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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ภาวะสุขภาพท่ีดี เป็นการมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัย จากการ
เปล่ียนแปลงของประชากรท่ีเพิ่มข้ึน มีผลกระทบต่อระบบสุขภาพซ่ึงน าไปสู่ภาวการณ์เจ็บป่วย                 
ดว้ยโรคต่างๆปัญหาความพอเพียงในการเขา้ถึงการรับบริการดา้นสุขภาพ ท าให้ทุกภาคส่วนมีการ 
บูรณาการหรือด าเนินวิธีการเพื่อลดปริมาณผูป่้วย ดว้ยวิธีการท่ีแตกต่างและหลากหลายออกไป ไม่วา่
จะเป็นการสร้างเสริมสุขภาพ และการใช้แพทย์ทางเลือกด้านต่างๆ1องค์ประกอบของการบริการ
สุขภาพ ดงัน้ี การส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion) เป็นการบริการด้านส่งเสริมสุขภาพกายและ 
การส่งเสริมสุขภาพจิตเพื่อกระตุน้ให้ประชาชนสนใจในการดูแลสุขภาพของตนเองการป้องกนัและ
ควบคุมโรค (Preventive) เป็นการป้องกนัโรคต่างๆ การปรับปรุงการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจน
การเฝ้าระวงัโรค การรักษาพยาบาล (Curative) จดับริการรักษาพยาบาลทั้งผูป่้วยในและผูป่้วยนอก 
การฟ้ืนฟูสภาพผูป่้วย (Rehabilitative) คือ การจดับริการฟ้ืนฟูสภาพทางร่างกายหลงัจากการเจ็บป่วย 
เพื่อใหร่้างกายไดก้ลบัเขา้สู่สภาพปกติ2 

จากการส ารวจข้อมูลแหล่งให้บริการด้านการใช้ดนตรีเพื่อสุขภาพในประเทศไทย พบว่า                   
มีหลายหน่วยงานท่ีได้ด าเนินกิจกรรมดา้นดนตรีเพื่อใช้ในการรักษาหรือฟ้ืนฟูสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็น
ดนตรีบ าบัด หรือดนตรีเพื่อสุขภาพ หรือดนตรีเพื่อการผ่อนคลาย บางหน่วยงานได้น าดนตรี                     
ไปทดลองใช้กบัผูป่้วยซ่ึงมีรายงานว่าได้ผลดี สถานท่ีให้บริการลกัษณะน้ีได้แก่โรงพยาบาลต่างๆ 
รวมถึงศูนยพ์กัฟ้ืนบางแห่ง  รูปแบบและวิธีการของการใชด้นตรีในประเทศไทยพบวา่แตกต่างกนัไป 
ตั้งแต่การใช้ดนตรีเพื่อการผ่อนคลายส าหรับผูเ้ขา้รับบริการในโรงพยาบาล ผูป่้วยระยะพกัฟ้ืน หรือ
ผูต้อ้งขงัของกรมราชทณัฑ์เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัมีบางสถานบริการท่ีใช้ดนตรีเพื่อรักษาอาการของโรค 
เช่น อาการเจ็บปวดจากโรคมะเร็ง อาการเกร็งของกล้ามเน้ือของผูท่ี้เป็นอมัพาตคร่ึงซีกหรืออาการ
เครียดของผูป่้วยทางจิตเวชจึงจะเห็นได้ว่าดนตรี (Music) คือ ลกัษณะของเสียงท่ีเรียบเรียงไวอ้ย่าง            

