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บทคัดย่อ

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีพื้นบ้านล้านนาส�าหรับ

ผู้สูงอายุและศึกษาการพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุโดยใช้กิจกรรมดนตรีพื้นบ้านล้านนา กรณีศึกษาชมรมดนตรี

พื้นเมือง ชุมชนสันโค้งหลวง จังหวัดเชียงราย ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

ด�าเนินงานวิจัยจากการสัมภาษณ์เป็นหลักโดยใช้แบบสัมภาษณ์ชนิดก่ึงมีโครงสร้าง (Semi-structured 

Interview) ร่วมกับการสังเกต 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) กิจกรรมดนตรีพื้นบ้านล้านนาส�าหรับผู้สูงอายุประกอบไปด้วยกิจกรรม

การเรียนการสอน และกิจกรรมการแสดงดนตร ีส�าหรับกิจกรรมการเรยีนการสอนจะมทีกุเยน็วนัองัคาร และ 

วันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ ณ วัดเชียงยืน อันเป็นวัดประจ�าชุมชน วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ของชมรม 

มุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุมีความสุขในการท�ากิจกรรมดนตรี และกิจกรรมการแสดงดนตรีจะเกิดขึ้นต่อเน่ืองจาก

กิจกรรมการเรียนการสอนดนตรี ผู้สอนจะพาผู้สูงอายุไปร่วมแสดงดนตรีตามงานต่าง ๆ ส่วนใหญ่งานของ

ชมรมจะมุ่งเน้นการบรรเลงดนตรจีติอาสา 2) กิจกรรมดนตรีพืน้บ้านล้านนาของชมรมดนตรพีืน้เมอืงผู้สงูอายุ 

ชุมชนสันโค้งหลวง จังหวัดเชียงราย ส่งผลต่อการพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ สุขภาวะ

ด้านร่างกาย ผู้สูงอายุได้เคลื่อนไหวกล้ามเน้ือในการบรรเลงดนตรีเปรียบเสมือนการได้ออกก�าลังกาย

สุขภาวะด้านจิตใจ ผู้สูงอายุมีความร่าเริงแจ่มใส สุขภาวะด้านอารมณ์ ผู้สูงอายุไม่มีความวิตกกังวลเรื่อง
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การจากลาในวาระสุดท้ายของชีวิต ตระหนักถึงคุณค่าและใช้ชีวิตในช่วงบั้นปลายอย่างมีความสุข และ 

สุขภาวะด้านสังคม ผู้สูงอายุมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อสมาชิกในชมรมและผู้อื่นในสังคม

ค�าส�าคัญ : สุขภาวะ, ผู้สูงอายุ, ดนตรีพื้นบ้านล้านนา 

Abstract

 This qualitative study aimed to examine Lanna Music instructions and activities

for the elderly of the Elderly Folk Music , San Khong Luang Community, Chiangrai province 

and their effects on the elderly well-being. The tool used for data collection were a semi-

structured interview and an observation.

 The research findings showed that

 1) Lanna Music for the elderly included music instructions and music activities. 

Music instructions were usually held every Tuesday and Thursday evenings at a local 

temple, Chiang Yuen Temple, aiming to encourage the elderly to be happy in performing 

music, while music activities occurred as a result of instructions which allowed the elderly 

to perform folk music in any volunteered occasions,

 2) These Lanna music instructions and music activities for the elderly helped 

enhancing the elderly well-being in four aspects: physical, improving muscle stamina

when performing music, mental; increasing vitality, emotional, reducing stress from 

bereavement and being able to live the entire life happily, and social, improving good 

interactions with others in the club as well as in the outside society.

Keywords: Well–being, Elderly, Lanna music
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บทน�ำ

	 สถานการณ์ปัจจุบันด้านประชากรโลกที่เป็นประเด็นพูดถึงกันมากในสหัสวรรษที่	 2000	 นี้	

คือการสูงวัยของโครงสร้างประชากรแต่ละประเทศทั่วโลกซ่ึงก�าลังขยายไปในทิศทางที่สูงขึ้น	 ในปี

พ.ศ.	2557	ประชากรโลกมีจ�านวนราว	7,550	ล้านคน	โดยในจ�านวนนี้มีประชากรที่มีอายุ	60	ปีขึ้นไป

ประมาณ	962	ล้านคน	ซึ่งถือว่าประชากรรวมทั้งโลกได้เข้าสู่เกณฑ์	“สังคมสูงวัย”	แล้ว	ปรากฏการณ์

ทางด้านประชากรผู้สูงอายุนี้เป็นผลมาจากอัตราการเกิดของประชากรลดลง	 ขณะเดียวกันด้วย

ความเจริญทางเทคโนโลยีและการแพทย์ท�าให้ผู้คนมีอายุยืนยาวขึ้น	การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยของแต่ละ

ประเทศย่อมส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	 (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย,	

2560)	ส�าหรับประเทศไทยปัจจุบันได้เข้าสู่สังคมผู้สูงวัย	(Ageing	society)	เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	และ

ในอนาคตอันใกล้ในปี	พ.ศ.	2564	จะเป็นสังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์	(Complete	ageing	society)	

(มลูนธิสิถาบนัวิจัยและพฒันาผู้สงูอายไุทย,	2557)	ในกลุม่ประชาคมอาเซียน	ประเทศไทยมปีระชากร

สงูวยัเป็นอันดับสองรองจากประเทศสงิคโปร์	จากการส�ารวจสถิติประชากรผู้สงูอายุในประเทศไทยของ

ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	 พบว่าประเทศไทยมีสัดส่วนและจ�านวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและ

ต่อเนื่อง	 อีกทั้งผู้สูงอายุมีแนวโน้มอยู่ตามล�าพังสูงขึ้นโดยเฉพาะในเขตเมืองหรือเขตเทศบาล	

(ส�านักงานสถิติแห่งชาติ,	2557)	

	 ผู้สงูอายุจ�านวนมากในสงัคมไทยต้องเผชิญกบัภาวะเสือ่มถอยของร่างกายซ่ึงส่งผลกระทบต่อ

