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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเงื่อนไขและกระบวนการเรียนรูและการถายทอดภูมิปญญา
ทองถิ่นดานดนตรีขลุยและแคนของชุมชนคูบัว อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในการเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนคูบัว อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก การ
สัมภาษณระดับลึก และการสังเกตแบบไมมีสวนรวม และวิเคราะหขอมูลโดยใชทฤษฎีฐานราก
ผลการศึกษาพบวา 1. กระบวนการเรียนรูและการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นแบบดั้งเดิม แบงเปน 3
ดาน 1) ดานครอบครัว ประกอบดวย การเห็นการทําเครื่องดนตรีของครอบครัว การชวยงานของครอบครัว การ
ถายทอดโดยตรง และการเรียนรูในหมูเครือญาติ 2) ดานชุมชน ประกอบดวย การสังเกตและจดจํา การเปนลูกมือ
ชวยงาน การฝกปฏิบัติจริง และการบันทึกเปนลายลักษณอักษร 3) ดานพิธีกรรม ประกอบดวย การตอเพลงใน
ชุมชน และการตอเพลงระหวางหมูบาน แตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในชุมชน ทําใหมีการจัดทําหลักสูตร
ทองถิ่นเพื่อการเรียนรูและการถายทอดภูมิปญญาดนตรีขลุยและแคนในระบบโรงเรียน
2. เงื่อนไขของกระบวนการเรียนรูและการถายทอดภูมิปญญาดานดนตรีขลุยและแคนในการ
เสริ ม สร า งความเข ม แข็ ง ของชุ ม ชนคู บั ว ประกอบด ว ย 1) ความเข ม แข็ ง ด า นสั ง คม โดยการเสริ ม สร า ง
ความสัมพันธทางสังคม ทั้งในระดับครอบครัว โรงเรียน และชุมชน 2) ความเขมแข็งดานวัฒนธรรม โดยการ
เสริมสรางเอกลักษณของชุมชนคูบัวผานการเลนดนตรีในพิธีกรรม 3) ความเขมแข็งดานเศรษฐกิจ โดยการ
เสริมสรางรายไดใหแกคนในชุมชน รวมทั้งการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อสงเสริมความมีสวนรวมของคนในชุมชน
ในการรวมกลุมอาชีพ
คําสําคัญ : กระบวนการเรียนรู การถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น ดนตรีขลุยและแคนของชุมชนคูบัว การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
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Abstract
The purposes of this research to: 1) study learning and transmitting process of local
wisdom for making Khuli and Khaen of Kubua Community Muang District, Ratchaburi Province
and 2) to study conditions of learning and transmitting process of local wisdom for making
Khuli and Khaen of Kubua Community empowerment Muang District, Ratchaburi Province. This
study used qualitative research method. The instruments were in-depth interview and nonparticipant observation. The data was a analysis by Grounded Theory.
The results of the research: 1. Traditional learning and transmitting process of Khuli
and Khaen music local wisdom were divided to 3 ways 1) Family consisted of seeing music
instruments making of the family, helping family work, direct transmitting and learning to make
music instruments in the relatives. 2) Community consisted of observation and recording, and
3) Ceremony consisted of continuation in the community and song continuation between
villages. But when there was social change in the community, there was local curricular making
for learning and transmitting process of local music wisdom Khuli and Khaen in school system.
2. Learning and transmitting process of music local wisdom Khuli and Khaen as
condition of Kubua Community empowerment could be concluded as 1) Social strength was to
promote social relationship in family, school and community. Cultural strength is to promote
identity of Kubua Community by music playing in the ceremony. 3) Economical strength was to
make an income for people in the community including government promotion to promote
participation of people in the community for professional grouping.