                                                        
1  โกมาตร  จึงเสถียรทรัพย ์  สุขภาพไทยวฒันธรรมไทย  หนงัสือวนัดีจ ากดั กรุงเทพฯ 2550  หนา้ 5 - 8 
2  วชิยั  เทียนถาวร  ต าราการสร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่ (80 Yrs. With Quality of life)  ส านกังานกิจการ             
 โรงพมิพอ์งคก์ารทหารผา่นศึก กรุงเทพฯ  2555  หนา้ 1 - 10 
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เป็นระเบียบ สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ได ้3 ดา้นใหญ่ๆ คือ เพื่อความสุนทรียะซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัดี เพื่อ
การบ าบดัรักษา และเพื่อการศึกษาวิจยั โดยในองคป์ระกอบต่างๆ ของดนตรีก็มีประโยชน์ท่ีแตกต่าง
กนัไป ดงัน้ีระดบัเสียง (Pitch) เสียงในระดบัต ่าและระดบัสูงปานกลาง จะช่วยให้เกิดความรู้สึกสงบ
ความดงั (Volume/ Intensity) เสียงท่ีเบา นุ่ม จะท าให้เกิดความสงบ สบายใจ ในขณะท่ีเสียงดงัท าให้
เกิดการเกร็งกระตุกของกล้ามเน้ือความดังท่ีเหมาะสมจะท าให้ควบคุมตนเองได้ดีท านองเพลง 
(Melody) ช่วยในการระบายความรู้สึกส่วนลึกของจิตใจ ท าให้เกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และ               
ลดความวิตกกงัวลการประสานเสียง (Harmony) ช่วยในการวดัระดบัอารมณ์ความรู้สึกไดโ้ดยดูจาก
ปฏิกิริยาท่ีแสดงออกมาเม่ือฟังเสียงประสานจากบทเพลงท่ีบรรเลงออกมาในจงัหวะต่างๆ กนั ดนตรี
ยงัส่งผลต่อจิตใจและสมอง สามารถท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของอารมณ์ สติ จินตนาการ และส่งผล
ต่อร่างกาย โดยท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของอตัราการหายใจ การเตน้ของชีพจร ความดนัโลหิต            
การตอบสนองของม่านตา ความตึงตวัของกลา้มเน้ือ และการไหลเวียนของเลือด ด้วยเหตุน้ี ดนตรี            
จึงสามารถน าไปบ าบดัรักษาผูป่้วยหลายแนวทาง3 

ภูมิปัญญาท้องถ่ินไทยท่ีเป็นการส่งเสริมให้มีภาวะสุขภาพดีประการหน่ึง การน าภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินเพื่อประกอบการรักษาร่วมกบัการแพทยแ์ผนปัจจุบนั เป็นส่ิงท่ีอยูร่่วมกบัแนวทางการรักษาใน
โรงพยาบาลอยูเ่สมอไดแ้ก่ การนวดแผนไทย การตอกเส้น การท ากิจกรรมบ าบดัดว้ยการจกัสาน และ
การเล่นดนตรีพื้นบา้น ในการศึกษาน้ีจะเลือกเฉพาะภูมิปัญญาท่ีเลือกน ามาใช้รักษาแบบผสมผสาน
และเพื่อใหผู้ป่้วยเกิดความรู้สึกผอ่นคลาย4 

ดนตรีพื้นถ่ินหรือท่ีเรียกว่าดนตรีพื้นบา้นลา้นนา เป็นดนตรีท่ีแสดงออกเด่นชดั มีรูปแบบการเล่น 
การประสมวง ตลอดจนสุนทรียะในความไพเราะของท่วงท านอง และความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั
ของดนตรีพื้นบา้นโดยแทจ้ริงเคร่ืองดนตรีพื้นถ่ิน พื้นบา้นล้านนาหรือเคร่ืองดนตรีพื้นเมืองเหนือ5 
จ  าแนกได้ตามลกัษณะของการบรรเลงเป็น 4 ประเภท คือ 1) เคร่ืองดีด ได้แก่ เป๊ียะ ซึง  2) เคร่ืองสี 
ไดแ้ก่ สะลอ้  3) เคร่ืองเป่า ไดแ้ก่ ขลุ่ย ป่ี แน 4) เคร่ืองตี ไดแ้ก่ กลอง ฉ่ิงซ่ึงเม่ือน าประสมเป็นวงจะมี
ช่ือเรียกวา่ วงดนตรีพื้นเมือง หรือวงสะลอ้ ซอ ซึง ท่ีใหเ้สียงและจงัหวะท่ีเป็นธรรมชาติ กงัวานดงัและ

                                                        
3  บุษกร  ส าโรงทองและคณะ   เอกสารวชิาการ “ ดนตรีบ าบดัส านกัการแพทยท์างเลือก กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและ 
 การแพทยท์างเลือก ”  ส านกัพมิพสุ์ขมุวทิมีเดียมาร์เกต็ติ้ง จ ากดั 2551 หนา้ 135 - 146 
4  โกมาตร จึงเสถียรทรัพย ์ ทิศทางภมิูปัญญาสุขภาพวิถีไทย แนวคิดและยทุธศาสตร์การสร้างและการจัดการองค์ความรู้  

การแพทย์แผนไทย การแพทย์พืน้บ้านและการแพทย์ทางเลือกภูมิปัญญาไทย สุขภาพวิถีไทย   กรมพฒันาการแพทยแ์ผน
ไทยและการแพทยท์างเลือก  กรุงเทพฯ 2547  หนา้ 15 - 20 

