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ดนตรบีาํบดัรูปแบบเฉพาะ 
 

  นพ.ทวศีกัด์ิ สิริรตัน์เรขา   

  จิตแพทยเ์ด็กและวยัรุ่น  

 

ดนตรีบาํบดัมีการแตกแขนงวธีิการท่ีหลากหลาย และจดัเป็นโปรแกรมท่ีมีความเฉพาะเจาะจง

มากข้ึน วธีิการต่างๆ ทางดนตรีบาํบดัในรปูแบบเฉพาะท่ีมีการนํามาใช ้ไดแ้ก่ 

 Tomatis method หรือ Audio-Psycho-Phonology (APP) ของ Dr. Alfred Tomatis นายแพทย์

ชาวฝรัง่เศษ ผูบุ้กเบิกเร่ืองการบาํบดัดว้ยเสียง (sound therapy) พฒันาวธีิทดสอบการไดย้นิ ประดิษฐ์

หอิูเลคโทรนิกส ์ซ่ึงสามารถปรบัความถ่ีของเสียงได ้และเป็นผูริ้เร่ิมแนวคิดเร่ือง Mozart effect ดว้ย 

Mozart effect คือการศึกษาวจิยัเพ่ือทดสอบทฤษฎท่ีีวา่ ดนตรีคลาสสิกสามารถเพ่ิม

ความสามารถของสมองมากกวา่ดนตรีชนิดอ่ืนๆ ผลพบวา่การฟังดนตรีคลาสสิกช่วยเพ่ิมความสามารถ

ดา้นมิติสมัพนัธไ์ด ้ซ่ึงพบในดนตรีบรรเลง sonata for two pianos in D major (K.448) และ piano 

concerto No. 23 (K.488) ของ Mozart คีตกวชีาวออสเตรีย และพบวา่ดนตรีบรรเลง acroyali/ 

standing in motion ของ Yanni นักดนตรีชาวกรีก ก็มีผลเช่นเดียวกนั 

Patricia Joudry นักเขียนชาวแคนาดา ผูริ้เร่ิมการบาํบดัดว้ยเสียงความถ่ีสงู บนัทึกดนตรีท่ี

รวบรวมจากประสบการณท่ี์พบเห็นมาทัว่โลกลงในเทปคาสเซ็ต เพ่ือช่วยลดภาวะซึมเศรา้ อาการอ่อนลา้ 

และนอนไมห่ลบั แต่ก็ยงัไมม่ีงานวจิยัเพียงพอท่ีสนับสนุนผลของวธีิการน้ี 

 Samonas Sound Therapy (Spectrally Activated Music of Optimal NAtural Structure) ซ่ึง

พฒันาข้ึนโดย Klangstudio Lambdoma ชาวเยอรมนั เป็นโปรแกรมฝึกระบบการไดย้นิ ใหส้ามารถ

ตอบสนองต่อเสียงไดเ้ต็มท่ี โดยไมม่ีการบิดเบือน ไวเกินหรือสญูหายในบางความถ่ี โดยใชเ้สียงจาก

ธรรมชาติ ดนตรีคลาสสิก หรือเสียงสงัเคราะห ์ท่ีเลือกสรร เรียบเรียง และบนัทึกดว้ยวธีิพิเศษบนแผ่น

ซีดี สามารถนํามาใชใ้นเด็กท่ีมีความบกพร่องในการเรียนรู ้เด็กสมาธิสั้น และเด็กท่ีมีความบกพร่องใน

การใชภ้าษาและการส่ือสาร แต่ยงัไมม่ีงานวจิยัเพียงพอท่ีสนับสนุนผลของวธีิการน้ีเช่นกนั 

 Auditory Integration Training (AIT) ซ่ึงพฒันาข้ึนโดย Dr. Guy Bérard ผูเ้ช่ียวชาญดา้นห ูคอ 

จมกู ชาวฝรัง่เศษ นํามาช่วยลดการตอบสนองท่ีไวเกินปกติ (hypersensitivity) ในเด็กออทิสติก โดยให้

ฟังดนตรีท่ีมีการปรบักรองความถ่ีท่ีเด็กมีความไวเกินออก ครั้งละ คร่ึงชัว่โมง ประมาณ 20 ครั้ง ยงัไมม่ี

งานวจิยัเพียงพอท่ีสนับสนุนผลของวธีิการน้ี ส่วนใหญ่พบวา่กลุ่มทดลองไมแ่ตกต่างจากกลุ่มควบคุม 
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Rhythmic Acoustic Stimulation (RAS) ซ่ึงพฒันาข้ึนโดย Michael Thaut เป็นคล่ืนเสียงความถ่ี 

6-9 เฮิรซ์ นํามาใชใ้นการฟ้ืนฟสูมรรถภาพของระบบประสาท (neuro-rehabilitation) ในผูป่้วยโรคพาร์

กินสนั โรคหลอดเลือดสมอง และสมองเส่ือม เป็นวิธีการท่ีมีงานวจิยัสนับสนุนพอสมควร แต่ก็ยงัมีผล

วจิยัท่ีขดัแยง้กนัอยู ่
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