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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อวิเคราะห์ปัญหาความต้องการภูมิปัญญาท้องถิ่นดนตรีพื้นบ้าน
ชุมชนบ้านหว้า  ต�ำบลหนองเต็ง อ�ำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 2) เพื่อสร้างโน้ตเพลงดนตรีพ้ืนบ้านชุมชน
บ้ า นหว้ า  ต� ำ บลหนองเต็ ง อ� ำ เภอกระสั ง จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามและเก็บข้อมูล
เชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เจาะลึกเป็นการศึกษาเฉพาะกรณีผู้ให้ข้อมูลที่ส�ำคัญ การอภิปรายกลุ่มย่อย
และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม
ผลการวิจัยดังนี้ ปัญหาความต้องการภูมิปัญญาท้องถิ่นดนตรีพื้นบ้านชุมชนบ้านหว้าพบว่า  ชมรมอนุรักษ์
ดนตรีพื้นบ้านบ้านหว้ามีปัญหาความต้องการ ดังนี้ 1)โน้ตเพลง 2) เครื่องดนตรีที่ขาดแคลน 3) ชุดการแสดง
4) นักดนตรีและนางร�ำเพื่อท�ำการสืบทอด 5) การออกแบบท่าร�ำ โน้ตเพลงดนตรีพื้นบ้านของชุมชนบ้านหว้า
ที่สร้างขึ้นมาได้แก่ 1) เพลงแตร 2) จีนแหบ 3) หอล�ำปัน 4) เพลงแขกมอญ
ค�ำส�ำคัญ : ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดนตรีพื้นบ้าน การอนุรักษ์
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Abstract
This research aimed: 1) to analyze the problems from the local intellectuals of the
folk music in Ban Wah Community, 2) to create the music note of Ban Wah Community.
This study was qualitative research with the participation of the local communities.
The research methodology included quantitative data collected through a questionnaire
as well as qualitative data collected through in–depth interviews. The specific case study
was derived from the key informants, subgroup discussions, and participatory observations.
The results were as follows: The problems and the needs from the local intellectuals
in Ban Wah Community included: 1) the number of music notes, 2) the number of
musical instruments, 3) the number of show costumes, 4) the next generation of musicians
and performers to be given the local inheritance, and 5) choreography. The music note
of Ban Wah Community included: 1) Trae Song 2) Chean Hab Song 3) Hor Lum Phan Song
4) Khag Morn Song.
Keywords : local intellectual, folk music, conservation
บทน�ำ

