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บทคัดย่อ
การวิจัยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อจัดทำ�สื่อประชาสัมพันธ์นวัตกรรมมโหรีสู่สาธารณะ 2) ศึกษากระบวนการ
เผยแพร่นวัตกรรมสือ่ ชุมชนภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และ 3) สรุปบทเรียนผูเ้ กีย่ วข้องเพือ่ พัฒนาและวิจยั นวัตกรรมสือ่ ชุมชนอย่าง
ยั่งยืน กรณีศึกษา บ้านปะคำ�สำ�โรง ตำ�บลตูมใหญ่ อำ�เภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่าง
มีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) โดยทำ�การเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ข้อมูล
เชิงคุณภาพรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยการสัมภาษณ์เจาะลึก การอภิปราย
กลุ่ม และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม สุ่มตัวอย่างจากประชากรในพื้นที่ศึกษา ผลการ
ศึกษา พบว่า 1) การจัดทำ�สื่อประชาสัมพันธ์นวัตกรรมมโหรีสู่สาธารณะ ประกอบด้วย ตัวโน้ต อัดเสียงทำ�นอง วีดิทัศน์
การขับเคลื่อนสู่สาธารณะผ่านรายการชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร ตอน “มโหรีชีวิต” สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) และ
ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มอนุรักษ์มโหรีพื้นบ้านปะคำ�สำ�โรง 2) กระบวนการเผยแพร่นวัตกรรมสื่อชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ
สร้างความตระหนัก โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางการบริการวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
กับกลุ่มอนุรักษ์มโหรีพื้นบ้านบ้านปะคำ�สำ�โรง และ องค์การบริหารส่วนตำ�บลตูมใหญ่ และ 3) สรุปบทเรียนผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อพัฒนาและวิจัยนวัตกรรมสื่อชุมชนอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย การถอดบทเรียนเพื่อประเมินผลสำ�เร็จการขับเคลื่อน
กิจกรรม ประเมินความพึงพอใจ ประเมินการรับรู้จากผู้รับชมการแสดงและผู้ว่าจ้าง
คำ�สำ�คัญ : นวัตกรรม, สื่อชุมชน, สื่อสาธารณะ, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, การพัฒนาอย่างยั่งยืน

Abstract

The purposes of this research were 1) to make public a media relation for an innovation of
Mahoree, 2) investigate the procedures of publication of local wisdom innovation, and 3) summarize the
learning lesson of people involved for sustainable development and research of community innovation
media. This is a case study of Pakhamsamrong Village, Tumyai Sub District, Khumueang District, Buriram
Province. This research is a Participatory Action Research (PAR). The qualitative data were collected
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รมยสาร

through in-depth interview, group discussion, and
participatory observation from a sample group
selected by using purposive sampling method
while the qualitative data were collected by using
questionnaires. The sample group was selected
from the study area population. The results
showed that 1) The innovation media consisted
of musical notes, vinyl, name cards, brochures,
videos, websites, a TV Show on Thai PBS TV called
The Real life is More Than a Play: “The Mahoree
Life”, and the basic information of the Pakhamsamrong Village local Mahoree conservation group,
2) the procedures for publicizing the innovation
media included raising the awareness by signing
the Memo of Understanding (MOU) with the people
involved between Buriram Rajabhat University
Academic Service Officer with Pakhamsamrong
Village local Mahoree conservation group and
Tumyai Sub District Administrative Organization,
and 3) Summarizing the lessons with the people
involved for sustainably developing and researching
the community media innovation which included
lesson learned distilling for evaluating the success
of the activities, a satisfaction assessment, and a
perception assessment of the audience and the
employers.
Keywords: Innovation, Community Public Media,
Local Wisdom, Sustainable Development

บทนำ�

การพัฒนาทีผ่ า่ นมาเป็นการพัฒนาในด้านความ
เจริญเติบโตขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นสำ�คัญ เน้นความ
เจริญทางวัตถุจนเกิดผลร้ายต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การพั ฒ นาที่ ไ ม่ ยั่ ง ยื น จึ ง เกิ ด แนวคิ ด ที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการพัฒนาใหม่ โดยเปลี่ยนวิธีการ
พัฒนา โดยใช้ “คน” เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในด้าน
ต่างๆ ซึง่ ในยุคปัจจุบนั การพัฒนาส่วนหนึง่ ได้น�ำ ภูมปิ ญ
ั ญา

ปีที่ 14 ฉบับพิเศษ (พฤศจิกายน) 2559

ท้องถิ่นมาฟื้นฟู ส่งเสริม อนุรักษ์ โดยผ่าน คำ�บอกเล่าเรื่อง
ราว การละเล่น ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม โดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องสนับสนุน เชิดชูเกียรติ ให้การยอมรับปราชญ์ชาว
บ้าน จะทำ�ให้เกิดความภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของ
ตนเอง บ้านปะคำ�สำ�โรง ตำ�บลตูมใหญ่ อำ�เภอคูเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์ มีจำ�นวนครัวเรือน 152 หลังคาเรือน ด้านประเพณี
เด่นๆ เช่น ประเพณีบญ
ุ บัง้ ไฟ และประเพณีรดนํา้ ดำ�หัวผูส้ งู
อายุ ด้านภาษา พูดภาษาเขมร ด้านศิลปวัฒนธรรม พบว่า
การอนุรักษ์ ถ่ายทอด ฟื้นฟู การละเล่นดนตรีพื้นบ้าน การ
แกะถอดโน้ตเพลงกันตรึมในวงมโหรีเริ่มเลือนลางหายไป
ด้วยปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยปัจจุบัน วัฒนธรรม
ตะวันตกเริ่มเข้ามา ภูมิปัญญาท้องถิ่นบางอย่าง ได้เลือน
หายไป แต่ภูมิปัญญามโหรีชาติพันธุ์เขมรในหมู่บ้าน ยังคง
มีคุณค่า ควรแก่การฟื้นฟูและสืบทอดต่อไป ทุนทางสังคม
ด้านภูมิปัญญามโหรีที่ได้ด�ำ เนินการไปแล้ว คือ การจัดทำ�
โครงการนวัตกรรมมโหรีภูมิปัญญาสร้างสุขตำ�บลตูมใหญ่
โดยชุมชนท้องถิ่นร่วมคิดร่วมวางแผนผ่านเวทีค้นหาตัว
ชี้วัดในโครงการพัฒนาและวิจัยสุขภาวะชุมชนเพื่อความ
อยู่ดีมีสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2552 ซึ่งได้รับ
การสนับสนุนจาก (สสส.) ผลที่เกิดขึ้นเกิดความร่วมมือใน
การประสานแผนงานการขับเคลื่อนงานสุขภาวะระหว่าง
กลุ่ม “มโหรีบำ�บัด” ในการเข้าไปขับเคลื่อนงานของสถานี
อนามัยในพื้นที่ผสมผสานระหว่างการบรรเลงวงมโหรีและ
เพลงพื้นบ้าน การร่ายรำ�มาใช้ในการบรรเลงมโหรีบำ�บัด
นับว่าเป็นการสังเคราะห์ความรู้ใหม่ๆ จากความรู้และ
ภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่นเกิดนวัตกรรมการเรียนรู้ ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดร่วมกันของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดำ�เนินการ
วิจยั เพือ่ สร้างคุณค่าภูมปิ ญ
ั ญามโหรี เชือ่ มกับการกระบวนการ
ขับเคลื่อนศิลปวัฒนธรรมชุมชนบูรณาการแบบองค์รวม
สร้างนวัตกรรมมโหรีเขมรภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การพึ่งพา
ตนเองตามภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม โดยมี
ฐานคิดจากการดำ�เนินการวิจยั ในระยะแรก ต่อยอดแนวคิด
ระยะที่สองดำ�เนินโครงการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมสื่อ
ชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรณี
ศึกษา : บ้านปะคำ�สำ�โรง ตำ�บลตูมใหญ่ อำ�เภอคูเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะที่ 2 เพื่อนำ�ผลจากการวิจัยไปขยาย
ผลต่อยอดหนุนเสริมการจัดทำ�หลักสูตรท้องถิ่นและศูนย์
เรียนรู้ภูมิปัญญามโหรีเขมรสู่การพึ่งตนเองในระยะต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อจัดทำ�สื่อประชาสัมพันธ์นวัตกรรมมโหรี
สู่สาธารณะ
2. เพือ่ ศึกษากระบวนการเผยแพร่นวัตกรรมสือ่
ชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. เพื่อสรุปบทเรียนผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและ
วิจัยนวัตกรรมสื่อชุมชนอย่างยั่งยืน

วิธีการดำ�เนินการวิจัย

งานวิจยั นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารอย่างมีสว่ น
ร่วม (Participatory Action Research: PAR) มุ่งเน้น
ให้กลุ่มอนุรักษ์มโหรีพื้นบ้าน ชุมชน มีส่วนร่วมในการทำ�
กิจกรรมร่วมกันเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ผ่านการเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การวางแผนปฏิบัติการ
สร้างนวัตกรรมภูมิปัญญามโหรีท้องถิ่นบ้านปะคำ�สำ�โรง
ประกอบด้วยการวิจัยดังนี้ คือ 1) พัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับ
ชุมชนบ้านปะคำ�สำ�โรง ซึง่ ประกอบด้วย ผูน้ �ำ ชุมชน นักวิจยั
ชุมชน ผูอ้ าวุโสทีค่ นในชุมชนเคารพ นับถือ ภูมปิ ญ
ั ญามโหรี
ผู้นำ�ชุมชน เด็ก เยาวชน ประชาชนบ้านปะคำ�สำ�โรง และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 2) ข้อมูลบริบทชุมชน ผู้วิจัย
ทำ�การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์ การ
สังเกตข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ 2.1) ประวัติความ
เป็นมาของชุมชนและการก่อเกิดกลุ่มอนุรักษ์มโหรีปะคำ�
สำ�โรงและข้อมูลพื้นฐาน เก็บรวบรวมจากผู้อาวุโสที่คนใน
ชุมชนเคารพ นับถือ ภูมิปัญญามโหรี ผู้นำ�ชุมชน ประชาชน
และเอกสารต่างๆ ในชุมชน 2.2) ข้อมูลแนวทางการพัฒนา
และการสร้างนวัตกรรมสือ่ ชุมชนภูมปิ ญ
ั ญามโหรีชมุ ชนท้อง
ถิน่ ได้แก่ แนวทางการพัฒนาการสร้างนวัตกรรม แนวความ
คิดสำ�คัญ เป้าหมายในการพัฒนาและการสร้างนวัตกรรม
สือ่ ชุมชนภูมปิ ญ
ั ญามโหรีชมุ ชนท้องถิน่ โดยการสร้างทุนใน
สังคม เก็บรวบรวมจากผูอ้ าวุโสทีค่ นในชุมชนเคารพ นับถือ
ผูอ้ าวุโส ภูมปิ ญ
ั ญามโหรี ผูน้ �ำ ชุมชน ประชาชน เด็กเยาวชน
นักศึกษา และประชาชนบ้านปะคำ�สำ�โรง 2.3) ศึกษาความ
สัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิตของคนในชุมชน กับมโหรีพื้นบ้าน
ปะคำ�สำ�โรง 2.4) ค้นหาองค์ความรู้ได้จากการเก็บรวบรวม
ข้อมูล รวมทัง้ แนวทางหรือวิธกี ารสร้างนวัตกรรมภูมปิ ญ
ั ญา
มโหรีท้องถิ่น ด้วยทุนทางสังคม จัดทำ�สื่อประชาสัมพันธ์
นวัตกรรมมโหรีสู่สาธารณะ และรูปแบบที่เหมาะสมในการ

