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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและเอกสารงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

การศึกษาในบทน้ีเป็นการศึกษาภาคเอกสารเพื่อทบทวนวรรณกรรมและสถานะภาพความรู้    ท่ีเก่ียวกบั
ประวติัความเป็นมา แนวคิดและคุณค่าของดนตรีท่ีมีผลกบัการส่งเสริมสุขภาพ    ในโรงพยาบาล 
โดยทัว่ไปทั้งในระดบัสากล และในประเทศไทย  ตลอดจนประวติัความเป็นมาและลกัษณะของดนตรี
พื้นบ้านล้านนา  รวมทั้ งแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาคร้ังน้ี  ซ่ึง
ประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

2.1 ประวัติความเป็นมาและแนวคิดของการใช้ดนตรีบ าบัดกับการส่งเสริมสุขภาพ                      
ในโรงพยาบาล โดยทัว่ไปทั้งในระดบัสากล และในประเทศไทย 

2.1.1 ความเป็นมาและแนวคิดของการใช้ดนตรีบ าบัดกับการส่งเส ริมสุขภาพ                          
ในโรงพยาบาล ในระดบัสากล 

2.1.2 ความเป็นมาและแนวคิดของการใช้ดนตรีบ าบัดกับการส่งเส ริมสุขภาพ                    
ในโรงพยาบาล ในประเทศไทย 
2.2 ประวติัความเป็นมาและลกัษณะของดนตรีพื้นบา้นลา้นนา 

2.2.1 ประวติัความเป็นมา 
2.2.2 เคร่ืองดนตรีพื้นบา้นลา้นนา 
2.2.3 วงดนตรี การบรรเลง และเพลงท่ีใชใ้นการบรรเลง 
2.2.4 คุณค่าและสุนทรียศาสตร์ของดนตรีพื้นบา้นลา้นนา 

2.3 แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ี 
2.4 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.4.1 เอกสารและหนงัสือ 
2.4.2 งานวจิยั 

2.5 กรอบแนวคิดของการศึกษา 
 

ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
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2.1  ประวัติความเป็นมาและแนวคิดของการใช้ดนตรีบ าบัดกับการส่งเสริมสุขภาพ ในโรงพยาบาล 
โดยทัว่ไปทั้งในระดับสากล และในประเทศไทย 

2.2.1 ความเป็นมาและแนวคิดของการใช้ดนตรีบ าบัดกับการส่งเสริมสุขภาพ ใน
โรงพยาบาลในระดับสากล 

ค าว่า ดนตรีบ าบัด มีผูใ้ห้ความหมายกันมาช้านาน ซ่ึงต่างสังคม ต่างวฒันธรรมก็ให้นิยาม                 
ท่ีแตกต่างกันไป นับแต่อดีตถึงปัจจุบนั สันนิษฐานว่าเน่ืองด้วยศาสตร์แห่งดนตรีเป็นความรู้คู่กับ
มนุษยทุ์กเผ่าพนัธ์ุ และการท่ีสังคมใดจะใช้ดนตรีเพื่อการบ าบัดนั้นย่อมมีเหตุผลและวิวฒันาการ                 
ในการใชเ้ป็นของตนเองมาแต่เดิม ดงันั้นค าวา่ดนตรีบ าบดัจึงไดรั้บการนิยามท่ีหลากหลาย  

ในสังคมของโลกตะวนัตกเองก็ตามแมจ้ะมีผูค้นจ านวนมากใหค้วามสนใจกบัเร่ืองดนตรีบ าบดั
น้ี แต่ดว้ยความแตกต่างภาษาต่างวฒันธรรม จึงเกิดค าจ ากดัความข้ึนมากมายอนัมีเน้ือความแตกต่างกนั
ออกไป แต่ทั้งน้ีมีเป้าประสงคต์รงกนัคือเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชด้นตรีเป็นเคร่ืองมือในการรักษา 
ผูท่ี้มีอาการผดิปกติทางร่างกาย หรือจิตใจ ซ่ึงความหมายต่างๆ จะอธิบายไดด้งัน้ี 

ดนตรีบ าบดั ตามค าจ ากดัความท่ีนิยามโดยสมาคมดนตรีบ าบดัแห่ง อเมริกา (American Music 
Therapy Association - AMTA) หมายถึง การใช้ดนตรีในการช่วยการรักษาทางคลินิกตามลักษณะ
อาการของผูป่้วยโดยนกัดนตรีบ าบดัมืออาชีพ 

AMTA ยงัใหนิ้ยามเก่ียวกบัอาชีพนกัดนตรีบ าบดัไว ้ดงัน้ี 
อาชีพท่ีท างานเก่ียวกบัสุขภาพโดยน าเอาดนตรีมาใช้เพื่อตอบสนองความตอ้งการทางร่างกาย 

อารมณ์ ความรู้สึก การรับรู้ และความต้องการของสังคมของคนทุกวยั นักดนตรีบ าบัดจะใช้ทั้ ง              
เคร่ืองดนตรีและการร้องช่วยบ าบดัแม้ผูท่ี้ไม่เป็นดนตรีมาก่อนก็ตาม และหลงัจากท่ีได้ประเมินถึง
ความสนใจและความตอ้งการของผูเ้ขา้รับการบ าบดัแลว้ นกัดนตรีบ าบดัก็จะให้การรักษาพร้อมๆ กนั
ไปกบัทีมงาน ท่ีมาจากหลายสาขาวชิา เพื่อใหไ้ดผ้ลอยา่งต่อเน่ือง13 

ดนตรีบ าบดั ในความหมายท่ี สมาคมวิชาชีพดนตรีบ าบดั (Association of Professional Music 
Therapist - APMT) ในสหราชอาณาจกัรนิยามไว ้คือ 

รูปแบบหน่ึงของการรักษาท่ีมุ่งเนน้ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งผูใ้ห้และผูรั้บการบ าบดัเพื่อช่วยให้
อาการของผูเ้ขา้รับการบ าบดัดีข้ึน โดยใช้ดนตรีอย่างสร้างสรรค์ในสถานท่ีซ่ึงก าหนดไว ้นักดนตรี
บ าบดัจะใช้ประสบการณ์ทางดนตรี และกิจกรรมเพื่อน าไปสู่วตัถุประสงค์ในการบ าบดั ซ่ึงจะถูก
ก าหนดโดยอาการของผูป่้วย 

                                                        
13  Alvin Juliette  Music Therapy   Hutchinsom  London 1975   
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ดนตรีบ าบดัตามนิยามของสมาคมดนตรีบ าบัดประเทศแคนาดา (Canadian Association for 
Music Therapy - CAMT) หมายถึง 

การใช้ดนตรีและองค์ประกอบของดนตรีโดยนักดนตรีบ าบัด เป็นแขนงวิชาท่ีต้องใช้
ความสามารถเฉพาะบุคคลของนักบ าบัด เพื่อการรักษา ช่วยฟ้ืนฟูและพัฒนาผูท่ี้มีความผิดปกติ                
ทางอารมณ์ การรับรู้ สังคม ความรู้สึก รวมทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

จะเห็นไดว้า่ ดนตรีบ าบดัคือการใช้ดนตรีและวิธีการทางดนตรีท่ีน ามาใช้ในการบ าบดัจะตอ้ง
ได้รับการเห็นชอบจากผูเ้ช่ียวชาญในการรักษา ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญในท่ีน้ีประกอบด้วย นักดนตรีบ าบดั 
แพทย ์นกัสังคมสงเคราะห์ นกัจิตวทิยา ผูรั้บผดิชอบกรณีศึกษา และญาติของผูเ้ขา้รับการบ าบดั 14 

ความเป็นมาของดนตรีบ าบดัโดยทัว่ไป 
ดนตรีเกิดข้ึนโดยฝีมือมนุษย ์จิตนาการท่ีท าให้มนุษยส์ร้างงานดนตรีนั้นมีหลากหลาย สุดแต่วา่

ความสะเทือนใจท่ีก่อให้เกิดจินตนาการในการสร้างงานดนตรีนั้นเกิดจากปัจจยัใด ความส าเร็จในการ
สร้างงานดนตรีนั้น จะเกิดความสมบูรณ์ได้ก็ต้องมีผูท่ี้สร้างงานดนตรี และผูฟั้งนั้นเป็นผูเ้สพงาน
ดนตรีและน าดนตรีไปใช้ประโยชน์ เพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัไปตามลกัษณะของ
ดนตรี เช่นการฟังดนตรีท่ีมีจงัหวะสนุกสนานเพื่อท าให้บรรยากาศแห่งความสดช่ืนเบิกบาน หรือเพื่อ
เป็นส่วนประกอบในการท ากิจกรรมอ่ืนๆ เป็นตน้ 

การใช้ประโยชน์ของดนตรี เพื่อการท าให้ผ่อนคลายนั้นเป็นจุดเร่ิมตน้ของแนวความคิดเร่ือง
ดนตรีบ าบดั ซ่ึงหากจะกล่าวถึงความเป็นมาแลว้อาจกล่าวไดว้า่ ดนตรีบ าบดัก าเนิดข้ึนมา ตั้งแต่มนุษย์
ใช้ดนตรีเพื่อการผอ่นคลายนัน่เอง ในสมยัโบราณนั้นมนุษยมี์ความเช่ือเร่ืองส่ิงเหนือธรรมชาติ และมี
ชนเผ่าท่ีใช้ดนตรีในการบ าบดัรักษาโรคภยัไขเ้จ็บ โดยเช่ือวา่การเล่นดนตรีหรือการร้อง เป็นการเชิญ
จิตวิญญาณท่ีมีอ านาจเหนือธรรมชาติ เขา้มาช่วยรักษาผูท่ี้เจ็บป่วย ดงันั้น พวกเขาเหล่านั้นจึงมีความ
เขา้ใจว่าการร้องหรือการเล่นดนตรี เป็นการรักษาโรคให้แก่ผูป่้วยท่ีทุกข์ทรมานตั้งแต่นั้นมา ส่วน
พิธีกรรมท่ีจะกระท าเป็นขั้นตอนอย่างไรนั้น อาจมีความแตกต่างกนัไปตามวฒันธรรมของมนุษย ์             
แต่ละชาติพนัธ์ุ ยกตวัอยา่งเช่นการใชด้นตรีประกอบการฟ้อนร า ในพิธีต่างๆ เช่นในพิธีผีฟ้า ทางภาค
อีสานเหนือของไทยนั้ นมีความเช่ือว่าเสียงแคนเป็นพาหนะท่ีจะน าผีฟ้า (วิญญาณอันศักด์ิสิทธ์ิ                
ตามความเช่ือพื้นบ้านของชาวอีสาน) เพื่อลงมารักษาผูป่้วยท่ีจะมาเขา้พิธีกรรม เช่นเดียวกนักบัพิธี
มะมว้ดของชาวอีสานตอนใตท่ี้เช่ือว่าการเขา้ทรงผีบรรพบุรุษ แล้วร้องร ากบัดนตรีนั้นเป็นการช่วย

                                                        
14  บุษกร  ส าโรงทอง และคณะ  เอกสารวชิาการ “ดนตรีบ าบดั” ส านกัการแพทยท์างเลือก กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทย  
 และ การแพทยท์างเลือก  สุขมุวทิมีเดียมาร์เกต็ติ้ง จ ากดั กรุงเทพฯ  2551  หนา้ 9 
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รักษาโรคใหก้บัผูป่้วย เป็นตน้  แอนโทน่ี ซีการ์ (Antony  Seeger)นกัดนตรีชาติพนัธ์ุวทิยาชาวอเมริกนั
ไดท้  าการส ารวจขอ้มูลภาคสนามและพบวา่ชาวอินเดียนแดงเผา่ ซูยา่ (Suya  Indian) ในรัฐมาตูโกรสซุ
(Mato Grosso) ประเทศบราซิล จะจดัให้มีพิธีสวดเพื่อการรักษาโรค เม่ือมีสมาชิกในเผ่าเกิดการ
เจ็บป่วยข้ึน ดนตรีบ าบดัท่ีเกิดข้ึน15 ตามความเช่ือเร่ืองเหนือธรรมชาติน้ีไดรั้บการยอมรับจากคนท่ีอยู่
ในสังคม ต่างเผ่าต่างวฒันธรรมทัว่โลกมาเป็นเวลาหลายพนัปี ก่อนท่ีจะเกิดงานวิชาชีพด้านดนตรี
บ าบดั 

ซูซาน  จูดิสท์  แฟน  โคล์ว (Suan  Judith  Van Cole)  กล่าว่า การใช้ดนตรีเพื่อการรักษาโรค
เกิดข้ึนมาสมยั 1500 ปีก่อนคริสตกาล มีหลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นว่ามีการใช้ดนตรีเพื่อช่วยบรรเทา
อาการเจบ็ป่วยของมนุษยใ์นประเทศกรีซ เพราะดนตรีเป็นส่วนส าคญัในชีวติประวนัของพวกเขา  เช่น
การจดัพิธีกรรม การออกศึกสงครามการพายเรือและกิจกรรมอ่ืนๆอีกมากมาย พวกเขามีความเช่ือว่า
ดนตรีเป็นตวักระตุน้จิตวิญญาณของมนุษยแ์ละมีอ านาจในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมมนุษยไ์ด ้

ในยุคกลางของยุโรปช่วงศตวรรษท่ี 12 - 15 มีความเช่ือวา่เสียงดนตรีเป็นส่ือท่ีทรงพลงัในการ
ติดต่อพระเจ้า แต่ปรากฏการณ์น้ีก็เกิดข้ึนแต่ในโบสถ์ต่างๆ เท่านั้ น และผูค้นส่วนใหญ่ท่ีมาร่วม           
ร้องเพลงสวดออ้นวอนพระเจา้นั้นก็ปฏิบติัเพื่อหลีกเล่ียงการแสดงความไม่เคารพต่อพระเจา้ซ่ึงอาจจะ
ถูกดูแคลนจากคนในสังคมท่ีมีความเช่ือเช่นน้ี 

ความเป็นมาของดนตรีบ าบดัในประเทศตะวนัตก 
ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 18 เป็นตน้มา พบว่าการใช้ดนตรีเพื่อการรักษาเยียวยา ผูป่้วยไดถู้กเรียบเรียง 

มาตามล าดบั ดงัน้ี 
ปี พ.ศ. 2272 (ค.ศ.1792) มีการตีพิมพ์บทความเร่ืองดนตรีบ าบัด เร่ืองแรก โดยนักศึกษา           

ท่ีมหาวิทยาลัยฟิลาเดเฟีย (Philadelphia University) ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เขียนบทความ เร่ือง     
ผลของการใชด้นตรีเพื่อลดอาการเจ็บป่วยโดยเขาสรุปผลการทดลองวา่ผูป่้วยอาจมีการตอบสนองต่อ
ดนตรีต่างกนั กล่าวคือดนตรีชนิดหน่ึงใช้ไดดี้กบัผูป่้วยอีกคนหน่ึง แต่อาจใช้ไม่ไดผ้ลดีกบัผูป่้วยอ่ืน 
เพราะผูป่้วยแต่ละคนตอบสนองตอเสียงดนตรีไม่เหมือนกนั ข้ึนอยู่กบัความพึงพอใจของผูป่้วยว่า           
ชอบดนตรีประเภทใด 

ปี พ.ศ. 2349 (ค.ศ. 1806) สงครามโลกคร้ังท่ี 1 และ 2 ช่วงระยะเวลาท่ีเกิดสงครามโลกน้ี                
ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบเป็นอยา่งมากนอกจากพลเรือนแลว้ ยงัมีทหารท่ีผา่นศึกท่ีต่างๆไดรั้บบาดเจ็บและ
เข้ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลในประเทศสหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักรเ ป็นจ านวนมาก 

                                                        
15  เฉลิมศกัด์ิ  พกิลุศรี  ดนตรีอินเดีย   ส านกัพมิพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั กรุงเทพมหานคร  2538  หนา้ 96 - 103 
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เน่ืองจาก ทั้งผูบ้าดเจ็บจากอาวุธสงครามแล้วและผูป่้วยทางสมองท่ีได้รับความกระทบกระเทือน                      
มีอาการหวาดกลวัท่ีพบเห็นผูค้นล้มตายเป็นจ านวนมากในสนามรบ ทหารเหล่าน้ีจึงมีสภาพจิตใจ               
ท่ีไม่ปกติ จ  าเป็นตอ้งได้รับการเยียวยา การปลอบขวญัและการให้ก าลังใจเป็นอย่างมาก จึงได้เกิด
อาสาสมคัรเขา้มาเพื่อช่วยเหลือทหารดงักล่าว อาสาสมคัรต่างๆ มาหลายสาขาอาชีพ และส่วนหน่ึง            
ในกลุ่มอาสาสมคัรน้ีคือผูท่ี้เป็นนกัร้อง นกัดนตรี ท่ีเขา้มาร้องและเล่นดนตรีเพื่อปลอบขวญัผูบ้าดเจ็บ 
และดว้ยปรากฏผลว่าผูป่้วยท่ีอยูทุ่กโรงพยาบาลต่างมีความช่ืนชอบในการแสดงของอาสาสมคัรกลุ่ม
ดนตรี มากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ แพทยแ์ละพยาบาลต่างสังเกตวา่สภาพจิตใจของผูป่้วยดีข้ึนมากหลงัไดร่้วม
กิจกรรมดนัตรี จึงไดเ้กิดการจดัจา้งนกัดนตรีให้มาแสดงอยา่งต่อเน่ืองท่ีโรงพยาบาลหลายแห่ง ส่งผล
ให้เกิดความคิดในการท่ีจะอบรมนกัดนตรีเพื่อท่ีจะให้มีความรู้ดา้นจิตวทิยา และดา้นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพื่อสร้างความพร้อมและความมัน่ใจใหก้บัเข่าเหล่านั้น 

ปี พ.ศ. 2477 (ค.ศ. 1934) มีการตีพิมพ์หนังสือเร่ืองการใช้ดนตรีเป็นเคร่ืองมือในการรักษา  
(Music as  a Medium of Healing) ข้ึนในประเทศเยอรมนั โดยนายแพทย ์คาร์ล ไฮซ์พอล์ยเตอร์ (Karl 
Heinz Polter) หนงัสือเล่มน้ีกล่าวถึงความส าคญัของดนตรีต่อการเยียวยาผูป่้วย ซ่ึงต่อมามีอิทธิพลต่อ 
จุดเร่ิมตน้แนวคิดดา้นการใชด้นตรี 

ปี พ.ศ. 2488 (ค.ศ.1945) มหาวิทยาลยัมิชิแกนไดเ้ปิดหลกัสูตรปริญญาบณัฑิตทางด้านดนตรี
บ าบดั เป็นมหาวทิยาลยัแรกในประเทศอเมริกา  

ปีพ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) ช่วงหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 น้ี เป็นช่วงท่ีดนตรีบ าบดัได้รับความ
นิยมจากแพทยแ์ละพยาบาล เน่ืองจาก มีกลุ่มอาสาสมคัรดา้นดนตรีเขา้ไปช่วยให้ความบนัเทิงและ
ปลอบขวญัทหารท่ีไดรั้บบาดเจ็บจ านวนมากในโรงพยาบาลต่างๆ ผูท่ี้มีความสนใจทางดา้นดนตรีน้ี             
จึงรวมตัวกันจัดประชุม เพื่อก่อตั้ งสมาคมดนตรีบ าบัดแห่งชาติ เม่ือ 2 มิถุนายน 1950 มี ช่ือว่า                     
The National Association for Music Therapy (NAMT) โดยความร่วมมือของผูท่ี้มีความสนใจด้าน
ดนตรีบ าบดั ผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการก่อตั้งไดแ้ก่ Ira Maximilian Atshuler นกัจิตบ าบดั และ Carol 
Collins ศาสตราจารยท์างดา้นดนตรีบ าบดัท่ีมหาวิทยาลยัแห่งรัฐเวน (Wayne State University) และ 
Esther Goetz Gilliland ซ่ึงต่อมาได้ประประธานของสมาคมได้ก าหนดระเบียบ กฎเกณฑ์และ
ขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการใชด้นตรีบ าบดัตลอดจนใหค้ าแนะน าแก่ผูท่ี้มีความสนใจ 

ปี พ.ศ. 2493 - 2502 (ค.ศ. 1950 - 1959) Paul Nordoff&  Clive Robbins เร่ิมงานดนตรีบ าบัด
ท่ีสหราชอาณาจกัร โดยทั้งสองไดพ้บกนัท่ีโรงเรียน Rudolf Steiner School ขณะท่ี ร็อบบินส์ เป็นครู
สอนเด็กผูมี้ความตอ้งการพิเศษ นอร์ดอล์ฟ ซ่ึงเป็นนักแต่งเพลงชาวอเมริกนัได้เดินทางมาร่วมงาน
แสดงของนกัเรียน ต่อมาทั้งสองไดร่้วมงานกนัและไดร่้วมงานกนัมากข้ึนท าให้เกิดแรงบนัดาลใจใน
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การเขียนหนังสือ ช่ือ การบ าบัดด้วยดนตรีส าหรับเด็กพิการ (Therapy in Music for Handicapped 
Children) ซ่ึงเป็นหนังสือท่ีน าเสนอแนวคิดเร่ืองดนตรีบ าบดัเล่มแรกใน สหราชอาณาจกัร ภายใต้
ความเช่ือวา่ ทุกๆ คนสามารถตอบสนองต่อดนตรีไม่วา่จะเป็นคนปกติ เจ็บป่วย หรือพิการ เขาเช่ือว่า
ดนตรีบ าบดัสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการส่ือสารระหวา่งบุคคล และยงัสามารถก่อให้เกิดความคิด
สร้างสรรค ์และท าใหผู้ป่้วยอยูไ่ดอ้ยา่งมีความหวงั งานช้ินน้ีไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวางจนท าให้
เขาไดรั้บทุนจากสถาบนัประสาทแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา (Nation Institute of Mental Health, 
USA) เพื่อท างานวิจยัด้านดนตรีบ าบัดเป็นเวลา 5 ปี  โดยสถานท่ีท าวิจยั คือ สถานพยาบาลรายวนั
ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสมองอายุต ่ากว่า 7 ปี ณ มหาวิทยาลยั เพนซิลเวเนีย ในเมืองฟิลาเดเฟีย 
ต่อมาทั้งสองไดเ้ขียนหนงัสือเร่ือง ดนตรีบ าบดัอยา่งสร้างสรรค์ (Creative Music Therapy) ซ่ึงเขาได้
ใชผ้ลงานของงานวิจยัน้ีเป็นแนวทางในการจดัอบรมนกัดนตรีบ าบดั ซ่ึงต่อมาไดก่้อตั้งเครือข่ายดนตรี
บ าบดัแบบ Nordoff-Robbins ข้ึน และไดรั้บความนิยมในประเทศอ่ืน เช่นสหรัฐอเมริกา แอฟริกาใต ้
ออสเตรเลีย และเยอรมนั มีส านกังานใหญ่ตั้งอยู ่ณ กรุงลอนดอน เมืองหลวงของสหราชอาณาจกัร 

ปี  พ .ศ. 2501 (ค.ศ.1958) สมาคมดนตรีบ าบัดแห่งบริติส  (The British Society for  Music 
Therapy) ไดถู้กก่อตั้งข้ึนโดยผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการเป็นผูบุ้กเบิกดนตรีบ าบดัรุ่นแรกๆ ขององักฤษ
คือ นกัดนตรีบรรเลงเชลโล่ ชาวฝร่ังเศสช่ือ Juliette Alvin และในปีเดียวกนั น้ี Hildebrandt r. Teirich
ชาวเยอรมนั ไดเ้ขียนหนงัสือเร่ือง ดนตรีและยา (Music and Medicine) ซ่ึงกล่าวถึงเร่ืองการใช้ดนตรี
ในการเป็นส่วนหน่ึงของการรักษาผูท่ี้มีความผิดปกติทางสมอง ทางจิต และผูป่้วยเร้ือรังทางร่างกาย  
ซ่ึงเป็นท่ีไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวางในแวดวงผูท่ี้สนใจในยคุนั้น 

ปี พ.ศ. 2502 (ค.ศ. 1959) มีการประชุมวิชาการเร่ืองดนตรีบ าบดัคร้ังแรกในประเทศ ออสเตรีย 
มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างงานวิชาการดา้นดนตรีบ าบดั โดยเน้นการใช้ดนตรีคลาสสิกเขา้มาช่วยในการ
บ าบดัรักษาผูป่้วย ต่อมาจึงเกิดหลกัสูตรดนตรีบ าบดัข้ึนในมหาวิทยาลยั เวียนนา ในระดบัปริญญาโท 
ผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการผลักดันการอบรมปฏิบติัการด้านดนตรีบ าบดัในประเทศออสเตรีย คือ 
AlfretSchmoelz ซ่ึงท าการบ าบดัผูป่้วยโดยการเล่นดนตรีเป็นคู่กบัผูป่้วยโดยใช้เคร่ืองดนตรีเดียวกนั
ผลดักนัแต่งท านองแลว้โตต้อบกนั และยงัเป็นผูใ้ห้ค  าจ  ากดัความของดนตรีบ าบดัในภาษาเยอรมนั            
ในหนังสือ Bruscia นับว่าเป็นผูบุ้กเบิกดนตรีบ าบดัในประเทศออสเตรีย (European Music Therapy 
Confederation) 

ปี พ.ศ. 2513 (ค.ศ.1970) Gertrude Orff ได้พัฒนาความรู้ด้านตรีของเขามาใช้ในการบ าบัด                 
ผูพ้ิการ พร้อมได้ก่อตั้งศูนยด์นตรีบ าบดัหลายศูนยก์ระจายไปในประเทศเยอรมนั ภายในศูนยจ์ะมี
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แพทย ์และพยาบาล นกัดนตรี และนกัจิตวิทยาร่วมกนัท างานกนัเป็นคณะเพื่อช่วยเหลือฟ้ืนฟูสภาพ
เด็กพิการ และผูป้กครองท่ีเจบ็ป่วย 

ปี พ.ศ. 2514 (ค.ศ. 1971) สมาคมดนตรีบ าบดัแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ไดก้ าเนิดข้ึนมีช่ือว่า 
The American Association for Music Therapy (AAMT) เพื่อสนับสนุนผู ้ท่ีผ่านการอบรมวิชาชีพ                    
นกัดนตรีบ าบดั สมาคมน้ีจะมุ่งเนน้ไปท่ีการใชด้นตรีในการบ าบดัโดยการรักษาทางคลินิก ซ่ึงเนน้การ
รักษาทางพฤติกรรมและจิตวเิคราะห์ 

ปี  พ.ศ. 2515 (ค.ศ.1972) มีการจัดตั้ งสมาคมดนตรีบ าบัดข้ึนในประเทศนอร์เวย์มี ช่ือว่า 
Norwegian Association for Music Therapy ซ่ึงมีการตีพิมพว์ารสารดา้นดนตรีบ าบดัเป็นคร้ังแรก ท่ีช่ือ
วา่ “Musikkterapi” 

ปี พ.ศ. 2516 (ค.ศ. 1973) สมาคมดนตรีบ าบดัแห่งประเทศเยอรมนั (The German Society for 
Music Therapy) ก าเนิดข้ึนเป็นความร่วมมือกันระหว่างเยอรมันตะวนัตกและเยอรมันตะวนัออก                 
ท่ีก่อตั้งข้ึนเพื่อใหค้วามร่วมมือทางวชิาการดา้นดนตรีบ าบดัแก่ผูท่ี้สนใจ 

ปี พ.ศ. 2517 (ค.ศ. 1974) ก าเนิดสมาคมวิชาชีพนกัดนตรีบ าบดัแห่งประเทศแคนาดา ท่ีถูกก่อตั้ง
ข้ึนโดย Norma Sharp มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาวิชาชีพดนตรีบ าบดัให้ได้รับการยอมรับในสังคม 
สมาคมน้ีจะให้การอบรมดนตรีแก่ผูท่ี้สนใจ นอกจากน้ียงัมีการสนบัสนุนให้มีการก่อตั้งสมาคมดนตรี
บ าบดั ไปในทุกเมืองของประเทศแคนาดา เพื่อใหค้นในชุมชนไดมี้โอกาสเขา้รับการอบรมวชิาชีพน้ีอีก 

