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บทคัดย่อ
	 กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	1)	 เพ่ือวิเครำะห์ปัญหำควำมต้องกำรภูมิปัญญำท้องถ่ินดนตรีพ้ืนบ้ำน
ชุมชนบ้ำนหว้ำ	ต�ำบลหนองเต็ง	อ�ำเภอกระสัง	 จังหวัดบุรีรัมย์	 2)	 เพ่ือสร้ำงโน้ตเพลงดนตรีพ้ืนบ้ำนชุมชน 
บ้ำนหว้ำ	 ต�ำบลหนองเต็ง	 อ�ำเภอกระสัง	 จังหวัดบุรีรัมย์	 กำรวิจัยในคร้ังนี้เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ	 
โดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ิน	 เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมำณโดยใช้แบบสอบถำมและเก็บข้อมูล 
เชิงคุณภำพ	โดยกำรสัมภำษณ์เจำะลึกเป็นกำรศึกษำเฉพำะกรณีผู้ให้ข้อมูลที่ส�ำคัญ	กำรอภิปรำยกลุ่มย่อย	
และกำรสังเกตแบบมีส่วนร่วม	
ผลกำรวิจัยดังนี้	 ปัญหำควำมต้องกำรภูมิปัญญำท้องถิ่นดนตรีพื้นบ้ำนชุมชนบ้ำนหว้ำพบว่ำ	 ชมรมอนุรักษ์
ดนตรีพื้นบ้ำนบ้ำนหว้ำมีปัญหำควำมต้องกำร	ดังนี้	1)โน้ตเพลง	2)	เครื่องดนตรีที่ขำดแคลน	3)	ชุดกำรแสดง	
4)	นักดนตรีและนำงร�ำเพื่อท�ำกำรสืบทอด	5)	กำรออกแบบท่ำร�ำ	โน้ตเพลงดนตรีพื้นบ้ำนของชุมชนบ้ำนหว้ำ
ที่สร้ำงขึ้นมำได้แก่	1)	เพลงแตร	2)	จีนแหบ	3)	หอล�ำปัน	4)	เพลงแขกมอญ

ค�าส�าคัญ	:	 ภูมิปัญญำท้องถิ่น	ดนตรีพื้นบ้ำน	กำรอนุรักษ์

Recieved	:	September	2,	2020	 Revised	:	October	3,	2020	 Accepted	:	November	5,	2020