ดนตรีพื้นบ้านหรือเพลงพื้นบ้าน ภาษาอังกฤษใช้ค�ำว่า  Folk Music หรือ Folk Song ทั้งสองค�ำนี้
ใช้แทนกันได้ และค�ำว่าเพลงพื้นบ้านเป็นค�ำที่ใช้มากกว่าค�ำว่าดนตรีพ้ืนบ้าน ซึ่งทั้งนี้นักปราชญ์บางท่าน
ให้เหตุผลว่า  เนื่องจากดนตรีพื้นบ้านมีก�ำเนิดด้วยเพลงขับร้องไม่ใช่ก�ำเนิดด้วยเพลงบรรเลง และบางท่าน
บอกว่าที่ใช้ค�ำว่าเพลงพื้นบ้านแทนค�ำว่าดนตรีพื้นบ้าน เนื่องจากดนตรีพื้นบ้านประเภทขับร้องมีมากกว่า
ประเภทบรรเลง การที่จะให้ค�ำจ�ำกัดความของดนตรีพื้นบ้านนั้นไม่ใช่ของง่าย แต่ลักษณะของดนตรี
พื้นบ้านหรือเพลงพื้นบ้านแยกออกได้ดังนี้ คือ ไม่ทราบนามผู้แต่ง แต่งโดยนักดนตรีที่ไม่ได้รับการฝึกอบรม
ในการแต่งเพลง ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตประจ�ำวัน เป็นลักษณะการแสดงออกทางดนตรีของคนส่วนใหญ่
ขับร้องหรือบรรเลงโดยนักร้องหรือนักดนตรีที่มิได้รับการฝึกฝนอบรมทางทฤษฎี เป็นดนตรีที่มีอายุเก่าแก่
เป็นดนตรีที่สืบต่อถ่ายทอดด้วยความทรงจ�ำ  มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามความนิยมของผู้เล่นและผู้ฟัง
และไม่มีใครตัดสินใจได้ว่าท�ำนองดั้งเดิมที่เป็นต้นตอนั้นเป็นอย่างไร นอกจากนั้นดนตรีพื้นบ้านยังเป็นดนตรี
ที่แสดงออกเป็นความรู้สึกนึกคิดตลอดจนความเชื่อ และนิสัยใจคอของชาวบ้าน ดนตรีพื้นบ้านจึงสามารถ
เข้าถึงและครองใจได้มากกว่าดนตรีประเภทอื่นๆ เนื้อหาสาระของดนตรีพื้นบ้านนั้นมีทั้งให้ความรู้และ
ความบันเทิง ที่ส�ำคัญเป็นความรู้เกี่ยวกับทางโลกและทางธรรม เป็นการสั่งสอนอบรมให้คนประพฤติใน
สิ่งที่งดงาม (Charoenchai Chonpairoj, 1983)
ศิลปะการดนตรีของชาวอีสานประกอบไปด้วยการขับร้อง การฟ้อนร�ำ และการบรรเลงดนตรี
ในส่วนของการบรรเลงดนตรีพื้นบ้านอีสาน มีเครื่องดนตรีหลายชนิดที่น่าสนใจ เช่น โปงลาง แคน โหวต
ซออีสาน และพิณ ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีของคนในท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และเป็น
เครื่องดนตรีพื้นบ้านอีกแขนงหนึ่งที่ก�ำลังประสบปัญหาและก�ำลังจะสูญหายไป เนื่องจากขาดการสืบทอด
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ดังนั้นจึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้มีการฟื้นฟู หรือจัดให้มีการเรียนการสอนดนตรีในโรงเรียน
เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของดนตรีในท้องถิ่น มีความรัก
ความชื่นชม ซาบซึ้ง หวงแหน ตลอดจนช่วยกันอนุรักษ์สืบทอดดนตรีพื้นบ้านให้คงอยู่ต่อไป (Piyapan
Santaweesuk, 2003)
ชุมชนบ้านหว้า ต�ำบลหนองเต็ง อ�ำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นกลุ่มชาติพันธุ์เขมรและมีภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เป็นคุณค่าหลายอย่างดังค�ำขวัญของต�ำบลหนองเต็ง มีค�ำขวัญว่า  “บายศรีสวยงามเด่น ชุ่มฉ�่ำเย็น
ล�ำน�้ำชี ปลามากมีบึงกุดใหญ่ ผ้าใยไหมงามสง่า ทรงคุณค่าวัฒนธรรม บารมีสูงล�้ำหลวงพ่อเชย” จากค�ำขวัญ