ปี พ.ศ. 2519 (ค.ศ. 1976) ก าเนิดสมาคมวิชีพนกัดนตรีบ าบดัใน สหราชอาณาจกัรมีช่ือวา่ “The 
Association of Profession Music Therapist (APMT) มี ว ัต ถุ ป ระส งค์ เพื่ อผ ลิ ตนั กดนต รีบ าบัด                      
ให้เพียงพอแก่ความตอ้งการของประเทศ สมาชิกท่ีสังกดัสมาคมน้ีมีเฉพาะนกัดนตรีบ าบดัท่ีผ่านการ
ฝึกอบรมเท่านั้น ต่อมา ไดรั้บการยอมรับใหมี้ความทดัเทียมกบัอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแพทยอ่ื์น 

ปี  พ .ศ . 2528 (ค .ศ . 1978) ก า เนิ ด  The World Federation of Music Therapy (WFMT) เป็ น
สมาคมดนตรีบ าบดัโลก มีจุดประสงคเ์พื่อให้การสนบัสนุนงานดา้นดนตรีบ าบดัแก่ผูท่ี้สนใจ มีสมาชิก
ทัว่โลกต่อมามีการจดัประชุมระดบัโลกข้ึน เป็นคร้ังท่ีเมือง ริโอเดอจาเนโร ณ ประเทศบราซิล16 

ท่ีกล่าวมาเป็นความหมายและความเป็นมาของดนตรีบ าบดัวา่ นิยามของดนตรีบ าบดัอยา่งสากล
หมายถึงการใช้ดนตรีเพื่อการรักษาอาการท่ีผิดปกติโดยใช้วิทยาการทางคลินิกมาช่วย และเม่ือ
เปรียบเทียบกบัความเขา้ใจเร่ืองดนตรีบ าบดัแบบไทยนั้นจะเห็นวา่ กิจกรรมดนตรีบ าบดัต่างๆยงัเป็น

                                                        
16  บุษกร  ส าโรงทอง และคณะ เอกสารวชิาการ “ดนตรีบ าบดั” ส านกัการแพทยท์างเลือก กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและ 
 การแพทยท์างเลือก  สุขมุวทิมีเดียมาร์เกต็ติ้ง จ ากดั  กรุงเทพฯ 2551 หนา้ 14 – 20 
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ลกัษณะการน าเอาดนตรีมาใชป้ระโยชน์เท่าท่ีความสามารถของแต่ละคนท่ีมีความสนใจในดา้นดนตรี 
หรือเป็นนกัดนตรีจะท าได ้โดยหลายท่านก็ไม่มีความรู้ทางการแพทย ์กายภาพบ าบดั กิจกรรมบ าบดั 
หรือจิตวทิยาคลินิกเป็นพื้นฐาน ทั้งน้ีดว้ยองคค์วามรู้ในดา้นดนตรีบ าบดั อยา่งเป็นมาตรฐานยงัมิไดถู้ก
น ามาใชใ้นประเทศไทย ดงันั้นส่ิงท่ีบุคคลทัว่ไปเรียกกนัวา่ดนตรีบ าบดั ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัน้ีจึงยงัไม่
เขา้ข่ายการใชด้นตรีบ าบดัท่ีถูกตอ้งตามหลกัการดนตรีบ าบดัสากล 

นกัดนตรีบ าบดัท่ีผา่นการอบรมตามหลกัสูตรดนตรีบ าบดัในประเทศตะวนัตกตอ้งเขา้ศึกษาใน
หลักสูตรเป็นจ านวนหลายร้อยชั่วโมง และต้องผ่านการฝึกงานร่วมกับนักกิจกรรมบ าบัด แพทย ์
พยาบาล และนักจิตวิทยาคลินิก อีกระยะหน่ึงก่อนท่ีจะได้รับใบประกอบโรคศิลป์ จึงจะไดรั้บการ
ยอมรับจากสมาคมวิชาชีพดนตรีบ าบดัและสามารถใชว้ิชาดนตรีบ าบดัในการประกอบอาชีพได ้การ
ท างานของนกัดนตรีบ าบดัจะมีการท างานแบบเป็นคณะท างาน มีการหารือ ตั้งสมมติฐานและวางแผน
ร่วมกนัเพื่อช่วยกนัแกปั้ญหา ของผูป่้วยแต่ละราย 

นอกจากดนตรีบ าบดัท่ีมีวิวฒันาการมาจากความเช่ือดั้งเดิมของมนุษยด์งัท่ีกล่าวไวแ้ลว้ การใช้
ดนตรีเพื่อเป็นเคร่ืองผ่อนคลาย ก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจท่ีส าคัญประการหน่ึงท่ีท าให้เกิดการ
พฒันาการในด้านการน าเอาดนตรีมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพของมนุษยใ์นระยะเวลา
ต่อมา  

ดนตรีจะถูกใช้เป็นเคร่ืองมือในการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งผูบ้  าบดักบัผูเ้ขา้รับการบ าบดั 
โดยใช้กิจกรรมท่ีไดรั้บการออกแบบอย่างดีให้เหมาะกบัสภาพผูเ้ขา้รับการบ าบดั เช่น การร้องเพลง 
การบรรเลง หรือการฟังดนตรี เป็นตน้ นอกจากน้ี การบริหารจดัการ วิธีการใชด้นตรีอยา่งระมดัระวงั
เป็นส่ิงท่ีควรค านึง เพราะการจะเลือกใช้ดนตรีหรือกิจกรรมใดก็ตาม นักดนตรีบ าบดัตอ้งน าความรู้
และประสบการณ์ของตนไปประยุกต์ใช้กับผูเ้ข้ารับการบ าบัดท่ีมีอาการของโรค และพฤติกรรม                 
ท่ีแตกต่างกนัไป เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในการบ าบดั 

องคป์ระกอบของดนตรีท่ีน ามาใชใ้นการบ าบดั 
เสียงสูงต ่า ท่ีถูกร้อยเรียงข้ึนตามจินตนาการของมนุษย ์อยา่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อท่ีจะสะทอ้นภาพ

แห่งจินตนาการ และเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย ์คือ ดนตรี ซ่ึงดนตรีของมนุษย์ต่าง
เผ่าพันธ์ุ ย่อมมีความแตกต่างกันไปเน่ืองจากปัจจยัในการสร้างจินตนาการ เช่น สภาพแวดล้อม 
ภูมิอากาศ ขนบธรรมเนียมปฏิบติัของวฒันธรรม อนัได้แก่ วิถีชีวิต ความเป็นอยู่มีความแตกต่างกนั         
จะต่างมากหรือนอ้ยนั้นข้ึนอยูก่บัเขตภูมิศาสตร์ของแต่ละพื้นท่ี 

เสียงดนตรีมีองคป์ระกอบท่ีส าคญัสองส่วนไดแ้ก่ ท านอง และจงัหวะ ซ่ึงอธิบายได ้ดงัน้ี 
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ระดบัเสียง (Pitch) คือ ความถ่ีของรอบในการสั่นสะเทือนของวตัถุนั้นเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้
เกิดความแตกต่างของเสียงไปในทางสูงหรือต ่ า หากรอบในการสั่นสะเทือนมากก็จะมีเสียงสูง                   
หากรอบในการสั่นสะเทือนน้อยก็มีเสียงต ่า มนุษยมี์การรับรู้ในด้านความสูงต ่าของเสียงซ่ึงบ่งบอก
ความรู้สึกค่อนขา้งจะตรงกนั เช่น เสียงในทางต ่าจะใหอ้ารมณ์ท่ีไม่สดใสเท่ากบัเสียงสูง เป็นตน้ 

ธรรมชาติของเสียง (Tone color) คือ ลกัษณะเฉพาะของเสียงท่ีเกิดข้ึนจากการสั่นสะเทือนของ
วตัถุท่ีต่างชนิดกันโดย การดีด การสี การเป่า การตีหรือการเขย่าวตัถุต่างๆซ่ึงความหนาแน่นของ             
มวลสารของวตัถุท่ีต่างชนิดกนัท าให้เสียงท่ีเกิดข้ึนนั้นแตกต่างกนัซ่ึงมนุษยส์ามารถบ่งบอกเสียงท่ีมา
จากแหล่งก าเนิดเสียงท่ีแตกต่างกนัไดจ้ากประสบการณ์ไดจ้ากประสบการณ์กรฟังดนตรี เช่น เสียง
ไวโอลินให้ความรู้สึกสดช่ืนร่ืนรมย์ ในขณะท่ีเสียงของเคร่ืองดนตรีประเภทฆ้องให้ความรู้สึก                  
ถึงความศกัด์ิสิทธ์ิ เป็นตน้ 

ความเขม้ของเสียง (Tone intensity) คือ ความหนกั เบา ของเสียงท่ีข้ึนอยูก่บัความแรงความค่อย
ในการสร้างเสียงดนตรี ความเขม้ของเสียงน้ีมีความสัมพนัธ์กบัอารมณ์ความรู้สึกได้ เช่น เสียงเบา             
ใหค้วามรู้สึก อ่อนหวาน หรือเสียงดงัใหท่ี้กา้วร้าว โกรธข้ึนได ้

เสียงดนตรีท่ีแสดงอารมณ์ เกิดข้ึนจากส่วนประกอบของท านองดงัท่ีกล่าวมาน้ี เป็นตวัส่งผล            
ให้เกิดรสในการฟังดนตรีข้ึน ทั้งระดับเสียงและธรรมชาติของเสียงเป็นปัจจยัส าคญัในการสร้าง
อารมณ์ท่ีเกิดจากการรับรู้ในรสของดนตรีให้แก่ทาวงท านองเพลง ผูฟั้งจะสามารถรับรู้และแปล
ความหมายของท านองเพลงไดโ้ดยใช้จินตนาการท่ีมีต่อพฤติกรรมตามประสบการณ์ ของตนท านอง
จะมีความไพเราะได้นั้นตอ้งมีคุณภาพด้าน ความกลมกลืน (Harmony) คือ การประสานเสียงของ
ท่วงท านองท่ีไม่ขดัหู และมีความปลัง่จ  าเพาะ (Tonal timbre) คือ เสียงท่ีมีความงามพอเหมาะแก่การฟัง 
นอกจากน้ี หากมีเน้ือเพลง (Lyrics) บรรจุอยู่ด้วยแล้ว ความหมายของเน้ือเพลงก็จะเป็นปัจจยัหน่ึง           
ท่ีสามารถ สะท้อนภาพจินตนาการของผูป้ระพนัธ์ได้ดีข้ึน ทั้ งน้ี มีขอ้จ ากดัในด้านการเขา้ใจภาษา                
มาเป็นตวัแปรอย่างหน่ึง คือ ผูท่ี้เขา้ใจภาษาเท่านั้นจึงจะมีความสะเทือนใจกบับทเพลงดว้ยเน้ือเพลง
นั้นๆ ได ้

จงัหวะ คือ ความสั้นยาวของเสียงท่ีท าให้เกิดท่วงท านองท่ีสามารถสะทอ้นความรู้สึกท่ีมีความ
หลากหลาย จงัหวะอาจหมายถึง จงัหวะของเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองตี เช่น กลองหรือเคร่ืองเคาะ
ต่างๆ ท่ีมนุษยน์ าเขา้มาประดบัประดาให้เป็นเคร่ืองช่วยเน้นย  ้าจงัหวะท่ีถูกสร้างข้ึนแต่เดิม มีความ
น่าสนใจ ท าให้เสียงดนตรีนั้นสามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึกได้มากข้ึน การรับรู้ด้านจงัหวะนั้น           
แบ่งไดเ้ป็น 3 ลกัษณะท่ีตรงขา้มกนั จงัหวะท่ีเป็นคู่ต่างกนัน้ี สะทอ้นถึงอารมณ์ความรู้สึกท่ีแตกต่างกนั 
ไดแ้ก่ 
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จังหวะท่ีปกติสม ่ าเสมอ (Regular) ให้อารมณ์ ท่ี เรียบ ง่าย สบาย ตรงข้ามกับจังหวะท่ี                         
ไม่สม ่าเสมอ (Irregular) ใหอ้ารมณ์ท่ีอึดอดั สะดุด คบัขอ้งอยา่งไรก็ดีจงัหวะในลกัษณะน้ีอาจเพิ่มสีสัน 
ให้บทเพลงได้หากผู ้ประพันธ์หรือผู ้บรรเลงมีศิลปะในการสร้างงานดนตรีให้ความสะดุด                    
ความคบัขอ้งกลายเป็นเสน่ห์ของเพลง เช่น ดนตรีเพลงแจส๊ ท่ีมีลีลาของเคร่ืองดนตรีหยอกลอ้กบักลอง 

จังหวะหนัก (Strong) ให้อารมณ์ ท่ีหนักแน่น มั่นคง สง่างาม กับจังหวะเบา (Weak) ให้
ความรู้สึกท่ีอ่อนไหว โอนเอนไม่มัน่คง 

จงัหวะยาว (Long) ใหค้วามรู้สึกท่ีเนน้ย  ้า กบัจงัหวะสั้น (Short) ใหค้วามรู้สึกท่ีร่าเริงสดใส17 
แท้ท่ีจริงแล้วจงัหวะเกิดข้ึนจากจินตนาการท่ีลอกเลียนแบบพฤติกรรมมนุษย์ เช่นเดียวกับ

องค์ประกอบของท านอง ตวัอย่างเช่น จงัหวะช้าเนิบมกัสะทอ้นอารมณ์ท่ีมีอาการโศกเศร้า เป็นทุกข ์
เป็นการเลียนแบบพฤติกรรมของผูท่ี้รู้สึกเศร้าโศก ย่อมไม่มีแรงและก าลงัใจท่ีจะท าอะไรด้วยความ
รวดเร็ว จงัหวะท่ีมีความเร็วกระชบัก็เลียนแบบพฤติกรรมมนุษยท่ี์มีความสดช่ืนเบิกบาน ท าอะไรก็ท า
ด้วยความกระฉับกระเฉง เป็นต้น ในเร่ืองจงัหวะน้ี มีผลงานวิจยัพบว่าจงัหวะท่ีมีความเหมาะสม             
แก่การรับฟังของมนุษยว์า่จะเป็นจงัหวะท่ีมีความเร็วไม่เกินอตัราการเตน้ของหวัใจของผูน้ั้น หากผูใ้ด
ไดรั้บฟังดนตรี ท่ีมีความเร็วเกินกว่าอตัราการเตน้ของหัวใจ อาจท าให้เกิดอาการไม่สบาย ตึงเครียด18 
ซ่ึงอาจส่งผลท่ีไม่ดีต่อสุขภาพได้ ทั้ งน้ี ข้ึนอยู่กับปัจจยัอีกหลายประการเช่นความพึงพอใจ ระดับ               
ความดงัค่อยของเสียง เป็นตน้ 

2.1.2   ความเป็นมาและแนวคิดของการใช้ดนตรีบ าบัดกับการส่งเสริมสุขภาพ ในโรงพยาบาล 
ในประเทศไทย 

จากรายงานส ารวจความต้องการและอตัราการใช้ประโยชน์จากการแพทย์ทางเลือก หรือ 
การแพทยแ์บบผสมผสานของประชาชนในภาพรวมของโลกพบว่า ในช่วงสองทศวรรษท่ีผ่านมา               
มีอตัราการขยายตวัท่ีสูงมาก ยกตวัอยา่งเช่น จากรายงานของ ดร.ไอเซนเบิร์กและคณะ (มหาวิทยาลยั
ฮาวาร์ด) ท าการส ารวจการใชป้ระโยชน์การแพทยท์างเลือกของประชาชนชาวอเมริกนัระหวา่งปี 1990 
และ 1997 พบว่าประชาชนใช้บริการการแพทยท์างเลือกสูงเพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 47 (629 ลา้นคร้ัง) และ
เป็นตัวเลขท่ี สูงมากเม่ือเปรียบเทียบกับการใช้บ ริการการแพทย์แบบปฐมภูมิในปี เดียวกัน                        

                                                        
17   บุษกร  ส าโรงทอง และคณะ เอกสารวชิาการ “ดนตรีบ าบดั” ส านกัการแพทยท์างเลือก กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและ 

การแพทยท์างเลือก  สุขมุวทิมีเดียมาร์เกต็ติ้ง จ ากดั  กรุงเทพฯ 2551 หนา้  11 – 13 
18  บุษกร  ส าโรงทอง และคณะ เอกสารวชิาการ “ดนตรีบ าบดั” ส านกัการแพทยท์างเลือก กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและ 

การแพทยท์างเลือก  สุขมุวทิมีเดียมาร์เกต็ติ้ง จ ากดั  กรุงเทพฯ 2551 หนา้ 144  –  145 
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จากแนวโน้มดงักล่าวน้ีเอง ส่งผลกระทบให้เกิดความต่ืนตวัและมีการจดัระบบองค์ความรู้ในเร่ือง
การแพทยท์างเลือกหรือ การแพทยแ์บบผสมผสานอยา่งเอาจริงเอาจงัในต่างประเทศตลอดระยะเวลา 
10 กว่าปีท่ีผ่านมา รวมทั้ งองค์การกนามยัโลกเองก็ตระหนักเห็นถึงความส าคญัดังกล่าว จึงมีการ
ก าหนดยุทธศาสตร์ทางด้านน้ีออกมาในแผนปี 2002 – 2005 ว่า จะช่วยเหลือประเทศต่างๆ ในการ 
ก าหนดนโยบายระดบัชาติเพื่อประเมินและควบคุมการใช้ประโยชน์จากการแพทยท์างเลือก หรือ
การแพทยแ์บบผสมผสาน ส่งเสริมการสร้างหลกัฐาน (Evidence) ท่ีน่าเช่ือถือเพื่อน าไปใชป้ระโยชน์
ต่อไป  เช่นเดียวกับประเทศอ่ืนๆ จากรายงานสุขภาพทางเลือกของ ส านักนโยบายและแผน
สาธารณสุข (ตุลาคม 2540) กล่าววา่ กระแสความต่ืนตวัเร่ืองศาสตร์การแพทยท์างเลือกในสังคมไทย
นั้นเร่ิมก่อตวัอย่างเด่นชดัเม่ือประมาณปี พ.ศ. 2530 โดยเร่ิมตน้จากการน าสมุนไพรมาใช้ การร้ือฟ้ืน
ภูมิปัญญาการแพทย์แบบพื้นบ้าน ไปจนถึงการแสวงหารูปแบบและวิธีการรักษาแบบต่างๆ จาก
ต่างประเทศมาใช้กันอย่างหลากหลาย จนกระทัง่กระทรวงสาธารณสุขได้มีการก่อตั้งกรมพฒันา
การแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือกข้ึนในปี 2545 ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรม19 

การใชก้ารแพทยท์างเลือกในประเทศไทย นั้นศาสตร์การแพทยท์างเลือกท่ีไดรั้บความนิยมและ
ถูกเลือกมาใช้ในสังคมไทย พบว่ามีการท าวิจยัเชิงส ารวจในภาพกวา้งของประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งอยู ่             
2 งานวจิยั ดงัน้ี  

จากรายงานสุขภาพทางเลือกของส านกันโยบายและแผนสาธารณสุข  เป็นการส ารวจในภาพ
กวา้งของประชาชน โดยศึกษาจากหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานเอกชนท่ีมี
บทบาทการด าเนินงานดา้นการแพทยท์างเลือกถึงเทคนิคเฉพาะของศาสตร์สุขภาพทางเลือกท่ีไดรั้บ
ความนิยมและถูกเลือกมาใชใ้นกลุ่มเป้าหมาย แบ่งได ้3 อนัดบั ดงัน้ี 

อนัดบัท่ี  1 Massage, Exercise, Juice Therapy, Meditation, Relaxation, Yoga 
อั น ดั บ ท่ี  2 Fasting, Lifestyle change, Natural food, Breathing pattern, Counseling, 

Music Therapy, Herbals 
อนัดบัท่ี 3 Acupuncture, Colon Therapy, Detoxification, Nutritional Therapy, Nutrition 

supplement, Macrobiotic, Guide imaginary 

จากการศึกษาสรุปได้ว่า 20 ศาสตร์ท่ีคนไทยรู้จกั ให้ความศรัทธาและมีความนิยมใช้จ  านวน               
25 ศาสตร์ ดงัน้ี สมุนไพร การนวด สมาธิโยคะ การนวดศีรษะ ร ามวยจีนไทเก๊ก พลงัรังสีธรรม สมาธิ

                                                        
19   จินตนา สงคป์ระเสริฐ และคณะ “ ดนตรีบ าบดักบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์” วารสารจิตวทิยาคลินิก ฉบบัท่ี 1  2538 
20  กระทรวงสาธารณสุข  รายงานสุขภาพทางเลือกของส านักนโยบายและแผนสาธารณสุข ไม่ปรากฏสถานท่ีพมิพ ์2540 
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หมุน ชีวะจิต พลงัจกัรวาลโยเร การฝังเข็ม การฟังดนตรี การสวดมนต์ภาวนา อบสมุนไพร การใช้
เคร่ืองหอมยาดม การใช้วิตามินเกลือแร่อาหารปลอดสารพิษ ด่ืมน ้ าผกัและผลไม้ การสวนล้างพิษ             
การดูหมอรดน ามนต ์ศิลปะบ าบดั การผอ่นคลายแบบ Biofeedback การใชค้าถาเวทมนต ์การเพ่งโดย
การใช้แสง สี เสียง การเขา้ทรงนั่งทางใน การใช้เก้าอ้ีแม่เหล็กไฟฟ้า นอกจากน้ียงัมีการน าศาสตร์
การแพทย์ทางเลือกรูปแบบต่างๆ ไปใช้ในกลุ่มผูป่้วยเร้ือรังต่างๆ ร่วมกับการแพทยแ์ผนปัจจุบัน         
ท่ีชดัเจนท่ีสุด คือ กลุ่มเพื่อนมะเร็งท่ีมีการน าเอาการแพทยท์างเลือกทั้งในรูปแบบของอาหารสุขภาพ 
การนัง่สมาธิ การใชหิ้นบ าบดั ฯลฯ มาใชร่้วมดว้ย21 

ท าให้เขา้ใจนิยามของดนตรีบ าบดัอย่างสากลหมายถึงการใช้ดนตรีเพื่อรักษาอาการท่ีผิดปกติ
โดยใช้วิทยาการทางคลินิกมาช่วย แต่เม่ือเปรียบเทียบกบัความเขา้ใจเร่ืองดนตรีบ าบดัแบบไทยนั้น         
จะเห็นไดว้า่ กิจกรรมดนตรีบ าบดับดัต่างๆ ยงัเป็นการน าเอาดนตรีมาใชป้ระโยชน์เท่าท่ีความสามารถ
ของผูท่ี้มีความสามารถดา้นดนตรีหรือนักดนตรีจะท าได ้โดยหลายท่านก็ไม่มีความรู้ทางดา้นแพทย ์
กายภาพบ าบัด หรือกิจกรรมบ าบดั หรือจิตวิทยาคลินิกเป็นต้น อาจเป็นเพราะการน าดนตรีบ าบัด             
อยา่งสากลมาใชใ้นประเทศไทย นั้นยงัไม่เขา้ข่ายการใชด้นตรีบ าบดัท่ีถูกตอ้ง แต่เป็นวิธีการใชด้นตรี
บ าบดัตามแนวความคิดแบบไทยท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั และเพื่อประโยชน์ในดา้นสุขภาพในสังคมไทย 
ทั้งในดา้นการส่งเสริมสุขภาพ และการฟ้ืนฟูร่างกายและจิตใจได ้

รูปแบบวธีิการใชด้นตรีเพื่อการบ าบดัในประเทศไทย 
จากการส ารวจขอ้มูลแหล่งให้บริการดา้นสุขภาพการใชด้นตรีเพื่อสุขภาพในประเทศไทยพบวา่

มีหลายหน่วยงาน ไดด้ าเนิน กิจกรรมดา้นดนตรีเพื่อการใชใ้นการรักษาหรือฟ้ืนฟูสุขภาพนั้น ซ่ึงบา้งก็
เรียกว่าดนตรีบ าบดับา้ง บา้งก็เรียกว่าดนตรีเพื่อสุขภาพ หรือดนตรีเพื่อการผ่อนคลายเป็นตน้ ทั้งน้ี             
บางหน่วยงานไดน้ าดนตรีไปทดลองใชก้บัผูป่้วยซ่ึงมีรายงานวา่ ไดผ้ลดี สถานท่ีให้บริการลกัษณะน้ี
ไดแ้ก่โรงพยาบาลต่างๆ รวมถึงศูนยพ์กัฟ้ืนบางแห่ง 

รูปแบบและวิธีการของการใช้ดนตรีเพื่อการบ าบัดและเพื่อสุขภาพในประเทศไทยพบว่า
แตกต่างกนัออกไป ตั้งแต่การใช้ดนตรีเพื่อการผ่อนคลายส าหรับผูท่ี้เขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล 
ผูป่้วยระยะพกัฟ้ืนหรือผูต้อ้งหาของกรมราชทณัฑ์ นอกจากน้ีมีบางสถานท่ีใช้ดนตรีเพื่อรักษาอาการ
ของโรคเช่น อาการเจ็บปวดจากโรคมะเร็ง อาการเกร็งของกลา้มเน้ือของผูท่ี้เป็นอมัพาตคร่ึงซีกหรือ
อาการเครียดของผูป่้วยทางจิตเวชเป็นต้น สถานท่ีให้บริการด้านดนตรีมีทั้งโรงพยาบาล โรงเรียน 
สถานพกัฟ้ืน และสถานฝึกอบรมดงัน้ี 

                                                        
21   เสาวนีย ์สังฆโสภณ “ ดนตรีเพือ่สุขภาพ ”  เอกสารประกอบการบรรยายประชุมวชิาการกรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทย 
 และการแพทยท์างเลือก ไม่ปรากฏสถานท่ีพมิพ ์ 2548 
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1) โรงพยาบาลกลาง สังกดักรุงเทพมหานคร 

ความเป็นมาของโครงการ: วงดนตรีไทยโรงพยาบาลกลาง เร่ิมก่อตั้งเม่ือปี พ.ศ. 2537 
โดยรวบรวมสมาชิกจากเจา้หน้าท่ีของโรงพยาบาลท่ีสนใจศึกษาดนตรีไทย และจดัหาครูมา
สอน  จนมีความรู้และเล่นดนตรีได ้และใชบ้รรเลงในงานประเพณีสงกรานตข์องโรงพยาบาล
กลางทุกปี   จนตั้งเป็นชมรมดนตรีไทย นกัดนตรีในวงทั้งหมดเป็นบุคลากรในโรงพยาบาล ผู ้
ควบคุมวง คือ ครูสมบูรณ์  บุญวงษ์ จากวิทยาลัยนาฏศิลป์ กรมศิลปากร กิจกรรมหลักของ
ชมรมน้ี คือ การน ากิจกรรม “ดนตรีในสวน” ท่ีส านักงานกรุงเทพมหานคร จัดข้ึนตาม
สวนสาธารณะต่างๆ มาประยุกต์เป็น “ดนตรีในโรงพยาบาล” และน าดนตรีไทยมาใช้ใน
กิจกรรมดนตรีบ าบัด และเม่ือต้นปี พ.ศ. 2548 ท่ีผ่านมาได้จัดตั้ งเป็นโครงการ “อนุรักษ์
วฒันธรรมไทย และดนตรีบ าบดั” ข้ึน เพื่อสืบสานดนตรีไทยและกระตุน้เตือนให้ประชาชน
ซาบซ้ึงในคุณค่าของศิลปะ วฒันธรรมไทย และภาคภูมิใจในเอกลกัษณ์ของความเป็นไทย 

วตัถุประสงค์: เพื่อช่วยบรรเทาความเจ็บปวด และมีส่วนควบคุมการตอบรับของร่างกาย
ท่ีมีต่อความเครียดของอารมณ์ ช่วยบรรเทาอาการของโรค การท างานท่ีผิดปติของอวยัวะ 
รวมถึงอาการเจ็บปวดจากบางโรค และบ าบดัทางจิตไดด้้วย ช่วยให้ร่างกายกระปร้ีกระเปร่า
กระฉับกระเฉง บรรเทาอาการหงอยเหงา เฉ่ือยชา เกียจคร้าน เน่ืองจากดนตรีมีความสัมพนัธ์
ระหวา่งอารมณ์ ระบบประสาทและภูมิคุม้กนัโรค เม่ือคนฟังดนตรีจะเกิดอารมณ์สุข สดช่ืน ท า
ให้สารเอนโดฟีน (endorphin) ซ่ึงเป็นฮอร์โมนท่ีร่างกายสร้างข้ึนหลงัออกมา บางจงัหวะบาง
บทเพลงอาจช่วยใหค้น้พบอารมณ์ของตวัเองอีกดว้ย 