18 กระแสวัฒนธรรม

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�า
		 ดนตรีพื้นบ้ำนหรือเพลงพื้นบ้ำน	ภำษำอังกฤษใช้ค�ำว่ำ	Folk	Music	หรือ	Folk	Song	ทั้งสองค�ำนี้
ใช้แทนกันได้	 และค�ำว่ำเพลงพื้นบ้ำนเป็นค�ำที่ใช้มำกกว่ำค�ำว่ำดนตรีพื้นบ้ำน	ซึ่งทั้งนี้นักปรำชญ์บำงท่ำน 
ให้เหตุผลว่ำ	 เนื่องจำกดนตรีพื้นบ้ำนมีก�ำเนิดด้วยเพลงขับร้องไม่ใช่ก�ำเนิดด้วยเพลงบรรเลง	และบำงท่ำน
บอกว่ำที่ใช้ค�ำว่ำเพลงพื้นบ้ำนแทนค�ำว่ำดนตรีพ้ืนบ้ำน	 เนื่องจำกดนตรีพ้ืนบ้ำนประเภทขับร้องมีมำกกว่ำ
ประเภทบรรเลง	 กำรที่จะให้ค�ำจ�ำกัดควำมของดนตรีพื้นบ้ำนนั้นไม่ใช่ของง่ำย	 แต่ลักษณะของดนตรี 
พื้นบ้ำนหรือเพลงพื้นบ้ำนแยกออกได้ดังน้ี	คือ	 ไม่ทรำบนำมผู้แต่ง	แต่งโดยนักดนตรีที่ไม่ได้รับกำรฝึกอบรม
ในกำรแต่งเพลง	ซึ่งมีเนื้อหำเก่ียวกับชีวิตประจ�ำวัน	 เป็นลักษณะกำรแสดงออกทำงดนตรีของคนส่วนใหญ่
ขับร้องหรือบรรเลงโดยนักร้องหรือนักดนตรีที่มิได้รับกำรฝึกฝนอบรมทำงทฤษฎี	 เป็นดนตรีที่มีอำยุเก่ำแก่
เป็นดนตรีที่สืบต่อถ่ำยทอดด้วยควำมทรงจ�ำ		มีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำตำมควำมนิยมของผู้เล่นและผู้ฟัง
และไม่มีใครตัดสินใจได้ว่ำท�ำนองดั้งเดิมที่เป็นต้นตอนั้นเป็นอย่ำงไร	นอกจำกนั้นดนตรีพ้ืนบ้ำนยังเป็นดนตร	ี
ที่แสดงออกเป็นควำมรู้สึกนึกคิดตลอดจนควำมเชื่อ	 และนิสัยใจคอของชำวบ้ำน	ดนตรีพ้ืนบ้ำนจึงสำมำรถ
เข้ำถึงและครองใจได้มำกกว่ำดนตรีประเภทอื่นๆ	 เนื้อหำสำระของดนตรีพื้นบ้ำนน้ันมีทั้งให้ควำมรู้และ 
ควำมบันเทิง	ที่ส�ำคัญเป็นควำมรู้เก่ียวกับทำงโลกและทำงธรรม	 เป็นกำรส่ังสอนอบรมให้คนประพฤติใน 
สิ่งที่งดงำม	(Charoenchai	Chonpairoj,	1983)
	 ศิลปะกำรดนตรีของชำวอีสำนประกอบไปด้วยกำรขับร้อง	 กำรฟ้อนร�ำ	 และกำรบรรเลงดนตรี	 
ในส่วนของกำรบรรเลงดนตรีพื้นบ้ำนอีสำน	มีเคร่ืองดนตรีหลำยชนิดที่น่ำสนใจ	 เช่น	 โปงลำง	แคน	 โหวต	 
ซออีสำน	และพิณ	ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีของคนในท้องถิ่นภำคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย	และเป็น
เครื่องดนตรีพื้นบ้ำนอีกแขนงหนึ่งที่ก�ำลังประสบปัญหำและก�ำลังจะสูญหำยไป	เนื่องจำกขำดกำรสืบทอด	 
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ดังนั้นจึงมีควำมจ�ำเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้มีกำรฟื้นฟู	 หรือจัดให้มีกำรเรียนกำรสอนดนตรีในโรงเรียน	 
เพื่อให้เด็กและเยำวชนไทยมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและตระหนักถึงคุณค่ำของดนตรีในท้องถิ่น	มีควำมรัก	 
ควำมช่ืนชม	ซำบซึ้ง	หวงแหน	ตลอดจนช่วยกันอนุรักษ์สืบทอดดนตรีพื้นบ้ำนให้คงอยู่ต่อไป	 (Piyapan	 
Santaweesuk,	2003)
	 ชุมชนบ้ำนหว้ำ	ต�ำบลหนองเต็ง	อ�ำเภอกระสัง	จังหวัดบุรีรัมย์	เป็นกลุ่มชำติพันธุ์เขมรและมีภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นที่เป็นคุณค่ำหลำยอย่ำงดังค�ำขวัญของต�ำบลหนองเต็ง	มีค�ำขวัญว่ำ	“บำยศรีสวยงำมเด่น	ชุ่มฉ�่ำเย็น 
ล�ำน�้ำชี	ปลำมำกมีบึงกุดใหญ่	ผ้ำใยไหมงำมสง่ำ	ทรงคุณค่ำวัฒนธรรม	บำรมีสูงล�้ำหลวงพ่อเชย”	จำกค�ำขวัญ
ของต�ำบลหนองเต็งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่ำภูมิปัญญำที่เป็นอัตลักษณ์ทรงคุณค่ำของท้องถิ่น	 เมื่อปี	พ.ศ.	
2447	มีหลวงปู่แป้นเจ้ำอำวำสวัดสว่ำงอำรมณ์	บ้ำนนำแห้ว	อ�ำเภอเมือง	จังหวัดสุรินทร์	ได้น�ำชำวบ้ำนที่เป็น 
เชื้อสำยเขมรมำตั้งถ่ินฐำนในช่วงแรกมีเพียง	 12	ครอบครัว	 (12	ตระกูล)	ตระกูลเก่ำแก่ของชุมชน	อำทิ	 
ตระกูลแก้รัมย์	ตระกูลเพชรพรำว	ตระกูลเกือกรัมย์	ตระกูลนำคงำม	ตระกูลเข้ำเมือง	 เป็นต้น	บ้ำนหว้ำ
เดิมอยู่ในเขตปกครองของต�ำบลสองช้ัน	ต่อมำได้ย้ำยมำขึ้นกับหมู่	 7	ต�ำบลกระสัง	และปัจจุบันขึ้นกับเขต 
กำรปกครองของเทศบำลหนองเต็ง	อ�ำเภอกระสัง	จังหวัดบุรีรัมย์	“บ้ำนหว้ำ”	ตั้งชื่อหมู่บ้ำนตำมชื่อต้นไม้
