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บทคัดยอ
 งานวิจัยรืไองนีๅมีจุดประสงคຏพืไอ ศึกษาบริบทละปຑญหาของผูຌสูงอายุ฿นชุมชนหมูบຌานหัวสะพาน 
ต้าบลบຌานยาง อ้าภอพุทธเธสง จังหวัดบุรีรัมยຏ ละ สรຌางสรรคຏรูปบบกิจกรรมดຌานศิลปวัฒนธรรมพืๅนบຌาน
ละชุดการสดงนาฏยประดิษฐຏพืๅนบຌานส้าหรับทຌองถิไนชุด ฟງอนบูชาหลวงปูຆขาว พืไอสงสริมสุขภาพผูຌสูงอายุ 
ดย฿ชຌกระบวนการวิจัยชิงปฏิบัติการบบมีสวนรวม กลุมปງาหมายปຓนผู ຌสูงอายุชาย-หญิง฿นชุมชน
บຌานหัวสะพานจ้านวน 60 คน กใบขຌอมูลบบวิธีผสมผสานระหวางวิธีวิจัยชิงปริมาณละการวิจัย
ชิงคุณภาพ ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการวิจัยเดຌก บบสัมภาษณຏทีไเมมีครงสรຌางส้าหรับรวบรวมขຌอมูล ละ
บบประมินพืไอวัดความสุขของผูຌสูงอายุ
 ผลการวิจัยพบวา ผูຌสูงอายุ฿นชุมชนถูกทิๅง฿หຌอยูบຌานพียงล้าพัง ตชุมชนมีทุนทางวัฒนธรรมทีไดี ผูຌวิจัย
จึงสรຌางสรรคຏบทสรภัญญะ พรຌอมกับออกบบกิจกรรมการคลืไอนเหว 4 กิจกรรม เดຌก กิจกรรมพลงน้าพา 
กิจกรรมทาพืๅนฐาน กิจกรรมประสานทวงที กิจกรรมมีลีลางามสงาผูຌสูงวัย ละสรຌางสรรคຏชุดการสดง
นาฏยประดิษฐຏพืๅนบຌาน 1 ชุด เดຌก ฟງอนบูชาหลวงปูຆขาว ดย฿ชຌลักษณะการออกบบทาร้าบบลารืไอง
ตามประวัติของหลวงปูຆขาวพืไองายตอการจดจ้าละกระตุຌนความสน฿จตอผูຌสูงอายุ ผูຌสูงอายุทีไขຌารวมกิจกรรม 
มคีวามกระตอืรือรຌนละสดงอารมณຏสนุกสนานตลอดการทา้กจิกรรมคลืไอนเหว ละจากการทา้บบประมนิ 
พบวา ระดับคุณภาพชีวิตผูຌสูงอายุมีระดับคะนนฉลีไยสูงขึๅนอยางมีนัยส้าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.05 ฿นทุกดຌาน 
ค้าส้าคัญ : ผูຌสูงอาย,ุ สงสริมสุขภาพ, กิจกรรมดຌานศิลปวัฒนธรรม, ศิลปวัฒนธรรมพืๅนบຌาน

ABSTRACT
 The objectives of the research were 1) to examine the context and problems 
of the elderly in Hua Sapan Village Community in Ban Yang sub-district in Phutthai Song district 
in Buriram province and 2) to create a model for the local arts and cultural activities 
and local choreography performance for local dance to respect Luang Pu Khao in order 
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to promote the elderly health by using the participatory action research methodology. 
The target group consisted of 60 male and female elderly in Hua Sapan Village Community. 
The data were collected by employing quantitative and qualitative research method.  
The instruments used in the research were: Unstructured Interview Form And the 
evaluation form to measure the happiness of the elderly.
 The results from the study showed that the elderly in the community were left 
to live at home. However, there is a good cultural capital in the community. The researcher 
then developed the Buddha prayer song for telling the legend of Luang Pho Khao and 
designed 4 motor activities: lead-in moves, basic moves, mixed moves, and elderly 
elegant moves and create 1 local choreography performance: Luang Pu Khao respect 
dance by using dance moves to tell the legend of Luang Pu Khao, so it was easy 
for the elderly to remember and get the elderly interest. the elderly participated 
in the activities with enthusiasm and enjoyment throughout these motor activities. 
And from the results derived from the assessment forms showed that the elderly 
quality of life level, the score level of after participating the activities was higher than 
before participating the activities significantly different at .05 level in all aspects. 
Keywords : Elderly, Health promotion, Cultural activities, Local arts and culture

บทน้า
 สถานการณຏทางประชากรของเทยพบวาครงสรຌางทางประชากรของเทย ปຓนสังคมผูຌสูงอายุ ตัๅงตป 
พ.ศ. 2548 ละ฿นอีกประมาณ 3 ปขຌางหนຌา หรือป 2564 ประทศเทยจะขຌา “สังคมผูຌสูงอายุอยางสมบูรณຏ” 
(Complete aged society) ท้า฿หຌรัฐบาลละหนวยงานทีไกีไยวขຌองกับการดูล฿นรืไองตางโ ตรียมวางผน
รองรับทัๅงดຌานการรักษาพยาบาล การตรียมการออมพืไอวัยผูຌสูงอายุซึไงประทศจะพบกับภาระ฿นอนาคต
อัน฿กลຌนีๅ ละสงผลตอระดับครอบครัว ชุมชน พราะวัยรงงานกับวิถีการท้ามาหากิน฿นปຑจจุบันจะท้า฿หຌ
เมมีวลาดูลผูຌสูงอายุเดຌอยางตใมทีไ ละขຌอมูลจากส้านักงานกองทุนสนับสนุนการสรຌางสริมสุขภาพ (สสส.) 
ทีไเดຌรายงานเวຌ ดຌวยจ้านวนทีไพิไมขึๅนของวัยผูຌสูงอายุจึงปຓนประดในทຌาทายตอการพัฒนาศรษฐกิจละสังคม
ของประทศเทยมาก ฿นป 2557 มีคนวัยรงงานอายุ 15-59 ป 4.30 คน ตอผูຌสูงอายุ 60 ปขึๅนเปหนึไงคน 
ต฿นอนาคต ป 2573 หรืออีกพียงค 16 ปขຌางหนຌาราจะมีคน฿นวัยรงงานพียง 2 คน ตอผูຌสูงอาย ุ1 คน
ทานัๅน นอกจากนีๅรายงานยังเดຌระบุขຌอมูลขนาดครอบครัวทีไลใกลงละผูຌสูงอายุ จะอยูตามล้าพังคนดียว
พิไมมากขึๅนซึไงสาหตุกใมาจากขนาดของครัวรือนเทยเดຌลใกลงหลือพียง ครัวรือนละ 3 คน นับปຓนปຑญหา
ทีไปຓนวาระหงชาติทีไตຌองรงศึกษาหาขຌอมูล
 ฿นพืๅนทีไต้าบลบຌานยาง อ้าภอพุทเธสง จังหวัดบุรีรัมยຏ ปຓนอีกพืๅนทีไทีไมีสภาพวิถีชีวิตทีไวัยท้างาน
ตຌองดินทางขຌาเปท้างาน฿นมือง ท้า฿หຌผูຌสูงอายุสวน฿หญถูกปลอยทิๅง฿หຌอยูบຌานอยางดดดีไยว อຌางวຌาง 
ขาดคนดูลอา฿จ฿ส สงผลกระทบตอสภาพรางกายละจิต฿จ (รัศมี ชาวระก้า, สัมภาษณຏ, 25พฤศจิกายน 
2559) ดยฉพาะจากการศึกษาขຌอมูลบืๅองตຌน฿นงานประชุมชิงปฏิบัติการพัฒนาครงการวิจัยรวมกับ
องคຏการปกครองสวนทຌองถิไนครือขาย ละนักวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยຏ ฿นวันศุกรຏทีไ 
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25 พฤศจิกายน 2559 พบวา การดูลผูຌสูงอายุดຌานการสงสริมสุขภาพปຓนประดในส้าคัญทีไหนวยงาน
฿หຌความสน฿จดยพยายามจัดกิจกรรมรวมกลุมพืไอ฿หຌผูຌสูงอายุเดຌมีกิจกรรมท้ารวมกัน หากตยังขาดการ
ด้านินงานทีไปຓนระบบละขาดกิจกรรมทีไหลากหลาย
 จากลักษณะฉพาะของพืๅนทีไวิจัย พบวา ชุมชนบຌานหัวตะพาน ต้าบลบຌานยางปຓนชุมชนมีความผูกพัน
กับศาสนาละมีประพณีดัๅงดิมทีไปฏิบัติสืบตอกันมา ดยมีศูนยຏกลางความชืไอละความศรัทธา ทีไชาวบຌาน
฿หຌความคารพสักการะ เดຌก หลวงพอขาว วัดทพรังสรรคຏ ดังนัๅน฿นทศกาลงานบุญตาง โ จึงมีการรวมกลุม
ของผูຌสูงวัยมาประกอบกิจกรรมดຌานภูมิปຑญญาละศิลปวัฒนธรรมทຌองถิไน ชน ดຌานการท้าบายศรี ละ
การขับบทสรภัญญะ ดยมีประพณีส้าคัญทีไขึๅนชืไอคือ งานปຂดทองหลวงปูຆขาว ซึไงจัดขึๅน฿นชวงระหวางวันทีไ 
1-3 มกราคม ของทุกป กิจกรรมดังกลาวลຌวนตเดຌรับความสน฿จจากผูຌสูงอายุ฿นหมูบຌาน พราะนอกจาก
จะเดຌขຌารวมงานบุญประพณีลຌวกใยังเดຌพบปะสังสรรคຏกันระหวางกลุมผูຌสูงอายุดຌวยกันองอีกดຌวย การน้า
ศักยภาพความปຓนทຌองถิไนอีสานมาพัฒนาคุณภาพชีวิตผูຌสูงอายุ฿หຌมีความหมาะสมกับตละบริบทชุมชน
จึงปຓนนวทางทีไคณะนักวิจัยสน฿จ ละกิดกระบวนการลกปลีไยนนวคิด฿นการสรຌางกิจกรรม
พืไอสงสริมสุขภาพ  ซึไงสอดรับกับนวทาง฿นการจัดตัๅงรงรียนผูຌสูงอายุทีไองคຏการบริหารสวต้าบลบຌานยาง 
ทีไตຌองการสรຌางกิจกรรมทีไหลากหลายพืไอมา฿ชຌ฿นหลักสูตรการรียนรูຌของผูຌสูงอายุ
 จากความส้าคัญขຌองตຌน ผูຌวิจัย จึงสน฿จ฿นการหานวทางการจัดกิจกรรมพืไอสงสริมสุขภาพผูຌสูงอายุ 
ดยจดักจิกรรมทีไนຌนการออกก้าลงักายละการผอนคลายความครยีดดຌวยนาฏศิลปຊพืๅนบຌาน ดยมกีารออกบบ
ทาทางการคลืไอนเหว฿นรูปบบงาย โ สงสริมการคลืไอนเหวของรางกาย฿หຌหมาะสมกับชวงอายุ พรຌอมทัๅง
น้าสนอวัฒนธรรมทຌองถิไน฿นพืๅนทีไ สรຌางสรรคຏปຓนผลงานการสดงนาฏยประดิษฐຏชุด฿หมฉพาะกลุม 
ทีไนอกจากจะปຓนกจิกรรม฿นกลุมผูຌสงูอายุลຌว กใยงักิดประยชนຏตอสงัคม฿นดຌานการสืบสานวฒันธรรมพืๅนบຌาน 
ซึไงปຓนภูมิปຑญญาดຌานศิลปวัฒนธรรมทีไผู ຌสูงอายุขຌาถึงเดຌดยงาย ละปຓนพืๅนทีไ฿หຌผู ຌสูงอายุเดຌสดงออก
พืไอสรຌางประยชนຏ฿หຌสังคม ซึไงปຓนกระบวนการสงสริมผูຌอายุตามทิศทางผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคม
หงชาติ ฉบับทีไ 12 (ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ, 2559) มีทิศทาง
สงสริม฿หຌผูຌสูงอายุเดຌมีการท้างานทีไหมาะสมตามศักยภาพละประสบการณຏ ฿หຌมีรายเดຌ฿นการด้ารงชีวิต 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูຌสูงอายุซึไงประกอบดຌวย คุณภาพชีวิตดຌานกาย ฿จ สังคมละศรษฐกิจ จึงปຓน
ประดในทีไมีความส้าคัญ ขณะดียวกันการบูรณาการศาสตรຏทางวิชาการพืไอ฿หຌกิดประยชนຏตอการการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผูຌสูงอายุ ฿นดຌานวัฒนธรรม ละ฿ชຌกระบวนการมีสวนรวมทัๅงนักวิชาการ นักศึกษา ชุมชน 
ละองคຏกรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอพฒันาคณุภาพผูຌสงูอายุ฿หຌมสีขุภาพกายละสุขภาพ฿จทีไดอียางยัไงยืนตอเป