Keywords : learning process, transmitting of music local wisdom, Khlui and Khaen of Kubua community,
Community empowerment
E-mail : muk_than@hotmail.com

คํานํา

ในอดี ตสั ง คมไทยมี วิถี ชี วิ ตที่ สั ม พั นธ แ ละพึ่ ง พิ งอยู กั บ ธรรมชาติ ม าชา นาน มี ก ารร ว มกัน สร างสรรค
วัฒนธรรมและภูมิปญญาอันทรงคุณคาในดานตาง ๆ อันเปนปจจัยสําคัญตอการดํารงชีวิตของคนในสังคม ที่ได
สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน ที่ผานการคิดคน ปรับประยุกตใหสอดคลองเหมาะสมตอชีวิตของคนและธรรมชาติ
(พิทยา วองกุล 2544 : 293) ซึ่งคุณคาของภูมิปญญาอันเปนพื้นฐานแหงการดํารงชีวิต สามารถรักษาสมดุล
ระหวางความสัมพันธของมนุษยกับสภาพแวดลอมในสังคมเดียวกัน และสังคมอื่นๆ ซึ่งความสมดุลดังกลาว
ยังคงมีอยูและถายทอดสืบตอกันมา แมจะมีบางสวนที่หายไป แตก็มีสิ่งใหมๆ เกิดขึ้นมาแทนที่ รวมทั้งสิ่งใหม
และสิ่งเกาประสานกันเขากลายเปนพลังที่นําชุมชนและสังคมไทยใหอยูรอดมาจนถึงทุกวันนี้ (ปฐม นิคมานนท
2535 : 19) นอกจากนี้ ภูมิปญญาเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณเฉพาะของชุมชน ซึ่งมีผลตอการ
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พัฒนาทองถิ่นและเปนพลังที่ตอตานการครอบงําของวัฒนธรรมบริโภคจากตางประเทศ (ฉัตรทิพย นาถสุภา
2540 : 5-7) ดวยเหตุนี้ การศึกษาภูมิปญญาและการสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นจึงเปนสิ่งจําเปนตอการพัฒนา
ของชุมชนและพัฒนาประเทศ เนื่องจากการตระหนักรูในเรื่องของภูมิปญญาทองถิ่น เปนเงื่อนไขที่จะสงเสริมให
เกิดการมีสวนรวมของทองถิ่น และเปนการสรางองคความรูที่แสดงถึงความสัมพันธที่มีความเชื่อมโยงระหวาง
ธรรมชาติ จิตใจ ความสัมพันธทางสังคม และเศรษฐกิจ เพื่อนําไปสูการจัดการทรัพยากรและภูมิปญญาใหมี
ความสอดคลองตอวิถีชีวิตของชุมชน และเกิดการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน
จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจที่ศึกษากระบวนการเรียนรูและการถายทอดภูมิปญญาดานดนตรี
ขลุยและแคน ของชุมชนคูบัว อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีเอกลักษณทางดานดนตรีขลุยและแคนมาตั้งแตใน
อดีต แมวาจะมีกระแสของความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมจากภายนอกที่เขามาสูชุมชนคู
บัว แตชุมชนคูบัวสามารถธํารงรักษาภูมิปญญาดนตรีขลุยและแคน ใหเปนเอกลักษณทางดนตรีที่สรางความ
ภูมิใจใหแกคนในชุมชน และมีบทบาทสําคัญตอการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนจนถึงปจจุบัน
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาเงื่อนไขและกระบวนการเรียนรูและการถายทอดภูมิปญญาดานดนตรีขลุยและแคน ที่นําไปสู
การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนคูบัว อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีผูใหขอมูลหลักทั้งหมด 26 คน แบง
ออกเปน 5 กลุมไดแก 1) ปราชญชาวบาน จํานวน 1 คน 2) ผูนําทองถิ่น ประกอบดวย กํานัน และผูใหญบาน
จํานวน 2 คน 3) ผูทําเครื่องดนตรีขลุยและแคนจํานวน 10 คน 4) บุคลากรของภาครัฐที่ตั้งอยูในพื้นที่
ประกอบดวย ผูอํานวยการสถานศึกษา ครูอาจารยและนักเรียน จํานวน 5 คน 5) ผูสูงอายุที่อาศัยอยูในพื้นที่ของ
ชาวไท-ยวน จํานวน 5 คน ในการวิจัยครั้งนี้เปนการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามเปนหลักและรวบรวมขอมูล
เอกสารเปนสวนประกอบ การเก็บรวบรวมขอมูลใชวิธีการสัมภาษณระดับลึก (In Depth Interview) การสังเกต
แบบไมมีสวนรวม (Non Participant Observation) แลววิเคราะหขอมูลโดยใชทฤษฎีฐานราก (Grounded
Theory)

ผลและวิจารณ

1. กระบวนการเรียนรูและการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นดานดนตรีประเภทขลุยและแคนแบบ
ดั้งเดิม
การเรียนรูและการถายทอดในครอบครัว
ในสังคมแบบดั้งเดิม การเรียนรูและการถายทอดดนตรีขลุยและแคน เปนการเรียนรู และการถายทอด
วิธีการทําจากบุคคลภายในครอบครัว ผูถายทอดจะประกอบดวย พอแม หรือคนในครอบครัว ไดแก ปูยา ตายาย
พี่ปานาอา สวนผูรับการถายทอด ไดแก บุตรหลานที่อยูในครอบครัวที่ประกอบอาชีพการทําเครื่องดนตรี แลวได
ยิน ไดเห็น จนกลายเปนกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง
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การเรียนรูและการถายทอดที่เกิดจากการชวยงานภายในครอบครัว เปนการเรียนรูที่เกิดจากความสนใจ
การทํ า เครื่ อ งดนตรี ข องของลู ก หลาน ซึ่ ง สามารถปฏิ บั ติ ไ ด ด ว ยการช ว ยเหลื อ ผู ใ หญ ทํ า เครื่ อ งดนตรี อ ยูใ น
ชีวิตประจําวัน เมื่อมีโอกาสไดลองฝกทําเครื่องดนตรี ความมานะพยายามขวนขวายและฝกฝนจนเกิดเปนความ
ชํานาญในการทําเครื่องดนตรีใหไดเหมือนกับพอแมพี่นองของตนเอง
การเรียนรูจากการถายทอดโดยตรงเปนเรียนรูจากผูใหญในครอบครัวที่ประกอบอาชีพทําเครื่องดนตรี
ขลุยและแคน โดยมีพอแม พี่นอง และเครือญาติที่ประกอบอาชีพทําเครื่องดนตรีเปนผูกระตุน สงเสริม และ
สนับสนุนใหลูกหลานเกิดความสนใจในการทําเครื่องดนตรีมาตั้งแตเด็ก เมื่อลูกหลานมีความรูเบื้องตนในการทํา
เครื่องดนตรี ครอบครัวจะสอนการทําเครื่องดนตรีโดยตรง เพื่อที่จะนําความรูทั้งการทําเครื่องดนตรี และการเลน
เครื่องดนตรี ไปใชประกอบอาชีพ
การเรียนรูในหมูเครือญาติเปนการเรียนรูดนตรีขลุยและแคนที่เกิดการปฏิบัติของสมาชิกในครอบครัว
แลวขยายเครือขายของการถายทอดและเรียนรูการทําเครื่องดนตรีขลุยและแคนไปยังเครือญาติ เพื่อเปนการ
แลกเปลี่ยนความรูใ นการทําดนตรีขลุยและแคน ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับแนวคิดของสามารถ จันทรสูรย