จิตใจ	บางรายไม่มีบุตรหลานท�าให้รู้สึกหมดคุณค่าในตนเอง	บางรายมีแนวโน้มซึมเศร้าอันเนื่องมาจาก

การสูญเสียสิ่งต่าง	 ๆ	 ในชีวิต	 ทั้งการเกษียณจากงานประจ�า	 การสูญเสียความสมบูรณ์ของสุขภาพ

ร่างกาย	และการพลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รัก	(มูลนิธิหมอชาวบ้าน,	2559)	ดังนั้นผู้สูงอายุจึงควร

ได้รบัการสนบัสนนุให้มกีจิกรรมได้เข้าร่วมเพือ่แสดงศักยภาพและเพือ่เพิม่ความสามารถ	ส�าหรบัผู้ทีย่งั

ต้องการท�าประโยชน์ต่อส่วนรวมให้แก่สงัคมควรได้รบัโอกาสให้เข้ามามบีทบาทในการท�ากจิกรรม	ทัง้นี้

เพือ่เป็นการเพิม่บทบาทในสงัคมและท�าให้ผู้สงูอายุรูส้กึได้รบัการยอมรบัจากสงัคมและมคีวามสามารถ

ในการท�าประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นและชุมชน	(วิรัช	แผ้วสกุล,	2527)	สอดคล้องกับปฏิญญาผู้สูงอายุไทย	

(2542)	ที่ได้ระบุว่าผู้สูงอายุควรได้รับโอกาสในการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง	สามารถถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ให้สังคม	มีโอกาสได้ท�างานที่เหมาะสมกับวัยและตาม

ความสมัครใจ	 เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจและเห็นชีวิตมีคุณค่า	 รวมถึงเป็นแหล่งภูมิปัญญาของคน

รุ่นหลัง	 มีการเข้าสังคม	 มีนันทนาการที่ดีและมีเครือข่ายช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในชุมชน	 ผู้สูงอายุ

มิใช่บุคคลด้อยโอกาสหรือเป็นภาระต่อสังคมแต่อย่างใด	 สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเช่น

เดียวกับวัยอ่ืน	 ๆ	 ควรได้รับการส่งเสริมให้ด�ารงชีวิตอยู่อย่างมีศักด์ิศรีและคุณค่าเพื่อสุขภาวะและ

ความเป็นอยู่ที่ดี	 (คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ	 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
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มนุษย์,	2552)

	 ส�าหรับกิจกรรมของผู้สูงอายุ	 ควรเป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุมีความคุ้นเคยและสัมพันธ์กับวิถีชีวิต	

เนื่องจากช่วงวัยนี้มีขีดจ�ากัดทางด้านความจ�าและร่างกาย	การน�าข้อมูลใหม่ไปใส่แทนที่ข้อมูลเดิมหรือ

การเพิ่มข้อมูลใหม่ที่ผู้สูงอายุไม่คุ้นเคยมาก่อน	 เป็นเรื่องท่ีท�าได้ยากและอาจท�าให้ผู้สูงอายุเกิดความ

ตึงเครียดได้	 (สุรกุล	 เจนอบรม,	 2541)	 และสิ่งหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่น	

คือ	 ดนตรีพื้นบ้าน	 ซ่ึงเป็นส่วนส�าคัญและมีความสัมพันธ์ในวิถีการด�าเนินชีวิตของคนไทยมาช้านาน

อย่างน้อยที่สุดต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา	 จวบจนปัจจุบันดนตรีพื้นบ้านและเพลงพื้นบ้านยังคงเป็นที่

รู ้จักมักคุ้นกันในวิถีชีวิตของคนแต่ละท้องถิ่น	 แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์

แตกต่างและสอดคล้องไปกับวิถีชีวิตของผู้คนในแต่ละภูมิภาค	(ภัทรวดี	ภูชฎาภิรมย์,	2552)	ซึ่งผู้สูง

อายุจะมีความผูกพันและนิยมเพลงพื้นบ้านประจ�าท้องถิ่นของตนด้วยมีความคุ้นเคยมาต้ังแต่ช่วง

เยาว์วยั	ดังนัน้กจิกรรมดนตรพีืน้บ้านจึงเป็นหน่ึงในกจิกรรมท่ีมคีวามเหมาะสมต่อการจดัให้กบัผู้สงูอาย	ุ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเป็นส�าคัญ	

	 ชุมชนสันโค้งหลวง	 อ�าเภอเมืองเชียงราย	 จังหวัดเชียงราย	 ได้ก่อต้ังชมรมดนตรีพื้นบ้าน

ล้านนาผู้สูงอายุข้ึนต้ังแต่ปีพุทธศักราช	 2550	 โดยสมาชิกในวงดนตรีมีอายุต้ังแต	่ 60	 ปีขึ้นไป	 มีท้ัง

ผู้ที่เกษียณอายุราชการและผู้ที่ประกอบอาชีพที่หลากหลายรวมถึงผู้ว่างงาน	 มีเป้าหมายร่วมกัน	 คือ	

ได้เรียนดนตรีพื้นบ้านล้านนาตามความสนใจของตนเองโดยเชิญปราชญ์ชุมชนด้านดนตรีพื้นบ้านเป็น

วิทยากร	 นอกเหนือจากการเรียนดนตรีพื้นบ้านล้านนา	 ผู้สูงอายุยังได้รับโอกาสในการแสดงทักษะ

ความสามารถและมส่ีวนร่วมในกจิกรรมของชุมชนและจังหวัด	จากการท�า	Pilot	study	ของผู้วจัิย	พบว่า

ตลอดระยะเวลาการด�าเนินกิจกรรมของชมรมมากว่า	 12	 ปี	 ผู้สูงอายุในชมรมมีสุขภาวะที่ดีทั้งทาง

ด้านร่างกาย	จิตใจ	อารมณ์	และสังคม	ไม่พบผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า	ประเด็นนี้ได้เน้นย�้าว่าดนตรีมี

อิทธพิลต่อมนษุย์ในทกุช่วงวยั	และมผีลต่อผู้สงูอายดุ้วยเช่นกนั	ดังทีส่กุร	ีเจรญิสขุ	(2550)	ได้อธบิาย