ที่ขึ้นเป็นจ�ำนวนมำกคือ	ต้นหว้ำ	และมีต้นหว้ำขนำดใหญ่อยู่กลำงหนองน�้ำจึงเรียกชื่อว่ำบ้ำนหว้ำตำม 
ต้นไม้	บริเวณที่ตั้งหมู่บ้ำนเป็นที่ที่มีควำมอุดมสมบูรณ์และมีกำรขยำยขนำดประชำกรและครัวเรือน	และ
ควำมเจริญด้ำนสำธำรณูปโภคเพิ่มขึ้น	และต่อมำมีกำรแยกบ้ำนหว้ำออกเป็น	3	หมู่ได้แก่	บ้ำนหว้ำเหนือ	(หมู่	5)	 
มีประชำกร	1,228	คน	บ้ำนหว้ำใต้	 (หมู่	9)	มีประชำกร	768	คน	และบ้ำนตะครอง	 (หมู่	15)	มีประชำกร	 
665	คน	 รวมแล้วมีประชำกรท้ังสิ้น	 2,661	คน	แม้ว่ำทำงกำรปกครองจะแยกหมู่บ้ำนออกเป็นส่วนๆ	 
แต่ควำมสัมพันธ์ของประชำชนใน	 3	หมู ่บ้ำนนี้ยังมีควำมสัมพันธ์ที่ดีมีกำรจัดท�ำบุญประเพณีร่วมกัน	 
มีสถำนที่ส�ำคัญเชิงสัญลักษณ์ร่วมกัน	 ศำลเจ้ำพ่อโพธิ์ทอง	 จัดท�ำกิจกรรมเฉลิมฉลองบ้ำนหว้ำ	 100	ปี	 
และจะมีกำรท�ำบุญครบรอบ	 110	ปี	 บ้ำนหว้ำมีก�ำหนดในวันปีใหม่	 2558	 ซึ่งทั้งสำมหมู ่บ้ำนจะมำ 
ร่วมท�ำบุญในนำม	“บ้ำนหว้ำ”	(Kakanang	Chorchoo,	2016)
	 ชุมชนบ้ำนหว้ำเป็นชุมชนท่ีมีภูมิปัญญำท้องถิ่นที่หลำกหลำย	 ซ่ึงประชำชนในชุมชน	ผู้เฒ่ำผู้แก่ได้มี
กำรสั่งสม	พัฒนำและประยุกต์ใช้ให้เหมำะสมกับวิถีปัจจุบัน	แต่ก็ยังมีภูมิปัญญำท้องถิ่นบำงอย่ำงที่สูญหำย
ไปกับกำรกลืนกลำยทำงวัฒนธรรมและบำงอย่ำงยังมีผู ้อนุรักษ์สืบสำนไว้ให้ลูกหลำน	 เช่น	ภูมิปัญญำ 
ด้ำนอำชีพ	 ภูมิปัญญำด้ำนดนตรี	และภูมิปัญญำด้ำนกำรเกษตร	 เป็นต้น	จำกกำรที่ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ในชุมชน 
บ้ำนหว้ำท�ำให้ผู ้วิจัยพบว่ำ	 ภูมิปัญญำด้ำนดนตรีพ้ืนบ้ำนเป็นภูมิปัญญำท่ีควรมีกำรอนุรักษ์สืบทอด	 
เพรำะดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและวัฒนธรรมของมนุษย์มำต้ังแต่เกิด	และยังด�ำเนินควำมสัมพันธ์กับ
ชีวิตมำตลอด	ดนตรีจึงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจนยำกจะแยกออกจำกกันได้	 เพรำะอำจจะถือได้ว่ำศิลปะ
ดนตรีนั้นเป็นปัจจัยที่ห้ำของมนุษย์ที่สร้ำงดนตรีขึ้นเพ่ือจะระบำยควำมคิด	ควำมรู้สึก	หรือสร้ำงมโนภำพ
และประสบกำรณ์จริง	ซึ่งอำจเป็นควำมสุขหรือควำมทุกข์	ด้วยเหตุนี้จึงสร้ำงศิลปะข้ึนมำเพ่ือชีวิต	ดนตร ี
จึงเป็นศิลปะที่สร้ำงขึ้นมำเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของมนุษย์	และดนตรีนั้นยังเกี่ยวข้องกับสังคมในแต่ละ 
ท้องถิ่นที่เรียกว่ำดนตรีพื้นบ้ำน	ซึ่งเป็นกำรถ่ำยทอดสืบเนื่องต่อกันมำของชำวบ้ำนท่ีประกอบพิธีต่ำงๆ	
ดนตรีพ้ืนบ้ำนจึงมีควำมสัมพันธ์ต่อวิถีชีวิตของชำวบ้ำน	ทั้งในด้ำนบันเทิงใจของคนในสังคมให้ผ่อนคลำย 
ควำมเหน็ดเหนื่อยจำกกำรท�ำงำน	และในด้ำนกำรประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำ	 พิธีกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละ
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ช่วงชีวิตของชำวบ้ำนจะสะท้อนควำมคิดสร้ำงสรรค์ของบุคคลหรือกลุ่มชนในระยะเวลำต่ำงๆ	ซึ่งแต่ละกลุ่ม
ชนยังคงรักษำไว้และนิยมเล่นกันในปัจจุบัน
	 ภูมิปัญญำท้องถิ่นดนตรีพ้ืนบ้ำนของชุมชนบ้ำนหว้ำ	 เป็นภูมิปัญญำท่ีมีกำรสืบทอดต่อกันมำรุ่นต่อรุ่น	 
โดยในยุคปัจจุบันบุคคลที่มีบทบำทในกำรอนุรักษ์สืบทอดคือ	พ่อสงึม	 วำพัดไทย	 เป็นผู้มีควำมสำมำรถ 
เล่นดนตรีได้หลำยประเภท	 เช่น	ปี่พำทย์	 และมโหรี	 เป็นต้น	 ในอดีตภูมิปัญญำด้ำนดนตรีจะมีศูนย์รวม 
กำรเล่นดนตรีอยู่ท่ีวัดหนองหว้ำ	 ในเวลำต่อมำเจ้ำอำวำสองค์ก่อนได้มรณภำพลง	 เครื่องดนตรีที่เคยใช้เล่น
จึงไม่มีคนดูแล	พ่อสงึม	วำพัดไทย	จึงได้ขอเครื่องดนตรีดังกล่ำวมำไว้ที่บ้ำน	และได้มีกำรฝึกให้เด็กในชุมชน 
ได้มำหัดเล่นท�ำให้เยำวชนเห็นคุณค่ำทำงสุนทรีย์	ซึ่งกำรเล่นดนตรีต้องใช้สมำธิ	เยำวชนและผู้สูงอำยุที่ได้เล่น
ดนตรีและเรียนรู้ดนตรีร่วมกันท�ำให้เกิดสัมพันธภำพที่ดีต่อกันอันจะส่งผลที่ดีต่อคุณภำพชีวิตอีกด้วย