เผยแพร่นวัตกรรมสื่อมโหรีภูมิปัญญาท้องถิ่น 3) จัดเวที
วิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูล เพือ่ ประยุกต์ใช้ทนุ ทางสังคม
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิน่ ในการสร้างนวัตกรรมสือ่ ชุมชน
ภูมิปัญญามโหรีท้องถิ่น โดยเน้นการมีส่วนร่วมระหว่าง
นักวิจัยชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ องค์การบริหาร
ส่วนตำ�บลตูมใหญ่ เข้าร่วมในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูล
เพื่อค้นหาแนวทางที่เหมาะสมในการสร้างนวัตกรรมสื่อ
ชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาบ้านปะคำ�สำ�โรง
อย่างยั่งยืน 4) จัดเวทีสรุปบทเรียนผู้เกี่ยวข้องเพื่อประเมิน
ผลสำ�เร็จการดำ�เนินโครงการวิจยั ด้วยเครือ่ งมือวิจยั เทคนิค
After action review (AAR) และการสังเกตแบบมีสว่ นร่วม
ทำ�การสนทนากลุ่มกับผู้อาวุโส ผู้นำ�ในหมู่บ้านกลุ่มอนุรักษ์
มโหรีพื้นบ้าน กลุ่มนางรำ� และผู้เกี่ยวข้องในประเด็นวิจัย
ร่วมกับผูท้ รงคุณวุฒผิ รู้ มู้ ปี ระสบการณ์งานวิจยั เชิงพืน้ ที่ เพือ่
กำ�หนดแนวทางการทำ�งานและการใช้นวัตกรรมสื่อชุมชน
ด้ ว ยภู มิ ปั ญ ญามโหรี พื้ น บ้ า นอย่ า งต่ อ เนื่ อ งในอนาคต
ประเมินผลความพึงพอใจผู้ชมการแสดง ผู้ว่าจ้าง และ
ประเมินการรับรู้ผู้ชมกิจกรรม ทำ�การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพด้วยเทคนิคสามเส้า (Triangulation) ซึ่งเป็นก
ระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างถูกต้องและ
แม่นยำ�มากขึ้น เนื่องจากเทคนิคสามเส้ามีจุดกำ�เนิดจาก
การวิจัยเชิงคุณภาพและ ใช้เพื่อเสริมความเที่ยงตรงและ
ความน่าเชื่อถือของการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้
ค่าสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย

1. การจัดทำ�สือ่ ประชาสัมพันธ์นวัตกรรมมโหรี
สู่สาธารณะ
		 1.1 การจัดทำ� ตัวโน้ต พบว่า เกิดการจัด
ประชุมตัวแทนผูเ้ กีย่ วข้องทุกระดับ ประกอบด้วย ภูมปิ ญ
ั ญา
วงมโหรี ครู นักเรียน ตัวแทนเจ้าหน้าที่ อบต.ตูมใหญ่ ผู้นำ�
ชุมชน คณะกรรมการชุมชน ชาวบ้าน ร่วมกับ นักวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ค้นหารูปแบบที่เหมาะสม
พัฒนาสร้างนวัตกรรมสื่อชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถ
เข้าถึงง่ายและเผยแพร่สสู่ าธารณะได้ขอ้ สรุปร่วมกัน ในการ
จัดทำ�ตัวโน้ต เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ดนตรีมโหรีพื้นบ้าน
ดังคำ�กล่าวของ นายบุญมี ดีรื่นรัมย์ ผู้ประสานงานวงมโหรี
ว่า ได้กล่าวว่า “สิง่ ทีท่ างสมาชิกวงมโหรีอยากจะได้มากทีส่ ดุ
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ก็คอื ตัวโน้ตสำ�หรับเพลงทีเ่ ล่น เพือ่ ทีจ่ ะได้ตพี มิ พ์เพลงเหล่า
นัน้ เอาไปให้เยาวชนได้ศกึ ษาเรียนรูแ้ ละสืบทอดต่อไป” จาก
คำ�พูดดังกล่าวชีใ้ ห้เห็นว่า ประชาชนในชุมชนเกิดการตืน่ ตัว
ทีจ่ ะอนุรกั ษ์ดนตรีมโหรีพนื้ บ้าน ภายหลังทีง่ านวิจยั ได้สร้าง
ความตระหนักแล้ว ทำ�ให้ชาวบ้านมองเห็นความสำ�คัญใน
การอนุรักษ์มโหรีพื้นบ้านร่วมกัน จึงเกิดแนวคิดร่วมกันจัด
ทำ�ตัวโน้ตไว้สบื สานภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ นอกจากนีส้ งิ่ ทีส่ �ำ คัญ
ในการขับเคลือ่ นกิจกรรมเกิดการรวมกลุม่ อนุรกั ษ์มโหรีพนื้
บ้านปะคำ�สำ�โรง โดยมีการตัดชุดการแสดงให้นักดนตรีที่
สะท้อนถึงความเป็นเอกลักษณ์ของวงมโหรีบา้ นปะคำ�สำ�โรง
จนทำ�ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.ตูมใหญ่) เห็น
ความสำ�คัญของชุมชนที่สามารถจัดการองค์ความรู้ดนตรี
มโหรีพื้นบ้านจึงได้ติดต่อวงมโหรีบ้านปะคำ�สำ�โรงไปแสดง
ในวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจำ�ตำ�บล เข้าร่วมแสดง
ในงานประเพณีบุญบั้งไฟตำ�บล วงมโหรีเริ่มมีชื่อเสียง มีคน
ทั้งในชุมชนและนอกชุมชนมาติดต่อไปงานบุญประเพณี
งานบวช งานขึ้นบ้านใหม่ งานชกมวยเป่าปี่ไหว้ครูก่อน
ชกมวยบ้าง เป็นต้น ประกอบกับการที่มีครูภูมิปัญญามโหรี
พืน้ บ้านปะคำ�สำ�โรงได้เสียชีวติ ด้วยความชราภาพไป คือ พ่อ
โล๊ะ ดัดตนรัมย์ อายุ 84 ปี เสียชีวิต เมื่อปี 2558 มีความ
เชีย่ วชาญดนตรีด้าน ฉิ่ง ฉาบ ขลุย่ และพ่อแสวง คงนํ้า อายุ
80 ปี เสียชีวิต เมื่อปี 2558 มีความเชี่ยวชาญดนตรีด้านปี่
เล็ก จึงทำ�ให้ผวู้ จิ ยั และนักวิจยั ชุมชน สนทนาพูดคุยร่วมกัน
โดยมีการตั้งโจทย์ว่า “หากมีครูภูมิปัญญามโหรีท้องถิ่นเสีย
ชีวิตไป ตามความชราภาพบ่อยขึ้น แนวโน้มอนาคตดนตรี
มโหรีพนื้ บ้านอาจจะต้องสูญหาย” จากประเด็นการสนทนา
พูดคุยกับนักวิจยั ชุมชน ทำ�ให้ผู้วิจัยพิจารณาถึงผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหากไม่มีการบันทึกข้อมูลเป็นลาย
ลักษณ์อักษร อาจจะส่งผลต่อการสูญหายของภูมิปัญญา
ดนตรีมโหรีพื้นบ้าน จึงได้นำ�ปัญหาไปแลกเปลี่ยนสนทนา
พูดคุยร่วมกับอาจารย์สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์ จนได้เกิดการ
เชื่อมโยงกับโครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามวิถีพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2557 โดยจัดทำ�บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) ทางการบริการวิชาการระหว่าง คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย์บริการวิชาการ สาขา
วิชาการพัฒนาสังคม สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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บุรรี มั ย์ กับ กลุม่ อนุรกั ษ์มโหรีพนื้ บ้าน บ้านปะคำ�สำ�โรง และ
องค์การบริหารส่วนตำ�บลตูมใหญ่ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม
2557 เพือ่ ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์ได้บริการวิชาการ
และวิจัยรับใช้สังคมบนฐานความต้องการของชุมชนและ
ท้องถิน่ ในการยกระดับภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ให้เกิดคุณค่า ภาค
ภูมิใจมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนบ้านปะคำ�สำ�โรงและท้อง
ถิ่นตำ�บลตูมใหญ่ มีความตระหนักถึงความสำ�คัญในการ
สืบสานภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ มโหรีพนื้ บ้าน ส่งเสริมบทบาทผูน้ �ำ
ด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนา วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น
ตนเอง การจัดทำ�บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเกิดการขับ
เคลื่อนกิจกรรมจัดทำ�ตัวโน้ตวงมโหรีพื้นบ้านปะคำ�สำ�โรง
โดยความร่วมมือของสาขาวิชาการพัฒนาสังคม สาขาวิชา
ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มาช่วยเสริม
หนุนการจัดทำ�ตัวโน้ต พร้อมอนุเคราะห์ห้องบันทึกเสียง
ถอดตัวโน้ตสาขาวิชาดนตรี อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ ผลที่เกิดขึ้น พบว่า เกิดการถอดตัวโน้ต จำ�นวน 5
เพลง ได้แก่ โน้ตเพลงพายเรือ โน้ตเพลงแห่ช้าง โน้ตเพลง
ตาแก้วแขนหัก โน้ตเพลงสร้อยโศก และโน้ตเพลงรำ�แม่มด
เมือ่ วันที่ 20 กรกฎาคม 2557 การได้ถอดตัวโน้ตเพลงครัง้ นี้
จึงสามารถตอบสนองความต้องการของวงมโหรีและชุมชน
ได้เป็นอย่างดี ดังคำ�บอกเล่า ของนายบุญมี ดีรื่นรัมย์ ผู้
ประสานงานวงมโหรีพื้นบ้านปะคำ�สำ�โรง ที่กล่าวว่า “เมื่อ
ก่อนเวลาละเล่นมโหรีเพลงที่เล่นนั้นไม่มีตัวโน้ตเป็นการ
เล่นแบบวิธีการสัมผัส มันจึงมีความยากแก่การที่จะให้คน
ที่เล่นไม่เป็นเลยมาฝึก ซึ่งสมาชิกวงมโหรีที่สามารถละเล่น
ได้เพราะมีความชำ�นาญซึ่งสืบสานต่อจากครูเพลงที่ได้เสีย
ชีวิตไปแล้ว การที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้มาทำ�วิจัย
ถอดตัวโน้ตเพลงวงมโหรีถือว่าคุ้มค่าได้สืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิน่ เอาไว้” ผลการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ กับกลุม่ อนุรกั ษ์
มโหรีพื้นบ้านและชุมชน ผู้วิจัยค้นพบว่า กลุ่มอนุรักษ์มโหรี
พื้นบ้าน และชาวชุมชนมีความตื่นตัว ให้ความสนใจเกี่ยว
กับประวัติศาสตร์ชุมชน และการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน
วัฒนธรรมดนตรีพนื้ บ้าน ต้องการบันทึกข้อมูลชุมชุนตนเอง
ไว้ให้ชนรุ่นหลังไว้สืบสาน
1.2 อัดเสียงทำ�นองบันทึกเสียง พบว่า จัด
ประชุมสนทนากลุ่มย่อย ตัวแทนผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
ภูมิปัญญาวงมโหรี กลุ่มนางรำ� ครู นักเรียน ผู้นำ�ชุมชน
ร่วมกับ นักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
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และ สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ต่อยอดจากการถอดตัวโน้ต
เพลงค้นหารูปแบบที่เหมาะสมในการสร้างนวัตกรรมสื่อ
ชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ข้อสรุปร่วมกัน คือ การอัดเสียง
ทำ�นองบันทึกเสียง เหตุผลประการสำ�คัญในการบันทึกเสียง
เพลงวงมโหรีพื้นบ้านครั้งนี้ เนื่องจากมีครูภูมิปัญญามโหรี
พืน้ บ้านปะคำ�สำ�โรงได้เสียชีวติ ด้วยความชราภาพไป คือ พ่อ
โล๊ะ ดัดตนรัมย์ อายุ 84 ปี เสียชีวิต เมื่อปี 2558 มีความ
เชี่ยวชาญดนตรีด้าน ฉิ่ง ฉาบ ขลุ่ย และ พ่อแสวง คงนํ้า
อายุ 80 ปี ปี เสียชีวิต เมื่อปี 2558 มีความเชี่ยวชาญดนตรี
ด้านปีเ่ ล็ก จึงเป็นเหตุให้ผวู้ จิ ยั กลุม่ อนุรกั ษ์ภมู ปิ ญ
ั ญามโหรี
และผูเ้ กีย่ วข้องในชุมชนร่วมกันคิดเสนอแนวทางขับเคลือ่ น
หากไม่มีการบันทึก ท่วงทำ�นองไว้ ภูมิปัญญาดนตรีอาจจะ
สูญหาย จากการจัดเวทีสนทนากลุ่มวิเคราะห์ร่วมกัน นาง
บุญชื่น บุปผาชัย สมาชิกกลุ่มนางรำ� และบุตรสาวของพ่อ
โล๊ะ ดัดตนรัมย์ ครูภูมิปัญญามโหรีที่ได้เสียชีวิตไป ได้กล่าว
ขึ้น “ถ้าบ่มี การบันทึกไว้ อนาคตดนตรีมโหรีพื้นบ้านของ
เฮาคงสิหายไป๋” นายบุญช่วย ดัดตนรัมย์ สมาชิกวงมโหรี
กล่าวเสริมในเวทีสนทนากลุ่มย่อยว่า “การเล่นมโหรีบ้าน
เฮามีปญ
ั หายูทวี่ า่ เพลงทีเ่ ฮาเล่น มันบ่มตี วั โน้ต มันยาก การ
เฮียนฮู่บางคนเล่นตั้งแต่เด็กน้อยแต่ก็เล่นบ่เป็น ทำ�ได้แค่
ตีกลองกับตีฉิ่ง ผูใญ่บางคนถ้าสิให่มาเฮียนก็ทำ�ได้ยาก
เพราะต้องทำ�งานหากิ่น บ่ค่อยมีเวลา ถ้าเฮามีตัวโน้ตไว้
จะเป็นการดีในการสืบทอดได๋หลาย” จากคำ�พูดดังกล่าว
ชี้ให้เห็นว่า ชาวบ้านเกิดความตระหนักที่อนุรักษ์รักษา
ภูมิปัญญาดนตรีพื้นบ้านบ้านปะคำ�สำ�โรงเพราะว่ายุคสมัย
เริ่มเปลี่ยนตามกระแสโลกาภิวัตน์ เยาวชนรุ่นใหม่ไม่ค่อย
สนใจและให้ความสำ�คัญกับดนตรีพนื้ บ้าน มีบา้ งแต่เป็นส่วน
น้อย จะมีบ้างก็ลูกหลานของภูมิปัญญามโหรีเอง ประกอบ
กับความชอบและสนใจในจังหวะ ทำ�นองของดนตรีแบบ
นี้ยังมีน้อย เด็กเยาวชนไปสนใจดนตรีแนวใหม่ๆ มากขึ้น
และการใช้เวลาในการฝึกซ้อม ความยากง่ายของประเภท
ดนตรีแต่ละชนิด ทำ�ให้เด็กเยาวชนเกิดแรงจูงใจในการร่วม
สร้างนวัตกรรมสื่อชุมชนและสืบทอดลดน้อยลงไป ผู้ใหญ่
วัยกลางคน ถ้าให้มาเรียนมโหรีพื้นบ้านเพื่อสืบทอดไว้ก็
ทำ�ได้ล�ำ บากเนือ่ งจากต่างคนก็ตา่ งมีงานทำ�ไม่คอ่ ยมีเวลามา
เรียนรูก้ บั ภูมปิ ญ
ั ญามโหรีพนื้ บ้าน การอัดเสียงทำ�นองบันทึก
เสียงไว้จงึ ทำ�ให้ชมุ ชนเข้าถึงง่ายและนำ�ไปใช้ได้สะดวก ผูว้ จิ ยั
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จึงมองหาองค์กรหน่วยงานที่จะใช้องค์ความรู้ศาสตร์ด้าน
ดนตรีถอดตัวโน้ต จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยในการ
สร้างกระบวนการเรียนรู้การจัดทำ�ตัวโน้ต จากนั้นผู้วิจัย
จึงได้ประสานความร่วมมือจากอาจารย์ประจำ�สาขาวิชา
ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ ได้แก่ อาจารย์วีระยุทธ์ พรมดิราช อาจารย์
ธนเสฏฐ์ ชั้นพิภพ และอาจารย์เชาวฤทธิ์ ชาคำ�ไฮ โดยให้
นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีมีส่วนร่วมเป็นผู้ช่วยเตรียมเครื่อง
ดนตรี และห้องบันทึกเสียงอนุเคราะห์หอ้ งบันทึกเสียงเพลง
สาขาวิชาดนตรี และนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาสังคมเก็บ
ข้อมูลพื้นฐานนักดนตรีวงมโหรีพื้นบ้านปะคำ�สำ�โรง เมื่อวัน
ที่ 24 มีนาคม 2558 ณ อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ ผลที่เกิดขึ้น พบว่า เกิดการบันทึกเสียงจำ�นวน 5
เพลง ได้แก่ เพลงพายเรือ เพลงแห่ช้าง เพลงตาแก้วแขน
หัก เพลงสร้อยโศก และเพลงรำ�แม่มด ซึ่งลักษณะทำ�นอง
เพลงเหล่านี้จะเป็นเพลงบรรเลง หมายถึง เพลงที่ใช้ดนตรี
ล้วนๆ ไม่มีการร้องหรือเจรียงประกอบดังคำ�บอกเล่าของ
นายช่วย ดัดตนรัมย์ สมาชิกวงมโหรี ที่กล่าวว่า “เพลง
พายเรือ เพลงตาแก้วแขนหัก เป็นเพลงที่เล่นช่วงเวลาที่
ว่างหลังฤดูเก็บเกี่ยวสมัยก่อน ชายหนุ่มในชุมชนเล่นเพื่อ
จีบสาว หรือเพลงตาแก้วแขนหัก เป็นเพลงที่เล่นเพื่อความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน รืน่ รมย์ บันเทิงใจ สำ�หรับเพลงสร้อย
โศก เป็นเพลงที่แสดงถึงความโศกเศร้า สำ�หรับเพลงแห่
ช้างไม่มีเนื้อร้อง เป็นการบรรเลงดนตรีอย่างเดียว นำ�มาใช้
บรรเลงในขบวนแห่ตามงานบุญประเพณี และเพลงรำ�แม่มด
เป็นเพลงทีใ่ ช้ประกอบพิธดี า้ นเกีย่ วกับความเชือ่ ศาสนา หรือ
ในพิธเี ชิญครู อาจารย์ ให้มาร่วมในพิธอี นั ศักดิส์ ทิ ธิ์ ลักษณะ
ของเพลงจะมีท�ำ นองและจังหวะกำ�หนดเป็นแบบแผน ไม่มี
บทร้อง เป็นการบรรเลงดนตรีอย่างเดียว” การบันทึกเสียง
เพลงครั้งนี้ ชุมชนมีการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่
ประยุกต์พัฒนาทำ�นองเพื่อบรรเลงให้เกิดจังหวะทำ�นอง
รูปแบบใหม่ๆ ส่งผลต่อกลุ่มนางรำ�วงมโหรีได้นำ�เพลง ที่
อัดเสียงไปซ้อมละเล่น เพื่อใช้แสดงร่วมกับวงมโหรีได้ง่าย
มีความสะดวกมากขึ้น จึงมีความสอดคล้องตรงตามความ
ต้องการของวงมโหรีและชุมชนได้เป็นอย่างดี ดังคำ�บอก
เล่า ของนางดวงใจ ดัดตนรัมย์ และนางขวัญใจ แฉล้มรัมย์
สมาชิกกลุ่มนางรำ�วงมโหรีพื้นบ้านปะคำ�สำ�โรง ที่กล่าวว่า
“เดิมที เวลากลุ่มนางรำ�ซ้อมรำ� ต้องอาศัยวงมโหรีมาละ
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เล่นแสดงสดให้จังหวะทำ�นอง ซึ่งใช้เวลาและนักดนตรีบาง
ท่านมีอายุมากแล้ว จึงเกิดความเมื่อยล้ากว่าจะซ้อมเสร็จ
การได้บนั ทึกเสียงเพลงทำ�ให้สามารถทีจ่ ะนัดกลุม่ นางรำ�มา
แสดงช่วงเวลาไหนก็ได้ โดยไม่ต้องคำ�นึงถึงกลุ่มนักดนตรีที่
จะละเล่นให้ทำ�นอง การบันทึกเสียงช่วยทำ�ให้ง่าย สะดวก
ต่อการดำ�เนินกิจกรรมซ้อมรำ�ได้ดี” จากข้อมูลดังกล่าวชี้
ให้เห็นว่าการอนุรักษ์และฟื้นฟูดนตรีมโหรีพื้นบ้าน จำ�เป็น
อย่างยิ่งจะต้องมีการถ่ายถอด บันทึก เรียนรู้ ไว้หลายรูป
แบบ เช่น การบันทึกเสียง การถ่ายทอดสู่เด็กและเยาวชน
การสร้างกระบวนการเรียนรูแ้ ละความตระหนักให้มองเห็น
คุณค่าของรากเหง้าของชุมชน จนนำ�ไปสูผ่ ลการเปลีย่ นไปสู่
ความยั่งยืนต่อไป
		 1.3 เกิดการขับเคลื่อนสู่สาธารณะ รายการ
ชีวติ จริงยิง่ กว่าละคร ตอน “มโหรีชวี ติ ” สถานีโทรทัศน์ไทย
พีบีเอส (Thai PBS) และข้อมูลพื้นฐานกลุ่มอนุรักษ์มโหรี
พื้นบ้านปะคำ�สำ�โรง พบว่า การขับเคลื่อนกิจกรรมสร้าง
นวัตกรรมสือ่ ชุมชนมโหรีภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ บ้านปะคำ�สำ�โรง
มีแนวคิดต่อยอดมาจากทุนในสังคม เห็นได้ชัดเจนที่สุด คือ