ว่า	เสยีงดนตรเีป็นเพือ่นทีดี่ส�าหรบัผู้สงูอายุ	มอิีทธพิลต่อร่างกายจติใจ	จึงมกีารน�าดนตรมีาประยกุต์ใช้

ในการเยียวยาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ	ส�าหรับชมรมดนตรีพื้นบ้านล้านนาผู้สูงอายุ	ชุมชนสันโค้ง

หลวงจังหวดัเชียงราย	ถอืว่าเป็นชมรมหนึง่ทีป่ระสบความส�าเรจ็ในการจัดกิจกรรมดนตรสี�าหรบัผู้สงูอายุ

ทีต่รงต่อความต้องการและเหมาะสมต่อช่วงวัย	ส่งผลให้สมาชิกในชมรมนอกเหนอืจากสามารถบรรเลง

ดนตรพีืน้บ้านล้านนาได้แล้วนัน้	ยงัมสีขุภาวะท่ีดีอันเป็นประโยชน์สงูสดุของดนตรใีนมติิทีม่ต่ีอผู้สงูอายุ

จากความเป็นมาและความส�าคัญดังกล่าว	ผู้วจัิยจึงมคีวามสนใจทีจ่ะศึกษาการพฒันาสขุภาวะผู้สงูอายุ

โดยใช้กิจกรรมดนตรีพื้นบ้านล้านนา	 กรณีศึกษาชุมชนสันโค้งหลวง	 จังหวัดเชียงราย	 เพื่อรวบรวม

องค์ความรู้น้ีเป็นโมเดลต้ังต้นในการสามารถใช้เป็นแนวทางเพื่อจัดกิจกรรมดนตรีพื้นบ้านล้านนา

ให้มคีวามเหมาะสมและตรงต่อความต้องการของช่วงวยัในวัยผู้สงูอาย	ุใช้กจิกรรมดนตรใีนการพฒันา
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คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีสุขภาวะที่ดีทั้งทางด้านร่างกาย	สังคม	ปัญญา	และจิตใจ	สามารถด�ารง

ชีวิตในช่วงวัยชราได้อย่างมีความสุขและมีคุณค่าต่อสังคม

ค�ำถำมวิจัย

	 ชมรมดนตรพีืน้เมอืงผู้สงูอายุ	ชุมชนสนัโค้งหลวง	จังหวัดเชียงราย	มกีารจดักจิกรรมการเรยีน

การสอนดนตรีพื้นบ้านล้านนา	และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุอย่างไร

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

	 1.	เพือ่ศึกษารปูแบบกจิกรรมการเรยีนการสอนดนตรพีืน้บ้านล้านนาส�าหรบัผู้สงูอาย	ุของชมรม

ดนตรีพื้นเมืองผู้สูงอายุ	ชุมชนสันโค้งหลวง	จังหวัดเชียงราย

	 2.	เพือ่ศึกษาการพฒันาสขุภาวะผู้สงูอายโุดยใช้กจิกรรมดนตรพีืน้บ้านล้านนาของชมรมดนตรี

พื้นเมืองผู้สูงอายุ	ชุมชนสันโค้งหลวง	จังหวัดเชียงราย

วิธีด�ำเนินงำนวิจัย

	 วิธีด�าเนินการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)	มีวัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาการพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุโดยใช้กิจกรรมดนตรีพื้นบ้านล้านโดยรวบรวมข้อมูลจากการ

สัมภาษณ์เป็นหลัก	ร่วมกับการสังเกต	โดยมีขั้นตอนด�าเนินการดังนี้

	 1.	ก�าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	

	 	 1.1)	แหล่งข้อมูลด้านเอกสาร	ต�ารา	และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	

	 	 1.2)	แหล่งข้อมูลด้านบุคคล	ได้แก่

	 	 	 1.2.1	ผู้สอน	คือ	ครูพรหเมศวร์	สรรพศรี	

	 	 	 1.2.2	ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกในชมรมดนตรีพื้นบ้านล้านนาผู้สูงอายุ	 ชุมชนสันโค้ง

หลวง	อ�าเภอเมืองเชียงราย	จังหวัดเชียงราย	มีอายุ	60	ปีขึ้นไป	จ�านวน	42	คน

	 2.	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	มีดังนี้

	 	 2.1	 แบบวิเคราะห์เอกสาร

	 	 2.2	 แบบสัมภาษณ์	 ผู้วิจัยสร้างแบบสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์ชนิดกึ่งมีโครงสร้าง	 

(Semi-structured	Interview)	ซึ่งเป็นแบบสัมภาษณ์ที่พัฒนาขึ้นจากกรอบแนวคิดทฤษฎีของ	สุภางค์	 

จันทวานิช	(2561)	โดยแบบสัมภาษณ์	ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น	2	ฉบับ	คือ

	 	 	 2.2.1	แบบสัมภาษณ์ผู้สอน	
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ชุมชนสันโค้งหลวง จังหวัดเชียงราย

	 	 	 2.2.2	แบบสัมภาษณ์ผู้เรียน	ส�าหรับการสัมภาษณ์ผู้เรียน	ผู้วิจัยจะท�าการสัมภาษณ์

ผู้เรียนในรูปแบบการสนทนากลุ่ม	(Group	interview	/	Focus	group)

	 3.	เก็บรวบรวมข้อมูล	 ผู้วิจัยท�าการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้สอน	 ผู้เรียน	 โดยผู้วิจัย

จะท�าการเก็บข้อมูลสัปดาห์ละ	2	 วัน	คือวันอังคารและวันพฤหัสบดี	 เวลา	18.00	น.	 -	 20.00	น.	