รูปแบบและวิธีการด าเนินการ: รูปแบบท่ีน าดนตรีไปใชเ้ป็นการบรรเลงดนตรีไทย โดย
น ากิจกรรม “ดนตรีในสวน” ท่ีส านกังานกรุงเทพมหานคร จดัข้ึนตามสวนสาธารณะต่างๆ มา
ประยุกตเ์ป็น “ดนตรีในโรงพยาบาล” และน าดนตรีไทยมาใชใ้นกิจกรรมดนตรีบ าบดั ปัจจุบนั 
มีการตั้ งเป็นโครงการ ท่ี มี ช่ือว่า “อนุ รักษ์ว ัฒนธรรมไทย และดนตรีบ าบัด” สมาชิก
ประกอบดว้ยเจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาล ผูสู้งอายจุากชมรมผูสู้งอาย ุโรงพยาบาลกลางและนกัดนตรี
ไทยรับเชิญ จะเร่ิมบรรเลง   ทุกวนัศุกร์ในช่วงเช้า ตั้ งแต่เวลา 07.30 - 08.30 น. ณ ห้องโถง
ประชาสัมพนัธ์ เพื่อขบักล่อมผูป่้วยหรือคนไขท่ี้มารับการรักษานั้นไดผ้อ่นคลาย22 

 

                                                        
22  เอกสารโครงการดนตรีบ าบัดและอนุรักษ์วฒันธรรมไทย  โรงพยาบาลกลาง ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร                          
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2) โรงพยาบาลศรีนครินทร์มหาวทิยาลยัขอนแก่น  

ความเป็นมา : หอผู้ป่วยเคมีบ าบัด 5จ แผนกการพยาบาลบ าบัดพิ เศษ งานบริการ
โรงพยาบาล   ศรีนครินทร์มีโครงการใชด้นตรีบ าบดัในผูป่้วยมะเร็งท่ีมารับเคมีบ าบดั มาตั้งแต่
วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2548 ด าเนินการริเร่ิมโดยคุณอุบล  จ๋วงพานิช สืบเน่ืองมาจาก การรับรู้ถึง
ปัญหาท่ีคุกคามผูป่้วยมากท่ีสุด นั่นก็คือ ความทุกข์ทรมานจากความปวดท่ีรุนแรงและเร้ือรัง 
การสร้างแนวปฏิบติัการพยาบาลโดยใช้หลกัฐานเชิงประจกัษ์ (Evidence Based Practice) เพื่อ
ลดปวดจึงเป็นส่ิงจ าเป็นเพื่อใหผู้ป่้วย  มีความสุขสบาย และมีคุณภาพชีวติท่ีดี 

วตัถุประสงค์เพื่อบรรเทาความทุกข์ทรมานจากอาการเจ็บปวด และเพื่อลดความวิตก
กงัวล  ในผูป่้วยมะเร็งท่ีไดรั้บยาเคมีบ าบดั 

รูปแบบและวิธีการคือ: ส ารวจปัญหาของผูป่้วยมะเร็งท่ีไดรั้บยาเคมีบ าบดั ซ่ึงปัญหาของ
ของผูป่้วยมะเร็งท่ีไดรั้บยาเคมีบ าบดั ทบทวนแนวปฏิบติัในการลดปวด วิเคราะห์และน าดนตรี
บ าบดั  ไปใช้กบัผูป่้วย ซ่ึงพบว่าการใช้ดนตรีบ าบดัสามารถ ลดปวดได้จริง จึงน าโครงการ
ดนตรีบ าบดัมาใช้ในหน่วยงาน สามารถควบและบรรเทาอาการปวดอย่างมีประสิทธิภาพ23

  

3) โรงพยาบาลสวนสราญรมย ์จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
ความเป็นมา: โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ มีการใช้ดนตรีบ าบัดมาตั้ งแต่ พ.ศ. 2533                         

ในระยะแรกร่ิมจากการรวมกลุ่มของเจา้หนา้ท่ี เพื่อท ากิจกรรม โดยน าอุปกรณ์ดนตรีไปบรรเลง                     
ยงัหอผูป่้วย ในปี พ.ศ. 2540 ไดมี้การใชด้นตรีเสริมการรักษาผูป่้วยโรคลมชกัเพื่อการวจิยั ต่อมา                        
มีปรับเปล่ียนนโยบาย และวิธีการท ากิจกรรมดนตรี เพื่อประกอบกิจกรรมโดยเฉพาะ ปัจจุบนั
เรียกกิจกรรมดงักล่าววา่ กิจกรรมสันทนาการ ซ่ึงอยูใ่นกิจกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผูป่้วย 
โรงพยาบาลสวนสราญรมย ์มีคนไขป้ระมาณ 200 คน และมีการประเมินเม่ือท ากิจกรรมทุกคร้ัง 

วตัถุประสงค:์ เพื่อให้คนไขจิ้ตเภทมีความสุขในระดบัหน่ึง มีพฒันาการทางอารมณ์ท่ีดี
ข้ึน  ร่าเริงสนุกสนานมากกว่าเดิม สามารถส่ือสารกับผู ้อ่ืน คนไข้มีการวางตัวและกล้า
แสดงออกมากข้ึน กลา้เผชิญหนา้และควบคุมอารมณ์ไดดี้ เรียนรู้กฎของสังคมและมีทกัษะทาง
สังคมมากข้ึน 

                                                        
23  สมัภาษณ์ คุณอุบล  จ๋วงพานิช  หอผูป่้วยเคมีบ าบดั 5 แผนกการพยาบาลพิเศษ งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์  
 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 3 พฤษภาคม 2557 
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รูปแบบและวิธีด าเนินการ: กิจกรรมแรก คือ กิจกรรมสันทนาการ มีทุกวนัพุธของทุก
สัปดาห์ โดยให้คนไขเ้ตรียมความพร้อมก่อนและคนไข ้แนะน าตวัฝึกการแสดงออก และผอ่น
คลายอารมณ์ บนเวที จากนั้นให้ท ากิจกรรม ร้องเพลงคาราโอเกะ ซ่ึงพบวา่คนไขช้อบและให้
ความร่วมมืออยา่งดี 

กิจกรรมท่ีสองคือ มีการออกก าลงักายโดยการเตน้ประกอบจงัหวะเพื่อให้คนไขมี้การ
เรียนรู้มากข้ึน โดยจะเปิดเพลงเดิมท่ีมีท านองซ ้ ากัน เพื่อให้คนไข้จ  าท านองและท่าทางได ้
หลงัจากนั้น  จึงเปล่ียนเพลงเพื่อให้เกิดการพฒันาทางดา้นความจ าแบะมีสมาธิมากข้ึน ปัจจุบนั
เนน้การบ าบดัทางดา้นการเตน้ การร า และการร้องเพลงคาราโอเกะเป็นหลกั24 

4) โรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภูเบศร์ 
ความเป็นมาของโครงการ: กิจกรรมสันทนาการของโรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภูเบศร์ 

เร่ิมเม่ือปี พ.ศ. 2545 โดยมี อาจารยเ์สาวนีย ์ สังฆโสภาค วิทยากรจากโรงพยาบาลศิริราช เป็น
ผูใ้หค้วามรู้ดา้นน้ี ต่อมาโรงพยาบาลจึงเกิดความสนใจและจดัให้มีกิจกรรมดนตรีบ าบดั เกิดข้ึน 
ซ่ึงจดัอยู่ในแผนกกายภาพบ าบดั ตึกเปรมสุข ในระยะแรกมีการใช้กิจกรรมดนตรีบ าบดักับ
ผูป่้วยอ่อนแรง โดยแบ่งเป็นกลุ่มๆ ใช้เคร่ืองดนตรีเดิมท่ีโรงพยาบาลมีอยู่ คือ กีตาร์ ออร์แกน 
ต่อมาไดป้ระยุกต์ ใหม่โดยใช้เคร่ืองดนตรีไทย เน่ืองจากเห็นว่าเคร่ืองดนตรีสากลยากเกินไป 
ไม่เหมาะสมกบัผูป่้วย เคร่ืองดนตรีไทยท่ีใช้ในปัจจุบนัมี องักะลุง ฉ่ิง ฉาบ กลองและมีการ
ประดิษฐเ์พิ่มเติม โดยใชข้วดเปล่า ใส่เมด็ถัว่เขียว  ไมเ้คาะ  และมีการร้องเพลงคาราโอเกะ 

วตัถุประสงค์: เพื่อผอ่นคลายกลา้มเน้ือ และเพื่อช่วยให้ผูป่้วยมีสภาพจิตใจดีข้ึน เป็นการ
สร้างสัมพนัธไมตรีระหวา่งผูป่้วยกบัเจา้หนา้ท่ี และผูป่้วยดว้ยกนั ฝึกการใชชี้วติในสังคม 

รูปแบบและวิธีการ: จดัผูป่้วยออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 8 - 12 คน โดยแยกประเภทผูป่้วย
ตามอาการ และท ากิจกรรมโดยใช้ศิลปะบ าบดัประกอบ คือ ผูป่้วยวาดรูป ป้ันดินน ้ ามนั ใน
ระหวา่งท ากิจกรรมจะเปิดเพลงคลอไปดว้ย ในส่วนการใช ้องักะลุงบ าบดั จะใชก้บัผูป่้วยอ่อน
แรงแขน ให้ผูป่้วยเขย่าตามจงัหวะและตวัโน้ต เป็นการฝึกเกร็งกล้ามเน้ือ ฝึกสมาธิ อีกทั้งยงั
ไดรั้บความสนุกสนานดว้ยในผูป่้วยท่ีมีการซึมเศร้า ทางเจา้หน้าท่ีจะมีกิจกรรมร้องเพลง คารา
โอเกะ เพื่อเป็นการผอ่นคลายแก่ผูป่้วยดว้ย 

 

                                                        
24   สัมภาษณ์คุณสายญั  กิตติสุนทโรภาส โรงพยาบาลสวนสราญรมย ์สุราษร์ธานี 3 พฤษภาคม 2557 
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5) สถาบนัจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจา้พระยา  กรุงเทพมหานคร 
ความเป็นมาของโครงการ: โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา เร่ิมก่อตั้งในปี พ.ศ. 2453 

กิจกรรมนนัทนาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัดนตรีไทยนั้นได ้ก าเนิดตั้งแต่การเร่ิมก่อตั้งโรงพยาบาล ซ่ึง
ก่อนนั้น  มีกิจกรรมดนตรีโดยใชก้ารบรรเลงวงป่ีพาทย ์และมีการใชร้ะนาดรางเดียวเล่นเพื่อให้
คนไข ้ล้อมวงฟังแล้วปรบมือตามจงัหวะ ต่อมาได้มีการพฒันากิจกรรมข้ึนอย่างต่อเน่ืองจน 
กระทัง่ปี พ.ศ. 2540 จึงมีการจดัตั้งกลุ่มกิจกรรมดนตรีเพื่อสันทนาการข้ึนโดยมีแพทยพ์ยาบาล 
นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าท่ีอาชีวบ าบัด มาร่วมกลุ่มกิจกรรมและมีการ
ด าเนินงานโดยใชด้นตรีเป็นกิจกรรมสันทนาการ เพื่อการผอ่นคลายมาถึงปัจจุบนั 

วตัถุประสงค์: เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด และฝึกสมาธิ ฝึกความกล้าแสดงออก 
เพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจในตวัเอง และฝึกความเป็นผูน้ าอีกดว้ย 

รูปแบบและวิธีการ: ในการบ าบดันั้นแพทยแ์ละพยาบาลจะส่งคนไขม้าตามอาการ จะมี
ผูป่้วยประเภทจิตเภทและคนไขท้ัว่ไปโดยเป็นคนไขโ้รงพยาบาล กลางวนัและจิตเวชวยัรุ่น 
กิจกรรมดนตรีจะท าเป็นกลุ่ม ในอดีตจะจดักิจกรรมท่ีมีช่ือวา่ “กิจกรรมองักะลุงบ าบดั” อาทิตย์
ละ 2 วนั แต่ทั้งน้ีเพื่อให้กิจกรรมมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัจ านวนเจา้หนา้ท่ี ทางสถาบนั
จิตเวชสมเด็จเจา้พระยาไดป้รับเปล่ียนกิจกรรมดงักล่าวให้กลายมาเป็นกิจกรรมสันทนาการให้
ความบนัเทิงแก่ผูป่้วย โดย  ทุกๆ วนัจะมีการแสดงท่ีจะโดยกลุ่มพยาบาลและกลุ่มคนไข ้ส่วน
ทุกวนัองัคารก็จะมีนกัศึกษาพยาบาลฝึกงานมาร่วมจดัการแสดงใหก้บัผูป่้วยอีกดว้ย25 

6) สถานพกัฟ้ืนสวางคนิวาส สภากาชาดไทย  สมุทรปราการ 
ความเป็นมา: เม่ือประมาณ ปี พ.ศ.2534 นายอะกะโบชิ ผูก่้อตั้ งสมาคมดนตรีบ าบัด                         

ในกรุงโตเกียวมีช่ือว่า Tokyo Music Volunteer Association ได้น าเอาวิธีการบ าบดัของเขามา
เผยแพร่ในประเทศไทย โดยน าอุปกรณ์คือเคร่ืองดนตรีท่ีใชใ้นการท ากิจกรรมดนตรีท่ีคิดคน้ข้ึน 
มาใช้ท่ีสถานพกัฟ้ืนสวางคนิวาสน้ี ท าให้มีผูส้นใจในวิธีการดนตรีบ าบดัแบบอะกะโบชิเป็น
จ านวนมาก   ทางผูอ้  านวยการสถานพกัฟ้ืนสวางคนิวาส สภากาชาดไทย ไดแ้ก่ ศาสตราจารย์
กิตติคุณนายแพทยเ์สก  อกัษรานุเคราะห์ ไดจ้ดัใหมี้กิจกรรมดนตรีบ าบดัทุกวนัพฤหสับดีในทุก
สัปดาห์ โดยรูปแบบของกิจกรรมเป็นการใหผู้ป่้วยร้องและเล่นดนตรี 

                                                        
25  สัมภาษณ์ คุณอุไร  วสุิทธิใจ  สถาบนัจิตเวชศาสตร์ สมเดจ็เจา้พระยา กรุงเทพมหานคร  3 พฤษภาคม 2557    
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วตัถุประสงค์: เพื่อให้ผู ้ป่วยมีความผ่อนคลาย และบางกิจกรรมช่วยเพิ่มแรงของ
กลา้มเน้ือ ไดเ้ม่ือผูป่้วยไดอ้อกก าลงัโดยใชด้นตรีเป็นส่ือ 

รูปแบบและวิธีการ: ทางสวางคนิวาสไดจ้ดัให้มีกิจกรรมนนัทนาการทุกวนัพฤหสับดีใน
ตอนบ่าย ท่ีตึกกายภาพบ าบดั โดยจะแบ่งให้คนไขเ้ลือกกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ตามความ
พอใจ ซ่ึงประกอบไปดว้ยการฝึกการหายใจ การร้องเพลง การเล่นดนตรีเช่น การเขยา่องักะลุง 
การเคาะจงัหวะ ฉ่ิง กรับ หรือแทรมโบริน เพื่อฝึกกลา้มเน้ือท่ีลีบ ให้แข็งแรงข้ึน มีการร้องคารา
โอเกะ และเล่นเกมดนตรี กิจกรรมเหล่าน้ีจะท าให้คนไข ้ท่ีมาท ากายภาพบ าบดัไดผ้่อนคลาย 
และพฒันาจิตใจใหอ้ยู ่  ในสภาวะท่ีดีข้ึน26 

จากข้อมูลการจัดกิจกรรมดนตรีในโรงพยาบาลและสถานท่ีต่างๆท่ีกล่าวมาพบว่า 
ปัจจุบนั  ในประเทศไทยมีเพียงการใช้รูปแบบท่ีผสมผสานกนั คือ การใชด้นตรีเป็นส่ือในการ
จดักิจกรรมดนตรีเพื่อให้เกิดการผอ่นคลาย ทั้งทางร่างกายและจิตใจ หรือใชป้ระกอบการออก
ก าลงักายส าหรับผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม แมว้่า จะมีโรงพยาบาลบางแห่งใช้ดนตรีเพื่อบ าบดัความ
วิตกกังวล ความเครียด หรือ  ความเจ็บปวด และยงัไม่ปรากฏว่ามีหน่วยงานใดได้น าดนตรี
บ าบดัไปใชใ้นการบ าบดัเฉพาะโรคในเชิงปฏิบติัการทางคลินิกตามหลกัสากล จึงเห็นไดว้า่ การ
ใช้ดนตรีเพื่อการบ าบัดในโรงพยาบาล ในประเทศไทย นั้ นให้ความส าคญักับการส่งเสริม
สุขภาพ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อภาวะสุขภาพกายและจิตใจ 

2.2  ประวตัิความเป็นมาและลกัษณะของดนตรีพืน้บ้านล้านนา 

2.2.1 ประวตัิความเป็นมา 
ดนตรีพื้นบ้านเป็นดนตรีท่ีเป็นเหมือนสัญลักษณ์ท่ีบ่งบอกความเป็นตวัตนของสังคมนั้นๆ                   

ทั้งเร่ืองของลกัษณะนิสัยของคนส่วนใหญ่ในสังคม ดงัเช่น ดนตรีพื้นบ้านอีสานมกัเป็นดนตรีท่ีมี           
ความสนุกสนาน จึงสะทอ้นถึงบุคลิกของคนทางภาพตะวนัออกเฉียงเหนือว่า เป็นคนร่าเริง รักความ
สนุกสนาน อีกทั้ ง เคร่ืองดนตรีของดนตรีพื้นบ้านยงัสะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรในสังคม เช่น ประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ในเร่ืองของป่าไมเ้คร่ืองดนตรีส่วนใหญ่จึงมี
ไมเ้ป็นวตัถุดิบหลกั 

                                                        
26  สัมภาษณ์ คุณชยัวฒิุ  ดินปรางค ์สถานพกัฟ้ีนสวางคนิวาส  ศูนเวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ูสภากาชาดไทย อ าเภอเมือง  จงัหวดั 
 สมุทรปราการ  4 พฤษภาคม 2557 
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เพลงพื้นบา้นจดัเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมองคว์ตัถุไม่มีรูปร่าง ใชภ้าษาท่ีเปล่งเสียงออกมา
เป็นส่ือในการบอกเล่าเร่ืองราวต่างๆ เป็นการถ่ายทอดโดยการเรียนรู้จากครูเพลงรุ่นก่อนๆ สืบทอด 
กนัมา ท่ีสามารถบ่งบอกถึงชีวติคน27 

วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย ์สภาพภูมิประเทศ อากาศ ฤดูกาล และส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ลว้นมี
ส่วนส าคญัก่อให้เกิดศิลปวฒันธรรมต่างๆนานา สรรพส่ิงท่ีรายลอ้มรอบตวัส่งผลกระทบต่อความคิด 
ความรู้สึกความเช่ือของผูค้นท่ีอยู่อาศยัในถ่ินนั้น การเกิดข้ึนของบทร้องและเพลงพื้นบา้นก็เช่นกนั 
ท่ีมา เน้ือหา และรูปแบบลว้นผูกพนักบัวิถีวฒันธรรม ธรรมชาติรอบตวั ภาคเหนือดินแดนอนัอุดม                 
ไปด้วยภูเขา หุบเขา และท่ีราบระหว่างภูเขา เป็นแหล่งก าเนิดต้นน ้ าส าคญัหลายสายของประเทศ              
ทิวเขาส่วนใหญ่ทอดยาวตามแนวเหนือจรดใต ้ภูมิประเทศอุดมไปดว้ยป่าไม ้และมีภูมิอากาศร้อนช้ืน
สลบัหนาวเยน็เม่ือถึงฤดูกาล 

เสียงเพลง เสียงดนตรี บทร้องขบัขาน เป็นสีสันของการด ารงชีวิต ไม่วา่จะเป็นแง่ความบนัเทิง
ใจ บรรยายความรู้สึก สุข ทุกข ์สภาพกายหรือสภาวะจิตใจ มนุษยส์ร้างถอ้ยค าและน ้ าเสียงท่ีแสดงถึง
ส่ิงท่ีรับรู้ออกมา และในอีกแง่หน่ึงยงัเพื่อติดต่อส่ือสารถึงความเช่ือความเร้นลบั ความศรัทธาต่อส่ิงท่ี
แอบแฝงอยู่ในพลังธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นเทพ เทวดา เจา้ท่ี เจ้าทุ่ง ผีต่างๆ กระทัง่บรรพบุรุษวงศ์
ตระกูลท่ีตนสืบเช้ือสาย เสียงเพลง เสียงดนตรี บทขบัขานต่างๆ เหล่าน้ีลว้นประสานอยูใ่นประเพณี
พิธีกรรมอยูเ่สมอ ทั้งน้ีก็เพื่อให้การด ารงชีวิตภายใตก้ารหมุนเวียนของธรรมชาติฤดูกาล เป็นไปโดย
สงบ การตีเกราะเคาะไม ้ส่งเสียงโห่ร้องเป็นสัญญาณต่อกนั การกระทบกระแทกของวตัถุต่างๆ ลว้น
ก่อใหเ้กิดเสียงและจงัหวะแตกต่างกนัไปนานเขา้ก็เกิดการผสมผสานกลายเป็นเคร่ืองดนตรี ข้ึนมาได ้

ล้านนาเป็นช่ือของบริเวณภาคเหนือตอนบน ซ่ึงเคยเป็นอาณาจกัรท่ีรุ่งเรืองมาก่อน โดยมี
เชียงใหม่ เป็นศูนยก์ลาง บริเวณอาณาจกัรลา้นนากวา้งใหญ่ไพศาลกวา่ปัจจุบนัมากพอสมควร เพราะ
ยงัไม่มีการปักปันเขตแดนเป็นประเทศไทย สหภาพพม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สาธารณรัฐประชาชนจีน แมจ้  านวนประชากรยงัไม่มาก แต่หลากหลายชาติพนัธ์ุ ในขณะเดียวกัน
อารยะธรรมวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของชนพื้นเมือง ยงัไม่เจริญเพราะเป็นชุมชนปิด และ
ค่อนขา้งมิดชิด  

ดนตรีพื้นบา้นในประเทศไทยมีเป็นจ านวนมาก ซ่ึงดนตรีพื้นบา้นลา้นนาก็เป็นส่วนหน่ึงในนั้น 
ดนตรีพื้นบา้นล้านนาเป็นดนตรีพื้นบา้นประจ าภาคเหนือ หากบุคคลทัว่ไปท่ีไม่ใช่คนพื้นเมืองท่ีอยู่

                                                        
27  สุพตัรา  สุภาพ  สังคมวิทยา   ไทยวฒันาพานิช กรุงเทพฯ 2540 
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ภาคเหนือจะนึกถึงดนตรีพื้นบ้านล้านนา ส่วนใหญ่คงจะนึกถึง “สะล้อซอซึง” เป็นอันดับแรก 
เน่ืองจากเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของดนตรีพื้นบา้นลา้นนา  

เม่ือหลากหลายกลุ่มชาติพันธ์ุ ต้องมาอยู่รวมกันในพื้นท่ีเดียวกัน ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์                    
ทางสังคมและปฏิสัมพนัธ์ทางศิลปวฒันธรรมข้ึนมา จึงท าให้ชุดความคิดทางศิลปวฒันธรรมท่ีเคย
หลากหลาย ถูกหลอมรวมกลมกลืนเขา้ดว้ยกนั ก่อรูปเป็นปรากฏการณ์ใหม่ทางศิลปวฒันธรรมปรากฏ
ข้ึนมา จากนั้น จากนั้นทั้งรูปแบบและวธีิการจึงถูกส่ือสารขยายเขา้สู่ปริมณฑลทางสังคมก่อใหเ้กิดเป็น
กระแสค่านิยมและพฒันาไปสู่ความเช่ือ กระทัง่ในท่ีสุดไดก้ลายมาเป็นสัญลกัษณ์ทางวฒันธรรมของ
ชุมชน ท่ีถูกน ามาใช้ร่วมบนพื้นฐานของความรู้สึก วา่เป็นส่วนหน่ึงของกนัและกนั ดงัภาษาพื้นเมือง
ทางภาคเหนือท่ีเรียกว่า หน้าหมู่ ท่ีใครไม่อาจอา้งสิทธิความชอบธรรมในการแสดงความเป็นเจา้ของ 
เช่น สะล้อ ซึง ป่ีจุมเป๊ียะ และกลองชนิดต่างๆ ด้วยจินตนาการในการสร้างบรรยากาศ เพื่อให ้                    
ส่ิงเหล่าน้ีเป็นไปอย่างสอดคล้องกบัค าว่าหน้าหมู่ เกิดเป็นศพัท์เฉพาะท่ีใช้เรียกส่ิงเหล่าน้ีว่า ดนตรี
พื้นเมือง  ค  าว่า พื้น ในหนงัสือประวติัศาสตร์ล้านนา ไดอ้ธิบายไวว้่า “พื้น” หมายถึงประวติัศาสตร์ 
ความเป็นมา ดงันั้น ค าวา่ดนตรีพื้นเมือง จึงน่าจะมีความหมายวา่ ดนตรีท่ีมาพร้อมกบัประวติัศาสตร์
ของเมือง แสดงถึงนยัอนังดงามทั้งในเชิงสุนทรียศาสตร์ และประวติัศาสตร์28 

ชนเผ่าแรกท่ีมาตั้งถ่ินฐานภูมิล าเนาในบริเวณน้ี คือ “กลุ่มชนเช้ือสายมอญ” หรือท่ีเรียกเป็น
ภาษาถ่ินวา่ “เม็ง” ต่อมาเม่ือเจริญรุ่งเรืองมากข้ึนจึงสถาปนาข้ึนเป็นนครรัฐหรือแควน้ รู้จกักนัในนาม                
“หริภุญไชย” เม่ือประมาณ 1200 ปีก่อน ก่อนมีนครรัฐท่ีมีช่ือว่า “นพบุรีศรีเวียงพิงค์” ไม่น้อยกว่า               
500 ปี 

การดนตรีของชาวหริภุญไชยในระยะแรก น่าจะเป็น “วงพาทยฆ์อ้ง” หรือ “ป้าดก๊อง” ในภาษา
ถ่ินลา้นนา ดงัมีปรากฏในศิลาจารึกบางแห่งชดัเจน นอกจากนั้นยงัมีเคร่ืองดนตรีบางช้ินท่ีใช้ผสมวง 
บรรเลงมาจนถึงทุกวนัน้ีอยา่งนอ้ง 2 ชนิด ไดแ้ก่ ป่ีมอญ และกลองเต่งทิ้ง (ตะโพนมอญ) 29 

การดนตรีในสมยัหริภุญไชยในยคุแรก สันนิษฐานวา่ใชป้ระโยชน์เพียงสองประการ คือ 
1) ใชป้ระโคมประกอบพิธีกรรมบางอยา่ง บางชนิด 
2) ใชป้ระโคมเพื่อเฉลิมฉลอง หรือแสดงอิสริยยศของชนผูเ้ป็นหวัหนา้ 

                                                        
28   กนกรัตน์  สุขีสนธ์ิ   เพลงพืน้บ้านล้านนาในจังหวดัเชียงใหม่  วทิยานิพนธ์ ศิลปศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยั                  
 ศรีนครินทรวโิรฒ 2551  
29  สรัสวดี  อ๋องสกลุ ประวติัศาสตร์ลา้นนา บริษทัอมรินทร์พร้ินติ้งแอนดพ์บัลิชช่ิง จ ากดั กรุงเทพฯ 2552 
 หนา้ 100 – 125 
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เหตุท่ีใชค้  าวา่ “ประโคม” เพราะเช่ือวา่ภูมิปัญญาของชนในยคุนั้น น่าจะยงัไม่กา้วหนา้กวา้งไกล 
ถึงขนาดผสมวงและแต่งเพลง ท านองเพลงต่างๆ เพื่อใชบ้รรเลงไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ เหตุการณ์
นั้ นๆ ส าหรับเคร่ืองดนตรีท่ีใช้บรรเลงแต่ละคร้ัง น่าจะประกอบไปด้วย ฆ้อง กลอง ป่ี  และ                     
เคร่ืองประกอบจงัหวะบางอย่างเป็นหลกั ส่วนจะมีจ านวนมากน้อยเท่าใด ไม่อาจระบุช้ีชดัลงไปได ้
เพราะไม่ปรากฏหลกัฐานแน่ชดั 