ทุนมนุษย์ ได้แก่ แกนนำ�และผูน้ �ำ ธรรมชาติมคี วามเข้มแข็งมี
ความรูค้ วามสามารถมีความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจ เสียสละ และทำ�งาน
เพื่อส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง และสามารถเชื่อมโยงกับผู้วิจัย
ในฐานะนักวิชาการสถาบันอุดมศึกษาท้องถิ่นที่มีเครือข่าย
การทำ�งานทางสังคม สามารถเชื่อมประสานให้เกิดการขับ
เคลือ่ นกิจกรรมตามโจทย์วจิ ยั และตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนและกลุ่มอนุรักษ์มโหรีพื้นบ้านปะคำ�สำ�โรง
มากยิ่งขึ้น ซึ่งทุนมนุษย์นั้น ถือเป็นองค์ประกอบหลักที่ช่วย
ให้การขับเคลื่อนกิจกรรมที่ได้ดำ�เนินโครงการนวัตกรรม
มโหรีภูมิปัญญาสร้างสุข ตำ�บลตูมใหญ่ เมื่อปี 2552 โดย
การสนับสนุนจากสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการเสริม
สร้างสุขภาพ (สสส.) ผู้วิจัยในขณะนั้นทำ�หน้าที่ในตำ�แหน่ง
ผูป้ ระสานงานโครงการได้ผลักดัน ชุมชน ท้องถิน่ ขับเคลือ่ น
กิจกรรมร่วมคิด วางแผนรูปแบบการดำ�เนินงาน และมีข้อ
สรุปร่วมกันว่าจะนำ�กลุ่มอนุรักษ์มโหรีพื้นบ้านปะคำ�สำ�โรง
ไปแสดงถ่ายทอดดนตรีบำ�บัดจิตอาสาให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ฟังเพื่อบำ�บัดสุขภาวะคลายความเครียด ระหว่างรอตรวจ
สุขภาพที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำ�ตำ�บลตูมใหญ่
ทั้ง 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านกรูด และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโนนเจริญ ซึ่งแสดงทุกวัน
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อังคาร และวันพฤหัสบดีของต้นเดือน จากกิจกรรมครั้ง
นั้น นักวิจัยร่วมกับสมาชิกวงมโหรีพื้นบ้านปะคำ�สำ�โรงเกิด
แนวคิดต่อยอดการขับเคลื่อนวงมโหรีพื้นบ้านสู่สาธารณะ
โดยผู้ วิ จั ย ได้ ป ระสานกั บ โรงพยาบาลบุ รี รั ม ย์ ติ ด ต่ อ ผู้
อำ�นวยการโรงพยาบาลซึง่ ได้มอบหมายฝ่ายประชาสัมพันธ์
ประสานงานกับวงมโหรีบ้านปะคำ�สำ�โรง เพื่อทำ�การแสดง
ที่ศาลาพักญาติผู้ป่วย ในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 จึงเกิด
กิจกรรมการแสดงดนตรีมโหรีบำ�บัดเพื่อสุนทรียภาพสุข
ภาวะบ้านปะคำ�สำ�โรง ณ ศาลาพักญาติผู้ป่วย โรงพยาบาล
บุรีรัมย์ จากกิจกรรมนี้ผู้วิจัยได้นำ�เสนอการแสดงผ่านเครือ
ข่ายออนไลน์ เช่น YouTube และ Facebook มีเครือข่าย
สือ่ สาธารณะอีสานใต้ (นายพธาวุธ ไวรวัจนกุล) ได้น�ำ ไปเผย
แพร่แชร์ต่อและ ผู้ผลิตรายการชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร Thai
PBS ทีวีได้ชมการแสดง มองเห็นถึงคุณค่าและองค์ความรู้
ของมโหรีเขมรผ่านกระบวนการวิจัย จึงเกิดความสนใจที่
ผลิต “มโหรีชีวิต” ผู้วิจัยยังค้นพบว่า ลักษณะเด่นที่ดึงดูด
ให้ผู้ชมได้เกิดความสนใจประการหนึ่ง คือ จังหวะ ทำ�นอง
ทั้งเพลงช้า และเพลงเร็วของวงมโหรี ลักษณะการเป็น
เครือญาติกนั ของกลุม่ นักดนตรี เกิดความเป็นกลุม่ และการ
ทำ�งานเป็นทีม และมีกลุ่มนางรำ�ร่วมแสดง มีสมาชิกนางรำ�
ทีส่ ามารถถ่ายทอดเรือ่ งราวภูมหิ ลังของมโหรีชาติพนั ธุเ์ ขมร
แห่งบ้านปะคำ�สำ�โรงได้ดี คือ นางดวงใจ ดัดตนรัมย์ เธอ
สามารถเล่าถึงประวัติความเป็นมา พัฒนาการกลุ่ม ตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงการละเล่น ทำ�นองเชื่อมโยงกับ
วิถี ความเชื่อและพิธีกรรมของวัฒนธรรมพื้นถิ่น ประกอบ
กับการเป็นลูกสาวคนเล็กครูภมู ปิ ญ
ั ญามโหรี (พ่อโล๊ะ ดัดตน
รัมย์) ซึ่งได้เสียชีวิตด้วยความชราภาพไปแล้ว ได้ซึมซับ
มีความผูกพันกับการละเล่นดนตรีมโหรีตั้งแต่สมัยเยาว์
วัย และมีพี่น้องเป็นนักดนตรีมโหรีตามรอยบิดาผู้เป็นครู
ภูมิปัญญามโหรี และเครือญาติที่เป็นนักดนตรีมโหรีเขมร
ด้วยเช่นกัน จากการวิเคราะห์กลุ่มและบุคคล คุณสุพงศ์
จิตต์เมือง และคุณเยาวเรศ กตัญญูเสริมพงศ์ เจ้าหน้าที่
ภาคสนาม ผู้ผลิตรายการชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร Thai PBS
จึงเกิดแนวคิดสร้างสื่อตัวละครจากสมาชิกนางรำ�วงมโหรี
โดยให้ นางดวงใจ ดัดตนรัมย์ เดินเรือ่ งเข้าสู่ มโหรีภมู ปิ ญ
ั ญา
พืน้ บ้านปะคำ�สำ�โรง บนฐานข้อมูลจากงานวิจยั การถ่ายทำ�
ดำ�เนินการอยู่ 2 ระยะ จนเกิดการผลักดันเสริมหนุนให้ วง
มโหรีเป็นส่วนหนึ่งของรายการชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร ตอน
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“มโหรีชวี ติ ” Thai PBS ทีวี ได้ส�ำ เร็จ และได้ออกอากาศผ่าน
สถานีโทรทัศน์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2558 เวลา
21.10 น. ทางช่องสถานีโทรทัศน์ Thai PBS นอกจากนี้คุณ
สุพงศ์ และคุณเยาวเรศ เจ้าหน้าที่ภาคสนาม Thai PBS ทีวี
ได้ส่งลิงก์โปรโมท มโหรีชีวิต จากหน้าเพจรายการเพื่อช่วย
ประชาสัมพันธ์ผา่ นสือ่ ออนไลน์ในวงกว้างต่อไป ผลทีเ่ กิดขึน้
พบว่า นักดนตรี กลุม่ นางรำ� วงมโหรีพนื้ บ้านปะคำ�สำ�โรงได้
รับการยอมรับจากผูช้ มการแสดงเกิดความภาคภูมใิ จ ความ
เชื่อมั่นร่วมกัน ผู้ชมการแสดงบางท่านได้ลุกขึ้นมารำ�ตาม
ทำ�นอง จังหวะร่วมด้วย และบางคนติดต่อเบอร์โทรศัพท์ผู้
ประสานงานวงมโหรีไว้เพื่อว่าจ้างไปแสดงที่หมู่บ้านตนเอง
ในเขตอำ�เภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาล
บุรีรัมย์ได้มอบเงินสนับสนุนเป็นสวัสดิการวงมโหรีพื้นบ้าน
ปะคำ�สำ�โรง จำ�นวน 2,000 บาท ในส่วนรองผู้อำ�นวยการ
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ได้ติดต่อวงมโหรีไปแสดงช่วงงานปี
ใหม่ที่เขตอำ�เภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ และแนะนำ�ให้
มาแสดงทุกวันศุกร์ที่ลานศาลาพักญาติผู้ป่วย โรงพยาบาล
บุรีรัมย์ สำ�หรับนางดวงใจ ดัดตนรัมย์ สมาชิกกลุ่มนางรำ�
วงมโหรีพื้นบ้านปะคำ�สำ�โรง ซึ่งเป็นตัวละครเดินเรื่อง ใน
รายการชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร ตอน “มโหรีชีวิต” Thai PBS
ทีวี กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ภูมิปัญญามโหรีสู่วงกว้าง มีคนรู้จักทั้งในชุมชนและนอก
ชุมชนเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ผู้วิจัย ได้จัดสื่อวีดิทัศน์ ซึ่ง
นำ�เสนอสรุปบทเรียนการดำ�เนินโครงการวิจัยการดำ�เนิน
การในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยให้ข้อมูลภาพรวมกับทีมจัดทำ�สื่อ
วิีดิทัศน์ มีการประชุมร่วมกันเพื่อกำ�หนดกรอบประเด็น
การทำ�สื่อ และสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง การดำ�เนินวิจัย ซึ่งมี
ประเด็นจากการดำ�เนินโครงการวิจัยและการถอดบทเรียน
การทำ�งาน ประกอบด้วย ความเป็นมาของพื้นที่วิจัย การ
ตัดสินใจเลือกพื้นที่ โจทย์ขณะนั้นคืออะไร ทำ�ไมถึงเลือก
พื้นที่นี้ มีแรงจูงใจอย่างไร มีระเบียบวิธีวิจัยอย่างไร วิธีการ
ได้ข้อมูล ทำ�อย่างไร ชูพลังความรู้ด้านภูมิปัญญา ทำ�เนียบ
ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มนักดนตรีวงมโหรี โน้ตเพลง คติชน/
ความเชื่อ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลอย่างไร ภาคี
เครือข่ายเกี่ยวข้องอย่างไร ข้อค้นพบ เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในพื้นที่ กลุ่ม ชุมชน อย่างไร การเชื่อมโยงกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ส่งเสริมด้านอาชีพ การสืบสานองค์ความรู้สู่
เยาวชน การพัฒนาต่อยอด ศูนย์เรียนรู้ ห้องเรียนธรรมชาติ
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ฉากแรกของการจัดทำ�วีดทิ ศั น์เริม่ จากเสียงมโหรี ปูพนื้ ก่อน
ทำ�วิจัย เป็นต้น โดยคณะผู้จัดทำ� ได้แก่ นายพธาวุธ ไวรวัจ
นกุล เครือข่ายสื่อสาธารณะอีสานใต้ มาหนุนเสริมด้านการ
เขียนบทสคริปเพื่อจัดทำ�วีดิทัศน์ มีศิษย์เก่าสาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชน และสาขาวิชาการพัฒนาสังคม นายสุรศักดิ์
วิเศษนคร นางสาวสุนทรี กอนไธสง ช่วยเหลือด้านการถ่าย
ภาพและฐานข้อมูลวงมโหรี นายทรงพล บุญล้อม ช่วยเหลือ
ด้านการถ่ายภาพตัดต่อวีดิทัศน์ ในส่วนนายอภิวัตน์ ชาลี
วรรณ และ นางสาวธนัชพร สุขเสริม คอยช่วยเรื่องบันทึก
เสียงประกอบวีดิทัศน์
2. กระบวนการเผยแพร่นวัตกรรมสื่อชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลการศึกษาพบว่า ผู้วิจัยได้บูรณาการ
วิจัยร่วมกับการบริการวิชาการแก่สังคม ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ผลักดันให้เกิดการจัดทำ�บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) ทางการบริการวิชาการระหว่าง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย์บริการวิชาการ
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ กับ กลุ่มอนุรักษ์มโหรีพื้นบ้าน บ้านปะคำ�
สำ�โรง และ องค์การบริหารส่วนตำ�บลตูมใหญ่ และจัดเวที
การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมหัวข้อ “ทุนทาง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับดนตรีพื้นบ้านวง
มโหรีด้วยวิถีพอเพียง”ภายใต้โครงการบริการวิชาการแก่
สังคมด้านสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นตามวิถีพอเพียง บ้าน
ปะคำ�สำ�โรง ตำ�บลตูมใหญ่ อำ�เภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มี
ผู้เข้าร่วมเวที ประกอบด้วย ผู้วิจัย อาจารย์ นักศึกษา สาขา
วิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ แกนนำ�
ชุมชน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำ�บล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการชุมชน ครู นักเรียน โรงเรียนบ้าน
ปะคำ�สำ�โรง และ กลุ่มอนุรักษ์มโหรีพื้นบ้านปะคำ�สำ�โรง
จากการจัดเวทีสนทนากลุ่มวิเคราะห์ร่วมกัน นายบุญมี ดี
รื่นรัมย์ ผู้ประสานงานวงมโหรีพื้นบ้านได้กล่าวขึ้น “มโหรี
คือ ตัวตน และคุณค่าของชุมชน” ในการเล่นมโหรีแต่ละ
ครั้งผู้สูงอายุจะมีความสุขที่ได้เล่นมโหรีให้กับคนอื่นฟัง
ทั้งชาวบ้านในหมู่บ้านหรือว่าคนที่อยู่นอกชุมชนเวลาที่มี
งานต้องไปแสดงข้างนอก ชาวบ้านในแถบนั้นทุกคนต่างมี
ความภูมิใจในวงมโหรีของตัวเองเป็นอย่างยิ่ง มโหรีจึงเป็น
เอกลักษณ์อย่างหนึ่งของหมู่บ้าน เราต้องอนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมนี้เอาไว้ให้ได้นานที่สุด เราจะทำ�อย่างไรที่จะ
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สร้างความงดงามนี้ให้เป็นรายได้เกิดขึ้นจากมโหรี วงมโหรี
พื้นบ้านมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะตัวตามชาติพันธุ์เขมร
ทั้งเพลงจังหวะช้าและจังหวะเร็วผู้คนที่เข้ามาชมมาฟังก็
เกิดความประทับใจเห็นความสำ�คัญจึงอยากจะอนุรักษ์
ให้ลูกหลานได้เรียนรู้สืบไป จากข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็น
ว่าการสร้างความตระหนักร่วมกันในการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ดนตรีมโหรีพื้นบ้าน ทำ�ให้ประชาชนทุกส่วนฝ่ายเกิดความ
ตระหนักมองเห็นคุณค่าของรากเหง้าวัฒนธรรมดัง่ เดิมของ
ชุมชน นอกจากนี้ผู้วิจัยพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อบต.ตูมใหญ่) เล็งเห็นความสำ�คัญด้านวัฒนธรรมพื้นถิ่น
ได้สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตำ�บล จำ�นวน 20,000 บาท เพื่อให้วงมโหรีพื้นบ้านปะ
คำ�สำ�โรงนำ�ไปจัดซื้อกลองควอทตามความต้องการเสริม
การละเล่นให้เกิดความสนุก จากข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า
การเกิดความตระหนักร่วมกันทุกส่วนฝ่ายข้างต้น ทำ�ให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม กล่าวคือในด้านการนำ�
ไปเผยแพร่ต่อสาธารณชน คณะกลุ่มอนุรักษ์มโหรีพื้นบ้าน
ปะคำ�สำ�โรง และชุมชนได้มีโอกาสไปแสดงในโอกาสต่างๆ
เช่น เผยแพร่นวัตกรรมสื่อชุมชนภูมิปัญญามโหรีท้องถิ่นใน
งานประเพณีวฒ
ั นธรรมชุมชน การแสดงเวทีลานวัฒนธรรม
ถนนเซราะกราววอล์คกิง้ สตรีทจังหวัดบุรรี มั ย์ จำ�นวน 2 ครัง้
คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2557 และ ครั้งที่ 2 วันที่
13 กันยายน 2558 กิจกรรมการแสดงกลุ่มนางรำ�ในงาน
วันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้าน
ปะคำ�สำ�โรง ตำ�บลตูมใหญ่ อำ�เภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
การเผยแพร่นวัตกรรมสื่อชุมชนภูมิปัญญามโหรีท้องถิ่น
ผ่านโครงการหน่วยบำ�บัดทุกข์ บำ�รุงสุข สร้างรอยยิ้มให้
ประชาชนตำ�บลตูมใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 26 สิงหาคม
2558 การแสดงลานวัฒนธรรมวิถีคนอีสานใต้ ราชภัฏ
บุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ วันที่ 20
มกราคม 2558 ณ บริเวณลานวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์ กิจกรรมการ
แสดงดนตรีมโหรีบำ�บัดเพื่อสุนทรียภาพสุขภาวะบ้านปะ
คำ�สำ�โรง วันที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ ศาลาพักญาติผู้ป่วย
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ และการเผยแพร่ผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ
ตามสถานทีส่ �ำ คัญทัง้ ในชุมชน เช่น ศาลาประชาคมหมูบ่ า้ น
บ้านประธานกลุ่มอนุรักษ์มโหรีพื้นบ้าน วัด โรงเรียน และ
ภายนอกชุมชน เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล อบต.

