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บทคัดย่อ
บทความเรื่องนี้ “การถ่ายทอดเพลงพื้นบ้านถู่เจีย กรณีศึกษาศิลปินต้นแบบผู้ถ่ายทอดเพลงถู่เจีย
ของชาติ ในเมืองถงเหรินมณฑลกุ้ยโจวประเทศจีน” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการถ่ายทอดเพลง
พื้นบ้านถู่เจียในเมืองถงเหรินมณฑลกุ้ยโจวประเทศจีน รวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการเชิงคุณภาพที่เขตปกครอง
ตนเองเหยียนเหอถู่เจีย เมืองถงเหริน มณฑลกุ้ยโจว ประเทศจีน โดยเก็บข้อมูลจากศิลปินที่ได้รับการยกย่อง
เป็นศิลปินต้นแบบผู้ถ่ายทอดเพลงถู่เจียของชาติ 1 ท่าน คือ นายหวังโบ (Mr. Wang Bo) และลูกศิษย์ จำ�นวน
5 คน ได้แก่นายเชอ เคียนหลง (Mr. She Qianlong) นายเทียน ชีหมิง (Mr.Tian Qimin) นายจาง เจียหง
(Mr. Zhang Jiahong) นางหวัง หลิงหลิง (Mrs.Wang Lingling) และ นางเจียง นา (Jiang Na) ใช้วิธีการ
สัมภาษณ์และสังเกตการณ์ ผลการวิจัยพบว่า
การถ่ายทอดบทเพลงพื้นบ้านถู่เจียมี 4 ขั้นตอนตามทฤษฎีของสมิทและราแกน ดังนี้ 1) ขั้นนำ� 
(introduction) มีการเตรียมเนื้อเพลงสำ�หรับการสอนแจกให้นักเรียนก่อนและผู้สอนร้องเพลงให้ผู้เรียนฟัง
ก่อน 2) ขั้นสอน (body) ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย จากนั้นสอนทีละประโยค โดยให้นักเรียนร้องตาม
เมื่อนักเรียนร้องเพลงได้จึงสอนประโยคต่อไปจนจบเพลง มีการพาผู้เรียนไปเรียนในสถานที่จริง 3) ขั้นสรุป
(conclusion) ผู้สอนให้ร้องทั้งเพลงแบบกลุ่มเป็นการสรุปทบทวนเนื้อหาที่เรียน และ 4) ขั้นประเมินผล
(assessment) ให้ร้องทีละคนตามที่ผู้สอนกำ�หนด และมีการพานักเรียนไปที่เวทีจริงเพื่อขึ้นทำ�การแสดง
คำ�สำ�คัญ

เพลงพื้นบ้านถู่เจีย การถ่ายทอด ศิลปินต้นแบบ ประเทศจีน
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Abstract
This article entitled “Tujia Folk Song Transmission: A Case Study of the Master Artist
Who Conveyed the Tujia Song of the Nation in Tongren City, Guizhou Province, China” aims
to study the process of transmitting Tujia folk song in Tongren city, Guizhou province, China.
Data were collected in Yanhe Tujia autonomous county, Tongren city, Guizhou province,
China using a qualitative method. The data were collected from Mr. Wang Bo, the artist who
is regarded as a master artist broadcasted the national Tujia song and his 5 students, namely
Mr. She Qianlong, Mrs. Wang Lingling, Mrs. Jiang Na, Mr.Tian Qimin, and Mr. Zhang Jiahong via
interview and observation methods. The results of the study showed that:
The transmission of Tujia folk song according to Smith and Ragan’s theory has 4
steps: 1) Introduction: the lyrics prepared for teaching are firstly distributed to students and
the teacher sings to the students first. 2) Body: The teacher divides the students into small
groups, then teaches one sentence at a time by having students sing along. When the students
can sing, the teacher continues to teach the rest until the end of the song. The students are
also taken to study in real locations. 3) Conclusion: the teacher tells the student to sing the
whole song in groups as summarizing and reviewing the contents of the lesson, and
4) Assessment: the teacher requires the students to sing individually as the teacher determines,
and the students are taken to the actual stage to perform.
