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บทคัดยอ 
 

งานวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือศึกษาการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินและฐาน
คิดท่ีสงผลตอการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินของปราชญชาวบาน วงกลองยาว ในอําเภอปราณบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยเก็บขอมูลดวยการสนทนากลุม การสังเกตอยางไมมีสวนรวม และการ
สัมภาษณเจาะลึกกับปราชญชาวบาน 5 คน   ผลการวิจัย พบวา กลุมนักเรียนประถมศึกษาและกลุม
ผูสูงอายไุดรับการถายทอดเทคนิคการตีกลองยาวขั้นพ้ืนฐานผานการสาธิตวิธีการและการบอกเลา
โดยตรง   ส วนกลุมบุตรหลานของปราชญชาวบานไดรับการถายทอดเทคนิคการตีกลองยาวขั้นสูง
ผานวิธีครูพักลักจํา    อยางไรก็ตาม กลุมนักเรียนประถมศึกษาและกลุมบุตรหลานไดรับการถายทอด
ท่ีเหมือนกันในเรื่องความเช่ือของวงกลองยาว     ปญหาสําคัญท่ีพบในการถายทอด คือ 1) ปญหาดาน
การไมไดถายทอดเนื้อหาบางเรื่อง เชน การปลุกเสกกลองยาว และการผลิตกลองยาว 2) ปญหาดาน
การขาดผูรับการถายทอด  3) ปญหาดานการถายทอดใหแกกลุมนักเรียนประถมศึกษา  และ 4) ปญหา
ดานระยะเวลาของการถายทอด    สําหรับฐานคิดสําคัญของปราชญชาวบานท่ีสงผลตอการถายทอด
ภูมิปญญาทองถ่ิน ค ือ การเห็นคุณคาของวงกลองยาว และความเช่ือมโยงระหวางวงกลองยาวกับ
ส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมของชุมชน 

ขอเสนอแนะ คือ 1) ควรมีการจัดการความรูของปราชญชาวบานโดยดึงความรูท่ีฝงลึก
ออกมาเปนความรูท่ีชัดแจงเพ่ืออนุรักษภูมิปญญาของปราชญชาวบาน 2) ควรสนับสนุนใหปราชญ
ชาวบานสรางเครือขายกับวงกลองยาวอ่ืนๆ เพ่ือถายทอดและพัฒนาภูมิปญญา  3) ควรใหความรูแก
ปราชญชาวบานในดานเทคนิคการสอนเพ่ือทําใหนักเรียนประถมศึกษาสนใจการเรียนกลองยาว และ 
4) ควรสนับสนุนการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินของปราชญชาวบาน โดยการจัดทําเปนหลักสูตร
ทองถ่ินและการถายทอดในศูนยการเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน  
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Abstract 

 
 The main objective of this qualitative research is to study local wisdom transfer and 
concepts influencing the transfer of local wisdom of local philosophers in Thai traditional drum 
(Klong Yao) group in Pranburi District, Prachuapkhirikhan Province. The data were collected 
through focus group discussion, non-participant observation, and in-depth interviews with 5 local 
philosophers. The study shows that basic techniques of playing Thai traditional drums were 
transferred to primary school students and elderly people by demonstrating and telling directly. As 
for local philosophers’ descendants, they learned professional techniques of playing Thai 
traditional drums by observing and learning indirectly (kru pak rak jum) from the local 
philosophers. However, similar belief on Thai traditional drums was transferred to primary school 
students and their descendants. The major problems of local wisdom transfer found were: 1) some 
knowledge was not transferred such as making a sacred ceremony for Thai traditional drums and 
making Thai traditional drums; 2) lack of interested learners; 3) problems in transferring 
knowledge to primary school students; and 4) problems of transfer duration. The important 
concepts influencing the transfer of Thai traditional drums were the local philosophers’ realization 
of the value of their Thai traditional drum group and the relationship between their group and 
community’s environment, economy, and socio-culture. 
 The recommendations are: 1) there should be a knowledge management system for the 
local philosophers to transform their tacit knowledge into explicit knowledge so they can  preserve 
their wisdom; 2) the local philosophers should be encouraged to set up networks with other Thai 
traditional drum groups in order to transfer and develop their wisdom; 3) teaching techniques 
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should be trained to the local philosophers so they can make primary school students interested in 
Thai traditional drums; and 4) the local wisdom transfer of local philosophers should be supported 
by creating a local curriculum and transferring their wisdom in the Center for Local Wisdom 
Learning. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
 การเขามามีสวนรวมในชุดโครงการวิจัย เรื่องการวิจัยชุมชน อําเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยในครั้งนี้ ทําให
ผูวิจัยไดรับประสบการณอันมีคาหลายดาน  กลาวคือ นอกจากจะทําใหผูวิจัยไดนําความรู
ความสามารถท่ีไดจากการเรียนและการสอนหนังสือมาใชในการทําวิจัยเพ่ือใหเกิดประโยชนแก
ชุมชนแลว  ผ ูวิจัยยังไดรับมิตรภาพท้ังจากคณาจารยคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรท่ีเขารวมในชุด
โครงการวิจัยดังกลาว และจากกลุมปราชญชาวบานวง 5 ผ ูเฒาซ่ึงเปนกลุมตัวอยางในงานวิจัยนี้ดวย  
 การท่ีงานวิจัยนี้สําเร็จลุลวงไดนั้นเกิดจากความชวยเหลือและสนับสนุนจากบุคคลตางๆ ซ ึ่ง
ผูวิจัยขอขอบคุณ รองศาสตราจารย ดร.สรชัย พิศาลบุตร ท่ีปรึกษาชุดโครงการวิจัยชุมชน ท่ีให
ขอเสนอแนะท่ีมีคุณคาตั้งแตการเริ่มตนจนส้ินสุดโครงการ และ รองศาสตราจารยปรียา อุนรัตน 
คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรท ี่เปนผูผลักดันโครงการและสนับสนุนใหผูวิจัยเขามามีสวน
รวม 

ผูวิจัยมีความรูสึกประทับใจเพ่ือนๆ คณาจารยทุกทานท่ีเขารวมในชุดโครงการวิจัยนี้สําหรับ
การเปนกําลังใจและรวมทุกขรวมสุขตลอดโครงการ  ท่ีสําคัญ ขอขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.อัศว ิน แสงพิกุล  ห ัวหนาชุดโครงการวิจัยชุมชน อาจารยสุทธิพงศ ปานเพ็ชร และอาจารยอริสา 
ส ุขสม  ท่ีใหขอเสนอแนะตลอดการทําวิจัย    

ผูวิจัยขอขอบคุณ อาจารยปณรสี ส ูศิริรัตน สําหรับการใหความชวยเหลือและเปนท่ีปรึกษา
อยางดีเยี่ยมตลอดชวงเวลาท่ีผูวิจัยลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บขอมูล   และขอขอบคุณครอบครัวของผูวิจัยท่ีให
กําลังใจเสมอมา   
 สุดทายนี้  ผูวิจัยขอขอบคุณ  “ปราชญชาวบานแหงวง 5 ผ ูเฒา และชาวตําบลหนองตาแตม”  
ท่ีใหขอมูลอันมีคุณคา  ซ ึ่งผูวิจัยเช่ือวา งานวิจัยนี้จะมีสวนชวยทําใหวง 5 ผูเฒาสามารถถายทอดภูมิ
ปญญาวงกลองยาวใหแกคนรุนหลังตอไปไดอยางยั่งยืน และจะเปนภูมิปญญาทองถ่ินอันมีคุณคาของ
อําเภอปราณบุร ีจ ังหวัดประจวบคีรีขันธ ตลอดไป 
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บทที ่1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 โดยท่ัวไปแลว “ภูมิปญญาทองถ่ิน” เปนเรื่องเกี่ยวกับองคความรูหรือแบบแผนการดําเนิน
ชีวิตท่ีสะสมขึ้นมาจากประสบการณของชีวิตในสังคมและในสภาพแวดลอมท่ีแตกตางกัน  และ
ถายทอดสืบตอกันมาเปนวัฒนธรรมในทองถ่ินใดทองถ่ินหนึ่งโดยเฉพาะ โดยอาศัยศักยภาพท่ีมีอยู
ในตัวบุคคลและธรรมชาติมากอใหเกิดประโยชนตอการดํารงชีวิตในแนวทางท่ีสอดคลองกับ
ธรรมชาติและวิถีชาวบาน (ปราณี  ตันตยานุบุตร, 2551: 6) 

ปจจุบัน การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอันเนื่องมาจากความเจริญกาวหนา
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  รวมท้ังการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองได
สงผลตอภูมิปญญาทองถ่ินซ่ึงทําใหส่ิงประดิษฐหรือระบบทางสังคมท่ีเกิดขึ้นจากภูมิปญญาของ
ชาวบานในอดีตบางอยางไมสามารถแขงขันกับส่ิงประดิษฐหรือระบบท่ีมีอยูในปจจุบันได (ไพฑูรย  
พงศะบุตร, 2549: 187-188)     ในดานคานิยมสมัยใหมนั้นก็จัดเปนปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งท่ี
สงผลกระทบตอภูมิปญญาทองถ่ินซ่ึงทําใหถูกมองวาเปนส่ิงท่ีลาหลัง (ยศ  สันตสมบัติ, 2544: 58; 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2549) 

นอกจากนี้  ภูมิปญญาทองถ่ินสวนหนึ่งในปจจุบันไดสูญหายไปหรือไมไดนํามาใชในการ
แกปญหาในการดําเนินชีวิตประจําวัน เนื่องจากสาเหตตุางๆ (เอกชัย พุมดวง, 2551: 95)   เชน  การ
หวงวิชาของผูรู   การขาดการบันทึกอยางเปนระบบ   การขาดการถายทอดความรูออกมาเปนลาย
ลักษณอักษร และการขาดการสืบทอดอยางตอเนื่อง   

จากการศึกษายุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานท่ี
ม่ันคงของประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554) 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2549) พบวา แนวทางสําคัญ
ประการหนึ่งท่ีจะมีสวนชวยทําใหชุมชนเกิดความเขมแข็งทามกลางการเปล่ียนแปลงของสังคมและ
วัฒนธรรมไดนั้นมีความเกี่ยวของกับภูมิปญญาทองถ่ิน  กลาวคือ  ควรมีการสงเสริมใหกลุมปราชญ
ชาวบานหรือผูรูไดถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินผานการเรียนรูและการจัดการความรูในชุมชน    ท้ังนี้ 
การถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินจะทําใหภูมิปญญาทองถ่ินเกิดคุณคา  ไดรับการพัฒนา  ไมสูญหาย 
และสามารถนําไปใชในวิถีชีวิตไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับยุคสมัย (ถวัลย  มาศจรัส, 2546)       
นอกจากนี้ งานวิจัยของยศ  สันตสมบัติ (2544: 200) ไดขอสรุปวา การจะทําใหชุมชนเกิดความ
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เขมแข็งยั่งยืนไดนั้น  ชุมชนจะตองมีกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง โดยการสืบทอดภูมิปญญา
เดิมและปรับประยุกตใหเขากับวิทยาการสมัยใหมเพ่ือตอบสนองความตองการของยุคสมัยไดอยาง
แทจริง 

สําหรับการวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเรื่องหนึ่งในชุดโครงการวิจัยชุมชนของคณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ซ่ึงเลือกพ้ืนท่ีศึกษาท่ีอําเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ  โดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือนําความรูท่ีไดจากการวิจัยไปสูการใหขอเสนอแนะ
เพ่ือพัฒนาชุมชนใหเกิดความเขมแข็งและยั่งยืน   ดังนั้น ผูวิจัยจึงขอเนนศึกษาท่ีดานการถายทอดภูมิ
ปญญาทองถ่ินในอําเภอปราณบุรี เพราะเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งท่ีจะชวยใหชุมชนปราณบุรี
เกิดความเขมแข็งได     

ภูมิปญญาทองถ่ินโดยท่ัวไปของจังหวัดประจวบคีรีขันธ  (คณะกรรมการฝายประมวล
เอกสารและจดหมายเหตุฯ , 2544: 99-113)  พบวา มีอยูหลายดานท่ีใชในชีวิตประจําวัน  เชน   ดาน
อุปกรณทํามาหากินและเครื่องใชไมสอย ดังจะเห็นไดจากการประดิษฐลอบดักปลา  แรวตกปูทะเล  
รถไถอเนกประสงค  เครื่องมือตีเหล็ก  และเครื่องจักสานไมไผและหวาย  สําหรับภูมิปญญาทองถ่ิน
ในอําเภอปราณบุร ี(ไทยตําบล, 2548) พบวา มีภูมิปญญาท่ีแสดงออกมาในรูปแบบของผลิตภัณฑท่ี
สรางรายไดใหแกชาวบาน เชน อาหารแปรรูป เครื่องดื่ม เครื่องใชและเครื่องประดับตกแตง 
ผลิตภัณฑศิลปะประดิษฐ  ผลิตภัณฑผา  ผลิตภัณฑสมุนไพร และผลิตภัณฑจากกระดาษใย
สับปะรด 

อยางไรกต็าม  จากการลงสํารวจพ้ืนท่ีในอําเภอปราณบุรี  ผูวิจัยพบวา “วงกลองยาว”  เปน
ภูมิปญญาทองถ่ินประเภทหนึ่งท่ีมีความนาสนใจท่ีจะศึกษา   เนื่องจากเปนภูมิปญญาทองถ่ินท่ี
เกิดขึ้นจากการรวมตัวของปราชญชาวบานซ่ึงตั้งเปนวงท่ีมีช่ือวา “วง 5 ผูเฒา”  โดยวงกลองยาว
ดังกลาวนั้นเปนภูมิปญญาท่ีมีความเกาแก  มีช่ือเสียง  และท่ีสําคัญคือ มีการถายทอดสูคนรุนหลัง  

จากสถานการณปญหาของภูมิปญญาทองถ่ินท่ีกลาวมาในตอนตน  ประกอบกับองคความรู
ท่ีไดจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ (ยศ  สันตสมบัติ, 2544: 58)   ซ่ึงพบวา  มักเปนการศึกษาท่ียึดติดอยูกับ
ความรูเชิงเทคนิค มากกวาความสนใจภูมิปญญาในสวนท่ีเกี่ยวของกับระบบคิด    ดังนั้น  ผูวิจัยมอง
วา จําเปนท่ีจะตองศึกษาเรื่องการถายทอดภูมิปญญาของปราชญชาวบานวงกลองยาวของอําเภอ
ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธโดยมุงศึกษาถึงระบบคิด หรือ “ฐานคิด” ท่ีอยูเบ้ืองหลังของการ
ถายทอดภูมิปญญาทองถ่ิน ท้ังนี้เพ่ือท่ีจะทําใหเกิดความเขาใจในกระบวนการภูมิปญญาและสาเหตุ
สําคัญของการถายทอด ซ่ึงมีความสัมพันธเช่ือมโยงกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมไดมากขึ้น  
นอกจากนี้  ยังศึกษาถึงขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับประวัติปราชญชาวบานและวงกลองยาว  ซ่ึงสุดทายแลว 
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ผูวิจัยจะนําขอคนพบตางๆ ท่ีไดจากงานวิจัยนี้ไปใหขอเสนอแนะตอการถายทอดภูมิปญญาวงกลอง
ยาวของปราชญชาวบานในอําเภอปราณบุรใีหเกิดความเขมแข็งและยั่งยืนไดตอไป 
 
1.2  วัตถุประสงคการวิจัย 

 1.2.1  เพ่ือศึกษาขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับประวัติของปราชญชาวบานและวงกลองยาว ใน
อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ   

1.2.2 เพ่ือศึกษาฐานคิดท่ีสงผลตอการถายทอดภูมิปญญาวงกลองยาวของปราชญชาวบาน 
ในอําเภอปราณบุร ี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

1.2.3  เพ่ือศึกษาการถายทอดภูมิปญญาวงกลองยาวของปราชญชาวบาน ในอําเภอปราณบุรี  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

1.2.4  เพ่ือใหขอเสนอแนะตอการถายทอดภูมิปญญาวงกลองยาวของปราชญชาวบาน ใน
อําเภอปราณบุร ี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 
1.3 นิยามศัพท 
 1.3.1 ปราชญชาวบาน หมายถึง  กลุมบุคคลท่ีเปนสมาชิกหลักของ “วง 5 ผูเฒา”  ซ่ึงเปนวง
กลองยาวในอําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ   โดยเปนกลุมท่ีมีความรูความชํานาญ 
ความสามารถในภูมิปญญาทองถ่ินเรื่องวงกลองยาว และถายทอดเรื่องวงกลองยาวสูคนรุนหลัง   
 1.3.2 การถายทอดภูมิปญญาวงกลองยาว  หมายถึง  การนําภูมิปญญาทองถ่ินเรื่องวงกลอง
ยาวของกลุมปราชญชาวบานในอําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ  เขาสูกระบวนการการ
ถายทอดหรือการเรียนรูจากฝายหนึ่งไปสูอีกฝายหนึ่ง เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ รวมถึงมี
ความสามารถท่ีจะนําไปปฏิบัติได   

ในกระบวนการการถายทอดภูมิปญญาวงกลองยาว ประกอบดวย 
1.3.2.1 ผูถายทอดและผูรับการถายทอด  หมายถึง บุคคลท่ีอยูในกระบวนการ

ถายทอดภูมิปญญาวงกลองยาว   โดยผูถายทอดนั้นคือ ปราชญชาวบาน ท้ังนี้ รูปแบบของ
ความสัมพันธระหวางผูถายทอดและผูรับการถายทอดอาจปรากฏในครอบครัว  คือ ระหวางปราชญ
ชาวบานในฐานะท่ีเปนหัวหนาครอบครัว และลูกหลาน  หรือระหวางปราชญชาวบาน และลูกศิษย 
นักเรียน เพ่ือนบาน และคนในชุมชน โดยพิจารณารวมถึงอายุของฝายผูรับการถายทอดดวย 

1.3.2.2 วิธีการถายทอด  หมายถึง วิธีการถายทอดภูมิปญญาวงกลองยาวของ
ปราชญชาวบาน   ซ่ึงมีท้ังท่ีเปนลายลักษณอักษร หรือไมเปนลายลักษณอักษร  เชน การลงมือฝก
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ปฏิบัติจริง  การสาธิตใหดูเปนตัวอยาง   การบรรยายบอกเลา   การศึกษาดวยตนเองผานการสังเกต 
(ครูพักลักจํา) และส่ือท่ีนํามาใชในการถายทอด    

1.3.2.3 เนื้อหาในการถายทอด  หมายถึง เนื้อหาเกี่ยวกับภูมิปญญาวงกลองยาวท่ีอยู
ในกระบวนการถายทอด  เชน ความรู ทักษะ และขั้นตอนการผลิต   

1.3.2.4 ระดับของเนื้อหาท่ีถายทอด   หมายถึง  ระดับของเนื้อหาท่ีอยูใน
กระบวนการถายทอดภูมิปญญาวงกลองยาว  แบงเปนองคความรูในระดับเทคนิค  องคความรูใน
ระดับระบบการผลิตและการจัดการทรัพยากร   องคความรูในระดับความเช่ือพิธีกรรม และองค
ความรูในระดับวิธีคิด     

1.3.2.5  การประเมินผลการถายทอด  หมายถึง  การตรวจสอบวา ผูรบัการถายทอด
มีความรู ความเขาใจและความสามารถเกี่ยวกับภูมิปญญาวงกลองยาวหรือไมอยางไร ซ่ึงการ
ตรวจสอบนั้นทําไดหลายวิธี  เชน การสังเกต  การวิเคราะห และการสอบถาม   

1.3.2.6 ปญหาและอุปสรรคของการถายทอด หมายถึง ปญหาและอุปสรรคท่ี
ปราชญชาวบานพบจากการถายทอดภูมิปญญาวงกลองยาว  เชน  ปญหาเกี่ยวกับตัวปราชญชาวบาน  
ปญหาเกี่ยวกับตัวผูรับการถายทอด และปญหาเกี่ยวกับส่ือหรืออุปกรณในการถายทอด   
 1.3.3  ฐานคิดท่ีสงผลตอการถายทอดภูมิปญญาวงกลองยาว  หมายถึง    พ้ืนฐานความคิด  
ความรู และความเช่ือของปราชญชาวบานท่ีมีตอการถายทอดภูมิปญญาวงกลองยาว  ไดแก ความรู
เกี่ยวกับการถายทอดภูมิปญญา   และสาเหตขุองการถายทอดภูมิปญญาวงกลองยาว   เชน    คุณคา
ของวงกลองยาว  เปาหมายของการถายทอดภูมิปญญา  และความเช่ือมโยงระหวางภูมิปญญาวง
กลองยาวกับธรรมชาติส่ิงแวดลอม  สังคม และเศรษฐกิจ      
 1.3.4 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับประวัติของปราชญชาวบานและวงกลองยาว หมายถึง  ขอมูล
พ้ืนฐานในดานประวัติของปราชญชาวบาน  ประวัติของวงกลองยาวและการถายทอดของวง 5 ผูเฒา   
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1.4  ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตการวิจัยแบงออกเปน 2 ดาน ไดแก ขอบเขตดานพ้ืนท่ีวิจัยและกลุมท่ีศึกษา  และ
ขอบเขตดานเนื้อหา ดังตอไปนี้ 

1.4.1 ขอบเขตดานพ้ืนท่ีและกลุมท่ีศึกษา 
การศึกษาในครั้งนี้ เปนการศึกษาเจาะลึกกับปราชญชาวบานท่ีอยูในวงกลองยาว  ซ่ึงตั้งช่ือ

วงวา “วง 5 ผูเฒา”  ประกอบดวยปราชญชาวบานจํานวน 5 คน  ท่ีอยูในตําบลหนองตาแตม  อําเภอ
ปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

1.4.2 ขอบเขตดานเนื้อหา 
ผูวจิัยไดนําแนวคิดทฤษฎีการถายทอดวัฒนธรรมและภูมิปญญา (งามพิศ  สัตยสงวน, 2543; 

ถวัลย มาศจรัส, 2546; สามารถ จันทรสูรย, 2536; อมรา  พงศาพิชญ, 2541; เอกวิทย ณ ถลาง, 2544)   
รวมถึงงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ิน (จิติกานต จินารักษ, 2551; ปริวิทย ไวทยา
ชีวะ, 2551; ปทมา สมพงษ, 2551; พระมหาเมธา  คําไหล, 2547; พันทิพา มาลา, พรทิพย วีระสวัสดิ์ 
และลํายอง ปล่ังกลาง, 2552; ยศ  สันตสมบัติ, 2544; รังสรรค บัวทอง, 2547; วราลี  ศรีทอง, 2544; 
สิริพันธ  รุงวิชานิวัฒน และอับดลขารีม  หมัดสู, 2552; อธิคม  ปทมาคม, 2547; อรุณลักษณ รัตน
พันธุ, 2551)    มาสรางเปนขอบเขตของเนื้อหาหลักในงานวิจัยนี้ ดังนี้ 

1.4.2.1 การศึกษาเรื่อง “การถายทอดภูมิปญญาวงกลองยาว”  มีขอบเขตเนื้อหาของ
การศึกษาประกอบดวย 1) ผูถายทอดและผูรับการถายทอด  2) วิธีการถายทอด  3) เนื้อหา และระดับ
ของเนื้อหาท่ีถายทอด 4) การประเมินผลการถายทอด  และ 5) ปญหาและอุปสรรคของการถายทอด 

1.4.2.2  การศึกษาเรื่อง “ฐานคิดท่ีสงผลตอการถายทอดภูมิปญญาวงกลองยาว”  
เปนการศึกษาเกี่ยวกับพ้ืนฐานทางความรู ความคิด และความเช่ือของปราชญชาวบานท่ีมีตอการ
ถายทอดภูมิปญญาวงกลองยาว 
 
1.5 ประโยชนที่จะไดรับ 

1.5.1 ทําใหไดฐานขอมูลชุมชนเกี่ยวกับประวัติของปราชญชาวบานและวงกลองยาว  ใน
อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ   

1.5.2 ทําใหเขาใจฐานคิดท่ีสงผลตอการถายทอดภูมิปญญาวงกลองยาวของปราชญชาวบาน 
ในอําเภอปราณบุร ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

1.5.3 ทําใหเขาใจการถายทอดภูมิปญญาวงกลองยาวของปราชญชาวบาน ในอําเภอปราณ
บุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
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1.5.4 ทําใหไดขอเสนอแนะตอการถายทอดภูมิปญญาวงกลองยาวของปราชญชาวบาน ใน
อําเภอปราณบุร ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 
1.6 ขอจํากัดของการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่องนี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพโดยศึกษากับกลุมปราชญชาวบานวงกลองยาว (วง 
5 ผูเฒา) ในตําบลหนองตาแตม  อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ดังนั้นจึงอาจมีขอจํากัดใน
การนําไปอธิบายในบริบทอ่ืนท่ีมีความแตกตางไปจากงานวิจัยนี้    
 DPU



 
บทที ่2 

ทบทวนวรรณกรรม 
 
 ผูวิจัยไดทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของเพ่ือนํามาใชเปนกรอบ
แนวทางในการศึกษาและการวิเคราะห/อภิปรายผลการวิจัย  สำหรับแนวคิดทฤษฎีท่ีนํามาใช
แบงเปนหัวขอตางๆ  ด ังตอไปนี ้

2.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภูมิปญญาไทย 
2.1.1 ความหมายของภูมิปญญาไทย 
2.1.2 ประเภทของภูมิปญญาไทย 
2.1.3 ลักษณะความสัมพันธของภูมิปญญาไทย 

2.2  แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการถายทอดภูมิปญญาไทย 
2.2.1 แนวคิดทฤษฎีการถายทอดภูมิปญญาไทย 
2.2.2 งานวิจัยเกี่ยวกับการถายทอดภูมิปญญาไทย 

 
2.1  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภูมิปญญาไทย 
 2.1.1 ความหมายของภูมิปญญาไทย 

จากการศึกษาความหมายของภูมิปญญาไทย พบวา มีนักวิชาการหลายทานท่ีไดเรียก
คําศัพทดังกลาวนี้หลากหลาย  เชน  ภูมิปญญาทองถ่ิน  และภูมิปญญาชาวบาน  อยางไรก็ดี แตละคํา
นั้นมีความหมายท่ีใกลเคียงกัน ซ่ึงผูวิจัยขอนําเสนอดังตอไปนี้   

เสรี  พงศพิศ  (2545 อางถึงใน ปราณี ตันตยานุบุตร, 2551: 3) ใหความหมายไววา ภูมิ
ปญญาไทย  หมายถึง องคความรูในดานตางๆ ของการดํารงชีวิตของคนไทยท่ีเกิดจากการสะสม
ประสบการณท้ังทางตรงและทางออม ประกอบกับแนวความคิด  วิเคราะห ในการแกปญหาตางๆ 
ของตนเอง  จนเกิดการหลอมรวมเปนแนวคิดในการแกไขปญหาท่ีเปนลักษณะของตนเองท่ี
สามารถพัฒนาความรูดังกลาวมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับกาลสมัยในการแกปญหาของการ
ดํารงชีวิต 
 เอกวิทย  ณ  ถลาง  (2544:  42)  อธิบายวาภูมิปญญา  หมายถึง  ความรู  ความคิด  ความเช่ือ  
ความสามารถ  ความจัดเจนท่ีกลุมชนไดจากประสบการณท่ีส่ังสมไวในการปรับตัวและดํารงชีพ ใน
ระบบนิเวศ หรือสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอมทางสังคมวัฒนธรรมท่ีไดมีพัฒนาการ
สืบสานกันมา   ภูมิปญญาเปนผลของการใชสติปญญาปรับตัวกับสภาวะตางๆ ในพ้ืนท่ีท่ีกลุมชนนั้น
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ตั้งหลักแหลงถ่ินฐานอยู  และไดแลกเปล่ียนสังสรรคทางวัฒนธรรมกับกลุมชนอ่ืน  จากพ้ืนท่ี
ส่ิงแวดลอมอ่ืนท่ีไดมีการติดตอสัมพันธกัน แลวรับเอาหรือปรับเปล่ียนนํามาสรางประโยชนหรือ
แกปญหาได ในส่ิงแวดลอมและบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของกลุมชนนั้น   ภูมิปญญาจึงมีท้ัง
ภูมิปญญาอันเกิดจากประสบการณในพ้ืนท่ี  ภูมิปญญาท่ีมาจากภายนอก  และภูมิปญญาท่ีผลิตใหม
หรือผลิตซํ้า เพ่ือการแกปญหาและการปรับตัวใหสอดคลองกับความจําเปนและความเปล่ียนแปลง 
 สุธิวงศ  พงศไพบูลย (2541 อางถึงใน ปราณี  ตันตยานุบุตร, 2551: 4) มองวา ภูมิปญญา
ชาวบาน  หมายถึง  วิธีการจัดการ  วิธีการช้ีนํา  และการริเริ่มเสริมตอของนักปราชญในทองถ่ินหรือ
ในกลุมชน  ภูมิปญญาชาวบานลวนส่ังสมงอกงามขึ้นจากความรอบรู  ประสบการณ  ผนวกดวย
ญาณทัศนะ  (ความเฉียบคมในการหยั่งเห็น หยั่งรู ท่ีลุมลึกกวาวิสัยทัศน)  เปนรากฐาน…รากเหงา
ของภูมิปญญาชาวบาน  จึงมักเกี่ยวเนื่องกับการนําสภาวะตามธรรมชาติท่ีอยูในวิสัยท่ีจะจัดการได  
หรือภาวะท่ีเกิดจากการกระทํา การเสาะสรางของคนรุนกอนๆ  มาปรับเปรอใหเกื้อกูลแกการดํารง
ชีพขั้นพ้ืนฐาน หรือปจจัย  4   อันไดแก  อาหาร  ท่ีอยูอาศัย  เครื่องนุงหม  และยาบําบัดโรคภัยไข
เจ็บ  แลวภูมิปญญาเหลานั้นคอย ๆ แตกหนอตอยอดเปนภูมิปญญาเพ่ือจรรโลงจิตใจ  เปนเครื่อง
ประเทืองอารมณ  อันไดแก  ภูมิปญญาประเภทงานชางฝมือและศิลปกรรมพ้ืนบาน ตลอดจนภูมิ
ปญญา อันเปนปทัสถานท่ียึดถือวาเปนความดี ความงาม ตามคติชนหรือคติชาวบาน 
 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2547 อางถึงใน ปราณี  ตันตยานุบุตร, 2551: 5) ให
ความหมายของภูมิปญญาไววา ภูมิปญญาไทย  หมายถึง  องคความรู  ความสามารถ และทักษะของ
คนไทย อันเกิดจากการส่ังสมประสบการณท่ีผานกระบวนการเรียนรู  เลือกสรร  ปรุงแตง  พัฒนา  
และถายทอดสืบตอกันมา   เพ่ือใชแกปญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยใหสมดุลกับ
สภาพแวดลอมและเหมาะสมกับยุคสมัย…...ภูมิปญญาทองถ่ินอาจเปนท่ีมาขององคความรูท่ีงอก
งามขึ้นใหมท่ีจะชวยในการเรียนรู การแกปญหา การจัดการ และการปรับตัวในการดําเนินวิถีชีวิต
ของคนไทย      

สุดทายนี้   สามารถ จันทรสูรย (2536: 146) อธิบายวา ภูมิปญญาชาวบาน (popular 
wisdom) หรือภูมิปญญาทองถ่ิน (local wisdom) หมายถึง พ้ืนเพรากฐานความรอบรูของชาวบาน  
หรือความรอบรูของชาวบานท่ีเรียนรูและมีประสบการณสืบตอกันมา ท้ังทางตรงคือประสบการณ
ดวยตนเอง  และทางออมซ่ึงเรียนรูจากผูใหญ หรือความรูสะสมท่ีสืบตอกันมา    กลาวอีกนัยหนึ่ง  
ภูมิปญญาชาวบานหมายถึง ทุกส่ิงทุกอยางท่ีชาวบานคิดไดเองและนํามาใชแกปญหา  เปนสติปญญา  
เปนองคความรูท้ังหมดของชาวบาน  ท้ังในแงมุมท่ีกวางและลึกท่ีชาวบานสามารถคิดเองทําเอง โดย
อาศัยศักยภาพท่ีมีอยู  แกปญหาการดําเนินชีวิตในทองถ่ินไดเหมาะสมกับกาลสมัย 
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 กลาวโดยสรุป  จากนิยามของคําตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับเรื่องภูมิปญญาทองถ่ิน สรุปไดวา  คํา
วา ภูมิปญญาอาจปรากฏออกมาท้ังในรูปของคําวา ภูมิปญญาชาวบาน ภูมิปญญาทองถ่ิน  และภูมิ
ปญญาไทย  ท้ังนี้ขึ้นอยูกับบริบทของการใชคํานั้นๆ  เชน หากภูมิปญญาเกิดขึ้นในระดับปจเจก
บุคคลจะเรียกวา ภูมิปญญาชาวบาน  และในกรณีท่ีภูมิปญญาชาวบานมีการแพรหลายในทองถ่ิน จึง
จะเรียกวาภูมิปญญาทองถ่ิน  หรือหากจะกลาวถึงภูมิปญญาทองถ่ินท่ีขยายครอบคลุมไปท้ังชาติก็จะ
เรียกวา ภูมิปญญาไทย  สําหรับงานวิจัยนี้ ผูวิจัยขอเนนใชคําวา  ภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือสะทอนให
เห็นวาเปนภูมิปญญาของวงกลองยาว ซ่ึงเปนเอกลักษณของอําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรขีันธ 
 และจากนิยามตางๆ ท่ีไดกลาวมาซ่ึงศึกษาเพ่ือนําไปใชเปนแนวทางในการทําความเขาใจ
ภูมิปญญาทองถ่ิน  ผูวิจัยขอสรุปวา  ภูมิปญญาทองถ่ิน  หมายถึง พ้ืนฐานความรู ความคิด ความเช่ือ 
และความสามารถ หรือกลาวไดวา เปน องคความรู ของคนในทองถ่ินท่ีใชในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันรวมถึงการนํามาใชในการแกปญหาในชีวิต   โดยภูมิปญญาทองถ่ินนั้นเกิดจากการ
เรียนรูดวยตนเองและการเรียนรูผานบุคคลอ่ืน   นอกจากนี้ ภูมิปญญาทองถ่ินยังเปนผลมาจากการ
ปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและสังคมวัฒนธรรมของทองถ่ินนั้นๆ    
 