วัตถุประสงค์
	 1.		 เพื่อวิเครำะห์ปัญหำควำมต้องกำรภูมิปัญญำท้องถิ่นดนตรีพื้นบ้ำนชุมชนบ้ำนหว้ำ	ต�ำบลหนองเต็ง	
อ�ำเภอกระสัง	จังหวัดบุรีรัมย์
	 2.		 เพื่อสร้ำงโน้ตเพลงดนตรีพื้นบ้ำนของชุมชนบ้ำนหว้ำ	ต�ำบลหนองเต็ง	อ�ำเภอกระสัง	จังหวัดบุรีรัมย์
 
ประโยชน์ที่ได้รับ
	 1.		 ทรำบปัญหำควำมต้องกำรภูมิปัญญำท้องถ่ินดนตรีพ้ืนบ้ำนของชุมชนบ้ำนหว้ำ	ต�ำบลหนองเต็ง	
อ�ำเภอกระสัง	จังหวัดบุรีรัมย์
	 2.		 ได้โน้ตเพลงเพลงดนตรีพื้นบ้ำนของชุมชนบ้ำนหว้ำ	ต�ำบลหนองเต็ง	อ�ำเภอกระสัง	จังหวัดบุรีรัมย์

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 กำรวิจัยครั้งนี้เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพโดยกำรศึกษำจำกข้อมูลทำงเอกสำร	กำรสัมภำษณ์	และกำร
สังเกตแบบมีส่วนร่วม	ดังนี้
	 ขั้นตอนการเตรียมการ
	 1.		 ศึกษำทบทวนข้อมูลจำกเอกสำรวิชำกำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	 2.		 ประชุมทีมท�ำงำนเพื่อเตรียมพร้อมในกำรวำงแผนกำรด�ำเนินงำนตำมกรอบวิจัย
	 3.		 ติดต่อประสำนงำนพื้นที่ในกำรท�ำวิจัย
	 4.		 จัดเวทีสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกันของทีมท�ำงำนวิจัยและพื้นที่ศึกษำ