สถานที่	ณ	วัดเชียงยืน	อ�าเภอเมืองเชียงราย	จังหวัดเชียงราย	เนื่องจากเป็นเวลาการจัดกิจกรรมตาม

ปกติของชมรม	จ�านวน	2	สัปดาห์	และติดตามไปร่วมกิจกรรมการแสดงดนตรีของผู้สูงอายุตามโอกาส

ที่เหมาะสม

	 4.	ตรวจสอบข้อมูล	ผู้วิจัยตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า	(Triangulation)	โดยผู้วิจัยใช้การ

ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าด้านข้อมูล	 (Data	 triangulation)	 และด้านวิธีรวบรวมข้อมูล	

(Methodological	 triangulation)	 โดยใช้แนวคิดทฤษฎีของ	 สุภางค์	 จันทวานิช	 (2561)	 เพื่อ

ตรวจสอบความเที่ยงตรงของข้อมูล

	 5.	สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

กรอบแนวคิดกำรวิจัย
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สรุปผลกำรวิจัย

	 1.	กิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีพื้นบ้านล้านนาส�าหรับผู้สูงอายุ	ของชมรมดนตรีพื้นเมือง

ผู้สูงอายุ	ชุมชนสันโค้งหลวง	จังหวัดเชียงราย	มีรายละเอียดดังนี้

	 	 1.1	กิจกรรมการเรียนการสอน

   การเรยีนการสอนจะมทุีกวนัอังคาร	และ	วนัพฤหสับดีของทกุสปัดาห์	เวลา	18.00	น.	-

20.00	 น.	 ณ	 วัดเชียงยืน	 ซ่ึงเป็นวัดประจ�าชุมชนและสนับสนุนชมรมด้านสถานที่ในการเรียนและ

ฝึกซ้อมร่วมกันของสมาชิกในชมรม	 ผู้สอน	 คือ	 ครูพรหเมศวร์	 สรรพศรี	 ปราชญ์ชุมชนด้านดนตรี

พื้นบ้านล้านนา	 เป็นผู้ด�าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้สูงอายุ	 วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้

ของชมรมดนตรีพื้นเมืองผู้สูงอายุ	ชุมชนสันโค้งหลวง	จังหวัดเชียงราย	มุ่งเน้นให้สมาชิกผู้สูงอายุใน

วงสะล้อซอซึงมีความสุขในการท�ากิจกรรมดนตรี	 ไม่ว่าจะเล่นดนตรี	 ร้องเพลง	 หรือฟังเพลง	 ครูจะ

สร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนให้มีความเป็นกันเอง	 ไม่ท�าให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่ามาเพื่อมาเรียน	

แต่มาเพื่อเล่นดนตรีร่วมกัน	 ครูผู้สอนมีความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่วางตนเป็นหัวหน้า	 บรรยากาศของ

การเรยีนการสอนจงึมคีวามเป็นกนัเอง	อบอุ่น	ยอมรบัและให้เกยีรติซ่ึงกันและกันทัง้ในระหว่างผู้สอน

กบัผู้เรยีน	และระหว่าง	ผู้เรยีนด้วยกนัเอง	นอกจากนียั้งมกีารประกอบพธิไีหว้ครดูนตรพีืน้บ้านล้านนา

เป็นประจ�าทุกปีตามจารีตของดนตรีพื้นบ้านล้านนา	 มีการยอขันครูเพื่อความเป็นสิริมงคล	 เพื่อให้

ผู้สูงอายุเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านท้องถิ่น	 และท�าให้มีก�าลังใจ

ในการเรียนดนตรีพื้นบ้านล้านนาต่อไป

	 โครงสร้างของชมรมดนตรีพื้นบ้านล้านนาผู้สูงอายุชุมชนสันโค้งหลวง	 มีการจัดการบริหาร

วงดนตรอัีนประกอบด้วยประธานชมรม	รองประธาน	เหรญัญิก	ประชาสมัพนัธ์	สวัสดิการและเลขานกุาร	

มกีารแบ่งบทบาทหน้าที	่เพือ่ให้ผู้สงูอายุทกุคนมส่ีวนร่วมในการท�ากจิกรรมส่วนรวม	ผู้สอนและผู้เรยีน

ร่วมกันออกแบบการเรียนรู้โดยจะพูดคุยกันถึงความต้องการของผู้เรียนในการมาเข้าร่วมกิจกรรม

ในชมรมดนตรพีืน้บ้านล้านนา	ผู้สงูอายุบางคนต้องการบรรเลงเครือ่งดนตรใีห้ได้	1	เครือ่งท่ีท�าท�านองได้	

เช่น	 สะล้อหรือซึง	 บางคนไม่ต้องการเล่นเครื่องท�าท�านองเนื่องจากไม่ชอบดูโน้ตไม่อยากท่องจ�า

จึงฝึกเครื่องประกอบจังหวะ	เช่น	ฉิ่ง	กรับ	ฉาบ	โหม่ง	และบางคนขอเพียงมีส่วนร่วมในบางเพลงที่ตน

สนใจ	 เช่น	นั่งปรบมือ	 ร้องเพลง	 เป็นต้น	และจะให้ผู้สูงอายุเป็นผู้เลือกบทเพลงที่ต้องการจะเรียน/

บรรเลง	 ซ่ึงมีตัวเลือกที่หลากหลายในกลุ่มเพลงพื้นเมือง	 เช่น	 เพลงล่องแม่ปิง	 เพลงปราสาทไหว	

เพลงซอพม่า	กลุ่มเพลงไทยเดิม	 เช่น	 เพลงแขกบรเทศ	 เพลงลาวดวงเดือน	 เพลงค้างคาวกินกล้วย	

กลุ่มเพลงลูกทุ่งลูกกรุง	เช่น	เพลงอารีดัง	เพลงมนต์เมืองเหนือ	เพลงฟลอเฟื่องฟ้า	รวมถึงเพลงที่ใช้

บรรเลงประกอบเทศกาลต่าง	ๆ	อีกด้วย	เช่น	เพลงลอยกระทง	เพลงพรปีใหม่	เพลงค่าน�้านม	เป็นต้น
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ชุมชนสันโค้งหลวง จังหวัดเชียงราย

	 ในระยะแรกส�าหรับผู้ที่เริ่มเรียนครูจะฝึกพื้นฐานด้านจังหวะใช้เพลงที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่รู้จัก

กันอยู่แล้ว	 เช่น	 เพลงล่องแม่ปิง	หรือเพลงปราสาทไหว	ครูจะสีสะล้อหรือตีป้าด	 (ระนาดเมือง)	 ให้

