเดิม
เมื่อคราถวาย
ความอาลัย
ที่มา: (ศูนย์ศิลปะ วัฒ นธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์, ออนไลน์, 2560)

6. ต้นแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพลงกล่อมลูกชาวไทย
บางปะกง: เพลง เรื่องเล่า คากลอน ย้อนอดีตของแม่

ภาพ 11 ปกหน้าและปกหลัง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย
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8. ตัวอย่างแบบประเมินการรับรู้สื่อสารจากปฏิบัติการ
อนุรักษ์และเผยแพร่ในระบบสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในเว็บไซต์
มีดังนี้

ภาพ 12 แนะนาคณะกรรมการและสารบัญ

ภาพ 13 ตัวอย่างเพลงกล่อมลูกที่แยกประเภท
7. ต้นแบบ ปกวีดิทัศน์ ซึ่งนาข้อมูลภาคสนาม บทที่ 5 ซึ่งเป็น
ข้อ มูล ชั้น ต้น มาสร้า งสรรค์ใ หม่ว่า เพลงกล่อ มลูก 7 ชาติพัน ธุ์
รอวันเรียนรู้

ภาพ 14 ต้นแบบปกวีดีทัศน์เพลงกล่อมลูก 7 ชาติพันธุ์ รอวันเรียนรู้
(ด้านบน)
ภาพ 15 ตั ว อย่ า ง 7 กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ใ นวี ดี ทั ศ น์ เ พลงกล่ อ มลู ก
(ด้านล่าง)

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย
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ภาพ 16 ตัว อย่ า งแบบประเมิ น การรั บ รู้ ส่ื อ สารจากปฏิ บั ติ ก าร
อนุรักษ์และเผยแพร่ในระบบสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในเว็บไซต์

การประเมินวิเคราะห์ผลการอนุรักษ์และการรับรูร้ ะบบเผยแพร่
เพลงกล่อมลูกจากการสื่อสารและปฏิบัติการ

ภาพ 17 การประเมินวิเคราะห์ผลการรับรู้ระบบเผยแพร่เพลง
กล่อมลูกจากการสื่อสารและปฏิบัติการ
การรั บรู้ ทัศนคติ ผู้ เข้าชมเว็ บไซต์ (Perception-AttitudesVisitor) จากรูปแบบข้างต้นนี้จะนาไปใช้สารวจการรับรู้ระบบสื่อสาร
เพลงกล่อมลูกซึ่งประกอบด้วย การสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้
เพลงกล่อมลูก 7 ชาติพันธุ์รอวันเรียนรู้: 7 Ethnical Lullaby Museum
Online มีเนื้อหาหลัก 3 ส่วน คือ 1) ประมวลองค์ความรู้เพลงกล่อมลูก
2) วิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา ความหมายและคติความเชื่อ 3) การรับรู้
สารัตถะและการสร้างทัศนคติผ่านเว็บไซต์ ทั้งนี้ได้ดาเนินการระหว่าง
สัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย โดยมีการจัดการการรับรู้เกี่ยวกับผู้ชม
2 แบบ คือ 1) ผู้เข้าชมเว็บไซต์ (In-house) มีผู้เข้าชม 310 คน
และ 2) ผู้เข้าชมทีย่ ังไม่ได้เข้าชมเว็บไซต์ (Outreach) ซึ่งมีจานวน
ผู้ตอบแบบสอบถาม 295 คน ผลจากการตอบแบบสอบถามภาพรวม
ของการรับรู้ทั้งสองแบบนี้ สรุปได้ว่า ผู้เข้าชมในเว็บไซต์ส่วนใหญ่
เป็นบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในเพลงกล่อมลูกที่กาลังจะสูญหายและ
นาข้อมูลนั้นไปเผยแพร่ให้เด็กได้ฟังเพราะตระหนักคุณค่าของความรัก

