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บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาประวัติความเปนมา สภาพ ปญหาและสถานการณความนิยมวัฒนธรรมเพลง

พ้ืนบานภาคกลาง และเพ่ือสรางรูปแบบการจัดการความรูเพ่ืออนุรักษวัฒนธรรมเพลงพ้ืนบานภาคกลาง: กรณีศึกษาเพลง 

อีแซวจังหวัดสุพรรณบุร1ี7 ผูวิจัยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาจากเอกสาร และศึกษาในภาคสนาม ดวยการเขาไปมีสวน

รวมในการสังเกตและการสัมภาษณเชิงลึกกับปราชญชาวบาน นักแสดงอาชีพ และผูสนใจจํานวน 11 คน และทําการสนทนากลุม 

(Focus Group) ประกอบดวย ปราชญชาวบาน นักวิชาการ ผูบริหารการศึกษา ครูผูสอน ผูนําชุมชน วัฒนธรรมจังหวัด 

วัฒนธรรมตําบล พรอมประเมินรูปแบบ จํานวน 17 คน ผลวิจัยพบวา 1) ประวัติความเปนมาของเพลงอีแซว ยังไมสามารถ

ยืนยันไดวามาจากคําหรือความหมายใดแนชัด แตคาดวาเพลงอีแซวนาจะเกิดมาไมต่ํากวา 100 ปมาแลว สภาพปญหาของ

เพลงอีแซวในปจจุบัน คือจํานวนผูชมมีจํานวนนอย พอเพลงแมเพลงท่ีจะถายทอดลดนอยลง ภาครัฐไมใหการสนับสนุน และ

ปญหาในดานการจัดการความรูของเพลงอีแซว ในดาน (1) การแสวงหาความรู ครูเพลงสวนใหญหวงวิชา (2) การสรางความรู 

พอเพลงแมเพลงไมมีเวลาในการพัฒนาสรางสรรค (3) การจัดเก็บความรู ไดแกการไมรูหนังสือ ความเขาใจผิดท่ีคิดวาจําได

แมนยําก็พอแลว และไมมีการบันทึกผลงาน (4) การถายทอดความรู เยาวชนไมสนใจจะฝกหัดเพลงอีแซว ผูบริหารโรงเรียนไม

สนใจ และระยะเวลาท่ีฝกเพลงอีแซวไมตอเน่ือง พอเพลงแมเพลงเพลงอีแซวไมคอยมีเวลาในการชวยฝก 2) การจัดการความรู17

มีกระบวนการจัดการความรูประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ (1) การแสวงหาความรู 17 สวนใหญไดเรียนรูจากคนในครอบครัว 

จากการฝากตัวเปนศิษย และจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู (2) การสรางความรู โดยการพัฒนาสรางสรรคความรูจากที่ได

แสวงหาความรูมาแลวนํามาผนึกกับความรูของตัวเอง ทําใหสรางสรรคกลอนเพลงขึ้นมาใหม (3) การจัดเก็บความรู สวน

ใหญจัดเก็บความรูไวในตัว เก็บไวเปนลายลักษณอักษร และเก็บไวในสื่อเทคโนโลยีในลักษณะแถบบันทึกเสียงเสียง วีดิ

ทัศน และ (4) การถายทอดเพลงอีแซว เปนถายทอดภายในครอบครัวเพลงอีแซว ในระบบการศึกษา นอกระบบการศึกษา และตาม

อัธยาศัย และ 3) รูปแบบของการจัดการความรูเพ่ืออนุรักษวัฒนธรรมเพลงพ้ืนบานภาคกลาง: กรณีเพลงอีแซวจังหวัด

สุพรรณบุรี17 มี 4 ข้ันตอนคือ (1) 17การแสวงหาความรู17 (2) การสรางความรู (3) การจัดเก็บความรู และ (4) การถายทอดเพลงอีแซว 

 

 

คําสําคัญ การจัดการความรู การอนุรักษวัฒนธรรม เพลงพ้ืนบานอีแซว สุพรรณบุร ี

1 ผูชวยศาสตราจารย ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
2 รองศาสตราจารย ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
3 อาจารย สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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Abstract 

 

This research investigated the history and development, states and problems appreciated, situation 

and model creative on the Central region’s Thai folk song cultural conservation : a case study of the E-

Saew song, Suphanburi province. Methodology based on the qualitative research within This research 

investigated the history and development, states and problems appreciated, situation and model creative 

on the Central region’s Thai folk song cultural conservation : a case study of the E-Saew song, Suphanburi 

province. Methodology based on the qualitative research within. This research investigated the history and 

development, states and problems appreciated, situation and model creative on the Central region’s Thai 

folk song cultural conservation : a case study of the E-Saew song, Suphanburi province. Methodology based 

on the qualitative research within documentary studies and focus group, also together with participation 

and observation. 17 of samples were local scholars emphasized of academists, educational administrators, 

instructors, community leaders, provincial culture officers , Tambon culture officers. Research results were as the 

followings ; 1) There was no clear evidence of its history and development but more than 100 years of its 

occurrence was expected by the studies. The states were that the decrease of audiences, less of actors, 

lack of public relations, and the state sector promotion was not outstanding. The problems were ( 1) 

knowledgeacquisition aspect, those actors cherish these knowledge for distribution, (2) knowledge creation, 

those actors had no more time for contents creativity, ( 3) knowledge storage that could not be collected 

as the database since those actors strongly believed in their remembrances, and their illiteracy, ( 4) 

knowledge transfer, scant attention of community teenagers, without in local curriculum and no time for 

actors’ knowledge transfer. 2)  Knowledge management for the conservation, 4 steps of knowledge 

management processes were ( 1) knowledge acquisition aspect leaded to family’s learning togetherness, 

disciple techniques, and knowledge exchange, (2) knowledge creation aspect, crystallization with their 

of own knowledge, ( 3)  knowledge storage aspect, variety of medias , video, cassette tapes were used, 

hand writing were emphasized and (4)  knowledge transfer aspect, formal schooling , non-formal schooling 

and informal schooling were the bases, also within family. 3)  The model for knowledge management on 

the Central region’s cultural conservation : a case study of the E – Saew song, Suphanburi province had 4 steps as ; 1) 

knowledge acquisition, 2) knowledge creation, 3) knowledge storage, and 4) knowledge transfer. 

 

 

 

 

Keywords: Knowledge management, Cultural conservation, E–Saew Folk Song, Suphanburi  
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บทนํา 

วัฒนธรรมเปนวิถีชีวิตหรือแนวการดําเนินชีวิตของคนในสังคมท่ีปฏิบัติรวมกัน ซึ่งทุกประเทศตางมีวัฒนธรรมท่ี

แสดงออกถึงความเจริญงอกงาม ความเปนเอกลักษณ ความเปนระเบียบเรียบรอย ความกลมเกลียวและศีลธรรมที่ดีงาม 

และแสดงถึงความเจริญกาวหนาของชาติ (กรมศิลปากร, 2540, หนา 14) วัฒนธรรมไทยพ้ืนบาน กอกําเนิดข้ึนจากสังคม

เกษตรกรรม เพราะเปนพ้ืนฐานการดํารงชีพของคนไทยมาชานาน โดยแตเดิมเปนการเกษตรเพ่ือการทํานาแบบยังชีพ ไมมีการ

ใชแรงงานอ่ืนนอกจากแรงงานภายในครอบครัว สมาชิกในชุมชนเกษตรกรรมไดเรียนรูท่ีจะมีการสรางแบบแผนทางสังคม 

เพื่อชวยผนึกชุมชนใหเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน เพ่ือรวมทุกขรวมสุขกันอยางเปนกลุมเปนกอน เชน พฤติกรรมแสดงความ

เอ้ือเฟอเผื่อแผ การแบงปนสิ่งท่ีทํามาหาไดในหมูเพ่ือนบาน การยกยองธรรมชาติซึ่งแสดงออกในรูปแบบของพิธีกรรมบางอยาง 

เชน การทําขวัญแมโพสพ การทําขวัญโค กระบือ แบบแผนเหลาน้ีกลายเปนกิจกรรมท่ีทํารวมกัน ในขณะท่ีทํากิจกรรมยังคิด

วิธีการสันทนาการ ไดแก การรองรําทําเพลงเพ่ือกระชับสัมพันธไมตรี และผอนคลายความเหน็ดเหน่ือยเมื่อยลา ทําใหเกิดการ

รายรํา และเพลงพ้ืนบานตางๆ เลนกันอยางสนุกสนานในเทศกาลงานนักขัตฤกษตาง ๆ เชน ตรุษ สงกรานต ลอยกระทง 

ทอดกฐิน ผาปา และงานไหวพระประจําป นิยมรองเลนกันมาตั้งแตสมัยโบราณ บทเพลงท่ีใชรองเลนกันเรียกวา เพลงพ้ืนบาน 

(folk song ) (วรรณา นาวิกมูล, 2545, หนา 173) 

เพลงพ้ืนบานเปนศิลปวัฒนธรรมแขนงหน่ึงท่ีมนุษยสรางข้ึนดวยภูมิปญญาเพ่ือประโยชนในการสรางความสุขในการ

ดํารงชีวิต เพลงพื้นบานจึงเปนสวนหนึ่งในวิถีชีวิตของชาวบานแตละทองถิ่น เพลงพื้นบานเปนวรรณกรรมของชาวบาน 

ถือกําเนิดอยูในสังคมระดับชาวบาน จึงมีความเรียบงายท้ังดานบทคลองจองและทวงทํานอง ท้ังยังมีลักษณะเฉพาะของแตละ

ทองถ่ินปรากฏอยู ซึ่งลักษณะเฉพาะถ่ินน้ันจะปรากฏอยูท่ีภาษาถ่ินท่ีใชแตงบทเพลง ทวงทํานองตลอดจนสภาพสังคมท่ีจะ

สะทอนอยูในเน้ือหาของบทเพลงตาง ๆ (เอนก นาวิกมูล, 2528, หนา 65) เพลงพ้ืนบานในประเทศไทยมีอยูเปนจํานวนมาก 

