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ประสบการณ์การสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ 

 รองศาสตราจารยน์พพร ดา่นสกุล1 

ความน า 

 การศกึษาในสงัคมไทยซึ่งมพีืน้ฐานเป็นสงัคมเกษตรกรรม  มจีุดเริม่ตน้จากการเรยีน

การสอนในวดัโดยมพีระเป็นผูส้อนซึง่สว่นใหญ่จะมุ่งเน้นไปในลกัษณะของการท่องจ าไปตาม

ต ารา  ต่อมาเมื่อมโีรงเรยีนก่อเกดิขึน้ในสงัคมไทยกเ็ริม่จากโรงเรยีนทีอ่ยูใ่นวดัต่างๆ ซึ่งกย็งั

มอียูจ่นถงึปจัจุบนัและเป็นโรงเรยีนทีม่ชีื่อเสยีงในระดบัประเทศหลายโรง  แนวทางการสอน

ของครู-อาจารย์อาจจะคุ้นชนิกบัแนวทางดัง้เดมิที่มุ ้งเน้นน าการบรรยายหน้าชัน้เรยีนเป็น

ส าคญัแลว้ชี้น าใหน้ักเรยีนท่องจ าเป็นหลกั  แนวทางเช่นน้ีเคยถูกเรยีกขานจากนักวชิาการ

ชาวตะวนัตกผูห้น่ึงว่า “วฒันธรรมคมัภรี”์ อนัอาจจะเป็นการกล่าวถงึดว้ยความรูส้กึทีข่ดัแยง้

กบัแนวทางดงักล่าวกเ็ป็นไปได ้ ในความเป็นจรงิแมว้่าสถานศกึษาในประเทศไทยยงัยดึถอื

แนวทางการสอนแบบดัง้เดมิเป็นสว่นใหญ่กต็าม  แต่การเรยีนการสอนในบางวชิาโดยเฉพาะ

วชิาทีมุ่่งเน้นในทางปฏบิตัิกค็งตอ้งท าการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัโดยการชีน้ าใหผู้เ้รยีน

ไดเ้รยีนรูด้ว้ยการปฏบิตั ิ(Learning by doing) เช่นวชิาดนตรอีนัเป็นวชิาทีค่งจะตอ้งเรยีนรู้

ดว้ยการปฏบิตัิในวชิาทางดา้นปฏบิตักิารเครื่องดนตรีซึ่งจะต้องมทีัง้การฝึกเทคนิคต่างๆให้

เกดิทกัษะ, การฝึกซ้อมรวมเป็นวงดนตรปีระเภทต่างๆ,  และแมก้ระทัง่การแสดงดนตรใีน

รูปแบบและสถานที่ต่างๆ อนัเป็นการปฏิบตัิการภาคสนามของวิชาดนตรี  ส าหรบั วิชา

ทางด้านทฤษฎีและการประพันธ์ดนตรี ซึ่งในภาพรวมก็จะดูเหมือนว่าเป็นกลุ่มวิชา

ภาคทฤษฎอีนัน่าจะมแีนวทางการสอนแบบบรรยายใหผู้เ้รยีนมคีวามรูแ้ละความจ าเป็นส าคญั

ก็น่าจะหนัมาสนใจการสอนที่เน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัโดยการเรยีนรู้ดว้ยการปฏบิตัิ  ผูเ้สนอ

บทความมปีระสบการณ์ตรงในการสอนวชิาดนตรโีดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัอยูต่ามสมควรซึ่ง

จะขอน าเสนอเป็นขอ้มลูทางวชิาการอนัอาจจะน าไปเป็นแนวทางทีจ่ะก่อให ้เกดิประโยชน์ใน

ดา้นการเรยีนการสอนต่อไป 

                                                           
1
รองศาสตราจารย์  สงักดับณัฑิตวิทยาลยั  ปฏิบติัหน้าท่ีอาจารย์ประจ าคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
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ประสบการณ์ 

 ผูน้ าเสนอบทความมีประสบการณ์การสอนดนตรีตัง้แต่เริ่มเข้าท างานในโรงเรียน

เบญจมราชทูศิ  จงัหวดันครศรธีรรมราช เมื่อวนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ.2512  หลงัจากเรยีนจบ

