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บทที ่6 

การสรุปผลการศึกษา  อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

6.1  สรุปผลการศึกษา   

การศึกษาเร่ือง “การจดัการใช้ดนตรีพื้นบ้านล้านนาเพื่อการส่งเสริมสุขภาพในโรงพยาบาล
ล าปาง อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง” วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาประวติัความเป็นมา แนวคิด และคุณค่าของ
ดนตรีท่ีมีผลกบัการส่งเสริมสุขภาพ ในโรงพยาบาล โดยทัว่ไปทั้งในระดบัสากล และในประเทศไทย 
ตลอดจน เพื่อศึกษาประวติัความเป็นมาของการใช้ดนตรีวิธีการ และสภาพปัญหาของการจดัการ             
การใช้ดนตรีเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ  ของโรงพยาบาลศูนยล์  าปาง  อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง  เพื่อ
เสนอแนวทางการจัดการท่ีเหมาะสมของการใช้ดนตรีพื้นบ้านล้านนา เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ                
ของโรงพยาบาลศูนย ์ล าปางใหบ้รรลุเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพ ซ่ึงผลการศึกษา สรุปไดว้า่ 

1) การใช้ประโยชน์ของดนตรี เพื่อการท าให้ผ่อนคลายนั้ นเป็นจุดเร่ิมต้นของ
แนวความคิด    เร่ืองดนตรีบ าบดั  ตั้งแต่มนุษยใ์ช้ดนตรีเพื่อการผ่อนคลาย  มนุษยมี์ความเช่ือ
เร่ืองส่ิงเหนือธรรมชาติ และมีชนเผา่ท่ีใชด้นตรีในการบ าบดัรักษาโรคภยัไขเ้จ็บ โดยเช่ือวา่การ
เล่นดนตรีหรือการร้อง เป็นการเชิญจิตวิญญาณท่ีมีอ านาจเหนือธรรมชาติ เขา้มาช่วยรักษาผูท่ี้
เจ็บป่วย ดงันั้นพวกเขาเหล่านั้น จึงมีความเขา้ใจว่าการร้องหรือการเล่นดนตรี เป็นการรักษา
โรคให้แก่ผูป่้วยท่ีทุกข์ทรมานตั้งแต่นั้นมา ส่วนพิธีกรรมท่ีจะกระท าเป็นขั้นตอนอย่างไรนั้น
อาจมีความแตกต่างกนัไปตามวฒันธรรมของมนุษยแ์ต่ละชาติพนัธ์ุ ตามความเช่ือเร่ืองเหนือ
ธรรมชาติน้ีได้รับการยอมรับจากคนท่ีอยู่ในสังคม ต่างเผ่า ต่างวฒันธรรมทัว่โลกมาเป็นเวลา
หลายพนัปี ก่อนท่ีจะเกิดงานวชิาชีพดา้นดนตรีบ าบดั 

จงัหวะท านองของดนตรีเกิดข้ึนจากจินตนาการท่ีลอกเลียนแบบพฤติกรรมมนุษย์
เช่นเดียวกบัองค์ประกอบของท านอง ตวัอยา่งเช่นจงัหวะช้าเนิบมกัสะทอ้นอารมณ์ท่ีมีอาการ
โศกเศร้า เป็นทุกข ์เป็นการเลียนแบบพฤติกรรมของผูท่ี้รู้สึกเศร้าโศก ยอ่มไม่มีแรงและก าลงัใจ
ท่ีจะท าอะไรดว้ยความรวดเร็ว จงัหวะท่ีมีความเร็วกระชบัก็เลียนแบบพฤติกรรมมนุษยท่ี์มีความ
สดช่ืนเบิกบาน ท าอะไรก็ท าดว้ยความกระฉับกระเฉง เป็นตน้ ในเร่ืองจงัหวะน้ี มีผลงานวิจยั
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พบว่าจงัหวะท่ีมีความเหมาะสมแก่        การรับฟังของมนุษย ์วา่จะเป็นจงัหวะท่ีมีความเร็วไม่
เกินอตัราการเตน้ของหวัใจของผูน้ั้น หากผูใ้ดไดรั้บฟังดนตรี ท่ีมีความเร็วเกินกวา่อตัราการเตน้
ของหวัใจ อาจท าให้เกิดอาการไม่สบาย ตึงเครียด  ซ่ึงอาจส่งผลท่ีไม่ดีต่อสุขภาพได ้ทั้งน้ี ข้ึนอยู่
กบัปัจจยัอีกหลายประการเช่นความพึงพอใจ ระดบัความดงัค่อยของเสียง เป็นตน้ 

จากการส ารวจขอ้มูลแหล่งให้บริการด้านสุขภาพการใช้ดนตรีเพื่อสุขภาพในประเทศ
ไทยพบว่ามีหลายหน่วยงาน ได้ด าเนิน กิจกรรมด้านดนตรีเพื่อการใช้ในการรักษาหรือฟ้ืนฟู
สุขภาพนั้น ซ่ึงบา้งก็เรียกวา่ดนตรีบ าบดับา้ง บา้งก็เรียกวา่ดนตรีเพื่อสุขภาพ หรือดนตรีเพื่อการ
ผอ่นคลายเป็นตน้ ทั้งน้ี           บางหน่วยงานไดน้ าดนตรีไปทดลองใชก้บัผูป่้วยซ่ึงมีรายงานว่า
ได้ผลดี สถานท่ีให้บริการลักษณะน้ีได้แก่ โรงพยาบาลต่างๆรวมถึงศูนย์พ ักฟ้ืนบางแห่ง  
รูปแบบและวิธีการของการใช้ดนตรีเพื่อการบ าบัดและเพื่อสุขภาพในประเทศไทยพบว่า
แตกต่างกันออกไป ตั้ งแต่การใช้ดนตรีเพื่อการผ่อนคลายส าหรับผูท่ี้ เข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาล ผูป่้วยระยะพกัฟ้ืน นอกจากน้ีมีบางสถานท่ีใชด้นตรีเพื่อรักษาอาการของโรคเช่น 
อาการเจ็บปวดจากโรคมะเร็ง อาการเกร็งของกลา้มเน้ือของผูท่ี้เป็นอมัพาตคร่ึงซีกหรืออาการ
เครียดของผูป่้วยทางจิตเวช เป็นตน้  

