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เชื่อแน่ว่า สำหรับคุณพ่อคุณแม่ในยุคสมัยเดียวกัน ย่อมมีแนวทาง 

หรือคำแนะนำในการเล้ียงลูกในลักษณะเดียวกัน ต้ังแต่ต้ังครรภ์ ผู้เขียน 

ก็พยายามหาข้อมูลในการเลี้ยงลูก ปรึกษาเพื่อนผู้มีประสบการณ์ใน 

การมีลูกมาก่อน ซึ่งก็จะได้แนวทางมาเหมือนกัน แตกต่างกันบ้าง 

ตามลักษณะนิสัยและไลฟ์สไตล์ เรื่องหลักเรื่องหนึ่งที่ปรึกษากันก็คือ  

ลูกควรเรียนอะไรบ้าง

	 การให้การศึกษาแก่ลูกถือเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งที่พ่อแม่ทุกคน 

ต้องจัดให้ตามแต่ความรู้ ประสบการณ์ ความเชื่อ และกำลังทรัพย์ 

ของแตล่ะครอบครัว บางวชิาเร่ิมเรียนกันตัง้แตแ่รกเกดิ เพราะเชือ่วา่  

ทักษะความสามารถบางอย่างจำเป็นต้องพัฒนากันตั้งแต่ในช่วง 

ขวบปีแรก ซึ่งเป็นช่วงท่ีเหมาะแก่การเตรียมความพร้อมสำหรับการ 

เรียนรู้และการปลูกฝังด้านพฤติกรรมท่ีมีผลต่ออนาคตในทุก  ๆ  ด้าน  

(Shonkoff & Phillips, 2000) 

	 สมัยที่ผู้เขียนเป็นเด็ก การเรียนเร่ิมต้นเมื่อเข้าโรงเรียนอนุบาล  

แต่สมัยนี้  “อนุบาลก็สายเสียแล้ว” การเรียนรู้หรือทักษะต่าง  ๆ  ไม่ได้ 

มีแต่ในโรงเรียน มีสถาบันมากมายที่เปิดรับสอนและดูแลเด็ก ที่เห็น 

ได้ชัดคือเน้นพัฒนาทักษะทั้งด้านสมองและร่างกาย 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ดร.มนสิการ เหล่าวานิช (พร้อมสุขกุล)

	 จากที่ศึกษางานวิจัย หาข้อมูล จากประสบการณ์การสอนเด็ก  

รวม ๆ กันแล้วก็มีความตั้งใจว่า จะเลี้ยงลูกโดยเน้นการให้การศึกษา 

และสร้างสิ่งแวดล้อมให้ลูกเป็นสำคัญ ลูกควรได้รับทันทีที่รับได้  

และดนตรีก็เป็นหนึ่งในความสามารถที่อยากให้ลูกมี หมายความว่า  

ตั้งแต่ในท้อง ถ้าลูกเร่ิมได้ยินเสียง ก็ต้องมีเพลงให้ฟัง เมื่อออกจาก 

ท้องมาแล้ว รับรู้อะไรได้ ก็ควรให้เขาได้เรียนรู้ไปตามข้ันพัฒนาการ 

ของเขา ให้โอกาสได้เรียนรู้ ไม่ได้เคร่งเครียด อาศัยการเรียนรู้แบบ 

ซึมซับไปอย่างสม่ำเสมอ ทำได้หรือไม่ได้ ได้ช้าหรือได้เร็วก็ไม่เป็นไร

	 การเรียนดนตรีในความเข้าใจของคนส่วนใหญ่คือ เรียนเพื่อ 

ให้เล่นเครื่องดนตรีได้ แต่จริง ๆ แล้วการเรียนดนตรีไม่เพียงเรียนเพื่อ 

ใหส้ามารถทำใหเ้ครือ่งดนตรมีเีสยีงตามวธิกีารเลน่ของเครือ่งไดเ้ทา่นัน้  

ยงัตอ้งเรียนรู้วธิกีารสร้างเสยีงท่ีออกมาใหม้คีณุภาพและสือ่สารอารมณ์ 

ได้อีกด้วย เพราะดนตรีเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่เก่ียวข้องกับการสื่อสาร 

อารมณ์ความรู้สึกอย่างมาก 

	 ยกตัวอย่าง เปียโน ที่ทุกคนรู้จักกันดี คีย์ที่กดของเปียโน 

ทุกตัวมีระดับเสียง แค่กดลงไปก็สามารถสร้างเสียงโน้ตได้ตรงตาม 

ระดับเสียงแล้ว แต่หากผู้เล่น เล่นโดยกดตามโน้ตเพียงอย่างเดียว  

เสียงที่ออกมาก็ไม่ต่างจากการกดแป้นเครื่องพิมพ์ดีด คือเป้าหมาย 

เพ่ือกดให้ถูกตำแหน่ง ไม่ได้ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของดนตรี 

ออกมาให้ผู้ฟัง อย่างนี้ก็ไม่อาจนับว่าเป็นเสียงดนตรีได้ การเรียน 

ดนตรีจึงเป็นการเรียนรู้อารมณ์ความรู้สึก เทคนิควิธีต่าง  ๆ ทั้งด้าน 

ทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้สามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกผ่าน 

