Veridian E-Journal, Silpakorn University
ISSN 1906 - 3431

Humanities, Social Sciences and arts
Volume 12 Number 6 November – December 2019

กรอบมโนทัศน์ เรื่อง การใช้หลักความเมตตาในการสอนดนตรีไทย
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์สงบศึก ธรรมวิหาร
(A Conceptual Model Of Metta (Loving-Kindness) Engagement In Thai
Classical Music Teaching Of Assistant Professor Sangobseuk Thamviharn)
พรปวีณ์ จันทร์ผ่อง (Pornpawee Junpong)*
ดนีญา อุทัยสุข (Dneya Udtaisuk)**

Received: June
26, 2019
Revised:
September 27, 2019
Accepted: October
4, 2019

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างกรอบมโนทัศน์เรื่อง เรื่อง การใช้หลักความเมตตาในการสอน
ดนตรีไทย ของผู้ช่วยศาสตราจารย์สงบศึก ธรรมวิหาร ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้ทฤษฎีฐานรากเป็น
แนวทางการดาเนินการวิจัย (grounded theory research) โดยมีขั้นตอนในการวิจัยคือ ศึกษาข้อมูลเพื่อกาหนด
กรอบแนวคิ ด ในการวิ จั ย โดยได้ ศึ ก ษาข้ อ มู ล ด้ า นอั ต ชี ว ประวั ติ และแนวคิ ด การถ่ า ยทอดดนตรี ไ ทยของ
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ส งบศึ ก ธรรมวิ ห าร ความหมาย ลั ก ษณะ และบทบาทของความเมตตา รู ป แบบและ
วัตถุประสงค์ของการสอนดนตรีไทย และเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตแบบมี ส่วน
ร่วม ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา(content analysis)สร้างข้อสรุปแบบอุปนัยวิเคราะห์และนาเสนอเป็นกรอบมโนทัศน์
ผลการวิจัยพบว่า กรอบมโนทัศน์เรื่อง เรื่อง การใช้หลักความเมตตาในการสอนดนตรีไทย ของผู้ช่วย
ศาสตราจารย์สงบศึก ธรรมวิหาร แบ่งได้ 5 ประเด็น ดังนี้ 1) การให้ด้วยหลักจิตวิทยาเชิงบวก ท่านเป็นผู้สร้าง
บรรยากาศในการเรียนที่ดี เป็นผู้ที่มีอารมณ์ขัน ให้ความรัก กาลังใจ และข้อคิดต่อศิษย์ 2) การให้ด้วยหลักความ
เข้าใจในความแตกต่างของผู้เรียน ใช้การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีความยืดหยุ่นในการสอน 3) การให้
ความรู้ที่ ถูกต้ อง โดยมีความอดทน ใจเย็น ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบในหน้าที่การสอนของตนเอง
อย่างสูง 4) การให้ความรู้ที่ครบถ้วน โดยสามารถสอนได้ทุกเวลา จนได้รับการขนาดนามว่า “ตู้พจนานุกรมเพลง
ไทยเคลื่อนที่” และ 5) การให้ประสบการณ์ตรง โดยให้คาปรึกษา มอบโอกาสและประสบการณ์ทางดนตรีที่ดีและ
หลากหลายให้กับศิษย์
คาสาคัญ : ความเมตตา, สงบศึก ธรรมวิหาร, การสอนดนตรีไทย
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Abstract
The purpose of this research was to: create a conceptual model of Metta (Lovingkindness) in Thai classical music teaching of Assistant Professor Sangobseuk Thamviharn. This
qualitative research applied grounded theory research methodology; reviewing literature was
reviewed in many areas to map the conceptual framework. The literature data includes
autobiographical information, his style and objectives in the transmission of Thai classical
music. Moreover, resources related with the meaning, characteristics and roles of Metta
(Loving- kindness) were reviewed. The data was gathered through in-depth interview and
participative observation. The content was analyzed through inductive method, then synthesized
as a conceptual model.
The research result indicated that: a conceptual model of Metta (Loving-kindness)
engagement in Thai classical music teaching and transmission of Assistant Professor
Sangobseuk Thamviharn can be divided in to five aspects. 1) Kindness with positive psychology
mind, where he infused and learning atmosphere with his sense of humor along with his love
and support. 2) Kindness with understanding the individual differences; where he adapted his
lessons to fit well with leach different learners. 3) Kindness to provide valid and reliable
subject matters, where he dedicated his time and effort with high commitment. 4) Kindness to
provide resourceful subject matters, where he was willing to give all knowledge, he had
collected, to his students at any time needed. As a result, he was name “The moving
encyclopedia of Thai classical music” 5) The kindness to provide real life music experiences,
where he gave not only advise but also opportunities in variety as well as in quality.
Keywords: Metta (Loving kindness), Sangobseuk Thamviharn, Thai classical music teaching
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ในปัจจุบัน ประเทศไทยต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงด้านสังคม และก้าวกระโดดของเทคโนโลยีที่
นาไปสู่การเป็นสังคมดิจิทัล ทาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ความเสื่อมถอยทางวัฒนธรรมของเยาวชน
และคนในสังคม การให้คุณค่าและความนิยมกับความสนุกสนานและความฟุ้งเฟ้อ การละเลยเรื่องระเบียบวินัย
ขาดความรับผิดชอบ ขาดความเคารพเกรงใจต่อผู้อาวุโสกว่า ด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงได้ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว
จึงได้มีการระบุแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งถือเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็น
กฎหมายบังคับใช้โดยมีหลักการสาคัญคือ มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสาหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่
สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและ
จริยธรรม โดยได้ตระหนักถึงความสาคัญ คือ “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข
ในสังคม”
“ครู” เป็นบุคคลสาคัญที่จะทาให้การพัฒนาคนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากครู คือ ผู้ที่ให้
ความรู้และอบรมสั่งสอนให้ลูกศิษย์เป็นบุคคลที่มีความสามารถ และมีคุณธรรมควบคู่กันไป โดยให้ทั้งความรู้และ
ให้แนวทางที่จะประพฤติตนเป็นคนดีมีคุณค่าแก่สังคมด้วย บทบาทหน้าที่สาคัญของครูอย่างยิ่งคือการสร้างคนดี
เพื่อพัฒนาประเทศชาติ (ผกา สัตยธรรม, 2544) ทั้งบริบทด้านการปลูกฝังทางวิชาการ และการเป็นต้นแบบด้าน
คุณธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้แนวทางประพฤติตนแก่ศิษย์ ในวัฒนธรรมธรรมของไทยยังคงให้ความสาคัญ
กับการประพฤติตนเป็นต้นแบบ (Model) ด้านคุณธรรม ความดี มากกว่าการพร่าสอนโดยไม่ต้องปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่าง ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่คณะครู
โรงเรียนวังไกลกังวล เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2524 ที่ว่า
“…ในส่วนครูนั้น ก็จำเป็นที่ต้องทำตัวให้ดี เป็นที่เคำรพรักใคร่ และเชื่อถือได้สนิทใจ ข้อหนึ่ง
จะต้องฝึกฝนตนเองให้แตกฉำนและแม่นยำ ชำนำญ ทั้งในด้ำนควำมรู้และวิธีสอน เพื่อสำมำรถสั่งสอนได้
อย่ำงแจ่มกระจ่ำงและถูกต้องสมบูรณ์ อีกข้อหนึ่งจะต้องฝึกหัดจิตใจของตนเองให้เข็มแข็งหนักแน่น
สุจ ริต ซื่ อตรง ประกอบด้ ว ยเมตตำกรุณ ำ ควำมสุ ภำพ อ่อนโยน จะได้ น ำศิษ ย์ ให้ม องเห็น ซึ้ ง และ
ประทับใจในควำมสำมำรถและควำมดีของครูแล้วกำหนดจดจำเป็นแบบฉบับ กำรให้กำรศึกษำก็จะ
บรรลุผลครบถ้วนตำมจุดประสงค์…”
จากในข้างต้น แสดงให้เห็นถึงว่า ครูจะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความชานาญในสิ่งที่จะสอนอย่างกระจ่าง
อีกทั้งยังต้องเป็นผู้มีความเมตตากรุณาให้แก่ศิษย์ “ความเมตตา” จึงเป็นคุณธรรมสาคัญ ที่ใช้ยึดถือในการ
ประกอบกิจกรรมทั้งปวง รวมทั้งการดารงชีวิตในสังคม ช่วยให้ทากิจการงานต่าง ๆ สาเร็จได้อย่างง่ายดาย และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้เป็นแนวทางให้ผู้ที่เป็นครูได้ยึดถือปฏิบัติ ในการสอนให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความรู้และมี
คุณธรรมที่ดีงาม
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ความเมตตา เป็นหลักธรรมที่ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล มีผู้ให้ความหมายของความเมตตาเอาไว้หลายท่าน
ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยสรุปแล้ว เมตตา คือ ความคิดปรารถนาจะให้เขาเป็นสุข มีไมตรี
ความรัก ความปรารถนาดี ความเห็นอกเห็นใจ ความเข้าใจดีต่อกัน ความใฝ่ใจ หรือต้องการสร้างเสริมประโยชน์
สุขให้แก่เพื่อนมนุษย์ โดยที่อานุภาพของความเมตตานั้นยังส่งผลทั้งต่อตนเอง ต่อบุคคลรอบข้าง รวมถึงต่อสังคม
ประเทศชาติด้วยด้วย ดังจะขอยกตัวอย่างการนิยามของความเมตตา จากท่านพุทธทาสภิกขุ ที่ว่า
“…ถ้ำเห็นแก่ตัว เมตตำกรุณำใครไม่ได้ มันต้องมีสติปัญญำขนำดที่รู้ว่ำ ชีวิตทุกชีวิตเป็นชีวิต
เดียวกัน แล้วรักกันในฐำนะที่ว่ำมีหัวอกเดียวกัน เมตตำอยู่ในเนื้อในตัวเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์โดยไม่
ต้องเจตนำกระทำ โดยไม่ต้องตั้งใจว่ำจะเมตตำ มันก็เมตตำ แล้วก็เมตตำจริง ๆ ด้วย เมตตำ
กว้ำงขวำง มันช่วยเหลือคนอื่น ขนำดที่ว่ำเอำชีวิตให้ไปด้วยเลยก็ได้…”
(พุทธทาสภิกขุ, 2534)
จากข้อความดัง กล่ า ว จะเห็น ได้ ว่า ความเมตตาจัด เป็ นธรรมพื้น ฐานของใจขั้น แรก ในการสร้า ง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลซึ่งทาให้มองกันในแง่ดี หวั งดีต่อกัน พร้อมที่จะรับฟัง และเจรจากันด้วยเหตุด้วยผล
ไม่ยึดเอาความเห็นแก่ตัว มีอคติ คือ ความโกรธ ความเกลียดเป็นที่ตั้ง โดยแสดงออกได้ 3 ทาง คือ แสดงด้วยกาย
แสดงด้วยวาจา และแสดงด้วยใจ ผู้ที่ได้รับความเมตตานั้น ก็มีความยินดี เป็นที่ปลื้มใจแก่ทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ให้และ
ผู้รับ โดยทางกายสามารถให้ได้ด้วยการแบ่งปัน เอื้อเฟื้อ เสียสละสิ่งของ ให้กาลังใจ ให้ความเอ็นดู ปรารถนาดี
ให้การทุ่มเท และอุทิศตน รวมถึงไม่ใช้อารมณ์รังแกผู้อื่น ทางวาจา คือให้คาแนะนา และให้กาลังใจ ไม่พูดด้วย
ความเกรี้ยวกราด ทางใจ คือ ให้ความเข้าใจ เห็นใจ ให้อภัยและปล่อยวาง รวมถึงไม่คิดร้ายใส่ความผู้อื่น
หากขาดความเมตตาย่อมก่อให้เกิดผลเสียตามมาในหลายด้าน สังคมไร้ความรัก ความจริงใจ เกิดการ
แบ่งแยกกันในสังคม ความเมตตาเช่นนี้จึงมีค่า “ค้าจุนโลก” มีแต่ทาให้ชีวิตทั้งปวงเจริญงอกงาม เมตตาธรรมจึง
นาพา “สันติสุข” ต่อตนเองและชาวโลก (พระวรศักดิ์ วรธมฺโม, 2525) และความเมตตายังสามารถปรับใช้ในเชิง
จิ ต วิ ท ยาแนวพุ ท ธซึ่ ง ส่ ง ผลโดยตรงในการเพิ่ ม พู น สั น ติ ภ าวะให้ กั บ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ความเมตตาได้ อ ย่ า งดี อี ก ด้ ว ย
(ดลดาว ปูรณานนท์, 2551) ซึ่งความเมตตานี้ อาจหมายถึงว่าครูมีความมุ่งหวังให้ศิษย์นั้นประสบแต่ความสันติสุข
ไม่นิ่งดูดายต่อปัญหาของศิษย์ สอดส่องดูแล แม้จะว่ากล่าวติเตียนก็ทาด้วยความรักและเมตตา รวมถึงยังต้อง
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับศิษย์ได้ยึดถือเป็นแบบอย่างได้
การที่ผู้เรียนจะเรียนได้ดีต้องเกิดจากความเชื่อความศรัทธา ความสนใจ รวมถึงการเห็นความสาคัญ
ของสาระเนื้ อหา ผู้ เรีย นจะเกิดฉัน ทะในการเรีย นหากรู้สึ กได้ว่า ครูมี ความเป็นกัลยาณมิ ตร เป็ นผู้ที่ สามารถ
ไว้วางใจ ให้การนับถือและปรึกษาได้ โดยที่ความเมตตาจะเป็นส่วนเสริมสร้างความสมดุลระหว่างความรู้ คือวิชชา
และความรั ก คือ ความกรุณ า และยั ง เป็ น พลั ง หนุ น ให้รู้จั กพั ฒ นาตนเองเพื่ อให้พ ร้อมที่ จ ะพั ฒ นาผู้ อื่น ด้ ว ย
(จาเริญรัตน์ จิตต์จิรจรรย์, 2557)
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ในบริบทการเรียนการสอนดนตรีไทย มีระบบแบบแผนอันดีงามที่ใช้ยึดถือปฏิบัติกันมาช้านานตั้ งแต่
สมัยโบราณ คือ การจัดการเรียนการสอนดนตรีไทย แบบ “ มุขปาฐะ (oral Culture)” ซึ่งเป็นรูปแบบในการ
ถ่ายทอดและยังคงเป็นรูปแบบเดียวที่ยึดถือใช้สาหรับการเรียนการสอน หากคานึงถึงประเพณีปฏิบัติอันสืบเนื่อง
จากการสอนผ่านระบบ บ้าน วัด วัง (พูนพิศ อมาตยกุล, 2529) จะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างครูกับศิษย์นั้นมี
ความใกล้ชิดกันอย่างมาก ส่วนผู้เป็นศิษย์จะต้องไปทาการฝากตัวเป็นศิษย์ที่บ้านของครู ไปพักอาศัยรวมถึงคอย
ดูแลปรนนิบัติตลอดระยะเวลาที่เรียนดนตรีด้วย ในส่วนของครูเป็นผู้ให้ความรู้ ความเอื้ออาทร ดูแลทั้งเรื่องชีวิต
ความเป็นอยู่ การอานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับศิษย์ ซึ่งต้องอาศัยหลักความมีเมตตา ในการถ่ายทอดองค์
ความรู้ทางดนตรี รวมถึงปลูกฝังความเป็นนักดนตรีที่ดีให้กับศิษย์ มีความปรารถนาดีและมองว่าศิษย์นั้นเสมือน
คนในครอบครัวตนเอง โดยมิได้คิดค่าตอบแทนแต่อย่างใด ทั้งตัวครูผู้สอนปฏิ บัติตนเป็นต้นแบบที่ดีให้ศิษย์เห็น
เป็นที่ประจักษ์
ในปัจจุบันการสอนดนตรีไทยในหลายบริบท ได้ปรับเปลี่ยนจากการเรียนการสอนนอกระบบ และการ