จากข้อมูลการจดักิจกรรมดนตรีในโรงพยาบาลและสถานท่ีต่างๆ ท่ีกล่าวมาพบว่า 
ปัจจุบนั  ในประเทศไทยมีเพียงการใชรู้ปแบบท่ีผสมผสานกนั คือการใช้ดนตรีเป็นส่ือในการ
จดักิจกรรมดนตรีเพื่อให้เกิดการผอ่นคลาย ทั้งทางร่างกายและจิตใจ หรือใชป้ระกอบการออก
ก าลงักายส าหรับผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม แมว้า่จะมีโรงพยาบาลบางแห่งใชด้นตรีเพื่อบ าบดัความวติก
กงัวล ความเครียด หรือความเจ็บปวด และยงัไม่ปรากฏวา่มีหน่วยงานใดไดน้ าดนตรีบ าบดัไป
ใชใ้นการบ าบดัเฉพาะโรคในเชิงปฏิบติัการทางคลินิกตามหลกัสากล จึงเห็นไดว้า่การใชด้นตรี
เพื่อการบ าบดัในโรงพยาบาลในประเทศไทย นั้นใหค้วามส าคญักบัการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้
เกิดประโยชน์ต่อภาวะสุขภาพกายและจิตใจ 

ดนตรีพื้นบา้นในประเทศไทย ได้รับความสนใจมากข้ึนจากคุณค่าและความงามความ
ไพเราะของ ท่วงท านองท่ีสอดรับกับความทรงจ า และความคุ้นเคยในอดีต ส่งผลให้เกิด
ความสุขจากการ      รับฟัง โดยรูปแบบของดนตรีท่ีใช้ฟังเพื่อบ าบดันั้นมีลกัษณะ คือการใช้
ดนตรีในรูปแบบสันทนาการ เป็นการจดักิจกรรมให้ความบนัเทิง มีวิธีการคือ การฟังเพลง การ
ร้องเพลง และการเล่นดนตรี เพื่อให้เกิดความผ่อนคลาย  ในส่วนการใช้ดนตรีเพื่อการบ าบดั
ผูป่้วยเฉพาะโรค ซ่ึงใช้วิธีการเปิดเพลงให้ฟัง หรือให้ปฏิบัติกิจกรรมประกอบเสียงดนตรี 
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ส่วนมากพบวา่ใชเ้พื่อลดความเจ็บปวด อาการเครียด หรือวติกกงัวล  และการประกอบพิธีกรรม
ตามความเช่ือพื้นบา้น มีวธีิการใชด้นตรีหรือการแสดงเพื่อ ท าการส่ือสารกบัส่ิงเหนือธรรมชาติ 
ตามความศรัทธาของคนในทอ้งถ่ินนั้นๆ 

ดนตรีเพื่อบ าบดัในประเทศไทย ได้รับความสนใจเพิ่มมากข้ึน สังเกตได้จากสถานท่ี
ให้บริการดา้นน้ีมีปริมาณเพิ่มมากข้ึนทั้งใน โรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนตลอด
ถึงสถานท่ีให้บริการด้านดนตรีบ าบดัท่ีเปิดด าเนินการโดยแพทย ์หรือผูมี้ประสบการณ์ด้าน
ดนตรีอ่ืนๆ ท าให้รูปแบบของดนตรีบ าบดัท่ีพบในประเทศไทยสรุปไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ คือ การ
ใช้ดนตรีบ าบดัในรูปแบบสันทนาการ  การใช้ดนตรีเพื่อการบ าบดัเฉพาะโรค  การประกอบ
พิธีกรรมตามความเช่ือพื้นบา้น 

การน าดนตรีพื้นบา้นลา้นนามาใช ้จึงเป็นส่วนหน่ึงช่วยชกัน าจิตใจ เสริมสร้างบรรยากาศ                
ในการบรรเทาความเครียดจากการรอคอยการรักษา หรือบรรเทาความเครียดจากความวิตก
กงัวลหรือความกลวัต่างๆนานา ส าหรับผูป่้วยท่ีรับการรักษาในโรงพยาบาลและญาติท่ีเฝ้ารอ
ผลการรักษา ใหทุ้เลาความวติกกงัวลและความเครียดต่างๆ ลงได ้