 2.1.2 ประเภทของภูมิปญญาไทย 
 ผูวิจัยพบวา มีเกณฑในการจัดแบงประเภทภูมิปญญาไทยท่ีหลากหลายซ่ึงขึ้นอยูกับมุมมอง
หรือวัตถุประสงคของนักวิชาการแตละทาน  ดังนี้ 
 เอกวิทย ณ ถลาง (2544: 45-46) ไดกําหนดประเภทของภูมิปญญาเพ่ือเปนกรอบใน
การศึกษาเรื่อง “ภูมิปญญาส่ีภูมิภาค : วิถีชีวิตและกระบวนการเรียนรูของชาวบานไทย” ไว 4 
ลักษณะ ไดแก 

1) ความเช่ือและโลกทัศน ท่ีบงบอกลักษณะความสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอมใน
ธรรมชาติ  เหนือธรรมชาต ิ และระหวางมนุษยดวยกัน   

2) วิถีการดํารงชีวิต การแกปญหา  การปรับตัวกับส่ิงแวดลอม  และกระแสความ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

3) ศิลปหัตถกรรมและประดิษฐกรรม ในรูปเครื่องมือ ของใช ศิลปวัตถุ ท่ีมีแรงบันดาลใจ
จากส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรม ตามพ้ืนภูมิท่ีหลากหลายระหวางภูมิภาค 

4) กระบวนการและพฤติกรรมการเรียนรู  การถายทอดภูมิปญญา  ประสบการณ การให
การศึกษาอบรมและการแกปญหา ตามพ้ืนฐานวัฒนธรรมและปรีชาญาณของชาวบาน 
 พัทยา สายหู (2534 อางถึงใน ปราณี ตันตยานุบุตร, 2551: 8) ไดอธิบายวา ภูมิปญญาของ
มนุษยในระดับบุคคลหรือกลุมประกอบดวย  3  สวน  ไดแก 
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1) สวนท่ีเปนประสบการณโดยตรงของชีวิตผูนั้นหรือกลุมนั้นเอง 
2) สวนท่ีไดรับมาจากความรูความคิดของผูอ่ืน จากประสบการณของบุคคลหรือกลุมอ่ืน 
3) สวนท่ีตนสังเคราะหขึ้นใหม จากประสบการณของตัวเองและจากคําบอกเลาส่ังสอน

ของผูอ่ืน 
 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  (2547 อางถึงใน ปราณี  ตันตยานุบุตร, 2551: 11-13) 
ไดกําหนดขอบขายของครูภูมิปญญาไทยไว 9 ดาน  เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลผูทรงภูมิปญญา
ไทยดานตางๆ  ท่ีเปนผูสรางเสริมทุนภูมิปญญาชาติอยางตอเนื่อง จนเปนท่ียอมรับของสังคมและ
ชุมชน สําหรับประเภทของครูภูมิปญญาไทย ไดแก 
 1) ดานเกษตรกรรม ไดแก ความสามารถในการผสมผสานองคความรู  ทักษะ และเทคนิค 
ดานการเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพ้ืนฐานคุณคาดั้งเดิม  ซ่ึงคนสามารถพ่ึงพาตนเอง
ในสภาวการณตางๆได  เชน การทําการเกษตรแบบผสมผสาน การแกปญหาการเกษตรดาน
การตลาด  การแกปญหาดานการผลิต  และการรูจักปรับใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับการเกษตร 
 2) ดานอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ไดแก การรูจักประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการ
แปรรูปผลผลิต  เพ่ือการบริโภคอยางปลอดภัย  ประหยัด  และเปนธรรม  อันเปนขบวนการให
ชุมชนทองถ่ินสามารถพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจได  ตลอดท้ังการผลิตและการจําหนายผลผลิตทาง
หัตถกรรม  เชน  การรวมกลุมของกลุมโรงงานยางพารา  กลุมโรงสี  กลุมหัตถกรรม 
 3) ดานการแพทยแผนไทย ไดแก ความสามารถในการจัดการ    ปองกันและรักษาสุขภาพ
ของคนในชุมชน โดยเนนใหชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองทางดานสุขภาพและอนามัยได  เชน  ยา
จากสมุนไพรอันมีอยูหลากหลาย  การนวดแผนโบราณ   การดูแลและรักษาสุขภาพแบบพ้ืนบาน 
 4) ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ไดแก  ความสามารถเกี่ยวกับการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ท้ังการอนุรักษ   การพัฒนา  และการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน  เชน  การบวชปา  การสืบชะตาแมน้ํา  
การทําแนวปะการังเทียม  การอนุรักษปาชายเลน  การจัดการปาตนน้ําและปาชุมชน 
 5) ดานกองทุนและธุรกิจชุมชน  ไดแก  ความสามารถในดานการสะสมและบริหารกองทุน
และสวัสดิการชุมชน ท้ังท่ีเปนเงินตราและโภคทรัพย เพ่ือเสริมสรางความม่ันคงใหแกชีวิตความ
เปนอยูของสมาชิกในกลุม เชน การจัดการกองทุนของชุมชนในรูปของสหกรณออมทรัพย  รวมถึง
ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกันคุณภาพชีวิตของคน  ใหเกิดความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลของชุมชน  และการ
จัดระบบสวัสดิการบริการชุมชน 
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 6) ดานศิลปกรรม  ไดแก  ความสามารถในการสรางสรรคผลงานทางดานศิลปะสาขาตางๆ 
เชน  จิตรกรรม  ประติมากรรม  นาฏศิลป ดนตรี  ทัศนศิลป คีตศิลป การละเลนพ้ืนบาน  และ
นันทนาการ 
 7) ดานภาษาและวรรณกรรม  ไดแก  ความสามารถในการอนุรักษและสรางสรรคผลงาน
ดานภาษา วรรณกรรมทองถ่ิน และการจัดทําสารานุกรมภาษาถ่ิน การปริวรรตหนังสือโบราณ  การ
ฟนฟูการเรียนการสอนภาษาถ่ินของทองถ่ินตาง ๆ  
 8) ดานปรัชญา ศาสนา และประเพณ ีไดแก ความสามารถประยุกต และปรับใชหลักธรรม
คําสอนทางศาสนา  ปรัชญาความเช่ือ  และประเพณีท่ีมีคุณคา ใหเหมาะสมกับบริบททางเศรษฐกิจ
และสังคม  เชน  การถายทอดวรรณกรรมคําสอน  การบวชปา  การประยุกตประเพณีบุญประทาย
ขาว   
 9) ดานโภชนาการ ไดแก  ความสามารถในการเลือกสรร ประดิษฐและปรุงแตงอาหารและ
ยา ไดเหมาะสมกับความตองการของรางกายในสภาวการณตางๆ  ตลอดจนผลิตเปนสินคาและ
บริการสงออกท่ีไดรับความนิยมแพรหลาย รวมถึงการขยายคุณคาเพ่ิมของทรัพยากรดวย 
 สุดทายนี้  ภูมิปญญาไทยอาจแบงออกไดเปน 2 ลักษณะ (ปราณี  ตันตยานุบุตร, 2551: 15) 
ไดแก 
 1) ลักษณะท่ีเปนนามธรรม  เปนโลกทัศน ชีวทัศน  และปรัชญาในการดําเนินชีวิต เปน
เรื่องเกี่ยวกับการเกิด  แก  เจ็บ  ตาย  คุณคาและความหมายของทุกส่ิงในชีวิตประจําวัน 
 2) ลักษณะท่ีเปนรูปธรรม  เปนเรื่องเกี่ยวกับส่ิงเฉพาะดานตางๆ เชน  การทํามาหากิน  
การเกษตร  หัตถกรรม  ศิลปะ  ดนตรี  และอ่ืนๆ  
 นอกจากนี้  ยศ  สันตสมบัติ (2544) ไดแบ งแยกประเภทของภูมิปญญาทองถ่ินไว 4 ระดับ 
ด ังนี้ 
 1)  ภูมิปญญาทองถ่ินระดับองคความรู  

หมายถึง ภ ูมิปญญาในสวนท่ีเปนพ้ืนฐานท่ีสุด หรืออาจเรียกไดวาเปน “ความรูเชิงเทคนิค”  
เชน พ ืชชนิดใดบางท่ีกินได อะไรกินไมได  พ ืชและสัตวแตละชนิดมีคุณและโทษอยางไร   พ ืชชนิด
ใดบางท่ีเปนยา  แกโรคอะไรได   
 2) ภูมิปญญาทองถ่ินระดับระบบการผลิตและการจัดการทรัพยากร 
 หมายถึง องคความรูท่ีมีความซับซอนและพัฒนาขึ้นมาจากความรูเชิงเทคนิค  เชน  วิธีการ
คัดเลือกผืนปาเพ่ือตัดฟนโคนเผา  การพิจารณาคุณสมบัติของดิน  การคัดเลือกและเก็บรักษาสาย
พันธุพืชสําคัญ  องคความรูเกี่ยวกับการสรางระบบการจัดการน้ํา  การทําเหมืองฝาย การทดน้ําและ
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ควบคุมน้ํา  และการพัฒนารูปแบบของความสัมพันธทางสังคมและองคกรเพ่ือจัดการการผลิต ซ่ึง
อาจออกมาในรูปแบบของคณะกรรมการ 
 3) ภูมิปญญาทองถ่ินระดับความเช่ือ พ ิธีกรรม จารีตประเพณีและวิถีปฏิบัต ิ
 การสรางระบบการผลิตและการจัดการทรัพยากรของชุมชนจะทําใหเกิดความจําเปนในการ
ท่ีจะตองออกกฎระเบียบเพ่ือใหเปนแบบแผนและบรรทัดฐานรวมกันของชุมชน  โดยปกติแลวการ
แสดงออกของอํานาจจะออกมาในรูปแบบของความเช่ือ พ ิธีกรรม และการสรางจารีตประเพณี  เชน 
ความเช่ือเรื่องส่ิงศักดิ์สิทธ์ิในปา ไดกอใหเกิดประเพณีการใชปาอยางออนนอมยําเกรงและตระหนัก
ถึงบุญคุณของปาและส่ิงศักดิ์สิทธ์ิท่ีสิงสถิตอยูในปา    ความเช่ือเหลานี้ไดตกผลึกและพัฒนา
กลายเปนพ้ืนฐานทางศีลธรรมของชุมชน   
 4) ภูมิปญญาทองถ่ินระดับวิธีคิด 
 ความเช่ือและพิธีกรรมของชุมชนเม่ือผานกาลเวลามาหลายช่ัวอายุคนจะตกผลึกกลายเปน
วิธีคิดและแสดงออกมาในรูปของระบบคุณคาทางวัฒนธรรม  เชน ภาษิตของชาวปกากะญอท่ีกลาว
วา “ปาอยู คนอยู  ปาไมอยู  คนอยูไมได”  และ “นกเงือกตายหนึ่งตัว  ต นไทรเจ็ดตนเงียบเหงา  ชะนี
ตายหนึ่งตัว  เจ็ดปาวังเวง”   หรือในประเพณีของชาวปกากะญอท่ีมีการนําสายสะดือของเด็กทารก
แรกเกิดหอผาแลวใสในกระบอกไมไผนําไปวางไวบนตนไมใหญบริเวณพ้ืนท่ีชายขอบของปาใกล
หมูบาน โดยมีความเช่ือวา “ขวัญ” ของเด็กจะอยูกับตนไม  จ ึงไมอนุญาตใหใครตัดตนไมตนนั้น  
ความเช่ือดังกลาวถือไดวาเปนวิธีการท่ีแยบยลและชาญฉลาดในการปลูกฝงจิตสํานึกในการรักษาปา
และสรางความผูกพันทางจิตวิญญาณระหวางคนและธรรมชาติไปยังลูกหลายตอไป   
 การแบงภูมิปญญาตามระดับตางๆ ท่ีไดกลาวมานี้สามารถสรุปเปนแผนภูมิไดดังตอไปนี ้
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วิธีคิด 

ความเชื่อ พ ิธีกรรม ประเพณี
และวิถีปฏิบัต ิ

ระบบการผลิตและ 
การจัดการทรัพยากร 

ความรูเชิงเทคนิค (ภาคปฏิบัติ) 

 
 
 
 
 

           
 แผนภูมิที่ 1  การแบงประเภทภูมิปญญาทองถ่ินออกเปนระดับตางๆ 

 
กลาวโดยสรุป   การศึกษาประเภทของภูมิปญญาไทยตามเกณฑตางๆ ทําใหผูวิจัยเขาใจถึง

ลักษณะของภูมิปญญาไทยไดมากขึ้นวา  ภูมิปญญาไทยนั้นมีท้ังท่ีเปนรูปธรรมหรือวัตถุส่ิงของ และ
นามธรรม เชน ความคิด ความเช่ือ  รวมถึงสามารถแสดงออกมาไดในรูปแบบของศิลปะการแสดง 
และดนตรี  ดังเชนภูมิปญญาวงกลองยาวในงานวิจัยนี้ 

 ท่ีสําคัญคือ ภูมิปญญาเปนส่ิงท่ีเกี่ยวของกับวิถีชีวิต  มีกระบวนการถายทอดไปสูคนรุนหลัง 
และสามารถเรียนรูไดจากประสบการณตรง  ประสบการณของบุคคลอ่ืน และจากการสังเคราะหขึ้น
ใหมจากประสบการณของตนเองและบุคคลอ่ืน   ซ่ึงผูวิจัยสามารถนําแนวคิดดังกลาวนี้ไปใชเปน
แนวทางในการศึกษาในงานวิจัยนี้     

นอกจากนี้  ผูวิจ ัยนําแนวคิดในการแบงประเภทหรือระดับของภูมิปญญาเหลานี้อันไดแก  
องคความรูในระดับเทคนิค  องคความรูในระดับระบบการผลิตและการจัดการทรัพยากร   องค
ความรูในระดับความเช่ือพิธีกรรม และองคความรูในระดับวิธีคิด    มาใชเปนกรอบในการศึกษา
เนื้อหาของการถายทอดภูมิปญญาวงกลองยาวในงานวิจัยนี้วา ปจจุบันมีการถายทอดภูมิปญญาวง
กลองยาวอยูในระดับใดบางและมีเนื้อหาในการถายทอดของแตละระดับอยางไร  
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2.1.3 ลักษณะความสัมพันธของภูมิปญญาไทย 
 หลักการดํารงชีวิตของชาวบานนั้นจําเปนตองอยูรวมกันอยางไดดุลยภาพท้ังระหวางคนกับ
คน  คนกับธรรมชาติ  และคนกับส่ิงเหนือธรรมชาติ โดยความสัมพันธเหลานี้ไดกอใหเกิดภูมิ
ปญญาในรูปแบบตางๆ ได (สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ, 2539 อางถึงใน ปราณี ตันตยานุบุตร, 
2551: 13-15) ดังนี้ 
 2.1.3.1 ดานความสัมพันธระหวางคนกับคน 
 หมายถึง ความสัมพันธกับคนในครอบครัว  ญาติพ่ีนองและเพ่ือนบานในชุมชน 
ความสัมพันธเหลานี้ไดกอใหเกิดภูมิปญญาในดานจารีต ขนบธรรมเนียมประเพณีตามท่ีบรรพบุรุษ
ไดส่ังสอนมา เชน ลูกควรปฏิบัติอยางไรกับพอแม ญาติพ่ีนอง และเพ่ือนบาน นอกจากนี้ ยังมี 
กฎเกณฑเปนขอปฏิบัติและขอหามอยางชัดเจน  รวมถึงมีการแสดงออกทางประเพณ ี พิธีกรรม และ 
กิจกรรมตางๆ  เชน  การรดน้ําดําหัวผูใหญ  และการบายศรีสูขวัญ  เปนตน 

2.1.3.2  ดานความสัมพันธระหวางคนกับธรรมชาติ 
 ความสัมพันธระหวางคนกับธรรมชาติ ไดกอใหเกิดเปนภูมิปญญาในหลายดาน เชน การ
พ่ึงพาอาศัยธรรมชาติตั้งแตอาหารการกิน  ท่ีอยูอาศัย  เครื่องนุงหม  และยารักษาโรค  หรือกลาวได
วา ปจจัยส่ีของชาวบานนั้นเกิดขึ้นจากความสัมพันธระหวางคนกับธรรมชาติ นอกจากนี้ ชาวบาน
ยังใหเคารพธรรมชาติ  โดยเช่ือวามีเทพเจาสถิตอยูในสถานท่ีทุกแหง ดังนั้น หากจะทําอะไรจึงตอง
ขออนุญาตทําดวยความเคารพ ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงภูมิปญญาการรูคุณของธรรมชาติ ดังเชน  งานบุญ
พิธีท่ีเกี่ยวกับขาว ดิน น้ํา  ปา  เขา  รวมถึงสัตว  บานเรือน และเครื่องใชตางๆ   

2.1.3.3 ดานความสัมพันธระหวางคนกับส่ิงเหนือธรรมชาติ 
 ชาวบานรูวามนุษยเปนเพียงสวนเล็กๆ สวนหนึ่งของจักรวาล ซ่ึงเต็มไปดวยความเรนลับ มี
พลังและอํานาจท่ีไมอาจอธิบายได รวมถึงปูยา ตายาย ญาติพ่ีนองและผูท่ีลวงลับไปแลว  ดังนั้น ภูมิ
ปญญาท่ีแสดงออกมาจึงปรากฏในรูปแบบของการทําบุญและรําลึกถึงส่ิงเหนือธรรมชาติอยาง
สมํ่าเสมอ  
 ความสัมพันธระหวางคนกับคน  คนกับธรรมชาติ และคนกับส่ิงเหนือธรรมชาติ จนทําให
เกิดเปนภูมิปญญาไทยในดานตางๆ นั้นสามารถสรุปเปนแผนภูมิไดดังนี้   
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 - ศิลปะและนันทนาการ 
- จารีต ขนบธรรมเนียมประเพณี 
- ภาษาและวรรณกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 2  ความสัมพันธของภูมิปญญาไทย 
 
 กลาวโดยสรุป  ผูวิจัยไดนําแนวคิดเรื่องความสัมพันธของภูมิปญญาไทยมาใชเปนแนวทาง
ในการวิเคราะหอภิปรายฐานคิดท่ีสงผลตอการถายทอดภูมิปญญาวงกลองยาว เพ่ือสะทอนวา
ปราชญชาวบานมีฐานคิดเกี่ยวกับความสัมพันธท่ีเกิดระหวางคนกับคน คนกับธรรมชาติ และคนกับ
ส่ิงเหนือธรรมชาตใินภูมิปญญาวงกลองยาวอยางไร  
 
 
 
 
 

 

คน 

คน 

ธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอม 

สิ่งเหนือ 
ธรรมชาติ 

- ปจจัย 4 
- การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
- อาชีพ 

- สิ่งศักด์ิสิทธิ์ 
- ศาสนา 
- ความเช่ือ 
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2.2  แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการถายทอดภูมิปญญาไทย 
2.2.1  แนวคิดทฤษฎีการถายทอดภูมิปญญาไทย 
เนื่องจาก “ภูมิปญญาทองถ่ิน” มีความสัมพันธเกี่ยวของกับวัฒนธรรม หรือกลาวไดวา เปน

สวนหนึ่งของวัฒนธรรมพ้ืนบาน (ปราณี ต ันตยานุบุตร, 2551: 18)    ด ังนั้น กอนท่ีจะนําเสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับการถายทอดภูมิปญญาไทย   ผูวิจัยจึงไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีการถายทอดวัฒนธรรม  
(Cultural Transmission Theory) ซ่ึงเปนแนวคิดทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เพ่ือนํามาใชเปน
แนวทางในการศึกษาการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ิน โดยพบวา มีนักวิชาการไดอธิบายไวด ังนี้ 
 งามพิศ  สัตยสงวน (2543: 32) อธิบายวา  ว ัฒนธรรมจะถูกถายทอดจากคนในช่ัวชีวิตหนึ่ง
ไปยังคนในอีกรุนหนึ่ง   การถายทอดวัฒนธรรมอาจทําไดโดยคําพูด  การเขียน  การวาดภาพ และ
อาจใชวิธีอ่ืนๆ ท ี่เหมาะสมตามยุคสมัยของแตละสังคม  เชน ศ ิลาจารึกในสมัยโบราณทําใหความคิด
และความเช่ือถูกถายทอดไปยังคนจากรุนหนึ่งไปอีกรุนหนึ่งได  นอกจากนี้ การถายทอดสวนหนึ่ง
อาจเกิดจากความไมรูตัวได เชน  การท่ีเด็กสังเกตพฤติกรรมของพอแมแลวเลียนแบบพฤติกรรม
นั้นๆ  
 อมรา  พงศาพิชญ (2541: 20-21) มองวัฒนธรรมเปนระบบสัญลักษณท่ีมนุษยสรางขึ้นและ
มิใชระบบท่ีเกิดขึ้นโดยสัญชาตญาณ  ด ังนั้น ก ็ยอมจะหมายความวา ว ัฒนธรรมคือส่ิงท่ีมนุษยจะตอง
เรียนรู และจะตองมีการถายทอดวัฒนธรรม     การถายทอดวัฒนธรรมท่ีเห็นไดชัดเจนท่ีสุด ค ือ การ
ท่ีพอแมสอนลูกวาอะไรควรทํา อะไรไมควรทํา  เชน การสอนใหลูกเคารพผูอาวุโส  การสอนใหลูก
ทําอาหารไทย   ดังนั้น การถายทอดวัฒนธรรมก็คือ การสอนใหคนรุนหลังรูถึงระบบสัญลักษณของ
สังคม  
 ผูวิจัยไดสรุปแนวคิดดังกลาววา  วัฒนธรรมเปนระบบสัญลักษณท่ีคนในสังคมสรางขึ้นมา 
ซ ึ่งมีท้ังท่ีเปนวัตถุ และไมใชวัตถุ เชน คานิยม  คนจะตองเรียนรูวัฒนธรรมตางๆ ผ านการถายทอด
วัฒนธรรม  ซ่ึงมีท้ังท่ีเปนการเรียนรูทางตรงและการเรียนรูทางออม  โดยการเรียนรูดังกลาวจะทําให
วัฒนธรรมของสังคมถูกถายทอดจากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่ง  
 สําหรับแนวคิดเกี่ยวกับการถายทอดภูมิปญญาไทย  จากการศึกษาพบวา ชาวบานทุกหมู
เหลาไดใชสติปญญาของตนส่ังสมความรูประสบการณเพ่ือการดํารงชีพมาโดยตลอด และยอม
ถายทอดจากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่งตลอดมาดวยวิธีการตางๆ ท่ีแตกตางกันไปตาม
สภาพแวดลอมของแตละทองถ่ิน ท้ังทางตรงและทางออมโดยอาศัยศรัทธาทางศาสนา ความเช่ือถือ
ผีสางตางๆ  รวมท้ังความเช่ือบรรพบุรุษเปนพ้ืนฐานในการถายทอดเรียนรูสืบตอกันมา  สําหรับ
วิธีการถายทอดโดยมีเกณฑคือ อายุหรือชวงวัยของผูรับการถายทอดนั้น สามารถแบงออกไดเปน 2 
วิธี (สามารถ จันทรสูรย, 2536: 150-152) ไดแก 
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 1) วิธีการถายทอดภูมิปญญาแกเด็ก 
 เด็กโดยท่ัวไปมีความสนใจในชวงเวลาส้ันในส่ิงท่ีใกลตัว  กิจกรรมการถายทอดจึงตองมี
ความงาย ไมซับซอน  สนุกสนาน และดึงดูดใจ เชน การละเลน การเลานิทาน การลองทําตาม
ตัวอยาง การเลนปริศนาคําทาย  วิธีการเหลานี้เปนการสรางเสริมนิสัยและบุคลิกภาพท่ีสังคม
ปรารถนา ซ่ึงสวนใหญมุงเนนจริยธรรมท่ีเปนส่ิงท่ีควรทําและไมควรทํา 
 2) วิธีการถายทอดภูมิปญญาแกผูใหญ 
 ผูใหญถือวาเปนผูท่ีผานประสบการณตางๆ มาพอสมควรแลว และเปนวัยทํางาน  วิธีการ
ถายทอดจึงทําไดหลายรูปแบบ  เชน  วิธีบอกเลาโดยตรง หรือบอกเลาผานพิธีสูขวัญ พิธีกรรมทาง
ศาสนา  พิธีกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถ่ินตางๆ  ดังจะเห็นไดโดยท่ัวไปในพิธีการ
แตงงานของทุกทองถ่ินซ่ึงจะมีขั้นตอน มีคําสอนท่ีผูใหญสอนคูบาวสาวอยูทุกครั้ง  รวมท้ังการลง
มือประกอบอาชีพตามอยางบรรพบุรุษ ก็มีการถายทอดเช่ือมโยงประสบการณมาโดยตลอด 
 นอกจากนี้  วิธีการถายทอดภูมิปญญาจะออกมาในรูปของการบันเทิงท่ีสอดแทรกใน
กระบวนการและเนื้อหา หรือคํารองของบันเทิง  เชน ในคํารองของลิเกและลําตัดของภาคกลาง  
โนราและหนังตะลุงของภาคใต  หนังตะลุง (หนังประโมทัย)ของภาคอีสาน  คําซอของภาคเหนือ  
คํารองเหลานี้จะกลาวถึงประวัติศาสตรทองถ่ิน ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน คติธรรม คําสอน
ของศาสนา การเมืองการปกครอง การประกอบอาชีพ การรักษาโรคพ้ืนบาน รวมท้ังการปฏิบัติตน
ตามจารีตประเพณีตางๆ  
 โดยสรุปแลว ลักษณะการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินสามารถแบงออกไดเปน 2 รูปแบบ คือ 
แบบไมเปนลายลักษณอักษร และแบบเปนลายลักษณอักษร 
 สําหรับแบบไมเปนลายลักษณอักษรนั้นมีลักษณะตามท่ีไดกลาวมาแลวขางตน  เชน คํารอง
ของบันเทิง  หรือ การบอกเลาโดยตรง  สวนแบบเปนลายลักษณอักษรนั้น ในอดีตพบวามีลักษณะ
เปนการเขียนใสใบลานหรือสมุดขอย แตในปจจุบัน ซ่ึงเปนยุคท่ีการส่ือสารและเทคโนโลยีมี
ความกาวหนา  จึงทําใหมีการถายทอดภูมิปญญาผานส่ือท่ีหลากหลายมากขึ้น เชน หนังสือ  เอกสาร 
วิทยุ โทรทัศน  อันทําใหสะดวกตอผูรับการถายทอดไดมากขึ้น 
 เอกวิทย ณ ถลาง (2544: 110-117)  อธิบายวา  การถายทอดหรือการสงตอ (transmission) 
แกคนรุนหลังนั้นมีหลายวิธี  ไดแก 

1) การสาธิตวิธีการ 
2) การส่ังสอนดวยการบอกเลา (oral tradition) ในรูปของเพลงกลอมเด็ก คําพังเพย 

สุภาษิต 
3) การสรางองคความรูเปนลายลักษณอักษร (literary tradition)   
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การถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินของทุกภาคมักจะนิยมถายทอดสองวิธีแรก คือ สาธิตวิธีการ
และสอนเปนวาจา  ในกรณีท่ีเปนศิลปะหรือวิทยาการระดับท่ีมีความซับซอนหรือลึกซ้ึงจึงจะใชวิธี
ลายลักษณอักษรในรูปของตํารา  เชน ตํารายา  ตําราปลูกบาน  ตําราโหราศาสตร   ซ่ึงขึ้นอยูกับ
ความสะดวกหรือเห็นวาสอดคลองกับพ้ืนฐานของชาวบาน   การถายทอดท้ังโดยวาจาและลาย
ลักษณอักษรหรือการสาธิตนั้นสามารถท่ีจะปรับเปล่ียนไดตามเหตุปจจัยท่ีอยูในการรับรูของคนผูท่ี
เปนเจาของวัฒนธรรม   

นอกจากนี้ “ครูพักลักจํา” ยังเปนกระบวนการเรียนรูอีกวิธีหนึ่งท่ีมีมาแตโบราณ  วิธีการนี้ 
หมายถึงการเรียนรูแบบแอบเรียน แอบเอาอยาง แอบลองทําดู ตามแบบอยางท่ีเฝาสังเกตอยูเงียบๆ 
แลวรับเอามาเปนของตนเม่ือสามารถทําไดจริง  วิธีนี้หากดูอยางผิวเผินอาจเปนการลักขโมยส่ิงท่ี
เปนภูมิปญญาของคนอ่ืน   อยางไรก็ดี วิธีการนี้เปนวิธีธรรมชาติของคนในการเรียนรูจากผูอ่ืน  ใน
ชีวิตจริงของทุกคนจะมีพฤติกรรมครูพักลักจําอยูไมมากก็นอย   

สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (2537 อางถึงใน จิติกานต จินารักษ, 2551: 7-
8) กําหนดวา กระบวนการถายทอดความรูและทักษะโดยท่ัวไปนั้นมี 7 สวน ไดแก 

1) บุคลากร (ผูถายทอด) ถือเปนผูท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด เพราะเปนตัวกลางท่ีนําความรู
มาสูผูรับการถายทอด 

2) ส่ือ เปนเครื่องชวยในการถายทอดความรูใหประสบความสําเร็จตามเปาหมาย 
โดยท่ัวไปส่ือมีหลายประเภท เชน เอกสาร วัสดแุละอุปกรณ  ผูถายทอดจําเปนตองเห็นความสําคัญ
และความจําเปนท่ีตองใชส่ือประกอบ 

3) กิจกรรม (วิธีการ) เปนการนําความรูไปยังผูรับการถายทอด 
4) อาคารสถานท่ี  ผูถายทอดควรเลือกอาคารหรือพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมกับเนื้อหาท่ี

ถายทอด 
5) เนื้อหา  เนื้อหาท่ีถายทอดอาจเปนเรือ่งราวเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต 
6) บรรยากาศ (สภาพแวดลอม) ผูถายทอดควรเลือกใหสอดคลองและเหมาะสมกับผูรับ

การถายทอด 
7) การประเมินผล  เปนขั้นตอนสําคัญอยางหนึ่ง เพราะเปนการตรวจสอบผลสําเร็จ 

 ถวัลย  มาศจรัส (2546: 94-95) อธิบายวา การถายทอดภูมิปญญาไทย เปนแนวทางหนึ่งของ
การดํารงรักษาภูมิปญญาไทย ซ่ึงหมายถึง การนําภูมิปญญาไทยเขาสูกระบวนการศึกษาและ
กระบวนการเรียนรู เพ่ือปลูกฝงคานิยมในความเปนไทย เพ่ือใหคนไทยเกิดความเขาใจ ตระหนักใน
คุณคาของภูมิปญญาไทย  และสามารถนําไปปฏิบัติในวิถีชีวิตไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับ
ยุคสมัย  สําหรับกิจกรรมการถายทอดภูมิปญญาไทยใหดํารงอยู มีกิจกรรมหลัก ดังนี้  
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1) กิจกรรมการศึกษา คนควา วิจัย วิเคราะห และสังเคราะหเนื้อหาสาระของภูมิปญญาไทย
ท่ีมีคุณคาเหมาะสมแกการถายทอด 

2) กิจกรรมการถายทอดองคความรูภูมิปญญาไทย รูปแบบและวิธีการอันหลากหลายแก
ผูเรียน รวมท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

3) กิจกรรมรณรงคเพ่ือใหสถานศึกษาในทองถ่ินและสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ เกิดความ
ตระหนักและรวมกันจัดกิจกรรมการถายทอดภูมิปญญาไทย 

4) กิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติบุคคล สถานท่ี หรือหนวยงานท่ีดําเนินการถายทอดภูมิ
ปญญาไทย จนเปนท่ีประจักษและเปนท่ียอมรับของสังคม 

