
 
 

 

บทท่ี 5 
 

การสรุปผล อภิปรายการวิจัย และข้อเสนอแนะ 
 

 งานวิจัยเรื่องกระบวนการสืบทอดวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ด า ในกลุ่มเด็กและเยาวชน 
พื้นท่ีการท่องเท่ียวชุมชนบ้านจ่าโบ่ อ าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 
ดังนี้  
 1. เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้และวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้วัฒนธรรมการเป่าแคนของ
กลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ด า 
 2. เพื่อสร้างกระบวนการสืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคนของกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ด าจาก
ปราชญ์ชุมชนสู่กลุ่มเด็กและเยาวชน ในพื้นท่ีการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
 
 วิธีการวิจัย เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ระหว่างการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR)  
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ปราชญ์ชุมชนด้านการเป่าแคนละหู่ด า จ านวน     
4 คน ผู้น าชุมชน คณะกรรมการชุมชน และกลุ่มการท่องเท่ียวโดยชุมชนบ้านจ่าโบ่ จ านวน 4 คน เด็ก
และเยาวชน จ านวน 10 คน เจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานภาครัฐ จ านวน 1 คน และเจ้าหน้าท่ีจาก
สถานศึกษาจ านวน 1 คน  รวม 20 คน   
 ได้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ การส ารวจ การสังเกตการณ์ แบบสัมภาษณ์
แบบปลายเปิด การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การจัดเวทีถอดบทเรียนองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม การจัด
กิจกรรมจริง และแบบประเมินผลกระบวนการสืบทอดวัฒนธรรม เพื่อเก็บรวบข้อมูลตามกรอบ
แนวคิดและวัตถุประสงค์ของงานวิจัย  
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็นสองส่วน ส าหรับข้อมูลเชิงปริมาณ น ามาวิเคราะห์โดยใช้ค่าการ
แจกแจงความถ่ี (Frequency) การกระจายร้อยละ(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Arithmetic Mean) และ
ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) รายงานข้อมูลแบบพรรณนา 
 
ผลจากการศึกษาได้ท าการสรุปรวมทั้งการอภิปรายผล ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้ 
 1.เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้และวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้วัฒนธรรมการเป่าแคนของ  
กลุ่มชาติพันธุ์ละหู่ด า  
  1.1. ประวัติความเป็นมาของชุมชนและบริบทชุมชน  
  1.2. ภูมิหลังทางวัฒนธรรมการเป่าแคนของชาวละหู่ด า    
  1.3. บทบาทของวัฒนธรรมการเป่าแคนต่อชุมชนชาวละหู่ด า  
  1.4. วิธีการสืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคนแบบในอดีตและปัจจุบัน 
 
 
 
   



93 
 

 

  1.1. ประวัติความเป็นมาของชุมชนและบริบทชุมชน  
   ชุมชนจ่าโบ่ย้ายถิ่นฐานครั้งแรกมาจากหมู่ท่ี 1 บ้านแม่ห้วยยี ปาโหล และปุงยาม
บางส่วน มาต้ังหมู่บ้านอยู่บริเวณห้วยยาว (ชาวบ้านเรียกว่า ป่าลุกข้าวหลาม) ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของ
ชุมชนบ้านจ่าโบ่ ในปัจจุบันสาเหตุการย้ายเนื่องจากประสบกับปัญหาการเจ็บป่วย มีการแพร่ระบาด
เช้ือมาลาเรียมากในขณะนั้น เมื่อย้ายมาอยู่ท่ีห้วยยาวก็ยังประสบปัญหาดังกล่าวอีก จึงได้มีการ
โยกย้ายอีกครั้งหนึ่ง โดยครั้งนี้ได้แยกย้ายไปอยู่ตามชุมชนต่างๆ ได้แก่ ชุมชนบ่อไคร้  ชุมชนลุกข้าว
หลาม ชุมชนน้ าโป่ง ตองผา และชุมชนจ่าโบ่ ซึ่งในขณะนั้นมีนายจ่าโบ่ ไพรเนติธรรมเป็นผู้น า  จัดต้ัง
เป็นชุมชนเมื่อประมาณปี พ.ศ.2521  ต่อมากลุ่มท่ีย้ายไปอยู่ท่ีตองผา ได้แยกออกเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่ม
แรกย้ายไปอยู่ท่ีชุมชนปางคามน้อย และกลุ่มท่ี 2 ได้มาสมทบท่ีบ้านจ่าโบ่ ส่วนท่ีย้ายไปอยู่ท่ีชุมชนน้ า
โป่งนั้น แยกไปเพียงปีเดียวก็ย้ายกลับมาสมทบกับชุมชนจ่าโบ่ ขณะนั้นพื้นท่ีบ้านจ่าโบ่มีการปกครอง
ขึ้นอยู่กับหมู่บ้านแม่ละนา หมู่ท่ี 1 ผู้น าชุมชนยังคงเป็นนายจ่าโบ่ ไพรเนติธรรม ปีพุทธศักราช 2532 
หมู่บ้านจ่าโบ่ ได้รับการยกฐานะให้เป็นหมู่บ้านอย่างเป็นทางการ หมู่ 4 และมีนายจ่าไคแซ ไพรเนติ
ธรรม ซึ่งเป็นลูกชายผู้น าชุมชนคนเดิม เป็นผู้ใหญ่บ้าน นายจ่าโบ่ ไพรเนติธรรม เป็นผู้น าท่ีสามารถรวม
ใจของชาวบ้านได้ ถึงแม้ว่าหมู่บ้านจะมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการปกครองตามโครงสร้างของทาง
ราชการ นายจ่าโบ่ก็ยังเป็นท่ีปรึกษาของชุมชนอยู่ การปกครองชุมชนจะใช้วิธีการปรึกษาหารือร่วมกัน
ของทุกฝ่าย โดยมีผู้น าชุมชน และผู้น าทางการ และผู้น าทางศาสนาและพิธีธรรม(แกลุป่า) เป็นท่ี
ปรึกษาทางศาสนาและพิธีกรรม ด้วยคนในชุมชนมีความเกี่ยวข้องเป็นญาติกันท้ังหมด จึงอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข ปัจจุบันชุมชนจ่าโบ่ มีนายอุทัย บันดาบทอง เป็นผู้ใหญ่บ้าน มีประชากรท้ังหมดของ
หมู่บ้านรวมเป็น 273 คน ผู้ชาย 149 คน ผู้หญิง 124 คน มีครัวเรือน ท้ังหมด 95 ครัวเรือน มีคุณ
กรรมการชุมชนท่ีแบ่งหน้าท่ีตามภารกิจ 7 ด้าน คือ คณะท างานอ านวยการ คณะท างานด้านการ
ปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย คณะท างานด้านแผนพัฒนาหมู่บ้าน คณะท างานด้านส่งเสริม
เศรษฐกิจ คณะท างานด้านสังคม ส่ิงแวดล้อม และสาธารณสุข คณะท างานด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม คณะท างานด้านอื่นๆท่ีคณะกรรมการชุมชนเสนอ ปัจจุบัน ชุมชนมีกฎระเบียบท่ีเป็น
ข้อตกลงในการปกครองชุมชน มีส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐานเพียงพอต่อประชากร และมีการ
จัดการดานสุขอนามัยภายในชุมชน ด้วยเป็นชุมชนท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของจังหวัดแม่ฮ่องสอนและ
ประเทศไทย ชุมชนยังรักษาสืบทอดระบบสังคมและวัฒนธรรมชาวลาหู่ด าไวได้เป็นอย่างดี มีอัตลักษณ์
ของวิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม ท่ีมีความสัมพันธ์กับการใช้แคนน้ าเต้า เครื่องดนตรีท่ีมีความเช่ือว่า
สามารถส่ือสารถึงเทพเจ้าผู้ปกปกรักษา ให้กลุ่มชนชาวลาหู่อยู่อย่างสงบร่มเย็น 
 
