
 

 

บทท่ี 4 

ผลการวิจัย  
 

 จากการด าเนินงานวิจัย เรื่อง กระบวนการสืบทอดวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ด า ในกลุ่ม
เด็กและเยาวชน พื้นท่ีการท่องเท่ียวชุมชนบ้านจ่าโบ่  อ าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตาม
วัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้และวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้วัฒนธรรมการเป่าแคน
ของ กลุ่มชาติพันธุ์ละหู่ด า  2. เพื่อสร้างกระบวนการสืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคนของกลุ่มชาติพันธุ์
ลาหู่ด าจากปราชญ์ชุมชนสู่กลุ่มเด็กและเยาวชน ในพื้นท่ีการท่องเท่ียวโดยชุมชน สามารถอภิปราย
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้  

 
1.เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้และวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้วัฒนธรรมการเป่าแคนของ  
กลุ่มชาติพันธุ์ละหู่ด า 
 1.1. ประวัติความเป็นมาของชุมชนและบริบทชุมชน  
 1.2. ภูมิหลังทางวัฒนธรรมการเป่าแคนของชาวละหู่ด า    
 1.3. องค์ความรู้วัฒนธรรมการเป่าแคนของชุมชนชาวละหู่ด าบ้านจ่าโบ่ 
 1.4. วิธีการสืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคนแบบในอดีตและปัจจุบัน   

 
1.1. ประวัติความเป็นมาของชุมชนและบริบทชุมชน 

  จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชุมชนของชาวเขากลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่มีภูมิล าเนาด้ังเดิม
อยู่ท่ีประเทศธิเบตหรือบริเวณใกล้เคียงประเทศธิเบต เมื่อครั้งถูกจีนรุกรานและบีบบังคับ จึงมีการถอย
ร่นอพยพมาทางตอนใต้ ในระหว่างศตวรรษท่ี 17 ถึง 18 กลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่มีถิ่นฐานท่ีอยู่ เป็นของ
ตนเองโดยอิสระในบริเวณเขตแถบพม่าและจีนแผ่นดินใหญ่ระหว่างทิศตะวันตกของเมืองหว้าและทิศ
ตะวันออกของยูนานทางภาคพื้นตอนเหนือของทวีปเอเซียอาคเนย์ 
  ชาวเขากลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่มีเช้ือสายธิเบต-พม่า หรืออาจมีเช้ือสายมาจากกลุ่ม โลโล
(LO-LO) ชาวจีนเรียกชาวลาหู่ว่า Lo-Hei หรือ La-Heir กลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่เมื่ออพยพหนีจีนลงมาก็
กระจัดกระจายอยู่ตามบริเวณท้ังสองข้างพรมแดนของจีน แคว้นยูนาน และประเทศพม่าและทางใต้
ของพม่าจนถึงรัฐเชียงตุง ในภาคเหนือของประเทศไทยและในจังหวัดน้ าทา ของประเทศลาว นับว่า
เป็นชาวเขากลุ่มชาติพันธุ์ที่มีจ านวนมากกลุ่มหนึ่ง ซึ่งสามารถจ าแนกออกเป็นพวกต่างๆ ได้ 23 กลุ่ม 
ลาหู่ญี(ลาหู่แดง),ลาหู่ไกสี,ลาหู่นะ(ลาหู่ด า),ลาหู่คะคา เป็นต้น  
  กลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ ในประเทศไทยได้เริ่มอพยพมาจากประเทศพม่าและประเทศลาว
เมื่อประมาณ 50 ปี แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ลาหู่ด าและลาหู่แดง มีพื้นท่ีต้ังของกลุ่มชนในภาคเหนือของ
ประเทศไทย ได้กระจายไปในเขตพื้นท่ีของอ าเภอและจังหวัดต่างๆ ดังนี้ ชาวลาหู่ด า อยู่ในพื้นท่ีอ าเภอ
ต่างๆในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ตาก และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชาวลาหู่ท่ีอาศัยอยู่ในประเทศไทย 
ถูกเรียกว่า ลาหู่ (มูซู มูซโซ หรือ มูโซ) แปลว่า “นายพรานล่าเนื้อหรือนักล่าสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่” และกล่าว
กันว่าขณะท่ีเขาออกไปล่าสัตว์นั้นเขาจะคิดถึงการล่าสัตว์มากกว่าคิดถึงครอบครัวของเขาเอง 
(นักศึกษาสงครามจิตวิทยา,2517 อ้างใน เรียม สิงห์ทร และคณะ,2548)  
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 ชุมชนจ่าโบ่ย้ายถิ่นฐานครั้งแรกมาจากหมู่ท่ี 1 บ้านแม่ห้วยยี ปาโหล และปุงยามบางส่วน 
มาต้ังหมู่บ้านอยู่บริเวณห้วยยาว (ชาวบ้านเรียกว่า ป่าลุกข้าวหลาม) ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของชุมชนบ้าน
จ่าโบ่ ในปัจจุบันสาเหตุการย้ายเนื่องจากประสบกับปัญหาการเจ็บป่วย มีการแพร่ระบาดเช้ือมาลาเรีย
มากในขณะนั้น เมื่อย้ายมาอยู่ท่ีห้วยยาวก็ยังประสบปัญหาดังกล่าวอีก จึงได้มีการโยกย้ายอีกครั้งหนึ่ง 
โดยครั้งนี้ได้แยกย้ายไปอยู่ตามชุมชนต่างๆ ได้แก่ ชุมชนบ่อไคร้  ชุมชนลุกข้าวหลาม ชุมชนน้ าโป่ง 
ตองผา และชุมชนจ่าโบ่ ซึ่งในขณะนั้นมีนายจ่าโบ่ ไพรเนติธรรมเป็นผู้น า  จัดต้ังเป็นชุมชนเมื่อ
ประมาณปี พ.ศ.2521  ต่อมากลุ่มท่ีย้ายไปอยู่ท่ีตองผา ได้แยกออกเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกย้ายไปอยู่
ท่ีชุมชนปางคามน้อย และกลุ่มท่ี 2 ได้มาสมทบท่ีบ้านจ่าโบ่ ส่วนท่ีย้ายไปอยู่ท่ีชุมชนน้ าโป่งนั้น แยกไป
เพียงปีเดียวก็ย้ายกลับมาสมทบกับชุมชนจ่าโบ่ ขณะนั้นพื้นท่ีบ้านจ่าโบ่มีการปกครองขึ้นอยู่กับหมู่บ้าน      
แม่ละนา หมู่ท่ี 1 ผู้น าชุมชนยังคงเป็นนายจ่าโบ่ ไพรเนติธรรม 
 ปี 2532 หมู่บ้านจ่าโบ่ ได้รับการยกฐานะให้เป็นหมู่บ้านอย่างเป็นทางการ หมู่ 4 และมีนาย
จ่าไคแซ ไพรเนติธรรม ซึ่งเป็นลูกชายผู้น าชุมชนคนเดิม เป็นผู้ใหญ่บ้าน นายจ่าโบ่ ไพรเนติธรรม เป็น
ผู้น าท่ีสามารถรวมใจของชาวบ้านได้ ถึงแม้ว่าหมู่บ้านจะมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการปกครองตาม
โครงสร้างของทางราชการ นายจ่าโบ่ก็ยังเป็นท่ีปรึกษาของชุมชนอยู่ การปกครองชุมชนจะใช้วิธีการ
ปรึกษาหารือร่วมกันของทุกฝ่าย โดยมีผู้น าชุมชน และผู้น าทางการ และผู้น าทางศาสนาและพิธีธรรม
(แกลุป่า) เป็นท่ีปรึกษาทางศาสนาและพิธีกรรม ด้วยคนในชุมชนมีความเกี่ยวข้องเป็นญาติกันท้ังหมด 
จึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 ปัจจุบันชุมชนจ่าโบ่ มีนายอุทัย บันดาบทอง เป็นผู้ใหญ่บ้าน มีประชากรท้ังหมดของ
หมู่บ้านรวมเป็น 273 คน ผู้ชาย 149 คน ผู้หญิง 124 คน มีครัวเรือน ท้ังหมด 95 ครัวเรือน  
 
 อาณาเขตของหมู่บ้าน 
  บ้านจ่าโบ่ต้ังอยู่ทางทิศเหนือของท่ีว่าการอ าเภอปางมะผ้า ระยะห่างจากอ าเภอ
ประมาณ 13 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง มีอาณาเขตดังนี้ 
  ทิศเหนือ  ติดต่อกับบ้านไม้ฮุง  ต าบลปางมะผ้า 
  ทิศใต้   ติตต่อกับบ้านลุกข้าวหลาม ต าบลปางมะผ้า 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านบ่อใคร้  ต าบลปางมะผ้า 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านน้ าฮูผาเส่ือ  ต าบลนาปู่ป้อม 
 

การปกครองของชุมชน (ผู้น า คณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่มอาชีพ กฎระเบียบของชุมชน) 
รายชื่อคณะกรรมการแต่ละฝ่ายบ้านจ่าโบ่ 

ตารางที่ 4.1 รายช่ือคณะกรรมการชุมชน ปี พ.ศ.2564 
ที่มา: ท่ีท าการผู้ใหญ่บ้านจ่าโบ่ วันท่ี 30 มีนาคม 2564 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ฝ่าย 

1. 
2. 
3. 

นายอุทัย บันดาลทอง 
นายกัมพล ฤตานนท์โชติกุล 
นายพรชัย สุขเรืองทอง 

ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

คณะท างานด้านอ านวยการ 
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1. 
2. 

นายเฉลิมพร ส าเภาโอฬาร 
นายฤนอม สุขเรืองทอง 

ผรส. คณะท างานด้านการปกครอง 
และรักษาความสงบเรียบร้อย 

1. 
2. 

นายอุดม ฤตานนท์โชติกุล 
นายจิรศักดิ์ พัฒนาวโรทัย 

สมาชิก อบต. คณะท างานด้านแผนพัฒนา 
หมู่บ้าน 

1. 
2. 

นายฤนอม สุขเรืองทอง 
นายจ่าชี ไพรเนติธรรม 

เกษตรหมู่บ้าน คณะท างานด้านส่งเสริม 
เศรษฐกิจ 

1. 
2. 
3. 

นางชนาพร ไพรเพชราทิพย์ 
นางสาวชุติอร ไพรเนติธรรม 
นายจิรศักดิ์ พัฒนาวโรทัย 

ประธาน อ.ส.ม. 
อ.ส.ม. หมู่บ้าน 
อ.ส.ม. หมู่บ้าน 

คณะท างานด้านสังคม 
ส่ิงแวดล้อมและสาธารณสุข 

1. 
2. 
3 

นางจ่าแส สมัครมนตรี 
นายจ่าเสือ ไพรเนติธรรม 
นางมานะ พัฒนสหกิจ 

ผู้น าศาสนา คณะท างานด้านการศึกษา  
ศาสนา และวัฒนธรรม 

1. 
2. 
3. 

นางรัตนา สรานนท์หิรัญกุล 
นางเพียงฤดี ไพรเกตุสิริ 
นางจันทนา มงคลธนานนท์ 

 คณะท างานด้านอื่นๆท่ีคณะกรร
การเสนอและนายอ าเภอเห็นชอบ 

 

 กฎระเบียบหมู่บ้านจ่าโบ่ 

 1.เล่นการพนันในหมู่บ้าน 
 1.1 ตักเตือน 
 1.2 ปรับ 300 บาท 
 1.3 แจ้งเจ้าหน้าท่ีด าเนินคดีตามกฎหมาย 

 2.การลักขโมยของผู้อื่นหรือของส่วนรวม 
 2.1 ตักเตือน และคืนตามความเสียหาย 
 2.2 ปรับ 300 บาท ชดใช้ตามความเสียหาย 
 2.3 แจ้งเจ้าหน้าท่ีด าเนินคดีตามกฎหมาย 

 3. ผู้เสพติดหรือจ าหน่ายยาเสพติด 
 3.1 ตักเตือน 
 3.2 ปรับ 300-3,000 บาท 
 3.3 แจ้งเจ้าหน้าท่ีด าเนินคดีตามกฎหมาย 

 4. ผู้บุกรุกป่าต้นน้ า ป่าอนุรักษ์หรือพื้นท่ีท ากินใหม่ 
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  4.1 ตักเตือน 
  4.2 ปรับต้นละ 500 บาท 

 4.3 แจ้งเจ้าหน้าท่ีด าเนินคดีตามกฎหมาย 
 5. เมาเหล้าแล้วท าลายของส่วนรวม เช่น เก้าอี้ ศาลาเอนกประสงค์ ป้ายต่างๆ ของหมู่บ้าน
หรือของส่วนรวมทุกชนิด 

 5.1 ตักเตือน 
 5.2 ปรับ 300 บาท และด าเนินคดีตามกฎหมาย 
 5.3 แจ้งเจ้าหน้าท่ีด าเนินคดีตามกฎหมาย 

 6. เมาของมึนเมาหรือไม่เมาและก่อเหตุหรือท าร้ายผู้อื่น 
 6.1 ตักเตือน 
 6.2 ปรับ 3,000-10,000 บาท และด าเนินคดีตามความเสียหาย 
 6.3 แจ้งเจ้าหน้าท่ีด าเนินคดีตามกฎหมาย 

 7. ห้ามน าของมึนเมาเข้ามา 
 7.1 ตักเตือน 
 7.2 ปรับ 300-600 บาท 
 7.3 ปรับ 600-1,000 บาท 

 8. ผู้ใดเล้ียงสัตว์ในหมู่บ้าน หมู วัว ควาย กรณีเกิดเหตุในหมู่บ้าน ดังต่อไปนี้  
 8.1 แจ้งเจ้าของสัตว์คนรับผิดชอบตามความเสียหาย 
 8.2 หากไม่ยอมรับผิดชอบ ให้แจ้งด าเนินตามก าหมาย 

 9. ผู้ใดไม่ให้ความร่วมมืองานส่วนรวมของหมู่บ้าน เช่น การประชุมประจ าเดือนหมู่บ้าน 
พัฒนาหมู่บ้านและงานส่วนรวม ทุกอย่าง 

  9.1 ตักเตือน 
  9.2 จะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากคณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้าน เช่น ส่ิงของ

สนับสนุนต่างๆ เพราะถือว่าเป็นไม่ให้ความร่วมมือ 
 10. กฎระเบียบแยกพื้นท่ีท ากิน ดังต่อไปนี้ 
  - กรณีแยกการพื้นท่ีท ากินให้สาบานต่อหน้าฟ้าดิน คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง กล้าสาบาน
พื้นท่ีตรงนั้นผู้กล้าสาบานเอไปส่วนคู่กรณีไม่กล้าสาบานใส่เงิน 300 บาท และคณะกรรมการปรับ 
5,000 บาท 
  - ถ้าเกิดคู่กรณีกล้าสาบานท้ังสองฝ่าย แบ่งพื้นท่ีท ากินเท่ากันและให้เทียนขี้ผ้ึงคนละ   
1 คู่ เพื่อหาความถูกต้องทางศาสนาต่อไป 
 -  ถ้าคู่กรณีท้ังสองฝ่ายไม่กล้าสาบาน ปรับคนละ 300 บาทและยึดพื้นท่ีท ากินและปรับ
เพิ่มล าดับถ้ามีเหตุการณ์ครั้งต่อไป 
 
 สิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐานภายในชุมชน 
 ในปี 2564 จากการส ารวจชุมชน พบส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีใช้ร่วมกันภายในชุมชนดังนี้ 
  1. ไฟฟ้า 
  หมู่บ้านจ่าโบ่มีไฟฟ้ามีระบบไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน ส่วนใหญ่ใช้เพื่ออ านวยความสะดวก
ในเรื่องของแสงสว่างภายในบ้าน และใช้ส าหรับส่ิงอ านวยความสะดวกภายในบ้าน เช่นตู้เย็น วิทยุ 
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โทรทัศน์ นอกจากนี้ยังใช้ประโยชน์ และหอกระจายข่าวหมู่บ้าน เพื่อประโยชน์ในการการเรียกประชุม
ชาวบ้านหรือการแจ้งข่าวสารให้ชาวบ้านทราบ 
 
  2. น้ าประปา 
  หมู่บ้านจ่าโบ่มีระบบน้ าประปาภูเขาใช้ในการอุปโภคอย่างเพียงพอทุกครัวเรือน โดยมี
การเริ่มจัดสร้างต้ังแต่ปี พ.ศ.2535 โดยงบประมาณของโครงการพัฒนาต าบล แต่ต่อมามีปัญหาน้ าใช้
ไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ของทุกปี ต่อมาในปี พ.ศ.2539 ทางอาสาสมัคร
อเมริกัน Mr.Bob ได้เข้ามาแก้ไขปัญหาเรื่องน้ า และระบบน้ าโดยไม่ทราบแหล่งงบประมาณสนับสนุน 
ชาวบ้านจึงมีปริมาณใช้น้ าท่ีเพียงพอ 
   น้ าด่ืมน้ าใช้ 
  ชาวบ้านหมู่บ้านจ่าโบ่จะใช้น้ าจากน้ าประปาภูเขา ซึ่งชาวบ้านเห็นว่ามีความสะอาด
เพียงพอแล้ว จึงไม่นิยมต้มน้ าด่ืม โดยจะกรองใส่ขวดพลาสติกไว้และน ามาใช้ประกอบอาหารหรือน า
ติดตัวไปด่ืมเวลาไปไร่ แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่นิยมด่ืมน้ าชา จึงพบเห็นการใช้น้าชาในการต้อนรับแขก
ท่ีมาเย่ียมเยือน 
  3. ห้องน้ าห้องส้วม 
  ชาวบ้านหมู่บ้านจ่าโบ่ มีห้องน้ าห้องส้วมทุกหลังคาเรือน  และบางบ้านมีการใช้ห้องน้ า
ร่วมกัน ห้องส้วมส่วนใหญ่จะเป็นส้วมซึม และการสร้างห้องน้ ามักนิยมสร้างแยกออกจากบ้าน น้ าท่ีใช้
ภายในห้องน้ าจะมีการต่อท่อน้ าประปาภูเขาเข้าสู่ห้องน้ าโตยตรง ไม่ต้องมีการขนน้ าเหมือนสมัยอดีต 
  4. ถนน 
  เส้นทางถนนในการเข้าถึงหมู่บ้านจ่าโบ่ มีถนนหลักเพียงเส้นทางเดียว เป็นถนนลาดยาง     
เช่ือมโยงเส้นทางจากถนนหลักหมายเลข 1095 (เชียงใหม่ ปาย ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน) เข้าสู่ชุมชน 
ด้วยความสะดวกสบาย ถนนท่ีผ่านหมู่บ้านจ่าโบ่จะเช่ือมโยงไปยังหมู่บ้านอื่นๆ 2 เส้นทาง คือ สายท่ี 1
จะส้ินสุดท่ีหมู่บ้านปางคาม อ าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ถัดเข้าไปจากตัวชุมชน ติดชายแดน
ไทยพม่า และเส้นทางท่ี 2  เช่ือมต่อ หมู่บ้านแม่ละนา บ้านยาป่าแหน บ้านถ้ าลอด ออกสู่ถนนสาย
หลัก 1095 ท่ีตัวเมืองอ าเภอปางมะผ้า 

  ส าหรับถนนภายในหมู่บ้าน มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผ่านกลางหมู่บ้าน 1 เส้นทาง 
 

 สถานที่ส าคัญของชุมชน (สถานที่ศักด์ิสิทธิ์ประจ าชุมชน และความส าคัญ) 
  1. ลานเต้นจะคึ  เป็นสถานท่ีส าหรับใช้เพื่อการบวงสรวงส่ิงศักด์ิสิทธิ์ในพิธีกรรมส าคัญ      

อาทิเช่น ประเพณีกินวอ ประเพณีท าบุญวันขึ้นปีใหม่ พิธีกรรมข้ึนปีใหม่ เพื่อความเป็นศิริมงคลให้กับ
ทุกคนในชุมชน และพิธีเรียกขวัญเวลามีคนในชุมชนไม่สบาย เป็นต้น 

  2. บ้านผู้น าพิธีกรรมทางศาสนา เป็นสถานท่ีท่ีชาวบ้านให้ความเคารพนับถือและบูชา 
เพราะชาวบ้านในหมู่บ้านเช่ือว่าเป็นตัวแทนของเทวดาท่ีสามารถท าให้คนหายเจ็บไข้  รวมท้ังยังเป็น
ผู้น าทางพิธีกรรมของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมเรียกขวัญ พิธีกรรมสะเดาะเคราะห์หรือพิธีกรรม
อื่นๆ ส่วนใหญ่จะไปท าท่ีบ้านของผู้น าพิธีกรรม 

  3. ศาลเจ้าเมือง เป็นสถานท่ีเคารพบูชา ของชุมชน ด้วยมีความเช่ือว่าท่านปกปกรักษา
ให้ชุมชนอยู่ร่มเย็นเป็นสุข จะมีการถวายเครื่องบูชา อาหาร ขนม ผลไม้ น้ าแดง เป็นต้น และประกอบ
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พิธีกรรมการขอขมาทุกวันศีลของชาวลาหู่ หรือท่ีเรียกว่าวันเสือ โดยมีผู้น าด้านพิธีกรรมหรือแก่มู        
เป็นผู้ท าพิธี เพื่อความเป็นศิริมงคลต่อชุมชน 

  3.ศาลเจ้าพ่อ เป็นสถานท่ียึดเหนี่ยวจิตใจ เมื่อท าการส่ิงใดจะมาขอพร เพื่อให้เป็นไป
ตามส่ิงท่ีมุ่งหวัง หรือมีเรื่องทุกข์ใจ ก็จะมาอธิฐานขอความช่วยเหลือตามความเช่ือ หากส่ิงต่างๆท่ีขอ
ส าเร็จหรือเป็นไปตามหวังก็จะมาถวายอาหารเครื่องด่ืม ท่ีให้ค ามั่นสัญญากับศาลเจ้าพ่อไว้ 

 
 วิถีชีวิตและวัฒนธรรมในชุมชน  
 ประชากรบ้านจ่าโบ่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ นิยมแต่งกายแบบชนเผ่าลาหู่ ส่วนใหญ่ใช้
ภาษาลาหู่ในการส่ือสาร มีวิถีการด าเนินชีวิตแบบเรียบง่ายในด้านต่างๆดังนี้ 
  1. อาหาร  
  ชาวลาหู่ด า หมู่บ้านจ่าโบ่มีค่านิยมในการรับประทานอาหารท่ีเรียบง่าย อาหารท่ี
รับประทานในแต่ละมื้อจะมีเพียงพอต่อการรับประทาน มีกับข้าว 1-3 อย่าง  ทานกับข้าวสวยท่ีสวน
ใหญ่ปลูกเองตามธรรมชาติ อาหารท่ีรับประทานในแต่ละวันยังมีความคล้ายคลึงกัน เช่น ผัดถั่ว ต้มฟัก 
ต้มมัน และน้ าพริกมูเซอ ซึ่งน้ าพริกมูเซอ ถือได้ว่าเป็นอาหารหลักของชาวมูเซอด า เพราะชาวบ้านจะ
นิยมรับประทานอาหารรสเผ็ดจัด อาหารจะมีรสเผ็ดน า การปรุงอาหารของชาวบ้าน เครื่องปรุงท่ีใช้ใน
การประกอบอาหารจะมีเพียง พริก กระเทียม เกลือ และผงชูรส เท่านั้น 
  2. การแต่งกาย 
  ชาวบ้านหมู่บ้านจ่าโบ่ คือ กลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ด า หรือ มูเซอด า มีวัฒนธรรมในการแต่ง
กายท่ีเป็นเอกลักษณ์ ท่ีสามารถพบเห็นได้จากชุดชนเผ่า 
  ผู้หญิง จะสวมกางเกงสีด า สวมเส้ือตัวใหญ่แขนยาว ตัวยาวถึงเข่าสีด า ตัวเส้ือผ่าอก
และมีแถบผ้าสีขาว เย็บแต่งตลอดแนวสาบเส้ือขึ้นมาถึงคอเส้ือและเย็บเลยไปถึงบริเวณไหล่แขนเส้ือ
ท้ังสองข้าง มีการตกแต่งด้วยแถบผ้าสีขาวเช่นเดียวกัน 
  ผู้ชาย จะสวมกางเกงสีด าขาส่ีส่วน ซึ่งมีลักษณะคล้ายกางเกงจีน และสวมเส้ือสีด าแขน
ยาวไม่มีลวดลาย 
  แต่ปัจจุบัน ชาวบ้านมักไม่นิยมแต่งกายด้วยชุดประจ าเผ่า จะแต่งเฉพาะในช่วงท่ีมี
เทศกาลหรืองานประเพณี มีเพียงผู้เฒ่าผู้แก่ท่ียังคงแต่งกายด้วยชุดประจ าเผ่าอยู่เสมอ ส่วนหนุ่มสาว
มักนิยมแต่งกายคล้ายกับคนท้องถิ่นมากขึ้น คือ ผู้หญิงจะใส่ผ้าถุง สวมเส้ือยืด ส่วนผู้ชายจะใส่กางเกง
มูเซอแต่สวมเส้ือยืดโดยท่ัวไป 
  3.การประกอบอาชีพ 
  ชาวบ้านหมู่บ้านจ่าโบ่ท าอาชีพเกษตรกรรม เช่น ท าไร่ ท าสวน ปลูกข้าว ข้าวโพด ผลไม้ 
และพืชหมุนเวียนเพื่อการ บริโภคในครอบครัวและเพื่อขาย นอกจากท าการเกษตร ชาวลาหู่ยังนิยม
การเล้ียงสัตว์ควบคู่ไปด้วย เช่น หมู และไก่ ซึ่งจะมีการเล้ียงไว้แทบทุกบ้านเพื่อขาย และใช้ประกอบ
พิธีกรรม รองลงมา คือการรับจ้างในเมือง ท าก่อสร้างในช่วงท่ีพักจากฤดูท าไร่ ท าสวน หมู่บ้านท่ีอยู่
พื้นท่ีราบมีชาวบ้านหลายรายท่ีประกอบอาชีพค้าขาย เป็นพ่อค้า คนกลาง รับซื้อผลิตผลทางการ
เกษตรจากภายในหมู่บ้านต่างๆ แล้วน าไปขายต่อให้กับพ่อค้าในเมือง โรงงาน และโรงสี รายได้ส่วน
ใหญ่มาจากการขายข้าว ข้าวโพด และมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อ ส่วนหมู่บ้านบนภูเขา ชาวบ้านฐานะ
ไม่ค่อยดีนัก เกือบทุกบ้านจะมีหนี้สินในการกู้ยืมเพื่อน ามาลงทุนซื้อปุ๋ย ยาฆ่าแมลง และเมล็ดพันธุ์ 
รวมถึงภาระค่าใช้จ่ายในการเช่าท่ีดินท ากิน 
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  ปัจจุบัน ในปี 2564 ชุมชนบ้านจ่าโบ่มีช่ือเสียงด้านการท่องเท่ียว มีนักท่องเท่ียวทั้งชาว
ไทยและต่างชาติเข้ามาท่องเท่ียวอย่างต่อเนื่อง ชุมชนมีการจัดการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชนบ้าน
จ่าโบ่ จึงท าให้ชาวบ้านมีรายได้จากการท าธุรกิจท่องเท่ียวทั้งท่ีพักแบบโฮมสเตย์ และแบบส่วนตัว การ
บริการอาหาร ฐานการเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน และกิจกรรมบริการทางการท่องเท่ียว เช่น เส้นทาง
เดินป่า บริการรถเช่าชมทัศนียภาพรอบชุมชน ร้านขายของฝากของท่ีระลึก ร้านอาหาร (ก๋วยเต๋ียว
ห้อยขา) ท าให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมจากการท่องเท่ียวนอกฤดูกาลเกษตร  
  4. ที่อยู่อาศัย 
  ลักษณะบ้านเรือนของหมู่บ้านจ่าโบ่ ส่วนมากปลูกยกพื้นใต้ถุนสูง ซึ่งเป็นท่ีใช้เก็บฟืน      
เสาบ้านเป็นไม้เนื้อแข็ง พื้นและฝาบ้านท าจากฟากไม้ไผ่ มุงด้วยไพใบตองก้อหรือหญ้าคา ตัวบ้านแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนด้านหน้าเป็นชานนอกชายคา ปูด้วยฟากไม้ไผ่ มีบันไดเป็นไม้ท่อนยาวพาดจาก
พื้นดินขึ้นไปสู่บ้าน ส่วนด้านหลังเป็นห้องส่ีเหล่ียมกว้าง 3-4 เมตร มีฝาสานจากไม้ไผ่หรือใช้ฟากไม้ไผ่
ไผ่รอบทุกด้าน สูงประมาณ 1.5 เมตร ท าด้วยไม้ไผ่ล้วนไม่มีเพดาน ตรงกลางห้อง มีเตาไฟ 1 เตา 
(บอคไม้ส่ีเหล่ียม ถมดินอัดแน่นให้เต็ม ) ส าหรับท าอาหาร บริเวณพื้นท่ีรอบ ๆ เตาไฟใช้เป็นท่ีนอน 
และใช้เป็นท่ีต้อนรับแขกด้วย  
  ส าหรับบ้านของหัวหน้าหมู่บ้านจะใหญ่โตกว่าบ้านของลูกบ้านราว 2 เท่า มีห้องนอน
ส าหรับต้อนรับแขก กับห้องนอนของครอบครัว เตาไฟท าไว้ 2 ท่ี เพราะส่วนใหญ่แล้วผู้ไปเยือน
หมู่บ้านมักจะจะไปหาหัวหน้าหมู่บ้านก่อน และพักค้างแรมอยู่ภายในบ้านผู้เป็นหัวหน้านั้น 
  ก่อนท่ีเราจะสร้างบ้านตามแบบของชาวลาหู่ เราต้องหาส่ิงเหล่านี้ให้ครบก่อน          ซึ่ง
ประกอบด้วยอุปกรณ์ท่ีจะสร้างบ้านแบบลาหู่ จะมี 4 อย่างใหญ่ ๆ 
   1. เสาบ้าน 
   2. คาน 
   3. แฝกหญ้าคา หรือ ใบตองก้อ 
   4. ไม้ไผ่สับฟากเพื่อท าฝา และพื้นบ้าน 
   เมื่อได้ส่ิงเหล่านี้ครบแล้ว ชาวลาหู่ก็จะหาฤกษ์ หายาม วันดี ว่าวันไหนเหมาะท่ีจะ
ปลูกบ้าน และจะปลูกบ้านบริเวณไหน หลังจากท่ีเลือกวันโดยผู้เฒ่าผู้แก่ท่ีมีศาสตร์ความรู้ในการดูฤกษ์
ยามการปลูกบ้านของชาวลาหู่ เพื่อให้ครอบครัวนั้นมีความสุขกับบ้านท่ีสร้างขึ้นมา ผู้เฒ่าจะนับวันแล้ว
บอกกับคนท่ีไปหารือ เรื่องความเหมาะสมของของจุดและสถานท่ีส าหรับสร้างบ้าน จากนั้นชาวลาหู่ก็
จะเตรียมข้าวสาร 3 เมล็ด และเทียนไข 1 คู่เพื่อบวงสรวงเจ้าท่ีแล้ว จะขุดหลุมในท่ีท่ีเลือกไว้ใส่
ข้าวสาร 3 เมล็ดลงไป เอาใบไม้ปิด จุดเทียน พร้อมกับกล่าวเพื่อท าการเส่ียงทาย ใจความส าคัญของ
การเส่ียงทาย คือ “ถ้าเราสามารถปลูกบ้านและอยู่ท่ีนี้ได้อย่างมีความสุข ขอให้ข้าวสารเกาะกลุ่มกัน 
แต่ถ้าหากเราปลูกบ้านตรงนี้แล้วท าให้อยู่ไม่มีความสุข หรือไม่สามารถปลูกบ้านตรงนี้ได้แล้ว ขอให้
ข้าวสารอยู่คนละท่ี”  
   ถ้าเป็นอย่างท่ีกล่าวเสร็จ ชาวบ้านก็จะช่วยกันสร้างตามแบบท่ี ต้องการของเจ้า
บ้านหลังจากท่ีท าการเส่ียงทายแล้ว ชาวลาหู่จะขุดหลุม แล้วน าน้ าเทลงไปในหลุม เพราะน้ าท่ีเทลงนั้น
มีความเช่ือว่า จะท าไห้เป็นอยู่ดีท าให้ร่มเย็นด่ังน้ า และเอาเสาลงหลุม เสาต้นแรกท่ีชาวลาหู่จะต้ังใน
หลุม คือ เสาท่ีเป็นศาลพระภูมิ และเป็นหัวนอนของเจ้าของบ้าน หลังจากท่ีสร้างบ้านเสร็จแล้ว ก็จะ
ท าพิธีไล่ส่ิงไม่ดีออกจากบ้าน เนื่องจากมีความเช่ือว่าถ้าไม่ไล่ออกแล้วจะอยู่บ้านหลังนี้อย่างไม่มี
ความสุข เมื่อท าพิธีไล่ส่ิงไม่ดีออกจากบ้านแล้ว ก็จะเป็นพิธีขึ้นบ้านใหม่ การขึ้นบ้านใหม่นั้น ชาวลาหู่
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จะฆ่าไก่ 1 ตัว เพื่อท าการเส่ียงทายเหตุการณ์ภายหน้า นอกจากนี้แล้วจะฆ่าไก่เพิ่มตามแต่ฐานะของ
เจ้าของบ้าน หลังจากนั้นก็ขนข้าวของเข้ามาอยู่ในบ้าน อย่างมีความสุขต่อครอบครัว 
 