5) กิจกรรมเผยแพรและประชาสัมพันธองคความรู วิธีการ และผลการถายทอดภูมิปญญา
ไทย เพ่ือเปนความรูและแนวทางแกคนท่ัวไป 
 สําหรับกิจกรรมท่ีมีสวนชวยในการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินใหมีความตอเนื่องไปไดนั้น 
พบวา มี 2 โครงการท่ีประสบความสําเร็จ ไดแก งานศิลปาชีพ และโครงการหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ หรือ โอท็อป ดังรายละเอียดตอไปนี้ (ไพฑูรย  พงศะบุตร, 2549: 188-192) 
 1) งานศิลปาชีพ เปนงานท่ีสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถทรงริเริ่มขึ้นเพ่ือ
สนับสนุนใหชาวบานในทองถ่ินตางๆ ไดพัฒนาฝมือของตนในการทําหัตถกรรมพ้ืนบาน  โดย
จัดหาผูเช่ียวชาญในทองถ่ินมาถายทอดความรูและใหการฝกอบรม  รวมท้ังจัดหาอุปกรณท่ีจําเปน 
และการหาตลาดจําหนายผลิตภัณฑใหดวย  ในขั้นแรก ทรงดําเนินงานเปนโครงการทดลองสงเสริม
ใหราษฎรในทองถ่ินตางๆ ท่ีเสด็จพระราชดําเนินทรงเยี่ยมไดประดิษฐสินคาหัตถกรรมท่ีแสดงฝมือ
ของทองถ่ินออกจําหนาย  ตอมาเม่ือการดําเนินงานไดผลดีมากขึ้นตามลําดับ จึงทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ ใหตั้งเปนมูลนิธิขึ้นเม่ือพ.ศ. 2519  พระราชทานช่ือวา มูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพพิเศษ ในพระ
บรมราชินูปถัมภ  ตอมาไดเปล่ียนช่ือเปน มูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ เม่ือพ.ศ. 2531 
 งานท่ีสําคัญของมูลนิธิฯ คือ การดูแลศูนยศิลปาชีพท่ีจัดตั้งขึ้นในภาคตางๆ  ซ่ึงศูนยศิลปา
ชีพแตละแหงมีหนาท่ีสงเสริมใหราษฎรในทองถ่ินพัฒนาการผลิตหัตถกรรมพ้ืนบานใหมีคุณภาพดี
ยิ่งขึ้น เพ่ือสามารถหาตลาดจําหนายไดท้ังภายในประเทศและตางประเทศ  ผลิตภัณฑศิลปาชีพท่ี
สําคัญบางอยางเปนศิลปะท่ีมีอยูแตดั้งเดิม แตนํามารื้อฟนและพัฒนาใหดีขึ้นท้ังในดานการออกแบบ
และการผลิต  เชน การทอผาฝายและผาไหม  การจักสานไมไผ หวายและยานลิเภา  ผลิตภัณฑ
บางอยางเปนศิลปะท่ีคิดหรือประดิษฐขึ้นใหม  เชน การใชปกแมลงทับตกแตงงานทอ และงานจัก
สานท่ีเพ่ิมความงดงามของผลิตภัณฑมากขึ้น 
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 2) โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ หรือ โอท็อป OTOP (One Tambon One Product) 
เปนโครงการของรัฐบาลท่ีสงเสริมการผลิตสินคาซ่ึงเกิดจากภูมิปญญาชาวบานใหจําหนายและ
แพรหลายในทองตลาด 
 โครงการนี้ไดแนวความคิดมาจากการสงเสริมการผลิตสินคาพ้ืนเมืองในประเทศญี่ปุน  ซ่ึง
นายฮิโรฮิโกะ  ฮิระมะสึ  เปนผูริเริ่มขึ้นท่ีจังหวัดโออิตะ บนเกาะคิวชู   หลังจากเกษียณอายุใน
ตําแหนงผูวาราชการจังหวัดแลว  ท้ังนี้ พันตํารวจโททักษิณ  ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได
เห็นวาโครงการนี้นาจะเปนประโยชนแกประเทศไทยในดานการพัฒนาเศรษฐกิจของชนบท 
เนื่องจากคนไทยมีฝมือในการผลิตหัตถกรรมพ้ืนบานมาเปนเวลานานแลว  ดังนั้นเม่ือไดมีโอกาสไป
ประเทศญี่ปุนในพ.ศ.2544 จึงไดถือโอกาสเยี่ยมชมโครงการนี้  และเม่ือเดินทางกลับมาแลว จึงได
ส่ังการใหมีการจัดทําโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑนี้ขึ้น ภายใตการดูแลของกระทรวงพาณิชย 
 งานหลักของโครงการนี้ คือ การใหความชวยเหลือดานการผลิต และการหาตลาดจําหนาย
ผลิตภัณฑพ้ืนเมืองของชุมชนตางๆ ท่ัวท้ังประเทศ  โดยการพัฒนาคุณภาพของสินคาใหได
มาตรฐาน  เปนท่ียอมรับท้ังตลาดภายในประเทศและตลาดตางประเทศ  มีการจัดงานแสดงสินคา
เปนครั้งคราวใหประชาชนท่ัวไปไดเขาชมและซ้ือ นับไดวาโครงการนี้ไดชวยใหภูมิปญญาทองถ่ิน
ไดมีโอกาสพัฒนาและขยายตัวไดกวางขวางยิ่งขึ้น 
 กลาวโดยสรุป   ผูวิจัยนําแนวคิดเรื่องการถายทอดภูมิปญญาไทยท่ีไดมาใชในการทําความ
เขาใจและวางกรอบแนวทางในการศึกษาวิเคราะหการถายทอดภูมิปญญาวงกลองยาว  กลาวคือ จะ
นํามาใชในการศึกษาวา การถายทอดภูมิปญญาวงกลองยาวนั้นมีผูรับการถายทอดเปนใคร  มีวิธีการ
ถายทอดอยางไร เชน เปนลายลักษณอักษร หรือไมเปนลายลักษณอักษรซ่ึงมีท้ังการสาธิตวิธีการ  
การบอกเลา การสอน  และครูพักลักจํา  รวมถึงมีการประเมินผลผูรับการถายทอดอยางไร 
 

2.2.2  งานวิจัยเกี่ยวกับการถายทอดภูมิปญญาไทย 
 กอนท่ีจะกลาวถึงงานวิจัยเกี่ยวกับการถายทอดภูมิปญญา  ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยท่ัวไปของ
ภูมิปญญาไทยท่ีผานมา  ซ่ึง อมรา  พงศาพิชญ (2545) ไดอธิบายวา งานวิจัยเกี่ยวกับภูมิปญญา
ทองถ่ินหรือภูมิปญญาชาวบาน สามารถแบงออกไดเปน 3 กลุม ไดแก 
 กลุมท่ีหนึ่ง เปนการมุงศึกษาภูมิปญญาไทยดังปรากฏในหนังสือชุดความคิดและภูมิปญญา
ไทยของสถาบันไทยศึกษา จ ุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซ ึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือบันทึกขอมูลไวเปน
ความรูและเปนหลักฐาน โดยมีการดําเนินการท้ังในลักษณะของการบันทึกหลักฐานอยางเดียวและ
การบันทึกเชิงช่ืนชมและเชิดชูตัวอยางของการบันทึกเรื่องภูมิปญญาเฉพาะเรื่อง     
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 กลุมท่ีสอง  คือ การสังเคราะหภูมิปญญาเรื่องขาวของคนไทย  ด ังปรากฏในศิลปวัฒนธรรม
ฉบับพิเศษช่ือ “ขาวไพร-ขาวเจาของชาวสยาม” ซ ึ่งพิมพในปพ.ศ.2531 มีสุจิตต วงษเทศเปน
บรรณาธิการ  โดยเปนการนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับขาวกับคนไทยในสมัยตางๆ และนําเสนอเรื่อง 
“ขาวกับวิถีชีวิตไทย” จ ัดพิมพในปพ.ศ.2536  ซ ึ่งเปนการนําเสนอมุมมองวัฒนธรรมดานตางๆ 
รวมถึงเรื่องการจัดระเบียบทางสังคม ภาษา เพลงพ้ืนบาน ประเพณี พ ิธีกรรม และคติชาวบาน ฯลฯ    
 กลุมท่ีสาม  เปนความรวมมือของมูลนิธิภูมิปญญากับมูลนิธิหมูบานในการรวบรวม
บทความเกี่ยวกับภูมิปญญาชาวบานกับการพัฒนาชนบท   โดยเสนอท้ังแนวคิดท่ัวไปและแนวคิด
เกี่ยวกับภูมิปญญาชาวบานดานการรักษาพยาบาล   การประยุกตใชวิถีชาวบานในการพัฒนาดาน
เกษตร  ว ิธีการอนุรักษ  ทรัพยากรธรรมชาติแบบดั้งเดิม  แนวทางการจัดการและบริหารทรัพยากร
แบบเดิม  การศึกษาเรื่องศักยภาพหมูบานไทย  และการสรางเครือขายชาวบาน 
 โดยรวมแลว ในชวงทศวรรษท่ีผานมา ประชาชนไดเริ่มหันมาสนใจและเล็งเห็นถึง
ความสําคัญของภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ิมมากขึ้น แตความสนใจมักเนนไปท่ีการศึกษาภูมิปญญาใน
ฐานะท่ีเปนความรูเชิงเทคนิค  เชน ความรูเกี่ยวกับสมุนไพรพ้ืนบาน หรือ การประดิษฐเครื่องมือ
เครื่องใชตางๆ ซ ึ่งเปนเพียงความรูระดับฐานลางของภูมิปญญาทองถ่ิน   ด ังนั้น จ ึงควรท่ีจะขยาย
กรอบแนวคิดในการศึกษาใหกวางออกไปนอกเหนือจากเรื่องความรูเชิงเทคนิค (ยศ  ส ันตสมบัติ, 
2544: 58)  
 สําหรับงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการถายทอดภูมิปญญาไทย พบวา ท่ีผานมามีการศึกษาโดย
ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพท่ีเนนการเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณเจาะลึกในประเด็นกระบวนการ
ถายทอดการบรรเลงระนาดเอกของครูประสิทธ์ิ ถาวร  การทําตุงลานนาของชางพ้ืนเมืองเชียงใหม   
การทําเครื่องทองลงหินท่ีจังหวัดนครราชสีมา   ศ ิลปะการแสดงลิเกท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  วง
ปพาทยมอญท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี  การแพทยแผนไทยท่ีจังหวัดปตตานี ดนตรีไทยระดับโรงเรียน
ประถมศึกษาในกรุงเทพฯโดยปราชญชาวบาน ผลิตภัณฑจากกลวยท่ีจังหวัดกําแพงเพชร  ผาไหมท่ี
อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา และการผลิตเครื่องปนดินเผาและอาหารท่ีเกาะเกร็ด จ ังหวัด
นนทบุรี (จิติกานต จินารักษ, 2551; ปริวิทย ไวทยาชีวะ, 2551; ปทมา สมพงษ, 2551; พระมหาเมธา  
คําไหล, 2547; พันทิพา มาลา, พรทิพย วีระสวัสดิ์ และลํายอง ปล่ังกลาง, 2552; รังสรรค บ ัวทอง, 
2547; วราลี  ศรีทอง, 2544; สิริพันธ  รุงวิชานิวัฒน และอับดลขารีม  หมัดสู, 2552; อธิคม  
ปทมาคม, 2547; อรุณลักษณ รัตนพันธุ, 2551)   ซ่ึงผูวิจัยไดสรุปผลออกมาเปนประเด็นตางๆ ด ังนี้  

1) การถายทอดภูมิปญญาสวนใหญนั้นเกิดขึ้นในครอบครัว  กลาวคือ หัวหนาครอบครัว 
พอแม บรรพบุรุษ หรือ ปูยาตายายมีบทบาทสําคัญในการผูถายทอดภูมิปญญา  สวนผูรับการ
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ถายทอด คือ ลูกและหลาน นอกจากนี้ยังมีการถายทอดภูมิปญญาระหวางครู หรือ ปราชญชาวบาน 
และลูกศิษย รวมไปถึงเพ่ือนบานท่ีอยูในชุมชนเดียวกัน 
 2) เนื้อหาในการถายทอดนั้นเปนเรื่องเกี่ยวกับความรู ท ักษะ ว ัสดุอุปกรณ รวมถึงขั้นตอน
หรือกระบวนการของภูมิปญญานั้นๆ  
 3) วิธีการถายทอดเปนในลักษณะท่ีไมเปนทางการ  เปนการบอกเลาโดยตรง และเปนการ
ถายทอดผานวิธีการสาธิต การสอนใหดูเปนตัวอยาง หลังจากนั้นจึงใหผูรับการถายทอดลงมือปฏิบัติ
ทําดวยตัวเองตามแบบอยาง  นอกจากนี้ ยังใหผูรับการถายทอดฝกฝนทักษะทางภูมิปญญาโดยการ
สอนตั้งแตเรื่องท่ีงายไปจนถึงเรื่องยากตามลําดับ  หรือกลาวไดวามีการพิจารณาเนื้อหาและวิธีการ
ถายทอดใหเหมาะสมกับผูเรียน  ประเด็นสําคัญท่ีพบประการหนึ่ง ค ือ ผูรับการถายทอดอาจใช
วิธีการเรียนรูดวยตัวเองผานการสังเกต หรือเรียกวาเปนวิธีการแบบ “ครูพักลักจํา” 
 4) ส่ือท่ีใชในการถายทอดนั้น พบวา ตัวผูถายทอดภูมิปญญานั้นเปนส่ือบุคคลท่ีเปน
ศูนยกลางของการถายทอด นอกจากนี้ ย ังมีวัสดุอุปกรณตางๆ ท่ีนํามาใชประกอบในการสาธิต 
 5) การประเมินผล พบวา ผูถายทอดจะประเมินผลความรู ทักษะ ความชํานาญของผูรับการ
ถายทอดผานการสังเกต การสอบถาม และการตรวจผลงาน  นอกจากนี้ ยังมีการประเมินความรู
ความสามารถของผูเรียนกอนเรียน เพ่ือจัดหาเนื้อหาและวิธีการถายทอดท่ีเหมาะสมกับผูเรียน 
 6) เปาหมายสําคัญของการถายทอดภูมิปญญา ค ือ การมองวาภูมิปญญาทองถ่ินเปนอาชีพท่ี
จะทําใหครอบครัวมีรายได  ความตองการท่ีจะสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ิน  และการเห็นถึงคุณคาของ
ภูมิปญญาท่ีสะสมกันมา  อยางไรก็ดี กลุมตัวอยางคิดวา การท่ีจะทําใหภูมิปญญาดํารงอยูไดนั้น
จําเปนท่ีจะตองปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมทางสังคม ซ ึ่งในท่ีนี้หมายถึงการปรับใหภูมิปญญา
ทองถ่ินมีความสอดคลองกับความตองการของลูกคา 
 7) ปญหาและอุปสรรคของการถายทอดภูมิปญญา  คือ ปญหาดานการขาดผูรับการถายทอด  
กลาวคือ ไมมีคนรุนใหมท่ีสนใจจะเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน นอกจากนี้ ยังมีปญหาดานผูรับการ
ถายทอดไมมีเวลา  การขาดจิตวิทยาในการสอนซ่ึงสงผลใหไมสามารถควบคุมนักเรียนในขณะท่ี
สอนได และปญหาการขาดแคลนวัสดุอุปกรณ 

กลาวโดยสรุป จากสถานภาพงานวิจัยท่ัวไปเกี่ยวกับภูมิปญญาไทย  ผูวิจัยมองวา จําเปนท่ี
งานวิจัยช้ินนี้จะตองมุงศึกษาภูมิปญญาท่ีนอกเหนือไปจากเรื่องทางเทคนิค นั่นคือ การศึกษาภูมิ
ปญญาทองถ่ินในเชิงระบบการจัดการเกี่ยวกับการถายทอดภูมิปญญา รวมถึงระบบคิด หรือ “ฐาน
คิด” ท่ีอยูเบ้ืองหลังของการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ิน ซ่ึงถือเปนเหตุผลสําคัญท่ีสงผลตอการ
ถายทอดภูมิปญญาโดยเปนเรื่องเกี่ยวกับความรูเกี่ยวกับการถายทอด  สาเหตุหรือเปาหมายของการ
ถายทอด  คุณคาของวงกลองยาว  ความเช่ือมโยงระหวางภูมิปญญากับส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจและ
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สังคม   ท้ังนี้เพ่ือท่ีจะทําใหเกิดความเขาใจในกระบวนการภูมิปญญาของทองถ่ินซ่ึงมีความสัมพันธ
เช่ือมโยงกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมไดมากขึ้น      

 นอกจากนี้     ผูวิจัยไดนําขอสรุปท่ีไดจากการงานวิจัยตางๆ มาใชเปนแนวทางในการเก็บ
ขอมูล  กลาวคือ การศึกษาการถายทอดภูมิปญญาวงกลองยาวนั้นจะประกอบดวยหัวขอตางๆ ไดแก  
1) ผูถายทอดและผูรับการถายทอด  2) ว ิธีการถายทอด  และ  ส ื่อท่ีใชในการถายทอด   3) เนื้อหาใน
การถายทอด และระดับของเนื้อหาท่ีถายทอด   4) การประเมินผลการถายทอด   และ5)ปญหาและ
อุปสรรคของการถายทอด  
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บทที ่3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 
3.1 รูปแบบการวิจัย  

 ผูวิจัยเลือกระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพมาใชในการศึกษา  เนื่องจากจะทําใหไดขอมูลในเชิง
ลึกและมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงคการวิจัยท่ีตั้งไว    ท ั้งนี้ ผูวิจัยไดใชวิธีการเก็บขอมูลแบบ
การสนทนากลุม เปนวิธีการหลักในการเก็บขอมูล เนื่องจากเห็นวาเปนวิธีการท่ีเหมาะสมกับกลุมท่ี
ศึกษาซ่ึงท่ีมีคุณสมบัติพ้ืนฐานคลายกัน (homogeneous group) กลาวคือ เปนปราชญชาวบานท่ีอยูใน
วง 5 ผ ูเฒาซ่ึงมีประสบการณรวมกันมาหลายป  และยังเปนวิธีท่ีชวยใหกลุมมีความรูสึกม่ันใจในการ
พูดหรือแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ ย ังใชวิธีการสังเกตอยางไมมีสวนรวมและการสัมภาษณ
เจาะลึกเปนวิธีการเสริมในการเก็บขอมูลเพ่ือใหเกิดความสมบูรณของขอมูลดวย  
  
3.2 ขั้นตอนของการวิจัย 

3.2.1 ผูวิจัยไดเลือกพ้ืนท่ีศึกษาอยางเจาะจงท่ีอําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธตาม
โครงการของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ท่ีตองการนําผลงานวิจัยไปใชเปนฐานในการสราง
ความเขมแข็งใหแกชุมชน 

3.2.2 ผูวิจัยไดลงสํารวจพ้ืนท่ีระหวางวันท่ี 25-26 ธันวาคม 2552 เพ่ือหาขอมูลท่ีผูวิจัยมี
ความสนใจท่ีจะศึกษา  นั่นคือ  การถายทอดภูมิปญญาทองถ่ิน และท่ีสําคัญคือ ยังไมไดมีการ
ศึกษาวิจัยมากอน  โดยผูวิจัยไดสอบถามขอมูลจากปลัดและเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลของ
ตําบลตางๆ ท ี่อยูในอําเภอปราณบุร ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ  รวมถึงคนในพ้ืนท่ี  พบวา ในอําเภอนี้
มีภูมิปญญาทองถ่ินท่ีหลากหลาย ซ ึ่งสวนใหญแลวเปนสินคา OTOP  เชน ขนุนกรอบอบน้ําผ้ึงของ
กลุมแมบานเกษตรกรหนองตาแตม    ขนมปงชีสเชคไสสับปะรดของตําบลเขานอย  ฯลฯ   อยางไร
ก็ดี  คนในทองถ่ินไดแนะนําวา ผูวิจัยควรทําการศึกษาภูมิปญญาทองถ่ินเกี่ยวกับวงกลองยาว  ซ่ึง
เปนการรวมตัวของปราชญชาวบานโดยตั้งช่ือวงวา “วง 5 ผูเฒา”  ท่ีอยูในตําบลหนองตาแตม  ท ั้งนี้
เพราะ วงกลองยาวเปนภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีมานานประมาณ 20 ป ีมาแลว    นอกจากนี้ ยังเปนวงท่ี
สรางช่ือเสียงใหแกทองถ่ินและตางจังหวัด   ดังเห็นไดจากการจัดแสดงวงกลองยาวในงานเทศกาล
ตางๆ เชน  งานบวชนาค  งานแหขันหมาก และงานสงกรานต   และพบวา ยังมีการถายทอดภูมิ
ปญญาสูคนรุนหลังดวย   อยางไรก็ดี  ผูวิจัยพบวา ย ังไมมีการศึกษาวิจัยกับกลุมนี้มากอน    ด ังนั้น  

DPU



 
 

   
 

25 

ผูวิจัยจึงเลือกศึกษาในประเด็นท่ีผูวิจัยสนใจ และเห็นวามีความจําเปน  คือ  การถายทอดภูมิปญญา
ทองถ่ินของปราชญชาวบานกลุมนี้  

3.2.3  ผูวิจัยกําหนดวันนัดหมายกับปราชญชาวบานท้ัง 5 คน ผานนายเล้ียง สินทรัพย ซ่ึง
เปนหนึ่งในสมาชิกของวง 5 ผูเฒา เพ่ือเก็บขอมูลโดยการสนทนากลุม   และใชการสังเกตอยางไมมี
สวนรวม รวมถึงการสัมภาษณเจาะลึกรายบุคคลเปนวิธีการเสริม  สําหรับรายช่ือสมาชิกในวง 5 ผู
เฒาท่ีเก็บขอมูล  ไดแก  นายเล้ียง  สินทรัพย (หมูท่ี 2  บานหนองตาเย็น)  นายชอุม  ขวัญออน (ครู
เปม)  (หมูท่ี 2  บานหนองตาเย็น)       นายเซ้ียม  บ ุตรทองคํา (หมูท่ี11  บ านเขาเขียว)  นายผิน เพน
เทศ  (หมูท่ี 12   บ านหนองตาเย็นใต)    และนายสานิต ทองจาก  (หมูท่ี 2  บานหนองตาเย็น)   
 3.2.4  การวิเคราะหขอมูลเพ่ือหาขอสรุป และใหขอเสนอแนะตอการถายทอดภูมิปญญาวง
กลองยาวของปราชญชาวบาน ในอำเภอปราณบุร ี จ ังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 
3.3  วิธีการเก็บขอมูล 

3.3.1  จากท่ีกลาวมาในตอนตนแลวเกี่ยวกับรูปแบบการวิจัยและสาเหตุท่ีผ ูวิจัยเลือกใชวิธี 
“การสนทนากลุม” เปนวิธีการหลักในการเก็บขอมูลนั้น    ผูวิจัยไดสรางแนวคําถามหรือประเด็น
สําหรับการสนทนาใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัยในลักษณะคําถามปลายเปดโดยมีพ้ืนฐาน
ของคําถามมาจากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ รวมถึงสภาพความเปนจริงใน
อําเภอปราณบุร ี สําหรับประเด็นคําถามหลักๆ ในการสนทนากลุม  มีดังนี้  

-  ขอมูลเกี่ยวกับวง 5 ผูเฒา  
-  ฐานคิดท่ีสงผลตอการถายทอดภูมิปญญาวงกลองยาวของปราชญชาวบาน 
-  การถายทอดภูมิปญญาวงกลองยาวของปราชญชาวบาน 

เม่ือจัดทําแนวคําถามเสร็จแลว  ผ ูวิจัยจึงไดนัดหมายกับนายเล้ียง ส ินทรัพย ซ่ึงเปนปราชญ
ชาวบานในวงกลองยาวท่ีผูวิจัยเคยไปพบปะในชวงการลงสํารวจพ้ืนท่ี เพ ื่อนัดหมายวันจัดการ
สนทนากลุมกับปราชญชาวบาน 5 คน   เม่ือกําหนดวันไดแลว  ผ ูวิจัยจึงเดินทางไปท่ีบานของนาย
เล้ียง ส ินทรัพยท่ีบานเลขท่ี 479 หมู 2 ตําบลหนองตาแตม อําเภอปราณบุรี จ ังหวัดประจวบคีรีขันธ  
ซ่ึงใชเปนสถานท่ีสําหรับการสนทนากลุมกับปราชญชาวบานวง 5 ผ ูเฒา  นอกจากนี้ ในระหวางท่ี
สนทนากลุม ผ ูวิจัยไดขออนุญาตบันทึกเสียงดวย   

3.3.2  ผูวิจัยไดใชวิธี “การสังเกตอยางไมมีสวนรวม” มาเปนวิธีเสริมในการเก็บขอมูลใน
ดานตางๆ เชน   การจาหนากลองเพ่ือปรับแตงเสียงของกลองยาว  พิธีกรรมและส่ิงศักดิ์สิทธ์ิของวง
กลองยาว   และการถายทอดการตีกลองยาว   ผูวิจัยไดติดตามวงกลองยาวท้ังวง 5 ผูเฒา และวงศิษย
หลวงพอขาว (มีสมาชิกบางสวนของวง 5 ผูเฒาไปรวมแสดงดวย) เพ่ือไปสังเกตการแสดงกลองยาว
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ท่ีงานบวชนาค 2 งาน คือ ท่ีบานของนาค และท่ีวัดหนองตาเมือง  ซ ึ่งทําใหผูวิจัยไดเรียนรูเกี่ยวกับ
การประกอบพิธีกรรมปลุกเสกกลองยาวกอนท่ีจะใชในการแสดง  การเตรียมความพรอมของวง
กลองยาว เชน การจาหนากลอง และการแสดงกลองยาว    นอกจากนี้ ผูวิจัยยังไดสังเกตการฝกซอม
กลองยาวของวง 5 ผูเฒาซ่ึงเปนการถายทอดภูมิปญญาระหวางสมาชิกของวงและบุตรหลานของ
ปราชญชาวบาน โดยผูวิจัยไดขอไปเก็บขอมูลท่ีบานของปราชญชาวบานแตละคน โดยในขณะท่ี
สังเกต ผูวิจัยไดขออนุญาตบันทึกขอมูลในรูปแบบของภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหวดวยท้ังนี้เพ่ือ
นํามาใชประกอบการวิเคราะหขอมูล    

นอกจากการสังเกตอยางไมมีสวนรวมแลว ผูวิจัยยังไดใชวิธี “การสัมภาษณเจาะลึก” กับ
ปราชญชาวบานเปนรายบุคคล เพ่ือทําใหเขาใจในประเด็นท่ีศึกษามากขึ้น โดยเฉพาะในดานประวัติ
ชีวิตของปราชญชาวบาน และการถายทอดภูมิปญญาวงกลองยาวใหแกผูรับการถายทอดในแตละ
กลุม  ซ ึ่งวิธีการนี้ไดทําภายหลังจากการสนทนากลุมแลว   นอกจากนี้ ยังไดสัมภาษณสมาชิกของวง
หรือบุตรหลานของวงกลองยาวเพ่ือเปนขอมูลเสริมดวย  

ภายหลังจากการรวมสังเกตดังกลาว ผ ูวิจัยไดขอใหปราชญชาวบานเขียน “เพลงกลองยาว” 
ซ่ึงเปนภูมิปญญาท่ีเปนผลงานการแตงเพลงรวมกันของปราชญชาวบานและใชในการถายทอด
ใหแกผูวจิัยดวย เนื่องจากเพลงเหลานี้ยังไมเคยถายทอดออกมาเปนลายลักษณอักษรมากอน  

โดยสรุปแลว ผูวิจัยไดนําขอมูลท่ีไดจากสองวิธีนี้มาเปนวิธีการเสริมในการเก็บขอมูล และ
เพ่ือตรวจสอบรวมกับขอมูลท่ีไดมาจากการสนทนากลุมเพ่ือทําใหขอมูลมีความนาเช่ือถือมากขึ้น  
โดยในกระบวนการเก็บขอมูล ผูวิจัยไดยึดหลัก  “การอ่ิมตัวของขอมูล (data saturation)”    ค ือ ผูวิจัย
ไดหยุดเก็บขอมูลเม่ือไมพบประเด็นใหมๆ   รวมถึงขอมูลท่ีไดนั้นครบถวนตอการตอบ
วัตถุประสงคการวิจัย  ซ่ึงผูวิจัยไดใชเวลาในการเก็บขอมูลรวม 4 เดือน 
   
3.4  การควบคุมคุณภาพงานวิจัย 
 ผูวิจัยไดคํานึงถึงคุณภาพของงานวิจัยวาจะตองมีความเท่ียงตรงและความเช่ือถือได โดยใช
วิธีการตรวจสอบสามเสา (ผองพรรณ  ตรัยมงคลกูล และสุภาพ ฉัตราภรณ, 2549 : 242-246; ส ุภางค 
จ ันทวานิช, 2546: 173-175; สุภางค จันทวานิช, 2548: 128-130)  ดังนี้ 

3.4.1 การตรวจสอบขอมูลจากแหลงขอมูลบุคคลท่ีตางกัน  คือ  ผูวิจัยไดตรวจสอบขอมูลท่ี
ไดจากการรวมกันถกเถียงโตตอบกันระหวางปราชญชาวบานท้ัง 5 คนในระหวางท่ีดําเนินการ
สนทนากลุม ซ ึ่งพบวา ข อมูลในดานตางๆ เชน  ฐานคิดของการถายทอดภูมิปญญาวงกลองยาว และ
กระบวนการถายทอดภูมิปญญานั้นมีความนาเช่ือถือได เพราะขอมูลมีความสอดคลองกันระหวาง
ปราชญชาวบาน  
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 3.4.2  การตรวจสอบดานวิธีรวบรวมขอมูล     ผูวิจัยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลมากกวา
หนึ่งวิธี กลาวคือ   ผูวิจัยไดใชการสนทนากลุมเปนวิธีการหลัก  สวนการสังเกตแบบไมมีสวนรวม
และการสัมภาษณเจาะลึกเปนวิธีการเสริม โดยไดตรวจสอบถึงความสอดคลองกันระหวางขอมูลท่ี
ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลท้ังสามวิธี  เชน ในประเด็นเกี่ยวกับการถายทอดภูมิปญญาใหแกผูรับ
การถายทอดในแตละกลุม     นอกจากนี้   การสนทนากลุมยังเปนวิธีการท่ีชวยในการตรวจสอบ
ขอมูลไปในตัวดวย  กลาวคือ  ผ ูวิจัยไดถามคําถามเดิมซํ้าในระหวางการสนทนาเม่ือผานไปไดสัก
ระยะหนึ่ง ซ ึ่งพบวา ปราชญชาวบานสามารถยืนยันคําตอบไดเหมือนเดิม  
 3.4.3 การตรวจสอบขอมูลกับเจาของขอมูล    ผ ูวิจัยไดนําผลสรุปท่ีไดจากการวิเคราะห
ขอมูลไปใหปราชญชาวบานชวยอานเพ่ือตรวจสอบความถูกตอง รวมถึงใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม
กอนนําผลการวิจัยไปเผยแพร ท ั้งนี้เพ่ือยืนยันไดวาขอมูลท่ีไดมานั้นมีความเท่ียงตรงและนาเช่ือถือ  
นอกจากนี้  ผูวิจัยยังไดนําเสนอภาพถายและไดยกคําพูด (direct quote) ของปราชญชาวบานมาใชใน
การวิเคราะห ซ่ึงเปนการชวยใหเกิดความเท่ียงตรงของการตีความและสะทอนใหเห็นถึงมุมมองของ
ปราชญชาวบานโดยตรง 
 
3.5 การวิเคราะหขอมูล  

จากการท่ีงานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนั้น ผูวิจัยจึงยึดแนวทางการการคนหา
ความหมายของขอมูลโดยใหความสําคัญกับภูมิปญญาทองถ่ินและผูรูในทองถ่ิน (key informants) 
(เบญจา ยอดดําเนิน-แอ็ตติกจ และกาญจนา  ตั้งชลทิพย, 2552: 80) กลาวคือ ขอมูลท่ีเก็บไดมานั้นจะ
ถูกนํามาวิเคราะหโดยอาศัยมุมมองของปราชญชาวบานเอง 

ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณเจาะลึกมาวิเคราะห ซ่ึงยึดตามหลักการวิเคราะหขอมูล
เชิงคุณภาพ (ชาย  โพธิสิตา, 2547; เบญจา  ยอดดําเนิน-แอ็ตติกจ, 2548; เบญจา ยอดดําเนิน-
แอ็ตติกจ และกาญจนา  ตั้งชลทิพย, 2552)  โดยผูวิจัยไดแบงขั้นตอนการวิเคราะหเปน 3 ขั้นตอน
ดังนี้ 

ขั้นแรก ผูวิจัยไดจัดระเบียบขอมูลท่ีเก็บไดโดยเฉพาะจากการสนทนากลุมและการ
สัมภาษณเจาะลึก โดยการถอดขอมูลออกมาจากการบันทึกเสียง  การเขียนบันทึก และนํามาใหรหัส
ขอมูล (coding)  นอกจากนี้ ยังนําส่ิงท่ีไดจากการสังเกตมาเขียนสรุปเรียบเรียง รวมถึงเขียนสรุป
อธิบายภาพถายท่ีบันทึกในขณะท่ีสังเกต    ขั้นท่ีสอง ผูวิจัยไดคัดเลือกขอมูลท่ีจัดอยูในรหัสเดียวกัน 
เชน  เนื้อหาของการถายทอดภูมิปญญาในแตละระดับ  วิธีการถายทอดภูมิปญญา  ปญหาในแตละ
ดานของการถายทอดภูมิปญญา  ซ่ึงผูวิจัยไดนําขอมูลท่ีอยูในรหัสเดียวกันมารวมกันเพ่ือใหเกิด
ความสัมพันธสอดคลองของแตละขอความเพ่ือท่ีจะนําไปใชวิเคราะหหาขอสรุปตอไป  
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 ขั้นสุดทาย ผูวิจัยไดสรุปประวัติของปราชญชาวบานโดยใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา  และหา
ขอสรุปเกี่ยวกับฐานคิดของการถายทอดภูมิปญญาวงกลองยาว  และการถายทอดภูมิปญญาวงกลอง
ยาว  โดยใชแนวทางการหาแบบแผนของประเด็นจากขอมูล และการเปรียบเทียบขอมูลระหวางคน 
กลาวคือ ไดวิเคราะหและเปรียบเทียบขอมูลเพ่ือสรุปแบบแผนหรือกระบวนการการถายทอดภูมิ
ปญญาวงกลองยาว  รวมถึงฐานคิดหรือเหตุผลสําคัญท่ีตองถายทอดภูมิปญญา  สุดทาย ไดนํา
ขอสรุปมาวิเคราะหเพ่ือใหขอเสนอแนะตอการถายทอดภูมิปญญาวงกลองยาวของปราชญชาวบาน
เพ่ือใหเกิดความเขมแข็งและยั่งยืนตอไป  DPU



 
บทที ่4 

ผลการวิจัย 
  
 สําหรับผลการวิจัยในบทนี้แบงเนื้อหาออกเปน 3 สวน ไดแก  ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับประวัติ
ของปราชญชาวบานและวงกลองยาว   ฐานคิดท่ีสงผลตอการถายทอดภูมิปญญาวงกลองยาว และ
สุดทาย คือ การถายทอดภูมิปญญาวงกลองยาว  ดังตอไปนี้ 
 
4.1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับประวัติของปราชญชาวบานและวงกลองยาว 
 4.1.1 ประวัติของปราชญชาวบาน 

ปราชญชาวบานท้ัง 5 คนซ่ึงเปนสมาชิกของวง 5 ผูเฒาในตําบลหนองตาแตม อําเภอปราณ
บุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ  มีประวัติชีวิต  ดังนี้ 
 4.1.1.1 นายชอุม  ขวัญออน 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       

นายชอุม  ขวัญออน 
 
นายชอุม ขวัญออน (อายุ  71 ป)  มีภูมิลําเนาอยูในตําบลหนองตาแตม อําเภอปราณบุรี 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ปจจุบันเปนหัวหนาวง 5 ผูเฒา  และมีอาชีพหลักเปนเกษตรกรทําไรทํานา 
นอกจากนี้ ยังเปนปราชญชาวบานในดานหมอพ้ืนบานโดยสามารถรักษาอาการเจ็บปวยโดยใช
วิธีการปดเปาดวยคาถาอาคมซ่ึงไดเรียนมาจากหลวงปูขําวัดหนองแก   
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นายชอุมเรียนกลองยาวมาตั้งแตอาย ุ20 ป โดยใชวิธีครูพักลักจําจากวงกลองยาวในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ จนกระท่ังอายุประมาณ 40 ป จึงเลนกลองยาวเปนอาชีพเสริม  สาหตุท่ีนายชอุม
เลือกเลนกลองยาวนั้นเปนเพราะมองวาเปนเครื่องดนตรีท่ีเหมาะกับคนสูงอายุ กลาวคือ นอกจากจะ
ทําใหเพลิดเพลินแลว ยังทําใหสุขภาพกายและใจดีไดดวย 

