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การแสดงดนตร ีปลกูฝังให้ศษิย์รูส้มรรถนะตนเอง และ ปลกูฝังให้ศษิย์มทีกัษะดนตรพ้ืีนบ้านล้านนาทีลุ่ม่ลกึ 

5) ด้านความเป็นคนในวัฒนธรรมล้านนา พบว่า ท่านเป็นผู้ด�าเนินชีวิตตามวิถีชาวล้านนา และเป็นผู้มี 

ความผูกพันกับขนบวัฒนธรรมดนตรีล้านนา

ค�าส�าคัญ: ต้นแบบความเป็นครู, ครูดนตรีพื้นบ้านล้านนา, ครูพรหเมศวร์ สรรพศรี

ABSTRACT

 This research aims to study the Lanna music teacher’s role model of Kru Prommate 

Sabpasri. Qualitative research methodology was applied to this study and the instrument used 

was interview form for Kru Prommate Sabpasri, family and relatives, and followers who were taught 

directly by Kru Prommate Sabpasri. The researcher collected data by studying the document and 

interviewing the informants. Data were analyzed by content analysis and the presentation was 

done in a form of essay.

 Research result revealed that Lanna music teacher role model of Kru Prommate Sabpasri 

consists of 5 dimensions of characteristic. 1) Personality: He has a social skill. He is responsible 

for his duty, true friend, and always seeks for knowledge. 2) Morality: He is an honest person with 

good behavior, patient and devote his personal happiness for the common benefit. 3) Knowledge: 

He can recognize the song and play it precisely. He can make melody variation fluently. He can 

teach, use, and adjust paradigm thoroughly. He can analyses the context of Lanna folk music 

professionally, create beautiful performances and evaluate the music uprightly. 4) Teaching: He 

instills followers to play Lanna music beautifully, to love music, to develop themselves continuously. 

He as well instills followers to have experience and to be aware of their own capability in performing 

as well as having Lanna music skills prudently. 5) People in Lanna Culture: He lives according to 

Lanna way of life and is associated with Lanna music culture.

Keywords: Teacher Role Model, Lanna Music Teacher, Kru Prommate Sabpasri

บทน�า

 ดนตรพ้ืีนบ้านล้านนาเป็นภมูปัิญญาท้องถ่ิน

ทางศิลปวัฒนธรรมอันมีความส�าคัญในวิถีชีวิต 

ของสังคมชาวล้านนา (อุดม รุ ่งเรืองศรี, 2547)  

การถ่ายทอดความรู้ด้านดนตรีพ้ืนบ้านล้านนามี

ความส�าคัญอย่างย่ิงในด้านการส่งต่อองค์ความรู้

ภูมิปัญญาท้องถ่ินให้ด�ารงอยู่ในสังคมล้านนาและ

เป็นศิลปะของประเทศชาติ องค์ประกอบในการ
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เรยีนการสอนดนตรพ้ืีนบ้านล้านนาทีส่�าคญัคอื “คร”ู 

ซึง่ถือว่าเป็นบคุลากรทางการศกึษาท่ีมคีวามส�าคญัย่ิง 

ดงัพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช (2516) ท่ีได้พระราชทาน 

แก่บัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร  

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรว่า 

  “งานครนัูน้จดัเป็นงานส�าคัญ เพราะเท่ากับ

เป็นการสร้างคนให้เป็นคนโดยสมบรูณ์”

 จากพระบรมราโชวาทดังข้างต้นแสดงให้

เห็นถึงความส�าคัญต่อความเป็นครู ผู้ที่จะเป็นครู 

ท่ีดน้ัีนต้องมจีติใจท่ีมคีวามเป็นคร ูพร้อมทีจ่ะถ่ายทอด

ทั้งวิชาความรู้และมีคุณธรรมสอนให้ผู้เรียนเป็น

ผลผลิตที่ดีต่อสังคม (ภัทรวดี วชิรธาดากุล, 2553) 

ระพี สาคริก (2551) ได้กล่าวถึงครูว่า การให้ที ่

ลกึซึง้ทีส่ดุคอืการให้ความรู ้หากท�าจากความจรงิใจ

ย่อมถือว่ามีคุณค่าเหนือการให้สิ่งอื่น 

 ส�าหรบัการสบืทอดวฒันธรรมดนตรพ้ืีนบ้าน

ล้านนาน้ัน จะเป็นการถ่ายทอดโดยวิธีมุขปาฐะ  

สิ่งส�าคัญย่ิงที่ครูดนตรีพ้ืนบ้านล้านนาจะต้องมีอยู่

ในจิตวิญญาน คือ ต้องมีใจรักที่จะอนุรักษ์สืบต่อ

ศิลปะพื้นบ้านล้านนา (สคุ�า แก้วศร,ี สมัภาษณ์, 20 

กุมภาพันธ์ 2561) บุคคลผู้เป็นครูดนตรีพ้ืนบ้าน 

ล้านนาท่านหนึ่งท่ีผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา

ความเป็นครูของท่านคือ ครูพรหเมศวร์ สรรพศรี

 ครูพรหเมศวร์ สรรพศรี ครูภูมิปัญญาไทย

ด้านดนตรีพ้ืนบ้านล้านนา (ส�านักงานเลขาธิการ

สภาการศึกษา ระทรวงศึกษาธิการ, 2554) ได้รับ

การถ่ายทอดความรู้และทักษะการบรรเลงดนตรี

จากนายอินทร์หล่อ สรรพศรี ผู ้เป็นบิดาซึ่งเป็น 

นักดนตรีไทยและดนตรีพ้ืนบ้านล้านนาในคุ้ม 

พระราชชายา เจ้าดารารศัม ีและเรยีนรูก้ารขบัจ๊อย

ขบัซอจากนางพลอยส ีสรรพศร ีผูเ้ป็นมารดา ช่างฟ้อน

ในคุ้มพระราชชายา เจ้าดารารัศมี (ต้ังปณิธาน 

อารีย์, 2553) แม่ครูบัวเรียว (ศิลปินแห่งชาติ)  