และหลายประเภท เชนเพลงกลอมเด็ก เพลงประกอบการละเลน เพลงประกอบพิธีกรรม แตละเพลงปรากฏอยูทุกทองถ่ิน 

อาจแตกตางกันไปบางตามสภาพสังคมและวัฒนธรรมของทองถ่ินน้ัน ๆ (สุกัญญา สุจฉายา, 2525, หนา 1) เพลงพ้ืนบานจะใช

ในการรองรําเพ่ือการบันเทิงในงาน ตาง ๆ และลักษณะของบทเพลงยังบงบอกถึงวิถีชีวิตของถ่ินน้ัน ๆ อีกดวย เน้ือหาของเพลง

พ้ืนบานในภาคตาง ๆ จะมีเรื่องของ ความรัก ความตาย ความโศกเศรา เรื่องเพศ ท่ีเกิดกับสังคม และการเมืองอาจแทรกอยูบาง 

(ปรียา หิรัญประดิษฐ, 2533, หนา 34) 

เพลงพ้ืนบานภาคกลางเกิดจากการมีกิจกรรมรวมกันของชาวบานทําใหชาวบานสามารถรองเลนไดโดยการเรียนรู

จากการเขารวมกิจกรรม โดยแสดงออกในรูปการรองเปนสวนใหญใชสําเนียงภาษาชาวบานทองถ่ินภาคกลาง การรองจะ

เก่ียวกับการเก้ียวพาราสี โดยฝายชายจะรองเก้ียวข้ึนมากอน ฝายหญิงจะรองโตตอบกลับไป มีการใชถอยคําแบบสองแงสอง

งาม และเนนความสนุกสนานเปนหลัก เพลงพ้ืนบานภาคกลางมีหลายประเภท แยกตามวัตถุประสงคของเพลง และตามโอกาส

ท่ีใชเลน เชน (1) เพลงท่ีรองเลนในฤดูนํ้ามาก ไดแก เพลงเรือ เพลงรอยพรรษา เปนตน (2) เพลงท่ีรองเลนในฤดูเก่ียวขาวและ

นวดขาว ไดแก เพลงเก่ียวขาว เพลงเตนกํารําเคียว เพลงจาก เปนตน (3) เพลงท่ีรองเลนในชวงตรุษสงกรานต ไดแก เพลงสงกรานต 

เพลงพวงมาลัย เพลงชักเยอ เปนตน และ(4) เพลงท่ีรองเลนไดทุกโอกาส เพ่ือความเพลิดเพลิน สนุกสนานและเกิดความ

สามัคคีในหมูคณะ มักจะรองเลนกันในโอกาสทํางานรวมกัน หรือมีงานบุญและงานรื่นเริงตาง ๆ โดยเปนเพลงท่ีพอเพลงแม

เพลงอาชีพใชรองโตตอบกันไดแก เพลงเทพทอง เพลงปรบไก เพลงอีแซว เพลงฉอย เพลงลําตัด เพลงทรงเครื่อง เปนตน 

(เอนก นาวิกมูล, 2528, หนา 65-66) 
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เพลงอีแซวเปนเพลงรองพ้ืนบานประจําถ่ินของจังหวัดสุพรรณบุรี เปนเพลงท่ีชาวบานรองเลนเวลาท่ีหญิงชายมีโอกาส

มาชวยกันทํางานในดานการเกษตร ทํานา ทําไร เมื่อมาชวยกันทํางานจึงมีการรองเพลงเลนกัน และเพลงอีแซวยังมีการรองเลน

ในงานเทศกาลตาง ๆ เชน วันตรุษ สงกรานต ลอยกระทง ทอดกฐิน ผาปา และไหวพระประจําป เปนตน และนิยมเลนใน

จังหวัดสุพรรณบุรี อางทอง สิงหบุรี และจังหวัดใกลเคียง เพลงอีแซวนอกจากจะเปนเพลงท่ีมีไวรองเลนเพ่ือความสนุกสนาน 

ในฐานะเปนสิ่งบันเทิง ใหความสนุกสนานเพลิดเพลินแกผูฟงโดยการสรางอารมณขัน ทําใหมีสุขภาพจิตดีแลว ยังมีบทบาทใน

สังคมไทยในการใหการศึกษา โดยใหการศึกษาท้ังทางตรง และทางออม บทบาทในฐานะเปนสื่อมวลชนชาวบานดวยการนํา

ขาวสารหรือการเปลี่ยนแปลงของบานเมือง มาสรางสรรคเปนบทเพลง ทําใหดูนาสนใจและรับทราบขาวหรือการเปลี่ยนแปลง

ตาง ๆ ไดงายข้ึน และบทบาทในการจรรโลงวัฒนธรรม ดวยการรักษาไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและคานิยมอันดีงามของ

สังคมไทยไวใหคงอยู (บัวผัน สุพรรณยศ, 2535) 

จังหวัดสุพรรณบุรีเปนจังหวัดหน่ึงท่ีอยูในท่ีราบภาคกลางเปนเมืองเกษตรกรรมตั้งแตดั้งเดิม อาชีพหลักคือ การทํานา 

เพราะอยูในท่ีราบ เปนทองทุงนาผืนใหญ และมีแมนํ้าสุพรรณบุรีไหลผาน ดังน้ันประเพณีสําคัญท่ีชาวจังหวัดสุพรรณบุรีรูจักดี 

คือประเพณี "ลงแขกเก่ียวขาว" คนสุพรรณบุรีเปนคนท่ีมีนิสัยรื่นเริงชอบความสนุกสนาน เมื่อมาชวยแรงกันทํานา เก่ียวขาว 

จะหาอะไรท่ีสนุกเลนแกเหน่ือย เพ่ือใหเกิดความคึกคักในระหวางทํางานรวมกันทําใหเกิดเพลงพ้ืนบานข้ึนจํานวนมาก เชน 

เพลงเตนกํารําเคียว เพลงเก่ียวขาว เพลงสงฟาง เพลงอีแซว เพลงฉอย เปนตน คนสุพรรณบุรีเลนเพลงเหลาน้ีมาตั้งแตสมยัปู 

ยา ตา ทวดสืบตอกันมา และขยายเปนแหลงชุมเพลงใหญของประเทศ และเพลงพ้ืนบานท่ีนิยมเลนไดแก เพลงอีแซว 

และเพลงเรือ เน้ือหาเพลงจะเก่ียวของกับวิถีชีวิตประจาํวันของชาวนา ชาวไร ชาวสวน และวิถีชีวิตริมแมนํ้า (เอนก นาวิกมูล, 

2548, หนา 97-98) ดวยเหตุท่ีคนสุพรรณมีวิถีชีวิตใกลชิดอยูกับเพลงพ้ืนบาน ทําใหเพลงเปนสวนหน่ึงของชีวิตจิตวิญญานของ

คนสุพรรณเกือบทุกคน จึงทําใหเกิดศิลปนพ้ืนบาน ศิลปนแหงชาติ และศิลปนท่ีมีช่ือเสียงจํานวนมาก เชน ครูมนตรี ตราโมท 

ศิลปนแหงชาติ ป 2528 (เสียชีวิตแลว) แมบัวผัน จันทรศรี ศิลปนแหงชาติ (เพลงพ้ืนบาน) ป 2533 (เสียชีวิตแลว) ครูแจง 

คลายสีทอง ศิลปนแหงชาติ ป 2537 (เสียชีวิตแลว) แมขวัญจิต ศรีประจันต ศิลปนแหงชาติ (เพลงพ้ืนบาน) ป 2539 และครู

ไวพจน เพชรสุพรรณ ศิลปนแหงชาติ (ยอดศิลปนเพลงแหล) ป 2540 (เอนก นาวิกมูล, 2548, หนา 97-98) 

ปจจุบันสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยี 

การคมนาคมและการสื่อสารตาง ๆ เขามามีบทบาทในชีวิตคนไทยทุกภาคสวน รวมถึงวิถีชีวิตชาวบานในชนบทไดเปลี่ยนแปลง

จากสังคมเกษตรกรรมไปสูสังคมก่ึงอุตสาหกรรม (สมจิตร พวงบุตร, 2530, หนา 17) จึงทําใหสภาพของการเลนเพลงอีแซว

ยอมเปลี่ยนไป ประกอบดวยปจจุบันพอเพลง แมเพลง ปราชญชาวบานท่ีมีความรูในการแสดงเพลงอีแซวไดลดจํานวนลงมาก

ซึ่งเกิดจากเสียชีวิตไปหลายทาน และท่ียังมีชีวิตอยูก็เริ่มสูงอายุ และบางทานมีสุขภาพไมดี (เอนก นาวิกมูล, 2548, หนา 124) 

ทําใหแนวโนมในอนาคตเพลงพ้ืนบานจะสูญหายไปพรอมกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมพ้ืนบาน โดยเฉพาะเพลงอีแซวซึ่งเปนเพลง

พ้ืนบานของจังหวัดสุพรรณบุรี  

การจัดการความรู (Knowledge Managemnt—KM) คือการไดมาซึ่งความรูท่ีถูกตองและเหมาะสม ณ เวลาท่ีถูกตอง 

และชวยใหบุคคลไดแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศรวมกันในการปฏิบัติงาน โดยมุงมั่นท่ีปรับปรุงการดําเนินงานของชุมชน 

(Davenport & Prusak, 2000) การไดมาซึ่งความรูท่ีถูกตองน้ันมีการจัดการอยางเปนระบบพรอมนํามาใชใหเกิดประโยชนตอ

การดําเนินงาน โดยมีหลักการท่ีสําคัญในการเปลี่ยนแปลงความรูท่ีอยูในตัวบุคคล (tacit knowledge) ใหมีสภาพเปนความรูท่ี

ปรากฏชัดเจน (explicit knowledge) ซึ่งกระบวนการจัดการความรู เปนกระบวนการท่ีสําคัญในการจัดองคความรูท่ีมีอยูใหมี
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ระเบียบแบบแผนไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังเชน เพลงโคราช (พชร สุวรรณภาชน , 2553) ซึ่งเปนเพลงพ้ืนบานของชาวจังหวัด