พิธีกรรมในยุคแรกของ หริภุญไชย น่าจะเป็นพิธีกรรมท่ีเก่ียวกับความเช่ือถือในเร่ือง “ผี” 
มากกว่า “พุทธ” ส่วน “พราหมณ์” ไม่น่าจะเข้ามาปะปนหรือเก่ียวข้องด้วย เพราะ ลัทธิพราหมณ์                
ย ังไม่ เผยแพร่เข้ามาในดินแดนน้ี  ดังหลักฐานท่ี มีปรากฏทั้ งด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 
สถาปัตยกรรม และอ่ืนๆ  

เคร่ืองดนตรีท่ีเป็นของชนพื้นเมืองดั้งเดิมของกลุ่มชนต่างๆ ในภูมิภาคน้ีน่าจะมีอยูเ่ดิมบา้งแลว้ 
เช่น ขลุ่ย ป่ี สะล้อหรือตะล้อหรือทะล้อ ซึง กลอง ฆ้อง ต่ิง แคน ดงัปรากฏหลกัฐานอยู่ในหนังสือ 
นิราศหริภุญไชย และจากค าพรรณนาในนิราศนั้นยงัท าให้สรุปได้ว่า เคร่ืองดนตรีดั้ งเดิมสามารถ
น าไปใชร้วมวงบรรเลง ร่วมในพิธีกรรมและงานเฉลิมฉลองได ้30 

2.2.2 เคร่ืองดนตรีพืน้บ้านล้านนา 

ลกัษณะเคร่ืองดนตรีแต่ละอย่างแต่ละชนิดของวงพาทย-์ฆ้อง ในล้านนาไม่อาจช้ีชัดได้ว่ามี
รูปแบบอยา่งไร แต่สันนิษฐานวา่ ใกลเ้คียงกบัปัจจุบนัพอสมควร ส่วนใจใชเ้คร่ืองดนตรีชนิดใด ผสม
วงบา้ง    

เคร่ืองดนตรีท่ีมีอยูแ่ละใชบ้รรเลงมีสองประเภท 
ประเภทแรกเรียกว่า “วงพาทย-์ฆ้อง” ประกอบไปด้วยเคร่ืองดนตรีท่ีท าด้วย “โลหะ” ได้แก่ 

ฆอ้ง ขนาดต่างๆ ท่ีท าดว้ยไม ้ขึงดว้ยหนงั และไมเ้จาะรู้มีล้ินและไม่มีล้ิน ไดแ้ก่ กลองต่าง ป่ี และ ขลุ่ย  
ประเภทท่ีสอง ลว้นเป็นประดิษฐกรรมจากภูมิปัญญาของบรรพชนชาวลา้นนาโดยแท ้เพราะ

วสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการประดิษฐ์เกือบทั้งหมดเป็นส่ิงท่ีมีอยู่ในทอ้งถ่ิน ไม่จ  าเป็นตอ้งไปหาซ้ือจาก
แหล่งใด ได้แก่ ซึง สะล้อ หรือ ทร้อ (ทะร้อ) หรือตะล้อ  ป่ี  ขลุ่ย  ต่ิง  เป๊ียะ หรือ เพี๊ยะ หรือเพียย   
กลอง31 

                                                        
30  สิริกร ไชยมา ซอ เพลงพืน้บ้านล้านนา ภมิูปัญญาชาวเหนือ  ส านกัพมิพแ์พร่ไทยอุตสาหการ แพร่  2543 หนา้  1 – 3 
31  ชมรมสืบสานต านานป่ีซอ ซอพืน้บ้านศิลปะการขบัขานล้านนา: โครงการส่ือพืน้บ้านเพ่ือการพฒันาท้องถ่ิน 
 ส านกัพมิพน์พบุรีการพมิพ ์ เชียงใหม่  2548 
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เคร่ืองดนตรีได้ถูกจดัออกเป็นประเภทตามลักษณะเฉพาะของเคร่ืองดนตรีนั้ น ได้เป็น  4 
ประเภท คือ เคร่ืองดีด เคร่ืองสี เคร่ืองตี และเคร่ืองเป่า ดงัน้ี 

1)  เคร่ืองดีด ไดแ้ก่ 
1.1) ซึง เป็นเคร่ืองดนตรี ประเภท ดีด รูปร่างคลา้ย “พิณ หรือซุง” ของภาคอีสาน 

หรือคลา้ย กีตาร์ ของชาวตะวนัตก น่าจะเกิดข้ึนมาในระยะเวลาใกลเ้คียงกบัสะลอ้ ซึงท่ี
ใชอ้ยูท่ ัว่ไป   มี 3 ขนาด แบ่งเป็น 

- ซึงเล็ก หรือ ซึงนอ้ยหรือท่ีเรียก “ซึงหนอ้ย” 
- ซึงกลาง 
- ซึงใหญ่ นิยมเรียก “ซึงหลวง” 

 
ภาพที ่ 2.1  ซึงขนาดต่างๆ 

การข้ึนเสียงของซึงน้ีจะข้ึนไวส้ายละหน่ึงเสียง ท าให้ซึงมี 2 เสียง เรียกว่า เสียง
เอก กบัเสียงทุ้ม นิยมเรียกว่า “ซึงลูก 5” บา้ง “ซึงลูก 4” บ้าง ปัจจุบนั ซึงท่ีพบเห็น จะมี 4 
สาย แต่ความจริงแล้ว ช่างซึง (คนดีดซึง) จะข้ึนเสียงไว ้ซ ้ ากนัเป็นคู่ คือสายเอก 2 สาย 
สายทุม้ 2 สาย เพราะจะท าให้เสียงดงัข้ึน ซ่ึงในความเป็นจริงแลว้ เสียงท่ีไดจ้ะไม่ไพเราะ
เท่าท่ีควร ผิดกบัการบรรเลงเพียง 2 สาย ตามแบบโบราณเพื่อให้เขา้ใจมากข้ึนเก่ียวกบั
ศพัทข์องการดนตรีของลา้นนา จึงขอขยายความค าศพัทท่ี์ใชก้นัในหมู่นกัดนตรีพื้นเมือง
ลา้นนาทัว่ไป ดงัน้ี 

ค าวา่ “ลูก” หมายถึง คู่เสียง ระหวา่ง “สายเอก” กบั “สายทุม้” 

ค าวา่ “ลูก 4” หมายถึง มีสายทุม้ กบั สายเอก ท่ีมีเสียงต่างกนั 4 เสียง 
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ค าว่า “ลูก 5” หมายถึง มีสายทุม้ กบั สายเอก ท่ีมีเสียงต่างกนั 5 เสียง แต่ลูก 5 จะ
เร่ิมท่ีเสียงต ่าท่ีสุด หากเทียบกับเสียงดนตรีสากล จะเท่ากับ เสียง “โด (ต ่า)”  ไปถึง 
“ซอล”ส าหรับ “ลูก 4” จะเร่ิมเสียงต ่า ท่ี “ซอล” ไปถึง “โด(สูง)” 

1.2) พิณเป๊ียะ เป็นเคร่ืองดนตรี ประเภท “ดีด น่าจะเกิดหลงั “ซึง” เพราะตอ้งใช้
เทคโนโลยชีั้นสูง ทั้งดา้นการสร้าง  ส่วนการบรรเลง มี 2 สาย ต่อมาจึงพฒันาเป็น 3 สาย  
4 สาย จนถึง 7 สาย เป๊ียะ ไม่นิยมน ามาบรรเลงผสมวง เน่ืองจากเสียงท่ีบรรเลงออกมา
นั้น เบา เหมาะส าหรับใช้ประเทืองอารมณ์และบรรเลงในสถานท่ีเงียบสงบแต่เพียงช้ิน
เดียว ไม่เหมาะท่ีจะน าไปบรรเลงร่วมกบัเคร่ืองดนตรีชนิดอ่ืน เพราะเคร่ืองดนตรีอ่ืนจะ
ดงักลบเสียงหมด  เป๊ียะ ประกอบไปดว้ยส่วนส าคญั  4 ส่วน ไดแ้ก่ 

คนัเป๊ียะ ท าดว้ยไมเ้น้ือแข็ง ประเภทไมแ้ดง ไมชิ้งชนั ไมม้ะเกลือ ไมป้ระดู่ ไมมี้
ยมหิน เพื่อให้แข็งแรง เสียงไพเราะ เหลากลมมน ไดส้ัดส่วน ปลายเรียวเล็ก โคนใหญ่ มี
ความยาวประมาณ 70 - 90 เซนติเมตร นอกจากนั้น ยงัแบ่งส่วนคันเป๊ียะออกเป็น 2 
ส่วนยอ่ย คือ 

1.2.1)  ท่อนหวั เหลากลมมน เส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 1 - 1.5 เซนติเมตร 
ส าหรับใชส้วม หวัเป๊ียะ ท่ีท าดว้ยโลหะ เพื่อใชเ้ป็นท่ีผกู และพาดสายท่ีท าให้เกิด
เสียงไปยงัลูกบิดท่ีท าใหส้ายตึง 

1.2.2)  ท่อนปลาย เหลากลมมน เช่นเดียวกนั เส้นผา่ศูนยก์ลาง ประมาณ 2 - 
3 เซนติเมตร ไดส่้วนกบัท่อนหวั เจาะเป็นรูตามความตอ้งการ เพื่อเอาไวใ้ส่ลูกบิด 
ระยะห่างจากปลายสุดของคนัเป๊ียะ ประมาณ 5 น้ิวฟุต 

หัวเป๊ียะ ท าดว้ยโลหะ คลา้ยส าริด ภาษาถ่ินเรียกว่า “ตองแข” เป็นรูปหัวช้างบา้ง 
นกยงูบา้ง นกหสัดีลิงคบ์า้ง ส าหรับใชพ้าดสาย และเพิ่มความสวยงาม 

 

 



 

 32  

 

 
ภาพที ่ 2.2  พิณเป๊ียะ 

เคร่ืองบงัคบัเสียง ท าดว้ยกะลามะพร้าวผ่าซีก ตากแห้ง มีลกัษณะผิดกบักะโหลก
ซออู ้อยา่งเห็นไดช้ดั 

สายท่ีท าให้เกิดเสียง เดิมใชเ้ส้นลวดธรรมดา ต่อมาใชเ้ส้นลวด เบรกรถจกัรยาน 2 
ลอ้ โดยแกะเอามาเพียงเส้นเดียว ภายหลงัวิวฒันาการทางเทคโนโลยี สูงข้ึน จึงใช้เส้น
ลวดท่ีท าจากทองเหลือง เพราะ ให้เสียงท่ีไพเราะกว่า นอกจากเป๊ียะจะใช้เป็นเคร่ือง
ดนตรีประจ ากายของบ่าวลา้นนาบางคนในอดีตแลว้ เป๊ียะยงัมีประโยชน์แก่ผูเ้ป็นเจา้ของ
อีกมากมาย ไดแ้ก่  

ใช้เป็นเคร่ืองแสดงความสามารถ ภูมิปัญญา ของผูเ้ป็นเจ้าของ เพราะมีค ากล่าว
ยนืยนัไวม้าแต่เดิมวา่ “สามเดือนหดัป่ี สามปีหดัเป๊ียะ” แสดงวา่หารหดัเป๊ียะนั้นยากมาก 
ใช้เป็นเคร่ืองแสดงฐานะและสุขภาพท่ีสมบูรณ์แข็งแรงของผูเ้ป็นเจา้ของใช้เป็นอาวุธ
ยามคบัขนัท่ีจดัวา่ค่อนขา้งร้ายแรงกวา่เคร่ืองดนตรีทุกชนิด 

เป๊ียะ ไม่น่าจะเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีชาวล้านนารับเอารูปแบบ และวิธีการมาจาก
พราหมณ์ ดว้ยเหตุผลหลายประการ 

เป๊ียะ  มีหวัเป็นโลหะ แต่พิณน ้าเตา้ของพราหมณ์ ไม่ตอ้งมีหวั 
เป๊ียะ ไม่ใช้ “น ้ าเต้า” มาเป็นส่วนประกอบ ทั้ งๆท่ีบริเวณล้านนามีน ้ าเต้าภูเขา

ขนาดต่างๆ มากมาย แต่กลบัใช ้“กะลามะพร้าว” แทน 



 

 33  

เป๊ียะ ไม่ไดน้ ามาใชใ้นพิธีกรรมเลย ใชแ้ต่ประเทืองอารมณ์ คลายเครียดและแอ่ว
สาวเท่านั้น 

ลทัธิธรรมเนียมศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ไม่เคยเขา้มามีอิทธิพลในลา้นนาในยุคนั้น
เลย ความเช่ือในเร่ืองศาสนาของชาวล้านนา เร่ิมท่ี “ผี” โดยมี “แถน” เป็นใหญ่ก่อน 
ต่อมาจึงถึง “พุทธ” ส่วน “พราหมณ์” เพิ่งจะเขา้มามีอิทธิพลภายหลงัสุด อน่ึง เป๊ียะไม่
นิยมผสมวงบรรเลง เพราะ   เป็นศาสตร์เฉพาะตวั และไม่ไดน้ ามาใชง้านทัว่ไป 

 

 
ภาพที ่ 2.3    สะลอ้ลกัษณะต่างๆ 

2)  เคร่ืองสี ไดแ้ก่สะลอ้เล็ก สะลอ้กลาง สะลอ้ใหญ่ 

สะล้อ เป็นเคร่ืองดนตรีประเภท “สี” มีรูปร่างคล้าย “ซออู้” ของภาคกลาง แต่เสียงท่ี
บรรเลงออกมานั้ น จะสูง เล็กและแหลมกว่า คล้าย “ซอด้วย” เพราะใช้สาย ท่ีท าด้วยโลหะ 
สันนิษฐานว่าจะรับอิทธิพลและรูปแบบมาจากคนไทยอาหม ในเควน้มณีปุระ ประเทศอินเดีย  
สะลอ้มี 3 ขนาด คือ 

2.1) สะลอ้นอ้ย หรือสะลอ้เล็ก มี 2 สาย เรียกวา่ สายทุม้ กบัสายเอก นิยมเรียกกนั
วา่ สะลอ้ลูก 5 

2.2) สะลอ้กลางมี 2 สาย เรียกวา่สายทุม้ กบัสายเอก นิยมเรียกวา่ สะลอ้ลูก 4 
2.3) สะล้อใหญ่ (ไม่นิยมเรียก สะล้อหลวง) มี 3 สาย เรียกว่า สายทุม้ สายสอง 

และสายเอก ดงันั้นสะลอ้ใหญ่ จึงเป็นท่ีรวมเสียงของสะลอ้เล็ก และสะลอ้กลาง เพราะ
สะลอ้เล็กมีเสียง เป็น โดต ่า กบั ซอล  ส่วนสะลอ้กลางมีเสียงเป็นซอลกบัโดสูง ขณะท่ี
สะลอ้ใหญ่มีเสียงจาก โดต ่า –ซอล-โดสูง   
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3)   เคร่ืองตี กระทบกระทัง่ดว้ย “ไม”้ ไดแ้ก่ กรับกระทบกระทัง่ดว้ย “โลหะ” ไดแ้ก่ ฉ่ิง
กระทบกระทัง่ดว้ย “หนงัสัตว”์ ไดแ้ก่ กลอง 

กลอง เป็นเคร่ืองตี นิยมใช้ ตีประกอบท านอง เป็นจงัหวะ ส าหรับการฟ้อนหรือให้
สัญญาณ ไม่นิยมตีเป็นท านองเหมือน “เม็ง” และ “ม่าน” กลองใชไ้มเ้ป็นโครง ใชห้นงัสัตวขึ์ง
เพื่อท าให้เกิดเสียง มีทั้ง หนา้เดียว และสองหนา้  การขึงให้ตึงมี 2 แบบ คือ ตอกดว้ยหมุด และ
ร้ังดว้ยเส้นเชือกหรือเส้นหนงั มีมากมายหลายชนิด หลายขนาด แยกออกเป็น ดงัน้ี 

3.1)  กลองหลวง หรือ กลองห้ามมาร เดิมสร้างข้ึนมาเป็นพุทธบูชา ใช้ตีใน
พิธีกรรมทางศาสนา เช่น ตีเป็นสัญญาณให้ทราบวา่ สงฆจ์ะท าสังฆกรรมบางอยา่งในวนั
ศีล (วนัพระ) วนัโกน หรือตอ้งการเชิญอุบาสก อุบาสิกา ทายกทายิกา มาประชุม หรือ 
เกิดเหตุร้าย ไฟไหม้ สัตว์ร้ายเข้ามา บุกรุก โจรปล้น หรืออ่ืนๆ ภายหลังจึงน ามาใช้
ประโยชน์อยา่งอ่ืนๆ เช่น ตีประกอบขบวนแห่ครัวทาน ประกอบการฟ้อน การแข่งขนั 
เป็นตน้ 

วตัถุประสงคแ์รกในการสร้างนั้น ตอ้งการเพียงถวายเป็นพุทธบูชา จึงสร้างข้ึนมา   
ตามสภาพทางเศรษฐกิจและก าลงัปัญญา เน่ืองจาก ภูมิภาคน้ีเต็มไปดว้ยป่าไม ้ขนาดของ
กลองแต่ละลูก จึงมีความใหญ่ ยาวไม่เท่ากนั เป็นเหตุให้ชนรุ่นใหม่ จดัแบ่งกลองเป็น 3 
ขนาด ตามแบบสากลนิยม ท าให้ความรู้พื้นฐานเบ่ียงเบนไปจากความเป็นจริง ก่อใหเ้กิด
ความสับสนทางวิชาการ ซ่ึงรวมไปถึงเร่ือง เสียงดว้ย เพราะ ตน้ก าเนิดของเสียงกลองท่ี
ดงัออกมานั้นมีมากมาย อาทิ ลกัษณะการขุด การขึง การติดจ่า เทคนิคการวางมือขณะตี 
เทคนิคการพนัมือ เป็นตน้  

ส่วนท่ีมีการเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ กลองห้ามมาร เพราะเช่ือกนัวา่ เสียงกลองท่ีดงัออกมา
นั้น จะท าใหเ้กิดความส านึกวา่อะไรเป็นอกุศลกรรม อะไรเป็นกุศลกรรม หากส านึกไดก้็
จะหยดุ กิเลสหรือมารร้าย ได ้

3.2)  กลองแอว เป็นกลองท่ียอ่ส่วนมาจากกลองหลวงลงมา เน่ืองจาก ความจ าเป็น               
ทางเศรษฐกิจของผู ้สร้าง และตัวแปรอ่ืนๆ เช่น ความสนใจ ให้ความส าคัญ การ
บ ารุงรักษา การหาวสัดุในการสร้างหรือซ่อมแซม 

รูปร่างลกัษณะโดยทัว่ไปของกลองแอวจะเหมือนกลองหลวงทุกอย่าง เพียงแต่
ขนาดและวิธีบรรเลงลดหยอ่นลงไปตามสภาพของเคร่ืองดนตรี วตัถุประสงค์ในการใช้
ยงัคงเหมือนเดิม คือ ใชบ้รรเลงประกอบการฟ้อน แห่ครัวทาน แข่งขนัเพื่อฟังเสียงกลอง 
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3.3)  กลองปูจา หรือกลองบูชา เป็นกลองท่ีมีขนาดและรูปร่างใหญ่โตมาก มี
ประจ าวดัทุกแห่งในอดีต และน่าจะมีมาก่อนกลองหลวงหรือกลองห้ามมารเสียอีก 
เพราะมีไวใ้ชใ้นศาสนกิจโดยเฉพาะ ตีให้ทายกทายิกาทราบว่า วนัรุ่งข้ึนจะเป็นวนัโกน 
วนัศีล (วนัพระ) เพื่อผูมี้ศรัทธาทั้งหลายจะไดจ้ดัเตรียมภตัตาหารไวใ้ส่บาตร หรือน าไป
ถวายพระภิกษุสงฆ์ท่ีวดั คร้ังถึงวนัศีลหรือวนัพระ  ก็จะใชตี้เม่ือเวลาพระสงฆ์จะเร่ิมฉัน 
หรือเวลาเทศน์ ก็จะตีก่อนพระข้ึนธรรมาสน์ พอเทศน์จบก็จะตีเม่ือเวลาพระลงจาก
ธรรมาสน์  

มีค  ากล่าวหน่ึงกล่าวไวใ้นกลุ่มพุทธบริษัทว่า หากส้ินเสียงกลองปูจาเม่ือใด 
ศาสนาพุทธก็จะหมดส้ินเม่ือนั้น   

กลองปูจา เป็นกลองชุดท่ีประกอบดว้ยกลองขนาดใหญ่ 1 ลูก ขนาดเล็ก 3 ลูก ตั้ง
ไวร้วมกนั บางแห่งตั้งไวท้างซ้าย บางแห่งตั้งไวท้างขวาของผูตี้ บางแห่ง ตั้งกลองขนาด
เล็ก 3 ลูก เป็น   3 จุด ลกัษณะเดียวกบัเคร่ืองหมายเพราะฉะนั้น แต่บางแห่งตั้งเรียงสูงข้ึน
ไป ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความถนดัของผูตี้ ไม่มีกฎขอ้บงัคบัใดๆ 

ท านอง ท่ีใช้ในการตีกลองปูจาน้ีมี 3 ท านอง มีช่ือไม่เหมือนกนั บางแห่งเรียกว่า
ท านองล่องน่าน ท านองแซะ และท านองสะบดัไชยแต่บางแห่งเรียกท านองเสือขบตุ ๊สาว
หลบัเตอะ เป็นเหตุให้มีการย่อส่วนกลองให้มีขนาดเล็กลงเพื่อน าไปใช้ประโคมได้ทัว่ไป 
กลายเป็น “กลองสะบดัไชย” 

3.4)  กลองก้นยาว หรือกลองปูเจ่ เป็นกลองท่ีมีขนาดและรูปร่างเล็กลงไปกว่า                    
กลองแอว อีกเล็กนอ้ย เพราะเร่ิมน ามาแสดงมากกวา่ใชตี้ใหเ้กิดเสียงเหมือน กลองหลวง
หรือ  กลองแอว ค าวา่ “กลองกน้ยาว” นั้น เรียกตามภาษาถ่ินของชาวไตหรือไทยใหญ่แต่
ค าวา่ “กลองปูเจ่” เรียกตามภาษาถ่ินของ คนเชียงใหม่ ท่ีเพี้ยนมาจากภาษา พม่าวา่ “โอ 
สิ”   ในอดีต กลองกน้ยาวน้ีจะใชไ้มไ้ผส่านเป็นโครง แลว้ทาดว้ยน ้ารักจนแข็งก็มี เพราะ
เบากวา่ใชไ้มท้ั้งแท่ง เป็นกลองขึงหนา้เดียว 

3.5)  กลองสะบดัไชย เป็นกลองท่ียอ่ส่วนดดัแปลงมาจากกลองปูจา แต่แรกมีครบ
ทั้ง  2 ขนาด ทั้งขนาดใหญ่ 1 ลูก ขนาดเล็ก 3 ลูก ต่อมาตดัลูกเล็กออกไป 1 ลูก เหลือ 2  
ลูก เรียกว่า ลูกตุ๊บ  ต่อมาตดัลูกตุ๊บออกอีก เหลือแต่ลูกใหญ่ลูกเดียว จากนั้น พฒันาเป็น
การแสดง มีการแต่งเติมท่าฟ้อน  ท่าตี ประกอบเขา้ไปเพื่อให้สนุกสนานต่ืนเตน้เร้าใจ 
กลายเป็น การแสดง มิใช่ ประโคมดงัวตัถุประสงค์แต่เดิม ปัจจุบนั นิยมแสดงพร้อมๆ 
กนัหลายลูก ท าใหท้  านอง เกิดการเปล่ียนแปลง 
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3.6)  กลอง มองเซิง ค าวา่กลองเมองไม่ใช่เรียกช่ือกลอง แต่หมายถึงกลองท่ีใช้ตี
ประกอบการตีฆ้อง พร้อมๆ กันหลายลูก (1 ชุด มีตั้งแต่ 5 - 9 ลูก) เพราะ “มอง” เป็น
ภาษาถ่ินของไต หรือไทยใหญ่ แปลว่า ฆอ้ง  ส่วนค าว่า “เซิง” เป็นภาษาไต แปลวา่ ชุด  
หากพิจารณาให้ลึกซ้ึงจะสรุปไดว้า่กลองชนิดน้ีตีประกอบการ “ตีฆอ้งหลายๆ ลูก” ของ
ชาวไทยใหญ่ การเล่นมองเซิงของไทยใหญ่ มีหลายแบบ  เม่ือ กลองมองเซิง พฒันาวิธีตี
ออกไป จนซบัซอ้นข้ึน ทั้งยงัมีการฟ้อน ประกอบดว้ย กลองปูเจ่ จึงพฒันาตามไปดว้ย 

3.7) กลองป่งโป้ง เป็นกลองขนาดเล็กคลา้ยกลองสองหน้าของภาคกลาง แต่สั้ น
และอว้นกวา่ ใชผ้สมวง และบรรเลงในวงสะลอ้ซอซึง หรือซึงสะลอ้ในปัจจุบนั 

3.8)  กลองแซะ รูปร่างลกัษณะคลา้ยกลองสะบดัไชยในปัจจุบนั แต่มีขนาดเล็ก 
และบางกว่า ตีประกอบการฟ้อนดาบ ฟ้อนเจิง ในงานบวชลูกแกว้ (สามเณร) ปัจจุบนั
สูญหายไปแลว้เพราะไม่มีเคยมีการศึกษา และสนบัสนุนคน้ควา้กนัอยา่งจริงจงั แต่ยงัมี
ใหเ้ห็นอยูท่ี่พิพิธภณัฑ ์ วดัพระธาตุล าปางหลวง อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง 

3.9) กลองตะโลด้โป้ด เป็นกลองชนิดหน่ึงท่ีรวมอยูใ่นวงกลอง ต่ึงโนง เป็นกลอง             
ข้ึนหนงัสองหนา้ขนาด และความยาวตามความตอ้งการของผูส้ร้าง หรือขนาดของกลอง
ยนื คือ กลองหลวงหรือ กลองแอว แขวนไวข้า้งๆ ส าหรับประกอบการฟ้อนแห่ครัวทาน 
ใช้ไมตี้ท่ีหัว ค่อนขา้งแจะแข็ง เพื่อให้เสียงดังข้ึน ตียืนจงัหวะ เพื่อให้ฉาบหรือเคร่ือง
ดนตรีอ่ืนตีรับท านองนั้นๆ ในอดีตไม่น าไปผสมกบัวงกลองอ่ืนๆ เลย 

3.10) กลองจุม หรือกลองชุม เกิดข้ึนเม่ือประมาณ 80 ปีท่ีแล้ว โดยพระด าริของ                  
พระราชชายา เจา้ดารารัศมีฯ ใชแ้ห่พระบรมสารีริกธาตุจากวดัพระธาตุจอมทองมาฉลอง
ในเมืองเชียงใหม่ โดยตั้ งขบวนรับท่ีประตูหายยา สันนิษฐานว่า เป็นการผสมวง
เลียนแบบ “กลองชนะ” ท่ีใชใ้นพระราชพิธีส าคญับางอยา่งในราชส านกัสยาม ประกอบ
ไปดว้ย กลองขึงหนงั 2 หน้า คลา้ยกลอง ตะโลด้โป้ด แต่อว้นและสั้นกว่า 8 ลูก ป่ีแน 2 
เลา ปัจจุบนั วดัพวกแตม้อนุรักษ์ไว ้เทศบาลนครเชียงใหม่น ามาใช้แห่พระพุทธสิหิงค ์
ในพิธีสงกรานต ์และโอกาสอ่ืนๆ บา้งตามความเหมาะสม 
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ภาพที ่ 2.4   กลองลกัษณะต่างๆ 

4)  เคร่ืองเป่า ไดแ้ก่  

4.1) ขลุ่ย ภาษาถ่ินลา้นนา เรียกวา่ “ขลุ่ยตาด” เป็นเคร่ืองดนตรีประเภท “เป่า” แต่
ไม่เหมือน ป่ี เพราะ ป่ีมีล้ินท่ีท าใหเ้กิดเสียง แต่ ขลุ่ยไม่มีล้ิน แต่ใชว้สัดุอุดใหล้มผา่นนอ้ย
ท่ีสุด เรียกวา่ ดาก ท าใหเ้กิดเสียง  