ได้กล่าวถึงครูพรหเมศวร์ว่า

 “รู้จักกับครูแผนตั้งแต่สมัยเด็ก สมัยก่อน

แม่ครูเป็นช่างฟ้อนที่พ่อครูอินทร์หล่อกับแม่ครู

พลอยสี พาไปออกงานแสดงฟ้อนสาวไหมตาม 

ทีต่่าง ๆ  ได้เจอกับแผนเป็นประจ�า ครแูผนเป็นคนที่

มีความสามารถในด้านการเล่นดนตรีพ้ืนเมืองสม

กับท่ีได้รับการถ่ายทอดจากพ่อครูอินทร์หล่อและ

แม่ครูพลอยสี รูปแบบการบรรเลงก็จะมีความเป็น

ระเบยีบแบบแผนงามสง่าอย่างคนในคุม้หลวง งาน

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมที่เชียงรายจะ

ต้องให้ครูแผนเป็นหวัเรีย่วหวัแรงในการด�าเนินงาน

เสมอ” 

 (บัวเรียว รัตนมณีภรณ์, ศิลปินแห่งชาติ, 

สัมภาษณ์, 21 กุมภาพันธ์ 2561)

 นอกจากนีค้รพูรหเมศวร์ ยังได้เรียนเพ่ิมเตมิ

จากเจ้าสุนทร ณ เชียงใหม่ บุคคลส�าคัญผู้เป็นคน

จดัระเบยีบแบบแผนการบรรเลงดนตรีพ้ืนบ้านล้าน

นาในประเภทวงสะล้อซอซึงที่เป็นรูปแบบปัจจุบัน 

ที่ใช้บรรเลงกันอยู่ทุกวันนี้ (สุรศักดิ์ ณ เชียงใหม่, 

สัมภาษณ์, 21 กุมภาพันธ์ 2561)

 ครูพรหเมศวร์ ได้รับการยกย่องให้เป็น

ปราชญ์ชุมชนจังหวัดเชียงรายด้านดนตรีพ้ืนบ้าน

ล้านนา (รัชกร บุญรักษาเดชธนา, 2560) และ 

ท่าน เป็นผู้น�าดนตรีพ้ืนบ้านล้านนาเข้าไปสอนใน

โรงเรียนด�ารงราษฏร์สงเคราะห์ต้ังแต่ปีพ.ศ. 2522 

ซึ่งจากการสืบค้นของผู ้วิจัยพบว่า ท่านเป็นครู 

คนแรกท่ีน�าดนตรีพ้ืนบ้านล้านนาเข้าสู ่ระบบ

โรงเรยีนสงักัดกระทรวงศกึษาธิการ (กจิชยั ส่องเนตร, 

สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2561) 
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 เห็นได้ว ่า ท่านมีใจรักและมุ ่งมั่นที่จะ

สืบสานดนตรพ้ืีนบ้านล้านนา ได้ปลกูฝังให้เยาวชน

ได้ซึมซับและใกล้ชดิกับศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินของ

ตนเองต้ังแต่ยังเยาว์วัย รวมถึงลูก ๆ ของท่านเอง 

ก็เช่นกัน นับเป็นการส่งต่อองค์ความรู้สู ่ทายาท 

ในรุ่นที่ 3 ซึ่งผู้วิจัยเป็นหนึ่งในทายาทรุ่นนี้ จากการ

ทีไ่ด้ใกล้ชิดกับครพูรหเมศวร์ผูเ้ป็นบดิา ผูวิ้จยัสมัผสั 

ได้ถงึความทุม่เทในการเป็นครดูนตรพ้ืีนบ้านล้านนา

ของท่าน ท่านใช้เวลาทัง้ชวิีตเพ่ืออุทิศให้กับการสอน

ดนตรีพื้นบ้านล้านนา 

 จากทั้งหมดที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัย

วิเคราะห์และสรุปได้ว่า ครูพรหเมศวร์ มีลักษณะ

เฉพาะ 5 ด้านอนัเป็นจดุเด่นของความเป็นครดูนตรี

พ้ืนบ้านล้านนา ได้แก่ 1) เป็นผู้ได้รับการสืบทอด

ดนตรีพ้ืนบ้านล้านนาสายตรงจากคุ้มหลวงฝ่าย

เหนืออันเป็นต้นแบบส�าคัญของดนตรีพื้นบ้านล้าน

นา 2) เป็นผูน้�าดนตรพ้ืีนบ้านล้านนาเข้าสูก่ารศึกษา

ในระบบเป็นคนแรกของภาคเหนือ 3) เป็นผู้ส่งต่อ

องค์ความรูด้นตรพ้ืีนบ้านล้านนาคู่ขนานทัง้ในระบบ

การศึกษา นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

4) เป็นผู้ส่งต่อองค์ความรู้ดนตรีพ้ืนบ้านล้านนา 

สู ่ทายาทในรุ ่นท่ีสามซึ่งบุตรธิดาของครูล้วนแต่

สบืทอดเจตนารมณ์ท่ีจะสบืสานดนตรพ้ืีนบ้านล้านนา

ต่อไป และ 5) ได้รับการยกย่องเป็นครูภูมิปัญญา

ไทย ด้านดนตรีพ้ืนบ้านล้านนาอันเป็นสิ่งยืนยันถึง

ความรูค้วามสามารถของครพูรหเมศวร์ได้เป็นอย่างดี 

ลกัษณะเด่นท้ัง 5 ด้านนีแ้สดงให้เหน็ถึงจติวิญญาณ

ความเป็นครูของครูพรหเมศวร์ ท่ีมีความรักและ

อุทิศตนเพ่ือดนตรีพ้ืนบ้านล้านนา ควรค่าแก่การ

ยกย่องเป็นต้นแบบของครดูนตรพ้ืีนบ้านล้านนาทีดี่ 

ท�าให้ผู ้วิจัยมีแรงบันดาลใจที่จะศึกษาต้นแบบ

ความเป็นครดูนตรพ้ืีนบ้านล้านนาของครพูรหเมศวร์ 

สรรพศรี 

 ทั้งนี้ เคยมีผู้ท�าการศึกษาวิจัยเก่ียวกับ

ชีวประวัติและการสอนดนตรีของครูพรหเมศวร์ 

สรรพศรี ไว้บ้างแล้ว แต่ในฐานะที่ผู ้ วิจัยเป็น 

บุตรสาวโดยตรงของครูพรหเมศวร์ สรรพศรี ดังนั้น 

ความใกล้ชดินีจ้ะเป็นข้อได้เปรยีบในการเก็บข้อมลู

เชิงลึกที่ผู้วิจัยสามารถเข้าถึงผู้ให้ข้อมูลได้มากกว่า

ผู้วิจัยท่านอื่น และการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยจะท�าการ

ศึกษาต้นแบบความเป็นครูดนตรีพ้ืนบ้านล้านนา

ของครูพรหเมศวร์ ท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน

บคุลกิภาพ 2) ด้านคณุธรรม 3) ด้านความรู้ และ 

 4) ด้านการสอน ซึ่งท้ัง 4 ด้านท่ีกล่าวมานี้ เป็น

คณุลกัษณะครูดนตรีทีผู่วิ้จยัได้ท�าการศกึษาข้อมลู

ในเบือ้งต้นพบว่า ความเป็นครดูนตรท่ีีดน้ัีนไม่ว่าจะ

เป็นครูดนตรีสากล ครูดนตรีไทย และครูดนตรีพ้ืน

บ้านล้านนา ล้วนประกอบไปด้วยคุณลักษณะท้ัง  

4 ด้านนี้เช่นเดียวกัน (วรรณิสา ประเสริฐศุภวิทย์, 

2555; เสาวภาคย์ อุดมวิชัยวัฒน์, 2559) และเพื่อ

แสดงถึงความซือ่ตรงของผูว้จิยั ข้อมลูทีไ่ด้จากการ

เก็บรวบรวมผู้วิจัยจะท�าการตรวจสอบข้อมูลแบบ

สามเส้า (Triangulation) อนัจะเป็นการยืนยันได้ถึง

ความเที่ยงตรงของข้อมูล

 ประโยชน์ท่ีส�าคญัของงานวจิยัน้ีต่อวงการ

ดนตรีศกึษา จะเป็นการตัง้ต้นท่ีกล่าวถึงคณุลักษณะ

อันพึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาที่พึงควรมีอยู่ใน

หลักสูตรการผลิตครูดนตรีพ้ืนบ้านล้านนา อันเป็น

ความจ�าเป็นและเป็นคุณลักษณะร่วมกันของ

บัณฑิตท่ีจะจบการศึกษาออกไปเป็นครูโดยที่ตัว

เสริมสร้างสมรรถนะส�าคัญในมิติของจิตวิญญาณ

รวมถึงทักษะบางประการซึ่งจะได้ค�าตอบจากงาน
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วิจัยชิ้นน้ี อันจะน�ามาสู ่ซึ่งความแข็งแกร่งของ

บุคลากรทางด้านดนตรีศึกษาในมิติของดนตรีพ้ืน

บ ้านล ้านนาที่ จะ ยังประโยชน ์สู งสุดให ้แก ่

ประเทศไทยในด้านของการเรียนรู้ดนตรีพ้ืนบ้าน

ล้านนาสืบไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 เพ่ือศึกษาต้นแบบความเป็นครูดนตรีพ้ืน

บ้านล้านนาของครูพรหเมศวร์ สรรพศรี

วิธีด�าเนินการวิจัย

 1. ก�าหนดผู ้ให้ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

ได้แก่ 1.1) แหล่งข้อมลูด้านเอกสาร ต�ารา และงาน

วิจัยที่เกี่ยวข้อง 1.2) แหล่งข้อมูลด้านบุคคล ได้แก่ 

1.2.1) ผูใ้ห้ข้อมลูหลกั (Key informants) เลอืกแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) คือ ครูพรหเมศวร์ 