(2536) ที่ไดกลาวถึง การถายทอดภูมิปญญาการทําเครื่องดนตรีขลุยและแคนใหลูกหลานที่เริ่มตนจากการใหบุตร
หลานมาชวยในการทําเครื่องดนตรี ทําในขั้นตอนการผลิตที่ไมยุงยากและสลับซับซอน ทําใหลูกหลานเกิดการ
คลุกคลี สัมผัสการทําเครื่องดนตรีของบุคคลในครอบครัว เมื่อนานเขาลูกหลานก็เกิดการซึมซับภูมิปญญาการทํา
เครื่องดนตรีขลุยและแคน สงผลใหลูกหลานเกิดการเรียนรูดวยตัวเองจากการฝกหัดหรือการฝกฝนดวยตนเอง
การเรียนรูและการถายทอดในชุมชน
การเรียนรูจากการสังเกต และจดจําเปนการเรียนรูการทําและการเลนเครื่องดนตรีขลุยและแคนที่เกิด
การปฏิบัติของสมาชิกในครอบครัวซึ่งมีวิธีการเรียนรูและถายทอดจากการเห็น ผูรูที่มีความสามารถในการทําและ
การเลนเครื่องดนตรีขลุยและแคน แลวเกิดความสนใจ ผูเรียนจึงสังเกตการทํางานของผูรู แลวจดจํา วิธีการนี้
ผูเรียนจะไดเรียนรูดวยตนเองจากการฝกปฏิบัติ ทําใหเขาใจในขั้นตอนตาง ๆ จนเกิดเปนทักษะ และสามารถ
นํามาปฏิบัติไดดวยตนเอง
การเรียนรูโดยการเปนลูกมือชวยงานการทําเครื่องดนตรี ทําใหผูเรียนไดเรียนรูการทําเครื่องดนตรีในทุก
ขั้นตอน และผูถายทอดจะคอยสอนวิธีการทําเครื่องดนตรีไปดวย ทําใหผูเรียนเกิดความชํานาญในการทําเครื่อง
ดนตรีขลุยและแคน และสามารถทําไดดวยตนเอง
การปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนาไปสูการประกอบอาชีพ เริ่มตนจากการที่ผูเรียนมีความสนใจ และมองเห็น
แบบอยางที่ดีของการทําเครื่องดนตรีขลุยและแคน จึงไปเรียนเพิ่มเติมกับผูรูที่มีความสามารถในการทําเครื่อง
ดนตรีขลุยและแคน การเรียนรูจ ะเริ่มตนจากผูรทู ี่จะคอยบอกคอยสอนวิธีการทําเครื่องดนตรีอยางละเอียด โดยจะ
เริ่มสอนตั้งแตการหาวัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือที่ใชในการทํา ขั้นตอนในการทําไปจนถึงการประกอบเครื่อง
ดนตรีขลุยและแคน โดยมีผูสอนคอยแนะนํา ตรวจสอบ แกไข วิธีการทําเครื่องดนตรีขลุยและแคน เมื่อผูเรียนมี
ความสามารถในการทําเบื้องตนแลว ผูสอนจะแนะนําเคล็ดลับในการทําเครื่องดนตรีและใหผูเรียนนําไปฝกปฏิบัติ
ดวยตนเอง จนเกิดความชํานาญและสามารถนํามาประกอบอาชีพของตนเอง
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การเรียนรูจากการบันทึกเปนลายลักษณอักษรเปนการอธิบายวิธีการทําเครื่องดนตรีขลุยและแคนจากผู
ถายทอดที่มีประสบการณ โดยผูถายทอดเปนผูจดบันทึกหรือบอกใหผูรับการถายทอดจดบันทึกเปนลายลักษณ
อักษรในขั้นตอนของการทําและการเลนเครื่องดนตรีขลุยและแคน เพื่อใหผูรับการถายทอดสามารถทบทวน และมี
ความเขาใจในขั้นตอนตาง ๆ อยางชัดเจน นอกจากนี้ผูถายทอดยังจัดทําเอกสารเกี่ยวกับดนตรีขลุยและแคนเพื่อ
ปองกันการหลงลืมและสูญหาย สงผลใหความรูในการทําเครื่องดนตรีของชุมชนมีการสืบทอดตอไป เชนเดียวกัน