“เลนแลวสบายใจ  ทําใหแกชา  เปนการออกกําลังกาย…….แกขนาดนี้แลว คงไปเปาแตรวง
ไมไหว” 

 
นอกจากนายชอุมเปนหัวหนาวง 5 ผูเฒาแลว  ยังมีความเช่ียวชาญหรือความสามารถพิเศษ

ในดานการเปนผูนําการไหวครู รวมถึงเปนผูทําพิธี “ลงหนากลอง” หรือ “ทําครู” ซ่ึงเปนพิธีการ
ปลุกเสกกลองยาวกอนท่ีจะนําไปใชในการแสดงดวย สําหรับรายละเอียดและขั้นตอนของพิธี
ดังกลาวนี้จะขอกลาวในหัวขอปญหาและอุปสรรคของการถายทอด (ปญหาดานเนื้อหาท่ียังไมได
ถายทอด)     ปจจุบัน นายชอุมมีบุตรชาย 1 คน และหลานชาย 2 คนมารวมแสดงในวง 5 ผูเฒา โดย
บุตรชายตีฉาบเล็ก สวนหลานชายท้ังสองคนตีกลองยาว  
 
 4.1.1.2 นายเซ้ียม  บุตรทองคํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

นายเซ้ียม บุตรทองคํา 
 
นายเซ้ียม บุตรทองคํา (อายุ 67 ป)  เปนคนจังหวัดเพชรบุรี และไดยายถ่ินเขามาตั้งรกราก

เปนเกษตรกรท่ีตําบลหนองตาแตม อําเภอปราณบุร ีจังหวัดประจวบคีรีขันธในปพ.ศ. 2505  
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 นายเซ้ียมฝกเรียนตีกลองยาวและรํากลองยาว ดวยวิธีครูพักลักจําจากคุณลุงตั้งแตอายุ
ประมาณ 6-7 ปในขณะท่ียังอยูในจังหวัดเพชรบุรี  สาเหตุท่ีทําใหสนใจเรียนกลองยาว คือ การได
เรียนรูและเห็นการตีกลองยาวมาจากคุณลุงตั้งแตยังเปนเด็ก  จึงทําใหซึมซับและรักการแสดง
ประเภทนี้  
 “เรียนเพราะใจมักรัก   และก็อยากรับชวงตอจากลุง” 
 

ปจจุบัน  นอกจากนายเซ้ียมเปนหนึ่งในสมาชิกของวง 5 ผูเฒาแลว  นายเซ้ียมยังมีวงกลอง
ยาวเปนของตนเอง โดยเปนหัวหนาวง “ศิษยหลวงพอขาว” ซ่ึงเปนวงท่ีตนกอตั้งขึ้นมากอนท่ีจะ
มารวมแสดงกับวง 5 ผูเฒา   และมีความเช่ียวชาญทางดานการรํากลองยาว รวมถึงสามารถประกอบ
พิธีการปลุกเสกกลองยาวกอนท่ีจะนําไปใชในการแสดงได   

นายเซ้ียมมีบุตรชายซ่ึงถึงแมวาจะมีอาชีพหลักเปนเกษตรกร  แตก็มาชวยแสดงกลองยาว
รวมกับวงเม่ือมีคนมาวาจาง ซ่ึงบุตรชายไดรวมแสดงท้ังกับวงศิษยหลวงพอขาวและวง  5 ผูเฒา 
นอกจากนี้ นายเซ้ียมยังมีลูกเขยและหลานชายมารวมแสดงกลองยาวกับวงดวย   
 
 4.1.1.3 นายผิน  เพนเทศ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

นายผิน เพนเพศ 
 

นายผิน เพนเพศ (อายุ 77 ป)  เปนคนจังหวัดเพชรบุรี และไดยายเขามาอยูท่ีตําบลหนองตา
แตม อําเภอปราณบุร ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ เพ่ือทํางานเปนเกษตรกรตั้งแตปพ.ศ.2513   
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 นายผินหัดเรียนกลองยาวกับกลุมเพ่ือนท่ีอยูในวง 5 ผูเฒา  กลาวคือ เม่ือชวงประมาณป
พ.ศ.2540 นายผินไดรับการชักชวนจากนายชอุมซ่ึงอยูในตําบลเดียวกันใหไปหัดเรียนกลองยาว  
จนกระท่ังมีความชํานาญจึงสามารถรับงานแสดงวงกลองยาวพรอมกับกลุมเพ่ือนในวงได   อยางไร
ก็ดี  ไมมีสมาชิกในครอบครัวคนใดของนายผินท่ีสนใจท่ีจะมาเรียนหรือเขารวมวงกลองยาว เพราะ 
มีอาชีพเกษตรกรทําเปนอาชีพหลักอยูแลว ประกอบกับไมเห็นความสําคัญของวงกลองยาว 
  
 4.1.1.4 นายสานิต  ทองจาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสานิต  ทองจาก 
 
 นายสานิต  ทองจาก (อายุ 71 ป) เปนคนจังหวัดราชบุรี  ไดยายเขามาอยูท่ีตําบลหนองตา
แตม อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ เพ่ือทําอาชีพเกษตรกรทํานาทําไรเม่ือประมาณป
พ.ศ.2500  
 นายสานิตไดหัดเรียนกลองยาวโดยมีนายชอุมเปนผูสอนในปพ.ศ.2545  เนื่องจากในชวง
นั้นมีสมาชิกคนหนึ่งของวง 5 ผูเฒาไดเสียชีวิตไป  สําหรับสาเหตุท่ีทําใหสนใจฝกเรียนกลองยาว 
คือ ความรักในเสียงดนตรี และตองการความสนุกเพลิดเพลิน รวมถึงเห็นความสําคัญของภูมิปญญา
ทองถ่ินดวย 
 “ถาไมรักสนุก จะเลนกลองยาวไมได  เม่ือกอนเรียนแคน พอเพ่ือนชวนก็เลยมาหัดเลน 
(กลองยาว) ……..ผมเปนคนรักสนุก   เลน(กลองยาว)แลวทําใหสนุกเพลินไปในตัว และก็ไมอยาก
ใหของบรรพบุรุษสูญหาย” 
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 อยางไรก็ดี  ญาติพ่ีนองรวมถึงบุตรของนายสานิตนั้นไมไดสนใจท่ีจะมารับการถายทอดภูมิ
ปญญาวงกลองยาว เนื่องจากมีอาชีพหลักเปนเกษตรกรประกอบกับมีรายไดเสริมจากการแสดงลิเก
อยูแลว 
 

4.1.1.5 นายเล้ียง  สินทรัพย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    นายเล้ียง สินทรัพย 
 

นายเล้ียง สินทรัพย (อายุ 63 ป)  เปนคนจังหวัดชลบุรี และไดยายเขามาตั้งถ่ินฐานในตําบล
หนองตาแตม อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธตั้งแตปพ.ศ.2531   ปจจุบันมีอาชีพเปน
เกษตรกรและเปนอาสาปศุสัตวประจําตําบล โดยในปพ.ศ.2551 ไดรับรางวัลเปนผูนําเกษตรกรดีเดน
ระดับจังหวัด  นอกจากนี้ ท่ีบานของนายเล้ียงยังเปนศูนยเครือขายเรียนรูการเล้ียงสัตวและยังเปน
สํานักงานโครงการธนาคารโค-กระบือ  
 
 

 
 
 
 
 

ศูนยและสํานักงานทางการเกษตรท่ีบานของนายเล้ียง สินทรัพย 
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 นายเล้ียงหัดเรียนกลองยาวมาตั้งแตอาย ุ8 ป โดยหัดเรียนกับคุณตาซ่ึงเปนหัวหนาวงกลอง
ยาวในจังหวัดชลบุรี  วิธีการเรียนของนายเล้ียงคือ ครูพักลักจํา กลาวคือเปนการสังเกตวิธีการตีกลอง
ยาวของคุณตา นอกจากนี้ยังฝกฝนโดยการหัดตีฉิ่งและฉาบในการใหจังหวะกลองยาวดวย  สาเหตุ
สําคัญท่ีนายเล้ียงใหความสนใจกับวงกลองยาวนั้นเปนเพราะความผูกพัน  กลาวคือ  ใน
ชีวิตประจําวันสมัยเปนเด็กไดฟงกลองยาวสมํ่าเสมอ 
 “ไดยินเสียง(กลองยาว)ทุกวัน ก็เลยผูกพัน” 
 
 นอกจากนี้ นายเล้ียงยังมีความเช่ียวชาญในดานการปลุกเสกกลองยาวกอนท่ีจะนําไปใชใน
การแสดงดวยโดยไดรับการถายทอดคาถาการปลุกเสกมาจากคุณตา  ท่ีสําคัญ นายเล้ียงมี
ความสามารถพิเศษในดานการทํากลองยาว   เนื่องจากในอดีตเคยเปนชางไม   และเคยมี
ประสบการณทดลองซอมกลองยาวใหกับคุณตา  

“เวลาตาทํากลองชํารุด ตาก็สงมาใหซอม  ก็เลยจําไดวาขางในกลองเปนยังไง……ขางใน
กลองมี กนขัน  กนหวด (กรวย)  กนขันกรายๆ มีหลายรูปแบบ  ก็เลยจํามา  เวลารื้อหนัง(กลอง)
ออกมา ก็เลยสังเกตขางในกลอง”   

 
ปจจุบัน  นายเล้ียงไดผลิตกลองยาวเพ่ือใชในวงและเพ่ือจําหนาย  รวมถึงรับซอมและ

ปรับแตงเสียงกลองยาวดวย  ท่ีผานมา นายเล้ียงมักจะพาบุตรชายไปรวมเลนกลองยาวเวลาท่ีมีคนมา
วาจางดวย  โดยบุตรชายไดเริ่มเรียนกลองยาวกับตนท่ีบานประกอบกับในสมัยท่ีบุตรชายเปน
นักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 4   ทางโรงเรียนบานเมืองเกาซ่ึงเปนโรงเรียนท่ีบุตรชายกําลังศึกษา
ในขณะนั้นไดเชิญใหตนไปสอนเทคนิคการตีกลองยาวใหแกนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี4  
หลังจากนั้นเปนตนมา ท้ังนายเล้ียงและกลุมเพ่ือนในวง 5 ผูเฒาจึงไดรับการเชิญจากโรงเรียนตางๆ 
ในตําบล เพ่ือไปสอนกลองยาวใหแกนักเรียนระดับประถมศึกษาเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน ปจจุบัน
บุตรชายของนายเล้ียงเปนสมาชิกของวง 5 ผูเฒา และมารวมแสดงเปนบางครั้งเนื่องจากกําลังศึกษา
ในระดับปริญญาตรีท่ีมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 
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4.1.2 ประวัติการกอตั้งวง 5 ผูเฒา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ปราชญชาวบานแหงวง 5 ผูเฒา 
 
วง 5 ผูเฒา ถือกําเนิดขึ้นในปพ.ศ. 2540 จากความคิดของหลวงพอนัดแหงวัดหนองตาแตม 

ตําบลหนองตาแตม อําเภอปราณบุร ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ  ท่ีมีความประสงคใหชุมชนมีวงกลอง
ยาวเปนของตัวเองเพ่ือใชแสดงในงานบุญตางๆ ของชุมชนโดยไมตองไปวาจางจากทองถ่ินอ่ืน  
หลวงพอนัดไดชักชวนนายชอุมซ่ึงมีกลองยาวเกาอยูแลวใหชวยหาสมาชิกในชุมชนเพ่ือกอตั้งเปน
วงกลองยาว ซ่ึงหลวงพอไดสนับสนุนโดยซ้ือกลองยาวมาเพ่ิมใหอีก 2 ลูก   ภายหลังจากท่ีมีการ
รวมกลุมกันจึงตั้งช่ือวา “วง 5 ผูเฒา”  โดยมีนายชอุมเปนหัวหนาวงมาจนถึงปจจุบัน  สําหรับสมาชิก
หลักของวงในชวงแรกนั้น   ไดแก นายชอุม  นายเล้ียง  นายเซ้ียม  นายผิน และนายแมน   โดยสวน
ใหญแลวสมาชิกดังกลาวเปนปราชญเช่ียวชาญดานวงกลองยาวอยูแลว เชน กรณีของนายเซ้ียมเปน
หัวหนาวงกลองยาวศิษยหลวงพอขาว  กรณีของนายเล้ียงท่ีเรียนกลองยาวมาตั้งแตสมัยยังเปนเด็ก    
อยางไรก็ดี  ในปพ.ศ.2545 นายแมนซ่ึงเปนหนึ่งในสมาชิกของวง 5 ผูเฒาไดเสียชีวิตลง  ดังนั้น  จึง
ไดมีชักชวนนายสานิตมารวมเปนสมาชิกของวง ท้ังนี้เพ่ือท่ีจะทําใหคงช่ือของวงใหเปน “วง 5 ผู
เฒา” ไวดังเดิม 
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4.1.3 การแสดงกลองยาว  
วง 5 ผูเฒารับแสดงในงานบุญตางๆ ไดแก  งานบวช (แหนาค)  งานทอดกฐิน  งาน

ทอดผาปา  งานสงกรานต และงานแตงงาน (แหขันหมาก)    สําหรับงานท่ีไมรับแสดง คือ งานศพ  
เนื่องจากทางกลุมมองวา  กลองยาวเปนการแสดงท่ีเนนความสนุกสนาน  แตงานศพเปนงานท่ี
เกี่ยวของกับความเศราซ่ึงมีความขัดแยงกับการแสดง  ดังนั้น จึงตั้งเปนกฎของวงวาจะไมรับแสดง
กลองยาวในงานศพ 
 “บางทีเคามาจางใหไปเลนในงานศพ  แตเราไมรับ เพราะกลองยาวเปนเรื่องครึกครื้น มัน
ขัดกันถาไปทําอะไรท่ีมันสนุก เฮฮา”(นายชอุม) 
 
 สําหรับการแสดงวงกลองยาวในแตละครั้งนั้น  จะมีจํานวนคนแสดงแตกตางกันไป  
กลาวคือ การแสดงในแตละครั้งนั้นจะขึ้นกับเจาภาพผูวาจางวามีความตองการใหงานของตนมีกลอง
ยาวกี่ลูก  ซ่ึงโดยท่ัวไปแลว  การแสดงจะตองมีกลองยาว 5 ลูกเปนอยางต่ํา  แตในบางกรณีเจาภาพ
อาจตองการใหมีกลองยาวมากขึ้นไดซ่ึงขึ้นอยูกับฐานะของเจาภาพ  เชน  ความตองการใหมีกลอง
ยาวจํานวน 7 ลูก  หรือ 9 ลูก  ท้ังนี้ จํานวนกลองยาวท่ีนิยมเลนนั้นจะเปนจํานวนคี่เสมอเนื่องจาก
มองวาเปนเรื่องมงคล   ดังนั้น  การแสดงในแตละครั้งจึงมีจํานวนผูแสดงประมาณ 12 -17 คน ซ่ึง
ขึ้นอยูกับจํานวนคนเลนกลองยาว  สําหรับผูรวมแสดงคนอ่ืนๆ ในวงประกอบดวย 

1) โหมง :  1 คน 
2) ฉาบใหญ :  1 คน 
3) ฉาบเล็ก :  1 คน 
4) กรับ :  1 คน 
5) ฉิ่ง :  1 คน  
6) นางรํา :  2-3 คน  

 ผูแสดงในวง 5 ผูเฒานั้นนอกจากจะประกอบดวยปราชญชาวบานท้ัง 5 คนแลว  ยังมี
สมาชิกคนอ่ืนๆ ซ่ึงเปนลูกหลานของปราชญบางทานมารวมแสดงดวย    โดยท่ัวไปแลว การแสดง
ทุกครั้งของวง 5 ผูเฒา จําเปนตองขอใหสมาชิกท่ีสังกัดในวงกลองยาว“ศิษยหลวงพอขาว”  ซ่ึงนาย
เซ้ียมเปนหัวหนาวง มารวมแสดงในวง 5 ผูเฒาดวย   เนื่องจากสมาชิกของวง 5 ผูเฒามีไมเพียงพอ
ตอการแสดง  หรือหากบางครั้งท่ีวงกลองยาว “ศิษยหลวงพอขาว” มีคนไมเพียงพอ เนื่องจาก
บางครั้งรับแสดงกลองยาวจํานวน  2 งานในเวลาเดียวกัน ก็จะขอใหปราชญชาวบานรวมถึง
ลูกหลานในวง 5 ผูเฒาไปรวมแสดงดวย 
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 สําหรับอัตราคาจางในการแสดงวงกลองยาวของวง 5 ผูเฒานั้นอยูท่ีประมาณ 2,000 – 6,000 
บาท   ท้ังนี้ขึ้นอยูกับ “สถานท่ี” และ “เวลา”  กลาวคือ   สถานท่ีท่ีเจาภาพจะใหไปเลนนั้นมีความ
ใกลหรือไกลตําบลหนองตาแตมหรือไม  เพราะจะตองเดินทางไปเอง  สวนเวลานั้น หมายถึง 
จํานวนครั้งหรือชวงของการแสดง โดยไมไดเกี่ยวของวาจะใชเวลาหรือจํานวนช่ัวโมงในแตละครั้ง
หรือในแตละชวงวานานเทาใด   เชน  งานบวชท่ีตองแหกลองยาว 2 เวลา  หมายถึง  เวลาท่ีหนึ่งคือ 
การเลนกลองยาวเพ่ือรับนาคจากวัดมาท่ีบานเพ่ือทําพิธีทําขวัญนาค  และเวลาท่ีสอง คือ  การแหนาค
ไปบวชท่ีวัด โดยอัตราคาจางสําหรับงาน 2 เวลาดังกลาวนี้อยูท่ีประมาณ 4,500 - 6,000 บาท   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วง 5 ผูเฒา:  การประโคมกลองยาวในขณะบวชนาค ท่ีวัดหนองตาเมือง 
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วงศิษยหลวงพอขาว รวมแสดงกับสมาชิกสวนหนึ่งของวง 5 ผูเฒา เนื่องจากมีเจาภาพวาจางใหไป
แสดงกลองยาวในวันและเวลาเดียวกัน: การประโคมกลองยาวท่ีบานของนาคกอนแหนาคไปวัด  
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จากตัวอยางพิธีกรรมท่ีกลาวมานี้ สะทอนใหเห็นวา  พิธีกรรมในวัฒนธรรมไทยนิยมนํา
ความสนุกสนานมาประกอบในแตละขั้นตอน วัฒนธรรมอีกประการหนึ่งท่ีพบในการแสดงกลอง
ยาว คือ  เจาภาพของทุกงานจะเล้ียงอาหารควบคูไปกับเหลาใหแกสมาชิกวงกลองยาว  ซ่ึงสะทอน
ใหเห็นวา การแสดงวงกลองยาวนั้นตองการความสนุกสนาน และความครึกครื้น  

“เหลากับกลองยาวเปนของคูกัน ขาดกันไมได” (นายเล้ียง) 
 

  นอกจากนี้  วัฒนธรรมของการเลนกลองยาวท่ีพบได คือ จิตวิญญาณของผูแสดงท่ีมีความ
รักสนุกในขณะท่ีเลนกลองยาว ดังคํากลาวดานลางนี้  
 “คนเลนจะถอดใจไมได  บางทีเลนจนมือแตก  มือแตกเลือดออกยังไงก็ตองตี……..ผมทํา
เปนประจํา เพราะความมัน” (นายชอุม) 
 
 โดยสรุปแลว  ปราชญชาวบานมิไดคํานึงถึงอัตราคาจางเปนหลัก  เนื่องจากเม่ือแบงเงิน
คาจางกับผูแสดงในวงกันแลว  จะไดเงินคนละไมกี่รอยบาทตอการแสดงในแตละครั้ง  แตสาเหตุท่ี
รับแสดงกลองยาวมาจนถึงปจจุบันนัน้เปนเพราะความรักในกลองยาวและตองการท่ีจะสืบทอดภูมิ
ปญญานี้ตอไป 
   
 4.1.4 จุดเดนของวงกลองยาว 
 วง 5 ผู เฒาเปนวงกลองยาวท่ีจัดไดวามีจุดเดนหรือมีเอกลักษณเปนของตนเอง  
ในประเด็นตอไปนี้  
 4.1.4.1  มีการผสมผสานเทคนิคการตีกลองยาวจากหลากหลายทองถ่ินออกมาเปนทํานองท่ี
มีเอกลักษณเฉพาะ   ซ่ึงเปนผลมาจากการท่ีปราชญชาวบานแตละคนไดรับการถายทอดมาจาก
จังหวัดท่ีตางกัน เชน  จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดชลบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ   ท้ังนี้เทคนิคการตี
กลองยาวนั้นถือไดวามีความแตกตางไปจากเครื่องดนตรีชนิดอ่ืน  เนื่องจากไมมีตัวโนต  แตเปนการ
ผสมผสานระหวางเทคนิคการตีแบบตางๆ จนทําใหเกิดเปนเสียงเพลงท่ีเปนเอกลักษณ รวมถึง
สามารถตีกลองยาวออกมาใหไดเสียงออกมาเปนเนื้อรองได 

4.1.4.2  มีการแตงเพลงประกอบการแสดงกลองยาว ซ ึ่งเกิดจาก “การตอเพลง” หรือการ
แตงเพลงรวมกันระหวางปราชญชาวบานท้ัง 5 คน จนทําใหไดเพลงใหมสําหรับการแสดงกลองยาว 
โดยเนื้อหามักเปนเรื่องใกลตัวหรือเปนเรื่องเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมในชุมชน 

4.1.4.3  สมาชิกในวงแตละคนมีความเช่ียวชาญท่ีแตกตางหลากหลายกันไป เชน   
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กรณีของนายเซ้ียมท่ีนอกจากจะเปนปราชญไดกลองยาวและมีวงกลองยาวเปนของตนเอง
แลว  ยังมีความสามารถในการรํากลองยาวดวย  ซ่ึงไดรับการยกยองวาเปน ผูท่ีมีทารําสวยงามและ
เปนไปตามวัฒนธรรมการรํากลองยาวแบบดั้งเดิม  

กรณีของนายเล้ียง  เปนผูท่ีมีความเช่ียวชาญในการทํากลองยาวเพ่ือใชในวง 5 ผูเฒา และ
เพ่ือจําหนาย โดยใชวัตถุดิบท่ีไดมาจากในทองถ่ินมาทํากลองยาว  ด ังนี้ 

“ทํากลองตองใชไมขนุนท่ีตายแลว  เอาจากชุมชนตัวเอง เปนไมท่ีมีแทบทุกบาน………มี
คนมาขอซ้ือ ขายประมาณ 1,500 – 2,000 บาท ขึ้นกับขนาด…..หนา 10 นิ้ว ขาย 2,000 บาท  ถาหนา 
8 นิ้ว ขาย 1,500 บาท ….หนังเอามาจากในทองถ่ิน เปนพวกหนังแพะ หนังคาง  ตองส่ังใหคนไปเอา
มาจากปา ประมาณ200-300 บาท….ไมไดคิดจะเอากําไร” (นายเล้ียง) 

 
กรณีของนายชอุมและนายเซ้ียม เปนผูท่ีรับการถายทอดภูมิปญญาวงกลองยาวมาจากบรรพ

บุรุษ ดังนั้น จึงมีความเช่ียวชาญในการทําพิธีไหวครูกลองยาว (พิธีครอบครู) 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

กลองยาวทําจากไมขนุน: ผลงานของนายเล้ียง  สินทรัพย 
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               “บานกลองยาว” ของนายชอุม ขวัญออน (อาจารยเบ้ิม) หัวหนาวง 5 ผูเฒา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                กลองยาวสําหรับใชในการแสดงของนายชอุม  ขวัญออน 
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         กลองยาวสําหรับใชในการแสดงของวง 5 ผูเฒาและวงศิษยหลวงพอขาว 
ของนายเซ้ียม  บุตรทองคํา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   กลองยาวซ่ึงสะสมไวจํานวนหลายลูกของนายผิน เพนเทศ  
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สําหรับรางวัลท่ีวง 5 ผูเฒาไดรับจากการประกวด คือ รางวัลชนะเลิศ การประกวดกลองยาว
ประเภทประชาชนท่ัวไป  เนื่องในงานวันอนุรักษมรดกไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ ประจําป
พ.ศ.2553 โดยไดรางวัลเปนถวยและเงิน 3,000 บาท  ในการประกวดครั้งนี้มีผูเขารวมแขงขันใน
ประเภทเดียวกันจํานวน 3 วง และทางองคการบริหารสวนตําบลหนองตาแตมไดสนับสนุนในการ
ประกวดโดยการใหทุนอุดหนุนแกวง 5 ผูเฒา 7,000 บาท  และไดใหเส้ือผาสําหรับใสในการแสดง  
นอกจากนี้ ทางองคการบริหารสวนตําบลหนองตาแตมยังไดมอบเกียรติบัตรแกวงในฐานะท่ีเปนผู
อนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินดีเดน ดานดนตรีพ้ืนบานอีกดวย  

 
 

 
     
     
     
     

 
 
 
 
 
 

ถวยรางวัลชนะเลิศจากการประกวดกลองยาว 
เนื่องในงานวันอนุรักษมรดกไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ พ.ศ.2553  
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ภาพวง 5 ผูเฒา ในขณะประกวดกลองยาว 

เนื่องในงานวันอนุรักษมรดกไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ พ.ศ.2553 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกียรติบัตร “ผูอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินดีเดน ดานดนตรีพ้ืนบาน”  
จากองคการบริหารสวนตําบลหนองตาแตม พ.ศ.2553 
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4.1.5  ประวัติการถายทอดวงกลองยาว 
นอกจากวง 5 ผูเฒาจะไดถายทอดความรูเรื่องวงกลองยาวใหแกลูกหลานของตนแลว  ยังได

ถายทอดภูมิปญญาการแสดงกลองยาวใหแกบุคคลอ่ืนๆ ท่ีอยูในชุมชนดวย  กลาวคือ ตั้งแตชวงแรก
ท่ีมีการกอตั้งวงในชวงปพ.ศ. 2540   กลุมปราชญชาวบานไดรวมตัวกันเพ่ือสอนกลองยาวใหแกเด็ก
ในชุมชนท่ีศาลาของหมูบานในลักษณะท่ีไมเปนทางการ  โดยเปนการสอนในลักษณะของการ
ฝกหัดเทคนิคการตีกลองยาวพ้ืนฐาน  โดยเด็กท่ีมาเรียนนั้นเปนเด็กท่ีเรียนอยูในช้ันประถมศึกษาปท่ี 
5-6   ซ่ึงพอแมพามาฝากไวกับกลุมปราชญชาวบานเพ่ือใหใชเวลาวางใหเปนประโยชนในวันหยุด    
อยางไรก็ดี การสอนท่ีศาลาดังกลาวนั้นมีไดเพียง 2 ป  เนื่องจากเด็กเหลานี้มีอายุมากขึ้น  และไมมี
เวลาเพราะไปประกอบอาชีพเปนเกษตรกร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   นายชอุม ขวัญออน และนายเล้ียง สินทรัพย ท่ีศาลาของหมูบานเม่ือปพ.ศ.2540 
 
ตอมากลุมปราชญชาวบานไดสอนกลองยาวในลักษณะท่ีเปนทางการตั้งแตปพ.ศ. 2542 มา

จนถึงปจจุบัน   โดยเปนการสอนใหแกนักเรียน ซ่ึงทางโรงเรียนไดเชิญใหปราชญชาวบานไปสอน
เทคนิคการตีกลองยาว การรํากลองยาว ท้ังนี้เพ่ือใหเด็กนักเรียนรูจักวัฒนธรรมพ้ืนบานและสามารถ
นําความรูท่ีไดไปใชในการปฏิบัติจริงโดยเฉพาะในโอกาสงานแหเทียนพรรษาประจําป  สําหรับ
โรงเรียนท่ีเชิญใหไปสอนกลองยาว ไดแก  โรงเรียนเขานอย  โรงเรียนบานเมืองเกา  โรงเรียน
ปากน้ําปราณ  โรงเรียนหนองตาเย็น โรงเรียนหนองตาแตม และโรงเรียนบานหนองยิงหมี     

นอกจากนี้  ในชวงประมาณปพ.ศ. 2548 ทางวงยังไดรับเชิญใหไปสอนท่ีชมรมเบญจรงค
ผูสูงอายุท่ีโรงพยาบาลปราณบุร ีจังหวัดประจวบคีรีขันธดวย  โดยลักษณะการสอนนั้นเนนไปท่ีการ
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ตีกลองยาวเพ่ือใหจังหวะการออกกําลังกายของผูสูงอายหุรือเพ่ือเปนการเตนประกอบจังหวะกลอง
ยาว โดยผูสูงอายุเหลานี้สวนใหญเปนทหารท่ีเกษียณอายุราชการแลว ซ่ึงมีท้ังอยูในและนอกอําเภอ
ปราณบุรี 

สําหรับคาตอบแทนท่ีไดรับจากการถายทอดหรือการสอนกลองยาว  พบวา  ท้ังในกรณีของ
โรงเรียนและชมรมผูสูงอายุจะใหคาตอบแทนแกปราชญชาวบานเปนคาเดินทางครั้งละ 200 บาทตอ
คน  โดยบางครั้งอาจไมไดรับคาตอบแทน  แตปราชญชาวบานกลุมนี้ก็มีความยินดีเต็มใจท่ีจะไป
สอนทุกครั้ง 
 
4.2  ฐานคิดที่สงผลตอการถายทอดภูมิปญญาวงกลองยาว 
 สําหรับประเด็นเรื่องฐานคิดนั้นเปนประเด็นเกี่ยวกับพ้ืนฐานความคิด  ความรู และความ
เช่ือของการถายทอดภูมิปญญาวงกลองยาว รวมถึงยังแสดงใหเห็นวาเพราะเหตุใดปราชญชาวบาน
จึงตองถายทอดภูมิปญญาดังกลาว โดยฐานคิดของปราชญชาวบานแบงไดเปน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
 
 4.2.1 ความรูเกี่ยวกับการถายทอดภูมิปญญาวงกลองยาว 
 ปราชญชาวบานใหความหมายวา นักเรียนท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมตอการเรียนกลองยาว 
จะตองมีคุณสมบัติในดานตาง  ๆรวมกัน ท้ังทางดานจิตใจ  พฤติกรรม และลักษณะของมือ ดังนี ้

4.2.1.1 มีใจรัก หมายถึง  นักเรียนจะตองไมมีความรูสึกวาถูกบังคับใหเรียน แตจะตองมี
ความสมัครใจ   

“ถาใจไมรัก  เวลาเรยีน หนาก็จะหงอย…..ถาชอบจริง เวลาเลนตองลอยหนาลอยตา” (นาย
เล้ียง) 

“ถาเด็กใจไมรัก จะไมคอยสนใจเวลาเรียน” (นายชอุม) 
 
4.2.1.2 มีพรสวรรค  หมายถึง นักเรียนจะตองมีพรสวรรคในการเลนดนตร ี  
4.2.1.3 มี “มือ” ท่ีเหมาะสม  กลาวคือ นักเรียนท่ีตีกลองยาวไดดีนั้น จะตองไมมี “มือหนา, 

มือกาง และมือแอน”  ตามคําอธิบาย ตอไปนี ้
 “ลักษณะมือมีสวนทําใหตีกลองเพราะหรือไมเพราะได  ของแบบนี้บางทีก็หัดไมได  คนมี

มือหนาหรือมือบาง จะทําใหต(ีกลอง)ไมเพราะ    คนมือกาง ก็ต(ีกลอง)ไมเพราะ ไมชัด    คนมือ
แอนจะตีกลองแลวไมดัง” (นายชอุม) 
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อยางไรก็ดี  หากนักเรียนคนใดท่ีมีทักษะการใชมือในการตีกลองยาวท่ีไมเหมาะสม หรือไม
ทําใหเกิดเสียงกลองยาวท่ีไพเราะได  ปราชญชาวบานจึงจะแกปญหาโดยใหนักเรียนเหลานี้มา
ฝกหัดการใชเครื่องดนตรีประเภทใหจังหวะกลองยาว  นั่นคือ การใหหัดเลนฉิ่งและฉาบเพ่ือ
ประกอบจังหวะแทน 

 
 4.2.2 คุณคาของวงกลองยาวและเปาหมายของการถายทอดวงกลองยาว 
 ปราชญชาวบานมองวา  วงกลองยาวเปนส่ิงท่ีมีคุณคาตอระดับครอบครัวและชุมชน 
กลาวคือ เปนภูมิปญญาของชุมชน และมีประโยชนในดานการเปนรายไดเสริมใหแกครอบครัวดวย    
สําหรับเปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ีทําใหพวกเขาตองถายทอดหรือสอนภูมิปญญาเกี่ยวกับการ
แสดงกลองยาวใหแกคนรุนหลังนั้นมีหลายประการ  ซ่ึงสามารถเรียงตามลําดับความสําคัญจากมาก
ไปนอยไดดังนี้  
 4.2.2.1 เพ่ืออนุรักษการแสดงกลองยาวซ่ึงเปนเอกลักษณและภูมิปญญาทองถ่ินใหคงอยู
สืบไป 
 ปราชญชาวบานมองวา วงกลองยาวมีคุณคาตอชุมชน ในฐานะท่ีเปนภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมี
เอกลักษณและไดรับการสืบทอดจากบรรพบุรุษ  ดังนั้น จึงจําเปนท่ีจะตองอนุรักษสืบตอใหรุน
ลูกหลาน โดยไมไดหวงความรูหรือวิชา 
 “ถาไมสอน  เด็กรุนหลังก็จะไมมีภูมิปญญาแบบดั้งเดิม……ตอนนี้กลองยาวกลายเปนแบบ
ประยุกต แบบผสมรําวงไปหมดแลว…….จริงๆ (การแสดงกลองยาว)แบบประยุกตก็ดี…….แตควร
อนุรักษแบบเดิมท่ีเปนเอกลักษณของไทยไว…….ถาไมถายทอด ตายไปก็ฝงดินหมด” (นายเล้ียง) 
 “อยากอนุรักษสืบทอดใหลูกหลานวาบรรพบุรุษเคยมีศิลปะ” (นายเซ้ียม) 
 “เสียดาย ถา(วงกลองยาว)หายไป…..มันมีความผูกพันตั้งแต 7-8 ขวบ ไดยินเสียงทีไรก็ขน
ลุก ใจฮึกเหิม........อยากถายทอด  อยากใหกระจายความรูออกไป บางวงอาจจะหวงวิชา กลัววาคน
อ่ืนจะเกงกวา  แตวงนี้ไมหวง” (นายเล้ียง) 
 