ผู้เรียนฟังและให้ผู้เรียนตบมือตามจังหวะ	ท�าเช่นนี้ซ�้า	ๆ	 เพื่อให้ผู้เรียนมีพื้นฐานด้านจังหวะที่ดี	 โดย

กระบวนการนี้จะใช้ระยะเวลาประมาณ	2	ครั้ง	หรือ	1	สัปดาห์	ส่วนการฝึกบรรเลง	ครูสอนการปฏิบัติ

เครือ่งดนตรขีัน้พืน้ฐาน	เช่น	การจับเครือ่งดนตร	ีท่านัง่	การวางต�าแหน่งน้ิวของเครือ่งดนตรแีต่ละชนดิ	

ทั้งสะล้อ	 และซึง	 ฝึกการไล่เสียง	 รวมถึงฝึกการอ่านโน้ต	 (ใช้ระบบโน้ต	 ดรม)	 เพราะผู้สูงอายุโดย

ส่วนใหญ่มีข้อจ�ากัดทางด้านความจ�า	ดังนั้นการฝึกอ่านโน้ตจึงเป็นสิ่งส�าคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถ

บรรเลงเพลงได้	ในกระบวนการฝึกพืน้ฐานการบรรเลงและการอ่านโน้ตนีจ้ะใช้ระยะเวลาประมาณ	4	ครัง้

หรือ	 2	 สัปดาห์	 เมื่อผู้เรียนสามารถอ่านโน้ตและปฎิบัติเครื่องดนตรีขั้นพื้นฐานได้แล้ว	 ครูจึงฝึกให้

บรรเลงเพลงสัน้	ๆ 	ง่าย	ๆ 	โดยอาศัยการอ่านโน้ตประกอบ	เน้นบรรเลงให้พร้อมเพรยีงกนัในวง	ผู้สงูอายุ

ทกุท่านจะได้รบัสมดุโน้ตเพลงคนละเล่มทีผู้่สอนเป็นผู้เรยีบเรยีงโน้ตซ่ึงจะปรบัให้สอดคล้องกบัการใช้

คันชักสะล้อและไม้ดีดซึงในการบรรเลง	เพือ่ลดความซับซ้อนของกลวิธกีารบรรเลง	ผู้สอนได้กล่าวถึง

กิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดให้กับผู้สูงอายุว่า

	 	 “ผู้สูงอายุเป็นวัยที่ความสามารถทางร่างกายเสื่อมถอยอะไรที่เค้าเคยท�าได้ดี

แต่พอมาวันนี้ท�าได้ไม่ดีจะท�าให้เค้ารู้สึกหมดก�าลังใจ	 ดังนั้นการเล่นดนตรีต้องตัด

ลูกเล่นที่ซับซ้อนออกตามความสมควร	 ท�าให้เค้าสามารถเล่นได้จะท�าให้เค้าภูมิใจ

และมีความสุขในการเล่นดนตรี	”

(พรหเมศวร์	สรรพศรี,	สัมภาษณ์,	10	เมษายน	2561)

 และเมื่อสามารถบรรเลงได้ในระดับหนึ่ง	 ครูจะหาโอกาสอันเหมาะสมที่จะพาผู้สูงอายุไป

ออกแสดงบรรเลงดนตรีตามงานต่าง	ๆ	เพื่อให้ผู้สูงอายุได้แสดงความสามารถต่อสังคม

	 	 1.2	กิจกรรมการแสดงดนตรี

	 	 กิจกรรมการแสดงดนตรีจะเกิดขึ้นต่อเน่ืองจากกิจกรรมการเรียนการสอนดนตรี	 เมื่อ

ผู้สงูอายสุามารถบรรเลงรวมวงได้ในระดับหนึง่แล้ว	ผู้สอนจะพาสมาชิกในวงไปร่วมแสดงดนตรตีามงาน

ต่าง	ๆ	ทั้งภายในและนอกชุมชน	ส่วนใหญ่งานของชมรมจะมุ่งเน้นการบรรเลงดนตรีจิตอาสา	ทั้งงาน

มงคล	งานอวมงคล	งานประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น	งานวันส�าคัญของชาติ	ศาสนา	และสถาบัน

พระมหากษัตริย์	 การจัดกิจกรรมการแสดงดนตรีท�าให้ผู้สูงอายุได้แสดงความสามารถและเห็นคุณค่า

ของตนเองที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและยังสามารถสามารถท�าประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้	
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ภำพที่ 3	ผู้สูงอายุบรรเลงดนตรีที่ถนนคนม่วน	จังหวัดเชียงราย	

(ที่มา:	เพียงแพน	สรรพศรี,	2560)

ภำพที่ 1	ชมรมดนตรีพื้นเมืองผู้สูงอายุ	ชุมชนสันโค้งหลวง	จังหวัดเชียงราย

(ที่มา:	เพียงแพน	สรรพศรี,	2560)

ภำพที่ 2 ผู้สูงอายุบรรเลงดนตรีในงานนิทรรศการพญามังรายมหาราช

(ที่มา:	เพียงแพน	สรรพศรี,	2560)
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ชุมชนสันโค้งหลวง จังหวัดเชียงราย

	 2.	กิจกรรมดนตรีพื้นบ้านล้านนาของชมรมดนตรีพื้นเมืองผู้สูงอายุ	 ชุมชนสันโค้งหลวง

จังหวัดเชียงราย	ส่งผลต่อการพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุในแต่ละด้าน	ดังนี้

	 	 2.1	พัฒนาสุขภาวะด้านร่างกาย

	 	 ผู้สงูอายุได้เคลือ่นไหวกล้ามเนือ้ในการบรรเลงดนตรเีปรยีบเสมอืนการได้ออกก�าลงั	ท�าให้

ผู้สงูอายมุกีจิกรรมท�าลดความเสีย่งต่อภาวะการติดเตียงในช่วงบัน้ปลายของชีวติ	พบผู้สงูอายใุนชมรม

ที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับกล้ามเนื้ออ่อนแรง	 แต่เมื่อได้มาฝึกหัดบรรเลงซึงที่เป็นเครื่องดนตรีเน้น

