การสอนดนตรีสากลแบบภูมิปญญาตะวันออก
การสอนดนตรีตามแนวทางของซูซูกิ

การดนตรีศึกษาในประเทศไทยนับไดวามีการพัฒนากาวหนากวา
ในอดีตมาก และเปนที่ยอมรับของสังคมมากขึ้น ในแงของวิชาชีพที่
ไมใชการเตนกินรํากินหาสาระแกนสารไมไดเหมือนแตกอน แตทุกวันนี้
อาชีพทางดนตรีเปนอาชีพที่มีหลายมิติ ทั้งทางดานการเปนนัก
ดนตรี นักรอง ผูทํางานเบื้องหลัง เชน นักแตงเพลง นักเรียบเรียง
เสียงประสาน นักธุรกิจดนตรี ซึ่งนักดนตรีไทยในปจจุบันมีความสามารถ
ทางการดนตรีสูงขึ้นทั้งในแงทฤษฎีและการปฏิบัติ
อีกดานหนึ่งของการ
ยอมรับคือ ทงดานการศึกษาดนตรี วิชาดนตรีถูกยกมาตรฐานใหมี
ความสําคัญทัดเทียมกับวิชาแขนงอื่น ๆ มีการเปดหลักสูตรดนตรีใน
ระดับอุดมศึกษาหลายสาขา เชน สาขาดนตรีศึกษา สาขาดนตรีปฏิบัติ
ทั้งดนตรีคลาสสิกและดนตรีรวมสมัยอื่น ๆ สาขาวิชาดนตรีเพื่อการ
ธุรกิจ ฯลฯ ซึ่งมีทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ถึงระดับปริญญา
เอก ซึ่งตอบสนองความตองการทางการศึกษาในประเทศนี้เอง

นอกเหนือจากการศึกษาในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึง
ระดับอุดมศึกษาแลว วิชาดนตรียังเปนวิชาพิเศษที่มี พอ แม ผูปกครอง
ใหความสนใจสนับสนุนบุตรหลานใหเรียนดนตรีกันเปนอยางมาก เนื่องจาก
การเรียนดนตรีในโรงเรียนไมมีความพรอมทางการจัดการศึกษา วัสดุ
อุปกรณดนตรีมีราคาสูง ครูดนตรีตามโรงเรียนก็มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดานเทานั้น หลักสูตรการศึกษาไทยก็ไมไดเนนความสําคัญทางวิชาชีพ
ดนตรีเทาใดนัก โรงเรียนดนตรีเอกชนตาง ๆ จึงเกิดขึ้นเพื่อตอบสนอง
ความตองการของพอ แม ผูปกครอง และนักเรียนที่มีความสนใจเรียน
วิชาการดนตรีนี้ ปจจุบันมีโรงเรียนดนตรีเอกชน มาตรา 15(2) ที่อยูใน
ความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร
มากกวา 300 โรงเรียน บางโรงเรียนก็มีกลยุทธทางการตลาดโดยมีที่ตั้ง
ในหางสรรพสินคาใหญ ๆ ซึ่งสะดวกตอการเดินทางและตอบสนองชีวิตคน
เมืองหลวงไดอยางดี อีกปรากฏการณหนึ่งที่แสดงถึงความสนใจใน
การศึกษาดนตรีสากลในประเทศไทย คือ การที่สถาบันการดนตรี
ตางประเทศไดเขามาเปนศูนยทดสอบมาตรฐานทางการเรียนดนตรี โดย
นักเรียนสามารถเลือกสอบในระดับความสามารถของตนเองได และเรียน
มาจากที่ใดก็ได การทดสอบนี้ไดรับความสนใจอยางมากมีนักเรียนไทย
สมัครเขาทดสอบเปนจํานวนมาก ตัวอยางสถาบันดนตรีตางประเทศเหลานี้
ไดแก Trinity College of Music ของมหาวิทยาลัยลอนดอน ,
Guildhall School of Music and Drama ,
The Associated Board of the Royal Schools of Music ,
Australian Music Examinations Board ,London College of Musi
