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บทที ่5 
แนวทางการจดัการการใช้ดนตรีพืน้บ้านล้านนาเพือ่การส่งเสริม 

สุขภาพของโรงพยาบาลศูนย์ล าปาง 
 

บทน้ีเป็นการศึกษาเพื่อเสนอแนวทางการจดัการการใชด้นตรีพื้นบา้นลา้นนา เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ
ของโรงพยาบาลศูนยล์  าปางอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปางซ่ึงประกอบดว้ยหวัขอ้ต่างๆ  ดงัน้ี 

5.1  การศึกษาเพื่อหาแนวทางของการจดัการท่ีเหมาะสมของการใช้ดนตรีเพื่อการส่งเสริม
สุขภาพของโรงพยาบาลศูนยล์  าปาง  

5.1.1 สรุปปัญหาของการจดัการการใช้ดนตรีเพื่อการส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาล
ศูนยล์  าปาง 

5.1.2 การศึกษาและเก็บข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะถึงแนวทางท่ีเหมาะสม              
ของการจดัการการใชด้นตรีเพื่อการส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลศูนยล์  าปาง 

5.1.3 การวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการจดัการท่ีเหมาะสมของการใช้ดนตรีเพื่อการ
ส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลศูนยล์  าปาง 
5.2  แนวทางการจดัการการใช้ดนตรีพื้นบา้นลา้นนา เพื่อการส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาล

ศูนยล์  าปาง 
5.2.1 รูปแบบของดนตรีเพื่อการส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลศูนยล์  าปาง 
5.2.2 การจดัการการใช้ดนตรีพื้นบา้นลา้นนาเพื่อการส่งเสริมสุขภาพในโรงพยาบาล

ศูนยล์  าปางอยา่งมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม 
5.2.3 งบประมาณสนบัสนุน 
5.2.4 แนวทางของการจดัการการใชด้นตรีเพื่อการส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลศูนย์

ล าปาง 

ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
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5.1 การศึกษาเพื่อหาแนวทางของการจัดการที่เหมาะสมของการใช้ดนตรีเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ
ของโรงพยาบาลศูนย์ล าปาง 

หัวข้อน้ีเป็นการศึกษาเพื่อหาแนวทางของการจดัการท่ีเหมาะสมของการใช้ดนตรีเพื่อการ
ส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลศูนยล์  าปางอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปางมีขั้นตอนของการศึกษา ดงัน้ี 

5.1.1 สรุปปัญหาของการจัดการการใช้ดนตรีเพื่อการส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาล                  
ศูนย์ล าปาง 

จากการศึกษาในบทท่ีผา่นมาพบว่าปัญหาของการจดัการการใช้ดนตรีเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ
ของโรงพยาบาลศูนย์ล าปาง  ส รุปได้ว่า วงดนตรีท่ีบรรเลงเป็นวงดนตรีไทย ซ่ึ งบุคลากร                      
ท่ีมาร่วมบรรเลงส่วนใหญ่เป็นบุคลากรของทางโรงพยาบาลศูนยล์  าปาง รวมทั้งขา้ราชการเกษียณและ
ผูมิ้จิตอาสามาช่วยสนบัสนุน  ในสภาพการณ์ท่ีเป็นอยูค่่อนขา้งขาดแคลนบุคลากรท่ีร่วมบรรเลงดนตรี
และจ านวนลดลงอย่างต่อเน่ือง  ขาดผูรั้บผิดชอบด าเนินการประสานงานและควบคุมวงตลอดจน
บุคลากรไม่มีเวลา  ขาดการฝึกซ้อมร่วมกนั  ท าให้วงดนตรีขาดความสมบูรณ์และการบรรเลงขาด
อรรถรส  รวมทั้ งขาดการจัดการดูแลเคร่ืองดนตรี  การเก็บรักษา  และขาดแคลนงบประมาณ
สนับสนุนท่ีเหมาะสมจึงท าให้ไม่ประสบผลส าเร็จและบรรลุเป้าหมายเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ
เท่าท่ีควร 

5.1.2 การศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะถึงแนวทางที่เหมาะสมของการจัดการการใช้
ดนตรีเพือ่การส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลศูนย์ล าปาง 

เป็นการศึกษาเพื่ อรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก  ประชาชนผู้ใช้บริการ
โรงพยาบาล  เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล  แพทย์  และนักวิชาการท่ีเก่ียวข้อง  เพื่อจะได้ความคิดเห็น                 
และขอ้เสนอแนะมาประกอบในการวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสมของการจดัการการใช้ดนตรี
เพื่อการส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลศูนยล์  าปางต่อไป 

การด าเนินการในส่วนน้ีผูศึ้กษาใชว้ิธีการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion)  ซ่ึงเป็นวธีิการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสนทนาของผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง(Sample) ซ่ึงคดัเลือกดว้ยวิธีการ
การสุ่มตัวอย่างแบบจงใจ (Purposive Sampling) จากซ่ึงประกอบด้วย ประชาชนผู้ใช้บริการ
โรงพยาบาล  เจา้หน้าท่ีโรงพยาบาล  แพทย ์ และนกัวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งจ านวน 25 คน ในประเด็นการ
สนทนาเก่ียวกับแนวทางของการจดัการท่ีเหมาะสมของการจดัการการใช้ดนตรีเพื่อการส่งเสริม
สุขภาพของโรงพยาบาลศูนยล์  าปางซ่ึงผลของการสนทนากลุ่มคร้ังน้ี  สรุปไดว้า่ 
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1)  รูปแบบของการจดัการการใช้ดนตรี ท่ีใช้เพื่อการส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาล 
ศูนยล์  าปางให้ประสบผลส าเร็จและบรรลุเป้าหมายนั้น ภาคประชาชนในชุมชนตอ้งมีส่วนร่วม                 
อยา่งส าคญัโดยมีการน าเสนอดนตรีท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์  และน าดนตรีพื้นบา้นลา้นนา เขา้
มา มีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความรู้สึกถึงความคุน้เคยกบัวถีิชีวิต และเบ่ียงแบนความเครียดท่ีเผชิญ                          
ในโรงพยาบาล ซ่ึงการมีส่วนร่วมของชุมชนท่ีอยู่โดยรอบโรงพยาบาล ชมรมจิตอาสา และ
ชมรมดนตรีพื้นบา้นลา้นนา จึงสามามารถเป็นหลกัส าคญัในการใช้ดนตรีพื้นบา้นลา้นนาเพื่อ
การส่งเสริมสุขภาพ ซ่ึงการใช้ดนตรีเพื่อการฟังท่ีจะช่วยบ าบัดและสร้างเสริมสุขภาพ  
ด าเนินการโดยเจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาล ในช่วงเวลาท่ีผา่นมา 

2)  การด าเนินงานการใช้ดนตรีพื้นบา้นลา้นนาเพื่อการส่งเสริมสุขภาพในโรงพยาบาล
ล าปาง เห็นควรประสานขอรับการสนบัสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งภายนอกโรงเยาบาล ใน
ทอ้งถ่ินได้แก่เทศบาลนครล าปางสถาบนัการศึกษาท่ีอยู่ในเขตเทศบาลชมรมอนุรักษ์ดนตรี
พื้นเมือง ศิลปินลา้นนา และกลุ่มจิตอาสาต่างในจงัหวดัล าปาง 

3) กิจกรรมและการด าเนินการบรรเลงเพลงดนตรีพื้นบ้านล้านนาในโรงพยาบาล                      
ควรมุ่งเน้นไปท่ี ผูใ้หญ่ และผูสู้งอายุท่ี มารอคอยเพื่อรับรักษา หรือ ท่ีมาดูแลผูป่้วย และญาติ                     
ในโรงพยาบาลศูนยล์  าปางเพื่อให้เกิดความผ่อนคลายความเครียด และความวิตกกงัวล และ
เพื่อให้สุขภาพจิตท่ีอยูใ่นสภาวะท่ีดี อีกทั้งยงัเพิ่มความตระหนกัในคุณค่าของดนตรีพื้นลา้นนาได้
อีกประการหน่ึง 

4)  รูปแบบการบรรเลง ควรค านึงถึง ความเหมาะสมกบัสภาวะผูฟั้ง ทั้งผูป่้วย และญาติ  
ในเร่ืองของจงัหวะ และท านอง ตลอดจนความดงั ของเสียงท่ีบรรเลงออกมา  และส่ิงท่ีส าคญั
ประการหน่ึงคือลักษณะและแนวเพลงบางประเภทท่ีไม่ควรน ามาเล่นในโรงพยาบาล คือ
รูปแบบเพลงท่ีใชบ้รรเลงในงานอวมงคล เช่นงานศพ  หรือเพลงท่ีใชป้ระกอบพิธีกรรมท่ีส าคญั
ท่ีใช้พระราชพิ ธีในราชส านัก  แต่บทเพลงท่ีควรน ามาบรรเลง คือ บทเพลงท่ีให้ความ
เพลิดเพลิน ใหค้วามผอ่นคลายเกิดความร่ืนรมย ์

5)  การเล่นดนตรีถือเป็น ศิลปะท่ีต้องแสดงออก (Performance Art) ด้วย ลูกเล่นของ           
นกัดนตรีผูบ้รรเลง และ ความไพเราะยิ้มแยม้แจ่มใสของนักร้อง แต่ยุคสมยัท่ีปรับเปล่ียนไป
ตามกระแสโลกาภิวฒัน์ ทุนนิยม การเล่นดนตรี  จึงจ าเป็นตอ้งมีการปรับตวัให้เขา้กบัยุคสมยั
ดังกล่าวจึงควรเปิดกวา้งให้นักดนตรีท่ีท่ีผ่านการเล่นแบบอนุรักษ์นิยม ได้มีโอกาสเสนอ
นวตักรรมใหม่ ให้เปิดกวา้งส าหรับคนทุกชาติพนัธ์ุ  เช่นการดัดแปลงเพลงลูกทุ่งเป็นเพลง
บรรเลงดนตรีพื้นบา้นลา้นนา   การใชด้นตรีชาติพนัธ์ุต่างๆ เพื่อให้ผูฟั้งท่ีคุน้เคยกบัการฟังเพลง
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ดงักล่าว ไดติ้ดตามเพราะบางบทเพลง ท าให้ผูฟั้งระลึกถึง คืนวนัเก่าๆ ท่ีเคยฟังในอดีตอย่างมี
ความสุขท่ีผ่านมา  ท าให้สามารถเบ่ียงเบนความเครียด หรือ ความวิตกกงัวลต่างๆ นานาได้
    