  1.2. ภูมิหลังทางวัฒนธรรมการเป่าแคนของชาวละหู่ด า  
  เมื่อครั้งบรรพบุรุษของชาวลาหู่ได้อาศัยอยู่ในประเทศจีน แคนน้ าเต้า ในสมัยนั้น 
เรียกว่า อาถ่า เป็นเครื่องดนตรีช้ินเล็กๆ ท่ีผลิตจากไม้ไผ่จีน ผลิตขึ้นจากชาวจีนท่ีมีกลยุทธ์จะเอาชนะ
สงครามกับชาวลาหู่ ด้วยชาวลาหู่มีอาวุธในการสู้รบท่ีดีกว่า คือ มีดและหน้าไม้พิเศษท่ีสามารถยิงครั้ง
เดียวได้ 3 ดอก ชาวจีนใช้กลอุบายให้ชายหนุ่มรูปงามน าเครื่องดนตรีชนิดนี้ไปเป่าให้สาวๆลาหู่ฟัง จน
สาวๆชอบ จึงสามารถน าเครื่องดนตรีชนิดนี้แลกกับอาวุธของชาวลาหู่ มาได้ท้ังหมด และท าสงคราม
กับชาวลาหู่จนเป็นผู้ชนะ ชาวลาหู่จึงได้มีการเคล่ือนย้ายอพยพออกจากประเทศจีนไปในพื้นท่ีท่ี
ปลอดภัยต่อการด ารงชีวิตท่ีเรียบง่าย (จะงะ แสงฮองและคณะ ,2548) 
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   ดนตรีของชาวลาหู่เป็นเครื่องดนตรีท่ีสะท้อนความเป็นธรรมชาติตามวิถีชีวิตคนลาหู่ได้
เป็นอย่างดี ในอดีตดนตรีของลาหู่มีความเกี่ยวพันธ์กันอย่างมากกับชุมชน โดยจะมีผู้ประกอบพิธีกรรม 
ท่ีเรียกว่า “โตโบ” เป็นผู้รักษาหอศักด์ิสิทธิ์ของชุมชนนั้นไว้ และโตโบจะเป็นผู้น าประกอบพิธีกรรม
ต่างๆ ผ่านเสียงดนตรีแต่ละชนิด ดังนั้นบทเพลงของลาหู่จึงมาคู่กับพิธีกรรม ความเช่ือและความหมาย
ท่ีแฝงอยู่ ดนตรีของลาหู่ นอกจากจะมีไว้เล่นเพื่อความเพลิดเพลินแล้ว ส่วนใหญ่นิยมน ามาบรรเลง
ร่วมกันในงานประเพณีการเต้นร าปีใหม่ “งานกินวอ” หรือภาษาลาหู่ เรียกว่า “เคาะจาเหว่” ซึ่งใน
งานจะมีกิจกรรมพิเศษ คือ การเต้นร าเฉลิมฉลองกัน เรียกว่า “การเต้นจะคึ”  ซึ่งดนตรีจะมีบทบาท
ในการร่วมแสดงออกอย่างเต็มท่ี และนอกจากนี้ยังมีการขับร้องเพลงร่วมกับการแสดงดนตรีด้วย 
(องอาจ อินทนิเวศ,2559) 
  ส าหรับเรื่องราวของแคนของชุมชนชาวลาหู่บ้านจ่าโบ่ แคนมีบทบาทส าคัญต่อประเพณี
และการประกอบพิธีกรรมโดยส่วนใหญ่ มาช้านานต้ังแต่การเริ่มก่อต้ังชุมชน จนถึงปัจจุบัน โดยมี
เรื่องราวท่ีเป็นองค์ประกอบของการก่อต้ังชุมชน ต้องมี 4 องค์ประกอบ ถึงจะชุมชนท่ีสมบูรณ์ได้ คือ 
ช่างตีเหล็ก ช่างแคน ผู้น าทางจิตวิญญาณ และผู้น าชุมชน 
 
