
บทคัดย่อ

 การวิจัยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อจัดทำาสื่อประชาสัมพันธ์นวัตกรรมมโหรีสู่สาธารณะ 2) ศึกษากระบวนการ
เผยแพรน่วตักรรมสือ่ชุมชนภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน และ 3) สรปุบทเรยีนผูเ้กีย่วขอ้งเพือ่พฒันาและวิจยันวตักรรมสือ่ชุมชนอยา่ง
ยั่งยืน กรณีศึกษา บ้านปะคำาสำาโรง ตำาบลตูมใหญ่ อำาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่าง
มีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) โดยทำาการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ข้อมูล
เชิงคุณภาพรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยการสัมภาษณ์เจาะลึก การอภิปราย
กลุ่ม และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม สุ่มตัวอย่างจากประชากรในพื้นที่ศึกษา ผลการ
ศึกษา พบว่า 1) การจัดทำาสื่อประชาสัมพันธ์นวัตกรรมมโหรีสู่สาธารณะ ประกอบด้วย ตัวโน้ต อัดเสียงทำานอง วีดิทัศน์ 
การขับเคลื่อนสู่สาธารณะผ่านรายการชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร ตอน “มโหรีชีวิต” สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) และ
ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มอนุรักษ์มโหรีพื้นบ้านปะคำาสำาโรง 2) กระบวนการเผยแพร่นวัตกรรมสื่อชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ 
สร้างความตระหนัก โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางการบริการวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
กับกลุ่มอนุรักษ์มโหรีพื้นบ้านบ้านปะคำาสำาโรง และ องค์การบริหารส่วนตำาบลตูมใหญ่ และ 3) สรุปบทเรียนผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อพัฒนาและวิจัยนวัตกรรมสื่อชุมชนอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย การถอดบทเรียนเพื่อประเมินผลสำาเร็จการขับเคลื่อน
กิจกรรม ประเมินความพึงพอใจ ประเมินการรับรู้จากผู้รับชมการแสดงและผู้ว่าจ้าง 
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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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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 Pakham-
samrong 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.
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บทนำา 
 การพฒันาทีผ่า่นมาเป็นการพฒันาในดา้นความ
เจริญเติบโตขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นสำาคัญ  เน้นความ
เจริญทางวัตถุจนเกิดผลร้ายต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน  จึงเกิดแนวคิดที่จะ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการพัฒนาใหม่ โดยเปลี่ยนวิธีการ
พัฒนา โดยใช้ “คน” เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในด้าน
ตา่งๆ ซึง่ในยคุปจัจบุนั การพฒันาส่วนหนึง่ไดน้ำาภมิูปญัญา

ท้องถิ่นมาฟื้นฟู ส่งเสริม อนุรักษ์ โดยผ่าน คำาบอกเล่าเรื่อง
ราว การละเล่น ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม โดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องสนับสนุน เชิดชูเกียรติ ให้การยอมรับปราชญ์ชาว
บ้าน จะทำาให้เกิดความภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของ
ตนเอง บา้นปะคำาสำาโรง ตำาบลตมูใหญ ่อำาเภอคเูมอืง จงัหวดั
บุรีรัมย์ มีจำานวนครัวเรือน 152 หลังคาเรือน ด้านประเพณี
เดน่ๆ เช่น ประเพณบีญุบัง้ไฟ และประเพณรีดนำา้ดำาหวัผู้สูง
อายุ ด้านภาษา พูดภาษาเขมร ด้านศิลปวัฒนธรรม พบว่า 
การอนุรักษ์ ถ่ายทอด ฟื้นฟู การละเล่นดนตรีพื้นบ้าน การ
แกะถอดโน้ตเพลงกันตรึมในวงมโหรีเริ่มเลือนลางหายไป 
ด้วยปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยปัจจุบัน วัฒนธรรม
ตะวันตกเร่ิมเข้ามา ภูมิปัญญาท้องถิ่นบางอย่าง  ได้เลือน
หายไป แต่ภูมิปัญญามโหรีชาติพันธุ์เขมรในหมู่บ้าน ยังคง
มีคุณค่า ควรแก่การฟื้นฟูและสืบทอดต่อไป ทุนทางสังคม
ด้านภูมิปัญญามโหรีที่ได้ดำาเนินการไปแล้ว คือ การจัดทำา
โครงการนวัตกรรมมโหรีภูมิปัญญาสร้างสุขตำาบลตูมใหญ่ 
โดยชุมชนท้องถิ่นร่วมคิดร่วมวางแผนผ่านเวทีค้นหาตัว
ชี้วัดในโครงการพัฒนาและวิจัยสุขภาวะชุมชนเพื่อความ
อยู่ดีมีสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2552 ซ่ึงได้รับ
การสนับสนุนจาก (สสส.) ผลที่เกิดขึ้นเกิดความร่วมมือใน
การประสานแผนงานการขับเคลื่อนงานสุขภาวะระหว่าง
กลุ่ม “มโหรีบำาบัด” ในการเข้าไปขับเคลื่อนงานของสถานี
อนามัยในพื้นที่ผสมผสานระหว่างการบรรเลงวงมโหรีและ
เพลงพื้นบ้าน การร่ายรำามาใช้ในการบรรเลงมโหรีบำาบัด 
นับว่าเป็นการสังเคราะห์ความรู้ใหม่ๆ จากความรู้และ
ภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่นเกิดนวัตกรรมการเรียนรู้ ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดร่วมกันของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดำาเนินการ
วิจัยเพ่ือสร้างคุณค่าภูมิปัญญามโหรี เช่ือมกับการกระบวนการ
ขับเคล่ือนศิลปวัฒนธรรมชุมชนบูรณาการแบบองค์รวม
สร้างนวัตกรรมมโหรีเขมรภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การพึ่งพา
ตนเองตามภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม โดยมี
ฐานคดิจากการดำาเนนิการวจิยัในระยะแรก ตอ่ยอดแนวคดิ
ระยะที่สองดำาเนินโครงการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมส่ือ
ชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรณี
ศึกษา : บ้านปะคำาสำาโรง ตำาบลตูมใหญ่ อำาเภอคูเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะที่ 2 เพื่อนำาผลจากการวิจัยไปขยาย
ผลต่อยอดหนุนเสริมการจัดทำาหลักสูตรท้องถิ่นและศูนย์
เรียนรู้ภูมิปัญญามโหรีเขมรสู่การพึ่งตนเองในระยะต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือจัดทำาสื่อประชาสัมพันธ์นวัตกรรมมโหรี
สู่สาธารณะ
 2. เพือ่ศกึษากระบวนการเผยแพรน่วตักรรมสือ่
ชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่น
 3. เพื่อสรุปบทเรียนผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและ
วิจัยนวัตกรรมสื่อชุมชนอย่างยั่งยืน 

วิธีการดำาเนินการวิจัย
 งานวจิยันีเ้ปน็การวจัิยเชงิปฏบิตักิารอยา่งมสีว่น
ร่วม (Participatory Action Research: PAR) มุ่งเน้น
ให้กลุ่มอนุรักษ์มโหรีพ้ืนบ้าน ชุมชน มีส่วนร่วมในการทำา
กิจกรรมร่วมกันเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ผ่านการเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การวางแผนปฏิบัติการ
สร้างนวัตกรรมภูมิปัญญามโหรีท้องถิ่นบ้านปะคำาสำาโรง 
ประกอบด้วยการวิจัยดังนี้ คือ 1) พัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับ
ชมุชนบา้นปะคำาสำาโรง ซ่ึงประกอบดว้ย ผูน้ำาชมุชน นกัวจิยั
ชมุชน ผูอ้าวโุสทีค่นในชมุชนเคารพ นบัถอื ภมูปิญัญามโหร ี
ผู้นำาชุมชน เด็ก เยาวชน ประชาชนบ้านปะคำาสำาโรง และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 2) ข้อมูลบริบทชุมชน ผู้วิจัย
ทำาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์ การ
สังเกตข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ 2.1) ประวัติความ
เป็นมาของชุมชนและการก่อเกิดกลุ่มอนุรักษ์มโหรีปะคำา
สำาโรงและข้อมูลพ้ืนฐาน เก็บรวบรวมจากผู้อาวุโสที่คนใน
ชุมชนเคารพ นับถือ ภูมิปัญญามโหรี ผู้นำาชุมชน ประชาชน 
และเอกสารต่างๆ ในชุมชน 2.2) ข้อมูลแนวทางการพัฒนา
และการสร้างนวตักรรมสือ่ชมุชนภมูปิญัญามโหรีชมุชนทอ้ง
ถิน่ ไดแ้ก ่แนวทางการพฒันาการสรา้งนวตักรรม แนวความ
คิดสำาคัญ เป้าหมายในการพัฒนาและการสร้างนวัตกรรม
สือ่ชมุชนภมูปิญัญามโหรชีมุชนทอ้งถิน่ โดยการสรา้งทนุใน
สงัคม เกบ็รวบรวมจากผูอ้าวโุสทีค่นในชมุชนเคารพ นบัถอื 
ผูอ้าวโุส ภมูปิญัญามโหร ีผูน้ำาชมุชน ประชาชน เด็กเยาวชน 
นักศึกษา และประชาชนบ้านปะคำาสำาโรง 2.3) ศึกษาความ
สัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิตของคนในชุมชน กับมโหรีพ้ืนบ้าน
ปะคำาสำาโรง 2.4) ค้นหาองค์ความรู้ได้จากการเก็บรวบรวม
ขอ้มลู รวมทัง้แนวทางหรอืวธิกีารสรา้งนวตักรรมภมูปิญัญา
มโหรีท้องถิ่น ด้วยทุนทางสังคม จัดทำาสื่อประชาสัมพันธ์
นวัตกรรมมโหรีสู่สาธารณะ และรูปแบบที่เหมาะสมในการ