5   สนัน่  ธรรมธิ   นาฏดุริยการล้านนนาเชียงใหม่  ส านกัส่งเสริมศิลปวฒันธรรมมหาวทิยาลยัเชียงใหม่  2550 
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เบาสลบักนัไปตามท่วงท านองแห่งดนตรี6 นอกจากน้ียงัมีการเล่นดนตรีประกอบวรรณกรรมลา้นนา
อีกประเภทหน่ึงคือ ซอเป็นการแสดงขบัล าน าโตต้อบกนัระหว่างชาย 1 คน กบัหญิง 1 คน มีดนตรี
บรรเลงคลออยูต่ลอดเวลา เน้ือหาท่ีซอ มกัเป็นพิธีกรรมต่างๆเป็นไปตามแบบแผนท่ีจดจ าสืบๆกนัมา 
เป็นไปตามปฏิภาณของผูซ้อตามแต่ละทอ้งถ่ินซอท าหน้าท่ีทั้งมหรสพ ส่ือพื้นบา้น และครูของผูค้น  
จึงเป็นเร่ืองจ าเป็นยิง่ท่ี ผูฟั้งจะตอ้งไดย้นิเสียงถอ้ยค าของช่างซอ ไดถ้นดัชดัเจน7 

ส าหรับการใชด้นตรีพื้นบา้นเพื่อรักษาโรคตามความเช่ือของสังคมไทย  ซ่ึงแต่ละทอ้งถ่ินมีวิธี               
ท่ีแตกต่างกนัออกไป ในภาคเหนือการฟ้อนผีมด ผีเม็ง เป็นพิธีรักษาผูป่้วย โดยการขอให้ผีท่ีมาเขา้ทรงนั้น
รักษาลูกหลานท่ีเจบ็ป่วย หากหายจากการเจบ็ป่วยจริง ก็จะมีการสร้างผาม(คลา้ยกระท่อม) เพื่อฟ้อนผี
เม็งแกบ้น ดว้ยเหตุผลทางเร่ืองดนตรีท่ีเป็นลกัษณะและเอกลกัษณ์ลา้นนาดงักล่าว จึงมีผูท่ี้สามารถน า
ดนตรีพื้นบ้านมาประยุกต์ใช้ในการผสมผสานการรักษาในปัจจุบนัทั้งในโรงพยาบาลของรัฐและ
เอกชน อีกทั้ งยงัเป็นการอนุรักษ์สืบสาน ภูมิปัญญาของดนตรีพื้นบ้านล้านนาให้คงอยู่สืบไป ผูท่ี้
สามารถน าดนตรีพื้นบา้นไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์อยา่งแทจ้ริงในโรงพยาบาลล าปาง 

ขอ้มูลผูเ้ก่ียวขอ้งของโรงพยาบาลล าปางซ่ึงเป็นผูท่ี้ศึกษาดนตรีพื้นบา้นและก่อตั้งชมรมดนตรี
พื้นเมืองได้แรงบันดาลใจจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ท่ีทรงสนับสนุน               
ภูมิปัญญาดา้นดนตรีพื้นบา้นไทยท่ีพระองคไ์ดพ้ิสูจน์ให้เห็นแลว้ว่าถา้มีความใส่ใจท่ีจะศึกษาจริงๆ แลว้
จะเข้าถึงความไพเราะ สนุกสนาน  จึงท าโครงการเล่นดนตรีพื้นเมืองแบบล้านนาให้ผูค้นได้ฟัง                 
ในโรงพยาบาล และก่อตั้งชมรมดนตรีพื้นเมืองข้ึนมา และสอนบุคลากรท่ีสนใจสมาชิกของวงดนตรี
พื้นเมืองเป็นเจ้าหน้าท่ีจากหลายหน่วยงานและบุตรหลานภายในโรงพยาบาลล าปางมาบรรเลง                   
ขบักล่อม แม้ว่าจะมีความรู้สึกภูมิใจท่ีพบว่าผูป่้วยและญาติ รับฟังเพลงพื้นบ้านล้านนาอย่างสนใจ               
แต่ยงัคงประสบปัญหาเร่ืองความพร้อมของอุปกรณ์ ระบบเสียง สถานท่ี และส าคญัท่ีสุดคือบุคคล                
ท่ีมาร่วมบรรเลงมีภาระงานมาก ท าให้บางช่วงเวลาขาดผูร่้วมบรรเลง ท าให้อรรถรสในเสียงเพลงลดลง 
ดังนั้ น การขาดผูสื้บทอดในภูมิปัญญาเพลงพื้นบ้านล้านนา จึงเป็นปัญหาท่ี คุณสุภาภรณ์  วงัใน                  
ไดพ้ยายามแกไ้ขดว้ยความยากล าบาก8 