วัตถุประสงคของการวิจัย
 1. พืไอศึกษาบริบทละปຑญหาผูຌสูงอายุ฿นชุมชนบຌานหัวสะพาน ต้าบลบຌานยาง อ้าภอพุทเธสง 
จังหวัดบุรีรัมยຏ
 2. พืไอหานวทาง฿นการจัดกิจกรรมดຌานศิลปวัฒนธรรมพืๅนบຌานทีไสงสริมสุขภาพกผู ຌสูงอายุ
ละสรຌางสรรคຏรูปบบกิจกรรมดຌานศิลปวัฒนธรรมพืๅนบຌานละชุดการสดงนาฏยประดิษฐຏพืๅนบຌาน 1 ชุด
ทีไ ป ຓนรูปบบฉพาะของทຌองถิไนละหมาะสมกับการสงสริมสุขภาพของผู ຌสูงอายุ ต้าบลบຌานยาง 
อ้าภอพุทเธสง จังหวัดบุรีรัมยຏ



172   วารสารชุมชนวิจัย ปทีไ 12 ฉบับพิศษ (สิงหาคม 2561)

ประยชนของการวิจัย
 1. ทราบถึงบริบทละปຑญหาของผูຌสูงอายุ฿นชุมชน ต้าบลบຌานยาง อ้าภอพุทเธสง จังหวัดบุรีรัมยຏ
 2.  ปຓนนวทาง฿นการจดักิจกรรมดຌานศลิปวฒันธรรมพืๅนบຌานทีไผานกระบวนการลงพืๅนทีไวจิยับบมสีวนรวม 
ทีไสงสริมการออกก้าลังกายของผูຌสูงอายุ หมูบຌานหัวตะพาน ต้าบลบຌานยาง อ้าภอพุทเธสง จังหวัดบุรีรัมยຏ
 3. มีผลงานการสรຌางสรรคຏกิจกรรมดຌานศิลปวัฒนธรรมพืๅนบຌานพืไอสงสริมสุขภาพผูຌสูงอายุ ละ
มีชุดการสดงนาฏยประดิษฐຏพืๅนบຌาน 1 ชุด ทีไหมาะสมส้าหรับผูຌสูงอายุ
 4. ผูຌสูงอายุเดຌรับการสงสริมคุณภาพชีวิตดຌานกาย ดຌานจิต฿จ ละดຌานสังคมจากการขຌารวมกิจกรรม
ดຌานศิลปวัฒนธรรมตามกระบวนการของกรอบนวคิดการวิจัย