สรรพศรี 1.2.2) กลุ่มครอบครัวและเครือญาติ และ 

1.2.3) กลุ่มลูกศิษย์ที่ได้รับการถ่ายทอดโดยตรง

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบ

วิเคราะห์เอกสาร และแบบสัมภาษณ์โดยใช้แบบ

สัมภาษณ์ชนิดก่ึงมีโครงสร้าง (Semi-structured 

interview) (สุภางค์ จันทวานิช, 2561) ตรวจสอบ

คุณภาพของเครื่องมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน

 3. เก็บรวบรวมข้อมลูภาคสนามด้วยตนเอง

โดยการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั้ง 3 กลุ่ม

 4. วิเคราะห์ข้อมลู ด้วยการวเิคราะห์เนือ้หา 

(Content Analysis) 

 5 .  ต ร ว จ ส อ บ ข ้ อ มู ล แ บ บ ส า ม เ ส ้ า 

(Triangulation) โดยผู้วิจัยใช้การตรวจสอบข้อมูล

แบบสามเส้าด้านข้อมูล (Data triangulation)  

(สุภางค์ จันทวานิช, 2561) 

 6. สรุปผลและอภิปรายผล
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สรุปผลการวิจัย

 ผลการวิจัยพบว่า ต้นแบบความเป็นครู

ดนตรีพ้ืนบ้านล้านนาของครูพรหเมศวร์ สรรพศรี 

ประกอบไปด้วยคุณลักษณะ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน

บคุลกิภาพ 2) ด้านคณุธรรม 3) ด้านความรู ้4) ด้าน

การสอน และ 5) ด้านความเป็นคนในวัฒนธรรม ซึง่

มีรายละเอียดประเด็นย่อยในแต่ละด้าน ดังนี้

 1.  ด้านบุคลิกภาพ

ประกอบไปด้วย 4 คุณลักษณะส�าคัญ ได้แก่ 

  1) เป็นผู้มีทักษะการเข้าสังคม 

  2) เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที ่

  3) เป็นผู้มีความเป็นกัลยาณมิตร 

  4) เป็นผู้มีความใฝ่รู้ 

 2.  ด้านคุณธรรม

   ประกอบไปด้วย 4 คุณลักษณะส�าคัญ 

ได้แก่ 

  1)  เป็นผู้มีความซื่อสัตย์

  2)  เป็นผู้ประพฤติตนอยู่ในความดี

  3)  เป็นผู้มีความอดทน

  4)  เป็นผูส้ละความสุขส่วนตนเพ่ือส่วนรวม

 3.  ด้านความรู้

  พบว่า 1) ครูเป็นผู้มีความสามารถใน

การจดจ�าเพลงต่าง ๆ  ได้อย่างแม่นย�าและครบถ้วน 

รวมถึงวิธี เทคนิคการบรรเลงของแต่ละประเภท

เครื่องดนตรี 2) ครูเข้าใจถึงโครงสร้างของแต่ละ

เพลง สามารถแปรทางของทุกเครือ่งดนตรไีด้อย่าง

ถูกต้องและไพเราะ 3) ครูน�าความรู้ความสามารถ

มาใช้ในการเรียนการสอนดนตรีพ้ืนบ้านล้านนา 

ได้อย่างถูกต้อง ท้ังการบรรเลงเด่ียวและการบรรเลง

รวมวง 4) ครูวิเคราะห์ดนตรีพ้ืนบ้านล้านนาในมิติ

ต่าง ๆ ทั้งด้านบทบาท รูปแบบ และการคงอยู่ของ

ดนตรีพ้ืนบ้านล้านนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

ได้อย่างมีหลักการและเหตุผล 5) ครูสร้างสรรค์ 

ผลงานเพลงพ้ืนบ้านล้านนาและบทขับซอ รวมถึง

น�าหลกัการบรรเลงดนตรไีทยมาประยุกต์ใช้ในการเล่น

ดนตรพีืน้บ้านล้านนาโดยไมเ่สยีระบบเสยีงลา้นนา 

และ 6) ครูสามารถตัดสิน ประเมินผลทางทักษะ 

ของผู้เล่นดนตรีพ้ืนเมืองได้อย่างมีระบบกฎเกณฑ์ 

เป็นท่ียอมรบัของคนในวงการดนตรพ้ืีนบ้านล้านนา

 4.  ด้านการสอน

  ประกอบไปด้วย 6 คุณลักษณะส�าคัญ 

ได้แก่ 

  1) สอนให้ผูเ้รยีนสามารถบรรเลงดนตรี

พื้นบ้านล้านนาได้อย่างถูกต้องและไพเราะ 

  2) ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความเป็นดนตรี

การ 

  3) ฝึกซ้อมดนตรีพื้นบ้านล้านนาให้กับ

ผู้เรียนโดยการพาลูกศิษย์ไปแสดงตามงานต่าง ๆ 

เมื่อมีโอกาสที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นผู้เรียนในวัย 