  1.3. บทบาทของวัฒนธรรมการเป่าแคนต่อชุมชนชาวละหู่ด า 
  ชาวลาหู่ทุกคนจะท้ิงลูกน้ าเต้าไม่ได้ ด้วยมีความเช่ือว่า ต้นก าเนิดของชาวลาหู่มาจาก
ลูกน้ าเต้า มีเรื่องเล่าต่อกันมาว่าเดิมบรรพบุรุษของชาวลาหู่อยู่ในน้ าเต้า จากนั้นมีสัตว์ท่ีมีปากแหลม
คมได้แคะเปลือกลูกน้ าเต้าจนเปิดออก ท าให้ชาวลาหู่ออกมาจากน้ าเต้าและใช้ชีวิตสืบทอดกลุ่มชนมา
จนถึงปัจจุบัน ท าให้ชุมชนชาวลาหู่มีเครื่องดนตรีท่ีท าจากน้ าเต้าเป็นของกลุ่มชาติพันธุ์มาช้านานอยู่คู่
กับวิถีของชุมชนมาต้ังแต่บรรพบุรุษมาจนถึงปัจจุบัน  
  เครื่องดนตรีแคนน้ าเต้า มีความส าคัญต่อการท าพิธีกรรมและประเพณีของกลุ่มชาติ
พันธุ์ลาหู่ด ามาช้านาน ชาวลาหู่มีความเช่ือกันว่าน้ าเต้านั้นเป็นต้นก าเนิดของชาวลาหู่ จึงส่งเสียงหรือ
สัญญาณผ่านน าเต้าให้พระเจ้าได้ยินได้รับฟัง ในโอกาสหรือพิธีกรรมต่างๆ เครื่องดนตรีแคนน้ าเต้ามี
ลักษณะทางกายภาพและการใช้งานแตกต่างกัน ในชุมชนบ้านจ่าโบ่มีแคนน้ าเต้าอยู่ 4 ชนิด คือ       
1. หน่อกูมา  2.ตอเลอหมู่ 3.หน่อซิ๊  และ 5. หน่อจ๊ีแหละ   หน่อกูมา หรือ แคนใหญ่มีความส าคัญต่อ
ทุกพิธีกรรม ใช้เป่าเพื่อเปิดปิดพิธีกรรม ส่วน ตอเลอหมู่ หน่อซิ๊ และหน่อจ๊ิแหละ ใช้เพื่อการสร้างความ
สนุกสนาน 
  แคนหน่อจ๊ิแหละ เป็นเครื่องดนตรีตระกูลเครื่องเป่าประเภทล้ินอิสระในตระกูลแคน มี
ขนาดเล็กสุดเมื่อเทียบกับแคนท่ีพบในชุมชน ใช้ส าหรับการบรรเลงประกอบพิธีกรรมและงานเทศกาล
ต่างๆ มีส่วนประกอบส าคัญ คือ ลูกน้ าเต้าทรงงาช้าง ไม้ไผ่ท่อเสียง ไม้ไผ่ล้ินปี่ ขี้ม้ินหรือชันโรง วิธีการ
การเป่าจะใช้ท้ังมือซ้ายและขวาในการเปิดปิดรูท่อเสียงท้ัง 5 และเป่าลมเข้าเครื่องดนตรีจากปลาย
ลูกน้ าเต้า ลมจะดันล้ินปี่เสียงให้ปล่อยเสียงออกตามรูท่อเสียง ตามท่วงท านองของบทเพลงท่ีบรรเลง
สืบทอดต่อกันมา 
 
  ส าหรับปราชญ์แคนแต่ละท่านมีความสามารถในองค์ความรู้ด้านแคนน้ าเต้าแตกต่างกัน 
ดังนี้ 1. นายชิดชัย สรานนท์หิรัญกุล เป็นผู้มีองค์ความรู้และสามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมแคนน้ าเต้าได้
ท้ังหมดต้ังแต่เรื่องราวความเป็นมา การเลือกวัสดุการท าแคน การประกอบตัวแคน และการเป่าแคน
แต่ละชนิด ให้กับคนในชุมชนและนักท่องเท่ียว 2. นายจ่าแส สมัคมนตรี มีองค์ความรู้ด้านการท า
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พิธีกรรมส าคัญของชุมชนท้ังหมดและมีความสามารถในการเป่าแคนประกอบพิธีกรรมต่างๆ รวมถึง
การเต้นจะคึประกอบเสียงแคน แต่ไม่ท าเครื่องดนตรี 3.นายจ่าเสือ ไพรเนติธรรม มีองค์ความรู้ด้าน
การเป่าแคนและการเต้นจะคึประกอบเสียงแคน ไม่ท าเครื่องดนตรี 3. นายมานะ พัฒนสหกิจ มีองค์
ความรู้เรื่องพิธีกรรมส าคัญของชุมชนบางส่วน และมีความสามารถในการเป่าแคนและการเต้นจะคึ
ประกอบเสียงแคน   
  ในปัจจุบันมีเยาวชนมีความสามารถในการสืบทอดวัฒนธรรมไม่มากนัก ท่ีสามารถเป่า
เป็นเพลงได้ คือ เด็กชายรัชชานนท์ ส าเภาโอฬาร (น้องแปแป) และมีเยาวชนที่มีความสนใจท่ีจะศึกษา
เรียนรู้สืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคนอีกหลายคน คือ นายยศภัทร์ ธีรไชยชาญ นายพรชัย ฤตานนท์
โชติกุล นายสุรกิต ไพรเนติธรรม นายทศพล พัฒนสหกิจ นายภิญโญ ช่ืนธนสาร 
 