เผยแพร่นวัตกรรมส่ือมโหรีภูมิปัญญาท้องถิ่น 3) จัดเวที
วเิคราะหแ์ละสังเคราะห์ขอ้มลู เพือ่ประยกุตใ์ชท้นุทางสังคม 
วฒันธรรมประเพณที้องถิน่ในการสร้างนวตักรรมสือ่ชมุชน
ภูมิปัญญามโหรีท้องถิ่น โดยเน้นการมีส่วนร่วมระหว่าง 
นักวิจัยชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ องค์การบริหาร
สว่นตำาบลตมูใหญ ่เขา้รว่มในการวเิคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มลู 
เพ่ือค้นหาแนวทางที่เหมาะสมในการสร้างนวัตกรรมสื่อ
ชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาบ้านปะคำาสำาโรง
อย่างยั่งยืน 4) จัดเวทีสรุปบทเรียนผู้เกี่ยวข้องเพื่อประเมิน
ผลสำาเร็จการดำาเนนิโครงการวจิยั ด้วยเครือ่งมอืวจิยั เทคนคิ 
After action review (AAR) และการสงัเกตแบบมสีว่นรว่ม
ทำาการสนทนากลุ่มกับผู้อาวุโส ผู้นำาในหมู่บ้านกลุ่มอนุรักษ์
มโหรีพื้นบ้าน กลุ่มนางรำา และผู้เกี่ยวข้องในประเด็นวิจัย 
รว่มกบัผูท้รงคณุวฒุผิูรู้ม้ปีระสบการณง์านวจิยัเชงิพืน้ที ่เพือ่
กำาหนดแนวทางการทำางานและการใช้นวัตกรรมสื่อชุมชน
ด้วยภูมิปัญญามโหรีพื้นบ้านอย่างต่อเนื่องในอนาคต 
ประเมินผลความพึงพอใจผู้ชมการแสดง ผู้ว่าจ้าง และ
ประเมินการรับรู้ผู้ชมกิจกรรม ทำาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพด้วยเทคนิคสามเส้า (Triangulation) ซ่ึงเป็นก
ระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างถูกต้องและ
แม่นยำามากขึ้น เนื่องจากเทคนิคสามเส้ามีจุดกำาเนิดจาก
การวิจัยเชิงคุณภาพและ ใช้เพื่อเสริมความเที่ยงตรงและ
ความน่าเชื่อถือของการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้
ค่าสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย
 1. การจดัทำาสือ่ประชาสมัพนัธ์นวตักรรมมโหรี
สู่สาธารณะ 
  1.1 การจัดทำา ตัวโน้ต พบว่า เกิดการจัด
ประชุมตวัแทนผู้เกีย่วขอ้งทกุระดบั ประกอบดว้ย ภูมปิญัญา
วงมโหรี ครู นักเรียน ตัวแทนเจ้าหน้าที่ อบต.ตูมใหญ่ ผู้นำา
ชุมชน คณะกรรมการชุมชน ชาวบ้าน ร่วมกับ นักวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ค้นหารูปแบบที่เหมาะสม
พัฒนาสร้างนวัตกรรมส่ือชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถ
เขา้ถงึงา่ยและเผยแพรสู่่สาธารณะไดข้อ้สรปุรว่มกนั ในการ
จัดทำาตัวโน้ต เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ดนตรีมโหรีพื้นบ้าน 
ดังคำากล่าวของ นายบุญมี ดีรื่นรัมย์ ผู้ประสานงานวงมโหรี
วา่ ไดก้ลา่ววา่ “สิง่ทีท่างสมาชกิวงมโหรอียากจะไดม้ากทีส่ดุ
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กค็อืตวัโนต้สำาหรบัเพลงทีเ่ลน่ เพือ่ทีจ่ะไดต้พีมิพเ์พลงเหลา่
นัน้เอาไปใหเ้ยาวชนไดศ้กึษาเรยีนรูแ้ละสบืทอดตอ่ไป” จาก
คำาพดูดงักล่าวชีใ้หเ้หน็วา่ ประชาชนในชมุชนเกดิการตืน่ตัว
ทีจ่ะอนรัุกษ์ดนตรมีโหรพีืน้บา้น ภายหลงัทีง่านวจิยัไดส้รา้ง
ความตระหนักแล้ว ทำาให้ชาวบ้านมองเห็นความสำาคัญใน
การอนุรักษ์มโหรีพื้นบ้านร่วมกัน จึงเกิดแนวคิดร่วมกันจัด
ทำาตวัโนต้ไวส้บืสานภมูปิญัญาทอ้งถิน่ นอกจากนีส้ิง่ทีส่ำาคญั
ในการขบัเคลือ่นกจิกรรมเกดิการรวมกลุม่อนรุกัษม์โหรพีืน้
บ้านปะคำาสำาโรง โดยมีการตัดชุดการแสดงให้นักดนตรีท่ี
สะทอ้นถงึความเปน็เอกลกัษณข์องวงมโหรบีา้นปะคำาสำาโรง 
จนทำาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.ตูมใหญ่) เห็น
ความสำาคัญของชุมชนท่ีสามารถจัดการองค์ความรู้ดนตรี
มโหรีพื้นบ้านจึงได้ติดต่อวงมโหรีบ้านปะคำาสำาโรงไปแสดง
ในวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจำาตำาบล เข้าร่วมแสดง
ในงานประเพณีบุญบั้งไฟตำาบล วงมโหรีเริ่มมีชื่อเสียง มีคน
ทั้งในชุมชนและนอกชุมชนมาติดต่อไปงานบุญประเพณี 
งานบวช งานขึ้นบ้านใหม่ งานชกมวยเป่าป่ีไหว้ครูก่อน
ชกมวยบ้าง เป็นต้น ประกอบกับการที่มีครูภูมิปัญญามโหรี
พืน้บา้นปะคำาสำาโรงไดเ้สยีชวีติดว้ยความชราภาพไป คอื พอ่
โล๊ะ ดัดตนรัมย์ อายุ 84 ปี เสียชีวิต เมื่อปี 2558 มีความ
เชีย่วชาญดนตรีด้าน ฉิ่ง ฉาบ ขลุย่ และพ่อแสวง คงนำ้า อายุ 
80 ปี เสียชีวิต เมื่อปี 2558 มีความเชี่ยวชาญดนตรีด้านปี่
เลก็ จงึทำาใหผู้ว้จิยั และนกัวจิยัชุมชน สนทนาพดูคยุรว่มกนั 
โดยมีการตั้งโจทย์ว่า “หากมีครูภูมิปัญญามโหรีท้องถิ่นเสีย
ชีวิตไป ตามความชราภาพบ่อยขึ้น แนวโน้มอนาคตดนตรี
มโหรพ้ืีนบา้นอาจจะต้องสญูหาย” จากประเดน็การสนทนา
พดูคยุกบันกัวจิยัชมุชน ทำาให้ผู้วิจัยพิจารณาถึงผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหากไม่มีการบันทึกข้อมูลเป็นลาย
ลักษณ์อักษร อาจจะส่งผลต่อการสูญหายของภูมิปัญญา
ดนตรีมโหรีพื้นบ้าน จึงได้นำาปัญหาไปแลกเปลี่ยนสนทนา
พูดคุยร่วมกับอาจารย์สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏับรีุรมัย ์จนไดเ้กิดการ
เชื่อมโยงกับโครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามวิถีพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2557 โดยจัดทำาบันทึกข้อตกลง
ความรว่มมอื (MOU) ทางการบรกิารวชิาการระหวา่ง คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย์บริการวิชาการ สาขา
วิชาการพัฒนาสังคม สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บรุรีมัย ์กบั กลุม่อนรุกัษม์โหรพ้ืีนบา้น บา้นปะคำาสำาโรง และ 
องค์การบริหารส่วนตำาบลตูมใหญ่ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 
2557 เพือ่ใหม้หาวทิยาลยัราชภฏับรุรีมัยไ์ดบ้รกิารวชิาการ
และวิจัยรับใช้สังคมบนฐานความต้องการของชุมชนและ
ทอ้งถิน่ในการยกระดบัภมูปิญัญาทอ้งถิน่ใหเ้กดิคณุค่า ภาค
ภูมิใจมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนบ้านปะคำาสำาโรงและท้อง
ถิ่นตำาบลตูมใหญ่ มีความตระหนักถึงความสำาคัญในการ
สบืสานภมูปิญัญาทอ้งถิน่มโหรพีืน้บา้น สง่เสรมิบทบาทผูน้ำา
ด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนา วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น
ตนเอง การจัดทำาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเกิดการขับ
เคลื่อนกิจกรรมจัดทำาตัวโน้ตวงมโหรีพื้นบ้านปะคำาสำาโรง 
โดยความร่วมมือของสาขาวิชาการพัฒนาสังคม สาขาวิชา
ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มาช่วยเสริม
หนุนการจัดทำาตัวโน้ต พร้อมอนุเคราะห์ห้องบันทึกเสียง
ถอดตวัโนต้สาขาวชิาดนตร ีอาคาร 14 มหาวทิยาลยัราชภฏั
บุรีรัมย์ ผลที่เกิดขึ้น พบว่า เกิดการถอดตัวโน้ต จำานวน 5 
เพลง ได้แก่ โน้ตเพลงพายเรือ โน้ตเพลงแห่ช้าง โน้ตเพลง
ตาแก้วแขนหัก โน้ตเพลงสร้อยโศก และโน้ตเพลงรำาแม่มด 
เมือ่วนัที ่20 กรกฎาคม 2557 การไดถ้อดตวัโนต้เพลงครัง้นี ้
จึงสามารถตอบสนองความต้องการของวงมโหรีและชุมชน
ได้เป็นอย่างดี ดังคำาบอกเล่า ของนายบุญมี ดีรื่นรัมย์ ผู้
ประสานงานวงมโหรีพื้นบ้านปะคำาสำาโรง ที่กล่าวว่า “เมื่อ
ก่อนเวลาละเล่นมโหรีเพลงที่เล่นนั้นไม่มีตัวโน้ตเป็นการ
เล่นแบบวิธีการสัมผัส มันจึงมีความยากแก่การที่จะให้คน
ที่เล่นไม่เป็นเลยมาฝึก ซึ่งสมาชิกวงมโหรีที่สามารถละเล่น
ได้เพราะมีความชำานาญซึ่งสืบสานต่อจากครูเพลงที่ได้เสีย
ชีวิตไปแล้ว การที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้มาทำาวิจัย
ถอดตัวโน้ตเพลงวงมโหรีถือว่าคุ้มค่าได้สืบสานภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินเอาไว”้ ผลการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบักลุม่อนุรกัษ์
มโหรีพื้นบ้านและชุมชน ผู้วิจัยค้นพบว่า กลุ่มอนุรักษ์มโหรี
พื้นบ้าน และชาวชุมชนมีความตื่นตัว ให้ความสนใจเก่ียว
กับประวัติศาสตร์ชุมชน และการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน
วฒันธรรมดนตรพีืน้บ้าน ตอ้งการบนัทกึขอ้มลูชุมชนุตนเอง
ไว้ให้ชนรุ่นหลังไว้สืบสาน 
  1.2 อัดเสียงทำานองบันทึกเสียง พบว่า จัด
ประชุมสนทนากลุ่มย่อย ตัวแทนผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
ภูมิปัญญาวงมโหรี กลุ่มนางรำา ครู นักเรียน ผู้นำาชุมชน 
ร่วมกับ นักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 
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และ สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ต่อยอดจากการถอดตัวโน้ต
เพลงค้นหารูปแบบท่ีเหมาะสมในการสร้างนวัตกรรมสื่อ
ชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ข้อสรุปร่วมกัน คือ การอัดเสียง
ทำานองบนัทกึเสยีง เหตผุลประการสำาคญัในการบนัทกึเสยีง
เพลงวงมโหรีพื้นบ้านครั้งน้ี เน่ืองจากมีครูภูมิปัญญามโหรี
พืน้บา้นปะคำาสำาโรงไดเ้สยีชวีติดว้ยความชราภาพไป คอื พอ่
โล๊ะ ดัดตนรัมย์ อายุ 84 ปี เสียชีวิต เมื่อปี 2558 มีความ
เชี่ยวชาญดนตรีด้าน ฉ่ิง ฉาบ ขลุ่ย และ พ่อแสวง คงนำ้า 
อายุ 80 ปี ปี เสียชีวิต เมื่อปี 2558 มีความเชี่ยวชาญดนตรี
ดา้นปีเ่ล็ก จึงเปน็เหตใุหผู้ว้จิยั กลุม่อนรุกัษภ์มูปิญัญามโหร ี
และผูเ้กีย่วขอ้งในชมุชนรว่มกนัคดิเสนอแนวทางขบัเคลือ่น 
หากไม่มีการบันทึก ท่วงทำานองไว้ ภูมิปัญญาดนตรีอาจจะ
สูญหาย จากการจัดเวทีสนทนากลุ่มวิเคราะห์ร่วมกัน นาง
บุญชื่น บุปผาชัย สมาชิกกลุ่มนางรำา และบุตรสาวของพ่อ
โล๊ะ ดัดตนรัมย์ ครูภูมิปัญญามโหรีที่ได้เสียชีวิตไป ได้กล่าว
ขึ้น “ถ้าบ่มี การบันทึกไว้ อนาคตดนตรีมโหรีพื้นบ้านของ
เฮาคงสิหายไป๋” นายบุญช่วย ดัดตนรัมย์ สมาชิกวงมโหรี
กล่าวเสริมในเวทีสนทนากลุ่มย่อยว่า “การเล่นมโหรีบ้าน
เฮามปีญัหายทูีว่า่เพลงท่ีเฮาเลน่ มนับม่ตีวัโนต้ มนัยาก การ
เฮียนฮู่บางคนเล่นตั้งแต่เด็กน้อยแต่ก็เล่นบ่เป็น ทำาได้แค่
ตีกลองกับตีฉิ่ง ผูใญ่บางคนถ้าสิให่มาเฮียนก็ทำาได้ยาก
เพราะต้องทำางานหาก่ิน บ่ค่อยมีเวลา ถ้าเฮามีตัวโน้ตไว้
จะเป็นการดีในการสืบทอดได๋หลาย” จากคำาพูดดังกล่าว
ชี้ให้เห็นว่า ชาวบ้านเกิดความตระหนักท่ีอนุรักษ์รักษา
ภูมิปัญญาดนตรีพื้นบ้านบ้านปะคำาสำาโรงเพราะว่ายุคสมัย
เริ่มเปลี่ยนตามกระแสโลกาภิวัตน์ เยาวชนรุ่นใหม่ไม่ค่อย
สนใจและใหค้วามสำาคญักบัดนตรพีืน้บา้น มบีา้งแตเ่ปน็สว่น
น้อย จะมีบ้างก็ลูกหลานของภูมิปัญญามโหรีเอง ประกอบ
กับความชอบและสนใจในจังหวะ ทำานองของดนตรีแบบ
นี้ยังมีน้อย เด็กเยาวชนไปสนใจดนตรีแนวใหม่ๆ มากขึ้น
และการใช้เวลาในการฝึกซ้อม ความยากง่ายของประเภท
ดนตรีแต่ละชนิด ทำาให้เด็กเยาวชนเกิดแรงจูงใจในการร่วม
สร้างนวัตกรรมสื่อชุมชนและสืบทอดลดน้อยลงไป ผู้ใหญ่
วัยกลางคน ถ้าให้มาเรียนมโหรีพื้นบ้านเพื่อสืบทอดไว้ก็
ทำาไดล้ำาบากเนือ่งจากตา่งคนกต็า่งมงีานทำาไมค่อ่ยมเีวลามา
เรยีนรู้กบัภมูปิญัญามโหรีพ้ืนบา้น การอดัเสยีงทำานองบนัทึก
เสยีงไวจ้งึทำาใหช้มุชนเขา้ถงึงา่ยและนำาไปใชไ้ดส้ะดวก ผูว้จิยั