ใดก็ตาม 

  4) ฝึกประสบการณ์การแสดงดนตร ี

พ้ืนบ้านล้านนาให้กับผู้เรียน ครูให้โอกาสผูเ้รยีน 

ได้แสดงความสามารถตามโอกาสต่าง ๆ 

  5) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินความ

สามารถตนเอง ทั้งยามเรียนและยามแสดง 

  6) แก้ไขปรับปรุงและพัฒนาทักษะ 

ด้านดนตรีพ้ืนบ้านล้านนาของผู้เรียน โดยการ

สังเกตผู้เรียนเป็นรายบุคคล

 5. ด้านความเป็นคนในวัฒนธรรม

  ประกอบไปด้วย 2 คุณลักษณะส�าคัญ 

ได้แก่ 

  1) ความเป็นผู้ด�าเนินชีวิตตามวิถีชาว

ล้านนา  
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  2) ความเป็นผู้ผูกพันกับดนตรีพ้ืนบ้าน

ล้านนา 

 ข้อค้นพบอนัเป็นประเด็นส�าคัญในงานวิจยั

นี้คือ ความเป็นครูดนตรี พ้ืนบ้านล้านนาของ 

ครูพรหเมศวร์ได้ตรงกับคุณลักษณะ ความเป็น 

ครูดนตรีที่ดีอันต้องประกอบไปด้วยคุณลักษณะ

ส�าคัญ 4 ด้าน ได้แก่ 1) เป็นผู้มีบุคลิกภาพท่ีดี  

2) เป็นผู้มีคุณธรรม 3) เป็นผู้มีความรู้ และ 4) เป็น

ผู ้มีความสามารถด้านการสอน ซึ่งคุณลักษณะ 

ดังกล่าวทั้ง 4 ด้าน ผู้วิจัยได้ท�าการศึกษางานวิจัย

ของ วรรณิสา ประเสริฐศุภวิทย์ (2555) ที่ท�าการ

ศึกษาเรื่อง การศึกษาต้นแบบความเป็นครูท่ีดี: 

กรณีศกึษาพันเอกชชูาติ พิทกัษากร ศิลปินแห่งชาติ 

ซึ่งมุ่งเน้นความเป็นครูด้านดนตรีสากล และงาน

วิจยัของเสาวภาคย์ อดุมวิชยัวัฒน์ (2559) ท่ีท�าการ

ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์อัตลักษณ์ความเป็น 

ครดูนตรไีทยของครสู�าราญ เกิดผล ศลิปินแห่งชาติ 

ซึ่งมุ่งเน้นความเป็นครูด้านดนตรีไทย ทั้งน้ี ในการ

ศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาต้นแบบความเป็น

ครดูนตรพ้ืีนบ้านล้านนาของครพูรหเมศวร์ สรรพศรี 

ซึง่จากการศึกษาพบว่า ครมูคุีณลกัษณะความเป็น

ครูดนตรีท่ีดีครบทั้ง 4 ด้านตามที่เคยมีผู้น�าเสนอ

ข้อมูลวิจัย แต่นอกเหนือจากคุณลักษณะส�าคัญ 

ดังกล่าว ผู้วิจัยพบคุณลักษณะความเป็นครูของ 

ครูพรหเมศวร์เพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งมิติ คือ ความเป็นคน 

ในวัฒนธรรม ซึ่งมี 2 ประเด็นย่อย ได้แก่ ความเป็น

ผูด้�าเนินชวิีตตามวิถีของชาวล้านนา และความเป็น

ผู ้ผูกพันกับดนตรีพ้ืนบ้านล้านนา จะเห็นได้ว่า 

ความเป็นครูดนตรีท่ีดีของครูพรหเมศวร์ มีทั้งหมด 

5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบุคลิกภาพ 2) ด้านคุณธรรม 

3) ด้านความรู้ 4) ด้านการสอน และ 5) ด้าน 

ความเป็นคนในวัฒนธรรม ซึ่งด ้านสุดท้ายนี ้

เป็นคุณลักษณะเด่นเฉพาะตัวของครูพรหเมศวร์  

สรรพศรี โดยความเป็นต้นแบบครูดนตรีพ้ืนบ้าน

ล้านนาของครูพรหเมศวร์นั้น ผู ้วิจัยได้สรุปและ 

น�าเสนอข้อมูลในรูปแบบแผนภาพดังต่อไปนี้



ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

Vol.8 No.2 July-December 2019
98   วารสารวิชาการ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 

ปีท่ี 8 ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม – ธนัวาคม 2562 

105 

 

 
 



วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
99

อภิปรายผลการวิจัย

  จากการท่ีผู้วิจัยได้ท�าการศึกษาต้นแบบ

ความเป็นครดูนตรพ้ืีนบ้านล้านนาของครพูรหเมศวร์ 

สรรพศรี ผู้วิจัยค้นพบประเด็นในการอภิปรายผล 

ดังนี้

 1. ความเป็นครูดนตรีพ้ืนบ้านล้านนาของ

ครูพรหเมศวร์ สรรพศรี ภูมิหลังของครูได้รับการ 

บ่มเพาะมาจากบิดามารดาคือพ่อครูอินทร์หล่อ 

และแม่ครูพลอยศรี สรรพศรี ซึ่งเป็นนักดนตร ี

พ้ืนบ้านล้านนาและช่างฟ้อนในคุ้มพระราชชายา

เจ้าดารารัศมี ท�าให้ครูพรหเมศวร์ได้รับการปลูกฝัง

ให้มีใจรักในศิลปวัฒนธรรมล้านนา ได้รับการ

ถ่ายทอดองค์ความรู ้ตามกระบวนการถ่ายทอด

ภูมิปัญญาท้องถ่ินดนตรีล้านนา ซึ่งกระบวนการ

ถ่ายทอดองค์ความรู ้ดนตรีของชาวล้านนาน้ันมี

ความเป็นระเบียบแบบแผน (Dyck, P. G. 2009) 