  1.4. วิธีการสืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคนแบบในอดีตและปัจจุบัน 
  การสืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคนหน่อจ๊ิแหละของชุมชนบ้านจ่าโบ่ ในอดีตปราชญ์
แคนน้ าเต้าของชุมชนรับวัฒนธรรมจากผู้ถ่ายทอดวัฒนธรรม โดยการสัมผัสใกล้ชิดวัฒนธรรม ก่อเกิด
ความชอบและรักในเสียงแคน เรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยวิธีการจดจ า ปฏิบัติตาม แบบท าซ้ า จนเกิดความ
เข้าใจและความช านาญในการใช้เครื่องดนตรี ในปัจจุบันการถ่ายทอดวัฒนธรรมการเป่าแคน เป็นแบบ
เรียนรู้ร่วมกับการปฏิบัติจริงตามสถานการณ์แบบสมัครใจ ผ่านกิจกรรมทางวัฒนธรรมและประเพณี
ของชุมชน  
  การสืบทอดวัฒนธรรมในระดับครอบครัว ถ่ายทอดจากพ่อสู่ลูก ส่วนใหญ่มีในครอบครัว
ของปราชญ์แคนเท่านั้น ผ่านวิถีการด าเนินชีวิตในช่วงวัยก่อนเรียน  เช่น เป่าแคนขับกล่อมให้เด็กหลับ 
เป่าแคนให้เด็กเต้นตามจังหวะ ปล่อยให้สัมผัสแคน และเป่าตามอัธยาศัยตามช่วงวัย เมื่อถึงเวลาเข้า
โรงเรียนการสืบทอดวัฒนธรรมจะปรับเปล่ียนไปเด็กและเยาวชนจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน
แทนการอยู่กับครอบครัว  
  การสืบทอดวัฒนธรรมในระดับโรงเรียน จะมีการจัดกิจกรรมการสืบทอดวัฒนธรรมการ
เป่าแคนหน่อจ๊ิแหละอย่างเป็นทางการตามงบประมาณ โดยเน้นการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทาง
ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนเป็นส าคัญ  
  ระดับชุมชน ชุมชนเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ของของชุมอย่างต่อเนื่อง ในลักษณะการเรียนรู้ร่วมกับสถานการณ์จริงตามความสมัครใจ และชุมชนมี
การเผยแพร่วัฒนธรรมสู่สังคม ท้ังเผยแพร่สู่นักท่องเท่ียวท่ีมาเรียนรู้ในฐานการเรียนรู้แคนลาหู่ของ
ชุมชนและร่วมกับชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ ตามกิจกรรมท่ีทางหน่วยงานราชการ ท้ังในพื้นท่ี
รับผิดชอบและนอกพื้นท่ีจัดขึ้น ท้ังระดับอ าเภอ จังหวัด และประเทศ และยังมีการเผยแพร่สู่สังคม
ออนไลน์ ท้ังในรูปแบบของภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหว โดยมีการสนับสนุนการเผยแพร่จากส่ือสังคม
ออนไลน์หลากหลายองค์กร 
 วัตถุประสงค์ข้อท่ี 2. เพื่อสร้างกระบวนการสืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคนของกลุ่มชาติ
พันธุ์ ลาหู่ด าสู่เด็กและเยาวชน ในพื้นท่ีการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
  2.1. แผนงานกระบวนการสืบทอดวัฒนธรรมชุมชน 
  2.2. กิจกรรมการถ่ายทอดวัฒนธรรมสู่เด็กและเยาวชน 
  2.3 การวิเคราะห์สรุปผลกระบวนการสืบทอดวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ 
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 2.1. แผนงานกระบวนการสืบทอดวัฒนธรรมชุมชน 
  หลังจากการวิเคราะห์ความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่ม โดยมีผู้น าและคณะกรรมการ
ชุมชน ปราชญ์แคน เด็กและเยาวชน และตัวแทนกลุ่มการท่องเท่ียวของชุมชน ได้ร่วมการวางแผน
กระบวนการสืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคนหน่อจ๊ิแหละ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน  คือ                    1. 
ขั้นเตรียมการ  2. ขั้นด าเนินการ 3. ขั้นประเมินผล 4. ขั้นพัฒนาปรับปรุง 5.ขั้นเผยแพร่สู่สังคม 
  1. ขั้นเตรียมการ   
   1.1. การเตรียมความพร้อมของปราชญ์แคน (ผู้ถ่ายทอดวัฒนธรรม) 
     เป็นการเตรียมความพร้อมท่ีจะถ่ายทอดวัฒนธรรม องค์ความรู้เรื่องแคน 
เตรียมแหล่งเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับจ านวนผู้รับการถ่ายทอด วางแผนการการสอน ในเรื่องการสร้าง
คุณลักษณะของผู้รับวัฒนธรรม และการเตรียมเครื่องมือการสืบทอดวัฒนธรรม ส่ือ วัสดุอุปกรณ์ท่ี
จ าเป็น และการเตรียมวิธีการวัดผลการการสืบทอดวัฒนธรรม  
   1.2. การเตรียมตนเองของผู้รับวัฒนธรรม 
    การเตรียมความต้ังใจจริง และเตรียมอุปกรณ์ส าหรับการเรียนรู้ 
  2. ขั้นด าเนินการ 
   จัดกิจกรรมการสืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคนหน่อจ๊ิแหละ ตามก าหนดการท่ีวาง
ไว้ โดยให้ปราชญ์แต่ละท่าน ออกมาถ่ายทอดองค์ความรู้ตามความถนัดของตนเอง ตามล าดับท่ีตกลง
กันไว้ โดยในวันนี้ กิจกรรมการสืบทอดวัฒนธรรมแคนหน่อจ๊ิแหละ จัดขึ้นที่ ห้องประชุมโรงเรียนบ้าน
จ่าโบ่ มีกลุ่มเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 10 คน  มีผู้ประเมินท่ีมีความเช่ียวชาญด้าน
ดนตรีและการสอน จ านวน 2 ท่าน มีปราชญ์แคน จ านวน 4 ท่าน และมีท่านผู้อ านวยการโรงเรียน
บ้านจ่าโบ่ ร่วมสังเกตการณ์และให้วิเคราะห์สรุปกิจกรรม 
   กิจกรรท่ีจัดขึ้นจะส่งเสริมคุณลักษณะท่ีดีให้กับผู้รับวัฒนธรรม ในด้านการสร้างให้ผู้
สืบทอดวัฒนธรรมค้นพบความรู้ด้วยตัวเอง มีปฏิสัมพันธ์กับแหล่งเรียนรู้ ท่ีหลากหลาย มีกิจกรร
เคล่ือนไหวร่างกายท่ีสร้างความผ่อนคลายตามวัยของเด็กและเยาวชน และเกิดกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันท้ังปราชญ์แคนและเด็กเยาวชน รวมถึงเห็นคุณค่าและความส าคัญของแคนหน่อจ๊ิแหละต่อ
ตนเองและสังคมชาวลาหู่ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ให้เกิดความยั่งยืนได้ 
    