เรียนการสอนตามอัธยาศัย มาสู่การเรียนการสอนในระบบ ทาให้รูปแบบการอุปถัมภ์ระหว่างครูกับศิษย์นั้น
เลือนรางไป เปลี่ยนเป็นการปฏิบัติการสอนในหน้าที่ตามกรอบรายวิชาและจานวนคาบที่ระบุในหลักสูตร ทาให้
ความพิถีพิถันในการอบรมบ่มนิสัยถูกจากัดด้วยเวลาและสถานที่ ถึงกระนั้นก็ตาม ความมีเมตตาให้กับศิษย์ มี
ความเอาใจใส่ ทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับศิษย์อย่างไม่ย่อท้อ ให้คาแนะนา และการช่ วยเหลือศิษย์ทั้งในเวลาและ
นอกเวลาสอน พร้อมทั้งให้การอบร่มสั่งสอนมารยาท และพฤติกรรมอันดีงามให้ศิษย์พึงมีและเป็นคนดีในสังคม
ควบคู่ กับ การปลูกฝัง ความเป็ นครูด นตรีไ ทยที่ดี ทั้ง ด้า นบุ คลิ กภาพ องค์ความรู้ท างดนตรีไทย และคุณธรรม
จริยธรรมของความเป็นครูที่ดี ผ่านการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี สามารถส่งผลดีต่อการรับรู้ความเป็น
ตัวตนของศิษย์ทั้งในระยะสั้น (ในห้องเรียน) ระยะยาว (นอกห้องเรียน) ทั้งทางตรงและทางอ้อม จนทาให้ศิษย์
รับรู้ได้ถึงความปรารถนาดีที่มีให้ จนเกิดความเคารพ ศรัทธา และเกิดแรงบันดาลใจ ยังคงเป็นวิธีการอบรมบ่ม
นิสัยที่ทรงคุณค่าทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม และการถ่ายทอดความรู้ ความคิด และการผลิตคนมีคุณภาพ สมควร
แก่การรักษาไว้ให้อยู่คู่วัฒนธรรมไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงบศึก ธรรมวิหาร เป็นครูดนตรีไทยที่เป็นอย่างที่ดีในการถ่ายทอดดนตรีไทย
ที่ได้รับการยอมรับในวงการดนตรีไทยว่าเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยวัยวุฒิ และคุณวุฒิ ทั้งยังเป็นต้นแบบที่ดีในการ
ถ่ายทอดดนตรีไทยและปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้อง ดีงาม ทั้งยังมีความรัก และเมตตาให้กับศิษย์ทุกคนเด่นชัดมา
ตลอดระยะเวลาการสอนดนตรีไทยกว่า 40 ปี อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านองค์ ความรู้ดนตรี
ไทยอย่างถ่องแท้ ท่านเป็นผู้ที่อนุรักษ์ สืบทอดดนตรีไทยตามขนบแบบแผนโบราณอย่างดียิ่ง ไม่ผิดเพี้ยน และด้วย
ประสบการณ์การเรียนดนตรีไทยที่สั่งสมมาตั้งแต่เยาว์วัยจากทั้งครอบครัว และกับบรมครูทางด้านดนตรีไทย
ที่เป็ น แบบแผนดั้ ง เดิ ม ณ กรมมหรสพ เช่ น ครูหลวงบ ารุงจิ ต รเจริญ (ธู ป สาตนวิ ลั ย ) ขุน บรรจงทุ้ ม เลิ ศ
(ปลั่ง ประสานศัพท์) ครูมนตรี ตราโมท ครูสอน วงฆ้อง ฯลฯ เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดารงตาแหน่ง
อาจารย์ประจาของสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการสอนวิชาทักษะดนตรี
ไทย และวิชารวมวง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 มาจนถึงปัจจุบัน จึงเป็นครูดนตรีไทยที่มีลูกศิษย์เป็นจานวนมาก เป็นผู้ที่
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ผลิตบัณฑิตครุศาสตร์ดนตรีศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งลูกศิษย์เหล่านั้นยังประสบความสาเร็จในการ
ประกอบการงานที่เจริญก้าวหน้าจนถึงทุกวันนี้
ผู้ วิ จั ย ได้ ต ระหนั ก ถึง แรงบั น ดาลใจ และซาบซึ้ ง ในความมี เมตตาในการสอนและอบรมบ่ ม นิ สั ย
ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงบศึก ธรรมวิหาร เป็นอย่างมาก จึงต้องการที่จะศึกษา สารวจ และวิเคราะห์ข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงบศึก ธรรมวิหาร และสัมภาษณ์กลุ่มครอบครัว ผู้ร่วมงาน และลูกศิษย์ที่
ได้ รับ การถ่า ยทอดโดยตรง อีกทั้ ง จากประสบการณ์ ต รงของผู้ วิ จั ย ตลอดระยะเวลาที่ ไ ด้ ศึกษาเล่ า เรี ย นกั บ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงบศึก ธรรมวิหาร มาเป็นระยะเวลา 7 ปี เพื่อรวบรวม อธิบาย และนาเสนอกรอบมโนทัศน์
การใช้หลักความเมตตาในการสอนดนตรีไทย ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงบศึก ธรรมวิหาร เพื่อเป็น ต้นแบบ
แนวทางการเป็นครูดนตรีไทยที่ดี ให้ครูดนตรีไทย และครูในบริบทสังคมไทยปัจจุบัน ได้ยึดถือและนาไปประยุกต์
ปฏิบัติใช้สืบไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่ อ สร้ า งกรอบมโนทั ศ น์ เ รื่ อ ง การใช้ ห ลั ก ความเมตตาในการสอนดนตรี ไ ทย ของผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์สงบศึก ธรรมวิหาร
กรอบแนวคิดการวิจัย

1492

Veridian E-Journal, Silpakorn University
ISSN 1906 - 3431

Humanities, Social Sciences and arts
Volume 12 Number 6 November – December 2019

วิธีวิจัย

งานวิจั ยนี้ ใช้ ระเบี ยบวิ ธีวิ จัย เชิ งคุณภาพ โดยผู้ วิจั ยได้กาหนดระเบีย บวิ ธีการด าเนิน การวิ จัย เป็ น
ขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาข้อมูลเพื่อกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
ในขั้ น ตอนนี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาข้ อ มู ล ด้ า นอั ต ชี ว ประวั ติ และแนวคิ ด การถ่ า ยทอดดนตรี ไ ทยของ
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ส งบศึ ก ธรรมวิ ห าร ความหมาย ลั ก ษณะ และบทบาทของความเมตตา รู ป แบบและ
วัตถุประสงค์ของการสอนดนตรีไทย โดย เอกสาร ทฤษฎี แนวคิด หลักการ ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. การดาเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ
ผู้วิจัยกาหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็น 3 กลุ่มได้แก่ 1) ผู้ให้ข้อมูลหลัก (key informants) โดยใช้การเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง โดยผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงบศึก ธรรมวิหาร 2) กลุ่ม
ครอบครัวและผู้ร่วมงาน โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือก คือ ต้องเป็นเป็นบุคคลในครอบครัว ผู้ที่มีความใกล้ชิด สนิท
สนม หรือบุคคลผู้ที่มีการทางานร่วมกันหรือมีการติดต่อกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สงบศึก ธรรมวิหาร ทั้งในอดีตและ
ปัจจุบัน 3) กลุ่มลูกศิษย์ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้โดยตรง โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือก คือ ต้องเป็นลูกศิษย์ที่
ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านดนตรีไทยโดยตรงกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงบศึก ธรรมวิหาร มาไม่ต่ากว่า 5 ปี
โดยผู้ให้ข้อมูลกลุ่มผู้ครอบครัวและผู้ร่วมงาน และกลุ่มลูกศิษย์ที่ได้รับการถ่ายทอดโดยตรงผู้วิจัย ใช้การเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (purposive sampling) ร่วมกับการคัดเลือกจากการได้รับการแนะนาต่อ ๆ กันไป จากบุคคลใน