ปีที่ 14 ฉบับพิเศษ (พฤศจิกายน) 2559

ตูมใหญ่ เป็นต้น นอกจากนีผ้ วู้ จิ ยั ได้จดั ทำ�สือ่ ประชาสัมพันธ์
นวัตกรรมมโหรีสู่สาธารณะ ประกอบด้วย ตัวโน้ต อัดเสียง
ทำ�นอง ไวนิล นามบัตร โบชัวร์ วีดทิ ศั น์ เว็บไซต์ Facebook
YouTube ออกอากาศรายการชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร ตอน
“มโหรีชีวิต” สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (ThaiPBS) และ
ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มอนุรักษ์มโหรีพื้นบ้าน และผลการวิจัยที่
ได้ยังได้รับการปรับปรุงข้อมูลและเสนอเป็นบทความทาง
วิชาการ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการเรียนการสอน
การวิจัย และ การบริการวิชาการสู่ชุมชนท้องถิ่น ในโอกาส
ต่างๆ ดังที่กล่าวไว้แล้วข้างต้นอีกด้วย
3. สรุปบทเรียนผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาวิจัย
นวัตกรรมสื่อชุมชนอย่างยั่งยืน ผลการศึกษา พบว่า 1)
จัดเวทีถอดบทเรียนร่วมกันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้
จัดเวทีถอดบทเรียนร่วมกัน เพื่อประเมินผลสำ�เร็จการขับ
เคลื่อนกิจกรรม โดยเทคนิค (After Action Review :
AAR) และสังเกตแบบมีส่วนร่วม ทำ�การสนทนากลุ่มกับ
ผู้อาวุโส ผู้นำ�ในหมู่บ้าน กลุ่มอนุรักษ์มโหรีพื้นบ้าน กลุ่ม
นางรำ� และผู้เกี่ยวข้องในประเด็นวิจัย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิมี
ประสบการณ์ด้านการสรุปบทเรียนงานวิจัยเชิงพื้นที่ ได้แก่
รองศาสตราจารย์ ดร.จรัส สว่างทัพ และ อาจารย์อุทิศ ทา
หอม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พบว่า เกิดการประชุมผู้
เกีย่ วข้องทุกระดับโดยนำ�กรณีตวั อย่างทีส่ �ำ เร็จเป็นแนวทาง
การใช้นวัตกรรมสื่อชุมชนด้วยภูมิปัญญามโหรีพื้นบ้าน 2)
การประเมินความพึงพอใจ (ผู้ชมการแสดง/ผู้ว่าจ้างแสดง)
และประเมินการรับรู้ โดยสอบถามจากกลุม่ ตัวอย่างในพืน้ ที่
ศึกษา รวมจำ�นวน 121 คน สรุปได้ดังนี้ คือ 2.1) ผลการ
ประเมินค่าเฉลีย่ ด้านความคิดเห็นความพึงพอใจต่อกิจกรรม
ที่เข้าร่วมชมการแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและ
แปรความหมายด้วยค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation : S.D) โดยกำ�หนดค่า
ความหมายจากค่าเฉลี่ย ดังต่อไปนี้ 0.01-1.50 หมายถึง
ความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด, 1.51-2.50 หมายถึง ความ
พึงพอใจระดับน้อย, 2.51-3.50 หมายถึง ความพึงพอใจ
ระดับปานกลาง, 3.51-4.50 หมายถึง ความพึงพอใจระดับ
มาก, 4.51-5.0 หมายถึง ความพึงพอใจระดับมากทีส่ ดุ โดย
ภาพรวม พบว่า กระบวนการเผยแพร่นวัตกรรมสื่อชุมชน
ภูมิปัญญา (มโหรี) ท้องถิ่น ได้สอบถามความพึงพอใจของ
ผู้ชม ที่ได้รับชมกิจกรรมเลือกสุ่มตัวอย่าง รวมจำ�นวน 121
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คน เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 61.20 เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 38.80 และวิเคราะห์ประเด็นที่น่าสนใจ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการแสดงมีการละเล่นเป็นเอกลักษณ์ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50) นางรำ�มีทักษะการฟ้อน
รำ�แสดงร่วมเหมาะสม (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43) และ นักดนตรีมีทักษะความสามารถถ่ายทอดได้ดี (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38) ซึ่ง
โดยภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี อ่ การแสดงดนตรีมโหรีเพือ่ สุนทรียภาพกลุม่ อนุรกั ษ์มโหรีพนื้ บ้าน บ้านปะคำ�
สำ�โรงอยู่ในระดับมากทุกข้อ 2.2) ผลการประเมินการรับรู้ประชาชนผู้รับชมสื่อประชาสัมพันธ์มโหรี โดยการสอบถาม รวม
เป็นจํ186
านวนมาก
คิดาเป็การละเล่
นร้อยละน81.18
บรู้นวั�ตสำกรรมวงมโหรี
านช่องทางสื
เศษ คิดทำ�ให้คนรับ
จำ�นวน
คน พบว่
วงมโหรีทํพาให้
ื้นบ้คานรันปะคำ
�โรง มีคนรู้จักโดยเลื
เป็นจำอ�กผ่
นวนมาก
คิดเป็่อนกิร้จอกรรมพิ
ยละ 81.18
ร้อยละ 78.49โดยเลื
ความสํอากผ่
เร็จาของวงมโหรี
ญาท้อเงถิ
นวนการแสดงเพื
่อฟืความสำ
้นฟูอนุร�ักเร็ษ์จสืบของวงมโหรี
ทอด ภูมิปัญภญา
รู้นวัเป็ตนกรรมวงมโหรี
นช่องทางสืภ่อูมกิิปจัญกรรมพิ
ศษ่นมีคิจดําเป็
นร้อยละ 78.49
ูมิปัญญาท้อง
่นของชาวบ้านปะคํ
่จังหวัภูดมบุปิ รีรญ
ย์ควรอนุ
ษ์ไว้ต่อไปานปะคำ
และชัก�ชวนเด็
กวัยน้ รุ่นทีในชุ
ถิน่ ท้มีอจ�ำงถินวนการแสดงเพื
อ่ ฟืาน้ สํฟูาอโรงในพื
นุรกั ษ์ส้นบื ทีทอด
ั ัมญาท้
องถิรน่ ักของชาวบ้
สำ�โรงในพื
จ่ งั หวัมชนเข้
ดบุรรี ามั ร่ย์วมควรอนุรกั ษ์
ไว้ตกิอ่ จไป
และชักชวนเด็
ในชุรู้จมักชนเข้
าร่วมกิ
จกรรมและยั
งทำ�ให้ผลการประเมิ
คนรุน่ ใหม่รจู้ นกั ของผู
การละเล่
ของวงมโหรี
กรรมและยั
งทําให้กควันรุยรุ่นน่ ใหม่
การละเล่
นของวงมโหรี
และ2.3
้ว่าจ้านงวงมโหรี
ที่มีต่อและ
ความ2.3 ผลการ
ประเมิ
นของผูอการแสดงเพื
้ว่าจ้างวงมโหรี
งพอใจต่
่อฟื้นฟูอนุรบัก้าษ์นปะคํ
สืบทอดภู
มิปัญญาท้
งถิด่นบุของวงมโหรี
บ้าน
พึงพอใจต่
่อฟืท้นี่มฟูีตอนุ่อความพึ
รักษ์สืบทอดภู
มิปอัญการแสดงเพื
ญาท้องถิ่นของวงมโหรี
าสําโรงในพื
้นที่จอังหวั
รีรัมย์
ปะคำโดยการสอบถามผู
�สำ�โรงในพื้นที่จ้วัง่าหวั
รีรัมาย์นวน
โดยการสอบถามผู
่าจ้าง รวมจำ�นวน
11 คน
พบว่้วา่าผูจ้า้ตง)อบแบบประเมิ
นความพึ
จ้าดง บุรวมจํ
11 คนพบว่าผู้ต้วอบแบบประเมิ
นความพึ
งพอใจ(ผู
ส่วนใหญ่มีความพึ
ง งพอใจ
(ผู้วพอใจต่
่าจ้าง) อส่การแสดงดนตรี
วนใหญ่มีความพึมงโหรี
พอใจต่
มโหรีบเพืมากการถอดบทเรี
่อสุนทรียภาพอยูย่ในระดั
เพื่ ออสุการแสดงดนตรี
นทรียภาพอยู่ในระดั
นร่ วมกับมาก
น เพื่ อการถอดบทเรี
ประเมิ น ผลสํ ายเร็นร่จ วมกันเพื่อ
ประเมิ
นผลสำ�เร็จจัยกิจสรุกรรมการวิ
จัยดสรุ
กิจกรรมการวิ
ปภาพรวมได้
ังนี้ปภาพรวมได้ดังนี้
มโหรีพื้นบ้านให้ประโยชน์กับชุมชน
มโหรีกับนางรํา

สืบทอด อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น

ประยุกต์ดนตรี
เข้ากับยุคสมัย

เป้าหมาย
สรุปบทเรียนผู้เกี่ยวข้อง
พัฒนาวิจัยนวัตกรรม
มโหรีพื้นบ้านปะคําสําโรง

แนวทางส่งเสริม
พัฒนาภูมิปัญญา
มโหรี

กลไกขับเคลื่อนภายในนอกชุมชน
ผลักดันหลักสูตรท้องถิ่น

เวลาถ่ายทอดว่างไม่ตรงกัน ผู้สนใจ
เรียนรู้แบบครูพักลักจํา หาครูสืบทอด
ค่อนข้างยาก

สร้างคนรุ่นใหม่สืบทอด
สร้างพิธีกร นักร้องประจําวง
สร้างเครือข่ายภาคีความร่วมมือ

ข้อเสนอแนะ
คนในชุมชนระเบิดจากข้าง
ในงานวิจัยเสริมสร้างให้เกิด
ความเข้มแข็งในชุมชน
บูรณาการร่วมกับชาวบ้าน
ชุมชน วัด โรงเรียนอบต.
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

ข้อจํากัด

ผลที่เกิดขึ้น

จัดตั้งกลุ่ม นักดนตรี นางรํา วงมโหรีชุด
การแสดง เครื่องประดับ โลโก้เกิด
สัมพันธภาพ คน 3 วัย (เด็ก ผู้ใหญ่
ผู้สูงอายุ)ประชาชนเกิดความตระหนัก
ความสําคัญ มีส่วนร่วมในกิจกรรม ค้นหาผู้
่

มโหรีคือสุนทรียภาพไม่มีล้าหลังมันอยู่ในใจ

1)ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่นหนุนเสริม
ผลักดันสู่หลักสูตรท้องถิ่น
2) ด้านการศึกษา เด็กนักเรียนที่เรียนภูมิ
ปัญญามโหรี มีผลการเรียนดีขึ้น
3) ด้านสังคม ประชาชนที่ได้รับฟังรับชม
การแสดง มีความสุข มีความสามัคคี
4) ด้านศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีเกิดการ
เชื่อมกับงานบุญประเพณีวัฒนธรรมชุมชน/
มรภ.บุรีรัมย์สร้าง ตัวโน้ต อัดเสียงเพลง

ผลที่ตามมา
มิติทางสังคม: เกิดความสุข ความสามัคคี
มติวัฒนธรรม:หลากหลายชนเผ่าทํานอง
รูปแบบนักดนตรีมโหรี: เรียนแบบครูพักลัก
จํา ประยุกต์ความเป็นพลวัตร มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมร่วมกัน เหลียวหน้าแลหลัง
อาชีพ/นวัตกรรม: ส่งเสริมอาชีพทอผ้าไหม
เสื่อกก ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกลุ่มเชื่อมโยง