c & Media , a faculty of Thames Valley University ดังนั้นจะเห็น
ไดวา สถาบันดนตรีตางประเทศเหลานี้มีอิทธิพลสวนหนึ่งกับการเรียน
ดนตรีของเยาวชนไทยมากพอสมควร
แมความตื่นตัวทางการศึกษาดนตรีในประเทศจะมีมากขึ้นดัง
สังเกตไดจากเหตุการณตาง ๆ ที่กลาวมาแลวขางตนนี้ แตมาตรฐานของ
การเรียนดนตรีแลวประสบผลสําเร็จของเยาวชนไทยยังไมเดนชัด
นัก ปญหาหนึ่งที่ทําใหการเรียนดนตรีสากลของนักเรียนไทยไมประสบ
ผลสําเร็จเทาที่ควร เหตุผลหนึ่งนาจะมาจากทัศนคติทางการศึกษา แม
ดนตรีสากลจะมีวิธีคิด วิธีปฏิบัติตามแนวทางดนตรีตะวันตก แต
วัฒนธรรมทางการดนตรีของไทยและของชาติตะวันตกมีความแตกตางกัน
อยางมาก เยาวชนตะวันตกไดถูกปลูกฝงใหมีความรัก ความนิยมใน
ดนตรี จากการไปโบสถทุกวันอาทิตย ไดฝกรองเพลงศาสนาที่มีการรอง
ประสานเสียงและมีการเลนดนตรีประกอบ วัฒนธรรมการชมการแสดง
ดนตรี มีวงออรเคสตราในทุกตําบล นักดนตรีที่มีความสามารถไดรับการ
ยกยองในสังคม มีการสงเสริมการศึกษาดนตรีในเยาวชนอยางจริงจัง มี
การคัดเลือกเด็กที่มีพรสวรรคทางดนตรีและสงเสริมความสามารถอยาง

เต็มที่ สวนในประเทศไทยทัศนคติดั้งเดิมของการดนตรี คือ เปนเครื่อง
ไวแกความรําคาญ ผอนคลายอารมณเทานั้น เปนอาชีพที่ไมมีเกียรติ ไม
สามารถทําเงินไดมากเหมือนวิชาชีพอื่น ๆ ดังนั้นแมวันเวลาผานมาถึง
ปจจุบันนี้ พอ แม ผูปกครองบางคนอาจเห็นถึงความสําคัญของการดนตรี
บาง ก็สงบุตรหลานมาเรียนดนตรีกันมากขึ้น แตพอ แม ไมไดจัด
สิ่งแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการพัฒนาทางความคิดดนตรีที่ดีใหเด็ก ไม
สนับสนุนใหเด็กดูคอนเสิรท ไมสนับสนุนใหเด็กทํากิจกรรมดนตรีเปน
กลุม อีกทั้งยังไมสนับสนุนเด็กที่มีพรสวรรคดานนี้ใหไดศึกษาเปนวิชาเอก
ดวย เด็กจึงไมมีประสบการณสุนทรียะทางดนตรีอยาง
แทจริง ประสบการณดนตรีก็มีเพียงการมาพบครูดนตรี 1 ชั่วโมงตอ
สัปดาหเทานั้น
เมื่อเด็กไมมีประสบการณทางดนตรี ไมมีประสบการณ
สุนทรียะ ไมมีสิ่งแวดลอมทางดนตรีที่หลอเลี้ยงชีวิตจิตใจ วิชาดนตรีที่
เรียนก็มีสภาพไมตางไปจาก วิชา
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาศาสตร ฯลฯ ซึ่งเด็กเรียนไปตาม
สภาพที่ครูหรือสถาบันการศึกษาจัดไวใหเทานั้น
จึงเห็นไดวานักเรียน
ดนตรีสากลสวนใหญ เลนดนตรีเหมือนหุนยนต เลนเปยโนเหมือนกด
แปนพิมพดีด ไมสามารถเขาถึงดนตรีที่ลึกซึ้ง ไมสามารถตีความหมาย
ของเสียงดนตรีที่ตนเลนได นาเสียดายที่ปรากฏการณนี้เกิดขึ้นกับเด็กไทย
จํานวนมาก แมจะมีความขยันหมั่นศึกษาก็ตาม
มีความแตกตางประการหนึ่งของการเรียนดนตรีแบบสากลและ
การเรียนแบบดนตรีไทยดั้งเดิม นั่นคือ ดนตรีไทยเรียนกันดวยการตอ