Keywords:
Tujia Folk Song, Transmission, Master Artist, China
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ที่มาและความสำ�คัญ
เพลงพื้นบ้านถู่เจียเป็นศิลปะประเพณีการร้องพื้นบ้านที่เกิดขึ้นโดยคนชาวถู่เจีย (Tujia) ในสภาพ
แวดล้อมทางประวัติศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจงหลังจากกระบวนการพัฒนาทางประวัติศาสตร์อันยาวนาน (Tian
Can, 2009) เพลงพืน้ บ้านถูเ่ จีย เป็นบทเพลงทีม่ สี สี นั และมีเสน่หใ์ นตัว มันสามารถสะท้อนและบันทึกให้เห็นแง่
มุมต่าง ๆ ของขนบธรรมเนียม ประเพณี จริยธรรม และสังคม ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ของชาวถูเ่ จียอย่างแท้จริง
ซึ่งมีคุณค่ามากสำ�หรับการศึกษาของเพลงพื้นบ้านถู่เจีย (Tujia) ที่ถูกสร้างโดยคน และมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนือ่ ง มีเรือ่ งราวชีวติ และข้อมูลทางวัฒนธรรม สามารถใช้เป็นบทเรียนการสอนสำ�หรับคนหนุม่ สาวให้มคี วามรู้
เกีย่ วกับพฤติกรรมเชิงบรรทัดฐาน นอกจากนีย้ งั มีบทบาทในวัฒนธรรม บทบาทของการอนุรกั ษ์ (Luo Wen, 2010)
ชาวถู่เจีย เป็นชนกลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่ในเมืองต่าง ๆ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน เช่น ฉงชิ่ง และ
กุย้ โจวปัจจุบนั ชาวถูเ่ จียนัน้ ได้มกี ารรับเอาวัฒนธรรมสมัยใหม่บางส่วนเข้าไปจากกระแสโลก ซึง่ ทำ�ให้คนรุน่ ใหม่
เหินห่างจากวัฒนธรรมเดิม แต่ก็ยังมีการรักษาและสืบทอดไว้อยู่ในปัจจุบัน ชาวถู่เจีย ในเขตปกครองตนเอง
เหยียนเหอ (Yanhe Tujia) เมืองถงเหริน (Tongren City) มณฑลกุ้ยโจว (GuiZhou Province) ประเทศจีน
(China) ยังคงรักษาเพลงพื้นบ้านถู่เจียไว้ได้เป็นอย่างดี โดยการนำ�ของ นายหวังโบ (Mr.Wang Bo) ศิลปิน
ต้นแบบในการถ่ายทอดเพลงพื้นบ้านถู่เจียของชาติ
ปัจจุบัน นายหวัง โบ อายุ 50 ปี ได้ร้องเพลงพื้นบ้านของถู่เจีย (Tujia) มานานกว่า 40 ปีตั้งแต่เขาอายุ
8 ขวบ ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เขาเป็นศิลปินที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลของ
ชาติ ในเรื่องวัฒนธรรมเพลงพื้นบ้านถู่เจีย เขาเริ่มออกเดินทางจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งโดยรวบรวม
เพลงพื้นบ้านถู่เจียมากกว่า 80 เพลง เต็มไปด้วยเรื่องราวของท้องถิ่นในรอบเกือบสิบปี เขาได้บอกว่าเพลงถู่เจีย
ในเขตเหยียนเหอได้รบั การปรับแต่งอย่างสวยงามด้วยทำ�นองเรียบง่ายอารมณ์จริงใจเนือ้ หาเข้มข้นและเรือ่ งราว
ที่หลากหลายครอบคลุมวิถีชีวิตเกษตรกรรมของชาวบ้าน โดยเขาได้รวบรวม และเป็นผู้บุกเบิกนำ�มาใช้ในการ
ถ่ายทอดเพลงพื้นบ้าน (Wang Bo, 2020, สัมภาษณ์)
ทุกวันนี้คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจเพลงลูกทุ่งนี้น้อยลง รวมทั้งคนที่เข้าใจภาษาของเพลงนี้ด้วยเพราะ
ใช้ภาษาถิ่นที่ต้องเรียนรู้และเข้าใจ แต่นายหวังโบ ยังยืนหยัดในการทำ�หน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดเพลงพื้นบ้าน
ดังกล่าวให้กับผู้ที่สนใจ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกศิษย์เขาได้พัฒนาตัวเองตลอดเวลา เขาเข้าเรียนและ
จบการศึกษาจากสาขาดนตรีของมหาวิทยาลัยครูกยุ้ โจว เขาเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงพืน้ บ้านตลอดทีม่ โี อกาส
เขาคิดเสมอว่าสิ่งนี้จะสร้างประสบการณ์และชื่อเสียงให้กับเขา  และเขาได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวด
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ร้องเพลง หลายเวทีและหลายปีตดิ ต่อกัน จนเขาได้รบั การยอมรับทางสังคมว่าเขาเป็นคนทีม่ คี วามสามารถ และ
เขาได้รบั เลือกให้เป็นตัวแทนผูร้ บั มรดกชุดทีห่ า้ ของโครงการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมทีจ่ บั ต้องไม่ได้ของชาติ
จากความขยันและอดทนของเขาทำ�ให้เขามีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับ มีผู้สนใจมาฝากตัวเป็น
ลูกศิษย์ของเขาจำ�นวนมาก ทำ�ให้เพลงพื้นบ้านถู่เจียได้รับการสืบทอดและเป็นที่ยอมรับ ด้วยเหตุผลนี้ทำ�ให้
ข้าพเจ้าต้องการศึกษาว่า นายหวัง โบ มีการถ่ายทอดเพลงพื้นบ้านถู่เจียสู่ลูกศิษย์ของเขาอย่างไร เพื่อสามารถ
ใช้เป็นข้อมูลสำ�หรับการสืบทอดเพลงพื้นบ้านอื่น ๆ ได้ในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษากระบวนการถ่ายทอดเพลงพื้นบ้านถู่เจีย กรณีศึกษาศิลปินต้นแบบผู้ถ่ายทอดเพลงถูเ่ จีย
ของชาติ ในเมืองถงเหริน มณฑลกุ้ยโจว ประเทศจีน

วิธีดำ�เนินการวิจัย
พืน้ ทีท่ ใี่ ช้ในการศึกษาคือทีเ่ ขตปกครองตนเองเหยียนเหอ ถูเ่ จีย (Yanhe Tujia) เมืองถงเหริน (Tongren
City) มณฑลกุย้ โจว (Guizhou Province) ประเทศจีน (China) โดยเก็บข้อมูลจากศิลปินทีไ่ ด้รบั การยกย่องเป็น
ศิลปินต้นแบบผู้ถ่ายทอดเพลงถู่เจียของชาติที่มีเพียง 1 ท่านในเมืองนี้ คือ นายหวังโบ (Mr. Wang Bo) และ
ลูกศิษย์ จำ�นวน 5 คน ใช้วธิ กี ารคัดเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ นางหวัง หลิงหลิง (Mrs.Wang Lingling), นางเจียง นา
(Jiang Na), นายเชอ เชียนหลง (Mr. She Qianlong), นายเทียน ชีหมิน (Mr.Tian Qimin) และ นายจาง เจีย
หง (Mr. Zhang Jiahong)
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
เอกสารทางวิชาการ หนังสือ ตำ�รา งานวิจัย และข้อมูลจากการลงภาคสนาม  (Field Study) จากการสัมภาษณ์
มาทำ�การวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารทางวิชาการ หนังสือ ตำ�รา งานวิจัย
2. สร้างเครือ่ งมือในการเก็บข้อมูล โดยพิจารณาจากประเด็นวัตถุประสงค์ของการวิจยั นำ�มาแยกแยะ
จัดกลุ่มประเด็นข้อคำ�ถามลงในเครื่องมือ
3. ทำ�การประสานติดต่อบุคคลผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ นายหวัง โบ เพื่อนัดเวลาในการสัมภาษณ์ และ
สอบถามจำ�นวนลูกศิษย์พบว่ามีมากกว่า 100 คน จึงทำ�การคัดเลือกแบบเจาะจงโดยจากคำ�แนะนำ�ของนายหวัง โบ
และได้จำ�นวน 5 คน
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4. ในการสัมภาษณ์ ได้กำ�หนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำ�คัญเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย ผู้สอน และลูกศิษย์
จำ�นวน 5 คน
5. ผู้วิจัยใช้การสังเกตร่วมด้วย เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการวิเคราะห์ ในการศึกษาครั้งนี้ใช้
ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบสัมภาษณ์ (Interviews) ใช้ในการสัมภาษณ์ผู้สอนและผู้เรียน   
2. แบบสังเกต (Observation) ใช้สำ�หรับสังเกตวิธีการเรียนการสอน
โดยเครือ่ งมือทัง้ สองนี้ ผูว้ จิ ยั ได้จดั ทำ�ขึน้ ตามกรอบวัตถุประสงค์และคำ�แนะนำ�ของอาจารย์ทปี่ รึกษา
จากนั้นนำ�ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบและทำ�การปรับแก้ไขตามคำ�แนะนำ�  ผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. เจริญชัย  ชนไพโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สยาม  จวงประโคนและ รองศาสตราจารย์