ปราชญชาวบานใหความสําคัญกับการอนุรักษภูมิปญญาดานนี้มาก เพราะเล็งเห็นถึงปญหา
การขาดแคลนคนเพ่ือสืบทอดภูมิปญญาวงกลองยาว กลาวคือ  ปจจุบัน เยาวชนคนรุนใหมในชุมชน
ปราณบุรีไมไดใหความสําคัญกับวงกลองยาว  ซ่ึงเปนภูมิปญญาทองถ่ิน  เนื่องจากวัฒนธรรม
ตะวันตกโดยเฉพาะอยางยิ่งในดานเพลงไดเขามามีอิทธิพลตอเยาวชนจนทําใหหันไปสนใจเพลง
สมัยใหม 
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“เด็กเดี๋ยวนี้ไมคอยสนใจ(กลองยาว)……มีแค 4 -5 เปอรเซ็นตท่ีสนใจ(กลองยาว) เพราะ
ดนตรีตอนนี้เปล่ียนไปเปนตะวันตก  มีคอนเสิรตเขามาเลน….รอยท้ังรอยสนใจออกมาเตนมารองมา
รํามากกวา(กลองยาว)….” (นายเล้ียง) 

 
ปราชญชาวบานมองวา  ในอนาคต วง 5 ผูเฒาอาจมีปญหาในการเผยแพรภูมิปญญาทองถ่ิน

ได เพราะ ขาดคนมาสืบทอดวงโดยเฉพาะเยาวชนรุนใหมในชุมชน  อยางไรก็ดี ปราชญชาวบานได
หาทางออกใหแกวง โดยการถายทอดภูมิปญญาวงกลองยาวใหแกบุตรหลานของตน ซ่ึงพบวามีบุตร
หลานของปราชญชาวบานบางคนเทานั้นท่ีพรอมจะสืบทอด เชน กรณีบุตรหลานของนายเซ้ียมและ
นายชอุม  รวมถึงในอนาคตอาจมีการรวมสมาชิกของวง 5 ผูเฒา และวงศิษยหลวงพอขาวซ่ึงเปนวง
กลองยาวของนายเซ้ียมและมีบุตรหลานสืบทอด   ท้ังนี้เพ่ือใหชุมชนมีวงกลองยาวสืบทอดตอไป 

“10-20 ป   วง (5 ผูเฒา) อาจจะอยูได  แตคงตีกลองยาวไมไหว…..คงตองรวม 2 วง (วง 5 ผู
เฒา และวงศิษยหลวงพอขาวของนายเซ้ียม) ………ไมรูจะมีใครสืบทอด” (นายเล้ียง) 

“ตอนนี้มีลูกชายสืบทอด เพราะลูกเลน(กลองยาว)อยู…….แต 5 ผูเฒาอาจมีปญหาได เพราะ
พอแกไปก็คงจะเลิก” (นายเซ้ียม) 
 

 4.2.2.2 เพ่ือสรางความบันเทิงและช่ือเสียงใหชุมชน 
 ท่ีผานมาพบวา วงกลองยาวสามารถสรางความบันเทิง ความสนุกสนานและความรื่นเริง
ใหแกชุมชนไดผานงานตางๆ เชน งานบวช และงานแตงงาน  นอกจากนี้ ทางองคการบริหารสวน
ตําบลหนองตาแตมยังไดนําวง 5 ผูเฒามารวมกันสงเสริมการทองเท่ียวและสรางช่ือเสียงใหแก
ชุมชน  เชน  การแสดงกลองยาวเพ่ือตอนรับนักศึกษานานาชาติท่ีมาแลกเปล่ียนวัฒนธรรมท่ีชุมชน  
นอกจากนี้  ปราชญชาวบานยังมองวา การรับแสดงกลองยาวในงานตางๆ โดยเฉพาะในตางจังหวัด
ไดสงผลใหวง 5 ผูเฒามีช่ือเสียงและเปนท่ีรูจักในวงกวางขึ้นดวย 
 4.2.2.3  เพ่ือเปนรายไดเสริมใหแกครอบครัว 
 โดยรวมแลว   เปาหมายท่ีสําคัญท่ีสุดของการถายทอดภูมิปญญาวงกลองยาวนั้นเปนเรื่อง
เกี่ยวกับการอนุรักษใหแกคนรุนหลัง  อยางไรก็ดี  ประโยชนท่ีไดตามมาคือ รายได แตเปนใน
ลักษณะของรายไดเสริม ซ่ึงปราชญชาวบานทุกคนมองวา เรื่องรายไดนั้นมิไดเปนส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุด
ของการถายทอด     นอกจากนี้ การถายทอดภูมิปญญาใหแกโรงเรียนบางครั้งก็มิไดเงินตอบแทน  
แตเปนการทําเพราะความรักและตองการอนุรักษภูมิปญญา   สวนรายไดท่ีมาจากการรับแสดงกลอง
ยาวตามงานตางๆ นั้นก็ไมมากพอท่ีจะเปนรายไดหลักใหแกครอบครัวได  

“เงินไมใชเรื่องสําคัญ  เงินท่ีไดมาไมมาก  แตก็พอไปซ้ือกับขาวได” (นายเล้ียง) 
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“เวลาไปโชว    พอมาหารแบงกันไดคนละ 200-300 บาท บางที  หัวหนาวงแทบจะไมได
อะไร เพราะตองหารแบงลูกนอง……เปนแครายไดเสริม  ถาใหเปนรายไดหลัก   ก็คงไมพอกิน”   
(นายเซ้ียม) 

     
4.2.3 ความเชื่อมโยงระหวางวงกลองยาวและธรรมชาติส่ิงแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ  
ปราชญชาวบานมองวา   วงกลองยาวนั้นมิไดอยูอยางโดดเดี่ยว   แตมองลึกไปถึง

ความสัมพันธเช่ือมโยงวา วงกลองยาวนั้นมีความสัมพันธกับสังคม เศรษฐกิจและธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอม รวมถึงความเช่ือหรือส่ิงเหนือธรรมชาติดวย  ดังนี้ 

4.2.3.1 วงกลองยาวถือเปนภูมิปญญาของชุมชนท่ีมีเอกลักษณโดดเดนอันเนื่องมาจากการ
ผสมผสานระหวางความรูท่ีแตละคนไดเรียนมาจากหลากหลายแหลงหรือหลายจังหวัด  รวมถึง
สะทอนถึงความเช่ือของทองถ่ินและความเคารพในครูบาอาจารยและบรรพบุรุษท่ีไดถายทอดวง
กลองยาวและเปนเจาของกลองยาวมากอน  ดังจะเห็นไดจากพิธีการไหวครูกลองยาวและการปลุก
เสกกลองยาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิประจําวงกลองยาว เชน พอแก  ท่ีบานของนายชอุม ขวัญออน 
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     ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิประจําวงกลองยาวท่ีบานของนายเซ้ียม  บุตรทองคํา 
 
4.2.3.2  วงกลองยาวสะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมของสังคมท่ีเนนความสนุก ความบันเทิง

ในพิธีกรรม  
4.2.3.3  วงกลองยาวมีประโยชนในเชิงการสรางรายไดเสริมใหแกครอบครัว ดังเชน การรับ

แสดงกลองยาวในงานตางๆ   การผลิตกลองยาวเพ่ือขาย  และการถายทอดการแสดงกลองยาวท่ี
โรงเรียนและชมรมเบญจรงคผูสูงอาย ุ  อยางไรก็ดี  ปราชญชาวบานมองวา  “กลองยาวไมใชธุรกิจ  
แตเปนอาชีพเสริม” 

4.2.3.4 วงกลองยาวมีความเกี่ยวของกับธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของชุมชน  ดังเห็นได
จากการผลิตกลองยาวของนายเล้ียงท่ีนําเอาไมขนุนซ่ึงมีปลูกกันทุกบานในชุมชนซ่ึงตายแลวมาผลิต
กลองยาว  รวมถึงนําหนังแพะและหนังคางท่ีไดมาจากปาของชุมชนเพ่ือนํามาใชทําเปนหนังกลอง   

4.2.3.5  การปรับตัวของวงกลองยาวใหเขากับสภาพแวดลอมทางสังคมในปจจุบัน 
กลุมปราชญชาวบานเห็นวา  กระแสวัฒนธรรมตะวันตกท่ีแพรเขามาถึงชุมชนในปจจุบันมี

สวนสําคัญทําใหคนรุนใหมไมใหความสนใจกับภูมิปญญาวงกลองยาวแบบดั้งเดิม  ดังนั้น จึงได
ชวยกันคิดและปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมสมัยใหมเพ่ือท่ีจะทําใหสอดคลองหรือไดรับการยอมรับ
กับความตองการของคนในยุคปจจุบัน  

สําหรับรูปแบบการปรับตัวของวงกลองยาว 5 ผูเฒาใหทันสมัยหรือสอดคลองกับความ
ตองการในปจจุบันนั้น คือ การปรับรูปแบบการแสดงซ่ึงเนนความสนุกสนานแบบสมัยใหม เชน  
การเลนเพลงจังหวะ 3 ชา  มากกวาการเลนเพลงตามประเพณีดั้งเดิม  ซ่ึงทายสุดแลว ปราชญ
ชาวบานมองวา การปรับตัวดังกลาวจะทําใหวงกลองยาวสามารถสืบทอดหรือคงอยูตอไปได 

“สมัยกอน เนนรําสวยอยางเดียว  แตสมัยนี้เวลารํากลองยาว ตองรําเอามัน แบบสตริง” 
(นายชอุม) 
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“แลวแตลูกคาจะส่ัง……ถาลูกคาชอบรําวง  เราก็จะเลนกลองยาวแบบรําวง……ขอมาเราก็
จัดให จะเลนตามคําขอ…ตอนนี้ลูกคาเนนแบบ 3 ชา กับแบบเซ้ิง” (นายเล้ียง) 
 
4.3  การถายทอดภูมิปญญาวงกลองยาว 
 สําหรับประเด็นการถายทอดภูมิปญญาวงกลองยาวของปราชญชาวบานในวง 5 ผูเฒานั้น  
ผูวิจัยไดแบงเปนดานตางๆ  ไดแก ผ ูถายทอดและผูรับการถายทอด  ว ิธีการถายทอด  เนื้อหาและ
ระดับของเนื้อหาท่ีถายทอด  การประเมินผลการถายทอด  ปญหาและอุปสรรคของการถายทอด  
ดังตอไปนี้ 
 
 4.3.1 ผูถายทอดและผูรับการถายทอด 
 ในกระบวนการถายทอดภูมิปญญาวงกลองยาว  พบวา ความสัมพันธระหวางผูถายทอด 
(ปราชญชาวบาน วง 5 ผูเฒา) และผูรับการถายทอดภูมิปญญาวงกลองยาวนั้นมีความสัมพันธ 3 
รูปแบบ ไดแก 
 4.3.1.1 ปราชญชาวบานและบุตรหลาน 
 โดยท่ัวไปแลว  ในกรณีท่ีปราชญชาวบานไดรับการถายทอดภูมิปญญาการแสดงกลองยาว
มาจากบรรพบุรุษ  ดังเชนกรณีของนายเซ้ียมท่ีรับการถายทอดมาจากลุง และนายเล้ียงท่ีไดรับการ
ถายทอดมาจากตา   ปราชญกลุมนี้จะถายทอดภูมิปญญากลองยาวใหแกบุตร เนื่องจากมองวา กลอง
ยาวนั้นเปรียบเสมือนสมบัติหรือมรดกของตระกูล 
 “สมหมาย ลูกชายผมตอนนี้เปนเกษตรกร แตก็มาชวยวงดวย…จะใหเคาไปชวยวงทุกครั้ง
(แสดงกลองยาว)” (นายเซ้ียม) 
 

 โดยปราชญกลุมนี้จะถายทอดใหแกบุตรชายโดยเฉพาะ  เนื่องจาก บุตรชายถูกมองวาจะ
เปนผูรับการสืบทอดวงกลองยาวตอไป    นอกจากนี้  กลุมปราชญชาวบานมองวา กลองยาวนั้นเปน
ส่ิงท่ีเกี่ยวของกับความเช่ือเรื่องส่ิงศักดิ์สิทธ์ิและครูบาอาจารย  ดังนั้น จึงมองวา บุตรชายเปนผู
สมควรไดรับการถายทอดมากกวาบุตรสาว  เชน  กรณีบุตรชายของนายชอุม  นายเล้ียง และนาย
เซ้ียมท่ีไดรับการถายทอดภูมิปญญาวงกลองยาว    โดยปราชญชาวบานไดถายทอดใหแกบุตร
ในชวงท่ีเรียนระดับประถมศึกษา หรือชวงอายุระหวาง     6-9  ป  และโรงเรียนของบุตรยังไดเชิญ
ไปสอนนักเรียนท่ีโรงเรียนอีกดวย เชน กรณีของนายเล้ียง  
 สําหรับกรณีของปราชญชาวบานท่ีมาหัดเรียนกลองยาวเม่ือเปนผูใหญแลว  หรือกลาวไดวา
มาหัดเรียนโดยการชักจูงของกลุมเพ่ือนในวง 5 ผูเฒา และไมไดมีภูมิปญญาดานนี้มากอน ดังเชน
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กรณีของนายผิน และนายสานิตไมไดถายทอดภูมิปญญาดานกลองยาวใหแกบุตร เนื่องจากมองวา 
บุตรไมมีความผูกพันกับวงกลองยาว  ประกอบกับบุตรมีอาชีพหลักอยูแลว   
 “มาเรียนตอนโตแลว ก็เลยไมไดไปสอนอะไรใหลูก” (นายผิน) 
 “ท่ีบานไมมีคนเรียนกลองยาว  เคาไปเลนลิเกกันหมด” (นายสานิต) 
 
 โดยรวมแลว การถายทอดภูมิปญญาใหบุตรหรือสมาชิกในครอบครัวนั้นจะทําแบบไมเปน
ทางการ  สําหรับการซอมกลองยาวกับสมาชิกในครอบครัว พบวา กรณีของนายเซ้ียม  จะมีการซอม
กลองยาวกับสมาชิกในครอบครัวหรือบุตรหลานในเวลาเย็นเปนประจํา  เนื่องจากนายเซ้ียมมีวง
กลองยาวเปนของตนเองและมีสมาชิกหลายคน    สวนปราชญชาวบานคนอ่ืนๆ ในวงจะทําการซอม
กลองยาวกับบุตรหลานและสมาชิกของวงกอนท่ีจะมีการไปแสดงกลองยาว ท้ังนี้ขึ้นอยูกับเวลาวาง  
และระดับความสามารถของบุตรหลานวาจําเปนตองซอมบอยครั้งเพียงใด  กลาวคือ หากบุตรหลาน
มีความเช่ียวชาญมีความเปนมืออาชีพแลว จึงจะซอมลวงหนากอนการแสดงไมกี่วัน  
 

4.3.1.2 ปราชญชาวบานและนักเรียน 
 ปจจุบัน  กลุมผูรับการถายทอดภูมิปญญาสวนใหญของปราชญชาวบานวง 5 ผูเฒา คือ 
นักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนตางๆ ของอําเภอปราณบุรี  สําหรับจุดเริ่มตนของการ
ถายทอดเกิดจากความมีช่ือเสียงของวง 5 ผูเฒา ประกอบกับในชวงประมาณปพ.ศ.2542 ทาง
โรงเรียนบานเมืองเกาไดเชิญนายเล้ียงใหไปสอนกลองยาวใหแกนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  ซ่ึง
มีบุตรชายของนายเล้ียงเรียนอยูดวย  หลังจากนั้นเปนตนมาทางโรงเรียนอ่ืนๆ ในอําเภอปราณบุรีได
เชิญใหปราชญชาวบานไปสอนใหแกนักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 4-6 เปนประจําทุกปจนถึง
ปจจุบัน  

สําหรับสาเหตุสําคัญประการหนึ่งท่ีทําใหสอนแตเฉพาะนักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 4-6 
โดยไมไดสอนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษานั้นเปนเพราะ  นักเรียนท่ีมีอายุมากขึ้นอาจไมมีความ
กลาแสดงออกอันเนื่องมาจากกลองยาวเปนการแสดงท่ีอยูบนพ้ืนฐานของความสนุกสนาน    โดย
ปราชญชาวบานไดอธิบายวา 

 “จะสอนเด็ก 9-10 ขวบ หรือถึง ป.6 เทานัน้  เพราะพอเด็กโต  เด็กจะเริ่มอาย…..กลองยาว
ตองใชความกลาแสดงออก  ถาอายก็เลนไมได” (นายเล้ียง) 
 

สําหรับรายช่ือโรงเรียนและช่ือของปราชญชาวบานท่ีไปสอนใหแกนักเรียน สรุปดังตาราง
ดานลางนี้ 
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ตารางที่ 1   รายช่ือโรงเรียนและปราชญชาวบานผูถายทอดภูมิปญญาวงกลองยาว 
โรงเรียน ปราชญชาวบาน: ผูถายทอดภูมิปญญาวงกลองยาว 

โรงเรียนเขานอย นายเล้ียง และ นายชอุม 
โรงเรียนบานเมืองเกา นายเล้ียง และ นายชอุม 
โรงเรียนปากน้ําปราณ นายเซ้ียม  นายเล้ียง และนายชอุม 
โรงเรียนหนองตาเย็น นายเล้ียง และ นายชอุม 
โรงเรียนหนองตาแตม นายผิน 
โรงเรียนบานหนองยิงหมี นายเซ้ียม 

 
 ปราชญชาวบานอธิบายวา แตละโรงเรียนจะเชิญปราชญชาวบานไปสอนท่ีโรงเรียนเปน
ประจําทุกป โดยไปสอนปละประมาณ 10 ครั้งในลักษณะของสัปดาหละ 1 ครั้งๆ ละ 2 ช่ัวโมง ซ่ึง
ปราชญชาวบานจะไดคาตอบแทนครั้งละประมาณ 200 บาท  นอกจากนี้ บางโรงเรียนไดเชิญ
ปราชญชาวบานไปสอนเพียง 1 ครั้งตอภาคการศึกษา 

สําหรับสาเหตุสําคัญท่ีทําใหการสอนท่ีโรงเรียนของปราชญชาวบานมิไดมีความตอเนื่อง
ตลอดท้ังปหรือสอนทุกภาคการศึกษา  เนื่องจากปราชญชาวบานมีงานประจําเปนเกษตรกร  
นอกจากนี้ ทางโรงเรียนมีครูสอนวิชานาฏศิลปเปนประจําอยูแลว   โดยการไปสอนกลองยาวนั้น 
ปราชญชาวบานมองวาตนเองมีสถานภาพเปน “ครูท่ีปรึกษา”  และ “ครูผูชวยสอน”  ในลักษณะ
การใหคําแนะนําแกวงกลองยาวของโรงเรียน รวมถึงเพ่ือฝกซอมวงกลองยาวของโรงเรียนท่ีจะใช
ไปงานแหเทียนพรรษาประจําป   

“พอเด็กเรียนเสร็จ แหเทียนพรรษาเสร็จ ก็เลิกไปสอน…โรงเรียนใหไปซอมกอนไปแห
พรรษา สอนปละครั้ง…….ปหนาก็ตองไปหัดเด็กรุนใหม”  (นายเล้ียง) 

 
อยางไรก็ดี  ส่ิงสําคัญประการหนึ่งท่ีพบในความสัมพันธระหวางปราชญชาวบานและ

นักเรียน คือ  การแสดงถึงความเคารพยกยองแกปราชญชาวบาน  กลาวคือ ทางโรงเรียนจะขอให
ปราชญชาวบานทําพิธีครอบครูใหแกนักเรียนเพ่ือความเปนสิริมงคลกอนการเรียนและการแสดง
กลองยาว  โดยโรงเรียนมองวา   กลองยาวเปนภูมิปญญาไทยท่ีจําเปนตองมีการแสดงความเคารพตอ
ครูบาอาจารย  ประกอบกับปราชญชาวบานกลุมนี้เปนผูอาวุโสท่ีไดรับการถายทอดภูมิปญญานี้มา
จากบรรพบุรุษและครูบาอาจารยทางวงกลองยาว 
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นอกจากนี้ หนาท่ีอีกประการหนึ่งของปราชญชาวบาน คือ  การ “จาหนากลอง” ใหกลอง
ยาวของโรงเรียน  สําหรับประโยชนหรือกลาวไดวาเปนภูมิปญญาของการจาหนากลอง คือ การทํา
ใหกลองยาวมีเสียงดังขึ้นในเวลาตี  และท่ีสําคัญคือ เปนการปรับแตงเสียงของกลองยาวแตละลูกให
มีเสียงท่ีเขากันในขณะท่ีตีรวมกัน  โดยปราชญชาวบานไดอธิบายรายละเอียดไวดังนี ้

“จาหนากลอง คือ การเอาขาวสุกมาคลุกกับขี้เถา  นํามาติดไวท่ีหนากลอง ติดไวเพ่ือให
เสียงดังเวลาต ี ถาไมติด เสียงก็ไมดัง……บางทีก็ใชขนมโกแทนได”  (นายชอุม) 

“บางทีกลองโดนเหง่ือ กลองก็จะหยอน จาหนากลองหลุด  ก็ตองคอยแตงอยูเรื่อยๆ” (นาย
เล้ียง) 

 
สําหรับขั้นตอนการจาหนากลอง ซ่ึงเปนภูมิปญญาเพ่ือการปรับแตงเสียงกลองยาว มีดังนี ้

 1) การนําขนมโก มาติดบนหนังกลองยาว 
 
 
                          
 
 
 
 
 
                                    ขนมโก       
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 

                             
           การติดขนมโกลงบนหนังกลองยาว 
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 2) การนําแปงโรยทับบริเวณท่ีติดขนมโก หรือการผสมขี้เถาในขนมโก เพ่ือปองกันไมให
ขนมโกติดมือในขณะท่ีตกีลองยาว นอกจากนี้ การผสมขี้เถายังทําใหมองเห็นการจาหนากลองได
อยางชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
                                                            การโรยแปงทับบริเวณขนมโก                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    การจาหนากลองโดยการผสมขี้เถา 
 
 
 
 

          

           
 

DPU



 
 

56 

4.3.1.3 ปราชญชาวบานและผูสูงอาย ุ
 ในชวง 5-6 ปท่ีผานมา ปราชญชาวบานมีโอกาสไปสอนกลองยาวใหแกผูสูงอายุประมาณ
เดือนละ 1 ครั้ง โดยเปนกลุมผูสูงอายท้ัุงในและนอกอําเภอปราณบุรีท่ีมีอายุ 60 ปขึ้นไปท่ีมาเขารวม
ชมรมเบญจรงคท่ีโรงพยาบาลปราณบุรี  ซ่ึงเปนชมรมท่ีเนนการทํากิจกรรมตางๆ เพ่ือเสริมสราง
สุขภาพใหแกผูสูงอาย ุ  ท้ังนี้ผูสูงอายใุนชมรมมีประมาณ 50 คน  แตมีผูเรียนตีกลองยาวประมาณ 9-
10 คน โดยเปนการเรียนตีกลองยาวเพ่ือใชเปนเครื่องใหจังหวะสําหรับผูสูงอายุคนอ่ืนๆ สําหรับการ
ออกกําลังกายท่ีเรียกวา  “รําไมพลองกลองยาว”    ท้ังนี้  ปราชญชาวบานไดรับคาตอบแทนจาก
ชมรมฯ เพ่ือเปนคาเดินทางครั้งละ 200 บาท  
 โดยสรุปแลว  ความสัมพันธระหวางปราชญชาวบานและผูรับการถายทอดท่ีแตกตางกันนี้ 
ไดสงผลตอวิธีการและเนื้อหาของการถายทอดดวย ดังจะขอกลาวในหัวขอถัดไป 
 
 4.3.2 วิธีการถายทอด 
 ภูมิปญญาสวนใหญท่ีถายทอดนั้นเปนเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคการตีกลองยาว การรองเพลง 
และการรํา   โดยการถายทอดภูมิปญญาเหลานี้ พบวา ปราชญชาวบานใชวิธีการท่ีไมเปนลายลักษณ
อักษร  ซ่ึงสามารถแบงออกไดเปน 3 รูปแบบ   ดังนี้ 
 4.3.2.1 การถายทอดแบบ “ครูพักลักจํา” 
 สําหรับการถายทอดภูมิปญญาเกี่ยวกับวงกลองยาวแบบครูพักลักจํา  ซ่ึงเปนการเรียนรูใน
ชีวิตประจําวันผานการแอบเรียนหรือการสังเกตการตีกลองยาวของผูอ่ืน และนําความรูท่ีไดจากการ
สังเกตมาทดลองทําดวยตนเอง โดยการถายทอดในรูปแบบนี้พบวามีปรากฏในการถายทอดระหวาง
สมาชิกในครอบครัวของปราชญชาวบาน  ดังเห็นไดจากกรณีตอไปนี้  
 กรณีของนายเซ้ียมไดเรียนรูภูมิปญญาการเลนกลองยาวแบบครูพักลักจํามาจากคุณลุงใน
สมัยท่ียังเปนเด็ก  โดยการสังเกตการตีกลองยาวของลุงซ่ึงเปนหัวหนาวงกลองยาวในจังหวัด
เพชรบุร ี  นอกจากนี้ ยังถายทอดความรูเกี่ยวกับการตีกลองยาวใหแกบุตรชายโดยใชวิธีการแบบครู
พักลักจําอีกดวย  กลาวคือ เปนการใหบุตรไดเรียนรูเทคนิคการตีกลองผานการสังเกตการตีกลอง
ของตน 
 “ตอนนั้นก็เรียนแบบครูพักลักจํา  ไปดูลุงวาเขาเลนกันอยางไร  เราก็หัดเลนตาม….อยาก
เรียนเพราะใจรัก……พาลูกชายไปดูตอนเลนกลองยาวดวย”  (นายเซ้ียม) 
 
 กรณีของนายเล้ียง  ไดเรียนรูภูมิปญญากลองยาวในชีวิตประจําวันมาจากคุณตาตั้งแตสมัยท่ี
ยังเปนเด็ก จนทําใหมีการซึมซับความรูรวมถึงมีความผูกพันกับวงกลองยาวมาจนถึงปจจุบัน  
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นอกจากนี้การฝกซอมกลองยาวกับปราชญชาวบานในวง 5 ผูเฒาท่ีบานของนายเล้ียง ประกอบการท่ี
นายเล้ียงเคยพาบุตรชายไปรวมแสดงกลองยาวดวย  จึงทําใหเปนการถายทอดภูมิปญญาในทางออม
ใหแกบุตรชายในขณะเดียวกันดวย 

“ฝก (กลองยาว) มาตั้งแต 8 ขวบ  ชวงป.1 ป.2 แอบเรียนจากตาอยู  มีวง 2 วง ก็ไปชวยตีฉิ่ง
ตีฉาบ…….  ไดยินเสียง(กลองยาว)ทุกวัน ก็เลยผูกพัน” (นายเล้ียง) 

 
 นอกจากการถายทอดแบบครูพักลักจําจะมีปรากฏในครอบครัวแลว ยังพบวา ปจจุบัน 
ปราชญชาวบานยังไดเรียนรูเทคนิคการตีกลองยาวผานการสังเกตปราชญชาวบานท่ีเปนสมาชิกใน
วง 5 ผูเฒาดวยกันเองดวย  เชน กรณีของนายชอุมท่ีไดสังเกตเทคนิคการตีกลองของเพ่ือนปราชญ
ชาวบานในวงเพ่ือนํามาใชในการปรับปรุงการตีกลองของตนเอง 
 “ผมลักจํามาจากลุงเซ้ียม  อันไหนดี ก็รับเอามา” (นายชอุม) 
 
 สําหรับการถายทอดดานการรองเพลงและการรําประกอบการแสดงกลองยาวนั้นไดใช
วิธีการถายทอดแบบครูพักลักจําเชนเดียวกันกับการถายทอดการตีกลองยาว โดยมีลักษณะเปนการ
ใหบุตรหลานสังเกตการแสดงจากวงกลองยาวดวยตัวเองในขณะท่ีไปแสดงตามงานตางๆ   อยางไร
ก็ดี การถายทอดการรองเพลงและการรํามิไดมีเพียงแคครูพักลักจําเทานั้น  แตยังคงมีกระบวนการ
สอนและแนะนําอยางไมเปนทางการใหแกบุตรหลานควบคูไปดวย 
 โดยสรุปแลว ปราชญชาวบานมองวา การถายทอดแบบครูพักลักจํานั้นมีความสําคัญ  ดังนี้ 
 ประการแรก    การถายทอดแบบครูพักลักจํา  เปนการเรียนรูโดยธรรมชาติของทุกคน คน
สามารถเรียนรูโดยการสังเกตจากวิธีการตีกลองยาวจากคนอ่ืนๆ ได  มีความเหมาะสมกับการ
ถายทอดในครอบครัว เพราะสามารถเรียนรูจากชีวิตประจําวันไดทุกวัน และไมตองใชความเปน
ทางการ  เชน การสังเกตระหวางการไปแสดงกลองยาวในงานตางๆ และการฝกซอมกับวงกลองยาว
ท่ีบาน   

ประการท่ีสอง    การถายทอดแบบครูพักลักจํา  อาจทําใหเกิดการพัฒนาเปนภูมิปญญาใหม
ได  กลาวคือ สามารถนํามาผสมผสานกับภูมิปญญาหรือเทคนิคการตีกลองท่ีตนเองมีอยูแลว  เพ่ือให
เกิดเทคนิคการตีกลองแบบใหมท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะตนและมีความไพเราะขึ้นได 
 “ครูพักลักจําเปนส่ิงท่ีไมสามารถสอนกันตรงๆ ได  บางทีเด็ก (บุตร) อาจจะไปดัดแปลง
เปนของเคาเองก็ได”  (นายเล้ียง) 
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 4.3.2.2 การถายทอดแบบ “การสาธิตวิธีการ และการบอกเลาโดยตรง” 
 สําหรับการถายทอดภูมิปญญาดวยวิธีการสาธิตวิธีการและการบอกเลาโดยตรงนั้นเปน
วิธีการถายทอดท่ีเปนทางการโดยพบมากในกรณีท่ีผูรับการถายทอดเปนนักเรียนในโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา และผูสูงอายุในชมรมเบญจรงค  
 ปราชญชาวบานมองวา  การถายทอดเทคนิคการตีกลองยาวท่ีดีนั้น  จําเปนตองเริ่มจากการ
สาธิตหรือแสดงใหดเูปนตัวอยาง ประกอบกับการพูดอธิบายประกอบ จะชวยทําใหผูเรยีนเกิดความ
เขาใจไดมากขึ้น  ท้ังนี้มีสาเหตุมาจากการตีกลองยาวนั้นเปนเรื่องท่ียาก  เพราะเปนการเลนโดยไมมี
โนต  แตจําเปนตองอาศัยทักษะการตี  การจํา และการฟงเสียงกลองยาว   ดังคําอธิบายตอไปนี ้
 “กลองยาวเลนยากกวาระนาดตรงท่ีไมมีโนต  ตองจําเอา……กลองยาวมีเสียง ‘เปง   ถอม   
ติ๊   ปะ   เบิด”    (นายชอุม) 
 “ตองตี(กลอง)เปนเพลงใหฟงกอน   มือเขาก็จะตีไดตามไปดวย” (นายผิน) 
 
 ปราชญชาวบานไดยกตัวอยางของการสาธิตวิธีการตีกลองยาวเพ่ือสอนนักเรียนใหเกิด
ความเขาใจในจังหวะและเทคนิคการตีกลองยาว  ดังนี้ 
 “เด็กท่ีเพ่ิงเรยีนใหมๆ  ตองตีใหฟงกอนวา กลองตองตีเปนเสียง ‘เปง ติ๊ก’   แตเด็กบางคนก็
ตีเปน ‘เปง  แบะ’  หรือบางท่ีตองตีใหเปน ‘เปง  เบิด’  แตเด็กตีเปน ‘เปง  เปง’   บางทีตองต ี4 ที  แต
เด็กตีแค 3  ที…………….ก็ตองทําใหเขาดูจนกวาเขาจะทําตามได” (นายเล้ียง) 
 
 กลาวโดยรวมแลว  การถายทอดภูมิปญญาของปราชญชาวบานโดยเฉพาะในดานการตี
กลองยาวใหแกนักเรียนดวยวิธีการสาธิตและการบอกเลาโดยวาจา  ม ีขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นท่ี  1.  การสอนจังหวะ  โดยใหผูเรียนฝกตบมือใหเปนจังหวะโดยเริ่มการสอนจาก
จังหวะกลองยาวแบบงายไปสูแบบยาก 

ขั้นท่ี  2.   ปราชญชาวบานสาธิตการตีกลองยาวใหนักเรียนดูเปนตัวอยาง  พรอมกับการ
บอกเลาโดยตรงหรืออธิบายประกอบเกี่ยวกับการตีกลองยาวใหเขากับจังหวะท่ีไดสอนไปในขั้น
แรก  โดยในขั้นนี้  ปราชญชาวบานเนนวาจําเปนตอง “จ้ํ าจี้จ้ําไช”  คือจะตองสอนหรือให
ขอเสนอแนะตลอดจนกวาผูเรียนจะเขาใจและปฏิบัติไดถูก 

ขั้นท่ี  3.   การใหนักเรียนทดลองตีกลองยาวตามปราชญชาวบาน  
ขั้นท่ี 4.   ในกรณีท่ีนักเรียนคนใดตีกลองยาวไดถูกตองตามตัวอยาง หรือเรียกไดวา เปนคน

ตีเกง หรือ “ตีเต็มเสียง”    ปราชญชาวบานจึงจะใหนักเรียนคนนั้นเปนคนตีกลองยาวนํา  และให
นักเรียนคนอ่ืนๆ ต ีกลองยาวตามนักเรียนคนดังกลาว  หรือกลาวไดวาเปนการเรียนในลักษณะ “ตีนํา 
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ตีตาม” ซ่ึงปราชญชาวบานไดเปรียบเทียบนักเรียนท่ีตีกลองยาวไดถูกตองวาเปนเหมือน “ต นเสียง
ของคนรองเพลงชาต”ิ     
 