  ประเพณีและพิธีกรรมบ้านจ่าโบ่ 

  1.การเรียกขวัญไก่ เป็นความเช่ือเกี่ยวกับการดูกระดูกไก่เพื่อท านายเหตุการณ์ความ
ผิดปกติท่ีเกิดขึ้น และบอกวิธีการแก้ไข โดยผู้น าพิธีกรรม (แก่มู) ของหมู่บ้าน 
  2.ท าบุญเล็ก เมื่อมีคนไม่สบายและเรียกขวัญไก่แล้วยังไม่หาย หรือผลจากการเรียก
ขวัญไก่บอกให้ท าบุญเล็ก ก็จะมีพิธีกรรมการท าบุญเรียกขวัญให้กับผู้ท่ีไม่สบายคนนั้น  
  3.ท าบุญใหญ่ เมื่อคนไม่มีอาการหนัก เรียกขวัญไก่หรือท าบุญเล็กแล้วก็ยังไม่หาย จึง
ต้องท าบุญใหญ่  
  4.เล้ียงผีบ้าน เป็นพิธีกรรมการอัญเชิญวิญญาณหรือผีบรรพบุรุษมารับของเซ่นไหว้ 
เพื่อความอยู่ดีมีสุข 
  5.เรียกขวัญข้าว เป็นพิธีกรรมท่ีท าขึ้นตอนท่ีข้าวออกรวงเพื่อให้รวงข้าวท่ีปลูกไว้งอก
งาม ล าต้มแข็งแรง และมีเมล็ดข้าวที่สมบูรณ์ 
  6.พิธีกรรมกินข้าวใหม่  เป็นพิธีกรรมท่ีมีการน าข้าวขาวใหม่ท่ีปลูกไว้เพียงส่วนหนึ่ง 
น ามาหุง พร้อมข้าวเก่าท่ีมีอยู่ มีความเช่ือว่า คนต้องได้ทานก่อนแมลงและศรัตรูศัตรูต้นข้าว เช่น หนู 
นก กระรอก และมีการน าพืชผลทางการเกษตรท่ีปลูกไว้ในไร่ มาแลกเปล่ียนกัน 
  7.กินแขกหรืองานแต่ง เพื่อให้สามีภรรยาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข และเมื่อคราว
ต้องจากกัน ก็จะได้เกิดมาเป็นสามีภรรยากัน เป็นเนื้อคู่กันตลอดไปไม่ว่าจะชาติไหน 
  8.ประเพณีกินวอ หรือปีใหม่ เป็นฤดูกาลท่ีว่างจาการท ามาหากินในรอบ 1 ปี เป็น
พิธีกรรมท่ีญาติพี่น้องท้ังท่ีอยู่ในหมู่บ้านและต่างบ้าน ได้มีโอกาสมาพบปะถามไถ่สุขทุกข์ ในเรื่ องราว
ต่างๆร่วมกันเพื่อให้เกิดพลังใจ ความผูกพันและสามัคคี ด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมท่ีดีงามต่อกัน ประเพณี
กินวอจะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์หรือเดือนมีนาคมของทุกปี มีการท าข้าวปุ๊ก หรือข้าวปุ๊กงา ฆ่าหมู มี
ผู้น าทางพิธีกรรม หรือ แก่มู เป็นผู้ประกอบพิธี ในพิธีจะมีการเป่าแคน ร้องและเต้นร า จะคึ ตาม
จังหวะของแคน ณ ลานเต้นจะคึ ท่ีท าขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของทุกครัวเรือน โดยคนเป่าแคนจะ
อยู่วงใน ผู้หญิงจะอยู่วงท่ีสอง และผู้ชายอยู่วงนอกสุด เนื้อหาของเพลงส่วนใหญ่จะกล่าวถึงชีวิตความ
เป็นอยู่การเกี้ยวพาราสีของหนุ่มสาว รวมทั้งคติสอนใจต่างๆ ชาวบ้านทุกคนจะแต่งกายด้วยชุดประจ า
เผ่าเป็นการบอกถึงคุณค่าความหมาย และเอกลักษณ์ของเผ่า 
 

2. ภูมิหลังทางทางวัฒนธรรมการเป่าแคนของชาวลาหู่ 
  ภูมิหลังทางวัฒนธรรมของเครื่องดนตรี ชนิดเครื่องเป่า ท่ีเรียกว่า แคนหน่อจ๊ิแหละ  

เครื่องดนตรีประเภทหนึ่งของกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ ท่ีมีลักษณะการเล่นคล้ายกับแคนของทางภาคอีสาน         
มีเรื่องราวความเป็นมาบันทึกไว้ว่า เมื่อครั้งท่ีบรรพบุรุษของชาวลาหู่ได้อาศัยอยู่ในประเทศจีน 
ขณะนั้น ได้เกิดสงครามระหว่างกลุ่มชนเช้ือสายกุลากับคนเช้ือสายจีน ในระหว่างการท าสงครามจีนได้
ขอความช่วยเหลือจากกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่แซแล แต่ได้รับการปฏิเสธ เพราะชาวลาหู่รักความสงบ
มากกว่าการท าสงคราม ในขณะเดียวกันกลุ่มชนกุลาก็ได้ไปขอความช่วยเหลือจากกลุ่มชาติพันธุ์ลีซอ 
แต่ก็ได้รับการปฏิเสธเช่นเดียวกัน จีนกับกุลาจึงได้ท าสงครามกัน ผลปรากฎว่าจีนได้รับชัยชนะจาก
กลุ่มชนกุลา หลังจากสงครามนี้ จีนได้ท าสงครามกับกลุ่มชนชาวลาหู่ ด้วยความไม่พอใจท่ีไม่ได้รับการ
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ช่วยเหลือในการท าสงครามกับกุลา แต่การท าสงครามกับกลุ่มชนลาหู่ จีนได้รับความพ่ายแพ้ไป 
สาเหตุท่ีท าให้กลุ่มชนลาหู่ได้รับชัยชนะในครั้งนี้ เป็นเพราะลาหู่มีอาวุธท่ีดีกว่าจีน คือ มีดและหน้าไม้
พิเศษท่ีสามารถยิงครั้งเดียวได้ 3 ดอก แต่จีนก็ไม่ละความพยายามในการเอาชนะให้ได้ จึงเกิดความคิด
ในการผลิตเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งขึ้นมา เรียกว่า “อาถ่า” เป็นเครื่องดนตรีช้ินเล็กๆท่ีผลิตจากไม้ไผ่จีน 
และน าเครื่องดนตรีชนิดนี้ไปแลกดับอาวุธหน้าไม้ ของกลุ่มชนลาหู่ โดยมีกลอุบายให้ชายหนุ่มรูปงาม
ไปเป่าให้สาวๆลาหู่ฟัง จนสาวๆติดใจและชอบเครื่องตรีชนิดนี้ จึงสามารถแลกเครื่องดนตรีกับอาวุธ
หน้าไม้ของลาหู่มาได้ท้ังหมด จากนั้นก็ได้เปิดสงครามกับกลุ่มชนลาหู่อีกครั้ง จนได้รับชัยชนะเพราะ
กลุ่มชนลาหู่ขาดอาวุธที่ส าคัญ จึงไม่สามารถอาศัยอยู่ในพื้นท่ีของประเทศจีนได้ต่อไป จึงมีการอพยพ
มาอยู่ท่ีประเทศพม่าในช่วงเวลาหนึ่ง ต่อมาได้อพยพมาอยู่ท่ีดอย “จะตอย” ซึ่งเป็นเขตชายแดน
ระหว่างพม่ากับไทย ต่อมาได้เคล่ือนตัวลงมาจากดอยสามจุก มาอยู่ท่ีดอยลาน ในช่วงเวลาหนึ่ง และมี
การอพยพย้ายถิ่นฐานมาอยู่ท่ี อ.แม่สอด จ.ตาก ประมาณ 20 กว่าปี และมีการแยกย้ายกันออกไป
อาศัยอยู่ตามพื้นท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ เช่น อ.อมก๋อย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย และยังมีส่วนหนึ่งยังอยู่ ท่ีเดิมท่ี อ.แม่สอด จ.ตาก มาจนถึงปัจจุบัน           
(จะงะ แสงฮองและคณะ ,2548)  

 ลาหู่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีได้ช่ือว่ามีจังหวะและดนตรีในหัวใจ ดนตรีของชาวลาหู่เป็นเครื่อง
ดนตรีท่ีสะท้อนความเป็นธรรมชาติตามวิถีชีวิตคนลาหู่ได้เป็นอย่างดี ในอดีตดนตรีของลาหู่มีความ
เกี่ยวพันธ์กันอย่างมากกับชุมชน โดยจะมีผู้ประกอบพิธีกรรม ท่ีเรียกว่า “โตโบ” เป็นผู้รักษาหอ
ศักด์ิสิทธิ์ของชุมชนนั้นไว้ และโตโบจะเป็นผู้น าประกอบพิธีกรรมต่างๆ ผ่านเสียงดนตรีแต่ละชนิด 
ดังนั้นบทเพลงของลาหู่จึงมาคู่กับพิธีกรรม ความเช่ือและความหมายท่ีแฝงอยู่ ดนตรีของลาหู่  
นอกจากจะมีไว้เล่นเพื่อความเพลิดเพลินแล้ว ส่วนใหญ่นิยมน ามาบรรเลงร่วมกันในงานประเพณีการ
เต้นร าปีใหม่ “งานกินวอ” หรือภาษาลาหู่ เรียกว่า “เคาะจาเหว่” ซึ่งในงานจะมีกิจกรรมพิเศษ คือ 
การเต้นร าเฉลิมฉลองกัน เรียกว่า “การเต้นจะคึ”  ซึ่งดนตรีจะมีบทบาทในการร่วมแสดงออกอย่าง
เต็มท่ี และนอกจากนี้ยังมีการขับร้องเพลงร่วมกับการแสดงดนตรีด้วย (องอาจ อินทนิเวศ,2559) 

 ส าหรับเรื่องราวของแคนของชุมชนชาวลาหู่บ้านจ่าโบ่ แคนมีบทบาทส าคัญต่อประเพณีและ
การประกอบพิธีกรรมโดยส่วนใหญ่ มาช้านานต้ังแต่การเริ่มก่อต้ังชุมชน จนถึงปัจจุบัน โดยมีเรื่องราว
ท่ีเป็นองค์ประกอบของการก่อต้ังชุมชน ต้องมี 4 องค์ประกอบ ถึงจะชุมชนท่ีสมบูรณ์ได้ คือ ช่างตี
เหล็ก ช่างแคน ผู้น าทางจิตวิญญาณ และผู้น าชุมชน 

 
 3. องค์ความรู้วัฒนธรรมการเป่าแคนของชุมชนชาวละหู่ด าบ้านจ่าโบ่ 
 ชาวลาหู่ทุกคนจะท้ิงลูกน้ าเต้าไม่ได้ ด้วยมีความเช่ือว่า ต้นก าเนิดของชาวลาหู่มาจากลูกน้ า
เต้า มีเรื่องเล่าต่อกันมาว่าเดิมบรรพบุรุษของชาวลาหู่อยู่ในน้ าเต้า จากนั้นมีสัตว์ท่ีมีปากแหลมคมได้
แคะเปลือกลูกน้ าเต้าจนเปิดออก ท าให้ชาวลาหู่ออกมาจากน้ าเต้าและใช้ชีวิตสืบทอดกลุ่มชนมาจนถึง
ปัจจุบัน ท าให้ชุมชนชาวลาหู่มีเครื่องดนตรีท่ีท าจากน้ าเต้าเป็นของกลุ่มชาติพันธุ์มาช้านานอยู่คู่กับวิถี
ของชุมชนมาต้ังแต่บรรพบุรุษมาจนถึงปัจจุบัน  
 เครื่องดนตรีแคนน้ าเต้า มีความส าคัญต่อการท าพิธีกรรมและประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ลา
หู่ด ามาช้านาน ชาวลาหู่มีความเช่ือกันว่าน้ าเต้านั้นเป็นต้นก าเนิดของชาวลาหู่ จึงส่งเสียงหรือสัญญาณ
ผ่านน าเต้าให้พระเจ้าได้ยินได้รับฟัง ในโอกาสหรือพิธีกรรมต่างๆ เครื่องดนตรีแคนน้ าเต้ามีลักษณะ
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ทางกายภาพและการใช้งานแตกต่างกัน ในชุมชนบ้านจ่าโบ่มีแคนน้ าเต้าอยู่ 4 ชนิด คือ 1. หน่อกูมา  
2.ตอเลอหมู่ 3.หน่อซิ๊  และ 5. หน่อจ๊ีแหละ   
 1. หน่อกูมา (แคนใหญ่) มีความส าคัญท่ีสุดต่อการท าพิธีกรรมของครัวเรือนและชุมชน ใช้
ในการเป่าเพื่อเปิดและปิดพิธีกรรม จะน าเครื่องดนตรีชนิดอื่นของชาวลาหู่หรือจากภายนอกมาใช้
ประกอบพิธีกรรมแทนกันไม่ได้ ด้วยมีความเช่ือว่าเสียงของเครื่องดนตรีหน่อโกมา จะท าให้พระเจ้า
(เหงื่อซา)รับรู้และอวยพรผู้ท าพิธีกรรมนั้น มีความสัมพันธ์กับตู้พิธีกรรม มีลักษณะเป็นสถานท่ีในการ
ประกอบพิธีกรรม โดยในชุมชนจะมีตู้พิธีกรรมของแต่ละครัวเรือนหรือของตระกูลใช้ร่วมกัน ใน
ปัจจุบันตู้พิธีกรรมท้ังหมดในชุมชนมีประมาณ 25 ตู้ ตู้ท าพิธีกรรมจะไม่เปิดตู้ หากไม่มีการท าพิธีกรรม 
จะเปิดเมื่อมีการท าพิธีกรรมโดยมีการใช้หมู 1 ตัวในการประกอบพิธีกรรมต่อครั้ง  บางพิธีกรรมมีการ
ใช้เครื่องดนตรีประกอบการท าพิธีกรรม บางพิธีกรรมไม่มีการใช้เครื่องดนตรี    
 2. แคนน้ าเต้าตอเลอหมู่ ( แคนกลาง) ใช้ส าหรับเป่าในงานรื่นเริงการเต้นจ่าคึ  
 3. แคนน้ าเต้าหน่อซิ๊  (แคนกลาง) ใช้ส าหรับเป่าประกอบการเต้นจ่าคึ และการใช้เป่า 
กล่อมเด็ก 
 4. แคนน้ าเต้าหน่อจ๊ิแหละ(แคนเล็ก)  มีเสียงท่ีไพเราะ เป่าได้หลากหลายท านองมี
ความหมายท่ีส่ือถึงความรัก เกี้ยวพาราสีสมัยก่อนใช้เป่าเพื่อจีบกัน   
   
 
 เครื่องดนตรีแคนน้ าเต้าประจ าชาติพันธุ์ลาหู่ด า เป็นส่วนส าคัญในการบ่งบอกถึงความเป็น
เอกลักษณ์ของชาติพันธุ์ ท้ังลักษณะทางกายภาพและเสียง รวมท้ังจังหวะของการเต้นประกอบเสียง
แคนและการเป่าท่ีแตกต่างจากกลุ่มชาติพันธุ์ อื่น   จึงสามารถแบ่ง เครื่องดนตรีแคนน้ า เต้า             
เป็น 2 ประเภท  
 1.ประเภทใช้ในพิธีกรรมส าคัญ เป็นชนิดเดียว คือ “หน่อโก่มา” แคนใหญ่ ความส าคัญใน
การใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา หากไม่มีจะท าให้พิธีกรรมนั่นไม่ส าเร็จ เช่น ประเพณีเทศกาลปีใหม่ 
เทศกาลกินข้าวใหม่ งานท าบุญหรือท่ีเรียกกันว่า “หงื่อซากู” หรือการเล้ียงผีเรือน และประเพณี
สงเคราะห์หมู่บ้าน การเป่า”หน่อโก่มา” จะเป่าไปพร้อมกับผู้ท าพิธีกรรม หรือบวงสรวงให้พระเจ้า 
หลังจากพิธีกรรมอันศักด์ิจบลง ปู่จารย์ก็จะเป่าเปิดการ “เต้นจะคึ” ต้องเต้นจากขวาไปซ้ายเท่านั่น 
ต้องเป่ารอบวง 7 รอบ มีความหมายว่าคนเรามี 7 ขวัญ การเต้น 7 รอบเพื่อเป็นการเรียกขวัญกลับมา 
หลังจากนั่นก็เป็นการเสร็จพิธี วัสดุอุปกรณ์ท่ีน ามาท าเป็น”แคนหน่อโก่มา” ท ามาจากน าเต้าและ
กระบอกไม้ไผ่ชนิดหนึ่งเรียกว่า “ซูมู” ลักษณะไม้ไผ่ขนาดกว้าง 12 มิลลิเมตร ยาว 1.5 เมตร มา
ประกอบเข้าด้วยกัน 
 2.ประเภทให้ความสนุกสนาน มีท้ังหมด 3 ชนิด คือ.แคนน้ าเต้าตอเลอหมู่ แคนน้ าเต้า  
หน่อซิ๊  แคนน้ าเต้าหน่อจ๊ิแหละ ในการศึกษาครั้งนี้ทีมวิจัยได้รวบรวมข้อมูลเครื่องดนตรีประเภท 
“แคนหน่อจ๊ิแหล่ะ” มีลักษณะความโดดเด่นเฉพาะตัว มีเสียงไพเราะกว่าชนิดอื่น ใช้เป็นเครื่องดนตรีท่ี
ใช้กับประเพณีการเต้นในจังหวะท่ีสนุกสนานน่าดึงดูด และสามารถใช้ในช่วงท่ีไม่มีพิธีกรรมได้ วัสดุ
อุปกรณ์ท่ีใช้ท า “แคนหน่อจ๊ิแหล่ะ” คล้ายกับ แคนชนิดอื่นๆ แต่จะขนาดเล็กกะทัดรัดมากกว่า ใช้
น้ าเต้า ไม้ไผ่ เป็นส่วนประกอบหลัก และใช้ขี้ชันโรงเป็นตัวเช่ือมช้ินส่วน 
 ในชุมชนบ้านจ่าโบ่ มีการสืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคนจากรุ่นสู่รุ่นต้ังแต่เริ่มก่อต้ัง ชุมชน      
เมื่อประมาณปี พ.ศ.2521 ซึ่งในขณะนั้นมีนายจ่าโบ่ ไพรเนติธรรมเป็นผู้น า  มีผู้สืบทอดวัฒนธรรมการ
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เป่าแคนหลายรุ่น จนมาถึงรุ่นนายจ่างะ ไพรเพชราทิพย์ คุณพ่อของนางนะกอ ไพรเพชราทิพย์ 
ประธานกลุ่มการท่องเท่ียวชุมชนบ้านจ่าโบ่ ซึ่งได้เสียชีวิตเมื่อสิบกว่าปีมาแล้ว  และในปัจจุบันมีผู้สืบ
ทอดวัฒนธรรม ประมาณ 4 คน  คือ 1. นายชิดชัย สรานนท์หิรัญกุล 2.นายจ่าเสือ ไพรเนติธรรม            
3. นายมานะ พัฒนสหกิจ 4. นายจ่าแส สมัคมนตรี เป็นปราชญ์แคนน้ าเต้าของชุมชน และมีฐานการ
เรียนรู้เรื่องแคนลาหู่ ของกลุ่มการท่องเท่ียวโดยชุมชนบ้านจ่าโบ่ ท่ีบ้านของนายชิดชัย สรานนนท์หิรัญ
กุล ซึ่งเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่องแคนได้ครบกระบวนการตั้งแต่ความส าคัญและความเป็นมา การ
เลือกวัสดุการท าแคน การประกอบตัวแคน และการเป่าแคนแต่ละชนิด ให้กับคนในชุมชนและ
นักท่องเท่ียว  
 ส าหรับปราชญ์แคนแต่ละท่านมีความสามารถในองค์ความรู้ด้านแคนน้ าเต้าแตกต่างกัน 
ดังนี้ 1. นายชิดชัย สรานนท์หิรัญกุล เป็นผู้มีองค์ความรู้และสามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมแคนน้ าเต้าได้
ท้ังหมดต้ังแต่เรื่องราวความเป็นมา การเลือกวัสดุการท าแคน การประกอบตัวแคน และการเป่าแคน
แต่ละชนิด ให้กับคนในชุมชนและนักท่องเท่ียว 2. นายจ่าแส สมัคมนตรี มีองค์ความรู้ด้านการท า
พิธีกรรมส าคัญของชุมชนท้ังหมดและมีความสามารถในการเป่าแคนประกอบพิธีกรรมต่างๆ รวมถึง
การเต้นจะคึประกอบเสียงแคน แต่ไม่ท าเครื่องดนตรี 3.นายจ่าเสือ ไพรเนติธรรม มีองค์ความรู้ด้าน
การเป่าแคนและการเต้นจะคึประกอบเสียงแคน ไม่ท าเครื่องดนตรี 3. นายมานะ พัฒนสหกิจ มีองค์
ความรู้เรื่องพิธีกรรมส าคัญของชุมชนบางส่วน และมีความสามารถในการเป่าแคนและการเต้นจะคึ
ประกอบเสียงแคน   
 ในปัจจุบันมีเยาวชนมีความสามารถในการสืบทอดวัฒนธรรมไม่มากนัก ท่ีสามารถเป่าเป็น
เพลงได้ คือ เด็กชายรัชชานนท์ ส าเภาโอฬาร (น้องแปแป) และมีเยาวชนท่ีมีความสนใจท่ีจะศึกษา
เรียนรู้สืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคนอีกหลายคน คือ นายยศภัทร์ ธีรไชยชาญ นายพรชัย ฤตานนท์
โชติกุล นายสุรกิต ไพรเนติธรรม นายทศพล พัฒนสหกิจ นายภิญโญ ช่ืนธนสาร เป็นต้น  
  
 3.1. ท าเนียบปราชญ์แคนน้ าเต้าชุมชนบ้านจ่าโบ่ ปีพุทธศักราช 2564  
ตารางที่ 4.2 ท าเนียบปราชญ์แคนน้ าเต้าชุมชนบ้านจ่าโบ่ ปีพุทธศักราช 2564 
ที่มา: บ้านจ่าโบ่ ต าบลปางมะผ้า อ าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ล าดับ 
ภาพปราชญ์แคนน้ าเต้าของชุมชนบ้านจ่าโบ่ 
ในอดีตและปัจจุบัน 

ข้อมูลปราชญ์ 
 

1  
 
 
 
 
 
 

นายจ่างะ  ไพรเพชราทิพย์ 
อายุ 91 ปี  ( เสียชีวิตแล้ว 10 ปี)  
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ)  

ล าดับ 
ภาพปราชญ์แคนน้ าเต้าของชุมชนบ้านจ่าโบ่ 
ในอดีตและปัจจุบัน 

ข้อมูลปราชญ์ 
 

2.  
 