กลุ่มลูกศิษย์ที่ได้รับการถ่ายทอดโดยตรงจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สงบศึก ธรรมวิหาร ที่มีประสบการณ์คล้ายคลึง
กัน ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) ซึ่งใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 2 แบบ อันได้แก่ 1) แบบสังเกต ผู้วิจัยใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (participant observation) ในการ
สังเกตการณ์การจัดเรียนการสอนของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงบศึก ธรรมวิหาร และ 2) แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง (Structured interview) ให้ได้ข้อมูลมากเพียงพอและมีประสิทธิภาพ และผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา (content analysis) โดยวิเคราะห์จากการจดบันทึกภาคสนาม (fieldnotes) ซึ่งเป็นข้อมูลที่บันทึกจาก
การที่ได้สังเกตการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทย ของผู้ช่วยศาสตราจารย์สงบศึก ธรรมวิหาร และวิเ คราะห์จาก
แบบสัมภาษณ์ ใช้การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (data triangulation) จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั้งสามกลุ่ม
(สุภางค์ จันทวานิช, 2561)
งานวิจัยครั้งนี้ยังเป็นการวิจัยแบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูล (grounded theory research) โดยเริ่มจาก
การดาเนินการแบบ วิธีอุปนัย (inductive approach) อย่างคอนข้างเคร่งครัด ข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่
เจาะจงเลือก แล้วนามาวิเคราะห์เป็นข้อสรุปหรืออธิบายเชิงทฤษฎีจากข้อมูลนั้น (from the particular to the
general) ซึ่งจะเน้นการตีความข้อมูลออกมาในเชิงแนวคิดทฤษฎี จากความเป็นนามธรรมให้อยู่ในรู ปแบบของ
มโนทัศน์ ที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ ต่าง ๆ โดยที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อม ๆ กับการเก็บรวบรวมข้อมูล
จนกระทั่งชุ ดข้อมู ลที่ได้ มานั้ นถึงจุ ดอิ่มตั ว (saturation) แล้ว จึงนาข้อมูล มาวิเคราะห์โดยการกาหนดรหัส
(coding) เพื่อจาแนกข้อมูล แล้วนาเสนอข้อสรุปเป็นภาพจาลองความคิด (conceptual model) สาหรับใช้ใน
การสรุปและอธิบายผล (ชาย โพธิสิตา, 2550)
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ผลการวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงบศึก ธรรมวิหาร ใช้หลักความเมตตาในการสอนดนตรีไทย พร้อมทั้งอบรบบ่ม
นิสัยให้ลูกศิษย์เป็นผู้ที่มีทั้งความรู้และเป็นคนดี เป็นครูดนตรีไทยที่ดีในสังคม ผ่านการวางตน และการปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีให้ศิษย์ได้สังเกต ซึมซับ และยึดถือเป็นแบบอย่างมาตลอดช่วงชีวิตในการเป็นนักดนตรี และ
ข้าราชการกรมศิลปากร มาจนถึงการดารงตาแหน่งอาจารย์ประจาและอาจารย์พิเศษสาขาวิชาดนตรีศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันเป็นที่ประจักษ์จากผลการผลิตบัณฑิตครูดนตรีที่มีประสิทธิภาพ
ออกสู่สังคมไทยมาแล้วกว่า 40 รุ่น
ความเมตาในการสอน ของผู้ช่วยศาสตราจารย์สงบศึก ธรรมวิหาร
1) การให้ด้วยหลักจิตวิทยาเชิงบวก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงบศึก ธรรมวิหาร เป็นผู้สร้างบรรยากาศในการเรียนให้มีความสุข เสมอ ๆ ด้วย
บุคลิกภาพเป็นผู้ที่มีอารมณ์ขัน ยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดทุกช่วงเวลา ทาให้ผู้เรียนมีความสุขทุกครั้งที่ได้เข้าเรียนใน
รายวิชาของผู้ช่วยศาสตราจารย์สงบศึก ธรรมวิหาร เกิดความรักดนตรี พร้อมทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจ และ
การเป็นกาลังใจที่ดีในการเรียนให้แก่ศิษย์ตลอดช่วงเวลาที่จัดการเรียนการสอน และจากการที่ได้สัมภาษณ์
แนวคิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงบศึก ธรรมวิหาร ได้กล่าวไว้ว่า
“ถ้ำเจอเด็กที่แสบมำก ๆ ในช่วงแรกเรำยอมเขำก่อน เหมือนยูโดไง เวลำเขำโถมเข้ำมำเรำ
ถอยก่อน แต่พอเข้ำข้ำงได้ปุ๊บล้อคเลย เขำเข้ำมำหำเรำเรำถอย พอเข้ำแย่เรำค่อยบุกเข้ำไป
แล้วก็ใช้วิธีพูดนะ มันมีวิธีพูดอยู่ เรำไม่ได้ว่ำเขำโดยตรงหรอก ใช้กำรยกตัวอย่ำง ต้องพูดให้เขำ
รู้สึกว่ำไม่ได้กระทบเขำ แต่ทำให้เขำคิดตำมไปได้”
(สงบศึก ธรรมวิหาร, สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2562)
ด้วยเหตุนี้จึงทาให้ลูกศิษย์จานวนมาก มักให้ความเคารพ เป็นกันเอง ได้รับความอบอุ่น มีความสนิทใจ
และกล่าวถึงว่า “ป๋า” อันมีความหมายเปรียบเสมือนคุณพ่อผู้ใจดี โดยจากสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลดังนี้
“แกให้ควำมสนิทสนมกับนิสิตนะ ไม่เหมือนกับครูผู้ใหญ่ที่จะต้องเกรงตลอดเวลำ แต่แกให้
ควำมคุ้นเคย คุยเล่น หัวเรำะ มันทำให้เรำรู้สึกอุ่นใจเวลำเรียน ไม่เกิดควำมเกร็ง ตรงไหนไม่
เข้ำใจเรำเลยกล้ำถำม กล้ำใกล้ชิดกับครู และเข้ำถึงองค์ควำมรู้ของครู จริง ๆ สนุกนะเรียนกับ
แก ทำให้เรำไม่อยำกโดด ไม่อยำกขำดในวิชำนี้ด้วย”
(สุทธิพงษ์ นนท์ธนารักษา, สัมภาษณ์, 12 มีนาคม 2562)
“ทุกครั้งที่เรียนวิชำทักษะกับครู ไม่เคยรู้สึกว่ำตัวเองเป็นอำกำศธำตุเลย ไม่เคยรู้สึกเหมือน
ถูกทอดทิ้ง เพรำะว่ำครูสนใจ และพยำยำมอยำกให้เรำตีได้ คือเรำรู้สึกได้เลยว่ำครูเขำพยำยำม
ดันและช่วยเรำอย่ำงเต็มที่”
(เสาวภาคย์ อุดมวิชัยวัฒน์, สัมภาษณ์, 12 มีนาคม 2562)
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นอกจากการสร้างบรรยากาศในการเรียนดนตรีไทยที่ดีให้กับลูกศิษย์ในทุกครั้งแล้วผู้ช่วยศาสตราจารย์
สงบศึก ธรรมวิหาร ยังให้ความสนิทสนม ใกล้ชิด กับเหล่าบรรดาลูกศิษย์ ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่รับฟังความคิดเห็น
บุคคลรอบข้างได้ทุกเรื่อง เป็นผู้ฟังที่ดีในทุกสถานการณ์ เมื่อลูกศิษย์หรือบุคคลรอบข้างมีปัญหา สามารถเข้ามา
ปรึกษาพูดคุยได้ โดยเป็นผู้ให้ความรัก และความหวังดีกับลูกศิษย์โดยไม่แบ่งแยกว่าศิษย์นั้นจะมีพื้นฐานทางดนตรี
ไทยหรือสากล หรือมีความลาเอียงรักและเอ็นดูคนใดคนหนึ่งมากกว่า ทาให้ลูกศิษย์ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์
ความรู้นั้นมีความรู้สึกซาบซึ้ง รู้สึกได้รับความรัก อย่างกลมเกลียว โดยที่ไม่รู้สึกว่าถูกแบ่งแยก หรือแตกต่างจาก
ผู้อื่น ดังเห็นได้จากผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ดังนี้
“ครูเข้ำได้กับทุกวัยนะ คุยได้ทุกเรื่อง เป็นผู้ฟังที่ดีมำก คือใครจะพูดยังไง ใครจะว่ำอะไรก็ยิ้ม
อย่ำงเดียว ไม่ตอบโต้ ไม่ไปผสมโรงหรืออะไรด้วยเลย”
(ศศิรัตน์ บรรยายกิจ, สัมภาษณ์, 2 มีนาคม 2562)