ของต�ำบลหนองเต็งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าภูมิปัญญาที่เป็นอัตลักษณ์ทรงคุณค่าของท้องถิ่น เมื่อปี พ.ศ.
2447 มีหลวงปู่แป้นเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ บ้านนาแห้ว อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ได้น�ำชาวบ้านที่เป็น
เชื้อสายเขมรมาตั้งถิ่นฐานในช่วงแรกมีเพียง 12 ครอบครัว (12 ตระกูล) ตระกูลเก่าแก่ของชุมชน อาทิ
ตระกูลแก้รัมย์ ตระกูลเพชรพราว ตระกูลเกือกรัมย์ ตระกูลนาคงาม ตระกูลเข้าเมือง เป็นต้น บ้านหว้า
เดิมอยู่ในเขตปกครองของต�ำบลสองชั้น ต่อมาได้ย้ายมาขึ้นกับหมู่ 7 ต�ำบลกระสัง และปัจจุบันขึ้นกับเขต
การปกครองของเทศบาลหนองเต็ง อ�ำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ “บ้านหว้า” ตั้งชื่อหมู่บ้านตามชื่อต้นไม้
ที่ขึ้นเป็นจ�ำนวนมากคือ ต้นหว้า  และมีต้นหว้าขนาดใหญ่อยู่กลางหนองน�้ำจึงเรียกชื่อว่าบ้านหว้าตาม
ต้นไม้ บริเวณที่ตั้งหมู่บ้านเป็นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีการขยายขนาดประชากรและครัวเรือน และ
ความเจริญด้านสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น และต่อมามีการแยกบ้านหว้าออกเป็น 3 หมู่ได้แก่ บ้านหว้าเหนือ (หมู่ 5)
มีประชากร 1,228 คน บ้านหว้าใต้ (หมู่ 9) มีประชากร 768 คน และบ้านตะครอง (หมู่ 15) มีประชากร
665 คน รวมแล้วมีประชากรทั้งสิ้น 2,661 คน แม้ว่าทางการปกครองจะแยกหมู่บ้านออกเป็นส่วนๆ
แต่ ค วามสั ม พั น ธ์ ข องประชาชนใน 3 หมู ่ บ ้ า นนี้ ยั ง มี ค วามสั ม พั น ธ์ ที่ ดี มี ก ารจั ด ท� ำ บุ ญ ประเพณี ร ่ ว มกั น
มีสถานที่ส�ำคัญเชิงสัญลักษณ์ร่วมกัน ศาลเจ้าพ่อโพธิ์ทอง จัดท�ำกิจกรรมเฉลิมฉลองบ้านหว้า  100 ปี
และจะมี ก ารท� ำ บุ ญ ครบรอบ 110 ปี บ้ า นหว้ า มี ก� ำ หนดในวั น ปี ใ หม่ 2558 ซึ่ ง ทั้ ง สามหมู ่ บ ้ า นจะมา
ร่วมท�ำบุญในนาม “บ้านหว้า” (Kakanang Chorchoo, 2016)
ชุมชนบ้านหว้าเป็นชุมชนที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย ซึ่งประชาชนในชุมชน ผู้เฒ่าผู้แก่ได้มี
การสั่งสม พัฒนาและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับวิถีปัจจุบัน แต่ก็ยังมีภูมิปัญญาท้องถิ่นบางอย่างที่สูญหาย
ไปกับการกลืนกลายทางวัฒนธรรมและบางอย่างยังมีผู้อนุรักษ์สืบสานไว้ให้ลูกหลาน เช่น ภูมิปัญญา
ด้านอาชีพ ภูมิปัญญาด้านดนตรี และภูมิปัญญาด้านการเกษตร เป็นต้น จากการที่ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ในชุมชน
บ้ า นหว้ า ท� ำ ให้ ผู ้ วิ จั ย พบว่ า  ภู มิ ป ั ญ ญาด้ า นดนตรี พื้ น บ้ า นเป็ น ภู มิ ป ั ญ ญาที่ ค วรมี ก ารอนุ รั ก ษ์ สื บ ทอด
เพราะดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและวัฒนธรรมของมนุษย์มาตั้งแต่เกิด และยังด�ำเนินความสัมพันธ์กับ
ชีวิตมาตลอด ดนตรีจึงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจนยากจะแยกออกจากกันได้ เพราะอาจจะถือได้ว่าศิลปะ
ดนตรีนั้นเป็นปัจจัยที่ห้าของมนุษย์ที่สร้างดนตรีขึ้นเพื่อจะระบายความคิด ความรู้สึก หรือสร้างมโนภาพ