 
ภาพที ่ 2.5   ขลุ่ยขนาดต่างๆ 
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4.2)  ป่ี ส าหรับใชก้บัวงซอ เรียกสั้นๆ วา่ “ป่ีซอ” มี 2 แบบ 

แบบท่ี 1  เรียกวา่ “ป่ีจุม” ตอ้งเป่าพร้อมๆกนัตั้งแต่ 3 เลา ข้ึนไป เรียกวา่จุม 
3   ใชป้ระกอบในวงสะลอ้ซอซึง หรือวงซึงสะลอ้ กบับรรเลงประกอบการ ขบัซอ 
ของชาวเชียงใหม่ ต่อมาพฒันาเป็นจุม 4  และจุม 5 ปัจจุบนัไม่นิยมทั้ง 4 และ 5 
เพราะส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายและแรงงาน รวมทั้งการรับส่งเล้ียงดูนกัดนตรี  

แบบท่ี 2 เรียกวา่ “ป่ีแน” ตอ้งเป่าพร้อมกนัทั้ง 2 เลา เรียนวา่ ป่ีแนหลวงและ
ป่ีแนนอ้ย ส าหรับป่ีแนน้ี ใชบ้รรเลงในวงพาทย ์- ฆอ้ง และวงต่ึงโน่ง (วงดนตรีท่ี
ใชบ้รรเลงประกอบการฟ้อนแห่ครัวทาน หรือฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียน)32 

 
ภาพที ่ 2.6  การเป่าป่ีจุม 

 

 
ภาพที ่2.7   ป่ีแน ขนาดต่างๆ 

                                                        
32   ธีรยทุธ  ยวงศรี  การดนตรี การขบั การฟ้อน ล้านนา  ส านกัพมิพม่ิ์งเมืองนวรัตน์ เชียงใหม่  2540  หนา้ 5 – 46 
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2.2.3 วงดนตรี  การบรรเลงและเพลงทีใ่ช้ในการบรรเลง 

วิถีชีวิตความเป็นอยูข่องมนุษย ์สภาพภูมิประเทศ อากาศ ฤดูกาล และส่ิงแวดลอ้มต่างๆลว้นมี
ส่วนส าคญัก่อให้เกิดศิลปวฒันธรรมนานา การเกิดข้ึนของบทร้องเล่นและเพลงพื้นบา้นภาคเหนือก็
เช่นกนั ท่ีมีเน้ือหาและรูปแบบลว้นผกูพนักบัวถีิวฒันธรรมและธรรมชาติรอบตวั 

วัตถุประสงค์ในการบรรเลงดนตรีล้านนานั้ น  เป็นการน ามาใช้ประกอบพิ ธีกรรม                  
บางประเภทในบางคร้ังก่อน ตามศรัทธาและความจ าเป็น อันเป็นจารีต ท่ีปฏิบัติสืบต่อกันมา                   
คร้ันกาลเวลาผ่านไปนานเขา้ ชนลา้นนามีภูมิปัญญามากข้ึนอารยธรรมสูงข้ึน เกิดสุนทรียรสมากข้ึน  
จึงเร่ิมน าดนตรีเขา้มาเก่ียวพนักบัวิถีชีวติประจ าวนั กลายเป็นส่วนหน่ึงของชีวติ เช่น การน ามาบรรเลง
ประเทืองอารมณ์ คลายเครียด และน าติดตวัไปแอ่วสาวตามหมู่บ้านต่างๆ เคร่ืองดนตรีมักท าข้ึน                
ในรูปแบบเรียบง่าย  ไม่ประณีตสวยงาม เพราะตอ้งการ “เสียงท่ีดงัออกมา” มากกวา่อยา่งอ่ืน ส่วนมาก
จะใช้ในยามท่ีเป็นบ่าว (หนุ่ม) เม่ือแต่งงานไปแล้วก็เลิกใช้ ตั้งหน้าท าไร่ท านาท าสวน สร้างฐานะ             
ใหค้รอบครัว นอกจากผูท่ี้มีใจรักศิลปะดา้นน้ีเท่านั้น ท่ียงัน ามาเล่นในบางโอกาส 

การดนตรีในสมยัหริภุญไชยนั้นมี 2 แบบ ไดแ้ก่ 
แบบท่ี 1 เรียกว่า “วงพาทย-์ฆอ้ง” หรือ “วงป้าด-ก๊อง” รับรูปแบบ วิธีการมาจากชนเผ่า

มอญ ซ่ึงนกัวชิาการดนตรีในปัจจุบนันิยมเรียกวา่ “วงป่ีพาทยม์อญ” 
แบบท่ี 2 เป็นวงเฉพาะกิจ น ามาบรรเลงดว้ยศรัทธา ปัจจุบนักลายเป็นวงดนตรีพื้นเมือง

ลา้นนาท่ีเดิมมีช่ือวา่ “วงสะลอ้ซอซึง” แต่ปัจจุบนัมีช่ือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ “วงซึงสะลือ” 
วงพาทย-์ฆอ้ง หรือวงป้าด-ก๊อง ไม่มี  “ระนาด” ทั้งระนาดเอก และระนาดทุม้ ซ่ึงตรงกบัการ

ผสมวงป่ีพาทย์เคร่ือง 5  อย่างเบาในสมัยสุโขทัยและอยุธยาตอนต้นของภาคกลาง ดังเอกสาร               
ท่ีปรากฏอยู่ในปัจจุบัน ส่วน “ระนาดเอกไม ้และระนาดทุ้มไม้” ท่ีเข้ามาผสมวงอยู่ด้วยกันขณะน้ี 
น่าจะเกิดข้ึนในช่วงพุทธศกัราช 2306-2413 สมยัพระเจา้กาวิโรรสสุริยวงษ์ เจา้ผูค้รองนครเชียงใหม่ 
องคท่ี์ 6 พระองคเ์คยศึกษาท่ี กรุงเทพฯเป็นเวลานานพอสมควรก่อน่ีจะกลบัข้ึนมาครองนครเชียงใหม่ 
ดงัมีหลกัฐานชดัเจนว่าเป็นผูน้ าครูดนตรี(ป่ีพาทย)์ ซ่ึงบรรดาศิษยข์องครูนั้นไดก้ลายเป็นก าลงัส าคญั
ในการถ่ายทอดวิชาของพระราชชายา เจ้าดารารัศมี ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลท่ี 5 แห่งราชวงศจ์กัรี ระหวา่งปีพุทธศกัราช 2452 - 2476 โดยตลอด33 

                                                        
33  มงคล  เปลี่ยนบางชา้ง  บทร้องเล่นเพลงพืน้บ้านภาคเหนือ และบทวิเคราะห์   แมค็  กรุงเทพฯ  2548 
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ศิลปวฒันธรรมดา้นดนตรีน้ี มีข้ึนไวเ้พื่อใชป้ระกอบพิธีกรรมของชนพื้นเมืองตาม           ความ
เช่ือ ความศรัทธาของแต่ละชาติพนัธ์ุ แต่ละทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีอาณาบริเวณกวา้งใหญ่ชาวบา้นล้านนาใน
อดีต มักนิยมใช้เวลาว่างในตอนกลางคืนให้เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะผูห้ญิงสาว ภารกิจท่ีเป็น
ประโยชน์มกัจะ ได้แก่ การคดัเลือกเมล็ดพนัธ์ุพืชเพื่อเตรียมไปเพาะปลูกในวนัรุ่งข้ึน บางทีก็ “ไซ้
(เลือก)” พืชผลทางการเกษตรท่ีผลิตออกมาเพื่อจ าหน่าย จึงกลายเป็นจุดศูนยก์ลางและการดึงดูด 
ความสนใจของหนุ่ม และกลายเป็นศูนย์รวม “นักแอ่วสาว” ทั้ งหลายและดนตรีคู่กายชายหนุ่ม             
ยอ่มน ามาใช้ตามความถนดั สันนิฐานวา่ คงมีการนดัหมายเพื่อให้มาบรรเลง แนวเดียวกนั จึงเป็นการ
พฒันาการขั้นแรกของการผสมวงดนตรี กลุ่มนกัแอ่วสาวตามลานบา้นประกอบดว้ยเคร่ืองดนตรี เป๊ียะ 
สะลอ้ ซึง ขลุ่ย ป่ี กลองพื้นเมือง (กลองโป่งป้ง) จึงกลายเป็นดนตรีพื้นบา้นภาคเหนือ นิยมเรียกตาม
ชนิดของเคร่ืองดนตรีท่ีน ามาผสมเป็นวงวา่ วงสะลอ้ซอซึง34 

วฒันธรรมซึงในจังหวดัเชียงใหม่ พบว่าบทบาทของซึงในวฒันธรรมดนตรีของจังหวดั
เชียงใหม ่ท าหนา้ท่ีส่วนหน่ึงของวงสะลอ้ซึงขลุ่ย มีบทบาทส าคญัส าหรับการรับใชส้ังคมทั้งงานมงคล
และงานอวมงคล งานมลคลเช่น งานเทศกาล งานในวิถีชีวติ งานพิธีแห่ และงานอวมงคล เช่น งานศพ 
เป็นตน้ การประสมวงและบทเพลงของซึง แบบแผนการประสมวงของซึง ได้แก่ วงสะล้อซึงขลุ่ย          
และวงซอ วงสะลอ้ ซึง มีบทเพลงท่ีนิยมบรรเลงของวงสะลอ้ซึงขลุ่ย คือ ปราสาทไหว ฤาษีหลงถ ้ า 
ล่องแมปิ่ง และบทเพลงส าหรับวงซอ ประกอบ ตั้งเชียงใหม ่จะปุ ละมา้ย เชียงแสน อ่ือ เง้ียว พม่า และ
ล่องน่าน35 

ขลุ่ยพื้นเมืองในวฒันธรรมดนตรีลา้นนา พบว่าขลุ่ยยงัคงมีบทบาทส าคญัในการบรรเลงดนตรี
ในวงพื้นเมืองลา้นนาท่ีเรียกว่า วงสะลอ้ซึง วงสะลอ้ซึงนิยมน ามาแสดงในงานประเพณี การละเล่น
พื้นบา้น เทศกาลพื้นเมืองต่างๆ ซ่ึงมีเอกลกัษณ์เฉพาะ สามารถบรรเลงเพลงไดห้ลายหลาย และบรรเลง
เพลงประกอบการฟ้อนต่างๆ ได้ ขลุ่ยเป็นเคร่ืองดนตรีประเภทท่ีให้ระดบัเสียงสูง อยู่ในวฒันธรรม
ดนตรีลา้นนามาเป็นระยะเวลานาน ไดมี้การพฒันารูปแบบมาจากขลุ่ยของดนตรีไทยมาตรฐาน ทั้งใน
รูปแบบทางกายภาพ และการบรรเลง เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสังคมและวฒันธรรมดนตรีลา้นนา ลกัษณะ
แนวท านองของขลุ่ยมีความต่อเน่ืองไม่ขาดตอน เรียกได้ว่า มีการร้อยเรียงท านอง  อย่างดี ขลุ่ยได้
สร้างสรรคท์  านองในบทเพลงพื้นเมือง โดยทีความโดดเด่น และลกัษณะเฉพาะตวั  แนวท านองเพลง

                                                        
34   นนัทา  เบญจศิลารักษ ์  วิถีล้านนา วิถีภมิูปัญญา กองทุนชุมชนรักป่ามูลนิธิพฒันาภาคเหนือ เชียงใหม่ 2541 
35   เอกพชิยั  สอนศรี  “ซึงในวฒันธรรมดนตรี จงัหวดัเชียงใหม่” วทิยานิพนธ์ศิลปศาตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาดนตรี 

มหาวทิยาลยัมหิดล 2546 
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ของขลุ่ยเองนั้นท่ีใชใ้นบทเพลงมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน อนัเกิดจากการสร้างท านอง  ท่ีในรูปแบบของ
การแปรท านอง หรือดน้ซ่ึงเป็นลกัษณะท่ีส าคญั โดยอาศยัประสบการณ์ และทกัษะทางดนตรีของนกั
ดนตรี 

ประเภทของบทเพลงพื้นบ้าน บทเพลงพื้นบ้านของล้านนาก็มีเป็นบทเพลงเก่าแก่ของชาว
ล้านนาเอง เป็นบทเพลงท่ีมีนิยมกนัมานานดงัปรากฏในวรรณคดีโบราณ เพลงพื้นบ้านภาคเหนือ
จดัแบ่งเพลงตามรูปการแสดงออก โดยค านึงถึงองค์ประกอบ 2อย่าง คือดนตรีและเน้ือร้อง ซ่ึงจะ
แบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได ้3 ประเภท ดงัน้ี  

1) เพลงท่ีไม่มีเน้ือร้องหรือเพลงบรรเลงเพลงท่ีไม่มีเน้ือร้องหรือเพลงบรรเลง หมายถึง 
เพลงท่ีเกิดจากการบรรเลงดว้ยเคร่ืองดนตรีลว้นๆ โดยไม่มีการขบัร้อง เพลงประเภทน้ีมีทั้งการ
บรรเลงเด่ียวๆ และการเล่นประสมวง โอกาสในการเล่นดนตรีมีทั้งการเล่นขบักล่อมอารมณ์ใน
ยามวา่ง  การเล่นดนตรีของชายหนุ่มเวลาไปแอ่วสาวในตอนกลางคืน และการเล่นในงานฉลอง
ร่ืนเริง หรือ ในพิธีกรรมต่างๆ เป็นตน้ 

เพลง บรรเลงเก่าแก่ของภาคเหนือท่ีสืบทอดมาแต่โบราณมีอยูไ่ม่มากนกั มกัจะมีลกัษณะ
เรียบง่าย เป็นท านองสั้ นๆ บรรเลงกลับไปกลับมา นอกจากนั้ นก็จะพบว่าช่ือท านองเพลง
เดียวกนั แต่  ผูเ้ล่นอาจจะบรรเลงแตกต่างกนัออกไปคนละทางก็ได ้หรือบางทีเพลงเดียวกนัแต่
ถูกเรียกช่ือต่างกนัอนัเป็นลกัษณะธรรมดาของเพลง พื้นบา้น เพลงบรรเลงเหล่าน้ี ไดแ้ก่ เพลง
ปราสาทไหว เพลงขงเบง้ เพลงฤาษีหลงถ ้ า เพลงกุหลาบเชียงใหม่ เพลงล่องแม่ปิง เพลงพม่า 
เพลงเง้ียว (ไทใหญ่) เพลงจะปุ เป็นตน้ ส่วนการจดบนัทึกนั้น แต่เดิมแลว้เพลงลา้นนาจะไม่มี
การจดบนัทึกเป็นตวัโน้ต (เพิ่งมามีภายหลงั) การสืบทอดจะใช้วิธีท่ีตอ้งฟังเพลงบ่อยๆ จนจ า
ท านองใหไ้ดก่้อนแลว้จึงไปฝึกทกัษะการเล่นเพิ่มเติมทีหลงัซ่ึงวธีิสืบทอด แบบน้ีก็ยงัเป็นท่ีนิยม
กนัอยา่งแพร่หลายอยูใ่นปัจจุบนั 

เพลง บรรเลงบางเพลงเป็นเพลงท่ีใช้ให้จงัหวะประกอบในการฟ้อนต่างๆ เช่น เพลง
ประกอบการฟ้อนแห่ครัวทาน (ฟ้อนเล็บ) ฟ้อนเชิง ฟ้อนดาบ ฟ้อนนางนก (กิงกะหร่า) ฟ้อนผี
มด-ผเีมงเป็นตน้ 

2) เพลงท่ีมีเน้ือร้องโดยไม่มีดนตรีประกอบเพลงท่ีมีเน้ือร้องแต่ไม่มีดนตรีประกอบ 
คือ ลกัษณะของการขบัร้องเพลงพื้นบา้นท่ีจดจ าท านอง และเน้ือร้อยสืบทอดกนัต่อๆมา ใชร้้อง
กันเล่นคือ ช้อย (อ่าน “จ๊อย”) หรือบทขับท านองเสนาะ ซ่ึงเม่ือขับจากเน้ือความท่ีเป็นค า
ประพนัธ์ประเภทคร่าว-ค่าว (อ่าน “ค่าว”) ก็จะเรียกวา่ ช้อย แต่หากขบัจากขบัจากเน้ือความท่ี
เป็นค าประพนัธ์ประเภทโคลง จะเรียกวา่ ชอ้ยโคลง (อ่าน “จอ๊ยกะโลง”) 
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ทั้งการช้อยคร่าวและช้อยโคลงนั้น หากเป็นการขบัเพื่อความสนุกสนานอย่างง่ายๆ           
แลว้ก็ไม่จ  าเป็นตอ้งมีดนตรีประกอบ แต่หากเป็นการขบัท่ีตอ้งการแสดงออกถึงความประณีต
แลว้  ในการชอ้ยจากคร่าวนั้น นิยมใชส้ะลอ้คลอประกอบ แต่หากเป็นการชอ้ยโคลงแลว้ ถือวา่
หากคลอ ดว้ยเพียะ ก็จะสอดคลอ้งกนัไดดี้อยา่งยิง่ 

การ จ๊อยคร่าว คือ ล าน าเพลงท่ีขับร้อง เป็นการขับร้องเด่ียว ทอดเสียงยาวตามลีลา 
โดยมากหนุ่มมกัจะขบัเวลาไปแอ่วสาวในตอนกลางคืนตามประเพณีโบราณ ซ่ึงในปัจจุบนัจะ
หาฟัง ไดย้าก แต่ก็ยงัมีอยูบ่า้งตามงานต่างๆ ท่ีมีการน าซอไปแสดงในงาน โดยช่างซอจะเป็นผู ้
ขบั มีลกัษณะคลา้ยการขบัเสภาในภาคกลาง ชอ้ยมีหลายท านองดว้ยกนั คือ 

2.1) ท านองโก่งเฮียวบง นิยมจอ๊ยตามงานศพ ท านองธรรมดา จงัหวะชา้ แสดงถึง        
ความอาลยั โศกเศร้า  

2.2) ท านองมา้ย  ่าไฟ นิยมช้อยเน้ือความท่ียาวแต่ตอ้งการเก็บขอ้ความได้มากๆ 
แต่เอ้ือนไปทางปลาย ท านองน้ีนิยมจอ๊ยเวลาหนุ่มไปแอ่วสาวตอนกลางคืน 

2.3) ท านองวิงวอนหรือจ๊อยเชียงแสน หรือจ๊อยกะโลง นิยมจ๊อยในตอนท่ีตวั
ละครถึงบทโศกเศร้าสลด ตอ้งการให้คนฟังมีความโศกสลดตามไปดว้ย นบัเป็นท านอง
ท่ีใช้เสียงมากท่ีสุด   หากคนขบัเก่งและเสียงเพราะ จะท าให้บรรยากาศเต็มไปดว้ยความ
วงัเวง  

ท านองทัว่ไปของชอ้ยคือร้องติดต่อกนัไป ส่วนดนตรีก็คลอไปเร่ือยๆ ทั้ง น้ี ในการอ่าน
ค าประพนัธ์ประเภทคร่าวหรือคร่าวซอ นั้น เรียกวา่การเล่าคร่าว ซ่ึงผูเ้ล่าหรือผูอ่้านก็จะอ่านเป็น
ท านองเสนาะเพื่อให้น่าฟังตามลีลาท่ี ก าหนด ซ่ึงแนวคิดก็ไม่ต่างจากการเทศน์ดว้ยลีลาท านอง
เสนาะนัน่เอง 

การเล่าคร่าวนั้ นจดัเป็นประเพณีอย่างหน่ึงในล้านนายุคก่อน ท่ีจะจดัหาผูท่ี้มีเสียงดี                
มาเป็นผู ้เล่าคร่าวหรืออ่านค าประพันธ์ท่ีแต่งด้วย ฉันทลักษณ์คร่าวเป็นท านองเสนาะให้
ชาวบา้นฟัง ทั้งในงานมงคลและงานอวมงคล โดยมากในงานมงคล เช่น บวชนาคหรือข้ึนบา้น
ใหม่ นิยมเล่าคร่าวในคืนวนัสุกดิบ หรือวนัท่ีจดัเตรียมงาน ซ่ึงเป็นการสร้างความเพลิดเพลิน
ให้แก่ผูม้าช่วยงาน ส่วนในงานศพนั้น พบว่ามีการเล่าคร่าวทั้งในช่วงเตรียมปลงศพและหลงั
ปลงศพแลว้ ค าประพนัธ์ท่ีน ามาอ่าน มกัเรียกวา่ คร่าว หรือ คร่าวซอ ซ่ึงมกัจะเป็นเร่ืองท่ี แต่ง
ข้ึนจากชาดกเร่ืองต่างๆ เช่น หงส์หิน  เจา้สุวตัร-นางบวัค า ก ่ากาด า อา้ยร้อยขอด ฯลฯ ทั้งน้ี ใน
การเล่าคร่าวน้ีจะไม่มีการเล่นดนตรีประกอบ 
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3) เพลงผสมหรือเพลงท่ีมีทั้งเน้ือร้องและดนตรีประกอบ  
เพลงผสมหรือเพลงท่ีมีทั้งเน้ือร้องและดนตรีประกอบ เพลงประเภทน้ีก็คือ ซอ ซ่ึงค าว่า 

ซอ ในภาษาพื้นบา้นลา้นนาหมายถึงเพลงพื้นบา้นท่ีจดัอยู่ในลกัษณะ เพลงปฏิพากย ์คือมีผูข้บั
ชายหญิงซ่ึงเรียกว่า ช่างซอ (อ่าน “ จา้งซอ ”) ขบัโตต้อบกนั เรียกว่าเป็น คู่ถอ้ง (ถอ้ง-โตต้อบ
กนั) ช่างซอจะตอ้งได้รับการฝึกฝนอย่างดี มีความเช่ียวชาญและมีปฏิภาณตลอดจนน ้ าเสียงท่ี
ไพเราะ ดนตรีท่ีใชป้ระกอบซอก็คือ วงป่ีชุม แต่ในทอ้งถ่ินบางแห่ง เช่น ท่ีจงัหวดัแพร่ จงัหวดั
น่าน จะใชส้ะลอ้-ซึง (พิณ) ประกอบ ไม่ใชป่ี้จุม36 

การจดัหมวดหมู่ของเพลงพื้นเมืองเหนือ หรือ พื้นบา้นลา้นนานั้น แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท
ดว้ยกนั คือ 

ดนตรีธมัมะ เป็นดนตรีศาสนาหรือดนตรีวดั โดยมีท านอง หรือท่ีชาวเหนือเรียกวา่ระบ า 
บา้งก็เรียกวา่ละน า (ล าน า) คือ ล าน าในการสวดมนต ์การสวดพระสูตร เช่น สูตรเบิก สูตรถอน
ต่างๆ  และน าส าหรับการเทศนาธรรม เช่นละน านกเขาเหิน ละน ามะนาวล่องของ ละน า
มะพร้าวไกวใบ ฯลฯนอกจากน้ี ยงัมีละน าอย่างท่ีเรียกว่า การอ่ือ เช่น อ่ือกาพย์ อ่ือกะโลง
(โคลง) เป็นตน้37 

ดนตรีพิธีกรรม ดนตรีประเภทน้ีส าหรับประโคมในพิธีกรรม โดยมีจุดประสงคเ์พื่อสร้าง
ความเป็นมงคล สร้างความศกัด์ิสิทธ์ิ สร้างความขลังให้แก่พิธีกรรมนั้นๆ วงดนตรีท่ีน ามา
ประโคม   ก็ไดแ้ก่ วงแห่ต่างๆ ซ่ึงมีทั้งประเภทแห่โดยมีท านองกบัแห่แต่ฆอ้งกลองไม่มีท านอง
แต่อย่างใด ประเภทท่ีมีท านอง ไดแ้ก่ วงพาทยห์รือวงป่ีพาทย์ และวงแห่กลองแอวท่ีชาวบา้น
ชาวล าปาง เรียกว่า  วงตกเส้ง เชียงใหม่เรียกวงต่ึงโนงเมืองแพร่ว่าวงกลองอืด เป็นต้น
นอกจากน้ีดนตรีพิธีกรรม   ยงัหมายความไปถึงการขบัละน า ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ 
ของพราหมณ์ หรืออาจารยเ์วรทาน  

ดนตรีชาวบ้าน ประเภทน้ีแต่เดิมนั้นความบนัเทิงของชาวบ้าน คือ วงดนตรีซอ หรือ          
ช่างซอ ซ่ึงถา้น าไปเทียบกบัวงสะลอ้ ซึง ท่ีเล่นโดยชาวบา้นทัว่ไปแลว้ ช่างซอและช่างป่ีหรือนกั
ดนตรีในคณะน้ีจดัเป็นมือระดบัอาชีพมากกวา่ แต่ก่อนนั้นชาวบา้นอ่านหนงัสือไม่ออก การได้
ฟังซอยุคนั้นจึงไม่ใช่การฟังดนตรีเพียงอย่างเดียว แต่รวมไปถึงการเสพอาหารสมอง ซ่ึงมีทั้ง
เร่ืองทางโลก เร่ืองทางธรรมอนัอยู่ในวิถีชีวิต ข่าวสารจากโลกภายนอก ฯลฯ รวมไวห้มดส้ิน 

                                                        
36  “เอกสารโครงการขอ้สนเทศลา้นนาคดีศึกษา” โครงการศูนยส่์งเสริมศิลปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2531 
37   นพวรรณ  สิริเวชกลุ  “ อื่อจาจา...เพลงกล่อมลกูของชาวลา้นนา” วารสารวฒันธรรมไทย  กรุงเทพฯ 2542 
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ช่างซอถือเป็นนักเดินทางผ่านโลกมามาก ก็จะล าดับเร่ืองราวจากโลกภายนอก มาถ่ายทอด
สอดแทรกเขา้ไปในบทซอ ท าหนา้ท่ีเป็นส่ือมวลชนไปดว้ย แมก้ระทัง่เร่ือง เพศศึกษา การอูบ้่าอู้
สาว ซอต ารายา  

ดนตรีทั้งสามประเภทนั้นถือวา่ดนตรีสองประเภทแรกนั้นเป็นดนตรีบริสุทธ์ิ ส่วนดนตรี
ชาวบา้นนั้นยงัมีเร่ืองความรัก ความโลภ โกรธ หลงมาเป็นชูรสอยู ่เรียกไดว้า่เป็นดนตรีกิเลส38 

พิธีการฟ้อนผี ไม่วา่จะเป็นผีมดหรือผเีม็ง ก่อนท่ีเจา้จะเขา้ทรง (ผูท่ี้เป็นร่างทรง ท่ีเรียกวา่
มา้ข่ี หรือท่ีนัง่) ตอ้งผา่นพิธีอญัเชิญเจา้เสียก่อน ส าหรับผีเม็งนั้นเม่ือไดอ้ญัเชิญเจา้แลว้ มา้ข่ีจึง
จะจ่องผา้หรือโหนผา้ ซ่ึงเป็นกรรมวิธีท่ีคลา้ยกบัคนสมยัก่อนจ่องผา้หรือโหนเชือกเวลาคลอด
ลูก กรรมวิธีในการจ่องผา้นั้นถา้มา้ข้ีอยูใ่นวยัผูสู้งอายุ ก็จ่องอยา่งเรียบง่าย ท าแบบพอเป็นพิธี 
คือ ดึงผา้พอตึง สักพกั สาก็จะหลบัพร้ิม ค่อยๆ รูดตวัลงหมดสติตรงนั้น นกัดนตรีเม่ือเห็นมา้ข่ี
ท าท่าจะจ่องผา้เท่านั้น ก็จะรีบเปล่ียนเพลงมาเป็นเพลงเร็วอย่างฉับพลนั เป็นการหักมุมพลิก
บรรยากาศจากการฟ้อนธรรมกามาสู่ความคึกคกัอยา่งทนัทีทนัใด และยิ่งเร่าร้อนข้ึนหากวา่มา้ข่ี
นั้นมีวยัท่ีสุขภาพยงัแข็งแรงดี อายไุม่มาก การจ่องการโหนท่ีรุนแรงเร่าร้อน อารมณ์เพลงก็จะดุ
เดือนกนัไปยิ่งข้ึน เม่ือมา้ข่ีค่อยๆ รูดตวัลงกองกบัพื้นหมดสติ ดนตรีก็จะโรยจงัหวะลง เป็นอนั
จบกระบวนการ หรือการออกจากร่างทรงไป จึงเห็นได้ว่าดนตรีท าหน้าท่ีเป็นคนกลาง ท่ี มี
อิทธิพลต่ออารมณ์ของผูมี้ส่วนร่วมอยา่งยิง่39 