เครื่องดนตรีนั้นออกมาให้ได้
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เลี ้ยงลูกด้วยเสียงดนตร ี

 เสียงเป็นนามธรรมที่จับต้องไม่ได้ แต่ 

มีผลต่อความรู้สึกนึกคิด  การสร้างสรรค์   

และจินตนาการ กระตุ้นให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์ 

ความรู้สึกไปในทิศทางต่าง  ๆ  ตามที่เสียง 

เหล่า น้ันกำหนด  มีความละเอียดอ่อน  

สามารถแทรกซึมเข้าสู่จิตใจของผู้ฟังได้  

ง่ายดายและรวดเร็ว  

– คุณครูเชาวน์มนัส ประภักด ี

คุณครูสอนดนตรีไทย

 ดนต รี คื อ เ สี ย ง ที่ ม นุ ษ ย์  

สร้างขึ้น เพื่ อถ่ายทอดอารมณ์   

ความรู้สึก  

 ดนตรีคือศิลปะเพื่อชีวิต  

– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รามสูร สีตลายัน

คุณครูสอนเปียโน

– คุณครูสุดา พนมยงค ์

คุณครูสอนเปียโน
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ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ดร.มนสิการ เหล่าวานิช (พร้อมสุขกุล)

	 นอกจากน้ีหากไปลองเปิดพจนานุกรม หาความหมายของ  

“ดนตรี”  ในหนังสือ  ดนตรีคลาสสิก ศัพท์สำคัญ  ของศาสตราจารย์   

ดร.ณัชชา โสคติยานุรักษ ์ (2550) ยังหมายรวมถึง

•	 เสียงขึ้นลงที่มีระดับเสียง มีเงื่อนเวลา มีความไพเราะ  

มักประกอบด้วยทำนอง จังหวะ เสียงประสาน และ 

สีสันเสียง

•	 ดนตรี ดุริยางค์ ดุริยางคศิลป์ ดุริยางคศาสตร์ คือ  

วิชาที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับดนตรี

•	 โน้ตเพลง โน้ตเพลงเป็นแผ่นหรือเป็นเล่ม

•	 เพลง เป็นคำที่ใช้แทนคำว่าดนตรีในภาษาไทย

•	 บทเพลง เหมือนกับคำว่าเพลง แต่ใช้กับการบรรเลง 

เครื่องดนตรีโดยไม่มีการขับร้อง

“´¹µÃÕ” จงึหมายรวมถึงท้ังหมดขา้งตน้ทีก่ลา่วมา และเมือ่ “ดนตร”ี  

เป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่ใช้ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกได้  ผู้ที่เรียน 

ดนตรีหรือเป็นนักดนตรีจึงมีหน้าที่หลักในการศึกษาวิธีการถ่ายทอด 

เพ่ือส่ือสารไปสู่ผู้ฟังให้ได้ ดังเช่นที่  ดร.อินทุอร ศรีกรานนท์ ได้ให้ 

ความเห็นไว้ว่า  

 ดนตรีเป็นศิลปะท่ีแทนความรู้สึกของมนุษย์เรามาตั้งแต่ 

ดึกดำบรรพ์ ในมุมมองของคนที่เป็นนักดนตรี คนที่เรียน 

ดนตรอียา่งจรงิจงั ดนตรคีอืศาสตรช้ั์นสงูทีก่วา่จะเข้าใจอย่าง 

ถ่องแท้นั้นใช้เวลาทั้งชีวิต และไม่มีวันจบสิ้น  
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ทำไมดนตรี
จึงเป็นหนึ่งในวิชาที่ลูกควรเรียน

	 สำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่ียังลังเลว่าวิชาดนตรีควรเป็นหนึ่งในวิชา 

ทีล่กูควรไดเ้รียนหรือไม ่ ในงานวจิยัของ Adachi และ Trehub (2012)  

ไดใ้หเ้หตผุลสนับสนุนไวว้า่ ควรจดัวชิาดนตรใีหเ้ดก็ไดเ้รยีนดว้ยเหตผุล  

2 ประการ คือ 

1) ดนตรีสร้างความรู้เฉพาะด้านกับชีวิตมนุษย ์

2) ความรู้ทางดนตรีไม่สามารถสร้างด้วยวิธีการอ่ืนได้นอกจาก 

การเรียน 

 

	 โดยส่วนตัวของผู้เขียนเป็นครูสอนดนตรี เป็นนักดนตรี และ 

เรียนดนตรีมาตั้งแต่เล็ก อยู่ในสังคมของการเล่นดนตรี ได้เห็น 

ประโยชน์ ได้รับประโยชน์จากการมีความรู้ทางดนตรีมากมาย ทั้งมี 

ความสุข มีรายได้ ได้สังคมรู้จักผู้คน ทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง เพื่อน 