พิพัช  สอนใย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
เพือ่ ให้การศึกษาได้ขอ้ มูลทีส่ มบูรณ์ ผูว้ จิ ยั ได้ท�ำ การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยยึดหลักข้อมูลทีม่ ลี กั ษณะ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็น 2 ลักษณะ คือ
1. ข้อมูลเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง
2. ข้อมูลภาคสนาม (Field Data) เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยรวบรวมได้จากการลงพื้นที่
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ผู้วิจัยนำ�ข้อมูลที่ได้จากเอกสารและตำ�ราต่าง ๆ มาจำ�แนกหมวดหมู่ตามประเด็นที่ศึกษา และ
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลโดยการเปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลเอกสารอื่น เช่น ตำ�รา งานวิจัย และ
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย จากนั้นทำ�การเชื่อมโยงประเด็นที่สอดคล้องกันนำ�มาหาความหมาย
และทำ�การสรุปข้อมูล
2. มีการสรุปประเด็นข้อมูลว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่
3. ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล โดยวิธีการแบบสามเส้า (Investigator Triangulation) โดย
การนำ�ข้อมูลกลับไปให้ผู้ให้ข้อมูลอ่าน กลับไปถามผู้ให้ข้อมูลซํ้าอีกเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นความจริง
4. นำ�ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้วมาวิเคราะห์บนพื้นฐานตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และใช้ทฤษฎี
การเรียนการสอนเป็นหลักในวิเคราะห์ข้อมูลการสอนที่ได้จากงานสนาม
5. นำ�เสนอข้อมูลในประเด็นที่ศึกษาด้วยการพรรณนาวิเคราะห์จากนั้นจึงสรุปผล อภิปรายผลและ
เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อไป
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ผลการวิจัย
จากการศึกษาการถ่ายทอดเพลงพื้นบ้านถู่เจียโดยศิลปินต้นแบบผู้ถ่ายทอดเพลงถู่เจียแห่งชาติ ในเมือง
ถงเหริน มณฑลกุ้ยโจว ประเทศจีน โดยรวบรวมข้อมูลจากงานภาคสนาม สามารถแสดงผลได้ ดังนี้
กระบวนการถ่ายทอดเพลงพื้นบ้านของนายหวัง โบ (Wang Bo) ศิลปินต้นแบบผู้ถ่ายทอดเพลงถู่เจีย
แห่งชาติ ในเมืองถงเหริน มณฑลกุ้ยโจว ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์นายหวัง โบเป็นหลัก และพบว่า การสอนนั้นเป็น
รูปแบบการสอนเพลงพื้นบ้านที่มีวิธีการสอนที่ทำ�ให้ผู้เรียนนั้นสามารถเรียนรู้และเข้าใจบทเพลงพื้นบ้านได้อย่างดี
โดยผู้สอนมีกระบวนการในการสอนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงท้ายสุดคือผู้เรียนสามารถขับร้องได้ และสามาราถขึ้น
แสดงบนเวทีจริง ๆ  โดยจากข้อมูลที่สัมภาษณ์และสังเกต ได้ทราบถึงวิธีการสอน ซึ่งสามารถบรรยายได้ ดังนี้
นายหวัง โบ (Mr. Wang Bo) (2563, สัมภาษณ์) ได้เล่าว่า ก่อนการสอนทุกครั้งท่านจะเตรียมเพลง
สำ�หรับการสอน โดยเตรียมเนือ้ เพลงทีจ่ ะใช้ส�ำ หรับการสอน และทำ�การทบทวนบทเพลงทีจ่ ะใช้สอนด้วยตนเองก่อน
โดยฝึกร้องคนเดียวเพื่อให้เกิดความคล่องไม่ติดขัดเวลาจะสอน ในเรื่องนี้ นายเทียน ชีหมิน (2563, สัมภาษณ์)
ได้เล่าว่า ฉันสังเกตเห็นว่าครูจะทำ�การฝึกร้องเพลงที่จะนำ�มาสอนก่อนทุกครั้งที่จะมาสอนให้ฉัน และก่อนสอน
ครูจะแจกเนื้อเพลงก่อนเพื่อให้พวกเราได้นำ�ไปท่องเนื้อเพลงก่อนที่จะเริ่มเรียน
หลังจากที่ผู้เรียนได้มีการเตรียมตัวโดยท่องจำ�เนื้อเพลงมาก่อนแล้ว และผู้สอนก็ได้ทบทวนการร้อง