 
 
 
 

นายจ่าแส  สมัครมนตรี 
ปัจจุบันอายุ 72 ปี 
ที่อยู่ 3 หมู่ 4 ต.ปางมะผ้า อ.ปาง
มะผ้า 
 จ.แม่ฮ่องสอน 
 
 
 

3. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

นายชิดชัย สรานนท์หิรัญกุล 
ปัจจุบันอายุ 49 ปี 
ที่อยู่ 69 หมู่ 4 ต.ปางมะผ้า อ.ปาง
มะผ้า  
จ.แม่ฮ่องสอน 
 
 
 

4. 
 
 
 
 
 
 

 

นายจ่าเสือ ไพรเนติธรรม 
ปัจจุบันอายุ 59 ปี 
ที่อยู่ 28/1 หมู่ 4 ต.ปางมะผ้า อ.
ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 
 
 
 
 

5  นายมานะ พัฒนสหกิจ 
ปัจจุบันอายุ  60 ปี 
ที่อยู่  37 หมู่ 4 ต.ปางมะผ้า อ.
ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 
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 3.2. เคร่ืองดนตรีแคนน้ าเต้าของชุมชนที่ใช้กันส่วนใหญ่ มี 4 ชนิด และการใช้ประโยชน์ 
 
ภาพเคร่ืองดนตรีแคนลาหู่ บ้านจ่าโบ่ 
 

 ชื่อและการใช้ประโยชน์ 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.1 แคนน้ าเต้า “หน่อกูมา” 
ท่ีมา: Meahongson Creative,2564 

 
 
 
 
 
 
 

1. หน่อกูมา  เป็นแคนน้ าเต้าขนาดใหญ่ท่ีสุด มี
ลักษณะพิเศษ คือ มีส่วนประกอบน้ าเต้าขนาด
ใหญ่เป็นเสมือนล าโพง และมีน้ าเต้างวงช้าง
ขนาดเล็กเช่ือมท่อเสียงไม้ไผ่ 5 กระบอก มีล้ินปี่
ทุกท่อเสียง ใช้ส าหรับเป่า เปิด-ปิด พิธีกรรม
ส าคัญเท่านั้น ไม่เป่าก่อน 9.00 น.ยกเว้น งาน
ศพ ใช้เป่าส่งศพส่งวิญญาณ 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.2 แคนน้ าเต้า “ตอเลอมู” 

         ท่ีมา: Meahongson Creative,2564 

 2. ตอเลอหมู่ เป็นแคนน้ าเต้าขนาดกลาง 
ประกอบด้วยน้ าเต้างวงช้างเล็ก กระบอกไม้ไผ่
ขนาดกลาง 5 กระบอก มีล้ินปี่ไม้ไผ่อยู่ด้านใน
ทุกท่อเสียง มีลักษณะเด่น คือ ล าโพงกระบอก
ไม้ไผ่ 3 ช้ิน ประกอบอยู่ปลายท่อเสียงไม้ไผ่ 
เ สี ย ง ทุ้ ม  นุ่ ม น ว ล  ใ ช้ ส า ห รั บ ก า ร เ ป่ า
ประกอบการเต้นจะคึ มีหลายจังหวะ หลาย
ท านอง  

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.3 แคนน้ าเต้า “หน่อซิ๊” 
          ท่ีมา: Meahongson Creative,2564 

 3. หน่อซ๊ิ เป็นแคนน้ าเต้าขนาดกลาง มีรูปร่าง
คล้ายกับตอเลอหมู่แต่มีขนาดเล็กกว่า มีเสียง
แ ห ล ม ก ว่ า เ ต อ เ ล อ ห มู่  ใ ช้ ส า ห รั บ เ ป่ า
ประกอบการเต้นจะคึ เป่ากล่อมเด็ก มีหลาย
จังหวะ หลายท านอง 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.4 แคนน้ าเต้า “หน่อกูมา” 
        ท่ีมา: Meahongson Creative,2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. หน่อจี๊แหละ เป็นแคนน้ าเต้าขนาดเล็กสุด 
ไม่มีล าโพงปลายท่อเสียง ประกอบด้วยน้ าเต้า
งวงช้างขนาดเล็ก กระบอกไม้ไผ่ 5 กระบอก มี
ล้ินปี่ไม้ไผ่อยู่ด้านในกระบอกละ 1 ล้ินปี ในอดีต
ใช้เพียงการเป่าเพื่อส่ือสารความรักระหว่าง
หนุ่มสาว ในปัจจุบันใช้เป่าประกอบการเต้น
จะคึ และเป่าจีบกัน ระหว่างหนุ่มสาว 
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  3.3. การเป่าแคนกับพิธีกรรมชุมชน 
  วัฒนธรรมการเป่าแคนมีความสัมพันธ์กับการประกอบพิธีกรรมของชุมชน ซึ่งไม่เป่าแคน
ทุกพิธีกรรม   มีพิธีกรรมท่ีมีการเป่าแคนและคนในชุมชนมีส่วนร่วม มีดังนี้   

- ประเพณีกินวอ หรือปีใหม่มูเซอ  การจัดงานปีใหม่ของชาวจ่าโบ่  
- ประเพณีกินข้าวใหม่  การน าพืชผลทางการเกษตร โดยเฉพาะข้าวไร่ในปีนั้น มากิน

เล้ียงกัน 
- ท าบุญเรียกขวัญของชุมชน  
- งานศพ พิธีส่งศพ  

  ชุมชนจะมีพิธีกรรมท่ีถือปฏิบัติกันมาช้านาน สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ               
1. พิธีกรรมในระดับชุมชน 2. พิธีกรรมในระดับครอบครัว  โดยการประกอบกรรมพิธีกรรมต่างๆ แบ่ง
ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ สามารถท าได้ทุกเดือนหากมีความจ าเป็น และ พิธีกรรมท่ีต้องปฏิบัติตามวิถี
ชองชุมชน 
  1. พิธีกรรมท่ีสามารถท าได้ทุกเดือนหากมีความจ าเป็น   คือ พิธีกรรมส่งผีสะเดาะ
เคราะห์หมู่บ้าน (คะกูเว)  พิธีกรรมนี้ท้ังหมู่บ้านรวมกันท าพิธีท่ีลานเต้นจะคึ มีการใช้เครื่องดนตรีแคน
น้ าเต้าทุกตัว มีการเปิดปิดพิธีกรรมโดยแคนหน่อกูมา  ในลานเต้นจะคึจะใช้เครื่องดนตรีแคนน้ าเต้าตัว
อื่นๆเป่าสลับกัน คือ หน่อซิ๊ ตอเลอหมู่ หน่อจ๊ีแหละ 
  2. พิธีกรรมท่ีถือปฏิบัติเป็นประเพณีของชุมชน 
   2.1.ท าบุญใหญ่ (ปอยปาเตเว)   เป็นการท าบุญใหญ่ มีการเชิญหมู่บ้านอื่น 
        มาร่วมเต้นจะคึด้วย ไม่จ ากัดว่ากี่หมู่บ้านขึ้นอยู่กับเจ้าภาพ โดยส่วนใหญ่จะเชิญ
หมู่บ้านท่ีญาติพี่น้องอาศัย จะมีการเป่าแคนหน่อกูมาในการเปิดพิธี จากนั้นจะใช้เครื่อง ดนตรีแคน
กลางและแคนเล็กสลับกัน 
   2.2. ท าบุญน้อย  (ปอยปาฮาตีเว ครัวเรือน)  จะมีการเป่าแคนหน่อกูมาในการเปิด
พิธีกรรม จากนั้นจะใช้เครื่องดนตรีแคนชนิดอื่นเป่าสลับกัน   
   2.3. พิธีกรรมท าบุญ/เรียกขวัญ (บูตี/ฮากูเว)  ไม่ใช้เครื่องดนตรี   
   2.4. พิธีกรรมเล้ียงผีเรือน        (หงื่อซากูเว)  ไม่ใช้เครื่องดนตรี 
    2.5. พิธีกรรมส่งผี/ไล่ผี           (หนี่ตี กะเว)  ไม่ใช้เครื่องดนตรี 
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 3.4. แคนหน่อจี๊แหละ 
 หน่อจ๊ิแหล่ะ เป็นเครื่องดนตรีตะกูลเครื่องเป่าประเภทล้ินอิสระในตะกูลแคน ใช้ส าหรับการ
บรรเลงประกอบพิธีกรรมและงานเทศกาลต่างๆ เป็นเครื่องดนตรีท่ีมีความส าคัญต่อชาวลาหู่ และ
สามารถพบในกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ เช่น ม้ง ลีซู และถูกเรียกช่ือตามกลุ่มชาติพันธุ์ของตนเอง นอกจาก
นั่นยังมีเครื่องดนตรีตระกูลนี้อยู่ในกลุ่มประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี ถือว่าเป็นวัฒนธรรมดนตรีเข้า
กันได้และมีความสอดคล้องกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.5 “แคนหน่อจ๊ีแหละ” 
 
 การเป่าลมเข้าออก เพื่อให้เกิดเสียง ประกอบด้วยไม้ไผ่ลักษณะเป็นล าปล้องตรงขนาด
เหมาะสมกับลูกน้ าเต้า ยาวลดหล่ันกันจ านวน 5 ท่อ ซึ่งเป็นท่อเสียงของแคน แต่ละท่อมีการเจาะรู
เพื่อกดนิ้วท าให้เกิดเสียงและมีล้ินไม้ไผ่อยู่ในแต่ละท่อด้วย จะเช่ือมต่อท่อไม้ไผ่กับผลน้ าเต้า โดยการ
สอดท่อไม้ไผ่ใส่ตัวลูกน้ าเต้า โดยมีการเจาะรูไว้บนลูกน้ าเต้าตามขนาดของไม้ไผ่ 5 จุด  ตัวลูกน้ าเต้าจะ
มีการต่อข้อต่อออกมาให้ยาวขึ้นเพื่ออ านวยความสะดวกเวลาเต้นบรรเลง หน่อจ๊ีแหละ ผลิตจากวัสดุ
ธรรมชาติ คือ  ไม้ไผ่ตรง ลูกน้ าเต้า ขี้ชันโรง และไม้ไผ่ซูมู ชนิดละเอียดส าหรับท าล้ินของแต่ละท่อท า
ให้เกิดเสียง โดยเสียงจะมีความไส ขึ้นอยู่กับอายุของไม้ไผ่ซูมูท่ีแห้งและมีการเก็บรักษาไว้บนแคร่ท่ี
ห้อยไว้บนเตาไฟ   
 
  3.4.1.ส่วนประกอบของ แคนหน่อจี๊แหละ มีดังนี้  
  ลูกน้ าเต้า ทรงงาช้าท่ีมีรูปร่างยาว ป่องตรงปลาย เมื่อน าไปตากแดดจนแห้งแล้วน ามา
เจาะรูเพื่อเมล็ดน้ าเต้าข้างในออกให้หมด ในส่วนของน้ าเต้าเป็นตัวเป่าลมเพื่อเช่ือมต่อกับกระบอกไม้
ไผ่ท่ีท าท่อเสียง 5 กระบอก 
 
 
 
 
 
  
  
 

ภาพที่ 4.6 ลูกน้ าเต้า ภาษาลาหู่ด าเรียกว่า อิกฝูว์ 
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  ไม้ไผ่ ท่ีท าท่อเสียง ประกอบด้วย 5 ท่อ ขนาดต้องขึ้นอยู่กับขนาดของน้ าเต้าด้วยไม่มี
ขนาดตายตัว เป็นไม้ไผ่ท่ีตัดเป็นท่อ มีความส้ันยาวตามล าดับ ท่อท่ียาวที่สุดมีความยาวเท่ากัน 2 ท่อ 
ความยาวของไม้เป็นท่อจะขึ้นอยู่กับคีย์ท่ีนักดนตรีต้องการ แล้วน ามาวัดระดับเพื่อเจาะโพรงเป็นรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผ้า ส าหรับใส่ล้ิน และเจาะรูให้ได้ระดับเสียงตามท่ีต้องการ 
 

 
 

ภาพที่ 4.7   ไม้ไผ่ท่ีท าท่อเสียง ภาษาลาหู่ด า เรียกว่า ไม้ไผ่เน่ฮวู่ 
 

  ขี้ม้ินหรือชันโรง เกิดจากอุจจาระของชันโรงซึ่งเป็นประเภทเดียวกับผ้ึง แต่ไม่มีเหล็กไน  
ไม่ดุร้าย มีขนาดเล็กกว่าผ้ึงประมาณ 2-3 เท่า แพร่กระจายอยู่ท่ัวทุกภาคของประเทศ ชันโรงเป็นช่ือ
พื้นเมือง (Local name) และมีช่ือเรียกแตกต่างกันไปในแต่ภูมิภาค ท้องถิ่น ซึ่งขี้ชันโรงนี้เองท่ีน าไป
อุดรูแคนตรงจุดท่ีเช่ือมระหว่างน้ าเต้ากับท่อไม้ไผ่ (ศูนย์บริการร่วมกรมส่งเสริมเกษตรกรรม,2563:
ระบบออนไลน์) 
 

 
 

ภาพที่ 4.8 ขี้ม้ินหรือชันโรง ภาษาลาหู่ด า เรียกว่า เปงจ้ี 
 

  ไม้ไผ่ลิ้นเสียง น าไม้ไผ่มาตัดเป็นสีเหล่ียมผืนผ้า ปาดส่วนท่ีเป็นล้ินให้มีความหนาบาง
ตามความต้องของเสียง ถ้าต้องการเสียงสูงส่วนปลายล้ินจะต้องบาง ถ้าต้องการให้เสียงต่ าปลายล้ิน
จะต้องมีความหนา ความยาของล้ินจะมี 5 ขนาด ลดหล่ันกันตามล าดับของระดับเสียง และจะเท่ากัน
กับขนาดของช่องท่อท่ีน าล้ินไปประกบ โดยมีข้ีชันโรงเป็นตัวเช่ือมให้ติดระหว่างท่อเสียง 
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ภาพที่ 4.9 ไม้ไผ่ส าหรับท าล้ินเสียง ภาษาลาหู่ด าเรียกว่า  ไม้ไผ่ซูมู 

 
  3.4.2. การเรียนรู้การใช้เคร่ืองดนตรี“หน่อจิ๊แหล่ะ” ดัดแปลงจาก (ธนพชร นุตสาระ
,2560:30 และองอาจ อินทนิเวศ,2559:172) 
ขั้นตอนการเรียนรู้ 
   การฟัง เพื่อแยกกลุ่มเสียงของหน่อจ๊ิแหล่ะ มี 5 ท่อ 7 เสียง โดยน าเสียงแต่ละเสียงท่ี
ได้จาการอัดเสียงภาคสนามของ “แคนหน่อจ๊ิแหล่ะ” สามารถเรียงตามกลุ่มเสียงได้แก่ มี โด มี ลา ฟา  
เป็นเสียงท้ังหมด 5 เสียง 

     มี              โด               ที               ลา               ฟา              มี             โด 
 
   การเป่า วิธีการใช้นิ้วปิด เปิดรูเสียงตามท่อให้ตรงกับตัวโน้ต (องอาจ อินทนิเวศ
,2559:172) 
 
 
 
 
  วิธีการบรรเลง มีลักษณะการวางมือดังนี้ 
มือขวา นิ้วกลางใช้กดรูท่อท่ี 5  มือซ้ายและนิ้วชี ใช้กดรูท่อท่ี 2 
นิ้วหัวแม่มือ ใช้กดรูส่วนล่างท่อท่ี 5  นิ้วหัวแม่มือ ใช้กดรูท่อท่ี 1 
นิ้วกลาง ใช้กดรูท่อท่ี 3 และ 4 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.10 การวางมือในการจับแคนและการปิดรูท่อเสียง 
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 การฝึกเพลง เป่าบรรเลงให้เป็นเพลง เป็นการฝึกปฏิบัติ (ธนพชร นุตสาระ,2560:30-30) 
1) เพลงเก้ียวพาราสี ใช้ในการเกี้ยวพาราสีของหนุ่มสาวในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
2) เพลงอวยพร เป็นการอวยพรให้กันและกัน อยู่ดีมีสุข สุขภาพแข็งแรง 
3) เพลงเต้นจะคึ มีความหมาย 2 แบบ คือ 1) เป็นการเต้นจะคึในพิธีกรรมของชุมชน 

2) เป็นการบอกเรื่องราวในอดีตเกี่ยวกับความรักครั้งแรก 
4) เพลงต้นรับแขกบ้านแขกเมือง เป็นลักษณะเพลงท่ีแสดงถึงความสนุกสนานท่ีอยู่ใน

ลานเต้น โดยการใช้จังหวะการเต้นระหส่างหญิงและชายใช้ด้านข้างชนกัน ซึ่งเป็น
ภูมิปัญญาในการเกี้ยวพาราสีระหว่างหนุ่มสาวของชาวลาหู่ 

5) เพลงชายหญิงเต้นกระทบด้านข้าง เป็นพลงท่ีมีลักษณะการเต้นโดยการถอยหลังชน
กัน ผู้หญิงเดินถอยหลัง ผู้ชายจะย้ าเท้าอยู่กับท่ี หนุ่มสาวกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ถือว่า
เป็นช่วงจังหวะส้ันๆ ท่ีสามารถได้ใกล้ชิดกัน 

6) เพลงถอยหลังชนกัน เป็นเพลงท่ีใช้จังหวะการเต้นโดยใช้สะโพกแนบหรือถูกัน
ระหว่างชายหญิง แล้วเดินต่อไปซึ่งเป็นต่างฝ่ายต่างเดิน 

7) เพลงเต้นโดยใช้สะโพกระหว่างชายหญิง เป็นเพลงท่ีใช้จังหวะการเต้นโดยใช้สะโพก
แนบหรือถูกันระหว่างชายหญิง แล้วเดินต่อไปซึ่งเป็นต่างฝ่ายต่างเดิน 

8) เพลงจับมือกัน เป็นเพลงท่ีใช้ในการเต้นจะคึ เป็นการเต้นท่ีมีจังหวะการเต้นท่ีมี
จังหวะผู้ชายและผู้หญิงจับมือกัน จังหวะเร็วขึ้น การก้าวเท้าจะยาวกว่าแกติ ต่าง
ฝายต่างดึงมือเป็นการสลับมือกันระหว่างชายหญิง  

9) เพลงท่าต าพริกเกลือ เป็นการน าวิธีการต าพริกกับเกลือมาเป็นท่าเต้น จะใช้เท้า
เหยียบกระเด่ืองท่ีต่อไปยังสากต าข้าว 

10)เพลงท่าม้าเดิน เป็นการสร้างท านองโดยใช้ท่าเดินของม้า จังหวะการเดินของม้า
ในช่วงท่ีไม่ช้าไม่เร็ว นิสัยของม้าเมื่อเดินผ่านกันใช้หัวชนกันหรือดีดใส่กัน 

11)เพลงท่าชนไก่ บทเพลงนี้มีสีสันมากขึ้นคล้ายกับท่าเดินของม้า 
12)เพลงแม่หมูเรียกลูกหมู เป็นการสร้างจังหวะการเต้นจะคึ โดยใช้เสียงเรียกของแม่

หมู่เพื่อให้ลูกหมูกลับมา 
13)เพลงยินดีที่ได้รู้จัก เป็นเพลงท่ีแสดงถึงความรู้สึกเกี่ยวกับการได้รู้จักเป็นมิตรสหาย

ซึ่งเป็นวาสนาท่ีได้เจอกัน รวมทั้งเป็นเพลงท่ีใช้ในการโต้ตอบกันแบบด้นสด 
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 โน้ตเพลง ส าหรับฝึกเป่าแคนน้ าเต้า “หน่อจีแ๊หละ” 
  1) โน้ตเพลง เต้นจะคึ แบบท่ี 1 
  เสียงแคน             เป่าโดย นายชิดชัย สรานนท์หิรัญกุล 
  แกะบทเพลง         โดย นายไพโรจน์  ภพอ านวยสุข 
 เข้าระบบถอดโนต   โดย คุณคีตา  https://www.facebook.com/RabKaeNotePleng/ 
 
 
 
 
 
  

ภาพที่ 4.11 โน้ตเพลง เต้นจะคึ แบบท่ี 1 
 
2) โน้ตเพลง เต้นจะคึ แบบท่ี 2 
 เสียงแคน             เป่าโดย  นายชิดชัย สรานนท์หิรัญกุล 
 แกะบทเพลง         โดย นายธีรพงศ์ แก้วธารากุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยาป่าแหน 
 เข้าระบบถอดโน้ต   โดย คุณคีตา  https://www.facebook.com/RabKaeNotePleng/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.12 โน้ตเพลง เต้นจะคึ แบบท่ี 2 
 

 3.4.3.วิธีการท าแคน “หน่อจิ๊แหล่ะ” 
  3.4.3.1.การหาวัสดุ ส่วนประกอบของ แคนหน่อจ๊ิแหล่ะ ได้แก่ ขี้ม้ินหรือชันโรง น้ าเต้า 
ไม้ไผ่   ชันโรง ในป่าบริเวณรอบหมู่บ้านซึ่งเป็นป่าต้นน้ า ต้นไม้ท่ีมีรูตรงกลางขนาดใหญ่ เช่น 
ต้นก่อ การน ามาใช้จะไม่การตัดต้นไม้แต่เจาะรูบริเวณท่ีมีและดึงออกมาใช้  
   น้ าเต้า เป็นอุปกรณ์หนึ่งท่ีส าคัญท่ีใช้ในการท าเครื่องดนตรี การเลือกลักษณะของ
น้ าเต้าท่ีเหมาะสมกับการท าเครื่องดนตรี ซึ่งจะมีการพิจารณาจากรูปทรงท่ีควรเลือกทรงไข่ เพราะมี
ผลต่อเสียงและเลือกท่ีขนาดเหมาะกับมือของแต่ละคน  
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  ไม้ไผ่ท าท่อเสียง การคัดเลือกไม้ไผ่ จะเลือก 3 ขนาดท่ีเหมาะสมกับแคนประเภทต่างๆ 
ไม้ไผ่ท่ีเหมาะสมต้องมีอายุ 2-3 ปีข้ึนไป เพราะถ้าอายุน้อยเมื่อน าไปตากแดดแล้วจะเป็นขุย การเลือก
ต้องเลือกปล้องยาวใหญ่ขนาดพอดีกันท้ัง 5 อัน ส าหรับท าท่อเสียง  
  ไผ่ท าล้ินหน่อจ๊ิแหล่ะ เลือกไม้ไผ่ท่ีมีขนาดใหญ่กว่าการท าท่อเสียง เพราะต้องน ามาผ่า
เพื่อปาดและคัดสีให้หนาบางตามความต้องการของเสียง เมื่อต้องการเสียงต่ าปลายล้ินต้องมีความหนา 
หากต้องการให้เสียงสูงส่วนปลายล้ินต้องบาง 
 

3.4.3.2. การประกอบชิ้นส่วน  

 
 

ภาพที่ 4.13 ต าแหน่งท่อเสียงไม้ไผ่ท่ีประกอบกับตัวลูกน้ าเต้า 
ช่ือส่วนประกอบต่างๆ  

1) ตัวเครื่อง เรียกว่า แหย่  4) ท่อท่ี 3 เรียกว่า โอซึม่าฮ้อน 
2) ท่อท่ี 1 เรียกว่า โอโลม่า  5) ท่อท่ี 4 เรียกว่า จะเก็นฮ้อน  
3) ท่อท่ี 2 เรียกว่า โอซึมา  6) ท่อท่ี 5 เรียกว่า จะเก็น 

  ลักษณะตัวเครื่องท าจากผลน้ าเต้า แบบมีก้านยาวส าหรับเป่า ท าความสะอาดภายใน
และเจาะรูท่ีผลน้ าเต้าเพื่อใส่ท่อจ านวน 5 ท่อ ปิดรอยต่อด้วยขี้ชันโรง ตัวเครื่องมีเส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ 8 เซนติเมตร ยาววัดจากปลายปากเป่า ยาวประมาณ 18 เซนติเมตร มีท่อเสียงท้ังหมด 5 
ท่อ 
   น้ าเต้า ท่ีหามาต้องมาน ามารมควัน ท าให้แห้งในการใช้งาน เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านท่ี
เช่ือกันว่าการรมควัน สามารถช่วยป้องกันมอดหรือแมลงมากัดเจาะและเสริมความแข็งแรงทนทาน
ส่งผลให้น้ าเต้าไม่แตกได้ง่าย  

1 

2
1 3.ด้านหลัง 

4
1 

5
1 
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ภาพที่ 4.14 ลูกน้ าเต้างวงช้างท่ีผ่านการรมควันกันมดและแมลง 

 
1) เมื่อน้ าเต้าแห้งสนิทน ามาเจาะรู จ านวน 5 รู เพื่อน าท่อไม้ไผ่ใส่ลงไป เกิดเป็นท่อ

เสียง 

 
ภาพที่ 4.15 การเจาะรูเพื่อใส่ท่อเสียงบนลูกน้ าเต้า 5 รู ทะลุบนล่าง 

 
2) ท่อไม้ไผ่ท่ีจัดเตรียมต้องมีความยาว โดยท่อท่ี 1 และ 2 มีขนาดเท่ากัน คือ 20 

เซนติเมตร แต่ท่อท่ี 1 มีเจาะช่องรูอากาศ ตรงต าแหน่งความยาวท่ี 16 
เซนติเมตร ท่อท่ี 3 ยาว 15 เซนติเมตร ท่อท่ี 4 ยาว 14 และท่อท่ี 5 ยาว 13 
เซนติเมตร (ท้ังนี้ความยาวและขนาดของท่อไม้ไผ่ ไม่มีระบบตายตัว สามารถ
ปรับเปล่ียนได้ตามวัสดุท่ีมี และความสามารถของช่างท าแคน) 

 
ภาพที่ 4.16 ท่อไม้ไผ่แห้ง “ไม้เฮี๊ยะ”ส าหรับท าท่อเสียง 
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3) การท าล้ิน แคนหน่อจ๊ิแหล่ะ ใช้ไม้ไผ่และแผ่นหินในขูดรีดท าเป็นช่องสีเหล่ียม
ตรงกลางให้เป็นหลุมลงไป การท าล้ินสามารถขัดสีให้บางตามความต้องการของ
เสียงสูงต่ าของเครื่องดนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.17-4.18 การใช้เครื่องมือท าล้ินปี่ส าหรับใส่ท่อเสียงด้านในและด้านนอก 
 

4) การประกอบล้ินเข้ากับท่อเสียง โดยใช้ขี้ชันรงค์เป็นตัวประสาน เช่นเดียวกับการ
ประกอบท่อเสียงรวมเข้ากับน้ าเต้าดังรูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.19- 4.20 การใส่ล้ินปี่กับท่อเสียงไม้ไผ่ ปิดด้วยขี้ชันรงค์เช่ือมกันให้สนิททุกท่อ 
 

5) การประกอบท่อไผ่ไม้ 5 ท่อ เข้ากับน้ าเต้า โดยใช้ขี้ชันรงค์เป็นตัวประสานปิด
ระหว่างช่องว่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.21-4.22 การประกอบท่อเสียงไม้ไผ่ เข้ากับลูกน้ าเต้าปิดด้วยขี้ชันรงค์(ข้ีมิ้น) 
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ภาพที่ 4.23-4.24 วิธีการปิดช่องว่างระหว่างท่อเสียงกับตัวลูกน้ าเต้าด้วยขี้ชันรงค์ 
 