                                                        
6  ยงยทุธ  ธีรศิลปะ  ดนตรีพืน้บ้านล้านนา  ส านกัพมิพว์ทิอินดีไซน์ เชียงใหม่ 2535  หนา้ 1 – 50 
7  ชมรมสืบสานต านานป่ีซอ  ซอพืน้บ้านศิลปะการขบัขานล้านนา:โครงการส่ือพืน้บ้านเพ่ือการพฒันาท้องถ่ิน  

ส านกัพมิพน์พบุรีการพมิพ ์ เชียงใหม่  2548 หนา้ 3 - 9 
8  สัมภาษณ์ คุณสุภาภรณ์  วงัใน เจา้หนา้ท่ีการเงินโรงพยาบาลล าปาง 
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การน าดนตรีพื้นบา้นลา้นนา มาสืบสาน บูรณาการ งานทนัตกรรมส าหรับผูสู้งวยัโดยใชเ้ป็นส่ือ
น าผูสู้งอายุมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน มีปัญหาเก่ียวกบัสุขภาพช่องปากจ านวนมากการให้ความรู้ทนัตสุขภาพ  
ดา้นเน้ือหาวิชาการเพียงอย่างเดียวไม่ไดรั้บความสนใจในกลุ่มผูสู้งอายุ9จึงมีแนวคิดริเร่ิมหาวิธีการ
ดึงดูดความสนใจโดยใช้ส่ิงท่ีผูอ้ายุสนใจ และช่ืนชอบ คือ เพลงซอพื้นบา้นลา้นนามาเป็นส่ือซ่ึงค่าว             
จ๊อย ซอ กาพยฮ์  ่า10 เหล่าน้ีก าลังจะเส่ือมสูญไปกับกาลเวลา และยุคสมยัจึงได้น าเอาเพลงพื้นบ้าน                  
มาบูรณาการกบังานทนัตสุขภาพ คุณวรรณาปัญทะเลิศ เจา้หนา้ท่ีทนัตสาธารณสุข ช านาญงาน ไดน้ า
เพลงซอ ค่าว จอ้ยมาสอดแทรกในการจดักิจกรรมส่งเสริมทนัตสุขภาพ แมว้่าจะประสบความส าเร็จ 
ในดา้นตวัช้ีวดัดา้นสุขภาพใสช่องปากมากมาย แต่ปัญหาในดา้น ผูสื้บทอดภูมิปัญญา เพลงพื้นบา้น
ลา้นนามีอยู่อย่างจ ากดั จึงพยายามหาวิธีการต่างๆ เพื่อช่วยรักษาเอกลกัษณ์เพลงพื้นบา้นลา้นนาให ้             
คงอยูสื่บไป11 

จากสภาพปัญหาการด าเนินการโดยใช้บทเพลงพื้นบา้นในโรงพยาบาลล าปาง แม้ว่าวิธีการ                
ท่ีแตกต่างทั้งการใช้ดนตรีสากล หรือดนตรีพื้นบา้น ยงัพบปัญหาหลายด้าน ปัญหาระบบภายในท่ี
เก่ียวเน่ืองกบักระบวนการถ่ายทอดอย่างเป็นรูปธรรมให้กบัหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก ในเร่ือง
การประชาสัมพนัธ์ทั้งทางตรงและทางออ้ม การน าออกไปใชอ้ยา่งแพร่หลายกบัหน่วยงานสาธารณสุข
ท่ีอยูน่อกพื้นท่ีโรงพยาบาลล าปางปัญหาทางดา้นกายภาพ ท่ีเก่ียวกบั ปัจจยัภายในเร่ืองของเสียงท่ีดงั
เบาไม่สม ่าเสมอ การสนับสนุนการแต่งกายและการสนับสนุนด้านอ่ืน  การท่ีต่างฝ่ายต่างบรรเลง                
ไม่เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั การมีขอ้จ ากดัเร่ืองวงดนตรีพื้นเมืองจ านวนน้อยท่ีเล่นอยูใ่นโรงพยาบาล 
การขาดการสนบัสนุน การบริหารจดัการ  ดา้นงบประมาณ ในการใชจ่้าย และผูเ้ขา้มาช่วยเหลือไม่วา่
จะเป็นนกัดนตรี วงดนตรีพื้นเมือง ท่ีบรรเลงดนตรีให้ผูป่้วยและญาติ ฟัง ขณะท่ี ประชาชนในจงัหวดั
ล าปาง เป็นคนพื้นเมือง การใชเ้คร่ืองดนตรีพื้นบา้น เป็นส่ืออธิบายให้เห็นถึงภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพื่อให้
เกิดผลในดา้นความเขา้ใจในการส่งเสริมสุขภาพน่าจะดีกวา่  