5.1.3 การวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการจัดการที่เหมาะสมของการใช้ดนตรีเพื่อการส่งเสริม
สุขภาพของโรงพยาบาลศูนย์ล าปาง 

เป็นการวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสมของการใช้ดนตรีเพื่อการส่งเสริมสุขภาพของ
โรงพยาบาลศูนย์ล าปางซ่ึงจะมีขั้นตอนของการพิจารณา  โดยน าผลการศึกษาการใช้ดนตรีในการ
ส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลศูนยล์  าปางและปัญหาของการจดัการการใช้ดนตรีเพื่อการส่งเสริม
สุขภาพของโรงพยาบาลศูนยล์  าปาง ซ่ึงไดศึ้กษาไวใ้นบทท่ี 4  รวมทั้งความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ
ของประชาชนผูใ้ช้บริการโรงพยาบาล  เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล  แพทย์  และนักวิชาการท่ีเก่ียวข้อง                
ในตอนท่ีผา่นมา  ตลอดจนแนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงไดเ้สนอไวใ้นบทท่ี 2 น ามาประกอบกนั
ในการวเิคราะห์และพิจารณา 

ซ่ึงผูศึ้กษามีความเห็นวา่  รูปแบบของดนตรีท่ีเหมาะสมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาล
ศูนยล์  าปาง  ควรเป็นดนตรีพื้นบา้นลา้นนา ทั้งน้ี เน่ืองจาก โรงพยาบาลศูนยล์  าปาง มีปัญหาเร่ืองของ
การขาดแคลนบุคลากรทางดา้นดนตรี  ท าให้การบริการขาดอรรถรสในการรับฟัง และอาจส่งผลต่อ
สภาวะสุขภาพ การใชด้นตรีประเภทอ่ืนๆ อนัไดแ้ก่ ดนตรีบรรเลงคลาสสิกหรือดนตรีสากลมาบรรเลง
อาจท าให้ประชาชนผู้รับฟังนั้ นเกิดความรู้สึกไม่อยากฟังซ่ึงหรือก่อให้เกิดความเครียดเพิ่มข้ึน  
เน่ืองจาก ประชาชนท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีอยูใ่นโรงพยาบาลศูนยล์  าปางท่ีมีทั้งผูป่้วยและญาติ ซ่ึงเป็นคนในพื้น
ถ่ินเมืองเหนือนั้น คุน้เคยกบัการไดรั้บฟังเพลงท่ีคุน้หู และเพลงค าเมืองในอดีตการน าดนตรีพื้นบา้น
ลา้นนามาบรรเลงให้รับฟังจะท าให้เกิดความคุน้เคย และความผูกพนัในวิถีชีวิต และความทรงจ า จะ
ท าใหเ้กิดการบ าบดัความเครียด และผอ่นคลายไดดี้กวา่   

ในการจดัการท่ีเหมาะสมของการใชด้นตรีเพื่อการส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลศูนยล์  าปาง  
ควรใช้วิธีการอย่างมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในจงัหวดัล าปาง  โดยอาศยัการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนโดยรอบ  ศิลปินพื้นบา้น ชมรมดนตรีพื้นบา้น ชมรมจิตอาสา และหน่วยงานต่างๆ เขา้มาใช้
พื้นท่ีร่วมกบัโรงพยาบาลล าปาง เพื่อความร่วมมือในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน  ซ่ึงในการ
ส่งเสริมสุขภาพดงักล่าว  ชาวชุมชน หรือศิลปินทอ้งถ่ิน ชมรมดนตรีพื้นบา้นต่างๆ ชมรมจิตอาสา ท่ีอยู่
โดยรอบสามารถเขา้มามีส่วนร่วม หรือเป็นหลกัส าคญัในการใชด้นตรีพื้นบา้นลา้นนา ในการบรรเลง
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เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ในโรงพยาบาลล าปางไดเ้ป็นอย่างดีซ่ึงสะทอ้นให้เห็นได้จากความร่วมมือ
ของประชาชนในชุมชนท่ีร่วมมือดาเนินกิจกรรมของส่วนรวม 

5.2  แนวทางการจัดการการใช้ดนตรีเพือ่การส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลศูนย์ล าปาง 

หัวขอ้น้ีเป็นการเสนอแนวทางจดัการการใช้ดนตรี เพื่อการส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาล
ศูนยล์  าปางซ่ึงประกอบดว้ยหวัขอ้ต่างๆ  ดงัน้ี 

5.2.1 รูปแบบของดนตรีเพือ่การส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลศูนย์ล าปาง 

รูปแบบของดนตรีเพื่อการส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลศูนย์ล าปาง คือ ดนตรีพื้นบ้าน
ลา้นนา  เน่ืองจาก มีความเหมาะสมกบัสภาพทางสังคมและวฒันธรรมของประชาชนชาวจงัหวดัล าปาง 

 ดนตรีมีผลต่อสุขภาพของบุคคลทั้งด้านร่างกายและจิตใจและจิตวิญญาณ กลไกของดนตรีต่อ
บุคคลข้ึนอยู่กบัการบ าบดั เพื่อลดอาการเจ็บปวด หรือเพื่อผ่อนคลายและลดความวิตกกงัวล ดนตรี               
มีผลต่อบุคคลจากการรวมตวัของคล่ืนเสียงและความถ่ีพื้นฐานของร่างกายจากการเตน้ของหวัใจ ท าให้
เกิดการสั่นสะเทือนจากอะตอมไปยงัทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้ง การรับเสียงดนตรีทางหูสู่ระบบ
ประสาท และกระบวนการทางเคมีในร่างกาย ท าใหด้นตรีมีผลต่อสุขภาพของบุคคลและรวมถึงเกิดการ
รักษาถึงระดบัจิต ในการใชด้นตรีบ าบดัควรมีการเลือกเพลงและใชร้ะดบัเสียงท่ีเหมาะสมและค านึงถึง
ปัจจยัดา้นต่างๆ ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของดนตรี ในการส่งเสริมสุขภาพของบุคคล113 

วิถีชีวิตความเป็นอยูข่องมนุษย ์สภาพภูมิประเทศ อากาศ ฤดูกาล และส่ิงแวดลอ้มต่างๆลว้นมี
ส่วนส าคญัก่อให้เกิดศิลปวฒันธรรมนานา การเกิดข้ึนของบทร้องเล่นและเพลงพื้นบา้นภาคเหนือก็
เช่นกนั ท่ีมีเน้ือหาและรูปแบบลว้นผกูพนักบัวถีิวฒันธรรมและธรรมชาติรอบตวั 

วัตถุประสงค์ในการบรรเลงดนตรีล้านนานั้ น  เป็นการน ามาใช้ประกอบพิ ธีกรรม                  
บางประเภทในบางคร้ังก่อน ตามศรัทธาและความจ าเป็น อันเป็นจารีต ท่ีปฏิบัติสืบต่อกันมา                   
คร้ันกาลเวลาผา่นไปนานเขา้ ชนลา้นนามีภูมิปัญญามากข้ึนอารยะธรรมสูงข้ึน เกิดสุนทรียะรสมากข้ึน  
จึงเร่ิมน าดนตรีเขา้มาเก่ียวพนักบัวิถีชีวติประจ าวนั กลายเป็นส่วนหน่ึงของชีวติ เช่น การน ามาบรรเลง
ประเทืองอารมณ์ คลายเครียด และน าติดตวัไปแอ่วสาวตามหมู่บ้านต่างๆ เคร่ืองดนตรีมักท าข้ึน                
ในรูปแบบเรียบง่าย  ไม่ประณีตสวยงาม เพราะตอ้งการ “เสียงท่ีดงัออกมา” มากกวา่อยา่งอ่ืน ส่วนมาก

                                                        
113

   ศศิธร  พมุดวง  “ดนตรีบ าบดั”  สงขลานครินทร์เวชสาร มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์   ปีท่ี 23   3  2548  หนา้ 186 
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จะใช้ในยามท่ีเป็นบ่าว (หนุ่ม) เม่ือแต่งงานไปแล้วก็เลิกใช้ ตั้งหน้าท าไร่ท านาท าสวน สร้างฐานะ             
ใหค้รอบครัว นอกจากผูท่ี้มีใจรักศิลปะดา้นน้ีเท่านั้น ท่ียงัน ามาเล่นในบางโอกาส 

1) ลกัษณะของวงดนตรีพืน้บ้านล้านนา 

ดนตรีในลา้นนาแบ่งเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 
1.1) ประเภทดนตรีพิธีกรรม ใชพ้ิธีกรรมต่างๆ ดั้งเดิมของชาวบา้น ไดแ้ก่ การฟ้อน

ผ ี เพลงสวดในวดั  วงดนตรีท่ีใชเ้ป็นวงป่ีพาทย ์และฆอ้ง 
1.2) ประเภทดนตรีบรรเลง ขับกล่อม  เป็นเพลงท่ีบรรเลงทั่วไปเพื่ อความ

เพลิดเพลิน ร่ืนรมย ์วงดนตรีท่ีใชเ้ป็น ประเภท เคร่ืองสาย 
1.3) ประเภทดนตรีในราชส านกัลา้นนา สมยัเจา้ชายาดารารัศมี เป็นการบรรเลงเพื่อ

ถวายเคารพและความจงรักภกัดี มีการแต่งเพลงและบรรเลงเฉพาะแบบ 

ดงันั้น ดนตรีพื้นบา้นลา้นนาท่ีเหมาะสมท่ีจะใช้บรรเลงในโรงพยาบาล ควรเป็นรูปแบบ
การบรรเลงขบักล่อม เพราะ แทรกซึมอยูใ่น วิถีชีวิตและการเติบโต และมีความผกูพนั มาตั้งแต่
เด็กจนเขา้วยัชรา   