และประสบการณ์จริง ซึ่งอาจเป็นความสุขหรือความทุกข์ ด้วยเหตุนี้จึงสร้างศิลปะขึ้นมาเพื่อชีวิต ดนตรี
จึงเป็นศิลปะที่สร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์และดนตรีนั้นยังเกี่ยวข้องกับสังคมในแต่ละ
ท้องถิ่นที่เรียกว่าดนตรีพื้นบ้าน ซึ่งเป็นการถ่ายทอดสืบเนื่องต่อกันมาของชาวบ้านที่ประกอบพิธีต่างๆ
ดนตรีพื้นบ้านจึงมีความสัมพันธ์ต่อวิถีชีวิตของชาวบ้าน ทั้งในด้านบันเทิงใจของคนในสังคมให้ผ่อนคลาย
ความเหน็ดเหนื่อยจากการท�ำงาน และในด้านการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา พิธีกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละ
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ช่วงชีวิตของชาวบ้านจะสะท้อนความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลหรือกลุ่มชนในระยะเวลาต่างๆ ซึ่งแต่ละกลุ่ม
ชนยังคงรักษาไว้และนิยมเล่นกันในปัจจุบัน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นดนตรีพื้นบ้านของชุมชนบ้านหว้า  เป็นภูมิปัญญาที่มีการสืบทอดต่อกันมารุ่นต่อรุ่น
โดยในยุคปัจจุบันบุคคลที่มีบทบาทในการอนุรักษ์สืบทอดคือ พ่อสงึม วาพัดไทย เป็นผู้มีความสามารถ
เล่นดนตรีได้หลายประเภท เช่น ปี่พาทย์ และมโหรี เป็นต้น ในอดีตภูมิปัญญาด้านดนตรีจะมีศูนย์รวม
การเล่นดนตรีอยู่ที่วัดหนองหว้า  ในเวลาต่อมาเจ้าอาวาสองค์ก่อนได้มรณภาพลง เครื่องดนตรีที่เคยใช้เล่น
จึงไม่มีคนดูแล พ่อสงึม วาพัดไทย จึงได้ขอเครื่องดนตรีดังกล่าวมาไว้ที่บ้าน และได้มีการฝึกให้เด็กในชุมชน
ได้มาหัดเล่นท�ำให้เยาวชนเห็นคุณค่าทางสุนทรีย์ ซึ่งการเล่นดนตรีต้องใช้สมาธิ เยาวชนและผู้สูงอายุที่ได้เล่น
ดนตรีและเรียนรู้ดนตรีร่วมกันท�ำให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกันอันจะส่งผลที่ดีต่อคุณภาพชีวิตอีกด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาความต้องการภูมิปัญญาท้องถิ่นดนตรีพื้นบ้านชุมชนบ้านหว้า  ต�ำบลหนองเต็ง
อ�ำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
2. เพื่อสร้างโน้ตเพลงดนตรีพื้นบ้านของชุมชนบ้านหว้า ต�ำบลหนองเต็ง อ�ำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ทราบปัญหาความต้องการภูมิปัญญาท้องถิ่นดนตรีพื้นบ้านของชุมชนบ้านหว้า  ต�ำบลหนองเต็ง
อ�ำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
2. ได้โน้ตเพลงเพลงดนตรีพื้นบ้านของชุมชนบ้านหว้า ต�ำบลหนองเต็ง อ�ำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการศึกษาจากข้อมูลทางเอกสาร การสัมภาษณ์ และการ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม ดังนี้
ขั้นตอนการเตรียมการ
1. ศึกษาทบทวนข้อมูลจากเอกสารวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. ประชุมทีมท�ำงานเพื่อเตรียมพร้อมในการวางแผนการด�ำเนินงานตามกรอบวิจัย
3. ติดต่อประสานงานพื้นที่ในการท�ำวิจัย
4. จัดเวทีสร้างความเข้าใจร่วมกันของทีมท�ำงานวิจัยและพื้นที่ศึกษา