อาจารย์ และผู้ชมที่ได้พบตามงานแสดง ได้เดินทางไปสถานที่ต่าง ๆ  

เพ่ือแสดงดนตรี ได้ประสบการณ์ใหม่ ๆ ตลอดเวลา เมื่อมีลูกก็ตั้งใจ 

อยากให้ลูกได้เรียนดนตรี ได้รับสิ่งดี  ๆ  จากดนตรีเช่นเดียวกัน โดย 

ไม่ได้คาดหวังว่าลูกจะต้องเป็นนักดนตรีหรือประกอบอาชีพทางดนตรี  

แต่อยากให้ลูกมีความสุขกับดนตรี ฟังดนตรีอย่างเข้าใจ ส่วนจะเดินทาง 

ในสายดนตรียาวไกลระดับไหน ก็เป็นสิทธิของเขาที่จะเลือกเอง 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ดร.มนสิการ เหล่าวานิช (พร้อมสุขกุล)

ดร.วิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  

หลักสูตรและการสอน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ฝ่ายมัธยม สามีของผู้เขียน ผู้สนับสนุนให้เลี้ยงลูกด้วยเสียงดนตรี  

ให้ความเห็นว่า 

“1. สังคมนักดนตรีแวดล้อมไปด้วยคนดี

	 ตั้งแต่จำความได้ก็ไปเล่นดนตรี ซ้อมดนตรีกับเพื่อน  ๆ เรา 

รู้สึกว่าสังคมดนตรีมีเพื่อนที่ดี พื้นฐานจิตใจของทุกคนเป็นคนดี  

มีเมตตา อ่อนโยน เป็นสังคมท่ีสนุกสนาน สังคมแบบนี้แหละที่จะ 

หล่อหลอมให้เด็ก ๆ เป็นคนดีในอนาคต ผมเชื่ออย่างนั้น

2. ประสบการณ์ทางดนตรีเป็นประสบการณ์ที่มีค่าของมนุษย์

	 ลำพังเพียงได้รับความบันเทิงจากดนตรีก็เป็นประสบการณ์ 

ทีด่อียา่งหน่ึงแลว้ แตห่ากเราสามารถเลน่ดนตรใีหเ้ขา้ถงึความไพเราะ  

สามารถบรรเลงดนตรี ใช้ดนตรีถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก มันเป็น 

ประสบการณ์ท่ีวิเศษย่ิง  ถ้ามีผู้คนมาชื่นชมผลงานของเราด้วย  

ยิ่งสร้างความสุขมากขึ้นอีก ความรู้สึกและประสบการณ์เหล่านี้ 

มันเกิดขึ้นได้เฉพาะตัวของผู้ที่เล่นดนตรี เป็นประสบการณ์ที่เติมเต็ม  

จึงอยากให้ลูกได้เข้าใจและสัมผัสประสบการณ์แบบนี้
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เลี ้ยงลูกด้วยเสียงดนตร ี

3. ดนตรีช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่าง  ๆ  ทั้งด้านสมอง  

ร่างกาย  และจิตใจ

	 ผมกบัภรรยาเรยีนจบปรญิญาเอกทางดนตรี ดงันัน้ระหวา่งทาง 

ในการเรียนและการทำงานของเราย่อมต้องอ่านหนังสือและงานวิจัย 

เกี่ยวกับดนตรีมาอย่างนับไม่ถ้วน ทำให้แน่ใจยิ่งกว่าแน่ใจว่าดนตรี 

เป็นวิชาที่สำคัญสำหรับชีวิตเด็กคนหน่ึง จากประสบการณ์ส่วนตัว 

ที่ได้พบปะพูดคุยกับนักดนตรีเก่ง  ๆ  มากมาย ไม่เคยเจอนักดนตรี 

เก่ง  ๆ  คนไหนโง่สักคน พอได้คุยด้วย คุณจะยิ่งสัมผัสได้ว่าพวกเขา 

เหล่านั้นฉลาดล้ำลึกเพียงใด สิ่งเหล่านี้ยิ่งเป็นการยืนยันความเชื่อ 

ที่ว่าดนตรีมีประโยชน์มากมายขนาดไหน

4. ทักษะทางดนตรีหลายๆ  อย่างต้องฝึกฝนตั้งแต่เล็กๆ  จึงจะ 

ได้ผล

	 ดนตรีเป็นทักษะที่สำคัญของมนุษย์ เหมือนกับว่ายน้ำหรือ 

ขี่จักรยาน ถ้าคุณทำได้แล้วมันก็จะเป็นสิ่งที่ติดตัวไปตลอดชีวิต  

ทักษะทางดนตรีก็เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นทักษะในการฟัง การแยกแยะ 

เสยีง ความมมีวิสคิลั การรบัรูเ้รือ่งจงัหวะ ทำนอง การแยกประสาท 

สัมผัส ฯลฯ และทักษะทางดนตรีบางอย่างต้องฝึกฝนตั้งแต่เล็ก  ๆ  

เทา่นัน้จงึจะไดผ้ลด ี ซึง่ไมรู้่วา่ถ้ามาฝกึตอนอายเุยอะแลว้จะทำไดไ้หม  

และสิ่งที่สำคัญคือ ตอนเป็นเด็ก เวลาเหลือเยอะ จะมีเวลาซ้อม 

ดนตรีมาก ดังนั้นควรใช้ให้คุ้มค่า 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ดร.มนสิการ เหล่าวานิช (พร้อมสุขกุล)