“ประทับใจควำมเป็นกันเองของป๋ำ เวลำไปบ้ำนก็เลี้ยงดูลูกศิษย์ ดูแลเรื่องอำหำรให้ลูกศิษย์
กิน ป๋ำจะรักลูกศิษย์ทุกคนเท่ำ ๆ กันเหมือนกันหมด ไม่ได้แบ่งด้วยว่ำไทยหรือสำกล มันเลยทำ
ให้นิสิตทุกคนรักและเคำรพรักป๋ำเหมือนกัน”
(ถาวร หวานชะเอม, สัมภาษณ์, 2 มีนาคม 2562)
“แม้ว่ำเรำจบมำนำนแล้วป๋ำแกก็ยังจำได้ แกก็ยิ้ม จำลูกศิษย์ได้ คือให้ควำมรู้สึก ว่ำแกใจดี
หรือถ้ำเรำมีปัญหำอะไร เรำเข้ำไปคุยกับแกน่ำได้ ไม่ได้แบ่งไทยสำกล เหมือนกันหมด ให้ควำม
สนิทเท่ำ ๆ กัน อย่ำงวันไหว้ครูนี่จะชัด เพรำะไม่ว่ำไทยสำกลเข้ำไปไหว้แก แกก็จะยิ้มแย้ม
คุยกับทุกคนตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว”
(ดวงกมล บางชวด, สัมภาษณ์, 11 เมษายน 2562)
เมื่อต้องบรม ตักเตือนศิษย์เพื่อเป็นแนวทางทั้งในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการดนตรีไทย และการปฏิบัติ
ตน ท่านมีเอกลักษณ์สาคัญอีกประการคือการใช้คาคมฝากให้คิด แทนการว่ากล่าวตักเตือน หรือการลงโทษ
รุนแรง โดยมีรายละเอียดจากการสัมภาษณ์ ดังนี้
“ป๋ำคือจะติใครคือจะพูดให้คิด มีรุ่นน้องคนหนึ่งตอนนั้นไปงำนกัน ป๋ำหงบไป แล้วรุ่นน้องคน
นี้ก็ตีฆ้องแบบตีเล่นกัน ป๋ำเขำก็บอกว่ำ โหเก่งจัง ฝีมืออย่ำงกับหำงอึ่ง ไอ้รุ่นน้องคนนี้ก็บอก
ขอบคุณครับ แล้วต่อมำเขำก็คงสงสัยว่ำหำงอึ่งมันเป็นยังไง ก็เลยมำนั่งคุยกัน สรุปแล้วคือ อึ่ง
มันมีหำงที่ไหนเล่ำ เนี่ยป๋ำเขำจะชอบว่ำเปรย ๆ ประมำณนี้”
(ณรงค์ศักดิ์ แย้มสุวรรณ, สัมภาษณ์, 7 มีนาคม 2562)
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“ไม่เคยได้ยินคำอะไรที่ป๋ำจะทำให้เรำรู้สึกไม่ดี มีแต่ป๋ำบอกว่ำ ชำตินี้อย่ำไปคิดแข่งกับใคร
ถ้ำตรำบใดที่ยั งไม่ชนะตัวเอง มัน เลยมีแรงฮึดขึ้นมำว่ำ ที่ จริง แล้วเรำท้อไปเพรำะเรำไป
เปรียบเทียบกับคนอื่น เลยคิดได้ว่ำเรำลืมมองตัวเรำไป ถ้ำเรำชนะใจตัวเองได้น่ำจะดีกว่ำ”
(ชัชวัสส์ วกสุดจิต, สัมภาษณ์, 3 มีนาคม 2562)
การเป็นครูที่ให้ความรัก ให้กาลังใจ และสร้างบรรยากาศในการเรียนที่ดีทั้งในและนอกห้องเรียน
รวมถึงการปฏิบัติตนให้ดูเป็นตัวอย่าง และการอบรมลูกศิษย์ผ่านข้อคิดคาสอน โดยไม่ใช้อากัปกิริยาเกรี้วกราด
ในทางตรงกันข้าม ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงบศึก ธรรมวิหาร ใช้การเสริมแรงทางบวกแก่ผู้เรียน เป็นส่วนสาคัญที่ทา
ให้ศิ ษย์ไ ด้รับ รู้ถึง ความมเมตตาในการสอน รวมไปถึงส่ งผลให้มี ทัศนคติที่ ดีทั้ง ต่อตั วครู ต่อวิชาดนตรี และมี
ความสุขในการเรียนและการใช้ชีวิตตลอดระยะเวลาที่ได้ใกล้ชิดกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สงบศึก ธรรมวิหาร โดยให้
การเคารพนับถือ เป็นบรมครูและเป็นเหมือนพ่อที่คอยให้การชี้แนะ ช่วยเหลือในทุกสถานการณ์ จนเหล่าบรรดา
ลูกศิษย์เรียกกันว่า “ป๋า” มาจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน
2) การให้ด้วยหลักความเข้าใจในความแตกต่างของผู้เรียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงบศึก ธรรมวิหาร ให้ความสาคัญกับผู้เรียนทุกคนตลอดช่วงเวลาทั้งในและนอก
เวลาสอน ใช้การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ไม่ละทิ้งผู้เรียนที่มีความสามารถไม่เทียบเท่าเพื่อนในชั้นเรียน
มีการปรับความยากง่ายของเนื้อหาให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละบุคคล และการประเมินผลที่มีความยืดหยุ่น
นอกเหนือจากตามเกณฑ์การให้ที่ ได้ ระบุ ไว้ ในหลักสูต ร หรือประมวลรายวิ ชาแล้ว มีการปรับ ใช้ ร่วมกับ การ
ประเมินพัฒนาการของผู้เรียน กรณีที่ผู้เรียนมีศักยภาพหรือทักษะปฏิบัติดนตรีไทยที่ค่อนข้างอ่อนเมื่อแรกเข้า
หากตลอดระยะเวลาในการเรียนการสอนมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น แสดงให้เห็นชัด และมีพฤติกรรมที่เหมาะสม
ก็จะพิจารณาให้ได้คะแนนที่ดีได้เช่นเดียวกัน จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก และกลุ่มผู้ที่ได้รับการถ่ายทอด
องค์ความรู้โดยตรงจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สงบศึก ธรรมวิหาร ดังต่อไปนี้
“มันมีคะแนนหลำยอย่ำง คะแนนพัฒนำกำร ตอนเรียนมันก็ต้องมีก้ำวหน้ำ สมอง
คนเรำไม่เท่ำกัน คนนี้เรียนไปเรื่อย ๆ แต่ได้แค่นี้พอดู ๆ แล้วเขำก็มีพัฒนำกำร ก็มีสิทธิ์ที่จะได้
เกรดสูง ๆ เหมือนกัน ถ้ำเก่ง ๆ มำอยู่ในเกรดที่เขำควรจะได้ก็ต้องให้เขำไป แต่ถ้ำคนหนึ่งอ่อน
มำเลย แต่เขำพัฒนำได้มำกขึ้น ก็มีสิทธิ์ได้เกรดดี ๆ เพรำะเขำก้ำวหน้ำให้เรำเห็น”
(สงบศึก ธรรมวิหาร, สัมภาษณ์, 24 เมษายน 2562)
และจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลดังต่อไปนี้
“เพลงเดี่ยวที่ได้นี่จะไม่เหมือนกันนะ เพรำะฝีมือแตกต่ำงกัน วิธีกำรสอนของป๋ำนี่จะ
แยกเป็นระดับ ๆ ไปเลย ใครเก่งมำกก็สอนตำมนั้น อย่ำงพี่ต่อเพลงเดี่ยวระนำดม้ำรำ บำงลูกพี่
ยังตีไม่ได้ป๋ำก็จะหยุดไว้ก่อน แล้วก็บอกอันนี้ไปซ้อมใหม่ อันนี้พูดถึงควำมเข้มงวดนะ ก็จะ
จริงจังหน่อย แต่กับเพื่อนบำงทีป๋ำก็จะบอกว่ำ ตี ไม่ได้เหรอ ตีไม่ได้เปลี่ยนใหม่ ปรับใหม่ เอำ
เท่ำที่มือเรำทำได้ คือเปลี่ยนเดี๋ยวนั้นเลย โดยที่ดูจำกพฤติกรรมของเด็ก”
(ลัดดา จักษา, สัมภาษณ์, 10 มีนาคม 2562)
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“พี่คิดว่ำป๋ำวิเครำะห์ควำมสำมำรถของผู้เรียน คือป๋ำดูว่ำผู้เรียนแต่ละคนนี่มีควำมสำมำรถใน
กำรรับ รู้ หรือมี พื้ น ฐำนมำแค่ไ หนก่ อน จะต่ อเพลงให้ มี ควำมเหมำะกับ เด็ กแต่ ล ะคนก็ไ ม่
เหมือนกันนะ ป๋ำจะใช้วิธีว่ำคนนีต้ ้องสอนแบบนี้ คนนี้สอนอีกแบบนึง พี่ว่ำตรงนี้เป็นส่วนสำคัญ
ที่ทำให้เกิดกำรเรียนรู้ กำรให้คะแนนของป๋ำคือฝีมือไม่ค่อยสนใจ แต่จะดู ควำมรับผิดชอบ
พฤติกรรม มำตรงเวลำ เกรดให้ตำมนั้น”
(นวลจันทร์ ศุภพัฒน์, สัมภาษณ์, 2 พฤษภาคม 2562)
“เรำเป็นคนเดียวในรุ่นที่ต่อเพลงช้ำกว่ำคน แต่เรำเห็นนะว่ำป๋ำคอยสังเกตเรำอยู่ตลอดว่ำเรำ
จะแก้ไขปัญหำยังไง เรำก็นั่งไปตรงไหนได้ก็ตี ตรงไหนไม่ได้ก็ หยุด ป๋ำเมตตำขั้นขนำดที่ว่ำจำก
ปกติที่ป๋ำจะตีจำกระนำดของป๋ำ เดินมำเคำะลูกให้เรำ เพรำะว่ำเรำต่อไม่ทันเพื่อน หำลูกไม่เจอ
ป๋ำลุกออกมำต่อให้เลย ไม่เคยทิ้งเรำ”
(ชัชวัสส์ วกสุดจิต, สัมภาษณ์, 3 มีนาคม 2562)
“ป๋ำเขำรอเรำ จนกว่ำเรำจะตีได้ ป๋ำเขำใจเย็นมำก จำกประสบกำรณ์ที่ได้เรียนกับป๋ำมำ
กำรให้คะแนนก็ทำให้เห็นเลยว่ำ ไม่ได้ให้คะแนนจำกควำมเก่งอย่ำงเดียว ให้จำกควำมขยัน
ควำมตั้ งใจด้ว ย คือสำมำรถปรับ เปลี่ ยนเกณฑ์ให้เหมำะสมกับเด็กได้ ไม่ ยึด ติด คนอ่อน ๆ
มำ แต่ขยันและตั้งใจมำกก็ยังได้เกรดที่ดี บำงคนเก่งมำก ไม่ผิดพลำดเลยก็ได้ A เหมือนกัน แก
ละเอียดอ่อน เพรำะจะจดตลอด รู้หมดว่ำใครเป็นอย่ำงไรในห้องเรียน”