ภาพที่ 1 นักวิจัยติดต่อพื้นที่วิจัย
20 กระแสวัฒนธรรม

ภาพที่ 2 เวทีสร้างความเข้าใจร่วมกันของทีมท�ำงานวิจัยและพื้นที่ศึกษา
ขั้นด�ำเนินการตามวัตถุประสงค์
1. วิเคราะห์ปัญหาความต้องการภูมิปัญญาท้องถิ่นดนตรีพื้นบ้านชุมชนบ้านหว้า ต�ำบลหนองเต็ง
อ�ำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมนักวิจัยได้ลงพื้นที่ต�ำบลหนองเต็ง อ�ำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อจัดประชุ มผู้เกี่ ยวข้ อง
ประกอบด้วยนักวิจัย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้อาวุโสที่คนในชุมชนเคารพนับถือ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นดนตรีพื้นบ้านของชุมชนบ้านหว้า  ปราชญ์ชุมชน ผู้น�ำชุมชนทั้งที่เป็นผู้น�ำที่ไม่เป็นทางการและเป็น
ทางการ นางร�ำ นายร�ำ ประชาชนในชุมชนบ้านหว้า ครอบคลุม 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 15
เพื่อวิเคราะห์ปัญหาความต้องการภูมิปัญญาท้องถิ่นดนตรีพื้นบ้านชุมชนบ้านหว้า  ต�ำบลหนองเต็ง อ�ำเภอ
กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ภาพที่ 3 วิเคราะห์ปัญหาความต้องการภูมิปัญญาท้องถิ่นดนตรีพื้นบ้านชุมชนบ้านหว้า  ต�ำบลหนองเต็ง
อ�ำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
2. เพื่อสร้างโน้ตเพลงดนตรีพื้นบ้านของชุมชนบ้านหว้า ต�ำบลหนองเต็ง อ�ำเภอกระสัง จังหวัด
บุรีรัมย์
หลังจากทีมนักวิจัยได้ลงพื้นที่ต�ำบลหนองเต็ง อ�ำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อจัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง
ในการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการภูมิปัญญาท้องถิ่นดนตรีพื้นบ้านชุมชนบ้านหว้า  ต�ำบลหนองเต็ง อ�ำเภอ
กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ที่เกี่ยวข้องได้สะท้อนประเด็นปัญหาที่ส�ำคัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้าน
บ้านหว้า  คือการสร้างโน้ตเพลงเพื่อเก็บเป็นเอกสารหลักฐานส�ำหรับเยาวชนรุ่นหลังได้สืบทอดเพื่อให้คงอยู่
คู่ชุมชนต่อไป  
กระแสวัฒนธรรม 21

ภาพที่ 4 ภูมิปัญญาท้องถิ่นดนตรีพื้นบ้านชุมชนบ้านหว้าเข้าห้องอัดเสียง
ประชากรและตัวอย่าง
การศึกษาในครั้งนี้ได้แก่ ผู้ที่ก�ำหนดให้เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษา  เป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นดนตรีพ้ืนบ้านของชุมชนบ้านหว้า  ได้แก่ 1) ผู้อาวุโสที่คนใน
ชุมชนเคารพนับถือ 2) ภูมิปัญญาท้องถิ่นดนตรีพื้นบ้านของชุมชนบ้านหว้า  3) ปราชญ์ชุมชน 4) ผู้น�ำชุมชน
ทั้งที่เป็นผู้น�ำที่ไม่เป็นทางการและเป็นทางการ 5) นางร�ำ  6) ประชาชนในชุมชนบ้านหว้า จ�ำนวน 3 หมู่บ้าน
คือ หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 15
เครื่องมือวิจัย
1. การสัมภาษณ์
1.1 การสัมภาษณ์เจาะลึก ผู้ให้ข้อมูลที่ส�ำคัญที่สามารถตอบประเด็นการวิจัยได้อย่างสมบูรณ์
โดยใช้วิธีการนั่งพูดคุยกันตัวต่อตัว และขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลที่ส�ำคัญบันทึกเสียง เพื่อป้องกันความผิดพลาด
ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเก็บประเด็นส�ำคัญไม่ครบ และการพูดคุยในระหว่างการท�ำงาน
1.2 การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ได้แก่ การสัมภาษณ์ข้อมูลพื้นฐาน สภาพทั่วไปของชุมชน
ด้านต่างๆ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล
1.3 การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ในกรณีที่ได้ข้อมูลมาไม่ครบถ้วน ด้วยการขออนุญาตสัมภาษณ์
เพิ่มเติมและก�ำหนดเวลาในการสัมภาษณ์ชัดเจน เพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลที่ส�ำคัญได้ทราบว่าจะต้องใช้เวลาพูดคุย
นานเท่าใด
2. การอภิปรายกลุ่มย่อย
3. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม ในการด�ำเนินกิจกรรมทุกกิจกรรม คณะผู้วิจัยจะมีการสังเกตอย่าง
มีส่วนร่วมเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมต่างๆ ตลอดจนการตั้งข้อสังเกตในการด�ำเนินกิจกรรมแต่ละครั้ง
โดยมีการจดบันทึกและถ่ายภาพทุกกิจกรรม
4. สนทนากลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
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การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ปัญหาความต้องการภูมิปัญญาท้องถิ่นดนตรีพื้นบ้านชุมชนบ้านหว้า  ต�ำบลหนองเต็ง
อ�ำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้สถิติพรรณนาและการวิเคราะห์เนื้อหา 
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการภูมิปัญญาท้องถิ่นดนตรีพื้นบ้านชุมชนบ้านหว้า ต�ำบล
หนองเต็ง อ�ำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
จากการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของภูมิปัญญาท้องถิ่นดนตรีพื้นบ้านชุมชนบ้านหว้า  ต�ำบล
หนองเต็ง อ�ำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ต้องการให้ได้รับการพัฒนาโดยเรียงล�ำดับความส�ำคัญดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของวงดนตรีพื้นบ้านชุมชนบ้านหว้า
สถานการณ์ ปัญหา และความต้องการ
โน้ตเพลง
เครื่องดนตรี
ชุดการแสดง
คน (นักดนตรี)