การใช้ข้อแขน	 ปรากฏว่ามีก�าลังข้อแขนที่ดีขึ้น	 มีเรี่ยวแรงจากการได้หมั่นเคลื่อนไหวร่างกายและ

ผู้สูงอายุรู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้นจากการมาร่วมกิจกรรมดนตรี

	 	 2.2	พัฒนาสุขภาวะด้านจิตใจ

	 	 ผู้สูงอายุในวงชมรมดนตรีพื้นเมืองผู้สูงอายุ	ชุมชนสันโค้งหลวง	จังหวัดเชียงราย	มีความ

ร่าเริงแจ่มใส	มีสุขภาพจิตที่ดี	การท�ากิจกรรมดนตรีร่วมกันทั้งในการเรียนรู้และการแสดงดนตรีท�าให้ผู้

สงูอายไุม่รูส้กึโดดเด่ียวมคีวามกระตือรอืร้นทีจ่ะมาบรรเลงดนตรร่ีวมกันในทกุวนัอังคารและวันพฤหสั

ของสัปดาห์	 จากการด�าเนินกิจกรรมดนตรีมาเป็นระยะเวลานานหลายปี	 สมาชิกในวงมีความผูกพัน

เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน	มักจะน�าอาหารผลไม้มาแบ่งปันกันอยู่เสมอ	เมื่อสมาชิกในวงดนตรีเจ็บไข้จะมี

การนดัหมายกนัไปเย่ียมไข้	และเมือ่สมาชิกในวงดนตรปีระสบความส�าเรจ็อย่างใดอย่างหนึง่	ทกุคนจะ

ร่วมกันแสดงความยินดีด้วยเสมอเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน

ภำพที่ 4	ร่วมแสดงความยินดีกับสมาชิกในชมรมเนื่องในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเป็นคนดีศรีเชียงราย

(ที่มา:	เพียงแพน	สรรพศรี,	2560)
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	 	 2.3	พัฒนาสุขภาวะด้านอารมณ์

	 	 กิจกรรมดนตรีพื้นบ้านล้านนาท�าให้ผู้สูงอายุในชมรมมีอารมณ์ดี	 ไม่มีภาวะความตึงเครียด	

ประการส�าคัญคือ	ไม่มคีวามวติกกงัวลในชีวิต	จากการรวมตัวกนัไปบรรเลงดนตรจีติอาสาตามงานต่าง	ๆ 	

งานที่ชมรมดนตรีพื้นเมืองผู้สูงอายุฯ	 ไปร่วมบรรเลงบ่อยที่สุด	 คือ	 การบรรเลงดนตรีในงานสวด

พระอภิธรรมศพ	ทัง้งานทีค่นในชุมชนติดต่อมา	และงานของสมาชิกในชมรมด้วยเช่นกนั	การเผชิญกบั

สจัธรรมของชีวติในช่วงบัน้ปลายผ่านกจิกรรมดนตร	ีท�าให้ผู้สงูอายมุองเรือ่งการสิน้อายุขยัเป็นธรรมดา

ของมนษุยโลก	จงึลดความวิตกกงัวลจากความกลวัทีจ่ะจากลา	ตระหนกัถงึการใช้ทกุช่วงเวลาของชีวติ

ที่มีอยู่ให้มีคุณค่าที่สุดทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

ภำพที่ 5	ผู้สูงอายุบรรเลงดนตรีในงานสวดพระอภิธรรมศพของสมาชิกในชมรม

(ที่มา:	เพียงแพน	สรรพศรี,	2560)

	 	 2.4	พัฒนาสุขภาวะด้านสังคม

	 	 กจิกรรมดนตรพีืน้บ้านล้านนาท�าให้ผู้สงูอายไุด้ออกจากบ้านไปพบปะผู้คนในสงัคมอยู่เสมอ	

มีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกของชมรมในกิจกรรมการเรียนการสอน	 และมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก

ในกิจกรรมการแสดงดนตรี

อภิปรำยผลกำรวิจัย 

	 จากการศึกษาการพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุโดยใช้กิจกรรมดนตรีพื้นบ้านล้านนา	 กรณีศึกษา

ชมรมดนตรีพื้นเมืองผู้สูงอายุ	 ชุมชนสันโค้งหลวง	 จังหวัดเชียงราย	 ผู้วิจัยแบ่งการอภิปรายผลเป็น

ประเด็นต่าง	ๆ	โดยมีรายละเอียดดังนี้

	 1.	อัตราการขยายตัวของผู้สงูอายเุพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็และต่อเนือ่งทัง้ในระดับโลกและระดับ

ประเทศ	 ดังนั้นควรมีการรองรับปรากฏการณ์ดังกล่าวอย่างจริงจังและทั่วถึงทั้งในด้านสวัสดิการและ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	 มิใช่เป็นเพียงหน้าที่ขององค์กรใดองค์กรหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ของ

ทุกชุมชนในสังคม
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ชุมชนสันโค้งหลวง จังหวัดเชียงราย

	 จากข้อมลูทางสถติิจะเหน็ว่าจ�านวนประชากรผู้สงูอายใุนประเทศไทยเป็นไปในทศิทางทีส่งูขึน้

ในขณะที่อัตราเกิดลดลง	สะท้อนให้เห็นถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของประชากรที่เข้าสู่

สงัคมผู้สงูอายอุย่างเต็มรปูแบบ	การพฒันาสขุภาวะผู้สงูอายเุป็นสิง่ส�าคัญอันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวติ

ของผู้สูงอายุด้วยวัยชราเป็นวัยที่มีความเปราะบางด้านจิตใจ	 ปัจจุบันสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปมาก

ผู้สูงอายุในสังคมเมืองอาจถูกทอดทิ้งเนื่องจากบุตรหลานแยกครอบครัวออกไป	 ไม่มีเวลาในการดูแล

เอาใจใส่ท�าให้ผู้สูงอายุได้รับผลกระทบด้านสภาพจิตใจ	 (อาชัญญา	 รัตนอุบล,	 2559)	 ชมรมดนตรี