ในกรณีท่ีเปนการถายทอดเนื้อหาเกี่ยวกับการรองเพลง และการรําประกอบการแสดงกลอง
ยาวใหแกกลุมนักเรียนท่ีโรงเรียน  พบวา เปนการอาศัยวิธีการถายทอดเชนเดียวกันกับการตีกลอง
ยาว  กลาวคือ ปราชญชาวบานจําเปนตองแสดงบทบาทเปน “คนตนเสียง” หรือเปนผูรองเพลงนํา
กอน หรือเปนผูรําใหดูกอน  หลังจากนั้นจึงใหผูเรียนรองตาม หรือรําตาม  

“เวลาสอนรํา  ตองรําใหดูกอน แลวใหเด็กรําตาม……ต องคอยดู ถ ายังรําไมถูก ก ็ตองบอก 
รําใหดูอีก”  (นายเซ้ียม) 

 
การถายทอดดังท่ีไดกลาวมาท้ังหมดนี้เปนการถายทอดท่ีไมเปนลายลักษณอักษรเทานั้น   

สําหรับการถายทอดท่ีเปนลายลักษณอักษร พบวา มีแตในอดีตเทานั้น กลาวคือ  ทางโรงเรียนเคย
ชวยปราชญชาวบานในการพิมพเนื้อรองของวงกลองยาวใสกระดาษทําเปนแผนพับเพ่ือใชเปนส่ือ
ในการสอนแกนักเรียน  อยางไรก็ดี  จากการสอนของปราชญชาวบานท่ีเนนการทองจําและเนนใน
เรื่องเทคนิคการตีกลองยาวมากกวา จึงทําใหไมไดมีการผลิตส่ือการสอนในดานเนื้อรองออกมา
อยางตอเนื่อง 

“เพลงหลักกลองยาวไมตองพิมพก็ได  เพราะเปนเพลงครู ‘เปง ถ อม’ ….แตเทคนิคการตี
ตองใชความจํา จะตองสอนสอดแทรกไปตอนท่ีสอน” (นายเล้ียง) 

“ไมจําเปนตองมีส่ือการสอน  ไมใชอังกะลุง อ ันนั้นจําเปนตองมี” (นายชอุม) 
 
 สําหรับการสอนใหแกกลุมผูสูงอายุในชมรมเบญจรงค พบวา ม ีวิธีการถายทอดท่ีเหมือนกับ
การสอนใหแกนักเรียน แตเปนการสาธิตและใหผูสูงอายุบางคนทําตามเฉพาะเทคนิคการตีกลองขั้น
พ้ืนฐานเทานั้น  เนื่องจากเปนการเรียนตีกลองยาวเพ่ือนําไปใชเปนเครื่องใหจังหวะแกผูสูงอายุ
สวนมากเวลาท่ีออกกําลังกาย 
 โดยสรุปแลว ปราชญชาวบานนิยมใชวิธีการถายทอดแบบการสาธิตวิธีการและการบอกเลา
โดยตรง เพราะมองวา กลองยาวเปนเครื่องดนตรีท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัว กลาวคือ เปนเครื่องดนตรี
ท่ีไมมีโนตเหมือนกับเครื่องดนตรีไทยชนิดอ่ืนๆ  และเนนท่ีเทคนิค รวมถึงความจํา   ดังนั้น การ
สอนโดยการแสดงใหดูเปนตัวอยางประกอบกับอธิบายจึงเปนวิธีการสอนท่ีเหมาะสม  
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 4.3.2.3 การถายทอดผาน “พิธีกรรม”  
 ปราชญชาวบานไดทํา “พิธีไหวครูหรือครอบครู”  ใหแกบรรดาบุตรหลานและนักเรียน  
โดยพิธีกรรมนี้ถือเปนการถายทอดภูมิปญญาอีกรูปแบบหนึ่งท่ีเนนใหผูรับการถายทอดเห็น
ความสําคัญของภูมิปญญาทองถ่ินและใหความเคารพตอครูบาอาจารยกอนท่ีจะเรียนและแสดง
กลองยาว    

 “ถาไมทําพิธี ก็เหมือนกับวาไมเคารพไมบูชา (ครูบาอาจารย)” (นายชอุม) 
“เขา (โรงเรียน)ใหไป ‘จับมือ’ ก็เหมือนกับการครอบครูใหเด็ก” (นายเล้ียง) 

 
 อยางไรก็ดี ปราชญชาวบานไมไดประกอบพิธีไหวครูใหแกกลุมผูสูงอายุในชมรมเบญจรงค  
เนื่องจากการถายทอดใหกลุมนี้เปนเพียงแคการใชกลองยาวเพ่ือใหจังหวะการออกกําลังกาย หรือ
กลาวไดวา ไมไดเปนการถายทอดความรูเพ่ือนําไปใชในการแสดงหรือเพ่ือใหสืบทอดวงกลองยาว
ตอไป 
 
 4.3.3 เนื้อหา และ ระดับของเนื้อหาที่ถายทอด 
 จากการท่ีปราชญชาวบานแตละคนมีความถนัดหรือความเช่ียวชาญของตนเอง ดังนั้น 
เนื้อหาท่ีถายทอดจึงสามารถแบงแยกไดตามความชํานาญของปราชญแตละคน ซ่ึงผูวิจัยไดจําแนก
เนื้อหาท่ีถายทอดโดยแบงตามระดับของภูมิปญญา  และปราชญชาวบานผูถายทอด  ดังตาราง
ตอไปนี้ 
 

ตารางที่ 2   ระดับและเนื้อหาของภูมิปญญาวงกลองยาวท่ีถายทอดโดยปราชญชาวบาน 
ระดับของเนื้อหาที่ถายทอด เนื้อหาที่ถายทอด ปราชญชาวบาน: ผูถายทอด 

ภูมิปญญาวงกลองยาว 
ระดับเทคนิค (ภาคปฏิบัติ) การตีกลองยาว นายเล้ียง  นายชอุม  นายเซ้ียม และ

นายผิน 
การรองเพลงกลองยาว นายเล้ียง  นายชอุม  และนายเซ้ียม 
การรํากลองยาว นายเซ้ียม 

ระดับความเช่ือและพิธีกรรม การทําพิธีไหวครู นายเซ้ียม  นายเล้ียง  และนายชอุม 
ความเช่ือเรื่องส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ 
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 4.3.3.1 ระดับเทคนิค  
 เนื้อหาในการถายทอดภูมิปญญาวงกลองยาวสวนใหญจัดเปนเนื้อหาในระดับเทคนิค หรือ
เปนความรูในภาคปฏิบัติ   สำหรับเนื้อหาสําคัญท่ีถายทอด  ม ีดังนี้ 
 - ดานการตีกลองยาว 

จุดเดนสําคัญของการถายทอดทักษะการตีกลองยาวนั้นมีความเกี่ยวของกับลักษณะของ
กลองยาว กลาวคือ  กลองยาวเปนเครื่องดนตรีท่ีไมมีโนต  ดังนั้น ปราชญชาวบานจึงไมสามารถ
ถายทอดออกมาเปนลายลักษณอักษรหรือเปนตัวโนตได แตจะตองใหผูรับการถายทอดฝกฝนใน
เรื่องทักษะการตีและฟงเสียงกลองยาว 

ในอันดับแรกของการถายทอดทักษะการตีกลองยาว  ปราชญชาวบานไดเนนการสอน
จังหวะของกลางยาวขั้นพ้ืนฐานผานการตบมือใหจังหวะ หลังจากนั้นจึงเปนการตีกลองยาวโดยเนน 
“เทคนิคขั้นพ้ืนฐาน”  ค ือ การตีกลองยาวใหไดเสียง  ไดแก  เปง ถอม (ทอม)  ติ๊ก   ป ะหรือตะ  
เบิดหรือเนิด 

สําหรับการสอนตีกลองยาวใหออกมาเปนเสียงตางๆ มีดังนี ้
1) เสียง “ถอม” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          การตีบริเวณตรงกลางของกลองยาวโดยนิ้วมือชิดกัน 
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2) เสียง “เปง” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การตีบริเวณริมขอบของกลองยาว 

 
3) เสียง “เบิด” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การตีบริเวณริมขอบของกลองยาวคลายกับการตีของเสียงเปง  

แตจะตองใชนิ้วของอีกมือหนึ่งแตะบริเวณขอบของกลองยาวตามทันที 
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4) เสียง “ปะ” 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตีบริเวณตรงกลางของกลองยาว โดยเปนการตีท่ีไมเปดมือและตองมีการสะบัดมือ  
                                                      (ใชปลายมือต)ี 

 
5) เสียง “ติ๊ก” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            การใชมือหลักเคาะบริเวณริมขอบของกลางยาว และใชนิ้วของอีกมือหนึ่งกดบริเวณริม 
                                               ขอบของกลองยาว 
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เทคนิคการตีกลองยาวขั้นพ้ืนฐานใหเปนเสียงตางๆ ดังกลาวนี้  ถือไดวาเป ็นหัวใจสําคัญ
ของการตีกลองยาว  เนื่องจากผูเรียนสามารถนําเทคนิคท่ีกอใหเกิดเสียงท่ีแตกตางกันเหลานี้ไป
ประยุกตใชเปนฐานในการตีกลองยาวใหเปนเพลงตางๆ ได     ซ่ึงโดยท่ัวไปผูรับการถายทอดทุกคน
จําเปนตองเลนเพลงพ้ืนฐานของเพลงกลองยาวใหไดกอน นั่นคือ  “เพลงครู”  ท ี่มีเสียงเปง-ถอม  
กอนท่ีจะฝกตีเพลงอ่ืนท่ีมีความยากขึ้น   นอกจากนี้ เทคนิคขั้นสูงของการตีกลองยาวนั้นสามารถตี
กลองยาวใหออกมาเปนเนื้อรองตามเพลงได เชน เพลงจับปลาชอนซ่ึงเปนเพลงท่ีแตงโดยกลุม
ปราชญชาวบานวง 5 ผูเฒาซ่ึงมีทอนรองตอนตนวา “จับปลาชอน จับปลาชอน หลุดฉิบ”  ก็จะตองตี
กลองยาวใหไดเสียงออกมาตามเนื้อเพลง 

โดยท่ัวไปแลว  กลุมนักเรียนจะไดรับการถายทอดแตเฉพาะเทคนิคการตีกลองขั้นพ้ืนฐาน
เทานั้น     แตสําหรับกลุมบุตรหลานจะไดรับการถายทอดเทคนิคการตีกลองยาวขั้นสูงหรือเทคนิค
ในระดับมืออาชีพดวย ท้ังนี้เพ่ือสืบทอดวงกลองยาวตอไป     

อยางไรก็ดี  โดยสวนใหญแลว ปราชญชาวบานไมไดใชวิธีการถายทอดเทคนิคการตีกลอง
ยาวขั้นสูงดวยวิธีการสาธิตหรือบอกกลาวโดยตรงใหแกบุตรหลาน   เนื่องจากมองวา เปนส่ิงท่ีบุตร
หลานจําเปนตองไดรับผานการสังเกตหรือการเรียนรูแบบครูพักลักจําดวยตนเองผานการฝกซอม
หรือการไปรวมแสงกลองยาวรวมกับปราชญชาวบาน  ประกอบกับมองวา เทคนิคการตีกลองยาว
ขั้นสูงเปนความสามารถเฉพาะตัวท่ีไมอาจถายทอดกันโดยตรงได   ดังนั้น บุตรหลานจึงตองเรียนรู
ดวยตัวเอง และนําความรูท่ีไดไปฝกฝนและพัฒนาตอจนทําใหเกิดเทคนิคการตีกลองยาวขั้นสูงดวย
ตัวเอง  
 “เด็กตองพัฒนากลเม็ด  ล ูกเลน  ดัดแปลงดวยตัวเอง……เก ิดจากการลักจําเอา  สอนกัน
ไมได” (นายเล้ียง) 
   
 - ดานการรําและรองเพลงกลองยาว 
 สําหรับดานการรํา พบวา นายเซ ี้ยมเปนปราชญชาวบานเพียงคนเดียวในสมาชิกวง 5 ผ ูเฒาท่ี
สอนการรําใหแกนักเรียนและบุตรหลาน  เนื่องจากเปนผูท่ีมีความเช่ียวชาญ  โดยทารําท่ีไดถายทอด
ไปนั้นมีหลากหลายของทาทางท้ังชายและหญิง   ท ั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะหรือประเภทของเพลง  เชน 
ท าตลกหรือขําขัน  ท าเกี้ยวพาราสี  ทารําเซ้ิง  และทารําวง 
 ในดานการรองเพลงกลองยาว พบวา เปนการถายทอด “เพลงแมบท” หรือเพลงลูกคู ซ่ึง
เปนเพลงมาตรฐานท่ัวไปท่ีใชในการประกอบการแสดงกลองยาว  นอกจากนี้ ยังมีการถายทอดบท
เพลงกลองยาวท่ีแตงขึ้นใหมโดยกลุมปราชญชาวบานดวย เชน เพลงจับปลาชอน ซ่ึงเกิดขึ้นจากการ
เรียนรูธรรมชาติรอบตัวและนํามาแตงเปนเนื้อเพลงประกอบการแสดง  
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อยางไรก็ดี   จากการท่ีปราชญชาวบานไดอธิบายถึงจุดเดนของเพลงกลองยาวท่ีวา เพลง
กลองยาวนั้นสามารถแตงไดใหมโดยขึ้นอยูกับสถานการณหรือเหตุการณ  รวมถึงการแลกเปล่ียน
เรียนรูเพ่ือแตงเพลงใหมระหวางปราชญชาวบานดวยกัน   จุดเดนดังกลาวนี้ถือไดวาเปนภูมิปญญา
เฉพาะตัวหรือเปนความสามารถพิเศษ  ด ังนั้น จึงมิไดมีการถายทอดภูมิปญญาการแตงเพลงกลอง
ยาวใหแกผูรับการถายทอด 

“ไมไดสอนแตงเพลง  มันแล วแตเราจะมา ‘ตอเพลง’กัน …..เพลงแตละวงจึงไมเหมือนกัน 
เพราะเกิดจากการมาประยุกตรวมกันใหเปนเพลงใหม” (นายเล้ียง) 
 

ตัวอยางเพลงกลองยาวที่ใชในการถายทอด 

 
 
 

เพลงเขนหรือเพลงเดิน  
เปนเพลงแมบทท่ีถายทอดใหแกผูรับการถายทอดทุกกลุม 
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เพลงลูกคูกลองยาว 

 เปนเพลงแมบทท่ีถายทอดใหแกบุตรหลานหรือสมาชิกในวง เพ่ือนําไปใชในการแสดง 
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เพลงจับปลาชอนและเพลงเชิญ 
เปนเพลงประจําวง 5 ผูเฒา และเปนเพลงท่ีปราชญ ชาวบานรวมกันแตงเพ่ือใชถายทอดใหแก 

บุตรหลานหรือสมาชิกในวง เพ่ือนําไปใชในการแสดง 
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 4.3.3.2 ระดับความเช่ือและพิธีกรรม 
 ปราชญชาวบานไดถายทอดเนื้อหาในระดับความเช่ือและพิธีกรรมใหแกนักเรียนและบุตร
หลาน ม ีดังนี้ 
 - พิธีไหวคร ู
 ปราชญชาวบานไดถายทอดความเช่ือเรื่อง “ครูแก” (ฤๅษี  พอปู  พ อแก) ซ่ึงเปนส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ
ท่ีผูเรียนกลองยาวทุกคนตองนับถือ โดยอธิบายใหผูรับการถายทอดเห็นถึงความสําคัญของการทํา
พิธีไหวคร ูและอธิบายถึงขั้นตอนในการทําพิธีไหวครู  ซ ึ่งทุกคนท่ีเรียนกลองยาวควรจะตองผาน
พิธีกรรมนี้เพ่ือความเปนสิริมงคลรวมถึงเปนการแสดงความเคารพตอครูแก   ท้ังนี้ทางโรงเรียนได
เชิญปราชญชาวบานใหไปประกอบพิธีกรรมนี้ใหแกนักเรียนหรือท่ีเรียกวา การไป “จับมือ” เปน
ประจําทุกป  โดยเฉพาะสําหรับนักเรียนท่ีจะตองไปแสดงกลองยาวในงานแหเทียนพรรษาประจําป
ของโรงเรียน 

สำหรับส่ิงของท่ีผูเรียนจะตองนํามาในพิธีไหวคร ู ค ือ ข ัน 5  ซ ึ่งประกอบดวย “ดอกไม 5 คู  
ธ ูป 5 คู   เทียน 5 คู”   นอกจากนี้ ยังประกอบดวยบ ุหรี่ และเหลา ซ ึ่งในทายพิธีจะมีการรดน้ํามนต
ใหแกผูรับการถายทอดดวย 
 “กอนเลนตองไหวครู  โดยเฉพาะเด็กท่ีจะไปแสดงกลองยาว จําเปนตองทําพิธีไหวครู
กอน” (นายเล้ียง) 
 

- ความเช่ือและขอหาม 
 จากความเช่ือเรื่องส่ิงศักดิ์สิทธ์ิประจําวงกลองยาว หรือครูแก  ไดนํามาสูขอหามสําหรับผู
แสดงกลองยาวดวย  โดยปราชญชาวบานไดสอน “ขอหาม” เรื่อง “เลนแลวอยานอน” ใหแกผูรับ
การถายทอด ซ่ึงหมายถึง  ในขณะท่ีเรียนหรือซอมกลองยาว ห ามไมใหผูใดนอน  เพราะเปนการ
แสดงใหเห็นถึงการไมใหเกียรติครูบาอาจารยทางดานกลองยาว 
 “ทําแลวไมดี  ดูเหมือนนอนเล้ือย ด ูขี้เกียจ” (นายชอุม) 
 “ตามหลักใหไมควร เพราะตองใหเกียรติครูบาอาจารย” (นายเล้ียง) 
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 4.3.4  การประเมินผลการถายทอด 
 สําหรับการประเมินผลการถายทอดการตีกลองยาวท้ังนักเรียนและผูสูงอายุในชุมชน 
สามารถแบงไดเปน 2 ระยะ ด ังนี้ 
 4.3.4.1 ระยะกอนรับการถายทอด 
 ในระยะนี้ จะเนนไปท่ีผูรับการถายทอดท่ีเปนนักเรียนในโรงเรียนเทานั้น โดยปราชญ
ชาวบานอธิบายวา “ไมใชทุกคนท่ีจะตีกลองยาวได”  ประกอบกับจํานวนนักเรียนท่ีมีมากในแตละ
ช้ัน และวงกลองยาวมิไดมีเพียงแคการตีกลองยาวเทานั้น แตจะตองมีผูแสดงคนอ่ืนๆ ดวย เชน ผูรํา
และผูใหจังหวะกลองยาว     

ด ังนั้น ปราชญชาวบานจึงจําเปนตองทําการประเมินคุณลักษณะของผูเรียนกอน หรือเปน
การคัดเลือกนักเรียนท่ีมีความสามารถเพียงพอท่ีจะเรียนการตีกลองยาวได  โดยการสังเกตนักเรียน
ในดานทักษะการตีหรือพรสวรรค  และท่ีสําคัญคือ การมีใจรักการเลนกลองยาว  แต สําหรับ
นักเรียนท่ีไมมีคุณลักษณะดังกลาว ปราชญชาวบานจะพิจารณาใหเลนเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ
ชนิดอ่ืนๆ เพ ื่อใหจังหวะแกกลองยาว  เช น  ฉิ่ง  ฉาบ กรับ และโหมง 

“คนไหนมีแวว ก็เลือกมาตีกลองยาว  ต องดูวาเด็กชอบดวย…..ถาไมชอบตีกลอง ไมมีแวว 
ก ็ไมเลือก  แตจะใหตีจังหวะ”  (นายเล้ียง) 

 
 
 
 
 

 
  
 
 

              
              เครื่องดนตรีประกอบจังหวะในวงกลองยาว  
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 4.3.4.2 ระยะหลังรับการถายทอด 
โดยท่ัวไปแลว  การประเมินผลโดยเฉพาะดานการตีกลองยาวของนักเรียนหรือผูสูงอายุนั้น

มีหลักการ คือ การสังเกตทักษะการตีกลองยาวและฟงเสียงกลองยาว พรอมกับการใหขอเสนอแนะ
หากยังตีกลองยาวไมถูกวิธีและเพ่ือพัฒนาทักษะการตีกลองยาวใหมีความไพเราะ   

 “ใชดูกับฟงเสียง…….บางคนตี(กลองยาว)เปนเสียงเดียวกันตลอด ไมมีเสียง ‘เปง’  ต อง
คอยบอกตลอด” (นายชอุม) 

 
อยางไรก็ดี  ปราชญชาวบานไมไดมุงหวังใหท้ังนักเรียนและผูสูงอายุมีทักษะการตีกลอง

ยาวถึงขั้นมืออาชีพ เพราะการถายทอดในสองกลุมนี้เปนการถายทอดทักษะขั้นพ้ืนฐานและใช
ระยะเวลาส้ันๆ เทานั้น 

สําหรับกรณีบุตรหลานท่ีมักเรียนรูทักษะการตีกลองยาวจากปราชญชาวบานโดยใชวิธี “ครู
พักลักจํา” ผ านการสังเกตในชีวิตประจําวัน รวมถึงการไปรวมแสดงกับวง 5 ผูเฒาในงานเทศกาล
ตางๆ  พบวา  ปราชญชาวบานไดประเมินผลการถายทอดบุตรหลานโดยใชวิธีการสังเกตตลอดเวลา 
เชน ในระหวางท่ีฝกซอม และในระหวางท่ีไปรวมแสดงกลองยาวกับปราชญชาวบาน  ท ั้งนี้เพ่ือท่ีจะ
นําส่ิงท่ีไดจากการประเมินมาเสนอแนะตอบุตรหลานเพ่ือพัฒนาทักษะใหมีความเปนมืออาชีพมาก
ขึ้น เนื่องจากตองการใหเปนผูสืบทอดวงกลองยาวตอไป 

“ตองพา (บุตรหลาน)  ไปเลนดวยกัน ใหติดตามวงไปดวย…..ค อยๆ สอดแทรก (ทักษะการ
ตีกลองยาว)…….บางคน พาไปออกงาน 3 หน ก ็เปนมืออาชีพแลว…..ของแบบนี้ม ันซึมซับอยูทุก
วัน” (นายเซ้ียม) 

 
สําหรับการถายทอดในดานอ่ืนๆ เชน การรําและการรองเพลง รวมถึงพิธีกรรมและความ

เช่ือเกี่ยวกับครูบาอาจารยของวงกลองยาวท่ีไดถายทอดใหแกกลุมนักเรียนและบุตรหลาน พบวา มี
วิธีการประเมินผลท่ีคลายกัน นั่นคือ การสังเกตพรอมกับการใหขอเสนอแนะเพ่ือนําไปปรับปรุง
หรือพัฒนาทักษะการแสดงกลองยาวตอไป   และยังสังเกตพฤติกรรมของผูรับการถายทอดวามีการ
ใหความเคารพตอการแสดงกลองยาวและครูบาอาจารย ตลอดจนการเช่ือฟงและใหเกียรติปราชญ
ชาวบานเพียงใด 

กลาวโดยสรุปแลว ปราชญชาวบานมองวา การถายทอดภูมิปญญาวงกลองยาวใหแกผูรับ
การถายทอดจะไดผลดีหรือไมนั้นขึ้นอยูกับ “ผูรับการถายทอด” มากกวา “ผ ูถายทอด”  กลาวคือ 
ผ ูรับการถายทอดจะตองมีความรักความสนใจ และม ีพรสวรรค 
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“เด็กตองสนใจดวย  เราสอนใหเขาไมกี่คําก็ไปดวยกันได…สอนรําบางคนก็ไมสนใจ เวลา
รําก็รําแบบลากขา” (นายเซ้ียม) 

 
 4.3.5 ปญหาและอุปสรรคของการถายทอด 
 สําหรับปญหาและอุปสรรคท่ีปราชญชาวบานประสบในการถายทอดภูมิปญญาวงกลอง
ยาว แบงออกไดเปน 4 ดาน ไดแก 
 4.3.5.1 ปญหาดานการขาดผูรับการถายทอด 
 ปราชญชาวบานพิจารณาวา ปญหาดานการขาดผูรับการถายทอดวงกลองยาวนั้นเปนปญหา
สําคัญในปจจุบัน  เพราะ คนรุนใหมมักไมสนใจภูมิปญญาทองถ่ิน ดังจะเห็นไดจากการสอน
นักเรียนในโรงเรียนตางๆ ท ี่มักพบวานักเรียนไมใหความสําคัญกับกลองยาว   
 “ถาคนไหนตี(กลองยาว) ไมดี   ก ็ตองคัดออกไป…..บางคนตีไมดี ก ็ทําเปนแกลงต ีไมอยาก
เรียน” (นายเซ้ียม) 
  
 แมวาท่ีผานมาพอแมผูปกครองของเด็กในชุมชนจะเห็นความสําคัญของภูมิปญญาทองถ่ิน 
โดยการบุตรหลานมาฝากเรียนกลองยาว  แตเด็กก็ไมสนใจท่ีจะเรียน จ ึงทําใหปราชญชาวบานไมได
เปดสอนกลองยาวใหแกเด็กในชุมชนในปจจุบัน 
 “ตองแลวแตความสมัครใจของเด็ก   บางทีพอแมบังคับมา เด็กไมเอาก็มี” (นายเล้ียง) 
 
 นอกจากนี้  ปญหาอีกประการหนึ่งท่ีพบในการขาดผูรับการถายทอด ค ือ ป ัญหาดาน
ทัศนคติของคนในชุมชน   กลาวคือ   คนในชุมชนบางสวนมองวา กลองยาวเปนการแสดงประเภท 
“เตนกินรํากิน”  หร ือเปนการดูถูกวงกลองยาววาไมมีคุณคา  ดวยเหตุนี้  จึงไมอยากใหบุตรมาเรียน
กลองยาว   
 ปราชญชาวบานไดอธิบายวา เนื่องจากการแสดงกลองยาวนั้นเปนการแสดงท่ีไมตองใชเวที
หรือสถานท่ีสําหรับการแสดงโดยเฉพาะดังเชน  โรงลิเก หรือโรงหนังตะลุง  หรือกลาวไดวา การ
แสดงกลองยาวนั้นสวนใหญจะแสดงบนลานท่ีมีบริเวณกวาง  ประกอบกับการแสดงกลองยาวนั้นมี
ผูแสดงจํานวนมากและเนนความสนุก  ด ังนั้น  การไปแสดงกลองยาวท่ีบานของเจาภาพ จึงอาจถูก
มองดูถูกไดดังคําอธิบายตอไปนี้  

“บางคนมองวาเป ็นเรื่องต่ําตอย……   บางทีไปเลนบางบาน เขาก็ใหเลนท่ีใตถุนบาน  ไม
ยอมใหพวกเราขึ้นบาน เพราะกลัววาบานจะพัง เพราะพวกเราเตนกันแรง” (นายเล้ียง) 
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 ปญหาดังกลาวนี้อาจสงผลกระทบตอการอนุรักษวงกลองยาวซ่ึงเปนภูมิปญญาทองถ่ินได  
นอกจากนี้  ยังพบปญหานี้ในระดับครอบครัวดวย กลาวคือ บุตรหลานของปราชญชาวบานบางคน  
เชน กรณีของนายผินและนายสานิตไมมีบุตรหลานท่ีจะมาเปนผูรับการสืบทอดวง  เนื่องจาก
ประกอบอาชีพอ่ืนและไมไดใหความสําคัญกับวงกลองยาวในฐานะท่ีเปนอาชีพเสริมหรือเพ่ือ
อนุรักษ   
 

4.3.5.2  ปญหาดานเนื้อหาท่ียังไมไดถายทอด 
แมวาในกรณีของนายเล้ียงและนายชอุมซ่ึงมีบุตรชาย/หลานชายเปนสมาชิกในวงกลองยาว 

แตพบวา มีบางเนื้อหาเกี่ยวกับพิธีกรรมและความเช่ือท่ียังไมไดถายทอดใหแกบุตรชาย นั่นคือ 
ขั้นตอนการผลิตกลองยาว  เนื่องจากเปนความรูในระดับสูงท่ีเกี่ยวของกับเรื่องของความเช่ือเรื่องครู
บาอาจารย ดังนั้น จึงจําเปนท่ีจะตองถายทอดใหแกผูท่ีมีความรูความเช่ียวชาญเทานั้น ประกอบกับ
มองวา บุตรชายยังไมมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม หรือยังไมถึงเวลาท่ีจะถายทอดให 
 “ท่ียังไมสอนทํากลอง เพราะเปนของมีครูบาอาจารย  ถ าทําซ้ีซ้ัว ม ือไมจะหงิก……เวลา
แทงเชือก (ขึงหนังหนากลอง) ต องบอกกลาวครูบาอาจารย  บางคนไปแอบทําเองแบบครูพักลักจํา 
ม ือไมจะหงิกได….ท่ียังไมสอน เพราะ ย ังไมเห็นวามีใครเหมาะสมท่ีจะมารับ” (นายเล้ียง) 
 “เรื่องการทํากลอง ใครจะมาทํากันไมได เพราะตองมีครู….ครูบางคนจะปลุกเสกหัวใจสิงห
ไปท่ีหนังหนากลอง  กลองท่ีตีแรงๆ ม ีสียงดังๆ จะมีอาถรรพณ  เพราะผานมาหลายๆ ครูแลว……ท ี่
ยังไมสอนทํากลอง เพราะยังเปนเด็กอยู” (นายชอุม) 
 

ผูวิจัยยังพบวา มีความรูอีกประการหนึ่งท่ีไมไดถายทอด คือ “การปลุกเสกกลองยาว” หรือ 
“การทําครู” ซ่ึงหมายถึง พิธีกรรมท่ีจัดขึ้นกอนท่ีจะมีการแสดงกลองยาวทุกครั้ง ปราชญชาวบานจะ
ใชคาถาท่ีไดรับการถายทอดมาปลุกเสกกลองยาว ประกอบกับการใชเครื่องเซนไหวกลองยาว ท้ังนี้
เพ่ือเปนการแสดงความเคารพตอบรรพบุรุษหรือครูซ่ึงเปนเจาของภูมิปญญารวมถึงเปนเจาของ
กลองยาวมากอน 

ขั้นตอนสําคัญของพิธี “การทําครู” หรือการปลุกเสกกลองยาวกอนการแสดงกลองยาวคือ 
การนํากลองยาวท่ีจะใชในการแสดงมาวางเรียงเปนรูปสามเหล่ียมหนาจั่ว และวางเครื่องเซนไหว 
คือ ดอกไม ธูปเทียน บุหรี่และเหลา นอกจากนี้ ยังมีขันใสน้ําสําหรับทําน้ํามนต   

สําหรับภาพถายพิธีกรรมการปลุกเสกกลองยาวตอไปนี้ เปนพิธีท่ีจัดขึ้นกอนท่ีจะแสดง
กลองยาวในงานบวชท่ีวัดหนองตาเมือง ซ่ึงนายชอุม หัวหนาวง 5 ผูเฒาเปนผูประกอบพิธีกรรม  
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        การนํากลองยาวท่ีจะใชในการแสดงมาจัดเรียงเปนรูปสามเหล่ียมหนาจั่ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องเซนไหว 
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                         การเริ่มตนประกอบพิธีกรรมการปลุกเสกกลองยาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การทําน้ํามนตเพ่ือใชในพิธีกรรม 
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การปลุกเสกกลองยาว 
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 สมาชิกในวงรับการพรมน้ํามนตและดื่มน้ํามนต 
 
 
 

ภายหลังจากการปลุกเสกกลองยาวแลว  
สมาชิกในวงจึงทําการจาหนากลองเพ่ือปรับแตงเสียงกลองยาวรวมกัน 

กอนท่ีจะนําไปเลนจริง 
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ปราชญชาวบานไดเปรียบกลองยาววาเปน “เครื่องรางของขลัง” อยางหนึ่งท่ีจะตองทําพิธี
บูชา  เพราะนอกจากจะเปนการแสดงความเคารพแลว ยังเช่ือวาจะทําใหเสียงของกลองยาวมีมนต
ขลังและทําใหมีเสียงดังดวย    

 “กลองยาวบางลูกมีอายุนานกวา 2 – 3 ช่ัวคน ตองทําครูทุกครั้งกอนแสดง ตองใชคาถา
หัวใจหนุมาน บางคนก็ใชคาถาหัวใจสิงหปลุกเสก.......เปนเหมือนเครื่องรางของขลัง....ถาปลุกเสก
มาหลายครั้ง หลายช่ัวอายุคน เวลาตีแลวจะแรง มีมนตขลัง”  (นายเล้ียง) 

 
อยางไรก็ดี เหตุผลสําคัญท่ีทําใหปราชญชาวบานบางคน เชน นายเล้ียงและนายชอุมยังไม

ถายทอดความรูเรื่องนี้ใหแกบุตรหลาน คือ การมองวาบุตรหลานยังไมมีคุณสมบัติเพียงพอท่ีจะรับ
การถายทอด  หรือกลาวไดวา ยังไมมีความพรอมท่ีจะเปนผูสืบตอวงกลองยาว เนื่องจากบุตรหลาน
กําลังอยูในชวงของวัยเรียน จึงทําใหไมมีเวลาเพียงพอในการฝกซอมและรวมแสดงกลองยาว  โดย
สรุปแลว เกณฑท่ีใชในการพิจารณาคุณสมบัติของบุตรหลานวาสมควรจะไดรับการถายทอด
หรือไมนั้นขึ้นอยูกับการมีความมุงม่ันตั้งใจและมีเวลาท่ีจะฝกซอมกลองยาวไดอยางเต็มท่ี  
 