นครราชสีมา ถาไมมีการจัดการความรูอาจจะสูญหายไดเชนเดียวกับเพลงอีแซว  

จากความสําคัญ และปญหาเพลงอีแซวดังท่ีกลาวขางตน หากถาไมมีการจัดการความรู เพลงอีแซวอาจจะสูญหายไป

จากความเปนเพลงท่ีมีเอกลักษณของจังหวัดสุพรรณบุรี ดังน้ันในฐานะท่ีคณะผูวิจัยเปนบุคลากรท่ีอยูในมหาวิทยาลยัรามคําแหง 

เห็นความสําคัญและปฏิบัติตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยรามคําแหงใน ขอท่ี 2 ท่ีวาดวยดานการวิจัย และขอท่ี 4 ในดาน

การบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือใหบรรลุเปาประสงค และในฐานะท่ีผูวิจัยเปนคนสุพรรณบุรีโดยกําเนิด จึงตระหนักและมี

จิตสํานึกวาเปนภาระหนาที่ที่จะตองศึกษาการจัดการความรูของเพลงอีแซวในดานการแสวงหาความรู การสรางความรู 

การจัดเก็บความรู และการถายทอดความรูไวเพ่ือใหอนุชนรุนหลังไดศึกษา สืบสานและอนุรักษวัฒนธรรมเพลงพ้ืนบานอีแซว

ใหดํารงอยูคูกับจังหวัดสุพรรณบุรีตอไป  

 

วัตถปุระสงคการวิจัย 

  1. เพ่ือศึกษาประวัติความเปนมา สภาพ ปญหา และสถานการณความนิยมวัฒนธรรมเพลงพ้ืนบานภาคกลาง: 

กรณีศึกษาเพลงอีแซวจังหวัดสุพรรณบุรี 

2. เพ่ือสรางรูปแบบการจัดการความรูเพ่ืออนุรักษวัฒนธรรมเพลงพ้ืนบานภาคกลาง: กรณีศึกษาเพลงอีแซวจังหวัด

สุพรรณบุร ี

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ี ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology)โดยผูศึกษาไดกําหนดข้ันตอน

ในการศึกษา แบงเปน 3 ระยะ ดังน้ี ระยะท่ี 1 ศึกษาประวัติความเปนมาของเพลงพ้ืนบาน: อีแซวจังหวัดสุพรรณบุร ีหลักการ 

ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ โดยวิธีศึกษาจากเอกสาร (documentary study)ระยะท่ี 2 การเขาไปสังเกตแบบมีสวนรวม 

และการสัมภาษณเจาะลึก (in-dept Interview) ระยะท่ี 3 นํารูปแบบท่ีรางซึ่งไดจากการศึกษาในระยะท่ี 1 และ 2 มาทําการ

สนทนากลุม (Focus Group ) เพ่ือประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ  

กลุมผูใหขอมูลหลัก ในการเก็บรวบรวมขอมูลแบงออกเปน 3 กลุมใหญ ไดแก 

1. ผูท่ีใหขอมูลหลักจํานวน 11 คน โดยแบงออกเปน 

1.1 ปราชญชาวบานหรือท่ีเรียกวาพอเพลง แมเพลงอาวุโสท่ีมีความรูความสามารถเช่ียวชาญในการแสดงเพลงอีแซว 

เปนหัวหนาคณะเพลงอีแซว และท่ีมีอายุ 50 ปข้ึนไปจํานวน 4 คน ไดแก แมขวัญจิต ศรีประจันต (ศิลปนแหงชาติ) นางสําเนียง 

ชาวปลายนา นางสวัสดิ์ เทียนแจม และนายชําเลือง มณีวงษ 

1.2 นักแสดงเพลงอีแซวเปนอาชีพท่ีมีประสบการณในการเลนเพลงอีแซว 10 ปข้ึนไป จํานวน 4 คน ไดแก นายพิมล 

มวงปราง นายพนม มังคุด นางอนงค สีบุญเพลง และนายอนุชา ไพวงษ  

 1.3 ผูท่ีสนใจฝกเพลงอีแซวท่ีเปนเยาวชน จาํนวน 3 คน นายโยธิน เถ่ือนสุริยา เด็กหญิงชไมพร นักระนาด 

และเด็กชายชยุต บุญศรีวงศ  

 2. ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีทําการสนทนากลุม (Focus Group) ไดแกผูท่ีมีบทบาทในการอนุรักษวัฒนธรรมเพลงพ้ืนบาน

ภาคกลาง รวมจํานวนท้ังหมด 17 คน ซึ่งแบงออกเปน 3 กลุม ไดแก  
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 2.1 กลุมปราชญชาวบาน จํานวน 4 คนไดแก แมขวัญจิต ศรีประจันต (ศิลปนแหงชาติ) นายสุจินต ศรีประจันต 

นายแหยม เถ่ือนสุริยา และนางสาวสุธาทิพย ธราพร 

 2.2 กลุมนักวิชาการท่ีมีความรูทางดานการจัดการความรู จํานวน 6 คน ไดแกผูชวยศาสตราจารย นท.หญิง ดร. ชมสุภัค 

ครุฑกะดร. สุรภา ไถบานกวย ดร. อนุรักษ ไกรยุทธ อาจารย ดร. ประชา ตันเสนีย รองศาสตราจารย ดร. วนิดา สัจพันโรจน 

และรองศาสตราจารยรังสรรค แสงสุข 

 2.3 กลุมผูมีสวนเก่ียวของในการอนุรักษวัฒนธรรมเพลงอีแซว ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน ผูนําชุมชน 

วัฒนธรรมจังหวัด วัฒนธรรมตําบล จํานวน 7 คน 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูล แบงเปน 2 ตอน 

ตอนท่ี 1 วิเคราะหและสังเคราะหเน้ือความโดยใชการวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) โดย 1) นําขอมูลท่ีได

จากการสัมภาษณเชิงลึก การการสังเกตแบบมีสวนรวม มาถอดเทปจากการบันทึกเสียงและจัดพิมพขอมูล 2) นําขอมูลท่ีไดมา

วิเคราะหสังเคราะหเนื้อหา (content analysis) โดยรวบรวมขอมูลที่อยูในกลุมความหมายเดียวกันไวในที่เดียวกัน 

แลวประมวลผล 3) นําขอมูลท่ีไดจากการสังเคราะหมาสรุปเปนประเด็นสําคัญ ทําเปนฉบับรางรูปแบบการจัดการความรูเพ่ือ

ทําการประเมินรูปแบบ 

 ตอนท่ี 2 การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบของการจัดการความรูเพ่ืออนุรักษวัฒนธรรมเพลงพ้ืนบานภาค

กลาง: กรณีศึกษาเพลงอีแซว จังหวัดสุพรรณบุรี ใชคาเฉลี่ย ( mean) 

 

ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยนําเสนอเปน 3 ตอนดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ประวัติความเปนมา สภาพ ปญหา และสถานการณความนิยมวัฒนธรรมเพลงพ้ืนบานภาคกลาง: 

กรณีศึกษาอีแซวจังหวัดสุพรรณบุรี 

1. จากการสัมภาษณพอเพลง แมเพลงอาวุโส นักแสดงเพลงอีแซวท่ีเปนอาชีพ และผูท่ีสนใจฝกหัดเพลงอีแซวพบวา 

ประวัติความเปนมาของเพลงอีแซว ยังไมสามารถยืนยันไดวามาจากคําหรือความหมายใด อาจมาจากคําวา “แซว” ท่ีหมายถึง

แกรวอยู และคาดวาเพลงอีแซวนาจะเกิดมาไมต่ํากวา 100 ปมาแลว และสามารถอธิบายความเปนมาเปนยุค ๆ ไดดังน้ี 

  1.1 เพลงอีแซวในยุคแรก เปนเพลงปฏิพากยสั้นซึ่งหนุมสาวใชรองยั่วเยาหรือเก้ียวพาราสีเพ่ือความสนุกสนาน 

ชาวบานท่ัวไปสามารถรองเลนไดโดยไมตองฝกหัดเพราะมีลักษณะเปนกลอนสั้น ๆ และงาย ๆ และเน้ือหาจะเปนการเก้ียวกัน

ไปแกกันมาไมตองคิดหาคํายากจํานวนมาก ๆ จึงสามารถรองไดทันที ความยาวของการรองแกกันไมจํากัด รองเพลงไดตลอดคืน 

1.2 เพลงอีแซวในยุคสอง ไดพัฒนาเปนเพลงปฏิพากยยาวดังท่ีเปนอยูปจจุบันคือ มีเน้ือรองยาวข้ึน และดัดแปลง

ทํานองใหแตกตางไปจากเดิม โดยยืมเน้ือรองมาจากเพลงพ้ืนบานอ่ืน ๆ เชน เพลงฉอย เพลงพวงมาลัย เปนตน สมัยพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 5 มีอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกเขามาในประเทศไทย ทําใหเกิดเพลงไทยสากลข้ึน 

จนทําใหเพลงพื้นบานเริ่มหมดความนิยมลงทีละนอย แตในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 

เพลงพื้นบานบางเพลง เชน เพลงฉอย เพลงทรงเครื่องโดยเฉพาะเพลงอีแซว ยังคงเปนท่ีนิยมของคนไทย ตอมาในสมัย

สงครามโลกครั้งท่ี 2 (พ.ศ. 2484-2488) เพลงอีแซวซบเซาลง นอกจากน้ันในป พ. ศ. 2485 รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม

ไดออกพระราชกฤษฎีกากําหนดวัฒนธรรมแหงชาติมีการควบคุมการละเลนพ้ืนบาน จึงทําใหเพลงพ้ืนบานสูญหายไป และมี
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มหรสพแบบใหมเกิดข้ึนมาแทน เชน ภาพยนตร รําวง ฯลฯ ซึ่งมีผลทําใหเพลงอีแซวซบเซาอยูนาน เพลงอีแซวเริ่มฟนตัวข้ึนมาอีก 