5. เป็นวิชาที่เรียนรู้ได้ตั้งแต่ก่อนเกิด

 เราไม่สามารถให้เด็กคิดเลข เรียนวิทยาศาสตร์ สังคม ได้ 

ตั้งแต่ก่อนเกิด แต่เราสามารถจัดสิ่งแวดล้อมทางดนตรีให้เด็ก ๆ  ได้ 

ตั้งแต่ก่อนเกิด และด้วยตัวดนตรีเองเป็นสิ่งที่เด็ก  ๆ สนใจอยู่แล้วโดย 

ธรรมชาต ิ ไมต่อ้งบงัคบั มคีวามสนุกสนานในตวัเอง ทำใหผ้อ่นคลาย 

มีความสุขได้”

	 จากเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมด ลูกชายของผู้เขียนจึงได้รับการ 

เลี้ยงดูด้วยสิ่งแวดล้อมทางดนตรี อยู่กับดนตรีมาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่  

และจะได้รับการสนับสนุนให้เรียนดนตรีอย่างเต็มที่ตามแต่ความชอบ 

และความสามารถของเขา 

	 และนอกจากครอบครัวของผู้เขียนแล้ว ลองฟังความคิดเห็น 

จากท่านอื่น ๆ ที่สนับสนุนให้ลูกเรียนดนตรีกัน
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เลี ้ยงลูกด้วยเสียงดนตร ี

รองศาสตราจารย ์ ดร.สกุร ี เจรญิสขุ ผูอ้ำนวยการศนูย์พฒันา 

ความเป็นเลิศทางดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

ได้ให้เหตุผลของความจำเป็นในการให้ลูกเรียนดนตรีไว้มากมายว่า 

	 “เพราะดนตรีเป็นหุ้นส่วนของชีวิตเด็ก เป็นวิชาที่จะหล่อหลอม 

ใหค้นเป็นผู้มรีสนยิม สรา้งคนใหเ้ปน็นกัปราชญ์ ดนตรเีป็นวฒันธรรม  

วัฒนธรรมเป็นคุณสมบัติของผู้เจริญ ดนตรีเป็นพลังงาน ดนตรีมี 

อำนาจ อำนาจของดนตรีสร้างความเคลือ่นไหวและความเปลีย่นแปลง  

ยิ่งเปลี่ยนแปลงบ่อยก็ยิ่งมีความเจริญ ดนตรีเป็นเพื่อนของเด็ก  

ดนตรเีปน็การพฒันาชวีติ ดนตรเีปน็การพฒันาศกัยภาพความเป็นเลศิ 

ของเด็ก ดนตรีมีปัญญา ดนตรีมีธรรม ดนตรีเป็นภูมิปัญญาของเด็ก  

ดนตรีเป็นคุณค่า ดนตรีเก่ียวข้องมากมายกับชีวิต ดนตรีจึงจำเป็น 

ต่อชีวิตเด็ก เป็นวิชาท่ีเด็กทุกคนจะต้องเรียน ต้องรู้ และได้สัมผัส  

ดนตรีจะช่วยพัฒนาร่างกาย จิตใจ สมอง สติปัญญา อารมณ์ สังคม  

ดนตรีเป็นตัวเชื่อมให ้ ‘วิทยาศาสตร์สังคม’ มีความสมบูรณ์”
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ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ดร.มนสิการ เหล่าวานิช (พร้อมสุขกุล)

คุณนิติกร กรัยวิเชียร  ผู้อำนวยการโครงการส่งเสริมศิลป- 

วัฒนธรรม บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ให้  “ผ้าแพร”  

(ลูกสาว) เรียนเปียโนตั้งแต่เล็ก ได้เล่าให้ฟังถึงเหตุผลของการให้ 

ลูกเรียนดนตรีว่า

 

	 “ดนตรีเป็นวิชาที่ควรเรียน เพราะดนตรีทำให้คนมีจิตใจที่ 

อ่อนโยน และทำให้ผู้ที่เล่นและฟังมีความสุข ส่วนเม่ือเรียนไปแล้ว 

เขาจะชอบหรือไม่ก็เป็นวาสนาของเขาเอง เด็กที่ไม่ชอบ ก็ควรหา 

อุบายที่ทำให้เขารู้สึกว่าดนตรีเป็นของสนุก ไม่ใช่เป็นภาระของชีวิต  

หากที่สุดแล้วไม่ชอบจริง  ๆ  ก็ไม่ควรบังคับให้เขาเล่นต่อไป เพราะ 

ดนตรีควรมีไว้สร้างความสุข ไม่ใช่สร้างความทุกข์ให้ใคร ส่วนเด็ก 

ที่ชอบและมีแววดี ควรได้รับการสนับสนุนเท่าที่มีกำลัง ส่วนตัว 

ก็ให้ลูกเล่นเปียโนตั้งแต่เด็ก  ๆ แต่ไม่ได้เคี่ยวเข็ญ และลูกก็มีความ 

สนใจปานกลาง ที่สุดแล้วก็เลิกเรียนไป แต่ก็ไม่สูญเปล่า เพราะ 

เขาเข้าใจดนตรี เห็นค่าของดนตรี แม้จะเล่นไม่เก่ง แต่ก็มีความสุข 

กับการเล่นและฟังดนตร ี ซึ่งถือว่าคุ้มค่าแล้ว”
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เลี ้ยงลูกด้วยเสียงดนตร ี