ชัน้ ม.ศ.5  ท าหน้าทีฝึ่ก, สอน, ควบคุมวงดุรยิางคโ์รงเรยีนเบญจมราชทูศิซึง่มนีักดนตรไีม่ต ่า 

กวา่ 60 คน และวงหสัดนตรขีองโรงเรยีนซึง่มนีักดนตรแีละนักรอ้งไม่ต ่ากว่า 20 คน ในภาวะ

เช่นนัน้ผูน้ าเสนอบทความจงึมบีทบาทเป็นเพยีงพีท่ีท่ าหน้าทีแ่ทนครูจงึไดแ้ต่ใหค้ าแนะน าที่

เป็นพืน้ฐานแลว้ท าใหดู้อยูเ่ป็นเพื่อน  บรรดาน้องๆ กข็ยนัขนัแขง็เรยีนรูสู้ส้ ิง่ยากกนัอยา่งไม ่

ย่อท้อ  หลายๆ คนกลายเป็นนักดนตรทีี่มชีื่อเสยีงในระดบัประเทศ, เป็นครูสอนดนตรทีี่มี

ผลงานโดเดน่เป็นทีย่อมรบัในระดบัประเทศ, และไปประกอบอาชพีอื่นซึ่งเชื่อว่าสบืเน่ืองจาก

การเป็นนักดนตรแีละคฑากรของวงดุรยิางค์โรงเรยีนเบญจมราชูทศิ เขาคอื “ศุภกัษร”  ผูม้ี

ชื่อเสยีงโดง่ดงัในเรื่องพธิ ีเปิด-ปิด การแขง่ขนักฬีาในระดบัชาตแิละนานาชาติ  ดงัปรากฏใน

ภาพปะกอบขา้งลา่งน้ี   

 

         ผูน้ าเสนอบทความ, ศุภกัษร,                ผูน้ าเสนอบทความควบคุมวงหสัดนตร ี

และนกัดนตรวีงดุรยิางคโ์รงเรยีนเบญจมราชทูศิ            ของโรงเรยีนเบญจมราชทูศิ 

 เมื่อผูน้ าเสนอบทความไดโ้อนไปรบัราชการทีม่หาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ สงขลา 

เมื่อวนัที่ 1 ธนัวาคม พ.ศ.2524 ต่อมามหาวิทยาลยัแห่งน้ีได้เปลี่ยนสถานะภาพเป็น

มหาวทิยาลยัเอกเทศนอกระบบราชการชื่อว่ามหาวทิยาลยัทกัษณิ  ผูน้ าเสนอบทความเป็น

อาจารยด์นตรสีากลตามกฎหมายคนแรกของมหาวทิยาลยัแห่งน้ี  ท าการสอนดนตรใีนชมรม 

ดนตรสีากล, เปิดสอนวชิาโทดุรยิางคศาสตร,์ และไดเ้ริม่เปิดสอนหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ
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วชิาเอกดุรยิางคศาสตรใ์นปีการศกึษา 2538  ในช่วงแรกมอีาจารยด์นตรสีากล 2 คน  ต่อมา

มอีาจารยเ์พิม่เขา้มาอกี 2 คน  ภาระงานสอนจงึมากลน้  ในการสอนดนตรภีาคปฏบิตัจิงึไม่

สามารถสอนเป็นรายคนตามวธิสีอนดนตรแีบบสากลนิยมได ้ตอ้งแกป้ญัหาโดยสอนเป็นกลุ่ม

อยา่งทีเ่คยสอนในโรงเรยีนเบญจมราชูทศิไดผ้ลมาแลว้  และในมหาวทิยาลยัทกัษณิกเ็ชื่อว่า

เป็นการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัทีท่ ัง้ผูเ้รยีนและผูส้อนมคีวามพงึพอใจไม่แพก้นั 

ดงัภาพประกอบขา้งลา่งงน้ี 

   

ผูน้ าเสนอบทความสอนการปฏบิตักิารรวมวง     และ    ควบคุมวงออกแสดงดนตร ี

  