เคร่ืองดนตรีพื้นบา้นลา้นนาท่ีไดก้ล่าวมานั้น หรือท่ีเรียกรวมกนั วา่ สะลอ้ ซอ  ซึง มกัใช้
ประกอบ กบัจงัหวะและท่วงท านองการใชว้รรณกรรมพื้นบา้นท่ีส าคญัอีกประการหน่ึง คือ การ
ขบัซอ 

ซอ คือล าน าหรือวรรณกรรมล้านนาท่ีขบัร้องด้วยท านองไพเราะ โดยมีซอเป็นเคร่ือง
ดนตรีท่ีให้ท านอง ซอจะตอ้งขบัร้องดว้ยถอ้ยค าท่ีสัมผสัคลอ้งจองกนั ตามท่วงท านองของเพลง
ซอ นั้นๆ ซอแต่ละท านองนั้นจะส่งค าสัมผสัและค ารับสัมผสัท่ีไม่เหมือนกนั “ค าซอ” หรือบท
ขบัร้องซอนั้น จะไม่ส่งสัมผสัเหมือนบทค่าวหรือบทกวีเลย แต่จะสัมผสัโยงถอ้ยค า ในท านอง
แต่ละเพลงนั้นโดยเฉพาะเท่านั้น 

ท านองซอมีอยู่ด้วยกันหลายท านอง แต่ก็ไม่มีประวติัท่ีทราบแน่ชัด ท่ีเก่ียวกบัผูแ้ต่ง
ท านองซอนั้นๆ นอกจากจะให้ช่ือท านองซอนั้นตามสถานท่ี อนัเป็นท่ีมาของท านองซอนั้นๆ 

                                                        
38   ณรงค ์ สมิทธิธรรม  ดนตรีพืน้บ้านคนเมืองเหนือ ส านกัศิลปวฒันธรรม สถาบนัราชภฏัล าปาง  2540  หนา้ 19 - 21 
39   ณรงค ์ สมิทธิธรรม  ดนตรีพืน้บ้านคนเมืองเหนือ ส านกัศิลปวฒันธรรม สถาบนัราชภฏัล าปาง 2540 หนา้  53 - 56 
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เอาไว ้เช่น ท านองตั้งเชียงใหม่ ท านองเชียงแสน ท านองล่องน่านล าปาง ล่องน่านป่ันฝ้าย ซอ
พม่า ซอเง้ียว ซออ่ือ ซอจะปุ ซอละมา้ย และ ซอพระลอ เป็นตน้ 

ผูท่ี้ขบัร้องซอนั้นเรียกกนัวา่ “จั้งซอ” และผูเ้ป่าป่ีท่ีใหท้  านองนั้นเรียกวา่ “จั้งป่ี” ซ่ึงป่ีท่ีใช้
น ามาบรรเลงนั้น นิยมใชป่ี้ 5 เล่ม (เลา) คร้ันต่อมาจั้งป่ีมีงานมาก จึงไดแ้ยกยา้ยไปเป่าป่ีให้กบัจั้ง
ซอคู่อ่ืนๆ ป่ีก็ลดลง 1 เล่ม เหลือเป็นป่ีจุม 4 ประกอบดว้ย ป่ีแม่ ป่ีกลาง ป่ีกอ้ย ป่ีเล็ก 

“จุม” หมายถึงชุด หรือหมู่นั้ นเอง และในสมยัปัจจุบนัน้ี จั้งป่ีรุ่นเก่าค่อยหมดไปจาก
ลา้นนา วงป่ีซอจึงเหลือเพียง จุม 3 เท่านั้น และไดมี้ซึงเขา้มาบรรเลงร่วม ประมาณ 10 กวา่ปีมา
น้ีเอง เป็นท่ีน่าสังเกตว่า ซอท่ีใช้ป่ีนั้น จะมีเพียงเฉพาะในจงัหวดั เชียงราย เชียงใหม่เท่านั้น                              
ซอทาง แพร่ น่าน จะใชซึ้งกบัสะลอ้ เรียกวา่ซอล่องน่าน 

“จั้ง” ถ้าจะแปลเป็นความหมายภาษาไทยนั้น คือ “นัก” นั่นเอง เช่น นักร้อง นักดนตรี            
แต่ภาษาไทยถ่ินเหนือจะเรียกวา่ จั้งซอ จั้งป่ี จั้งแตม้ จั้งซึง ก็คือ ผูท่ี้มีความสามารถในทางนั้นๆ 

ความหมายของการขับซอ คือ ศิลปะการแสดงท่ีมีความส าคญัต่อการด าเนินชีวิตของคน
ในล้านนาเป็นอย่างมาก ดนตรีมกัเป็นของคู่กนักับวฒันธรรมประเพณี โดยจะสังเกตได้ว่า
เม่ือใด         ก็ตามท่ีมีการจดัประเพณีสักอยา่งข้ึน ส่ิงท่ีจะขาดไม่ไดก้็คือ ดนตรีประกอบพิธี การ
น าดนตรีเขา้ไปเก่ียวขอ้งกระท าไดท้ั้งงานมงคลและงานอวมงคล การแสดงซอจึงไดรั้บความ
นิยมให้จดัการแสดงข้ึนในงานพิธีกรรมและประเพณีต่าง ๆ และเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงในวิถีชีวิต
ของชาวลา้นนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

ซอมีความส าคัญในด้านต่างๆ พอสรุปได้ ดังนี ้
1)  การให้ความบันเทิง การซอถือได้ว่าเป็นมหรสพอย่างหน่ึงท่ีให้ทั้ งความ

สนุกสนาน และเพลิดเพลินแก่ผูฟั้ง คลา้ยกบัหมอล าของชาวอีสาน หรือการเล่นเพลงตดั 
เพลงฉ่อย เพลงอีแซวของชาวภาคกลางร้องโนราห์ของภาคใต ้เป็นตน้ การซอเป็นการ
เพิ่มความครึกคร้ืนใหแ้ก่งานและผูม้าร่วมงาน อาทิ งานบวช งานข้ึนบา้นใหม่ งานฉลอง
สมโภช เป็นตน้ 

2)  การสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณี การสืบทอดประเพณีของซอมีปรากฏ                          
ในพิธีกรรมและเน้ือหาของบทซอ คือ  

2.1)  งานต่างๆ ในท้องถ่ินล้านนาถ้าขาดซอมักจะ “บ่เปิง” กล่าวคือ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีตอ้งมีการซอในงานต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานบวช 
หรือ “งานปอย” ถา้ขาดการซอก็ดูเหมือนไม่ใช่บรรยากาศของงานบวช และถือ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%88
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กนัเป็นธรรมเนียม เป็นสัญลกัษณ์ของงานบวชก็วา่ได ้ ถา้ถึงฤดูกาลงานบวชถา้ไม่
จองช่างซอไวแ้ต่เน่ินๆ ก็แทบจะหาไม่ไดเ้ลย  

2.2)  เน้ือหาของซอจะสอดแทรกความรู้เก่ียวกับขนบธรรมเนียม 
ประเพณีชีวติความเป็นอยูข่องชาวลา้นนาลงไปดว้ยเสมอ ดงันั้น  การซอจึงถือว่า
เป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอีกทางหน่ึง 
3)  การอนุรักษ์ค  าเมือง ค าเมืองในท่ีน้ี  หมายถึง ภาษาถ่ินเหนือท่ีใช้พูดกัน                                

ในชีวติประจ าวนั นบัวนัยิง่สูญหายไป บุคคลหรือหน่วยงานท่ีมองเห็นคุณค่าของค าเมือง
ต่างก็ ช่วยกันส่งเสริม สนับสนุน อนุ รักษ์สืบทอดในลักษณะต่าง ๆ  ตามก าลัง
ความสามารถ ในขณะเดียวกนัการซอก็มีบทบาทในการช่วยส่งเสริม สนบัสนุน อนุรักษ์
ค  าเมืองไดเ้ป็นอยา่งดีอีกทางหน่ึง (จนัทร์สม  สายธารา: สัมภาษณ์) เพราะ การซอเป็นการ
ใช้ค  าเมืองท่ีมีอรรถรสไพเราะร่ืนหูดว้ยถอ้ยค าท่ีคลอ้งจองกนั มีคติ ค าคม ท่ีมีความหมาย
กินใจ สอนใจไดอ้ยา่งลึกซ้ึงมากมาย 

4)  การเป็นเอกลกัษณ์ของลา้นนา การซอเป็นการละเล่นพื้นบา้นท่ีเป็นเอกลกัษณ์                
ของลา้นนาท่ีทอ้งถ่ินอ่ืนไม่มีเหมือน เป็นมรดกทางวฒันธรรมทอ้งถ่ินอนัล ้าค่าท่ีสืบทอด
ไวใ้หลู้กหลานไดภู้มิใจและตระหนกัในคุณค่าของการซอ 

5)  การสืบทอดพุทธศาสนา การซอนบัวา่เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาไดโ้ดย
ทางออ้ม กล่าวคือ การซอท่ีดีมกัจะสอดแทรกค าสอนจริยธรรมต่างๆ ไม่วา่จะเป็นเร่ือง
ของความกตญัญู การท าบุญกุศล อานิสงส์ต่าง ๆ เร่ืองในชาดก พุทธประวติั นรกสวรรค ์
เร่ืองเหล่าน้ีมีอยูใ่นบทซอดว้ย ดงันั้นช่างซอจึงตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้เก่ียวกบัพุทธศาสนา
เป็นอยา่งดี (ค าผาย นุปิง : สัมภาษณ์) จึงจะสามารถถ่ายทอดค าสอนและเร่ืองราวต่าง ๆ 
เก่ียวกบัพุทธศาสนาแทรกเขา้ไปในบทซอ 

6)  การมีบทบาทส าคญัในชุมชน ในชุมชนชนบท เม่ือมีเจา้ภาพงานต่างๆ ท่ีจดัข้ึน
ไม่วา่จะเป็นงานบวช งานฉลองสมโภช งานข้ึนบา้นใหม่ มกัหาช่างซอท่ีมีฝีปากดี ซอเก่ง 
เสียงดี มาซอฮ ่า (ฮ ่า – พรรณนา) หรือเล่าเหตุการณ์ท่ีเก่ียวกบังาน ดึงดูดผูค้น เป็นการ
ประชาสัมพนัธ์งานเพื่อให้คนในชุมชนนั้นๆ ยอมรับ เพราะถา้ขาดซอจะรู้สึกกร่อย หรือ 
“บ่ม่วน” คือ ไม่สนุกสนาน ไม่ครึกคร้ืน    ไม่คึกคกั เจา้ภาพจึงจดัหาซอมาเพิ่มเพื่อความ
มีชีวิตชีวาและให้เพื่อนบ้านยอมรับตามค่านิยมของขนบธรรมเนียม ปัจจุบันแม้ไม่
สามารถหาช่างซอมาซอได ้ก็จะใช้แถบบนัทึกเสียงซอซ่ึงมีวางขายอยู่ทัว่ไปมาเปิดใน
งานแทน 
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7)  การเป็นแหล่งข้อมูลท่ีส าคัญของสังคม ซอมีคุณค่าอยู่ในตัวของมันเอง
กล่าวคือสะทอ้นให้เห็นถึงความรู้สึกนึกคิดของบุคคล การบรรยายความในใจ โลกทศัน์ 
มโนทศัน์ในดา้นต่างๆ และดา้นความหมายของค า เก่ียวกบัสภาพสังคมและวฒันธรรม
สะทอ้นให้เห็นถึงความเป็นอยู่ อาชีพ การรวมกลุ่มของคน สภาพการเปล่ียนแปลงทาง
สังคม วฒันธรรม ความสัมพนัธ์ของมนุษย์ในรูปแบบต่างๆ ค่านิยม ความเช่ือ และ
สัญลกัษณ์ของการติดต่อส่ือสาร ดงันั้นซอจึงเป็นแหล่งขอ้มูลส าคญัทางดา้นภาษาศาสตร์ 
มานุษยวทิยาและสังคมวทิยา40 
จึงถือได้ว่า ซอเป็นวรรณกรรมท้องถ่ินล้านนาท่ีเป็นภูมิปัญญาทางด้านภาษาของ         

ชาวล้านนา นอกจากจะให้ความบนัเทิงแล้ว ยงัสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความเช่ือ ค่านิยม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ของชาวลา้นนาอีกดว้ย เน่ืองจากซอเป็นวรรณกรรมท่ีช่างซอขบั
กล่อมร้องข้ึนสดๆ ในเหตุการณ์หรือเร่ืองราวต่างๆ ในขณะนั้น หรือซอตามเน้ือหาท่ีไดเ้ขียนข้ึน 
ซอจึงเป็นการบนัทึกเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในวิถีชีวิตชาวล้านนาไวอ้ย่างหลากหลาย เก่ียวกบัการ
ด ารงชีวติและสะทอ้นใหเ้ห็นถึงภูมิปัญญาของชาวลา้นนาในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

บทซอสะทอ้นให้เห็นถึงขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรมต่างๆ ตามท่ีช่างซอไดร้้อง
ขบัขาน พรรณนา เก่ียวกบัประเพณีต่างๆ เช่น งานบวช งานปอยหลวง งานศพ งานข้ึนบา้นใหม่ 
สงกรานต์ งานก๋ินสลาก งานทอดผา้ป่า งานลอยกระทง งานฉลองสมโภช เน้ือหาท่ีใช้ในการ
ซอ  เป็นการบรรยายถึงขั้นตอน พิธีการ คุณค่า ขอ้ควรปฏิบติั ตลอดจนอานิสงส์ท่ีไดรั้บ วถีิชีวิต
ชาวลา้นนาผกูพนักบัการขบัซอจนกลายเป็นเอกลกัษณ์ของชาวลา้นนามาจนถึงปัจจุบนั ปัจจุบนั
ไดมี้การบนัทึกบทซอต่าง ๆ เก่ียวกบัขนบธรรมเนียมประเพณีเหล่าน้ี ลงในแถบบนัทึกเสียงไว้
เป็นจ านวนมาก นบัวา่เป็นภูมิปัญญาท่ีไดสื้บทอดขนบธรรมเนียมประเพณีไดอ้ยา่งดีอีกลกัษณะ
หน่ึง โดยใช้ส่ือพื้นบา้น คือ ซอ วฒันธรรมและประเพณีของชาวลา้นนาท่ีนิยมน าซอไปแสดง
ในปัจจุบนั ไดแ้ก่ประเพณีปีใหม่เมือง ประเพณีทานขา้วใหม่ ประเพณีปอยหลวง ประเพณีปอย
ลูกแก้ว ประเพณียี่เป็ง และลอยกระทง ประเพณีการฟังเทศน์มหาชาติ  ประเพณีแต่งงาน 
ประเพณีบูชาเสาอินทขิล (เสาหลกัเมือง ของเมืองเชียงใหม่) ประเพณีการสืบชะตาหรือสืบชาตา 

                                                        
40   สัมภาษณ์ คุณมี  วงป้อ  ศิลปินพื้นบา้น นกัดนตรี ช่างท าเคร่ืองดนตรี ช่างแกะสลกั ถนนสุชาดา ต าบลเวยีงเหนือ อ าเภอ 
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ประเพณีข้ึนพระธาตุ ประเพณีแห่ไมค้  ้าสรี ประเพณีโยงครู ประเพณีตานต๊อดผา้ป่า ประเพณีแห่
ครัวทาน ประเพณีสู่ขวญั41 

ซอจึงสามารถน ามาจดัการแสดงในงานประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ ได้ โดยทั่วไป              
มกัตอ้งการให้เกิดความบนัเทิงแก่ผูช้มท่ีเขา้ร่วมงานเป็นส าคญั นอกจากน้ี การแสดงซอยงัช่วย
ให้งานท่ีจดัข้ึนมีความครึกคร้ืนยิ่งข้ึนอีกดว้ย ปัจจุบนันิยมซอทั้งงานท่ีเป็นมงคลและอวมงคล 
เน้ือหาของ  บทซอจะเป็นเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบังานประเพณีหรือพิธีกรรมต่างๆ ท่ีจดัใหมี้การ
แสดงซอ เช่น งานวดั งานข้ึนบา้นใหม่ งานร่ืนเริงต่างๆ เป็นตน้ คติธรรมและวิถีชีวิตลา้นนาท่ี
ด าเนินอยู่ในชีวิตประจ าวนั ซอจะยงัอยู่สืบทอดต่อไปยงัคนรุ่นหลังได้ด้วยการเห็นคุณค่า 
ร่วมกนัด ารงรักษา ในฐานะท่ีเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการซออยา่ง
ต่อเน่ืองของทุกคน 

ดงันั้น การน าซอเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนนั้น ถือวา่ เป็นอีกหน่ึงกิจกรรม             
ท่ีให้เกิดการมองเห็นความส าคญัของความเป็นมาในชุมชนนั้นอีกทั้งยงัเสริมสร้างความรู้ดา้น
อ่ืนนอกเหนือจากการบนัเทิง ดา้นงานร่ืนเริง เช่น งานปอยหลวง ท่ีจะมีการร้องร าท าเพลง และ
การขบัซอก็เป็นส่วนหน่ึงในกิจกรรม การขบัซอจึงสามารถเล่าเร่ืองราวในอดีตไดเ้ป็นอยา่งดี
รวมถึงประวติัศาสตร์ความเป็นมาและวถีิชีวติของคนในชุมชนได ้

จึงอาจกล่าวไดว้า่ ลกัษณะของวงดนตรีในภาคเหนือมีท่วงท านองการบรรเลงในโอกาส
ท่ีแตกต่างกนั คือ เม่ือคร้ังอดีตนั้น วงดนตรีสะลอ้ซอซึง นบัเป็นความบนัเทิงท่ีนิยมแพร่หลาย
อยูใ่นมวลหมู่มิตร นอกจากน้ี ยงัใชบ้รรเลงเพื่อประเทืองอารมณ์ยามแอ่วสาว อาจมีเคร่ืองดนตรี
พื้นบา้นอยา่งอ่ืนมาประสมอีก เช่น ขลุ่ย ป่ี (ซอ) ยุคก่อนนั้นไม่มีส้ิง ฉ่ิง ฉาบ และกลองมาร่วม
วง เหตุท่ีไม่มีส้ิง ฉ่ิง ฉาบ และกลองมาประสมวง ก็เน่ืองจากวา่ เคร่ืองประกอบจงัหวะเหล่าน้ี มี
เสียงดงัเกินไป เกรงจะไปกลบความไพเราะของล าน าการขบัซอ ความคึกคกั เร้าใจจากเคร่ือง
ประกอบจงัหวะ จะเบ่ียงเบนการฟังให้ออกไปเป็นความสนุกดว้ยการฟ้อน การร า ผดิธรรมชาติ
ของการฟังเพลงปฏิพากย์ ทั้ งหลายซ่ึงมีเน้ือหาสาระเป็นประโยชน์ต่อวิถีชีวิต โดยมีการ
สอดแทรกคติโลก คติธรรม สอนใจผูฟั้ง ถือว่าช่างซอ หมอล า พ่อเพลง และแม่เพลง เป็นครู
ของโลกในอดีต ดงันั้นเพลงปฏิพากย ์ไม่ว่าจะเป็นซอ หมอล า เพลงโคราช เพลงอีแซว เพลง
บอก เหล่าน้ีจึงไม่มีเคร่ืองประกอบจงัหวะดงักล่าว อีกทั้ง  เคร่ืองดนตรีพื้นบา้น เช่น ซึง สะลอ้ 

                                                        
41  สิริกร  ไชยมา ซอ เพลงพืน้บ้านล้านนา ภมิูปัญญาชาวเหนือ  ส านกัพมิพแ์พร่ไทยอุตสาหการ แพร่  2543 หนา้ 1 -  5 
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ขลุ่ย สามรถสร้างเองไดโ้ดยใชว้สัดุในทอ้งถ่ิน แต่ส้ิง ฉ่ิง ฉาบ เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีผลิตเองไม่ได ้
มีราคาแพง เกินฐานะของชาวชนบทสมัยก่อน ท่ีจะสามารถซ้ือหามาประสมวงได้ ดังนั้ น
ชาวบา้นจึงร่วมใจกนัซ้ือหามาเป็นของส่วนกลาง เก็บไวท่ี้วดั เม่ือเป็นสมบติัของวดัแลว้ เพื่อ
ความปลอดภยัของทรัพยสิ์นจึงไดเ้กิดคติความเช่ือ เก่ียวกบั “ขึด” หรืออาถรรพ์ข้ึน อย่างเช่น 
“ของวดับ่ดีน าเอามาเล่นท่ีบา้น มนัจะขึด” หรือ “เคร่าองดนตรีเหล่าน้ีเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีใชเ้ล่น
กบังานวดัหรืองานศพเท่านั้น จึงไม่ควรน ามาเล่นในบา้น มนัจะขึด” เป็นตน้ แต่เม่ือ “ร าวง” ได้
เขา้มาเมืองเหนือเม่ือคร้ังก่อนสงครามโลกคร้ังท่ี2 เล็กน้อย กระแสนิยมไดท้ะลายท านบความ
เช่ือ   เร่ือง “ขึด” ในการไม่เอา ส้ิง ฉ่ิง ฉาบ และกลองเข้ามาเล่นจนหมดส้ิน ว่าเป็นเคร่ือง
ประกอบจงัหวะ   ท่ีคึกคกัได ้ตั้งแต่นั้นเคร่ืองประกอบจงัหวะดงักล่าวจึงไดเ้ขา้ไปประสมวงกบั
สะลอ้ซอซึง จนเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีขาดไม่ไดไ้ปในท่ีสุด พลอยท าให้จงัหวะสะลอ้ซอซึงออกมา
แบบร าวงอยา่งท่ีพบเห็นกนัทัว่ไป 

2.2.4 คุณค่าและสุนทรียศาสตร์ของดนตรีพืน้บ้านล้านนา 

ดนตรีพื้นเมืองหรือดนตรีพื้นเมืองลา้นนาคือผลผลิตหรือส่ิงประดิษฐท์างภูมิปัญญาท่ีกระจายตวั
อยู่ตามพื้นท่ีต่างๆ ในบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยอาณาจกัรลา้นนาในอดีตน่าจะประกอบดว้ย
จงัหวดัเชียงใหม่เชียงรายล าพูนล าปางแพร่น่านพะเยาและแม่ฮ่องสอนเป็นเพียงส่วนหน่ึงของ
อาณาจักรล้านนาเฉพาะท่ีอยู่ในขอบเขตของประเทศไทยเท่านั้ นและในหนังสือประวติัศาสตร์
ล้านนา42 ได้กล่าวไวว้่า เมืองท่ีข้ึนกับดินแดนล้านนามี 57 หัวเมืองในบรรดา 57 หัวเมืองเข้าใจว่า             
หลายเมืองน่าจะอยูน่อกขอบเขตประเทศไทยเช่นบางส่วนอยูป่ระเทศพม่าบางส่วนอยูใ่นประเทศจีน
เป็นต้น และหัวเมืองเหล่าน้ี ล้วนข้ึนตรงต่อศูนย์กลางการปกครองคือเมืองเชียงใหม่ เม่ืออ านาจ          
การปกครองถูกสถาปนาข้ึน จึงกลายเป็นแรงดึงดูดท่ีท าให้เกิดการเคล่ือนยา้ยและการหลัง่ไหลเขา้มา
ของผูค้นบางส่วนอาจเดินทางเข้ามาเพื่อท าการคา้ขาย บางส่วนอาจเกิดจากการร่วมเดินทางเข้ามา             
เพื่อถวายเคร่ืองราชบรรณาการของหวัเมืองต่างๆ และบางส่วนถูกกวาดตอ้นเขา้มาและการเคล่ือนยา้ย
และการหลั่งไหลเข้ามาของผู ้คนเหล่านั้ นปรากฏว่า ล้วนมาจากเช้ือชาติของกลุ่มชาติพัน ธ์ุ                          
อนัหลากหลาย เช่น ไทล้ือ ไทยยอง ไทยวน ไทเขิน ไทใหญ่ และอ่ืนๆ อีกมากมาย และในแต่ละกลุ่ม

                                                        
42  สรัสวดี  อ๋องสกลุ  ประวติัศาสตร์ล้านนา  บริษทัอมรินทร์พร้ินติ้งแอนดพ์บัลิชช่ิง จ ากดั  กรุงเทพฯ  2552 หนา้ 15 - 20 
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ชาติพนัธ์ุทั้งหลายเหล่าน้ี ลว้นมีศิลปวฒันธรรมท่ีบ่งบอกความเป็นเอกลกัษณ์ของเผา่พนัธ์ุแตกต่างกนั
ออกไป43 

ความงาม เป็นค ากลางๆ ท่ีใช้กับศิลปะทุกสาขาซ่ึงอาศยัอายตนะเป็นส่ือหรือทางผ่านเข้าสู่
ศูนยก์ลางการรับรู้เบ้ืองในสุด แล้วจึงตอบสนองต่อศิลปะนั้นค าเฉพาะท่ีใช้เรียกความงามดนตรีท่ี          
คนไทยนิยมใช้กนัมานานแลว้ คือ ค าวา่ ไพเราะ ความงาม หรือ ความไพเราะของดนตรีนั้น เกิดจาก
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างดนตรีกบัผูฟั้ง ความงามทางฝ่ายดนตรีข้ึนกับองค์ประกอบของดนตรีโดยตรง         
ส่วนความรู้สึกวา่ งาม ท่ีเกิดในผูฟั้งนั้นข้ึนกบัวฒันธรรมซ่ึงมีขอบเขตกวา้งมากทั้งพื้นท่ีและเวลาดา้น
พื้นท่ีกินแดนตั้งแต่ครอบครัวละแวกบา้น หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ ฯลฯ ไปจนถึงภูมิภาค หรือ อาณาจกัร
ด้านเวลาเร่ิมตั้ งแต่เป็นตัวอ่อนในครรภ์มารดาซ่ึงได้ยินและจ าเสียงมารดาได้มาจนถึงปัจจุบัน
นอกจากน้ี ยงัมีมิติทางจิตวิทยามาเก่ียวขอ้งดว้ยโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการตอบสนองต่อเสียงของมนุษย์
ภายในขอบเขตหรือมิติดังกล่าว กระบวนการเล้ียงดูกล่อมเกลาผู ้คนอันเป็นกระบวนการทาง
วฒันธรรมมีส่วนสร้างความรู้สึกว่า งาม ให้เกิดข้ึนในมนุษยแ์ละกระบวนการเหล่าน้ีมีทั้งท่ีเกิดข้ึน             
กบัคนเป็นรายๆ ไป และเกิดจากกระบวนการทางสังคมดว้ย ดงันั้น ความไพเราะของดนตรีจึงมีทั้ง
ส่วนท่ีเป็นอัตพิสัยอันเป็นรสนิยมส่วนตวักับส่วนท่ีเป็นภววิสัยอันเป็นกติกาหรือกระแสสังคม
ปรากฏการณ์น้ีสามารถเห็นไดจ้ากนิสัยหรือรูปแบบการบริโภคดนตรีของมนุษยท่ี์มีใหเ้ห็นอยูทุ่กวนั44 

ทั้งซอ และวงซึง ขลุ่ย สะลอ้ ต่างมุ่งใหผู้ฟั้งตอบสนองทางจิตวญิญาณมากกวา่ทางกายวงทีลีลา
จงัหวะจึงไม่โลดโผน และเน้นความไพเราะของท านอง และสีสันของเสียงจากเคร่ืองดนตรีกบัเสียง
ขบัร้องของช่างซอเป็นส าคญั ค่านิยมในเร่ืองสีสันของเสียงของชาวลา้นนานั้นไม่แตกต่างกบัชาวไทย
สยาม คือ เห็นว่าเสียงไพเราะตอ้งเป็นเสียงสูง ค่านิยมเช่นน้ีปรากฏในดา้นอ่ืนดว้ย เช่น ในการเทศน์
มหาชาติกณัฑ์ท่ีตอ้งคดัเลือกผูท่ี้มีเสียงสูงเป็นผูเ้ทศน์ คือ กณัฑ์มทัรี ซ่ึงในลา้นนาก็นิยมเช่นน้ี ดงันั้น 
เราจึงพบวา่ ช่างซอท่ีประสบความส าเร็จหลายคนมีเสียงสูงไม่วา่หญิงหรือชาย และขลุ่ยเมืองในวงซึง 
ขลุ่ย สะลอ้ก็มีเสียงสูงกวา่ขลุ่ยหลีบของทางภาคกลาง เป็นตน้ 