ความอบอุ่นระหว่างผู้ขับร้องและผู้ฟัง รองลงมาเป็นเยาวชนที่มี
ความสนใจในเพลงกล่อมลูกเนื่องจากมีทั้งเพลงกล่อมลูก เพลงดอกสร้อย
และเพลงร้องเล่น สาหรับผู้ที่ตอบแบบสอบถามจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงที่มีอายุระหว่าง 10–20 ปี มีจานวน 190 คน
เป็นเพศชายที่มีอายุระหว่าง 10–20 ปี จานวน 105 คน ซึ่งเป็น
ผู้ที่มีความสนใจในเพลงกล่อมลูก จานวน 160 คน รองลงมาเป็นเด็ก
และเยาวชนที่ได้รับความรู้จากการเรียนการสอนและจากการเข้าร่วม
กิจกรรม จานวน 99 คน จะเห็นได้ว่าผู้ที่มีความสนใจในเพลงกล่อมลูก
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เป็นผู้ที่มีความสามารถในการขับกล่อมลูก
ได้ดีกว่าเพศชายซึ่งเป็นเพศที่ต้องออกไปประกอบอาชีพ
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิ จั ย คื อ กลุ่ มชาติ พั นธุ์ที่ ยั งด ารงเพลงกล่ อมลู กอยู่
ได้แก่ 1) ชาวลาวพวน ตาบลโคกหัวข้าว อาเภอพนมสารคาม 2) ชาวลาว
เวียง ตาบลท่าถ่าน อาเภอพนมสารคาม 3) ชาวมอญ ตาบลพิมพา
อาเภอบางปะกง 4) ชาวมุสลิม ตาบลดอนฉิมพลี อาเภอบางน้าเปรี้ยว
5) ชาวจีน แต้จิ๋ว ตาบลหน้า เมื อ ง อาเภอเมือ ง 6) ชาวเขมร
ตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว 7) ชาวไทย อาเภอบางปะกง ซึ่งผู้วิจัย
ได้นาข้อมูลเสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวในงานภาคสนามมาดาเนินการ
สร้างสรรค์สารัตถะเพื่อจัดทาสื่อวิดีทัศน์และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ในนามว่ า 7 ชาติ พั นธุ์ รอวั นเรี ยนรู้ : 7 Ethnical Lullaby Museum
online
การประเมินวิเคราะห์การออกแบบเนื้อหาเพลงกล่อมลูก
ในหนังสือ อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ข้า งต้น นี้ป ระกอบด้ว ย กระบวนการ
สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และวีดิทัศน์ : เนื้อหาเพลงกล่อมลูก :
การยอมรับ (Scenography: Exhibition: Acceptation) มีคณะประเมิน
วิเคราะห์การออกแบบเนื้อหา ภาพประกอบ รูปแบบตัวเลข รูปแบบ
ตัวอักษร สีของรูปเล่ม สีของปก สัญลักษณ์ ปก ผู้วิจัยจะต้องปรับแก้
ตามคณะกรรมการจนกระทั่งครบถ้วนตามความเห็นและข้อเสนอแนะ
การประมวลองค์ความรู้ในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพลงกล่อมลูก
บางปะกง เพลง เรื่องเล่า คากลอน ย้อนอดีตแม่และวีดิทัศน์
ผลการรับรู้จากวิธีสื่อสารและปฏิบัติการมิวเซียมในระบบ
การเผยแพร่เพลงกล่อมลูกชาติพันธุ์ผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดย 1) จัดทาแบบสอบถามการรับรู้ในเพจและเว็บไซต์ (In-house)
มี ผู้ เข้ าชม 310 คน 2) การรั บรู้ จากผู้ ที่ ไม่ สามารถเข้ าถึ งเว็ บไซต์
(Outreach) มีผู้ตอบแบบสอบถาม 295 คน ผลของการรับรู้ในภาพรวม
ทั้งสองแบบนี้ สรุปได้ว่า ผู้เข้าชมในเว็บไซต์ส่วนใหญ่เป็นบุคคลทั่วไป
ที่มีอายุระหว่าง 21–30 ปี ที่มีความสนใจในเพลงกล่อมลูกที่กาลัง
จะสูญหาย
การอภิปรายผล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการสารวจ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเพลง
กล่อมลูกในพื้นที่เมืองแปดริ้ว ซึ่งมีกลุ่มชนชาติพันธุ์ 7 กลุ่มข้างต้น
เป็ น กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ที่ อ พยพเข้ า มาอาศั ย อยู่ ใ นพื้ น ที่ ข องจั งหวั ด
ฉะเชิงเทรา และได้นาวัฒนธรรมต่างๆ ที่ติดตัวมาเผยแพร่ ด้วยสภาพ
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สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปทาให้วัฒนธรรมต่างๆ การขับกล่อมเพลง
และการร้องเพลงกล่อมลูกกาลังจะสูญหายไป ดังพบว่า ในปัจจุบัน
เมืองฉะเชิงเทราอยู่ยุคที่เต็มไปด้วยการสื่อสารเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์
ค่านิยมที่หลั่งไหลเข้ามาจากวัฒนธรรมตะวันตก ชาวบ้านเข้ามาทางาน
ในเมืองและโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น แต่มีข้อดีของยุคโลกาภิวัตน์
(Globalization) นับแต่ พ.ศ. 2530 ระบบการสื่อสารไร้พรมแดน
เกิดขึ้น อย่างแพร่ห ลาย การนาระบบนี้ม าใช้กับ เพลงกล่อมลูก
และนาไปเผยแพร่ไว้ในหน่วยงานราชการย่อมมีผลดี เพราะเข้าถึง
ได้ง่ายเป็นสาธารณะ แม้ว่าขาดส่วนส าคัญของบริ บทบ้าง แต่ ดารง
องค์ประกอบหลักไว้ได้ แนวทางการอนุรักษ์เพื่อสืบสานเพลงกล่อมลูกนี้
สามารถกระทาได้โดยนาเทคโนโลยีมาช่วยอนุรักษ์ สืบสาน เรียนรู้
เผยแพร่ ดังเช่น การวิจัยเล่มนี้
ข้อเสนอแนะ
1. ควรนาเพลงกล่อมลูก 7 ชาติพันธุ์รอวันเรียนรู้: 7 Ethnical
lullaby museum online ซึ่งได้นาแผนภูมิรายละเอียดหลักการสื่อสาร
และการจัดการมาประยุกต์ใช้ การสื่อสารและปฏิบัติการเพื่อเน้นให้เกิด
การเรี ยนรู้ ที่กว้างขวางเป็ นสาธารณะมากขึ้ น โดยผู้ชมที่ เข้าชมเพจ
เว็บไซต์ (In-house) พื้นที่ภายในเพลงกล่อมลูก 7 ชาติพันธุ์รอวันเรียนรู้:
7 Ethnical lullaby museum online ประกอบด้ วย การประมวล
จัดทาองค์ความรู้ จาแนกรูปแบบ เนื้อหา ความหมาย คติ ความเชื่อ
ของเพลงกล่อมลูกเรื่องเพลงกล่อมลูกเพิ่มเติมให้ครบถ้วนที่มีอยู่
ในจังหวัดฉะเชิงเทราและนาไปถ่ายทอดให้ปฏิบัติจริง เพื่อการดารงอยู่
อย่า งยั่ง ยืน โดยสร้า งเสริมทัศนคติ ประสบการณ์ สภาพจิตใจ
ต่อการรับรู้สารัตถะของเพลงกล่อมลูกผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของศูน ย์ศิล ปะ วัฒ นธรรมและท้อ งถิ่น มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ
ราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
2. ผู้ชมที่อยู่ภายนอกเพจเว็บไซต์ (Outreach) เพลงกล่อมลูก
7 ชาติพันธุ์รอวันเรียนรู้: 7 Ethnical lullaby museum online
ซึ่งไม่สามารถเข้าถึงได้ ด้วยเหตุที่ไม่รู้ว่ามีเว็บไซต์นี้มีอยู่ จึงต้อง
มีการกาหนดนโยบายแผนงานประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบ
เช่น ประชาสัม พัน ธ์ด้ว ยแผ่น พับ เผยแพร่ผ่า นเสีย งตามสาย
ของสถานีวิทยุท้องถิ่น ผ่านสื่อโทรทัศน์ท้องถิ่น หรือฝากข้อมูล
ในเว็บไซต์ของหน่วยงานเครือข่ายวัฒนธรรมภาคตะวันออกสืบไป
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