 กรอบนวคิดการวิจัย

ภาพทีไ 1 กรอบนวคิดการวิจัย

วิธีด้านินการวิจัย
 การวิจัยรืไองนวทางการจัดกิจกรรมดຌานศิลปวัฒนธรรมพืๅนบຌานพืไอสงสริมสุขภาพผูຌสูงอายุ พืๅนทีไ
ต้าบลบຌานยาง อ้าภอพุทเธสง จังหวัดบุรีรัมยຏ ฿ชຌกระบวนการวิจัยชิงปฏิบัติการบบมีสวนรวม มีวิธีการด้านิน
งานวิจัยดังนีๅ
 1. กลุมปງาหมาย
  กลุมผูຌสูงอายุ฿นพืๅนทีไชุมชนหมูบຌานหัวสะพาน ต้าบลบຌานยาง อ้าภอพุทเธสง จังหวัดบุรีรัมยຏ 
ทีไมีอายุระหวาง 55-75 ป ทัๅงพศหญิงละพศชาย จ้านวน 60 คน ปຓนกลุมผุຌสูงอายุทีไสมัคร฿จขຌารวมกิจกรรม 
ดยผานความรวมมือจากองคຏการบริหารสวนต้าบลบຌานยาง ฿นชวงวลาระหวางดือนมกราคม พ.ศ. 2560 - 
ดือนมกราคม 2561
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 2. ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นงานวิจัย
  ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการวิจัย ประกอบดຌวย บบสัมภาษณຏทีไเมมีครงสรຌาง (Unstructured 
interview) ฿ชຌรวบรวมขຌอมูลชิงพืๅนทีไ พืไอน้ามาวิคราะหຏส้าหรับสรຌางสรรคຏกิจกรรมดຌานศิลปวัฒนธรรม
ละผลงานนาฏยประดิษฐຏพืๅนบຌาน ชุด ฟງอนบูชาหลวงปูຆขาว ละบบประมินความสุข ทีไพัฒนามาจาก
บบวัดความสุขของกรมสุขภาพจิต ละบบวัดคุณภาพชีวิตของกรมอนามัย พืไอประมินผลหลังขຌารวม
กิจกรรม
 3. กระบวนการด้านินงานวิจัย
  งานวิจัยรืไองนวทางการจัดกิจกรรมดຌานศิลปวัฒนธรรมพืๅนบຌานพืไอสงสริมสุขภาพผูຌสูงอายุ 
พืๅนทีไต้าบลบຌานยาง อ้าภอพุทเธสง จังหวัดบุรีรัมยຏ ปຓนงานวิจัยชิงปฏิบัติการบบมีสวนรวมระหวางผูຌวิจัย 
ดยน้าภูมิปຑญญาทຌองถิไนมาบูรณาการ฿หຌกิดกิจกรรมดຌานศิลปวัฒนธรรมของชุมชน มีการด้านินกระบวนการ
วิจัยดยบงออกปຓน 5 ระยะ ดังนีๅ
  ระยะทีไ 1 สรຌางจทยຏงานวิจัยรวมกับชุมชน ฿นการสรຌางจทยຏงานวิจัย ผูຌวิจัยริไมกระบวนการ
฿นการลือกพืๅนทีไ การสรຌางจทยຏ ละพัฒนาจทยຏจนกระทัไงกลายมาปຓนงานวิจัย ดยมีขัๅนตอน คือ การส้ารวจ
ขຌอมูลทຌองถิไนบืๅองตຌน ดยพิจารณาจากปຑญหาของชุมชน฿นทຌองถิไน การประสานงานกับผูຌกีไยวขຌองพืไอหา
ขຌอมูลบืๅองตຌนจากบรบิทตาง โ ของชมุชน ละการก้าหนดทศิทางของจทยຏงานวิจยัทีไสอดคลຌองกบัความสน฿จ
  ระยะทีไ 2 กใบขຌอมูลอกสารละขຌอมูลชิงพืๅนทีไ การกใบขຌอมูลบบวิธีผสมผสานระหวางวิธีวิจัย
ชิงปริมาณละการวิจัยชิงคุณภาพ ดยผู ຌวิจัยเดຌด้านินการประสานงานกับชุมชน ละลงกใบขຌอมูล
ดยประสานกับหนวยงานหลักทีไมีหนຌาทีไกีไยวขຌอง฿นการดูลผูຌสูงอายุขององคຏการบริหารสวนต้าบลบຌานยาง 
จากนัๅนจึงลงพืๅนทีไพืไอขຌานะน้าตัว ละชีๅจงความปຓนมาของครงการ กับนายกองคຏการบริหารสวนต้าบล
บຌานยาง นายกฤตมศ สาเธสง จากนัๅนจึงจัดวทีพบผูຌนา้ชมุชน ผูຌนา้กลุมผูຌสงูอายุของหมูบຌาน นกัวชิาการทຌองถิไน 
ปราชญຏชาวบຌาน พืไอสัมภาษณຏ ความคิดหในละสวนาลกปลีไยนรียนรูຌ ดຌานศิลปวัฒนธรรมพืๅนบຌาน 
ภมูปิຑญญาทຌองถิไน ละความสน฿จของผูຌสงูอายุ พืไอน้ามาปຓนขຌอมลูสา้หรับการออกบบกิจกรรมดຌานวัฒนธรรม
ละคຌนหากิจกรรมทีไหมาะสม
  ระยะทีไ 3 วิคราะหຏขຌอมูลพืไอสรຌางสรรคຏกจิกรรมดຌานศลิปวฒันธรรมละชดุการสดงนาฏยประดษิฐຏ
พืๅนบຌาน ชุด ฟງอนบูชาหลวงปูຆขาว น้าขຌอมูลมาวิคราะหຏ พืไอหาจุดดนของภูมิปຑญญาทຌองถิไน ละบูรณาการ
กับความตຌองการละความสน฿จของชุมชน ดย฿นขัๅนตอนนีๅเดຌผานการประชุมพืไอวิคราะหຏขຌอมูลรวมกับ
ผูຌชีไยวชาญละนักวิจัยพีไลีๅยง รวมถึงการน้าขຌอมูลขຌารับค้าชีๅนะจากผูຌทรงคุณวุฒิ จากนัๅนขຌาสูกระบวนการ
สรຌางสรรคຏกจิกรรมดຌานศิลปวัฒนธรรมพืๅนบຌาน ทีไหมาะกับการคลืไอนเหวของผูຌสงูวัย฿นชุมชน ประกอบเปดຌวย 
กจิกรรมการสรຌางสรรคຏบทรຌองสรภญัญะ กจิกรรมการคลืไอนเหวดຌานศลิปวฒันธรรม 4 กจิกรรม ซึไงปຓนขัๅนตอน
฿นการสรຌางความผอนคลายละตรียมความพรຌอมของรางกายผูຌสูงอายุ กระตุຌน฿หຌกิดการคลืไอนเหว การจับ
จังหวะดนตรี ละฝຄกฝนทาร้าพืๅนฐาน พรຌอมทัๅงสรຌางสรรคຏชุดการสดงนาฏยประดิษฐຏพืๅนบຌาน ชุด ฟງอนบูชา
หลวงปูຆขาว เดຌนวคดิ฿นการสรຌางสรรคຏทารา้มาจากรืไองราวของประวตัหิลวงปูຆขาว ซึไงลาสบืกนัมาวา฿นปหนึไง
ฝนลຌง นายอ้าภอมืองพุทเธสง฿นขณะนัๅนนิมิตฝຑนถึงพระพุทธรูปองคຏหนึไงตัๅงอยูกลางจຌง จึงสืบหาละมาพบ
หลวงปูຆขาว จึงรีไยเรงินผูຌมีจิตศรัทธาสรຌางปຓนศาลาพืไอประดิษฐานหลวงปูຆขาวชัไวคราว มืไออัญชิญหลวงปูຆ
ขຌามา฿นศาลารียบรຌอย ฝนกใตกลงมาทันที ชาวบຌานจึงชืไอวาปຓนพราะอิทธิฤทธ่ิปาฏิหาริยຏของหลวงปูຆขาว
ทีไบันดาล฿หຌฝนตก
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  ระยะทีไ 4 น้างานวิจัยลงสูชุมชน การน้าผลงานวิจัยลงพืๅนทีไละ฿ชຌกับกลุมผูຌสูงอายุ เดຌรับความ
รวมมือนักวิชาการทຌองถิไน ฿นการ฿หຌน้ากิจกรรมบรรจุอยู฿นคาบการรียนการสอนดຌานสงสริมสุขภาพ
กผูຌสูงอายุ ของรงรียนผูຌสูงอายุ องคຏการบริหารสวนต้าบลบຌานยาง พรຌอมทัๅงปรับปลีไยนทาร้า฿หຌขຌากับ
ความถนัดของผูຌสูงวัยละฝຄกซຌอม฿หຌกิดความสวยงาม พรຌอมพรียง ละประมินผลกิจกรรม
  ระยะทีไ 5 ถอดบทรียน ดยจัดวทีถอดบทรียน ซึไงประกอบดຌวย ผูຌวิจัย นักวิชาการทຌองถิไน 
ผูຌน้าชุมชน ผูຌสูงอายุ ละจຌาหนຌาทีไจากหนวยงานทีไกีไยวขຌอง จากนัๅนจึงลกปลีไยนรียนรูຌถึงวัตถุประสงคຏ 
กระบวนการด้านินงาน การปฏิบัติงานละผลงานวิจัยทีไสงผลตอชุมชน จากนัๅนจึงสรุปบทรียนละน้าสนอ
คืนทຌองถิไนพืไอผลักดันสูระดับนยบายผูຌสูงอายุ฿นระดับพืๅนทีไ