ลกัษณะร่วมกนัท่ีน่าสนใจเร่ืองหน่ึง คือ ต่างก็มีเสียงท่ีดงัติดต่อกนัไม่ขาดไปตลอดเพลง ไม่ว่า
จะเป็นป่ีจุม ขลุ่ยเมือง หรือแน ลว้นใชว้ธีิเป่าแบบลมเดียวทั้งส้ิน ในวงต่ึงโนงเสียงฆอ้งอุย้ท่ีดงัยาวนั้น
ขณะท่ีเสียงค่อยๆ เบาลงยงัไม่ทนัขาดหายเสียงฆอ้งโหยง้ซ่ึงมีเสียงเดียวกนัก็ดงัข้ึนท าให้เสียงโน้ต             

                                                        
43   กนกรัตน์  สุขีสนธ์ิ  เพลงพืน้บ้านล้านนา  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ กรุงเทพฯ 2551 
44  อรพนิ  ลือพนัธ “การศึกษาวเิคราะห์วรรณกรรมบทซอของบวัซอน  เมืองพราว”  วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตรบณัฑิต  

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2544 
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จากฆอ้งสองลูกเป็นเสียงยืนท่ีดงัติดต่อกนัไปไม่ขาดหายตลอดเพลง ในวงกลองปู่ เจ่จงัหวะเร็วท าให้
เสียงฆอ้งทั้งชุดท าหนา้ท่ีเสียงยนืท่ีไม่ขาดหายเช่นกนั ทั้งการเป่าเคร่ืองลมแบบลมเดียวและการใชฆ้อ้ง
รักษาเสียงยืน สะทอ้นให้เห็นถ่ายทอดมาอยา่งต่อเน่ืองของความเช่ือหรือเคล็ดแห่งการสร้างและรักษา
ความต่อเน่ือง (Continuity) และความมัน่คง (stability) อนัเป็นส่ิงพึงปรารถนาของทุกผูค้นในสังคม
ดงันั้นความงามของวงดนตรีเหล่าน้ีจึงเป็นความงามท่ีมีเสียงท่ีเป็นสิริมงคลเป็นองคป์ระกอบดว้ย45 

ข้อมูลทางการแพทย์ระบุว่า “ดนตรีบ าบัด” (Music Therapy) เป็นการใช้เสียงดนตรีท่ีเป็น
ภาษาสากลมาบ าบดั หรือฟ้ืนฟูสุขภาพทั้งร่ายกาย และจิตใจในเวลาเดียวกนั โดยอาจอยู่ในรูปการฟัง
ดนตรีหรือเล่นดนตรีก็ได ้เร่ืองของดนตรีบ าบดัมีการใช้มาหลายพนัปี เร่ิมจากชนเผ่าพื้นเมืองทัว่โลก
ได้ใช้ดนตรีในการเตน้ร า ประกอบพิธีกรรม รวมถึงเป็นส่วนหน่ึงของการเยียวยารักษาโรค ส าหรับ
หลกัฐานทางการแพทยพ์บว่าเสียงดนตรีช่วยบ าบดัในระหว่างการคลอด หรือกรณีมีอาการเจ็บปวดมาก 
ดนตรีคลาสสิกจะน ามาใชแ้ทน ยากล่อมประสาท หรือ ยาลดอาการปวด ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ46 

คนเราเม่ือได้ยินเสียงดนตรี “สมองซีกซ้าย” จะท าหน้าท่ีรับรู้ถึงจงัหวะง่ายๆ ไม่ซับซ้อน 
ในขณะท่ี “สมองซีกขวา” จะรับรู้ถึงท่วงท านอง ระดบัเสียงสูงต ่า หรือจงัหวะท่ีซับซ้อนมากข้ึนแลว้
เก็บไวใ้นความทรงจ าเพื่อเรียนรู้และฝึกได้ในคราวต่อไป ดนตรีจะส่งผลต่อร่างกายและจิตใจ ดงัน้ี    
ผลต่อร่างกาย  มีผลต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราการหายใจ อตัราหารเตน้ของชีพจร ความดนัและ
การไหลเวียนโลหิต การตอบสนองต่อม่านตา ความตึงตวัของกลา้มเน้ือ ลดความเจ็บปวด ส่วนผลต่อ
จิตใจและอารมณ์ ท าให้เกิดอารมณ์ และจินตนาการ ร่วมกับเสียงดนตรี เช่น ผ่อนคลาย สดช่ืน 
สนุกสนานเพราะดนตรีช่วยกระตุน้การหลงัสาร แห่งความสุข (Endorphin) จากสมองได ้และช่วยให้
เกิดสมาธิ และการมองโลกในเชิงบวกดว้ย47 

จึงเห็นไดว้่าดนตรีถือเป็นหน่ึงในงานสร้างสรรค์ทางศิลปะ เพราะดนตรีเกิดจากการท่ีมนุษย ์          
ใช้จินตนาการ ในการร้อยเรียงเสียงสูงต ่าเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบเพื่อตอบสนองความต้องการ               
ในการแสดงออกซ่ึงจินตนาการนั้น มนุษยรู้์จกัใช้ดนตรีเป็นเคร่ืองมือในการรักษาอาการเจ็บป่วย

                                                        
45  รักเกียรติ  ปัญญายศ เอกสารบทความเร่ือง “ดนตรีพื้นเมือง: ความหลากหลายและการด ารงอยู.่เชียงใหม่”  

มหาวทิยาลยัพายพั 2553 
46  บุษกร  ส าโรงทอง และคณะ  เอกสารบทความเร่ือง “ดนตรีพื้นเมือง: ความหลากหลายและการด ารงอยู.่เชียงใหม่”  

มหาวทิยาลยัพายพั 2553หนา้ 65 
47  พนูพศิ  อมาตยกลุ  “การใชด้นตรีเป็นยาหรือแทนยารักษาโรค” เอกสารประกอบการบรรยาย คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัมหิดล กรุงเทพมหานคร  2547 
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เพิ่มเติมไดอี้ก ส าหรับการใชด้นตรีเพื่อรักษาโรคตามความเช่ือพื้นบา้นของสังคมไทยในแต่ละทอ้งถ่ิน
มีปรากฏตามภูมิภาคแตกต่างกนัไป  

ดนตรีพื้นบา้นในประเทศไทย ไดรั้บความสนใจมากข้ึนจากคุณค่าและความงามความไพเราะ
ของท่วงท านองท่ีสอดรับกบัความทรงจ า และความคุน้เคยในอดีต ส่งผลใหเ้กิดความสุขจากการรับฟัง 
โดยรูปแบบของดนตรีท่ีใชฟั้งเพื่อบ าบดันั้นมีลกัษณะ คือการใชด้นตรีในรูปแบบสันทนาการ เป็นการ
จดักิจกรรมให้ความบนัเทิง มีวธีิการคือ การฟังเพลง การร้องเพลง และการเล่นดนตรี เพื่อใหเ้กิดความ
ผอ่นคลาย  ในส่วนการใช้ดนตรีเพื่อการบ าบดัผูป่้วยเฉพาะโรค ซ่ึงใช้วิธีการเปิดเพลงให้ฟัง หรือให้
ปฏิบติักิจกรรมประกอบเสียงดนตรี ส่วนมากพบว่าใช้เพื่อลดความเจ็บปวด อาการเครียด หรือวิตก
กงัวล  และการประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือพื้นบา้น มีวิธีการใช้ดนตรีหรือการแสดงเพื่อ ท าการ
ส่ือสารกบัส่ิงเหนือธรรมชาติ ตาความศรัทธาของคนในทอ้งถ่ินนั้นๆ 

ดนตรีเพื่อบ าบดัในประเทศไทย ไดรั้บความสนใจเพิ่มมากข้ึน สังเกตไดจ้ากสถานท่ีให้บริการ
ด้านน้ีมีปริมาณเพิ่มมากข้ึนทั้ งใน โรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนตลอดถึงสถานท่ี
ให้บริการด้านดนตรีบ าบดัท่ีเปิดด าเนินการโดยแพทย ์หรือผูมี้ประสบการณ์ดา้นดนตรีอ่ืนๆ ท าให้
รูปแบบของดนตรีบ าบดัท่ีพบในประเทศไทยสรุปไดเ้ป็น 3 ลกัษณะคือ 

1) การใช้ดนตรีบ าบดัในรูปแบบสันทนาการ เป็นการจดักิจกรรมให้ความบนัเทิง มี
วธีิการคือการฟังเพลง การร้องเพลง และการเล่นดนตรี เพื่อใหเ้กิดความผอ่นคลาย 

2) การใช้ดนตรีเพื่อการบ าบดัเฉพาะโรค ซ่ึงใช้วิธีการเปิดเพลงให้ฟัง หรือให้ปฏิบติั
กิจกรรมประกอบเสียงดนตรี ส่วนมากพบในการใช้เพื่อลดอาการเจ็บปวด อาการเครียด หรือ
วติกกงัวลซ่ึงปรากฏวา่ประสบความส าเร็จและมีส่วนช่วยผูป่้วยไดเ้ป็นอยา่งดี 

3) การประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือพื้นบา้น มีวิธีการใช้ดนตรีหรือการแสดงเพื่อท า
การส่ือสารกบัส่ิงเหนือธรรมชาติตามความศรัทธาของคนในทอ้งถ่ินนั้น 

มุมมองของความเช่ือเร่ืองการประกอบพิธีกรรมเพื่อการรักษาโรคตามความเช่ือพื้นบา้นไทยนั้น 
เป็นประเพณีท่ีได้รับการยอมรับของคนในทอ้งถ่ินนั้นๆ เน่ืองจากรากเหงา้ชองความเช่ือท่ีฝังลึกใน               
วถีิชีวติของผูค้น ไดถู้กสืบทอดต่อกนัมาหลายชัว่อายุคน และเม่ือส ารวจสถานะของดนตรีในกระบวน
พิธีกรรมท่ีกล่าวมาแล้ว พบว่าดนตรีมิได้เป็นเคร่ืองมือท่ีท าหน้าท่ีโดยตรงในการบ าบดั แต่ดนตรี                
ท  าหนา้ท่ีแฝงในการเป็นส่วนหน่ึงของพิธีกรรม  เพื่อท าใหพ้ิธีมีความสมบูรณ์มากข้ึน เช่น ช่วยในการ
ป่าวประกาศการจดัพิธีกรรมไปยงัสมาชิกหมู่บา้น ช่วยเสริมบรรยากาศของงานให้มีความศกัด์ิสิทธ์ิ 
หรือเพื่อเป็นส่ือให้เกิดพฤติกรรมท่ีแสดงความศกัด์ิสิทธ์ิของวิญญาณโดยบรรเลงให้ร่างทรงไดเ้ตน้              
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ไดแ้สดงอิทธิฤทธ์ิ ตามท่วงท านองและจงัหวะ ท าให้เกิดการปลุกเร้าอารมณ์ หรือโนม้นา้วจิตผูเ้ขา้ร่วม
พิธีใหมี้ความสนใจต่อการแสดงของร่างทรงนั้น48 

ท่ีจริงแล้ว ส่วนส าคัญอัน เป็นแก่นของพิ ธีกรรมตามคติความเช่ือของชาวบ้านนั้ น  มี
องค์ประกอบผสมผสานกนัหลายส่วน ซ่ึงสืบเน่ืองมาจากความเช่ือดั้งเดิม คือ การนบัถือผี ไดแ้ก่ หมอผ ี
เคร่ืองสังเวย และผูเ้ขา้รับการรักษา ส่วนดนตรี คือ ส่วนเติมเต็มให้การแสดงออกของหมอผีมีความ            
น่าเล่ือมใส ท่วงท านองและเน้ือร้องไดเ้บ่ียงแบนความสนใจของผูป่้วยไปจากอาการเจบ็ป่วยนั้น เม่ือมี
การฟ้อนร าหรือการเขา้ทรงเกิดข้ึน ทวารทั้ง 4 ไดแ้ก่ หู ตา จมูก กาย ไดเ้ปิดรับสัมผสัไปยงักิจกรรม
ต่างๆ อยา่งกวา้งขวางข้ึน จิตท่ีเคยคิดฟุ้งซ่าน หรือมีความหมกมุ่นกบัอาการเจ็บป่วยแต่อยา่งเดียวก็จะ
ถูกพรากออกไป รับรู้สภาวะของพิธีกรรมนั้นชัว่ขณะหน่ึง 

แมว้า่พิธีกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาโรคท่ีมีดนตรีเป็นส่วนประกอบนั้น อาจมิไดเ้ป็นดนตรี
บ าบดัแบบตะวนัตก แต่ถือไดว้า่เป็นการใช้กระบวนพิธีกรรมเพื่อช่วยให้ผูป่้วยเกิดการผอ่นคลายจาก
อาการนั้น จึงน่าจะเรียกไดว้า่ เป็นพิธีกรรมบ าบดัตามความเช่ือพื้นบา้นไทยท่ีเหมาะสม การใชด้นตรี
พิธีกรรมรักษาโรคมีบทบาทการชัดน าจิตใจ เพื่อเบ่ียงเบนให้ผู ้เข้ารับการบ าบัดมี ความสนใจ                       
ในกิจกรรมท่ีเกิดในพิธีกรรมนั้น และเม่ือบวกกบัความเช่ือและศรัทธาแลว้ก็อาจท าให้อาการเจ็บป่วย
ทุเลาลงได้  สังเกตได้ว่าในพิธีกรรมต่างๆ มกัมุ่งเน้นท่ีการตอบสนองทางวิญญาณ ซ่ึงส่งผลตาม
ลักษณะอาการเจ็บป่วย โดยท่ีพิธีกรรมนั้ นเป็นการแสดงความเคารพต่อวิญญาณท่ีนับถือ บ ารุง
วิญญาณด้วยของเซ่นสังเวย เพื่อให้วิญญาณเกิดความพอใจ และเช่ือว่าย่อมได้รับความช่วยเหลือ                  
ให้หายจากโรคภยัไขเ้จ็บเป็นการตอบแทน การมีศรัทธาท่ีมุ่งมัน่เป็นเหตุผลประกอบให้การรักษานั้น
สัมฤทธ์ิผล 

ดงันั้น อ านาจแห่งความศรัทธาท่ีมาจากความเช่ือดั้งเดิมนั้น มีพลงัสามารถผลกัดนัจิตใตส้ านึก
ท าให้เกิดความมุ่งมัน่ และมีก าลงัใจท่ีเขม้แข็ง จนสามารถเกิดเป็นอุปาทานท าให้มีความรู้สึกท่ีดี อนัมี
ผลท าให้ร่างกายมีความกระปร้ีกระเปร่าประหน่ึงหายขาดจากโรคต่างๆได้ การน าดนตรีพื้นบ้าน
ล้านนามาใช้ จึงเป็นส่วนหน่ึงช่วยชักน าจิตใจ เสริมสร้างบรรยากาศ ในการบรรเทาความเครียด              
จากการรอคอยการรักษา หรือบรรเทาความเครียดจากความวิตกกังวลหรือความกลัวต่างๆ นานา 

                                                        
48  บุษกร  ส าโรงทอง และคณะ เอกสารวชิาการ “ดนตรีบ าบดั” ส านกัการแพทยท์างเลือก กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทย  
 และการแพทยท์างเลือก  สุขมุวทิมีเดียมาร์เกต็ติ้ง จ ากดั กรุงเทพฯ 2551  หนา้ 119 – 122 
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ส าหรับผูป่้วยท่ีรับการรักษาในโรงพยาบาลและญาติท่ีเฝ้ารอผลการรักษา ใหทุ้เลาความวติกกงัวล และ
ความเครียดต่างๆ ลงได ้

2.3  แนวคิดและทฤษฏีที่เกีย่วข้องกบัการศึกษาคร้ังนี้ 

2.3.1 แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน 

แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน มีความส าคัญส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี  เน่ืองจาก                           
ในการศึกษาการอนุรักษ์และสืบสานการตีกลองชยัมงคล ตอ้งมีกระบวนการการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนถือเป็นอีกหน่ึงปัจจยัส าคญัต่อการศึกษาคร้ังน้ี ดั้ งนั้น ผูศึ้กษาใช้แนวคิดการมีส่วนร่วม               
ของชุมชน เพื่อเป็นกรอบในการด าเนินการศึกษาในคร้ังน้ี 

การมีส่วนร่วมของชุมชน49 คือ กระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วม เป็นกระบวนการท่ีเนน้ให้
ประชาชนในชุมชนเขา้มามีบทบาทในกระบวนการศึกษา เพราะไม่ว่าการท างานใดๆ ทุกคนทุกฝ่าย
ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการท างาน เพื่อจะก่อให้เกิดความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ การสร้าง
กระบวนการร่วมคิด ร่วมวางแผน อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลและผูแ้ทนของกลุ่มองค์กรท่ีอยู่
ภายในชุมชนให้เขา้มามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางและรับผิดชอบต่อการพฒันา
ชุมชน ร่วมตดัสินใจเก่ียวกบัอนาคตของชุมชน รวมทั้งรับผลประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนร่วมกนั 

การมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริงตอ้งเปิดโอกาสให้ทุกคน ทุกกลุ่มในหมู่บา้นมีส่วนเก่ียวขอ้งในการ
ตดัสินใจท่ีจะด าเนินการใดๆ เพื่อตวัเขาเองและเพื่อหมู่บา้นของเขา โดยตวัของเขาเองซ่ึงลกัษณะการ
ท างานดงักล่าวจะมีลกัษณะของ หุ้นส่วน ระหว่างเจา้หน้าท่ีรัฐกบัประชาชน ซ่ึงจะเป็นผูไ้ด้รับผลท่ี
เกิดข้ึนจากการพฒันา การท างานลกัษณะน้ีจะตอ้งเร่ิมโดยการรวมกลุ่มของประชาชน ตามกิจกรรม
พัฒน าท่ี จัด ข้ึน และค่ อยๆ  เพิ่ ม ความส ามารถ  และความ รับ ผิ ดชอบ ในการด า เนิ นก าร                                      
ตามกระบวนการพฒันาให้แก่ประชาชน จนในท่ีสุดประชาชนสามารถด าเนินการด้วยตนเองได ้              
ตามล าพงั และกลายมาเป็นวฒันธรรมชุมชน คือ50 

กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนสามารถ แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

                                                        
49  พรีธร บุญยรัตพนัธ์ุและคณะ กระบวนการท างานในชุมชนแบบมีส่วนร่วม สถาบนัเพือ่สร้างความเขม้แขง็ใหชุ้มชน 

มหาวทิยาลยันเรศวร  ทิพยเ์สนาการพมิพ ์พษิณุโลก 2552 หนา้ 5 - 12 
50  ฉตัรทิพย ์ นาถสุภา และคณะ แนวคิดวฒันธรรมชุมชนในสังคมไทย  ส านกัพมิพส์ร้างสรรค ์กรุงเทพฯ 2555 หนา้  

141 - 145 
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1) ลกัษณะการมีส่วนร่วมจากความเก่ียวขอ้งทางดา้นเหตุผลโดยมีหลกัสิทธิและหน้าท่ี
ในการเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน นับตั้งแต่การริเร่ิมคิด การร่วมปฏิบติัการและการ
รับผดิชอบในผลกระทบท่ีเกิดข้ึนร่วมกนั 

2) ลกัษณะการมีส่วนร่วมจากความเก่ียวขอ้งทางด้านจิตใจ ท าให้ผูท่ี้เขา้มามีส่วนร่วม 
เกิดความผกูพนั มีความรู้สึกรับผดิชอบต่อกิจกรรมท่ีด าเนินงานดว้ยความสมคัรใจ 

2.3.2 แนวคิดเกีย่วกบัการส่งเสริมสุขภาพ 

เพ็นเดอร์  ศาสตราจารยท์างการพยาบาลชาวอเมริกนัไดศึ้กษาคน้ควา้วิจยัในเร่ืองการส่งเสริม
สุขภาพอย่างกวา้งขวางลึกซ้ึง ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆในการท านาย
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ โดยมีความเช่ือวา่ 

1) การให้ความหมายเก่ียวกบัสุขภาพจะตอ้งบูรณาการทั้งทศันะของผูใ้ช้บริการและ
เจา้หนา้ท่ีสุขภาพเขา้ดว้ยกนั เพราะการใหค้วามหมายจากทศันะท่ีแตกต่างกนัระหวา่งเจา้หนา้ท่ี
สุขภาพ กบัประชาชนทัว่ไปจะไม่สามารถท าใหบ้รรลุถึงซ่ึงภาวะสุขภาพท่ีดีได ้

2) สุขภาพ เป็นการแสดงออกถึง รูปแบบของปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งคนกบัส่ิงแวดลอ้ม ท่ี
เพิ่มความซบัซอ้นข้ึนตามระยะพฒันาการของชีวติ 

3) รูปแบบท่ีแสดงออกถึงสุขภาพของมนุษยมี์ทั้งท่ีสังเกตไดโ้ดยตรง และสังเกตไม่ได ้
แต่ไดจ้ากค าบอกเล่าของบุคคลนั้น 

ความหมายของสุขภาพ หมายถึง การบรรลุถึงซ่ึงการใชศ้กัยภาพของบุคคลท่ีติดตวัมา แต่ก าเนิด 
และท่ีได้รับการพฒันาซ่ึงบุคคลจะบรรลุภาวะน้ีได้ จากการปฏิบติัพฤติกรรมท่ีมีเป้าหมาย การใช้
ความสามารถในการดูแลตนเอง และมีความพึงพอใจในสัมพนัธภาพกบับุคคลรอบขา้ง                 ใน
ขณะเดียวกันมีการปรับตวัตามความจ าเป็น  เพื่อการรักษาความมั่นคงของโครงสร้างและความ
สอดคลอ้งกลมกลืนกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีมีความส าคญักบัตนเอง 

การแสดงออกของภาวะสุขภาพนั้น มีทั้งทางดา้นพฤติกรรมและอารมณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยมิติ
หลกั 5 มิติ คือ อารมณ์ เจตคติ กิจกรรม ความใฝ่ฝัน และความส าเร็จ ดงัรายละเอียดในแต่ละมิติ ดงัน้ี 

1) มิติทางด้านอารมณ์ เป็นประสบการณ์เชิงจิตวิสัยของบุคคล คือ รู้สึกสงบ กลมกลืน
กบัส่ิงแวดลอ้ม มีชีวติชีวาและไวต่อความรู้สึกของตนเองและผูอ่ื้น 
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2) มิติทางด้านเจตคติ ซ่ึงพฒันาจากประสบการณ์และการคิดอย่างมีเหตุผล ไดแ้ก่ การ
มองโลกในแง่ดี ไม่วา่จะเกิดปัญหาอะไรเกิดข้ึน ทุกอยา่งก็จะคล่ีคลายลงได ้ซ่ึงจะท าให้บุคคล             
มีพฒันาการแมใ้นภาวะยากล าบาก 

3) ด้านกิจกรรม ซ่ึงสะท้อนถึงแบบแผนการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมในสภาวะ
แวดลอ้ม และสถานการณ์ต่างๆ 

4) มีความใฝ่ฝันในชีวิตและใช้ศกัยภาพของตนเองได้อย่างเต็มท่ี เพื่อให้เป็นไปตามท่ี
ใฝ่ฝันไวร้วมทั้งท าประโยชน์ใหก้บัสังคม สร้างสังคมและส่ิงแวดลอ้มเพื่อชนรุ่นหลงั 

5) ประสบความส าเร็จ หมายถึงส่ิงท่ีไดจ้ากการด ารงชีวิตท่ีดี คือ มีความสุขอยา่งแทจ้ริง 
มีความคิดสร้างสรรคมี์ความเขา้ใจในธรรมชาติของชีวติและสามารถละความเห็นแก่ตวั51 

ในการวางแผนการส่งเสริมสุขภาพส่ิงส าคญัคือต้องเป็นส่ิงท่ีพฒันาจากการมีส่วนร่วมทั้ ง
ผูรั้บบริการและบุคลากรท่ีดูแล ซ่ึงจะเห็นไดว้า่การวางแผนท่ีดีมาจากการประเมินท่ีดี เพรา ะหากไม่
สามารถประเมินวถีิชีวติความชอบไม่ชอบความเช่ือเป้าหมายมุมมองต่อการก าหนดเป้าหมาย         เพื่อ
การส่งเสริมสุขภาพนั้นๆและการให้ขอ้มูลท่ีมาจากการวิเคราะห์จากองคค์วามรู้ท่ีมีการพิสูจน์ชดัเจน
รองรับจะช่วยในการตดัสินใจปฏิบติัของผูรั้บบริการและจะตอ้งมีแผนสนบัสนุนท่ีสอดคลอ้งกบัระยะ
การเปล่ียนแปลงเป็นความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการประเมินซ ้ าเป็นระยะเพื่อพิจารณาหาปัจจยัสนบัสนุน
เพิ่มเติมใหผู้รั้บบริการยดึมัน่กบัแผนปฏิบติัจนบรรลุแผนท่ีวางไว ้   

2.4 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
2.4.1 เอกสารและหนังสือ   

1) รศ. ดร. บุษกร  ส าโรงทอง และคณะ หนังสือเร่ือง “ดนตรีบ าบดั” ได้สรุปว่า ดนตรีบ าบดั
เกิดข้ึนโดยมนุษย์ เพื่ อตอบสนองความต้องการในการช่วยผ่อนคลายสภาวะท่ีไม่ เป็นปกติ                 
ทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ นบัจากการประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือดา้นดนตรีบ าบดัแต่โบราณ             
ท่ีมีส่ิงเหนือธรรมชาติเขา้มาเก่ียวขอ้ง ต่อมาได้มีการพฒันาจนเกิดเป็นการศึกษาด้านดนตรีบ าบัด                 
แมม้าตรฐานการใชเ้พื่อการบ าบดัจะแตกต่างกนัไป แต่โดยวตัถุประสงคแ์ลว้มีความสอดคลอ้งกนั คือ
การใชด้นตรีเพื่อบ าบดัซ่ึงประโยชน์ของดนตรีบ าบดัมีหลากหลายประการข้ึนอยูก่บัโอกาสท่ีน าไปใช ้
เช่น การใช้ดนตรีในโรงพยาบาล สามารถช่วยบรรเทา ความกงัวลต่อความเจ็บปวด อาจใช้ควบคู่ไป
กบัการใชย้าบรรเทาปวด ช่วยลดความตึงเครียด และยงัช่วยในการฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย และอารมณ์ของ

                                                        
51  สมจิตร  หนุเจริญกลุ และคณะ การส่งเสริมสุขภาพ  มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ นครศรีธรรมราช 2543  หนา้ 19 - 29 
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ผูป่้วยระยะพกัฟ้ืน ท าให้สงบและนอนหลับ ช่วยลดความกลวั ช่วยในการคลายตวัของกล้ามเน้ือ 
รวมทั้งยงัช่วยกระตุน้ระบบการท างานของสมองได ้ การจดักิจกรรมดา้นดนตรีบ าบดัในโรงพยาบาล
จึงเป็นประโยชน์แก่ผูป่้วย ญาติ และบุคลากรของโรงพยาบาล ทั้งคณะแพทยแ์ละพยาบาลไดมี้โอกาส
ใชกิ้จกรรมดนตรีเพื่อช่วยผอ่นคลายจากงานประจ าอีกดว้ย และขอ้ส าคญัอีกประการหน่ึง คือ ในผูท่ี้มี
ภาวะเป็นปกตินั้นก็สามารถใช้ดนตรีเพื่อการผ่อนคลาย หรือเพื่อปรับอารมณ์ ความรู้สึกจิตใจให้มี
ความสมดุลกบัร่างกายท่ีเป็นปกตินั้นไดด้ว้ยตนเองในแต่ละวนั การส ารวจรสนิยมของการฟังแต่ละ
บุคคล เพื่อหลีกเล่ียงความผิดพลาดในการจดัเพลงท่ีไม่ถูกใจซ่ึงจะเป็นการสร้างความทุกข์ทรมาน               
ให้เขา้รับการบ าบดั ท่ีตอ้งทนอยูท่่ามกลางเสียงดนตรีท่ีตนไม่ชอบ อนัอาจท าให้เกิดอารมณ์หงุดหงิด 
หรือไม่ใหค้วามร่วมมือได ้