ภาพที่	1	นักวิจัยติดต่อพื้นที่วิจัย
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ภาพที่	2	เวทีสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกันของทีมท�ำงำนวิจัยและพื้นที่ศึกษำ

	 ขั้นด�าเนินการตามวัตถุประสงค์	
	 1.	 วิเคราะห์ปัญหาความต้องการภูมิปัญญาท้องถิ่นดนตรีพื้นบ้านชุมชนบ้านหว้า	ต�าบลหนองเต็ง	
อ�าเภอกระสัง	จังหวัดบุรีรัมย์
		 ทีมนักวิจัยได้ลงพื้นที่ต�ำบลหนองเต็ง	 อ�ำเภอกระสัง	 จังหวัดบุรีรัมย์	 เพ่ือจัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วยนักวิจัย	นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์	 ผู้อำวุโสที่คนในชุมชนเคำรพนับถือ	ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นดนตรีพื้นบ้ำนของชุมชนบ้ำนหวำ้	ปรำชญ์ชุมชน	ผู้น�ำชุมชนทั้งที่เป็นผู้น�ำที่ไม่เป็นทำงกำรและเป็น
ทำงกำร	นำงร�ำ	นำยร�ำ	ประชำชนในชุมชนบ้ำนหว้ำ	ครอบคลุม	3	หมู่บ้ำน	คือ	หมู่ที่	5	หมู่ที่	9	และหมู่ที่	15	 
เพ่ือวิเครำะห์ปัญหำควำมต้องกำรภูมิปัญญำท้องถ่ินดนตรีพ้ืนบ้ำนชุมชนบ้ำนหว้ำ	ต�ำบลหนองเต็ง	อ�ำเภอ
กระสัง	จังหวัดบุรีรัมย์
 

ภาพที่	3		 วิเครำะห์ปัญหำควำมต้องกำรภูมิปัญญำท้องถ่ินดนตรีพ้ืนบ้ำนชุมชนบ้ำนหว้ำ	ต�ำบลหนองเต็ง 
	 	 	 อ�ำเภอกระสัง	จังหวัดบุรีรัมย์

	 2.	 เพื่อสร้างโน้ตเพลงดนตรีพื้นบ้านของชุมชนบ้านหว้า	ต�าบลหนองเต็ง	อ�าเภอกระสัง	จังหวัด
บุรีรัมย์
	 หลังจำกทีมนักวิจัยได้ลงพื้นที่ต�ำบลหนองเต็ง	อ�ำเภอกระสัง	จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อจัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง
ในกำรวิเครำะห์ปัญหำควำมต้องกำรภูมิปัญญำท้องถิ่นดนตรีพื้นบ้ำนชุมชนบ้ำนหว้ำ	ต�ำบลหนองเต็ง	อ�ำเภอ
กระสัง	จังหวัดบุรีรัมย์	 ผู้ที่เก่ียวข้องได้สะท้อนประเด็นปัญหำท่ีส�ำคัญเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์ดนตรีพ้ืนบ้ำน
บ้ำนหว้ำ	คือกำรสร้ำงโน้ตเพลงเพื่อเก็บเป็นเอกสำรหลักฐำนส�ำหรับเยำวชนรุ่นหลังได้สืบทอดเพ่ือให้คงอยู่ 
คู่ชุมชนต่อไป		
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ภาพที่	4	ภูมิปัญญำท้องถิ่นดนตรีพื้นบ้ำนชุมชนบ้ำนหว้ำเข้ำห้องอัดเสียง