2)  นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในโครงการ “โรงพยาบาลสาธารณสุขยคุใหม่ เพื่อ
คนไทยสุขภาพดี มีรอยยิ้ม”  แมว้่าโรงพยาบาลล าปาง เป็นโรงพยาบาลระดบัตติยภูมิ คือการ
รักษาโรค     ท่ีซบัซ้อนยุง่ยาก มีความเก่ียวเน่ืองกนัหลายระบบ หลากหลายสาขา  แต่การสร้าง
เสริมสุขภาพถือเป็นเร่ืองท่ีต้องให้ความส าคัญประการหน่ึง และโรงพยาบาลล าปางเห็น
ความส าคญัของดนตรีเพราะเหตุท่ีวา่ ดนตรีนั้นเกิดข้ึนโดยมนุษย ์เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ในการช่วยผ่อนคลาย สภาวะท่ีไม่ปกติทางร่างกายและจิตใจ กลายเป็นกิจกรรมท่ีไดรั้บความ
สนใจในแวดวงการแพทยแ์ผนปัจจุบนั  หลงัจากนั้น จึงเกิดการน าดนตรีมาใชเ้พื่อการบ าบดั แม้
จะมีความแตกต่างกนัในแต่ละรูปแบบ แต่โดยวตัถุประสงคแ์ลว้มีความสอดคลอ้งกนั คือ การ
ใช้ดนตรีเพื่อการบ าบดัสภาวะท่ีไม่ปกติทั้งทางร่ายกายและจิตใจ การเล็งเห็นประโยชน์ของ
ดนตรีเพื่อใช้ในการบ าบดัและเพื่อความผ่อนคลายมีหลากหลายประการข้ึนอยู่กับโอกาสท่ี
น าไปใช ้เช่นการใชด้นตรีบ าบดัในโรงพยาบาลล าปาง สามารถช่วยบรรเทาความวิตกกงัวลต่อ
ความเจ็บปวด อาจใช้ควบคู่ไปกบัยาบรรเทาปวด หรือการวางยาสลบ ช่วยลด            ความตึง
เครียด และยงัช่วยในการฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย และอารมณ์ของผูป่้วยระยะพกัฟ้ืน ท าให้สงบและ
นอนหลบั ช่วยลดความกลวั ช่วยในการคลายตวัของกลา้มเน้ือ รวมทั้งยงัช่วยกระตุน้ระบบการ
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ท างานของสมองได้ ดนตรีท่ีมีเน้ือร้องสมยัอดีตอาจช่วยเตือนความจ าแก่ผูสู้งอายุท่ีเร่ิมมีอาการ
หลงลืมได ้ 

การส่งเสริมสุขภาพโดยการใช้ดนตรีถือได้ว่าเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
สุขภาพอนามัยของประชาชนท่ีย ัง่ยืนและสอดคล้องกับวิถีชีวิตไทย อีกประการหน่ึงท่ี
โรงพยาบาลล าปาง ให้ความส าคญั คือ การจะใชด้นตรีประเภทใดในการท ากิจกรรมดนตรีเพื่อ
บ าบดั และเพื่อการผ่อนคลายนั้น ควรส ารวจรสนิยมของการฟังเพลงของแต่ละบุคคลด้วย 
ปัญหาในช่วงปีแรกๆ นั้น มีการฝึกซ้อมเกือบทุกวนัเน่ืองจากมีทั้งดนตรีสากลและดนตรีไทย 
ต่อมาคงเหลือไวแ้ต่เพียงดนตรีไทย เพราะ ดนตรีสากล หาโอกาสในเล่นเพื่อผอ่นคลาย ในเวลา
กลางวนัลดลง ดงันั้นสถานท่ีซ้อมดนตรีไทย คือ ห้องประชุม  อาคารอุบติัเหตุและฉุกเฉินใน
เวลากลางวนัและเยน็ ท าให้ มีผูม้าเรียนมากข้ึน โดยมีผูค้วบคุมวง กล่าววา่การจดัตั้งชมรมดนตรี
ไทยเป็นเร่ืองยาก  แต่การรักษาให้ธ ารงอยูน่ั้นยิ่งยากกวา่ ในปัจจุบนัผูเ้ล่นท่ีคงอยูล่ว้นเป็นผูมี้ใจ
รักดา้นดนตรีไทย มีความตั้งใจจริง สามารถจดัสรรเวลา  ในการเรียนได ้และมีความขยนัหมัน่
ฝึกซอ้ม บรรยากาศซอ้มแบบสบายๆ เป็นกนัเอง สนุกสนาน  

ต่อมาด้วยภาระงานท่ีหนักมากข้ึน เน่ืองจาก ทางโรงพยาบาลล าปางได้มีการขยาย
ขอบเขต   การให้บริการให้มากข้ึน โดยยกระดับฐานะเป็นโรงพยาบาลศูนยภ์าคเหนือ เป็น
แหล่งฝึกงานและศึกษาดูงาน ทั้งทางทฤษฎีและภาคปฏิบติั ท าให้เจา้หน้าท่ีโรงพยาบาลมีภาระ
งานในหน้าท่ีท่ีเพิ่มข้ึนกว่า แต่ก่อน  อีกทั้งผูเ้ล่นดนตรีไทย ไดเ้กษียณจากงานราชการจ านวน
หน่ึง จึงท าให้จ  านวนผูบ้รรเลงดนตรีในโรงพยาบาลนั้น ได้ลดจ านวนลงอย่างต่อเน่ือง แต่ยงั
พบวา่ความถนดัดา้นดนตรีประเภทน้ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั ท าให้ผูค้วบคุมวงตอ้งยุติบทบาท การท า
ให้วง เป็นวงดนตรีไทยท่ีมีศกัยภาพ จนเหลือเพียงผูบ้รรเลงท่ีว่างจากหน้าท่ีการงานจริงๆ 
  