(เสาวภาคย์ อุดมวิชัยวัฒน์, สัมภาษณ์, 12 มีนาคม 2562)
การที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงบศึก ธรรมวิหาร เข้าใจถึงความแตกต่างในการรับรู้ของผู้เรียนแต่ละบุคค
แล้วปรับใช้การเรียนการสอนให้เหมาะสมตามศักยภาพของผู้เรียน มีผลทาให้ผู้เรียนไม่รู้สึกว่ าตนเองนั้นถูก
ทอดทิ้ง เกิดแรงบันดาลในและมีความมุ่งมั่นพยายาม รู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และพร้อมที่จะเรียน และหากใน
ขณะเดียวกัน การคัดเลือกเนื้อหา และบทเพลงที่จะให้ในแต่ละบุคคลยังทาให้ผู้เรียนที่มีความชานาญอยู่แล้วได้
เติมเต็มในส่วนที่ตนเองยังขาด ที่สาคัญคือการได้รับองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับตนเองเพื่อใช้ในการประกอบวิชาชีพ
ครูดนตรีไทยในอนาคต และความกลมเกลียวสามัคคี การช่วยเหลือซึ่งกันและกันของผู้เรียนที่มีความสามารถไม่
เท่ากันอีกด้วย
3) การให้ความรู้ที่ถูกต้อง
จากการสัมภาษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงบศึก ธรรมวิหาร ในเรื่องเป้าหมายหลักในการอนุรักษ์ และ
จุดประสงค์การของการถ่ายทอดดนตรีไทยให้กับศิษย์ในรั้วครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ว่า
“ในช่วงนั้นทำงของครูกำลังจะถูกกลบสูญหำยไปนะ เนื่องจำกมีหลำยสำเหตุ แล้วตอนนั้น
จุฬำส่งเรื่องขอตัวไปด้วย ก็เลยตัดสินใจย้ำยมำอยู่ที่นี่แล้วก็ตั้งใจว่ำจะรักษำทำงของครูหลวง
บำรุงเอำไว้ ซึ่งเป็นทำงของกรมมหรสพทำงสุดท้ำยที่เหลืออยู่”
(สงบศึก ธรรมวิหาร, สัมภาษณ์, 13 มีนาคม 2562)
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ตามที่ ท่ า นได้ มี ค วามตั้ ง มั่ น และตั้ ง ใจที่ จ ะสื บ ทอดและอนุ รั ก ษ์ ด นตรี ไ ทยให้ ยั ง อยู่ กั บ ชาติ ไ ทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเพลงของครูหลวงบารุงจิตรเจริญ (ธูป สาตนวิลัย) ซึ่งเป็นบรมครูผู้ก่อตั้งกรมมหรสพดั้งเดิม
ในปัจจุบันคือกรมศิลปากร อันเป็นศูนย์กลาง เป็นเสาหลักของดนตรีไทยให้ยังคงอยู่กับชนรุ่นหลังต่อไป ไม่ให้สูญ
หาย โดยที่ท่านมีความอดทน ใจเย็น ตรงต่อเวลา และมี ความรับผิดชอบในหน้าที่การสอนของตนเองอย่างสูง
ไม่ให้บกพร่องเลย ทั้งยังสอดแทรกองค์ความรู้ที่เป็นภาคทฤษฏี การชี้แจงให้เห็นถึงรายละเอียดที่ลึกซึ้ง หรือ
เกร็ดความรู้ที่ถูกต้องทางดนตรี ไทยให้กับลูกศิษย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งหวังให้การเรียนการสอนดนตรีไทยมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยเห็นได้จากผู้ให้สัมภาษณ์ ดังนี้
“ป๋ำแกชอบสอน แกรักดนตรี แกสอนมำนำนแล้ว เรำก็เลยอยำกให้แกมำสอน ขับรถมำส่งแก”
(กนกอร ธรรมวิหาร, สัมภาษณ์, 13 มีนาคม 2562)
“ท่ำนเป็นคนที่ตรงต่อเวลำนะ และมีควำมรับผิดชอบมำกในเรื่องกำรเรียนกำรสอน ท่ำนไม่
เคยบกพร่องเลย ทั้งเรื่องเวลำ และเรื่องหลักสูตรที่ท่ำนต้องรับผิดชอบ คือเพรียบพร้อมหมด
ทุกอย่ำงในควำมเป็นครู ครูสมัยก่อนท่ำนรักลูกศิษย์ยังไงท่ำนก็มีหมด”
(ศศิรัตน์ บรรยายกิจ, สัมภาษณ์, 2 มีนาคม 2562)
“แกจะตรงเวลำ อยู่เต็มเวลำไม่ไปไหน ให้เวลำเต็มที่ ทั้งในและนอกเวลำ ตั้งแต่เช้ำยันเย็นแก
ก็ยังอยู่ เวลำไปงำนก็คุมลูกศิษย์ไป”
(ถาวร หวานชะเอม, สัมภาษณ์, 2 มีนาคม 2562)
“กำรสอนของป๋ำ แกจะสอนแบบใจเย็นมำก สอนแล้วมีกำรสอดแทรกทฤษฏีด้วย ลูกนี้ใช้มือ
แบบนี้ ทำไมถึงใช้มือนี้อะไรแบบนี้ด้วย แกจะอธิบำยให้เรำฟัง เคยนั่งกินข้ำวอยู่ด้วยกันนะ ก็มี
หลำยคน ป๋ำก็บอกว่ำเดี๋ยวไปสอนก่อน บำงคนก็รั้งนะบอกไม่ต้องไปหรอก แต่ป๋ำแกบอกไม่ได้
ๆ ต้ องไปสอน แกก็ไ ป สั กพักนึงตั วเรำเองก็มี เรีย นเหมือนกันเรำก็ไปเรียน เสร็จแล้วเรำก็
กลับมำที่เดิมร้ำนเดิม คนที่นั่งด้วยเขำก็ถำมว่ำอะไรไปพร้อมกันกลับมำพร้อมกัน ไปเรียนอะไร
เรำก็บอกนี่ไงไปเรียนป๋ำหงบนี่ไง เรำเองก็กำลังมองว่ำป๋ำจะไปไหมนะ ถ้ำป๋ำไม่ไปวันนี้เรำก็ไม่
เรียน สุดท้ำยแกไปลุกไปเฉยเลย เรำก็เลยต้องไปด้วย แกจะตรงเวลำมำก หรือไปงำนกันแกก็
ต้องมำสอนก่อน”
(ณรงค์ศักดิ์ แย้มสุวรรณ, สัมภาษณ์, 7 มีนาคม 2562)
“ทั้งที่ร่ำงกำยป๋ำก็แทบจะไม่ไหวแล้ว แต่ว่ำป๋ำอยำกจะเผยแพร่ควำมรู้ให้ลูกศิษย์ ก็ตั้งใจจะ
มำตั้งแต่เช้ำ บำงทีนิสิตมำสำยกว่ำครูอีก ก็เลยซำบซึ้งป๋ำตรงนี้ ป๋ำเป็นผู้ที่ครูให้มำอย่ำงไรคือ
อย่ำงนั้นเลย จะไม่พยำยำมเปลี่ยนแปลงทำง คืออย่ำงทำงของครูหลวงบำรุงบำงคนอำจจะ
ไม่ได้สนใจมำก แต่ป๋ำยังยืนยันที่จะต่อเพลงทำงนี้เพื่อรักษำอัตลักษณ์ของครูไว้ ไม่อย่ำงนั้นมัน
ก็จะสูญหำยไปถ้ำหำกป๋ำไม่เป็นผู้ที่รักษำและถ่ำยทอดต่อ”
(สถาพร บ้านเกาะ, สัมภาษณ์, 28 กุมภาพันธ์ 2562)
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ด้วยความตั้งใจในการ ปฏิบัติบูชา ครูหลวงบารุงจิตรเจริญ (ธูป สาตนวิลัย) ถือเป็นความกตัญญูที่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงบศึก ธรรมวิหาร ยึดถือใช้ในการดารงชีวิตเป็นครูดนตรีไทนจนถึงทุกวันนี้ จึงทาให้มีความ
รัก หวงแหน และต้องการที่ จะสืบ สานดนตรีไ ทยต่อไป ผ่านการถ่า ยทอดดนตรีไทย โดยด ารงตนเป็น ครูที่ ดี
มีเมตตาในการสอน มีความใจเย็น และปรารถนาที่ จะให้ลูกศิษย์ร่าเรียนวิชา เก็บรักษาและถ่ายทอดดนตรีไทย
เมื่อไปเป็นครูดนตรีไทยในอนาคต
4) การให้ความรู้ที่ครบถ้วน
จากการสัม ภาษณ์ ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ส งบศึก ธรรมวิ หาร ถึง อัตชี ว ประวั ติและประสบการณ์ ใน
การศึกษาดนตรีไทย ที่ว่า
“ครูธูปท่ำนมำคล่อมหลัง จับมือตีให้เลย ท่ำนใช้หลักควำมเมตตำ ครูเมตตำศิษย์ ประมำณ
ว่ำ เจ้ำจะต้องเก่ง เจ้ำจะต้องดี ท่ำนคงคิดในใจนะ แล้วท่ำนก็ให้เรำหมดทุกอย่ำงไปถึงเพลงขั้น
สูง ท่ำนก็เมตตำเรำมำกนะ เพลงเรื่องนี่ได้จำกครูธูปมำเยอะ ท่ำนต่อให้เยอะ ส่วนพวกเพลง
หน้ำพำทย์นี่ก็ได้จำกครูสอน มีได้ต่อเดี่ยวระนำดกรำวในกับขุนบรรจงทุ้มเลิศ เรียนเพลงมอญ
กับครูประสิทธิ์ ครูบำงด้วย”
(สงบศึก ธรรมวิหาร, สัมภาษณ์, 13 มีนาคม 2562)
ด้วยเหตุดังกล่าว จึงทาให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงบศึก ธรรมวิหาร ได้รับการยอมรับนับถือจากบุคคลใน
วงการดนตรีไทยว่าเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้ถึงพร้อมทางด้านดนตรีไทยเป็นอย่างมาก และยังได้รับการขนานนามจาก
เหล่าบรรดาลูกศิษย์ว่าเป็น “ตู้พจนานุกรมดนตรีเคลื่อนที่” อันเนื่องมาจากว่า ท่านสามารถสอนหรือถ่ายทอด
ดนตรีไทยได้ในทุกที่ ทุกเวลา หากลูกศิษย์ต้องการสอบถาม หรือต่อเพลงในช่วงเวลาใด ท่านจะให้ความรู้ได้เลย
ในทันที และจะไม่บิดเบือนหรือปิดบังอาพรางในการจะถ่ายทอดความรู้ทางดนตรีไทยหากศิษย์นั้นมีความต้องการ
