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แบบฟอร์ มการเขียนแบบถอดประสบการณ์ การเรี ยนรู้
ด้ านประเด็นความรู้ การสอนภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสาร
...........................................................
1. ชื่อ-สกุล ผู้เล่ าเรื่ อง

ดลหทัย อินทวงศ์ คณะวิชา/หน่วยงาน วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิ ต

2. ชื่อ-สกุล ผู้บันทึก

ดลหทัย อินทวงศ์ คณะวิชา/หน่วยงาน วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิ ต

3. บทบาท หน้ าที่และความรั บผิดชอบของผู้เล่ าเรื่ อง
อาจารย์ประจาสาขาการแสดงขับร้อง ผูอ้ านวยเพลงคณะนักร้องประสานเสี ยง
4. เรื่องทีเ่ ล่า
ภาษาอังกฤษเพื่อการเรี ยนการสอนวิชาการแสดงขับร้อง
5. ความเป็ นมาของเรื่องทีเ่ ล่ า
การเรี ยนการสอนในแขนงวิชาการแสดงขับร้อง วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิ ต ประกอบไปด้วย
วิชาการแสดงขับร้องคลาสสิ กหรื อการแสดงอุปรากรและการแสดงละครเพลง ทั้งการแสดงขับร้องเดี่ยวและ
การขับร้องแบบรวมวง มีตน้ กาเนิดมาจากประเทศตะวันตก โดยบทเพลงทั้งหมดจะมีเนื้ อร้องเป็ นภาษาต่างๆ
เช่น ภาษาอิตาลี ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาลาติน ภาษาอังกฤษ เป็ นต้น โดยเฉพาะบทเพลงที่มาจาก
ละครเพลงส่ วนใหญ่แล้วจะมีคาร้องเป็ นภาษาอังกฤษ นักศึกษาจึงมีความจาเป็ นที่จะต้องเข้าใจบทเพลงนั้นๆ
อย่างลึกซึ้ ง สามารถออกเสี ยงได้อย่างชัดเจน สามารถตีความหมายของบทเพลงและสื่ อสารด้วยภาษาอังกฤษ
ผ่านการขับร้ องได้เป็ นอย่างดี ภาษาอังกฤษจึงเป็ นภาษาที่สาคัญในการเรี ยนการสอนวิชาการแสดงขับร้ อง
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
6. วิธีการ/ขั้นตอน หรือกระบวนการที่ทาให้ งานนั้นประสบความสาเร็จ เทคนิคหรือกลยุทธ์ ทใี่ ช้ ผู้มีส่วนร่ วม
อุปสรรคหรือปัญหาในการทางาน และแนวทางการแก้ ไข
การแสดงขับร้ องไม่เพี ยงแต่ จะต้องมี เสี ยงที่ ไ พเราะแต่ จะต้องควบคู่ไปกับการออกเสี ยงภาษาที่
ถูกต้องชัดเจน สามารถสื่ อสารบทเพลงนั้นๆผ่านคาร้องและเสี ยงร้องต่อผูฟ้ ังได้
ในขั้นแรกของการเรี ยนการสอน อาจารย์ผูส้ อนจะคัดเลื อกบทเพลงที่ มีช่วงเสี ยงและตัวละครใน
ละครเพลงที่เหมาะสมกับนักศึกษาแต่ละคน นักศึกษาจะต้องรู ้ เรื่ องราวของละครเพลงตั้งแต่เริ่ มต้นจนจบ
ร้องด้วยตัวละครอะไร ขับร้องบทเพลงนั้นให้ใคร ตัวละครนั้นกาลังมีความรู ้สึกอย่างไร นักศึกษาจะต้อง
ออกเสี ยงคาร้องได้อย่างเข้าใจและชัดเจน
นักศึ ก ษาการแสดงขับ ร้ องแต่ละคนมี พ้ืนฐานทางด้านภาษาอังกฤษแตกต่า งกันไป ไม่ว่าจะเป็ น
ทักษะการอ่า น เขี ยน และพูด โดยเฉพาะการพูดและการออกเสี ยงนั้นเป็ นทักษะที่ ตอ้ งใช้การฝึ กฝน ไม่
เหมือนทักษะอื่นๆที่สามารถทาความเข้าใจและใช้การท่องจาได้ ปั ญหาที่พบส่ วนใหญ่จึงเป็ นเรื่ องการออก