2)  วิ ชัย  เทียนถาวร  หนังสือ เร่ือง “การส่งเส ริมสุขภาพแนวใหม่ ” ส รุปให้ เห็นว่า                       
การพฒันากระบวนการส่งเสริมสุขภาพของตนเอง เนน้ให้ประชาชนมีการพฒันาศกัยภาพของตนเอง              
มีความสุขทางกาย จิตใจและสังคม มีเครือข่ายสุขภาพท่ีเขม้แข็ง โดยมีการให้บริการส่งเสริมสุขภาพ
อย่างมีคุณภาพ และบูรณาการแบบองค์รวม ซ่ึงประชาชนทุกกลุ่มอายุ มีโอกาสท่ีจะได้รับการดูแล
สุขภาพกายและใจมากข้ึน โดยปัจจุบนัประชากรมีอายุขยัยาวนานข้ึน ซ่ึงวยัสูงอายุเป็นวยัท่ีมีปัญหา
สุขภาพมากกว่าวยัอ่ืนๆ เน่ืองจาก ความเส่ือมของร่างกาย การส่งเสริมโภชนาการ การรู้จกัรักษา              
ความมัน่คงทางอารมณ์ ท าให้จิตใจสดช่ืนแจ่มใส จะช่วยให้ผูสู้งอายมีุอายยุนืยาวข้ึน มีสุขภาพแขง็แรง
ไม่เจบ็ป่วยง่าย52 

3)  โกมาตร  จึงเสถียรทรัพย์ หนังสือเร่ือง “วฒันธรรมสุขภาพกบัการเยียวยา  แนวคิดทาง
สังคมศาสตร์ และมานุษยวิทยาการแพทย์”  เป็นการอธิบายถึงความเขา้ใจในมิติต่างๆ ของชีวิตและ
สุขภาพ เพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจท่ีกระจ่างชัด การแก้ปัญหาต่างๆ การแพทย์ทางเลือกถือได้ว่า            
มีความหลากหลายจากจารีต ความรู้หลายระบบเป็นความรู้ท่ีมีรากฐานทางวฒันธรรมและเป็นระบบ         
มีระเบียบแบบแผนท่ีชดัเจนระดบัหน่ึง และความรู้เก่ียวกบัสุขภาพจากประสบการณ์ท่ีผูค้นทดลองแลว้
ไดผ้ลจนเป็นท่ียอมรับในวงสุขภาพทางเลือก53 

4)  ธีรยุทธ  ยวงศรี หนงัสือเร่ือง “การดนตรี การขบั การฟ้อน ลา้นนา” ไดอ้ธิบายถึง การดนตรี 
และการฟ้อนลา้นนา  วิชาการแขนงน้ีแตกต่างกบัท่ีมีอยูใ่นภูมิภาคอ่ืนๆ เพราะ มีก าเนิดและพฒันาการ

                                                        
52  วชิยั  เทียนถาวร  การสร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่ใหม่ (80 Yrs. With Quality of life)  ส านกังานกิจการ โรงพมิพอ์งคก์าร 
 ทหารผา่นศึก กรุงเทพฯ  2555 หนา้ 12- 24 
53  โกมาตร  จึงเสถียรทรัพย ์ สุขภาพไทยวฒันธรรมไทย  หนงัสือวนัดีจ ากดั กรุงเทพฯ 2550 หนา้ 5 - 20 
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ไม่เหมือนกบัแหล่งอารยะธรรมทัว่ไป เพราะ กาลเวลาและความเพียรพยายามท่ีไดสื้บทอดติดต่อกนั
มาอย่างต่อเน่ืองถึง 1200 ปี ตั้งแต่สมยัหริภุญไชยจนถึงนพบุรีศรีเวียงพิงค์ ทั้งยงัมีการเปล่ียนแปลง
แกไ้ข ปรับปรุงโดยตลอด ปัจจุบนั มีการรณรงคใ์ห้เกิดความส านึก รัก หวงแหน และให้ช่วยกนัฟ้ืนฟู
ใหม่ จะไดอ้นุรักษไ์วใ้ห้ชนรุ่นหลงัต่อไปไดรู้้จกั ไดภ้าคภูมิใจในภูมิปัญญาของบรรพชนลา้นนา การ
รวบรวมศาสตร์เหล่าน้ีไวอ้ย่างเป็นระบบระเบียบเพื่อการใช้เฉพาะกิจ เฉพาะคร้ังตามความตอ้งการ
ของสถาบนัทางการศึกษาและสังคม การเรียบเรียงเขา้ไวใ้ห้ครบ 3 แขนง แมจ้ะไม่ลึกซ้ึงเท่าท่ีควร จะ
ท าใหรั้บรู้ และเขา้ใจเป็นพื้นฐาน กนัไดอ้ยา่งสะดวก สบาย รวดเร็วยิง่ข้ึน54 

5)  ชมรมสืบสานต านานป่ีซอ หนังสือ “ซอศิลปะพื้นบา้นการขบัขานลา้นนา” เป็นหนงัสือท่ี
กล่าวถึง ซอ เป็นเพลงพื้นบา้นท่ีเป็นภูมิปัญญาท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษเป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่
ปู่ ย่าตายาย และสืบทอดมาถึงลูกหลาน จนทุกวนัน้ี ซอเป็นศิลปะท่ีให้ความบนัเทิงให้ชีวิตชีวากับ
งานวดังานกุศลหรืองานร่ืนเริงทัว่ไป งานใดถ้ามีซอไปประกอบนับได้ว่างานนั้นจะรู้สึกครึกคร้ืน               
มีรสชาติมีความหมายมาก แต่หากงานไหนไม่มีแลว้จะรู้สึกเงียบเหงา กร่อย ไม่มีเสียงหัวเราะ ไม่มี
เสียงเฮฮา ดงันั้น ซอเป็นศิลปะอนัล ้าค่า พื้นบา้นคู่กบัลา้นนาไทย เช่นเดียวกบัหมอล าเป็นศิลปะคู่กบั
ภาคอีสาน หรือภาคกลางก็จะมีล าตดั เพลงฉ่อย เพลงอีแซว ภาคใต ้ก็จะมีเพลงบอกเป็นตน้ ไม่ว่าจะ
เป็นหมอล า ล าตดั เพลงอีแซว เพลงฉ่อย หรือเพลงบอกและซอต่างก็เป็นการขบัร้องเพลงตามภาษา
ทอ้งถ่ินศิลปะพื้นบา้นของแต่ละภาคตามท่ีกล่าว ความโดดเด่น คือ การร้องดน้กลอนสดๆโดยไม่มีการ
เตรียมหรือแต่งเน้ือร้องไว ้ล่วงหนา้มาก่อนเลย แต่ก่อนท่ีจะมีความช านาญจนสามารถดน้กลอนสดๆ
ได้นั้ นจะต้องอาศยัความวิริยะอุตสาหะฝึกฝนมาอย่างยาวนาน อีกทั้งยงัเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน 
สร้างสรรค ์ส่งเสริมซอปละประเพณีวฒันธรรมลา้นนาใหค้งอยูต่่อไป เกิดเป็นพลงัท่ีเขม้แขง็ ต่อสังคม
ต่อไป55 

6)  ประสิทธ์ิ  เลียวสิริพงศ์ หนงัสือเร่ือง “ดนตรีเพื่อชีวิตท่ีดี และเร่ืองอ่ืนๆ” กล่าวถึง ดนตรีเป็น
ศิลปะท่ีเป็นนามธรรมท่ีสุด การอธิบายองคป์ระกอบ ดนตรีจึงเป็นเร่ืองยากมาก แมแ้ต่คนท่ีเรียนดนตรี
เอง บางคร้ังยงัตอ้งอบัจนถอ้ยค าท่ีจะอธิบายส่ิงท่ีรู้อยู่แก่ใจตวั ยิ่งเป็นค าอธิบายแก่คนทัว่ๆ ไปยิ่งยาก
มากข้ึน  ในศตวรรษท่ี 20 การบ าบดัเยียวยาด้วยดนตรีได้รับความสนใจศึกษาทดลอง และวิจยัจาก
นกัวชิาการดา้นต่างๆ ไม่วา่จะเป็นการแพทย ์การพยาบาล นกัจิตวทิยาและนกัการศึกษา             อยา่ง

                                                        
54   ธีรยทุธ  ยวงศรี การดนตรี การขบั การฟ้อน ล้านนา  ส านกัพมิพม่ิ์งเมืองนวรัตน์  เชียงใหม่ 2540  หนา้ 1 – 90 
55  ชมรมสืบสานต านานป่ีซอ ซอพืน้บ้านศิลปะการขบัขานล้านนา: โครงการส่ือพืน้บ้านเพ่ือการพฒันาท้องถ่ิน  

 ส านกัพมิพน์พบุรีการพมิพ ์เชียงใหม่  2548  หนา้ 7 – 59 
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ต่อเน่ือง  ในทศวรรษทา้ยของศตวรรษท่ี 20 ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และการแพทย ์ท าให้มี
การศึกษาทดลอง ถึงความสัมพนัธ์ ระหวา่งเสียงดนตรีกบัคล่ืนสมอง ระบบประสาทและต่อมไร้ท่อ 
ซ่ึงเป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน ผลการศึกษาท่ีน่าสนใจและคนในวงการศึกษาควรพิจารณาเป็นอย่างยิ่ง           
คือ ดนตรีคลาสสิกท าให้สมองของเด็กพฒันาไดม้ากกวา่การขบัร้อง เพราะค าร้องของเพลงท าหนา้ท่ี
เล่าเร่ือง และตีกรอบความคิดไวห้มด ปิดกั้นพฒันาการทางสมองของเด็กๆ หลายๆ ดา้น โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ดา้นจินตนาการ56 

2.4.2 งานวจัิย 
1) จิราพร  ชลธิชาชลาลักษณ์ และคณะ  งานวิจยัเร่ือง “ผลของดนตรีบ าบดัต่อความวิตกกงัวล 

การตอบสนองทางสรีระและตวัแปรในการหยา่เคร่ืองช่วยหายใจในผูป่้วยระหวา่งหยา่ จากเคร่ืองช่วย
หายใจ” วตัถุประสงคใ์นการศึกษาเพื่อศึกษาผลของดนตรีบ าบดัต่อความวิตกกงัวล    การตอบสนอง
ทางสรีรวิทยา และตวัแปรในการหย่าเคร่ืองช่วยหายใจ กลุ่มตวัอย่างคือผูป่้วยท่ีอยู่ในช่วงหย่าจาก
เคร่ืองช่วยหายใจในหอผูป่้วยวิกฤตของโรงพยาบาลรามาธิบดี 3 แห่ง โดยเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจงตามเกณฑ์ท่ีก าหนด จ านวน 20 ราย การวิจยัเป็นการวิจยัเชิงทดลอง   แบบ crossover 
design คือมีกลุ่มตวัอย่างกลุ่มเดียวแบ่งเป็นช่วงควบคุมและช่วงทดลองเพื่อเปรียบเทียบความวิตก
กงัวล การตอบสนองทางสรีรวิทยา และตวัแปรการหย่าเคร่ืองช่วยหายใจ   ท่ีเปล่ียนแปลงของผูป่้วย
ระหว่างระยะทดลองซ่ึงผูป่้วยจะไดรั้บฟังดนตรีนาน 30 นาที และระยะควบคุมซ่ึงผูป่้วยจะไม่ไดรั้บ
ฟังดนตรี โดยใชว้ิธีการจบัฉลากในการจดัล าดบัก่อนหลงัของทั้ง 2 ระยะ ปะเมินผลโดยวดัความวิตก
กงัวล การตอบสนองทางสรีระไดแ้ก่ อตัราการเตน้ของหวัใจ อตัราการหายใจ และความดนัโลหิต ผล
การศึกษาพบวา่ขณะท่ีไดรั้บฟังดนตรีบ าบดั ความวิตกกงัวล อตัราการหายใจ และความดนัเฉล่ียของ
หลอดเลือดแดงของกลุ่มตวัอย่างลดลงกว่าขณะไม่ไดรั้บดนตรีบ าบดัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ จาก
ผลการวจิยัสรุปวา่ดนตรีบ าบดัสามารถช่วยลดความวติกกงัวลและการตอบสนองทางสรีระบางตวัแปร
ในผูป่้วยขณะหยา่เคร่ืองช่วยหายใจได ้ซ่ึงเห็นไดว้า่ดนตรีบ าบดัส่งเสริมให้เกิดการผอ่นคลายในผูป่้วย 
ซ่ึงอาจจะช่วยสงวนพลงังานใหก้บัผูป่้วยและการส่งเสริมการฟ้ืนฟูสุขภาพได้57 

                                                        
56  ประสิทธ์ิ  เลียวสิริพงศ์  ดนตรีเพ่ือชีวิตท่ีดีและเร่ืองอ่ืนๆ  เรือนแกว้การพมิพ ์ กรุงเทพ 2545 หนา้ 1 – 15  
57  จิราพร  ชลธชา ชลาลกัษณ์ และคณะ  “ผลของดนตรีบ าบดัต่อความวติกกงัวล การตอบสนองทางสรีระและ                   

ตวัแปรในการหยา่เคร่ืองช่วยหายใจในผูป่้วยระหวา่งหยา่จากเคร่ืองช่วยหายใจ”  รายงานการวจิยั งานหอผูป้วยอายรุกรรม 
มหาวทิยาลยัมหิดล 2547  
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2) กัลยา สรรพอุดม วิทยานิพนธ์ เร่ือง “ผลของการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงแวดล้อมและดนตรี
บ าบดัต่อคุณภาพการนอนหลบัของผูป่้วยศลัยกรรมระยะวิกฤติ”โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ
คุณภาพการนอนหลบัของผูป่้วยศลัยกรรมระยะวิกฤติระหวา่งกลุ่มท่ีไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม
และดนตรีบ าบดักบักลุ่มท่ีได้รับการพยาบาลตามปกติ กลุ่มตวัอย่างคือ ผูป่้วยศลัยกรรมระยะวิกฤติ 
จ านวน 40 คน ซ่ึงจดัแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 20 คน และใชก้ารจบัคู่
ตามเพศ อายุ และบริเวณท่ีท าการผา่ตดั กลุ่มทดลองไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มและดนตรีบ าบดั
ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน ส่วนกลุ่มควบคุมไดรั้บการพยาบาลตามปกติ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ การ
ให้ขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มและดนตรีบ าบดั แบบวดัการรับรู้ความเครียดในผูป่้วยระยะวิกฤติและ
แบบวดัคุณภาพการนอนหลบัซ่ึงผา่นการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาโดยผูท้รงคุณวุฒิจ  านวน 11 
ท่าน ทดสอบหาค่าความเท่ียงของแบบวดัทั้งสองฉบบัดว้ยสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค ไดค้่า
เท่ากบั 0.67 และ 0.80 ตามล าดบั วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติทดสอบที ผลการวิจยัท่ีส าคญั สรุปได้
ดงัน้ี คุณภาพการนอนหลบัของผูป่้วยศลัยกรรมระยะวกิฤติกลุ่มท่ีไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มและ
ดนตรีบ าบดั สูงกวา่กลุ่มท่ีไดรั้บการพยาบาลตามปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.0558 

3) อังคณา  มนัสสนิทงานวิจยัเร่ือง “ผลของการสนับสนุนดา้นขอ้มูลเก่ียวกบัสุขภาพร่วมกบั
การฟังดนตรีต่อความวติกกงัวลของหญิงเจบ็ครรภก่์อนก าหนดครรภแ์รก”  โดยไดท้  าการศึกษาวิจยัก่ึง
ทดลอง  กลุ่มตวัอย่างคือหญิงเจ็บครรภค์ลอดก่อนก าหนดครรภแ์รก จ านวน 40 คน แบ่งเป็นกลุ่มทุด
ลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 20 คน เลือกกลุ่มตวัอยา่งเฉพาะเจาะจง และจบัคู่ในเร่ือง อายุ อายุครรภ ์
และรับความวิตกกงัวลแบบแฝงกลุ่มควบคุมไดรั้บการพยาบาลตามปกติ และกลุ่มทดลอง ไดรั้บการ
สนับสนุนด้านขอ้มูลเก่ียวกับสุขภาพร่วมกบัการฟังดนตรี เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย
แผนการสนับสนุนด้านขอ้มูลสุขภาพ คู่มือการดูแลตนเอง ซีดีเพลงดนตรีบ าบดั ซ่ึงผูว้ิจยัสร้างข้ึน
ร่วมกบัแนวคิดทฤษฎีการใช้ดนตรีบ าบดัของ Watkins (1997) ผลการวิจยัพบว่าค่าเฉล่ียความวิตก
กงัวลขณะเผชิญหน้าของหญิงเจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนดครรภ์แรกท่ีได้รับการสนับสนุนข้อมูล

เก่ียวกบัสุขภาพและการใชด้นตรีบ าบดั มีค่าต ่ากวา่กลุ่มท่ีไดรั้บการรักษาพยาบาลตามปกติ59
 

4)  สุชาดา  จันทร์วิเมลือง งานวิจยัเร่ือง “ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาร่วมกบั   การใช้
ดนตรีในผูป่้วยท่ีไดรั้บการผ่าตดัโดยใช้ยาระงบัความรู้สึกแบบเฉพาะท่ีในโรงพยาบาลกลาง ส านัก

                                                        
58  กลัยา สรรพอุดม  “ ผลของการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มและดนตรีบ าบดัต่อคุณภาพการนอนหลบัของผูป่้วย 

ศลัยกรรมระยะวกิฤติ”  วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  2546 
59  องัคณา  มนสัสนิท  “ผลของการสนบัสนุนดา้นขอ้มูลเก่ียวกบัสุขภาพร่วมกบัการฟังดนตรีต่อความวติกกงัวลของหญิง 

เจบ็ครรภก่์อนก าหนดครรภแ์รก” วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2548 
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การแพทย ์กรุงเทพมหานคร” ผลปรากฏว่าผูป่้วยท่ีไดรั้บโปรแกรมสุขศึกษาร่วมกบัการใช้ดนตรีมี
อุณหภูมิ มีความดันโลหิต ไม่แตกต่างกับกลุ่มผูป่้วยท่ีไม่ได้รับฟัง แต่ผู ้ป่วยท่ีได้รับโปรแกรม                   
สุขศึกษาร่วมกบัการใชด้นตรี มีอตัราการเตน้ของชีพจรลดลง อตัราการหายใจลดลง มีความวติกกงัวล
ลดลงมากกวา่กลุ่มท่ีไม่ไดฟั้งดนตรี60 

5) จตุพร  พนัธ์เขียน งานวิจยั เร่ือง “ผลของดนตรีบ าบดัต่ออาการคล่ืนไส้และอาเจียนในผูป่้วย
เด็กโรคมะเร็งท่ีได้รับยาเคมีบ าบดั” งานวิจยัน้ีมีกลุ่มตวัอย่าง 40 คน จากโรงพยาบาลรามาธิบดีและ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ใช้เวลาในการทดลองตั้ งแต่เดือนตุลาคม 2548 - เมษายน 2549 อายุ
ระหว่าง 7 - 15 ปี กลุ่มทดลองจะฟังดนตรีคลาสสิก โดยฟังคร้ังละ 20 นาที ทุก 2 ชัว่โมง หลงัจากให้
เคมีบ าบดั ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ไดฟั้งดนตรี จากนั้นท าการวิเคราะห์ขอ้มูล ผลการวิจยัพบว่าทั้งสอง

กลุ่มมีคะแนนอาการคล่ืนไส้อาเจียนไม่แตกต่างกนั แต่ผูป่้วยรู้สึกช่ืนชอบในการฟังดนตรี61
 

6)  ศศิธร  พุ่มดวง งานวิจยัเร่ือง “ดนตรีบ าบดั” ศึกษาวิจยัเชิงทดลองในผูป่้วยมะเร็งเม็ดเลือด
ขาวจ านวน 69 รายแบ่งเป็นกลุ่มดนตรี 36 รายและกลุ่มควบคุม 33 รายโดยจดัให้ผูป่้วยฟังดนตรี 1-3 
วนัก่อนท่ีจะได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูกนักดนตรีบ าบดัเป็นเจา้หน้าท่ีในหน่วยปลูกถ่ายไขกระดูก
และไดรั้บการฝึกเก่ียวกบัดนตรีนกัดนตรีบ าบดัจะอธิบายผูป่้วยเร่ืองความชอบในดนตรีปัญหาความ
เจบ็ป่วยของผูป่้วยและเลือกดนตรีท่ีมีเสียงดนตรีอยา่งเดียวหรือมีเสียงร้องร่วมดว้ย  ใหเ้หมาะกบัผูป่้วย
แต่ละราย ระยะเวลาท่ีไดฟั้งดนตรีในแต่ละคร้ัง 20 – 30 นาทีโดยเลือกดนตรีแบบ passive คือฟังอยา่ง
เดียวเพื่อลดปวดแต่ถา้ตอ้งการลดความกงัวลจะไดรั้บค าแนะน าให้ฟังดนตรี แบบactive ร่วมดว้ยเช่น
ร้องเพลงคลอร่วมดว้ยจ านวนคร้ังของการฟังข้ึนอยู่กบัปัญหาสุขภาพของผูป่้วยวดัภาวะอารมณ์ของ
ผูป่้วยก่อนและหลงัการไดรั้บดนตรีทนัทีแต่ตอ้งหลงัไดย้าระงบัประสาทแลว้ 4 ชัว่โมงหรือหลงัการ
ไดรั้บหัตถการแลว้ 2 ชัว่โมงใช้ the Profile of Mood States (POMS) เป็นเคร่ืองมือวดั transient mood 
state6 states ไ ด้ แ ก่  tension-anxiety, depression-dejection, anger hostility, vigor-activity, fatigue-
inertia และconfusion bewilderment พบวา่ร้อยละ 28 ของกลุ่มท่ีไดรั้บดนตรีมีความกงัวลและซึมเศร้า
นอ้ยกวา่กลุ่มควบคุมแต่ไม่มีนยัส าคญั (p =.065) อยา่งไรก็ตามพบวา่ร้อยละ 37 ของกลุ่มท่ีไดรั้บดนตรี
มีคะแนนอารมณ์ในทางลบโดยรวมนอ้ยกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญั (p = 0.01) ซ่ึงแสดงถึงดนตรี

                                                        
60  สุชาดา  จนัทร์วเิมลือง  “ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาร่วมกบัการใชด้นตรีในผูป่้วยท่ีไดรั้บการผา่ตดัโดยใชย้า 

ระงบัความรู้สึกแบบเฉพาะท่ี” รายงานการวจิยั โรงพยาบาลกลาง ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 2547 
61   จตุพร  พนัธ์เขียน “ผลของดนตรีบ าบดัต่ออาการคล่ืนไส้อาเจียนในผูป่้วยเดก็โรคมะเร็งท่ีไดรั้บยาเคมีบ าบดั” รายงาน 

การวจิยัโรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพ  2549 
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ช่วยลดปัญหาดา้นอารมณ์ได้ดีนอกจากน้ีอีกงานวิจยั     ในกลุ่มตวัอย่าง 61 รายพบว่าการใช้ดนตรี
หลายประเภทเช่นคลาสสิก, country,  jazz, popular ก็ช่วยในการลดความเครียดและวิตกกงัวลของ

ผูป่้วยในขณะอยูใ่นหอ้งผา่ตดัได้62 

7) Kazutomi Kanemaru และคณะ รายงานการวิจยั เร่ือง “การใช้ดนตรีบ าบดัในผูป่้วยอลัไซ
เมอร์” จากการวิจยัตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั ดนตรีบ าบดัมีผลต่อผูเ้ป็นโรควิกลจริต ซ่ึงผูว้ิจยัเช่ือวา่ดนตรี
บ าบดัจะมีผลต่อผูป่้วยอลัไซเมอร์ดว้ย กระบวนการคือ หญิงชรา 2 ท่าน อายุ 81 ปี และ 70 ปี ท่ีไดถู้ก
วนิิจฉยัวา่ป่วยเป็นโรค อลัไซเมอร์ ไดรั้บการบ าบดั โดยใหร้้องบทเพลงญ่ีปุ่นสมยัเก่ากบัเคร่ืองดนตรีท่ี
มีลกัษณะเหมือนเคร่ืองดนตรีพื้นบา้นญ่ีปุ่นประกอบจงัหวะโดยอยู่ในความควบคุมของนักดนตรี
บ าบดั 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ เป็นเวลาหน่ึงปี ไดถู้กวดัผลการบ าบดัโดย MMSE score และ FDG-PET 
โดยใชก้ารวดัก่อนและหลงั (Pre-Test and Post-Test) ผลการวิจยั พบวา่คนไขท้ั้งสอง  มีระดบัการเผา
ผลาญกลูโคสท่ีต ่ากวา่ปกติในบริเวณ Parietotemporal Lobes และ Frontal Lobes หลงัจากคนไขไ้ดรั้บ
การบ าบดัดว้ยเสียงดนตรี คนไขมี้ความกระตือรือร้นมากข้ึน และส่ือสารกบัผูค้นมากข้ึน เม่ือวดั Post-
test พบวา่ทั้งสองมีระดบัการเผาผลาญกลูโคสในสมองส่วนหน้า สูงข้ึน สรุปผลการวิจยัพบวา่ ระดบั
การเผาผลาญกลูโคสในบริเวณต าแหน่งดา้นหน้าของ Frontal Lobe สูงข้ึน บ่งช้ีว่าดนตรีบ าบดัท าให้
ผูป่้วยอลัไซเมอร์ มีพฒันาการดา้นกิจกรรม และการส่ือสารดีข้ึน63  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
62  ศศิธร  พุม่ดวง  “ดนตรีบ าบดั” สงขลานครินทร์เวชสาร มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  ปีท่ี 23 ฉบบัท่ี 3 พ.ค.- มิ.ย.   

2549  หนา้ 186 -191 
63  Kazutomi  Kanemaru; Akiko Kanemaru; Kenji Ishii  “Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's  

Association” 7 July 2011   655 
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2.5   กรอบแนวคิดการศึกษา 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผงัที่ 2.1  แผนภูมิกรอบแนวคิดการศึกษา 

ข้อมูลภาคเอกสาร 
ทบทวนวรรณกรรมท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบั 
- บริบททางดนตรีท่ีใชท้ัว่ไปและท่ีใชใ้นโรงพยาบาล 
เพ่ือการบ าบดัและผอ่นคลายทั้งในระดบัสากลและ
ในประเทศไทย 

ข้อมูลภาคสนาม 
ศึกษาคุณค่าเอกลกัษณ์ของดนตรี เพลงพ้ืนบา้นท่ีสามารถ

ใชใ้นการฟังเพื่อการบ าบดัและส่งเสริมสุขภาพ 
- การสังเกตการณ์ภาคสนาม (Field Observation) เพื่อ
ศึกษารูปแบบและวธีิการเล่นของเคร่ืองดนตรี ท่ี
เหมาะสมในการน าไปใชบ้รรเลงเพื่อการบ าบดัและ
การส่งเสริมสุขภาพ 

-การสัมภาษณ์แบบมโีครงสร้าง (Structured 
Interview) ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ผูบ้ริหาร ผูท้รงคุณวฒิุ
ดา้นตนตรี และนกัวชิาการ เพื่อสอบถามความคิดเห็น
ต่อการใชด้นตรีเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ ใน
โรงพยาบาลล าปาง 

สภาพปัญหาและอุปสรรค ท่ีส่งผลต่อการ
พฒันา การสืบทอด อรรถรสในการฟัง 
ดนตรีพ้ืนบา้นลา้นนา ในโรงพยาบาลศูนย์
ล าปาง 
- รูปแบบของเพลงพ้ืนบา้นท่ีเหมาะสม 
- ความคิดเห็นของผูฟั้ง และผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้ง 

ข้อมูลประกอบการพจิารณาเสนอรูปแบบ 

แนวคดิ และทฤษฏี  
-  การมีส่วนร่วมของชุมชน 

- ทฤษฎีการส่งเสริมสุขภาพ  

งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
- ผลของดนตรีบ าบดัต่อความวติกกงัวล 
- การใชด้นตรีบ าบดัในผูป่้วยอลัไซเมอร์ 
- ผลของการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม
และดนตรีบ าบดัตอ่คุณภาพการนอนหลบั
ของผูป่้วยศลัยกรรมระยะวกิฤติ 

รูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมของการใช้ดนตรีพืน้บ้านล้านนา เพือ่การส่งเสริมสุขภาพ ของ
โรงพยาบาลศูนย์ล าปาง ให้บรรลุเป้าหมาย และเกดิประสิทธิภาพ 

วเิคราะห์ ประมวลผล และสรุปผล 


