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บทคัดย่อ 

การเรียนการสอนแบบปฏิบัติเดี่ยวจะช่วยให้ผู้สอนเน้นย้ าในจุดด้อยและเสริมจุดเด่นขอผู้เรียนได้อย่างมุ่งเป้าและ
สามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีแบบแผนตามการศึกษาค้นคว้าและค าแนะน าของผู้สอนผู้ซึ่งมีปร ะสบการณ์ซึ่งมุ่งเน้นการ
สังเกต วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเทคนิคการปฏิบัติดนตรีแบบเข้มข้นโดยบทความนี้ได้แบ่งประโยชน์จากการเรียนรู้วิชาปฏิบัติ
เครื่องดนตรีจากการเรียนการสอนแบบปฏิบัติเดี่ยวไว้ด้วยกัน 3 หัวข้อหลักคือ  ผู้สอนสามารถจัดสรรแบบฝึกหัดเพื่อช่วยแก้ไข
ปัญหาการปฏิบัติดนตรีแบบเดี่ยวของผู้เรียน  ผู้สอนสามารถแนะน าบทเพลงได้ตรงกับความสนใจส่วนตัวและศักยภาพของ
ผู้เรียน  ผู้สอนสามารถแนะน าด้านจิตวิทยาการแสดงดนตรี และการออกแบบตารางฝึกซ้อมเฉพาะบุคคลเพื่อพัฒนาสู่การเป็น
นักแสดงดนตรีที่ดีแก่ผู้เรียน 
 
ค าส าคัญ : ประโยชน์  กีตาร์คลาสสิค  เรียนรู ้
 

Abstract 
Private Lesson will help emphasize weaknesses and reinforce of learners and to develop learners 

with the best plan for each learner. Instructor will focus on observation, analysis, and problem-solving in 
techniques and make music practice more intensive. This article shares the benefits of learning Music 
Praticing by Private Lesson by first, separate in three main topics which are Instructor prepare for etude 
and study for student in individual. Secondly, Instructor can introduced each student by their ability of 
playing the instrument and Lastly, to train the student to know the phycology of playing music on stage 
and prepare the schedule of practicing the instrument.  
 
Keywords :  benefit  Classical guitar  learning 
 
บทน า 

  การเรียนการสอนดนตรีในสถาบันการศึกษาหลายแห่งในประเทศไทยส่วนใหญ่นิยมเรียนเป็นลักษณะการปฏิบัติเป็น
กลุ่ม (School Music Program) โดยประโยชน์คือสามารถสอนนักเรียนจ านวนหลายคนพร้อมกันได้ ซึ่งหากพิจารณาถึงความ
เป็นจริงของการศึกษาวิชาดนตรีในระดับอุดมศึกษา ควรมีความเข้มข้นและเฉพาะเจาะจงตามแต่ศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน
พึงมี บทความวิชาการนี้จึงตั้งใจเขียนขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณประโยชน์ของการเรียนการสอนการปฏิบัติเครื่องดนตรีเดี่ยว 
(Private Lesson) เพราะการมุ่งพัฒนานักศึกษาวิชาดนตรีปฏิบัติเป็นรายบุคคลย่อมเห็นผลต่อพัฒนาการมากกว่าการเรียน
แบบกลุ่ม เพราะผู้สอนสามารถมุ่งเป้าไปท่ีศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนซึ่งแตกต่างกันโดยธรรมชาติ เพราะมนุษย์และสรรพสิ่ง
ย่อมมีเอกลักษณ์เฉพาะตน ดังนั้นการเรียนการสอนการปฏิบัติเครื่องดนตรีเดี่ยว ย่อมส่งผลประโยชน์ต่อทั้งผู้เรียนและผู้สอน
เพื่อมุ่งเน้นการสังเกต วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเทคนิคการปฎิบัติดนตรีแบบเข้มข้น เพื่อพัฒนาการที่เป็นไปตามล าดับขึ้น
อย่างมั่งคงและยืนลงในการปฎิบัติเดี่ยวดนตรี จากการเป็นนักศึกษาวิชาดนตรีสู่การเป็นนักดนตรีมืออาชีพต่อไป โดยบทความ
นี้ได้แบ่งประโยชน์จากการเรียนรู้วิชาปฎิบัติเครื่องดนตรีจากการเรียนการสอนแบบปฏิบัติเดี่ยวไว้ด้วยกัน 3 หัวข้อหลักคือ       
1) ผู้สอนสามารถจัดสรรแบบฝึกหัดเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการปฏิบัติดนตรีแบบเดี่ยวของผู้เรียน 2) ผู้สอนสามารถแนะน าบท  
เพลงได้ตรงกับความสนใจส่วนตัวและศักยภาพของผู้เรียน 3) ผู้สอนสามารถแนะน าด้านจิตวิทยาการแสดงดนตรี และการ
ออกแบบตารางฝึกซ้อมเฉพาะบุคคลเพื่อพัฒนาสู่การเป็นนักแสดงดนตรีที่ดีแก่ผู้เรียน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ผู้สอนสามารถจัดสรรแบบฝึกหัดเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาการปฏิบัติดนตรีแบบเด่ียวของผู้เรียน 
ด้วยเหตุผลของความสามารถเฉพาะบุคคล เป็นไปได้ยากที่การปฏิบัติดนตรีแบบกลุ่มจะช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนา

ด้านเทคนิคการปฏิบัติที่ผู้เล่นแต่ละคนมีปัญหาที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างการปฏิบัติ กีตาร์คลาสสิค ผู้เล่นแต่ละบุคคลอาจ
ต้องการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเทคนิคท่ีต่างกันเช่น rest stroke, free strokes , slur, hiht bar ,การออกแรงทาบ full bar , การ
เล่นโน้ตที่ห่างกันมากๆ หรือเทคนิคพิเศษ (Special Effect) ต่างๆ เช่น tremolo หรือ Harmonic เป็นต้น ยกตัวอย่างเช่น จุด
ยากในบทเพลงที่ต้องอาศัยการแยกซ้อมเทคนิค  slur ด้านล่างนี้ หากเรียนเป็นกลุ่มใหญ่ผู้สอนอาจไม่สามารถล่วงรู้ได้ว่าผู้เรียน
สามารถเล่นเทคนิค slur ทั้งแบบ Ascending slurs (Hammer On) และ Descending Slur (Pull Off) นี้ได้ออกมาที่องศา
นิ้ว ค่าโน้ต และในส าเนียงท่ีถูกต้องหรือไม่เป็นต้น 

 

 
ภาพที ่1 ตัวอย่างเทคนิค slur ที่ผูเ้ล่นแตล่ะคนอาจมีปัญหาต่างกัน 

 
2. ผู้สอนสามารถแนะน าบทเพลงได้ตรงกับความสนใจส่วนตัวและศกัยภาพของผู้เรียน 

บทเรียนส าหรับกีตาร์คลาสสิคและเครื่องดนตรีอื่นๆสามารถแบ่งจากยุคของดนตรีตั้งแต่ยุคโบราณ (ก่อนคริสตศักราช) 
ไปจนถึงยุคปัจจุบันคือ ศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีเทคนิคและการตีความที่แตกต่างกันในแต่ละยุค นอกจากนี้ สามารถระบุเป็นจ านวน 4 
ขึ้นคร่าวๆตามระบบการสอบของสถาบันดนตรีต่างเช่น Royal Academy of Music จากประเทศอังกฤษ, Trinity College of 
Music จากประเทศอังกฤษ, Yamaha Academy จากประเทศญี่ปุ่น และ London Academy of Music จาก ประเทศอังกฤษ  
คือ ช้ันต้น (Beginner) –ช้ันกลาง (Intermediate)-ช้ันสูง (Advance)-ระดับประกาศนียบัตร (Diploma) ตารางด้านล่างนี้เป็น
ตัวอย่างการแบ่งเกณฑ์ระดับเกรดการเล่นของ Trinity College of Music จากประเทศอังกฤษ ปี 2016-2019 ในวิชากีตาร์ 