กับผลการวิจัยของ เอกรัฐ อินตะวงศา (2545) ที่ไดศึกษาเรื่อง การถายทอดความรูอาชีพชางปนสิงห พบวา การ
เรียนรู และการถายทอดภูมิปญญามีความสนใจมาจากสภาพแวดลอม เปนการถายทอดจากบุคคลในชุมชน
ดวยการทํางานเปนลูกมือคลุกคลีอยูทุกวัน โดยมีวิธีการเรียนรูและถายทอดดวยการพูดคุย แนะนํา ทําใหดูเปน
ตัวอยาง และใหฝกปฏิบัติตาม ทําใหเกิดการเรียนรูและถายทอดที่นําไปสูการปฏิบัติ เพื่อพัฒนาไปสูอาชีพ
การเรียนรูและการถายทอดในพิธีกรรม
การตอเพลงในชุมชนเปนการเรียนรูที่เกิดจากนักดนตรีในชุมชนนําดนตรีขลุยและแคนมาบรรเลงในงาน
พิธีกรรม เพื่อความสนุกสนานและเปนการเชิญชวนใหคนในชุมชนเขามารวมงานบุญ โดยในชวงกอนพิธีกรรมนัก
ดนตรีจะใชเวลาวางจากการทํางานมาตอเพลง โดยหัวหนาวงจะมีการสอนลูกวงในลักษณะแบบตัวตอตัว สอนที
ละทอน และจะมาทบทวนเนื้อหาในวันตอไป จนกวาจะจบเพลง
การตอเพลงระหวางหมูบานเปน การเรียนรูและถายทอดการบรรเลงดนตรีเกิดขึ้นจากการทํากิจกรรม
รวมกันระหวางคนตางหมูบาน โดยมีนักดนตรีจากหลายหมูบานมารวมกันบรรเลงดนตรีเพื่อใชในการประกอบ
พิธีกรรม ทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันระหวางชุมชน เชนเดียวกับ ผลการวิจัยของ ศรันย นักรบ (2541) ที่
ไดศึกษา ดนตรีชาวเขาเผาเยา พบวา วัฒนธรรมดนตรีชาวเขาเผาเยา มีการสืบทอดจากบรรพบุรุษกันมาอยาง
ยาวนาน โดยมี วิ ธี ก ารถ า ยทอดดนตรี ด ว ยวาจา ในลั ก ษณะของการต อ เพลง ชาวบ า นให ค วามสํ า คั ญ กั บ
วัฒนธรรมดนตรี เนื่องจากเกี่ยวของกับคติ ความเชื่อในการประกอบพิธีกรรม
2. กระบวนการเรียนรูและการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นดานดนตรีประเภทขลุยและแคนแบบ
สมัยใหม
การศึ ก ษาในระบบโรงเรี ย นส ง ผลให ทั ศ นคติ ช าวบ า นที่ มี ต อ การศึ ก ษาเปลี่ ย นแปลงไป พ อ แม ห รื อ
ผูปกครองเริ่มมองเห็นความสําคัญของการศึกษามากยิ่งขึ้น บุตรหลานในชุมชนไมมีโอกาสไดรับถายทอดภูมิ
ปญญาการทําเครื่องดนตรีขลุยและแคนจากครอบครัวดังเชนแตกอน ประกอบกับเด็กในรุนหลังไมสนใจที่จะ
เรียนรูการทําและการเลนดนตรีขลุยและแคน ทําใหรูปแบบของการเรียนรูและการถายทอดภูมิปญญาขลุยและ
แคนในชุมชนคูบัวมีการเปลี่ยนแปลงไป
การเรียนรูและการถายทอดภูมิปญญาโดยใชหลักสูตรทองถิ่น
ชาวบานในชุมชนและสถานศึกษาไดตระหนักถึงปญหาดังกลาวและพยายามฟนฟูดนตรีขลุยและแคน
อันเปนเอกลักษณของชุมชนคูบัว ดวยการนําภูมิปญญาดานดนตรีขลุยและแคนไปบรรจุไวในหลักสูตรทองถิ่น
การสอนดนตรีขลุยและแคนระบบในโรงเรียนจึงเปนการสานตอภูมิปญญาขลุยและแคนใหเขากับสังคมสมัยใหม
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ภูมิปญญาดานดนตรีขลุยและแคนเปนการบูรณาการรวมกันระหวางชุมชนกับสถานศึกษาเพื่อรวมกัน
บรรจุภูมิปญญาทองถิ่นดานดนตรี และถูกนําไปใชในกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีการผสานรูปแบบของการ
เรียนรูการทําเครื่องดนตรีขลุยและแคน เปนการบรรยายและการสาธิตในแหลงที่การทําเครื่องดนตรีขลุยและแคน
ในชุมชน โดยที่ผูสอนเปนผูอธิบายขั้นตอนในการทําเครื่องดนตรีขลุยและแคน พรอมทั้งสาธิตวิธีการทําไปพรอมๆ
กัน โดยผูเรียนจะสามารถจดจํา หรือบันทึกขั้นตอนตางๆ ที่ผูสอนไดบรรยายหรือสาธิตการเรียน นอกจากนี้ การ
สอนการบรรเลงดนตรีขลุยและแคนจะใชการถายทอดในแบบมุขปาฐะ และระบบโนตเขามาชวยเพื่อทําใหเด็ก
สามารถที่จะตอเพลงและบรรเลงเพลงไดเร็วขึ้น ตอมาไดมีการประยุกตรูปแบบและเนื้อหาของกระบวนการเรียนรู
การสอน การเลนดนตรี ในรูปแบบของหนังสือ สื่อ ซีดี และดีวีดี เพื่อใหนักเรียนสามารถศึกษากระบวนการทํา
และขั้นตอนตาง ๆ และการเลนเครื่องดนตรี ทําใหการเรียนรูเครื่องดนตรีขลุยและแคนของนักเรียนมีความสะดวก
มากขึ้ น และทํ า ให นั ก เรี ย นเห็ น คุ ณค า และความสํ า คั ญ ของภู มิ ป ญ ญาดนตรี ข ลุ ย และแคนที่ มี อ ยู ใ นท อ งถิ่ น
เชนเดียวกับ ผลการวิจัยของกฤษฎา ยคชรัฐ (2546) ที่ไดศึกษา การนําภูมิปญญาทองถิ่นเขาสูโรงเรียน พบวา
การนําภูมิปญญาทองถิ่นเขาสูโรงเรียนไดรับการสงเสริมสนับสนุนจากภาครัฐ เอกชนและองคกรทองถิ่น สวน
ใหญครูผูสอนมีการนําภูมิปญญาดานศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และการประกอบอาชีพมาใชใน
ดานการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น การจัดกิจกรรม และการเรียนการสอน โดยครูผูสอนจะมีการเชิญวิทยากรทองถิ่น
ที่มีความรู ความสามารถในเรื่องนั้น ๆ มากําหนดเนื้อหาวิชาและดําเนินการสอนโดยการปรับกิจกรรมการเรียน
การสอน ใหนักเรียนนําขอมูลที่ไดมาอภิปรายและสรุปรวมกันในชั้นเรียน สงผลใหนักเรียนเรียนอยางมีความสุข
เห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น ความรูที่ไดรับ
สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน สะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธของชุมชน และโรงเรียนที่มีมากขึ้น เพื่อเปนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
3. เงื่อนไขของกระบวนการเรียนรูและการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นในการเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนคูบัว
ความเขมแข็งดานสังคม
การเรี ย นรู แ ละการถ า ยทอดภู มิ ป ญ ญาในครอบครั ว เครื อ ญาติ และเพื่ อ นบ า น เป น เงื่ อ นไขในการสร า ง
ความสัมพันธทางสังคมระหวางสมาชิกในครอบครัว เครือญาติ และสรางความสามัคคีใหแกสมาชิกของชุมชน
การตอเพลงในพิธีกรรมชวยสรางความสัมพันธทางสังคมใหแกนักดนตรีและคนในชุมชน สวนการเรียนรูภูมิ
ปญญาในระบบโรงเรียนและการถายทอดภูมิปญญาชวยสรางความสัมพันธทางสังคมระหวางครูภูมิปญญา คน