จึงมองหาองค์กรหน่วยงานที่จะใช้องค์ความรู้ศาสตร์ด้าน
ดนตรีถอดตัวโน้ต จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยในการ
สร้างกระบวนการเรียนรู้การจัดทำาตัวโน้ต จากนั้นผู้วิจัย
จึงได้ประสานความร่วมมือจากอาจารย์ประจำาสาขาวิชา
ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ ได้แก่ อาจารย์วีระยุทธ์ พรมดิราช อาจารย์
ธนเสฏฐ์ ช้ันพิภพ และอาจารย์เชาวฤทธิ์ ชาคำาไฮ โดยให้
นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีมีส่วนร่วมเป็นผู้ช่วยเตรียมเครื่อง
ดนตร ีและหอ้งบนัทกึเสยีงอนเุคราะหห์อ้งบนัทกึเสยีงเพลง
สาขาวิชาดนตร ีและนกัศกึษาสาขาวิชาการพัฒนาสงัคมเก็บ
ข้อมูลพื้นฐานนักดนตรีวงมโหรีพื้นบ้านปะคำาสำาโรง เมื่อวัน
ที่ 24 มีนาคม 2558 ณ อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ ผลที่เกิดขึ้น พบว่า เกิดการบันทึกเสียงจำานวน 5 
เพลง ได้แก่ เพลงพายเรือ เพลงแห่ช้าง เพลงตาแก้วแขน
หัก เพลงสร้อยโศก และเพลงรำาแม่มด ซึ่งลักษณะทำานอง
เพลงเหล่านี้จะเป็นเพลงบรรเลง หมายถึง เพลงที่ใช้ดนตรี
ล้วนๆ ไม่มีการร้องหรือเจรียงประกอบดังคำาบอกเล่าของ
นายช่วย ดัดตนรัมย์ สมาชิกวงมโหรี ที่กล่าวว่า “เพลง
พายเรือ เพลงตาแก้วแขนหัก เป็นเพลงที่เล่นช่วงเวลาที่
ว่างหลังฤดูเก็บเกี่ยวสมัยก่อน ชายหนุ่มในชุมชนเล่นเพื่อ
จีบสาว หรือเพลงตาแก้วแขนหัก เป็นเพลงที่เล่นเพื่อความ
สนกุสนานเพลิดเพลิน รืน่รมย ์บันเทงิใจ สำาหรบัเพลงสรอ้ย
โศก เป็นเพลงที่แสดงถึงความโศกเศร้า สำาหรับเพลงแห่
ช้างไม่มีเนื้อร้อง เป็นการบรรเลงดนตรีอย่างเดียว นำามาใช้
บรรเลงในขบวนแหต่ามงานบญุประเพณ ีและเพลงรำาแมม่ด 
เปน็เพลงทีใ่ช้ประกอบพธิดีา้นเกีย่วกบัความเช่ือศาสนา หรอื
ในพธิเีชญิคร ูอาจารย ์ใหม้ารว่มในพธิอีนัศกัดิส์ทิธิ ์ลกัษณะ
ของเพลงจะมทีำานองและจงัหวะกำาหนดเปน็แบบแผน ไมม่ี
บทร้อง เป็นการบรรเลงดนตรีอย่างเดียว” การบันทึกเสียง
เพลงครั้งนี้ ชุมชนมีการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่
ประยุกต์พัฒนาทำานองเพื่อบรรเลงให้เกิดจังหวะทำานอง
รูปแบบใหม่ๆ ส่งผลต่อกลุ่มนางรำาวงมโหรีได้นำาเพลง ที่
อัดเสียงไปซ้อมละเล่น เพื่อใช้แสดงร่วมกับวงมโหรีได้ง่าย
มีความสะดวกมากขึ้น จึงมีความสอดคล้องตรงตามความ
ต้องการของวงมโหรีและชุมชนได้เป็นอย่างดี ดังคำาบอก
เล่า ของนางดวงใจ ดัดตนรัมย์ และนางขวัญใจ แฉล้มรัมย์ 
สมาชิกกลุ่มนางรำาวงมโหรีพื้นบ้านปะคำาสำาโรง ท่ีกล่าวว่า 
“เดิมที เวลากลุ่มนางรำาซ้อมรำา ต้องอาศัยวงมโหรีมาละ



50 ปีที่ 14 ฉบับพิเศษ (พฤศจิกายน) 2559รมยสาร

เล่นแสดงสดให้จังหวะทำานอง ซึ่งใช้เวลาและนักดนตรีบาง
ท่านมีอายุมากแล้ว จึงเกิดความเม่ือยล้ากว่าจะซ้อมเสร็จ
การไดบ้นัทกึเสยีงเพลงทำาให้สามารถทีจ่ะนัดกลุม่นางรำามา
แสดงช่วงเวลาไหนก็ได้ โดยไม่ต้องคำานึงถึงกลุ่มนักดนตรีที่
จะละเล่นให้ทำานอง การบันทึกเสียงช่วยทำาให้ง่าย สะดวก
ต่อการดำาเนินกิจกรรมซ้อมรำาได้ดี” จากข้อมูลดังกล่าวชี้
ให้เห็นว่าการอนุรักษ์และฟื้นฟูดนตรีมโหรีพื้นบ้าน จำาเป็น
อย่างยิ่งจะต้องมีการถ่ายถอด บันทึก เรียนรู้ ไว้หลายรูป
แบบ เช่น การบันทึกเสียง การถ่ายทอดสู่เด็กและเยาวชน 
การสรา้งกระบวนการเรยีนรูแ้ละความตระหนกัใหม้องเห็น
คณุคา่ของรากเหงา้ของชมุชน จนนำาไปสูผ่ลการเปลีย่นไปสู่
ความยั่งยืนต่อไป 
  1.3 เกิดการขับเคลื่อนสู่สาธารณะ รายการ
ชวีติจรงิยิง่กวา่ละคร ตอน “มโหรชีวีติ” สถานโีทรทศันไ์ทย
พีบีเอส (Thai PBS) และข้อมูลพื้นฐานกลุ่มอนุรักษ์มโหรี
พื้นบ้านปะคำาสำาโรง พบว่า การขับเคลื่อนกิจกรรมสร้าง
นวัตกรรมสือ่ชุมชนมโหรภีมูปิญัญาทอ้งถิน่บา้นปะคำาสำาโรง 
มีแนวคิดต่อยอดมาจากทุนในสังคม เห็นได้ชัดเจนที่สุด คือ 
ทนุมนษุย ์ไดแ้ก ่แกนนำาและผูน้ำาธรรมชาตมิคีวามเขม้แขง็มี
ความรูค้วามสามารถมคีวามมุง่มัน่ตัง้ใจ เสยีสละ และทำางาน
เพื่อส่วนรวมอย่างต่อเน่ือง และสามารถเช่ือมโยงกับผู้วิจัย
ในฐานะนักวิชาการสถาบันอุดมศึกษาท้องถ่ินที่มีเครือข่าย
การทำางานทางสังคม สามารถเชื่อมประสานให้เกิดการขับ
เคลือ่นกิจกรรมตามโจทยว์จิยัและตอบสนองความตอ้งการ
ของชุมชนและกลุ่มอนุรักษ์มโหรีพื้นบ้านปะคำาสำาโรง
มากยิ่งขึ้น ซึ่งทุนมนุษย์นั้น ถือเป็นองค์ประกอบหลักที่ช่วย
ให้การขับเคลื่อนกิจกรรมท่ีได้ดำาเนินโครงการนวัตกรรม
มโหรีภูมิปัญญาสร้างสุข ตำาบลตูมใหญ่ เม่ือปี 2552 โดย
การสนับสนุนจากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริม
สร้างสุขภาพ (สสส.) ผู้วิจัยในขณะนั้นทำาหน้าที่ในตำาแหน่ง
ผูป้ระสานงานโครงการไดผ้ลกัดนั ชุมชน ทอ้งถิน่ ขับเคลือ่น
กิจกรรมร่วมคิด วางแผนรูปแบบการดำาเนินงาน และมีข้อ
สรุปร่วมกันว่าจะนำากลุ่มอนุรักษ์มโหรีพื้นบ้านปะคำาสำาโรง
ไปแสดงถ่ายทอดดนตรีบำาบัดจิตอาสาให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ฟังเพื่อบำาบัดสุขภาวะคลายความเครียด ระหว่างรอตรวจ
สุขภาพที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำาตำาบลตูมใหญ่ 
ทั้ง 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านกรูด และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโนนเจริญ ซ่ึงแสดงทุกวัน