ประมาณ ป พ.ศ. 2490 เปนตนมา ในชวงน้ีมีคณะเพลงอีแซวเกิดข้ึนหลายคณะ และตอมาประมาณ ป พ.ศ. 2500 เพลงอีแซวซบ

เซาลงอีกครั้ง ซึ่งอาจเปนเพราะยุคน้ันเกิดสิ่งบันเทิงรูปแบบใหม เชน เพลงไทยลูกทุง เพลงไทยลูกกรุง ฯลฯชาวบานจึงลดความ

นิยมเพลงอีแซวลง (คลาย แสงสี, อางถึงใน บัวผัน สุพรรณยศ, 2535, หนา 45) 

 1.3 เพลงอีแซวในยุคท่ีสาม เพลงอีแซวเริ่มเปนท่ีรูจักและไดรับความนิยมจากประชาชนท่ัวไปมากข้ึน เมื่อแม

ขวัญจิต ศรีประจันต หรือนางเกลียว เสร็จกิจ ซึ่งเปนนักรองช่ือดังของจังหวัดสุพรรณบุรีหันกลับมาเลนเพลงอีแซว จนมีช่ือเสียง

โดงดังท่ัวประเทศ ทําใหศิลปนเพลงอีแซวคนอ่ืน ๆ ไดรับความนิยมไปดวย และเกิดรวมการตัวกันตั้งคณะเพลงตาง ๆ (บัวผัน 

สุพรรณยศ และคณะ, 2557, หนา 160) 

2. สภาพการแสดงเพลงอีแซวในปจจุบัน จากการสัมภาษณพอเพลง แมเพลงอาวุโส นักแสดงเพลงอีแซวท่ีเปนอาชีพ 

และผูท่ีสนใจฝกหัดเพลงอีแซวพบวา  

 2.1 สภาพการแสดงเพลงอีแซวในปจจุบัน มีการปรับประยุกตการแสดงเพลงอีแซวเพ่ือใหทันกับความ

เปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมเศรษฐกิจในสมัยปจจบัุน ดังตอไปน้ี โดย (1) การปรับข้ันตอนการแสดงใหกระชับมากข้ึน (2) การ

เพ่ิมเครื่องดนตรี และเทคโนโลยีสมัยใหมมาประกอบการแสดง และ (3) การปรับปรุงเครื่องแตงกายของพอเพลงแมเพลง

ปจจุบันใหมีความสวยงาม แตยังเนนความเปนไทยอยูเชนเดมิ  

2.2 จํานวนคณะเพลงอีแซวอาชีพทั้งคณะใหญ และคณะเล็กที่มีอยูในจังหวัดสุพรรณบุรี มีดังนี้ (1) ขวัญจิต 

ศรีประจันต (2) นกเอ้ียง เสียงทอง (3) ลําจวน สวนแตง (4) นกเล็ก ดาวรุง (5) สุจินต ศรีประจันต (6) สําเนียง เสียง สุพรรณ 

(7) อนันต ศิษยขวัญจิต (8) ทองคํา แกวทิพย (9) สุรินทร ศรีประจันต (10) พรทวี ศรีประจันต (11) เทพไทย ลูกอางทอง และ 

(12) สมหญิง ศรีประจันต ซึ่ง 3 คณะหลังใชพอเพลง แมเพลงชุดเดียวกับคณะขวัญจิต ศรีประจันต (บัวผัน สุพรรณยศ, 2557) 

2.3 การยืมตัวพอเพลง แมเพลง เน่ืองจากบางคนอยูในสังกัดคณะอ่ืนอยูแลว ยังตั้งคณะของตนเองรับงานแสดงท้ัง

ท่ีบางทีไมมีพอเพลง แมเพลงในคณะเลย เมื่อมีผูวาจางไปแสดง จึงยืมตัวพอเพลงแมเพลงจากตางคณะมารวมแสดงดวยกัน 

(พิมล มวงปราง, สัมภาษณสวนบุคคล, 14เมษายน 2559) 

3. จากการสัมภาษณพอเพลง แมเพลงอาวุโส นักแสดงเพลงอีแซวท่ีเปนอาชีพ และผูท่ีสนใจฝกหัดเพลงอีแซวพบวา 

สภาพปญหาและสถานการณความนิยม ไดแก 1) จํานวนผูชมมีจํานวนนอย 2) ปญหาเก่ียวกับตัวของพอเพลง แมเพลงท่ีมี

ความสามารถในการสืบทอดลดนอยลง หลายทานเสียชีวิตแลว และท่ีเหลืออยูก็อายุมาก บางคนมีปญหาเรื่องสุขภาพ 

3) ขาดการประชาสัมพันธท่ีมีคุณภาพ 4) หนวยงานของรัฐไมใหความสําคัญ 5) ปญหาการจัดการความรูเพลงอีแซว ซึ่งเปน

ปญหาในเรื่องกระบวนการจัดการความรูแบงออกเปน 4 ข้ันตอน ดังน้ี (1) การแสวงหาความรู ไดแกในสมัยกอนครูเพลงอีแซว

หวงวิชา หาครูเพลงอีแซวยาก การเดินทางไปฝกเพลงอีแซวไมสะดวก และท่ีสําคัญคือการไมรูหนังสือ (นกเอ้ียง เสียงทอง, 

การสัมภาษณสวนบุคคล, 21 มีนาคม 2559) (2) การสรางความรู คือไมมีเวลาเพราะบางชวงมีงานแสดงตอเน่ือง และบางคณะ

มีการเลนภายในคณะเดียวกัน ทําใหไมไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน จึงไมมีการพัฒนาสรางสรรคบทเพลง (3) การจัดเก็บความรู 

ในสมัยกอนไดแก การไมรูหนังสือ และมีการบันทึกเทปแถบเสียงเฉพาะคนท่ีเปนพอเพลง แมเพลงท่ีมีช่ือเสียง (4) การถายทอด

ความรู ไดแก เยาวชนไมสนใจจะฝกหัด ผูบริหารโรงเรียนไมสนใจนําเพลงอีแซวมาสอนในโรงเรียน จากตัวพอเพลงแมเพลงท่ีมี

ความสามารถเหลือจํานวนนอย และลักษณะการถายทอดเพลงอีแซวไมไดฝกกับพอเพลง แมเพลงโดยตรงอาจจะผิดเพ้ียนไป

จากเดิม (ชําเลือง มณีวงษ, การสัมภาษณสวนบุคคล, 21 มีนาคม 2559)  
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ตอนท่ี 2 สภาพการจัดการความรูเพ่ืออนุรักษวัฒนธรรมเพลงพ้ืนบานภาคกลาง: กรณีศึกษาเพลงอีแซวจังหวัด

สุพรรณบุร ีพบวากระบวนการของการจัดการความรู 4 ข้ันตอน (Marquardt, 1996) สรุปไดดังน้ี  

1. การแสวงหาความรู สรุปไดวาสมัยกอนเรียนรูจาก คนในครอบครัวเพลงอีแซว เชน พอ แม หรือเครือญาติพ่ีนองท่ี

เปนพอเพลงแมเพลง จากการฝากตัวเปนศิษย จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูในระหวางไปแสดงดวยกัน ไดจากการแนะนําของ

เพ่ือนท่ีแสดงดวยกัน หรือไดจากการลักจํา หรือท่ีเรียกวาครูพักลักจํา แตในปจจุบันสามารถแสวงหาความรูไดจากในระบบ

การศึกษาท้ังในระบบ และตามอัธยาศัย การอานหนังสือ การดู ฟง และจากสื่อเทคโนโลยีตาง ๆ เชน เทป วีซีดี วิทยุ โทรทัศน 

อินเทอรเน็ท เปนตน 

2. การสรางความรู พอเพลง แมเพลงมีการสรางความรู โดยการพัฒนาสรางสรรคความรูจากท่ีไดแสวงหาความรู

มาแลวนํามาผนึกกับความรูของตัวเองซึ่งคือ พรสวรรคของแตละคนและสรางองคความรูของตนเองข้ึนมาใหม สรุปไดดังน้ี 

(1) ดานเน้ือเพลง ทําใหสามารถแตงกลอนโดยใชภาษาท่ีทันสมัย ทันตอเหตุการณตาง ๆ ท่ีกําลังเกิดข้ึน (2) สามารถดนกลอน

ไดทันทีตามสถานการณเฉพาะหนา (3) แทรกมุขตลกในเน้ือรอง และ (4) ปรับปรุง พัฒนาลีลาการรําโดยเพ่ิมลีลาการรําใหเขา

กับกลอนท่ีกําลังรองเพ่ือใหนาสนใจมากยิ่งข้ึน 

3. การจัดเก็บความรู พอเพลง แมเพลงจัดเก็บความรู ดังน้ี (1) เก็บไวในตัวบุคคล (2) เก็บไวเปนลายลักษณอักษร 

และ (3) เก็บไวในสื่อเทคโนโลยี ในลักษณะเทปบันทึกเสียงและภาพ วีดิทัศน 

4. การถายทอดเพลงอีแซว พอเพลง แมเพลงมีวิธีการถายทอดเพลงดังน้ี (1) ภายในครอบครัวเพลงอีแซว (2) ในระบบ

การศึกษา (3) นอกระบบการศึกษา และ (4) ตามอัธยาศัย โดยผูถายทอดคือพอเพลง แมเพลงท่ีเปนศิลปนเปนผูถายทอด 

หรือครูท่ีอยูในสถาบันการศึกษาเปนผูถายทอด 

 ตอนท่ี 3 รูปแบบการจัดการความรูเพ่ืออนุรักษวัฒนธรรมเพลงพ้ืนบานภาคกลาง: กรณีศึกษาเพลงอีแซวจังหวัด

สุพรรณบุรี ที่ผูวิจัยดําเนินการ โดย17นําผลวิจัยในรอบแรกมาวิเคราะห สังเคราะหเนื้อหา 17มาเปนขอมูลในการรางรูปแบบ

ภายใตกรอบแนวคิดกระบวนการยอยของ Marquardt (1996) นํารูปแบบมาทําการประเมินโดยใชเทคนิค การสนทนากลุม 