ขณะเดียวกนัดนตรีจะเป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัก็ต่อเม่ือบรรลุวตัถุประสงคใ์นการใช ้คือ
สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูใ้ชไ้ด ้แต่ถา้ผลเป็นไปในทางตรงกนัขา้มก็กลายเป็นพิษต่อการ
รับฟัง ดงันั้นการเลือกสรรชนิดและประเภทของดนตรีรวมถึงกระบวนการน าเสนอ ก็เป็นเร่ืองส าคญั 

                                                        
9  กองทนัตสาธารณสุข กรมอนามยั  รายงานผลการส ารวจสภาวะสุขภาพช่องปากระดับประเทศ คร้ังท่ี 6 ประเทศไทย พ.ศ.  
 2549 - 2550  องคก์ารสงเคราะห์ทหารผา่นศึก  กรุงเทพฯ  2551 
10  สิริกร  ไชยมา  ซอ เพลงพืน้บ้านล้านนา ภมิูปัญญาชาวเหนือ   ส านกัพมิพแ์พร่ไทยอุตสาหการ  แพร่  2543 
11  สัมภาษณ์ คุณวรรณาปัญทะเลิศ  เจา้หนา้ท่ีทนัตสาธารณสุขช านาญงาน  20 มิถุนายน 2557 



 

 5  

ส่ิงท่ีต้องค านึง  ประการแรกได้แก่ชนิดของเคร่ืองดนตรี  ถ้าเคร่ืองดนตรีท่ีมีลักษณะของเสียงสูง 
แหลม และดงัเกินไป เช่น ไวโอลิน ซอดว้ง ฆอ้งวงเล็ก จะท าให้เกิดความไม่สบายอารมณ์ได ้หรือถา้
ลกัษณะของเสียงท่ีต ่าและดงั เช่น เสียงดบัเบิ้ลเบส เสียงกลองท่ีต ่าจนการสั่นสะเทือนเขา้ไปรบกวน                
การเตน้ของระบบหวัใจในผูท่ี้มีความไวของการตอบสนองการับรู้เสียงต ่าได ้ก็จะท าให้เกิดความไม่สบาย
หงุดหงิดง่าย หรืออาจส่งผลเสียทางร่างกายท าให้มีอาการปวดศีรษะได ้อีกประการหน่ึงคือวิธีการใช้
ดนตรีท่ีไม่เหมาะสม คือ การใช้ดนตรีท่ีไม่สอดคล้องกับสภาพอาการของผูป่้วย ตลอดจนความ                  
ไม่ค  านึงถึงความพึงพอใจของผูฟั้งท่ีเป็นผูป่้วยและญาติ อาจท าให้เกิดภาวะกดดนั เครียด ก่อให้เกิด
ผลร้ายต่อสุขภาพได้12 

ผูศึ้กษาได้มีแนวคิดท่ีจะศึกษา “การใช้ดนตรีพื้นบ้านล้านนา เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ใน
โรงพยาบาลศูนยล์  าปาง” เพราะ การใชด้นตรีเพื่อการบ าบดั สามารถเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยส่งเสริม
ใหผู้ป่้วยและญาติ มีอารมณ์ผอ่นคลาย ลดอาการเครียด หรือความวติกกงัวลและเน่ืองจาก การใชภ้าษา
พื้นเมือง ท่ีใชส่ื้อสารระหวา่งผูป่้วย และญาติ กบับุคลากรทางการแพทย ์อนัจะท าให้ได ้ขอ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์ในการรักษา ประกอบกบัการใช้ดนตรีผ่อนคลายนั้น โดยทัว่ไปมกัใชป้ระเภทดนตรีสากล
ท าให้ความรับรู้ในอรรถรสของเสียงดนตรีของผูป่้วยและญาติท่ีเป็นคนพื้นเมือง เพื่อการผอ่นคลายนั้น
ไม่สัมฤทธ์ิผลมากนัก ขณะท่ีประชาชนในดินแดนภาคเหนือ คุน้เคยกบัดนตรีพื้นบ้านล้านนาท่ีให้
ความบนัเทิง และรับรู้ได้ถึงความไพเราะอ่อนหวาน ในท่วงท านอง แต่อาจไม่ได้เขา้มามีส่วนร่วม              
ได้มากนัก  ดังนั้ นการน าดนตรีพื้นบ้านล้านนา เพื่อใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ ให้เกิดประโยชน์              
อยา่งแทจ้ริง ท่ีสามารถเขา้ถึงความรู้สึกของผูป่้วยและญาติไดเ้ป็นอยา่งดี  ผูศึ้กษาจึงคิดวา่แนวทางการ
เล่นดนตรีพื้นบ้านล้านนาและประเภทของเพลงพื้นบ้านท่ีใช้ส าหรับผูป่้วยและญาติให้เหมาะสม               
ให้บรรลุเป้าหมายในการส่งเสริมสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
รวมไปถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนในจงัหวดัล าปางต่างๆท่ีมีวงดนตรีลา้นนา ตอ้งการ เป็นจิตอาสา 
สร้างความบนัเทิง ให้กบัผูป่้วยและญาติท่ีอยูใ่นโรงพยาบาลล าปาง  และเพื่อให้เกิดประโยชน์ในดา้น
การอนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรมลา้นนา  เพื่อน าผลท่ีไดม้าเสนอรูปแบบและวิธีจดัการ การใช้ดนตรี
พื้นบ้านล้านนาเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ให้ผูป่้วยและญาติ  และชุมชนต่างๆท่ีสร้างสรรค์ดนตรี
พื้นบา้น ไดรั้บประโยชน์ รวมถึงคงคุณค่า ภูมิปัญญาทางวฒันธรรม อยา่งสูงสุด ไดต่้อไป 