   ผูน้ าเสนอบทความ                                 ผูน้ าเสนอบทความ                                                 

สอนการขบัรอ้งประสานเสยีง        ควบคุมวงโยธวาทติในงานพระราชทานปรญิญาบตัร 

ในทางวชิาการถอืวา่รายวชิาการประพนัธเ์พลงอยูใ่นกลุ่มวชิาทฤษฎ ี แต่ผูน้ าเสนอบทความ

มคีวามเหน็ว่าเป็นรายวชิาทีต่อ้งลงมอืปฏบิตัจิรงิและที่ส าคญัอยา่งยิง่คอื เป็นการสอนทีเ่น้น

ผูเ้รยีนเป็นส าคญั  ซึง่ผูน้ าเสนอบทความไดด าเนินการไปตามกระบวนการต่อไปน้ี 
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ขัน้ตอนและกระบวนการ 

 การเรยีนการสอนรายวชิาการประพนัธเ์พลงทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัมดีงัต่อไปน้ี 

1. การเกบ็เกีย่วขอ้มลูเพลง 

คอืการเก็บเกี่ยวขอ้มูลเพลงทัง้ที่เป็นความรูเ้ชงิประจกัษ์และความรูแ้ฝงที่อยู่

ในจติวญิญาณของศลิปินใหฝ้งัตรงึในความทรงจ าของผูเ้รยีน  โดยท าความเขา้ใจกบั

ผูเ้รยีนแลว้มอบใหผู้เ้รยีนกลบัไปสบืคน้บทเพลงทีผู่เ้รยีนชอบแลว้ฝึกขบัรอ้งบทเพลง

นัน้ๆ เป็นการบา้นสปัดาหล์ะ 10 เพลง  ผลจากการปฏบิตัเิช่นน้ีท าใหผู้เ้รยีนมขีอ้มูล

เพลงในความทรงจ าทัง้เน้ือหาและอารมณ์ทีส่มบรูณ์ควรแก่สภาพทางปญัญาญาณ 

2. การก าหนดชื่อเพลง 

คอืการสรา้งจุดเริม่ตน้อนัจะน าไปสู่การขยายความทีส่อดรบักบัจุดเริม่ตน้ทีไ่ด้

ตัง้ไวแ้ลว้  โดยใหผู้เ้รยีนเสนอชื่อเพลงของตนเองขึ้นมาแลว้จดัประชุมกลุ่มยอ่ยเพื่อ

ระดมความคดิช่วยกนัเสนอรายละเอยีดของเน้ือหาและอารมณ์ของแต่ละเพลงทีส่อด

รบักบัชื่อเพลงและเป้าหมายทีจ่ะน าเสนอ เชน่ ถา้ตัง้ชื่อเพลงวา่ “เหงา”  การพรรณนา

ถงึความเหงาทีเ่กดิจากการหา่งไกลจากบา้นเกดิเมอืงนอน  คงจะต่างกบัความเหงาที่

เกดิจากการหา่งไกลจากคนรกั เป็นตน้ 

3. การก าหนดทางคอรด์ 

ทางคอรด์ (Chord progression) เป็นแนวทางการเคลื่อนของกลุม่เสยีงแนวตัง้

ในทางดนตรทีีจ่ะเป็นตวัก าหนดกรอบแนวเสยีงอยา่งกวา้งๆ ใหแ้นวท านองด าเนินไป

อย่างมรี่องเสยีงของทางคอร์ดเป็นแนวน า  แนวท านองเพลงแบบสามญัจะฟงัแล้ว

สามารถรูส้กึถงึความผสมกลมกลนืไพเราะเหมาะสมไมพ่ลาดเพีย้นใหเ้สยีอารมณ์ 

4. การประพนัธเ์พลงตามวถิศีลิปิน 

ดูเหมือนว่าศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลงในสงัคมไทยมีแนวนิยมในการ

สรา้งสรรคผ์ลงานเพลงโดยอาศยัขอ้มลูจากเหตุการณ์, จนิตนาการ, และอารมณ์เพลง 

เป็นเครื่องมอืเบื้องตน้ในการสรา้งสรรคผ์ลงานเพลง  ดงันัน้เองเมื่อผูเ้รยีนไดก้ าหนด