จากสภาพปัญหาการด าเนินการโดยใช้ดนตรี ในโรงพยาบาลล าปางจ านวนบุคลากรใน
การบรรเลงถือเป็นปัญหาท่ีส าคญั  วธีิการท่ีแตกต่างยงัพบปัญหาหลายดา้น ปัญหาแรกคือระบบ
ภายใน   ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักระบวนการถ่ายทอดอย่างเป็นรูปธรรมให้กบัหน่วยงานหรือองค์กร
ภายนอก ในเร่ืองการประชาสัมพนัธ์ทั้งทางตรงและทางออ้ม การน าออกไปใช้อยา่งแพร่หลาย
กบัหน่วยงานสาธารณสุขท่ีอยูน่อกพื้นท่ีโรงพยาบาลล าปาง ไดแ้ก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีระบบทนัตาภิบาลเพื่อลดปัญหาโรคเหงือกและฟัน   ปัญหาท่ีสองเป็น
ทางดา้นกายภาพ ท่ีเก่ียวกบั ปัจจยัภายในเร่ืองของเสียงท่ีดงัเบาไม่สม ่าเสมอ การสนบัสนุนการ
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แต่งกายและการสนบัสนุนสวสัดิการ ดา้นอาหารกลางวนั และอ่ืนๆ การท่ีต่างฝ่ายต่างบรรเลง 
ไม่เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั การหาผูท่ี้สนใจเล่นดนตรีพื้นบา้นทดแทนบุคลากรท่ีเกษียณอายุ
ราชการ การส่ือเพื่ออธิบายให้เห็นถึงภูมิปัญญาท้องถ่ินเก่ียวกบัเคร่ืองดนตรีให้กบัผูท่ี้สนใจ  
และเก่ียวกบัสถานท่ีในการเล่นดนตรียงัไม่เหมาะสม  ท่ีจะท าให้เกิดความสะดวกแก่ผูเ้ล่นและ
ผูฟั้ง  

3)  เพื่อเสนอแนวทางการจดัการท่ีเหมาะสมของการใช้ดนตรีพื้นบา้นล้านนาเพื่อการ
ส่งเสริมสุขภาพ  ของโรงพยาบาลศูนย ์ล าปางใหบ้รรลุเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพ 

จากผลของการศึกษา ซ่ึงเป็นสภาพปัญหาของโรงพยาบาลล าปาง ท่ีมีความคิดเห็นของ
ภาคประชาชนท่ีสนับสนุน ว่าสมควรภาคประชาชนมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหน่ึงในการใช้
ดนตรีพื้นบ้านล้านนาเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ และ ซ่ึงผลการศึกษายงัช้ีให้เห็นว่าชุมชน
โดยรอบ ชมรมดนตรีพื้นบ้าน ชมรมจิตอาสา ศิลปินพื้นถ่ิน  มีความเข้มแข็ง  และมีความ
ร่วมมือกนัเป็นอยา่งดีเพื่อด าเนินกิจกรรมทางสังคมส่วนรวม สรุปคือ 

แนวทางของดนตรีเพื่อการส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลศูนยล์  าปางมีขอ้เสนอแนะ
แนวทางดงัน้ี 

3.1) การก าหนดรูปแบบ และท่วงท านองของดนตรีไทย และดนตรีพื้นบ้าน
ลา้นนา     ท่ีเหมาะสมท่ีจะบรรเลงในโรงพยาบาลศูนยล์  าปาง เพราะเหตุวา่ ภูมิหลงัของ
ผูฟั้งท่ีมีความแตกต่างของวยั ความชอบในจงัหวะ และท านองถือเป็นปัจจยัส าคญั ดงันั้น
การใช้ดนตรีเพื่อตอบสนองท าให้เกิดความสุข ความผ่อนคลาย หรือเพื่อให้บรรเทา
อาการแห่งความทุกขท์ั้งปวงนั้น ดนตรีท่ีน ามาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัควร
มีหลกัการในการเลือกสรรดนตรีใหเ้หมาะสมเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดไดแ้ก่ 

การฟัง  การฟังเพื่อการผ่อนคลาย ควรเลือกเคร่ืองดนตรี บรรเลงในแนวท่ีชอบ 
อาจเป็นดนตรีท่ีช้าเนิบ มีจงัหวะในอยูไ่ม่เกิน ระดบัการเตน้ของหวัใจ  การฟังเพื่อความ
สนุกสนาน เพลิดเพลิน เม่ือเกิดสภาวะเหงา หดหู่ หรืออยูใ่นบรรยากาศท่ีมีแต่ความเงียบ 
อาจเลือกเพลงท่ีให้ความหมายในทางสนุกสนาน จงัหวะท่ีเร็วข้ึนเล็กนอ้ย การฟังเพื่อท า
ความเข้าใจเน้ือร้อง เพลงลักษณะน้ีพบมากในบทเพลงท่ีใช้ประกอบการสอน หรือ
วรรณกรรมพื้นบา้นลา้นนาไดแ้ก่ จอ๊ย ค่าว ซอ  ต่างๆ 



 

 152  

การร้อง  มีลกัษณะท่ีหลากหลาย การร้องเพื่อร่ืนเริงบนัเทิงใจ เพราะเม่ือคนเรา
ร้องเพลงท่ีตนชอบแต่ละคร้ังนั้น ฮอร์โมนแห่งความสุขไดแ้ก่ เอนดอร์ฟิน (Endorphins) 
จะหลัง่ออกมา 