มาแล้ว จะเริ่มทำ�การสอนโดยผู้สอนจะแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อย 4-5 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน (Wang Bo,
2563, สัมภาษณ์) จากนั้นผู้สอนจะทำ�การร้องเพลงให้ผู้เรียนฟังก่อน 1 รอบ เป็นการสาธิตทั้งเพลงว่าต้องร้อง
อย่างไร จากนัน้ ผูส้ อน จะร้องเพลงให้ฟงั ทีละประโยคและให้ผเู้ รียนร้องตามทีละประโยค ซาํ้ ไปมาจนกว่าผูเ้ รียน
จะสามารถร้องได้ตามที่ผู้สอนต้องการ โดยผู้สอนจะคอยสังเกตและปรับแก้ไขข้อบกพร่องของการร้องเพลงให้
ตลอดเวลา โดยในการสอนนี้ที่มีการแบ่งเป็นกลุ่มเพราะว่าผู้สอนต้องการให้ผู้เรียนได้มีการช่วยเหลือกันในกลุ่ม
โดยอาศัยให้เพื่อนช่วยเพื่อนในการฝึกฝน ทบทวน กันในกลุ่ม หวัง หลิงหลิง (Wang Lingling) (2563, สัมภาษณ์)
ได้เล่าว่า เธออายุ 32 ปีและเรียนเพลงพื้นบ้านถู่เจีย (Tujia) กับนายหวัง โบ (Wang Bo) มาแล้ว 10 ปี
เธอสามารถเป็นผู้สืบทอดเพลงพื้นบ้านถู่เจียได้อย่างดีเยี่ยม เพราะนายหวัง โบ มีความเอาใจใส่ในการสอนมาก
ท่านจะแก้ไขให้เสมอเมื่อเธอฝึกร้องเพลงผิดวิธี ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำ�ให้เธอเรียนรู้การร้องเพลงที่ถูกต้องและไพเราะ
ท่านจะชี้แนะให้เราร้องเพลง โดยให้เราร้องทีละวรรค จนกว่าเราจะร้องเพลงได้ท่านจึงจะสอนร้องเพลงในวรรค
ถัดไป นอกจากการเรียนในสถานทีบ่ า้ นของท่านแล้ว นายเชอ เชียนหลง (Mr. She Qianlong) (2563, สัมภาษณ์)
ที่เป็นลูกศิษย์ของนายหวัง โบ ยังได้เล่าว่า ท่านได้มีการพาเขาและเพื่อน ๆ ออกไปฝึกร้องเพลงนอกสถานที่ คือ

22

Academic Journal of Buriram Rajabhat University

Vol. 13 No. 2 July - December 2021

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564

ร้องในท้องทุ่งสนามหญ้า มันทำ�ให้เกิดการผ่อนคลาย และเขายังเคยตามท่านไปสัมผัสกับสนามจริงคือเวทีการ
ขับร้องเพลงพื้นบ้าน ทำ�ให้ได้เห็นการร้องเพลงในสถานที่จริง และได้รับรู้อารมณ์ของเพลงพื้นบ้านถู่เจียอย่าง
แท้จริง ทำ�ให้เขาสามารถนำ�มาปรับปรุงวิธีการร้องของเขาได้อีกทางหนึ่ง
เมื่อผู้สอนได้ทำ�การสอนจบเพลงแล้ว ผู้สอนจะใช้วิธีการตรวจสอบโดยให้ผู้เรียนร้องเพลงร่วมกัน
เป็นกลุ่ม โดยกลุ่มนี้ที่ผู้สอนได้แบ่งไว้ในตอนเริ่มต้นก่อนเรียน โดยจะให้ทั้งกลุ่มร้องทั้งเพลงพร้อมกัน จากนั้นจะ
เรียกทีละคนให้รอ้ งตามทีผ่ สู้ อนกำ�หนดเพือ่ เป็นการตรวจสอบว่าผูเ้ รียนร้องได้ไหม (Wang Bo, 2563, สัมภาษณ์)
โดยการร้องเป็นกลุม่ นี้ ทำ�ให้ผเู้ รียนสามารถจดจำ�เพลงได้มากขึน้ เพราะการร้องเป็นกลุม่ จะทำ�ให้เพือ่ น ๆ ในกลุม่
ช่วยกันจำ�เนื้อเพลงได้ช่วยให้คนที่ลืมเพลงสามารถร้องตามและจดจำ�ได้ในที่สุด (Jiang Na, 2020, สัมภาษณ์)
ในบางครั้งนายหวัง โบ ได้มีการพาผู้เรียนไปร่วมแสดงในเวทีจริงด้วยเป็นการทำ�ให้ผู้เรียนได้ขึ้นแสดงบนเวทีจริงได้
และยังเป็นการตรวจสอบอีกทางว่าผูเ้ รียนสามารถร้องเพลงทีส่ อนมาได้ดขี นาดไหน (Mr. She Qianlong, 2563,
สัมภาษณ์)
จากวิธีการที่กล่าวมานี้สามารถวิเคราะห์ได้ว่านายหวัง โบ มีการเตรียมตัวการสอนเป็นอย่างดี โดย
การเตรียมอุปกรณ์การสอน นัน้ คือเนือ้ เพลง ทีจ่ ะใช้ส�ำ หรับการเรียนการสอน และมีการทบทวนเนือ้ ร้องซึง่ เปรียบ
ได้กบั การทบทวนเนือ้ หาบทเรียนก่อนทำ�การสอน และมีการแจกเนือ้ เพลงให้ผเู้ รียนได้ไปทำ�ความเข้าใจ เพือ่ หัด
อ่าน และท่องจำ�เนื้อร้องให้ได้ก่อน วิเคราะห์ได้ว่าเป็นการเตรียมการสอนที่ท�ำ ให้ครูและผู้เรียนได้เตรียมความ
พร้อมในเรื่องของการจดจำ�เนื้อเพลง และเมื่อมาเรียนในห้องเรียนทำ�ให้ผู้สอนสามารถสอนวิธีการ และเทคนิค