 6. ทดสอบเสียงของแคนด้วยการเป่า ไล่เสียงท้ัง 5 ท่อ สลับกันไปมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.25การทดสอบเสียงแคน       ภาพที่ 4.26 การสอนการเป่าแคนระหว่างปราชญ์กับเยาวชน 
 
 4. วิธีการสืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคนแบบในอดีตและปัจจุบัน  
           4.1. การสืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคนในระดับครอบครัว 
                จากสัมภาษณ์ครอบครัวของปราชญ์แคนน้ าเต้าของชุมชน นายชิดชัย สรานนท์หิรัญกุล 
ได้เล่าให้เราฟังว่า เมื่อครั้งท่ีลูกยังเล็ก 1-2 ปี พ่อจะเป่าให้ฟังเขาจะเต้นตามจังหวะ แต่พอโตข้ึนท าให้
การสัมผัสกับแคนห่างหายไปด้วยมีหน้าท่ีต้องออกไปเรียนในโรงเรียนนอกชุมชน  การท าเครื่องดนตรี
จะสามารถช่วยพ่อท าเครื่องดนตรี จะทราบช่ือขององค์ประกอบของเครื่องดนตรี  ในปัจจุบันเขาไม่
สามารถช่วยในเรื่องวัฒนธรรมการเป่าแคนได้ แต่ช่วยในการให้บริการนักท่องเท่ียว 
  สามารถวิเคราะห์ลักษณะการถ่ายทอดวัฒนธรรมดังกล่าว เป็นการเรียนรู้ภายใน
ครอบครัว ท่ีส่งผ่านจากพ่อแม่สู่ลูก เป็นการเรียนรู้ตามความสนใจท่ีเป็นไปตามธรรมชาติของวิถีชีวิต
พื้นบ้าน ตามช่วงเวลาท่ีสัมพันธ์กับพิธีกรรมหรือเวลาว่างของพ่อแม่ ไม่มีขั้นตอนการถ่ายทอดอย่าง
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ชัดเจน ด้วยภาระหน้าท่ีด้านการเรียนส่งผลให้การสืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคนในระดับครอบครัว
ขาดการสืบทอดอย่างต่อเนื่อง ผู้รับการสืบทอดจึงมีความสามารถในการสืบทอดในระดับท่ีน้อยหรือไม่
สามารถรักษาไว้ได้เลย  
     
   4.2. การสืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคนในระดับโรงเรียน 
   โรงเรียน  มีลักษณะการสืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคน 3 ลักษณะ คือ การเชิญปราชญ์
แคนเข้าไปสอนนักเรียนท่ีโรงเรียนเป็นครั้งคราว 2. คุณครูในโรงเรียนน านักเรียนมาศึกษาวัฒนธรรมท่ี
บ้านของปราชญ์ชุมชน 3. กิจกรรมการสืบทอดวัฒนธรรมจากหน่วยงานของภาครัฐ โดยมีงบประมาณ
สนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบล  ท้ัง 3  ลักษณะ ไม่มีช่วงเวลาท่ีแน่นอน เป็นไปตาม
งบประมาณหรือกิจกรรมของโรงเรียน หรือตามแผนของหน่วยงานและงบประมาณ ลักษณะการสอน 
คือ การสอนเป่าเป็นหลัก  
 
           4.3. การสืบทอดในระดับชุมชน    
    การสืบทอดวัฒนธรรมเป็นในลักษณะการเรียนรู้ไปพร้อมๆกับการประกอบพิธีกรรม
หรือประเพณีของชุมชนอย่างต่อเนื่อง  โดยส่วนใหญ่เยาวชนในชุมชนจะมีความสามารถในการเต้น
ประกอบเสียงแคน ท่ีเรียนว่าการเต้นจ่าคึ ซึ่งมีท่วงท่า ลีลา และจังหวะการเต้นท่ีมีความหลากหลาย   
   วัฒนธรรมการเป่าแคนมีความสัมพันธ์กับการประกอบพิธีกรรมของชุมชน ซึ่งไม่เป่าแคน
ทุกพิธีกรรม มีพิธีกรรมท่ีมีการเป่าแคนและคนในชุมชนมีส่วนร่วม ดังนี้   

- งานกินวอ หรือปีใหม่มูเซอ (จะมีการกินข้าวปุ๊ก และเต้นจ่าคึ) 
- ประเพณีกินข้าวใหม่  (เก็บข้าวโพด แตง ข้าว) 
- ท าบุญเรียกขวัญของชุมชน ( สร้างขวัญและก าลังใจ สุขภาพในการด าเนินชีวิต ) 
- งานศพ พิธีส่งศพ 
- การเต้นประกอบเสียงแคน ให้นักท่องเท่ียวรับชม   

   ชุมชนจะมีพิธีกรรมท่ีถือปฏิบัติกันมาช้านาน สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  พิธีกรรม
ในระดับชุมชน และพิธีกรรมในระดับครอบครัว  โดยการประกอบกรรมพิธีกรรมต่างๆ แบ่งออกเป็น 2 
ลักษณะคือ  สามารถท าได้ตลอดเวลาหากมีความจ าเป็น และ พิธีกรรมท่ีต้องปฏิบัติตามการ
ก าหนดการของชุมชน 
  1. พิธีท่ีสามารถท าได้ทุกเดือนหากมีความจ าเป็น  คือ พิธีกรรมส่งผีสะเดาะเคราะห์
หมู่บ้าน(คะกูเว)  พิธีกรรมนี้ท้ังหมู่บ้านรวมกันท าพิธีที่ลานเต้นจ่าคึ มีการใช้เครื่องดนตรีแคนน้ าเต้าทุก
ตัว เปิดปิดพิธีกรรม โดยแคนหน่อกูมา  ในลานเต้นจ่าคึจะใช้เครื่องดนตรีแคนน้ าเต้าตัวอื่นๆเป่า
สลับกัน คือ หน่อซิ๊ ตอเลอหมู่ หน่อจ๊ิแหละ 
  2. พิธีกรรมท่ีถือปฏิบัติเป็นประเพณีของชุมชน  
   2.1.ท าบุญใหญ่(ปอยปาเตเว) ในส่วนท าบุญใหญ่นั้น ต้องเชิญหมู่บ้านอื่น 
   มาร่วมเต้นจ่าคึด้วย ไม่จ ากัดว่ากี่หมู่บ้านขึ้นอยู่กับเจ้าภาพ โดยส่วนใหญ่จะเชิญ
หมู่บ้านท่ีญาติพี่น้องอาศัย จะท าเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเจ็บป่วย จะมีการเป่าแคนหน่อกูมาในการ
เปิดพิธี จากนั้นจะใช้เครื่องดนตรีแคนกลางและแคนเล็กสลับกัน 
   2.2.ท าบุญน้อย(ปอยปาฮาตีเว)  พิธีกรรมนี้ของหมู่บ้าน (เฉพาะครัวเรือน)  จะมี
การเป่าแคนหน่อกูมาในการเปิดพิธีกรรม จากนั้นจะใช้เครื่องดนตรีแคนกลางและแคนเล็กสลับกัน   
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   2.3.ท าบุญ/เรียกขวัญ (บูตี/ฮากูเว)  ไม่ใช้เครื่องดนตรี   
   2.4.เล้ียงผีเรือน        (หงื่อซากูเว)  ไม่ใช้เครื่องดนตรี 
    2.5.ส่งผี/ไล่ผี           (หนี่ตี กะเว)  ไม่ใช้เครื่องดนตรี 
                  
   4.3. การสืบทอดในระดับชุมชนสู่นักท่องเที่ยว  
  การท่องเท่ียวโดยชุมชน มีลักษณะการถ่ายทอดวัฒนธรรมการเป่าแคน โดยมีฐานการ
เรียนรู้แคนลาหู่ เป็นหนึ่งฐานเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน ส าหรับนักท่องเท่ียวท่ีสนใจศิลปะด้านดนตรี
ท้องถิ่น โดยมีลักษณะการถ่ายทอดในรูปแบบการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ โดยมี
ล าดับขั้นตอน คือ มีการแสดงการเป่าแคน ให้นักท่องเท่ียวฟัง นักท่องเท่ียวมีส่วนร่วมกับท่วงท านอง 
เช่น ปรบมือ มีการเล่าเรื่องเครื่องดนตรีของชุมชนให้ฟังและให้สัมผัสเครื่องดนตรี และการสอนเป่า
เครื่องดนตรีชนิดต่างๆ เมื่อนักท่องเท่ียวต้องการเรียนรู้ในระหว่างเวลานั้นๆ   
  ในส่วนของการถ่ายทอดวัฒนธรรมการเป่าแคนหน่อจ๊ีแหล่ะ สู่นักท่องเท่ียว ก็มีลักษณะ
การเรียนรู้คล้ายกัน โดยมีขั้นตอนในการเรียนรู้ คือ การแนะน าองค์ประกอบของแคน บอกเล่า
เรื่องราวประวัติความเป็นมาความส าคัญในการใช้เครื่องดนตรี  และการทดลองเป่าแคน  
  การถ่ายทอดวัฒนธรรมสู่นักท่องเท่ียว เป็นการเรียนรู้ในระยะเวลาส้ันๆ ซึ่งผลการเรียนรู้
คือ ภาพความทรงจ าของประสบการณ์ท่ีดีในการเรียนรู้วัฒนธรรมการเป่าแคนน้ าเต้า และการซื้อแคน
กลับไปเป็นของท่ีระลึกเท่านั้น หากแต่มีความสนใจท่ีจะมีการเรียนรู้แบบจริงจังแบบการเรียนดนตรี
ต้องกลับมาฝึกฝนในการเป่า เพื่อจับตัวโน๊ตจับจังหวะให้เป็นท านองเพลง  
 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2.เพื่อสร้างกระบวนการสืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคนของกลุ่มชาติพันธุ์ ลาหู่
ด าสู่เด็กและเยาวชน ในพื้นที่การท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 2.1. กระบวนการสืบทอดวัฒนธรรมชุมชน 
 2.2. กิจกรรมการถ่ายทอดวัฒนธรรมสู่เด็กและเยาวชน 
 2.3. การวิเคราะห์สรุปผลกระบวนการสืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคน 
 
 2.1. กระบวนการสืบทอดวัฒนธรรมชุมชน 
 จากการการประชุมกลุ่มวางแผนกิจกรรมการสืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคนหน่อจ๊ีแหละ สู่
กลุ่มเด็กและเยาวชน  โดยวิธีการ Focus group แบ่งเป็น 4 กลุ่มเพื่อแสดงความคิดเห็นแล้วน าเสนอ
คือ กลุ่มเยาวชน  กลุ่มการท่องเท่ียว กลุ่มปราชญ์ชุมชน กลุ่มผู้น าชุมชน ท าให้ได้แผนล าดับขั้นตอน
ของกิจกรรมการสืบทอดวัฒนธรรมสู่กลุ่มเด็กและเยาวชน และการถ่ายทอดวัฒนธรรมจากเด็กและ
เยาวชนสู่นักท่องเท่ียว ได้ดังนี้ 
  2.1.1 ความคิดเห็นของกลุ่มเด็กและเยาวชน ตามประเด็นการสัมภาษณ์ เพื่อสร้าง
แนวทางการสืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคนหน่อจ๊ีแหละร่วมกัน มีดังนี้  

  (1) ความต้องการเครื่องมือในการสืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคนลาหู่   
ความคิดเห็น  
มีความต้องการให้มีคู่มือการเรียนเป่าแคน ในลักษณะท่ีง่ายต่อการเรียนรู้และเข้าใจ 
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(2) อยากให้คนสอนเป่าแคนลาหู่  สอนอย่างไร ถึงจะเป่าแคนได้  
  ความคิดเห็น   

  - อยากให้จับฟังเสียง  ว่าแต่ละเสียงมีลักษณะอย่างไร 
  - การฝึกเต้นตามจังหวะ 
  - การเริ่มเรียนเป่าแคน ตามคู่มือการเรียนเป่าแคน  

(3) ในฐานะเป็นลูกหลานผู้สืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคน พร้อมจะเรียนรู้ในเวลาใด 
  ความคิดเห็น 

   วันท่ีเป็นวันหยุดของคนในชุมชน ท างาน 10 วัน จะมีวันหยุดของชุมชน 1  วั น 
ตามปฏิทิน ของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวลาหู่ ด้วยส่วนใหญ่คนในชุมชนมีวิถีการท า เกษตรกรรมเพื่อเล้ียง
ชีพ จะให้ความส าคัญกับเวลาของการท างานเป็นอันดับแรก  เวลาของการเรียนรู้ 
    (4) เคยมีส่วนร่วมในกิจกรรมเรียนรูว้ัฒนธรรม “การเป่าแคน”ให้นักท่องเท่ียวหรือไม่
อย่างไรบ้าง  

  ความคิดเห็น  
   โดยส่วนใหญ่มี ส่วนร่วมกับกิจกรรมประเพณีและพิ ธีกรรมของชุมชน ใน
ลักษณะร่วมเต้นจะคึ คือ งานกินวอ หรือปีใหม่มูเซอ (จะมีการกินข้าวปุ๊ก และเต้นจ่าคึ) ประเพณีกิน
ข้าวใหม่  (เก็บข้าวโพด แตง ข้าว) ท าบุญเรียกขวัญ งานศพ พิธี ส่งศพ การเต้นประกอบเสียง
แคน ให้นักท่องเท่ียวรับชม 

(5) ถ้าจะเรียนการเป่าแคนลาหู่ ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง  
    ความคิดเห็น 

   ผู้เรียนควรมีความพร้อมของตนเอง และความต้ังใจจริง เวลาท่ีเหมาะสมกับ
ปราชญ์แคน ผู้สอนการเป่าแคน และการฝึกฝนหลังการเรียนอย่างจริงจัง 

(6) ปัญหาและอุปสรรคของการเป่าแคนลาหู่ 
    ความคิดเห็น   
   - เยาวชนสนใจโทรศัพท์มากกว่าการเรียนเป่าแคน 

  - เสียงเป่า—จังหวะ—ท านองเพลง—(ปัญหา คือ ไม่เข้าใจเนื้อเพลง ไม่รู้ว่า
 เพลงไหนคือเพลงเศร้า เพลงไหนคือเพลงสนุกสนาน ด้วยมีแต่เสียงไม่มีเนื้อเพลง  ท า
ให้ไม่สามารถเริ่มต้นการเป่าเสียงได้ 
  - บทเพลงไม่มีลักษณะตายตัว  การเรียนยังไม่มีแบบแผนแต่เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ท าให้เยาวชนผู้สนใจไม่สามารถท่ีจะใช้เสียงแบบเดิม แต่เป็นการสร้างเสียงแคนในลักษณะตาม
จินตนาการ จึงมีความต้องการให้ผู้สอนสร้างแบบคู่มือการสอนท่ีรวบรวมเนื้อหาท้ังหมด สามารถ
น ามาใช้ในการศึกษาได้  

 
  ข้อเสนอแนะ อยากให้มีกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมของชุมชนส าหรับเยาวชน จะ
สามารถลดปัญหาเยาวชนท่ีใช้เวลาว่างกับการด่ืมเหล้าหรือเล่นโทรศัพท์ มาท ากิจกรรมการสืบทอด
วัฒนธรรมเป่าแคน มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น และให้เยาวชนที่ชอบเข้าป่าหันมาเรียนรู้การหาวัสดุอุปกรณ์
ในการท าเครื่องเป่าเคนจากป่า  
 2.1.2 ความคิดเห็นของกลุ่มผู้น าชุมชน ตามประเด็นการสัมภาษณ์ เพื่อสร้างแนวทางการ
สืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคนหน่อจ๊ีแหละร่วมกัน มีดังนี้  
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  1. การสืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคนลาหู่  ในระดับชุมชน และสังคม   
  ความคิดเห็น 

   ชุมชนมีการส่งเสริมวัฒนธรรมการเป่าแคนลาหู่ (หน่อจ๊ิแหละ)ในระดับชุมชนและ
สังคมหน่วยงานสงเคราะห์ชาวเขา เข้ามาสนับสนุนกิจกรรม เมื่อปี พ.ศ.2561      ผลของกิจกรรมคือ
ไม่ประสบความส าเร็จ เยาวชนยังไม่สามารถเป่าได้ ด้วยขาดการฝึกอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันจะมีการ
ฝึกการเป่าแคนในช่วงปีใหม่และประเพณีส าคัญต่างๆ โดยข้ึนอยู่กับความสมัครใจและความสนใจของ
สมาชิกในชุมชน ทางชุมชนมีแนวทางการสนับสนุนการจัดต้ังชมรมการสืบสานวัฒนธรรมการเป่าแคน 
โดยมีมีการวางแผนการเรียนรู้กิจกรรมในวันหยุดของชุมชน 

 
2. ประเพณีและพิธีกรรมท่ีมีการเป่าแคนลาหู่ (หน่อจ๊ิแหละ) ของชุมชน 
  ความคิดเห็น  

  ประเพณีกินข้าวใหม่, ขึ้นปีใหม่, การท าพิธีกรรมงานมงคลท้ังระดับเล็กและใหญ่ ซึ่งมี
หลากหลายบทเพลงและจังหวะโดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในเกิดขึ้นในช่วงการท าพิธีกรรมนั้นๆ 
ลักษณะการเป่า เช่น พิธีกรรมงานศพ การเป่าแคนจะเป็นบทเพลง  ช่วงเวลาการไปท าไร่ท าสวน จะ
เป่าแคนเพื่อใช้เสียงในการจีบกันของหนุ่มสาว ซึ่งในเสียงแคนจะสามารถส่ือความหมายท่ีคนในกลุ่ม
ชนจะเข้าใจ  

 หมายเหตุ การเป่าแคนมีกฎคือห้ามเป่าช่วงเช้าก่อนเวลา 10.00 น. ยกเว้นปีใหม่  
 
3. โครงการสืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคนลาหู่ด า (หน่อจ๊ิแหละ)ของชุมชน ในปัจจุบัน  
  ความคิดเห็น 

   ปัจจุบันยังไม่มีโครงการนี้ ในชุมชน ด้วยในทุกประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ สมาชิก
ในชุมชนสามารถเรียนรู้ร่วมกันได้ ซึ่งสมาชิกแต่ละคนก็มีความสามารถในการร่วมกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมของชุมชน แตกต่างกัน  
   มีกลุ่มคนท่ีสนใจ เรียนรู้การฝึกเป่าแคนด้วยตนเอง และเรียนรู้จากปราชญ์ด้วย
ตนเอง และสามารถน ามาใช้ได้จริงในลักษณะท่ีไม่เหมือนกัน ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ซึ่ง แบ่ง
ตามความสามารถได้  4 กลุ่ม คือ  

   กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ีไม่สามารถเป่าได้  แต่ร่วมเต้นประกอบเสียงแคนได้   
   กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ีไม่สามารถท าแคน แต่สามารถท่ีจะเป่าได้  
   กลุ่มท่ี 3  กลุ่มท่ีสามารถท าแคนและสามารถเป่าแคนได้รวมทั้งเต้นประกอบ
             จังหวะได้ (มีเพียงคนเดียวในชุมชน) 
   กลุ่มท่ี 4  กลุ่มท่ีท าแคนไม่ได้ เต้นไม่ได้ แต่สามารถเป่าได้  
 
4. อนาคตของการส่งเสริมวัฒนธรรมการเป่าแคนลาหู่ในกลุ่มเด็กและเยาวชน 
  ความคิดเห็น 

   มีการส่งเสริมการเป่าแคนจากปราชญ์ชุมชน และผู้น าชุมชนอย่างสม่ าเสมอ แต่ยัง
ไม่มีการจัดต้ังชมรมเป็นรูปร่าง และชุมชนอยากให้ทางโรงเรียนได้น าปราชญ์ด้านการเป่าแคนเข้าไป
สอนในโรงเรียนของชุมชนด้วย  
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 5. ปัญหาและอุปสรรค์ของการสืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคนลาหู่ในระดับชุมชนและสังคม 
  ความคิดเห็น 

  - คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจการสืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคนลดน้อยลง 
  - อิทธิพลจากส่ือเทคโนโลยี เช่น มือถือ ทีวี ฯลฯ มีผลท าให้เด็กไม่สนใจการ    
        เป่าแคน 
  - เครื่องดนตรีส าหรับการเรียนรู้ มีน้อย 
  - คนผลิตเครื่องดนตรีมีคนเดียวในหมู่บ้าน 
  - ด้วยภาระการเรียนต่อในระดับท่ีสูงขึ้น ท าให้เยาวชนต้องออกจากชุมชนไป    
        เรียน และท างานนอกพื้นท่ี จึงท าให้เหลือเยาวชนน้อยคนในชุมชนท่ีสนใจ 
        เรียนรู้ 

 
 2.1.3 ความคิดเห็นของกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน ตามประเด็นการ
สัมภาษณ์ เพื่อสร้างแนวทางการสืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคนหน่อจ๊ีแหละร่วมกัน มีดังนี้ 
 1. กิจกรรมการเรียนรู้วฒันธรรมการเป่าแคนท่ีกลุ่มท่องเท่ียวจัดไว้ ในปัจจุบัน มีลักษณะ
อย่างไร 

ควรท่ีจะมีการวางแผนการเรียนการสอนเป็นล าดับดังนี้  
1. ขั้นตอนของการเลือกวัสดุ ในการท าเครื่องดนตรี 
2. การสาธิตข้ันตอนการท าแคน และการสอนการท าแคน 
3. การเป่าเป็นบทเพลง จากล าดับง่าย ไปหายาก 
4. การเรียนรู้เรื่องราวความเป็นมาและความส าคัญของการเป่าแคน 

 
2. วิธีการถ่ายทอดวัฒนธรรมการเป่าแคนลาหู่สู่นักท่องเท่ียว เป็นอย่างไร 

  ควรมีการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ ท่ีศาลาหมู่บ้าน หรือฐานการเรียนรู้แคนของชุมชน  โดย
จัดเรื่องราวของแคนลาหู่ อาทิ แสดงรูปภาพของการเป่าแคน ประวัติความเป็นมา ปราชญ์แคน  
ขั้นตอนของการท าแคน เป็นต้น โดยควรมีการวางแผนการจัดเวรดูแลศูนย์ร่วมกัน ของสมาชิกใน
ชุมชน ซึ่งปัจจุบันหน้าหมู่บ้านตอนนี้มีการจัดต้ังศูนย์ OTOP หน้าหมู่บ้าน 

 
3. นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ต้องการเรียนรู้ในเรื่องใด ของวัฒนธรรมการเป่าแคน 

  จากการให้บริการนักท่องเท่ียวที่ผ่านมา กลุ่มท่ีเข้ามาเรียนรู้ในฐานแคนลาหู่ ท่ีบ้านลุง
จ่าหา พบว่า นักท่องเท่ียวมีความสนใจท่ีแตกต่างกัน ส่วนใหญ่ก็จะมาเรียนรู้วิธีการเป่าแคน  การใช้
ลมในการเป่าในแต่ละเสียงให้เกิดความไพเราะจนน าไปสู่การเกิดบทเพลง  และการนั่งฟังบทเพลงจาก
เสียงแคนท่ีลุงจ่าหาเป่าให้ฟัง โดยมีการเล่าความหมายของบทเพลงให้นักท่องเท่ียวฟัง ประกอบกับ
การถ่ายทอดเสียงแคนนั้น 
  มีการส่ังจองแคน เพื่อซื้อเป็นของท่ีระลึกและน ากลับไปด้วย ( เป็นผลิตภัณฑ์ทาง
วัฒนธรรมท่ีสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ท่ีสามารถท าแคนได้เป็นอย่างดี)  
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 4. กลุ่มท่องเที่ยวเปิดโอกาสให้เยาวชนลูกหลาน มีส่วนร่วมในกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรม 
“การเป่าแคน”ให้นักท่องเที่ยวอย่างไรบ้าง  
  ส่วนมากแล้วเยาวชนไม่สามารถเป่าได้เป็นบทเพลงต่อเนื่องกัน มีเพียงน้องรัชชานนท์ 
คนเดียวท่ีเป่าได้บางเพลงท่ีง่ายๆ  แต่ทุกคนสามารถร่วมการเต้นจะคึ ประกอบเสียงแคนในลักษณะ
ท่าทางการเต้นในแบบต่างๆได้ เวลามีนักท่องเท่ียวเข้ามาท่องเท่ียวในชุมชนหรือในเทศกาลต่างๆของ
ชุมชน เยาวชนจะมีส่วนร่วมในการเต้นจะคึเสมอ ซึ่งชุชนมีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกป ี
  เป็นลักษณะการเรียนรู้ท่ีไม่ใช่เรียนในห้องเรียน แต่เรียนรู้ภาคปฏิบัติผ่านกิจกรรมท่ี
ชุมชนจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้เยาวชนแต่ละคนจะมีทักษะความสามารถแตกต่างกันไปตาม
ความถนัด 

 
5. ปัญหาและอุปสรรค์ของการถ่ายทอดวัฒนธรรมการเป่าแคนลาหู่ ในกลุ่มนักท่องเท่ียว 

  ในปัจจุบันวัสดุท่ีใช้ในการท าแคน ค่อนข้างหายากและเหลือน้อยลง เช่น ขี้มิ้น ไม้ไผ่ซู 
เป็นต้น ประกอบกับผู้ท่ีจะสามารถท าแคนต้องมีความสามารถในการเลือกสรรวัสดุท่ีมีคุณภาพนี้จาก
ป่า จากประสบการณ์ท่ีส่ังสมมาท้ังชีวิตของการท าแคน  
  การท าแคนต้องใช้เวลา ในทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้เสียงท่ีมีคุณภาพ อาทิเช่น ในส่วนของ
ล้ินปี่เสียง ต้องเป็นไม้ไผ่ในเขตหนาวใกล้ชายแดนไทย-พม่า และใช้เวลาในการรมควันนานเสียง   3 ปี 
เสียงแคนถึงจะมีความใส เป็นต้น  
  การถ่ายทอดไม่สามารถท าในลักษณะท่ีมีความชัดเจน  เป็นในเชิงของการเรียนรู้ด้วย
ประสบการณ์  ไม่มีตัวโนตในทางสากล ไม่มีส่ือการสอนท่ีสามารถเรียนรู้ได้ง่าย ส าหรับเด็กและ
เยาวชนในยุคปัจจุบัน  
 
 2.2.4 ความคิดเห็นของกลุ่มปราชญ์ชุมชน ตามประเด็นการสัมภาษณ์ เพื่อสร้างแนว
ทางการสืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคนหน่อจ๊ีแหละร่วมกัน มีดังนี้ 

(1) ลักษณะทางกายภาพของหน่อจิ๊แหละ  
1.1. ความเป็นมาและความส าคัญของแคนน้ าเต้าของชุมชน 

  ชาวลาหู่ทุกคนจะท้ิงลูกน้ าเต้าไม่ได้ ด้วยมีความเช่ือว่า ต้นก าเนิดของชาวลาหู่มาจาก
ลูกน้ าเต้า มีเรื่องเล่าต่อกันมาว่าเดิมบรรพบุรุษของชาวลาหู่อยู่ในน้ าเต้า จากนั้นมีสัตว์ท่ีมีปากแหลม
คมได้แคะเปลือกลูกน้ าเต้าจนเปิดออก ท าให้ชาวลาหู่ออกมาจากน้ าเต้าและใช้ชีวิตสืบทอดกลุ่มชนมา
จนถึงปัจจุบัน ท าให้ชุมชนชาวลาหู่มีเครื่องดนตรีท่ีท าจากน้ าเต้าเป็นของกลุ่มชาติพันธุ์มาช้านานอยู่คู่
กับวิถีของชุมชนมาต้ังแต่บรรพบุรุษมาจนถึงปัจจุบัน เป็นเสมือนเครื่องส่ือสารถึงเทพเจ้าให้รับรู้ใน
เรื่องราวต่างๆของกลุ่มชน 