อังคาร และวันพฤหัสบดีของต้นเดือน จากกิจกรรมครั้ง
นั้น นักวิจัยร่วมกับสมาชิกวงมโหรีพื้นบ้านปะคำาสำาโรงเกิด
แนวคิดต่อยอดการขับเคล่ือนวงมโหรีพ้ืนบ้านสู่สาธารณะ 
โดยผู้วิจัยได้ประสานกับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ติดต่อผู้
อำานวยการโรงพยาบาลซึง่ไดม้อบหมายฝา่ยประชาสมัพนัธ์
ประสานงานกับวงมโหรีบ้านปะคำาสำาโรง เพื่อทำาการแสดง
ที่ศาลาพักญาติผู้ป่วย ในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 จึงเกิด
กิจกรรมการแสดงดนตรีมโหรีบำาบัดเพื่อสุนทรียภาพสุข
ภาวะบ้านปะคำาสำาโรง ณ ศาลาพักญาติผู้ป่วย โรงพยาบาล
บุรีรัมย์ จากกิจกรรมนี้ผู้วิจัยได้นำาเสนอการแสดงผ่านเครือ
ข่ายออนไลน์ เช่น YouTube และ Facebook มีเครือข่าย
สือ่สาธารณะอสีานใต ้(นายพธาวธุ ไวรวจันกลุ) ไดน้ำาไปเผย
แพร่แชร์ต่อและ ผู้ผลิตรายการชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร Thai 
PBS ทีวีได้ชมการแสดง มองเห็นถึงคุณค่าและองค์ความรู้
ของมโหรีเขมรผ่านกระบวนการวิจัย จึงเกิดความสนใจที่
ผลิต “มโหรีชีวิต” ผู้วิจัยยังค้นพบว่า ลักษณะเด่นที่ดึงดูด
ให้ผู้ชมได้เกิดความสนใจประการหนึ่ง คือ จังหวะ ทำานอง
ทั้งเพลงช้า และเพลงเร็วของวงมโหรี ลักษณะการเป็น
เครอืญาตกินัของกลุม่นกัดนตร ีเกดิความเปน็กลุม่และการ
ทำางานเป็นทีม และมีกลุ่มนางรำาร่วมแสดง มีสมาชิกนางรำา
ทีส่ามารถถา่ยทอดเรือ่งราวภูมหิลังของมโหรชีาตพินัธุเ์ขมร
แห่งบ้านปะคำาสำาโรงได้ดี คือ นางดวงใจ ดัดตนรัมย์ เธอ
สามารถเล่าถึงประวัติความเป็นมา พัฒนาการกลุ่ม ตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงการละเล่น ทำานองเช่ือมโยงกับ
วิถี ความเชื่อและพิธีกรรมของวัฒนธรรมพื้นถิ่น ประกอบ
กบัการเปน็ลูกสาวคนเล็กครภููมปิญัญามโหร ี(พอ่โล๊ะ ดดัตน
รัมย์) ซึ่งได้เสียชีวิตด้วยความชราภาพไปแล้ว ได้ซึมซับ
มีความผูกพันกับการละเล่นดนตรีมโหรีตั้งแต่สมัยเยาว์
วัย และมีพี่น้องเป็นนักดนตรีมโหรีตามรอยบิดาผู้เป็นครู
ภูมิปัญญามโหรี และเครือญาติท่ีเป็นนักดนตรีมโหรีเขมร
ด้วยเช่นกัน จากการวิเคราะห์กลุ่มและบุคคล คุณสุพงศ์ 
จิตต์เมือง และคุณเยาวเรศ กตัญญูเสริมพงศ์ เจ้าหน้าที่
ภาคสนาม ผู้ผลิตรายการชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร Thai PBS 
จึงเกิดแนวคิดสร้างส่ือตัวละครจากสมาชิกนางรำาวงมโหรี 
โดยให้ นางดวงใจ ดดัตนรมัย ์เดนิเรือ่งเขา้สู ่มโหรภีมูปิญัญา
พืน้บา้นปะคำาสำาโรง บนฐานขอ้มลูจากงานวจิยั การถา่ยทำา 
ดำาเนินการอยู่ 2 ระยะ จนเกิดการผลักดันเสริมหนุนให้ วง
มโหรีเป็นส่วนหนึ่งของรายการชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร ตอน 
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“มโหรชีวีติ” Thai PBS ทวี ีไดส้ำาเรจ็ และได้ออกอากาศผา่น
สถานีโทรทัศน์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2558 เวลา 
21.10 น. ทางช่องสถานีโทรทัศน์ Thai PBS นอกจากนี้คุณ
สุพงศ์ และคุณเยาวเรศ เจ้าหน้าที่ภาคสนาม Thai PBS ทีวี 
ได้ส่งลิงก์โปรโมท มโหรีชีวิต จากหน้าเพจรายการเพื่อช่วย
ประชาสมัพนัธผ์า่นสือ่ออนไลนใ์นวงกวา้งตอ่ไป ผลทีเ่กดิขึน้ 
พบวา่ นกัดนตร ีกลุม่นางรำา วงมโหรพีืน้บา้นปะคำาสำาโรงได้
รบัการยอมรบัจากผูช้มการแสดงเกดิความภาคภูมใิจ ความ
เชื่อมั่นร่วมกัน ผู้ชมการแสดงบางท่านได้ลุกข้ึนมารำาตาม
ทำานอง จังหวะร่วมด้วย และบางคนติดต่อเบอร์โทรศัพท์ผู้
ประสานงานวงมโหรีไว้เพื่อว่าจ้างไปแสดงท่ีหมู่บ้านตนเอง
ในเขตอำาเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อำานวยการโรงพยาบาล
บุรีรัมย์ได้มอบเงินสนับสนุนเป็นสวัสดิการวงมโหรีพื้นบ้าน
ปะคำาสำาโรง จำานวน 2,000 บาท ในส่วนรองผู้อำานวยการ
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ได้ติดต่อวงมโหรีไปแสดงช่วงงานปี
ใหม่ที่เขตอำาเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ และแนะนำาให้
มาแสดงทุกวันศุกร์ที่ลานศาลาพักญาติผู้ป่วย โรงพยาบาล
บุรีรัมย์ สำาหรับนางดวงใจ ดัดตนรัมย์ สมาชิกกลุ่มนางรำา
วงมโหรีพื้นบ้านปะคำาสำาโรง ซ่ึงเป็นตัวละครเดินเรื่อง ใน
รายการชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร ตอน “มโหรีชีวิต” Thai PBS 
ทีวี กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ภูมิปัญญามโหรีสู่วงกว้าง มีคนรู้จักท้ังในชุมชนและนอก
ชุมชนเพิ่มมากขึ้น นอกจากน้ีผู้วิจัย ได้จัดสื่อวีดิทัศน์ ซ่ึง
นำาเสนอสรุปบทเรียนการดำาเนินโครงการวิจัยการดำาเนิน
การในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยให้ข้อมูลภาพรวมกับทีมจัดทำาสื่อ
วิีดิทัศน์ มีการประชุมร่วมกันเพื่อกำาหนดกรอบประเด็น
การทำาสื่อ และสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง การดำาเนินวิจัย ซึ่งมี
ประเด็นจากการดำาเนินโครงการวิจัยและการถอดบทเรียน
การทำางาน ประกอบด้วย ความเป็นมาของพื้นที่วิจัย การ
ตัดสินใจเลือกพื้นที่ โจทย์ขณะนั้นคืออะไร ทำาไมถึงเลือก
พื้นที่นี้ มีแรงจูงใจอย่างไร มีระเบียบวิธีวิจัยอย่างไร วิธีการ
ได้ข้อมูล ทำาอย่างไร ชูพลังความรู้ด้านภูมิปัญญา ทำาเนียบ
ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มนักดนตรีวงมโหรี โน้ตเพลง คติชน/
ความเชื่อ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลอย่างไร ภาคี
เครือข่ายเกี่ยวข้องอย่างไร ข้อค้นพบ เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในพื้นที่ กลุ่ม ชุมชน อย่างไร การเช่ือมโยงกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ส่งเสริมด้านอาชีพ การสืบสานองค์ความรู้สู่
เยาวชน การพฒันาตอ่ยอด ศนูยเ์รียนรู ้หอ้งเรยีนธรรมชาต ิ

ฉากแรกของการจดัทำาวดีทิศันเ์ร่ิมจากเสียงมโหร ีปพูืน้กอ่น
ทำาวิจัย เป็นต้น โดยคณะผู้จัดทำา ได้แก่ นายพธาวุธ ไวรวัจ
นกุล เครือข่ายสื่อสาธารณะอีสานใต้ มาหนุนเสริมด้านการ
เขียนบทสคริปเพื่อจัดทำาวีดิทัศน์ มีศิษย์เก่าสาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชน และสาขาวิชาการพัฒนาสังคม นายสุรศักดิ์ 
วิเศษนคร นางสาวสุนทรี กอนไธสง ช่วยเหลือด้านการถ่าย
ภาพและฐานขอ้มลูวงมโหร ีนายทรงพล บญุลอ้ม ชว่ยเหลอื
ด้านการถ่ายภาพตัดต่อวีดิทัศน์ ในส่วนนายอภิวัตน์ ชาลี
วรรณ และ นางสาวธนัชพร สุขเสริม คอยช่วยเรื่องบันทึก
เสียงประกอบวีดิทัศน์ 
 2. กระบวนการเผยแพร่นวัตกรรมสื่อชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลการศึกษาพบว่า ผู้วิจัยได้บูรณาการ
วิจัยร่วมกับการบริการวิชาการแก่สังคม ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ผลักดันให้เกิดการจัดทำาบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) ทางการบริการวิชาการระหว่าง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย์บริการวิชาการ 
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ กับ กลุ่มอนุรักษ์มโหรีพื้นบ้าน บ้านปะคำา
สำาโรง และ องค์การบริหารส่วนตำาบลตูมใหญ่ และจัดเวที
การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมหัวข้อ “ทุนทาง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับดนตรีพื้นบ้านวง
มโหรีด้วยวิถีพอเพียง”ภายใต้โครงการบริการวิชาการแก่
สังคมด้านสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นตามวิถีพอเพียง บ้าน
ปะคำาสำาโรง ตำาบลตูมใหญ่ อำาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มี
ผู้เข้าร่วมเวที ประกอบด้วย ผู้วิจัย อาจารย์ นักศึกษา สาขา
วิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ แกนนำา
ชุมชน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำาบล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการชุมชน ครู นักเรียน โรงเรียนบ้าน
ปะคำาสำาโรง และ กลุ่มอนุรักษ์มโหรีพื้นบ้านปะคำาสำาโรง 
จากการจัดเวทีสนทนากลุ่มวิเคราะห์ร่วมกัน นายบุญมี ดี
รื่นรัมย์ ผู้ประสานงานวงมโหรีพื้นบ้านได้กล่าวขึ้น “มโหรี 
คือ ตัวตน และคุณค่าของชุมชน” ในการเล่นมโหรีแต่ละ
ครั้งผู้สูงอายุจะมีความสุขที่ได้เล่นมโหรีให้กับคนอื่นฟัง
ทั้งชาวบ้านในหมู่บ้านหรือว่าคนท่ีอยู่นอกชุมชนเวลาที่มี
งานต้องไปแสดงข้างนอก ชาวบ้านในแถบนั้นทุกคนต่างมี
ความภูมิใจในวงมโหรีของตัวเองเป็นอย่างย่ิง มโหรีจึงเป็น
เอกลักษณ์อย่างหนึ่งของหมู่บ้าน เราต้องอนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมนี้เอาไว้ให้ได้นานที่สุด เราจะทำาอย่างไรที่จะ
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สร้างความงดงามนี้ให้เป็นรายได้เกิดขึ้นจากมโหรี วงมโหรี
พื้นบ้านมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะตัวตามชาติพันธุ์เขมร 
ทั้งเพลงจังหวะช้าและจังหวะเร็วผู้คนที่เข้ามาชมมาฟังก็
เกิดความประทับใจเห็นความสำาคัญจึงอยากจะอนุรักษ์
ให้ลูกหลานได้เรียนรู้สืบไป จากข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็น
ว่าการสร้างความตระหนักร่วมกันในการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ดนตรีมโหรีพื้นบ้าน ทำาให้ประชาชนทุกส่วนฝ่ายเกิดความ
ตระหนกัมองเหน็คณุคา่ของรากเหงา้วฒันธรรมดัง่เดมิของ
ชุมชน นอกจากนี้ผู้วิจัยพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อบต.ตูมใหญ่) เล็งเห็นความสำาคัญด้านวัฒนธรรมพื้นถิ่น
ได้สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตำาบล จำานวน 20,000 บาท เพื่อให้วงมโหรีพื้นบ้านปะ
คำาสำาโรงนำาไปจัดซ้ือกลองควอทตามความต้องการเสริม
การละเล่นให้เกิดความสนุก จากข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า 
การเกิดความตระหนกัรว่มกนัทกุสว่นฝา่ยขา้งตน้ ทำาใหเ้กิด
การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม กล่าวคือในด้านการนำา
ไปเผยแพร่ต่อสาธารณชน คณะกลุ่มอนุรักษ์มโหรีพื้นบ้าน
ปะคำาสำาโรง และชุมชนได้มีโอกาสไปแสดงในโอกาสต่างๆ 
เช่น เผยแพร่นวัตกรรมสื่อชุมชนภูมิปัญญามโหรีท้องถิ่นใน
งานประเพณวีฒันธรรมชมุชน การแสดงเวทลีานวัฒนธรรม
ถนนเซราะกราววอลค์กิง้สตรีทจงัหวดับรุรัีมย ์จำานวน 2 ครัง้ 
คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2557 และ ครั้งที่ 2 วันที่ 
13 กันยายน 2558 กิจกรรมการแสดงกลุ่มนางรำาในงาน
วันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้าน
ปะคำาสำาโรง ตำาบลตูมใหญ่ อำาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
การเผยแพร่นวัตกรรมสื่อชุมชนภูมิปัญญามโหรีท้องถิ่น
ผ่านโครงการหน่วยบำาบัดทุกข์ บำารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้
ประชาชนตำาบลตูมใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 26 สิงหาคม 
2558 การแสดงลานวัฒนธรรมวิถีคนอีสานใต้ ราชภัฏ
บุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ วันที่ 20 
มกราคม 2558 ณ บรเิวณลานวฒันธรรม คณะมนษุยศาสตร์
และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏับรุรีมัย ์กจิกรรมการ
แสดงดนตรีมโหรีบำาบัดเพื่อสุนทรียภาพสุขภาวะบ้านปะ
คำาสำาโรง วันที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ ศาลาพักญาติผู้ป่วย 
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ และการเผยแพร่ผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ
ตามสถานทีส่ำาคญัทัง้ในชมุชน เช่น ศาลาประชาคมหมูบ่า้น 
บ้านประธานกลุ่มอนุรักษ์มโหรีพื้นบ้าน วัด โรงเรียน และ
ภายนอกชุมชน เชน่ โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตำาบล อบต.