(Focus Group) โดยผูทรงคุณวุฒิ ประเมินความเหมาะสมและความตรงตามเน้ือหาของความเปนไปไดของรูปแบบ ผลการ

ประเมินภาพรวมวามีความเหมาะสม ความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติและการนําไปใชประโยชนไดจริงอยูในระดับมากท้ัง 4 

ข้ันตอน ดังน้ันรูปแบบน้ีสามารถนําไปเปนไปใชเปนแนวทางในการอนุรักษวัฒนธรรมเพลงพ้ืนบานอีแซวใหอยูคูกับชาวจังหวัด

สุพรรณบุรีตอไป  
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ภาพท่ี 1 รูปแบบการจัดการความรูเพ่ืออนุรักษวัฒนธรรมเพลงพ้ืนบานภาคกลาง: กรณีศึกษาเพลงอีแซวจังหวัดสุพรรณบุร ี

 

จากภาพท่ี 1 อธิบายไดวา รูปแบบการจัดการความรูเพ่ืออนุรักษวัฒนธรรมเพลงพ้ืนบานภาคกลาง: กรณีศึกษาเพลง

อีแซวจังหวัดสุพรรณบุรีท่ีมีความเหมาะสม ความเปนไปได และสามารถปฏิบัติเพ่ือเปนการอนุรักษวัฒนธรรมเพลงพ้ืนบานอีแซว

ไดจริง เปนประโยชนสําหรับนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และผูท่ีสนใจในการเรียนรูเพลงอีแซว ซึ่งประกอบดวยกระบวนการ

จัดการความรู 4 ข้ันตอน ไดแก  

1. การแสวงหาความรู ไดเรียนรูจากพอเพลง แมเพลงซึ่งสวนมากจะเปนคนในครอบครัวเดียวกัน หรือมีญาติพ่ีนอง

เปนพอเพลง แมเพลง เรียนจากครูเพลงโดยฝากตัวเปนศิษย จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู จากการลักจํา ในปจจุบันสามารถ

แสวงหาความรูไดจากในระบบการศึกษา ตามอัธยาศัย โดยวิธีการอาน การฟงจากการบันทึกเสียงของพอเพลง แมเพลง การดู

สื่อเทคโนโลยี หรือในเว็บไซต  

2. การสรางความรูโดยนําความรูท่ีมีอยูในตัวมาผนวกกับความรูท่ีไดแสวงหามาพัฒนาสรางสรรคทําใหสามารถแตง

กลอนโดยมีเน้ือหาท่ีใชภาษาทันสมัย ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเรื่องราวใน

ชีวิตประจําวัน สามารถดนกลอนสดไดทันที หาวิธีการรองไมใหเหน่ือย แทรกมุขตลกในเน้ือเรื่อง และปรับปรุงการรําใหเขากับ

บทกลอน 

การแสวงหาความรู้ 

การจัดเก็บความรู้ 

การสร้างความรู้ 

การถ่ายทอดความรู้ 

รูปแบบการจัดการความรู้ 
ของวฒันธรรมเพลงพืน้บ้านภาคกลาง 
กรณศึีกษาเพลงอแีซวจังหวดัสุพรรณบุรี 

 

เรียนรู้จากคนในครอบครัว 

เรียนจากครูโดยฝากตวัเป็นศิษย ์

จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

จากการลกัจาํ 

ในระบบการศึกษา อธัยาศยั 

จากการฟังการดูส่ือเทคโนโลย ี 

หรือในเวบ็ไซต ์

เก็บไวใ้นตวั 

จดไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

เก็บไว้ในส่ือ เ ทค โนโล ยีใน

ลักษณะแถบเสียง ซี ดี  วี ซี ดี  

วดีีโอ 

แต่งกลอนโดยใชภ้าษาท่ีทนัสมยั 

ดน้กลอนสด 

วธีิการร้องไม่ให้เหน่ือย 

แทรกมุขตลกในเน้ือร้อง 

ปรับปรุงลีลาการรําให้เข้ากับ

กลอน 

 

การถ่ายทอดจากบุคคลสู่บุคคล 

 

ถ่ายทอดในระบบการศึกษา 

การถ่ายทอดตามอธัยาศยั 
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3. การจัดเก็บความรู เนนเก็บไวในตัว จดไวเปนลายลักษณอักษร และเก็บไวในสื่อเทคโนโลยีในลักษณะแถบเสียง 

ซีดี วิดิทัศน วิดิโอ  

4. การถายทอดความรู เนนการถายทอดจากบุคคลสูบุคคลเปนหลัก โดยมีการถายทอดกันในครอบครวัเพลงอีแซว 

ในระบบการศึกษา และตามอัธยาศัยโดยการบันทึกวิดิโอวิธีการรองเพลงอีแซว จากสื่อเทคโนโลยีในรูปแบบตาง ๆ จากตํารา 

งานวิจัย และจากการเชิญพอเพลง แมเพลงไปสอน และจากศูนยการเรียนรูเพลงอีแซว เชนศูนยการเรียนรูท่ีบานปราชญ

ชาวบาน 

 

อภิปรายผล 

จากการศึกษา เรื่อง การจัดการความรูเพ่ืออนุรักษวัฒนธรรมเพลงพ้ืนบานภาคกลาง:กรณีศึกษาเพลงอีแซวจังหวัด

สุพรรณบุร ีสามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 

1. ปญหาการจัดการความรูเพ่ืออนุรักษวัฒนธรรมเพลงพ้ืนบานภาคกลาง: กรณีศึกษาเพลงอีแซวจังหวัดสุพรรณบุรี  

1.1 การแสวงหาความรู ในสมัยกอนครูเพลงสวนใหญหวงวิชา และสอนความรูใหไมหมด ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา

ครูเพลงในสมัยกอนตองการถายทอดความรูใหกับคนท่ีอยูในครอบครัวเปนสวนใหญ และคนท่ีมีใจรักจริง ๆ เทาน้ัน การท่ีจะ

ถายทอดความรูใหกับคนท่ีมิใชลูกหลาน จะตองปฏิบัติตนใหเปนท่ียอมรับวามีความอดทน รักในการท่ีจะฝกหัดเพลงอีแซวจริง 

ๆ ครูเพลงจึงจะสอนให และท่ีเปนปญหาสําคัญอีกประการหน่ึงคือ การไมรูหนังสือของพอเพลง แมเพลง เพราะในสมัยกอน

สวนใหญยังไมไดรับการศึกษากันอยางท่ัวถึงเหมือนปจจุบัน อันสืบเน่ืองจากความยากจนท่ีตองชวยพอแมทํางานหารายไดเลี้ยง

ครอบครัว จึงทําใหไมคอยไดเรียนหนังสือ โดยเฉพาะผูหญิงเปนเพศท่ีพอแมจะใหเรียนการบานการเรือนอยูท่ีบานไมคอย

สนับสนุนใหไปเรียนหนังสือท่ีโรงเรียนจึงทําใหอานและเขียนหนังสือไมคอยได การไมรูหนังสือจึงเปนปญหาสําคัญในการเรียนรู 

และในการจัดเก็บความรูเพลงอีแซวอีกประการหน่ึง (นางสวัสดิ์ เทียนแจมสัมภาษณสวนบุคคล, 22 มีนาคม 2559)  

1.2 การสรางความรู จากการท่ีพอเพลง แมเพลงบางคณะมีงานแสดงตอเน่ืองจึงทําใหไมคอยมีเวลาในการสราง

ความรูเพ่ือพัฒนาสรางสรรคผลงาน การแตงกลอน จะมีแตพอเพลงแมเพลงอาวุโสเทาน้ันท่ีสามารถแตงกลอน และสามารถดน

กลอนสดได ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาหัวหนาคณะจะเปนผูแตงกลอนใหรอง และนัดกันเวลาแสดงวาจะรองอะไร (ขวัญจิต 

ศรีประจันต , สัมภาษณสวนบุคคล, 28 มิถุนายน 2559) ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญที่พอเพลง แมเพลงบางคนไมสนใจแตงกลอน 

จึงทําใหไมมีความรูเพ่ิมเติมมาพัฒนาสรางสรรคในการแตงบทกลอนใหทันสมัยทันตอเหตุการณ และไมสามารถดนกลอนสดให

ไดทันทวงที จะรองไดตามท่ีกลอนครูสอนใหเทาน้ันสอดคลองกับงานวิจยัของ สุพัตรา คงขํา (2556, หนา 360) ท่ีศึกษาพบวา 

ปญหาในการสรางและแสวงหาความรู คือ ความรูมาจากนายหนังเพียงคนเดียว ทําใหขาดการมีสวนรวมในการพัฒนาองค

ความรูใหม ๆ สมาชิกไมมีเวลา ขาดการฝกซอม การขาดแคลนลูกคูทําใหคณะขาดการสรางสรรคพัฒนา ทักษะของลูกคูหรือ

นักดนตรีใหเช่ียวชาญท่ีสามารถสรางช่ือเสียงและสรางเอกลักษณใหกับคณะได 

1.3 การจัดเก็บความรู พอเพลง แมเพลงจัดเก็บความรูไวในตัวบุคคล เพราะเกิดจากการท่ีแมเพลงบางคนไมรู

หนังสือ ทําใหไมสามารถจดเน้ือเพลงได และปญหาท่ีสําคัญอีกประการหน่ึงคือความเขาใจผิดของพอเพลง แมเพลงท่ีคิดวาจํา

ไวไดแมนยําก็พอแลว ซึ่งเรื่องน้ีเปนปญหาสําคัญในการจัดการความรูดานจัดเก็บความรูในการแสดงเพลงอีแซวเปนอยางมาก 

เพราะถาไมมีการจัดเก็บเปนลายลักษณอักษรแลว ถาพอเพลง แมเพลงเสียชีวิตไป ความรูตาง ๆ ก็จะสูญหายไปพรอมกับพอ