3.2) สถานท่ีในโรงพยาบาล ถือเป็นส่ิงแวดล้อมท่ีส าคัญประการหน่ึงเพราะ
สถานท่ี ท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงธรรมชาติมากท่ีสุด ก็จะท าให้เสียงดนตรีไดรั้บความสนใจ
ยิ่งข้ึน และสถานท่ีนั้น ควรมีความเหมาะสมทั้งอุณหภูมิ  ความเงียบสงบ  และไม่เป็น
เส้นทางสัญจรท่ีจอแจมากเกินไป แนวทางดา้นสถานท่ี มีดงัน้ี 

3.2.1) จดัใหมี้สถานท่ีส าหรับการบรรเลงเพลงพื้นบา้นลา้นนา  

 1) ส าหรับประชาชนทัว่ไป  ใชพ้ื้นท่ีท่ีเปิดโล่ง หรือท่ีมีอากาศปลอด
โปร่ง ท่ีมีการเดินเทา้ผา่น เช่น บริเวณใกลจุ้ดตรวจผูป่้วยนอก ใกลห้้องยา 
และควรมีเกา้อ้ีส าหรับนัง่ฟัง เพื่อให้ประชาชนทัว่ไปท่ีมารับบริการ หรือ
มารับ ส่งผูป่้วยและญาติ ให้มีโอกาสไดรั้บฟังเพลงพื้นบา้นลา้นนา ระหวา่ง
รอรับการตรวจหรือรอรับยา 

 2) ส าหรับผูป่้วยท่ีสามารถช่วยเหลือตวัเองไดบ้า้ง หรือผูป่้วยท่ีพกั
ฟ้ืนจากการรักษา พร้อมท่ีจะกลบับา้นในเวลาสมควร หรือผูป่้วยท่ีมีญาติ
เฝ้าดูแลตลอดเวลา โดยไม่มีขอ้ห้ามหรือขอ้จ ากดั จากแพทยผ์ูท้  าการรักษา 
พยาบาล ควรจดัสถานท่ีส าหรับการรับฟังเฉพาะท่ีมีลกัษณเป็นห้อง  โดย
ห้องท่ีจะรับฟังเพลงดนตรีพื้นบ้านล้านนานั้ น ไม่มีเสียงรบกวนจาก
ภายนอก ควรมีเกา้อ้ี และบรรยากาศท่ีเป็นธรรมชาติ เสียงท่ีบรรเลงไม่ดงั
จนเกินไปตามแนวทางการใชด้นตรีเพื่อการบ าบดั ท าใหผู้ป่้วย ท่ีรับฟังนั้น
ลดความเครียดจากอาการป่วย หรือไม่สุขสบายจากภาวะของโรค และเป็น
การกระตุน้ใหร่้างกายรับรู้เสียงเพลง  

3.2.2) เสนอโครงการจดัสร้างประชุมหอ้งสันทนาการและนนัทนาการ เพื่อ
ประโยชน์ในการใช้บรรเลงดนตรี หรือเพื่อด าเนินกิจกรรมบริการดา้นอ่ืนๆ เช่น
เพื่อการประชุมกลุ่ม  
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3.3) อุปกรณ์ และเคร่ืองเสียง  เป็นส่วนท่ีช่วยให้การบรรเลงดนตรีในโรงพยาบาล 
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายเป็นอย่างดี ถา้อุปกรณ์มีคุณภาพ มีความทนัสมยั จะ
ช่วยให้เกิดความสะดวกสบายในการบรรเลงและการรับฟัง เป็นกระตุน้ผูฟั้งส่งผลให้
กิจกรรมดนตรีในโรงพยาบาล มีประสิทธิภาพ อุปกรณ์ท่ีส าคญั  ได้แก่  เคร่ืองดนตรี 
เคร่ืองขยายเสียง 

3.4)การสร้างรูปแบบการฟังเพลง เพื่อให้เหมาะสมกบัสภาพผูร่้วมฟังเพลง วธีิการ 
โน้มน้าวและกระตุ้นให้ผูฟั้ง มีความสนใจติดตาม เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ ดังนั้ น
กลุ่มเป้าหมาย ท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนั ทั้งในดา้นสภาวะความพร้อมของร่างกาย จิตใจ 
อาย ุและเพศ ไดแ้ก่  

การบรรเลงดนตรีส าหรับ ผูป่้วย ควรมีความสอดคลอ้งกบัสภาพทางร่างกายและ
จิตใจ การบรรเลงเพลงส าหรับผูใ้หญ่ ท่ีมีอายุตั้งแต่ 25-60 การบรรเลงเพลงส าหรับผูสู้ง
วยั ท่ีมีอายุตั้ งแต่ 60 ปีข้ึนไป  การสร้างแรงจูงใจท่ีจะรับฟังเพลง ถือเป็นทักษะและ
ประสบการณ์ท่ีเคยไดย้นิไดฟั้ง ในการบรรเลง 

3.5)การสร้างรูปแบบดนตรีในโรงพยาบาลโดยใช้ดนตรีพื้นบา้นลา้นนา เพื่อเป็น
เคร่ืองมือให้ผูป่้วยและญาติรับฟัง เพราะเพลงพื้นบ้านล้านนานั้ น ถือได้ว่ากระแส
วฒันธรรมท่ีควรอนุรักษไ์วเ้พื่อส่งเสริมและเผยแพร่ใหอ้นุชนรุ่นหลงั   