อีกทั้งในวัยเด็กครูพรหเมศวร์ ต้องช่วยบิดามารดา

สอนดนตรีพ้ืนบ้านล้านนาให้กับลูกศิษย์ที่มาขอ

เรียนวิชาดนตรีท่ีบ้าน ท�าให้ครูมีประสบการณ ์

ด้านการสอนดนตรีมาเป็นเวลานาน ส่งผลให้ครูมี

ทกัษะในการถ่ายทอดความรูใ้ห้กับผูอ้ืน่ กล่าวได้ว่า

ครูได้รับการหล่อหลอมให้มีความเป็นครูดนตร ี

พ้ืนบ้านล้านนามาต้ังแต่วัยเยาว์ ครเูป็นผูม้คีวามรกั

และภูมใิจในความเป็นคนพ้ืนเมอืง เคารพภูมปัิญญา

ท้องถ่ิน ซึ่งความเป็นครูดนตรีพ้ืนบ้านล้านนาของ

ครูพรหเมศวร์ ได้สอดคล้องกับความเป็นครูดนตรี

พ้ืนบ้านล้านนาท่ีด ีดงัท่ีกิจชยั ส่องเนตร ได้กล่าวว่า 

ครูดนตรีพ้ืนบ้านล้านนาที่ดีต้องเป็นผู้มีความภาค

ภูมิใจในความเป็นพ้ืนบ้านของตน มีใจรักในศิลป

วัฒนธรรมท้องถิ่น และที่ส�าคัญคือนอกจากมีฝีมือ

การเล่นดนตรีที่ดีแล้ว ยังต้องสามารถถ่ายทอดให้

ได้ดีด้วย (กิจชัย ส่องเนตร, 2561) จะเห็นว่าจาก

การได้รับการปลูกฝังแต่วัยเยาว์ท�าให้ครูได้รับการ

บ่มเพาะด้านความเป็นครูดนตรีพ้ืนบ้านล้านนา 

ประกอบกับอุปนิสัยส่วนตัวของครูที่มีความใฝ่รู ้

ใฝ่เรียน มีทัศนคติท่ีดีต่อความเป็นครูดนตรี และ

ขยันฝึกฝนหมั่นหาประสบการณ์เพ่ือพัฒนาตนเอง

อยู่เสมอ ท�าให้ครูเป็นครูดนตรีพ้ืนบ้านล้านนา 

อย่างสมบูรณ์ 

 2. ครูเป็นผู้มีความเสียสละและทุ่มเทกับ

การสอนดนตรี ให้ความส�าคัญกับผู้เรียนทุกคน  

ครูปฏิบตัหิน้าท่ีครดูนตรีทุกวัน ท้ังการรบัราชการครู

ที่โรงเรียนด�ารงค์ราษฎร์สงเคราะห์ซึ่งเป็นการ

จดัการศกึษาในรปูแบบการศกึษาในระบบ บางครัง้

มีกิจกรรมท่ีต้องสอนเพ่ิมเติมนอกวันและเวลา

ราชการ นอกจากนี้ครูยังเป็นวิทยากรสอนดนตรี 

ให้กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยวัย 

ที่สามนครเชียงราย ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาใน 

รูปแบบการศึกษานอกระบบ และการสอนดนตรี 

พ้ืนบ้านล้านนาให้กับชมรมดนตรีพ้ืนบ้านผู้สูงอายุ 

ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาในรูปแบบการศึกษาตาม

อัธยาศัย อีกท้ังยังเป็นการสอนแบบจิตอาสาที่ครู

ยินดีมาสอนโดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ กล่าวได้

ว่าครูเป็นผู้ที่มีความทุ่มเทให้กับการท�างานด้าน 

การสอนดนตรีให้กับผูเ้รียนในทกุรปูแบบการศกึษา 

ความเป็นครูของครูพรหเมศวร์ ได้สอดคล้องกับ

ความเป็นครูท่ีส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

แห่งชาติ ส�านักนายกรัฐมนตรี (2542) ได้ระบุว่า 

ต้องมีความเสียสละ เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ เห็นแก่

ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

 3.  ส�าหรับในด้านการสอนดนตรีพ้ืนบ้าน

ล้านนาให้กับผู้สูงอายุของครูพรหเมศวร์ สรรพศรี  

ผู ้วิจัยมองว่านอกจากจะเป็นศาสตร์ด้านดนตรี

ศึกษาแล้ว ยังมีความเชื่อมโยงในมิติของดนตรี
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บ�าบัดอีกด้วย เนื่องจากครูมุ่งสอนเพื่อสุขภาวะที่ดี