จากอารมณ์เพลงท่ีไดฟั้งท าใหเ้กิดการตีความ ในเสียงเพลงท่ีแตกต่างกนั ตามเสียงท่ีไดย้ิน
และคุ้นเคย โดยอาศัยความเช่ือท่ีส่งต่อกันมา อาทิเช่น จากเสียงดนตรีท่ีใช้ในงานศพ ก็ไม่
เหมาะสมท่ีจะน ามาใช้ในโรงพยาบาลเพราะถือว่าไม่เป็นมงคล  การบ าบดัรักษาตามความเช่ือ
เร่ืองการฟ้อนผี โดยเฉพาะผูท่ี้เป็นมา้ทรง การบรรเลงดนตรีในลกัษณะ ดงักล่าวกระตุน้ให้ร่าง
ทรงท่ีเป็นผูรั้บสาร จากเทพนั้ น เพื่อช่วยในการปัดเป่ารักษา  การได้ยินจังหวะและท านอง
ดงักล่าวก็จะเกิดความรู้สึกถึง การไดรั้บการรักษาจากบรรพบุรุษ ท่ีเขา้ร่างทรงดว้ย 114 

ลกัษณะของวงดนตรีพื้นบา้นลา้นนา การดนตรีในสมยัหริภุญไชยนั้นมี 2 แบบ ไดแ้ก่ 

แบบท่ี 1 เรียกว่า “วงพาทย-์ฆอ้ง” หรือ “วงป้าด-ก๊อง” รับรูปแบบ วิธีการมาจาก
ชนเผา่มอญ ซ่ึงนกัวชิาการดนตรีในปัจจุบนันิยมเรียกวา่ “วงป่ีพาทยม์อญ” 

วงพาทย-์ฆอ้ง หรือวงป้าด-ก๊อง ไม่มี  “ระนาด” ทั้งระนาดเอก และระนาดทุม้ ซ่ึง
ตรงกบัการผสมวงป่ีพาทยเ์คร่ือง 5 อยา่งเบาในสมยัสุโขทยัและอยุธยาตอนตน้ของภาค
กลาง ดงัเอกสาร ท่ีปรากฏอยูใ่นปัจจุบนั ส่วน “ระนาดเอกไม ้และระนาดทุม้ไม้” ท่ีเขา้

                                                        
114  สัมภาษณ์ อาจารยพ์พิฒัน์พงศ ์ มาศิริ  อาจารยด์นตรีพื้นบา้นลา้นนา วทิยาดุริยางคศิลป์ มหาวทิยาลยัพายพั   7 กรกฎาคม  
 2557 
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มาผสมวงอยูด่ว้ยกนัขณะน้ี น่าจะเกิดข้ึนในช่วงพุทธศกัราช 2306 - 2413 สมยัพระเจา้กา
วิโรรสสุริยวงษ์ เจา้ผูค้รองนครเชียงใหม่ องค์ท่ี 6 พระองค์เคยศึกษาท่ี กรุงเทพฯเป็น
เวลานานพอสมควรก่อน่ีจะกลบัข้ึนมาครองนครเชียงใหม่ ดงัมีหลกัฐานชดัเจนว่าเป็น
ผูน้ าครูดนตรี (ป่ีพาทย์) ซ่ึงบรรดาศิษย์ของครูนั้ นได้กลายเป็นก าลังส าคัญในการ
ถ่ายทอดวิชาของพระราชชายา เจ้าดารารัศมี ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 5 แห่งราชวงศจ์กัรี ระหวา่งปีพุทธศกัราช 2452 - 2476 โดยตลอด115 

วงป่ีพาทย์ เป็นวงท่ีประกอบไปด้วยเคร่ืองดนตรีประเภทตี เป่า และเคร่ือง
ประกอบจงัหวะ ใชบ้รรเลงในงานพระราชพิธี และพิธีต่างๆ แบ่งได ้3 ขนาด คือ 

1) วงป่ีพาทยเ์คร่ืองสิบ ระนาดเอก ฆอ้งวงใหญ่ ป่ีใน ฉ่ิง ตะโพน กลองทดั  
2) วงป่ีพาทยเ์คร่ืองห้า แบ่งออกเป็น 2 ชนิดได้แก่ปีพาทยเ์คร่ืองห้าอย่าง

หนกั จะใช้ส าหรับการบรรเลงใน การแสดงมหรสพ หรืองานในพิธีต่างๆ ซ่ึงจะ
ประกอบไปดว้ยเคร่ืองดนตรีต่างๆ ดงัน้ีคือ ฆอ้งวงใหญ่ ป่ีใน กลองทดั ตะโพน 
และฉ่ิง ปีพาทย์เคร่ืองห้าอย่างเบา ประกอบไปด้วยเคร่ืองดนตรีต่างๆ ดังน้ีคือ 
กลองชาตรี ฆอ้งคู่ ฉ่ิง ป่ี และทบัหรือโทน 

3) วงป่ีพาทยเ์คร่ืองคู่ เหมือนวงป่ีพาทยเ์คร่ืองห้า เพียงแต่เพิ่มระนาดทุ้ม
และฆอ้งวงเล็กเขา้ไป วงป่ีพาทยเ์คร่ืองใหญ่ เหมือนวงป่ีพาทยเ์คร่ืองคู่ เพียงแต่
เพิ่มระนาดเอกเหล็กและระนาดทุม้เหล็กเขา้ไป116 

 

ภาพที ่  5.1     แสดงลกัษณะวงป่ีพาทย ์(พาทยก์๊อง) 

                                                        
115  มงคล  เปลี่ยนบางชา้ง  บทร้องเล่นเพลงพืน้บ้านภาคเหนือ และบทวิเคราะห์    แมค็ กรุงเทพฯ  2548 

116  ธีรยทุธ  ยวงศรี  การดนตรี การขบั การฟ้อน ล้านนา   ส านกัพมิพม่ิ์งเมืองนวรัตน์  เชียงใหม่  2540  หนา้ 1 – 5 
 



 

 130  

แบบท่ี 2 เป็นวงเฉพาะกิจ น ามาบรรเลงด้วยศรัทธา ปัจจุบนักลายเป็นวงดนตรี
พื้นเมืองลา้นนาท่ีเดิมมีช่ือวา่ “วงสะลอ้ซอซึง” แต่ปัจจุบนัมีช่ือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ “วงซึง
สะลือ” 

 

 

 
ภาพที ่   5.2    แสดงลกัษณะวง ซึงสะลอ้ 

จากหลกัแนวคิดของดนตรีบ าบดั ท่ีน าดนตรีไปใช้อย่างเป็นระบบเพื่อให้บุคคล
ผ่อนคลาย เปล่ียนแปลงอารมณ์ พฤติกรรมและการท างานของร่างกาย แบ่งเป็นลกัษณะ 
ดงัน้ี 

ดนตรีท่ีใช้ในการลดปวด ควรมีลกัษณะจงัหวะสม ่าเสมอ ไม่มีเสียงแหลมหรือเร่ง
เร้า เสียงดนตรีนุ่มพร้ิว และยงัท าใหเ้กิดอาการง่วง  

ดนตรีเพื่อความผอ่นคลายและความวิตกกงัวล การใชค้วรเป็น live music และผูฟั้ง
มีส่วนร่วม (active listening) ดว้ย คือความวิตกกงัวลจะลดลงเม่ือไดมี้นกัดนตรีเล่นให้ฟัง
ประกอบกบั  ความชอบในดนตรี เช่นร้องเพลงคลอร่วมดว้ย 
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ดงันั้น ปัจจยัท่ีมีผลต่อการฟังดนตรี ไดแ้ก่ ความชอบ ลกัษณะดนตรี ความดงัของ
เสียง การท่ีมีนกัดนตรีเล่นให้ฟังหรือเปิดเทปเสียงให้ฟัง การใช้ดนตรีเป็นรายกลุ่มหรือ
รายบุคคล และอารมณ์ของผูฟั้ง เพราะดนตรีท่ีเขา้กบัอารมณ์จะท าให้เกิดการสั่นสะเทือน 
ในความถ่ีเดียวกบัความถ่ีพื้นฐานของร่างกายส่งผลต่อความรู้สึกของบุคคลนั้น ดงันั้นถา้
บุคคลอยู่ในอารมณ์โกรธ ก็ให้ฟังดนตรีท่ีเขา้กบัอารมณ์โกรธหรือดนตรีกระตุน้ 3 นาที 
หลงัจากนั้น จึงค่อยปรับใหเ้ป็นดนตรีท่ีช่วยท าให้เกิดการผอ่นคลาย117 

การเลือกวงดนตรีเพื่อใช้บรรเลงเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ นั้นควรเป็นวงดนตรี 
ดีกวา่การเปิด แผน่ให้ฟัง เพราะ การบรรเลงจดัเป็น Performance art ท าให้ตาดู หูฟัง และ
ไม่รบกวนผูฟั้งในดา้นเสียง คือ มีเสียงท่ีไม่แหลมสูง หรือทุม้ดงัจนเกินไป ดงันั้นวงท่ีไม่
เหมาะจะน ามาเล่นบรรเลงในโรงพยาบาลคือ วงป่ีพาทย์ (หรือวงพาทย์-ก๊อง)  เป็นวง
ดนตรีท่ีให้เสียงประสมสูงและดัง จนเกิน  เน่ืองจากฆ้อง (ก๊อง) ท่ีท าจากโลหะ  เม่ือ
บรรเลงท าให้เกิดเสียงแหลม เสียงสูง ระนาดก็เช่นเดียวกันให้เสียงท่ีสูง เวน้แต่จะใช้
ระนาดทุม้ ซ่ึงการเลือกเคร่ืองดนตรีให้เหมาะสมกบัวง อาจเป็นขอ้จ ากดัการบรรเลงได ้
เพราะอาจไม่มีผูช้  านาญ ครบทุกช้ิน  เคร่ืองประกอบจงัหวะท่ีดงัมากเกินไปเช่น ฉาบ ท่ีไม่
ท าให้ผู ้ฟังเกิดความผ่อนคลาย หรือบ าบัดอารมณ์เครียด แต่ยงัจะกระตุ้นท าให้เกิด
ความเครียด และอึดอดั วติกกงัวลเพิ่มข้ึน    