แผนผั
ปบทเรี
ยนผูยนผู
้เกี่ย้เวข้
งพัอฒงพั
นาวิ
ัยนวัจตัยกรรมมโหรี
พื้นบ้าพนปะคํ
สําโรง�สำ�โรง
แผนผังงทีที่ 1สรุ
่ 1 สรุ
ปบทเรี
กี่ยอวข้
ฒจนาวิ
นวัตกรรมมโหรี
ื้นบ้าานปะคำ
ที่มทีา่มา:พั:ฒพันาโดยผู
้วิจัย,2559
ฒนาโดยผู
้วิจัย, 2559
อภิปรายผล
1.การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์นวัตกรรมมโหรีสู่สาธารณะพบว่า มีข้อค้นพบที่โดดเด่นจากงานวิจัย คือ
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รมยสาร

อภิปรายผล

1. การจัดทำ�สือ่ ประชาสัมพันธ์นวัตกรรมมโหรีสู่
สาธารณะ พบว่า มีข้อค้นพบที่โดดเด่นจากงานวิจัย คือ
		 1.1 การจัดทำ� ตัวโน้ต งานวิจัยได้เน้นการมี
ส่วนร่วมผู้มีส่วนผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ ได้แก่ ภูมิปัญญาวง
มโหรี ครู นักเรียน ตัวแทนเจ้าหน้าที่ อบต.ตูมใหญ่ ผู้นำ�
ชุมชน คณะกรรมการชุมชน ชาวบ้าน ร่วมกับนักวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกันพัฒนาโจทย์วิจัยและ
ค้นหารูปแบบที่เหมาะสมพัฒนาสร้างนวัตกรรมสื่อชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดทำ�ตัวโน้ต เป็นการสืบสานและ
อนุรักษ์ดนตรีมโหรีพื้นบ้าน ดังคำ�กล่าวของนายบุญมี ดีรื่น
รัมย์ (สัมภาษณ์, 2558) ได้กล่าวว่า “สิ่งที่ทางสมาชิกวง
มโหรีอยากจะได้มากที่สุดก็คือตัวโน้ตสำ�หรับเพลงที่เล่น
เพื่อที่จะได้ตีพิมพ์เพลงเหล่านั้นเอาไปให้เยาวชนได้ศึกษา
เรียนรูแ้ ละสืบทอดต่อไป” จึงทำ�ให้ผวู้ จิ ยั และนักวิจยั ชุมชน
สนทนาพูดคุยร่วมกัน โดยมีการตั้งโจทย์ว่า “หากมีครู
ภูมิปัญญามโหรีท้องถิ่นเสียชีวิตไป ตามความชราภาพบ่อย
ขึ้ น แนวโน้ ม อนาคตดนตรี ม โหรี พื้ น บ้ า นอาจจะต้ อ ง
สูญหาย” จากประเด็นการสนทนาพูดคุยกับนักวิจัยชุมชน
ทำ�ให้ผู้วิจัยพิจารณาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
หากไม่มีการบันทึกข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร อาจจะส่ง
ผลต่อการสูญหายของภูมปิ ัญญาดนตรีมโหรีพนื้ บ้าน ผู้วจิ ยั
จึงได้น�ำ ปัญหาไปแลกเปลีย่ นสนทนาพูดคุยร่วมกับอาจารย์
สาขาวิ ช าดนตรี คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จนได้เกิดการเชื่อมโยงกับ
โครงการบริการวิชาการแก่สงั คมด้านสืบสานภูมปิ ญ
ั ญาท้อง
ถิ่ น ตามวิ ถี พ อเพี ย ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บุ รี รั ม ย์
ปีงบประมาณ 2557 จัดทำ�บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
(MOU) ทางการบริการวิชาการระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ศูนย์บริการวิชาการ สาขาวิชาการพัฒนา
สังคม สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์ กับ กลุม่
อนุรกั ษ์มโหรีพนื้ บ้าน บ้านปะคำ�สำ�โรง และ องค์การบริหาร
ส่วนตำ�บลตูมใหญ่ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เกิดการ
ถอดตัวโน้ต จำ�นวน 5 เพลง ได้แก่ โน้ตเพลงพายเรือ โน้ต
เพลงแห่ช้าง โน้ตเพลงตาแก้วแขนหักโน้ตเพลงสร้อยโศก
และโน้ตเพลงรำ�แม่มด เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2557 จึง
สามารถตอบสนองความต้องการของวงมโหรีและชุมชนได้
เป็นอย่างดี จากข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า ประชาชนใน