ของผู ้เรียนทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยทาง

ร่างกายน้ันพบว่า ผู ้สูงอายุท่ีมีปัญหาสุขภาพ 

ด้านกล้ามเน้ืออ่อนแรงเมื่อมาฝึกเล่นซึงซึ่งเป็น

เครือ่งดนตรปีระเภทดดี ผลคอื สมรรถภาพกล้ามเน้ือ

แข็งแรงขึ้นจากการฝึกหัดบรรเลง และทางด้าน

จติใจพบว่าผูส้งูอายุในชมรมดนตรพ้ืีนบ้านทกุคนมี

สุขภาพจิตที่ดี ไม่มีความเครียด ซึ่งผลการสอนของ

ครูได้สอดคล้องกับค�ากล่าวของรองศาสตราจารย์

ดร.สุกรี เจริญสุข ท่ีได้กล่าวถึงความส�าคัญของ

ดนตรีกับผู้สูงอายุไว้ว่า เสียงดนตรีเป็นเพ่ือนท่ีดี

ส�าหรับผู้สูงอายุ มีอิทธิพลต่อร่างกายจิตใจ (สุกรี 

เจรญิสขุ, 2550) จงึมกีารน�าดนตรมีาประยุกต์ใช้ใน

การเยียวยาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ และ 

ดนตรีสามารถช่วยฟื้นฟูและพัฒนาด้านร่างกาย 

อารมณ์ และจิตใจเพ่ือให้มีสภาพท่ีดีขึ้น (บุษกร 

บิณฑสันต์, 2553) จะเห็นว่าดนตรีมีความส�าคัญ

และส่งผลต่อผู ้สูงอายุ ดังนั้นผู ้ท่ีจะน�ากิจกรรม

ดนตรีเข้าไปใช้กับผู้สูงอายุควรเป็นผู้ที่มีความรู ้

ความเข้าใจอย่างแท้จรงิท้ังในศาสตร์ของดนตรแีละ

ความเข้าใจวัยผู้สูงอายุ ซึ่งครูพรหเมศวร์เป็นผู้ที่มี

ความแตกฉานด้านดนตรีพ้ืนบ้านล้านนาและ 

มปีระสบการณ์การสอนดนตรใีห้กับผูส้งูอายุมาเป็น

เวลานาน ท�าให้ครูมีความเข้าใจถึงความต้องการ

และข้อจ�ากัดของผู้เรียน สามารถจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม

 4.  ความเป็นครดูนตรพ้ืีนบ้านล้านนาของ

ครูพรหเมศวร์ได้ตรงกับคุณลักษณะความเป็น 

ครูดนตรีที่ดีอันต้องประกอบไปด้วยคุณลักษณะ

ส�าคัญ 4 ด้าน ได้แก่ 1) เป็นผู้มีบุคลิกภาพท่ีดี  

2) เป็นผู้มีคุณธรรม 3) เป็นผู้มีความรู้ และ 4) เป็น

ผู้มีความสามารถด้านการสอน ซึ่งคุณลักษณะ 

ดังกล่าวทั้ง 4 ด้าน ผู้วิจัยได้ท�าการศึกษางานวิจัย

ของ วรรณิสา ประเสริฐศุภวิทย์ (2555) ที่ท�าการ

ศึกษาเรื่อง การศึกษาต้นแบบความเป็นครูท่ีดี: 

กรณศีกึษาพันเอกชชูาต ิพิทกัษากร ศลิปินแห่งชาติ 

ซึ่งมุ ่งเน ้นความเป็นครูด้านดนตรีสากล และ 

งานวิจัยของเสาวภาคย์ อุดมวิชัยวัฒน์ (2559) 

ที่ท�าการศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์อัตลักษณ ์

ความเป็นครูดนตรีไทยของครูส�าราญ เกิดผล ศลิปิน

แห่งชาติ ซึง่มุง่เน้นความเป็นครดู้านดนตรไีทย ท้ังนี้ 

ในการศกึษาวิจยัคร้ังน้ีผู้วิจยัมุง่ศกึษาต้นแบบความ

เป็นครูดนตรีพ้ืนบ้านล้านนาของครูพรหเมศวร์  

ซึง่จากการศึกษาพบว่า ครูมคุีณลกัษณะความเป็น

ครูดนตรีท่ีดีครบทั้ง 4 ด้านตามที่เคยมีผู้น�าเสนอ

ข้อมูลวิจัย แต่นอกเหนือจากคุณลักษณะส�าคัญ 

ดังกล่าว ผู้วิจัยพบคุณลักษณะความเป็นครูของ 

ครูพรหเมศวร์เพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งมิติ คือ ความเป็นคน 

ในวัฒนธรรม ซึง่ม ี2 ประเดน็ย่อย ได้แก่ การด�าเนิน

ชีวิตตามวิถีของชาวล้านนา และความผูกพันกับ

ดนตรีพ้ืนบ้านล้านนา จะเห็นได้ว ่าความเป็น 

ครูดนตรีทีดี่ของครูพรหเมศวร์ มท้ัีงหมด 5 ด้าน ได้แก่ 

1) ด้านบคุลิกภาพ 2) ด้านคณุธรรม 3) ด้านความรู้ 

4) ด้านการสอน และ 5) ด้านความเป็นคนใน

วัฒนธรรม ซ่ึงด้านสุดท้ายเป็นคุณลักษณะเด่น

เฉพาะตวัของครูพรหเมศวร์ ท�าให้ครูมคีวามเป็นต้น

แบบครูดนตรีพื้นบ้านล้านนาได้อย่างสมบูรณ์

 5.  มิอาจปฏิเสธได้ว่าข้อได้เปรียบของ 

ผู ้ วิจัยในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือความสัมพันธ์ 

ที่มีความใกล้ชิดกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลอันน�ามาซึ่ง