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เสี ยงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องซึ่ งเป็ นอุปสรรคใหญ่ต่อการขับร้องอย่างมาก
นักศึกษามักจะไม่เข้าใจความแตกต่างของการออกเสี ยงในบางพยัญชนะของภาษาอังกฤษที่ไม่ได้ใช้
ออกเสี ยงในภาษาไทยเช่น ตัว r th z sh เป็ นต้น รวมถึงการออกเสี ยงสระ การออกเสี ยงแบบ Aspirated
Consonants หรื อพยัญชนะเสี ยงธนิ ต คือการออกเสี ยงที่มีลมออกมาด้วย อีกทั้งภาษาไทยในบางคานั้นไม่
ออกเสี ยงพยัญชนะท้ายซึ่ งตรงกันข้ามกับการออกเสี ยงพยัญชนะท้ายของภาษาอังกฤษ
กลยุทธ์ ในการแก้ไขปั ญหา วิธีที่ สาคัญและเป็ นพื้ นฐานของการอ่ านออกเสี ยงอย่างละเอี ยดและ
สมบูรณ์ คือการใช้สัทอักษรสากล(IPA)ในการเรี ยนการสอน สัทอักษรสากลคือสัญลักษณ์มาตราฐานเพื่อ
แทนเสี ยงพูดของทุกภาษา นักศึกษาจะสามารถเข้าใจการออกเสี ยงอย่างละเอียดและมองเห็ นภาพที่ชดั เจน
มากขึ้น
เมื่อเข้าใจพื้นฐานการออกเสี ยงอย่างละเอียดแล้ว นักศึกษาจะต้องฝึ กฝนโดยการทาแบบฝึ กหัดการ
ออกเสี ยง ในแต่ละแบบฝึ กหัดจะทาให้นกั ศึกษาได้เข้าใจการออกเสี ยงของพยัญชนะ สระ ต่างๆมากขึ้น ฝึ ก
ให้ใช้อวัยวะที่ช่วยในการออกเสี ยงพยัญชนะได้ดีข้ ึน(ริ มฝี ปาก ฟัน ลิ้น)
นอกจากทักษะการพูดและการออกเสี ยงแล้ว สิ่ งที่สาคัญที่สุดก็คือความหมายของคาร้องในบทเพลง
นักศึกษาจะต้องเข้าใจคาร้องทุกคาเปรี ยบเสมือนเป็ นภาษาของตัวเอง สามารถสื่ อสารทุกคาร้องด้วยความ
เข้าใจและสื่ ออารมณ์ของเพลงได้ การแปลคาศัพท์จากภาษาอังกฤษและสร้างประโยคเป็ นภาษาไทยเป็ นอีก
วิธีการนึงที่ทาให้เข้าถึงบทเพลงได้ง่ายขึ้น ทาให้นกั ศึกษาได้ขบั ร้องออกมาด้วยความรู ้สึกและความเข้าใจใน
ภาษาจริ งๆ
นัก ศึ ก ษาวิช าการแสดงขับ ร้ องคลาสสิ ก และละครเพลงทุ ก คนจะต้องผ่านการเรี ย นวิช า Vocal
Diction หรื อวิชาการออกเสี ยง Acting for Vocalists หรื อการแสดงสาหรับนักร้อง วิชาเหล่านี้ เป็ นวิชาสาคัญ
ที่จะช่ วยสนับสนุ นให้นักศึ กษาพัฒนาทักษะอื่ นๆควบคู่ได้ด้วย นักศึ กษาจะเข้าใจบทเพลงต่างๆได้อย่าง
ลึกซึ้ งมากขึ้น และทาให้ขบั ร้องบทเพลงออกมาได้อย่างสมบูรณ์
7. ผลลัพธ์ หรื อความสาเร็จทีเ่ กิดขึน้ และสิ่ งทีผ่ ้ เู ล่ าเรื่องทีไ่ ด้ เรียนรู้ จากประสบการณ์ ดังกล่ าว
ผูส้ อนพบว่านักศึ กษาที่ มีการฝึ กฝนอย่างสม่ าเสมอจะมี พฒั นาการที่ดีข้ ึ นอย่างชัดเจน ไม่เพียงแต่
ทักษะทางด้านภาษาเท่านั้น นักศึกษาสามารถสื่ อความรู ้สึกของบทเพลงต่อผูฟ้ ั งได้เป็ นอย่างดี เข้าใจบทเพลง
ได้อย่างลึกซึ้ ง มีเสี ยงร้องที่เต็มไปด้วยความรู ้สึก
วิธีการอันเป็ นพื้นฐานของการเรี ยนรู ้ทกั ษะนั้นสาคัญ แต่จะไม่ประสบความสาเร็ จถ้าขาดการฝึ กฝน
อย่างสม่ าเสมอ ทักษะทางด้านภาษาเป็ นอีกหนึ่ งหัวใจสาคัญของนักร้องที่ตอ้ งฝึ กฝนและศึกษา ศึกษาเพียง
อยากเดียวไม่เพียงพอที่จะทาให้มีพฒั นาการที่ดีข้ ึนได้ ถ้านักร้องเข้าใจความหมายของคาร้องแต่ออกเสี ยงไม่
ถูกต้องชัดเจนก็คงไม่สามารถจะสื่ อสารบทเพลงนั้นได้อย่างสมบูรณ์