	 ประชากรและตัวอย่าง
	 กำรศึกษำในครั้งนี้ได้แก่	 ผู ้ท่ีก�ำหนดให้เป็นแหล่งข้อมูลในกำรศึกษำ	 เป็นกลุ่มเป้ำหมำยที่มีส่วน
เก่ียวข้องกับกำรพัฒนำฟื้นฟูภูมิปัญญำท้องถิ่นดนตรีพื้นบ้ำนของชุมชนบ้ำนหว้ำ	 ได้แก่	1)	ผู้อำวุโสที่คนใน
ชุมชนเคำรพนับถือ	2)	ภูมิปัญญำท้องถิ่นดนตรีพื้นบ้ำนของชุมชนบ้ำนหว้ำ	3)	ปรำชญ์ชุมชน	4)	ผู้น�ำชุมชน
ทั้งที่เป็นผู้น�ำที่ไม่เป็นทำงกำรและเป็นทำงกำร	5)	นำงร�ำ		6)	ประชำชนในชุมชนบ้ำนหว้ำ	จ�ำนวน	3	หมู่บ้ำน	
คือ	หมู่ที่	5	หมู่ที่	9	และหมู่ที่	15	
	 เครื่องมือวิจัย
	 1.		 กำรสัมภำษณ์	
	 	 	 1.1		 กำรสัมภำษณ์เจำะลึก	ผู้ให้ข้อมูลที่ส�ำคัญที่สำมำรถตอบประเด็นกำรวิจัยได้อย่ำงสมบูรณ์	
โดยใช้วิธีกำรนั่งพูดคุยกันตัวต่อตัว	และขออนุญำตผู้ให้ข้อมูลท่ีส�ำคัญบันทึกเสียง	 เพื่อป้องกันควำมผิดพลำด
ที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรเก็บประเด็นส�ำคัญไม่ครบ	และกำรพูดคุยในระหว่ำงกำรท�ำงำน	
	 	 	 1.2		 กำรสัมภำษณ์แบบไม่เป็นทำงกำร	ได้แก่	กำรสัมภำษณ์ข้อมูลพื้นฐำน	สภำพทั่วไปของชุมชน
ด้ำนต่ำงๆ	เพื่อประกอบกำรวิเครำะห์ข้อมูล	
	 	 	 1.3		 กำรสัมภำษณ์ทำงโทรศัพท์ในกรณีที่ได้ข้อมูลมำไม่ครบถ้วน	ด้วยกำรขออนุญำตสัมภำษณ์
เพิ่มเติมและก�ำหนดเวลำในกำรสัมภำษณ์ชัดเจน	 เพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลที่ส�ำคัญได้ทรำบว่ำจะต้องใช้เวลำพูดคุย
นำนเท่ำใด	
	 2.		 กำรอภิปรำยกลุ่มย่อย	
	 3.		 กำรสังเกตแบบมีส่วนร่วม	 ในกำรด�ำเนินกิจกรรมทุกกิจกรรม	คณะผู้วิจัยจะมีกำรสังเกตอย่ำง 
มีส่วนร่วมเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมต่ำงๆ	ตลอดจนกำรต้ังข้อสังเกตในกำรด�ำเนินกิจกรรมแต่ละคร้ัง	
โดยมีกำรจดบันทึกและถ่ำยภำพทุกกิจกรรม
	 4.		 สนทนำกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
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	 การวิเคราะห์ข้อมูล
		 วิเครำะห์ปัญหำควำมต้องกำรภูมิปัญญำท้องถิ่นดนตรีพื้นบ้ำนชุมชนบ้ำนหว้ำ	 ต�ำบลหนองเต็ง	 
อ�ำเภอกระสัง	จังหวัดบุรีรัมย์	โดยใช้สถิติพรรณนำและกำรวิเครำะห์เนื้อหำ	

ผลการวิจัย
	 1.	 ผลการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการภูมิปัญญาท้องถ่ินดนตรีพื้นบ้านชุมชนบ้านหว้า	ต�าบล
หนองเต็ง	อ�าเภอกระสัง	จังหวัดบุรีรัมย์
		 จำกกำรวิเครำะห์ปัญหำควำมต้องกำรของภูมิปัญญำท้องถ่ินดนตรีพื้นบ้ำนชุมชนบ้ำนหว้ำ	ต�ำบล
หนองเต็ง	อ�ำเภอกระสัง	จังหวัดบุรีรัมย์	ที่ต้องกำรให้ได้รับกำรพัฒนำโดยเรียงล�ำดับควำมส�ำคัญดังตำรำงที่	1

ตารางที่	1	 ผลกำรวิเครำะห์ปัญหำและควำมต้องกำรของวงดนตรีพื้นบ้ำนชุมชนบ้ำนหว้ำ

สถานการณ์	ปัญหา	และความต้องการ รายละเอียด

โน้ตเพลง จังหวะ/	ท�ำนองประยุกต์ร่วมกับดนตรีสำกล

เครื่องดนตรี 1.	ฆ้องวงใหญ่

2.	ระนำดเอก

ชุดกำรแสดง 1.	ชุดคอจีน	(นำงร�ำ)