พืน้เมอืงผู้สงูอายุ	ชุมชนสนัโค้งหลวง	จังหวัดเชียงราย	เป็นตัวอย่างของชุมชนทีดี่ในด้านการพฒันาสขุ

ภาวะผู้สงูอายโุดยการน�าดนตรพีืน้บ้านล้านนาอันเป็นศิลปวฒันธรรมท้องถิน่มาใช้เป็นกจิกรรมหลกัใน

การด�าเนินงาน	ส่งผลให้ผู้สูงอายุในชุมชนมีสุขภาวะที่ดีทั้งทางด้านร่างกาย	จิตใจ	อารมณ์	และสังคม	

	 2.	เมื่อมองกิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีของชมรมดนตรีพื้นเมืองผู้สูงอายุ	 ชุมชนสันโค้ง

หลวง	 จังหวัดเชียงราย	 ในมิติดนตรีศึกษาจะเห็นได้ว่าผู้สอนให้ความส�าคัญกับทุกองค์ประกอบทาง

การศึกษา	อันประกอบไปด้วย	1)	ครู	2)	ผู้เรียน	3)	สาระเนื้อหา	และ	4)	การเรียนการสอน	(Steiner,	

1988)	ในกิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีพื้นบ้านล้านนาของชมรมฯ	ผู้วิจัยเห็นว่าผู้สอนมีความใส่ใจ

ในรายละเอียดทางด้านต่าง	ๆ	ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ	ดังนี้	ครู ครูหรือผู้สอนต้องมีความรู้

และความเข้าใจในการจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนดนตรสี�าหรบัผู้สงูอาย	ุเข้าใจธรรมชาติการรบัรูข้อง

แต่ละช่วงวัย	 ไม่มุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุมีทักษะดนตรีที่เป็นเลิศแต่มุ่งใช้ดนตรีเป็นสื่อกลางในการท�าให้

ผู้สูงอายุมีความสุขและมีสุขภาวะที่ดี	ผู้เรียน ผู้สอนใส่ใจในด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนสูงวัย	เข้าใจถึง

ข้อจ�ากดัด้านการเรยีนรูข้องผู้สงูอาย	ุดังนัน้ในกจิกรรมการเรยีนการสอนจะด�าเนินกิจกรรมไปอย่างช้า	ๆ 	

ไม่เร่งรีบ	 ดูความพร้อมที่จะรับข้อมูลของผู้สูงอายุเป็นหลัก	 ไม่ยึดติดแบบแผนการบรรเลงด้ังเดิม

จนเกินไป	 เห็นได้จากการปรับการใช้คันชัก/การใช้ไม้ดีด	 ให้สอดคล้องต่อสภาพร่างกายของผู้สูงอาย	ุ

อีกทัง้ยงัมคีวามใส่ใจทางด้านกายภาพ	มกีารจัดสภาพห้องเรยีนให้เอ้ืออ�านวยต่อผู้สงูอาย	ุระวงัเรือ่งสิง่

กดีขวางภายในห้องเรยีนเพือ่ความปลอดภัย	ผู้เรยีนทกุคนนัง่บนเก้าอ้ีบรรเลงดนตรแีทนทีจ่ะนัง่บรรเลง

ภำพที่ 6 แสดงการขยายจ�านวนผู้สูงอายุในประเทศไทย	

ที่มา:	มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย,	2560
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ที่พื้นตามระเบียบแบบแผนของดนตรีพื้นบ้านล้านนา	 ทั้งนี้เพราะผู้สูงอายุส่วนมากมีปัญหาสุขภาพ

ไม่สามารถนัง่พืน้เป็นระยะเวลานานได้	นอกจากนีผู้้สงูอายจุะมทีีว่างโน้ตเป็นของส่วนตัวโดยผู้สอนเป็น

ผู้จัดหามาให้เพื่อความสะดวกในการอ่านโน้ตเพลง	โดยตัวโน้ตจะมีขนาดใหญ่และเป็นอักษรทึบ	เพื่อ

ความสะดวกในการมองเห็นของผู้เรียนซ่ึงเป็นวัยที่ความสามารถทางด้านร่างกายถดถอยลงซ่ึงรวมถึง

ความสามารถในการมองเห็นด้วยเช่นกัน	 สาระเนื้อหา บทเพลงที่ผู้สอนน�ามาใช้ในการเรียนจะถูก

ตั้งต้นโดยความสนใจและความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก	จะมีการพูดคุยก่อนเสมอว่าผู้เรียนอยาก

ฝึกบรรเลงเพลงอะไร	 จากนั้นผู้สอนจะเตรียมเรียบเรียงโน้ตโดยปรับให้เหมาะสมต่อลักษณะการ

บรรเลงในแต่ละเครื่องมือ	 การเรียนการสอน	 ในการด�าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนจะไม่ก�าหนด

กฎเกณฑ์หรือข้อบังคับเพื่อให้ผู้สูงอายุปฏิบัติตาม	มักจะยืดหยุ่นไปตามสถานการณ์	เช่น	ในบางวันที่

ผู้สงูอายมุคีวามกระตือรอืร้นอยากบรรเลงเพลงใหม่	ผู้สอนต้องมคีลงัเพลงไว้มากพอเพือ่สามารถหยบิ

น�ามาใช้ในสถานการณ์นี้ได้ทันที	หรือในบางวันที่ผู้สูงอายุไม่อยากรับข้อมูลใหม่	ๆ	ต้องการผ่อนคลาย

และบรรเลงเพลงเดิมซ�้าไปมา	ผู้สอนก็ต้องปรับไปตามสถานการณ์นั้น	ๆ	

	 การสอนดนตรีพื้นบ้านล้านนาให้กับผู้สูงอายุในชมรมฯ	สอดคล้องตามหลักทฤษฎีการเรียนรู้

ส�าหรับผู้ใหญ่	(Andragogy)	ของ	Knowles	(1980)	อันประกอบไปด้วย	

	 -	 การสร้างบรรยากาศ	มีความเป็นกันเองระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน	ให้เกียรติซึ่งกันและกัน	