ดร.อินทุอร ศรีกรานนท์  คุณครูและนักเปียโน ให้ลูกสาว  

“น้องอัสตากับน้องอินเดร” เรียนดนตรีทั้งคู ่ คุณครูให้เหตุผลว่า 

	 “ครูให้ลูกเรียนเป็นการฝึกทักษะ ถ้าเขาชอบและมีพรสวรรค์ 

อยากมาทางนี ้ กต็อ้งวา่กนัอกีท ี แตถ่า้เขาไมม่พีรสวรรค ์ ยกตวัอยา่ง 

เช่น ฟังเสียง แยกแยะเสียงไม่ได้ ร้องไม่ตรงเสียง จังหวะไม่ตรง  

ครูก็คิดว่าไม่ควรให้เขาเรียนดนตรีเป็นหลัก แต่ก็จะให้เขาเรียนต่อไป 

เรื่อย ๆ สม่ำเสมอ เพื่อฝึกทักษะและสมองเพื่อช่วยเรื่องการเรียนและ 

วินัย”

	 ผู้เขียนเชื่อว่า การได้สัมผัสดนตรี ได้เรียนรู้ดนตรีอย่างจริงจัง  

แม้เพียงช่วงเดียวของชีวิต ก็สามารถส่งผลในระยะยาวให้กับชีวิต 

ของลกูได ้ ลกูจะมคีวามสขุแคไ่หนหากลกูไดรู้จ้กัตนเอง เขา้ใจอารมณ ์

ตนเอง ได้เรียนรู้โลกรอบ  ๆ  ตัวของเขาผ่านการทำกิจกรรมดนตรีใน 

รูปแบบต่าง  ๆ มีความสุขจากเสียงดนตรีที่เขาสามารถสร้างเองได้  

และฟังบทเพลงต่าง ๆ ได้อย่างเข้าใจ เท่านี้ก็ถือว่าคุ้มแล้ว 
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ดนตรี ให้อะไรแก่ชีวิต

	 สำหรับผู้ ท่ีไม่ได้เล่นดนตรี ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับดนตรี หรือ 

ไม่ได้ชอบฟังเพลง อาจไม่ได้รู้สึกว่าดนตรีจำเป็นต่อชีวิตเท่าไรนัก  

แต่หากมาพิจารณาให้ดี ดนตรีเกี่ยวข้องกับชีวิตเราตั้งแต่เกิดจนตาย  

เราใช้ประโยชน์จากดนตรีทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว และดนตรีมีผลต่อ 

พัฒนาการของลูกเราได้ตั้งแต่อยู่ในท้อง 

	 จากบทความของ Rebecca Parlakian & Claire Lerner  

(2010) ใน The National Association for the Education of  

Young Children ได้อธิบายถึงประโยชน์ของการใช้ดนตรีเพื่อพัฒนา 

ทักษะ 4 ด้าน คือ 

	 1.	ทักษะทางอารมณ์และสังคม 

	 2.	ทักษะทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ 

	 3.	ทักษะการคิดและกระบวนการรับรู ้

	 4.	ทักษะในด้านภาษาและการอ่านเขียน 
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เลี ้ยงลูกด้วยเสียงดนตร ี

1. ด้านทักษะทางอารมณ์และสังคม ดนตรีเป็นสิ่งที่มักจะต้อง 

แบ่งปันสู่ผู้อื่นเสมอ ทั้งในการร้องเพลง การเต้น และการเล่นดนตรี 

ร่วมกัน ธรรมชาติของดนตรีจึงเป็นประสบการณ์ทางสังคม กิจกรรม 

ทางดนตรีจึงเป็นโอกาสให้ลูกได้พัฒนาสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้

 1) เรียนรู้และฝึกฝนการควบคุมตนเอง

	 การร้องเพลงกล่อมเด็กช่วยให้ลูกหยุด 

ร้องไห้ได้  ให้ลูกรู้สึกผ่อนคลาย  เป็นการ 

ส่งเสริมให้ลูกรู้จักควบคุมตนเอง รู้จักจัดการ 

อารมณ์ที่ เกิดขึ้นตามความต้องการของ 

ร่างกาย 

	 ดนตรีส่งผลต่อความพยายามและ 

ความอดทน เพราะการฝึกเล่นเครื่องดนตรี 

ไม่ใช่เรื่องง่าย  และต้องใช้ความพยายาม  

ความอดทนอย่างมาก การจะเรียนดนตรีให้ 

ประสบความสำเร็จหรือไม่ ขึ้นอยู่กับความ 

ทุ่มเท การเรียนดนตรีจึงช่วยให้ลูกได้เรียนรู้ 

คุณค่าของการทุ่มเทอย่างต่อเนื่องที่จะบรรลุ 

ถึงเป้าหมาย และได้รับรางวัลแห่งการทุ่มเท 

ท่ีจับต้องได้ ลูกจะได้เรียนรู้ความอดทนและ 

สามารถนำไปใช้ในความท้าทายที่ใหญ่ข้ึน 

ในอนาคตได้ (Ciares & Borgese, 2002)
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ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ดร.มนสิการ เหล่าวานิช (พร้อมสุขกุล)