ความสะดวกต่อการเก็บข้อมูลเชิงลึก ท�าให้ผู้วิจัย

ได้ข้อมูลในมิติด้านต่าง ๆ ของครูพรหเมศวร ์
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อย่างครบถ้วนและละเอียด ได้รับความร่วมมือ 

ในการให้การสัมภาษณ์จากทุกกลุ่มผู ้ให้ข้อมูล  

แต่จากการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ตลอดระยะเวลาการ

เก็บข้อมลูภาคสนามท�าให้ผูวิ้จยัพบว่า ตัวผูว้จิยัเอง

ในฐานะของบุตรสาวมีโอกาสได้สัมผัสกับตัวตน

ของครูพรหเมศวร์มากขึ้น ได้รับรู้เรื่องราวในชีวิต 

ทีผ่่านมาของครพูรหเมศวร์แบบท่ีผูวิ้จยัไม่เคยได้รบั

รู้รายละเอียดมาก่อน แม้ว่าผู้วิจัยจะอยู่ในสถานะ

บุตรสาวที่มีความใกล้ชิดกับครูพรหเมศวร์ผู้เป็น

บิดาก็ตาม ด้วยความใกล้ชิดท่ีแน่นแฟ้นนี้ท�าให ้

ผู้วิจัยไม่เคยมองครูพรหเมศวร์ในฐานะ “ครู” หรือ 

“ศิลปินพื้นบ้าน” อย่างที่บรรดาลูกศิษย์และบุคคล

ทั่วไปมองครูพรหเมศวร์ แต่ท้ังชีวิตที่ผ่านมาผู้วิจัย

มองครูพรหเมศวร์เป็นเพียง “พ่อ” คนหนึ่งมาโดย

ตลอด ความผูกพันทางสายเลือดน้ีอาจท�าให้เรา

มองข้ามรายละเอียดบางประการของคนใกล้ตัว 

 กล่าวได้ว่าการท�าวิจัยครั้งน้ีของผู ้วิจัย 

นอกจากจะได้องค์ความรู้ด้านความเป็นครูดนตรี

พ้ืนบ้านล้านนาอันสามารถน�าไปเป็นประโยชน์ต่อ

วงการดนตรีศึกษาได้แล้วนั้น ยังเป็นการเปิดประตู

อกีบานท่ีท�าให้ผูวิ้จยัได้มโีอกาสได้สมัผสัและใกล้ชดิ

กับครูพรหเมศวร์ผู ้เป็นบิดามากขึ้น ได้รู ้จักท่าน 

ในมุมที่ไม่เคยมองมาโดยตลอด ท�าให้ผู ้วิจัยมี 

ความภาคภูมิใจอย่างลึกซึ้งในงานวิจัยชิ้นนี้ ส่งผล

ให้ผูวิ้จยัมคีวามมัน่ใจและมกี�าลงัใจมากข้ึนในการ

ก้าวเดินของชีวิตในสายวิชาชีพดนตรี 

ข้อเสนอแนะ

 1.  ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการท�าวิจยัครัง้นี้

   การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาในมิติ

ความเป็นครดูนตรพ้ืีนบ้านล้านนาของครพูรหเมศวร์ 

สรรพศรี ซึ่งจากการท�าวิจัยพบว่า นอกจากความรู้

ความสามารถด้านดนตรีพ้ืนบ้านล้านนาที่ครูมี

ความรู้อย่างลึกซึ้งและเป็นท่ียอมรับของผู้คนใน

วงการดนตรพ้ืีนบ้านล้านนา ครยัูงมคีวามเชีย่วชาญ

ด้านการบรรเลงดนตรีไทยโดยเฉพาะในกลุ ่ม 

เครื่องสายไทย ทั้งซอด้วง ซออู้ ขิม จะเข้ โดยได้รับ

การถ่ายทอดโดยตรงจากบดิา ผูเ้ป็นนกัดนตรใีนคุม้

พระราชชายาเจ้าดารารศัม ีและได้รับการถ่ายทอด

จากครูดนตรีไทยในคุ้มในสมัยนั้น อาทิเช่น ครูช่อ 

สนุทรวาทิน, เจ้าบวัชมุ ณ เชยีงใหม่, หลวงสนธิ วชิา

อาจ ผู้วิจยัเห็นว่าเป็นประเดน็ท่ีมคีวามน่าสนใจควร

ค่าแก่การศึกษาวิจัยให้ลุ ่มลึกในมิติน้ีเพ่ิมเติม 

อีกด้วย

 2.  ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

ปัจจบุนังานวจิยัทีเ่ก่ียวข้องกับดนตรพ้ืีนบ้านล้านนา

ในมิติของดนตรีศึกษายังมีไม ่มากนัก ผู ้ วิจัย 

จงึเห็นสมควรให้มกีารศกึษาและรวบรวมองค์ความรู้

ด้านดนตรีพ้ืนบ้านล้านนาเพ่ิมเติม จัดเรียงระบบ

ข้อมลูและจดัท�าเป็นเกณฑ์มาตรฐานเฉกเช่นเดียวกับ

ดนตรีสากลและดนตรีไทย
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