3.6) การสร้างแรงจูงใจให้ บุคลากรท่ีบรรเลงดนตรีพื้นบา้นล้านนา ให้เกิดขวญั
และก าลงัใจท่ีจะบรรเลงขบักล่อมใหผู้ป่้วยและญาติไดรั้บฟัง ดว้ยการเพิ่มสิทธิพิเศษบาง
ประการใหก้บั นกัดนตรีเหล่านั้น เช่น การใหสิ้ทธิพิเศษ เม่ือเขา้รับการรักษาพยาบาล ลด
การเข้าคิวรอตรวจนาน โดยให้จดัล าดับเข้าคิวในการตรวจรักษา ในฐานะเจา้หน้ าท่ี
โรงพยาบาล  ท่ีมีช่องทางเสริม ไวอ้ยู่แลว้ หรือการจดัให้มีท่ีจอดรถเฉพาะส าหรับผูท่ี้มี
จิตอาสา ท่ีจะท าประโยชน์ดา้นดนตรีพื้นบา้นลา้นนา ประสานงานกบัโรงเรียนท่ีนกัเรียน
มีความสามารถดา้นดนตรีพื้นบา้นล้านนาและพร้อมท่ีจะเป็นจิตอาสา หรือสนใจงาน
ดา้นสุขภาพ ให้มีโอกาสเก็บผลงานจากการมีส่วนร่วมในการบรรเลงพื้นบา้นลา้นนาเพื่อ
การส่งเสริมสุขภาพนั้ นเป็นส่วนหน่ึงของการดูแลผู ้ป่วย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ
การศึกษาในระดบัสูงต่อไป 

3.7) พฒันาเคร่ืองดนตรีพื้นบา้นลา้นนา ให้เกิดประโยชน์ในดา้น การบ าบดัอยา่ง
แทจ้ริง ตามแนวทางของดนตรีบ าบดั ในระดบัสากล  เพื่อศึกษาและประเมินผล อนัจะ
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น าไปสู่การพฒันา แนวทางการใชด้นตรีพื้นบา้นลา้นนาเพื่อการบ าบดั ให้เกิดประโยชน์
ยิง่ข้ึนไป 

           

6.2  อภิปรายผล   

แนวทางดงักล่าวเป็นแนวทางท่ีผูศึ้กษาคาดว่าจะเป็นแนวทางการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
สอดคล้องกับแนวคิด  แนวคิดการการมีส่วนร่วมของชุมและ แนวคิดการส่งเสริมสุขภาพ   ดัง
รายละเอียดของแนวคิดทฤษฎีท่ีผูศึ้กษานาเสนอไวใ้นบทท่ี 2 ศึกษาไดอ้ภิปรายดงัต่อไปน้ี  

1) แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกบัแนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน   

ดงันั้นในการพิจารณาหารูปแบบ และวิธีการในการจดัการการใช้ดนตรีพื้นบา้นลา้นนา 
เพื่อการส่งเสริมสุขภาพในโรงพยาบาลล าปาง  จงัหวดัล าปาง คร้ังน้ีผูศึ้กษาน าแนวคิดการมี
ส่วนร่วมของชุมชน แนวคิดการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์เน้ือหาและขอ้มูล 
น ามาสรุป และ              มีความเห็นวา่ รูปแบบและแนวทางในการจดัการการใชด้นตรีพื้นบา้น
ท่ีเหมาะสมนั้น คือ การจดัการโดยชุมชนและอยา่งมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อให้เกิดการ
ประสบผลส าเร็จและเกิดประสิทธิภาพ ดว้ยเหตุผลและหลกัการท่ีว่า ประชาชนในชุมชนนั้น
เป็นเจา้ของมรดกวฒันธรรม               ในดา้นพนตรีพื้นบา้นลา้นนา เป็นผูท่ี้อยูใ่กลชิ้ด มีความ
ผกูพนั และไดรั้บผลกระทบเก่ียวขอ้งกบั           การใชด้นตรีพื้นบา้นลา้นนา  อนัจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ในดา้นการส่งเสริมสุขภาพไดท้ั้งทางตรง คือการใช้ดนตรีเป็นส่ือกลางท่ีจะช่วยการ
ส่งเสริมสุขภาพในโรงพยาบาลล าปาง ไดรั้บการแกไ้ข เก้ือกลูกนัอยา่งย ัง่ยนืสืบไป เพราะดนตรี
พื้นบา้นลา้นนาอยู่ผูกพนัอยู่ในวิถีชีวิตของ ประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งท่ีได้รับฟังบทเพลงดงักล่าว    
ซ่ึงส่งผลให้เกิดความมุ่งหวงัในการผอ่นคลาย ความเครียดและความวิตกกงัวลในโรงพยาบาล
ได ้   ดงัเหตุผลท่ีกล่าวมาแลว้ 

จากผลการศึกษาการจดัการการใชด้นตรีพื้นบา้นลา้นนาเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ในคร้ัง
น้ีพบว่า การจดักิจกรรมดงักล่าวด าเนินการอยู่ในเฉพาะส่วนโรงพยาบาลล าปางเท่านั้น ส่วน
ราชการอ่ืนๆ   ในจงัหวดัล าปางและภาคประชาชนไม่ไดมี้บทบาทและส่วนร่วมเท่าท่ีควร และ
สภาพปัญหาพบว่า การขาดแคลนบุคลากรดา้นดนตรีในโรงพยาบาลค่อยๆลดจ านวนลง และ
การประชาสัมพันธ์ท่ี ถือว่ามีความส าคัญยิ่งท่ีจะเป็นการเปิดพื้น ท่ี  และเปิดโอกาสให้
บุคคลภายนอกเขา้มามีส่วนร่วมได ้ดงันั้น   ผูศึ้กษาไดพ้ิจารณาและมีความเห็นวา่ ทิศทางของ
รูปแบบและแนวทางท่ีเหมาะสมสาหรับการจดัการใชด้นตรีพื้นบา้นเพื่อการส่งเสริมสุขภาพนั้น
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ควรด าเนินการโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ทั้งน้ีดว้ยเหตุผลและหลกัการ
ท่ีว่า กิจกรรมทางวฒันธรรมดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมสุขภาพ ซ่ึงการบรรเลงดนตรี
พื้นบา้นลา้นนา เป็นวถีิพื้นถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งกบัวถีิชีวติของชาวเหนือมาแต่โบราณ  