	 -	 การจัดโครงสร้างเพื่อวางแผนร่วมกัน	 มีการบริหารวงดนตรีในชมรมอย่างเป็นระบบด้วย

สมาชิกทุกคน	

	 -	 การร่วมวิเคราะห์ความต้องการร่วมกนั	มกีารพดูคุยกนัถงึความต้องการของผู้เรยีนเป็นหลกั 

	 -	 การก�าหนดวตัถปุระสงค์ในการเรยีนรู	้มุง่เน้นให้ผู้สงูอายุมคีวามสขุในการเข้าร่วมกิจกรรม

ดนตรี	

	 -	 การออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้	 มีการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดนตรี

พื้นบ้านล้านนาส�าหรับผู้สูงอายุ	

	 -	 การด�าเนินกิจกรรมการเรียนรู้	ด�าเนินการตามวัตถุประสงค์และแผนที่ตั้งไว้	

	 -	 การประเมนิผล	ผู้สอนสงัเกตผู้สงูอายเุป็นรายบคุคลในด้านความสขุทีไ่ด้ท�ากจิกรรมดนตรี

ร่วมกันและส�าหรับกิจกรรมการแสดงดนตรีพื้นบ้านล้านนา	ชมรมดนตรีพื้นเมืองผู้สูงอายุฯ	มักจะร่วม

แสดงดนตรีตามงานต่าง	ๆ	ทั้งภายในและนอกชุมชนโดยมุ่งเน้นงานในรูปแบบจิตอาสา	

	 3.	กิจกรรมดนตรีพื้นบ้านล้านนาส�าหรับผู้สูงอายุของชมรมดนตรีพื้นเมือง	 ผู้สูงอายุ	 ชุมชน

สันโค้งหลวง	 จังหวัดเชียงราย	 นอกจากจะเป็นศาสตร์ด้านดนตรีศึกษาแล้ว	 ยังมีความเช่ือมโยงใน

มิติของดนตรีบ�าบัดอีกด้วย	 เนื่องจากมุ่งเน้นการพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกาย	 จิตใจ	

อารมณ์	 และสังคม	 โดยใช้ดนตรีเป็นสื่อหลักในการด�าเนินกิจกรรม	 แนวคิดนี้ได้สอดคล้องกับ
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ชุมชนสันโค้งหลวง จังหวัดเชียงราย

งานวิจัยของ	 Seinfeld	 และคณะ	 ที่การศึกษาวิจัยเรื่อง	 Effect	 of	 music	 learning	 and	 piano	

practice	on	cognitive	function,	mood	and	quality	of	life	in	older	adults	ผลการวิจัยพบว่า	

การเรียนดนตรีในผู้สูงอายุจะช่วยพัฒนาความสามารถด้านการมองเห็นและการเคลื่อนไหว	รวมไปถึง

การช่วยให้อารมณ์ดีขึ้นได้	(Seinfeld	et	al.,	2013)	ในชมรมดนตรีพื้นเมืองผู้สูงอายุ	ชุมชนสันโค้ง

หลวง	พบผู้สูงอายุที่มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง	แต่เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมดนตรีได้รับการฝึกบรรเลงซึง	

ปรากฏว่าผู้สงูอายุมพีฒันาการของกล้ามเนือ้ทีดี่ขึน้อันเนือ่งมาจากการได้เคลือ่นไหวร่างกาย	สอดคล้อง

กบัผลการวจัิยของ	Ziv	&	Lidor	(2011)	ทีพ่บว่าเมือ่ผู้สงูอายไุด้เล่นดนตรจีะมพีฒันาทางด้านร่างกาย

ที่ดขีึ้นในหลาย	ๆ 	ด้าน	เช่น	ระบบการหายใจ	ท่าทาง	ความแข็งแรง	และความสามารถในการจัดการกับ

อาการปวดต่าง	ๆ	ซึ่งช่วยสามารถท�ากิจกรรมต่าง	ๆ	ในชีวิตประจ�าวันได้ดีขึ้น	นอกจากนี้	ดนตรียังช่วย

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสังคมให้กับผู้สูงอายุได้โดยการเข้าร่วมกิจกรรมในวงดนตรี	 หรือโครงการ

ที่จัดขึ้นโดยชุมชน	 (Coulton	 et	 al.,	 2015)	 ซ่ึงชุมชนสันโค้งหลวงได้ตระหนักและให้ความส�าคัญ

ต่อสขุภาวะของผู้สงูอายุ	ประกอบกับการด�าเนนิกจิกรรมโดยผู้มคีวามรูค้วามเข้าใจในการเรยีนรูข้องวยั

ผู้สงูอาย	ุรวมถงึได้รบัการสนบัสนนุจากประชาชนในชุมชนและสมาชิกในชมรมทกุท่านให้ความร่วมมอื

ในการเข้าร่วมกิจกรรม	จึงท�าให้ประสบความส�าเร็จในมิติการน�าดนตรีพื้นบ้านล้านนาเข้ามาช่วยพัฒนา

สุขภาวะของผู้สูงอายุในชุมชน

ข้อเสนอแนะ

 1)	การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุโดยใช้กิจกรรมดนตรีในมิติ

ของดนตรีพื้นบ้านล้านนาซ่ึงยังมีดนตรีพื้นบ้านภาคอ่ืน	 ๆ	 ที่มีความน่าสนใจต่อการศึกษาในประเด็น

เดียวกันนี้	

	 2)	จากความส�าคัญของดนตรทีีส่่งผลต่อสขุภาวะผู้สงูอายทุีผู้่วจัิยได้น�าเสนอไปในการอภิปราย

ผล	ผู้วจัิยเหน็ว่า	ควรมกีารศึกษาความสมัพนัธ์ของดนตรท่ีีมต่ีอมนุษย์ต้ังแต่วยัเด็กจนถึงวัยชรา	อิทธพิล

ของดนตรีที่ส่งผลต่อมนุษย์ในแต่ละช่วงวัย	อันจะเป็นข้อมูลซึ่งน�าไปสู่การจัดการเรียนการสอนดนตรี

ให้เหมาะสมต่อความต้องการในแต่ละวัยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป
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