เพลง หมายถึง ครูเลนใหเด็กฟง และเด็กเลนโดยการ
เลียนแบบ ทองจํา เลนซ้ํา ๆ เพื่อฝกความชํานาญ เด็กไทยสามารถ
เลนดนตรีจากวิธีการสอนนี้ไดดี โดยไมตองอาศัยการดูโนตเพลงแต
ประการใด แตขอเสียของการสอนระบบนี้ก็มีอยูบาง ตรงที่เด็กตองเรียน
จากการทองจําเพียงอยางเดียว ถาเปรียบเทียบกับกระบวนการทางการ
ศึกษาแลวจะไดดังแผนภาพนี้
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ปฏิบัติตาม(เลน

สวนการสอนแบบดนตรีตะวันตกโดยเฉพาะในประเทศ
ไทย สวนใหญมักเริ่มจากการสอนอานโนต แลวจึงเริ่มการเลนเครื่อง
ดนตรี มีขั้นตอนของการฟงและเลียนแบบอยูบางแตนอย และความคิด
สรางสรรคทางดนตรีนอยที่สุด ดังเปรียบกับแผนภาพไดดังนี้
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มีอีกแนวคิดหนึ่งที่ผสมผสานการเรียนดนตรีแบบดนตรี
ไทย และเพิ่มเติมในสวนของการอานโนตทีละนอย
นั่นคือ แนวคิด
ของนักการศึกษาทานนี้ ชินอิชิ ซูซูกิ (Shinichi Suzuki, 1898 –
1998) ชาวเมืองนาโกยา เกิดเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ค.ศ. 1898 นัก
การศึกษาชาวญี่ปุนและครูสอนไวโอลิน ผูสรางระบบการเรียนแบบซูซู
กิ (Suzuki Method) พอของเขาเปนผูสรางเครื่องดนตรีญี่ปุนที่
เรียกวา ซามิเซ็น (Shamisen) เปนเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายของ
ญี่ปุน และในภายหลังก็เปนผูกอตั้งโรงงานผลิตไวโอลินที่ประสบ
ความสําเร็จดวย ซูซูกิ สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนบริหารธุรกิจแหง
เมืองนาโกยาในป ค.ศ. 1915 และไดเรียนไวโอลินควบคูไปดวยกับครู
โค เอ็นโด (Ko Ando,1878 – 1963) ซึ่งเปนลูกศิษยของโจอาคิม
(Joachim) นักไวโอลินผูยิ่งใหญ ซูซูกิ ไดไปที่เบอรลินเมื่อป ค.ศ.
1921-1928 และไดเรียนไวโอลินเพิ่มเติมกับคารล คลิงเลอร
(Karl Klingler) ผูซึ่งเปนลูกศิษยอีกคนหนึ่งของโจอาคิม
เชนเดียวกัน จากนั้นเขาไดเดินทางกลับมาญี่ปุนและกอตั้งวงเครื่องสายซูซู
กิ (The Suzuki Quartet) รวมกับพี่นองของเขา ในป ค.ศ. 1930 เขา
ไดเปนผูอํานวยการของโรงเรียนดนตรีไทโกกุ (Teikoku Music School)

หลังจากนั้นไมนานเขาก็ไดกอตั้งวงออรเคสตราแหงโตเกียว (The Tokyo
String Orchestra) ซึ่งไดสรางปรากฏทางดนตรีตะวันตกสูชาว
ญี่ปุน โดยผลงานการบรรเลงชิ้นแรก ๆ มักเปนเพลงในยุคบาโรค
วิธีการสอนดนตรีของซูซูกิไมไดเปนเพียงการสอนดนตรีเพียง
อยางเดียวเทานั้น แตเขายังไดประยุกตใชจิตวิทยาในการสอนอยางดียิ่ง
เขาไปดวย ในป ค.ศ. 1933 เขาไดเสนอแนวการสอนไววา เด็กไมวา
ชาติใดภาษาใดสามารถพูดภาษาประจําชาติของตนเองได
ธรรมชาติ สามารถจดจําคําตาง ๆ ไดมากวา 4,000 คําภายในอายุเพียงหา