 
 4.3.5.3 ปญหาดานการถายทอด 
 ปราชญชาวบานท่ีสอนในโรงเรียนมักประสบปญหาเดียวกัน ค ือ การขาดความตั้งใจเรียน
ของนักเรียน  กลาวคือ นักเรียนบางสวนไมสนใจเรียนกลองยาว  อยางไรก็ดี ปราชญชาวบานไมได
ใชวิธีการดุหรือตอวา เนื่องจากมองวาตนไมใชครูสอนประจํา  และมองวาเปนหนาท่ีของครูของ
โรงเรียนท่ีจะตองคอยดุหรือกํากับดูแลใหนักเรียนตั้งใจเรียน  ซ ึ่งปญหาดังกลาวนี้จะไมพบกับบุตร
หลาน เนื่องจากมองวาตนสามารถดุบุตรหลานใหเช่ือฟงได 
 “เด็กชอบคุยกัน  บอกให เงียบ ก ็ไมเงียบ   ต องใหครูมาจัดการ……เพราะเราเปนครูภายนอก  
เด็กจึงไมสนใจ  ไมกลาดุเด็ก เพราะวามาจากรอยพอพันแม”  (นายเล้ียง) 
 “ไมมีปญหากับลูกหลาน เพราะเขมงวดได” (นายเซ้ียม) 
 
 4.3.5.4  ปญหาดานระยะเวลาของการถายทอด 
 ดานระยะเวลาของการถายทอดภูมิปญญาวงกลองยาวท่ีโรงเรียนถือเปนปญหาประการหนึ่ง  
แมวาทางโรงเรียนไดเชิญใหปราชญชาวบานไปสอนเปนประจําทุกป  แต การสอนนั้นไมเกิดความ
ตอเนื่อง  เช น  การเช ิญไปฝกซอมวงกลองยาวของโรงเรียนเพ่ือใชในงานแหเทียนพรรษาประจําป  
ซ ึ่งปถัดไปก็จะตองไปฝกซอมใหแกนักเรียนชุดใหม  หร ือการเชิญไปสอนแตเฉพาะนักเรียนช้ัน
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ประถมศึกษาปท่ี 4 ของแตละปการศึกษา  ดังนั้น  ปญหาท่ีตามมา คือ ทําใหไมสามารถพัฒนา
ท ักษะการแสดงกลองยาวของนักเรียนไดอยางตอเนื่อง ซ่ึงทําใหเปนการสอนไดแตเพียงทักษะขั้น
พ้ืนฐานเทานั้น   นอกจากนี้ ป ัญหานี้ยังเกิดกับกลุมชมรมผูสูงอายุดวย เนื่องจากเปนการถายทอดการ
ตีกลองยาวโดยใชเวลาไมนานเพ่ือใหจังหวะการออกกําลังกาย   ด ังนั้น จ ึงไมไดเปนการพัฒนา
ทักษะใหสูงขึ้นเพ่ือเพียงพอตอการถายทอดภูมิปญญาวงกลองยาว 
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บทที ่5 

บทสรุป อภิปรายผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 
 
5.1 บทสรุป  

งานวิจัยเรื่อง “การถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินของปราชญชาวบาน: กรณีศึกษาวงกลองยาว 
อําเภอปราณบุร ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ”   เปนงานวิจัยเรื่องหนึ่งในชุดโครงการวิจัย  เรื่องการวิจัย
ชุมชน อําเภอปราณบุร ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ  โดยงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค ดังนี้ 

1) เพ่ือศึกษาขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับประวัติของปราชญชาวบานและวงกลองยาว  ในอําเภอ
ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ   

2) เพ่ือศึกษาฐานคิดท่ีสงผลตอการถายทอดภูมิปญญาวงกลองยาวของปราชญชาวบาน ใน
อําเภอปราณบุร ี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

3) เพ่ือศึกษาการถายทอดภูมิปญญาวงกลองยาวของปราชญชาวบาน ในอําเภอปราณบุรี  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

4) เพ่ือใหขอเสนอแนะตอการถายทอดภูมิปญญาวงกลองยาวของปราชญชาวบาน  ใน
อำเภอปราณบุร ี จ ังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ผูวิจัยไดเก็บขอมูลดวยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยเนนการสนทนากลุมกับปราชญ
ชาวบาน ท่ีเปนสมาชิกหลักของวง 5 ผูเฒา นอกจากนี้ยังเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณเจาะลึกและการ
สังเกตอยางไมมีสวนรวมเพ่ือเปนวิธีการเสริมและเพ่ือตรวจสอบขอมูล สําหรับผลสรุปการวิจัยแบง
ออกไดเปน 3 หัวขอหลัก ดังนี้ 

 
 5.1.1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับประวัติของปราชญชาวบานและวงกลองยาว 
 งานวิจัยนี้ศึกษากลุมปราชญชาวบานจํานวน 5 คน ไดแก นายชอุม ขวัญออน  นายเซ้ียม 
บุตรทองคํา  นายผิน เพนเทศ  นายสานิต ทองจาก และนายเล้ียง สินทรัพย  ปราชญเหลานี้เปน
สมาชิกหลักของวงกลองยาว 5 ผูเฒาและเปนผูถายทอดภูมิปญญาวงกลองยาวท่ีสําคัญในอําเภอ
ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ   

ผูวิจัยไดสรุปขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับประวัติของปราชญชาวบานและวงกลองยาว  ดังนี้ 
5.1.1.1 ดานปราชญชาวบาน พบวา เปนกลุมผูสูงอายุโดยมีอายุระหวาง 63-77 ป  และมี

ภูมิลําเนาท่ีหลากหลาย คือ ประจวบคีรีขันธ  ชลบุรี เพชรบุรี และราชบุรี โดยปราชญชาวบานท่ีมา
จากภูมิลําเนาอ่ืนๆ ท่ีไมใชจังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดยายถ่ินเขามาตั้งรกรากในอําเภอปราณบุรี
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เพ่ือท่ีจะประกอบอาชีพหลักเปนเกษตรกร และพบวาในกรณีของนายชอุม มีความสามารถพิเศษ
นอกเหนือจากการเปนเกษตรกร คือ เปนหมอพ้ืนบานซ่ึงสามารถรักษาโรคภัยไขเจ็บดวยคาถาอาคม 
ซ่ึงถือเปนภูมิปญญาไทยท่ีไดเรียนมาจากบรรพบุรุษ   

 ปราชญชาวบานสวนใหญไดเริ่มเรียนกลองยาวตั้งแตยังอยูในวัยเด็กจนถึงวัยรุน หรือกลาว
ไดวา ปราชญชาวบานสวนใหญไดรับการฝกฝนทักษะการแสดงกลองยาวมาหลายสิบป    และมี
บางกรณีเทานั้นท่ีมาเรียนกลองยาวเม่ือเปนผูสูงอายุแลว เชน กรณีของนายผินและนายสานิตท่ีไดรับ
การชักชวนจากกลุมเพ่ือนใหมาเรียนกลองยาวและรวมแสดงในวง 5 ผูเฒาเม่ือมีอายุเกินกวาหกสิบ
ปแลว   

นอกจากนี้  ปราชญชาวบานยังมีความเช่ียวชาญในวงกลองยาวท่ีแตกตางกันไปอัน
เนื่องมาจากประสบการณการเรียนรูดวยตนเองและการไดรับการถายทอดมาจากบรรพบุรุษ  เชน 
กรณีของนายเซ้ียมท่ีมีความเช่ียวชาญเรื่องการรํากลองยาว  กรณีของนายเล้ียงท่ีมีความเช่ียวชาญ
ดานการผลิตกลองยาว   และกรณีของนายชอุม นายเซ้ียมและนายเล้ียงท่ีมีความสามารถประกอบพิธี
ไหวครูรวมถึงปลุกเสก “ลงหนากลอง” ได 
 
ตารางที่ 3  ขอมูลท่ัวไปของปราชญชาวบาน 
ลํา 
ดับ
ที่ 

ช่ือ-นามสกุล อายุ ภูมิ 
ลําเนา 

อาชีพหลัก อายุที่เริ่ม
เรียนกลอง

ยาว 

ความเช่ียวชาญใน 
วงกลองยาว 

1. นายชอุม ขวัญออน 71 ป ประจวบ
คีรีขันธ 

เกษตรกร 
และ 
หมอ

พื้นบาน 

20 ป ตีกลองยาว, รองเพลงกลอง
ยาว, พิธีไหวครู, ปลุกเสก
กลองยาว (ทําครู) 

2. นายเซ้ียม บุตรทองคํา 67 ป เพชรบุรี เกษตรกร 6-7 ป ตีกลองยาว, รองเพลงกลอง
ยาว, พิธีไหวครู, ปลุกเสก
กลองยาว,รํากลองยาว 

3. นายผิน เพนเทศ 77 ป เพชรบุรี เกษตรกร 64 ป ตีกลองยาว 
4. นายสานิต ทองจาก 71 ป ราชบุรี เกษตรกร 63 ป ตีกลองยาว 
5. นายเลี้ยง สินทรัพย 63 ป ชลบุรี เกษตรกร 8 ป ตีกลองยาว,  รองเพลงกลอง

ยาว, พิธีไหวครู, 
ผลิตกลองยาว,ปลุกเสกกลอง
ยาว  
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5.1.1.2  ดานประวัติวง 5 ผูเฒา พบวา มีจุดกําเนิดมาจากการรวมตัวของปราชญชาวบานใน
ปพ.ศ.2540 ซ่ึงมีหลวงพอนัดแหงวัดหนองตาแตมใหการสนับสนุน โดยมีวัตถุประสงคหลักของ
การรวมตัวเปนวง 5 ผูเฒา เพ่ือรวมแสดงกลองยาวในงานเทศกาลหรืองานบุญตางๆ ท่ีเนนความ
บันเทิง ความสนุกสนานของชุมชน เชน งานบวช งานสงกรานต และงานแตงงาน โดยมีนายชอุม
เปนหัวหนาวงมาจนถึงปจจุบัน   

ปจจุบัน  สมาชิกในวง 5 ผูเฒานั้นนอกจากจะประกอบดวยปราชญชาวบานท้ัง 5 คนแลว ยัง
ประกอบดวยบุตรหลานของปราชญชาวบาน  และสมาชิกของวงกลองยาวศิษยหลวงพอขาวซ่ึงนาย
เซ้ียมเปนหัวหนาวง    สําหรับสาเหตุท่ีการแสดงกลองยาวแตละครั้งตองขอสมาชิกจากวงอ่ืนมารวม
แสดงดวย  เนื่องจากวง 5 ผูเฒามีสมาชิกไมเพียงพอตอการแสดง  โดยการแสดงในแตละครั้งจะตอง
ใชผูแสดงประมาณ 12 - 17 คน ท้ังนี้ขึ้นอยูกับจํานวนคนเลนกลองยาวตามท่ีเจาภาพตองการ  
สําหรับอัตราคาจางในการแสดงของวง 5 ผูเฒาในแตละครั้งประมาณ 2,000-6,000 บาท ท้ังนี้ขึ้นอยู
กับสถานท่ีท่ีจะไปแสดงวามีระยะทางหางไกลเพียงใด  และเวลาหรือจํานวนครั้งของการแสดง 
โดยรวมแลวการแสดงแตละครั้ง ผูแสดงจะไดเงินเฉล่ียประมาณ 200-300 บาทตอคน  

 จุดเดนของวง 5 ผูเฒา คือ การนําภูมิปญญาวงกลองยาว โดยเฉพาะเทคนิคการตีกลองยาวท่ี
แตละคนไดรับมาจากจังหวัดตางๆ มาผสมผสานกันจนลงตัวและไดเปนเอกลักษณเฉพาะตัว รวมถึง
การแตงเพลงรวมกันจนทําใหไดเพลงใหมสําหรับการแสดงกลองยาว  นอกจากนี้ จากการท่ีปราชญ
แตละคนมีความชํานาญเฉพาะดานในวงกลองยาว จึงทําใหวง 5 ผูเฒาประกอบไปดวยผูท่ีมีความรู
ความเช่ียวชาญครบดาน เชน การรํากลองยาว  การทําพิธีไหวครู และการผลิตกลองยาว   ท่ีสําคัญ
คือ ปราชญชาวบานท้ัง 5 มองวา  เหตุผลสําคัญท่ีชอบการแสดงกลองยาวคือ กลองยาวเปนเครื่อง
ดนตรีท่ีสรางความ สนุกสนานเพลิดเพลิน  ประกอบกับมีความรักและความตองการสืบทอดวง
กลองยาวโดยมิไดมุงหวังในเรื่องรายได 

  สําหรับผลงานท่ีผานมา พบวา วง 5 ผูเฒาไดสรางช่ือเสียงจากการไดรับรางวัลชนะเลิศ
จากการแขงขันวงกลองยาวของจังหวัดประจวบคีรีขันธในปพ.ศ. 2553 และในดานการถายทอดภูมิ
ปญญาวงกลองยาว พบวา  ปราชญชาวบานไดรวมกันถายทอดภูมิปญญาวงกลองยาวตั้งแตมีการตั้ง
วง 5 ผูเฒา โดยถายทอดใหแกบุตรหลานหรือสมาชิกในครอบครัว  นักเรียนในทองถ่ิน และผูสูงอายุ
ในชมรมเบญจรงคท่ีโรงพยาบาลปราณบุรี ท้ังนี้เพ่ืออนุรักษภูมิปญญาวงกลองยาวใหคงอยูสืบไป 
  

5.1.2 ฐานคิดที่สงผลตอการถายทอดภูมิปญญาวงกลองยาว 
 เม่ือพิจารณาถึงฐานคิด ซ่ึงถือไดวาเปนเหตุผลเบ้ืองหลังของการถายทอดของปราชญ
ชาวบานวง 5 ผูเฒา พบวามีประเด็นท่ีสําคัญ ดังนี้ 
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 5.1.2.1 ความรูเกี่ยวกับการถายทอดภูมิปญญาวงกลองยาว 
 ปราชญชาวบานมองวา การถายทอดภูมิปญญาวงกลองยาวใหไดผลดีนั้น ผูรับการถายทอด
จะตองมีคุณสมบัติท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ  “มีใจรัก  มีพรสวรรค และมีมือท่ีเหมาะสม”  กลาวคือ 
ผูรับการถายทอดตองมีความสนใจเรียนกลองยาวโดยท่ีไมตองบังคับ  มีพรสวรรคในการเลนดนตรี
และการแสดงออก รวมถึงตองมีการใชทักษะในการใชมือตีกลองใหออกมาไดเสียงไพเราะ  
 5.1.2.2 คุณคาของวงกลองยาวและเปาหมายของการถายทอดวงกลองยาว 
 ปราชญชาวบานมองวา  เหตุผลสําคัญท่ีทําใหตองถายทอดภูมิปญญาวงกลองยาวสูคนรุน
หลัง คือ  กลองยาวเปนภูมิปญญาท่ีมีคุณคา  เนือ่งจากการแสดงกลองยาวสามารถสะทอนใหเห็นถึง
ภูมิปญญาของบรรพบุรุษและเปนเอกลักษณของทองถ่ิน  กลองยาวเปนส่ิงท่ีสรางความบันเทิงและ
ช่ือเสียงใหชุมชน  สุดทาย คือ  เปนรายไดเสริมใหแกครอบครัว อยางไรก็ดี ปราชญชาวบานไมได
มองเรื่องรายไดเสริมเปนเรื่องสําคัญท่ีสุด เพราะเปนรายไดท่ีไมมาก แตส่ิงสําคัญท่ีตองการถายทอด 
คือ ความกลัววาภูมิปญญาวงกลองยาวจะสูญหายจากชุมชนได   อันเนื่องมาจากคนรุนใหมไมสนใจ
ภูมิปญญาทองถ่ิน  จึงหาทางออกโดยพยายามถายทอดใหบุตรหลาน 
 5.1.2.3 ความเช่ือมโยงระหวางวงกลองยาว และธรรมชาต ิส่ิงแวดลอม สังคมและเศรษฐกิจ 
 ปราชญชาวบานมองวา  เหตุผลสําคัญประการหนึ่งท่ีทําใหตองถายทอดภูมิปญญาวงกลอง
ยาวสูคนรุนหลัง คือ วงกลองยาวมีความสัมพันธเช่ือมโยงกับส่ิงแวดลอมท้ังทางธรรมชาติ 
ส่ิงแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจของชุมชน  โดยวงกลองยาวเปนภูมิปญญาในดานวัตถุและมี
ความสัมพันธกับส่ิงตางๆ ได เชน  ภูมิปญญาการผลิตกลองยาวท่ีนําส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติใน
ชุมชนมาใชใหเปนประโยชนและสามารถสรางรายไดเสริม    

นอกจากนี้ วงกลองยาวยังเปนถึงภูมิปญญาท่ีไมใชวัตถุและมีความสัมพันธกับส่ิงตางๆ ใน
ชุมชนดวย  เชน การแสดงกลองยาวในงานประเพณีตางๆ ของไทยไดแสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรม
ของคนไทยท่ีเนนความรื่นเริงหรือความบันเทิงควบคูไปกับประเพณี  การปรับวิธีคิดโดยแสดง
ออกมาในรูปแบบของการแสดงกลองยาวท่ีเขากับสภาพแวดลอมหรือความตองการของเจาภาพ
หรือลูกคาในปจจุบัน  และความเช่ือในพิธีไหวครูกลองยาว 
  
 5.1.3 การถายทอดภูมิปญญาวงกลองยาว 
 ในกระบวนการถายทอดภูมิปญญาวงกลองยาวของปราชญชาวบาน ผูวิจัยไดสรุปเปน
ประเด็นตางๆ ในตารางตอไปนี้  
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ตารางที่ 4  การถายทอดภูมิปญญาวงกลองยาวของปราชญชาวบาน 
ผูรับการ
ถายทอด 

ระดับของ
เนื้อหาที่
ถายทอด 

เนื้อหาที่ถายทอด วิธีการ
ถายทอด 

การประเมินผล 
การถายทอด 

ปญหาของการ
ถายทอด 

นักเรียน: 
โรงเรียน
ตางๆ ใน
อําเภอปราณ
บุรี 

เทคนิค 
(ภาคปฏิบัติ) 

ก า ร ตี ก ล อ ง ย า ว ข้ั น
พื้ น ฐ า น แ ล ะ เ พื่ อ ใ ช
แสดงในงานแหเทียน
พรรษาของโรงเรียน 

ก า ร ส า ธิ ต
วิธีการและ 
ก า ร บ อ ก เ ล า
โดยตรง 

การสังเกตกอน
และหลังรับ
การถายทอด 
พรอมกับการ
ใหขอเสนอ 
แนะ 

- ปญหาดานการ
ถายทอด 
- ปญหาดานระยะเวลา
ท่ี ทํ า ใ ห ไ ม ส า มา ร ถ
พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ก า ร ตี
กลองยาวใหสูงข้ึน 
- ปญหาดานการขาด
ผูรับการถายทอด 

การรองเพลงแมบทของ
เพลงกลองยาว 
การรํากลองยาว 

ความเช่ือ
และ

พิธีกรรม 

ก า ร ทํ า พิ ธี ไ ห ว ค รู 
(ครอบครู/จับมือ) 

การถายทอด
ผานพิธีกรรม 

ก า ร สั ง เ ก ต
พฤติกรรมการ
ใหความเคารพ 
เช่ือฟงและให
เกียรติ 

ปญหาดานเนื้อหาบาง
เรื่องท่ียังไมได
ถายทอด ค ว า ม เ ช่ื อ เ รื่ อ ง สิ่ ง

ศักด์ิสิทธิ์ของวงกลอง
ยาว 

บุตรหลาน
ของปราชญ
ชาวบาน 

เทคนิค 
(ภาคปฏิบัติ) 

ก า ร ตี ก ล อ ง ย า ว ด ว ย
เทคนิคข้ันสูงเพื่อรวม
แสดงกับวง 

ครูพักลักจํา ก า ร สั ง เ ก ต
ตล อ ด เ ว ล า ท่ี
ซอมและแสดง
ร ว ม กั บ ว ง
พรอมกับกา ร
ใหขอเสนอ 
แนะ 

ปญหาดานการขาด
บุตรหลานมารับการ
ถายทอดของปราชญ
ชาวบานบางคน การรองเพลงแมบทของ

เพลงกลองยาว 
การรํากลองยาว 

ความเช่ือ
และ

พิธีกรรม 

การทําพิธีไหวครู การถายทอด
ผานพิธีกรรม 

ก า ร สั ง เ ก ต
พฤติกรรมการ
ใหความเคารพ 
เช่ือฟงและให
เกียรติ 

ปญหาดานเนื้อหาบาง
เรื่องท่ียังไมได
ถายทอด 

ค ว า ม เ ช่ื อ เ รื่ อ ง สิ่ ง
ศักด์ิสิทธิ์ของวงกลอง
ยาว 

ผูสูงอาย:ุ 
ชมรม 
เบญจรงค
โรงพยาบาล
ปราณบุรี 

เทคนิค 
(ภาคปฏิบัติ) 

การตีกลองยาวเพื่อใช
ปร ะก อ บจั งห ว ะก า ร
อ อ ก กํ า ลั ง ก า ย ข อ ง
ผูสูงอายุ 

ก า ร ส า ธิ ต
วิธีการและ 
ก า ร บ อ ก เ ล า
โดยตรง 

การสังเกตและ
การใหขอ 
เสนอแนะ 

ปญหาดานระยะเวลาท่ี
ทําใหไมสามารถ 
พัฒนาทักษะการตี 
กลองยาวใหสูงข้ึน 
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จากตารางนี้  อธิบายไดโดยจําแนกตามกลุมผูรับการถายทอด ดังนี้ 
1)  กลุมผูรับการถายทอดท่ีเปนนักเรียนไดรับการถายทอดภูมิปญญาจากปราชญชาวบาน

ในระดับความเช่ือและพิธีกรรม คือ การทําพิธีไหวครูใหแกนักเรียนและสอนเรื่องความเช่ือเกี่ยวกับ
วงกลองยาวเพ่ือใหนักเรียนแสดงความเคารพและใหเกียรติตอครูบาอาจารย  สําหรับเนื้อหาใน
ระดับเทคนิคเกี่ยวกับการตีกลองยาว การรําและรองเพลงกลองยาวท่ีไดรับการถายทอดสวนใหญอยู
ในระดับขั้นพ้ืนฐาน  ท้ังนี้เนื่องจากเปนการเรียนในชวงระยะเวลาหนึ่งของภาคการศึกษาหรือเพ่ือใช
สําหรับการแสดงแหเทียนพรรษาประจําปของโรงเรียน  โดยวิธีการถายทอดเนื้อหาเหลานี้ ปราชญ
ชาวบานไดใชวิธีการสาธิตใหดูเปนตัวอยางและการบอกเลาโดยตรง และใชการประเมินผานการ
สังเกตและใหขอเสนอแนะ    สําหรับปญหาท่ีพบในการถายทอดภูมิปญญาแกกลุมนี้  คือ นักเรียน
มักไมใหความสนใจในการเรียนกลองยาวประกอบกับปราชญชาวบานก็ไมไดใชวิธีการดุ เนื่องจาก
มองวาตนไมใชครูประจําและนักเรียนเหลานี้ไมใชบุตรหลานของตน จึงไมกลาท่ีจะส่ังหรือกําชับ
ใหนักเรียนเกิดความตั้งใจเรียน ซ่ึงปญหานี้จะนําไปสูปญหาดานการขาดผูรับการสืบทอดวงกลอง
ยาวของทองถ่ินในอนาคตได   นอกจากนี้ ยังมีปญหาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการตีกลองยาว 
กลาวคือ เปนการไปสอนนักเรียนเพียงช่ัวคราว หรือกลาวไดวา เปนระยะเวลาท่ีไมนานเพียงพอท่ีจะ
ฝกฝนใหเกิดการพัฒนาไปสูทักษะขั้นสูง รวมท้ังยังไมสามารถถายทอดภูมิปญญาดานความเช่ือใน
ระดับท่ีสูงขึ้น เชน การปลุกเสกกลองยาว  เนื่องจากนักเรียนเหลานี้ยังไมมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมท่ี
จะรับการสืบทอดได   

2) สําหรับกลุมผูรับการถายทอดท่ีเปนบุตรหลานของปราชญชาวบาน  พบวา เนื้อหาดาน
เทคนิคท่ีไดรับการถายทอดโดยเฉพาะดานการตีกลองยาวนั้นจะเนนไปท่ีเทคนิคขั้นสูง คือ สามารถ
แสดงรวมกับวงในงานตางๆ ได  รวมถึงสามารถตีกลองยาวออกมาเปนเทคนิคเฉพาะตัวและ
สามารถตีกลองยาวออกมาเปนเนื้อเพลงได   สําหรับวิธีการถายทอดใหแกกลุมนี้พบวามีความ
แตกตางไปจากกลุมอ่ืนๆ กลาวคือ ปราชญชาวบานไดใหบุตรหลานเรียนดวยวิธี “ครูพักลักจํา” ซ่ึง
เปนการใหบุตรหลานไดเรียนรูดวยตัวเองจากชีวิตประจําวันผานการสังเกตทักษะการตีกลองของ
ปราชญชาวบานในขณะฝกซอมท่ีบานและในขณะท่ีไปรวมแสดงกับวง โดยนําส่ิงท่ีไดจากการ
สังเกตไปลองตีดวยตนเอง ซ่ึงปราชญชาวบานมองวาอาจนําไปผสมผสานกับเทคนิคสวนตัว จนทํา
ใหเกิดการพัฒนาการตีกลองยาวท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะตัวได 

  สวนเนื้อหาในดานความเช่ือและพิธีกรรม พบวา ในสวนท่ีมีความเหมือนกับกลุมนักเรียน 
คือ การเขารวมพิธีไหวครูและไดรับถายทอดความเช่ือและการใหความเคารพตอส่ิงศักดิ์สิทธ์ิประจํา
วงกลองยาว หรือบรรดาครูบาอาจารยและบรรพบุรุษ  ท้ังนี้มีการประเมินผลการถายทอดเหมือนกับ
กลุมอ่ืน คือ การสังเกตทักษะ รวมถึงใหขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาทักษะการแสดงตอไป   
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สําหรับเนื้อหาในระดับความเช่ือและพิธีกรรมขั้นสูงท่ีปราชญชาวบานตองการถายทอดให
บุตรหลานโดยเฉพาะ คือ การประกอบพิธี “การปลุกเสกกลองยาว” ท่ีตองใชคาถาท่ีไดรับถายทอด
มาจากครูบาอาจารยบรรพบุรุษในการปลุกเสกกลองยาวทุกครั้งกอนท่ีจะนํากลองยาวไปใชในการ
แสดง  อยางไรก็ดี    ปราชญชาวบานสวนใหญยังไมไดถายทอดเนื้อหาดานนี้ใหแกบุตรหลาน 
เนื่องจากเห็นวายังไมมีคุณสมบัติท่ีจะรับการถายทอดภูมิปญญาขั้นสูงนี้   ดังนั้น จึงเกิดปญหาใน
ขณะนี้คือ เนื้อหาเรื่องความเช่ือประจําวงนี้ยังไมไดมีการถายทอดสูคนรุนหลัง   นอกจากนี้ บุตร
หลานบางคนของปราชญชาวบานไมไดใหความสนใจท่ีจะมารับการถายทอด รวมถึงไมมีเวลาวางท่ี
จะมาฝกซอมกลองยาวได ดังนั้น จึงอาจมีปญหาในอนาคตเกี่ยวกับผูรับการสืบทอดวงกลองยาว 

3) สําหรับผูสูงอายุท่ีชมรมเบญจรงค โรงพยาบาลปราณบุรีไดรับการถายทอดเนื้อหาดาน
เทคนิคการตีกลองยาวขั้นพ้ืนฐานแตเพียงดานเดียวโดยใชวิธีการสาธิตใหดูเปนตัวอยาง  และให
ขอแนะนําในขณะท่ีทําการประเมินผลการถายทอด  โดยเปาหมายหลักของการสอน คือ เพ่ือ
นําไปใชในการตีกลองยาวใหจังหวะประกอบการออกกําลังกายใหแกผูสูงอายุในชมรมฯ  เทานั้น    
ดังนั้น ปราชญชาวบานจึงมองวาการถายทอดใหแกกลุมนี้จึงไมไดทําไปเพ่ือพัฒนาทักษะการตี
กลองยาวใหสูงขึ้น หรือเพ่ือท่ีจะใหชวยสืบทอดวงกลองยาวตอไป  
 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 สําหรับการอภิปรายผลการวิจัย แบงออกเปน 3 สวน คือ ภูมิปญญาวงกลองยาวของปราชญ
ชาวบาน   ฐานคิดท่ีสงผลตอการถายทอดภูมิปญญาวงกลองยาวของปราชญชาวบาน  และการ
ถายทอดภูมิปญญาวงกลองยาวของปราชญชาวบาน  ดังตอไปนี ้
 
 5.2.1 ภูมิปญญาวงกลองยาวของปราชญชาวบาน 
 จากการศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยไดคนพบ ภูมิปญญาวงกลองยาวท่ีสําคัญของปราชญชาวบาน
หลายประเภท  ซ่ึงสามารถนํามาอธิบายโดยอาศัยเกณฑการจัดประเภทของภูมิปญญาไทยแบบตางๆ 
ไดดังนี้ 
 5.2.1.1 เกณฑการแบงภูมิปญญาทองถ่ินของเอกวิทย  ณ ถลาง (2544)  อธิบายไดวา  ภูมิ
ปญญาวงกลองยาวของปราชญชาวบานนั้นสามารถมองได 4 รูปแบบ ไดแก 
 - ภูมิปญญาดานความเช่ือ: ในวงกลองยาวมีภูมิปญญาดานความสัมพันธระหวางคนและส่ิง
เหนือธรรมชาต ิ โดยแสดงใหเห็นผานความเช่ือในเรื่องครูบาอาจารยและการใหความเคารพตอครู
กลองยาวผานพิธีไหวครูและการปลุกเสกกลองยาว   
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 - ภูมิปญญาดานวิถีการดํารงชีวิต การแกปญหา และการปรับตัว:  การท่ีปราชญชาวบาน
เห็นความสําคัญของการถายทอดวงกลองยาวใหแกบรรดาลูกศิษย เพ่ือปองกันไมใหวงกลองยาวสูญ
หายและเปนการอนุรักษภูมิปญญาของบรรพบุรุษ    นอกจากนี้ ปราชญชาวบานยังปรับตัวใหเขากับ
การเปล่ียนแปลงของสังคม ดังเห็นไดจากการปรับเปล่ียนรูปแบบการแสดงกลองยาวใหเปนท่ี
ตองการของเจาภาพหรือลูกคา  
 - ภูมิปญญาดานศิลปหัตถกรรม: ในดานนี้เห็นไดจากการผลิตกลองยาวของปราชญ
ชาวบานท่ีตองอาศัยความชํานาญเฉพาะตัว  ซ่ึงปราชญชาวบานตองฝกฝนโดยการทํากลองยาวดวย
การลองผิดลองถูกมาหลายปจนกระท่ังเกิดภูมิปญญาการผลิตกลองยาวท่ีมีคุณภาพ  ซ่ึงนํามาใชใน
การแสดงของวง รวมถึงเพ่ือขายเปนรายไดเสริมใหแกครอบครัว 
 - ดานกระบวนการถายทอดภูมิปญญา: ในดานนี้เห็นไดจากความพยายามและความตั้งใจ
ของปราชญชาวบานท่ีถายทอดภูมิปญญาการแสดงกลองยาวใหแกผูรับการถายทอดท้ังนักเรียน 
ผูสูงอายุ และบุตรหลาน โดยใชวิธีการถายทอดและเนื้อหาท่ีแตกตางกันไปตามความเหมาะสม
สอดคลองกับแตละกลุม 
  5.2.1.2 เกณฑการแบงภูมิปญญาในระดับบุคคลหรือกลุมของพัทยา สายหู (2534 อางถึงใน 
ปราณี ตันตยานุบุตร, 2551: 8)  อธิบายไดวา  ภูมิปญญาวงกลองยาวนั้นมี 3 สวน ไดแก  

- ภูมิปญญาในสวนท่ีเปนประสบการณตรงของตนเอง เชน การท่ีปราชญชาวบานเรียนรู
การซอมกลองยาวและปรับแตงเสียงของกลองยาวท่ีหนังหนากลองดวยตนเอง จนทําใหเกิดความรู
และความเช่ียวชาญจนสามารถผลิตกลองยาวดวยตัวเอง  
 - ภูมิปญญาในสวนท่ีไดรับมาจากประสบการณหรือความรูของผูอ่ืน เชน การท่ีบุตรหลาน
ของปราชญชาวบานเรียนรูเทคนิคการตีกลองยาวจากปราชญชาวบานดวยวิธีการ “ครูพักลักจํา” โดย
การสังเกตเทคนิคการตีกลองยาวของปราชญชาวบานและทําตามแบบอยางท่ีไดสังเกตมาใน
ชีวิตประจําวัน  และการเรียนรูเกี่ยวกับการจาหนากลอง ซ่ึงเปนภูมิปญญาการปรับแตงเสียงกลอง
ยาวโดยการติดขนมโก หรือขาวสุกคลุกกับขี้เถาท่ีหนังหนากลอง 
 - ภูมิปญญาท่ีสังเคราะหขึ้นใหมจากประสบการณของตนเองและของผู อ่ืน เชน การท่ี
ปราชญชาวบานและบุตรหลานไดเรียนรูเทคนิคการตีกลองยาวแบบ “ครูพักลักจํา”  ซ่ึงบางครั้งไดมี
การนําเทคนิคท่ีไดมาจากการสังเกต (ครูพักลักจํา) มาผสมผสานกับเทคนิคการตีกลองยาวท่ีตนเองมี
อยูแลว จนทําใหเกิดการพัฒนาเปนเทคนิคการตีกลองยาวแบบใหมท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะตัวและมี
ความไพเราะมากขึ้น 
 5.2.1.3 เกณฑการแบงภูมิปญญาโดยสรุปของปราณี  ตันตยานุบุตร (2551: 15) อธิบายไดวา 
ภูมิปญญาแบงไดเปน 2 ลักษณะ ไดแก 
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 - ภูมิปญญาท่ีเปนนามธรรม เชน ความเช่ือเรื่อง “เลนแลวอยานอน” สําหรับผูเลนกลองยาว  
ความเช่ือในเรื่องครูบาอาจารยและบรรพบุรุษท่ีถายทอดภูมิปญญาและเปนเจาของกลองยาวดังเห็น
ไดจากพิธีไหวครู และพิธีการปลุกเสกกลองยาวกอนท่ีจะนําไปใชในการแสดงทุกครั้ง  นอกจากนี้
ยังรวมถึงความคิดในการปรับรูปแบบการแสดงกลองยาวใหสอดคลองกับปจจุบันหรือมีความ
ทันสมัยมากขึ้น 
 - ภูมิปญญาท่ีเปนรูปธรรม เชน  กลองยาวท่ีใชวัตถุดิบในทองถ่ินคือ ไมขนุน และหนังของ
คางหรือแพะ  และเครื่องดนตรีท่ีใชประกอบจังหวะของการแสดงกลองยาวอันไดแก ฉิ่ง ฉาบ โหมง 
และกรับ 
 