 2) เข้าใจอารมณ์

	 เพลงแต่ละเพลงช่วยให้เกิดการเรียนรู้ 

การสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกที่แตกต่างกัน  

เพราะแม้แต่ เด็กทารกอายุ  5  เดือนก็ยัง 

สามารถแยกแยะอารมณข์องเพลงทีม่คีวามสขุ 

และเพลงท่ีโศกเศร้าได้  (Flom, Gentile &  

Pick, 2008) เม่ือแยกแยะได้ก็มีส่วนช่วยให้ 

ลูกได้เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้บรรยายอารมณ์ของ 

ตนเองได้

 

 3) ประสานและสร้างความสัมพันธ์

	 การเล่นดนตรีช่วยให้เกิดการเรียนรู้การ 

ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น เห็นได้จากการเล่น 

ดนตรีหรือร้องเพลงในวงดนตรี หรือวงขับร้อง 

ประสานเสียง ที่นอกจากจะได้ทักษะทาง 

ดนตรีแล้ว ยังเกิดการเรียนรู้ทักษะของการ 

ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันด้วย เพราะดนตรีเป็นจุด 

เริ่มต้นของการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อน 

ใหม่ท่ีมาร่วมเล่นดนตรีหรือร้องเพลงด้วยกัน  

เป็นตัวกระตุ้นให้สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

ในกลุ่ม 
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เลี ้ยงลูกด้วยเสียงดนตร ี

 4) สร้างประสบการณ์การเคารพตัวเอง 

ม่ันใจในความสามารถของตนเอง

 ความสามารถทางดนตรี เป็นความ 

สามารถท่ีเกิดขึ้นได้จากการฝึกฝนจนเป็น 

ทักษะ ลูกจะได้เรียนรู้กระบวนการในการ 

สร้างความสามารถของตน สร้างประสบ- 

การณ์ในการเคารพตัวเอง  รู้ ระดับความ 

สามารถ  และพัฒนาความมั่นใจในความ 

สามารถของตนเอง

 5) เรียนรู้วัฒนธรรมและสังคมของตน

	 ดนตรเีปน็สือ่สำคญัทีช่ว่ยใหล้กูไดเ้รยีนรู ้

แนวคิดทางสังคมผ่านเนื้อเพลง กิจกรรมการ 

เคลื่อนไหวประกอบเพลง ดนตรีช่วยสร้าง 

ความเชื่อมโยงระหว่างบ้านกับโรงเรียน ลูก 

จะได้เรียนรู้ความสำคัญของภาษา เรียนรู้ 

วัฒนธรรมและสังคมผ่านบทเพลง
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ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ดร.มนสิการ เหล่าวานิช (พร้อมสุขกุล)

2.  ทักษะทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของ 
กล้ามเนื้อ ดนตรีเป็นกิจกรรมด้านร่างกายที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการ 
ในด้านต่าง  ๆ ไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อบริเวณริมฝีปากที่ใช้สร้างคำ 

ในการรอ้งเพลง กลา้มเนือ้มดัเลก็ทีม่อืใช้หยิบจับ บรรเลงเครือ่งดนตร ี 

หรือกล้ามเน้ือมัดใหญ่ท่ีขาและแขนทำงานในขณะที่เคลื่อนไหวทำ 

ท่าทางประกอบ 

 1) พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ ่

เห็นได้ชัดจากการเต้นและกิจกรรมเข้าจังหวะ  

(ทั้งเพลงช้าและเร็ว) เป็นการสร้างกล้ามเนื้อ 

ทั้งแขน ขา และลำตัว

 

 2) พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก 

	 การใช้นิ้วในการเล่นดนตรีเป็นตัวอย่าง 

ท่ีแสดงให้เห็นว่าดนตรีสนับสนุนการสร้าง 

กล้ามเน้ือมัดเล็กในมือและนิ้ว ซ่ึงกล้ามเนื้อ 

มัดเล็กเหล่านี้เป็นกล้ามเนื้อส่วนเดียวกับที่ใช้ 

เขียนหนังสือและวาดภาพเมื่อพวกเขาโตขึ้น

 

 3) การควบคุมการเคลื่อนไหวของ 

ร่างกาย 

	 การเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงดนตรี  

เด็กจะมีพัฒนาการด้านการประสานงานระหว่าง 

มือและทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายที่ด ี แยก 

ประสาทสัมผัสในการควบคุมอวัยวะได้ดี   
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เลี ้ยงลูกด้วยเสียงดนตร ี