ดงันั้น ประชาชนทุกภาคส่วนในเขตเทศบาล หรือองค์กรส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนๆ ควรมีส่วน
รับรู้และมีส่วนร่วมในกิจกรรมส าคัญดังกล่าวน้ีในฐานะเจ้าของมรดกวฒันธรรม  แม้ว่า
โรงพยาบาลล าปาง   จะเป็นหน่วยงานท่ีริเร่ิมกิจกรรมดงักล่าว แต่มีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ดา้น
สุขภาพแก่สังคมโดยส่วนรวม การท่ีจะด าเนินการใดๆ ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ทุกภาค
ส่วนควรมีส่วนร่วมในการจดัการและมีส่วนร่วมในกระบวนการการด าเนินการ ร่วมคิด ร่วมท า 
และร่วมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการรักษาคุณค่าของวฒันธรรมดนตรี ให้เป็นประโยชน์ต่อการ
ส่งเสริมสุขภาพ ต่อสังคม โดยส่วนรวม  

ผลการศึกษานั้นสอดคล้องกับแนวคิดการมีส่วนร่วม ซ่ึงการมีส่วนร่วมนั้ นจะต้อง
ประกอบดว้ยการมีจิตส านึกร่วมกนั และการมองเห็นประโยชน์ต่อส่วนรวม การมีจิตส านึกร่วม
ตอ้งมีการเสริมสร้างให้เกิดมีวิสัยทศัน์ร่วมกนั ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างแทจ้ริง มีระบบ
เครือข่ายท่ีมีการจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ   ในการจะสร้างให้ชุมชนมีความเขม้แข็งเพื่อให้
สามารถมีส่วนร่วมในการจดัการการใชด้นตรีพื้นบา้น  จะตอ้งสร้างให้ชุมชนมีจิตส านึกร่วม มี
หลกัการ และมีจุดมุ่งหมาย โดยมีองค์ประกอบท่ีท าให้เกิดพลงัในชุมชน คือ การมีวิสัยทศัน์
ร่วมกนั การมีส่วนร่วมกันอย่างแทจ้ริง มีการติดต่อส่ือสารกนัอย่างต่อเน่ือง มีเครือข่ายและ
ความร่วมมือ และมีระบบการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ  และพึงช้ีให้เห็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ท่ีจะได้เฉพาะตน   ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพ ท่ีเน้นให้
ประชนชนเข้ามีส่วนร่วมในการจดัการ ซ่ึงจะก าหนดกฎเกณฑ์ว่าใครบ้างมีส่วนก าหนด 
บทบาทในภาวะสุขภาพได ้ ส าหรับการจดัการการใช้ดนตรีพื้นบา้นล้านนานั้น จ าเป็นตอ้งมี
เง่ือนไขท่ีเหมาะสมท่ีจะท าใหเ้ห็นวา่ประโยชน์ท่ีจะไดจ้ากการร่วมมือกนันั้นสูงกวา่ประโยชน์ท่ี
ไดจ้ากการตกัตวงเฉพาะตนและในส่วนของการมีส่วนร่วมน้ีหน่วยงานภาครัฐท่ีดูแลพื้นท่ี คือ
เทศบาลนครล าปาง ร่วมกบัโรงพยาบาลล าปาง ตอ้งสนบัสนุนให้ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ เขา้
มามีส่วนร่วมในการจดัการงานดว้ย โดยการส่งเสริมความรู้สร้างความเขา้ใจในบทบาทหน้าท่ี 
และประโยชน์ท่ีจะไดรั้บตามมา    

ในการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการจดัการการใช้ดนตรีพื้นบา้นลา้นนา นั้นเป็นการส่งเสริม
สุขภาพของประชาชนอีกทางส่วนร่วมตอ้งใช้การประชาสัมพนัธ์ท่ีสามารถสร้างความรู้ความ
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เขา้ใจ ให้รู้ถึงบทบาทของตน สามารถกระตุน้ให้ภาคประชาสังคมเขา้มามีส่วนร่วม โดยจะมี
รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจดัการแตกต่างกนัไปตามลกัษณะของการไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบั
การใชด้นตรีพื้นบา้นเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ   จะเห็นไดว้่าการท่ีประชาชนไดรั้บข่าวสารจาก
ส่ือต่าง ๆ นั้น มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจดัการ เทคนิคการประชาสัมพนัธ์ในการกระตุน้ให้
ชาวบ้านได้เข้ามามีส่วนร่วม คือ การใช้ส่ือบุคคลในการติดต่อส่ือสารกันโดยตรงจากการ
สนทนากลุ่ม และการใชส่ื้อมวลชน   ในการเผยแพร่ข่าวสารเพื่อกระตุน้ให้ประชาชนเขา้มีส่วน
ร่วม   