2.	เครื่องประดับ

คน	(นักดนตรี) 1.	ขำดคนสืบสำนคนร่วมแสดง

2.	ขำดผู้ถ่ำยทอดให้ควำมรู้

3.	ต้องกำรให้เยำวชนสืบสำน

นำงร�ำ 1.	แม่ร�ำ/	นำงร�ำรุ่นกลำง/	เด็ก

2.	ท่ำร�ำประยุกต์

3.	ครูสอนท่ำร�ำมีน้อย

กำรออกแบบกำรแสดง สร้ำงสรรค์ท่ำร�ำใหม่ๆ

	 	 จำกกำรสนทนำกลุ่ม	ประชุมกลุ่มย่อย	และสัมภำษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำภูมิปัญญำท้องถิ่น
ดนตรีพื้นบ้ำนชุมชนบ้ำนหว้ำ	พบว่ำปัญหำและควำมต้องกำรที่ชุมชนต้องกำรให้มีกำรสืบทอดและอนุรักษ์
คือ	 เพลง	 โดยผู้ที่เกี่ยวข้องอยำกให้มีกำรสร้ำงเป็นตัวโน้ตเพ่ือป้องกันกำรสูญหำย	และง่ำยต่อกำรฝึกซ้อม	
สะดวก	และสำมำรถน�ำไปเผยแพร่ได้ง่ำย	 โดยเผยแพร่ผ่ำนส่ือหลำยช่องทำง	 และเมื่อนักดนตรีเสียชีวิต	
บุคคลรุ่นต่อมำสำมำรถสืบทอดได้ง่ำย



24 กระแสวัฒนธรรม

	 2.	 ผลการสร้างสร้างโน้ตเพลงดนตรีพื้นบ้านของชุมชนบ้านหว้า	ต�าบลหนองเต็ง	อ�าเภอกระสัง	
จังหวัดบุรีรัมย์
		 เมื่อทีมวิจัยวิเครำะห์ปัญหำควำมต้องกำรของภูมิปัญญำท้องถ่ินดนตรีพ้ืนบ้ำน	ชุมชนบ้ำนหว้ำ	ต�ำบล
หนองเต็ง	อ�ำเภอกระสัง	จังหวัดบุรีรัมย์	 และเรียงล�ำดับควำมส�ำคัญของปัญหำพบว่ำ	ปัญหำที่ภูมิปัญญำ 
ท้องถิ่นดนตรีพื้นบ้ำนต้องกำรให้ได้รับกำรแก้ไขคือ	ต้องกำรสร้ำงโน้ตเพลงจ�ำนวน	6	 เพลงซึ่งสำมำรถเก็บ 
ในรูปของเอกสำรเพื่อง่ำยต่อกำรอนุรักษ์ให้เยำวชนรุ่นหลังได้มีกำรสืบทอดต่อไปดังนี้

เพลงแตร

เพลงจีนแหบ
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เพลงหอล�าปัน

เพลงแขกมอญ
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เพลงแขกมอญ	(ต่อ)