ผลการวิจัย
 ผลจากการวิจัยรืไองนวทางการจัดกิจกรรมดຌานศิลปวัฒนธรรมพืๅนบຌานพืไอสงสริมสุขภาพผูຌสูงอายุ 
พืๅนทีไต้าบลบຌานยาง อ้าภอพุทเธสง จังหวัดบุรีรัมยຏ มีดังนีๅ
 1. บริบทละปຑญหาของผูຌสูงอายุ฿นพืๅนทีไชุมชนบຌานหัวตะพาน ต้าบลบຌานยาง พบวา สมาชิกสวน฿หญ
฿นครอบครัวซึไงปຓนวัยท้างานตຌองดินทางเปท้างานตางจังหวัดพืไอหารายเดຌลีๅยงชีพ เมมีวลา฿หຌการดูล
ผูຌสูงอายุ ท้า฿หຌกลุมผูຌสูงอายุมีอาการซึมศรຌา ตนืไองจากปຓนชุมชนมีความผูกพันกับศาสนาละมีประพณี
ดัๅงดิมทีไปฏิบัติสืบตอกันมา ดยมีศูนยຏกลางความชืไอละความศรัทธา ทีไชาวบຌาน฿หຌความคารพสักการะ 
เดຌก หลวงปูຆขาว วัดทพรังสรรคຏ จึงมีผูຌสูงวัยบางกลุมมารวมตัวกันพืไอประกอบกิจกรรมดຌานภูมิปຑญญา
ละศิลปวัฒนธรรมทຌองถิไน ชน ดຌานการท้าบายศรี ละการขับบทสรภัญญะ ฿นทศกาลงานบุญตาง โ 
ทีไชุมชนจัดขึๅน ละจากความสน฿จของกลุมผูຌสูงอายุ จึงท้า฿หຌหนวยงานทຌองถิไนพยายามสนับสนุน฿หຌกิด
กิจกรรมพืไอสงสริมคุณภาพชีวิตของผูຌสูงอาย ุดยเมตຌองรอตามงานทศกาลพียงอยางดียว หากตยังคงขาด
กิจกรรมทีไปຓนระบบละตอนืไอง
 2. กระบวนการท้างานวิจัยปຓนการสวงหานวทาง฿นการจัดกิจกรรมดຌานศิลปวัฒนธรรมพืๅนบຌาน
ทีไมาจากความตຌองการของชุมชน ดยกิดกระบวนการสรຌางสรรคຏชุดกิจกรรมดຌานศิลปวัฒนธรรมทีไปຓน
รูปบบฉพาะของทຌองถิไนละหมาะกับการออกก้าลังกายของผูຌสูงอายุ สดงผลการวิจัยเดຌดังนีๅ
  2.1 บทสรภัญญะประวัติหลวงปูຆขาว วัดทพรังสรรคຏ
    บัดนีๅจักเดຌกลาว ต้านานหลวงปูຆขาวทีไบຌานหัวสะพาน
   สถิตวัดทพรังสรรคຏ ปຓนพระพุทธรูปส้าคัญอยูคูบຌานคูมือง
   ตัๅงตปสองพันสีไรຌอยสิบสอง พวกพอมพีไนຌองยຌายมาจากบຌานมใกด้า
   ยຌายมาตัๅงบຌานพืไอทา้กสิกรรม เดຌพาลูกหลานท้าสรຌางวัดวาอาราม
   จนถึงปสองพันสีไรຌอยสีไสิบจใด จึไงเดຌฮมบุญฮใดหลอองคຏหลวงปูຆปຓนพระประธาน
   นานตอมาสองพันหຌารຌอยผาน จนถึงประมาณปลายเดຌยีไสิบจใดป
   ประชาชนจึงพากันหในดี บูรณอุบสถทันทีพืไอ฿หຌกิดความสวยงาม
   ตติดปຑญหาคือวาองคຏหลวงปูຆ พิไนติดนนอยูกับฐานพระมาชຌานาน
   จึงพากันตงครืไองสมมาองการ นิมนตຏซาะออกจากฐานเปตัๅงเวຌกลางวัดรา
   ฿นปนัๅนฝนบตกดินหຌงผาก กิดความทุกขຏยากดือดรຌอนเปทัไวดินดน
   นายอ้าภอพุทเธสงสงคຌนคຌน นิมิตประหลาดหลือสนหในพระอยูกลางอาราม
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   ออกติดตามหาพืไอสิกຌเขเดຌทัน ฿นนิมิตคืนนัๅนตามมาหในอยูบຌานหัวสะพาน
   จึงน้าพาสมมาทีไลวงกินทาน ลຌวนิมนตຏยຌายมาปຓนพระประธาน฿นศาลาทัน฿ด
   ตอจากนีๅเป฿หຌอุดมสมบูรณຏ ฝนตกตຌองพิไมพูนบຌานมืองจริญขึๅนมา
   คนทัๅงหลายหในฤทธิ่พระปฏิมา จึงขานนามวา “หลวงปูຆขาว” ลืไองลือ
   ก้าหนดชืไอลຌวจัดงานฉลอง บอกบุญพวกพีไนຌองดือนมกราของทุกป
   จัดงานบูชาร้าลึกถึงบารม ี วันทีไ 3 ดือนยีไมีงานทีไบຌานหัวสะพาน
   มีพระครูชติรสกศลดຌอทาน จຌาอาวาสจัดงานทานปຓนรองจຌาคณะอ้าภอ
   หลวงพอพระครูรอทุกทานเปอยูดຌอ ขอบารมีหลวงปูຆขาว฿หຌจอตชคลาภทุกคน
   ขอขอบพระคุณทุกทานหลายลຌน  ฟຑงต้านานหลวงปูຆขาวลຌวทกุคนขอจงสขุกายสบายอย
  2.2 กิจกรรมการคลืไอนเหวดຌานศิลปวัฒนธรรม ประกอบดຌวยชุดกิจกรรม 4 ขัๅนตอน ดังนีๅ
   2.2.1 กิจกรรม “พลงน้าพา” ปຓนกิจกรรมทีไนຌนทักษะการฟຑงละสรຌางความผอนคลาย
กผู ຌสูงวัย ดย฿ชຌวิธีการปຂดพลงทีไมีจังหวะหลากหลายทัๅงพลงลูกทุงละพลงหมอล้าทีไผู ຌสูงวัยคุຌนคย 
ลຌว฿หຌผูຌสูงอายุปรบมือตามจังหวะพลง มืไอสามารถจับจังหวะเดຌจึงลืไอนการปรบมือ เปต้าหนงดຌานซຌาย 
ดຌานขวา ดຌานหลัง ละดຌานหนຌา ละลองปຂดท้านองพืไอ฿หຌปรบมือตามทิศทางทีไซຌอมเวຌละ฿หຌปฏิบัติ
ขຌากับท้านองพลง พืไอฝຄกประสาทสัมผสัการรับรูຌจงัหวะละการคลืไอนเหวทีไขຌากับทวงท้านอง จากการปฏิบตัิ
กิจกรรมทีไ 1 พลงน้าพา พบวาผูຌสูงอายุมีความสน฿จละมีสมาธิ฿นการปฏิบัติทาปรบมือ รวมทัๅงพยายาม
฿นการปฏิบัติ฿หຌขຌากับจังหวะดนตร ีนอกจากนีๅจะสังกตเดຌวา ผูຌสูงอายุกิดความรูຌสึกผอนคลายละสนุกสนาน
กับกิจกรรม มຌจะมีการปรบมือผิดฝຑດงจากกลุมกใกิดสียงหัวราะอยูสมอ
   2.2.2 กิจกรรม “ทาพืๅนฐาน” กิจกรรมนีๅนຌนการคลืไอนเหวทีไชวย฿นการคลายกลຌามนืๅอ
ละชวยยืดหยุนรางกายพืไอตรียมความพรຌอม฿นการรายร้า จึงมีการก้าหนดทาทางบืๅองตຌนทีไ฿ชຌคลืไอนเหว
พืไอสรຌางความคุຌนชินกับกลຌามนืๅอสวนตาง โ ชน ขน นิๅวมือ ละการขยับทຌา ประกอบพลง จากนัๅน
จึงการถายทอดทาร้าพืๅนฐานบบงาย โ ทีไตຌอง฿ชຌ฿นการสดงนาฏศิลปຊพืๅนบຌาน เดຌก ทาจีบคว้ไา จีบหงาย 
ทาตัๅงวง ละทาย้ไาทຌา ดยนຌนสรຌางความขຌา฿จ฿นทาร้าพืๅนฐานละเมฝนรางกายของผูຌสูงอายุ จากการ
ปฏิบัติกิจกรรมนีๅพบวา ผูຌสูงอายุยังเมสามารถ฿ชຌรางกายเดຌคลองคลว฿นครัๅงรก ตมีพัฒนาการทีไดีขึๅน
฿นครัๅงตอเป สามารถปฏิบัติทาร้าเดຌดีขึๅนละย้ไาทຌาตรงจังหวะมากขึๅน
   2.2.3 กจิกรรม “ประสานทวงที”ปຓนกจิกรรมการน้าสนอบทรຌองสรภัญญะละการถายทอด
ทาร้าผลงานนาฏยประดิษฐຏพืๅนบຌาน ชุด ฟງอนบูชาหลวงปูຆขาว ดยริไมจากการ฿หຌผู ຌสูงวัยนัไงปฏิบัติทาร้า
ตามทีไสาธิต ดย฿ชຌมือละขน ฿หຌกิดความช้านาญละสามารถจดจ้าทาร้าเดຌ จากนัๅนจึงริไมย้ไาทຌาตามจังหวะ
   2.2.4 กจิกรรม “มลีลีางามสงาผูຌสงูวยั”ปຓนกิจกรรมทีไตอนืไอง ดย฿นกิจกรรมนีๅจะนຌนฝຄกฝน
กระบวนทาร้า พรຌอมทัๅงปรับปลีไยนทาร้า฿หຌขຌากับความถนัดของผูຌสูงวัยละฝຄกซຌอม฿หຌกิดความสวยงาม
  2.3 ผลงานชุดการสดงนาฏยประดิษฐຏพืๅนบຌานชุด ฟງอนบูชาหลวงปูຆขาว ปຓนการสรຌางสรรคຏ
กระบวนทาร้าบบการลารืไอง ดยเดຌนวคิด฿นการรียงรຌอยทาร้ามาจากประวัติของหลวงปูຆขาวพืไอกระตุຌน
฿หຌผูຌสงูอายุกิดความสน฿จละสามารถจดจ้าทาร้าเดຌงายขึๅน ละมีการสรຌางสรรคຏองคຏประกอบ฿นการสดงดังนีๅ
   2.3.1 ดนตรีประกอบการสดง ฿ชຌท้านองพลงทีไสรຌางสรรคຏละพัฒนามาจากท้านองลาย
มหรีอีสาน บรรลงดยวงปงลาง ซึไงปຓนวงดนตรีพืๅนบຌานอีสานทีไกลุมผูຌสูงอายุ฿นชุมชนชืไนชอบละคุຌนชิน 
นืไองจากปຓนกลุมผูຌสูงอายุทีไอยู฿นกลุมชาติพันธุຏเทย-ลาว หนึไง฿นสีไกลุมชาติพันธุຏของจังหวัดบุรีรัมยຏ
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   2.3.2 ลักษณะการตงกาย ฿ชຌรูปบบการตงกายตามความนิยมของทຌองถิไน นืไองจาก
ปຓนผลงานนาฏยประดิษฐຏพืๅนบຌานทีไมีจุดประสงคຏหลัก฿นการสงสริมสุขภาพของผูຌสูงวัยดยการออกก้าลังกาย
ผานกระบวนทาร้า ตนຌน฿หຌกิดความพรຌอมพรียง฿นชุมชน ดังนัๅนรูปบบการตงกายจึงปຓนลักษณะ
ครืไองตงกายดยทัไวเปของชาวบຌานทีไนิยมสวม฿ส฿นทศกาลงานบุญประพณี ประกอบดຌวย สืๅอลูกเมຌขาว
ขนสัๅนละผຌาถุงยาว ซึไงปຓนผຌาทอมือของตละครอบครัว มีทัๅงผຌาฝງายละผຌาเหมตามก้าลังจัดหาของผูຌสูงอายุ