 

                                                        
12  พนูพศิ  อมาตยกลุ  “การใชด้นตรีเป็นยาหรือแทนยารักษาโรค”  เอกสารประกอบการบรรยาย คณะเภสัชศาสตร์ 
 มหาวทิยาลยัมหิดล กรุงเทพมหานคร  2547 
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1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

1.2.1  เพื่อศึกษาประวติัความเป็นมาแนวคิดและคุณค่าของดนตรีท่ีมีผลกบัการส่งเสริมสุขภาพ
ในโรงพยาบาล โดยทัว่ไปทั้งในระดบัสากลและในประเทศไทย 

1.2.2  เพื่อศึกษาประวติัความเป็นมาของการใชด้นตรีพื้นบา้น วิธีการและสภาพปัญหา ของการ
จดัการ การใชด้นตรีเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ของโรงพยาบาลศูนยล์  าปาง อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 

1.2.3  เพื่อเสนอแนวทางการจดัการท่ีเหมาะสมของการใชด้นตรีพื้นบา้นลา้นนาเพื่อการส่งเสริม
สุขภาพของโรงพยาบาลศูนยล์  าปาง ใหบ้รรลุเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพ 

1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.3.1  ท าให้ทราบถึงประวติั ความเป็นมา แนวคิดและคุณค่าของดนตรีท่ีมีผลกบัการส่งเสริม
สุขภาพในโรงพยาบาลโดยทัว่ไปทั้งในระดบัสากล และในประเทศไทย 

1.3.2  ท าให้ทราบถึงประวติัความเป็นมาของการใชด้นตรีพื้นบา้น วิธีการ และสภาพปัญหาของ
การจดัการการใชด้นตรี เพื่อการส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลล าปางอ าเภอเมืองจงัหวดัล าปาง 

1.3.3  สามารถน าข้อมูลท่ีได้เพื่อเสนอแนวทางของการจดัการท่ีเหมาะสมของการใช้ดนตรี
พื้นบา้นลา้นนา เพื่อการส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลล าปางจงัหวดัล าปางให้บรรลุเป้าหมายและ
เกิดประสิทธิภาพ 

1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ 

1.4.1  ขอบเขตด้ำนพืน้ที่ 

ท าการศึกษาในโรงพยาบาลศูนยล์  าปาง อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปางและชมรมดนตรีพื้นบา้นใน
เขตเทศบาลนครล าปาง 

1.4.2  ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 

เพื่อศึกษาประวติัความเป็นมา แนวคิด ของการใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้วยการแสดงดนตรี
พื้นบ้านล้านนา ในการส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการ ตลอดจนศึกษาคุณค่า และปัญหาต่างๆ                  
เพื่อเสนอรูปแบบแนวทาง และวิธีการของการจดัการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์ และ
เกิดประโยชน์ต่อผูฟั้ง 
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1)  โรงพยาบาลศูนยล์  าปางอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
1.1) ท่ีตั้ง 
1.2) ประวติัความเป็นมาของโรงพยาบาลศูนยล์  าปาง 
1.3) แนวคิดและนโยบายเก่ียวกบัการใชด้นตรีในการบ าบดัและส่งเสริมสุขภาพ 

2) การศึกษาการใชด้นตรีในการบ าบดัและส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลศูนยล์  าปาง 

2.1) ประวติัความเป็นมาของการใชด้นตรีในการบ าบดัและส่งเสริมสุขภาพของ
โรงพยาบาลศูนยล์  าปาง 

