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ดนตรีบาํ บัดในเด็กพิเศษ

(Music Therapy in Special Children)
นพ.ทวีศกั ดิ์ สิริรตั น์เรขา
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
ดนตรีบาํ บัดสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในเด็กพิเศษได้งา่ ย เนื่ องจากมีลกู เล่นในการใช้ได้
หลากหลาย ขึ้ นอยูก่ บั เป้าหมายที่ตอ้ งการในการบําบัด และเด็กกลุ่มเป้าหมายที่นํามาบําบัด
เด็กบางคนยังพูดไม่ได้ แต่สามารถฮัมเพลง หรือร้องเพลงได้ตามที่เคยได้ยนิ มา จึงมีการนํา
ดนตรีบาํ บัดมาช่วยเสริมในการกระตุน้ การพูดและการสื่อสารได้ และยังสามารถสอนให้เด็กเรียนรู ้
คํานาม กริยา หรือวลี ผ่านบทเพลงสั้นๆ ทําท่าทาง หรือมีอุปกรณ์ประกอบได้อีกด้วย เช่น
“นี่ คือตุ๊กตา นี่ คือตุก๊ ตา
ตุ๊กตากําลังกระโดด ตุ๊กตากําลังกระโดด
นี่ คือตุ๊กตา นี่ คือตุก๊ ตา”
ร้องเพลงตามเนื้ อเพลงข้างต้น โดยใส่จงั หวะและทํานองที่คุน้ เคยลงไป พร้อมมีตุ๊กตาทําท่า
ประกอบ จากนั้นค่อยๆ ลดคําที่เป็ นตัวหนาลง เว้นไว้ให้เด็กออกเสียงร้องแทน เมื่อร้องได้แล้วอาจจะ
เปลี่ยนเป็ นกริยาอื่น เช่น นอน นัง่ เดิน เป็ นต้น และเปลี่ยนจากตุ๊กตาเป็ นของสิ่งอื่นต่อไป
การร้องเพลงโดยใช้วลีซ้าํ ๆ จะช่วยให้เด็กสามารถจดจําและเลียนแบบได้ง่ายขึ้ น เมื่อเราค่อยๆ
ลดคําลงทีละคํา เด็กก็สามารถร้องต่อไปได้จากสิ่งที่จดจํา จนร้องได้เองทั้งเพลง และยังช่วยให้เด็ก
สามารถตอบคําถามได้เต็มประโยคมากขึ้ น เวลาเราตั้งคําถาม เช่น ถามคําถามว่า “นี่ คืออะไร” “ตุ๊กตา
กําลังทําอะไร”
เด็กออทิสติกที่มีปัญหาเรื่องการพูดออกเสียงแบบโมโนโทน (monotonic speech) สามารถนํา
ดนตรีบาํ บัดมาใช้เพื่อฝึ กการพูดให้มีจงั หวะ และระดับเสียงถูกต้องตามจังหวะของดนตรีได้เช่นกัน
ในเด็กออทิสติก พบว่ามีความสามารถพิเศษทางดนตรีได้บ่อยกว่าความสามารถด้านอื่นๆ มี
การตอบสนองต่อเสียงดนตรีที่พิเศษจากทัว่ ไป และบางคนสามารถเรียนรูแ้ ละเล่นดนตรีได้อย่างยอด
เยีย่ มอีกด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ เอง ทําให้เด็กออทิสติกตอบสนองต่อดนตรีบาํ บัดได้ค่อนข้างดี
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ดนตรีบาํ บัด ยังสามารถนํามาใช้เพื่อเสริมสร้างทักษะสังคม โดยกระตุน้ ให้เด็กมีการตอบสนอง
อย่างมีเป้าหมายมากยิง่ ขึ้ น ผ่านกิจกรรมดนตรีรปู แบบต่างๆ เช่น เก้าอี้ ดนตรี การส่งบอลรอบวงตาม
จังหวะดนตรี เป็ นต้น
เอกสารอ้างอิง
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