ชื่อและเคา้โครงของบทเพลงทีจ่ะประพนัธเ์อาไวเ้ป็นแนวทางอยา่งกวา้งๆ ไวแ้ลว้  ใน

ขัน้ตอนน้ีคอืการลงมอืประพนัธเ์พลงขึน้มาตามวถิศีลิปิน  ดว้ยตวัผูเ้รยีนเอง 
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5. การปรบัปรุงรายละเอยีด                                                                       

เป็นการทบทวนในรายละเอยีดของบทเพลงทีส่รา้งสรรค์ขึน้มาตามวถิศีลิปิน

อนัอาจจะมสี่วนทีผ่ดิพลาดคลาดเคลื่อนไปจากทฤษฎดีนตรบีา้ง  ในขัน้ตอนน้ีจงึเป็น

ขัน้ตอนทีต่อ้งใชท้ฤษฎดีนตรมีาตรวจสอบขดัเกลาให้ผลงานเพลงทีส่รา้งสรรคข์ึน้มา

นัน้ถูกต้องเหมาะสมตามหลกัวิชาการ  ซึ่งอาจารย์อาจจะมีบทบาทส าคญัในการ

ทบทวนทฤษฎีและท าการสาธิตการปรับปรุงแก้ไขผลงานเพลงที่ค ัดสรรมาเป็น

ตวัอย่างเท่านัน้  ส าหรบัการปรบัปรุงแก้ไขผลงานการประพนัธ์เพลงของผูเ้รยีนนัน้  

ผูเ้รยีนจะตอ้งด าเนินการดว้ยตนเองหรอือาจจะใชก้ระบวนการกลุม่ระดมสมองชว่ยกนั

มองปญัหาและเสนอแนะแนวทางในการปรบัปรุงแก้ไขผลงานเพลงให้พงึพอใจเป็น

เบือ้งตน้ 

  ผลจากการสอนรายวชิาการประพนัธเ์พลงทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัดงัทีน่ าเสนอ

มาน้ีปรากฏว่านิสิตวิชาเอกดุริยางคศาสตร์  มหาวิทยาลยัทกัษิณ  ตัง้แต่รหสั 44 ถึง 50 

สามารถประพนัธเ์พลงไดค้นละ 10 ก่อนทีจ่บการศกึษา ส าหรบัในมหาวทิยาลยัรามค าแหงผู้

น าเสนอบทความรบัผดิชอบสอนกระบวนวชิาการปรพนัธ์เพลงลูกทุ่งซึ่งมนีักศึกษาเฉพาะ

กลุ่มทฤษฎเีท่านัน้ที่ลงทะเบยีนเรยีน  ซึ่งก็สามารถประพนัธ์เพลงอยู่ในระดบัที่น่าพงึพอใจ

เช่นกนั  อย่างไรก็ตามอยากจะน าเรียนว่าประสบการณ์ดงักล่าวน ามาซึ่งความพงึพอใจ,

ความสุข, ความอิม่ใจ  ใหเ้กดิขึน้กบัทัง้ผูส้อนทีท่ าหน้าทีผู่จ้ดัการความรูแ้ละผูเ้รยีนทีส่ามารถ

ประพนัธ์เพลงไดท้ัง้ๆ ที่ไม่เคยคดิว่าจะท าได ้ ทัง้น้ีเป็นเพราะการสอนการประพนัธ์เพลงที่

เน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัโดยแท ้

บทสรปุ 

จากประสบการณ์ตรงที่ได้น าเสนอมาน้ีอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยน่าเชื่อเท่าใดนัก

เพราะเป็นที่รูก้นัอยู่ว่าการประพนัธ์เพลงไม่ใช่เป็นเรื่องที่ท าไดง้่ายๆ  แต่ที่เป็นไปได้เช่นน้ี

อาจเป็นเพราะในการสอนการประพนัธ์เพลงทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั  ผูน้ าเสนอบทความได้

น้อมน าเอาทฤษฎขีองพ่อแห่งแผน่ดนิที่ว่า เข้าใจ คอืตอ้งท าความเขา้ใจใหก้ระจ่าง เข้าถึง 

คอืตอ้งลงมอืท าจรงิ และ พฒันา คอืตอ้งแกไ้ขปรบัปรุงในสว่นทีผ่ดิพลาดบกพรอ่ง มาปรบัใช ้

ในการสอนการประพนัธเ์พลงทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 