ขวบ โดยไมตองใชความพยายามอะไรมากและไมตองสอนสั่งอยางเปน
ระบบเชนในโรงเรียน นั่นแสดงถึงความสามารถความอัจฉริยะของเด็กทุก
คนที่สามารถเรียนรูภาษาประจําชาติตนหรือภาษาแม (Mother tongue)
ได
ซูซูกิเชื่อวาการจัดสภาพแวดลอมที่ดีใหเด็กเปนวิธีพัฒนา
ความสามารถตาง ๆ ของเด็ก เชนเดียวกับการเรียนซูซูกิไดตัดสินใจนํามา
ประยุกตกับการเรียนดนตรีในเครื่องไวโอลิน โดยไมตองไปตามกฏเกณฑ
การเรียนแบบเดิม เขาเชื่อวาเด็กที่เรียนไวโอลินดวยวิธีการนี้สามารถ
พัฒนาไปสูความสามารถระดับมาตรฐานขั้นสูง เวลาที่เรียนและความถี่ใน
การฝกฝนเปนจุดประสงคสําคัญ การจัดสภาพแวดลอมทางดนตรีใหเด็ก
เปนหัวใจสําคัญมากสําหรับซูซูกิ ลูกศิษยคนแรกที่เรียนดวยวิธีของซูซูกิ
และประสบความสําเร็จ คือ โฟชิยา ไอโต (Foshiya Eto) ซึ่งไดผลดี
ตั้งแตเขายังเปนเด็กเล็ก
ในระหวางชวงสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่ 2 ซูซูกิไดยาย
มายังเมืองมัสสุโมโต ซึ่งเขาไดจัดระบบการศึกษาให
ที่ Yoji Kyoiku Doshikai ในป ค.ศ. 1948 เขาไดรวมมือกับโรงเรียน
ประถมฮันโก (Hango Primary School) และไดทําการสอนนักเรียนใน
ชั้นจํานวน 40 คนดวยวิธีการสอนของเขาจนประสบผลสําเร็จ ซึ่งแสดงให
วงการศึกษาญี่ปุนเห็นถึงผลดีของการศึกษาตามแนวซูซูกิ ดังเชนที่
โรงเรียน Saino Kyoiku Yoji นักเรียนที่อายุระหวาง 3 – 5 ปไดรับการ
เรียนภาษาญี่ปุน การเขียนภาษาจีน การคัดลายมือ วาดรูป การสนทนา
ภาษาอังกฤษและยิมนาสติก ดวยแนวทางการสอนของซูซูกิ
ซูซูกิ ไดสอนดนตรีและพัฒนาการสอนของเขาใหประสบ
ความสําเร็จเรื่อยมา ในป ค.ศ. 1950 เขาไดกอตั้งสถาบัน
Saino Kyoiku Kenkyu – kai โดยพยายามหลีกเลี่ยงที่จะใชคํา
วา ดนตรี หรือ ไวโอลิน ในชื่อของสถาบันเขา 1952 มีนักเรียนสําเร็จ
การศึกษาทั้งสิ้น 196 คน และในป ค.ศ. 1972 สถาบันนี้ไดสรางนัก
ไวโอลินไดถึง 2,321 คน ในการประชุมประจําปของสถาบันการศึกษาที่บู
โดกัน โตเกียว ซูซูกิไดนํานักเรียนของเขาแสดงผลงานเพลงของคีตกวี

เดน ๆ เชน Gavotte ของ J.S. Bach , Minuet ของ Boccherini โดย
เด็ก ๆ จํานวนถึง 3,000 คน และยังไดแสดงเพลง Mozart Violin
Concerto โดยนักเรียนรุนแรกของเขา สถาบันของเขาไดแพรขยายไปทั่ว
ประเทศญี่ปุนถึง 83 สาขา มีครูประมาณ 160 คน และนักเรียน
ประมาณ 6,000 คน การสอนแบบซูซูกิยังไดใชกับเครื่องดนตรีอื่น ๆ ดวย
เชน เชลโล ฟลุต เปยโน จากป ค.ศ. 1964 ซูซูกิไดนํานักเรียนไป
เปดการแสดงดนตรีหลายครั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา และเผยแพรวิธีการ
สอนของเขาในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยดนตรีตาง ๆ ในป ค.ศ.