ตมูใหญ ่เปน็ตน้ นอกจากนีผู้ว้จิยัไดจ้ดัทำาสือ่ประชาสมัพนัธ์
นวัตกรรมมโหรีสู่สาธารณะ ประกอบด้วย ตัวโน้ต อัดเสียง
ทำานอง ไวนลิ นามบตัร โบชัวร ์วดีทิศัน ์เวบ็ไซต ์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 เพื่อประเมินผลสำาเร็จการขับ
เคล่ือนกิจกรรม โดยเทคนิค (After Action Review : 
AAR) และสังเกตแบบมีส่วนร่วม ทำาการสนทนากลุ่มกับ
ผู้อาวุโส ผู้นำาในหมู่บ้าน กลุ่มอนุรักษ์มโหรีพื้นบ้าน กลุ่ม
นางรำา และผู้เกี่ยวข้องในประเด็นวิจัย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิมี
ประสบการณ์ด้านการสรุปบทเรียนงานวิจัยเชิงพื้นที่ ได้แก่ 
รองศาสตราจารย์ ดร.จรัส สว่างทัพ และ อาจารย์อุทิศ ทา
หอม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พบว่า เกิดการประชุมผู้
เกีย่วขอ้งทกุระดบัโดยนำากรณตีวัอยา่งทีส่ำาเรจ็เปน็แนวทาง
การใช้นวัตกรรมส่ือชุมชนด้วยภูมิปัญญามโหรีพ้ืนบ้าน 2) 
การประเมินความพึงพอใจ (ผู้ชมการแสดง/ผู้ว่าจ้างแสดง) 
และประเมนิการรบัรู ้โดยสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งในพ้ืนที่
ศึกษา รวมจำานวน 121 คน สรุปได้ดังนี้ คือ 2.1) ผลการ
ประเมนิคา่เฉลีย่ดา้นความคดิเห็นความพงึพอใจตอ่กจิกรรม
ที่เข้าร่วมชมการแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและ
แปรความหมายด้วยค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation : S.D) โดยกำาหนดค่า
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 หมายถงึ ความพงึพอใจระดบัมากทีส่ดุ โดย
ภาพรวม พบว่า กระบวนการเผยแพร่นวัตกรรมส่ือชุมชน
ภูมิปัญญา (มโหรี) ท้องถิ่น ได้สอบถามความพึงพอใจของ
ผู้ชม ที่ได้รับชมกิจกรรมเลือกสุ่มตัวอย่าง รวมจำานวน 121 
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คน เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 61.20 เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 38.80 และวิเคราะห์ประเด็นที่น่าสนใจ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการแสดงมีการละเล่นเป็นเอกลักษณ์ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50) นางรำามีทักษะการฟ้อน
รำาแสดงร่วมเหมาะสม (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43) และ นักดนตรีมีทักษะความสามารถถ่ายทอดได้ดี (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38) ซึ่ง
โดยภาพรวมความพงึพอใจของประชาชนทีม่ตีอ่การแสดงดนตรมีโหรเีพือ่สุนทรยีภาพกลุ่มอนรุกัษม์โหรพืีน้บา้น บา้นปะคำา
สำาโรงอยู่ในระดับมากทุกข้อ 2.2) ผลการประเมินการรับรู้ประชาชนผู้รับชมสื่อประชาสัมพันธ์มโหรี โดยการสอบถาม รวม
จำานวน 186 คน พบว่าการละเล่นวงมโหรีพื้นบ้านปะคำาสำาโรง มีคนรู้จักเป็นจำานวนมาก คิดเป็นร้อยละ 81.18 ทำาให้คนรับ
รู้นวัตกรรมวงมโหรี โดยเลือกผ่านช่องทางสื่อกิจกรรมพิเศษ คิดเป็นร้อยละ 78.49 ความสำาเร็จของวงมโหรีภูมิปัญญาท้อง
ถิน่มจีำานวนการแสดงเพือ่ฟืน้ฟอูนรุกัษส์บืทอด ภมูปิญัญาท้องถิน่ของชาวบ้านปะคำาสำาโรงในพืน้ท่ีจงัหวดับรีุรมัยค์วรอนรุกัษ์
ไวต้อ่ไป และชกัชวนเดก็วยัรุน่ในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมและยงัทำาใหค้นรุ่นใหม่รูจ้กัการละเลน่ของวงมโหร ีและ 2.3 ผลการ
ประเมินของผู้ว่าจ้างวงมโหรีที่มีต่อความพึงพอใจต่อการแสดงเพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของวงมโหรีบ้าน
ปะคำาสำาโรงในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการสอบถามผู้ว่าจ้าง รวมจำานวน 11 คน พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ 
(ผู้ว่าจ้าง) ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการแสดงดนตรีมโหรีเพื่อสุนทรียภาพอยู่ในระดับมาก การถอดบทเรียนร่วมกันเพื่อ
ประเมินผลสำาเร็จกิจกรรมการวิจัย สรุปภาพรวมได้ดังนี้

แผนผังที่ 1 สรุปบทเรียนผู้เกี่ยวข้องพัฒนาวิจัยนวัตกรรมมโหรีพื้นบ้านปะคำาสำาโรง
ที่มา : พัฒนาโดยผู้วิจัย, 2559 เป้าหมาย
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เป็นจํานวนมาก คิดเป็นร้อยละ 81.18 ทําให้คนรับรู้นวัตกรรมวงมโหรี โดยเลือกผ่านช่องทางสื่อกิจกรรมพิเศษ คิด
เป็นร้อยละ 78.49 ความสําเร็จของวงมโหรีภูมิปัญญาท้องถิ่นมีจํานวนการแสดงเพ่ือฟ้ืนฟูอนุรักษ์สืบทอด ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินของชาวบ้านปะคําสําโรงในพ้ืนท่ีจังหวัดบุรีรัมย์ควรอนุรักษ์ไว้ต่อไป และชักชวนเด็กวัยรุ่นในชุมชนเข้าร่วม
กิจกรรมและยังทําให้คนรุ่นใหม่รู้จักการละเล่นของวงมโหรีและ2.3 ผลการประเมินของผู้ว่าจ้างวงมโหรีท่ีมีต่อความ
พึงพอใจต่อการแสดงเพื่อฟ้ืนฟูอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของวงมโหรีบ้านปะคําสําโรงในพ้ืนท่ีจังหวัดบุรีรัมย์
โดยการสอบถามผู้ว่าจ้าง รวมจํานวน 11 คนพบว่าผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ(ผู้ว่าจ้าง) ส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจต่อการแสดงดนตรีมโหรีเพ่ือสุนทรียภาพอยู่ในระดับมากการถอดบทเรียนร่วมกันเพ่ือประเมินผลสําเร็จ
กิจกรรมการวิจัย สรุปภาพรวมได้ดังนี้ 

 
แผนผังที่ 1สรุปบทเรียนผู้เก่ียวข้องพัฒนาวิจัยนวัตกรรมมโหรีพ้ืนบ้านปะคําสําโรง 

ที่มา :พัฒนาโดยผู้วิจัย,2559 

อภิปรายผล 
1.การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์นวัตกรรมมโหรีสู่สาธารณะพบว่า มีข้อค้นพบท่ีโดดเด่นจากงานวิจัย คือ 

1.1 การจัดทํา ตัวโน้ตงานวิจัยได้เน้นการมีส่วนร่วมผู้มีส่วนผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ ได้แก่ ภูมิปัญญาวงมโหรี ครู 
นักเรียน ตัวแทนเจ้าหน้าท่ี อบต.ตูมใหญ่ ผู้นําชุมชน คณะกรรมการชุมชน ชาวบ้าน ร่วมกับนักวิจัย มหาวิทยาลัย

มโหรีพ้ืนบ้านให้ประโยชน์กับชุมชน 

สรุปบทเรียนผู้เกี่ยวข้อง 
พัฒนาวิจัยนวัตกรรม 

มโหรีพ้ืนบ้านปะคําสําโรง 

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

เป้าหมาย 

สืบทอด อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 

ข้อจํากัด 
เวลาถ่ายทอดว่างไม่ตรงกัน ผู้สนใจ

เรียนรู้แบบครูพักลักจํา หาครูสืบทอด
ค่อนข้างยาก 

มโหรีกับนางรํา 

ประยุกต์ดนตรี 
เข้ากับยุคสมัย 

แนวทางส่งเสริม
พัฒนาภูมิปัญญา

มโหร ี
กลไกขับเคล่ือนภายในนอกชุมชน 

ผลักดันหลักสูตรท้องถิ่น 

สร้างคนรุ่นใหม่สืบทอด 

สร้างพิธีกร นักร้องประจําวง 

สร้างเครือข่ายภาคีความร่วมมือ ผลที่เกิดขึ้น 
จัดต้ังกลุ่ม นักดนตรี นางรํา วงมโหรีชุด

การแสดง เคร่ืองประดับ โลโก้เกิด
สัมพันธภาพ คน 3 วัย (เด็ก ผู้ใหญ่ 

ผู้สูงอายุ)ประชาชนเกิดความตระหนัก 
ความสําคัญ มีส่วนร่วมในกิจกรรม ค้นหาผู้

่

ผลที่ตามมา 

ข้อเสนอแนะ 
มิติทางสังคม: เกิดความสุข ความสามัคค ี
มติวัฒนธรรม:หลากหลายชนเผ่าทํานอง 
รูปแบบนักดนตรีมโหร:ี เรียนแบบครูพักลัก
จํา ประยุกต์ความเป็นพลวัตร มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมร่วมกัน  เหลียวหน้าแลหลัง  
อาชีพ/นวัตกรรม: ส่งเสริมอาชีพทอผ้าไหม 
เส่ือกก ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกลุ่มเช่ือมโยง