 
ภาพที ่  5.3     ส่วนประกอบ วงดนตรี พาทย-์ ก๊อง 

ดังนั้ น วงดนตรีท่ีเหมาะสมคือ วงสะล้อ ซอ ซึง เพราะ เป็นวงท่ีเป็นลักษณะ
เคร่ืองสาย  บรรเลงโดยการดีด  และสี  อาจมีเคร่ืองประกอบจงัหวะท่ีไม่ดงัจนเกินไป เช่น 

                                                        
117  ศศิธร  พุม่ดวง   การดนตรี การขบั การฟ้อน ล้านนา   ส านกัพมิพม่ิ์งเมืองนวรัตน์  เชียงใหม่  2540  หนา้ 186 -188 
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กลอง และการให้เสียงท่ีพร้ิวไหว เช่นขลุ่ย นั้นท าให้ผูฟั้งรู้สึกถึงความหมายและอารมณ์ 
จากเสียงเพลงตามจินตนาการท่ีไดเ้คยไดเ้ห็นและไดย้ินมา ส่งผลต่อสภาวะสุขภาพ ของผู ้
ท่ีได้ฟัง และ อิริยาบถ ของผูบ้รรเลงท่ีเป็นธรรมชาติ ให้ความเป็นอนัเองกบัผูฟั้ง  ท าให้
ผูฟั้ง ก่อให้เกิด การใชส้มรรถนะ จากตวัเองเพื่อบ าบดัความเครียดและความวติกกงัวล ให้
หมดไปได ้

 
ภาพที ่  5.4    แสดง องคป์ระกอบ เคร่ืองดนตรี ในวงสะลอ้ ซอ ซึง ขลุ่ย 

 
  ภาพที ่   5.5   การบรรเลงวง สะลอ้ ซึง ซอ ในบรรยากาศ ท่ีไม่เป็นทางการ 

2)  องค์ประกอบของเคร่ืองดนตรี ล้านนา 

เคร่ืองดนตรีได้ถูกจดัออกเป็นประเภทตามลกัษณะเฉพาะของเคร่ืองดนตรีนั้น ได้เป็น           
4 ประเภท คือ เคร่ืองดีด เคร่ืองสี เคร่ืองตี และเคร่ืองเป่า ดงัน้ี 

2.1)  เคร่ืองดีด ไดแ้ก่ 

2.1.1) ซึง เป็นเคร่ืองดนตรี ประเภท ดีด รูปร่างคลา้ย “พิณ หรือซุง” ของ
ภาคอีสาน หรือคล้าย กีตาร์ ของชาวตะวนัตก น่าจะเกิดข้ึนมาในระยะเวลา
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ใกล้เคียงกบัสะลอ้ ซึงท่ีใช้อยู่ทัว่ไป มี 3 ขนาด แบ่งเป็น คือซึงเล็ก ซึงกลาง ซึง
ใหญ่ ใหเ้สียงท่ีต่อเน่ืองในการับฟัง 

 
ภาพที ่  5.6   ซึงท่ีใชบ้รรเลง 

2.1.2 พิณเป๊ียะ เป็นเคร่ืองดนตรี ประเภท “ดีด น่าจะเกิดหลงั “ซึง” เพราะ
ตอ้งใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ทั้งด้านการสร้าง  ส่วนการบรรเลง มี 2 สาย ต่อมาจึง
พัฒนาเป็น 3 สาย  4 สาย จนถึง 7 สาย เป๊ียะ ไม่นิยมน ามาบรรเลงผสมวง 
เน่ืองจากเสียงท่ีบรรเลงออกมานั้น เบา เหมาะส าหรับใช้ประเทืองอารมณ์และ
บรรเลงในสถานท่ีเงียบสงบแต่เพียงช้ินเดียว ไม่เหมาะท่ีจะน าไปบรรเลงร่วมกบั
เคร่ืองดนตรีชนิดอ่ืน เพราะเคร่ืองดนตรีอ่ืนจะดงักลบเสียงหมด   

 

 
ภาพที ่  5.7  แสดงพิณเป๊ียะ  และการบรรเลง 

2.2)  เคร่ืองสี ได้แก่ สะล้อเล็ก สะล้อกลาง สะล้อใหญ่ ให้เสียงท่ีแตกต่างกัน                 
บางช้ินให้เสียงท่ีสูงแหลม ตอ้งเลือกใช้อย่างเหมาะสม เพื่อประกอบวง ให้เกิดเสียงท่ี
นุ่มนวล 
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ภาพที ่  5.8       แสดงลกัษณะสะลอ้ ขนาดต่างๆ 

2.3) เคร่ืองตี กระทบกระทัง่ดว้ย  “ไม”้ ไดแ้ก่  กรับ กระทบกระทัง่ดว้ย “โลหะ” 
ได้แก่  ฉ่ิง กระทบกระทั่งด้วย “หนังสัตว์” ได้แก่   กลอง  ท าให้ผูฟั้งการความรู้สึก
สนุกสนานไดใ้นบางจงัหวะ แต่เสียงทีแหลมของฉ่ิง ตอ้งเลือกให้เหมาะสมกบับริบทท่ี
บรรเลง อาจไม่จ  าเป็นนกัในการบรรเลงเพื่อส่งเสริมสุขภาพในลา้นนา  การสั่นสะเทือน
ของกลองท่ีมากเกินไปท าใหผู้ป่้วยไม่สุขสบาย เน่ืองจาก ผลของการสั่นสะเทือนท่ีเขา้ไป
รบกวนระบบต่างๆของร่างกายไดม้าก 

 
 

ภาพที ่  5.9       ฉ่ิง  กรับ   กลอง 
 

2.4)  เคร่ืองเป่า ไดแ้ก่  
2.4.1) ขลุ่ย ภาษาถ่ินลา้นนา เรียกวา่ “ขลุ่ยตาด” เป็นเคร่ืองดนตรีประเภท 

“เป่า” แต่ไม่เหมือน ป่ี เพราะ ป่ีมีล้ินท่ีท าให้เกิดเสียง แต่ ขลุ่ยไม่มีล้ิน แต่ใชว้สัดุ
อุดใหล้มผา่นนอ้ยท่ีสุด เรียกวา่  ดาก ท าใหเ้กิดเสียง   ขลุ่ยขนาดเล็กๆท่ีใหเ้สียงสูง
แหลม อาจท าให้เกิดความร าคาญ และไม่ สุขสบายของผูป่้วยและญาติ  ผูบ้รรเลง
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ขลุ่ยท่ีช านาญ ควรเลือกเสียงของขลุ่ยท่ีฟังแล้วเกิดความนุ่มนวล พร้ิวไหว และ
เกิดอารมณ์คลอ้ยตาม โทนเสียงต ่า การบรรเลงเป็นจงัหวะชา้สม ่าเสมอ 

 
ภาพที ่  5.10     แสดงขลุ่ย ขนาดต่างๆ 

2.4.2) ป่ี ส าหรับใช้กบัวงซอ เรียกสั้ นๆ ว่า “ป่ีซอ” มีสองแบบ แบบท่ี 1  
เรียกวา่ “ป่ีจุม”     แบบท่ี 2 เรียกวา่ “ป่ีแน”118    

ป่ีแนอาจไม่เหมาะส าหรับบรรเลงในโรงพยาบาล เพราะให้เสียงท่ีสูง และ
มกัใช้ประกอบงานอวมงคล ท าให้ผูฟั้งเกิดความรู้สึกอึดอดั และไม่เป็นมงคล 
ส่งผลต่อจินตนาการ ต่อญาติของตนเอง อาจเพิ่มความวิตกกงัวลมากกว่าเดิมได้
อีก  

 
ภาพที ่  5.11     ป่ีแน ขนาดต่างๆ 

จากส่วนประกอบของเคร่ืองดนตรี พื้นบ้านล้านนา ดังท่ีกล่าวขา้งต้น แสดงให้เห็นถึง
ความ แตกต่างของลกัษณะของเสียงท่ีบรรเลงออกมา และความรู้สึกในการฟัง  จากลกัษณะของ

                                                        
118  ธีรยทุธ  ยวงศรี  การดนตรี การขบั การฟ้อน ล้านนา  ส านกัพมิพม่ิ์งเมืองนวรัตน์  เชียงใหม่  2540  หนา้ 5 – 46 
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วงดนตรีท่ีเหมาะสมในการบรรเลงในโรงพยาบาลศูนย ์ล าปาง เพื่อการส่งเสริมสุขภาพนั้น วงท่ี
เหมาะสมคือ วงสะล้อ ซอ ซึง  ด้วยเหตุผลในด้านการประสมเสียงท่ีบรรเลงออกมา ตลอดจน
บริบทท่ีใช้ส าหรับการบรรเลงส่ือให้เห็นถึงรับรู้ และอารมณ์เพลงท่ีส่งผล ต่อสภาวะจิตใจและ
อารมณ์ของผูท่ี้ไดรั้บฟัง ไดดี้กวา่ วงพาทย-์ฆอ้ง  

 ดงันั้น ส่วนประกอบของวงสะลอ้ ซอ ซึง นั้น ลกัษณะเด่นท่ีส าคญัคือ ความเป็นเคร่ืองสาย ท่ี
ใช ้ทั้งการดีด การสี เป็นหลกัส าคญั เพราะเสียงท่ีบรรเลงออกมาจากประสม เคร่ืองดนตรีสะลอ้ 
ซอ  และเคร่ืองประกอบจงัหวะท่ีใชก้ลองกลองป่งโป้ง เป็นกลองขนาดเล็กคลา้ยกลองสองหนา้
ของภาคกลาง แต่สั้ นและอว้นกวา่ ใช้ผสมวง และบรรเลงในวงสะลอ้ซอซึง  ขลุ่ยพื้นเมืองใน
วฒันธรรมดนตรีลา้นนา พบว่าขลุ่ยยงัคงมีบทบาทส าคญัในการบรรเลงดนตรีในวงพื้นเมือง
ลา้นนาท่ีเรียกว่า วงสะลอ้ซึง วงสะลอ้ซึงนิยมน ามาแสดงในงานประเพณี การละเล่นพื้นบา้น 
เทศกาลพื้นเมืองต่างๆ ซ่ึงมีเอกลกัษณ์เฉพาะ สามารถบรรเลงเพลงไดห้ลายหลาย และบรรเลง
เพลงประกอบการฟ้อนต่างๆ ท  าให้การบรรเลงวงสะลอ้ ซอ ซึง ส่งอิทธิพล ในด้านการรับฟัง
อยา่งดี เพราะความสัมพนัธ์ในวิถี ประเพณี และการละเล่นพื้นบา้นลา้นนา ท าให้ผูฟั้งเกิดอารมณ์
คลอ้ยตามเสียงเพลง ท่ีเขา้ไปในโสต และส่วนหน่ึงในจิตใตส้ านึกของจิตใจ ท าให้เกิดความคิด
คล้อยตามเสียงท านองเพลงดังกล่าว ท าให้ลืมความเครียดและคลายความวิตกกังวลได้ใน
ขณะหน่ึง 