ภาพทีไ 1 ลักษณะการตงกายการสดงนาฏยประดิษฐຏ ชุด ฟງอนบูชาหลวงปูຆขาว ของกลุมผูຌสูงอายุต้าบล
  บຌานหัวสะพาน ต้าบลบຌานยาง อ้าภอพุทเธสง จังหวัดบุรีรัมยຏ
ทีไมา : ถายภาพมืไอวันทีไ 6 ดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ รงรียนผูຌสูงอาย ุต้าบลบຌานยาง อ้าภอพุทเธสง 
 จังหวัดบุรีรัมยຏ

   2.3.3 กระบวนทาร้าละรูปบบการน้าสนอการสดง ปຓนการน้าสนอการสดงดຌวยการ
฿ชຌทาร้าสืไอความหมายตามรืไองราวประวตัหิลวงปูຆขาว ดยลารืไองตัๅงตชาวบຌานดนิทางมาสกัการะหลวงปูຆขาว 
ชาวบຌานอัญชิญหลวงปูຆขาวประดิษฐาน฿นศาลา หลวงปูຆขาวบันดาล฿หຌฝนตกน้ๅาทาอุดมสมบูรณຏ ละชาวบຌาน
สดงความรืไนริงยินดี ฉลิมฉลองทีไอยูอยางรมยในดຌวยบารมีหลวงปูຆขาว ประกอบเปดຌวยทาร้า 12 ทา 
ลีลาทาร้าปຓนการผสมผสานระหวางทาร้านาฏศิลปຊ ทาร้าพืๅนบຌาน ละทาร้าลียนบบทาทางธรรมชาติ 
นຌนทาร้าทีไผูຌสูงอายุสามารถคลืไอนเหวเดຌงาย เมซับซຌอน สามารถปฏิบัติเดຌดยเมบาดจใบกลຌามนืๅอ ละ
นຌนทาทางการคลืไอนเหวของอวัยวะละกลຌามนืๅอทีไตຌอง฿ชຌบอย ชน ขน ละขา ปຓนตຌน ซึไงจากการ
สรຌางสรรคຏกระบวนทาร้าของผลงานการสดงนาฏยประดิษฐຏพืๅนบຌาน ชดุ ฟງอนบชูาหลวงปูຆขาว สามารถวิคราะหຏ
รูปบบกระบวนทาร้าหลักสูการคลืไอนเหวพืไอการออกก้าลังกาย ดยบงรูปบบทาร้าออกปຓน 2 กลุม
เดຌก 1) กลุมทาร้าดีไยว หมายถึง ทาร้าทีไมีครงสรຌางดียวมຌจะปฏิบัติซ้ๅากใจะ฿ชຌพียงทาดียว ละ 
2) กลุมทาร้าชุด หมายถึง ชุดทาร้าทีไม ี2 ครงสรຌางขึๅนเป ปຓนน้าทาร้าดีไยวมาร้าตอนืไองกันละมีการปฏิบัติ
ซ้ๅาวนทาทัๅงชุดสลับเปมา ซึไงมีรายละอียดของทาร้าดังตารางทีไ 1
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ตารางทีไ 1 วิคราะหຏรูปบบกระบวนทาร้า
รูปบบกระบวนทาร้า การอธิบายทาร้า การคลืไอนเหว ความหมายของทาร้า

ทาร้าดีไยว ย้ไาทຌาตามจงัหวะดนตรมีอืทัๅงสอง
ก้าหลวม โ ลຌวกวงมือเป
ขຌางดียวกับทຌาทีไย้ไา ริไมจาก
ย้ไาทຌาซຌาย กวงมือเปทางซຌาย

- ฝຄกคลืไอนเหวขา
ละการย้ไาทຌา฿หຌตรง
จังหวะ
- ฝຄกการคลืไอนเหว
ขน ดยการกวงขน
เปทางซຌายละขวา

สืไอถงึการดนิทางของ
ชาวบຌาน

ทาร้าชุด

 

 

มือซ ຌ ายจีบส  งหลัง  มือขวา
จีบหงายชายพกนับ 4 จังหวะ 
จากนัๅน ลืไอนมือทัๅงสองขึๅน
ดຌานหนຌา คลายมือออกปຓนตัๅงวง 
ดยมือขวาตัๅงวงบน มือซຌาย
ลดวงลงมาอยู  ระ ดับอกอีก 
4 จังหวะ การปฏิบัติท าจีบ
สลับกับปลอยปຓนตัๅงวงบบนีๅ
รียกวา 1 ชดุทา ดยทานีๅปฏิบตัิ
ทัๅงหมด 8 ชุด

- ฝຄกคลืไอนเหวขา
ละการย้ไาทຌา฿หຌตรง
จังหวะ
- ฝຄกการคลืไอนเหว
ขน ดยการกวงขน
ขึๅนบน - ลงลาง

สืไ อ ถึ งการ อัญ ชิญ
หลวงปู ຆ ขาวข ຌ า เป
ประดิษฐาน฿นศาลา

ทาร้าดีไยว หญิง : มือทัๅงสองจีบขຌาหาตัว 
ดยริไมทีไมือขวาจีบปรกขຌาง 
มือซຌายจีบหงายระดับอว
ชาย : อยูซຌอนหลังละยืๅอง
มามองหนຌาหญงิ มอืซຌายจบีปรก
ขຌาง มือขวาจีบหงายระดับอว 
ทัๅงนีๅ฿นการปฏิบัติทาร้านีๅ ฿หຌผูຌ
สดงทัๅงชายละหญิงคอย โ 
สายจีบเลระดับมือลงมาสมือน
สายฝน ทีไก้าลังตก

- ฝຄกการคลืไอนเหว
ของข ຌอมือละการ
กรใงกลຌามนืๅอขน

สืไอถึงสายฝนทีไตกลง
มาจากปาฏิหาริยຏของ
หลวงปูຆขาว
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   จากการสรຌางสรรคຏทาร้า มืไอน้าลงถายทอดกกลุมตัวอยาง เดຌก กลุมผูຌสูงอายุชุมชน
บຌานหัวสะพาน ต้าบลบຌานยาง อ้าภอพุทเธสง จ้านวน 60 คน ละรวมกันประมินทารายร้าระหวางผูຌวิจัย
ละนักวิชาการทຌองถิไน พบวา฿นจ้านวน 12 ทา มีทาร้าทีไผูຌสูงอายุปฏิบัติเมเดຌจ้านวน 3 ทา เดຌก ทาทีไ 5 
ทาทีไ 9 ละทาทีไ 10 ผูຌวิจัยจึงน้าทาร้ากลับมาปรับปรุงกຌเข ดยค้านึงถึงความหมาะสมดຌานการออกก้าลังกาย
ส้าหรับผูຌสูงวัยทีไเมนຌนการหักหม ซึไงสามารถสรุปปຓนตารางการปรับทาร้าดังนีๅ 

ตารางทีไ 2 ตารางการปรียบทียบละปรับทาร้า
ทาทีไ ทาร้าทีไดัๅงดิมทีไออกบบ ผลการปฏิบัติ ทาร้าหลังการน้าเป฿ชຌ

5 ปรับปลีไยนทาร้าจากดิม มือทัๅงสองขຌางมຌวนจีบ
ปຓนตัๅงวงลຌวคอยโ ดาะขຌอมือขึๅน ปลีไยนปຓน
มือทัๅงสองตัๅงวงขึๅนมาลยดยเมตຌองมຌวนจีบ
ลຌวขยับมือดันออกเปตามจังหวะดยขยับมือ 
4 จังหวะ ลຌวจึงหันเปทิศตรงขຌามสลับกันเปมา
ดຌานซຌายละดຌานขวา

9

 