ของการขับร้องได้เลย โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการจดจำ�เนื้อร้อง
และยังสามารถวิเคราะห์ได้ว่า วิธีการสอนของนายหวัง โบ นั้น เป็นการสอนแบบสาธิตโดยครูร้องให้
ฟังก่อนแล้วให้ผเู้ รียนร้องตาม เป็นวิธกี ารคล้ายกับในการเรียนการสอนทางดนตรีไทย โดยครูปฏิบตั ใิ ห้ดกู อ่ นแล้ว
ผู้เรียนปฏิบัติตาม และในแต่ละวรรคต้องให้ผู้เรียนสามารถร้องได้ก่อนจึงจะทำ�การสอนในวรรคต่อไป แสดงให้
เห็นว่านายหวัง โบ มีความเอาใจใส่ผเู้ รียน และยังมีการแบ่งเป็นกลุม่ ย่อย ซึง่ ทำ�ให้สะดวกในการควบคุมดูแล และ
การสังเกตผู้เรียนว่าคนใดร้องผิดวิธี หรือไม่เข้าใจก็จะสามารถปรับแก้ไขได้ทันที ซึ่งต่างจากการสอนกลุ่มใหญ่ที่
ผู้สอนอาจดูแลและสังเกตผู้เรียนแต่ละคนได้ไม่ทั่วถึง และยังพบว่านายหวัง โบ มีการใช้เทคนิคการสอนแบบ
เพื่อนช่วยเพื่อน และมีการพาผู้เรียนไปสัมผัสสถานการณ์จริง ๆ ทำ�ให้ผู้เรียนได้สัมผัสประสบการณ์จริง ทำ�ให้
เกิดความเข้าใจมากขึ้นและสามารถนำ�มาปรับปรุงวิธีการร้องเพลงของตนได้ และวิธีการประเมินผลผู้เรียนของ
นายหวัง โบ มีการประเมินตรวจสอบแบบเป็นกลุม่ และเป็นรายบุคคล โดยแบบเป็นกลุม่ เป็นการให้รอ้ งพร้อมกัน
ซึ่งเป็นการช่วยให้ผู้เรียนทั้งหมดสามารถช่วยกันร้องเพลงได้ทั้งเพลง คนที่จำ�เนื้อร้องและวิธีการร้องทั้งหมด
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ไม่ได้ก็สามารถร้องตามเพื่อนที่สามารถจดจำ�ได้ และแบบรายบุคคลเป็นการเรียกตรวจสอบเพลงทั้งเพลง
โดยจะเรียกตรวจสอบตรงวรรคใด ท่อนไหนของเพลงก็ได้ขึ้นอยู่กับผู้สอน ซึ่งในการประเมินแบบนี้สามารถส่ง
ผลให้ผู้เรียนต้องฝึกฝน ปฏิบัติร้องเพลงให้ได้ทั้งบทเพลง เพราะไม่สามารถทราบล่วงหน้าว่าผู้สอนจะเรียกให้
ร้องตรงวรรคไหนหรือท่อนไหนของเพลง
จากวิธกี ารถ่ายทอดของนายหวัง โบ สามารถเปรียบเทียบกับการแบ่งขัน้ สอน ตามที่ สมิทและราแกน
(Smith & Ragan, 1999) ได้นำ�เสนอขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน ที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายไว้ 4 ขั้นตอน
คือ ขั้นนำ� (introduction), ขั้นสอน (body), ขั้นสรุป (conclusion) และขั้นประเมินผล (assessment)
โดยสามารถสรุปกระบวนการได้เป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นนำ� มีจุดมุ่งหมายเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียน ส่งเสริมความสนใจและกระตุ้นให้ผู้เรียนได้
ระลึกถึงความรู้เดิมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้เรื่องใหม่
ในขั้นนี้พบว่า นายหวัง โบ มีการแจกเนื้อเพลงให้กับผู้เรียนก่อน และมีการร้องสาธิตให้ผู้เรียนทุกคน
ได้ฟังก่อน สามารถเปรียบได้กับเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนผ่านบทเพลงที่ผู้สอนร้องออกมาซึ่งมีความไพเราะ
2. ขั้นสอน ขั้นสอน มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่เกี่ยวกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ โดยผู้สอนใช้
วิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้
ในขั้นนี้พบว่า เริ่มทำ�การสอนโดยผู้สอนจะแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อย 4-5 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน
จากนัน้ ผูส้ อนนำ�เข้าสูบ่ ทเรียนด้วยการร้องเพลงให้ผเู้ รียนฟังก่อน 1 รอบ เป็นการสาธิตทัง้ เพลงว่าต้องร้องอย่างไร
และใช้การสอนโดยร้องให้ฟงั ทีละประโยคและให้ผเู้ รียนร้องตามทีละประโยค ซาํ้ ไปมาจนกว่าผูเ้ รียนจะสามารถ