นางร�ำ

การออกแบบการแสดง

รายละเอียด
จังหวะ/ ท�ำนองประยุกต์ร่วมกับดนตรีสากล
1. ฆ้องวงใหญ่
2. ระนาดเอก
1. ชุดคอจีน (นางร�ำ)
2. เครื่องประดับ
1. ขาดคนสืบสานคนร่วมแสดง
2. ขาดผู้ถ่ายทอดให้ความรู้
3. ต้องการให้เยาวชนสืบสาน
1. แม่ร�ำ/ นางร�ำรุ่นกลาง/ เด็ก
2. ท่าร�ำประยุกต์
3. ครูสอนท่าร�ำมีน้อย
สร้างสรรค์ท่าร�ำใหม่ๆ

จากการสนทนากลุ่ม ประชุมกลุ่มย่อย และสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
ดนตรีพื้นบ้านชุมชนบ้านหว้า  พบว่าปัญหาและความต้องการที่ชุมชนต้องการให้มีการสืบทอดและอนุรักษ์
คือ เพลง โดยผู้ที่เกี่ยวข้องอยากให้มีการสร้างเป็นตัวโน้ตเพื่อป้องกันการสูญหาย และง่ายต่อการฝึกซ้อม
สะดวก และสามารถน�ำไปเผยแพร่ได้ง่าย โดยเผยแพร่ผ่านสื่อหลายช่องทาง และเมื่อนักดนตรีเสียชีวิต
บุคคลรุ่นต่อมาสามารถสืบทอดได้ง่าย
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2. ผลการสร้างสร้างโน้ตเพลงดนตรีพื้นบ้านของชุมชนบ้านหว้า ต�ำบลหนองเต็ง อ�ำเภอกระสัง
จังหวัดบุรีรัมย์
เมื่อทีมวิจัยวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของภูมิปัญญาท้องถิ่นดนตรีพื้นบ้าน ชุมชนบ้านหว้า  ต�ำบล
หนองเต็ง อ�ำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ และเรียงล�ำดับความส�ำคัญของปัญหาพบว่า  ปัญหาที่ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นดนตรีพื้นบ้านต้องการให้ได้รับการแก้ไขคือ ต้องการสร้างโน้ตเพลงจ�ำนวน 6 เพลงซึ่งสามารถเก็บ
ในรูปของเอกสารเพื่อง่ายต่อการอนุรักษ์ให้เยาวชนรุ่นหลังได้มีการสืบทอดต่อไปดังนี้
เพลงแตร

เพลงจีนแหบ

24 กระแสวัฒนธรรม

เพลงหอล�ำปัน

เพลงแขกมอญ
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เพลงแขกมอญ (ต่อ)