1973 เขาไดเดินทางไปที่ประเทศอังกฤษ ประเทศสวิตเซอรแลนด กับ
นักเรียนของเขา และไดรับการยอมรับจากนานาประเทศวาเปนวิธีการหนึ่ง
ในการเรียนดนตรีที่ประสบความสําเร็จ ทุกวันนี้นักเรียนของซูซูกิหลายคน
ที่มีชื่อเสียงทางดนตรี อาทิ Toshiya Eto, Koji Toyota,
Takeji Kobayashi, Kenji Kobayashi, Shutaro Suzuki,
Senya Urakawa, Yuriko Kuronuma , Tomiko Shida และ
Yoko Sato
สุกรี เจริญสุข (2541: 13-17) กลาววา ชึนอิชิ ซูซูกิ เชื่อ
วาความสามารถที่เรียกวา “เกงหรืออัจฉริยะ” ไมไดมีติดตัวมาแต
กําเนิด ทุกคนเกิดมามีทุกสิ่งทุกอยางเทากันหมด คือ “ไมมีอะไร” ตอง
อาศัยการเรียนรู การเลี้ยงดู อบรมบมสอนและการพัฒนา เพื่อใหเด็กเปน
อยางที่พอแมตองการ การเรียนรูของเด็กเหมือนกับการเรียนรูภาษาจาก
แม
กระบวนการสอนของชึนอิชิ ซูซูกิ ตั้งชื่อวา “การศึกษาของคนเกง”
(Talent Education) ซูซูกิเชื่อวา เด็กทุกคนสามารถเรียนรูและเปนคน
เกงได แตอยาทอดทิ้งใหเด็กเติบโตอยางยถากรรมโดยที่ไมไดอบรมเลี้ยง
ดูและตอเนื่อง
ดนตรีเปนเรื่องของการไดยิน การฟงเสียงเพี้ยน การ
ตอบสนองการฟงยอมเพี้ยนไปดวย การไดยินเสียงที่ถูกตอง การ
ตอบสนองการไดยินยอมถูกตองดวย ดังนั้น การศึกษาของคนเกง มีหัวใจ
อยูดังนี้เราตองศึกษาเพื่อที่จะพัฒนาความเกงของเด็กผานการศึกษาอบรม
สั่งสอน ความสามารถทางดนตรีก็เหมือนกับความสามารถทางดานอื่น ๆ ที่
ทุกคนสามารถเรียนไดเหมือนกัน
มนุษยมีความจําเปนที่จะตองพัฒนาความสามารถให
สูงขึ้น การพัฒนาความสามารถที่สูงขึ้นทําไดดวยการฝกที่
ถูกตอง ความสามารถไมไดมาจากความคิดหรือทฤษฎี แตมาจากการ
ฝกซอมที่ถูกตอง ในการฝกซอมนั้น ตองไดรับการฝกที่ดีและ
ถูกตอง ไมตองรีบรอนแตไมหยุดการฝก ซอมอยางสม่ําเสมอ การฝกซอม
ที่ผิด ๆ จะพัฒนาความสามารถที่ผิด ๆ ดวย ความลับของการฝกซอมก็คือ
การทําซ้ํา ฝกซ้ําแลวซ้ําอีก จนดูเปนเรื่องที่งายและเปน

ธรรมชาติ ธรรมชาติคือเปนสวนหนึ่งของชีวิต ฝกซอมจนเปนธรรมชาติ
และธรรมชาติคือชีวิต
ความตั้งใจของซูซูกิในการสรางสถาบันการศึกษาของคนเกง
(Talent Education) เพื่อที่จะสรางเด็กญี่ปุนใหมีความสามารถทาง
ดนตรี ไมไดมุงหวังใหเด็กเปนนักดนตรีเอกของโลก แตตองการใหเด็ก
แสดงความสามารถทางดนตรีเต็มศักยภาพ การสอนระบบซูซูกิ เชื่อ
วา พอแมมีบทบาทสําคัญ ที่จะสนับสนุนใหลูกเรียนและพัฒนาดนตรี พอ
แมที่เรียนแลว เปนการเปดโอกาสใหลูกเลียนแบบและอยากเรียน เมื่อ
เด็กไดเรียนตอเพลงจากครูแบบตัวตอตัวแลว เด็กควรมีโอกาสไดเรียนรวม
วงกันเปนกลุม เพราะการเรียนเปนวงเปนวิธีที่กาวหนาที่ยิ่งใหญและ
อัศจรรยสําหรับเด็ก และนี่คือการสรางความอัจฉริยะทางการเรียนดนตรี
ของเด็กอยางแทจริง

โดย ประพันธศักดิ์
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