ร้องได้ตามที่ต้องการ โดยผู้สอนจะคอยสังเกตและปรับแก้ไขข้อบกพร่องของการร้องให้ตลอดเวลา
3. ขั้นสรุป จุดมุ่งหมายในขั้นนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้สรุป และทบทวนความรู้ที่ได้รับว่าเพิ่มขึ้นจากเดิมหรือ
ไม่อย่างไร จะนำ�ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างไร
ในขั้นนี้พบว่า ผู้สอนจะใช้วิธีการสรุปโดยให้ผู้เรียนร้องเพลงร่วมกันเป็นกลุ่ม ตามที่ผู้สอนได้แบ่งไว้ใน
ตอนต้นโดยให้ร้องทั้งเพลง
4. ขัน้ ประเมินผล จุดมุง่ หมายในขัน้ นีเ้ พือ่ ให้ผสู้ อนรูว้ า่ ผูเ้ รียนเกิดผลการเรียนรูต้ ามทีค่ าดหวังไว้หรือไม่
และเป็นข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนเพื่อซ่อมเสริมหรือดำ�เนินการปรังปรุงแก้ไข
ในขั้นนี้พบว่า วิธีการประเมินผลผู้เรียนของนายหวัง โบ มีการประเมินตรวจสอบแบบเป็นกลุ่ม และ
เป็นรายบุคคล โดยแบบเป็นกลุ่มเป็นการให้ร้องพร้อมกัน และแบบรายบุคคลเป็นการเรียกตรวจสอบเพลงทั้งเพลง
โดยจะเรียกตรวจสอบตรงวรรคใด ท่อนไหนของเพลงก็ได้ขึ้นอยู่กับผู้สอน
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จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปเป็น แผนภูมิ ได้ดังนี้ :
1. ขั้นนำ� (introduction)
- เตรียมเนื้อเพลงสำ�หรับการสอนแจกให้
   ผู้เรียน
- ร้องเพลงที่จะสอนให้ฟังก่อน

4. ขั้นประเมินผล (assessment)
- ตรวจสอบแบบรายบุคคล โดยผูส้ อนบอก
  ให้ผู้เรียนร้องเพลงตามที่บอก
- นำ�นักเรียนไปที่เวทีจริงเพื่อให้นักเรียนมี
   ส่วนร่วมในการแสดง

2. ขั้นสอน (body)
- แบ่งกลุ่มนักเรียน 4-5 คนต่อกลุ่ม
- สอนให้นักเรียนอ่านเนื้อเพลงก่อน เพื่อจำ�เนื้อเพลง
- ครูสอนด้วยการสาธิตโดยร้องเพลงให้นักเรียนฟัง
   ทีละประโยค
- จากนั้นให้นักเรียนร้องตามครูทีละประโยค
- เมื่อนักเรียนร้องเพลงได้จะสอนประโยคถัดไป
- ใช้เทคนิคโดยให้เพือ่ นสอนเพือ่ น และครูจะพานักเรียน     
  นอกไปเรียนสัมผัสบรรยากาศจริง
3. ขั้นสรุป (conclusion)
- โดยให้ผเู้ รียนร้องพร้อมกันทัง้ กลุม่ เป็นการสรุปทบทวน
  บทเรียนที่เรียนมา

ภาพที่ 1 กระบวนการถ่ายทอดเพลงพื้นบ้านถู่เจีย

อภิปรายผลการวิจัย
ในเรือ่ งกระบวนการสอนเพลงพืน้ บ้านถูเ่ จียของศิลปินต้นแบบผูส้ อนร้องเพลงถูเ่ จียแห่งชาติ ของเมือง
ถงเหริน มณฑลกุ้ยโจว ประเทศจีน สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
ในการสอนของนายหวัง โบ ก่อนการสอนทุกครั้งท่านจะเตรียมเพลงสำ�หรับการสอน โดยเตรียมเนื้อ
เพลงทีจ่ ะใช้ส�ำ หรับการสอน และทำ�การทบทวนบทเพลงทีจ่ ะใช้สอนด้วยตนเองก่อน โดยฝึกร้องคนเดียวเพือ่ ให้
เกิดความคล่องไม่ติดขัดเวลาจะสอน เป็นการเตรียมตัวของผผู้สอนที่ดีเยี่ยม ซึ่งในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่อยู่ใน
ขั้นเตรียมการสอน ที่ไม่รวมอยู่ใน ขั้นนำ� (Introduction) ที่สมิทและราแกน (Smith & Ragan, 1999) ได้กล่าวไว้
จากการเตรียมตัวของนายหวัง โบ นี้ สามารถมองได้ว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้สอนที่ต้องเตรียมตัวให้พร้อม
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เพราะในเรือ่ งวิชาทักษะปฏิบตั นิ ตี้ อ้ งใช้ความเชีย่ วชาญและความพร้อมของร่างกายรวมทัง้ การฝึกฝน สอดคล้อง
กับ ที่ ณรุทธ์ สุทธจิตต์ (http://kotavaree.com/?p=215) ที่กล่าวไว้ว่า “ถ้าเป็นครูดนตรีต้องเก่ง ถ้าสอน
ปฏิบัติครูต้องเก่งปฏิบัติ” ซึ่งจากข้อมูลพบว่านายหวัง โบ มีการเตรียมตัวการสอนเป็นอย่างดี โดยการเตรียม