ปีที่ 14 ฉบับพิเศษ (พฤศจิกายน) 2559

ชุมชนเกิดการตื่นตัวที่จะอนุรักษ์ดนตรีมโหรีพื้นบ้าน ภาย
หลังที่งานวิจัยได้สร้างความตระหนักแล้ว ทำ�ให้ชาวบ้าน
มองเห็นความสำ�คัญในการอนุรกั ษ์มโหรีพนื้ บ้านร่วมกัน จึง
เกิดแนวคิดร่วมกันจัดทำ�ตัวโน้ตไว้สบื สานภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
จากการวิเคราะห์ของผูว้ จิ ยั การจัดทำ� ตัวโน้ตเป็นนวัตกรรม
สื่อพื้นบ้าน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเกศินี จุฑาวิจิตร
(2548) สื่อดังกล่าวได้มีบทบาทในการพัฒนาวงมโหรีพื้น
บ้าน สามารถยกตัวอย่างได้คือ สื่อได้มีบทบาทในการผดุง
รักษาวัฒนธรรมและการแสดงออกซึ่งเอกลักษณ์ของชาติ
ซึ่งได้มีความสอดคล้องกับคำ�บอกเล่าของคำ�บอกเล่าของ
นายบุญช่วย ดัดตนรัมย์ (สัมภาษณ์, 2558) ทีไ่ ด้กล่าวว่า วง
มโหรีพื้นบ้านเขมร มีเอกลักษณ์ ที่โดดเด่นเฉพาะตัว มี
ทำ�นองทีน่ า่ สนใจไม่วา่ จะเป็นทำ�นองเพลงช้าหรือว่าทำ�นอง
เพลงเร็ว ผูค้ นทีไ่ ด้เข้ามาชมมาฟังก็เกิดความประทับใจเห็น
ความสำ�คัญมากขึน้ เราต้องอนุรกั ษ์สบื สานวัฒนธรรมนีเ้ อา
ไว้ให้ได้นานทีส่ ดุ งานวิจยั ยังได้สนับสนุนกับแนวคิดของพระ
มหาสุทติ ย์ อาภากโร (2548) ทีไ่ ด้กล่าวว่า นวัตกรรมมีความ
หมายหลากหลายขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการ
เรียนรูข้ องศาสตร์นนั้ ๆ นวัตกรรมจึงมีความเกีย่ วข้องกับการ
ดำ�รงชีวติ ของมนุษย์ในทุกๆ ด้าน 1.2 อัดเสียงทำ�นองบันทึก
เสียงมโหรี พบว่า เหตุผลประการสำ�คัญในการบันทึกเสียง
เพลง วงมโหรีพื้นบ้านครั้งนี้ เนื่องจากมีครูภูมิปัญญามโหรี
พืน้ บ้านปะคำ�สำ�โรงได้เสียชีวติ ด้วยความชราภาพไป คือ พ่อ
โล๊ะ ดัดตนรัมย์ อายุ 84 ปี เสียชีวิต เมื่อปี 2558 มีความ
เชีย่ วชาญดนตรีดา้ น ฉิง่ ฉาบ ขลุย่ และ พ่อแสวง คงนํา้ อายุ
80 ปี ปี เสียชีวิต เมื่อปี 2558 มีความเชี่ยวชาญดนตรีด้าน
ปี่เล็ก จากการจัดเวทีสนทนากลุ่มวิเคราะห์ร่วมกันนางบุญ
ชื่น บุปผาชัย สมาชิกกลุ่มนางรำ� และบุตรสาวของพ่อโล๊ะ
ดัดตนรัมย์ ครูภูมิปัญญามโหรีที่ได้เสียชีวิตไปได้กล่าวขึ้น
“ถ้าบ่มี การบันทึกไว้ อนาคตดนตรีมโหรีพนื้ บ้านของเฮาคง
สิหายไป๋จึงเป็นเหตุให้ผู้วิจัย กลุ่มอนุรักษ์ภูมิปัญญามโหรี
และผูเ้ กีย่ วข้องในชุมชนร่วมกันคิดเสนอแนวทางขับเคลือ่ น
หากไม่มีการบันทึก ท่วงทำ�นองไว้ ภูมิปัญญาดนตรีอาจจะ
สูญหาย จะเห็นได้วา่ การบันทึกเสียงเพลงเป็นสือ่ นวัตกรรม
ที่เข้าถึงง่าย ส่งผลต่อกลุ่มนางรำ�วงมโหรีได้นำ�เพลงที่อัด
เสียงไปซ้อมละเล่น เพื่อใช้ประกอบการแสดงร่วมกับวง
มโหรีได้งา่ ยมีความสะดวกมากขึน้ จึงมีความสอดคล้องตรง
ตามความต้องการของวงมโหรีและชุมชนได้เป็นอย่างดี ดัง
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คำ�บอกเล่า ของนางดวงใจ ดัดตนรัมย์ (สัมภาษณ์, 2558)
ทีก่ ล่าวว่า “เดิมที เวลากลุม่ นางรำ�ซ้อมรำ� ต้องอาศัยวงมโหรี
มาละเล่นแสดงสดให้จงั หวะทำ�นอง ซึง่ ใช้เวลาและนักดนตรี
บางท่านมีอายุมากแล้ว จึงเกิดความเมื่อยล้ากว่าจะซ้อม
เสร็จการได้บันทึกเสียงเพลงทำ�ให้สามารถที่จะนัดกลุ่ม
นางรำ�มาแสดงช่วงเวลาไหนก็ได้ โดยไม่ตอ้ งคำ�นึงถึงกลุม่ นัก
ดนตรีที่จะละเล่นให้ทำ�นอง การบันทึกเสียงช่วยทำ�ให้ง่าย
สะดวกต่อการดำ�เนินกิจกรรมซ้อมรำ�ได้ดี” จากข้อมูลดัง
กล่าวชี้ให้เห็นว่า จากข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าการอนุรักษ์
และฟื้นฟูดนตรีมโหรีพื้นบ้าน จำ�เป็นอย่างยิ่งจะต้องมีการ
ถ่ายถอด บันทึก เรียนรู้ ไว้หลายรูปแบบ เช่น การบันทึก
เสียง การถ่ายทอดสูเ่ ด็กและเยาวชนการสร้างกระบวนการ
เรียนรู้และความตระหนักให้มองเห็นคุณค่าของรากเหง้า
ของชุมชนจนนำ�ไปสู่ผลการเปลี่ยนไปสู่ความยั่งยืนต่อไป
การอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูดนตรีมโหรีพนื้ บ้าน จำ�เป็นอย่างยิง่ จะ
ต้องมีการถ่ายถอด บันทึก เรียนรู้ ไว้หลายรูปแบบ เช่น การ
บันทึกเสียง การถ่ายทอดสู่เด็กและเยาวชน การสร้าง
กระบวนการเรียนรู้และความตระหนักให้มองเห็นคุณค่า
ของรากเหง้าของชุมชนจนนำ�ไปสู่ผลการเปลี่ยนไปสู่ความ
ยั่งยืนต่อไป จึงมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ ดวงพร
คำ�นูณวัฒน์ (2546) ที่ได้กล่าวว่าสื่อพื้นบ้านเป็นสื่อที่ผู้รับ
สารมีความไว้วางใจ เป็นสือ่ ทีใ่ กล้ชดิ กับประชาชนมากทีส่ ดุ
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ เกศินี จุฑาวิจิตร
(2548) ที่กล่าวว่า สื่อพื้นบ้าน มีบทบาทในการให้ความ
บันเทิง สังคม ซึง่ ได้มคี วามสอดคล้องกับคำ�บอกเล่าของนาย
เชือ่ ม ดัดตนรัมย์ (สัมภาษณ์, 2558) ทีไ่ ด้กล่าวว่า มโหรีเป็น
ภูมปิ ญ
ั ญาทีท่ รงคุณค่า สร้างความสุข สุนทรียภาพของมโหรี
เป็ น เพลงที่ ลึ ก ซึ้ ง ฟั ง แล้ ว บั น เทิ ง ใจ และ มโหรี คื อ
“สุนทรียภาพไม่มีล้าหลัง มันอยู่ในใจคน” 1.3 เกิดการขับ
เคลื่อนสู่สาธารณะ รายการชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร ตอน
“มโหรีชวี ติ ” สถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส (Thai PBS ) ผูว้ จิ ยั
ยังค้นพบว่า ลักษณะเด่นที่ดึงดูดให้ผู้ชมได้เกิดความสนใจ
ดนตรีมโหรี คือ จังหวะ ทำ�นองทัง้ เพลงช้าและเพลงเร็วของ
วงมโหรี ลักษณะการเป็นเครือญาติกันของกลุ่มนักดนตรี
เกิดความเป็นกลุม่ และการทำ�งานเป็นทีม และมีกลุม่ นางรำ�
ร่วมแสดง มีสมาชิกนางรำ�ที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราว ภูมิ
หลังของมโหรีชาติพันธุ์เขมรแห่งบ้านปะคำ�สำ�โรงได้ดี คือ
นางดวงใจ ดัดตนรัมย์ เธอสามารถเล่าถึงประวัติความเป็น
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มา พัฒนาการกลุ่ม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงการละ
เล่น ทำ�นองเชื่อมโยงกับวิถีความเชื่อและพิธีกรรมของ
วั ฒ นธรรมพื้ น ถิ่ น ซึ่ ง มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ
กาญจนา แก้วเทพ (2543) ทีก่ ล่าวถึงสือ่ บุคคล ผูว้ จิ ยั พบว่า
จุดเด่นของสื่อบุคคลจากงานวิจัยนี้ คือ สามารถเลือกผู้รับ
สารได้ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้คู่สนทนาเกิดการเรียนรู้
ระหว่างกันลักษณะการสือ่ สารเป็นการสือ่ สารแบบสองทาง
(two-way communication) ที่เน้นการปฏิสัมพันธ์ เป็น
ลั ก ษณะที่ เ ป็ น ธรรมชาติ ไม่ มี ก ฎเกณฑ์ ที่ ต ายตั ว ไม่ มี
โครงสร้างทีแ่ น่ชดั นอกจากนีผ้ วู้ จิ ยั ยังพบว่า คุณสุพงศ์ จิตต์
เมือง และคุณเยาวเรศ กตัญญูเสริมพงศ์ เจ้าหน้าที่ภาค
สนาม ผู้ผลิตรายการชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร Thai PBS ได้
วิเคราะห์ตวั บุคคล เกิดแนวคิดสร้างสือ่ ตัวละครจากสมาชิก
นางรำ�วงมโหรี โดยให้ นางดวงใจ ดัดตนรัมย์ เดินเรื่องเข้า
สูม่ โหรีภมู ปิ ญ
ั ญาพืน้ บ้านปะคำ�สำ�โรง บนฐานข้อมูลจากงาน
วิจัยการถ่ายทำ� ดำ�เนินการอยู่ 2 ระยะ จนเกิดการผลักดัน
เสริมหนุนให้ วงมโหรีเป็นส่วนหนึ่งของรายการชีวิตจริงยิ่ง
กว่าละคร ตอน “มโหรีชีวิต” Thai PBS ทีวี ได้สำ�เร็จ และ
ได้ออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20
ธันวาคม 2558 เวลา 21.10 น. ทางช่องสถานีโทรทัศน์ Thai
PBS ซึ่งได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ จง บุญประชา (2557
: บทคัดย่อ) ได้ทำ�การศึกษาเรื่องการออกแบบสื่อการจัด
แสดงเพื่อการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเยาวชน : กรณี
ศึกษาศูนย์เยาวชนสวนอ้อย ผลการศึกษาพบว่า มีการเรียน
รู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านสื่อต่างๆ เช่น ทีวี วิทยุ อินเทอร์เน็ต
รวมทั้งการจัดแสดงสื่อที่มีส่วนกระตุ้นทำ�ให้ เยาวชนมีการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี คือสื่อประสบการณ์
จำ�ลอง สือ่ ภาพนิง่ และสัญลักษณ์ และสือ่ แบบมีปฏิสมั พันธ์
กับผูช้ ม และยังมีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณัฐวดี ใจ
แสวงทรัพย์ (2557 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการสร้าง
เสริ ม ทุ น ชุ ม ชนผ่ า นการเรี ย นรู้ จ ากการสร้ า งสื่ อ ศิ ล ป
วัฒนธรรมท้องถิ่น ผลการศึกษาพบว่าการเรียนรู้การสร้าง
สื่อศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจะช่วยสร้างเสริมทุนชุมชนด้าน
ทุนสังคมมากที่สุด นอกจากนี้ผู้วิจัยยังค้นพบว่า การขับ
เคลื่อนสู่สาธารณะดังกล่าว พิจารณาจากค้นหาทางเลือกที่
เหมาะสมของนวัตกรรมสื่อชุมชน (องค์ประกอบของมโหรี
พื้นบ้าน) มากำ�หนดแนวทางออกแบบสร้างนวัตกรรมสื่อ
ชุมชนเพือ่ การประชาสัมพันธ์ และสอดคล้องกับแนวคิดของ
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โรเจอส์ (Rogers, 1995) ที่ได้อธิบายว่า การเผยแพร่
นวัตกรรมเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในสังคม โดยเริ่มจากผู้
สร้างนวัตกรรมสู่ผู้รับข้อมูลและตัดสินใจนำ�นวัตกรรมไป
ปรับใช้ ให้เหมาะสมกับบริบทของตน นอกจากนี้ผู้วิจัย ได้
จัดสื่อวีดิทัศน์ เกิดการจัดทำ�สื่อแบบมีส่วนร่วมผ่านสื่อ
ออนไลน์หลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ Facebook YouTube
ประชาสัมพันธ์นวัตกรรมมโหรีสู่สาธารณะ
2. กระบวนการเผยแพร่ น วั ต กรรมสื่ อ ชุ ม ชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่า การเผยแพร่ในช่วงระยะที่ 1 สู่
ระยะที่ 2 นั้น เกิดมาจากปัญหาที่ส่วนหนึ่งมาจากคนใน
ชุมชนคิด และทบทวนตนเองโดยดูจากต้นทุนวัฒนธรรม
และทุนทางสังคม ซึ่งในระยะแรกมีการจัดทำ�โครงการ
นวัตกรรมภูมิปัญญามโหรีสร้างสุขเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญา
มโหรี นอกจากนี้ยังมีคนนอกเข้ามาชวนคิดชวนคุยและ
ให้ ก ารสนั บ สนุ น จากที่ ผู้ วิ จั ย ได้ บู ร ณาการวิ จั ย ร่ ว มกั บ
การบริการวิชาการแก่สังคม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ผลักดันให้เกิดการจัดทำ�บันทึกข้อตกลงความร่วม
มือ (MOU) ทางการบริการวิชาการด้านสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นตามวิถีพอเพียง ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ศูนย์บริการวิชาการ สาขาวิชาการพัฒนา
สังคม สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์ กับ กลุม่
อนุรกั ษ์มโหรีพนื้ บ้าน บ้านปะคำ�สำ�โรง และ องค์การบริหาร
ส่วนตำ�บลตูมใหญ่ จากข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าการสร้าง
ความตระหนักร่วมกันในการอนุรักษ์และฟื้นฟูดนตรีมโหรี
พื้นบ้าน ทำ�ให้ประชาชนทุกส่วนฝ่ายเกิดความตระหนัก
มองเห็นคุณค่าของรากเหง้าวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชน
ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ คำ�ล่า มุสิกา และ
คณะ (2552 บทคัดย่อ) ได้ทำ�การศึกษาเรื่องการอนุรักษ์
พิธีกรรมและการแต่งกายในการฟ้อนกลองตุ้ม จังหวัด
อุบลราชธานี จากการวิจัยผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชนทั้ง
สี่ชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ทุกชุมชนไม่ทราบ
ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาเรื่องการฟ้อน
กลองตุ้มของชุมชนตัวเอง ในฐานะนักวิชาการจึงเข้าไป
มีส่วนร่วมในการจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ผลจากงานวิจัย
ชุมชนได้แลกเปลีย่ นเรียนรูพ้ ธิ กี รรมและการแต่งกายในการ
ฟ้อนกลองตุ้ม ภายในชุมชนของตนเองและชุมชนอื่น เกิด
กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรูพ้ ธิ กี รรมและการแต่งกาย
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รวมทัง้ ท่าทางการแสดงในการฟ้อนกลองตุม้ สูช่ มุ ชน สถาน
ศึกษาจำ�นวน 109 แห่งทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้วิจัย
พบว่า เป้าหมายสูงสุดในการพัฒนาและสืบสานภูมิปัญญา
มโหรีท้องถิ่น คือ เป็นทางเลือกโดยประยุกต์ทำ�นองดนตรี
พื้นบ้านให้เข้ากับยุคสมัยแต่ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมโดย
พัฒนาเป็นนวัตกรรม ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ณัฐวดี ใจแสวงทรัพย์ (2557: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
การสร้างเสริมทุนชุมชนผ่านการเรียนรู้จากการสร้างสื่อ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ผลการศึกษาพบว่าการเรียนรู้การ
สร้างสื่อศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจะช่วยสร้างเสริมทุนชุมชน
ด้านทุนสังคมมากที่สุด นอกจากนี้ผู้วิจัยยังค้นพบว่าการ
กระบวนการเผยแพร่ดงั กล่าว พิจารณาจากค้นหาทางเลือก
ทีเ่ หมาะสมของนวัตกรรมสือ่ ชุมชน (องค์ประกอบของมโหรี
พื้นบ้าน) มากำ�หนดแนวทางออกแบบสร้างนวัตกรรมสื่อ
ชุมชนเพื่อการประชาสัมพันธ์ และสอดคล้องกับแนวคิด
ของ โรเจอส์ (Rogers, 1995) ที่ได้อธิบายว่า การเผยแพร่
นวัตกรรมเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในสังคม โดยเริ่มจาก
ผู้สร้างนวัตกรรมสู่ผู้รับข้อมูลและตัดสินใจนำ�นวัตกรรมไป
ปรับใช้ ให้เหมาะสมกับบริบทของตน นอกจากนี้ผู้วิจัยยัง
พบว่า รูปแบบการพัฒนาความรู้จากภูมิปัญญามโหรีท้อง
ถิ่นที่เกิดขึ้นนั้น เป็นการพัฒนาที่ชุมชน มีบทบาทสำ�คัญ
ในการกำ�หนดความต้องการการพัฒนาด้วยตนเอง โดย
พิจารณาจาก 1) ทุนมนุษย์ คนในชุมชน และคนในชุมชน
ร่วมกับคนนอก 2) ต้นทุนทางวัฒนธรรม เน้นการใช้ความรู้
ภูมิปัญญา ที่ได้นำ�มาปรับประยุกต์ใช้ในการดำ�เนินชีวิต
อย่างสอดคล้องกับวิถีและบริบท 3) ทุนทางสังคม เน้น
ความสัมพันธ์ที่อยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติที่ก่อให้เกิด
ความสามัคคี ความเอื้ออาทรต่อกัน ความไว้วางใจ ความ
เป็นกลุ่ม และเครือข่าย ที่จะเกิดขึ้นในลักษณะการช่วย
เหลือเกื้อกูลกันและกัน 4) ทุนทรัพยากร พิจารณาจาก
ความสมดุล และสอดคล้องกับวิถกี ารดำ�เนินชีวติ ประโยชน์
สูง ประหยัดสุด กับวิถีการดำ�เนินชีวิต ทั้งนี้ ต้องนำ�ต้นทุน
ทางวัฒนธรรมเป็นตัวตัง้ ซึง่ จะเชือ่ มโยงองค์ประกอบของวิถี
ชีวติ ทัง้ หมดเข้ามาอย่างบูรณาการ ซึง่ รวมทัง้ ด้านเศรษฐกิจ
จิตใจ สังคม สิง่ แวดล้อม และสุขภาพ เมือ่ เชือ่ มโยงเป็นบูรณ
าการก็เกิดความสมดุล เมื่อมีความสมดุลก็มีความปกติและ
ยั่งยืน (ประเวศ วะสี, 2546) และผู้วิจัยยังค้นพบว่า การ
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เผยแพร่นวัตกรรมภูมปิ ญ
ั ญามโหรีทอ้ งถิน่ นัน้ พิจารณาจาก
ค้นหาทางเลือกที่เหมาะสมของนวัตกรรมสื่อชุมชน (องค์
ประกอบของมโหรีพื้นบ้าน) มากำ�หนดแนวทางออกแบบ
สร้างนวัตกรรมสื่อชุมชนเพื่อการประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับแนวคิดของวิจารณ์ พานิช (2546) ที่กล่าวว่า
การสร้างนวัตกรรมต้องอาศัยความรู้ กิจกรรมที่จะสร้าง
ความมั่งคั่งจากความรู้น้ันยิ่งดำ�เนินการตัวปัจจัยหลักคือ
นวัตกรรมและความรู้จะยิ่งงอกงาม อยู่ในสภาพ “ยิ่งใช้ ยิ่ง
งอกงาม”แต่การสร้างความมั่งคั่งจากทรัพยากรธรรมชาติ
ทุน และแรงงานยิง่ ดำ�เนินการ ตัวปัจจัยจะยิง่ ร่อยหลอลงไป
อยู่ในสภาพ“ใช้แล้วหมดไป” การพัฒนาในแนวทางแรกจึง
เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. สรุปบทเรียนผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและวิจัย
นวัตกรรมสือ่ ชุมชน(มโหรี) อย่างยัง่ ยืน พบว่า ผลการศึกษา
มีความสอดคล้องกับแนวคิดของโรเจอส์ (Rogers,1995)
ที่ได้อธิบายว่ากระบวนการพัฒนาต้นแบบของนวัตกรรม
จำ�เป็นต้องมีการทำ�งานในขั้นตอน 1) การสร้างต้นแบบ
2) การทดลองเพื่อตรวจสอบต้นแบบ 3) การนำ�ต้นแบบ
ไปปฏิบัติ ผ่านเครือข่ายการเรียนรู้ ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า
ดนตรีมโหรีพื้นบ้านเกิดขึ้นจากเสียงดนตรีที่มีการถ่ายทอด
กันมาด้วยวาจา และมีการเรียนรู้ผ่านการฟังมากกว่าการ
อ่าน จึงเป็นลักษณะการสืบทอดทางวัฒนธรรมของชาวบ้าน
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความ
ตึงเครียดจากการทำ�งาน ช่วยสร้างสรรค์ความรืน่ เริงบันเทิง
ให้เกิดขึน้ ในหมูค่ ณะชาวบ้านท้องถิน่ และยังสะท้อนให้เห็น
ถึงขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี วัฒนธรรม สภาพความ
เป็นอยู่ ความอุดมสมบูรณ์ ความแห้งแล้ง โดยภาพสะท้อน
เหล่านี้จะดูได้จาก จังหวะทำ�นองสำ�เนียงเพลง/บทเพลง
ลักษณะของเครือ่ งดนตรีได้อย่างชัดเจน ซึง่ ดนตรีของแต่ละ
พืน้ ถิน่ จะมีลกั ษณะโดยเฉพาะของตนเอง จะมีส�ำ เนียงเพลง
ภาษา เอกลักษณ์ และลักษณะเครือ่ งดนตรีแตกต่างกันออก
ไปตามลักษณะภูมปิ ระเทศ นอกจากนี้ ผูว้ จิ ยั มีขอ้ ค้นพบ ผล
ที่เกิดขึ้นจากการสร้างนวัตกรรมสื่อชุมชนภูมิปัญญามโหรี
ชุมชนท้องถิ่น จากระยะที่ 1 สู่ระยะที่ 2 พบว่า ประกอบ
ด้วย 1) ผลที่มุ่งหวังให้เกิด พบว่า ทุนมนุษย์เป็นปัจจัยหลัก
ในการขับเคลื่อนกิจกรรม ได้แก่ แกนนำ�มีความเข้มแข็ง
มีความรู้ความสามารถ มีความมุ่งมั่นตั้งใจ เสียสละ และ