1.2. ส่วนประกอบ  
   แคนหน่อจ๊ิแหละ มีส่วนประกอบส าคัญ 4 ส่วน คือ ลูกน้ าเต้าทรงงาช้างตากแห้ง  
ไม้ไผ่ส าหรับท าท่อเสียง 5 ท่อ ข้ีมิ้นหรือชันโรง  ไม้ไผ่ล้ินเสียง  

1.3.วิธีการท า 
   เริ่มจากการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการท าแคน คือ ขี้มิ้นหรือชันโรง  ลูกน้ า
เต้าทรงงาช้าง  ไม้ไผ่  ซึ่งต้องเตรียมไว้ ตามฤดูกาล เก็บรวบรวมและรักษาไว้ ไม้ไผ่ล้ินเสียง หรือ ไม้ไผ่
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ท่อเสียง ต้องไปหาในป่าท่ีไกลถึงชายแดนไทย-พม่า ขี้ม้ินหรือชันโรงหาได้ในป่าหรือบางครั้งเขาก็มาท า
รังในพื้นท่ีบ้านของเรา และลูกน้ าเต้าทรงงาช้าง จะปลูกรักษาพันธุ์ไว้อย่างต่อเนื่อง  
   การประกอบช้ินส่วน เริ่มต้นจากการน าลูกน้ าเต้าทรงงาช้างแห้ง มาเจาะรู 5 รู 
ตามขนาดของไม้ไผ่ท่อเสียง จ านวน 5 ท่อ และเตรียมไม้ไผ่ท่อเสียงความยาวลดหล่ันกัน เจาะปลาย
ส าหรับใส่ล้ินปี่ ล้ินปี่เสียงท าจากไม้ไผ่ท่ีมีช่ือว่า ซูมู เป็นไม้ไผ่ชนิดเดียวท่ีเสียงไพเราะท่ีสุด ยิ่งเก็บ
รมควันไว้นานเท่าไหร่ เสียงก็จะเพราะตามเวลา  การท าล้ินปี่เสียง เป็นไม้ไผ่แผ่นส่ีเหล่ียม มีขนาด 5 
ขนาด ตามระดับเสียง การประกอบล้ินปี่เสียงเข้ากับท่อไม้ไผ่ท้ัง 5 ต่อท่ีเจาะรูไว้ จะเช่ือมปิดด้วยขี้มิ้น  
จากนั้นจะเป็นการประกอบท่อไม้ไม้ท่ีเช่ือมล้ินปี่ไว้แล้ว ท้ัง 5 ท่อ เข้ากับตัวน้ าเต้าทรงงาช้าง และ
เช่ือมให้ยึดติดปิดช่องว่างระหว่างตัวลูกน้ าเต้ากับไม้ไผ่ท่อเสียงด้วย ขี้ม้ินหรือขี้ชันโรง  และสุดท้ายคือ
การใส่ท่อเป่าเสียงเช่ือมต่อท่อลมเป่าเสียงจากตัวน้ าเต้า เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกในการเป่า ก็ถือ
ว่าเป็นอันแล้วเสร็จ 

       
1.4.วิธีการเป่า 

  วิธีการเป่าแคนน้ าเต้าหน่อจ๊ิแหละ มีการใช้ปลายนิ้วทั้ง 5 นิ้ว ของมือท่ีเราถนัด ปิดรูท่ี
ท่อเสียงไม้ไผ่ ให้ครบทุกท่อเสียง แล้วเปิดเพียงท่อเสียงท่ีเราต้องการเสียงเท่านั้น จากนั้นใช้แรงลมจาก
ปากในการปล่อยลมเข้าลูกน้ าเต้าเพื่อพุ่งออกยังท่อเสียงแต่ละท่อ ท่ีมีเสียงแตกต่างกัน มีจังหวะของ
การใช้ลมและมือท่ีเปิดปิดช่องลมสัมพันธ์กัน เหมือนกับการเป่าขลุ่ย ผู้เรียนต้องใช้เวลาและความ
อดทนในการฝีกซ้อมและจ าจังหวะเสียงเพลงต่างๆ ตามวิถีธรรมชาติ ซึ่งในอดีตการเรียนรู้การเป่าแคน
ให้เป็นเสียงเพลงท่ีใช้ส่ือความหมายของความรู้สึกในลักษณะต่างๆ จะมีการจดจ าจากเสียงด้วยการฟัง
เท่านั้น  

 
 

(2) วิธีการถ่ายทอดสู่ลูกหลานในครอบครัวจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน 
 2.1.วัยเด็ก (เริ่มต้ังแต่อายุ 2 – 12 ปี) 

  การถ่ายทอดเรื่องราวและการเป่าแคน สู่เยาวชนลูกหลานในช่วงวัยนี้ ปราชญ์แคนส่วน
ใหญ่อยู่ในสถานะพ่อผู้ให้ก าเนิด จะเป่าแคนเพื่อการขับกล่อมลูกให้นอนหลับ และเมื่อมีการเป่าก็จะ
เชิญชวนให้เขามาเต้นประกอบเสียงแคนตามประสาเด็กท่ีชอบความสนุกสนาน ให้เขาได้สัมผัสการเป่า 
ตามความถนัดของเขา เมื่อชุมชนมีกิจกรรมก็พาเขาไปร่วมกิจกรรมให้เขาได้ฟังเสียงแคนและร่วมเต้น
ประกอบเสียงแคนตามความถนัดและความชอบโดยส่วนตัวของเขาเอง กลุ่มชนในวัยนี้เขารับรู้เป็น
ความทรงจ า จากการฟังเสียงและสัมผัส ว่า แคน คือ เครื่องดนตรี มีเสียง เป่าแล้ว เต้นประกอบเสียง
ได้ เป็นต้น 

 
 2.2 วัยรุ่น (ต้ังแต่อายุ 14 – 21 ปี) 

  เด็กมีความรู้อ่านออกเขียนได้แล้ว เมื่อมีการท าแคน ครอบครัวจะชักชวนให้เขามานั่ง
ท าด้วยกัน แล้วบอกว่า ส่วนประกอบของแคน แต่ละอย่างคือ อะไร รวมถึงการให้ช่วยประกอบแคน 
ช่วยทดสอบเสียง และบอกวิธีการเก็บรักษา ส าหรับการฝึกเป่านั้นเด็กๆ ต้องไปเรียนหนังสือภายนอก
ชุมชน ท าให้ช่วงเวลาไม่สัมพันธ์กับความสะดวกของพ่อแม่ท่ีต้องไปประกอบอาชีพทางการเกษตร จึง
ท าให้ไม่สามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง มีผลท าให้ไม่เกิดความช านาญ ตามผู้ท่ีถ่ายทอด แต่เยาวชนทุก
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คน จะสามารถเต้นจะคึประกอบเสียงแคนได้ ด้วยชุมชนมีประเพณีและพิธีกรรมท่ีใช้แคนเป่า
ประกอบการท ากิจกรรม อย่างต่อเนื่อง ในช่วงวัยของเยาวชนจะชอบความสนุกสนานจากการเต้น
ประกอบเสียงแคน มากกว่าการใช้เวลามาเรียนรู้การเป่าแคน ท่ีต้องอาศัยเวลาและความอดทน 
ประกอบด้วยพรสวรรค์ในการเรียนรู้ ลักษณะการถ่ายทอดในช่วงวัยนี้ สรุปได้ว่า เป็นการร่วมเรียนรู้
ไปพร้อมกับการปฏิบัติจริง ในช่วงเวลาหนึ่งๆ ท่ีเช่ือมต่อเวลาแห่งการเรียนรู้ท่ีเป็นไปตามโอกาสท่ี
เหมาะสม ไม่สม่ าเสมอ 

 
 2.3 วัยผู้ใหญ่ (ต้ังแต่อายุ 21 – 40 ปี) 

  ส าหรับกลุ่มคนในวัยนี้ คือ วัยเรียน และวัยแรงงาน เวลาส่วนใหญ่ของเขาจะอยู่ ท่ี
ภาระหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ การถ่ายทอดในระดับนี้ จะท าร่วมกับชุมชน คือ การเปิดโอกาส
ให้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมประเพณีของชุมชนตามความสมัครใจ ไม่มีการบังคับ กลุ่มชนชาวลาหู่ด า
ในช่วงวัยนี้ สามารถเต้นประกอบจังหวะเสียงแคนในพิธีกรรมหรือประเพณีต่างๆของชุมชนได้เป็น
อย่างดี 

 
(3) ปัญหาและอุปสรรคในการถ่ายทอดวัฒนธรรมการเป่าแคน 

3.1.ผู้ถ่ายทอด (ปราชญ์) 
  สามารถถ่ายทอดในแบบของวิถีด้ังเดิม คือ ลักษณะการสอนแบบเรียนรู้ร่วมกัน  ไม่มี
แบบแผนตายตัว และตามช่วงเวลาท่ีว่างเว้นจากการท าเกษตร แต่ความสามารถของปราชญ์แคนแต่
ละคน ก็มีความถนัดท่ีแตกต่างกันออกไป ไม่สามารถสอนเรื่องแคนหน่อจ๊ิแหละ ได้ครอบคลุมท้ังหมด 
จึงท าให้เด็กและเยาวชนต้องเปล่ียนพื้นท่ีเรียนรู้ในเรื่องท่ีปราชญ์แต่ละคนถนัด  

 
3.2.วัสดุอุปกรณ์ในการท าแคน 

  ในปัจจุบันวัสดุในการท าแคน ค่อนข้างหายาก เพราะท้ังหมดท าจากวัสดุธรรมชาติ ด้วย
สภาพแวดล้อมและภูมิอากาศทางธรรมชาติได้เปล่ียนแปลงไป ไม่อุดมสมบูรณ์เหมือนในอดีต เช่น การ
หาไม้ไผซูมู ต้องเดินทางไปในป่าลึกใกล้ชายแดนไทยพม่า การหาขี้มิ้น ก็ต้องเข้าป่าลึกไปเรื่อยๆ ด้วย
เมื่อมีส่ิงรบกวนสัตว์เหล่านี้ เขาก็จะหนีไปสร้างรังไกลขึ้น  

 
3.3.ส่ือในการถ่ายทอด 

  ปราชญ์แคนในชุมชนปัจจุบัน มีเพียงเครื่องดนตรี คือ แคนประจ าตัว คนละ 1 -2 ช้ิน  
มีการดูแลเป็นอย่างดี เพื่อเป็นผู้น าในการเป่าแคนช่วยกัน ไม่มีการบันทึกเรื่องราวและวิธีการสอนเป็น
หนังสือ อย่างสมบูรณ์ แต่มีส่ือวีดีโอการถ่ายทอดเสียงแคนเป็นบทเพลงต่างๆ ของผู้จัดท ารายการส่ือ
ประชาสัมพันธ์หลากหลายองค์กร มีการเผยแพร่ในโลกออนไลน์ ให้ได้ศึกษาเรียนรู้ แต่ก็ยังไม่มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

 
3.4. ผู้รับการถ่ายทอด (เยาวชน) 

  เยาวชนส่วนใหญ่ ให้ความสนใจหรือมีความต้ังใจท่ีจะเรียนรู้เรื่องแคน มีน้อยมาก ด้วย
ปัจจัยทางด้านสังคมและเทคโนโลยี ท่ีพาใจเด็กๆไปสนใจโลกออนไลน์มากกว่าการมานั่งเรียน
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วัฒนธรรมการเป่าแคนอย่างจริงจัง จึงใช้เวทีของประเพณีวัฒนธรรมชุมชน ท่ีจัดขึ้นเป็นตัวเช่ือมให้เด็ก
และเยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ตามความสมัครใจ และความถนัดของแต่ละคน  

 
3.5. สถานท่ีในการถ่ายทอด 

  สถานท่ีถ่ายทอดความรู้ คือ บริเวณบนบ้านของปราชญ์แคนเท่านั้น ส าหรับปัจจุบัน
เป็นพื้นท่ีท่ีเพียงพอต่อการเรียนรู้ แต่ยังขาดกิจกรรมนี้ในพื้นท่ีสาธารณะในการท ากิจกรรมถ่ายทอด
อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความหลากหลายของพื้นท่ีการเรียนรู้วัฒนธรรมแคนหน่อจ๊ิแหละ อย่างเป็น
รูปธรรมเฉพาะ 
 
 จากความคิดเห็นและความต้องการของผู้ถ่ายทอดวัฒนธรรม (ปราชญ์แคน) และผู้รับการ
ถ่ายทอดวัฒนธรรม (เยาวชน) และชุมชน (ผู้น าชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ตลอดจนกลุ่ม
ท่องเท่ียวของชุมชน ข้างต้น สามารถวิเคราะห์ แนวทางการสร้างกระบวนการสืบทอดวัฒนธรรมการ
เป่าแคนของกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ด าจากปราชญ์ชุมชนสู่กลุ่มเด็กและเยาวชน บนพื้นฐานทฤษฏีของการ
จัดการเรียนรู้ในกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยน ารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามรูปแบบ CIPPA 
Model โดยมีล าดับของรูปแบบ 3 ขั้น คือ ขั้นเตรียมการ  ขั้นด าเนินงาน และขั้นประเมินผล 
ผสมผสานกับทฤษฏีวงจรการบริหารจัดการเชิงคุณภาพแบบต่อเนื่องของเอดวาร์ด เดมมิ่ง 
(W.Edwards Deming) ตามวงจรของเดมมิ่ง (Deming Cycle) หรือ PDCA ได้แก่ Plan (วางแผน)  
Do (ลงมือปฏิบัติ) Check/Study (ตรวจสอบ/ศึกษาก าหนดมาตรการปรับปรุงแก้ไข)  Act (เน้นให้มี
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นวงจร) ซึ่งมีบางอย่างท่ีมีความสัมพันธ์กัน ประกอบกับการจัดการองค์
ความรู้  ตามทฤษฏีของ อลัน ฟรอสท์ (Alan Frost.2010)  เพื่อสกัดองค์ความรู้เรื่องแคนหน่อจ๊ิแหละ 
จากปราชญ์ชุมชน สังเคราะห์เป็นคู่มือการสืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคนหน่อจ๊ิแหละ และร่วมกัน
วางแผนสร้างกระบวนการสืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคนหน่อจ๊ิแหละ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน  คือ 
1. ข้ันเตรียมการ  2. ข้ันด าเนินการ 3. ขั้นประเมินผล 4. ขั้นพัฒนาปรับปรุง 5.ขั้นเผยแพร่สู่สังคม 

 
 1. ขั้นเตรียมการ   
  1.1. การเตรียมความพร้อมของปราชญ์แคน (ผู้ถ่ายทอดวัฒนธรรม) มีดังนี้  
   1.1.1. การเตรียมตนเองของผู้ถ่ายทอดวัฒนธรรม ปราชญ์แคน ควรมีองค์ความรู้
เรื่องแคนหน่อจ๊ิแหละอย่างสมบูรณ์ คือ มีวิธีการท่ีจะถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาและความส าคัญ
ของการเป่าแคน ขั้นตอนการเลือกวัสดุในการท าเครื่องดนตรี การสาธิตขั้นตอนการท าแคนและการ
สอนการท าแคน และการเป่าเป็นบทเพลง จากล าดับง่าย ไปหายาก พร้อมอธิบายความหมายของ
เสียงเพลงท่ีเป่าได้ โดยมีการแบ่งหน้าท่ีการถ่ายทอดวัฒนธรรมการเป่าแคนตามความถนัดของปราชญ์
แคน ดังนี้  
    1.นายชิดชัย สรานนท์หิรัญกุล ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง ผู้สืบทอดวัฒนธรรม
การเป่าแคนจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันของชุมชน  และส่วนประกอบของแคน และวิธีการท าแคน
หน่อจ๊ิแหละ 
    2. นายจ่าแส สมัคมนตรี ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง พิธีกรรมของชุมชนท่ีใช้
แคนเป็นเครื่องดนตรีประกอบการท าพิธีกรรม 
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    3. นายจ่าเสือ ไพรเนติธรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง วิธีการเป่าแคนหน่อจ๊ิ
แหละ และเสียงแคน 
    4. นายมานะ  พัฒนสหกิจ   ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง การเต้นประกอบเสียง
เป่าแคน 
 
   1.1.2 การเตรียมแหล่งเรียนรู้  บริเวณแหล่งเรียนรู้แคน อาจจะเป็นบ้านของ
ปราชญ์แคนหรือสถานท่ีของชุมชน ควรมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ เงียบสงบ ไม่มีเสียง
รบกวน และมีอากาศถ่ายเทสะดวก สะอาด น่าเรียนรู้ ส าหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เลือกสถานท่ี 
คือ โรงเรียนบ้านจ่าโบ่ เนื่องด้วยมีอุปกรณ์ฉายภาพ และไมโครโฟน และบรรยากาศส่งเสริมการเรียนรู้ 
   1.1.3. การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  มีการเตรียมกิจกรรมท่ีจะถ่ายทอดองค์
ความรู้ คือ กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยมีล าดับดังนี้  
    1.1.3.1. วิธีการการสร้างจิตส านึกรักและหวงแหนในวัฒนธรรม ระหว่างการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยวิธีการสอดแทรกเข้าไปในกิจกรรม โดยบอกความส าคัญและคุณค่าต่อกลุ่ม
ชน ให้เด็กและเยาวชนได้รับรู้และตระหนักในคุณค่า เกิดความอยากท่ีจะสืบทอดไว้  โดยผู้น าปราชญ์
แคน นายชิดชัย สรานนท์หิรัญกุล โดยให้เด็กและเยาวชนได้เห็นภาพวีดีทัศน์ของการเป่าแคนของ
ชุมชน ในการจัดพิธีกรรม การเผยแพร่สู่นักท่องเท่ียว โดยใช้ส่ือประชาสัมพันธ์ท่ีหน่วยงานต่างๆได้
จัดท าไว้ รวมทั้งการเป่าเสียงแคนให้ฟังกันสดๆ และบอกความหมายของบทเพลง ให้เด็กและเยาวชน
ได้มีโอกาสซักถาม และจับเครื่องดนตรี  โดยใช้ภาษาลาหู่ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทีมวิจัยจึงได้
จัดเตรียมผู้เช่ียวชาญในการเป็นล่ามแปลภาษาลาหู่ให้กับคณะวิจัย เพื่อการบันทึกข้อมูลในระหว่าง
การถ่ายทอดวัฒนธรรมการเป่าแคน      
    1.1.3.2. วิธีการเตรียมส่ือ วัสดุ อุปกรณ์  ส่ือการเรียนรู้ท่ีส าคัญ คือ ความ
พร้อมของแคนท่ีมีคุณภาพ ท้ังจ านวนท่ีเพียงพอต่อการเรียนรู้ และคุณภาพของเสียงท่ีดีทุกช้ิน 
ประกอบกับการใช้คู่มือการสืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคนหน่อจ๊ิแหละของชุมชน ด้วยเยาวชนมีความ
สามารถท่ีจะเรียนรู้จากคู่มือ ประกอบกับการปฏิบัติไปพร้อมๆกับปราชญ์ได้ โดยอาจสอนโดยบูรณา
การกับคุณครูดนตรีท่ีสามารถแกะและอ่านตัวโนตของเสียงแคน เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ของเด็กและ
เยาวชน ทีมวิจัยได้จัดท าคู่มือการสืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคนหน่อจ๊ิแหละ เป็นรูปเล่มสวยงาม และ
จัดท าภาพบนป้ายไวนิลให้ความรู้ 5 ประเด็น ส าคัญท่ีได้จากเวทีถอดบทเรียนองค์ความรู้วัฒนธรรม
การเป่าแคน จากปราชญ์แคนของชุมชน คือ ท าเนียบปราชญ์แคนในปัจจุบัน  ส่วนประกอบของแคน
หน่อจ๊ิแหละ  วีธีการท าแคน   โน้ตเพลงเบื้องต้น ภาพเครื่องดนตรีแคนน้ าเต้าของชุมชน และแคน
หน่อจ๊ิแหละ เพื่อใช้ประกอบการถ่ายทอดองค์ความรู้  
    1.1.3.3. การเตรียมวิธีการวัดผล อาจจะด้วยการใช้วิธีการท่ีหลากหลาย เช่น 
การสังเกตการณ์เรียนรู้ การทดสอบการเป่าแคน การท าแคน โดยใช้วิธีการพูดคุยและการปฏิบัติเป็น
ตัววัดผล ศักยภาพของการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนแต่ละคน ว่าควรส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ใน
เรื่องใด เช่น บางคนชอบท่ีจะเป่าแคน บางคนชอบท่ีจะท าแคน บางคนชอบท่ีจะเต้นประกอบเสียง
แคน เป็นต้น ทีมวิจัยได้เชิญผู้เช่ียวชาญด้านดนตรีและคุณครูประจ าช้ันของเด็กและเยาวชน ร่วม
ประเมินผลกระบวนการสืบทอดวัฒนธรรม โดยมีแบบประเมินผลท่ีประเมินตามองค์ประกอบของการ
สืบทอดวัฒนธรรม 3 องค์ประกอบ คือ ผู้ถ่ายทอดวัฒนธรรม ผู้รับวัฒนธรรม  และ เครื่องมือในการ
สืบทอดวัฒนธรรม(ส่ือ/วิธีการ/แหล่งเรียนรู้ ) 
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  1.2. การเตรียมตนเองของผู้รับวัฒนธรรม การเตรียมความต้ังใจจริง และเตรียม
อุปกรณ์ส าหรับการเรียนรู้ เช่น สมุดบันทึก ปากกา เพื่อจดบันทึกความรู้ และทบทวนหลังจากเรียนรู้ 
การใช้โทรศัพท์ให้เป็นเวลาไม่รบกวนการเรียนการเป่าแคน และความพร้อมท่ีจะฝึกปฏิบัติและศึกษา
เรียนรู้ด้วยตัวเอง เตรียมเวลาท่ีเหมาะสมกับปราชญ์แคน ผู้สอนการเป่าแคนหน่อจ๊ิแหละ มีแคน
ส่วนตัวให้น าไปใช้ในวันจัดกิจกรรมและฝึกฝนหลังการเรียน โดยเริ่มจากการฝึกเป่าแคนหน่อจ๊ิแหละ
และจ าเสียงเพลง ไปสู่การเป่าเป็นบทเพลง เมื่อจ าเสียงได้ ก็จะสามารถท าแคนท่ีมีคุณภาพได้ และเต้น
ประกอบท่วงท านองได้ด้วยความสุนทรี 
 
 2. ขั้นด าเนินการ  
 กิจกรรมการสืบทอดวัฒนธรรมแคนหน่อจ๊ิแหละ จัดขึ้นที่ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านจ่าโบ่ 
มีกลุ่มเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 10 คน  มีผู้ประเมินท่ีมีความเช่ียวชาญด้านดนตรีและ
การสอน จ านวน 2 ท่าน มีปราชญ์แคน จ านวน 4 ท่าน และมีท่านผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจ่าโบ่ 
ร่วมสังเกตการณ์และให้วิเคราะห์สรุปกิจกรรม  
 ในวันนี้ มีการจัดเตรียมเครื่องมือในการสืบทอดวัฒนธรรม ท้ังสมุดบันทึก ปากกา แคน
น้ าเต้าหน่อจ๊ิแหละ  วีดีทัศน์  คู่มือการสืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคน และป้ายไวนิลให้ความรู้ 
ตลอดจนเครื่องเสียง เครื่องฉายภาพ เครื่องอัดเสียง เพื่อสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการสืบทอด
วัฒนธรรมให้เกิดความสมบูรณ์  และน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตาม
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA MODEL ออกแบบกิจกรรมให้มีความสัมพันธ์กับผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวังให้เกิดขึ้น กับผู้รับวัฒนธรรม ด้วยมองความเป็นจริงจากพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนใน
ปัจจุบัน  มีพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีแตกต่างจากสมัยก่อน คือ   มีอิสระทางความคิด และรักท่ีจะศึกษา
ด้วยตนเอง ด้ังนั้น การด าเนินงาน ควรมีองค์ประกอบของ การสร้างการค้นพบความรู้ด้วยตนเอง   
การมีปฏิสัมพันธ์กับแหล่งเรียนรู้ ท่ีหลากหลาย  มีการใช้กิจกรรมการเคล่ือนไหวทางกายอย่าง
เหมาะสมกับวัยและความสนใจ  สามารถท าให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ในตัวเองตามศักยภาพ 
และส่งเสริมการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง  
 2.1.1. วิธีการสร้างให้ผู้สืบทอดวัฒนธรรมค้นพบความรู้ด้วยตัวเอง คือ การปล่อยให้เขาได้
สัมผัสกับส่ิงท่ีเขาจะเรียนรู้ คือ การให้แคนหน่อจ๊ิแหละ คนละ 1 ช้ิน  เพื่อให้เขาได้ศึกษาและจดจ า
ส่วนประกอบของแคน ไปพร้อมๆกับการให้ความรู้ และส่ือประกอบการเรียนรู้ ท่ีมีในแหล่งเรียนรู้นั้นๆ
ส่ิงท่ีจ าเป็นต่อการค้นพบความรู้นี้ คือ ความพร้อมของอุปกรณ์ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้  “แคนหน่อจ๊ิ
แหละ” โดยใหก้ระดาษค าถามท่ีมีภาพและให้เขาบอกช่ือช้ินส่วนประกอบให้ถูกต้อง จากการศึกษาเอง 
 2.1.2. วิธีการสร้างให้ผู้สืบทอดได้มีปฏิสัมพันธ์กับแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย โดยวิธีการน า
ผู้รับการสืบทอด ร่วมใช้แคนหน่อจ๊ิแหละ ในกิจกรรมต่างวาระต่างพื้นท่ีนั้นๆ เพื่อให้เขาได้สัมผัส
อรรถรสท่ีแตกต่าง ซึมซับสู่จิตใต้ส านึกอย่างค่อยเป็นค่อยไป  ส่ิงส าคัญในการส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์
กับแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย คือ การเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถการเป่าแคน 
โดยผู้ถ่ายทอดและชุมชน ควรเปิดใจยอมรับและให้โอกาสเด็กและเยาวชน ในเวทีของกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมท่ีปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากให้เขามีส่วนร่วม เสริมก าลัง ไปสู่การผลักดันให้เขาได้
แสดงความสามารถเพียงล าพัง เป็นต้น 
 2.2.3 วิธีการสร้างกิจกรรมเคล่ือนไหวทางกายอย่างเหมาะสมกับวัยและความสนใจ ผู้
ถ่ายทอด ควรท าเป็นแบบอย่างและให้ผู้รับการสืบทอด ปฏิบัติไปพร้อมๆกับการเป่าแคน ท าซ้ าๆ จน
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เขาสามารถจดจ าท่วงท่าและท านองของเพลงจากแคนหน่อจ๊ิแหละได้  ส่ิงส าคัญของกิจกรรม
เคล่ือนไหวร่างกาย คือ จังหวะ เสียงแคน และการบรรเลง ท่ีสร้างความสนุกสนาน ส าหรับเด็กและ
เยาวชนนั้น ต้องน าร่องด้วยจังหวะท่ีเร้าใจ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเคล่ือนไหวร่างกาย  
 2.2.4 วิธีการสร้าง ผู้สืบทอดเกิดกระบวนการเรียนรู้   มีปัจจัยหลายด้านท่ีมีผลต่อ
กระบวนการเรียนรู้ คือ ปัจจัยภายใน คือ ตัวผู้รับการสืบทอด  และ ตัวผู้ถ่ายทอดวัฒนธรรม แคน
หน่อจ๊ิแหละ และปัจจัยภายนอก อันได้แก่ เครื่องมือในการสืบทอด สภาพแวดล้อมของสถานท่ี 
บรรยากาศ สถานการณ์สังคม เศรษฐกิจ ซึ่งมีผลต่อการส่งเสริมการเกิดกระบวนการเรียนรู้ของผู้รับ
การสืบทอด  ดังนั้นความพร้อมรับการสืบทอดของผู้รับการสืบทอดวัฒนธรรม และความพร้อมของผู้
ถ่ายทอด คือ ปราชญ์แคนหน่อจ๊ิแหละ  หากมีความลงตัวประกอบกับ ความพร้อมของเครื่องมือการ
สืบทอดวัฒนธรรม คือ แคนหน่อจ๊ิแหละ สถานท่ี คู่มือการสืบทอด หรือ ส่ือการสืบทอดวัฒนธรรมการ
เป่าแคน ถูกใจผู้รับการสืบทอด ก็จะส่งเสริมให้เกิดแรงขับในการท่ีจะเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
 2.4.5. วิธีการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้  ผู้ถ่ายทอดท้ังในระดับครอบครัว โรงเรียน และ
ชุมชน ต้องแสดงเป็นแบบอย่างเชิงประจักษ์ว่าแคนหน่อจ๊ิแหละมีคุณค่า ต่อกลุ่มชนในด้านใดบ้าง อาทิ
เช่น เป็นเครื่องมือในการส่ือสารถึงเทพเจ้า  เป็นเครื่องมือส่ือความหมายของความรัก การสร้างรายได้
เสริมจากการท่องเท่ียว  การผสมผสานกับการเล่นเครื่องดนตรีสากล ฯลฯ  ส่ิงท่ีกล่าวมาจะท าให้ผู้รับ
การสืบทอด เห็นคุณค่าในประโยชน์ของการสืบทอดการเป่าแคนหน่อจ๊ิแหละ และน าไปปรับประยุกต์
ใช้ในวิถีชีวิตเพื่อรักษาอัตลักษณ์ของกลุ่มชนสืบไป  
 