เพลงแมเพลง หรือเมื่อพอเพลงแมเพลงอายุมากขึ้น ความจําในเรื่องบทกลอนอาจอาจจะเลอะเลือนไปได อีกทั้งพอเพลง 
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แมเพลงไมคอยไดบันทึกผลงานของตนเองเปนวีดิทัศน จะมีการบันทึกเฉพาะคนท่ีเปนพอเพลง แมเพลงท่ีมีช่ือเสียงเทาน้ัน 

ท้ังน้ีเพราะข้ึนอยูกับผูท่ีใหการสนับสนุนท่ีจะบันทึกให หรืออาจเปนเพราะวาพอเพลงแมเพลงไมมีความรูในดานเทคโนโลยี 

และในสมัยกอนพอเพลง แมเพลงไมมีเทคโนโลยี ไวใช(นางสวัสดิ์ เทียนแจมสัมภาษณสวนบุคคล, 22 มีนาคม 2559) ดังท่ี 

ภราดร จินดาวงศ (2549, หนา 134-136) กลาวถึงปญหาในการจัดการความรูในสวนของเทคโนโลยีวา 1) ขาดความรูความ

เขาใจการจัดการความรู ไมเห็นประโยชนและไมเขาใจ เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) ขาดทักษะการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการสืบคน การรวบรวม จัดเก็บ การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันและการเผยแพรความรู และ 3) เทคโนโลยี

สารสนเทศไมเพียงพอตอการทํางาน สอดคลองกับงานวิจัยของ สุพัตรา คงขํา (2556, หนา 360) ท่ีพบวาปญหาการจัดเก็บ

ความรูของหนังตะลุง สวนใหญไมมีการจัดเก็บหรือจดบันทึกความรูไวเปนลายลกัษณอักษร มีการจดบันทึกบางบางคณะ และมี

การบันทึกการแสดงลงแผนซีดีในบางเรื่อง ไมมีการจัดทําฐานขอมูลลูกคา เก็บงานทุกชนิดไวท่ีหัวหนาคณะสืบคนยาก สวน

ปญหาในการจัดเก็บคือ ขาดผูรับผิดชอบในการจัดเก็บเอกสารหรือความรู ขาดเทคโนโลยีในการจัดเก็บขอมูล อุปกรณและ

สถานท่ีจัดเก็บไมพรอม ขาดความรูในการจัดเก็บ และสอดคลองกับงานวิจัยของงามนิจ กุลกัน (2556, หนา 24) ศึกษา พบวา

การจัดเก็บขอมูลทางวัฒนธรรม มีปญหาการสูญเสียบุคคลสําคัญทางวัฒนธรรม ท้ังการสูญเสียความทรงจํา และการเสียชีวิต

เปนปญหาสําคัญเพราะบุคคลเหลาน้ันไมไดมีการจดบันทึกความรูหรือทักษะเฉพาะบุคคลท่ีบางครั้งก็ไมสามารถลอกเลียนแบบ

ไดอีกท้ังขาดเครื่องมืออุปกรณ เครื่องมือท่ีทันสมัยเพ่ือชวยในการจัดเก็บ ขาดเจาหนาท่ีใหคําแนะนําอีกท้ังขาดเจาหนาท่ีท่ีมี

ความรู ความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมดานระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 

1.4. การถายทอดความรู พบวาสวนใหญ เยาวชนไมสนใจท่ีจะฝกเพลงอีแซว ผูบริหารโรงเรียนระดับมัธยมไม

คอยสนใจนําเพลงอีแซวจัดทําเปนหลักสูตรทองถ่ิน ซึ่งถาผูบริหารไมสนใจในเรื่องการนําเพลงอีแซวเขามาสอนในโรงเรียนแลว 

โอกาสท่ีเยาวชนในปจจุบันจะรับรูในเรื่องเพลงอีแซวคงเปนไปไดยาก และนักเรียนท่ีสนใจเคยฝกเพลงอีแซวจากโรงเรียนท่ีมี

สอนเพลงอีแซว พอจบการศึกษาจากโรงเรียนน้ี ถาไปศึกษาตอโรงเรียนใหมท่ีไมมีการสอนเพลงอีแซว และไมไดฝกตอกับพอ

เพลงแมเพลงท่ีบานของพอเพลงแมเพลง จึงทําใหความรูท่ีเรียนมาขาดหายไปได เพราะการฝกเพลงอีแซวเปนการใชทักษะ 

ประสบการณท่ีตองมีการรอง การออกแสดงเพ่ือหาประสบการณอยูเสมอถาไมมีการฝกตอโอกาสท่ีจะสืบทอดตอจะเปนไปได

ยาก นอกจากน้ันระยะเวลาในการฝกหัดเพลงอีแซวจะจัดใหเรียนเปนชวงสั้น ๆ ไมตอเน่ืองข้ึนอยูกับงบประมาณท่ีรัฐบาลให

การสนับสนุน ปญหาน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของ เอ้ืองฟา ถาวรรักษ (2555, หนา ก) พบวาปญหาและอุปสรรคในการอนุรักษ 

สืบทอด ศิลปะการแสดงพ้ืนบานชาวกะเหรี่ยง “รําตง สืบเน่ืองมาจากเด็ก เยาวชน และประชาชนไดรับอิทธิพลของวัฒนธรรม

อ่ืนเขามาครอบงํา จากสภาพสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน ทําใหคนตองแกงแยงกันทํามาหากินเพ่ือความอยูรอด จึงไมมีเวลาให

ความสนใจ กับศิลปะการแสดงพ้ืนบานของตนเอง และขาดการสรางจิตสํานึก และคานิยมท่ีดีใหกับเด็ก เยาวชน และ

ประชาชน ปญหาเหลาน้ีจึงเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหวัฒนธรรมเพลงพ้ืนบานอาจสูญหายไป เพราะผูบริหาร และเยาวชนไม

ตระหนักและเห็นคุณคาของวัฒนธรรมพ้ืนบาน เพราะฉะน้ันควรมีการสงเสริมอนุรักษวัฒนธรรม โดยนายแพทยประเวศ วะสี 

(2536, หนา 11-18) ไดเสนอแนวทางใหญ ๆ ในการสงเสริมวัฒนธรรม โดยการสรางความเขาใจท่ีถูกตอง การสนับสนุนเวที

ทางวัฒนธรรมในชุมชนทองถ่ิน สงเสริมสถาบันครอบครัว สงเสริมองคกรชุมชน และกระบวนการเรียนรูของประชาชน และ

ปรับการศึกษาใหเช่ือมโยงกับวัฒนธรรมไทย เพ่ือใหเยาวชนเขาใจ ตระหนักและเห็นคุณคาของวัฒนธรรมไทยใหมากข้ึน 
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2. รูปแบบการจัดการความรูเพ่ืออนุรักษวัฒนธรรมเพลงพ้ืนบานภาคกลาง: กรณีศึกษาเพลงอีแซวจังหวัดสุพรรณบุรี 

เปนรูปแบบท่ีมีความเหมาะสมเปนประโยชนตอผูท่ีสนใจอยากจะฝกเพลงอีแซว และผูท่ีตองการศึกษาในเรื่องของเพลงอีแซว 

ซึ่งรูปแบบการจัดการความรูแบงเปน 4 ข้ันตอนดังน้ี 

2.1 การแสวงหาความรู มีการแสวงหาความรูกันอยูในวงเครือญาติ เปนคนที่อยูในครอบครัวเดียวกัน ที่มีพอ

หรือแมเปนพอเพลงแมเพลงอีแซว หรือญาติพ่ีนองเปนพอเพลงแมเพลง ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา พอเพลง แมเพลงตั้งใจจะใหลูก

สืบสานความรูตอจากบรรพบุรุษ ท่ีมีการสืบทอดตอกันมารุนสูรุน และสามารถเรียนรูไดท่ีบานไมตองเสียเวลาเดินทาง หรืออีก

ท้ังลูกหรือหลานท่ีในสายเลือดอาจจะซึมซับการรองเพลงอีแซวมาตั้งแตจําความไดทําใหการเรียนรูลื่นไหลไปไดงาย เปนไปตาม

แนวคิดของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551) กลาววา การแสวงหาความรูสวนมากจะมาจากการเรียนรูตามวิถีชีวิต 

วิถีธรรมชาติ เปนการเรียนรูผานกระบวนการถายทอดจากคนรุนหน่ึงไปอีกรุนหน่ึง เชน พอ แม บรรพบุรุษ ปราชญชาวบาน 

พระสงฆ ผูนําทองถ่ิน ท่ีเกิดจากรับรูและสั่งสมความรู ทักษะ เจตคติและประสบการณจริง ดวยการบอกสอน การพูดคุย 

สังเกตจากผูใหญและผูมีประสบการณ นอกจากน้ันพอเพลงแมเพลงยังแสวงหาความรูจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากการไป

เลนรวมกับคณะอ่ืน หรือตางคณะกัน จากการศึกษาในระบบ และจากสื่อเทคโนโลยี ดังท่ี มารควอรท (1996, p. 30) เสนอวา 

การแสวงหาความรู ตองมาจากแหลงตาง ๆ ท่ีมาจากภายในและภายนอกองคการ ซึ่งการแสวงหาความรูจากภายในองคการ

ความสามารถในการเรียนรูของบุคคลสวนใหญ กลายเปนปจจัยสําคัญ ประการหน่ึงในการเพ่ิมคุณคาใหแกองคการเพ่ือ

ปรับปรุงผลงานและสรางความคิดใหม ๆ อยางสม่ําเสมอ ดังน้ันความสําคัญของการแสวงหาความรู ไมไดมีเพียงแตการหา

ความรูจากภายนอกเทาน้ัน ทุก ๆ สวนท่ีเก่ียวของก็สามารถเปนแหลงขอมูลในการหาความรูไดท้ังสิ้น ข้ึนอยูกับวาผูรับความรู

น้ันจะแสวงหาความรูและนํามาใหประโยชนไดมากเพียงใด นอกจากน้ันยังใชการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยการไปรวมแสดงเพลงอี

แซวกับคณะอ่ืน ๆ เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูความรูท่ีอยูในตัวบุคคลของแตละคนเพ่ือใหเกิดความรูใหมและสามารถถายทอด

ความรูสูบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีเปนเชนน้ี เพราะการแลกเปลี่ยนประสบการณในดานการแสดงเพลงอีแซวน้ันจะตองอาศัยความรูจาก

หลาย ๆ สวนมาผนวกเขาดวยกัน ไมวาจะเปนความรูท่ีอยูในตัวบุคคลหรือความรูเดนชัด ซึ่งความรูตาง ๆ ถานํามาถายทอด

ความรูดวยกัน ทําใหสามารถพัฒนาเปนองคความรูใหมได (ขวัญจิต ศรีประจันต, การสัมภาษณสวนบุคคล, 26 มิถุนายน 

2559) สอดคลองกับการศึกษา ของสุพัตรา คงขํา (2556, หนา 360) ท่ีพบวาการสรางและแสวงหาความรูของคณะตะลุงสวน

ใหญมีองคความรูท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษจากรุนสูรุน โดยมีเครือญาติเปนนายหนังตะลุงมากอน ในวัยเด็กชอบและสนใจ

เห็นคุณคาในศิลปะหนังตะลุง สรางและแสวงหาความรูเพ่ิมเติมจากการสังเกตจดจํา นํามาฝกฝนทดลองติดตามดูหนังตะลุง

อยางสม่ําเสมอและฝากตัวเปนศิษยกับอาจารย และเริ่มตระเวนแสดงหนังตะลุงเพ่ือหาประสบการณเพ่ิมข้ึน และหาความรู

เพ่ิมเติมจากครูอ่ืน ๆ ท่ีมีช่ือเสียง  

2.2 การสรางความรูพบวา วิธีสรางความรู โดยการพัฒนาสรางสรรคความรูจากการท่ีไดรับการเรียนรูมาโดยตรง

จากพอเพลง แมเพลง และจากการไปรวมแสดงตางคณะกัน ทําใหไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน แลวนําความรูท่ีมีใน

อยูในตัวผนวกเขากับความรูท่ีไดจากการเรียนรูมา ความรูท่ีไดจากการรวมเขาดวยกันและสังเคราะหความรูท่ีมีอยูแลว ทําให

เกิดความรูข้ึนมาใหม สามารถสรางสรรคผลงานแตงกลอนข้ึนมาใหม เพ่ิมจากกลอนท่ีไดเรียนจากครูมา ซึ่งสอดคลองกับ 

Marquardt (1996, pp. 129-155) กลาวถึงกระบวนการสรางความรูมีสวนเก่ียวของกับประเภทของความรูท่ีประกอบดวย

ความรูท่ีชัดแจง และความรูท่ีซอนเรน ความรูท้ัง 2 ประเภท สามารถอธิบายดวยวิธีการ 4 แบบ ซึ่งแตละแบบไดรับการนํามาใช

ในการสรางความรู ประกอบดวย 1) การสรางความรูท่ีซอนเรนไปเปนความรูท่ีซอนเรน (tacit to tacit creation of knowledge) 
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เปนความรูท่ีเติบโตข้ึนแบบความเปนสวนตัว โดยบุคคลหน่ึงไดผานความรูไปยังอีกบุคคลหน่ึง เชน ความเก่ียวของสัมพันธในการ

ฝกงานกับผูบังคับบัญชา โดยท้ังสองไดทํางานดวยกันอยางใกลชิด การฝกงานสามารถเรียนรูวาอะไรคือความรูท่ีซอนเรนของ

ผูบังคับบัญชาการเรียนรูแบบน้ีคอนขางมีขอจํากัดของการสรางความรู เพราะความรูซอนเรนดังกลาวไมสามารถกลายเปน

ความรูท่ีชัดแจงได และองคกรไมสามารถสกัดหรอืดึงเอาความรูดังกลาวออกมาท้ังหมดไดโดยงาย 2) การสรางความรูท่ีชัดแจง

ไปเปนความรูท่ีชัดแจง (explicit to explicit creation of knowledge) ความรูลักษณะน้ีไดมาโดยการผสมผสานและการสังเคราะห

ความรูท่ีชัดแจงท่ีปรากฏอยู 3) การสรางความรูท่ีซอนเรนไปเปนความรูท่ีชัดแจง (tacit to explicit creation of knowledge) 

การสรางความรูลักษณะน้ีเกิดข้ึนเมื่อมีบางคนนําความรูท่ีปรากฏอยูแลวมาเพ่ิมเติมหรือผสมผสานดวยความรูท่ีซอนเรนตาง ๆ 

ของตน และออกแบบความรูบางสิ่งบางอยางข้ึนมาใหม ซึ่งสามารถนําไปแบงปนท่ัวองคกร และ 4) การสรางความรูท่ีชัดแจงไป

เปนความรูท่ีซอนเรน (explicit to tacit creation of knowledge) การสรางความรูแบบน้ีเกิดข้ึนเมื่อความรูท่ีชัดแจงซึ่งเกิดข้ึนใหม

ถูกรวบรวมไว และสมาชิกในองคกรไดนําความรูน้ันมาเรียนรูเพ่ือออกแบบความรูท่ีซอนเรนใหม เชน ความรูท่ีพอเพลงแมเพลงท่ี

สรางสรรคข้ึนมาใหม สามารถเก็บรวบรวมไวและมีผูนําไปรองไปแสดง และไดสรางสรรคผลงานใหมตอยอดข้ึนมาไดอีก การสราง

ความรู ทั้งหมด 4 แบบท่ีกลาวมามีปฏิสัมพันธกันอยางตอเน่ืองไมหยุดน่ิงโดยความรูแตละประเภทมีการหมุนเวียนท่ีกอผลมาก

ยิ่งข้ึนเรื่อย ๆ ซึ่งมีความสอดคลองกับ เอกวิทย ณ ถลาง (2540, หนา 45-48) ท่ีกลาววา การเรียนรูของชาวบานท่ีนิยมปฏิบัติ

เกิดจาก 1) การลองผิดลองถูก เพื่อใหมนุษยเรียนรูที่จะดํารงชีวิตและรักษาเผาพันธุใหอยูรอดดวยการลองผิดลองถูก 

และ 2) การลงมือทําจริง ในสถานท่ีจริงสิ่งแวดลอมท่ีมีอยูจริง การเรียนรูและสะสมประสบการณตาง ๆ ไวในสถานการณจริง 

ปฏิบัติจริง และสูตอไปใหลูกหลานแบบคอยเปนคอยไป และกลายเปนธรรมเนียมวิถีปฏิบัติ  

2.3 การจัดเก็บความรู มีการเก็บความรูไวในตัวบุคคล จดไวเปนลายลักษณอักษร และเก็บไวในสื่อเทคโนโลยีใน

ลักษณะแถบเสียง ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา พอเพลง แมเพลงหลายทานมีความจําเปนเลิศสามารถท่ีจํากลอน และดนกลอนได

ทันทีเมื่อข้ึนเวทีแสดง ท้ังน้ีอาจเกิดจากพอเพลง แมเพลงบางคน อาน เขียนหนังสือไมไดจึงตองอาศัยความจํา และบางครั้งเกิด

จากการมีประสบการณในการแสดงจนเช่ียวชาญ ทําใหรองจนจําไดข้ึนใจ แตปจจุบันมีการจัดเก็บในสื่อเทคโนโลยี ในรูปแบบ

ซีดี วีดิทัศน วิดิโอ สามารถท่ีจะเปดดูไดทุกท่ี ไมจําเปนตองไปเรียนกับพอเพลงโดยตรง ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาในปจจุบันเปนยคุ

เทคโนโลยีท่ีทันสมัยและสามารถหางายข้ึนจึงทําใหสามารถจัดเก็บความรูเพลงอีแซวไดท้ังเสียง และภาพ ซึ่งสอดคลองกับ

แนวคิด Awad and Ghaziri (2004, p. 47) ที่วาความรูที่มีอยูในบุคคลและองคกร ตามรูปแบบไดอยางนอย 2 ประเภท 

คือ 1) ความรูในตัวหรือความรูที่มองเห็นไมชัดเจน (tacit knowledge) หมายถึง ความรูท่ีเกิดข้ึนภายในตัวบุคคล หรือได

จากประสบการณ พรสวรรค ความคิดหรือสัญชาติญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในสิ่งตาง ๆ โดยเปนความรูท่ีไม

สามารถสื่อสารออกมาเปนคําพูดหรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน หรือกระบวนการในการแกไข

ปญหาเฉพาะหนา เปนตน และ 2) ความรูท่ีชัดแจงหรือความรูท่ีเปนทางการ (explicit knowledge) หมายถึงความรูท่ีสามารถ

รวบรวมและถายทอดไดโดยผานวิธีการตาง ๆ จัดเปนความรูท่ีสามารถถายทอดออกมาเปนคําพูดหรือลายลักษณอักษรได เชน 

ตํารา เอกสาร กฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ ระบบคูมือการทํางานของพนักงานใหม หรือขอมูลจากเครือขายอินเทอรเน็ต เปนตน 

นอกจากน้ันยังสอดคลองการศึกษาของงามนิจ กุลกัน (2556, หนา 26) ท่ีพบวา การจัดเก็บขอมูลทางวัฒนธรรม ประชาชน

ท่ัวไปไมใหความสําคัญในการจดบันทึกความรูท่ีอยูภายในตัวบุคคลหรือความรูท่ีจับตองไมได (tacit knowledge) ใหเปน

หลักฐานท่ีสามารถจับตองไดถายทอดกันได (explicit knowledge) มีเพียงผูอาวุโสท่ีเห็นความสําคัญและมีความหวงใยใน

ความรูของตนจึงใชการบอกเลาถายทอดเฉพาะในครอบครัว เครือญาติซึ่งมีความเสี่ยงตอการสูญหายของภูมิปญญาทองถ่ิน  
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2.4 การถายทอดความรูเนนการถายทอดจากบุคคลสูบุคคลเปนหลักท้ังน้ีสืบเน่ืองมาจากการจัดเก็บความรูในตัว