จริงอยู่ที่ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายอาจ 

เรียนรู้ได้จากการเล่นกีฬา แต่การเล่นเครื่อง 

ดนตรีนอกจากช่วยพัฒนาการประสานงาน 

ระหว่างมือและสายตาได้แล้ว ยังสามารถ 

เรียนรู้ดนตรีผ่านทางการฟังและตอบสนอง 

ผ่านการเคลื่อนไหวร่างกายได้ด้วย  ดังที่   

Rosa l i e  Pa t t  จาก  B r igham  Young  

University กล่าวไว้ว่า “คุณลองสังเกตเวลา 

เด็ก  ๆ  เล่นกัน พวกเขาไม่พูดกัน แต่พวกเขา 

ใช้วิธีการเคลื่อนไหวร่างกายแทน ซึ่งเป็นวิธี 

การเรียนรู้ของพวกเขา”

 

 4) การรับรู้ส่วนต่าง  ๆ  ของร่างกาย 

	 เรียนรู้การเคล่ือนไหวร่างกายตามเน้ือเพลง 

ที่ได้ยิน  เช่น  เพลง  Head, Shoulders,  

Knees and Toes ช่วยให้ลูกได้เรียนรู้การ 

ทำงานของอวยัวะแตล่ะสว่นในรา่งกายของเขา
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3. ทักษะการคิดและกระบวนการรับรู้ ดนตรีช่วยสร้างโอกาส 

ในการฝึกฝนและเรียนรู้เรื่องแบบแผน แนวคิดทางคณิตศาสตร์  

และทักษะการคิดเชิงสัญลักษณ์ ในการใช้เสียงที่สนุกสนานซึ่งดึงดูด 

ให้เด็กเล็กเข้ามามีส่วนร่วมได ้

 1) การนับ 

	 มีเพลงมากมายที่สอนให้ลูกหัดนับเลข  

จังหวะและการร้องซ้ำ  ๆ  ในเพลงจะทำให้ลูก 

เรียนรู้และจดจำชื่อ รูปแบบและลำดับของ 

ตัวเลขได้ง่ายขึ้น

 2) รูปแบบและลำดับ 

	 เพลงเกือบทุกเพลงมีรูปแบบและลำดับ 

ที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นทำนองและเนื้อร้อง การ 

เรียนรู้ที่จะคาดการณ์รูปแบบและลำดับของ 

สิ่งของหรือเหตุการณ์ต่าง  ๆ  นั้นเป็นการสร้าง 

ทักษะทางคณิตศาสตร์และทักษะทางภาษา 

ในเบื้องต้น การเลือกใช้เพลงที่มีการร้องซ้ำ 

ไปมาทั้งทำนองและเนื้อเพลงจะช่วยให้เกิด 

การเรียนรู้ท่ีจะคาดเดารูปแบบ การฟังเพลงที่ 

เล่าเรื่องราวหรือเพลงทีม่ีช่วงเริ่มตน้ ช่วงกลาง  

และช่วงจบที่ชัดเจนจะช่วยให้ลูกได้เรียนรู้ 

ส่วนประกอบต่าง ๆ ของดนตรี 
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 3) มีจังหวะที่มั่นคง สม่ำเสมอ 

	 ลูกจะได้เรียนรู้รูปแบบจังหวะที่ดำเนิน 

ไปอยา่งสมำ่เสมอจากการปรบมือไปตามเพลง  

(Weikert, Shweinhart & Larner, 1987)

 4) ความทรงจำทางดนตร ี

	 ในความทรงจำของเรา ดนตรีจะเป็น 

สิ่งหนึ่งที่ถูกเก็บรักษาเอาไว้อย่างเหนียวแน่น  

การศึกษาพบว่าแม้กระทั่งเด็กทารกอายุ  8  

เดือนก็ยังจำเพลงที่เขาคุ้นหูได้แม้จะผ่านไป 

นานเกิน 2 สัปดาหแ์ลว้กต็าม (Ilari & Polka,  

2006) การให้ลูกได้ฟังเพลงเดิม (และฟังซ้ำ 

ในเวลาเดมิ เชน่ก่อนนอน) จะชว่ยใหล้กูจดจำ 

และเชื่อมโยงเพลงนั้นกับเหตุการณ์นั้น ๆ ได้

 

 5) แยกแยะหรอืสงัเกตความแตกตา่ง

	 เมื่อมีประสบการณ์ทางดนตรีมากขึ้น 

จากการเล่นหรือฟังเครื่องดนตรีหลาย  ๆ  ชนิด  

ลูกจะค่อย  ๆ  รับรู้ความแตกต่างในระดับเสียง  

น้ำเสียง (Pitch, Timbre, Tone) และความ 

ดังเบาของเสียงเพลงได้  มีการทดลองให้  

คุณแม่บันทึกเสียงร้องเพลงของตนเองเอาไว้  

2 แบบ แบบแรกคือบันทึกเสียงตอนที่ร้อง 

ให้ลูกฟัง กับแบบที่ 2 คือร้องเพลงคนเดียว  

(ไม่มีลูกอยู่ด้วย) เม่ือเปิดให้เด็กทารกอายุ   
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4  -  7  เดือนฟัง เสียงคุณแม่ของตัว เองทั้ ง 