2)  แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพ  

เม่ือดนตรีพื้นบ้านล้านนาได้เข้ามามีบทบาทอีกประการหน่ึงท่ีช่วยในการส่งเสริม
สุขภาพกายและจิตใจแลว้ ถือไดว้า่ การบ าบดัอารมณ์และจิตใจเป็นไปตามขั้นตอน  ในรูปแบบ 
จงัหวะและท านองท่ีกระตุน้ใหป้ระชาชนรักในสุขภาพตนเอง 

รูปแบบท่ีเหมาะสมของดนตรีพื้นบา้นลา้นนาท่ีใช้ในโรงพยาบาลนอกจากความดงัของ
เสียง                 ท่ีไม่ควรมากเกินไป  และแนวท านองของเพลงนั้น ถือได้ว่าเป็นส่ิงประกอบ
หลกั เพราะการรับฟังเพลงท่ีไดจ้ากวงดนตรีพื้นบา้นนั้นส่งผลต่อจิตใจท่ีจะระลึกถึงเร่ืองราวใน
อดีตของผูฟั้ง หรือในเน้ือหาเพลงท าใหเ้กิดการเบ่ียงเบนความกลวั และวติกกงัวลไดร้ะดบัหน่ึง  
แสดงให้เห็นดนตรีพื้นบา้นถือเป็นเคร่ืองกระตุน้สมองให้กระตุน้และ ระลึกถึงความทรงจ า  
จากการรับรู้ในดนตรีพื้นบา้นท่ีส่งผลให้เกิด ในเร่ืองความวิตกกงัวลและความกลวัต่างๆนานา 
ลดลง 

6.3  ข้อเสนอแนะ   

จากการศึกษาในคร้ังน้ีท่ีไดน้ าแนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน มาใช้เป็นรูปแบบและวิธีการ
จดัการการใชด้นตรีพื้นบา้นลา้นนา เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ  ท่ีจะสร้างให้เป็นจุดเด่น และสร้างคุณค่า
ของดนตรีพื้นบา้นลา้นนา  กระบวนการน้ีตอ้งอาศยัการประสานความร่วมมือกนั ในทุกภาคส่วนของ
ภาคประชาสังคมอย่างจริงจัง จริงใจ และพร้อมใจ ในการร่วมด าเนินการ ซ่ึงจะน าพาให้บรรลุ
เป้าหมายก่อให้เกิดผลดีต่อการสืบสานศิลปวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน และส่งเสริมสุขภาพอนัดีของภาค
ประชาสังคมนั้นอยา่งแทจ้ริง อีกทั้งหากมีกระบวนการส่งผ่านท่ีท าให้ดนตรีลา้นนาท่ีเป็นวฒันธรรม
ท้องถ่ินคงคุณค่าและความส าคัญ สืบต่อไปอย่างไม่มีท่ีส้ินสุด ประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจะมีมหาศาล
ประมาณค่าไม่ได ้ 
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การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นเพียงวธีิการจดัการหน่ึง  ในการจดัการทางวฒันธรรมท่ีใชด้นตรีพื้นบา้น
ล้านนาเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ซ่ึงอาจจะสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้  ต่อเม่ือภาค
ประชาสังคมของประชาชนในชุมชนโดยรอบโรงพยาบาล หรือประชาชนท่ีเก่ียวขอ้ง เขา้มาร่วมมือ
ร่วมใจกนั เพื่อสร้างประโยชน์ใหเ้กิดผลต่อสุขภาพโดยรวม ท่ีดีในอนาคตต่อไป 

การด าเนินการวิจยัท่ีสามารถต่อยอดขยายองคค์วามรู้ ไดแ้ก่  

1) การวิจัยเพื่อหาวิธีการกระตุ้นให้ภาคประชาสังคมเห็นคุณค่า และตระหนักถึง
ความส าคญัของการใชด้นตรีพื้นบา้นลา้นนา อนัเป็นกระบวนการหน่ึงในการส่งเสริมสุขภาพ
ในโรงพยาบาลล าปาง โดยการเร่ิมตน้กระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อดึงให้ภาคประชาสังคมเขา้มา
มีส่วนร่วมมากท่ีสุด อย่างจริงจงั ซ่ึงจะท าให้การจดัการการใช้ดนตรีพื้นบา้นลา้นนาเพื่อการ
ส่งเสริมสุขภาพ ใหเ้กิดประสิทธิผลสมบูรณ์แบบมากท่ีสุด  

2) การวิจยัเก่ียวกับการเพิ่มประสิทธิภาพ ท่ีหลากหลายของการใช้ดนตรีพื้นบ้านอ่ืน 
ไดแ้ก่ ดนตรีชาติพนัธ์ุ  ซ่ึงไดด้ าเนินการโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ของภาคประชาสังคม เพื่อ
เป็นการช่วยพฒันาต่อยอดให้การใชด้นตรีเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ มีประสิทธิภาพสมบูรณ์มาก 
ยิง่ๆ ข้ึนไป  

 3) การวิจยัเพื่อสร้างกระบวนการ ท่ีท าให้ ตระหนักถึง วฒันธรรมท้องถ่ินคงคุณค่าและ
ความส าคญั เพื่อสร้างประโยชน์ต่อสุขภาพและสังคมสืบต่อไปอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด  

 4) การศึกษาวิจยัโดยการใชด้นตรีพื้นบา้นลา้นนาท่ีเหมาะสม เป็นเคร่ืองมือ ท่ีจะน าไปใชเ้พื่อ
การบ าบดั ดว้ยดนตรีโดยตรง  เพื่อติดตามผลการวิจยัท่ีจะท าให้คุณค่าของดนตรีพื้นบา้นลา้นนา 
มีคุณค่าเพิ่มข้ึน 

 