คนในชุมชนระเบิดจากข้าง
ในงานวิจัยเสริมสร้างให้เกิด
ความเข้มแข็งในชุมชน
บูรณาการร่วมกับชาวบ้าน 
ชุมชน วัด โรงเรียนอบต. 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ มโหรีคือสุนทรียภาพไม่มีล้าหลังมันอยู่ในใจ
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อภิปรายผล
 1. การจดัทำาสือ่ประชาสมัพนัธน์วตักรรมมโหรสู่ี
สาธารณะ พบว่า มีข้อค้นพบที่โดดเด่นจากงานวิจัย คือ 
  1.1 การจัดทำา ตัวโน้ต งานวิจัยได้เน้นการมี
ส่วนร่วมผู้มีส่วนผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ ได้แก่ ภูมิปัญญาวง
มโหรี ครู นักเรียน ตัวแทนเจ้าหน้าที่ อบต.ตูมใหญ่ ผู้นำา
ชุมชน คณะกรรมการชุมชน ชาวบ้าน ร่วมกับนักวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกันพัฒนาโจทย์วิจัยและ
ค้นหารูปแบบที่เหมาะสมพัฒนาสร้างนวัตกรรมสื่อชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดทำาตัวโน้ต เป็นการสืบสานและ
อนุรักษ์ดนตรีมโหรีพื้นบ้าน ดังคำากล่าวของนายบุญมี ดีรื่น
รัมย์ (สัมภาษณ์, 2558) ได้กล่าวว่า “สิ่งท่ีทางสมาชิกวง
มโหรีอยากจะได้มากที่สุดก็คือตัวโน้ตสำาหรับเพลงที่เล่น 
เพื่อที่จะได้ตีพิมพ์เพลงเหล่านั้นเอาไปให้เยาวชนได้ศึกษา
เรยีนรูแ้ละสบืทอดตอ่ไป” จงึทำาใหผู้ว้จิยั และนกัวจิยัชุมชน 
สนทนาพูดคุยร่วมกัน โดยมีการตั้งโจทย์ว่า “หากมีครู
ภูมิปัญญามโหรีท้องถิ่นเสียชีวิตไป ตามความชราภาพบ่อย
ขึ้น แนวโน้มอนาคตดนตรีมโหรีพื้นบ้านอาจจะต้อง
สูญหาย” จากประเด็นการสนทนาพูดคุยกับนักวิจัยชุมชน 
ทำาให้ผู้วิจัยพิจารณาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
หากไม่มีการบันทึกข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร อาจจะส่ง
ผลตอ่การสญูหายของภมูปิัญญาดนตรีมโหรพีืน้บา้น ผู้วจิยั
จงึได้นำาปญัหาไปแลกเปลีย่นสนทนาพดูคยุรว่มกบัอาจารย์
สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จนได้เกิดการเช่ือมโยงกับ
โครงการบรกิารวชิาการแกส่งัคมด้านสบืสานภูมปิญัญาทอ้ง
ถิ่ นตาม วิถีพอเ พียง  มหาวิทยาลัยราชภัฏ บุรี รั มย์  
ปีงบประมาณ 2557 จัดทำาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) ทางการบรกิารวชิาการระหวา่ง คณะมนษุยศาสตร์
และสงัคมศาสตร ์ศนูยบ์ริการวชิาการ สาขาวชิาการพฒันา
สงัคม สาขาวชิาดนตร ีมหาวทิยาลยัราชภฏับรีุรมัย ์กบั กลุม่
อนุรกัษม์โหรีพ้ืนบา้น บา้นปะคำาสำาโรง และ องคก์ารบรหิาร
ส่วนตำาบลตูมใหญ่ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เกิดการ
ถอดตัวโน้ต จำานวน 5 เพลง ได้แก่ โน้ตเพลงพายเรือ โน้ต
เพลงแห่ช้าง โน้ตเพลงตาแก้วแขนหักโน้ตเพลงสร้อยโศก 
และโน้ตเพลงรำาแม่มด เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2557 จึง
สามารถตอบสนองความต้องการของวงมโหรีและชุมชนได้
เป็นอย่างดี จากข้อมูลดังกล่าวช้ีให้เห็นว่า ประชาชนใน

ชุมชนเกิดการตื่นตัวที่จะอนุรักษ์ดนตรีมโหรีพื้นบ้าน ภาย
หลังที่งานวิจัยได้สร้างความตระหนักแล้ว ทำาให้ชาวบ้าน
มองเหน็ความสำาคัญในการอนรุกัษม์โหรพีืน้บา้นรว่มกนั จงึ
เกดิแนวคิดรว่มกนัจดัทำาตวัโนต้ไวสื้บสานภูมปิญัญาทอ้งถ่ิน 
จากการวเิคราะห์ของผูว้จิยั การจดัทำา ตัวโนต้เปน็นวตักรรม
สื่อพื้นบ้าน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเกศินี จุฑาวิจิตร 
(2548) สื่อดังกล่าวได้มีบทบาทในการพัฒนาวงมโหรีพื้น
บ้าน สามารถยกตัวอย่างได้คือ สื่อได้มีบทบาทในการผดุง
รักษาวัฒนธรรมและการแสดงออกซ่ึงเอกลักษณ์ของชาติ 
ซึ่งได้มีความสอดคล้องกับคำาบอกเล่าของคำาบอกเล่าของ
นายบญุชว่ย ดดัตนรมัย ์(สัมภาษณ,์ 2558) ทีไ่ดก้ลา่ววา่ วง
มโหรีพื้นบ้านเขมร มีเอกลักษณ์ ที่โดดเด่นเฉพาะตัว มี
ทำานองทีน่า่สนใจไมว่า่จะเปน็ทำานองเพลงชา้หรอืวา่ทำานอง
เพลงเรว็ ผูค้นทีไ่ดเ้ขา้มาชมมาฟงักเ็กดิความประทับใจเหน็
ความสำาคญัมากขึน้ เราตอ้งอนรุกัษสื์บสานวัฒนธรรมนีเ้อา
ไวใ้หไ้ดน้านทีส่ดุ งานวจิยัยงัไดส้นบัสนนุกับแนวคิดของพระ
มหาสุทติย ์อาภากโร (2548) ทีไ่ดก้ล่าววา่ นวตักรรมมคีวาม
หมายหลากหลายขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการ
เรยีนรูข้องศาสตรน์ัน้ๆ นวตักรรมจงึมคีวามเกีย่วขอ้งกบัการ
ดำารงชวีติของมนษุยใ์นทกุๆ ดา้น 1.2 อดัเสยีงทำานองบนัทกึ
เสียงมโหรี พบว่า เหตุผลประการสำาคัญในการบันทึกเสียง
เพลง วงมโหรีพื้นบ้านครั้งนี้ เนื่องจากมีครูภูมิปัญญามโหรี
พืน้บา้นปะคำาสำาโรงไดเ้สียชวีติดว้ยความชราภาพไป คอื พอ่
โล๊ะ ดัดตนรัมย์ อายุ 84 ปี เสียชีวิต เมื่อปี 2558 มีความ
เชีย่วชาญดนตรดีา้น ฉ่ิง ฉาบ ขลุ่ย และ พอ่แสวง คงนำา้ อาย ุ
80 ปี ปี เสียชีวิต เมื่อปี 2558 มีความเชี่ยวชาญดนตรีด้าน
ปี่เล็ก จากการจัดเวทีสนทนากลุ่มวิเคราะห์ร่วมกันนางบุญ
ชื่น บุปผาชัย สมาชิกกลุ่มนางรำา และบุตรสาวของพ่อโล๊ะ 
ดัดตนรัมย์ ครูภูมิปัญญามโหรีที่ได้เสียชีวิตไปได้กล่าวขึ้น 
“ถา้บม่ ีการบนัทกึไว ้อนาคตดนตรมีโหรพีืน้บ้านของเฮาคง
สิหายไป๋จึงเป็นเหตุให้ผู้วิจัย กลุ่มอนุรักษ์ภูมิปัญญามโหรี 
และผู้เกีย่วขอ้งในชุมชนรว่มกนัคิดเสนอแนวทางขบัเคล่ือน 
หากไม่มีการบันทึก ท่วงทำานองไว้ ภูมิปัญญาดนตรีอาจจะ
สูญหาย จะเหน็ไดว้า่การบนัทกึเสียงเพลงเปน็ส่ือนวตักรรม
ที่เข้าถึงง่าย ส่งผลต่อกลุ่มนางรำาวงมโหรีได้นำาเพลงท่ีอัด
เสียงไปซ้อมละเล่น เพื่อใช้ประกอบการแสดงร่วมกับวง
มโหรไีดง้า่ยมคีวามสะดวกมากขึน้ จงึมคีวามสอดคลอ้งตรง
ตามความต้องการของวงมโหรีและชุมชนได้เป็นอย่างดี ดัง
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คำาบอกเล่า ของนางดวงใจ ดัดตนรัมย์ (สัมภาษณ์, 2558) 
ทีก่ลา่ววา่ “เดมิท ีเวลากลุม่นางรำาซอ้มรำา ตอ้งอาศยัวงมโหรี
มาละเลน่แสดงสดใหจ้งัหวะทำานอง ซึง่ใช้เวลาและนกัดนตรี
บางท่านมีอายุมากแล้ว จึงเกิดความเม่ือยล้ากว่าจะซ้อม
เสร็จการได้บันทึกเสียงเพลงทำาให้สามารถท่ีจะนัดกลุ่ม
นางรำามาแสดงชว่งเวลาไหนกไ็ด ้โดยไมต่อ้งคำานงึถงึกลุม่นกั
ดนตรีที่จะละเล่นให้ทำานอง การบันทึกเสียงช่วยทำาให้ง่าย 
สะดวกต่อการดำาเนินกิจกรรมซ้อมรำาได้ดี” จากข้อมูลดัง
กล่าวชี้ให้เห็นว่า จากข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าการอนุรักษ์
และฟื้นฟูดนตรีมโหรีพื้นบ้าน จำาเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีการ
ถ่ายถอด บันทึก เรียนรู้ ไว้หลายรูปแบบ เช่น การบันทึก
เสยีง การถา่ยทอดสูเ่ดก็และเยาวชนการสรา้งกระบวนการ
เรียนรู้และความตระหนักให้มองเห็นคุณค่าของรากเหง้า
ของชุมชนจนนำาไปสู่ผลการเปลี่ยนไปสู่ความยั่งยืนต่อไป 
การอนรุกัษ์และฟืน้ฟดูนตรมีโหรพีืน้บา้น จำาเปน็อยา่งยิง่จะ
ต้องมีการถ่ายถอด บันทึก เรียนรู้ ไว้หลายรูปแบบ เช่น การ
บันทึกเสียง การถ่ายทอดสู่เด็กและเยาวชน การสร้าง
กระบวนการเรียนรู้และความตระหนักให้มองเห็นคุณค่า
ของรากเหง้าของชุมชนจนนำาไปสู่ผลการเปลี่ยนไปสู่ความ
ยั่งยืนต่อไป จึงมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ ดวงพร 
คำานูณวัฒน์ (2546) ที่ได้กล่าวว่าส่ือพื้นบ้านเป็นสื่อท่ีผู้รับ
สารมคีวามไวว้างใจ เป็นสือ่ทีใ่กลชิ้ดกบัประชาชนมากทีส่ดุ 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ เกศินี จุฑาวิจิตร 
(2548) ที่กล่าวว่า สื่อพื้นบ้าน มีบทบาทในการให้ความ
บนัเทงิ สงัคม ซึง่ไดม้คีวามสอดคลอ้งกบัคำาบอกเลา่ของนาย
เชือ่ม ดดัตนรมัย ์(สมัภาษณ,์ 2558) ทีไ่ดก้ลา่ววา่ มโหรเีปน็
ภมูปิญัญาทีท่รงคณุคา่ สรา้งความสขุ สุนทรียภาพของมโหรี
เป็นเพลงท่ีลึกซึ้ งฟังแล้วบันเทิงใจ และ มโหรี  คือ 
“สุนทรียภาพไม่มีล้าหลัง มันอยู่ในใจคน” 1.3 เกิดการขับ
เคลื่อนสู่สาธารณะ รายการชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร ตอน 
“มโหรชีวีติ” สถานโีทรทศันไ์ทยพบีเีอส (Thai PBS ) ผูวิ้จยั
ยังค้นพบว่า ลักษณะเด่นที่ดึงดูดให้ผู้ชมได้เกิดความสนใจ
ดนตรมีโหร ีคอื จงัหวะ ทำานองทัง้เพลงชา้และเพลงเรว็ของ
วงมโหรี ลักษณะการเป็นเครือญาติกันของกลุ่มนักดนตรี 
เกดิความเปน็กลุม่และการทำางานเปน็ทมี และมกีลุ่มนางรำา
ร่วมแสดง มีสมาชิกนางรำาที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราว ภูมิ
หลังของมโหรีชาติพันธ์ุเขมรแห่งบ้านปะคำาสำาโรงได้ดี คือ 
นางดวงใจ ดัดตนรัมย์ เธอสามารถเล่าถึงประวัติความเป็น