การอภิปรายผล
ผลการวิ เ คราะห์ ป ั ญ หาความต้ อ งการภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ดนตรี พื้ น บ้ า นชุ ม ชนบ้ า นหว้ า  ต� ำ บล
หนองเต็ง อ�ำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชนได้สะท้อนประเด็นปัญหาความต้องการ
อยากให้มีการสร้างโน้ตเพลง เพื่อจะได้ต่อการอนุรักษ์และการสืบทอด สอดคล้องกับแนวคิดของ Suvit
Rasmibhuti (1987) ที่ ไ ด้ ก ล่ า วว่ า  การอนุ รั ก ษ์ หมายถึ ง การดู แ ลรั ก ษาให้ ค งคุ ณ ค่ า ไว้ ห มายรวมถึ ง
การป้องกัน การสงวน การรักษา และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Arporn Na Songkla et al. (1987)
กล่าวว่าการอนุรักษ์เป็นการรักษาหลักฐานของการเจริญก้าวหน้าที่ส�ำคัญหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การรั ก ษาสภาพความเป็ น อยู ่ ต ลอดจนการป้ อ งกั น อิ ท ธิ พ ลจากสิ่ ง ที่ เ ป็ น อั น ตรายที่
เกิ ด ขึ้ น กั บ อนุ ส รณ์ ส ถานศิ ล ปกรรม   และหลั ก ฐานการบั น ทึ ก ทางประวั ติ ศ าสตร์ อั น เป็ น เครื่ อ งพิ สู จ น์
และเป็นการบันทึกส่วนส�ำคัญๆ ไว้เพื่อป้องกันการช�ำรุด สูญหายในอนาคต นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
Kasem Chunkao (1987) กล่าวว่า  การอนุรักษ์ หมายถึงการเก็บรักษา สงวน ซ่อมแซม ปรับปรุง
และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อจะได้เอื้ออ�ำนวยให้คุณภาพสูงในการสนองความเป็นอยู่
ของมนุษย์ตลอดไป
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ข้อเสนอแนะ
1. หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองเต็ง ส�ำนักงานพัฒนาชุมชน
อ� ำ เภอกระสั ง ส� ำ นั ก งานวั ฒ นธรรมอ� ำ เภอกระสั ง วั ด โรงเรี ย น โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต� ำ บล
และสถานศึกษาในท้องถิ่น ควรมีการติดตาม สนับสนุน แนะแนวทางความคิด ความรู้ให้แก่ชุมชนใน
เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาดนตรีพื้นบ้านในพื้นที่
2. สร้างเครือข่ายภาคีความร่วมมือในระดับพื้นที่โดยน�ำผลงานวิจัยผลักดันเชิงนโยบายสู่หลักสูตร
ท้องถิ่น และศูนย์เรียนรู้ชุมชนให้เกิดความยั่งยืน
3. แนวทางในการสนับสนุน และส่งเสริมให้คนในชุมชนเห็นความส�ำคัญ ในการมีส่วนร่วมพัฒนา 
อนุ รั ก ษ์ สร้ า งคุ ณ ค่ า ภู มิ ป ั ญ ญาดนตรี พื้ น บ้ า น ร่ ว มคิ ด ร่ ว มท� ำ ร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบ ร่ ว มรั บ ผลประโยชน์
และมีความตระหนักในการพัฒนาสิ่งดีๆ ที่มีในสังคมร่วมกัน โดยถ่ายทอดไปยังเด็กเยาวชนในท้องถิ่นมากขึ้น
4. ควรมีการผลักดันเพื่อจัดท�ำหลักสูตรท้องถิ่นด้านภูมิปัญญาดนตรีพื้นบ้านกับการจัดการความรู้
เพื่อการพึ่งตนเอง
5. การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาส่งเสริมให้เกิดศูนย์เรียนรู้ด้าน ภูมิปัญญาดนตรีพื้นบ้าน
ในชุมชน โรงเรียน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ส�ำเร็จได้ด้วยความร่วมมือของ ผู้อาวุโสที่คนในชุมชนเคารพนับถือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นดนตรี
พื้นบ้านชุมชนบ้านหว้า  ปราชญ์ชุมชน ผู้น�ำชุมชน นางร�ำ และประชาชนในชุมชนบ้านหว้า  ตลอดจนได้รับ
ทุนสนับสนุนจากส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผู้วิจัยขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
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