ปรับปลีไยนทาร้าดยทาร้าดิมทีไต ຌอง฿ชຌการ
กຌมหลังละงยหนຌาสลับเปมาท้า฿หຌผู ຌสูงอายุ
เมสามารถปฏิบัติเดຌ ปรับปลีไยน฿หຌคลืไอนเหว
ฉพาะมือจากขวาเปซຌายดยเมตຌองกຌมตัว
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ตารางทีไ 2 (ตอ)
ทาทีไ ทาร้าทีไดัๅงดิมทีไออกบบ ผลการปฏิบัติ ทาร้าหลังการน้าเป฿ชຌ
10 ปรับปลีไยนทาร้าจากทาร้ามีการคลืไอนเหว

ซับซຌอน ท้า฿หຌผูຌสูงอายุปฏิบัติเมทันจังหวะ 
ดิมปຓนทาตัๅงวงขนตึงสงหลังละมຌวนจีบ
สงหลังจากนัๅนจึงมาปลอยปຓนตัๅงวง ปรับ
ปลีไยน฿หຌจีบสงหลังลຌวขึๅนมาปลอยปຓนตัๅง
วง  

 

   จากตารางพบวา กระบวนทาร้าทัๅง 3 ทา ทีไผูຌสูงอายุเมสามารถปฏิบัติเดຌ ปຓนทาร้าทีไตຌอง฿ชຌ
การพลิกหรือหมุนขຌอมือทีไซับซຌอนละมากกินเป รวมทัๅงทาร้ามีการ฿ชຌรางกายทีไกຌมตัวละงยหนຌาสลับกัน
฿นวลาสัๅน โ ซึไงท้า฿หຌกิดอาการวิงวียน ผู ຌวิจัยจึงปรับปลีไยนทาร้า฿หຌมีความงายมากขึๅนตยังคงสืไอ
ความหมายดิม จากนัๅนน้าเป฿ชຌ฿นกลุมผูຌสูงอายุอีกครัๅง พบวาสามารถปฏิบัติเดຌดีขึๅน ละสามารถปฏิบัติเดຌตรง
ตามจังหวะ ท้า฿หຌผูຌสูงอายุมีความสนุกสนานเปกับพลงละเมกังวล฿นการปฏิบัติทาร้า
   2.3.4 การประมินผลหลังขຌารวมกิจกรรมดຌานศิลปวัฒนธรรม ภายหลังจากการท้ากิจกรรม
ดຌานศิลปวัฒนธรรม ผูຌวิจัยเดຌท้าการประมินกิจกรรม ดย฿ชຌวิธีการสังกตพฤติกรรมละอารมณຏของผูຌสูงอายุ
ระหวางการท้ากิจกรรมละหลังการท้ากิจกรรม ละการท้าบบวัดความสุขของกรมสุขภาพจิตละ
บบวัดคุณภาพชีวิตของกรมอนามัย พบวา ผูຌสูงอายุมีความกระตือรือรຌน ละ฿หຌความสน฿จ฿นกิจกรรม
ปຓนอยางดี รวมทัๅง฿หຌความรวมมอื฿นการฝຄกหดัการคลืไอนเหวรางกายดຌวยความตัๅง฿จ ฿นระหวางการท้ากจิกรรม
ผู ຌสูงอายุมีทาทีผอนคลาย มีรอยยิๅมละสียงหัวราะตลอดกิจกรรม มຌบางสวนจะมีทาทางหนืไอย
จากการคลืไอนเหวตຌองนัไงพกั ตกใยงัรวมสนุกเปกับกจิกรรมดยปรบมือ฿หຌกา้ลงั฿จสมาชกิคนอืไนทีไยงัเมยอมนัไงพัก 
ซึไง฿นวลาตอมามຌมีวลาพักกใยังคงมีผู ຌสูงอายุบางกลุมรียกรຌอง฿หຌปຂดพลงพืไอตຌองการร้าตอนืไอง 
ละจากการท้าบบประมินสามารถสรุปผลเดຌดังตารางทีไ 3
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ตารางทีไ 3 ปรียบทียบระดับคุณภาพชีวิตผูຌสูงอายุ กอนละหลังขຌารวมกิจกรรม

คุณภาพชีวิตผูຌสูงอายุ
ระดับคุณภาพชีวิตผูຌสูงอายุ

t
Sig.

(1-tailed)กอนปรกรม หลังปรกรม
S.D. ระดับ S.D. ระดับ

ดຌานสุขภาพรางกาย 15.97 2.32 กลาง โ 17.15 2.40 กลาง โ -1.98 0.05*

ดຌานจิต฿จ 17.85 2.16 กลาง โ 22.78 1.30 ดี -12.98 0.00*

ดຌานสัมพันธภาพทาง
สังคม

10.10 3.29 กลาง โ 14.95 2.22 ดี -12.31 0.00*

ดຌานสิไงวดลຌอม 25.37 2.35 กลาง โ 27.05 2.06 กลาง โ -4.87 0.00*

ดยรวม 69.28 4.85 กลาง โ 81.93 3.99 กลาง โ -3.15 0.00*

*p < 0.05 

    จากตารางทีไ 3 พบวาระดับคุณภาพชีวิตผูຌสูงอายุ฿นดຌานสุขภาพรางกาย ดຌานจิต฿จ 
ดຌานสัมพันธภาพทางสังคม ดຌานสิไงวดลຌอม มืไอปรียบทียบกอนละหลังขຌารวมกิจกรรมดຌานศิลปวัฒนธรรม 
ระดับคะนนฉลีไยคุณภาพชีวิตของผู ຌสูงอายุสูงขึๅนอยางมีนัยส้าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.05 ฿นทุกดຌาน 
สวนระดับคุณภาพชีวิตดยรวม กอนขຌารวมกิจกรรม กลุมตัวอยางมีคุณภาพชีวิต฿นระดับกลาง โ ( =69.28) 
ละมืไอหลังขຌารวมกิจกรรมพบวาผูຌสูงอายุมีคุณภาพชีวิต฿นระดับกลาง ตมีนวนຌมสูงขึๅนมืไอดูจาก
คะนนฉลีไยคุณภาพชีวิต ( =81.93) ละมืไอปรียบทียบคะนนฉลีไยคุณภาพชีวิตดยรวมกอนละหลัง
ขຌารวมกิจกรรม มีคาพิไมมากขึๅนอยางมีนัยส้าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.05

ตารางทีไ 4 จ้านวนละรຌอยละ ระดับความสุขของผูຌสูงอายุ กอนละหลังขຌารวมกิจกรรม

ระดับความสุข
กอนปรกรม หลังปรกรม

จ้านวน รຌอยละ จ้านวน รຌอยละ
ความสุขต้ไากวาคนทัไวเป 13 21.67 4 6.67

ความสุขทากับคนทัไวเป 22 36.67 15 25.00

ความสุขดีกวาคนทัไวเป 25 41.67 41 67.21

รวม 60 100.00 60 100.00

    จากตารางทีไ 4 พบวา ระดับความสุขของผูຌสูงอายุกอนขຌารวมกิจกรรม มีความสุข
ต้ไากวาคนทัไวเป จ้านวน 13 คน (รຌอยละ 21.67) มีความสุขทากับคนทัไวเป จ้านวน 22 คน (รຌอยละ 36.67) 
ละมีความสุขดีกวาคนทัไวเป จ้านวน 25 คน (รຌอยละ 41.67)ละมืไอผูຌสูงอายุขຌารวมกิจกรรมลຌว พบวา
ผูຌสูงอายุมีความสุขต้ไากวาคนทัไวเป จ้านวน 4 คน (รຌอยละ 6.67) มีความสุขทากับคนทัไวเป จ้านวน 15 คน 
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(รຌอยละ 25.00) ละมีความสุขดีกวาคนทัไวเป จ้านวน 41 คน (รຌอยละ 67.21) นอกจากนีๅ จากการสัมภาษณຏ
ผูຌอ้านวยการรงรียน ละผูຌอ้านวยการกองสวัสดิการ องคຏการบริหารสวนต้าบลบຌานยางทีไขຌามารวมท้า
กิจกรรมกับผูຌสูงอายุ พบวาผูຌสูงอายุทีไเดຌท้ากิจกรรมเดຌกลับเปชักชวน฿หຌพืไอนบຌานมารวมกิจกรรมพิไมขึๅน 
ท้า฿หຌ฿นการกิจกรรมครัๅงตอมามีผูຌสูงวัยดินทางมารวมกิจกรรมพิไมขึๅน