 
 

ตารางที ่1 แบ่งเกรดของ Trinity College of Music London จากประเทศอังกฤษ ในวิชากีตาร ์
จากการแบ่งเกณฑ์ระดับเกรดการเล่นบทเพลงของ Trinity College of Music London จากประเทศอังกฤษ ในวิชา

กีตาร์นี้ จ าเป็นต้องมีการเรียนการสอนแบบปฏิบัติเดี่ยว และยังเอื้อประโยชน์แก่ทั้งผู้เรียนและผู้สอน กล่าวคือผู้สอนสามารถ
แนะน าบทเพลงให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามความสนใจและศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนได้ โดยแต่ละบทเพลงจะมีความยาก-
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ง่ายตามล าดับเกณฑ์ของแต่ละเกรด ความซับซ้อนของสังคีตลักษณ์ (Musical Form) จังหวะ (Rhythm) อัตราจังหวะ(Tempo) 
หรือกระสวนจังหวะ (Beat) และยุคของดนตรีที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเกณฑ์การสอบเกรด 1 และ 8 Trinity College of 
Music จะเห็นได้ว่าทั้งเกรดทั้งคู่ซึ่งแตกต่างกัน มีทั้งบทเพลงในยุคบาโรค ซึ่งประพันธ์โดย Johann Sebastian Bach ผู้ได้รับการ
ยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งการดนตรีและการประพันธ์เพลงแบบCounter Point คีตกวีในยุคบาโรค หรือ Fernando Sor นัก
ประพันธ์จากยุคคลาสสิคผู้ซึ่งแบบฝึกของเขานักกีตาร์ทุกคนต้องเคยศึกษา Francisco Tarrega บิดาแห่งกีตาร์คลาสสิคในยุคโร
แมนติก หรือคีตกวีแห่งยุคศควรรษที่ 20 Villa-lobos หรือแม้แต่คีตกวีและนักกีตาร์ที่ยังมีชีวิตอยู่ในยุคศตวรรษที่ 21 นี้ Leo 
Brouwer เป็นต้น 

 
ภาพที ่2 ยกตัวอย่างเกณฑ์การสอบเกรด 8 และเกรด 1 ของ Trinity College of Music 

 
ดังนั้น ผู้เขียนขอยกตัวอย่างการวิเคราะห์ในบทเพลงของเกรด 1 และ เกรด 8 ซึ่งเป็นบทเพลงจากยุคเดียวกัน คือ

ศตวรรษที่ 17 (ราวปี ค.ศ. 1601-1700 โดยประมาณซึ่งอยู่ในยุคบาโรค) แต่มีความยาก-ง่ายต่างกัน หากเรียนเป็นกลุ่มใหญ่ 
ผู้สอนไม่อาจดูแลผู้เรียนได้ทั่วถึง โดยมีความเป็นไปได้ว่าผู้สอนอาจให้ผู้เล่นท้ังห้องเรียนเกรด 1 ทุกคน เพื่อสะดวกต่อการบรรเลง
กลุ่ม แต่อาจมีนักเรียนที่มีศักยภาพสูงกว่าหลบซ่อนไว้ โดยอาจสามารถเล่นเพลงเกรดที่สูงกว่าเกรด1 คือ เกรด 8 ได้เป็นต้น 
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ภาพที ่3 เพลงสอบเกรด 1 ของ Trinity College of Music 