3)  เพลงพืน้เมืองทีใ่ช้บรรเลง 
ประเภทของบทเพลงพื้นบา้น บทเพลงพื้นบา้นของล้านนาก็มีเป็นบทเพลงเก่าแก่ของ

ชาวล้านนาเอง เป็นบทเพลงท่ีมีนิยมกนัมานานดงัปรากฏในวรรณคดีโบราณ เพลงพื้นบา้น
ภาคเหนือจดัแบ่งเพลงตามรูปการแสดงออก โดยค านึงถึงองค์ประกอบ 2อย่าง คือดนตรีและ
เน้ือร้อง ซ่ึงจะแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได ้3 ประเภท ดงัน้ี  

3.1)  เพลงท่ีไม่มีเน้ือร้องหรือเพลงบรรเลง หมายถึง เพลงท่ีเกิดจากการบรรเลง
ดว้ยเคร่ืองดนตรีลว้นๆ โดยไม่มีการขบัร้อง เพลงประเภทน้ีมีทั้งการบรรเลงเด่ียวๆ และ
การเล่นประสมวง โอกาสในการเล่นดนตรีมีทั้งการเล่นขบักล่อมอารมณ์ในยามวา่ง การ
เล่นดนตรีของชายหนุ่มเวลาไปแอ่วสาวในตอนกลางคืน และการเล่นในงานฉลองร่ืนเริง 
หรือ ในพิธีกรรมต่างๆ เป็นตน้ 

3.2) เพลงท่ีมีเน้ือร้องโดยไม่มีดนตรีประกอบ คือ ลกัษณะของการขบัร้องเพลง
พื้นบ้านท่ีจดจ าท านอง และเน้ือร้อยสืบทอดกนัต่อๆมา ใช้ร้องกันเล่น คือ ช้อย (อ่าน 
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“จ๊อย”) หรือ บทขบัท านองเสนาะ ซ่ึงเม่ือขบัจากเน้ือความท่ีเป็นค าประพนัธ์ประเภท
คร่าว-ค่าว (อ่าน “ ค่าว”) ก็จะเรียกว่า ช้อย แต่หากขบัจากขบัจากเน้ือความท่ีเป็นค า
ประพนัธ์ประเภทโคลง จะเรียกวา่ ชอ้ยโคลง (อ่าน “จอ๊ยกะโลง”) 

3.3) เพลงผสมหรือเพลงท่ีมีทั้งเน้ือร้องและดนตรีประกอบ เพลงประเภทน้ีก็คือ 
ซอ ซ่ึงค าวา่ ซอ ในภาษาพื้นบา้นลา้นนาหมายถึงเพลงพื้นบา้นท่ีจดัอยูใ่นลกัษณะ เพลง
ปฏิพากย ์คือมีผูข้บัชายหญิงซ่ึงเรียกว่า ช่างซอ (อ่าน “จา้งซอ”) ขบัโตต้อบกนั เรียกว่า
เป็น คู่ถอ้ง (ถอ้ง-โตต้อบกนั) ช่างซอจะตอ้งไดรั้บการฝึกฝนอยา่งดี มีความเช่ียวชาญและ
มีปฏิภาณตลอดจนน ้ าเสียงท่ีไพเราะ ดนตรีท่ีใช้ประกอบซอก็คือ วงป่ีชุม แต่ในทอ้งถ่ิน
บางแห่ง เช่น ท่ีจงัหวดัแพร่ จงัหวดัน่าน จะใชส้ะลอ้-ซึง (พิณ) ประกอบ ไม่ใชป่ี้จุม119 

เม่ือประกอบกบั ลกัษณะเพลงพื้นเมืองเป็นการจดัหมวดหมู่ของเพลงพื้นเมือง
เหนือ หรือ พื้นบา้นลา้นนานั้น แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทดว้ยกนั คือ 

ดนตรีธมัมะ เป็นดนตรีศาสนาหรือดนตรีวดั   
ดนตรีพิ ธีกรรม ดนตรีประเภทน้ีส าหรับประโคมในพิธีกรรม โดยมี

จุดประสงคเ์พื่อสร้างความเป็นมงคล สร้างความศกัด์ิสิทธ์ิ   
ดนตรีชาวบา้น ประเภทน้ีแต่เดิมนั้นความบนัเทิงของชาวบา้น คือ วงดนตรี

ซอ หรือ ช่างซอ ซ่ึงถา้น าไปเทียบกบัวงสะลอ้ ซึง ท่ีเล่นโดยชาวบา้นทัว่ไป 
ดนตรีทั้งสามประเภทนั้นถือว่าดนตรี สองประเภทแรกนั้น  เป็นดนตรีบริสุทธ์ิ   

ส่วนดนตรีชาวบา้นนั้นยงัมีเร่ืองความรัก ความโลภ โกรธ หลงมาเป็นชูรสอยู ่เรียกไดว้า่
เป็น ดนตรีกิเลส120 

การขบัซอ ถือไดว้า่เป็นวรรณกรรมทอ้งถ่ินลา้นนาท่ีเป็นภูมิปัญญาทางดา้นภาษา
ของชาวลา้นนา นอกจากจะให้ความบนัเทิงแลว้ ยงัสะทอ้นให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความเช่ือ 
ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ของชาวล้านนาอีกด้วย เน่ืองจากซอเป็น
วรรณกรรมท่ีช่างซอขบักล่อมร้องข้ึนสดๆ ในเหตุการณ์หรือเร่ืองราวต่างๆ ในขณะนั้น 
หรือซอตามเน้ือหาท่ีไดเ้ขียนข้ึน ซอจึงเป็นการบนัทึกเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในวิถีชีวิตชาว
ลา้นนาไวอ้ยา่งหลากหลาย เก่ียวกบัการด ารงชีวิตและสะทอ้นให้เห็นถึงภูมิปัญญาของ
ชาวลา้นนาในดา้นต่างๆ 

                                                        
119  “เอกสารโครงการขอ้สนเทศลา้นนาคดีศึกษา” โครงการศูนยส่์งเสริมศิลปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  2531 
120  ณรงค ์ สมิทธิธรรม  ดนตรีพืน้บ้านคนเมืองเหนือ ส านกัศิลปวฒันธรรม สถาบนัราชภฏัล าปาง  2540  หนา้ 19 - 21 
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ทั้งซอ และวงซึง ขลุ่ย สะล้อ ต่างมุ่งให้ผูฟั้งตอบสนองทางจิตวิญญาณมากกว่า
ทางกาย ลีลาจงัหวะจึงไม่โลดโผน และเนน้ความไพเราะของท านอง และสีสันของเสียง
จากเคร่ืองดนตรีกบัเสียงขบัร้องของช่างซอเป็นส าคญั  

ดงันั้น ลกัษณะเพลงพื้นบา้นล้านนาท่ีใช้นั้น มีลกัษณะทั้งมีเน้ือร้องและไม่มีเน้ือ
ร้อง หรือผสมผสานทั้งสองแบบ แต่ส่ิงท่ีท าให้เกิดความสงบในจิตใจและผ่อนคลายนั้น
เกิดข้ึนจากผูฟั้งนั้นรับฟังเสียงด้วยการตอบสนองทางจิตวิญญาณ เน่ืองจากเพลงดนตรี
ธรรมมะ และดนตรีพิธีกรรมให้ความรู้สึกเป็นศกัด์ิสิทธ์ิเป็นมงคล เกิดจินตนาการในการ
คุม้ครองปกป้อง ปกปักษ์รักษา ผูป่้วยของตน  ส่วนดนตรีชาวบ้านนั้น ท าให้ผูฟั้งเกิด
ความรู้สึกผ่อนคลาย จากการร าลึกถึงความทรงจ าในแต่ละช่วงท่ีผ่านมา ท่ีเคยไดรั้บฟัง
แลว้เกิดความสุข ความประทบัใจ ซ่ึงในการบ าบดันั้นเป็นเพราะสมองมกัจดจ าส่ิงดีๆท่ีอยู่
ในความทรงจ าได้ดีกว่า ท าให้ดนตรีพื้นบ้านล้านนา นั้นเม่ือฟังแล้วท าให้เกิดการผ่อน
คลายจากความวติกกงัวลไดข้ณะหน่ึง   

ส าหรับการขบัซอนั้น เป็นการสอดแทรกประสบการณ์ จากช่างซอต่อผูฟั้งท าให้
รู้สึก คลอ้ยตาม ท่วงท านองในวรรณกรรม ถา้เป็นส่ิงท่ีเคยไดย้ินไดฟั้ง เม่ือประสมเขา้กบั
ท านองของเสียงสะล้อ ซึง ขลุ่ย ท าให้จิตใจ นึกถึงเร่ืองราวท่ีเคยบันทึกไว ้ และถ้าน า
เร่ืองราวเก่ียวกบัสุขภาพ                 ไปสอดประสานกบัเน้ือท านองของการขบัซอ นั้นจะ
ท าให้ผูฟั้ง เกิดความรู้สึก เขา้ใจและยอมรับฟัง และมีแนวโน้ม ท่ีจะน าเน้ือหาสาระ ดา้น
สุขภาพ ไปปรับใชใ้หเ้กิดประโยชน์กบัตนเองได ้ 