มา พัฒนาการกลุ่ม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงการละ
เล่น ทำานองเชื่อมโยงกับวิถีความเชื่อและพิธีกรรมของ
วัฒนธรรมพื้นถิ่น ซ่ึงมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ 
กาญจนา แกว้เทพ (2543) ทีก่ลา่วถงึสือ่บคุคล ผูว้จิยัพบวา่ 
จุดเด่นของสื่อบุคคลจากงานวิจัยนี้ คือ สามารถเลือกผู้รับ
สารได้ซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสให้คู่สนทนาเกิดการเรียนรู้
ระหวา่งกนัลกัษณะการสือ่สารเปน็การสือ่สารแบบสองทาง 
(two-way communication) ที่เน้นการปฏิสัมพันธ์ เป็น
ลักษณะที่เป็นธรรมชาติ ไม่มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัว ไม่มี
โครงสรา้งทีแ่น่ชดั นอกจากนีผู้้วจิยัยงัพบว่า คณุสพุงศ์ จติต์
เมือง และคุณเยาวเรศ กตัญญูเสริมพงศ์ เจ้าหน้าที่ภาค
สนาม ผู้ผลิตรายการชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร Thai PBS ได้
วเิคราะหต์วับคุคล เกดิแนวคิดสรา้งส่ือตวัละครจากสมาชิก
นางรำาวงมโหรี โดยให้ นางดวงใจ ดัดตนรัมย์ เดินเรื่องเข้า
สูม่โหรภีมูปิญัญาพ้ืนบา้นปะคำาสำาโรง บนฐานขอ้มลูจากงาน
วิจัยการถ่ายทำา ดำาเนินการอยู่ 2 ระยะ จนเกิดการผลักดัน
เสริมหนุนให้ วงมโหรีเป็นส่วนหนึ่งของรายการชีวิตจริงยิ่ง
กว่าละคร ตอน “มโหรีชีวิต” Thai PBS ทีวี ได้สำาเร็จ และ
ได้ออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 
ธนัวาคม 2558 เวลา 21.10 น. ทางชอ่งสถานโีทรทศัน ์Thai 
PBS ซึ่งได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ จง บุญประชา (2557 
: บทคัดย่อ) ได้ทำาการศึกษาเรื่องการออกแบบสื่อการจัด
แสดงเพื่อการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเยาวชน : กรณี
ศึกษาศูนยเ์ยาวชนสวนออ้ย ผลการศึกษาพบวา่ มกีารเรยีน
รู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านสื่อต่างๆ เช่น ทีวี วิทยุ อินเทอร์เน็ต 
รวมทั้งการจัดแสดงสื่อที่มีส่วนกระตุ้นทำาให้ เยาวชนมีการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี คือสื่อประสบการณ์
จำาลอง สือ่ภาพนิง่และสญัลกัษณ ์และสือ่แบบมปีฏสิมัพนัธ์
กบัผูช้ม และยงัมีความสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณฐัวด ีใจ
แสวงทรัพย์ (2557 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการสร้าง
เสริมทุนชุมชนผ่านการเรียนรู้จากการสร้างสื่อศิลป
วัฒนธรรมท้องถิ่น ผลการศึกษาพบว่าการเรียนรู้การสร้าง
สื่อศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจะช่วยสร้างเสริมทุนชุมชนด้าน
ทุนสังคมมากที่สุด นอกจากน้ีผู้วิจัยยังค้นพบว่า การขับ
เคลื่อนสู่สาธารณะดังกล่าว พิจารณาจากค้นหาทางเลือกที่
เหมาะสมของนวัตกรรมสื่อชุมชน (องค์ประกอบของมโหรี
พื้นบ้าน) มากำาหนดแนวทางออกแบบสร้างนวัตกรรมส่ือ
ชมุชนเพือ่การประชาสมัพนัธ ์และสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ 
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โรเจอส์ (Rogers, 1995) ที่ได้อธิบายว่า การเผยแพร่
นวัตกรรมเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในสังคม โดยเริ่มจากผู้
สร้างนวัตกรรมสู่ผู้รับข้อมูลและตัดสินใจนำานวัตกรรมไป
ปรับใช้ ให้เหมาะสมกับบริบทของตน นอกจากนี้ผู้วิจัย ได้
จัดสื่อวีดิทัศน์ เกิดการจัดทำาสื่อแบบมีส่วนร่วมผ่านสื่อ
ออนไลนห์ลายชอ่งทาง เชน่ เวบ็ไซต ์Facebook YouTube 
ประชาสัมพันธ์นวัตกรรมมโหรีสู่สาธารณะ
 2. กระบวนการเผยแพร่นวัตกรรมสื่อชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่า การเผยแพร่ในช่วงระยะที่ 1 สู่
ระยะที่ 2 นั้น เกิดมาจากปัญหาท่ีส่วนหน่ึงมาจากคนใน
ชุมชนคิด และทบทวนตนเองโดยดูจากต้นทุนวัฒนธรรม
และทุนทางสังคม ซึ่งในระยะแรกมีการจัดทำาโครงการ
นวัตกรรมภูมิปัญญามโหรีสร้างสุขเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญา
มโหรี นอกจากนี้ยังมีคนนอกเข้ามาชวนคิดชวนคุยและ
ให้การสนับสนุน จากที่ผู้วิจัยได้บูรณาการวิจัยร่วมกับ
การบริการวิชาการแก่สังคม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ผลักดันให้เกิดการจัดทำาบันทึกข้อตกลงความร่วม
มือ (MOU) ทางการบริการวิชาการด้านสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นตามวิถีพอเพียง ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ศูนย์บริการวิชาการ สาขาวิชาการพัฒนา
สงัคม สาขาวชิาดนตร ีมหาวทิยาลยัราชภฏับรีุรมัย ์กบั กลุม่
อนุรกัษม์โหรีพ้ืนบา้น บา้นปะคำาสำาโรง และ องคก์ารบรหิาร
ส่วนตำาบลตูมใหญ่ จากข้อมูลดังกล่าวช้ีให้เห็นว่าการสร้าง
ความตระหนักร่วมกันในการอนุรักษ์และฟื้นฟูดนตรีมโหรี
พื้นบ้าน ทำาให้ประชาชนทุกส่วนฝ่ายเกิดความตระหนัก
มองเห็นคุณค่าของรากเหง้าวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชน 
ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ คำาล่า มุสิกา และ
คณะ (2552 บทคัดย่อ) ได้ทำาการศึกษาเรื่องการอนุรักษ์
พิธีกรรมและการแต่งกายในการฟ้อนกลองตุ้ม จังหวัด
อุบลราชธานี จากการวิจัยผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชนทั้ง
สี่ชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ทุกชุมชนไม่ทราบ
ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาเรื่องการฟ้อน
กลองตุ้มของชุมชนตัวเอง ในฐานะนักวิชาการจึงเข้าไป
มีส่วนร่วมในการจัดเก็บข้อมูลเบ้ืองต้น ผลจากงานวิจัย
ชมุชนไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูพ้ธิกีรรมและการแตง่กายในการ
ฟ้อนกลองตุ้ม ภายในชุมชนของตนเองและชุมชนอื่น เกิด
กระบวนการถ่ายทอดองคค์วามรูพ้ธิกีรรมและการแตง่กาย

รวมทัง้ทา่ทางการแสดงในการฟอ้นกลองตุม้สูช่มุชน สถาน
ศึกษาจำานวน 109 แห่งทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้วิจัย
พบว่า เป้าหมายสูงสุดในการพัฒนาและสืบสานภูมิปัญญา
มโหรีท้องถิ่น คือ เป็นทางเลือกโดยประยุกต์ทำานองดนตรี
พื้นบ้านให้เข้ากับยุคสมัยแต่ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมโดย
พัฒนาเป็นนวัตกรรม ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ณัฐวดี ใจแสวงทรัพย์ (2557: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
การสร้างเสริมทุนชุมชนผ่านการเรียนรู้จากการสร้างสื่อ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ผลการศึกษาพบว่าการเรียนรู้การ
สร้างส่ือศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจะช่วยสร้างเสริมทุนชุมชน
ด้านทุนสังคมมากที่สุด นอกจากนี้ผู้วิจัยยังค้นพบว่าการ
กระบวนการเผยแพรด่งักล่าว พิจารณาจากคน้หาทางเลอืก 
ทีเ่หมาะสมของนวตักรรมส่ือชุมชน (องค์ประกอบของมโหรี
พื้นบ้าน) มากำาหนดแนวทางออกแบบสร้างนวัตกรรมสื่อ
ชุมชนเพื่อการประชาสัมพันธ์ และสอดคล้องกับแนวคิด
ของ โรเจอส์ (Rogers, 1995) ที่ได้อธิบายว่า การเผยแพร่
นวัตกรรมเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในสังคม โดยเร่ิมจาก
ผู้สร้างนวัตกรรมสู่ผู้รับข้อมูลและตัดสินใจนำานวัตกรรมไป
ปรับใช้ ให้เหมาะสมกับบริบทของตน นอกจากนี้ผู้วิจัยยัง
พบว่า รูปแบบการพัฒนาความรู้จากภูมิปัญญามโหรีท้อง
ถิ่นที่เกิดขึ้นนั้น เป็นการพัฒนาที่ชุมชน มีบทบาทสำาคัญ
ในการกำาหนดความต้องการการพัฒนาด้วยตนเอง โดย
พิจารณาจาก 1) ทุนมนุษย์ คนในชุมชน และคนในชุมชน 
ร่วมกับคนนอก 2) ต้นทุนทางวัฒนธรรม เน้นการใช้ความรู้
ภูมิปัญญา ที่ได้นำามาปรับประยุกต์ใช้ในการดำาเนินชีวิต
อย่างสอดคล้องกับวิถีและบริบท 3) ทุนทางสังคม เน้น
ความสัมพันธ์ที่อยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติที่ก่อให้เกิด
ความสามัคคี ความเอ้ืออาทรต่อกัน ความไว้วางใจ ความ
เป็นกลุ่ม และเครือข่าย ท่ีจะเกิดขึ้นในลักษณะการช่วย
เหลือเกื้อกูลกันและกัน 4) ทุนทรัพยากร พิจารณาจาก
ความสมดลุ และสอดคลอ้งกับวถิกีารดำาเนนิชีวติ ประโยชน์
สูง ประหยัดสุด กับวิถีการดำาเนินชีวิต ทั้งนี้ ต้องนำาต้นทุน
ทางวฒันธรรมเปน็ตวัตัง้ ซ่ึงจะเชือ่มโยงองคป์ระกอบของวิถี
ชวีติทัง้หมดเขา้มาอยา่งบรูณาการ ซึง่รวมทัง้ด้านเศรษฐกจิ 
จติใจ สงัคม สิง่แวดลอ้ม และสขุภาพ เมือ่เชือ่มโยงเป็นบรูณ
าการก็เกิดความสมดุล เมื่อมีความสมดุลก็มีความปกติและ
ยั่งยืน (ประเวศ วะสี, 2546) และผู้วิจัยยังค้นพบว่า การ
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เผยแพร่นวตักรรมภมูปิญัญามโหรีทอ้งถ่ินนัน้ พจิารณาจาก
ค้นหาทางเลือกที่เหมาะสมของนวัตกรรมสื่อชุมชน (องค์
ประกอบของมโหรีพ้ืนบ้าน) มากำาหนดแนวทางออกแบบ
สร้างนวัตกรรมสื่อชุมชนเพื่อการประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับแนวคิดของวิจารณ์ พานิช (2546) ที่กล่าวว่า 
การสร้างนวัตกรรมต้องอาศัยความรู้ กิจกรรมท่ีจะสร้าง
ความมั่งคั่งจากความรู้นั้นยิ่งดำาเนินการตัวปัจจัยหลักคือ 
นวัตกรรมและความรู้จะยิ่งงอกงาม อยู่ในสภาพ “ยิ่งใช้ ยิ่ง
งอกงาม”แต่การสร้างความม่ังคั่งจากทรัพยากรธรรมชาติ 
ทนุ และแรงงานยิง่ดำาเนนิการ ตวัปจัจยัจะยิง่รอ่ยหลอลงไป 
อยู่ในสภาพ“ใช้แล้วหมดไป” การพัฒนาในแนวทางแรกจึง
เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน
 3.  สรุปบทเรียนผู้เก่ียวข้องเพื่อพัฒนาและวิจัย
นวตักรรมสือ่ชมุชน(มโหร)ี อยา่งยัง่ยนื พบวา่ ผลการศกึษา
มีความสอดคล้องกับแนวคิดของโรเจอส์ (Rogers,1995) 
ที่ได้อธิบายว่ากระบวนการพัฒนาต้นแบบของนวัตกรรม
จำาเป็นต้องมีการทำางานในขั้นตอน 1) การสร้างต้นแบบ 
2) การทดลองเพื่อตรวจสอบต้นแบบ 3) การนำาต้นแบบ
ไปปฏิบัติ ผ่านเครือข่ายการเรียนรู้ ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า 
ดนตรีมโหรีพื้นบ้านเกิดขึ้นจากเสียงดนตรีที่มีการถ่ายทอด
กันมาด้วยวาจา และมีการเรียนรู้ผ่านการฟังมากกว่าการ
อา่น จงึเปน็ลักษณะการสบืทอดทางวฒันธรรมของชาวบา้น 
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความ
ตงึเครยีดจากการทำางาน ชว่ยสรา้งสรรค์ความรืน่เรงิบนัเทงิ
ให้เกิดขึน้ในหมูค่ณะชาวบา้นท้องถิน่ และยงัสะทอ้นใหเ้หน็
ถึงขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี วัฒนธรรม สภาพความ
เป็นอยู่ ความอุดมสมบูรณ์ ความแห้งแล้ง โดยภาพสะท้อน
เหล่านี้จะดูได้จาก จังหวะทำานองสำาเนียงเพลง/บทเพลง 
ลกัษณะของเครือ่งดนตรไีดอ้ยา่งชดัเจน ซึง่ดนตรขีองแต่ละ
พืน้ถิน่จะมลีกัษณะโดยเฉพาะของตนเอง จะมสีำาเนยีงเพลง 
ภาษา เอกลกัษณ ์และลกัษณะเครือ่งดนตรแีตกตา่งกันออก
ไปตามลกัษณะภมูปิระเทศ นอกจากนี ้ผูว้จิยัมขีอ้คน้พบ ผล
ที่เกิดขึ้นจากการสร้างนวัตกรรมสื่อชุมชนภูมิปัญญามโหรี
ชุมชนท้องถิ่น จากระยะที่ 1 สู่ระยะที่ 2 พบว่า ประกอบ
ด้วย 1) ผลที่มุ่งหวังให้เกิด พบว่า ทุนมนุษย์เป็นปัจจัยหลัก
ในการขับเคลื่อนกิจกรรม ได้แก่ แกนนำามีความเข้มแข็ง
มีความรู้ความสามารถ มีความมุ่งม่ันตั้งใจ เสียสละ และ