บุคคล โดยสมัยกอน พอเพลง แมเพลงสวนใหญถายทอดความรูใหกับคนในครอบครัวเดียวกัน อาจจะเปนลูก หลานหรือญาติ

พ่ีนองสายเลือดเดียวกันโดยมีวิธีสอนท่ีพอเพลงแมเพลงใชกันคือใหเน้ือเพลง โดยการจดเน้ือเพลง หรือบันทึกเสียง และรอง

เพลงใหฟงเปนตัวอยาง แลวกลับไปฝก แลวกลับมารองใหฟง เมื่อรองไดคลองแลวจึงจะสอนใหรํา และการแสดงออกดวย

ทาทางให ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา ปกติสังคมชนบทท่ีเปนสังคมเกษตรกรรมอยางสังคมไทยบานหมายถึงคุมบานหรือหมูบาน 

ไดแกกลุมของครัวเรือน หลาย ๆ ครัวเรือนมาอยูในละแวกเดียวกัน สมาชิกแตละครอบครัวมีความเก่ียวของสัมพันธกันเปน

เครือญาติ หรือไมก็มีสายสัมพันธใกลชิดกัน ชีวิตของแตละคนจะเกิด เติบโต เรียนรูและยังชีพในครัวเรือน และในละแวก

บานโดยผานกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (socialization) (เอกวิทย ณ ถลาง, 2540, หนา 296) เพราะฉะนั้นในการ

ถายทอดความรูจึงเริ่มตนจากคนในครอบครัวหรือคนที่เปนเครือญาติกอน ดังท่ีชูเกียรติ์ ลี้สุวรรณ (2535, หนา 25-38) 

กลาวถึงกระบวนการถายทอดความรูในครอบครัว และระบบเครือญาต ิการถายทอดความรูแบบน้ี คือ 1) ผูท่ีมีประสบการณมาก

หรือเปนผูใหญกวาเปนผูสอนหรือเปนตนแบบ ใหการเรียนรูเปนสวนหนึ่งของชีวิตประจําวัน การถายทอดความรูทางงาน

อาชีพก็เปน ไปในทํานองเดียวกัน สิ่งท่ีเรียนรูเปนวิชาชีพท่ีสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ ผูเรียน คือ ลูกหลานบางคนเรียนดวย

ใจรักจากการท่ีเห็นความสําเร็จและการปลูกฝงของบรรพบุรุษ ท่ีผานมา ลูกหลานบางคนเรียนดวยความจําเปน ตามเง่ือนไข

ของครอบครัวเน่ืองจากมีทรัพยากรและเครื่องมืออยูแลว 2) เรียนรูในครอบครัวเปนการเรียนรูจากการกระทําหรือจากการ

ปฏิบัติจริง โดยอาจเริ่มตนจากการสังเกต สังเกตจากวิธีปฏิบัติงาน กระบวนการทํางาน รวมท้ังสังเกตจากอุปกรณการทํางานท่ี

มีอยู เมื่อพอมีความเขาใจในกระบวนการทํางานแลว จึงใหลอกเลียนแบบโดยปฏิบัติในสวนท่ีงายกอน จนสามารถปฏิบัติได

ครบไปจนถึงข้ันตอนสุดทายแลวก็ปลอยใหปฏิบัติจริงท้ังหมดตามสภาพท่ีเปนจริง ระหวางน้ีอาจมีการซักถามในสวนท่ีเขาใจ 

และการปรับปรุงการปฏิบัติงานเพ่ิมเติม ตลอดกระบวนการเรียนรู จนกระท่ังมีความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน และเมื่อมี

ประสบการณมากข้ึน จะสามารถถายทอดใหสมาชิกในครอบครัว หรือผูสนใจอ่ืนไดกลาววาการถายทอดความรูในครอบครัว

หรือระบบเครือญาติ นอกจากการถายทอดความรูเรื่องวิชาชีพแลว ยังมีการใหความรูดานจริยธรรม ศีลธรรม โดยการบอกเลา 

ตักเตือน และปฏิบัติตนใหเปนตัวอยางท่ีดี ผูเปนพอแมก็ใชวิธีการสอนและเน้ือหาจากการท่ีไดรบัการถายทอดมาจากครอบครวั

ของตน สอดคลองกับงานวิจัยของจามร พงษไพบูลย ( 2550, หนา 79-80) ท่ีพบวา กระบวนการเรียนรูและการสืบทอดเพลง

โหงฟาง มีท้ังกระบวนการเรียนรูแบบทางตรง และกระบวนการเรียนรูแบบทางออม ดังน้ี 1) กระบวนการเรียนรูแบบทางตรง 

คือ พอเพลงแมเพลงเรียนรู จากการไดสัมผัสตั้งแตเกิด อยูในครอบครัวชาวนา มีวิถีชีวิต มีสวนรวมในกระบวนการทํานา 

เกิดความศรัทธา ประทับใจ ผูกพัน ซึมซับมาตั้งแตเด็ก ๆ มีโอกาสไดฝกรอง เกิดทักษะจากการไดลงมือปฏิบัติจริง โดยมีพอ

เพลง แมเพลง คอยใหคําแนะนําช้ีแนะวิธีปฏิบัติแบบปากตอปากตัวตอตัวโดยตรง 2) กระบวนการเรียนรูแบบทางออมคือ 

พอเพลงแมเพลงเรียนรูผานการไดมองเห็น ไดยินผูอ่ืนรอง เกิดความศรัทธา มีความพยายามฝกหัดจนสามารถรองได เราเรียก 

วิธีน้ีวา “ครูพักลักจํา” คือ เปนการเรียนรู ชนิดซุมทํา แอบทํา เปนพฤติกรรมลอกเลียนแบบ ใชวิธี แอบดู สังเกต แลวทําตาม

ตนแบบ จนสามารถทําไดจริง ๆ เมื่อมีโอกาสจึงแสดงความรู ความสามารถ ใหผูอ่ืนเห็นสามารถเรียกวิธีการเรียนรูน้ี วิธีครูพัก

ลักจําเปนการเรียนรูแบบลองผิด ลองถูก ไมมีกฎกติกา ไมมีตํารา แตมีตนแบบอยูในใจ โดยจดจํามาจากผูที่เราพอใจ ถูกใจ 

แตในปจจุบันพอเพลง แมเพลงถายทอดเพลงอีแซวในระบบการศึกษา และตามอัธยาศัยโดยการบันทึกวิดิโอวิธีการรองเพลงอีแซว 

จากสื่อเทคโนโลยีในรูปแบบตาง ๆ และจากศูนยการเรียนรูเพลงอีแซวบานปราชญชาวบานนอกจากนั้นยังสอดคลองกับ

งานวิจัย ของจีระพันธ ออนเถื่อน (2549) ที่พบวาการถายทอดเพลงอีแซว ผูเรียนสามารถรับการถายทอดกระบวนการเลน
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เพลงอีแซวได 4 รูปแบบ คือ การรับการถายทอดจากครูโดยตรง การถายทอดในครอบครัวเพลงอีแซว การถายทอดภายใน

คณะเพลง และการถายทอดในระบบโรงเรียน  

 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาสูการปฏิบัติ 

จากผลการศึกษาการจัดการความรูเพลงอีแซวของจังหวัดสุพรรณบุรีผูวิจัยขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยสูการปฏิบัติ

ดังน้ี 

1. หนวยงานท่ีเก่ียวของกับวัฒนธรรมควรหาแนวทางในการสรางและปลูกจิตสํานึกใหเยาวชนเห็นคุณคา 

ความสําคัญของเพลงอีแซว โดยการสรางความเขาใจเก่ียวกับวัฒนธรรมเพลงพ้ืนบาน สรางทัศนคติท่ีดีตอการชมการแสดง

เพลงอีแซว 

2. หนวยงานท่ีเก่ียวของควรใหความสําคัญกับเพลงอีแซวใหมากข้ึน โดยสงเสริมใหมีการนําเพลงอีแซวเขามาเปนสวน

หน่ึงของกิจกรรมสําหรับผูมาศึกษาดูงานในชุมชน เพ่ือเปนการเผยแพร อนุรักษวัฒนธรรมเพลงอีแซวของจังหวัดสุพรรณบุรี  

3. หนวยงานท่ีเก่ียวของควรใหการ สนับสนุนดานงบประมาณ เพ่ือจัดตั้งศูนยการเรียนรู ดานวัฒนธรรมเพลงพ้ืนบาน

และสงเสริมผลักดันใหเพลงอีแซว ถูกบรรจุไวในแผนการทองเท่ียวทางวัฒนธรรม เพ่ือเปนการเผยแพรและสืบทอดวัฒนธรรม

เพลงพ้ืนบาน รวมท้ังเปนแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและเปนแนวทางใหกับชุมชนอ่ืนๆ 

4. หนวยงานภาครัฐ ควรจัดหางบประมาณสนับสนุนสงเสริมใหเพลงอีแซวเปนหลักสูตรทองถ่ินในสถานศึกษา 

รวมท้ังสนับสนุนใหพอเพลง แมเพลงเปนวิทยากรอบรมใหความรูกับครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ หรือเปนวิทยากร

ถายทอดใหกับผูเรียนโดยตรง 

5. วัฒนธรรมจังหวัดควรจัดทําขอมูลของผูท่ีมีความรูความเช่ียวชาญทางดานขับรองเพลงอีแซวใหเปนกลุม/คณะ  

 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัย  

เพ่ือเปนการอนุรักษและตอยอดจากการวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยจึงขอเสนอใหทําวิจัยในเรื่องดังตอไปน้ี 

1. ควรมีการศึกษาการจัดความรูวัฒนธรรมเพลงพ้ืนบานของภาคตาง ๆ ในประเทศไทย 

2. พัฒนารูปแบบการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารูเพ่ือสงเสริมการอนุรักษวัฒนธรรมเพลงพ้ืนบานอีแซว จังหวัดสุพรรณบุรี  

3. รูปแบบการสงเสริมอนุรักษวัฒนธรรมเพลงพ้ืนบานตามอัตลักษณท่ีเดนของจังหวัดสุพรรณบุรี 
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