ในชุ ม ชน ครู และนั ก เรี ย น ซึ่ ง การศึ ก ษาเงื่ อ นไขของภู มิ ป ญ ญาด า นดนตรี ข ลุ ย และแคนในด า นการสร า ง
ความสัมพันธในชุมชนยังสอดรับกับแนวคิดของ อุทัย ดุลยเกษม และ อรศรี งามพิทยาพงศ (2540) ที่ไดกลาววา
การที่สมาชิกในชุมชนมีความสัมพันธใกลชิดผานระบบครอบครัวเครือญาติ เพื่อนฝูง มีกฎเกณฑ แบบแผนการ
ดําเนินชีวิตรวมกัน ชุมชนมีความสัมพันธแนบแนน ชวยเหลือเกื้อกูลกัน และสามารถจัดการแกไขปญหาไดอยางดี
สงผลใหเกิดความเขมแข็งของชุมชน
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ความเขมแข็งดานวัฒนธรรม
ภูมิปญญาดนตรีขลุยและแคนในพิธีกรรมเปนสิ่งที่ชวยรักษาประเพณี วัฒนธรรมและสรางเอกลักษณ
ของชุมชน สวนการเรียนรูภูมิปญญาในระบบโรงเรียนทําใหผูเรียนตระหนักถึงคุณคาของดนตรีขลุยและแคน และ
นําดนตรีขลุยและแคนมาใชในพิธีกรรมของชุมชน เชนเดียวกันกับแนวคิดของสีลาภรณ นาครทรรพ (2541) ที่ได
กลาววา ภูมิปญญาชาวบานชวยเสริมสรางและดํารงไวซึ่งเอกลักษณของชุมชนนั้นจารีตประเพณี ขนบธรรมเนียม
ถาหากปฏิบัติอยางตอเนื่องเปนเวลาชานานจะสงผลดีในการสรางเอกลักษณของชุมชน ดังนั้น ภูมิปญญาจึงเปน
สิ่งที่ตองภาคภูมิใจเพราะเปนคุณลักษณะเฉพาะทองถิ่น
ความเขมแข็งดานเศรษฐกิจ
การเรียนรูและการถายทอดภูมิปญญาในครอบครัว เปนเงื่อนไขที่สงเสริมใหลูกหลานสามารถนําความรู
ในการทําเครื่องดนตรีมาประกอบอาชีพได นอกจากนี้ ภาครัฐยังมีบทบาทในการสนับสนุนการรวมกลุมอาชีพ
การทําเครื่องดนตรี เพื่อสรางรายไดใหแกคนในชุมชน ผลของการวิจัยนี้ สอดคลองกับการศึกษาของ นภาภรณ
หะวานนท (2542) ที่ไดกลาววา ภูมิปญญามีประโยชนตอการประกอบอาชีพ ภูมิปญญาทองถิ่นในปจจุบันเปน
ภูมิปญญาที่ประยุกตแลว นํามาใชประโยชนตอการประกอบอาชีพชวยแกไขปญหาดานเศรษฐกิจ
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
1. ครอบครัวมีบทบาทสําคัญในการเรียนรูภูมิปญญาดนตรีขลุยและแคน แตในปจจุบันลูกหลานภายใน
ชุมชนใชเวลาเรียนรูสวนใหญจากการศึกษาในระบบโรงเรียน ทําใหหางเหินจากบุคคลภายในครอบครัวที่เลนและ
ทําเครื่องดนตรีขลุยและแคน ดังนั้น ควรนําการเรียนรูและถายทอดตามแนวทางของครอบครัวมาประยุกตใชเปน
แนวทางในการจัดการศึกษา โดยการใหหนวยงานที่เกี่ยวของวางแผน หาแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู
และการถายทอดดนตรีขลุยและแคนใหคงอยูตอไป
2. โรงเรียนในพื้นที่ที่ศึกษาในครั้งนี้มีความผูกพันกับดนตรีขลุยและแคนมายาวนาน การเรียนรูและการ
ถายทอดภูมิปญญาดนตรีขลุยและแคนเกิดจากการมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร และใชหลักสูตรทองถิ่นเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูของนักเรียน ซึ่งเปนการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางชุมชนและโรงเรียนเขาดวยกัน
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