  3. ขั้นประเมินผล  
   การประเมินผลของกิจกรรมทดสอบกระบวนการสืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคน 
ได้เชิญผู้เช่ียวชาญด้านดนตรีชาวลาหู่ด า และผู้เช่ียวชาญการสอนเด็กและเยาวชน เป็นผู้สังเกตการณ์
และประเมินผลของกระบวนการ โดยมีแบบประเมินผลการสืบทอดวัฒนธรรม ท่ีสร้างขึ้นครอบคลุม
องค์ประกอบของการสืบทอดวัฒนธรรม คือ ผู้สืบทอด  เครื่องมือการสืบทอด  และผู้รับวัฒนธรรม 
โดยใช้วิธีการประเมินแบบวัดค่าคะแนน ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ อาทิ พฤติกรรมความสนใจ
เรียนรู้และการตอบค าถาม .ผลงานการท าแคน การเป่าแคน การเต้นจะคึ การมีส่วนร่วมกับกิจกรรม
วัฒนธรรมของชุมชน เป็นต้น  
  4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
   ขั้นตอนของการปรับปรุงแก้ไข เกิดขึ้นจากผลของการประเมินผล ในการจัด
กิจกรรม โดยมีการประเมินครอบคลุมองค์ประกอบของวัฒนธรรม คือ ผู้ถ่ายทอดวัฒนธรรม ส่ือการ
สืบทอดวัฒนธรรม  และ ผู้รับการสืบทอดวัฒนธรรม โดยใช้วิธีการ  5 ขั้นตอน ของการจัดกิจกรรม
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ทางวัฒนธรรม คือ ขั้นการเตรียมการ ขั้นปฏิบัติ ขั้นประเมินผล และขั้นปรับปรุงแก้ไข และขั้นการ
เผยแพร่สู่สังคม  หลังจากการประเมินผลของการจัดกิจกรรมการสืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคนหน่อจ๊ิ
แหละของชุมชนในแต่ละครั้ง จะท าให้ได้ทราบถึงภาพรวมของการประเมินว่ามีจุดไหนท่ีเราต้องพัฒนา
ปรับเปล่ียนให้มีผลต่อการเรียนรู้และการรับรู้ของผู้สืบทอดเกิดประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้น  เมื่อเราได้ภาพ
ของแนวทางการปรับปรุงแก้ไขใน 3 ส่วนของ องค์ประกอบการสืบทอดวัฒนธรรม ก็จะน าไปสู่วงจร
ขั้นตอนแผนการจัดกิจกรรมการสืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคนหน่อจ๊ิแหละ ในครั้งต่อไป 
   5. ข้ันเผยแพร่สู่สังคม  
   หลังจากมีกระบวนการการสืบทอดวัฒนธรรม การเป่าแคนหน่อจ๊ิแหละ ของชุมชน 
เพื่อใช้ในกิจกรรมการสืบทอดวัฒนธรรมแคนลาหู่ ในฐานการเรียนรู้แคนลาหู่ ของกลุ่มการท่องเท่ียว
โดยชุมชนบ้านจ่าโบ่ จึงมีแผนการเผยแพร่สู่สังคม  
   อันดับท่ี 1  คือ การเผยแพร่สู่นักท่องเท่ียว เป็นอันดับแรก โดยการให้เยาวชนมามี
ส่วนร่วมในการถ่ายทอดสู่นักท่องเท่ียว ตามศักยภาพของเด็กและเยาวชน 
   อันดับท่ี 2 คือ การเปิดชุมชนให้นักท่องเท่ียวหรือผู้ท่ีสนใจเข้ามาร่วมกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมประเพณีแล้วเผยแพร่วัฒนธรรมการเป่าแคน โดยผ่านกิจกรรมทางวัฒนธรรมให้สังคมได้
ร่วมเรียนรู้ 
   อันดับท่ี 3 คือ การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของต่างชุมชน หน่วยงานท้ังภาครัฐและ
เอกชน ในการเผยแพร่แลกเปล่ียนกิจกรรมทางวัฒนธรรม ในระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด และประเทศ 
   และอันดับท่ี 4 คือ การเผยแพร่ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ของรายการต่างๆท่ีเข้ามา
ถ่ายท า หากมีการติดต่อจากองค์กรเหล่านี้ จะน าเยาวชนเข้ามาเป็นส่วนส าคัญในการร่วมเผยแพร่
วัฒนธรรมการเป่าแคนหน่อจ๊ิแหละ   
  2.2. กิจกรรมการถ่ายทอดวัฒนธรรมสู่เด็กและเยาวชน 
  จากการสร้างแผนงานของกิจกรรมกระบวนการสืบทอดวัฒนธรรม ผู้วิจัยได้น า
กระบวนการลงสู่การปฏิบัติจริง ในกิจกรรมการถ่ายทอดวัฒนธรรมสู่เด็กและเยาวชน  โดยมีล าดับของ
กระบวนการ5 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   
  2.1.2.2. ประสานงานสถานท่ี เยาวชน  ผู้ประเมิน และปราชญ์แคนลาหู่ของชุมชน โดย
ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ใช้สถานท่ี ไปยังโรงเรียนบ้านจ่าโบ่ และขออนุเคราะห์ให้เด็กและ
เยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม  
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  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  
   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  
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  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     
   (1.5) ท าความรู้จัก “แคนหน่อจ๊ิแหละ”     
   (1.6) การเรียนรู้การใช้เครื่องดนตรีแคน “หน่อจ๊ิแหละ”   
   (1.7) วิธีการท าแคน “หน่อจ๊ิแหละ” 
  2. เครื่องดนตรี หน่อจ๊ิแหละ  จ านวน 10 ช้ิน เพียงพอกับผู้รับการถ่ายทอดจ านวน    
10 คน  
  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   
 
 2.2.2. ขั้นด าเนินงาน 
  มีการด าเนินกิจกรรมของกระบวนการสืบทอดวัฒนธรรมตามก าหนดการ โดยมีพิธีกร
ด าเนินรายการ คือ ทีมวิจัย เพื่อล าดับกระบวนให้เป็นไปตามเวลาท่ีได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 
  ในระหว่างท่ีมีการถ่ายทอดองค์ความรู้วัฒนธรรมการเป่าแคน “หน่อจ๊ิแหละ” ไป
ตามล าดับก าหนดการ ผู้ประเมินจะให้คะแนน ผลของการสืบทอดวัฒนธรรม ของปราชญ์แคนน้ าเต้า
แต่ละท่าน พร้อมท้ังประเมินผลผู้รับการสืบทอดวัฒนธรรม ตามแบบประเมินท่ีได้ก าหนดขึ้น  
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 2.2.3. การประเมินผล 
  2.2.3.1. ผลการการประเมินกระบวนการสืบทอดวัฒนธรรม (เชิงปริมาณ) 
  ผลการวิเคราะห์แบบประเมินผลกระบวนการสืบทอดวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ “แคน
หน่อจ๊ิแหละ”ของกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ด า บ้านจ่าโบ่ อ าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามแบบ
ประเมินผลตามองค์ประกอบของการสืบทอดวัฒนธรรม คือ ผู้ถ่ายทอดวัฒนธรรม ส่ือและวิธีการสืบ
ทอด และผู้รับการสืบทอดวัฒนธรรม 
   1. ผู้ถ่ายทอดวัฒนธรรม 
   ผลการประเมินผู้ถ่ายทอดวัฒนธรรม  มีค่าเฉล่ียรวม 4.42 แปรความหมายได้ว่า  ผู้
ถ่ายทอดวัฒนธรรมการเป่าแคนหน่อจ๊ิแหละ ท้ัง 4 ท่าน  ได้แสดงความสามารถในการถ่ายทอดองค์
ความรู้  และการใช้ภาษาท้องถิ่นในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ตลอดถึงการน าเสนอมีความน่าสนใจต่อ
เยาวชน  ในระดับคะแนนท่ีดีมาก โดยมีค่าค่าเฉล่ียของระดับคะแนน 3 ประเด็นย่อย คือ ประเด็นท่ี  
1 องค์ความรู้ 4.88 แปรความหมายว่าดีมาก ประเด็นท่ี 2 การใช้ภาษาในการถ่ายทอดความรู้ มีค่า 
4.00 แปรความหมายว่า ดี และ ประเด็นท่ี 3 การน าเสนอน่าสนใจ (น่าเรียนรู้) มีค่าคะแนนเฉล่ีย 
4.38 แปรความหมายว่า ดีมาก  จากผลการประเมินผู้ถ่ายทอดวัฒนธรรม มีองค์ความรู้ท่ีได้ถ่ายทอด
ตามความถนัดของตนเอง ท าให้ผู้รับวัฒนธรรมรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ครอบคลุมทุกเรื่องของ
แคนหน่อจ๊ิแหละ เมื่อปราชญ์มาอยู่รวมกัน ในทางกลับกัน หากปราชญ์แคนอยู่คนละสถานท่ี ต่างเวลา 
อาจมีผลต่อการถ่ายทอดวัฒนธรรม ซึ่งโดยปกติแล้วปราชญ์แคนจะอยู่คนละครัวเรือน และมีความ
เช่ียวชาญแตกต่างกันไป ผู้รับวัฒนธรรมต้องจัดสรรเวลาให้ตรงกับปราชญ์แคนเป็นล าดับแรก 
 