 3. ขั้นประเมินผล  
 3.1.พฤติกรรมความสนใจเรียนรู้และการตอบค าถาม 
 เป็นการสังเกตพฤติกรรมความใฝ่รู้ใฝ่เรียน และการตอบค าถาม เพื่อประเมินความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องแคนหน่อจ๊ิแหละ ซึ่งเราได้สร้างแบบประเมินผลวัดค่าโดยการก าหนดคะแนนและเกณฑ์
การวัดผลในระดับต่างๆ ท่ีสัมพันธ์กับสภาพผลการเรียนรู้จริงท่ีเกิดขึ้น 
         3.2.ผลงานการท าแคน การเป่าแคน การเต้นจะคึ 
 การประกอบช้ินส่วนของแคนหน่อจ๊ิแหละ จะท าให้ผู้รับการสืบทอดได้รับความรู้และจดจ า
ส่วนประกอบ จุดประกอบได้ว่า ส่วนประกอบแต่ละช้ินเรียกว่าอะไร มีคุณสมบัติต่อแคนหน่อจ๊ิแหละ
อย่างไร ได้ทราบเรื่องท่ีมาของส่วนประกอบว่ามาจากไหน หามาได้อย่างไร ซึ่งเป็นลักษณะของการให้
ความรู้โดยอ้อม จากการสัมผัสแคนหน่อจ๊ิแหละ ซึ่งวัดผลโดยให้ผู้รับการสืบทอดเขียนบรรยายออกมา 
 การเป่าแคน ท าให้ผู้รับการสืบทอดสามารถจดจ าการวางมือตามต าแหล่งของรูเสียง และ
เสียงของแคนแต่ละท่อว่ามีเสียงอย่างไร การเป่าซ้ าๆ จะท าให้ประสาทสัมผัสเกิดการรับรู้แบบฝังลึก 
จนเป็นความช านาญในการรับรู้เสียงสัมผัสแต่ละเสียง สู่การเป่าเป็นบทเพลงต่างๆได้ 
 การเต้นจะคึ ประกอบเสียงแคนหน่อจ๊ิแหละ ท าให้ผู้รับการถ่ายทอดได้แสดงศักยภาพ
ทางด้านการเคล่ือนไหวร่างกาย ให้เข้ากับท่วงท านอง เสียงแคน การเต้นนอกจากสร้างความสุนทรี
ทางอารมณ์แล้ว ยังสามารถท าให้ผู้รับการสืบทอด จดจ าเสียงแคนส าหรับท่าเต้นแต่ละแบบของการ
เต้นจะคึ ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มชนสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน และมีนัยยะความหมายของการส่ือสาร
กับเทพเจ้าให้ประทานพรต่อการเต้นเพื่อบูชาเทพเจ้าในประเพณีทางวัฒนธรรมต่างๆของชุมชน  
 วัดผลโดยให้ผู้รับการสืบทอด เขียนบรรยายออกมา ตามประเด็นท่ีได้ศึกษาเรียนรู้ร่วมกับ
ปราชญ์แคน ซึ่งเป็นผู้ถ่ายทอดวัฒนธรรม  
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         3.3 การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมวัฒนธรรมของชุมชน 
 กิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชน ท่ีเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
เป่าแคนหน่อจ๊ิแหละ จะสามารถสร้างความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนส าคัญของกิจกรรม และเป็น
เสมือนแรงผลักดันให้เด็กและเยาวชนมีก าลังท่ีจะใฝ่เรียนรู้ให้ประสบความส าเร็จและมีส่วนช่วย
กิจกรรมของชุมชนได้อย่างภาคภูมิ การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมวัฒนธรรมของชุมชน คือ การเสริมสร้าง
ประสบการณ์จริงของการเป่าแคนหน่อจ๊ิแหละ หากผู้ถ่ายทอดความรู้เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้
แสดงศักยภาพ ชุมชนจะมีผู้ท่ีสามารถธ ารงรักษาวัฒนธรรมแคนได้สืบไป ซึ่งหลังจากจัดกิจกรรมการ
สืบทอดวัฒนธรรมตามแผนงานวิจัย ชุมชนได้มีกิจกรรมทางประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งจัดขึ้น
ภายในชุมชน และเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมโดยความสมัครใจ ท้ังนี้ ด้วยยังอยู่ใน
สถานการณ์โควิดผู้วิจัยไม่สามารถเข้าไปร่วมสังเกตุการณ์ในเรื่องนี้ได้ แต่ได้ประเมินผลจากภาพ
กิจกรรมของชุมชนท่ีได้เผยแพร่ออกมาในส่ือออนไลน์ต่างๆ พบว่าชุมชนเปิดโอกาสให้เยาวชนมีส่วน
ร่วมในทุกกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชน 
  
 4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข  
 ขั้นตอนของการปรับปรุงแก้ไข เกิดขึ้นจากผลของการประเมินผล ในการจัดกิจกรรม โดยมี
การประเมินครอบคลุมองค์ประกอบของวัฒนธรรม คือ ผู้ถ่ายทอดวัฒนธรรม ส่ือการสืบทอด
วัฒนธรรม  และ ผู้รับการสืบทอดวัฒนธรรม โดยใช้วิธีการ  5 ขั้นตอน ของการจัดกิจกรรมทาง
วัฒนธรรม คือ ข้ันการเตรียมการ ข้ันปฏิบัติ ขั้นประเมินผล และขั้นปรับปรุงแก้ไข และขั้นการเผยแพร่
สู่สังคม  หลังจากการประเมินผลของการจัดกิจกรรมการสืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคนหน่อจ๊ิแหละ
ของชุมชนในแต่ละครั้ง จะท าให้ได้ทราบถึงภาพรวมของการประเมินว่ามีจุดไหนท่ีเราต้องพัฒนา
ปรับเปล่ียนให้มีผลต่อการเรียนรู้และการรับรู้ของผู้สืบทอดเกิดประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้น  เมื่อเราได้ภาพ
ของแนวทางการปรับปรุงแก้ไขใน 3 ส่วนของ องค์ประกอบการสืบทอดวัฒนธรรม ก็จะน าไปสู่วงจร
ขั้นตอนแผนการจัดกิจกรรมการสืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคนหน่อจ๊ิแหละ ในครั้งต่อไป 
 
 5. ขั้นเผยแพร่สู่สังคม  
 หลังจากมีกระบวนการการสืบทอดวัฒนธรรม การเป่าแคนหน่อจ๊ิแหละ ของชุมชน เพื่อใช้
ในกิจกรรมการสืบทอดวัฒนธรรมแคนลาหู่ ในฐานการเรียนรู้แคนลาหู่ ของกลุ่มการท่องเท่ียวโดย
ชุมชนบ้านจ่าโบ่ จึงมีแผนการเผยแพร่สู่สังคม  
 อันดับท่ี 1  คือ การเผยแพร่สู่นักท่องเท่ียว เป็นอันดับแรก โดยการให้เยาวชนมามีส่วนร่วม
ในการถ่ายทอดสู่นักท่องเท่ียว ตามศักยภาพของเด็กและเยาวชน 
 อันดับท่ี 2 คือ การเปิดชุมชนให้นักท่องเท่ียวหรือผู้ท่ีสนใจเข้ามาร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ประเพณีแล้วเผยแพร่วัฒนธรรมการเป่าแคน โดยผ่านกิจกรรมทางวัฒนธรรมให้สังคมได้ร่วมเรียนรู้ 
 อันดับท่ี 3 คือ การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของต่างชุมชน หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ใน
การเผยแพร่แลกเปล่ียนกิจกรรมทางวัฒนธรรม ในระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด และประเทศ 
 และอันดับท่ี 4 คือ การเผยแพร่ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ของรายการต่างๆท่ีเข้ามาถ่ายท า 
หากมีการติดต่อจากองค์กรเหล่านี้ จะน าเยาวชนเข้ามาเป็นส่วนส าคัญในการร่วมเผยแพร่วัฒนธรรม
การเป่าแคนหน่อจ๊ิแหละ 
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 2.2. กิจกรรมการถ่ายทอดวัฒนธรรมสู่เด็กและเยาวชน 
 จากการสร้างแผนงานของกิจกรรมกระบวนการสืบทอดวัฒนธรรม ผู้วิจัยได้น ากระบวนการ
ลงสู่การปฏิบัติจริง ในกิจกรรมการถ่ายทอดวัฒนธรรมสู่เด็กและเยาวชน  โดยมีล าดับของกระบวนการ
5 ข้ันตอน ดังนี้  
  2.1. ขั้นเตรียมการ   
  2.2  ขั้นด าเนินงาน  
  2.3  ขั้นประเมินผล  
  2.4  ขั้นพัฒนาปรับปรุง  
  2.5. ขั้นเผยแพร่สู่สังคม 
   
 2.2.1. ขั้นเตรียมการ 
 กิจกรรมสืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคนหน่อจ๊ิแหละ สู่เด็กและเยาวชนบ้านจ่าโบ่ มีการ
เตรียมความพร้อมก่อนกานจัดกิจกรรมดังนี้  
  2.2.1.1 สร้างก าหนดการในการจัดกิจกรรม คือ วันพุธ ท่ี 10 มีนาคม  2564  เวลา 
08.00 น-17.00 น ณ. โรงเรียนบ้านจ่าโบ่ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ตามก าหนดการดังนี้   
 

กิจกรรมสืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคนหน่อจ๊ิแหละ สู่เด็กและเยาวชนบ้านจ่าโบ่ 
วันพุธ ท่ี 10 มีนาคม  2564  เวลา 08.00 น-17.00 น 

ณ. โรงเรียนบ้านจ่าโบ่ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 
 
เวลา  กิจกรรม 
08.00-09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00-10.30 น.  กิจกรรมการสืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคน “หน่อจ๊ิแหละ” 

โดยวิทยากรกรกลุ่ม ปราชญ์ชุมชน 4 ท่าน 1. นายชิดชัย สรานนท์หิรัญกุล       
2.นายจ่าเสือ ไพรเนติธรรม 3. นายมานะ พัฒนสหกิจ 4. นายจ่าแส สมัคร
มนตรี 
ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องแคน “หน่อจ๊ิแหละ” ดังนี้  
1. นายชิดชัย สรานนท์หิรัญกุล ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง   
- ผู้สืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคนจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันของชุมชน  
- ส่วนประกอบของแคน และวิธีการท าแคนหน่อจ๊ิแหละ 
(มีการประเมินผลจากผู้เช่ียวชาญการสืบทอดวัฒนธรรมดนตรี) 

10.30-10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45-12.00 น.  กิจกรรมการสืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคน “หน่อจ๊ิแหละ” 

โดยวิทยากรกรกลุ่ม ปราชญ์ชุมชน 4 ท่าน 1. นายชิดชัย สรานนท์หิรัญกุล       
2.นายจ่าเสือ ไพรเนติธรรม 3. นายมานะ พัฒนสหกิจ 4. นายจ่าแส สมัคร
มนตรี 
ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องแคน “หน่อจ๊ิแหละ” ดังนี้  
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2. นายจ่าแส สมัคมนตรี ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง  
- พิธีกรรมของชุมชนท่ีใช้แคนเป็นเครื่องดนตรีประกอบการท าพิธีกรรม 
(มีการประเมินผลจากผู้เช่ียวชาญการสืบทอดวัฒนธรรมดนตรี) 

12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน (อาหารท้องถิ่นในชุมชน)  
13.00-14.30 น.  กิจกรรมการสืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคน “หน่อจ๊ิแหละ” 

โดยวิทยากรกรกลุ่ม ปราชญ์ชุมชน 4 ท่าน 1. นายชิดชัย สรานนท์หิรัญกุล       
2.นายจ่าเสือ ไพรเนติธรรม 3. นายมานะ พัฒนสหกิจ 4. นายจ่าแส สมัคร
มนตรี 
ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องแคน “หน่อจ๊ิแหละ” ดังนี้  
3. นายจ่าเสือ ไพรเนติธรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง  
- วิธีการเป่าแคนหน่อจ๊ิแหละ และเสียงแคน 
(มีการประเมินผลจากผู้เช่ียวชาญการสืบทอดวัฒนธรรมดนตรี) 

14.30-14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45- 16.00 น.  กิจกรรมการสืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคน “หน่อจ๊ิแหละ” 

โดยวิทยากรกรกลุ่ม ปราชญ์ชุมชน 4 ท่าน 1. นายชิดชัย สรานนท์หิรัญกุล       
2.นายจ่าเสือ ไพรเนติธรรม 3. นายมานะ พัฒนสหกิจ 4. นายจ่าแส สมัคร
มนตรี 
ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องแคน “หน่อจ๊ิแหละ” ดังนี้  
4. นายมานะ  พัฒนสหกิจ   ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง “การเต้นประกอบ
เสียงเป่าแคน” 
           “กิจกรรมการเต้นจ่าคึ ประกอบเสียงเพลงจากแคนหน่อจ๊ิแหละ” 
(มีการประเมินผลจากผู้เช่ียวชาญการสืบทอดวัฒนธรรมดนตรี) 

16.00-17.00 น.  รายงานการประเมินผล การสืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคนหน่อจ๊ิแหละ  
โดย. ผอ.ธีรพงศ์  แก้วธารากุล  ผู้อ านวยการโรงเรียนยาป่าแหน (คบ.
ดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง , ศษ.ม.การบริหารหารศึกษา 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ) 

  ปิดกิจกรรมโครงการ 
  
 2.1.2.2. ประสานงานสถานท่ี เยาวชน  ผู้ประเมิน และปราชญ์แคนลาหู่ของชุมชน โดยท า
หนังสือขอความอนุเคราะใช้สถานท่ี ไปยังโรงเรียนบ้านจ่าโบ่ และขออนุเคราะห์ให้เด็กและเยาวชน 
เข้าร่วมกิจกรรม  
  ในกิจกรรมนี้  ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อ านวยการโรงเรียนบ้าน จ่าโบ่            
ผอ.สนธยา   มูลค า  เข้าร่วมกิจกรรมตลอดการด าเนินโครงการ และได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน
ผู้อ านวยการผอ.ธีรพงศ์  แก้วธารากุล  ผู้อ านวยการโรงเรียนยาป่าแหน (คบ.ดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง, ศษ.ม.การบริหารหารศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ) และคุณครูประจ าช้ันของ
นักเรียนช้ันป.6 นายจิรพันธ์  ทรายกันค า เป็นผู้ประเมินผลกระบวนการสืบทอดวัฒนธรรม   
  มีผู้รับการสืบทอดวัฒนธรรมเป็นเด็กนักเรียนช้ัน ป.6 และ เยาวชน บ้านจ่าโบ่ จ านวน 
10 คน มีรายช่ือดังนี้  
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 ผู้ถ่ายทอดให้ผู้รับการสืบทอดซึ่งเป็นเด็กและเยาวชน จ านวน 10 คน มีรายช่ือดังนี้  
  1. นายทศพล พัฒนสหกิจ 
  2. นายรัชชานนท์ ส าเภาโอฬาร 
  3. ด.ช.พงศ์ภัค  ไพรเนติธรรม 
  4. ด.ช.จิตรทิวัส พันธุ์สามมอก 
  5. ด.ญ. ชนกพร  ช่ืนธนสาร 
  6. ด.ญ. พิรยา  พัฒนาสหกิจ 
  7. ด.ญ พิรยา พัฒนสหกิจ 
  8. ด.ช พีรพัฒน์ ประกายศักดิ์ 
  9. นายจีรพนธ์  ทรายกันค า 
  10.น.ส.จิตสุภา ธารภูผา 
 
  ได้มีการเชิญกลุ่มปราชญ์แคนลาหู่ด า ท่ีมีความสามารถในเรื่องวัฒนธรรมแคน             
“ หน่อจ๊ิแหละ” แตกต่างกัน จ านวน 4 ท่านดังนี้  
   1. นายชิดชัย สรานนท์หิรัญกุล        
   2.นายจ่าเสือ ไพรเนติธรรม  
   3. นายมานะ พัฒนสหกิจ  
   4. นายจ่าแส สมัครมนตรี 
   และมีเตรียมการแบ่งหน้าท่ีกันตามความถนัดดังนี้  
  1.นายชิดชัย สรานนท์หิรัญกุล ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง ผู้สืบทอดวัฒนธรรมการเป่า
แคนจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันของชุมชน  และส่วนประกอบของแคน และวิธีการท าแคนหน่อจ๊ิแหละ 
  2. นายจ่าแส สมัคมนตรี ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง พิธีกรรมของชุมชนท่ีใช้แคนเป็น
เครื่องดนตรีประกอบการท าพิธีกรรม 
  3. นายจ่าเสือ ไพรเนติธรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง วิธีการเป่าแคนหน่อจ๊ิแหละ 
และเสียงแคน 
  4. นายมานะ  พัฒนสหกิจ   ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง การเต้นประกอบเสียงเป่าแคน 
  โดยมีการเตรียมความพร้อมของปราชญ์ชุมชน คือ การศึกษาและเตรียมส่ิงท่ีตนเองใน
ฐานะผู้ถ่ายทอดวัฒนธรรมแคนลาหู่ “หน่อจ๊ิแหละ” เป็นอย่างดี 
 
 2.1.2.3  เตรียมเครื่องมือเพื่อใช้ประกอบการสืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคน 
  ทีมวิจัยได้จัดท า ส่ือประกอบการถ่ายทอดองค์ความรู้วัฒนธรรมแคนหน่อจ๊ิแหละ คือ  
  1. คู่มือการสืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคน “หน่อจ๊ิและ” กลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ด า ชุมชน
บ้านจ่าโบ่ อ าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยภายในคู่มือนี้ จะประกอบไปด้วย เนื้อหาประกอบ
ภาพ ซึ่งเนื้อหาท้ังหมดได้จากเวทีถอดองค์ความรู้วัฒนธรรมการเป่าแคนของชุมชน มีดังนี้  
    (1.1) ความส าคัญของแคนน้ าเต้ากับชุมชนชาวลาหู่บ้านจ่าโบ่  
   (1.2) ท าเนียบปราชญ์แคนน้ าเต้าชุมชนบ้านจ่าโบ่     
   (1.3)เครื่องดนตรีแคนน้ าเต้าของชุมชนท่ีใช้กันส่วนใหญ่   
   (1.4) การเป่าแคนกับพิธีกรรมชุมชน     
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   (1.5) ท าความรู้จัก “แคนหน่อจ๊ิแหละ”     
   (1.6) การเรียนรู้การใช้เครื่องดนตรีแคน “หน่อจ๊ิแหละ”   
   (1.7) วิธีการท าแคน “หน่อจ๊ิแหละ” 
  2. เครื่องดนตรี หน่อจ๊ิแหละ  จ านวน 10 ช้ิน เท่ากับจ านวนผู้รับวัฒนธรรม 
  3. ป้ายไวนิลส่ือความหมาย แบบมีขาต้ัง จ านวน 5 ป้าย ดังนี้   
   (3.1) ป้ายแผ่นท่ี 1  ถ่ายทอดภาพและประวัติปราชญ์แคนน้ าเต้ากลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่
ด า ชุมชนบ้านจ่าโบ่ ปีพุทธศักราช 2564 ของชุมชนท้ังหมดท่ีเหลืออยู่ โดยเริ่มจากนายจ่างะ ไพรเนติ
ธรรม ปราชญ์แคนคนแรกของชุมชนท่ีพอมีหลักฐานบันทึกไว้ และผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องแคนท้ัง 
4 ท่าน คือ นายชิดชัย สรานนท์หิรัญกุล นายจ่าแส สมัคมนตรี นายจ่าเสือ ไพรเนติธรรม และ นาย
มานะ  พัฒนสหกิจ    
   (3.2) ถ่ายทอดภาพและเนื้อหาเครื่องดนตรีแคนน้ าเต้า 4 ชนิด และการใช้
ประโยชน์” 
   (3.3.) ถ่ายทอดภาพและเนื้อหาส่วนประกอบของแคน “หน่อจ๊ิแหละ” 
   (3.4 ) ถ่ายทอดภาพและเนื้อหาวิธีการท าแคน “หน่อจ๊ิแหละ 
   (3.5)  ถ่ายทอดภาพและเนื้อหาโนตเพลง ส าหรับการฝึกเป่าแคน “หน่อจ๊ิแหละ”  
 
 2.1.2.4 การเตรียมแบบประเมินผลการสืบทอดวัฒนธรรม  
   ได้มีการเตรียมการ ไว้ 2 ลักษณะ คือ   
   1.  แบบประเมินผลการสืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคน “หน่อจ๊ิแหละ” 
   2. แบบวัดความรู้ แบบบรรยายและตอบค าถาม ส าหรับผู้รับวัฒนธรรม 
 
 2.1.2.5 การเตรียมสถานท่ี  โดยการจัดสภาพห้องเรียนรู้ ให้มีความเหมาะสมต่อกิจกรรม 
การจัดโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ฉายภาพ เครื่องกระจายเสียง และความสะอาด ของห้องเรียนรู้และจุด
รับประทานอาหารว่างและอาหารกลางวัน 
 
 
 
13 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.27. ส่ือประกอบกิจกรรมสืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคนหน่อจ๊ิแหละ  
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2.2.2. ขั้นด าเนินงาน 
 มีการด าเนินกิจกรรมของกระบวนการสืบทอดวัฒนธรรมตามก าหนดการ โดยมีพิธีกร
ด าเนินรายการ คือ ทีมวิจัย เพื่อล าดับกระบวนให้เป็นไปตามเวลาท่ีได้ก าหนดไว้ ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.28. การจัดกิจกรรมสืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคนหน่อจ๊ิแหละ สู่เด็กและเยาวชนบ้านจ่าโบ่ 
 
 ในระหว่างท่ีมีการถ่ายทอดองค์ความรู้วัฒนธรรมการเป่าแคน “หน่อจ๊ิแหละ” ไปตามล าดับ
ก าหนดการ ผู้ประเมินจะให้คะแนน ผลของการสืบทอดวัฒนธรรม ของปราชญ์แคนน้ าเต้าแต่ละท่าน 
พร้อมท้ังประเมินผลผู้รับการสืบทอดวัฒนธรรม ตามแบบประเมินท่ีได้ก าหนดขึ้น ดังนี้  
4 
ปราชญ์แคนลาหู่  ล าดับที่  1.  นายชิดชัย สรานนท์หิรัญกุล  
ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง  1.  ความเป็นมาของการเป่าแคน และผู้สืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคนจาก
        อดีตมาจนถึงปัจจุบันของชุมชนบ้านจ่าโบ่  

              2. ส่วนประกอบของแคน และวิธีการท าแคนหน่อจ๊ิแหละ 
ตารางที่ 4.3. แบบประเมินผลการสืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคน ปราชญ์แคนลาหู่ล าดับท่ี 14 
ล าดับ    องค์ประกอบของการสืบทอดวัฒนธรรม 3 ส่วน ระดับค่าคะแนน 

1 2 3 4 5 
 ผู้ถ่ายทอดวัฒนธรรม       
1 องค์ความรู้      
2 การใช้ภาษาในการถ่ายทอดความรู้      
3 การน าเสนอน่าสนใจ (น่าเรียนรู้)      
 เคร่ืองมือการสืบทอดวัฒนธรรม( วิธีการ สื่อ แหล่งเรียนรู้)      
4 ล าดับข้ันตอนการถ่ายทอดองค์ความรู้ วิธีการสอน      
5 เครื่องตรีแคน “หน่อจ๊ิแหละ”      
6 ส่ือประกอบการถ่ายทอดความรู้ สถานท่ี       
 ผู้รับวัฒนธรรม        
7 ความสามารถในการรับรู้และเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง      
8 ความสามารถในการบอกเล่าความเป็นมา      
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ) 

9 ความสามารถในการบอกช้ินส่วนประกอบของเครื่องดนตรี      
10 ความสามารถในการบอกวิธีการท า      

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ปราชญ์แคนลาหู่  ล าดับที่ 2 :  นายจ่าแส สมัคมนตรี  
ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง : พิธีกรรมของชุมชนท่ีใช้แคนเป็นเครื่องดนตรีประกอบการท า
พิธีกรรม 

ตารางที่ 4.4. แบบประเมินผลการสืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคน ปราชญ์แคนลาหู่ล าดับท่ี 2 
ล าดับ    องค์ประกอบของการสืบทอดวัฒนธรรม 3 ส่วน ระดับค่าคะแนน 

1 2 3 4 5 
 ผู้ถ่ายทอดวัฒนธรรม       
1 องค์ความรู้      
2 การใช้ภาษาในการถ่ายทอดความรู้      
3 การน าเสนอน่าสนใจ (น่าเรียนรู้)      
 เคร่ืองมือการสืบทอดวัฒนธรรม( วิธีการ สื่อ แหล่งเรียนรู้)      
4 ล าดับข้ันตอนการถ่ายทอดองค์ความรู้ วิธีการสอน      
5 เครื่องตรีแคน ประกอบการเล่าเรื่องราว      
6 ส่ือประกอบการถ่ายทอดความรู้ สถานท่ี      
 ผู้รับวัฒนธรรม        
7 ความสามารถในการรับรู้และเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง      
8 ความสามารถในการบอกเล่าเรื่องราวของพิธีกรรม      
9 ความสามารถในการบอกความสัมพันธ์เครื่องดนตรีกับพิธีกรรม      
10 ความสามารถในการบอกล าดับขั้นตอนการใช้เครื่องดนตรี

ประกอบพิธีกรรม 
     

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม............................................................................................................................ 
ปราชญ์แคนลาหู่  ล าดับที่ 3 :  นายจ่าเสือ ไพรเนติธรรม 
ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง : วิธีการเป่าแคนหน่อจ๊ิแหละ และเสียงแคน 

ตารางที่ 4.5. แบบประเมินผลการสืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคน ปราชญ์แคนลาหู่ล าดับท่ี 3 
ล าดับ    องค์ประกอบของการสืบทอดวัฒนธรรม 3 ส่วน ระดับค่าคะแนน 

1 2 3 4 5 
 ผู้ถ่ายทอดวัฒนธรรม       
1 องค์ความรู้      
2 การใช้ภาษาในการถ่ายทอดความรู้      
3 การน าเสนอน่าสนใจ (น่าเรียนรู้)      
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ)      
 เคร่ืองมือการสืบทอดวัฒนธรรม( วิธีการ สื่อ แหล่งเรียนรู้)      
4 ล าดับข้ันตอนการถ่ายทอดองค์ความรู้ วิธีการสอน      
5 เครื่องตรีแคน “หน่อจ๊ิแหละ”       
6 ส่ือประกอบการถ่ายทอดความรู้  สถานท่ี      
 ผู้รับวัฒนธรรม        
7 ความสามารถในการรับรู้และเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง      
8 ความสามารถในการบอกเล่าวิธีการเป่า      
9 ความสามารถในการบอกบทเพลงของเสียงแคน      
10 ความสามารถในการเป่า      