 
  ตัวอย่างเพลงเกรด 1 มีชื่อว่า เพลง Balletto เป็นเพลงพื้นบ้านอิตาลี แต่งข้ึนในยุคบาโรค เพลงอยู่ในคีย์ D major โดย
ในทางเทคนิคการใช้นิ้วมือซ้าย จะครอบคลุมเพียงต าแหน่งที่ 2 ถึง 5  โดยโน้ตจะเน้นsingle note หรือโน้ตเดี่ยว โน้ตไลน์เบส 
มักจะอยู่ที่แม่จังหวะคือจังหวะที่ 1 และ 3 โดยเล่นเป็นสายเปล่าสายที่ 4 และ 5 ท้ังบทเพลง โดยตีความได้ว่าใช้คอร์ด Tonic คือ 
chord แรกของ คีย์ D และ คอร์ด Dominant หรือ คอร์ดที่ 5  คือ A สลับกันไปทั้งบทเพลง ในด้านจ านวนจังหวะในห้องพบว่า
ใช้ Time Signature 4/4 คือตัวด า(Quarter Note) มีค่าเท่ากับ 1 จังหวะใน1ห้อง ซึ่งง่ายแก่การเข้าใจในการเล่นดนตรีช้ันต้น 
ในด้านการใช้จังหวะไม่พบจังหวะที่มีความถี่มากกว่าเขบ็ด 1 ช้ัน (Eighth Note) โครงสร้างเพลงแทบจะเป็นท่อน A เพียงท่อน
เดียวเล่นซ้ ากัน ซึ่งเหมาะแก่การฝึกซ้อมในการเล่นกีตาร์ในช้ันต้นเพราะการฝึกซ้ าๆจะช่วยให้แม่นย าในต าแหน่งของนิ้ว และการ
สร้างพลังเสียง 

   หากเปรียบเทียบกับบทเพลงเกรด 8 ท่ีมีชื่อว่า Les tours de passe-passe ประพันธ์โดย Couperin เพลง
ในยุคบาโรคเช่นกันเพลงอยู่ในคีย์ D major เช่นเดียวกันกับเพลงเกรด1 แต่ในทางเทคนิคการใช้นิ้วมือซ้าย จะครอบคลุมต าแหน่ง
ที่บาร์2 และ 3 และยังต้องข้ามไปเล่นท่ีบาร์ที่ 7 รวมถึงเทคนิค trill หรือ modant  การรัวสายที่ต้องฝึกฝนเพิ่มขึ้นในโน้ตบางจุด 
นอกจากนี้ Time Signature ยังคงมีความซับซ้อนมากกว่ากล่าวคือ เป็นTime Signature  6/8  ต้องค านวณ ตัวเขบ็ด 1 ช้ัน 
เป็นตัวละ 1 จังหวะ ใน 1 ห้อง และบทเพลงมีความยาวกว่าเพลงเกรด 1 อย่างชัดเจน 
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  ดังนั้นการล าดับความยาก-ง่ายบทเพลงแต่ละเกรดที่ถูกผู้ช านาญการเฉพาะด้านได้ศึกษาและจัดล าดับไว้แล้วนั้น มีผล
ท าให้ผู้เรียนปฏิบัติเดี่ยวแต่ละคนซึ่งความสามารถแตกต่างกันสามารถสอบถามผู้สอนเพื่อเพิ่มความมั่นใจ และสามารถฝึกซ้อม
ดนตรีตามศักยภาพ และมีแบบแผนเป็นไปตามล าดับขั้นเพื่อพัฒนาการที่เหมาะสมตามศักยภาพของเฉพาะบุคคล 
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ผลการวิจัย 

1. ผู้สอนสามารถแนะน าด้านจิตวิทยาการแสดงดนตรี และการออกแบบตารางฝึกซ้อมเฉพาะบุคคลเพ่ือพัฒนาสู่
การเป็นนักแสดงดนตรีที่ดีแก่ผู้เรียน 