อภิปรายผล
 ครงการวิจัยนวทางการจัดกิจกรรมดຌานศิลปวัฒนธรรมพืๅนบຌานพืไอสงสริมสุขภาพผูຌสูงอายุ ฿นพืๅนทีไ
ต้าบลบຌานยาง อ้าภอพุทเธสง จังหวัดบุรีรัมยຏ มีวัตถุประสงคຏพืไอศึกษาบริบทละปຑญหาผูຌสูงอายุ฿นชุมชน 
ต้าบลบຌานยาง อ้าภอพุทเธสง จงัหวัดบุรีรัมยຏ ละ พืไอสรຌางสรรคຏรูปบบกิจกรรมดຌานศิลปวัฒนธรรมพืๅนบຌาน
ละชุดการสดงนาฏยประดิษฐຏพืๅนบຌานส้าหรับทຌองถิไนชุด ฟງอนบูชาหลวงปูຆขาว พืไอสงสริมสุขภาพผูຌสูงอายุ
พืๅนทีไชุมชนบຌานหัวสะพาน ต้าบลบຌานยาง อ้าภอพุทเธสง จังหวัดบุรีรัมยຏ ดย฿ชຌวิธีการด้านินงานวิจัย
ชิงปฏิบัติการบบมีสวนรวม บงออกปຓน 5 ระยะ เดຌก ระยะทีไ 1 สรຌางจทยຏงานวิจัย ระยะทีไ 2 ปຓนการ
กใบขຌอมูลอกสารละขຌอมูลชิงพืๅนทีไ ระยะทีไ 3 วิคราะหຏขຌอมูลละสรຌางสรรคຏชุดกิจกรรม ระยะทีไ 4 
น้าผลงานวิจัยลงพืๅนทีไละ฿ชຌกับกลุมผูຌสูงอายุ รวมกับนักวิชาการทຌองถิไน ละระยะทีไ 5 ปຓนการถอดบทรียน
ละสงผลงานวิจัยตอชุมชน จากวิธีด้านินงานวิจัยดังกลาว สง฿หຌกิดผลวิจัยทีไปຓนสวนส้าคัญของผลลัพธຏ
฿นกระบวนการทา้งานพืไอสวงหานวทาง฿นการสรຌางกจิกรรมดຌานศิลปวฒันธรรมพืไอสงสรมิสขุภาพผูຌสงูอายุ 
ซึไงสามารถอภิปรายประดในส้าคญั เดຌดังนีๅ
 1. การศึกษาบริบทละปญหาผูຌสูงอายุ฿นงมุมของความสัมพันธกับชุมชนทีไชัดจน ปนปจจัย
ส้าคัญ฿นการสรຌางกิจกรรมดຌานศิลปวัฒนธรรม 
  นืไองจากชุมชนบຌานหัวตะพานปຓนชมุชนทีไมทีนุทางวัฒนธรรมสูง พราะประชากร฿นพืๅนทีไปຓนกลุม
ชาติพันธุຏเทย ลาว ทีไ฿หຌความส้าคัญกับทศกาลละงานบุญรืไนริงตามประพณีสืบตอกันมา จึงท้า฿หຌกิด
การสัไงสมของภูมิปຑญญาทຌองถิไนดຌานงานศิลปวัฒนธรรม ชนการท้าบายศร ีการขับรຌองบทสรภัญญะ ตลอดจน
ความชืไนชอบ฿นสียงดนตร ีละการร้าพืๅนบຌาน ปຓนตຌน จากความชืไนชอบดังกลาวสงผล฿หຌกลุมผูຌสูงวัย฿นชุมชน 
ทีไประสบปຑญหาดຌานความซึมศรຌา หรือถูกปลอย฿หຌอยูอยางดดดีไยว ยอมปຂด฿จละสน฿จ฿นการ฿หຌความ
รวมมือการจัดกิจกรรมดຌานศิลปวัฒนธรรม ทัๅงการ฿หຌความรวมมือ฿นการ฿หຌขຌอมูลพืไอตกผลึกปຓนชุดกิจกรรม
ละตใม฿จ฿นการขຌารวมกิจกรรมปຓนอยางด ีสอดคลຌองกับการศึกษาของ งามจิตตຏ จันทรสาธิต ละ ธนาทิพ 
ฉัตรภูศิ (2550, น. 168) รืไองครงการสงสริมสุขภาพดຌวยการออกก้าลังกายบบทานราหຏประยุกตຏ 
ดยชมรมครือขายผูຌสูงอายุ จังหวัดสงขลา ซึไงปຓนปຓนกิจกรรมทีไประสบความส้ารใจปຓนอยางมาก นืไองจาก
ปຓนการน้าทาร้านาฏศิลปຊพืๅนบຌานทีไชุมชนชืไนชอบมาประยุกตຏ฿หຌปຓนทวงทาการออกก้าลังกายทีไสนุกสนาน 
ท้า฿หຌผูຌสูงอายุคุຌนคยกับวัฒนธรรมละเมกิดความบืไอหนายอีกดຌวย นอกจากนีๅการทีไชุมชนมีความขຌมขใง 
ทัๅงดຌานหนวยงานระดบัทຌองถิไนละกลุมผูຌนา้ชมุชน นา้ดยนายกองคຏการบรหิารสวนตา้บลบຌานยาง มคีวามมุงมัไน
฿นการพัฒนาทຌองถิไน หในความส้าคัญของการดูลผู ຌสูงอายุ มีความตัๅง฿จชวยอ้านวยความสะดวก
฿นดຌานขຌอมูลละการประสานงาน รวมทัๅงผูຌอ้านวยการกองสวัสดิการสังคม มีความขຌมขใงละมุงมัไนทีไจะ
พัฒนาสังคมผูຌสูงอายุ ทัๅงยังปຓนหลักส้าคัญ฿นการชวยประสานงานหนวยงานละกลุมชาวบຌานทีไกีไยวขຌอง
฿นพืๅนทีไ ท้า฿หຌการกใบขຌอมูลมีความครอบคลุมละสมบูรณຏมากขึๅน นอกจากนีๅหนวงงานทຌองถิไนยังมีการ
ด้านินงานจัดตัๅงรงรียนผูຌสูงอายุ฿นชวงวลาดียวกับทีไท้าครงการวิจัย จึงปຓนชองทางทีไท้า฿หຌมีกระบวนการ
ท้างานทีไสอดรับกันระหวางหลักสูตรการรียนรูຌของผูຌสูงอายุกับนวทางการจัดกิจกรรมดຌานศิลปวัฒนธรรม
พืไอสงสริมสุขภาพผูຌสูงอายุ
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 2. กิจกรรมดຌานศิลปวัฒนธรรมละชุดการสดงนาฏยประดิษฐพืๅนบຌาน ชุด ฟງอนบูชาหลวงปูຆขาว 
ปนผลส้ารใจของกระบวนการวิจัยทีไ฿ชຌ฿นการสวงหานวทางพืไอสรຌางกิจกรรมดຌานศิลปวัฒนธรรมพืๅน
บຌาน ละปนสวนส้าคัญ฿นการสงสริมสุขภาพทีไหมาะสมกับผูຌสูงอายุ 
  ดยสามารถวิคราะหຏเดຌจากผลลัพธຏของความส้ารใจทีไสรุปผลจากการสังกตพฤติกรรมของกลุม
ผู ຌสูงอายุ ละการท้าบบประมินความสุข ฿นการจัดกิจกรรมดຌานศิลปวัฒนธรรมละการสรຌางสรรคຏ
ชดุการสดงนาฏยประดิษฐຏพืๅนบຌานชุด ฟງอนบูชาหลวงปูຆขาว ทีไมกีระบวนการวิจยัชิงปฏิบตักิารบบมีสวนรวม
ระหวางผูຌวิจัย นักวิชาการทຌองถิไน ละกลุมผูຌสูงอายุ สงผล฿หຌชุดกิจกรรมดຌานศิลปวัฒนธรรมพืๅนบຌานละ
ชุดการสดงนาฏยประดิษฐຏพืๅนบຌาน ชุด ฟງอนบูชาหลวงปูຆขาว ปຓนกิจกรรม฿นการสงสริมสุขภาพผูຌสูงอายุ
ทีไกิดจากกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูຌสูงอายุ 3 ดຌาน เดຌก ดຌานกาย ดຌาน฿จละดຌานสังคม 
ดังรายละอียดตอเปนีๅ
  2.1 การสงสริมสขุภาพผูຌสงูอายุ ดยการพัฒนาคุณภาพดຌานกาย ผานกิจกรรมการออกก้าลังกาย 
ซึไงการออกก้าลังกาย฿นผูຌสงูอายุปຓนสวนส้าคัญทีไทา้฿หຌรางกายกระฉับกระฉงละสามารถด้ารงชีวติอยางพึไงพา
ตนองเดຌยาวนานขึๅน ดยสงักตเดຌวาผูຌอายทุีไขຌารวมกจิกรรมดຌานศลิปวฒันธรรมละชดุการสดงนาฏยประดษิฐຏ
พืๅนบຌาน ชุด ฟງอนบูชาหลวงปูຆขาว สามารถคลืไอนเหวรางกายเดຌคลองคลวมากขึๅน มีอารมณຏดี หัวราะ
อยางสนุกสนาน รวมทัๅงทานอาหารชวงพักกลางวันเดຌมากขึๅน สอดคลຌองกับการศึกษาของ วีรศักดิ ่มืองเพศาล 
(2559, น. 30-31) รืไอง การออกก้าลังกาย฿นผูຌสูงอายุ พบวาการออกก้าลังกายจะชวย฿หຌรางกายสามารถ
ทา้หนຌาทีไเดຌอยางดีมคีวามคลองตวัละการทรงตัวทีไดขีึๅน สงผล฿หຌสขุภาพจติดมีสีขุจากการหลัไงสารอนดอรຏฟຂน 
ละสอดคลຌองกับบทความของ สรีรรัตนຏ สุกมลรัตนຏ (2560, น. 73) ซึไงกลาวถึงการกิดประยชนຏ 9 ขຌอ
ทีไผูຌสูงอายุเดຌรับจากการออกก้าลังกายเดຌก การชะลอความก ท้า฿หຌกระฉับกระฉง ภูมิคุຌมกันท้างาน ปกติ 
เมจใบปຆวยงาย กลຌามนืๅอหัว฿จขใงรง สูบฉีดลหิตดีขึๅน ชวยควบคุมน้ๅาหนักตัว กลຌามนืๅอประสานงานดีขึๅน 
การท้างานของระบบทางดินอาหารดีขึๅน ลดความครียด ละชวย฿หຌนอนหลับสบาย
  2.2 การสงสริมสุขภาพผูຌสูงอายุ ดยการพัฒนาคุณภาพดຌานจิต฿จ นืไองจากการสดงชุดฟງอน
บูชาหลวงปูຆขาว ปຓนการสรຌางสรรคຏทีไกิดจากความศรัทธา฿นหลวงปูຆขาว องคຏพระประธาน฿นวัดทพรังสรรคຏ  
ผนวกกบัการนา้สนออกลกัษณຏของศลิปวฒันธรรมพืๅนบຌานซึไงปຓนปຓนภูมปิຑญญาของทຌองถิไนทีไชมุชนภาคภมู฿ิจ 
ดังนัๅน การสดงชุดนีๅจึงมีคุณคาตอจิต฿จ฿น 3 งมุม เดຌก 1) ความปลืๅมปຂติทีไเดຌน้าสนอรืไองราวของสิไง
ทีไยึดหนีไยวจิต฿จ เดຌก ประวัติหลวงปูຆขาว 2) การซึมซับรับรูຌ฿นความงดงามทางดຌานสุนทรียศาสตรຏทีไมาจาก
ศิลปวัฒนธรรมพืๅนบຌาน เดຌก กระบวนทาร้าพืๅนบຌานละสียงดนตรีปงลาง ละ 3) ความภาคภูมิ฿จ
฿นศิลปวัฒนธรรมของทຌองถิไนตนอง นอกจากนีๅการคลืไอนเหวทีไมีดนตรีประกอบ มีสวนชวย฿นการฝຄกสมาธิ
ของผู ຌสูงอายุ สังกตเดຌวา฿นการท้ากิจกรรมการคลืไอนเหวทีไประกอบพลงพืๅนบຌาน ผู ຌสูงอายุจะจดจอ
อยูการจับจังหวะของดนตรีละพยายามคลืไอนเหวรางกาย฿หຌตรงตามจังหวะ สอดคลຌองกับการศึกษาของ 
บุษกร บิณฑสันตຏ (2553, น. 169) รืไอง ดนตรีบ้าบัดพบวา ฿นปຑจจุบันมีผู ຌน้าดนตรีเป฿ชຌพืไอประกอบ
การฝຄกสมาธิมากขึๅน พราะดนตรีมีจังหวะทีไสามารถยึดกาะ฿นการก้าหนดจิตเดຌ
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  2.3 การสงสริมสุขภาพผูຌสูงอายุ ดยการพัฒนาคุณภาพดຌานสังคม จากความพึงพอ฿จละ
ความสุขทีไผูຌสูงอายุเดຌรับจากการขຌารวมกิจกรรมดຌานศิลปวัฒนธรรม สงผล฿หຌท้า฿หຌผูຌสูงอายุทีไเดຌท้ากิจกรรม
เดຌกลับเปชักชวน฿หຌพืไอนบຌานมารวมกิจกรรมพิไมขึๅน ท้า฿หຌ฿นการกิจกรรมครัๅงตอมามีผู ຌสูงอายุดินทาง
มารวมกิจกรรมพิไมขึๅนจากทีไตัๅงปງาหมายเวຌจากดิม 40 คน ตมาพิไมปຓนจ้านวน 59 คน ดังนัๅนการออกบบ
กิจกรรมดຌานศิลปวัฒนธรรมพืๅนบຌานละผลงานการสดงนาฏยประดิษฐຏ ชุด ฟງอนบูชาหลวงปูຆขาว ทีไสรຌาง
ความสุขกผู ຌสูงอายุจึงปຓนการสงสริมคุณภาพดຌานสังคมของผูຌสูงอายุ ทีไสงผล฿หຌกลุมผูຌสูงอายุ฿นชุมชน
บຌานหัวสะพานมีรงจูง฿จ฿นการออกก้าลังกาย ลดความหงา ละซึมศรຌา สอดคลຌองกับการศึกษาของ 
ปຂยภัทรดช พระธรรม (2554, น. 143) รืไองการออกก้าลังกายทีไหมาะกับผูຌสูงอายุ ดยพบวา ประยชนຏ
จากการขຌาสังคม฿นกลุมผูຌสูงอายุ พืไอท้ากิจกรรมหรืองานอดิรกรวมกับคนอืไน จะสงผล฿หຌลดความซึมศรຌา 
ความบืไอหนาย อีกทัๅงผูຌสูงอายุทีไเมประสบความส้ารใจ฿นการพยายามออกก้าลังกายคนดียว หากมีการ
รวมกลุมกใจะมีรงจูง฿จพิไมมากขึๅน
   จากความส้ารใจของกิจกรรมดຌานศิลปวัฒนธรรมละชุดการสดงนาฏยประดิษฐຏ ชุดฟງอน
บูชาหลวงปูຆขาว ปຓนการน้าสนอถึงบทบาททีไส้าคัญของนาฏศิลปຊทีไมีคุณคาตอสังคมมากกวาการสรຌาง
ความบันทิง สอดคลຌองกับนวคิดของ สุรพล วิรุฬหຏรักษຏ (2547, น. 14-21) รืไองบทบาทของนาฏยศิลปຊ
฿นการด้านินชีวิตของมนุษยຏ ทีไมีประดในส้าคัญเดຌก 1) การ฿ชຌนาฏศิลปຊพืไอการสืไอสาร 2) การ฿ชຌนาฏศิลปຊ
พืไอบูชาหรือบวงสรวงสิไงศักดิ่สิทธิ่ 3) การ฿ชຌนาฏศิลปຊ฿นการออกก้าลังกาย 4)การ฿ชຌนาฏศิลปຊพืไอรักษาละ
ผยพรอกลักษณຏของชุมชน ละ 5) การ฿ชຌนาฏศิลปຊพืไอการสรຌางสรรคຏงานศิลปะ ซึไงนวคิดดังกลาว 
มีบทบาทส้าคัญ฿นสรຌางจทยຏงานวิจัยทีไมีประยชนຏตอสังคม ชนดียวกับการสรຌางสรรคຏกิจกรรมดຌานศิลป
วัฒนธรรมละการสดงนาฏยประดิษฐຏพืๅนบຌาน ชุด ฟງอนบูชาหลวงปูຆขาว ทีไท้า฿หຌกิดประยชนຏทัๅงตอผูຌสูงอายุ 
ตอชุมชนละนอกจากนีๅยังปຓนการสดง฿หຌหในถึงกระบวนการท้างานทีไสามารถน้าเป฿ชຌปຓนนวทาง฿นการ
จัดกิจกรรมดຌานศิลปวัฒนธรรมกชุมชนอืไน โ ตอเป