ทำางาน เพื่อส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง และสามารถเชื่อมโยง
กับผู้วิจัยในฐานนักวิชาการสถาบันอุดมศึกษาท้องถิ่นท่ีมี
เครือข่ายการทำางานทางสังคม นอกจากนี้ ก็ยังถือว่าคนใน
ชมุชนนัน้ กเ็ปน็องคป์ระกอบสำาคญัทีม่สีว่นทำาใหก้ารดำาเนนิ
กิจกรรมสามารถขับเคล่ือนและดำาเนินการไปได้ด้วยดีเช่น
เดียวกัน 2) ผลที่เกิดตามมา เป็นผลที่ได้หรือ ที่เกิดขึ้นจาก
การพัฒนาแนวทางการสร้างนวัตกรรมสื่อชุมชนภูมิปัญญา
มโหรีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยไม่ได้คาดหวังให้เกิด และ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำาเนินกิจกรรม ข้อค้นพบ
ของผู้วิจัย พบว่า มองเห็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลง (Change 
Agent) ด้านองค์กรชุมชน ได้แก่ นางบุญชื่น บุปชัยยา และ
นางดวงใจ ดดัตนรมัย ์กลุม่นางรำาและสมาชิกกลุม่มโหรพ้ืีน
บา้นปะคำาสำาโรง ทีส่ามารถตดิต่อเช่ือมประสานกบัเครอืขา่ย
ส่ือสาธารณะร่วมกับผู้วิจัย ผลักดันให้เกิดรายการชีวิตจริง
ยิ่งกว่าละคร ตอน “มโหรีชีวิต” สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
(Thai PBS) ซึ่งเป็นรายการทำาให้ประชาชนทั้งในและนอก
ชุมชนเห็นความสำาคัญและเสริมคุณค่าให้ภูมิปัญหามโหรี 
และมีความรู้สึกร่วมในการสืบสานภูมิปัญญามโหรีพื้นบ้าน 
เปน็นวตักรรมใหมที่น่า่สนใจ และขอ้ค้นพบอกีอยา่งหนึง่ใน
การวิจัยชิ้นนี้ คือ มีการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นหลังการวิจัย 
ด้านนักวิจัย ผู้วิจัยได้เรียนรู้สถานการณ์จริงจากชุมชน ได้
บรูณการเรียนการสอนกบัการวิจยั และการบรกิารวชิาการ
สู่ทอ้งถิน่ ไดร้บัเกยีรตบิตัรนกัวจัิยรบัใชส้งัคม และรางวลันกั
วิจัยรับใช้สังคมดีเด่น ในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ 
ดา้นกลุม่อนรุกัษ์มโหรพีืน้บา้นและชมุชน มคีวามตืน่ตวั และ
ให้ความสนใจเกี่ยวกับการฟื้นฟู อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม
ดนตรพีืน้บา้น มกีารตดิตอ่การแสดงในวงกวา้งขึน้ อาทเิชน่ 
การแสดงในงานกาชาดจังหวัด การแสดงในกิจกรรมตาม
ประเพณีท้องถิ่นประจำาตำาบล การแสดงลานวัฒนธรรมใน
งานถนนคนเดิน (เซราะกราว) บริเวณเขตเทศบาลเมือง
บุรีรัมย์ เป็นต้น

สรุปผล
 1. การจดัทำาสือ่ประชาสมัพนัธ์นวตักรรมมโหรี
สู่สาธารณะ ประกอบด้วย ตัวโน้ต อัดเสียงทำานอง วีดิทัศน์ 
การขบัเคลือ่นสูส่าธารณะผ่านรายการชวีติจรงิยิง่กวา่ละคร 
ตอน “มโหรีชีวิต” สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)
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และข้อมูลพื้นฐานกลุ่มอนุรักษ์มโหรีพื้นบ้านปะคำาสำาโรง 
ผลที่เกิดขึ้นชี้ให้เห็นว่าการอนุรักษ์และฟื้นฟูดนตรีมโหรี
พื้นบ้าน จำาเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีการถ่ายถอด บันทึก เรียน
รู้ ไว้หลายรูปแบบ การสร้างกระบวนการเรียนรู้และความ
ตระหนักให้มองเห็นคุณค่าของรากเหง้าของชุมชน จนนำา
ไปสู่ผลการเปลี่ยนไปสู่ความยั่งยืนต่อไป
 2. กระบวนการเผยแพร่นวัตกรรมสื่อชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ สร้างความตระหนัก โดยบันทึกข้อ
ตกลงความร่วมมอื (MOU) ทางการบริการวชิาการระหวา่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กับกลุ่มอนุรักษ์มโหรีพื้นบ้าน
บ้านปะคำาสำาโรง และองค์การบริหารส่วนตำาบลตูมใหญ่ 
ผลที่เกิดข้ึนชี้ให้เห็นว่าการสร้างความตระหนักร่วมกันใน
การอนุรักษ์และฟื้นฟูดนตรีมโหรีพื้นบ้าน ทำาให้ประชาชน
ทกุสว่นฝา่ยเกดิความตระหนกัมองเหน็คุณคา่ของรากเหงา้
วัฒนธรรม ดั่งเดิมของชุมชน
 3.  สรปุบทเรยีนผูเ้กีย่วขอ้งเพ่ือพฒันาและวจิยั
นวตักรรมสือ่ชมุชนอยา่งย่ังยนื ประกอบดว้ย การถอดบท
เรยีนเพือ่ประเมนิผลสำาเรจ็การขับเคลือ่นกจิกรรม ประเมนิ
ความพงึพอใจ ประเมนิการรบัรูจ้ากผูรั้บชมการแสดงและผู้
ว่าจ้าง ผลที่เกิดขึ้นชี้ให้เห็นว่าการสรุปบทเรียนร่วมกันเพื่อ
ประเมินผลสำาเร็จการดำาเนินการวิจัยจะเกิดข้อค้นพบและ
องค์ความรู้ใหม่ในการวิจัยและพัฒนาต่อไป

บทสรุป
 การมีส่วนร่วมทุกระดับในชุมชนและเครือข่าย
ภาคีที่เกี่ยวข้องทำาให้เกิดความสามัคคีและความภาคภูมิใจ
ร่วมกันในการสร้างนวัตกรรมสื่อชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนบ้านปะคำาสำาโรง ตำาบลตูมใหญ่ 
อำาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์จากระยะที่ 1 สู่ ระยะที่ 2 
สามารถเชือ่มโยงบรูณาการสรา้งความรว่มมอืเครอืขา่ยภาคี
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดการยอมรับทางสังคม ผลลัพธ์เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งเป็นผลมาจากการสร้างนวัตกรรมนำาเสนอ 
การแสดง เกิดการยอมรับ สร้างความภาคภูมิใจ เกิดความ
มุ่งหวัง สมาชิกกลุ่มอนุรักษ์มโหรีพื้นบ้านปะคำาสำาโรงและ
ชาวชุมชนเกิดความตระหนักเห็นความสำาคัญเกิดแนวคิด
การสืบสาน (คนรุ่นหลังสืบสาน) การอนุรักษ์ (การยอมรับ
อัตลักษณ์ เกิดการประยุกต์ใช้ (โลกเปลี่ยน ประยุกต์ใช้ให้

เข้ากับยุคสมัย) ถึงจะอยู่ได้และยั่งยืน
ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการต่อหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ได้แก่ การสร้างเครือข่ายภาคีความร่วมมือโดย
นำาผลงานวิจัยผลักดันเชิงนโยบายสู่หลักสูตรท้องถิ่นและ
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน   
 2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการต่อชุมชน ได้แก่ 
ส่งเสริมให้คนในชุมชนเห็นความสำาคัญมีส่วนร่วมพัฒนา 
อนรุกัษ ์สรา้งคณุคา่ ขยายกลุม่ผูส้นใจ จดัใหม้ศีนูยถ์า่ยทอด 
พฒันาคนรุน่ใหมสู่ก่ระบวนการเรยีนรู ้จดัให้มพีธิกีรประจำา
วงมโหรี เพิ่มตัวตลกประกอบฉาก นักร้องประจำาวงมโหรี 
เพิ่มเนื้อร้องทำานอง จัดสวัสดิการยกระดับคุณภาพชีวิต
ภมูปิญัญามโหร ีสรา้งคณุคา่ ใหก้ารยอมรบั ผา่นสือ่มวลชน
และสาธารณะ 
 3. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ได้แก่ การ
บริหารจัดการกลุ่มอนุรักษ์มโหรีพื้นบ้านเพื่อการพึ่งพา
ตนเอง ตลอดจนการร่วมกับภาคีในการช่วยกันขับเคล่ือน
ต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน และ 
 4. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป ได้แก่ 
ควรสังเคราะห์ผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นจากการพัฒนาสร้าง
นวัตกรรมส่ือชุมชนภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่น การวิจัยและ
พัฒนา เพื่อจัดทำาหลักสูตรท้องถิ่นด้านภูมิปัญญามโหรี
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