และตั้งใจจริงในการเรียน เห็นได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลดังต่อไปนี้
“แกมอบวิชำ ให้ควำมเอ็นดู ใจดีกับลูกศิษย์ทุกคน ใครจะขออะไรแกก็ให้ ไม่มีดุเลย ไม่หวง
วิชำ เวลำมีคำถำมอะไรสงสัยในเรื่องดนตรีป๋ำสำมำรถตอบได้หมด เขำเรียกกันว่ำเป็นคลัง
ควำมรู้ทำงดนตรีไทย เพลงได้หมดเลย”
(ถาวร หวานชะเอม, สัมภาษณ์, 2 มีนาคม 2562)
“ป๋ำก็จะมีคำแรกเตอร์ของเขำนะ อย่ำงเวลำที่เรำเดินเข้ำไปว่ำป๋ำขอต่อเพลงนี้หน่อย จะไม่มี
กำรคิดนำนนะ จะตีเดี๋ยวนั้นเลย พี่ ๆ เขำเลยตั้งฉำยำให้ป๋ำว่ำตู้พจนำนุกรมเคลื่อนที่ แบบนี้
คือถ้ำไปถำมป๋ำที่ปุ๊บไม่ต่อก็จะนอยปำกได้ทันที ไม่มีลังเลเวลำลูกศิษย์ไปขอ”
(ลัดดา จักษา, สัมภาษณ์, 10 มีนาคม 2562)
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“แกเมตตำทุกคนนะ ไม่เคยดุ ถำมก็ตอบให้หมด อย่ำงผู้ใหญ่บำงคนเวลำเรำถำมนอกเรื่อง
บำงทีเขำก็จะมีอำกำรหน่อย แต่ป๋ำจะไม่เป็นไง อยำกรู้ก็ตอบให้ ไม่รู้สึกว่ำต่ำงกันเลยเวลำที่แก
เมตตำนิสิตดนตรีไทยกับดนตรีสำกลแล้วก็ไม่หวง ไม่กั๊ก ไม่มีดูถูก คือปกติเรำจะเจอครูบำงคน
ที่แบบถ้ำตีไม่ได้ก็จะ บ่นว่ำทำไมไม่ได้ มีแสดงสีหน้ำอำกำร แต่กับป๋ำคือไม่ได้ก็ซ้อมไป ใจเย็น
เขำจะเมตตำ ตำมศักยภำพ”
(ดวงกมล บางชวด, สัมภาษณ์, 11 เมษายน 2562)
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ส งบศึ ก ธรรมวิ หาร จะเล็ ง เห็น ถึง ความเหมาะสมของวิ ช าความรู้ ที่ มี ความ
พอเหมาะพอดีกับผู้เรียน สืบเนื่องจากการวิเคราะห์กาลังความสามารถ ความถนัดของผู้เรียนแต่ที่ไม่เหมือนกัน
จึงเลือกจะถ่ายทอดดนตรีไทยในส่วนของบทเพลงในแต่ละประเภทให้ลูกศิษย์แต่ละคนแตกต่างกันออกไป โดย
คานึงถึงการนาไปใช้ประโยชน์ต่อยอดองค์ความรู้ทางดนตรีที่พอเหมาะพอควร จากคาให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูล
ดังนี้
“สิ่งที่พี่ได้จำกป๋ำก็คือพวกลูกสำมเสียงสี่พยำงค์ พวกกำรแบ่งมือ อันนี้เป็นตัวที่พี่เอำไปทำ
เป็นเล่มแบบฝึก แล้วก็เอำไปใช้ไม่ว่ำจะที่ไหนก็ตำม ทุกวันนี้ก็ยังนึกถึงป๋ำเลยว่ำนี่คือสิ่งที่เป็น
พื้นฐำนที่ป๋ำให้ เรำไปต่อ ให้เด็ก ถ้ำเขำแบ่งมือได้นะ ไม่ต้องอะไรเลยมันต่อเพลงไหนได้หมด
สิ่งนี้คือคิดว่ำอำจำรย์บำงท่ำนไม่ได้เน้น แต่ตัวป๋ำนี่เน้นมำกในกำรเรียนกำรสอน”
(ลัดดา จักษา, สัมภาษณ์, 10 มีนาคม 2562)
“ป๋ำจะมองออกว่ำฝีมือหรือทักษะของแต่ละคนไม่เท่ำกัน ฉะนั้นป๋ำก็ให้เพลงที่ต่ำงกัน ป๋ำก็
หำกลวิธีให้ลูกศิษย์ได้ทำในแบบที่ตนเองถนัดแล้วทำออกมำได้ดี เป็นจุดที่ป๋ำเอำมำแก้ปัญหำใน
กำรเรียนกำรสอนของนิสิต ไม่ทำให้เด็กด้อยลงไป ป๋ำคงจะมองว่ำเพลงนั้นถ้ำหำกเขำต่อไปแล้ว
เขำตี เหมื อนกัน มั น อำจจะตี ไ ม่ เหมำะ ป๋ ำ คงอำจจะมองเห็น แววก็ไ ด้ ว่ ำ คน ๆ นึ ง จริง ๆ
ก็สำมำรถที่จะไปทำอะไรต่อได้เยอะ ถึงแม้ว่ำอำจจะไม่ใช่คนเก่ง แต่ต้องมีอะไรดี ๆ ในตัวเอง”
(ชัชวัสส์ วกสุดจิต, สัมภาษณ์, 3 มีนาคม 2562)
อาจด้วยประสบการณ์ชีวิตและการได้ศึกษาดนตรีไทยที่ได้รับการสั่งสมมาเป็นระยะเวลานานตั้งแต่
เยาว์วัย ทาให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงบศึก ธรรมวิหาร เป็นครูผู้ที่มีความรู้มาก ชานาญและแตกฉานจนถึงขั้น
สามารถที่จะใช้งานได้ตลอดเวลา มีความพร้อมในการจะสอนหรือถ่ายทอดดนตรีอยู่เสมอ และยังสอนโดยเต็ม
กาลังความสามารถของตนเองตลอดทุกช่วงเวลา ทั้งในและนอกห้องเรียนหากลูกศิษย์มีความต้องการ อีกทั้งตัวลูก
ศิษย์ก็ได้รับองค์ความรู้อย่างเต็มความสามารถและเหมาะสมกับตนเองเช่นเดียวกัน
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5) การให้ประสบการณ์ตรง
ตลอดระยะเวลาในการสอนและถ่ายทอดองค์ความรู้ดนตรีไทย ของผู้ช่วยศาสตราจารย์สงบศึก ธรรม
วิหาร นอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ในการสอนและถ่ายทอดองค์ความรู้ดนตรีไทยให้กับเหล่าบรรดาลูกศิษย์
อย่างเต็มที่ ท่านยังให้การช่วยเหลือหากลูกศิษย์ หรือแม้กระทั่งลูกศิษย์จะจบการศึกษาไปแล้วก็ตาม อีกทั้งยังเป็น
ผู้ ม อบโอกาสและประสบการณ์ ท างดนตรี ที่ ดี ใ ห้ แ ก่ ศิ ษ ย์ ทั้ ง ในและนอกเวลาสอน โดยมี แ นวความคิ ด จาก
ประสบการณ์การเรียนดนตรีไทยของตนเอง ที่ว่า
“ครูประสิทธิ์ท่ำนมีแนวควำมคิดอยำกให้มีประสบกำรณ์พำไปงำนพำครูนี่ไปตีฆ้องวงใหญ่ให้
หลวงประดิษฐไพเรำะพำไปตีประชันต่ำงจังหวัด ตอนหลังมำพำไปต่ำงประเทศเลย สงบศึกตี
ฆ้อง ท่ำนชอบพำไปแสดง เป็นธรรมชำติอยู่แล้วว่ำถ้ำได้ออกงำน มีประสบกำรณ์แล้วจะเก่ง”
(สงบศึก ธรรมวิหาร, สัมภาษณ์, 10 เมษายน 2562)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงบศึก ธรรมวิหาร ได้รับเรียนเชิญจากลูกศิษย์ให้เป็นวิทยากร หรือที่ปรึกษา
หลักสูตรตามสถาบันการศึกษาหลายแห่ง โดยมิได้ยึดติดถึงค่าตอบแทนในการว่าจ้างแต่อย่างใด แต่ท่านให้ด้วย
ความปรารถนาดีและความรักที่มีให้กับศิษย์ตามกาลังความสามารถที่ท่านพอจะทาให้ได้อย่างเต็มเปี่ยม จากคาให้
สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูล ดังนี้
“พี่ก็มีโครงกำรอยำกให้ป๋ำไปสอนนะ จะให้ค่ำตอบแทนป๋ำก็ไม่เอำ ป๋ำไม่ไหวและไม่อยำกจะ
ให้เกินกำลังตัวเอง สำหรับ พี่ป๋ำเมตตำมำกในทุก ๆ เรื่อง โดยเฉพำะเรื่องกำรถ่ำยทอดด้ำน
ดนตรี หลังจำกตอนที่เรำรจบมำแล้วก็ให้ควำมช่วยเหลือตลอด ไปเป็นวิทยำกร แล้วยิ่งกับ
ครอบครัวคือลูกชำยกับลู กสำวที่ เข้ำไปต่อเพลง ป๋ ำ ก็รับเป็น ศิษ ย์ บอกว่ ำมี อะไรก็มำหำได้
มีอะไรก็ให้มำถำมได้ตลอด”
(ลัดดา จักษา, สัมภาษณ์, 10 มีนาคม 2562)
“หลักสูตรโรงเรียนที่ครูทำตอนนี้นะ มีชื่อป๋ำเป็นที่ปรึกษำหลักสูตรด้วย ไปปรึกษำป๋ำ ป๋ำก็
ช่วยปรับ ให้คำปรึกษำ อำจจะเป็นเพรำะประสบกำรณ์ของแกที่เป็นผู้ฟังมำมำก และกำร
ปฏิบัติตัวของแกพอควำมรู้อยู่ในตัวแก เวลำเรำอยำกรู้อะไร แกก็จะช่วยตอบเรำได้”
(ณรงค์ศักดิ์ แย้มสุวรรณ, สัมภาษณ์, 7 มีนาคม 2562)
ไม่เพี ยงแต่ การให้ความช่ วยเหลือจากคาขอของลูกศิษย์ เพียงเท่า นั้น ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ส งบศึ ก
ธรรมวิหาร ยังเป็นผู้หยิบยื่นโอกาสอันดีให้กับลูกศิษย์ โดยมีความไว้วางใจให้สอนตามสถานที่ต่าง ๆ การพาลูก
ศิษย์ไปอัดเทปตามสถานีวิทยุ ซึ่งนอกเหนือจากการเป็นรายได้พิเศษเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้กับลูกศิษย์แล้ว ยังเป็นการ
เปิดประสบการณ์ทางดนตรีที่ดีของลูกศิษย์ ให้เกิดการเรียนรู้ในการดารงชีวิตเป็นนักดนตรี หรือครูดนตรีมาก
ยิ่งขึ้น อีกทั้งยังให้โอกาสเสมอ ๆ กับลูกศิษย์ สาหรับการได้มีโอกาสเรียนดนตรีไทยหรือแก้ไขปรับปรุงตนเองใน
ยามที่เกิดความผิดพลาดทั้งในช่วงระหว่างการเรียนการสอน การสอบ เป็นต้น เห็นได้ชัดจากสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