การอภิปรายผล
	 ผลกำรวิเครำะห์ปัญหำควำมต้องกำรภูมิปัญญำท้องถิ่นดนตรีพื้นบ้ำนชุมชนบ้ำนหว้ำ	 ต�ำบล 
หนองเต็ง	อ�ำเภอกระสัง	จังหวัดบุรีรัมย์	พบว่ำผู้ท่ีเกี่ยวข้องในชุมชนได้สะท้อนประเด็นปัญหำควำมต้องกำร
อยำกให้มีกำรสร้ำงโน้ตเพลง	 เพื่อจะได้ต่อกำรอนุรักษ์และกำรสืบทอด	สอดคล้องกับแนวคิดของ	Suvit	 
Rasmibhuti	 (1987)	 ที่ได้กล่ำวว่ำ	 กำรอนุรักษ์	 หมำยถึงกำรดูแลรักษำให้คงคุณค่ำไว้หมำยรวมถึง	 
กำรป้องกัน	กำรสงวน	กำรรักษำ	และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ	Arporn	Na	Songkla	et	al.	 (1987)	
กล่ำวว่ำกำรอนุรักษ์เป็นกำรรักษำหลักฐำนของกำรเจริญก้ำวหน้ำที่ส�ำคัญหรือเหตุกำรณ์ทำงประวัติศำสตร์	
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรรักษำสภำพควำมเป็นอยู ่ตลอดจนกำรป้องกันอิทธิพลจำกสิ่งที่เป็นอันตรำยที่ 
เกิดข้ึนกับอนุสรณ์สถำนศิลปกรรม	 	 และหลักฐำนกำรบันทึกทำงประวัติศำสตร์อันเป็นเครื่องพิสูจน์	 
และเป็นกำรบันทึกส่วนส�ำคัญๆ	 ไว้เพ่ือป้องกันกำรช�ำรุด	สูญหำยในอนำคต	นอกจำกนี้ยังสอดคล้องกับ	 
Kasem	Chunkao	 (1987)	 กล่ำวว่ำ	 กำรอนุรักษ์	 หมำยถึงกำรเก็บรักษำ	สงวน	ซ่อมแซม	ปรับปรุง	 
และกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมเพื่อจะได้เอื้ออ�ำนวยให้คุณภำพสูงในกำรสนองควำมเป็นอยู่
ของมนุษย์ตลอดไป
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ข้อเสนอแนะ
	 1.		 หน่วยงำนของรัฐท่ีเกี่ยวข้อง	 เช่น	องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลหนองเต็ง	ส�ำนักงำนพัฒนำชุมชน 
อ�ำเภอกระสัง	 ส�ำนักงำนวัฒนธรรมอ�ำเภอกระสัง	 วัด	 โรงเรียน	 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล	 
และสถำนศึกษำในท้องถิ่น	 ควรมีกำรติดตำม	สนับสนุน	 แนะแนวทำงควำมคิด	ควำมรู้ให้แก่ชุมชนใน 
เรื่องต่ำงๆ	ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำศักยภำพ	ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญำดนตรีพื้นบ้ำนในพื้นที่
	 2.		 สร้ำงเครือข่ำยภำคีควำมร่วมมือในระดับพื้นที่โดยน�ำผลงำนวิจัยผลักดันเชิงนโยบำยสู่หลักสูตร
ท้องถิ่น	และศูนย์เรียนรู้ชุมชนให้เกิดควำมยั่งยืน
	 3.		 แนวทำงในกำรสนับสนุน	และส่งเสริมให้คนในชุมชนเห็นควำมส�ำคัญ	ในกำรมีส่วนร่วมพัฒนำ	
อนุรักษ์	 สร้ำงคุณค่ำภูมิปัญญำดนตรีพื้นบ้ำน	 ร่วมคิด	 ร่วมท�ำ	 ร่วมรับผิดชอบ	 ร่วมรับผลประโยชน์	 
และมีควำมตระหนักในกำรพัฒนำสิ่งดีๆ	ที่มีในสังคมร่วมกัน	โดยถ่ำยทอดไปยังเด็กเยำวชนในท้องถิ่นมำกขึ้น
	 4.		 ควรมีกำรผลักดันเพื่อจัดท�ำหลักสูตรท้องถิ่นด้ำนภูมิปัญญำดนตรีพื้นบ้ำนกับกำรจัดกำรควำมรู้
เพื่อกำรพึ่งตนเอง
	 5.		 กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรพัฒนำส่งเสริมให้เกิดศูนย์เรียนรู้ด้ำน	ภูมิปัญญำดนตรีพื้นบ้ำน 
ในชุมชน	โรงเรียน	และทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง

กิตติกรรมประกาศ
	 งำนวิจัยน้ีส�ำเร็จได้ด้วยควำมร่วมมือของ	ผู้อำวุโสที่คนในชุมชนเคำรพนับถือ	ภูมิปัญญำท้องถิ่นดนตรี
พื้นบ้ำนชุมชนบ้ำนหว้ำ	ปรำชญ์ชุมชน	ผู้น�ำชุมชน	นำงร�ำ	และประชำชนในชุมชนบ้ำนหว้ำ	ตลอดจนได้รับ 
ทุนสนับสนุนจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ	(วช.)	ผู้วิจัยขอขอบคุณมำ	ณ	โอกำสนี้

References
Arporn	Na	Songkla	et	al.	 (1987).	Mural	Painting	Survey	at	Wat	Khlong	Nam	Khem.	 
 Bangkok.
Charoenchai	Chonpairoj.	 (1983).	Northeastern	Folk	Music.	Department	of	Music,	Faculty	 
	 of	Humanities,	Srinakharinwirot	University,	Mahasarakham	Campus.
Kakanang	Chorchoo.	 (2016).	The	Process	of	Health	Strengthening	by	Local	Wisdom	 
	 of	Banwa	Community,	Nongteng	Sub–district,	Grasung	District,	Buriram	Province.	 
 Buriram	Rajabhat	University.
Kasem	Chunkao.	(1987).	Environmental	Science.	Bangkok:	Aksorn	Siam	Printing.
Piyapan	Santaweesuk.	(2003).	Composition.	Kalasin:	Prasarn	Printing.
Suvit	Rasmibhuti.	(1987).	Regulation	of	the	Fine	Arts	Department	on	the	Conservation 
	 of	Ancient	Ruins	as	Evidence	Academic.	Silpakorn	University.