  2. วิธีการและส่ือในการสืบทอดวัฒนธรรม 
   ผลการประเมินวิธีการและส่ือในการถ่ายทอดวัฒนธรรม มีค่าเฉล่ียของคะแนน 
4.33  แปรความหมายได้ว่า ดีมาก  โดยมีการประเมิน 3 ประเด็นย่อย คือ ประเด็นท่ี 1 ล าดับข้ันตอน
การถ่ายทอดองค์ความรู้ มีคะแนนเฉล่ีย 4.13 แปรความหมายได้ว่า ดี ประเด็นท่ี 2 เครื่องดนตรีแคน 
“หน่อจ๊ิแหละ” มีคะแนนเฉล่ีย 4.50 แปรความหมายได้ว่า ดีมาก และประเด็นท่ี 3 ส่ือและคู่มือการ
ถ่ายทอดความรู้  มีคะแนนเฉล่ีย 4.38  แปรความหมายได้ว่า ดีมาก จากผลการประเมิน ยังมี
ข้อเสนอแนะจากผู้ประเมิน คือ ควรมีวีดีทัศน์หรือภาพประกอบการอธิบาย ให้นักเรียนได้เห็นภาพ
และเข้าใจยิ่งขึ้น อีกท้ังควรมีกิจกรรมกระตุ้นการแสดงความคิดเห็นหรือกระตุ้นการตอบค าถาม การมี
ส่วนร่วมของนักเรียนมากขึ้น  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 
  3. ผู้รับวัฒนธรรม  
   ผลการประเมินผู้รับวัฒนธรรม มีผลการประเมินมีค่าเฉล่ียรวม 4.10               แปร
ความหมายได้ว่า อยู่ในระดับดี  โดยมีประเด็นการประเมิน 4 ประเด็นย่อย คือ 1. ความสามารถใน
การรับรู้และเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 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 
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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
เท่าท่ีควร แต่ส าหรับในเรื่องอื่นๆ อยู่ในระดับดี มีข้อเสนอแนะให้เพิ่มเวลาเรียนรู้ให้มากกว่าวันท่ีจัด
กิจกรรม เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพครบทุกด้าน ในเชิงปฏิบัติการ  
  2. ผู้รับวัฒนธรรม 
  จากแบบวัดผลความรู้ความเข้าใจ โดยให้เด็กและเยาชนเขียนบรรยายออกมาตาม
ประเด็นท่ีได้ก าหนดไว้ คือ  
  จากผลการให้คะแนน ของผู้ประเมิน และการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กและ
เยาวชน คือ เด็กและเยาวชนท่ีร่วมกิจกรรมสามารถเขียนค าตอบแบบบรรยายได้ตามความเข้าใจ ใน
ระดับดี และมีพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ให้ความสนใจต่อการเรียนรู้วัฒนธรรม การเป่าแคน
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หน่อจ๊ิแหละในระดับดี นั่นหมายถึงเมื่อมีการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้วัฒนธรรม เด็ก
และเยาวชนสามารถแสดงศักยภาพในการรับรู้ และปฏิบัติตาม ได้เป็นอย่างดี  
  3. เครื่องมือการสืบทอดวัฒนธรรม ( ส่ือ วิธีการ 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 
  1.1. เตรียมตนเอง   
  ควรมีงานอบรมการพัฒนาศักยภาพของปราชญ์แคนท้ัง 4 ท่านให้มีองค์ความรู้ครบ
กระบวนความ เพื่อเป็นผู้ถ่ายทอดวัฒนธรรมท่ีสมบูรณ์  หรือ การรวมกลุ่มปราชญ์แคน มาถ่ายทอดใน
แหล่งเรียนรู้ของชุมชน เพียงจุดเดียว เพื่ออ านวยความสะดวกต่อการเรียนรู้และการสืบทอด
วัฒนธรรมของเด็กและเยาวชน  
 
 องค์ประกอบท่ี2  เครื่องมือการสืบทอด (ส่ือ วิธีการ แหล่งเรียนรู้) 
 ผู้ถ่ายทอดวัฒนธรรมควรมีการจัดเตรียมความพร้อมของวิธีการถ่ายทอด โดยมี ส่ือ
ประกอบการถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีมีคุณภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการรับวัฒนธรรม คือ วีดีโอ 
ภาพเครื่องดนตรี ท่ีบอกส่วนประกอบเครื่องดนตรีท่ีละเอียดชัดเจน 
  2.1.การเตรียมแหล่งข้อมูล แหล่งเรียนรู้ การวัดผล 
  แนวทางการพัฒนาแหล่งข้อมูล  คือ การเตรียมองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมในเรื่อง
ประเพณีและพิธีกรรมท่ีสัมพันธ์กับการใช้แคนหน่อจ๊ิแหละ ให้เกิดความสมบูรณ์ และผลิตส่ือการสอน
ในรูปแบบของภาพเคล่ือนไหว เป็นวีดีโอ และแผ่นภาพเฉพาะท่ีสามารถบ่งบอกองค์ความรู้นั้นๆได้
อย่างชัดเจน ด้วยต้องถ่ายทอดสู่เด็กและเยาวชน รวมทั้งการแปรภาษาเป็นภาษาท้องถิ่น  
   1. การจัดท าแผนการเรียนรู้  
    1.1. การเตรียมกิจกรรม   
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     แนวทางการพัฒนากิจกรรม คือ การเตรียมของรางวัลและกิจกรรม
นันทนาการแทรกกิจกรรมการสืบทอดวัฒนธรรม เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน เช่น 
การถามตอบชิงรางวัล เป็นต้น  
    1.2  การเตรียมส่ือ วัสดุ อุปกรณ์    
     แนวทางการพัฒนากิจกรรม คือ การเตรียมส่ือการเรียนรู้ภาพเคล่ือนไหว
และภาพนิ่ง ท่ีมีความเฉพาะต่อเนื้อหาขององค์ความรู้ และส่ือความหมายได้ชัดเจน ในเรื่องของ
วัฒนธรรมการเป่าแคนหน่อจ๊ิแหละ 
    1.3  การเตรียมการวัดผลและประเมินผล       
        แนวทางการพัฒนาการวัดผลและการประเมินผล คือ การพัฒนารูปแบบ
ให้สอดคล้องและสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมของผู้รับวัฒนธรรม ปรับเปล่ียนการประเมิ นท่ีมีความ
หลากหลาย ซึ่งล้วนแล้วแต่สามารถพลิกแพลงและสร้างขึ้นได้ อาทิเช่น การมีส่วนร่วมในการถ่ายทอด
เสียงแคน การประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรม  
 