ขຌอสนอนะ
 กิจกรรมดຌานศิลปวัฒนธรรมพืๅนบຌานละชุดการสดงนาฏยประดิษฐຏ ชุด ฟງอนบูชาหลวงปูຆขาว 
ปຓนกิจกรรมการคลืไอนเหวทีไตຌอง฿ชຌความพรຌอมของรางกายทัๅงดຌานการยืดหยุน การหดกรใงของกลຌามนืๅอ 
รวมทัๅงการ฿ชຌทักษะการคลืไอนเหวทีไตຌองขຌากับทวงท้านองพลง จึงหมาะส้าหรับผูຌสูงอายุชวงตຌน ดังนัๅน
ส้าหรับผูຌสูงอายุทีไมีอายุกิน 75 ปจ้าปຓนตຌองลือกกิจกรรมอืไนทีไหมาะสม นอกจากนีๅควร฿หຌยาวชนมีสวนรวม
฿นกจิกรรมดຌานศลิปวฒันธรรมพืไอปຓนการชืไอมยงระหวางวัย ละสานสมัพนัธຏระหวางชุมชน฿นตละชวงอายุ 
จึงควรมีการท้าวิจัยตอนืไองพืไอตอยอดองคຏความรูຌละสริมสรຌางความขຌมขใงชุมชน ทัๅงนีๅกิจกรรมดຌานศิลป
วฒันธรรม฿นตละพืๅนทีไ อาจมีบรบิททางวฒันธรรมทีไตกตางกันจงึจ้าปຓนทีไตຌองลือก฿ชຌทา้นองพลงหรอืทาทาง
ทีไหมาะกับทຌองถิไนตอเป
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