ดังต่อไปนี้
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“ควำมเมตตำนี้ก็เห็นที่เขำแสดงกับตู้ ตอนไปอัดวิทยุศึกษำด้วยกัน ที่พอไปถึงแล้วก็บอกตู้ทำ
อย่ำงนู้นอย่ำงนี้ คอยบอกตลอด คือคล้ำยกับว่ำเผยแพร่ ให้โอกำส ไม่ใช่แค่เอำแต่ ที่นำฏศิลป์
ไปตีอย่ำงเดียว ได้ถ่ำยทอดให้แล้วก็เอำลูกศิษย์มำทำงำนด้วย”
(ทัศนีย์ ขุนทอง, สัมภาษณ์, 8 มีนาคม 2562)
“ตอนนั้นจบใหม่ ๆ แกให้เรำสอนแทนแก ที่วิทยำลัยพยำบำลเกื้อกำรุณ ปกติแกจะสอนอยู่
แล้วแกมำบอกว่ำต้องตำไปสอนแทนป๋ำหน่อย ตอนนั้นเรำก็เป็นนิสิตใหม่เพิ่งจบ กำรที่ไปใน
นำมป๋ำคือเป็นอะไรที่เรำภูมิใจ เหมือนป๋ำให้โอกำสเลือกเรำ”
(ณรงค์ศักดิ์ แย้มสุวรรณ, สัมภาษณ์, 7 มีนาคม 2562)
“วันที่พี่จะเข้ำไปบอกป๋ำว่ำเรียนเอกดนตรีศึกษำ ไม่ได้เลือกเอกกำรสอนดนตรีไทย ป๋ำก็บอก
ว่ำไม่เป็นไรยังมำเรียนได้เหมือนเดิม แล้วก็เรียกเข้ำมำบอกว่ำยังมำต่อเพลงให้เหมือนเดิม หรือ
จะมำต่อเพลงเดี่ยวก็ได้เหมือนเดิม ไม่ต้องเรียนเอกนี้ป๋ำก็ต่อให้ ประทับใจป๋ำมำกตรงนี้มี ควำม
เมตตำค่อนข้ำงสูงจริง ๆ”
(ฐิติมา กฤษสุวรรณ, สัมภาษณ์, 13 กุมภาพันธ์ 2562)
เป็นที่ประจักษ์ได้ว่า นอกจากการที่จะเป็นครูผู้ที่ไม่เพียงแต่มอบองค์ความรู้ ให้ศิษย์อย่างเต็มเปี่ยม
แล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงบศึก ธรรมวิหาร ยังมีเมตตาในการช่วยเหลือลูกศิษย์ในทุก ๆ ช่องทาง เผื่อแผ่ไปยังลูก
ของลูกศิษย์หรือบุคคลรอบข้างที่ต้องการความช่วยเหลือก็ปรากฏชัดเจน และยังหยิบยื่นประสบการณ์ และ
โอกาสอันดีให้กับลูกศิษย์อยู่เสมอ โดยปรารถนาเพื่อเป็นกาลังใจ แก้ปัญหา ชี้แนะแนวทางที่เหมาะที่ควรและเพื่อ
เป็นหารให้โอกาสในการพัฒนาตนเองแก่ศิษย์ โดยไม่ ได้หวังเป็นสินจ้าง หรือสิ่งในเป็นการตอบแทนจากลูกศิษย์
นั่นจึงทาให้เหล่าบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลาย ซาบซึ้งถึงคุณงามความดีและความมีเมตตาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์
สงบศึก ธรรมวิหาร ได้อย่างไม่เคยลืม
จากข้อมูลที่ได้กล่าวมาในข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความเป็นครูดนตรีไทยที่ดี ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สงบศึก ธรรมวิหาร ในการใช้หลักความเมตตาในการสอน ผ่านการแสดงออกครบองค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน
อันได้แก่ ด้านความคิด ด้านคาพูด และด้านการกระทา ซึ่งทาให้บุคคลรอบข้างและลูกศิษย์ที่ได้รับการถ่ายทอด
องค์ความรู้ ได้รู้สึก และสัมผัสได้เป็นเชิงประจักษ์มาโดยตลอด โดยจะขอนาเสนอเป็นกรอบมโนทัศน์เรื่อง การใช้
หลักความเมตตาในการสอนดนตรีไทย ของผู้ช่วยศาสตราจารย์สงบศึก ธรรมวิหาร ได้ดังนี้
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ภาพที่ 1 กรอบมโนทัศน์เรื่อง การใช้หลักความเมตตาในการสอนดนตรีไทย
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์สงบศึก ธรรมวิหาร
อภิปรายผล
1. การใช้หลักความเมตตาในการสอนดนตรีไทย ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงบศึก ธรรมวิหาร เป็นสิ่งที่
ควรค่าแก่การนาเป็นต้นแบบครูดนตรีไทยที่ดี และเหมาะสมกับบริบทการเรียนการสอนดนตรีของไทย แต่มิใช่
เพียงแค่จะสามารถปรับใช้ได้กับเฉพาะแค่ประเทศไทยเท่านั้น จากการได้ทาการศึกษาวิจัย จึงได้ให้ค้นพบได้ว่า
หลักความเมตตาที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงบศึก ธรรมวิหาร ใช้นั้นมีความสอดคล้อง และคล้ายคลึง กับทฤษฎีทาง
จิตวิทยา เกี่ยวกับการใช้จิตวิทยาเชิงบวก ที่ชื่อว่าการพัฒนาความสุขและสุขภาวะ หรือที่มีอีกชื่อว่า PERMA ของ
เซลิกแมน (Seligman, 2011) โดยที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงบศึก ธรรมวิหาร ได้ปฏิบัติตนแสดงให้เห็นครบทั้ง
5 องค์ประกอบของทฤษฎีนี้ อันแสดงให้เห็นว่า ท่านให้ความสาคัญกับประสบการณ์ การให้ความดูแลเอาใจใส่
เพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดี โดยยึดหลักความเมตตา (Gearhart, 2016) คือ 1) สภาวะของอารมณ์ที่ดี (Positive
Emotion) เป็นที่กล่าวขานและเห็นพ้องต้องกันจากทุกกลุ่มบุคคลแล้วว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงบศึก ธรรมวิหาร
นั้นมีบุคลิก และปฏิสัมพันธ์อันดีตลอดเวลา ทาให้บรรยากาศในการเรียนนั้นเต็มไปด้วยความสุข 2) สติรู้ตื่นลื่น
ไหลในกิจกรรม (Engagement) ผู้ ที่ไ ด้ใกล้ชิ ด โดยเฉพาะลูกศิษ ย์จ ะรับรู้ไ ด้ถึงบรรยากาศในการเรียนที่ ดี
มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาดนตรีไทย และมีความสุขทั้งและนอกเวลาเรียน มีความกระตือรือร้นที่จะมาเรียนในรายวิชานี้
3) ความสัมพันธ์ที่ดี (Relationships) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงบศึก ธรรมวิหาร เป็นที่นิยามได้ว่า “สงบศึก”
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สมกับนามของตนอย่างถ่องแท้ นอกจากจะไม่เคยแสดงออกซึ่งความก้าวร้าวกับบุคคลอื่นให้เห็นแล้ว ยังเป็นผู้ที่มี
ความนิ่ ง เป็ น ผู้ ฟั ง ที่ ดี และเป็ น เสมื อนเสาหลั ก หรือผู้ ใหญ่ ที่ พ ร้อมจะคอยช่ ว ยแก้ไ ขปั ญ หาในทางที่ ดี ขึ้น ได้
4) การรู้สึกถึงความหมาย (Meaning) โดยการที่ท่านให้ความรัก ความใส่ใจ และความเมตตากับลูกศิษย์ทุก ๆ คน
ไม่ทอดทิ้ง ทั้งยังมีความเข้าใจในความแตกต่างกันของผู้เรียน และสนับสนุนให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพตามความ
ถนั ด ของตนเอง ท าให้ ผู้ เ รี ย นรู้ สึ ก ดี แ ละมี แ ร งบั น ดาลใจในการใช้ ชี วิ ต 5) การบรรลุ ถึ ง เป้ า หมาย
(Accomplishments) ซึ่งไม่เพียงแต่จะสามารถผลิตบัณฑิตครู ดนตรีไทย ที่มีทั้งความสามารถและเป็นคนที่ดีมี
คุณลักษณะนิสัยที่ดีแล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงบศึก ธรรมวิหาร ยังบรรลุผลสูงสุดในการได้รักษาและสืบทอด
ดนตรีไทย อันเป็นมรดก เป็นศิลปวัฒนธรรมที่บ่งบอกความเป็นชาติไทยให้ยังคงอยู่ และมีแบบแผนในการอนุรักษ์
อย่างถูกต้อง สง่างามด้วย
ข้อเสนอแนะ
1. ควรนาเอกลักษณ์ความเป็นครูดนตรีไทยด้านการใช้หลักความเมตตาในการสอนและการอบรมบ่ม
นิสัย ของผู้ช่วยศาสตราจารย์สงบศึก ธรรมวิหาร มาศึกษาหรือนาเป็นต้นแบบสาหรับผู้ที่จะเป็นครูดนตรีไทย
โดยสามารถเลือกหรือปรับใช้ให้เหมาะสมกับบุคคลและบริบท
2. จากผลการวิจัย ควรมีการนาหลักความเมตตาไปใช้ในการส่งเสริม หรือกาหนดแนวทางในการสอน
เพื่อพัฒนาให้การเรียนการสอนในทุกสาขาวิชามีความสมบูรณ์พร้อม และมีประสิทธิภาพในการผลิตคนมากยิ่งขึ้น
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