การบรรเลงบทเพลงท่ีนิยมมีดงัน้ี 

เขมรไทรโยค   ลาวค าหอม 

เขมรไล่ควาย   ลาวเจริญศรี 

แขกต่อยหมอ้   ลาวดวงเดือน 

แขกมอญบางขนุพรหม   ลาวด าเนินทราย 

คา้งคาวกินกลว้ย  สร้อยล าปาง 

เง้ียวร าลึก   แสนค านึง 

ม่านมงคล   ไส้พระจนัทร์ 
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ลาวกระแต   ลาวกระทบไม ้

ล่องแม่ปิง    

เน่ืองจาก บทเพลงบางเพลง เป็นท่ีคุน้เคยกบัผูฟั้งทุกวยั การบรรเลงเพลงในรูปแบบและจงัหวะท่ี
เปล่ียนแปลงไปบา้ง เพื่อกระตุน้ให้ผูฟั้งสนใจ ประกอบกบัท านองเพลงท่ีคุน้เคย น าไปสู่ความรู้สึกผอ่น
คลาย  การมีผูร่้วมร้อง กับการบรรเลงยงัเป็นส่ิงท่ี วงพื้นบ้านล้านนา ควรหาวิธีท่ีเหมาะสม อนัจะ
ก่อให้เกิดรูปแบบการแสดงดนตรี พื้นบา้น เพื่อการส่งเสริมสุขภาพในโรงพยาบาลศูนยล์  าปางไดเ้ป็น
อยา่งดี 

ส่ิงเหล่าน้ีจึงแสดงให้เห็นว่า การใช้ดนตรีพื้นบ้านล้านนาเพื่อการส่งเสริมสุขภาพกาย และ
สุขภาพใจ นั้นสามารถท าให้เกิดไดอ้ย่างสัมฤทธ์ิผล ไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม ดว้ยเหตุผลดา้นจิตวิญญาณ
ของความเป็นดนตรีพื้นบา้นลา้นนา ท่ีแทรกซึมอยู่ในวิถีชีวิตผูฟั้งท่ีเป็นผูป่้วยและญาติ ท่ีอาศยัอยู่ใน
ดินแดนลา้นนา อีกทั้งยงัก่อใหเ้กิดการอนุรักษม์รดกของภูมิปัญญาทางวฒันธรรม ให้คงอยูอ่ยา่งมีคุณค่า 
นอกจากใหค้วามบนัเทิงแลว้ ยงัมีส่งผล ต่อคุณค่าในดา้นสภาวะสุขภาพ ไดอี้กประการ 

5.2.2 การจัดการการใช้ดนตรีพื้นบ้านล้านนาเพื่อการส่งเสริมสุขภาพในโรงพยาบาลศูนย์
ล าปางอย่างมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม 

การจดัการการใชด้นตรีพื้นบา้นลา้นนาเพื่อการส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลศูนยล์  าปางใช้
การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม  จะประกอบดว้ยแนวทางดงัน้ี 

1) ประสานความร่วมมือกบัภาคประชาชน  กลุ่มบุคคล  เอกชนและหน่วยงานต่างๆ  ใน
จงัหวดัล าปาง  ในลกัษณะจิตอาสาและมีส่วนช่วยเหลือสนบัสนุนเพื่อการบริการและส่งเสริม
สุขภาพของประชาชน  ไดแ้ก่ 

1.1) เทศบาลนครล าปาง ส านกัการศึกษาท่ีท าหนา้ท่ี ส่งเสริม อนุรักษแ์ละธ ารงไว้
ซ่ึงมรดกทางวฒันธรรม สนับสนุนงบประมาณและการด าเนินกิจกรรมการใช้ดนตรี
พื้นบา้นลา้นนาเพื่อการส่งเสริมสุขภาพในโรงพยาบาลล าปาง  

1.2) สถาบันการศึกษาท่ีอยู่ในเขตเทศบาล ท่ีมีโครงการบรรเลงดนตรีพื้นบ้าน
ล้านนาเขา้มามีส่วนร่วม สนับสนุน บุคลากร อาทิเช่นวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 
โรง เรียน บุญ วาทย์วิท ยาลัย   โรง เรียนล าป างกัลยาณี   วิท ยาลัยอ าชี ว ศึ กษ า 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เขา้มามีส่วนร่วมสนบัสนุนโครงการเล่นดนตรีพื้นบา้นลา้นนา  
และร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดและเรียนรู้ดนตรีพื้นบา้นลา้นนาเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ
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ในโรงพยาบาล   รวมทั้ งจดัเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรมของชุมชนเก่ียวกับองค์
ความรู้ดนตรีพื้นบา้นลา้นนา 

1.3) ชมรมผูสู้งอายุ เขา้มาสนบัสนุนดา้นภูมิปัญญา ท าหนา้ท่ีถ่ายทอดองคค์วามรู้
ดา้นภูมิปัญญาในทอ้งถ่ินดา้นดนตรีพื้นบา้นใหก้บัชุมชน  

1.4) ชมรมจิตอาสา เขา้มามีส่วนร่วมในการบรรเลง เพลงดนตรีพื้นบา้นล้านนา 
แนะน าสนบัสนุนบุคลากรให้กบัชุมชน และ แนะแนวนกัเรียนนกัศึกษาในสถานศึกษา 
รอบๆ โรงพยาบาล   ท่ีเขา้มาท ากิจกรรมจิตอาสาเพิ่มเติมในส่วนดนตรีพื้นบา้นลา้นนา 

1.5) ชมรมดนตรี จากหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น ชมรมดนตรีสถานีต ารวจภูธร
อ าเภอเมืองล าปาง  สนบัสนุนและเขา้มามีส่วนร่วมในการบรรเลงเพลงในโรงพยาบาล
ในรูปแบบและท่วงท านอง ตามลกัษณะท่ีก าหนดไว ้ 

1.6) ศิลปินลา้นนา ท่ีบรรเลงเพลงพื้นบา้น เขา้มามีส่วนร่วมในการให้ค  าแนะน า
บทเพลงท่ีเหมาะสม และถ่ายทอดเพลงพื้นบา้นลา้นนาท่ีมีเน้ือหาในการส่งเสริมสุขภาพ
ดา้นต่างๆใหแ้ก่ผูส้นใจ  

1.7) ช่างซอ และพอ่ครูซอ มีส่วนร่วมสนบัสนุนในการแต่งเพลง และวรรณกรรม
ซอท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริมสุขภาพ ดา้นต่างๆ 

2) การเปิดโอกาสหรือเปิดพื้นท่ีให้ หน่วยงาน หรือผูท่ี้อยู่นอกโรงพยาบาล ซ่ึงได้แก่
ชุมชนต่างๆ หรือศิลปินพื้นบา้น ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการใชด้นตรีพื้นบา้นลา้นนา บรรเลงให้
ผูป่้วย ญาติ ฟังโดยไดอ้าศยั หลกัการการมีส่วนร่วมของชุมชน ท่ีมีขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1  การมีส่วนร่วมในการศึกษาชุมชนด้วยการกระตุน้ให้ประชาชนได้
ศึกษาร่วมกนัเพื่อเรียนรู้สภาพชุมชนวิถีการด าเนินชีวิตทรัพยากรบุคคลและส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีเอ้ือหรือส่งผลต่อการด าเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพต่างๆ 

ขั้นตอนท่ี 2  การมีส่วนร่วมในการวางแผนโดยการรวมกลุ่มอภิปรายและแสดง
ความคิดเห็นเพื่อท่ีจะน าดนตรีลา้นนา เขา้มามีบทบาทในการบรรเลงท่ีกระตุน้ให้มีการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

ขั้นตอนท่ี 3  การมีส่วนร่วมในการด าเนินการพฒันาดว้ยการสนบัสนุนดา้นวสัดุ
อุปกรณ์แรงงานเงินทุนหรือเขา้ร่วมบริหารงานการใช้ทรัพยากรการประสานงานและ
การด าเนินการช่วยเหลือจากองคก์รภายนอก 
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ขั้นตอนท่ี 4  การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพฒันาโดยการน าเอา
กิจกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งดา้นวตัถุและจิตใจอยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียม
กนัของบุคคลและสังคม 

ขั้นตอนท่ี 5  การมีส่วนร่วมในดา้นการติดตามผล ประเมินผล และการพฒันา 

5.2.3 งบประมาณสนับสนุน 
การสนบัสนุนงบประมาณท่ีใชเ้พื่อสวสัดิการส าหรับผูบ้รรเลง แบ่งแยกไดเ้ป็น 2  ส่วน คือ   

1) งบประมาณภายในโรงพยาบาล ด าเนินการโดย ชมรมดนตรีไทย ในโรงพยาบาล  
เสนอของบเพื่อรับการสนบัสนุนจากโรงพยาบาลในดา้นต่างๆ 

2) งบประมาณจากภายนอกโรงพยาบาล  อาจขอรับการสนบัสนุนจากองคก์ารปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ได้แก่  เทศบาลนครล าปาง  องค์การบริหารส่วนจงัหวดัล าปาง  สมาชิกสภา
จงัหวดั  ภาคเอกชน  หา้งร้านต่างๆในเขตเทศบาล  อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 

5.2.4 แนวทางของการจัดการการใช้ดนตรีเพือ่การส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลศูนย์ล าปาง 

แนวทางของดนตรีเพื่อการส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลศูนยล์  าปางมีขอ้เสนอแนะแนวทาง
ดงัน้ี 

1) การก าหนดรูปแบบ และท่วงท านองของดนตรีไทย และดนตรีพื้นบ้านล้านนา                     
ท่ีเหมาะสมท่ีจะบรรเลงในโรงพยาบาล เพราะเหตุวา่ ภูมิหลงัของผูฟั้งท่ีมีความแตกต่างของวยั 
ความชอบในจงัหวะ และท านองถือเป็นปัจจยัส าคญั ดนตรีเป็นผลผลิตทางศิลปะของมนุษยท่ี์
เกิดข้ึนอยู่คู่กับวิถีการด ารงชีวิต ดนตรีมีลักษณะท่ีเป็นประโยชน์ ดังนั้ นการใช้ดนตรีเพื่อ
ตอบสนองท าให้เกิดความสุข ความผอ่นคลาย หรือเพื่อให้บรรเทาอาการแห่งความทุกขท์ั้งปวง
นั้น ดนตรีท่ีน ามาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัควรมีหลกัการในการเลือกสรรดนตรีให้
เหมาะสมเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดไดแ้ก่ 