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ...................................................................................................... 
ปราชญ์แคนลาหู่  ล าดับที่  4 :  นายมานะ  พัฒนสหกิจ 
ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง  : การเต้นประกอบเสียงเป่าแคน  
ตารางที่ 4.6. แบบประเมินผลการสืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคน ปราชญ์แคนลาหู่ล าดับท่ี 4 
ล าดับ    องค์ประกอบของการสืบทอดวัฒนธรรม 3 ส่วน ระดับค่าคะแนน 

1 2 3 4 5 
 ผู้ถ่ายทอดวัฒนธรรม       
1 องค์ความรู้      
2 การใช้ภาษาในการถ่ายทอดความรู้      
3 การน าเสนอน่าสนใจ (น่าเรียนรู้)      
 เคร่ืองมือการสืบทอดวัฒนธรรม( วิธีการ สื่อ แหล่งเรียนรู้)       
4 ล าดับข้ันตอนการถ่ายทอดองค์ความรู้ วิธีการ      
5 เครื่องตรีแคน “หน่อจ๊ิแหละ”      
6 ส่ือประกอบการถ่ายทอดความรู้  สถานท่ี      
 ผู้รับวัฒนธรรม        
7 ความสามารถในการรับรู้และเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง      
8 ความสามารถในการบอกเล่าเรื่องราวท่าเต้นกับจังหวะเสียงแคน      
9 ความสามารถในการบอกวิธีการเต้น      
10 ความสามารถในการเต้นตามเสียงแคน      

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม..........................................................................................................................                                                                      
                                                                             .................................................... 
                                                                             (..................................................)          
                                                                                         ผู้ประเมิน 
13 
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ภาพแสดง ล าดับกระบวนการการสืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคน “หน่อจิ๊แหละ”  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ภาพที่ 4.29 ปราชญ์แคนนายชิดชัย สรานนท์หิรัญกุล  ภาพที่ 4.30 ผู้รับวัฒนธรรมและผู้ประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.31 ปราชญ์แคนนายจ่าเสือ ไพรเนติธรรม   ภาพที่ 4.32 ผู้ถ่ายทอดและผู้รับวัฒนธรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.33 ปราชญ์แคนนายจ่าแส สมัคมนตร      ภาพที่ 4.34 ปราชญ์แคนนายมานะ  พัฒนสหกิจ 
และผู้ประเมิน ผอ.ธีรพงศ์ แก้วธารากุล  และเครื่องดนตรีแคนน้ าเต้าแต่ละชนิด 
1 
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ภาพที่ 4.35 การถอดตัวโนตจากเสียงแคนเป็นโนต  ภาพที่ 4.36 การเทียบเสียงแคนน้ าเต้ากับตัว 
สากลระหว่างปราชญ์แคนและผู้เช่ียวชาญ            โนตสากล 
 
 
ตรีสากล                  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.37 โนตเพลงแคนหน่อจ๊ิแหละแบบท่ี 1    ภาพที่ 4.38 โนตเพลง แคนหน่อจ๊ิแหละแบบท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.39 การสอนการเป่าแคนระหว่างปราชญ์    ภาพที่ 4.40 การเป่าแคนตามการสอนของผู้รับ         
และครูดนตรี  ให้กับเด็กและเยาวชน                วัฒนธรรมไปทีละเสียง 
            1 
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ภาพที่ 4.41 เกิดจิตส านึกและค้นพบความรู้           ภาพที่ 4.42 เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
                   
 
ภาพที่ 4.43 แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน  ภาพที่ 4.44 กระบวนการเรียนรู้เกิดขึ้นในตัว     
                                                                              ผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.45 กิจกรรมการเคล่ือนไหวร่างกายอย่าง  ภาพ 4.46 ผู้วิจัยร่วมเต้นจะคึกับเยาวชนและ
เหมาะสมกับวัย                                          ปราชญ์แคนน้ าเต้า หน่อจ๊ิแหละ 
1 
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ภาพที่ 4.47 การสอบถามความคิดเห็นผู้ถ่ายทอด ภาพที่ 4.48 ผอ.สนธยา มูลค า ร่วมรับฟังและให้ 
และผู้รับวัฒนธรรม กระบวนการ                     ข้อคิดเห็นต่อการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.49 ผอ.ธีรพงศ์ แก้วธารากุล   ภาพที่ 4.50 คุณครูจิราพนธ์ ทรายค า ผู้ประเมิน
ผู้เช่ียวชาญด้านตนตรี ร่วมวิเคราะห์ประเมินผล ร่วมวิเคราะห์ประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.51 ผู้ประเมินผลสรุปผลการประเมิน  ภาพที่ 4.52 ปิดโครงการ 
กระบวนการสืบทอดวัฒนธรรม 
1  
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 2.2.3. การประเมินผล 
  2.2.3.1. ผลการการประเมินกระบวนการสืบทอดวัฒนธรรม (เชิงปริมาณ)  
  ผลการวิเคราะห์แบบประเมินผลกระบวนการสืบทอดวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ “แคน
หน่อจ๊ิแหละ”ของกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ด า บ้านจ่าโบ่ อ าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามแบบ
ประเมินผลตามองค์ประกอบของการสือทอดวัฒนธรรม คือ ผู้ถ่ายทอดวัฒนธรรม ส่ือและวิธีการสืบ
ทอด และผู้รับการสืบทอดวัฒนธรรม  
  การวิเคราะห์แบบประเมินผลนี้ ใช้หลักการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
บนพื้นฐานทฤษฏีของ Likert Scale โดยใช้ค่าการแจกแจงความถี่ การกระจายร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของแต่ละข้อตามประเด็นท่ีผู้วิจัยได้ท าการก าหนดไว้  
  ค่าความถี่และค่าร้อยละ ใช้ในการค านวณเพื่อแสดงข้อมูลพื้นฐานโดยท่ัวไปของกลุ่ม
ตัวอย่าง  รวมทั้งแสดงความคิดเห็นและพฤติกรรม 
  ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้ในการค านวณเพื่อแปรความหมายของระดับ
ความคิดเห็นและพฤติกรรม โดยก าหนดการให้คะแนน ตามหลักของ Likert Scale ดังนี้ 
   เห็นด้วยมากท่ีสุด เท่ากับ 5 คะแนน 
   เห็นด้วยมาก  เท่ากับ 4 คะแนน 
   เห็นด้วยปานกลาง เท่ากับ 3 คะแนน 
   เห็นด้วยน้อย  เท่ากับ 2 คะแนน 
   เห็นด้วยน้อยท่ีสุด เท่ากับ 1 คะแนน 
  เมื่อประมวลผลคะแนน ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว จะท าการจัดระดับความ
คิดเห็น โดยใช้คะแนนเฉล่ียของแต่ละประเด็นค าถามตามหมวดหมู่ มาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา  
  ส าหรับเกณฑ์ในการแบ่งระดับค่าเฉล่ียของระดับความคิดเห็น แบ่งเป็น 5 ประเภท 
โดยการหาพิสัยในแต่ละระดับ จากสูตร คะแนนต่ าสุด – คะแนนสูงสุด =    = 0.80 
  ระดับค่าคะแนนเฉล่ียของความเห็นของแต่ละระดับจะมีดังนี้ คือ 
   เห็นด้วยมากท่ีสุด คะแนนเฉล่ีย 4.21 - 5.00 
   เห็นด้วยมาก  คะแนนเฉล่ีย 3.41 - 4.20 
   เห็นด้วยปานกลาง คะแนนเฉล่ีย 2.61 - 3.40 
   เห็นด้วยน้อย  คะแนนเฉล่ีย 1.81 - 2.60 
   เห็นด้วยน้อยท่ีสุด คะแนนเฉล่ีย 1.80 - 1.0 
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 1. ผู้ถ่ายทอดวัฒนธรรม 
  ตารางที่ 4.7  ผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 1 ผู้ถ่ายทอดวัฒนธรรม 

ผู้ถ่ายทอดวัฒนธรรม 

ระดับคะแนนประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 
(  ) 

5 4 3 2 1 
จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

1. องค์ความรู้ 8    
87.50 

1    
12.50 

0 
0.00 

0 
0.00 

0 
0.00 

4.88 

2. การใช้ภาษาในการถ่ายทอดความรู้ 0 
0.00 

8 
100.00 

0        
0.00 

0 
0.00 

0 
0.00 

4.00 

3.การน าเสนอน่าสนใจ (น่าเรียนรู้) 4 
50.00 

3 
37.50 

1 
12.50 

0 
0.00 

0 
0.00 

4.38 

รวม      4.42 
 
  จากตารางท่ี 4.1 ผลการประเมิน ผู้ถ่ายทอดวัฒนธรรม  มีค่าเฉล่ียรวม 4.42                   
แปรความหมายได้ว่า ผู้ถ่ายทอดวัฒนธรรมการเป่าแคนหน่อจ๊ิแหละ ท้ัง 4 ท่าน  ได้แสดง
ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้  และการใช้ภาษาท้องถิ่นในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ตลอด
ถึงการน าเสนอมีความน่าสนใจต่อเยาวชน  ในระดับคะแนนท่ีดีมาก โดยมีค่าค่าเฉล่ียของระดับคะแนน 
3 ประเด็นย่อย คือ ประเด็นท่ี  1 องค์ความรู้ 4.88 แปรความหมายว่าดีมาก ประเด็นท่ี 2 การใช้
ภาษาในการถ่ายทอดความรู้ มีค่า 4.00 แปรความหมายว่า ดี และ ประเด็นท่ี 3 การน าเสนอน่าสนใจ 
(น่าเรียนรู้) มีค่าคะแนนเฉล่ีย 4.38 แปรความหมายว่า ดีมาก  จากผลการประ เมินผู้ถ่ายทอด
วัฒนธรรม มีองค์ความรู้ท่ีได้ถ่ายทอดตามความถนัดของตนเอง ท าให้ผู้รับวัฒนธรรมรับการถ่ายทอด
องค์ความรู้ได้ครอบคลุมทุกเรื่องของแคนหน่อจ๊ิแหละ เมื่อปราชญ์มาอยู่รวมกัน ในทางกลับกัน หาก
ปราชญ์แคนอยู่คนละสถานท่ี ต่างเวลา อาจมีผลต่อการถ่ายทอดวัฒนธรรม ซึ่ งโดยปกติแล้วปราชญ์
แคนจะอยู่คนละครัวเรือน และมีความเช่ียวชาญแตกต่างกันไป ผู้รับวัฒนธรรมต้องจัดสรรเวลาให้ตรง
กับปราชญ์แคนเป็นล าดับแรก 
 
  2. วิธีการและสื่อในการถ่ายทอดวัฒนธรรม 
ตารางที่ 4.8  ผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 2 วิธีการและส่ือในการถ่ายทอดวัฒนธรรม 

เคร่ืองมือการสืบทอดวัฒนธรรม 
( วิธีการ สื่อ แหล่งเรียนรู้) 

ระดับคะแนนประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 
(  ) 

5 4 3 2 1 
จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

1. ล าดับข้ันตอนการถ่ายทอดองค์ความรู้ 1    
12.50       

7    
87.50  

0 
0.00 

0 
0.00 

0 
0.00 

4.13 

2. เครื่องดนตรีแคน “หน่อจ๊ิแหละ” 6 
75.00 

1 
12.50 

0        
0.00 

1 
12.50 

0 
0.00 
 

4.50 
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ตารางที่ 4.8 (ต่อ) 

เคร่ืองมือการสืบทอดวัฒนธรรม 
( วิธีการ สื่อ แหล่งเรียนรู้) 

ระดับคะแนนประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 
(  ) 

5 4 3 2 1 
จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

3.ส่ือและคู่มือการถ่ายทอดความรู้ 4 
50.00 

3 
37.50 

1 
12.50 

0 
0.00 

0 
0.00 

4.38 

รวม      4.33 
 
  จากตารางท่ี 4.2. ผลการประเมินเครื่องมือการสืบทอดวัฒนธรรม( วิธีการ ส่ือ แหล่ง
เรียนรู้) มีค่าเฉล่ียของคะแนน 4.33  แปรความหมายได้ว่า ดีมาก  โดยมีการประเมิน 3 ประเด็นย่อย 
คือ ประเด็นท่ี 1 ล าดับข้ันตอนการถ่ายทอดองค์ความรู้ มีคะแนนเฉล่ีย 4.13 แปรความหมายได้ว่า ดี 
ประเด็นท่ี 2 เครื่องดนตรีแคน “หน่อจ๊ิแหละ” มีคะแนนเฉล่ีย 4.50 แปรความหมายได้ว่า ดีมาก และ
ประเด็นท่ี 3 ส่ือและคู่มือการถ่ายทอดความรู้  มีคะแนนเฉล่ีย 4.38  แปรความหมายได้ว่า ดีมาก จาก
ผลการประเมิน ยังมีข้อเสนอแนะจากผู้ประเมิน คือ ควรมีวีดีทัศน์หรือภาพประกอบการอธิบาย ให้
นักเรียนได้เห็นภาพและเข้าใจยิ่งขึ้น อีกท้ังควรมีกิจกรรมกระตุ้นการแสดงความคิดเห็นหรือกระตุ้น
การตอบค าถาม การมีส่วนร่วมของนักเรียนมากขึ้น  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงในการจัด
กิจกรรมครั้งต่อไป 
  3. ผู้รับวัฒนธรรม 
ตารางที่ 4.9  ผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 3 ผู้รับวัฒนธรรม 

ผู้รับวัฒนธรรม 

ระดับคะแนนประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 
(  ) 

5 4 3 2 1 
จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

1. ความสามารถในการรับรู้ 
และเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 

1    
12.50 

6    
75.00 

1 
12.50 

0 
0.00 

0 
0.00 

4.00 

2.ความสามารถในการบอกเล่าเรื่องราว 
ความเป็นมา พิธีกรรม วิธีการเป่า ท่าเต้น
และจังหวะ 

3 
37.50 

4 
50.00 

1       
12.50 

0 
00.00 

0 
0.00 

4.25 

3.ความสามารถในการบอก ช้ิน ส่ วน
ประกอบ ความสัมพันธ์กับพิธีกรรม บท
เพลง วิธีการเต้น 

5 
62.50 

0 
00.00 

3 
37.50 

0 
0.00 

0 
0.00 

4.25 

4. ความสามารถในการปฏิบัติตามค าสอน 
การท าแคน การเป่า การเต้นประกอบ
เสียงแคน  

3 
37.50 

2 
25.00 

2 
25.00 

1 
12.50 

0 3.88 

รวม      4.10 
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  จากตารางท่ี 4.3 ผลการประเมินผู้รับวัฒนธรรม มีผลการประเมินมีค่าเฉล่ียรวม 4.10 
แปรความหมายได้ว่า อยู่ในระดับดี  โดยมีประเด็นการประเมิน 4 ประเด็นย่อย คือ 1. ความสามารถ
ในการรับรู้และเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง มีคะแนนเฉล่ีย 4.00 แปรความหมายได้ว่า ดี  ประเด็นท่ี 2 
ความสามารถในการบอกเล่าเรื่องราว ความเป็นมา พิธีกรรม วิธีการเป่า ท่าเต้นและจังหวะ มีคะแนน
เฉล่ีย 4.25 แปรความหมายได้ว่า ดีมาก และประเด็นท่ี 3 ความสามารถในการบอกช้ินส่วนประกอบ 
ความสัมพันธ์กับพิธีกรรม บทเพลง วิธีการเต้น มีคะแนนเฉล่ีย 4.25 แปรความหมายได้ว่า ดีมาก และ
ประเด็นสุดท้าย 4.ความสามารถในการปฏิบัติตามค าสอน การท าแคน การเป่า การเต้นประกอบเสียง
แคน มีคะแนนเฉล่ีย 3.88 แปรความหมายได้ว่า ดี  จากผลการประเมินเมื่อเทียบกับองค์ประกอบท้ัง 
3 องค์ประกอบของการสืบทอดวัฒนธรรม องค์ประกอบของผู้รับวัฒนธรรม ได้คะแนนน้อยท่ีสุด ด้วย
เป็นการจัดกิจกรรมอย่างเป็นทางการครั้งแรก แต่เด็กและเยาวชนมีพื้นฐานในเรื่องแคนหน่อจ๊ิแหละ
อยู่แล้ว จึงสามารถท่ีจะรับการสืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคนหน่อจ๊ิแหละได้เกือบสมบูรณ์  เพียง
ต้องการเวลาในการท ากิจกรรมให้มากกว่านี้และมีความต่อเนื่อง  
 
 2.2.3.1. ผลการประเมินกระบวนการสืบทอดวัฒนธรรม (เชิงคุณภาพ)  
   จากการประเมินของผู้ประเมิน ท้ัง 2 ท่าน คือ ผู้เช่ียวชาญด้านดนตรี  ผู้อ านวยการ 
ธีรพงศ์  แก้วธารากุล และผู้เช่ียวชาญด้านการสอนเด็กและเยาวชน คุณครูจิรพันธ์  ทรายกันค า  ได้
น าเสนอผลการวิเคราะห์กระบวนการสืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคนหน่อจ๊ิแหละ ตามองค์ประกอบ
ของการสืบทอดวัฒนธรรม 3 องค์ประกอบ คือ ผู้ถ่ายทอดวัฒนธรรม  เครื่องมือการสืบทอดวัฒนธรรม  
และ ผู้รับวัฒนธรรม ไว้ดังนี้  
   1. ผู้ถ่ายทอดวัฒนธรรม  
   จากการประเมินในเชิงพฤติกรรม คือ  ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้มีความพร้อมท่ีจะ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ มีการเตรียมแคนส่วนตัว ของตัวเองท่ีมีอยู่มาท้ังหมด และมีความต้ังใจในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเต็มก าลังความสามารถ และมีวิธีการสอนแตกต่างกัน 
   การใช้เครื่องมือในการสืบทอดวัฒนธรรม ผู้ถ่ายทอดได้มีการใช้ท้ังแคนหน่อจ๊ิแหละ 
ใช้รูปภาพจากส่ือท่ีมีการเตรียมไว้ และได้ช้ีให้เห็นคู่มือการสืบทอดวัฒนธรรม เพียง 1 ท่าน คือ ผู้น า
กลุ่มปราชญ์แคน นอกจากนั้นจะสันทัดท่ีจะใช้แคนและเสียงแคนในการถ่ายทอดประกอบการให้
ความรู้ ท้ังนี้ผู้ประเมินมีความเข้าใจพื้นฐานของปราชญ์ชุมชนแต่ละท่านว่า บางท่านไม่เคยได้สัมผัสกับ
ส่ือท่ีน ามาใช้ประกอบการสืบทอดวัฒนธรรม จึงเลือกใช้เครื่องมือท่ีตนเองมีความถนัดและมั่นใจท่ีจะ
ใช้ประกอบการถ่ายทอดองค์ความรู้  
   ข้อเสนอแนะจากผู้ประเมิน คือ ควรท่ีจะจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของปราชญ์
ชุมชนให้มีการเรียนรู้และเข้าใจการใช้เครื่องมือในการสืบทอดวัฒนธรรมท่ีมีความหลากหลาย และ
สามารถยอมรับสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป เพื่อการปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน
ท่ีจะรับการสืบทอดวัฒนธรรม บางท่านท่ีไม่สามารถส่ือสารภาษาไทยได้ ควรจัดเยาวชนท่ีมีศักยภาพ
ในการแปลภาษา คือ ผู้ท่ีเป็นเจ้าของวัฒนธรรมเอง นั่งประกบและถ่ายทอดภาษาจากปราชญ์แคนมี
อายุมากให้มีความชัดเจน ในภาษาท้องถิ่นหรือภาษาไทย เพื่อให้เยาวชนที่รับการสืบทอดวัฒนธรรมใน
เรื่องต่างๆ เข้าใจชัดเจนมากขึ้น  ซึ่งผู้ประเมินพบว่า ปราชญ์แคนท่ีให้ความรู้ในเรื่องพิธีกรรมท่ีสัมพันธ์
กับแคน เป็นผู้ท่ีมีองค์ความรู้มาก แต่ยังไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวของพิธีกรรมออกมาได้มาก
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เท่าท่ีควร แต่ส าหรับในเรื่องอื่นๆ อยู่ในระดับดี มีข้อเสนอแนะให้เพิ่มเวลาเรียนรู้ให้มากกว่าวันท่ีจัด
กิจกรรม เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพครบทุกด้าน ในเชิงปฏิบัติการ  
  2. ผู้รับวัฒนธรรม 
  จากแบบวัดผลความรู้ความเข้าใจ โดยให้เด็กและเยาชนเขียนบรรยายออกมาตาม
ประเด็นท่ีได้ก าหนดไว้ คือ  
  1. จงบอกความส าคัญของแคนน้ าเต้ากับชุมชนชาวลาหู่บ้านจ่าโบ่ 
  2. จงเติมตัวเลข ช่ือเครื่องดนตรีแคนน้ าเต้า  หน้าภาพเครื่องดนตรี 
  3. จงน าช่ือของช้ินส่วนประกอบของเครื่องดนตรีแคนน้ าเต้า “หน่อจ๊ิแหละ” ไปใส่ใต้
ภาพให้ถูกต้อง 
  4. จงบอกวิธีการท า ท าแคนหน่อจ๊ิแหละ  ตามท่ีได้รับฟังจากปราชญ์ชุมชน 
   4.1. การหาวัสดุ ได้แก่ ขี้ม้ินหรือชันโรง น้ าเต้า ไม้ไผ่ 
   4.2. การเตรียมวัสดุ 
   4.3. การประกอบเครื่องดนตรี และ การทดสอบเสียง 
  จากผลการให้คะแนน ของผู้ประเมิน และการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กและ
เยาวชน คือ เด็กและเยาวชนท่ีร่วมกิจกรรมสามารถเขียนค าตอบแบบบรรยายได้ตามความเข้าใจ ใน
ระดับดี และมีพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ให้ความสนใจต่อการเรียนรู้วัฒนธรรม การเป่าแคน
หน่อจ๊ิแหละในระดับดี นั่นหมายถึงเมื่อมีการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้วัฒนธรรม เด็ก
และเยาวชนสามารถแสดงศักยภาพในการรับรู้ และปฏิบัติตาม ได้เป็นอย่างดี  
  3. เครื่องมือการสืบทอดวัฒนธรรม ( เครื่องดนตรี  สถานท่ี ) 
  ผู้ประเมินท้ัง 2 ท่าน ได้ให้ผลการประเมินจากการสังเกต ไว้ว่า เครื่องดนตรี มีความ
พร้อม สามารถให้เด็กได้เรียนรู้ครบทุกคน และคุณภาพดี ใช้งานได้ ตามปกติ   การจัดกิจกรรมใน
โรงเรียนใช้สถานท่ีได้เหมาะสม  
  มีข้อเสนอแนะว่าควรจัดกิจกรรมนี้ในพื้นท่ีของชุมชนด้วยเช่นกัน คือ ฐานการเรียนรู้
แคนลาหู่ของกลุ่มท่องเท่ียวโดยชุมชน หรือเวียนกันไปตามบ้านของปราชญ์แคน เพื่อเพิ่มความ
หลากหลายของแหล่งเรียนรู้ ในชุมชน ให้เด็กได้ผ่อนคลาย 
  แนะน าให้เพิ่มส่ือประกอบการถ่ายทอดวัฒนธรรม ท่ีเป็นวีดีทัศน์ ภาพเคล่ือนไหวหรือ
ภาพประกอบการอธิบาย ให้นักเรียนได้เห็นภาพและเข้าใจยิ่งขึ้น อีกท้ังควรมีกิจกรรมกระตุ้นการ
แสดงความคิดเห็นหรือกระตุ้นการตอบค าถาม การมีส่วนร่วมของนักเรียนมากขึ้น   
 
 4. ขั้นการพัฒนาปรับปรุง 
 จากผลการประเมินกระบวนการจากการจัดกิจกรรมสืบทอดวัฒนธรรม มีแนวทางการ
ปรับปรุงกระบวนการสืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคนหน่อจ๊ิแหละ ตามองค์ประกอบของการสืบทอด
วัฒนธรรม ดังนี้  
 องค์ประกอบท่ี1 ผู้ถ่ายทอดวัฒนธรรม  
 ผู้ถ่ายทอดวัฒนธรรม ควรมีการเตรียมตนเอง ให้มีความพร้อมท่ีจะถ่ายทอดองค์ความรู้ได้
ดังนี้ 
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 1.1. เตรียมตนเอง   
  ปัจจุบัน พ.ศ.2564 ปราชญ์แคนน้ าเต้าของชุมชนท้ัง 4 ท่าน มีความสามารถในเรื่อง
ของแคนน้ าเต้าแตกต่างกัน มีเพียงท่านเดียวท่ีมีองค์ความรู้ในเรื่องของแคนหน่อจ๊ิแหละต้ังแต่การ
เลือกวัสดุในการท าเครื่องดนตรี การสาธิตขั้นตอนการท าแคน การสอนท าแคน การเป่าแคนเป็นบท
เพลง จากล าดับง่ายไปหายาก และการถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาและความส าคัญของแคน  
  แนวทางการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ คือ ควรมีงานอบรมการพัฒนาศักยภาพของ
ปราชญ์แคนท้ัง 4 ท่านให้มีองค์ความรู้ครบกระบวนความ เพื่อเป็นผู้ถ่ายทอดวัฒนธรรมท่ีสมบูรณ์  
หรือ การรวมกลุ่มปราชญ์แคน มาถ่ายทอดในแหล่งเรียนรู้ของชุมชน เพียงจุดเดียว เพื่ออ านวยความ
สะดวกต่อการเรียนรู้และการสืบทอดวัฒนธรรมของเด็กและเยาวชน  
 
 องค์ประกอบท่ี2  เครื่องมือการสืบทอด (ส่ือ วิธีการ แหล่งเรียนรู้) 
 ผู้ถ่ายทอดวัฒนธรรมควรมีการจัดเตรียมความพร้อมของวิธีการถ่ายทอด โดยมี ส่ือ
ประกอบการถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีมีคุณภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการรับวัฒนธรรม   
 