การแสดงดนตรีสดต่อหน้าสาธารณชน สภาพจิตใจของนักแสดงหรือผู้เล่นมีส่วนส าคัญไม่น้อยกว่าการศึกษาบทเพลง
และเตรียมตัวฝึกซ้อมบทเพลง การเรียนปฎิบัติเดี่ยวผู้สอนสามารถแนะน าผู้เรียนปฎิบัติเดี่ยวโดยการแนะน าให้หาแรงบันดาล
ใจจากการอ่านหนังสือเชิงจิตวิทยา หนังสือชีวประวัติ หรืออัตชีวิประวัติของนักดนตรีหรือคนที่ประสบความส าเร็จ การฝึกมอง
ผ่านตัวกวนและการท าจิตใจให้สงบ ฝึกสมาธิ ให้ก าลังใจตนเองอย่างสม่ าเสมอ พร้อมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการ
ฝึกซ้อมและวันแสดงจริง นักแสดงอาจสร้างจินตนาการในแบบของตนเองเช่น Bennett Lerner (เกิดเมื่อ 21 มีนาคม ค.ศ. 
1944)  นักเปียโนชาวอเมริกัน เขาจินตนาการว่าผู้ชมการแสดงเป็นเพียงกระต่ายแสนน่ารักที่มาชมการแสดงของเขา หรือ 
Alessio Monti (เกิดเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1947) นักกีตาร์ชาวอิตาเลียน ได้จินตนาการว่าเขาขึ้นเวทีโดยมีกระจกแก้วครอบ
ตัวเขาไว้ โดยเขามีคติว่าเขาเล่นดนตรีเพื่อตัวเอง เป็นต้น ซึ่งผู้สอนสามารถแนะน านักเรียนผู้เรียนปฏิบัติเดียวให้สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้กับการเตรียมจิตใจได้ ทั้งนี้ผู้แสดงท่านอื่นสามารถมีจินตนาการส่วนตัวในแบบอื่นๆเพื่อให้การแสดงของตนเอง
ออกมาสมบูรณ์ ก่อนการแสดงควรมีสมาธิอยู่กับตัวเองและบทเพลง พยายามฝึกคิดว่าความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยบนเวทีนั้น
ไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของการแสดงสด เพราะมนุษย์ไม่ใช่หุ่นยนต์หรือคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ต้องอยู่บนพื้นฐานของ
การท างานหนักของผู้แสดงที่ได้วางแผนท าการศึกษาบทเพลงและฝึกซ้อมบทเพลงมาเป็นอย่างดี ซึ่งการควบคุมสมาธิและสติ
ระหว่างการแสดงคนเดียวบนเวทีน้ัน เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของการด ารงอยู่ของการท างานศิลปะที่เรียกว่าการแสดงสด 

 
 

      
Bennett Lerner                          Alessio Monti 

 

ทั้งนี้นอกจากการมีจิตใจที่พร้อมแสดง การวางแผนตารางฝึกซ้อมที่มีประสิทธิภาพ การมีผู้สอนหรือโค้ชที่ช่วยวางแผนและ
แนะน าตารางการฝึกซ้อมส่วนบุคคลยังเป็นอีกประโยชน์หนึ่งของการเรียนดนตรีแบบปฏิบัติเดี่ยวตัวต่อตัวกับผู้สอน  ทั้งนี้
ผู้เขียนขอยกตัวอย่างตารางการฝึกซ้อมเพลงเกรด 3 ของสถาบัน Trinity College of Music ที่ผู้เขียนออกแบบเพื่อใช้สอน
นักเรียนของผู้เขียนเอง ซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงของผู้เขียนและนักเรียนวิชากีตาร์คลาสสิค ท าให้นักเรียนได้รางวัลเกียรตินิยม
อันดับ1 (Distinction) คะแนนสูงสุดของการสอบเกรด 3 ของสถาบัน Trinity College of Music เมื่อปี ค.ศ. 2014 มาแล้ว 
ทั้งนี้ตารางนี้สามารถน าไปประยุกต์กับการจัดตารางการฝึกซ้อมในการสอบเกรดอื่นๆรวมถึงการซ้อมเพื่อเป้าหมายอื่นๆได้ โดย
ตัวอย่างตารางการฝึกซ้อมในแต่ละโดยยกมาเป็นตัวอย่างคร่าวๆ 2 วัน มีดังนี้ 
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วันเดือนป ี เพลงที่ 1 เพลงที่ 2 เพลงที่ 3 Scale&Arpeggio Technical Work 
วันท่ี 1/1 ซ้อมเวลา11.00-

11.15 น. 
ซ้อมเวลา11.15-
11.30น. 