การฟัง  แบ่งไดเ้ป็น ดงัน้ี 
1.1) การฟังเพื่อการผ่อนคลาย ควรเลือกเคร่ืองดนตรี บรรเลงในแนวท่ีชอบ อาจ

เป็นดนตรีท่ีช้าเนิบ มีจงัหวะในอยู่ไม่เกิน ระดับการเต้นของหัวใจ  โทนเสียงไม่สูง
เกินไป ฟังแลว้เกิดความสุข 

1.2) การฟังเพื่อความสนุกสนาน เพลิดเพลิน เม่ือเกิดสภาวะเหงา หดหู่ หรืออยู่
ในบรรยากาศท่ีมีแต่ความเงียบ อาจเลือกเพลงท่ีให้ความหมายในทางสนุกสนาน จงัหวะ
ท่ีเร็วข้ึนเล็กนอ้ย อาจท าใหรู้้สึกกระชุ่มกระชวยข้ึนได ้ 
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1.3) การฟังเพื่อท าความเขา้ใจเน้ือร้อง เพลงลกัษณะน้ีพบมากในบทเพลงท่ีใช้
ประกอบการสอน หรือวรรณกรรมพื้นบา้นลา้นนาไดแ้ก่ จ๊อย ค่าว ซอ  ต่างๆ ใช้ในการ
ช่วยให้เกิดการเบ่ียงเบนของจิตใจเพื่อละวางจากส่ิงท่ีหมกมุ่นอยู่ ให้มีความสนใจเน้ือ
ร้องของเพลง การฟังค าร้องเพื่อให้เกิดความเขา้ใจในปรัชญาของชีวติ รู้จกัการปล่อยวาง
ไดม้ากข้ึน และก่อให้เกิดเป็นสมาธิในจิตใจ เพราะจิตใจให้ความสนใจในความหมาย
ของเพลงแทนการคิดหมกมุ่นในเร่ืองอ่ืนๆท่ีเป็นโทษ 

การร้อง  มีลกัษณะท่ีหลากหลาย การร้องเพื่อร่ืนเริงบนัเทิงใจ เพราะเม่ือคนเรา
ร้องเพลงท่ีตนชอบแต่ละคร้ังนั้น ฮอร์โมนแห่งความสุขไดแ้ก่ เอนดอร์ฟิน (Endorphins) 
จะหลั่งออกมา การร้องแบบน้ี ผูร้้องสามารถร้องตาม ได้ตามใจปรารถนา จะร้องเบา 
หรือร้องคลอๆไปกบัเสียงเพลงและจงัหวะ ก็ไม่มีข้อบงัคบั ขอเพียงผูร้้องมีความพึง
พอใจก็จะท าให้เกิดความผ่อนคลายได ้ การบรรเลง ในโรงพยาบาลนั้น อาจท าเป็นเน้ือ
เพลงลงบนแผน่กระดาษ ให้ผูฟั้งร้องตามประกอบ ในการบรรเลงเพลงท่ีร่วมสมยั แต่ละ
ลกัษณะของเพลง โดยเคร่ืองดนตรีพื้นบา้นได ้
2) สถานท่ีในโรงพยาบาล ถือเป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญัประการหน่ึงเพราะสถานท่ี ท่ีมี

ลกัษณะใกลเ้คียงธรรมชาติมากท่ีสุด ก็จะท าให้เสียงดนตรีไดรั้บความสนใจยิง่ข้ึน และสถานท่ี
นั้น ควรมีความเหมาะสมทั้งอุณหภูมิ  ความเงียบสงบ  และไม่เป็นเส้นทางสัญจรท่ีจอแจมาก
เกินไป คือ ไกลจากเส้นทางคมนาคม สถานท่ีท่ีไดรั้บการตบแต่งเพื่อบรรเลงดนตรีใหเ้หมาะสม 
ท าใหมี้  ความสวยงาม กลมกลืน การจดับรรยากาศดีๆท าใหผู้ฟั้งเกิดความรู้สึกท่ีดีได ้

แนวทางการจัดการด้านสถานท่ีนั้ น เพื่อให้การบรรเลงดนตรีพื้นบ้านล้านนาเกิด
ประโยชน์ ในทางปฏิบติัจริง ความส าคญัของสถานท่ีส าหรับบรรเลงหรือส าหรับการรับฟังนั้น
เป็นส่ิงส าคญัท่ีตอ้งค านึง เพราะนอกจากบรรยากาศท่ีเป็นปัจจยัในการรับฟังแล้วสถานท่ีท่ี
เหมาะสมนั้นจะไม่รบกวนการฟังและการบรรเลงเพลงพื้นบ้านล้านนา จึงเห็นควรเสนอ
แนวทางดา้นสถานท่ีดงัน้ี 

2.1) จดัใหมี้สถานท่ีส าหรับการบรรเลง ในบริเวณโรงพยาบาลศูนยล์  าปาง โดยให้
มีลกัษณะเป็นห้อง ในขนาดท่ีพอเหมาะ หรือบริเวณท่ี ผูฟั้งสามารถรับฟังการบรรเลงได้
อยา่งดี ไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก โดยแบ่งหอ้งเป็น 2 ลกัษณะคือ 

2.1.1) ส าหรับประชาชนทัว่ไป  ใช้พื้นท่ีท่ีเปิดโล่ง หรือท่ีมีอากาศปลอด
โปร่ง ท่ีมีการเดินเท้าผ่าน เช่น บริเวณใกล้จุดตรวจผูป่้วยนอก ใกล้ห้องยา และ
ควรมีเก้าอ้ีส าหรับนั่งฟัง เพื่อให้ประชาชนทัว่ไปท่ีมารับบริการ หรือมารับ ส่ง
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ผูป่้วยและญาติ ให้มีโอกาสได้รับฟังเพลงพื้นบ้านล้านนา อนัจะก่อให้เกิด การ
ผ่อนคลาย ลดความวิตกกงัวล และส านึกในคุณค่าของศิลปวฒันธรรมท้องถ่ิน
ลา้นนา  

2.1.2) ส าหรับผูป่้วยท่ีสามารถช่วยเหลือตวัเองไดบ้า้ง หรือผูป่้วยท่ีพกัฟ้ืน
จากการรักษาพร้อมท่ีจะกลับบ้านในเวลาสมควร หรือผูป่้วยท่ีมีญาติเฝ้าดูแล
ตลอดเวลา โดยไม่มีขอ้ห้ามหรือขอ้จ ากดั จากแพทยผ์ูท้  าการรักษา พยาบาล ควร
จดัสถานท่ีส าหรับการรับฟังเฉพาะเป็นห้อง  โดยห้องท่ีจะรับฟังเพลงดนตรี
พื้นบา้นลา้นนานั้น ไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก ควรมีเก้าอ้ี และบรรยากาศท่ี
เป็นธรรมชาติ เสียงท่ีบรรเลงไม่ดงัจนเกินไปตามแนวทางการใช้ดนตรีเพื่อการ
บ าบดั ท าใหผู้ป่้วย ท่ีรับฟังนั้นลดความเครียดจากอาการป่วย หรือไม่สุขสบายจาก
ภาวะของโรค เพื่อท าให้เกิดการผ่อนคลาย ลดความวิตกกงัวล ลืมความเจ็บปวด 
ความไม่สบาย ไดช้ัว่ขณะหน่ึง   เพิ่มสมรรถนะในการเสริมสร้างสุขภาพกายและ
ใจ ของผูป่้วย 
2.2) เสนอโครงการจัดสร้างห้องประชุมสันทนาการและนันทนาการ เพื่อ

ประโยชน์ในการใชบ้รรเลงดนตรี หรือเพื่อด าเนินกิจกรรมบริการดา้นอ่ืนๆ เช่นเพื่อการ
ประชุมกลุ่ม  
3) อุปกรณ์ และเคร่ืองเสียง  เป็นส่วนท่ีช่วยใหก้ารบรรเลงดนตรีในโรงพยาบาล ประสบ

ความส าเร็จตามเป้าหมายเป็นอยา่งดี ถา้อุปกรณ์มีคุณภาพ มีความทนัสมยั จะช่วยให้เกิดความ
สะดวกสบายในการบรรเลงและการรับฟัง เป็นกระตุ้นผู ้ฟังส่งผลให้กิจกรรมดนตรีใน
โรงพยาบาล   มีประสิทธิภาพ อุปกรณ์ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 

เคร่ืองดนตรี ควรเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมีเสียงไม่เพี้ ยน ท าให้ผูฟั้งมีความพึงพอใจ และจะ
เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน  

เคร่ืองขยายเสียง ควรเป็นเคร่ืองท่ีมีตวัปรับเสียงสูง-ต ่าได้ และควรเป็นเคร่ืองเสียงท่ีมี
คุณภาพ ไม่มีเสียงกอ้งกงัวานสอดแทรก เพราะจะท าใหอ้รรถรสในการรับฟังขาดหายไป 

4) การสร้างรูปแบบการฟังเพลง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพผู ้ร่วมฟังเพลง วิธีการ              
โน้มน้าวและกระตุ้นให้ผู ้ฟั ง มีความสนใจติดตาม เพื่ อให้ เกิดความพึงพอใจ ดังนั้ น
กลุ่มเป้าหมาย ท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนั ทั้งในดา้นสภาวะความพร้อมของร่างกาย จิตใจ อาย ุและ
เพศ ไดแ้ก่ 

การบรรเลงดนตรีส าหรับ ผูป่้วย ควรมีความสอดคลอ้งกบัสภาพทางร่างกายและจิตใจ  
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การบรรเลงเพลงส าหรับผู ้ใหญ่ ท่ีมีอายุตั้ งแต่ 25-60 เน่ืองจากเป็นวยัท างานจึงเกิด
ความเครียดเก่ียวกับหน้าท่ีการงานความขดัแยง้ทางความคิด ความเช่ือ หรือชีวิตครอบครัว 
รวมทั้งสภาพแวดลอ้มในชีวติประจ าวนั 