  2.1.การเตรียมแหล่งข้อมูล แหล่งเรียนรู้ การวัดผล 
  ด้วยการส่ือสารภาษาถิ่น สร้างความเข้าใจได้ตรงกัน ระหว่างปราชญ์แคน และเด็ก
เยาวชน การจัดเตรียมแหล่งข้อมูลท่ีปราชญ์แคนได้ถ่ายทอดออกมา แล้วบันทึกไว้เป็นคู่มือการสืบทอด
วัฒนธรรมการเป่าแคนหน่อจ๊ิแหละท่ีได้ใช้ในกิจกรรมท่ีผ่านมา  ยังมีเนื้อหาท่ีไม่ครอบคลุมองค์ความรู้
ทางวัฒนธรรมท่ีสัมพันธ์กับการใช้แคนหน่อจ๊ิแหละ และยังไม่ได้แปลเป็นภาษาท้องถิ่น คือ ภาษาลาหู่ 
และยังไม่มีการท าส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบของภาพเคล่ือนไหว วีดีทัศน์  
  แนวทางการพัฒนาแหล่งข้อมูล  คือ การเตรียมองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมในเรื่อง
ประเพณีและพิธีกรรมท่ีสัมพันธ์กับการใช้แคนหน่อจ๊ิแหละ ให้เกิดความสมบูรณ์ และผลิตส่ือการสอน
ในรูปแบบของภาพเคล่ือนไหว เป็นวีดีโอ และแผ่นภาพเฉพาะท่ีสามารถบ่งบอกองค์ความรู้นั้นๆได้
อย่างชัดเจน ด้วยต้องถ่ายทอดสู่เด็กและเยาวชน รวมทั้งการแปรภาษาเป็นภาษาท้องถิ่น  
   1. การจัดท าแผนการเรียนรู้  
    1.1. การเตรียมกิจกรรม  มีข้อเสนอแนะจากอาจารย์ประจ าช้ันว่า ควรมี
กิจกรรมกระตุ้นการแสดงความคิดเห็นหรือกระตุ้นการตอบค าถาม การมีส่วนร่วมของเยาวชนมากขึ้น  
     แนวทางการพัฒนากิจกรรม คือ การเตรียมของรางวัลและกิจกรรม
นันทนาการแทรกกิจกรรมการสืบทอดวัฒนธรรม เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน เช่น 
การถามตอบชิงรางวัล เป็นต้น  
    1.2  การเตรียมส่ือ วัสดุ อุปกรณ์   จากการจัดกิจกรรม มีข้อเสนอแนะจากผู้
ประเมิน ว่า นอกจากคู่มือการสืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคนหน่อจ๊ิแหละแล้ว ควรมีวีดีทัศน์และภาพ
ประกอบการอธิบายเฉพาะเรื่องท่ีมีความชัดเจนและเห็นภาพจะท าให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น  
     แนวทางการพัฒนากิจกรรม คือ การเตรียมส่ือการเรียนรู้ภาพเคล่ือนไหว
และภาพนิ่ง ท่ีมีความเฉพาะต่อเนื้อหาขององค์ความรู้ และส่ือความหมายได้ชัดเจน ในเรื่องของ
วัฒนธรรมการเป่าแคนหน่อจ๊ิแหละ 
    1.3  การเตรียมการวัดผลและประเมินผล  จากการใช้แบบประเมินผล
กระบวนการสืบทอดวัฒนธรรม และ แบบข้อค าถามให้เด็กและเยาวชนเขียนค าตอบ และความรู้สึก 
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เป็นส่วนหนึ่ง ของการประเมินผลกระบวนการในระยะแรก ซึ่งก าลังริเริ่มกิจกรรมนี้  ด้วยความเป็น
เด็กและเยาวชน มีพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีชอบการปฏิบัติมากกว่าการเขียน และมักจะชอบการเล่นน า
การเรียน  
     แนวทางการพัฒนาการวัดผลและการประเมินผล คือ การพัฒนารูปแบบให้
สอดคล้องและสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมของผู้รับวัฒนธรรม ปรับเปล่ียนการประเมินท่ีมีความหลากหลาย 
ซึ่งล้วนแล้วแต่สามารถพลิกแพลงและสร้างขึ้นได้ อาทิเช่น การมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดเสียงแคน 
การประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรม  
 
ตัวอย่าง แนวทางการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ส าหรับโรงเรียน ส าหรับส่งเสริมกิจกรรมการสืบ
ทอดการเป่าแคนหน่อจ๊ิแหละ นอกชั่วโมงเรียน ในคาบชุมนุม 

ตัวอย่าง กิจกรรมพัฒนาการผู้เรียน  ชุมนุม อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถ่ิน 
 
ตารางที่ 4.10 กิจกรรมพัฒนาการผู้เรียน   ชุมนุมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิน “แคนหน่อจ๊ิแหล” 
สัปดาห์ที่ กิจกรรม 
1 ขั้นเตรียม 

- ท าความรู้จักกับนักเรียน แนะน าตัว 
- เรียนรู้รายละเอียดของกิจกรรมชุมนุม 
- สอบถามความรู้เบ้ืองต้นของผู้เรียนเกี่ยวกับแคนน้ าเต้าลาหู่ 
- เตรียมความพร้อมนักเรียนท่ีจะท ากิจกรรมชุมนุมในสัปดาห์เรียนถัดไป 
 

2 กิจกรรม เร่ือง รู้จักแคนน้ าเต้ากับวิถีชุมชนชาวลาหู่บ้านจ่าโบ่ (อาจจะลงชุมชนในสัปดาห์นี้ก่อน) 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

- นักเรียนดูวีดีโอ แคนน้ าเต้ากับวิถีชุมชนชาวลาหู่บ้านจ่าโบ่ แล้วตอบค าถามครู    
ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
     1. นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 5 กลุ่ม ๆ ละเท่าๆ กัน แล้วตั้งช่ือกลุ่มของตัวเอง  
     2. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาเนื้อหา ความส าคัญของแคนน้ าเต้ากับวิถีชุมชนชาวลาหู่บ้านจ่าโบ่    
         จากใบงานท่ีครูเตรียมให้  
     3. เมื่อศึกษาเสร็จแล้วนักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสรุป โดยเขียนเป็น my map ลงใน 
         กระดาษบรุ๊ฟ ตกแต่งให้สวยงาม  
     4. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอ my map  
     5. ครูอธิบายความส าคัญของแคนน้ าเต้ากับวิถีชุมชนชาวลาหู่บ้านจ่าโบ่ เพิ่มเติมจากท่ี 
         นักเรียนน าเสนอ  
ขั้นสรุป 
      6. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเนื้อหา ความส าคัญของแคนน้ าเต้ากับวิถีชุมชนชาวลาหู่บ้านจ่าโบ่ 
ท่ีเรียนในวันนี้    
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ตารางที่ 4.10 (ต่อ) 
สัปดาห์ กิจกรรม 
3 กิจกรรม เร่ือง เรียนรู้ชนิดและการใช้ประโยชน์ของแคนน้ าเต้า 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
- นักเรียนดูรูปภาพแคนชนิดต่างๆท่ีครูเตรียมมาให้ 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ออกเป็น ๔ กลุ่ม กลุ่มละเท่ากันๆ  
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาชนิดและการใช้ประโยชน์ของแคน เวียนศึกษาจนครบทุกชนิด โดยเริ่ม
จาก ดังนี้   
            กลุ่ม 1 แคนหน่อกูมา 
            กลุ่ม 2 แคนตอเลอมู 
            กลุ่ม 3 แคนหน่อช๊ิ 
            กลุ่ม 4 แคนจ๊ีแหละ 
3.นักเรียนแต่ละกลุ่ม เล่นเกม บอกเล่าทายค า 10 ข้อ กลุ่มไหนได้คะแนนเยอะสุด เป็นกลุ่มชนะ 
4. กล่าวชมเชยและมอบรางวัลให้กลุ่มชนะ 
5. ขอตัวแทนนักเรียน 4 คน สรุปชนิดและการใช้ประโยชน์ของแคนท่ีเรียนมาคนละ 1 ชนิด  
ขั้นสรุป 
6. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเนื้อหาชนิดและการใช้ประโยชน์ของแคนท้ัง 4 ชนิด   

4 กิจกรรม เร่ือง การเป่าแคนกับพิธีกรรมชุมชน 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

- นักเรียนดูวีดีโอ ประเพณีกินวอ หรือปีใหม่มูเซอ 
ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. นักเรียนศึกษาเนื้อหาการเป่าแคนกับพิธีกรรมชุมชน จากใบความรู้ท่ีครูเตรียมไว้ให้  
2. นักเรียนท าใบงานเรื่อง การเป่าแคนกับพิธีกรรมชุมชน 
3. นักเรียนและครูร่วมกันเฉลย ใบงานเรื่อง การเป่าแคนกับพิธีกรรมชุมชน 
4. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปราย เรื่อง การเป่าแคนกับพิธีกรรมชุมชน 
ขั้นสรุป 
5. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเนื้อหาการเป่าแคนกับพิธีกรรมชุมชน  

5 กิจกรรม เร่ือง ท าความรู้จัก “แคนหน่อจี๊แหละ” 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

- นักเรียนร้องและเต้นประกอบ เพลง กรรไกร ไข่ ผ้าไหม 
ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. นักเรียนเรียนรู้ “แคนหน่อจ๊ีแหละ” จากวิทยากร ท่ีครูเชิญมาให้ความรู้ 
     - เล่าความเป็นมา 
     - ส่วนประกอบของแคน 
     - การใช้เครื่องดนตรี  
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ตารางที่ 4.10 (ต่อ) 
สัปดาห์  กิจกรรม 
 ขั้นสรุป 

2. ครูให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ส าหรับท า “แคนหน่อจ๊ีแหละ” ในสัปดาห์ถัดไป (ครูและวิทยากร
เตรียมอุปกรณ์หลักให้นักเรียน) 
 
 

6  กิจกรรม เร่ือง “แคนหน่อจี๊แหละ” พาสนุก 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

- นักเรียนเล่นเกม แม่งูเอ๋ย  
ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. นักเรียนเรียนรู้ วิธีการท า“แคนหน่อจ๊ีแหละ” จากวิทยากร ท่ีครูเชิญมาให้ความรู้ 
     - เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ 
     - ประกอบช้ินส่วนของแคน 
 2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ออกเป็น ๔ กลุ่ม กลุ่มละเท่ากันๆ 
 3. นักเรียนดู วิธีการท าแคน ตามข้ันตอน ท่ีวิทยากรสอนท า 
 4. นักเรียนแต่ละกลุ่มเริ่มประกอบ “แคนหน่อจ๊ีแหละ” โดยการท าตาม วิทยากร ทีละขั้นตอน 
ขั้นสรุป 
 5. นักเรียน ครู และวิทยากรร่วมกันสรุปกิจกรรมท่ีเรียน และส่งแคนท่ีแต่ละกลุ่มท าเสร็จ 

7 – 8 กิจกรรม เร่ือง เสียงไพเราะจาก“แคนหน่อจี๊แหละ” 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

- นักเรียนเต้นประกอบเพลง Chicken dance  
ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. นักเรียนเรียนรู้ วิธีการบรรเลง“แคนหน่อจ๊ีแหละ” จากวิทยากร ท่ีครูเชิญมาให้ความรู้ 
     -  การฟังเสีง 
     -  การเป่า 
      - การฝึกเพลง (เพลงอวยพร) 
 2. นักเรียนฝึกเป่าแคน เพลง อวยพร 
ขั้นสรุป 
 3. นักเรียน สอบเป่าแคน เพลง อวยพร 
 

9 จัดนิทรรศการ การแสดงโชว์ “แคนน้ าเต้ากับวิถีชุมชนชาวลาหู่บ้านจ่าโบ่” ให้กับนักเรียนในโรงเรียน
ได้เข้ามาชม  

10 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรมท่ีเรียนมา ต้ังแต่ สัปดาห์ท่ี 1 – 9 
แหล่งเรียนรู้ 
 1.................................. 
 2................................... 
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ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 3. ใบงาน 
 4. แคนหน่อจ๊ีแหละ 
 5. เพลง 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 
ประเด็นการประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน 
1. เวลาเข้าร่วมกิจกรรม   
2. การปฏิบัติกิจกรรม   
3. ผลงาน/ช้ินงาน คุณลักษณะของผู้เรียน   

  
 องค์ประกอบท่ี 3 ผู้รับวัฒนธรรม  
 กระบวนการสืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคนหน่อจ๊ิแหละ ควรมีคุณลักษณะของผู้เรียนรู้ท่ีมี
คุณภาพ เพื่อการรักษาและสืบทอดวัฒนธรรมสู่รุ่นต่อไปได้ คือ ในระหว่างการเรียนรู้กิจกรรม ชุมชน
ควรสร้างกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้รับวัฒนธรรม เกิดคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
   3.1 สร้างให้ผู้สืบทอดวัฒนธรรมค้นพบความรู้ด้วยตัวเอง 
   3.2 สร้างให้ผู้สืบทอดวัฒนธรรมได้เรียนรู้ในพื้นท่ีเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
   3.3 สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้มีการเคล่ือนไหวร่างกาย เพื่อความผ่อนคลาย 
   3.4 สร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้วัฒนธรรม 
   3.5. แสดงให้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 
 2.2.2 วิเคราะห์สรุปกระบวนการสืบทอดวัฒนธรรม การเป่าแคน “หน่อจิ๊แหละ” 
 
 จากผลการประเมินกระบวนการสืบทอดวัฒนธรรมแคนหน่อจ๊ิแหละ จากผู้เช่ียวชาญด้าน
ดนตรีและคุณครูประจ าช้ันของนักเรียนช้ัน ป.6 โรงเรียนบ้านจ่าโบ่ อ าเภอปางมะผ้า จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ทีมวิจัยได้มีการจัดเวทีการวิเคราะห์สรุปผล กระบวนการสืบทอดวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ 
ร่วมกับชุมชน อีก 2 ครั้ง  คือ วันท่ี 14 มีนาคม 2564 และวันท่ี 31 มีนาคม 2564  ได้ข้อสรุปร่วมกัน 
ในการสร้างกระบวนการสืบทอดวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ด า ในกลุ่มเด็กและเยาวชน พื้นท่ีการ
ท่องเท่ียวชุมชนบ้านจ่าโบ่ อ าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน บนพื้นฐานองค์ประกอบของ
กระบวนการสืบทอดวัฒนธรรม 3 องค์ประกอบ คือ ผู้ถ่ายทอดวัฒนธรรม  เครื่องมือในการสืบทอด
วัฒนธรรม  และ ผู้รับวัฒนธรรม และองค์ความรู้ การจัดการเรียนรู้ CIPPA Model โดยมีล าดับของ
รูปแบบ 3 ขั้น คือ ขั้นเตรียมการ  ขั้นด าเนินงาน และขั้นประเมินผล ผสมผสานกับทฤษฏีวงจรการ
บริหารจัดการเชิงคุณภาพแบบต่อเนื่องของเอดวาร์ด เดมมิ่ง (W.Edwards Deming) ตามวงจรของ
เดมมิ่ง (Deming Cycle) หรือ PDCA ได้แก่ Plan (วางแผน)  Do (ลงมือปฏิบัติ) Check/Study 
(ตรวจสอบ/ศึกษาก าหนดมาตรการปรับปรุงแก้ไข)  Act (เน้นให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นวง
จน)  ได้กระบวนการสืบทอดวัฒนรรมการเป่าแคนหน่อจ๊ิแหละ สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัด
กิจกรรมการสืบทอดวัฒนธรรมได้ทุกระดับต้ังแต่ระดับครอบครัว  โรงเรียน และชุมชน ดังนี้  
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 กระบวนการสืบทอดวัฒนธรรม ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน  ดังนี้  
  1. การเตรียมความพร้อม 
  2. การด าเนินกิจกรรม 
  3. การประเมินผล 
  4. การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา 
  5. การเผยแพร่สู่สังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. การเตรียมความพร้อม 
    
ภาพที่ 4.53 กระบวนการสืบทอดวัฒนธรรม การเป่าแคน “หน่อจ๊ิแหละ” ชุมชนบ้านจ่าโบ่  
               ในระดับครอบครัว โรงเรียน และชุมชน 
 
   1.1. การเตรียมตนเองของผู้ถ่ายทอดวัฒนธรรม  
     ควรเตรียมองค์ความรู้ และความสามารถให้ครบทุกด้านในเรื่องวัฒนธรรม
การเป่าแคนหน่อจ๊ิแหละ ต้ังแต่การถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาในอดีตจนถึงปัจจุบัน  ส่วนประกอบ
ของแคน และวิธีการท าแคนหน่อจ๊ิแหละ ประเพณีและพิธีกรรมท่ีใช้แคนหน่อจ๊ิแหละ วิธีการเป่าแคน
หน่อจ๊ิแหละ และความหมายของเสียงแคน  การเต้นจะคึในท่วงท่าต่างๆประกอบเสียงเป่าแคน และ
เตรียมเวลาท่ีเหมาะสมกับการเรียนรู้ของเยาวชน และวิธีการในการถ่ายทอดความรู้ให้มีความ
เหมาะสมกับพฤติกรรมการรับรู้ของเด็กและเยาวชนแต่ละยุคสมัย 
   1.2  การเตรียมแหล่งเรียนรู้ และแหล่งข้อมูล 
    การเตรียมองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมในเรื่องประเพณีและพิธีกรรมท่ีสัมพันธ์
กับการใช้แคนหน่อจ๊ิแหละ ให้เกิดความสมบูรณ์ และผลิตส่ือการสอนในรูปแบบของภาพเคล่ือนไหว 
เป็นวีดีโอ และแผ่นภาพเฉพาะท่ีสามารถบ่งบอกองค์ความรู้นั้นๆได้อย่างชัดเจน ด้วยต้องถ่ายทอดสู่
เด็กและเยาวชน รวมทั้งการแปลภาษาเป็นภาษาท้องถิ่น 
    แหล่งเรียนรู้ในชุมชน คือ ฐานการเรียนรู้แคนลาหู่ของกลุ่มท่องเท่ียวโดยชุมชน
บ้านจ่าโบ่ ด้วยมีความเหมาะสมท้ังบรรยากาศ และสถานท่ี รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนรู้ 
   1.3  การจัดท าแผนการเรียนรู้  
     1.3.1 วิธีการสอนเพื่อสร้างจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรม 

การเตรียมความพร้อม 

การด าเนินกิจกรรม 

การประเมินผล การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา 

การเผยแพร่สู่สังคม
เตรียมการ 

กระบวนการสืบทอด
วัฒนธรรมการเป่าแคน 

“หน่อจ๊ิแหละ” 
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     ถ่ายทอดเรื่องราวให้เห็นคุณค่าของแคนหน่อจ๊ิแหละ ต่อการรักษาความเป็น
ชุมชนชาวลาหู่ด าบ้านจ่าโบ่ ด้วยการน าภาพในอดีตท่ีมีการบันทึกไว้มาให้เยาวชนได้ดูและมีการ
ซักถามถึงเรื่องความความส าคัญนั้น  
     1.3.2 การเตรียมเครื่องมือในการสืบทอดวัฒนธรรม (ส่ือ เครื่องดนตรี ) 
     นอกจากคู่มือการสืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคนหน่อจ๊ิแหละแล้ว เครื่อง
ดนตรี และป้ายภาพไวนิลให้ความรู้ ควรมีวีดีทัศน์และภาพประกอบการอธิบายเฉพาะเรื่องท่ีมีความ
ชัดเจนและเห็นภาพจะท าให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น 
     1.3.3 การเตรียมวิธีการวัดผล 
     ใช้แบบประเมินผลกระบวนการสืบทอดวัฒนธรรม และ แบบข้อค าถามให้
เด็กและเยาวชนเขียนค าตอบ และความรู้สึก สามารถปรับเปล่ียนรูปแบบการประเมินให้สอดคล้อง
และสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้รับวัฒนธรรม ใช้ลักษณะการประเมินท่ีมีความหลากหลาย ซึ่งล้วน
แล้วแต่สามารถพลิกแพลงและสร้างขึ้นได้  การสร้างการมีส่วนร่วมให้ผู้รับวัฒนธรรมได้มีส่วนร่วมทั้ง
ทางด้านร่างกาย สติปัญญา สังคม และอารมณ์ อาทิเช่น การมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดเสียงแคน การ
เต้นประกอบเสียงแคน เกิดสุนทรียภาพทางอารมณ์ร่วมกับการเรียนรู้ หรือ การประเมินผลจากการ
สังเกตพฤติกรรมด้านต่างๆ ท้ังเจตคติ ทักษะ 
   1.4 การเตรียมตนเองของผู้รับวัฒนธรรม 
     ผู้รับวัฒนธรรม เป็นเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ ซึ่งตามพฤติกรรมแล้วควรมี
ลักษณะการเรียนรู้ท่ีสามารถปรับตัวให้ทันต่อความเปล่ียนแปลงและรู้เท่าทันส่ิงท่ีมีการเปล่ียนแปลง
นั้น คือ การมีจิตส านึกและสามารถค้นพบความรู้ด้วยตนเอง สามารถปรับตัวเข้ากับการเรียนรู้ได้
หลากหลายมิติ พร้อมรับการเปล่ียนแปลง และมีความสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตได้ เยาวชน
บ้านจ่าโบ ควรปรับเปล่ียนทัศนคติในการรักษาและสืบทอดวัฒนธรรมเป็นเรื่องส าคัญของตนเอง มาก
กวาการให้ความสนใจกับการเล่นเกมหรือส่ือทางเทคโนโลยี และมีความต้ังใจใฝ่เรียนรู้ ท่ีจะรับและสืบ
สานวัฒนธรรมการเป่าแคนหน่อจ๊ิแหละ ท่ีก าลังจะสูญหายไป เมื่อรุ่นปราชญ์ได้จบลง  
 
 2. การด าเนินกิจกรรม 
   2.1 สร้างให้ผู้สืบทอดวัฒนธรรมค้นพบความรู้ด้วยตัวเอง 
   ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจและรับรู้ว่าแคนหน่อจ๊ิแหละมีความหมายอย่างไร
กับผู้รับวัฒนธรรมและสามารถเป็นเครื่องมือสร้างและรักษาความรัก ความสามัคคี ในสังคมของชาว
ลาหู่ให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขอย่างไร 
   2.2 สร้างให้ผู้สืบทอดวัฒนธรรมได้เรียนรู้ในพื้นท่ีเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
   เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนผู้รับวัฒนธรรม ได้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับการใช้
แคนหน่อจ๊ิแหละ ในประเพณีและพิธีกรรมของชุมชน รวมถึงการเรียนรู้ต่างพื้นท่ีต่างชุมชนท่ีเป็นชาว
ลาหูด าเหมือนกัน เช่น การน าเด็กและยาวชนร่วมเป่าแคนเต้นจะคึ ในหมู่บ้านอื่นๆร่วมกับปราชญ์
ชุมชน  
   2.3 สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้มีการเคล่ือนไหวร่างกาย เพื่อความผ่อนคลาย 
   มีกิจกรรมกระตุ้นให้ผู้รับวัฒนธรรมได้เคล่ือนไหวร่างกาย เพื่อให้มีความผ่อนคลาย
ด้วยเป็นวัยเด็กและเยาวชน ต้องน ากิจกรรมด้วยความสนุกสนาน สอดแทรกการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
เช่น การสอนเต้นจะคึไปด้วย เล่าความหมายเพลงท่ีเป่าหลังจากท่ีจบเพลง เป็นต้น  
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   2.4 สร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้วัฒนธรรม 
   สร้างกระบวนการเรียนรู้วัฒนธรรม ท่ีส่งเสริมให้ผู้รับวัฒนธรรมได้คิด ได้ท า ได้
แสวงหาความรู้ และแก้ไขปัญหา โดยให้ท างานร่วมกัน ใช้วิธีการแบ่งกลุ่ม อาทิ แบ่งกลุ่มช่วยกัน
ประกอบแคนหน่อจ๊ิแหละ เป็นต้น 
   2.5. แสดงให้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 
 3. การประเมินผล 
   2.1. ประเมินผลตามองค์ประกอบของการสืบทอดวัฒนธรรม 3 องค์ประกอบ คือ 
ผู้ถ่ายทอดวัฒนธรรม  เครื่องมือการสืบทอดวัฒนธรรม  ผู้รับวัฒนธรรม  ด้วยการวัดค่าคะแนน 
   2.1. ประเมินผลจากพฤติกรรมความสนใจเรียนรู้และไหวพริบในการตอบค าถาม 
ด้วยวิธีการสังเกต การสร้างค าถาม และการใช้ของรางวัลเป็นตัวกระตุ้นการเรียนรู้ 
   2.3. ประเมินผลจากผลงาน การท าแคน การเป่าแคน การเต้นประกอบเสียงแคน 
ด้วยวิธีการสังเกตการณ์มีส่วนร่วม และผลงานเชิงประจักษ์ โดยมีการก าหนดคะแนน ความสามารถใน
ระดับต่างๆ เช่น ระดับน้อย ระดับดี ระดับดีมาก เป็นต้น 
   2.4. ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการสืบทอดวัฒนธรรม จากการ
สังเกตพฤติกรรม 
 
 4. การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา 
   4.1. วิเคราะห์ผลการประเมินกิจกรรม ท้ังในรูปแบบของผลคะแนนเชิงปริมาณ 
และการวิเคราะห์ผลเชิงคุณภาพ ประกอบกับความคิดเห็นของผู้ประเมิน ผู้ถ่ายทอดวัฒนธรรม และ
ผู้รับวัฒนธรรม ร่วมกัน ให้ทราบปัญหา อุปสรรค และส่ิงท่ีเกิดขึ้นระหว่างการด าเนินกิจกรรม 
   4.2. หาแนวทางแก้ปัญหาและอุปสรรค์ท่ีเกิดขึ้นร่วมกัน ไปทีละประเด็นปัญหา
และลงมือแก้ไขในการท ากิจกรรมครั้งต่อไป  
   4.3. สร้างแนวทางการพัฒนากระบวนการสืบทอดวัฒนธรรมในทุกองค์ประกอบ
คือ ผู้ถ่ายทอดวัฒนธรรม เครื่องมือการถ่ายทอด ผู้รับวัฒนธรรม และทุกระดับ คือ ระดับครอบครัว 
โรงเรียน ชุมชน ให้มีความเหมาะสมกับเด็กและเยาวชนในแต่ละสมัย ด้วยมีพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีมี
ความต่างไปตามเปล่ียนแปลงทางสังคม อีกท้ังพัฒนาศักยภาพของผู้ถ่ายทอดวัฒนธรรม ให้มี
ความสามารถในการใช้เครื่องมือและวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้มีความหลากหลาย 
   4.4. เมื่อมีการลงมือปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาแล้ว หลังจากการท ากิจกรรมการสืบ
ทอดวัฒนธรรมแล้ว ควรมีการประเมินผลในลักษณะเดียวกันซ้ า ทุกครั้งของการด าเนินกระบวนการ
สืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคน หน่อจ๊ิแหละ ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ของชุมชน  
 
 5. การเผยแพร่สู่สังคม 
  หลังจากมีกระบวนการการสืบทอดวัฒนธรรม การเป่าแคนหน่อจ๊ิแหละ ของชุมชน 
เพื่อใช้ในกิจกรรมการสืบทอดวัฒนธรรมแคนลาหู่ ในฐานการเรียนรู้แคนลาหู่ ของกลุ่มการท่องเท่ียว
โดยชุมชนบ้านจ่าโบ่ มีแผนการเผยแพร่สู่สังคม เมื่อสถานการณ์โควิด เป็นปกติ ให้ด าเนินการดังนี้  
  5.1. การเผยแพร่สู่นักท่องเท่ียว เป็นอันดับแรก โดยการให้เยาวชนมามีส่วนร่วมในการ
ถ่ายทอดสู่นักท่องเท่ียว ตามศักยภาพของเด็กและเยาวชน 
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  5.2. การเปิดชุมชนให้นักท่องเท่ียวหรือผู้ท่ีสนใจเข้ามาร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ประเพณีแล้วเผยแพร่วัฒนธรรมการเป่าแคน โดยผ่านกิจกรรมทางวัฒนธรรมให้สังคมได้ร่วมเรียนรู้ 
  5.3. การเผยแพร่ผ่านส่ือสังคมของรายการต่างๆท่ีเข้ามาถ่ายท า หากมีการติดต่อจาก
องค์กรเหล่านี้ จะน าเยาวชนเข้ามาเป็นส่วนส าคัญในการร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมการเป่าแคน        
หน่อจ๊ิแหละ 
 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัย เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของ โครงการวิจัยเรื่อง 
กระบวนการสืบทอดวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ด า ในกลุ่มเด็กและเยาวชน พื้นท่ีการท่องเท่ียว
ชุมชนบ้านจ่าโบ่ อ าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามวัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อสังเคราะห์องค์
ความรู้และวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้วัฒนธรรมการเป่าแคนของ กลุ่มชาติพันธุ์ละหู่ด า  2. เพื่อสร้าง
กระบวนการสืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคนของกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ด าจากปราชญ์ชุมชนสู่กลุ่มเด็กและ
เยาวชน ในพื้นท่ีการท่องเท่ียวโดยชุมชน เป็นข้อมูลท่ีให้ประโยชน์ต่อการสืบทอดวัฒนธรรมการเป่า
แคนหน่อจ๊ิแหละ และสามารถปรับประยุกต์กระบวนการเพื่อใช้ด าเนินกิจกรรมการสืบทอดวัฒนธรรม
ด้านอื่นๆของชุมชน ในทุกระดับต้ังแต่ระดับครัวเรือน โรงเรียน และสังคม  