ซ้อมเวลา
11.30-11.45
น. 

ซ้อมเวลา11.45-
12.00 น. 

ซ้อมเวลา12.00-13.15 
น. 

วันท่ี 1/2 ซ้อมเวลา11.00-
11.15 น. 
ความเร็วเร็วข้ึน
มากกว่าวันก่อน
หน้าพร้อมทั้งแยก
ฝึกเทคนิคพิเศษใน
เพลง 

ซ้อมเวลา11.15-
11.30น. 
ความเร็วเร็วข้ึน
มากกว่าวันก่อน
หน้าพร้อมทั้ง
เพิ่มเทคนิค
dynamic(ดัง-
เบา) ในเพลงใน
จุดที่ผู้ประพันธ์
เพลงก าหนด 

ซ้อมเวลา
11.30-11.45
น. 
ความเร็วเร็ว
ขึ้นมากกว่าวัน
ก่อนหน้า
พร้อมท้ังแยก
ฝึกเทคนิค
พิเศษในเพลง 

ซ้อมเวลา11.45-
12.00 น. 
ความเร็วเร็วข้ึน
มากกว่าวันก่อน 

ซ้อมเวลา12.00-13.15 
น. 
ความเร็วเร็วข้ึนมากกว่า
วันก่อนหน้า 

 

สรุปและอภิปรายผล 

ประโยชน์ของการเรียนรู้วิชาปฏิบัติโดยวิธีการเรียนแบบเดี่ยวทั้ง 3 ข้อในบทความนี้  คือ 1) ผู้สอนสามารถจัดสรร
แบบฝึกหัดเพอืช่วยแก้ไขปัญหาการปฏิบัติดนตรีแบบเดี่ยวของผู้เรียน 2) ผู้สอนสามารถแนะน าบทเพลงได้ตรงกับความสนใจ
ส่วนตัวและศักยภาพของผู้เรียน 3) ผู้สอนสามารถแนะน าด้านจิตวิทยาการแสดงดนตรี และการออกแบบตารางฝึกซ้อมเฉพาะ
บุคคลเพื่อพัฒนาสู่การเป็นนักแสดงดนตรีที่ดีแก่ผู้เรียน เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นในการที่ผู้เล่นจะประสบความส าเร็จในการ
ปฎิบัติเครื่องดนตรี ผู้เล่นต้องมีใจรักและทุ่มเทเวลาทุกวันในชีวิตเพื่อฝึกฝนพัฒนาตนเป็นนักดนตรีที่มีคุณภาพ ในส่วนของ
ประโยชน์ของการเรียนการสอนแบบปฏบิัติเดีย่วจะช่วยให้ผู้สอนเน้นย้ าในจุดด้อยและเสริมจุดเด่นขอผู้เรียนได้อย่างมุ่งเป้าและ
สามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีแบบแผนตามการศึกษาค้นคว้าและค าแนะน าของผู้สอนผู้ซึ่งมีประสบการณ์ซึ่งมุ่งเน้นการ
สังเกต วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเทคนิคการปฏิบัติดนตรีแบบเข้มข้น พร้อมทั้งแนะน าผู้เรียนเกี่ยวกับประวัติดนตรีของเพลง
ยุคนั้นๆ รวมถึงโครงสร้างของบทเพลงโดยอิงเนื้อหาทฤษฎีดนตรีเป็นส าคัญ ดังนั้นทั้งผู้สอนและผู้เรียนต้องท างานกันเป็นทีม
เดียวกันจึงจะเกิดผลการแสดงที่ดีที่ถูกหลักการปฏิบัติดนตรีและเป็นการแสดงที่ดี ประสบความส าเร็จในการเรียนการวัดผล 
และสามารถประทับใจผู้ชมได้ 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   
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