ทำ�งาน เพื่อส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง และสามารถเชื่อมโยง
กับผู้วิจัยในฐานนักวิชาการสถาบันอุดมศึกษาท้องถิ่นที่มี
เครือข่ายการทำ�งานทางสังคม นอกจากนี้ ก็ยังถือว่าคนใน
ชุมชนนัน้ ก็เป็นองค์ประกอบสำ�คัญทีม่ สี ว่ นทำ�ให้การดำ�เนิน
กิจกรรมสามารถขับเคลื่อนและดำ�เนินการไปได้ด้วยดีเช่น
เดียวกัน 2) ผลที่เกิดตามมา เป็นผลที่ได้หรือ ที่เกิดขึ้นจาก
การพัฒนาแนวทางการสร้างนวัตกรรมสื่อชุมชนภูมิปัญญา
มโหรีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยไม่ได้คาดหวังให้เกิด และ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำ�เนินกิจกรรม ข้อค้นพบ
ของผู้วิจัย พบว่า มองเห็นผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง (Change
Agent) ด้านองค์กรชุมชน ได้แก่ นางบุญชื่น บุปชัยยา และ
นางดวงใจ ดัดตนรัมย์ กลุม่ นางรำ�และสมาชิกกลุม่ มโหรีพนื้
บ้านปะคำ�สำ�โรง ทีส่ ามารถติดต่อเชือ่ มประสานกับเครือข่าย
สื่อสาธารณะร่วมกับผู้วิจัย ผลักดันให้เกิดรายการชีวิตจริง
ยิ่งกว่าละคร ตอน “มโหรีชีวิต” สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
(Thai PBS) ซึ่งเป็นรายการทำ�ให้ประชาชนทั้งในและนอก
ชุมชนเห็นความสำ�คัญและเสริมคุณค่าให้ภูมิปัญหามโหรี
และมีความรู้สึกร่วมในการสืบสานภูมิปัญญามโหรีพ้ืนบ้าน
เป็นนวัตกรรมใหม่ทนี่ า่ สนใจ และข้อค้นพบอีกอย่างหนึง่ ใน
การวิจัยชิ้นนี้ คือ มีการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นหลังการวิจัย
ด้านนักวิจัย ผู้วิจัยได้เรียนรู้สถานการณ์จริงจากชุมชน ได้
บูรณการเรียนการสอนกับการวิจยั และการบริการวิชาการ
สูท่ อ้ งถิน่ ได้รบั เกียรติบตั รนักวิจยั รับใช้สงั คม และรางวัลนัก
วิจัยรับใช้สังคมดีเด่น ในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ
ด้านกลุม่ อนุรกั ษ์มโหรีพนื้ บ้านและชุมชน มีความตืน่ ตัว และ
ให้ความสนใจเกี่ยวกับการฟื้นฟู อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม
ดนตรีพนื้ บ้าน มีการติดต่อการแสดงในวงกว้างขึน้ อาทิเช่น
การแสดงในงานกาชาดจังหวัด การแสดงในกิจกรรมตาม
ประเพณีท้องถิ่นประจำ�ตำ�บล การแสดงลานวัฒนธรรมใน
งานถนนคนเดิน (เซราะกราว) บริเวณเขตเทศบาลเมือง
บุรีรัมย์ เป็นต้น

สรุปผล

1. การจัดทำ�สือ่ ประชาสัมพันธ์นวัตกรรมมโหรี
สู่สาธารณะ ประกอบด้วย ตัวโน้ต อัดเสียงทำ�นอง วีดิทัศน์
การขับเคลือ่ นสูส่ าธารณะผ่านรายการชีวติ จริงยิง่ กว่าละคร
ตอน “มโหรีชีวิต” สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)
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รมยสาร

และข้อมูลพื้นฐานกลุ่มอนุรักษ์มโหรีพื้นบ้านปะคำ�สำ�โรง
ผลที่เกิดขึ้นชี้ให้เห็นว่าการอนุรักษ์และฟื้นฟูดนตรีมโหรี
พื้นบ้าน จำ�เป็นอย่างยิ่งจะต้องมีการถ่ายถอด บันทึก เรียน
รู้ ไว้หลายรูปแบบ การสร้างกระบวนการเรียนรู้และความ
ตระหนักให้มองเห็นคุณค่าของรากเหง้าของชุมชน จนนำ�
ไปสู่ผลการเปลี่ยนไปสู่ความยั่งยืนต่อไป
2. กระบวนการเผยแพร่นวัตกรรมสื่อชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ สร้างความตระหนัก โดยบันทึกข้อ
ตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางการบริการวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กับกลุ่มอนุรักษ์มโหรีพื้นบ้าน
บ้านปะคำ�สำ�โรง และองค์การบริหารส่วนตำ�บลตูมใหญ่
ผลที่เกิดขึ้นชี้ให้เห็นว่าการสร้างความตระหนักร่วมกันใน
การอนุรักษ์และฟื้นฟูดนตรีมโหรีพื้นบ้าน ทำ�ให้ประชาชน
ทุกส่วนฝ่ายเกิดความตระหนักมองเห็นคุณค่าของรากเหง้า
วัฒนธรรม ดั่งเดิมของชุมชน
3. สรุปบทเรียนผูเ้ กีย่ วข้องเพือ่ พัฒนาและวิจยั
นวัตกรรมสือ่ ชุมชนอย่างยัง่ ยืน ประกอบด้วย การถอดบท
เรียนเพือ่ ประเมินผลสำ�เร็จการขับเคลือ่ นกิจกรรม ประเมิน
ความพึงพอใจ ประเมินการรับรูจ้ ากผูร้ บั ชมการแสดงและผู้
ว่าจ้าง ผลที่เกิดขึ้นชี้ให้เห็นว่าการสรุปบทเรียนร่วมกันเพื่อ
ประเมินผลสำ�เร็จการดำ�เนินการวิจัยจะเกิดข้อค้นพบและ
องค์ความรู้ใหม่ในการวิจัยและพัฒนาต่อไป

บทสรุป

การมีส่วนร่วมทุกระดับในชุมชนและเครือข่าย
ภาคีที่เกี่ยวข้องทำ�ให้เกิดความสามัคคีและความภาคภูมิใจ
ร่วมกันในการสร้างนวัตกรรมสื่อชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนบ้านปะคำ�สำ�โรง ตำ�บลตูมใหญ่
อำ�เภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์จากระยะที่ 1 สู่ ระยะที่ 2
สามารถเชือ่ มโยงบรูณาการสร้างความร่วมมือเครือข่ายภาคี
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดการยอมรับทางสังคม ผลลัพธ์เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งเป็นผลมาจากการสร้างนวัตกรรมนำ�เสนอ
การแสดง เกิดการยอมรับ สร้างความภาคภูมิใจ เกิดความ
มุ่งหวัง สมาชิกกลุ่มอนุรักษ์มโหรีพื้นบ้านปะคำ�สำ�โรงและ
ชาวชุมชนเกิดความตระหนักเห็นความสำ�คัญเกิดแนวคิด
การสืบสาน (คนรุ่นหลังสืบสาน) การอนุรักษ์ (การยอมรับ
อัตลักษณ์ เกิดการประยุกต์ใช้ (โลกเปลี่ยน ประยุกต์ใช้ให้
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เข้ากับยุคสมัย) ถึงจะอยู่ได้และยั่งยืน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ การสร้างเครือข่ายภาคีความร่วมมือโดย
นำ�ผลงานวิจัยผลักดันเชิงนโยบายสู่หลักสูตรท้องถิ่นและ
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน 		
2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการต่อชุมชน ได้แก่
ส่งเสริมให้คนในชุมชนเห็นความสำ�คัญมีส่วนร่วมพัฒนา
อนุรกั ษ์ สร้างคุณค่า ขยายกลุม่ ผูส้ นใจ จัดให้มศี นู ย์ถา่ ยทอด
พัฒนาคนรุน่ ใหม่สกู่ ระบวนการเรียนรู้ จัดให้มพี ธิ กี รประจำ�
วงมโหรี เพิ่มตัวตลกประกอบฉาก นักร้องประจำ�วงมโหรี
เพิ่มเนื้อร้องทำ�นอง จัดสวัสดิการยกระดับคุณภาพชีวิต
ภูมปิ ญ
ั ญามโหรี สร้างคุณค่า ให้การยอมรับ ผ่านสือ่ มวลชน
และสาธารณะ
3. ข้อเสนอแนะเพื่อการพั ฒนา ได้แก่ การ
บริ ห ารจั ด การกลุ่ มอนุ รั ก ษ์ มโหรี พื้ น บ้ า นเพื่ อ การพึ่ ง พา
ตนเอง ตลอดจนการร่วมกับภาคีในการช่วยกันขับเคลื่อน
ต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน และ
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป ได้แก่
ควรสั ง เคราะห์ ผ ลลั พ ธ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการพั ฒ นาสร้ า ง
นวัตกรรมสื่อชุมชนภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่น การวิจัยและ
พัฒนา เพื่อจัดทำ�หลักสูตรท้องถิ่นด้านภูมิปัญญามโหรี
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