การบรรเลงเพลงส าหรับผูสู้งวยั ท่ีมีอายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป ความเครียดมกัเกิดจากความ
กงัวลในเร่ืองความเจ็บป่วย หรือความวิตกจริตท่ีบุตรหลานตอ้งแยกครอบครัวไปจาดตน หรือ 
อ่ืนๆ  ท าให้เกิดอาการซึมเศร้า เงียบ และเก็บตวั ส าหรับผูท่ี้มีความพลดัพรากจากคู่ชีวิต ท าให้
เกิดความเหงา  ข้ีลืม จนถึงภาวะความจ าเส่ือม  การฟังเพลงควรมีวตัถุประสงค์ให้เตือนความ
ทรงจ า ของผูท่ี้มีอาการหลงลืมได ้ให้ระลึกถึงเน้ือร้องและท านองอนัเป็นท่ีโปรดปรานในอดีต 
เป็นการเรียกความทรงจ ากลบัมาขณะหน่ึง 

การสร้างแรงจูงใจท่ีจะรับฟังเพลง ถือเป็นทกัษะและประสบการณ์ ท่ีเคยได้ยินได้ฟัง               
ในการบรรเลง ท่ีตอ้งใช้ความสามารถดา้นดนตรี ในการท่ีจะท าให้ดนตรีพื้นบา้นลา้นนา เป็น
ส่ิงท่ีช่วยผอ่นคลายความตึงเครียดในวถีิชีวติรอบๆ ตวัในขณะนั้นได ้

 
 
 

 
 

 
 
 

 

แผนภูมิ    5.1    แสดงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการบรรเลงดนตรีในโรงพยาบาลล าปาง 
5) การสร้างรูปแบบดนตรีในโรงพยาบาลโดยใช้ดนตรีพื้นบ้านล้านนา เพื่อเป็น

เคร่ืองมือให้ผูป่้วยและญาติรับฟัง เพราะเพลงพื้นบา้นลา้นนานั้น ถือไดว้า่กระแสวฒันธรรมท่ี
ควรอนุรักษไ์วเ้พื่อส่งเสริมและเผยแพร่ใหอ้นุชนรุ่นหลงั   
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เน่ืองจาก ระบบประสาทท่ีอยูใ่นสมองนั้น จะสามารถท าให้ เรียนรู้และ จดจ าเสียงต่างๆ
ได้ เช่นเคยฟังดนตรีประเภทน้ีมาก่อน หรือเสียงร้องท่ีจ าได้ว่าเป็นเสียงใคร แบบใด มีความ
ไพเราะ  แค่ไหน ท าให้สมองเลือกจดจ าเสียงท่ีฟังแลว้มีความสุขก็จะท าให้เกิดความพึงพอใจ  
ก่อให้เกิดความสงบได ้ดงันั้นเพลงพื้นบา้นลา้นนาถือเป็นเพลงท่ีมกัอยูใ่นวิถีของผูค้นในเมือง
เหนือ เม่ือไดฟั้งท าใหเ้กิดการระลึกถึงความทรงเม่ือคร้ังวยัอนัเก่าก่อนแต่ละวยัได ้

ดนตรีพื้นบา้นลา้นนานั้น แสดงให้เห็นถึงความคุน้เคย และความผกูพนัในวิถีชีวิต และ
ความทรงจ า ตลอดเวลา เช่นเป็นแนวดนตรีธรรมะ เป็นดนตรีศาสนา  หรือดนตรีในวดั โดยมี
ท านอง   ท่ีเรียกวา่ล าน า ในการสวดมนต ์ส าหรับเทศนา  ในแนวดนตรีพิธีกรรม เพื่อสร้างความ
เป็นมงคล  สร้างความศกัด์ิสิทธ์ิ สร้างความขลงัให้แก่พิธีกรรม และแนวดนตรีของชาวบา้นท่ี
เป็นความบนัเทิง ส่ิงเหล่าน้ีมกัเป็นท่ีคุน้เคย คุน้หูของผูฟั้งอยา่งดี ท าให้ผูฟั้งไดรั้บอรรถรสจาก
การรับฟังเพลงท่ีคุน้เคย   และถา้ผูบ้รรเลงมีฝีไมล้ายมือ ท่ีแสดงออกไดถึ้ง อารมณ์เพลง หรือ
ท่วงท านองท่ีเป็นท่ีคุน้หู ท าใหผู้ฟั้งเกิดอารมณ์ผอ่นคลายไดเ้ป็นอยา่งดี 

การเลือกเพลงท่ีจะใชบ้รรเลงนั้น มกัจะเลือกเพลงท่ีมีจงัหวะชา้เนิบ  สลบักบัจงัหวะเร็ว
เพื่อให้เกิดอรรถรสการฟัง ซ่ึงจงัหวะของเพลงพื้นเมืองยงัไม่มีการก าหนดอตัราจงัหวะแบบ
เพลงไทยเดิม แต่ถา้เอาเพลงไทยเดิม มาเล่น ก็จะเล่นจงัหวะตามเพลงไทยเดิมนั้นๆ และการ
ประยุกต์เพลงลูกทุ่งร่วมสมยัให้เขา้กบัเพลงพื้นเมืองนั้น จะช่วยให้ผูฟั้งเกิดความต่ืนตาต่ืนใจ 
และติดตามฟังอยา่งสนใจ 

วรรณกรรมพื้นบ้านท่ีเล่าขาน เร่ืองราวต่างของวิถีชีวิตคนเมือง หรือเร่ืองราวค าสอน
ต่างๆ ได้แก่ การขบัซอ ท่ีสามารถประยุกต์ เร่ืองราวท่ีเก่ียวกบัการสร้างเสริมสุขภาพได ้อาทิ
เช่น ซอการรับประทานยา ซอการท าความสะอาดฟันและช่องปาก  ซออาหารเสริมต่างๆ  
เพราะเสียงซอจากช่างซอนั้น ช่วยให้เกิดการฟังอยา่งตั้งใจ ท าให้จิตใจผกูติดกบัเน้ือหาของการ
ซอ ถือได้ว่าเป็นวิธีการส่งเสริมสุขภาพโดยใช้อตัลักษณ์ทางวฒันธรรมท้องถ่ินเช่นดนตรี
พื้นบา้นลา้นนาไดเ้ป็นอยา่งดี 

6) การสร้างแรงจูงใจให้ บุคลากรท่ีบรรเลงดนตรีพื้นบ้านล้านนา ให้เกิดขวญัและ
ก าลงัใจท่ีจะบรรเลงขบักล่อมให้ผูป่้วยและญาติไดรั้บฟัง ดว้ยการเพิ่มสิทธิพิเศษบางประการ
ให้กบั นกัดนตรีเหล่านั้น เช่น การให้สิทธิพิเศษ เม่ือเขา้รับการรักษาพยาบาล ลดการเขา้คิวรอ
ตรวจนาน โดยใหจ้ดัล าดบัเขา้คิวในการตรวจรักษา ในฐานะเจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาล  ท่ีมีช่องทาง
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เสริม ไวอ้ยู่แล้ว หรือการจดัให้มีท่ีจอดรถเฉพาะส าหรับผูท่ี้มีจิตอาสา ท่ีจะท าประโยชน์ด้าน
ดนตรีพื้นบา้นลา้นนา 

การประสานงานกบัโรงเรียนท่ีนกัเรียนมีความสามารถด้านดนตรีพื้นบา้นลา้นนาและ
พร้อมท่ีจะเป็นจิตอาสา หรือสนใจงานดา้นสุขภาพ ให้มีโอกาสเก็บผลงานจากการมีส่วนร่วม
ในการบรรเลงพื้นบา้นลา้นนาเพื่อการส่งเสริมสุขภาพนั้นเป็นส่วนหน่ึงของการดูแลผูป่้วย เพื่อ
เป็นขอ้มูลประกอบการศึกษาในระดบัสูงต่อไป 

7) พฒันาเคร่ืองดนตรีพื้นบา้นล้านนา ให้เกิดประโยชน์ในด้าน การบ าบดัอย่างแทจ้ริง 
ตามแนวทางของดนตรีบ าบดัในสากล  เพื่อศึกษาและประเมินผล อนัจะน าไปสู่การพฒันา แนว
ทางการใชด้นตรีพื้นบา้นลา้นนาเพื่อการบ าบดั ใหเ้กิดประโยชน์ยิง่ข้ึนไป 

 จากแนวทางการจดัการการใช้ดนตรีพื้นบ้านล้านนา เพื่อการส่งเสริมสุขภาพใน
โรงพยาบาลล าปาง อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง นั้นเป็นแนวทางท่ีแสดงให้เห็นถึงการใชคุ้ณค่า
ของศิลปวฒันธรรมท่ีมีอยู่ในภูมิภาค มาประยุกต์ใช้ร่วมกบัการรักษา หรือบรรเทาอาการและ
สภาวะความเจ็บป่วยของผูป่้วย ตลอดจนความเครียดของญาติ ในความวิตกกงัวลต่างๆนาๆ ท่ี
ส่งผลต่อสภาวะความเป็นอยูท่ ั้งญาติ และต่อตวัผูป่้วยเอง  ถือเป็นการส่งเสริมสุขภาพควบคู่ไป
กบัการรักษาไดอี้กทางหน่ึง ตามแนวนโยบายของโรงพยาบาลศูนยล์  าปาง และการพฒันาระบบ
บริการการแพทยด์า้นต่างๆ ซ่ึงหากผลการใชแ้นวทางการจดัการดงักล่าวสัมฤทธ์ิผลและเป็นไป
ไดจ้ริงในทางปฏิบติัย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูป่้วยและญาติ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน ท่ีจะท าให้ขอ้เสนอแนะแนวทางดงักล่าว พฒันาไปเป็นแนวทางในการปฏิบติั 
ยงัหน่วยงานสาธารณสุขอ่ืนๆต่อไป 

 

 

 