2.2) รูปแบบและวิธีการ ตลอดจนผูรั้บผิดชอบการใช้ดนตรีในการส่งเสริม
สุขภาพของโรงพยาบาลศูนยล์  าปาง 

2.3) สภาพปัญหาของการจัดการการใช้ดนตรีเพื่อการส่งเสริมสุขภาพของ
โรงพยาบาลศูนยล์  าปาง 

1.4.3 ขอบเขตด้ำนประชำกร 

1) ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ รูปแบบลกัษณะของเพลงและเคร่ืองดนตรีพื้นบา้น
ล้านนา ท่ีมีอยู่ในจงัหวดัทางภาคเหนือ ของประเทศไทย และประชาชนผูมี้ส่วนเก่ียวข้อง                           
ในโรงพยาบาลล าปาง เพื่อใหข้อ้มูลทางดา้นการดนตรีพื้นบา้นลา้นนา 

2) กลุ่มตวัอย่างในงานวิจยัน้ีเพื่อให้ข้อมูลเก่ียวกับบริบททางดนตรีพื้นบ้านล้านนา
ประวติัความเป็นมา รูปแบบและวิธีการ ใช้วิธีการคดัเลือกแบบ เจาะจง (Purposive Sample) 
ไดแ้ก่   ผูก่้อตั้งวงดนตรีพื้นบา้นลา้นนา  ผูเ้ล่นดนตรีพื้นบา้น ผูท้รงคุณวฒิุดา้นดนตรี แพทยแ์ละ
นกัจิตวิทยา ผูป่้วยและญาติ หัวหน้ากลุ่มงานทนัตกรรมและผูอ้  านวยการโรงพยาบาล จ านวน
กลุ่มตวัอยา่ง 40 รายเพื่อศึกษาวิธีการและสภาพปัญหา แนวทางพฒันาต่างๆ โดยมีคุณสมบติั
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด คือ บรรลุนิติภาวะ รับฟังภาษาพื้นเมืองไดอ้ย่างรู้และเขา้ใจ ไม่มีมีปัญหา
การรับฟังและการรับรู้ หรือสภาวะสมองไดรั้บการกระทบกระเทือน  และคดักลุ่มตวัอยา่งออก
เม่ือผูใ้ห้ขอ้มูลไม่พร้อม รวมถึง การใชค้วามอ่ิมตวัของขอ้มูล (Saturation) อาจเก็บกลุ่มตวัอยา่ง
เพิ่มข้ึนเม่ือเห็นวา่ ยงัมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างออกไป จนกวา่ความอ่ิมตวัของขอ้มูลคงท่ี 

1.5 นิยำมศัพท์ทีเ่กีย่วข้องกบักำรศึกษำคร้ังนี้ 

1.5.1 ดนตรีบ ำบัด หมายถึงการใช้ดนตรีและวิธีการทางดนตรีในการช่วยฟ้ืนฟู รักษา และ
พัฒนาด้านอารมณ์  ร่างกาย และจิตใจเพื่อให้ มีสภาพ ซ่ึงจะถูกใช้เป็นเคร่ืองมือในการสร้าง
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ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งผูบ้  าบดักบัผูเ้ขา้รับการบ าบดั โดยใชกิ้จกรรมท่ีไดรั้บการออกแบบอยา่งดีให้
เหมาะสมกบัสภาพผูเ้ขา้รับการบ าบดั เช่น การร้องเพลง การบรรเลง หรือการฟังดนตรี การบริหาร
จดัการ และ   การเลือกใช้กิจกรรมดนตรีใดๆ ก็ตาม นกัดนตรีบ าบดัตอ้งน าความรู้และประสบการณ์
ของตน ไปประยกุตใ์ชก้บัผูเ้ขา้รับการบ าบดัท่ีมีอาการของโรค และพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัไป เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดในการบ าบดั 

1.5.2 ดนตรีพื้นบ้ำนล้ำนนำ หมายถึง ดนตรีท่ีสร้างสรรค์ข้ึนด้วยการร้องหรือบรรเลงโดย
ชาวบา้นและชาวบา้นดว้ยกนัเป็นผูฟั้ง เป็นลกัษณะท่ีเกิดข้ึนและพฒันาตามแบบวิถีชาวบา้น และเป็น
ลกัษณะ  ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน มีส าเนียง ท านองและจงัหวะ ตามแบบดนตรีในภาคเหนือ เป็น
เคร่ืองมือส่ือสารและส่ือความหมายอยา่งดี ไดแ้ก่ การซอ ค่าว จอ๊ย และประสมวงเป็น วงสะลอ้ซอซึง 