  องค์ประกอบท่ี 3 ผู้รับวัฒนธรรม  
   กระบวนการสืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคนหน่อจ๊ิแหละ ควรมีคุณลักษณะของผู้
เรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ เพื่อการรักษาและสืบทอดวัฒนธรรมสู่รุ่นต่อไปได้ คือ ในระหว่างการเรียนรู้
กิจกรรม ชุมชนควรสร้างกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้รับวัฒนธรรม เกิดคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
   3.1 สร้างให้ผู้สืบทอดวัฒนธรรมค้นพบความรู้ด้วยตัวเอง 
   3.2 สร้างให้ผู้สืบทอดวัฒนธรรมได้เรียนรู้ในพื้นท่ีเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
   3.3 สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้มีการเคล่ือนไหวร่างกาย เพื่อความผ่อนคลาย 
   3.4 สร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้วัฒนธรรม 
   3.5. แสดงให้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 
 2.3 การวิเคราะห์สรุปผลกระบวนการสืบทอดวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ 
 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)  ได้กระบวนการสืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคนหน่อจ๊ิแหละ 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5.1 กระบวนการสืบทอดวัฒนธรรม การเป่าแคน “หน่อจ๊ิแหละ” ชุมชนบ้านจ่าโบ่  
               ในระดับครอบครัว โรงเรียน และชุมชน 
 
2. การอภิปรายผล  
 การด าเนินงานวิจัยเพื่อให้ได้ค าตอบในวัตถุประสงค์ข้อ ท่ี 1 ได้น าพื้นฐานแนวคิดเกี่ยวการ
สืบทอดวัฒนธรรม มาเปรียบเทียบลักษณะการสืบทอดวัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งมีความสัมพันธ์
ลักษณะการสืบทอดของของนักวิชาการ ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน.(2556) ด้วยมิติของบุคคล  มิติของพื้นท่ี 
และมิติของเวลา จึงมีลักษณะการสืบทอดและผลการสืบทอดวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกันตาม ความ
ยืดหยุ่นทางวัฒนธรรมในสภาพสังคมของชาวลาหู่ด าท่ีเปล่ียนไปจากอดีต และมีการการธ ารงอยู่ของ
วัฒนธรรมในลักษณะของการส่ังสม การสืบทอดวัฒนธรรม และ การปรับปรุงและเผยแพร่ ตาม
แนวคิดของสมชัย  ใจดี และยรรยง ศรีวิริยาภรณ์ (2545: 34-35)  และชุมชนมีตัวแทนขัดเกลาทาง
สังคม อยู่ท้ัง 6 ประเภท กมลพร สงมี(2543) คือ ครอบครัว กลุ่มเพื่อน โรงเรียน กลุ่มอาชีพ(กลุ่มการ
ท่องเท่ียวชุมชน) ตัวแทนสถาบันศาสนา (ผู้น าทางพิธีกรรม)  และส่ือมวลชน ส าหรับงานวิจัยเลือก
ศึกษาเพียงครอบครัว โรงเรียน และชุมชน เท่านั้น ชุมชนมีวิธีการในการถ่ายทอดวัฒนธรรม ในการ
สอนให้คนรุ่นหลังรับรู้ถึงระบบสัญลักษณ์ทางสังคมจากผู้ให้ก าเนิดสู่ลูกๆในเรื่องของวัฒนธรรมการเป่า
แคนหน่อจ๊ิแหละ โดยมีแนวปฏิบัติร่วมกันของสังคมเพิ่มขึ้นโดยเปิดโอกาสให้ทุกคนในชุมชน มีส่วน
ร่วมสืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคนและวัฒนธรรมอื่น ในประเพณีพิธีกรรมของกลุ่มชนโดยความสมัคร
ใจ ตามแนวคิดของอมรา พงศษพิชญ์ (2541: 20-21)  

การเตรียมความพร้อม 

การด าเนินกิจกรรม 

การประเมินผล การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา 

การเผยแพร่สู่สังคม
เตรียมการ 

กระบวนการสืบทอด
วัฒนธรรมการเป่าแคน 

“หน่อจ๊ิแหละ” 
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 งานวิจัยได้น าแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู้ มาใช้เป็นแนวทางและวิธีการในการ
ถอดบทเรียนองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม ตลอดจนการศึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งค าตอบของงานวิจัยท้ังหมด 
ตามแนวคิดของ (Alan Frost.2010) มีข้ันตอนกรอบของการจัดการ (KM Framework) ประกอบด้วย 
การระบุความต้องการ ( Indentification of needs) การก าหนดแหล่งความรู้ (Identification of 
knowledge resources) การแสวงหาและสร้างความรู้ (Acquisition, creation or elimination 
knowledge ) การดึงความรู้มาใช้และแบ่งปัน (Retrieval, application and sharing knowledge) 
และการจัดเก็บความรู้ (Storage of knowledge) งานวิจัยได้จัดเวลาแลกเปล่ียนความคิดเห็นของผู้มี
ส่วนได้เสียในการสืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคน หน่อจ๊ิแหละของชุมชนบ้านจ่าโบ่ มีท้ังปราชญ์แคน 
ผู้น าและคณะกรรมการชุมชน เยาวชน กลุ่มการท่องเท่ียว เพื่อระบุความต้องการในการสืบทอดท่ี
ตรงกัน  จากนั้นเราได้ท าการก าหนดแหล่งเรียนรู้ซึ่งใช้ฐานการเรียนรู้แคนลาหู่ ของกลุ่มการท่องเท่ียว
โดยชุมชนเป็นหลักในการศึกษาข้อมูล และสกัดองค์ความรู้ในด้านต่างๆของแคนหน่อจ๊ิแหละ จนควบ
รวมองค์ความรู้ต่างๆสู่การสร้างส่ือการเรียนรู้ ซึ่งเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการสืบทอดวัฒนธรรมสู่เด็ก
และเยาชน  การใช้พื้นท่ีแหล่งเรียนรู้เป็นฐานหลักในการแสวงหาความรู้ ตลอดจนการส ารวจและ
สังเกตการณ์พูดคุยกับผู้ท่ีมีความสามารถในการเป่าแคนหน่อจ๊ิแหละ ไม่เฉพาะเพียงปราชญ์ของชุมชน
ซึ่งยังมีผู้สูงวัยที่เป็นสตรีก็มีความสามารถในการเป่าแคนด้วย เราสร้างคู่มือการสืบทอดวัฒนธรรมการ
เป่าแคนหน่อจ๊ิแหละ เพื่อเป็นเครื่องบันทึกเรื่องราวของวัฒนธรรมการเป่าแคน และจากนั้นเรามีการ
น าองค์ความรู้มาใช้และแบ่งปัน โดยการจัดกิจกรรมการสืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคนหน่อจ๊ิแหละ 
ขึ้นในโรงเรียนบ้านจ่าโบ่ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากปราชญ์แคน และเครื่องมือการสืบทอดท่ีเราได้
จัดเตรียมไว้ ให้กับเด็กและเยาวชนในกลุ่มเป้าหมาย โดยมีผู้เช่ียวชาญทางด้านดนตรีและการสอน เป็น
ผู้ประเมินผลของกระบวนการ  
 
 ในวัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 2.เพื่อสร้างกระบวนการสืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคนของกลุ่มชาติ
พันธุ์ ลาหู่ด าสู่เด็กและเยาวชน ในพื้นท่ีการท่องเท่ียวโดยชุมชน  
 กระบวรการสืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคนหน่อจ๊ิแหละ มีพื้นฐานทฤษฏีแนวคิด
องค์ประกอบของกระบวนการสืบทอดวัฒนธรรม 3 องค์ประกอบ คือ ผู้ถ่ายทอดวัฒนธรรม  เครื่องมือ
ในการสืบทอดวัฒนธรรม  และ ผู้รับวัฒนธรรม ส าหรับการออกแบบประเมินผลกระบวนการสืบทอด
วัฒนธรรม เป็นแบบประเมินผลแบบมีระดับค่าคะแนน เพื่อใช้วัดผลกระบวนการสืบทอดวัฒนธรรม 
โดยใช้แนวคิดและทฤษฏีการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะของผู้รับ
วัฒนธรรมซึ่งจะเป็นผู้ถ่ายทอดวัฒนธรรมในอนาคต  โดยน าโมเดลการจัดการเรียนรู้ CIPPA Model 
โดยมีล าดับของรูปแบบ 3 ขั้น คือ ขั้นเตรียมการ  ขั้นด าเนินงาน และขั้นประเมินผล ผสมผสานกับ
ทฤษฏีวงจรการบริหารจัดการเชิงคุณภาพแบบต่อเนื่องของเอดวาร์ด เดมมิ่ง (W.Edwards Deming) 
ตามวงจรของเดมมิ่ง (Deming Cycle) หรือ PDCA ได้แก่ Plan (วางแผน)  Do (ลงมือปฏิบัติ) 
Check/Study (ตรวจสอบ/ศึกษาก าหนดมาตรการปรับปรุงแก้ไข)  Act (เน้นให้มีการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่องเป็นวงจน)  ได้กระบวนการสืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคนหน่อจ๊ิแหละ สามารถใช้เป็น
แนวทางในการจัดกิจกรรมการสืบทอดวัฒนธรรมได้ทุกระดับต้ังแต่ระดับครอบครัว  โรงเรียน และ
ชุมชน ดังนี้  
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 กระบวนการสืบทอดวัฒนธรรม ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน  ดังนี้  
  1. การเตรียมความพร้อม 
  2. การด าเนินกิจกรรม 
  3. การประเมินผล 
  4. การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา 
  5. การเผยแพร่สู่สังคม 
 กระบวนการนี้ได้ทดลองใช้จริงในการกิจกรรมการสืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคน      
หน่อจ๊ิแหละ ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ในโรงเรียนบ้านจ่าโบ่ และได้ข้อสรุปของผลการทดลองใช้
กระบวนการจากผู้เช่ียวชาญด้านดนตรีและการสอน จึงสามารถท่ีจะน าไปปรับใช้กับการสืบทอด
วัฒนธรรมด้านต่างๆของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ ในทุกระดับต้ังแต่ระดับครอบครัว  โรงเรียน และชุมชน  
 
3. ข้อเสนอแนะ  
 ด้วยงานวิจัยนี้ มาจากความต้องการของชุมชน ท่ีจะรักษาวัฒนธรรมการเป่าแคนของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ด้วยเล็งเห็นว่า ในปัจจุบันมีปราชญ์เหลือเพียงไม่กี่คน วัฒนธรรมจะสูญหายไปเมื่อไม่มีผู้สืบ
ทอดวัฒนธรรม ผู้วิจัยจึงเลือกท่ีจะท าตามความต้องการของชุมชน มากกว่าการท าตามความถนัดของ
ผู้วิจัย ด้วยไม่มีความสันทัดในด้านดนตรี จึงเป็นอุปสรรค์ของการท างานส่วนหนึ่ง ในการนี้ได้ค้นหาผู้มี
ความเช่ียวชาญด้านดนตรีและการสอนเด็กและเยาวชนเข้ามาร่วมด าเนินงานวิจัย จนท าให้งานวิจัย
ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จึงมีข้อเสนอแนะส าหรับผู้ท่ีมีความสนใจ ศึกษา และต่อยอดงานวิจัย ดังนี้ 
 1. ควรศึกษาวิธีการสอนดนตรีระหว่างครูดนตรีและปราชญ์ชุมชน เพื่อการถ่ายทอด
วัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านสู่เด็กและเยาวชน ให้มีความง่ายต่อการเรียนรู้  คือ การถอดโนตดนตรีพื้นบ้าน
เป็นโนตดนตรีสากล เพื่อง่ายต่อการสอนเด็กและเยาวชนท่ีเรียนโนตดนตรีสากลในระบบการศึกษา
มาแล้ว 
 2.ควรมีการพัฒนาศักยภาพของผู้ถ่ายทอดวัฒนธรรมในด้านต่างๆ ให้เกิดความสามารถท่ีจะ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องแคนลาหู่ ได้อย่างครบทุกขั้นตอน และสามารถถ่ายทอดได้ครบถ้วน
สมบูรณ์ 
 3. ควรมีการศึกษาการสร้างศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมของชุมชน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และ
ขับเคล่ือนกิจกรรมการสืบทอดวัฒนธรรมของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 
 4. ควรศึกษาเรื่องการพัฒนาศักยภาพและการเพิ่มบทบาทของเด็กและเยาวชน ในการเป็น
ผู้สืบทอดวัฒนธรรมชุมชน  
 5. ชุมชนเป็นชุมชนการท่องเท่ียว มีการบริหารจัดการค่าธรรมเนียมการเรียนรู้ในฐานการ
เรียนรู้และกิจกรรมการท่องเท่ียวของชุมชน บนพื้นฐานทุนทางธรรมชาติและวัฒนธรรม เป็น
ระยะเวลาหนึ่ง ท าให้ระบบทุนนิยมควบคุมการด าเนินกิจกรรมกรรมในเชิงเศรษฐกิจเป็นส่วนใหญ่ จึง
ควรศึกษาในเรื่อง การสร้างระบบการจัดการท่องเท่ียวบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
กระตุ้นเตือนให้ชุมชน รื้อฟื้นระบบสังคมแห่งความสงบสุขในอดีต ท่ีมีความเกื้อหนุน แบ่งปัน มีน้ าใจ 
และการรู้เท่าทันการป้องกันสังคม ไม่ตกอยู่ในอ านาจความเหล่ือมล้ าจากระบบเศรษฐกิจและการ
ท่องเท่ียว 
 