อุปกรณ์การสอน นั่นคือเนื้อเพลง ที่จะใช้สำ�หรับการเรียนการสอน และมีการทบทวนเนื้อร้องซึ่งเปรียบได้กับ
การทบทวนเนือ้ หาบทเรียนก่อนทำ�การสอน และมีการแจกเนือ้ เพลงให้ผเู้ รียนได้ไปทำ�ความเข้าใจ เพือ่ หัดอ่าน
และท่องจำ�เนือ้ นร้องให้ได้กอ่ น เป็นการเตรียมการสอนทีท่ �ำ ให้ครูและผูเ้ รียนได้เตรียมความพร้อมในเรือ่ งของ
การจดจำ�เนือ้ เพลง และเมือ่ มาเรียนในห้องเรียนทำ�ให้ผสู้ อนสามารถสอนวิธกี าร และเทคนิคของการขับร้องได้เลย
โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการจดจำ�เนื้อร้อง
วิธกี ารสอนของนายหวัง โบ นัน้ ท่านจะร้องให้ผเู้ รียนฟังก่อนเป็นการโน้มน้าวให้ผเู้ รียนได้ฟงั บทเพลง
ที่มีความไพเราะผ่านนํ้าเสียงของครูซึ่งสามารถดึงความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี แล้วให้ผู้เรียนร้องตาม
เปรียบได้กบั เป็นการสอนแบบสาธิต (https://sites.google.com, 2021) เป็นวิธกี ารคล้ายกับในการเรียนการ
สอนทางดนตรีไทย โดยครูปฏิบัติให้ดูก่อนแล้วผู้เรียนปฏิบัติตาม และในแต่ละวรรคต้องให้ผู้เรียนสามารถ
ร้องได้ก่อนจึงจะทำ�การสอนในวรรคต่อไป แสดงให้เห็นว่านายหวัง โบ มีความเอาใจใส่ผู้เรียนเป็นอย่างดี
และยังมีการแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ซึ่งทำ�ให้สะดวกในการควบคุมดูแล และท่านยังคอยสังเกตผู้เรียนว่าคนใดร้อง
ผิดวิธีหรือไม่เข้าใจเทคนิควิธีการร้อง ท่านก็ปรับแก้ไขได้ทันที ซึ่งต่างจากการสอนกลุ่มใหญ่ที่ผู้สอนอาจดูและ
สังเกตผู้เรียนแต่ละคนได้ไม่ทั่วถึง นอกจากนี้การใช้เทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนนับเป็นวิธีการที่ดี
เพราะเป็นการส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและมิตรภาพที่ดีในชั้นเรียน เมื่อมีการร้องหรือการแสดงร่วมกัน
ก็จะสามารถทำ�ให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีขึ้น อีกทั้งการพาผู้เรียนไปสัมผัสสถานการณ์จริง ๆ นับเป็นการสร้าง
แรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนอย่างดียิ่ง
วิธีการประเมินผลผู้เรียนของนายหวัง โบ แม้ว่าจะไม่ใช้ระบบการให้คะแนนหรือมีการทำ�การสอบ
เหมือนกับการเรียนการสอนในระบบการศึกษา แต่พบว่ามีการประเมินตรวจสอบแบบเป็นกลุ่ม และเป็นราย
บุคคล โดยแบบเป็นกลุ่มเป็นการให้ร้องพร้อมกันซึ่งเป็นการช่วยให้ผู้เรียนทั้งหมดสามารถช่วยกันร้องเพลงได้
ทั้งเพลง และแบบรายบุคคลเป็นการบอกให้ผู้เรียนร้องในวรรคที่ผู้สอนกำ�หนดให้ ซึ่งในการประเมินแบบนี้
สามารถส่งผลให้ผู้เรียนต้องฝึกฝน ปฏิบัติร้องเพลงให้ได้ทั้งบทเพลง เพราะไม่สามารถทราบล่วงหน้าว่าผู้สอน
จะเรียกให้ร้องตรงวรรคไหนหรือท่อนไหนของเพลง
จากการศึกษารูปแบบวิธกี ารถ่ายทอดเพลงพืน้ บ้านถูเ่ จีย ของนายหวัง โบ ซึง่ เป็นศิลปินต้นแบบผูถ้ า่ ยทอด
เพลงถูเ่ จียของชาติ ในเมืองถงเหรินมณฑลกุย้ โจวประเทศจีน นีท้ �ำ ให้เราได้เห็นมุมมองของการถ่ายทอดเพลงพืน้ บ้าน
รวมทั้งวิธีการเรียนการสอนที่สามารถนำ�มาใช้ได้จริงและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสำ�หรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ในการทำ�วิจัยครั้งต่อไปควรมีการเปรียบเทียบรูปแบบการสอนของปราชญ์ชาวจีนและชาวไทย
2. บุคคลและหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องการเรียนการสอนเพลงพื้นบ้านควรมีการปรับปรุง
หลักสูตรหรือการจัดการแผนการเรียนการสอนที่สามารถทำ�ให้ผู้เรียนเกิดผลการเรียนรู้ได้จริง
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