สองแบบ ลูกแสดงอาการว่าชอบแบบที่แม่ 

ร้องให้ลูกฟังมากกว่า และระดับความชอบน้ัน 

มีความสัมพันธ์กับน้ำเสียงของคุณแม่ด้วย  

(Trainor, 1996)

 6) การเลน่เชิงบทบาทสมมติและการ 

คิดเชิงสัญลักษณ์ 

	 โดยธรรมชาตขิองเดก็จะชอบจนิตนาการ  

เลน่บทบาทสมมตจิากสิง่ของตา่ง  ๆทีอ่ยู่รอบตวั 

อยู่แล้ว การเลือกใช้ดนตรีในรูปแบบต่าง  ๆ  

ท่ีเหมาะสมกับเรื่องราวของลูกมีส่วนช่วยสร้าง 

และพัฒนาทักษะด้านนี้ให้ลูกเกิดการเรียนรู้ 

ได้อย่างสนุกสนาน
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4. ทักษะทางภาษาและการอ่านเขียน ดนตรีเป็นตัวกระตุ้น 

ให้เกิดการเรียนรู้การอ่านเขียนและทักษะด้านภาษา

 1) ภาษาพูด 

	 ดนตรีช่วยฝึกฝนด้านภาษา มีอิทธิพล 

ตอ่การจดจำคำศพัท์ (Ho, Cheung & Chan,  

2003) การแปลงคำใส่ลงไปในเพลงที่เป็น 

ที่รู้จักกันดี หรือการให้ลูกช่วยร้องเติมคำใน 

ช่องว่าง เป็นการส่งเสริมให้ลูกได้ฝึกการคิด 

อย่างมีเหตุผลและพัฒนาทักษะการใช้เหตุผล

 

 2) การเรียนรู้สองภาษา 

	 ดนตรีชว่ยพฒันาทกัษะการฟงั การแยก 

เสยีงตา่ง ๆ สง่เสริมพฒันาการเรยีนรูภ้าษาไดด้ ี 

(Franklin et al., 2008) แม้จะมากกว่า 1  

ภาษา โดยเฉพาะในช่วงอายุ 3 ปีแรก และ 

ในครอบครัวท่ีใช้มากกว่า  1 ภาษา ดนตรี 

ก็ยังเป็นสื่อกลางที่ดีในการแบ่งปันบทเพลง 

ของภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันได้

 

 3) การรับรู้และเข้าใจภาษา 

	 การฟังเพลงช่วยฝึกหัดทักษะการรับรู้ 

ภาษา ลูกสามารถเข้าใจภาษาได้แม้จะยัง 

พูดไม่ได้ เช่น ในด้านการเล่นสมมติ เมื่อ 

ได้ยินเสียงของเครื่องดนตรีที่ทำเลียนแบบ 

เสียงสัตว์ต่าง  ๆ  ก็จะเข้าใจ และทำท่าทาง 

เลียนแบบสัตว์ตามเสียงที่ได้ยินนั้นได้
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 4) การรับรู้เสียงพยัญชนะและสระ 

	 ดนตรีช่วยพัฒนาระดับความสามารถ 

ในการได้ยิน รับรู้ และใช้เสียงที่แตกต่างกัน  

เพราะในเนื้อเพลงมาจากคำที่ประกอบข้ึนด้วย 

เสยีงสระ พยัญชนะ และตวัสะกด การศกึษา 

พบว่า เด็กท่ีสามารถแยกแยะความแตกต่าง 

ระหว่างเสียงสระ พยัญชนะได้ดี มีแนวโน้ม 

ทีจ่ะพฒันาทกัษะการอ่านเขียนไดอ้ย่างแข็งแรง 

ด้วย (Ehri et al., 2001)

	 จากข้างต้นแสดงให้เห็นว่า กิจกรรมทางดนตรี ประสบการณ์ 

ด้านดนตรีต่าง  ๆ มีส่วนสำคัญในการช่วยส่งเสริมพัฒนาการทักษะ 

ของลูกได้ในหลายด้านตามพัฒนาการของวัย ซึ่งเป็นทักษะติดตัว  

ที่สามารถนำไปใช้ได้ตลอดชีวิตของเขา 

 

	 ดนตรีให้อะไรกับชีวิตเราได้มากมาย รวมไปถึงสิ่งสำคัญที่สุด 

คือ เรื่องของอารมณ์ ความรู้สึกแก่ชีวิต ชีวิตที่อยู่โดยขาดอารมณ์  

ความรู้สึก ก็ไม่น่าจะอยู่อย่างมีความสุขได้ และดนตรีก็เป็นสิ่งหนึ่ง 

ที่ช่วยสร้างอารมณ์และความรู้สึกได้เป็นอย่างดี เช่นที่รองศาสตรา- 

จารย ์ ดร.สุกร ี เจริญสุข ได้กล่าวว่า

AW_Music 001-023 OK.indd   23 8/30/18   3:18:23 PM