5.2.2 ฐานคิดที่สงผลตอการถายทอดภูมิปญญาวงกลองยาวของปราชญชาวบาน 
 จากการศึกษา พบวา ฐานคิดของปราชญชาวบานไดสงผลตอการถายทอดภูมิปญญาวง
กลองยาว ในประเด็นท่ีสําคัญดังนี้   

5.2.2.1 ความรูเกี่ยวกับการถายทอดภูมิปญญาวงกลองยาว: ปราชญชาวบานมีฐานคิด
เกี่ยวกับหลักการถายทอดภูมิปญญา โดยเนนท่ีคุณสมบัติของผูรับการถายทอดกลองยาว ซ่ึงจะตองมี
ใจรัก มีพรสวรรค และมีทักษะในการใชมือตีกลองยาวใหไดเสียงออกมาไพเราะ  ฐานคิดเหลานี้ได
สงผลตอกระบวนการถายทอดภูมิปญญาโดยเฉพาะในดานการประเมินผลเพ่ือคัดเลือกนักเรียนท่ีมี
คุณสมบัติเหมาะสมกอนท่ีจะมาเรียนกลองยาว   
 5.2.2.2 คุณคาของวงกลองยาวและเปาหมายของการถายทอดวงกลองยาว: ปราชญชาวบาน
เห็นคุณคาของวงกลองยาวในฐานะท่ีเปนภูมิปญญาของบรรพบุรุษและกลัววาอาจจะสูญหายในอา
นคต  ด ังนั้น จึงไดสงผลใหในการถายทอดภูมิปญญาท่ีสําคัญ  เชน ดานการตีกลองยาวดวยเทคนิค
ขั้นสูง และการปล ุกเสกกลองยาวใหแกบุตรหลานเทานั้น     เพราะเปนกลุมท่ีคาดหวังใหเปนผูรับ
การสืบทอดวงกลองยาวตอไป    

5.2.2.3 ความเช่ือมโยงระหวางวงกลองยาวและสังคม: ปราชญชาวบานมีฐานคิดวา วงกลอง
ยาวมีความเช่ือมโยงกับสังคม เชน  การใหความสําคัญกับเรื่องการแสดงความเคารพและความ
กตัญูตอบรรพบุรุษและครูบาอาจารยทางวงกลองยาว  ดังนั้น จึงถายทอดใหผูรับการถายทอดได
เห็นความสําคัญและความเช่ือดังกลาวผานพิธีไหวคร ู

ผูวิจัยมองวา  ฐานคิดของปราชญชาวบานดังกลาวนี้เปน “ภูมิปญญา” ท่ีมีคุณคาตอชุมชน
ปราณบุรี  เพราะถือไดวาเปนบอเกิดสําคัญของจริยธรรมท่ีดีงามของวิถีชีวิตชุมชน(เอ่ียม  ทองดี 
2539, อางถึงใน ปราณี ตันตยานุบุตร, 2551)  กลาวคือ ฐานคิดนี้จะเปนตัวสงเสริมใหคนในชุมชน
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เห็นความสําคัญ และแสดงความเคารพกตัญูกตเวทีตอบรรพบุรุษและครูบาอาจารยของวงกลอง
ยาวผานพิธีกรรมและความเช่ือตางๆ    

โดยรวมแลว ขอคนพบเกี่ยวกับฐานคิดของปราชญชาวบานนี้มีความสอดคลองกับงานวิจัย
ท่ีผานมา  (จิติกานต จินารักษ, 2551; ปริวิทย ไวทยาชีวะ, 2551; ปทมา สมพงษ, 2551; พระมหา
เมธา  คําไหล, 2547; พันทิพา มาลา, พรทิพย วีระสวัสดิ์ และลํายอง ปล่ังกลาง, 2552; รังสรรค บัว
ทอง, 2547; วราลี  ศรีทอง, 2544; สิริพันธ  รุงวิชานิวัฒน และอับดลขารีม  หมัดสู, 2552; อธิคม  
ปทมาคม, 2547; อรุณลักษณ รัตนพันธุ, 2551)   กลาวคือ  เปาหมายหลักของการถายทอดภูมิปญญา
วงกลองยาวคือ เพ่ืออนุรักษภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเปนเอกลักษณของชุมชน    

 อยางไรก็ดี ขอคนพบของงานวิจัยนี้ท่ีแตกตางไปจากงานวิจัยอ่ืนๆ คือ เปาหมายของการ
ถายทอดภูมิปญญาวงกลองยาวนั้นยังเปนไปเพ่ือการสรางความบันเทิงใหแกชุมชนดวย  ท้ังนี้
สะทอนใหเห็นถึง ความตองการท่ีจะสืบทอดวิถีชีวิตและประเพณีของไทยท่ีเนนการนําความบันเทิง
หรือความสนุกสนานมาใชในการประกอบพิธีกรรม   

สุดทายนี้   ขอคนพบสําคัญท่ีไดจากการศึกษาฐานคิดดังกลาว  คือ  ทําใหเขาใจถึงมุมมอง
ของปราชญชาวบานท่ีเห็นถึงความสัมพันธอยางมีดุลยภาพระหวางคนกับคน คนกับธรรมชาติ และ
คนกับส่ิงเหนือธรรมชาติ   โดยความสัมพันธเหลานี้ไดกอใหเกิดภูมิปญญาในแตละดานของวง
กลองยาว  ซ่ึงผูวิจัยไดประยุกตแผนภาพความสัมพันธของภูมิปญญาไทยจากสารานุกรมไทย
สําหรับเยาวชนฯ  (2539 อางถึงใน ปราณี ตันตยานุบุตร, 2551: 13-15) มาใชอธิบายในงานวิจัยนี้ 
ดังตอไปนี ้ 
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-  การแสดงกลองยาวในงานบุญประเพณีตางๆ เพื่อความบันเทิง  เชน งานบวช 
งานแตงงาน งานแหเทียนพรรษา งานทอดกฐิน งานทอดผาปา และงาน
สงกรานต  

- ความเช่ือเรื่องสิ่งศักด์ิสิทธิ์ของวงกลองยาว:     
พอแก และบรรพบุรุษท่ีถายทอดวงกลองยาว 
- พิธีไหวครู 
- พิธีปลุกเสกกลองยาว 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 3  ความสัมพันธของภูมิปญญาวงกลองยาว 
 

5.2.3 การถายทอดภูมิปญญาวงกลองยาวของปราชญชาวบาน   
จากการศึกษาการถายทอดภูมิปญญาวงกลองยาวของปราชญชาวบาน  พบวา มีความ

สอดคลองกับงานวิจัยท่ีผานมา (จิติกานต จินารักษ, 2551; ปริวิทย ไวทยาชีวะ, 2551; ปทมา 
สมพงษ, 2551; พระมหาเมธา  คําไหล, 2547; พันทิพา มาลา, พรทิพย วีระสวัสดิ์ และลํายอง ปล่ัง
กลาง, 2552; รังสรรค บัวทอง, 2547; วราลี  ศรีทอง, 2544; สิริพันธ  รุงวิชานิวัฒน และอับดลขารีม  
หมัดสู, 2552; อธิคม  ปทมาคม, 2547; อรุณลักษณ รัตนพันธุ, 2551)   กลาวคือ การถายทอดภูมิ
ปญญานั้นเปนกระบวนการท่ีเกิดขึ้นท้ังในและนอกครอบครัว หรือความสัมพันธระหวางผูถายทอด
และผูรับการถายทอดมีหลายรูปแบบตั้งแตบรรพบุรุษกับบุตรหลาน ครูกับนักเรียน/ลูกศิษย  และครู
กับคนในชุมชน โดยเนื้อหาและวิธีการถายทอดนั้นจะพิจารณาตามความเหมาะสมของผูรับการ
ถายทอด และมีการประเมินผลผานการสังเกตและใหขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนาหรือแกไข  

- การผลิตกลองยาวโดยใชวัตถุดิบ
จากทองถิ่น 

 

คน 

คน 

ธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอม 

สิ่งเหนือ
ธรรมชาติ 

DPU



 
 

90 

อยางไรก็ดี ผูวิจัยไดขอคนพบเฉพาะจากงานวิจัยนี้ ซ่ึงผูวิจัยขอสรุปเปนประเด็นตางๆ ตาม
กระบวนการถายทอดภูมิปญญาวงกลองยาว ดังนี้ 

5.2.3.1 ผูถายทอดและผูรับการถายทอด 
การถายทอดภูมิปญญาของวง 5 ผูเฒา พบวามีปราชญชาวบานเปนผูถายทอด โดยผูรับการ

ถายทอดนั้นมีหลากหลายกลุม คือ มีท้ังกลุมท่ีอยูในและนอกครอบครัว กลาวคือ ท่ีผานมาปราชญ
ชาวบานไดรับการถายทอดภูมิปญญาวงกลองยาวจากบรรพบุรุษ เชน ตา หรือ ลุง  นอกจากนี้ยังได
ถายทอดความรูท่ีไดรับมาสูรุนบุตรและหลานโดยเฉพาะเพศชาย เนื่องจากมองวาเปนผูท่ีมีความ
เหมาะสมท่ีจะรับการสืบทอดวงกลองยาวตอไป    อยางไรก็ดี จากการท่ีวงกลองยาวมีช่ือเสียง  จึงทํา
ใหมีการขยายกลุมผูรับการถายทอด โดยทางโรงเรียนตางๆ และชมรมผูสูงอายใุนอําเภอปราณบุรีได
เชิญใหปราชญชาวบานไปถายทอดความรู ในขั้นพ้ืนฐานใหแกนักเรียนและผูสูงอายุ 

5.2.3.2 ระดับและเนื้อหาของการถายทอด 
เนื้อหาสวนใหญท่ีถายทอดในวงกลองยาวมี 2 ระดับคือ ระดับเทคนิคซ่ึงเนนไปท่ีเทคนิค

การตีกลองยาว สวนเนื้อหาอ่ืนๆ คือ การรองเพลงและรํากลองยาว   และระดับความเช่ือและ
พิธีกรรม คือ พิธีการไหวครูและความเช่ือเกี่ยวกับวงกลองยาว เชน  ความเช่ือเรื่อง “พอแก”   และ
ความเช่ือเรื่อง “เลนแลวอยานอน” เพ่ือเปนการใหความเคารพและใหเกียรติครูบาอาจารย   

อยางไรก็ดี  พบวามีความแตกตางของเนื้อหาในการถายทอดใหแกกลุมผูรับการถายทอด 
กลาวคือ  กลุมนักเรียนและผูสูงอายุไดรับการถายทอดการตีกลองยาวขั้นพ้ืนฐานเทานั้น เพราะเปน
การเรียนท่ีใชระยะเวลาไมนานและมีวัตถุประสงคในการเรียนท่ีไมใชเพ่ือสืบทอดวงกลองยาวของ
ปราชญชาวบาน   ในขณะท่ีกลุมบุตรหลานไดรับการถายทอดเนื้อหาในระดับเทคนิคการตีกลองยาว
ขั้นสูง เพราะเปนกลุมท่ีตองรวมแสดงกับวง และถูกมองวาจะตองเปนผูสืบทอดวงกลองยาวตอไป 

นอกจากนี้ พบวา มีบางเนื้อหาท่ีปราชญชาวบานยังไมไดถายทอด ไดแก เนื้อหาในระดับ
ระบบการผลิตและการจัดการทรัพยากร คือ การแตงเพลงกลองยาว  การผลิตกลองยาว การ
ปรับแตงเสียงกลองยาวและการปรับรูปแบบการแสดงใหสอดคลองกับปจจุบัน  สวนเนื้อหาใน
ระดับความเช่ือและพิธีกรรม คือ การปลุกเสกกลองยาว  โดยเหตุผลสําคัญท่ีปราชญชาวบานยังไม
ถายทอดเปนเพราะ เนื้อหาเหลานี้มีความเกี่ยวของกับความเช่ือในระดับสูง  ตองใชความชํานาญ
เฉพาะตัว และผูรับการถายทอดควรจะตองเปนบุตรหลานท่ีมาสืบทอดวงกลองยาวตอไป อยางไรก็
ดี ปราชญชาวบานสวนใหญมองวา ในขณะนี้บุตรหลานยังไมเปนผูท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะมา
รับการถายทอดเนื้อหาเหลานี ้ เพราะไมมีเวลาท่ีจะมาฝกฝนกลองยาวไดอยางจริงจัง อันเนื่องมาจาก
การทํางานและยังเรียนหนังสืออยู ดังนั้นจึงเห็นวายังไมถึงเวลาท่ีจะถายทอดเนื้อหาขั้นสูงเหลานี ้
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ผูวิจัยไดสรุปเนื้อหาท่ีปราชญชาวบานไดถายทอดและท่ียังไมไดถายทอดโดยแยกตาม
ระดับของเนื้อหา ซ่ึงผูวิจัยไดประยุกตใชแผนภาพระดับเนื้อหาของภูมิปญญาไทยของยศ  สันต
สมบัติ (2544: 54) พบวา ในภูมิปญญาวงกลองยาวมีความรูอยู 3 ระดับ ซ่ึงมีเนื้อหาความรูท้ังท่ี
ถายทอดและยังไมไดถายทอด ดังแผนภาพ ตอไปนี ้

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

5.2.3.3 วิธีการถายทอด 
 
โดยท่ัวไปแลว วิธีการถายทอดเปนแบบไมใชลายลักษณอักษร เพราะเนื้อหาท่ีถายทอดสวน

ใหญเปนเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคและความเช่ือ ซ่ึงปราชญชาวบานมองวาไมสามารถถายทอดออกมา
เปนเปนส่ือการสอนท่ีใชลายลักษณอักษรได 

 สําหรับวิธีการถายทอดหลักมี 2 รูปแบบซ่ึงขึ้นอยูกับผูรับการถายทอด กลาวคือ  ปราชญ
ชาวบานใชวิธีการถายทอดแบบการสาธิตวิธีการและการบอกเลาโดยตรงใหแกกลุมนักเรียนและ
ผูสูงอายุ เพราะเปนความรูขั้นพ้ืนฐานท่ีจะตองมีการอธิบายและสาธิตใหดูเปนตัวอยาง ซ่ึงพบวา 
ปราชญชาวบานมีการจัดขั้นตอนของการถายทอดการตีกลองยาว คือ ขั้นท่ี 1 เปนการสอนจังหวะ 

  ความเชื่อ/
พิธีกรรม 

ระบบการผลิตและ 
การจัดการทรัพยากร 

เทคนิค (ภาคปฏิบัติ) 

เนื้อหาท่ีถายทอด: พิธีไหวครู, 
ความเชื่อเร่ืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
เนื้อหาท่ีไมไดถายทอด: การปลุก
เสกกลองยาว 
 

เนื้อหาท่ีไมไดถายทอด:  
การแตงเพลงกลองยาว,  
การผลิตกลองยาว,  
การปรับแตงเสียงกลองยาว,  
การปรับรูปแบบการแสดงให 
สอดคลองกับปจจุบัน 
 

แผนภูมิที ่4   เนื้อหาท่ีถายทอดและไมไดถายทอดของปราชญชาวบานจําแนกตามระดับ 

เนื้อหาท่ีถายทอด: การตีกลอง
ยาวข้ันพ้ืนฐาน-ข้ันสูง, การรอง
เพลงและรํากลองยาว 
เนื้อหาท่ีไมไดถายทอด: การตี
กล อ ง ย า ว ข้ั น สูง ใ ห ผู รั บ ก า ร
ถายทอดท่ีไมใชบุตรหลาน 
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โดยการฝกใหตบมือเปนจังหวะของกลองยาวจากแบบงายไปสูแบบยาก  ขั้นท่ี 2 เปนขั้นการสาธิต
ใหดูเปนตัวอยางพรอมกับอธิบายประกอบ ขั้นท่ี 3 เปนขั้นท่ีใหนักเรียนทดลองตีกลองยาวตาม และ
ขั้นท่ี 4 เปนขั้น “ตีนํา ตีตาม” โดยใหนักเรียนท่ีมีทักษะการตีกลองยาวถูกตองมาเปนผูนํานักเรียนคน
อ่ืนๆ ใหตีกลองยาวตาม     ในขณะท่ี กลุมบุตรหลานไดรับการถายทอดจากปราชญชาวบานโดย
เนนวิธี “ครูพักลักจํา” เนื่องจากปราชญชาวบานมองวา บุตรหลานสามารถเรียนดวยตัวเองใน
ชีวิตประจําวันโดยเฉพาะดานเทคนิคการตีกลองยาวขั้นสูงผานการสังเกตจากปราชญชาวบานและ
วงกลองยาว   อยางไรก็ดี  วิธีการถายทอดท่ีทุกกลุมไดรับเหมือนกัน คือ การถายทอดผานพิธีกรรม 
ท้ังนี้เพ่ือเปนการปลูกฝงใหผูรับการถายทอดใหความเคารพและแสดงความกตัญูตอครูบาอาจารย
และบรรพบุรุษของวงกลองยาว 

นอกจากนี้ ส่ิงสําคัญท่ีพบไดในงานวิจัยนี้ คือ วิธี “ครูพักลักจํา” เปนวิธีการสําคัญท่ีมีสวน
สงเสิรมใหบุตรหลานของปราชญชาวบานสามารถพัฒนาเทคนิคการตีกลองยาวของตัวเองไปสู
เทคนิคแบบใหมท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะตัวได โดยการประยุกตเทคนิคท่ีตัวเองมีอยูแลวเขากับ
เทคนิคท่ีไดจากการสังเกตปราชญชาวบาน 

5.2.3.4 การประเมินผลการถายทอด 
โดยรวมแลว ปราชญชาวบานใชวิธีการสังเกตเกี่ยวกับแสดงออกและพฤติกรรมของผูรับ

การถายทอดเพ่ือเปนการประเมินวามีความรูความเขาใจรวมถึงมีความสามารถในการแสดงกลอง
ยาวไดถูกตองหรือไมอยางไร ท้ังนี้จะมีการใหขอแนะนําหากยังไมสามารถทําไดถูกตอง   

สําหรับส่ิงสําคัญท่ีพบในงานวิจัยนี้ คือ  ปราชญชาวบานไดทําการประเมินโดยการสังเกต
นักเรียนเพ่ือคัดเลือกคนท่ีมีคุณสมบติเหมาะสมกอนท่ีจะมาเรียนกลองยาว  หรือกลาวไดวาเปนการ
ประเมินกอนท่ีจะทําการสอนกลองยาว โดยเกณฑท่ีปราชญชาวบานใชในการประเมิน คือ การมีใจ
รักการเลนกลองยาว  การมีทักษะหรือพรสวรรคในการใชมือตีกลองยาวใหไดเสียงท่ีไพเราะ   

5.2.3.5 ปญหาและอุปสรรคของการถายทอด 
ปญหาสําคัญท่ีพบในงานวิจัยนี้มีความเกี่ยวของกับท้ังฝายผูถายทอดและผูรับการถายทอด 

นอกจากนี้ ยังเกี่ยวของกับชุมชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของดวย กลาวคือ  
- ปญหาดานการขาดผูรับการถายทอด  เปนปญหาท่ีคนรุนใหม รวมถึงผูปกครองในชุมชน

ไมสนใจภูมิปญญาวงกลองยาวอันเนื่องมาจากการไดรับวัฒนธรรมและคานิยมสมัยใหม และการไม
เห็นความสําคัญ  คุณคา และประโยชนของวงกลองยาวในฐานะท่ีเปนภูมิปญญาของทองถ่ิน 
นอกจากนี้ ปราชญชาวบานบางคนยังขาดบุตรหลานมารับการสืบทอดวงกลองยาว 
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- ปญหาดานเนื้อหาท่ียังไมไดถายทอด เปนปญหาท่ีเกิดจากการท่ีปราชญชาวบานมองวายัง
ไมมีผูรับการถายทอดท่ีมีคุณสมบติท่ีเหมาะสมท่ีจะมารับการถายทอดเนื้อหาภูมิปญญาท่ีมีความ
เฉพาะเจาะจงหรือเหมาะสําหรับผูท่ีจะตองสืบทอดวงกลองยาวตอไป  

- ปญหาการถายทอด  เปนปญหาเกี่ยวกับการขาดหลักจิตวิทยาหรือเทคนิคการสอนของ
ปราชญชาวบานท่ีจะทําใหนักเรียนหันมาสนใจการเรียนกลองยาว 

- ปญหาดานระยะเวลาของการถายทอด  เปนปญหาของการจัดการของโรงเรียน ซ่ึงทําให
ปราชญชาวบานไมสามารถถายทอดการแสดงกลองยาวใหแกนักเรียนไดอยางตอเนื่องและทําใหไม
สามารถพัฒนาทักษะการตีกลองยาวของนักเรียนใหไปสูขั้นสูงได 
 
5.3 ขอเสนอแนะ 
 ผูวิจัยไดใหขอเสนอแนะในสองประเด็นใหญ คือ  ขอเสนอแนะตอการถายทอดภูมิปญญา
วงกลองยาวของปราชญชาวบาน ในอำเภอปราณบุร ี จ ังหวัดประจวบคีรีขันธ และขอเสนอแนะตอ
การทําวิจัยครั้งตอไป  ดังตอไปนี ้
 

 5.3.1 ขอเสนอแนะตอการถายทอดภูมิปญญาวงกลองยาวของปราชญชาวบาน ในอำเภอ
ปราณบุรี  จ ังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 ผูวิจัยไดนําขอคนพบท่ีไดจากงานวิจัยนี้มาใชเปนฐานสําคัญในการใหขอเสนอแนะเพ่ือให
การถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินดานวงกลองยาวของปราชญชาวบานเกิดความเขมแข็งและยั่งยืน
ตอไป  ดังนี้  

5.3.1.1  ขอคนพบ:  การถายทอดภูมิปญญาของปราชญชาวบานโดยเฉพาะการตีกลองยาว
เปนแบบไมใชลายลักษณอักษร เพราะจังหวะของกลองยาวนั้นไมมีตัวโนต  ดังนั้น การถายทอดจึง
ตองอาศัยทักษะการตีและการฟงเสียง  และถายทอดโดยการสาธิตวิธีการ การบอกเลาโดยตรง และ
แบบ “ครูพักลักจํา”   นอกจากนี้ พบวามีภูมิปญญาวงกลองยาวบางเรื่องท่ียังไมไดถายทอด เพราะ
เหตุผลหลายประการ เชน การมองวาเปนเรื่องท่ีควรจะถายทอดใหแกบุตรหลานเทานั้นท้ังนี้
เพ่ือท่ีจะสืบทอดวงกลองยาว   และผูรับการถายทอดยังไมมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม  สําหรับภูมิ
ปญญาในวง 5 ผูเฒาท่ียังไมไดถายทอดไปสูผูรับการถายทอด  สรุปไดดังตารางนี้ 
 
 
 
 
 
 

DPU



 
 

94 

ตารางที่ 5  ระดับและเนื้อหาของภูมิปญญาวงกลองยาวท่ีปราชญชาวบานไมไดถายทอด 
ระดับของภูมิปญญาวงกลองยาว เนื้อหาของภูมิปญญาวงกลองยาว 

ระดับเทคนิค (ภาคปฏิบัติ) - การตีกลองยาวดวยเทคนิคขั้นสูง (ไมไดถายทอด
ใหแกกลุมนักเรียน) 

ระดับระบบการผลิต 
และการจัดการทรัพยากร 

- การแตงเพลงประกอบการแสดงกลองยาว 
- การผลิตกลองยาวท่ีใชวัตถุดิบจากในทองถ่ิน 
- การปรับแตงเสียงกลองยาว  
- การปรับรูปแบบการแสดงใหสอดคลองกับความ

ตองการในปจจุบัน 
ระดับความเช่ือและพิธีกรรม - การปลุกเสกกลองยาว (การ “ทําครู”) 

 

 ขอเสนอแนะ:    เพ่ือท่ีจะทําใหภูมิปญญาของวงกลองยาวไดรับการอนุรักษ และสืบทอดตอ
คนรุนหลัง   ชุมชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของควรจัดใหมี “การจัดการความรู”  กับกลุมปราชญ
ชาวบาน  โดยการนําความรูท่ีฝงลึกอยูในตัวปราชญชาวบาน (Tacit Knowledge) ซ่ึงยังไมได
ถายทอดท้ังในระดับเทคนิค ระดับระบบการผลิตและการจัดการทรัพยากร และระดับความเช่ือและ
พิธีกรรมออกมาถายทอด โดยจัดทําใหเปนระบบและเปนความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge)  
ซ่ึงทําไดในรูปแบบเอกสาร รวมถึงอาจทําในรูปแบบของส่ือวีซีดีสําหรับความรูเชิงเทคนิคการตี
กลองยาวซ่ึงอาจไมสามารถถายทอดออกมาเปนลายลักษณอักษรได  

5.3.1.2 ขอคนพบ:  ประการแรก การรวมตัวของปราชญชาวบานซ่ึงไดรับการถายทอดภูมิ
ปญญาวงกลองยาวมาจากหลากหลายทองถ่ินอันไดแก เพชรบุรี  ชลบุร ีและ ประจวบคีรีขันธ  ไดทํา
ใหเกิดการเรียนรูแบบ “ครูพักลักจํา” จนไดภูมิปญญาใหม  กลาวคือ เปนการผสมผสานเทคนิคการตี
กลองยาวของทองถ่ินตางๆ  จนทําใหเกิดการพัฒนาเทคนิคการตีกลองยาวแบบใหมท่ีเปนเอกลักษณ
เฉพาะตัว    และประการท่ีสอง   วง 5 ผูเฒาไดขอความรวมมือจากสมาชิกในวงกลองยาวศิษยหลวง
พอขาว เพ่ือใหมารวมแสดงดวยกัน  นอกจากนี้ ปจจุบัน  ปราชญชาวบานบางคนไมมีบุตรหลานท่ี
จะมาสืบทอดวง 5 ผูเฒา     

ขอเสนอแนะ:    ควรสนับสนุนใหมีการสรางเครือขายระหวางวง 5 ผูเฒา และวงกลองยาว
อ่ืนๆ ท่ีอยูในชุมชนเดียวกันหรือตางจังหวัด   โดยเนนในเรื่องความรวมมือเพ่ือจะทําใหเกิดถายทอด
และผสมผสานภูมิปญญาวงกลองยาวระหวางวงตางๆ   ซ่ึงจะทําใหเกิดความเขมแข็งของการคงอยู
และการสืบทอดของวงกลองยาวตอไป   รวมถึงจะทําใหเกิดการพัฒนารูปแบบการแสดงท่ีเปน
เอกลักษณและทําใหเกิดภูมิปญญาใหมเกี่ยวกับกลองยาวได  
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5.3.1.3 ขอคนพบ:  นักเรียนประถมศึกษามักไมสนใจการเรียนกลองยาวจากปราชญ
ชาวบาน    

ขอเสนอแนะ: ควรมีการใหความรูแกปราชญชาวบานในดานเทคนิคการเรียนการสอน  การ
นําส่ือการสอนมาใช   รวมถึงการใชหลักจิตวิทยาในการสอน เพ่ือดึงดูดใหนักเรียนหันมาใหความ
สนใจกับการเรียนกลองยาวซ่ึงเปนภูมิปญญาของทองถ่ินมากขึ้น 

5.3.1.4 ขอคนพบ:  ประการแรก พบวา มีปญหาดานระยะเวลาการถายทอด โดยเฉพาะการ
ถายทอดการแสดงกลองยาวในโรงเรียนนั้นไมมีความตอเนื่อง เนื่องจากเปนการสอนเพียงช่ัวครั้ง
ช่ัวคราวหรือเปนการสอนเพ่ือเตรียมการแหเทียนพรรษาประจําป  ซ่ึงทําใหไมสามารถพัฒนาทักษะ
การแสดงกลองยาวของนักเรียนไดอยางตอเนื่อง หรือกลาวไดวาเปนการสอนไดแตเพียงทักษะขั้น
พ้ืนฐานเทานั้น   

ประการท่ีสอง พบวา ปจจุบันมีหนวยงานตางๆ ในทองถ่ินไดเขามามีสวนรวมกันอนุรักษ
วงกลองยาวดังเห็นไดจากการไดการสนับสนุนในรูปแบบของเงินและเส้ือผาสําหรับใสในการ
แสดงจากองคการบริหารสวนตําบลหนองตาแตม  และการไดรับเชิญใหไปสอนนักเรียนใน
โรงเรียนทองถ่ิน   

แมวาจะมีการดําเนินงานจากหนวยงานเหลานี้ ซ่ึงถือไดวาเปนเง่ือนไขท่ีจําเปนตอการ
อนุรักษ    แตผูวิจัยมองวา เง่ือนไขเหลานี้ไมเพียงพอท่ีจะทําใหภูมิปญญาวงกลองยาวของทองถ่ิน
สามารถสืบทอดตอไปได  เนื่องจากเปนการอนุรักษท่ีไมยั่งยืน หรือเปนการสนับสนุนในเรื่องของ
วัตถุ เงิน และเปนการถายทอดในระดับพ้ืนฐานเทานั้น 

ขอเสนอแนะ:   ควรมีการสนับสนุนใหมีการถายทอดภูมิปญญาวงกลองยาวอยางตอเนื่อง  
โดยจัดทําเปน “หลักสูตรทองถ่ิน”  และยกระดับการเรียนกลองยาวโดยมีการจัดเกณฑระดับของ
ทักษะการแสดง และเกณฑในการประเมินผล   เพ่ือทําใหการแสดงกลองยาวของทองถ่ินมีความ
เปนมาตรฐานและไดรับการยอมรับ  

นอกจากนี้  ควรดําเนินการอนุรักษในลักษณะท่ีตอเนื่อง ย ั่งยืน และชวยกันพัฒนาการแสดง
กลองยาวของคนรุนหลังใหมีคุณภาพมากขึ้น โดยการสงเสริมใหมีการถายทอดใน “ระบบการศึกษา
ตามอัธยาศัย”  ผาน “ศูนยการเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน” โดยใหปราชญชาวบานเปนผูถายทอด  ซ่ึง
ทางองคการบริหารสวนตําบล รวมถึงหนวยงานท่ีเกี่ยวของควรชวยกันสงเสริมและผลักดันใหคน
รุนใหมในชุมชนมาเรียนรูกลองยาวซ่ึงเปนภูมิปญญาของทองถ่ิน  
 5.3.1.5  ขอคนพบ:  ประการแรก เยาวชนคนรุนใหมในทองถ่ินไมสนใจภูมิปญญาวงกลอง
ยาว      และผูปกครองในทองถ่ินบางสวนไมสนับสนุนใหบุตรหลานมารับการถายทอดภูมิปญญา
ของวงกลองยาว โดยสาเหตุสวนหนึ่งมาจากการไมเห็นถึงความสําคัญและคุณคา   และประการท่ี
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สอง  พบวา วง 5 ผูเฒา ม ีภูมิปญญาดานการปรับตัวใหสามารถอยูรอดไดในปจจุบัน  ด ังเห็นไดจาก 
การปรับเปล่ียนการแสดงจากเพลงกลองยาวแบบดั้งเดิมมาเปนเพลงจังหวะ 3 ชา เพ่ือใหสอดคลอง
กับความตองการของเจาภาพ 
 ขอเสนอแนะ:    หนวยงานท่ีเกี่ยวของควรสรางคุณคาใหแกวงกลองยาว เชน การสนับสนุน
ใหวงกลองยาวไปแขงขันเพ่ือสรางช่ือเสียงใหแกชุมชน  
 แมปราชญชาวบานจะไมไดใหความสําคัญกับเรื่องรายไดของวงกลองยาวมากท่ีสุด  แตคง
ปฏิเสธไมไดวา การอนุรักษใหวงกลองยาวของชุมชนอยูตอไปไดนั้น ม ิไดขึ้นอยูกับปจจัยดานการ
ถายทอดภูมิปญญาของวงกลองยาวเพียงอยางเดียว  แตยังขึ้นอยูกับปจจัยดานการตลาด โดยเฉพาะ
อยางยิ่งผูบริโภคหรือผูวาจางวงกลองยาวดวย  เพราะถือเปนปจจัยสําคัญท่ีจะมีสวนชวยใหวงกลอง
ยาวดํารงอยูตอไปได 
 ดังนั้น การจะทําใหวงกลองยาวดํารงอยูไดนั้น วงกลองยาวจําเปนตองปรับตัวอยางตอเนื่อง 
โดยการติดตามสถานการณหรือแนวโนมเกี่ยวกับแนวเพลง รวมถึงรูปแบบการแสดงกลองยาวท่ี
ผูบริโภคชอบ  ท้ังนี้เพ่ือท่ีจะไดนํามาปรับเปล่ียนการแสดงกลองยาวของวงใหสอดคลองกับความ
ตองการของผูบริโภค   นอกจากนี้ หนวยงานท่ีเกี่ยวของควรชวยประชาสัมพันธวงกลองยาวของ
ชุมชนใหเปนท่ีรูจักแพรหลายไปสูจังหวัดใกลเคียง ท้ังนี้เพ่ือเปนการขยายกลุมผูบริโภคใหแกวง
กลองยาว 
 
 5.3.2 ขอเสนอแนะตอการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 5.3.2.1  จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดเห็นประเด็นสําคัญท่ีควรจะทําการวิจัยตอไป
เกี่ยวกับวงกลองยาวในอําเภอปราณบุร ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ   เชน  การศึกษาภูมิปญญาการผลิต
กลองยาว   การศึกษาเทคนิคการตีกลองยาวขั้นสูง   การศึกษาพิธีกรรมไหวครูและการปลุกเสก
กลองยาว การศึกษาการพัฒนาเทคนิคการตีกลองยาวจากการเรียนรูแบบครูพักลักจํา  และการ
ประเมินผลการถายทอดภูมิปญญาวงกลองยาว เพ่ือท่ีจะนําไปสูการปรับปรุงและหาแนวทางการ
ถายทอดภูมิปญญาไดอยางเหมาะสม 

5.3.2.2 ควรทําการวิจัยเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถ่ินท้ังรูปธรรมและนามธรรมอยางครอบคลุม
ในอําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ  เพ่ือจัดทําเปนฐานขอมูลของชุมชนและเพ่ือหาแนว
ทางการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน 
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