1.5.3 กำรส่งเสริมสุขภำพ หมายถึง ส่วนหน่ึงขององคป์ระกอบการให้บริการดา้นสุขภาพเพื่อ
เสริมสร้างร่างกายและจิตใจให้แข็งแรงเจริญเติบโตปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ซ่ึงบริการน้ีส าหรับ
ประชาชนทุกเพศทุกวยัตั้งแต่ปฏิสนธิในครรภม์ารดาจนถึงวยัชรา 

1.6 กำรเสนอผลกำรศึกษำ 
บทที ่1  บทน ำ 
น าเสนอความเป็นมา ความส าคญั ของการศึกษา เร่ืองการใช้ดนตรีเพื่อใช้ในการส่งเสริม

สุขภาพทั้ งในระดับสากลและในประเทศไทยการเลือกใช้ดนตรีพื้นบ้านล้านนาเพื่อการส่งเสริม
สุขภาพ ในโรงพยาบาลล าปาง วตัถุประสงค์ของการศึกษา ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการศึกษา ขอบเขต
ของการศึกษา และนิยามศพัทท่ี์ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี 

บทที ่2   แนวคิด ทฤษฎ ีและเอกสำรงำนวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
เป็นการศึกษาคน้ควา้และน าเสนอสถานภาพความรู้ท่ีเก่ียวกับ แนวคิด คุณค่าของดนตรีท่ีมี 

อิทธิพลต่อภาวะสุขภาพในโรงพยาบาลประวติัความเป็นมา ความส าคญั   วธีิการใชแ้นวดนตรีพื้นบา้น
ลา้นนาท่ีใชเ้พื่อส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลล าปาง ผลการศึกษา ตลอดจนแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
การมีส่วนร่วมของชุมชน และการใชด้นตรีพื้นบา้นประเภทต่างๆ 

บทที ่3   วธีิด ำเนินกำรวจัิย  
น าเสนอกระบวนการวิจัย และเทคนิคท่ีใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย รูปแบบการวิจัย 

ประชากร และกลุ่มตวัอย่าง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วเิคราะห์ และแปลความ ตลอดจนการน าเสนอผลการวจิยั 
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บทที่ 4   กำรศึกษำ สภำพปัญหำกำรใช้ดนตรี ในปัจจุบัน ศึกษำกำรใช้ดนตรีพืน้บ้ำนที่ สอดคล้อง
กบัวฒันธรรม เพือ่กำรส่งเสริมสุขภำพจะให้ผลดีกว่ำหรือไม่  

ศึกษาสภาพปัญหาของดนตรีบ าบดัท่ีใชบ้รรเลงอยู่ในปัจจุบนั ลกัษณะอย่างไรทั้งในเร่ืองของ
รูปแบบและเคร่ืองดนตรี กบัการแนวทางการใช้ดนตรีพื้นบา้นลา้นนาท่ีผูฟั้งสามารถรับรู้และส่ือสาร
ได้อย่างประสบผลส าเร็จ และได้รับความร่วมมือดีหรือไม่เพียงไร ท่ีแสดงอยู่ในภาคเอกสารและ
ภาคสนาม โดยมีการน ามาวิเคราะห์ สภาพการใช้ดนตรีในปัจจุบนั หากจะใช้ดนตรีพื้นบา้นลา้นนา              
ท่ีสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมและวถีิคนพื้นเมือง จะส่งผลดีเพียงใด 

บทที ่5  กำรใช้ดนตรีพืน้บ้ำนล้ำนนำ เพือ่กำรส่งเสริมสุขภำพ 
ท าการวิเคราะห์และเสนอแนวทางในการจดัการดนตรีพื้นบา้นลา้นนา เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ

และเสนอแนวทางในการจดัรูปแบบการใชด้นตรีท่ีเหมาะสม  เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ โดยจดัการให ้
เหมาะสมคือลกัษณะและรูปแบบดนตรีพื้นบา้นท่ีใช้ในการบรรเลง    และท าการจดัการท่ีจะให้มีวง
ดนตรีพื้นบา้นในจงัหวดัล าปางรวมถึงชุมชนต่างๆ เขา้มาร่วมมือ และมีส่วนร่วม  ให้เกิดการส่งเสริม
สุขภาพอยา่ง บรรลุวตัถุประสงคแ์ละมีประสิทธิภาพต่อไป 
 บทที ่6  สรุป  

สรุปสาระส าคญัของการศึกษาในคร้ังน้ี พร้อมทั้งอภิปรายผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะต่างๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาในคร้ังต่อไป 

 


