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ดนตรบีาํบดั พฒันาชีวิต 
 

  นพ.ทวศีกัด์ิ สิริรตัน์เรขา   

  จิตแพทยเ์ด็กและวยัรุ่น  

 

เสียง (sound) ท่ีไดย้นิอยูร่อบตวั แบ่งออกเป็นเสียงท่ีน่าฟัง กบัเสียงท่ีน่าราํคาญ เสียงท่ีไพเราะ

แต่ไมอ่ยากฟังก็กลายเป็นเสียงท่ีน่าราํคาญได ้เสียงท่ีมีการประสานอยา่งลงตวัก็เป็นเสียงท่ีน่าฟังได้

เช่นกนั เสียงเดียวกนัในบริบทท่ีต่างกนัยอ่มส่งผลแตกต่างกนั ทุกเสียงลว้นมีอิทธิพลทั้งส้ิน 

เสียงพดู (voice) เป็นเสียงท่ีมนุษยเ์ปล่งออกมาจากการสัง่การของสมอง และการทาํงาน

ประสานสมัพนัธข์องกลา้มเน้ือส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะพฒันาตามวยัและประสบการณก์ารเรียนรู ้เสียงใน

ระดบัและความถ่ีท่ีหไูดย้นิเท่าน้ันท่ีสามารถเปล่งออกมาได ้

ดนตรี (music) คือ ลกัษณะของเสียงท่ีไดร้บัการจดัเรียบเรียงไวอ้ยา่งเป็นระเบียบ โดยมีแบบ

แผนและโครงสรา้งชดัเจน สามารถนํามาใชป้ระโยชน์ได ้3 ดา้นใหญ่ๆ คือ เพ่ือความสุนทรีย,์ เพ่ือ

การศึกษา และเพ่ือการบาํบดัรกัษา 

เสียงดนตรีแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ เสียงดนตรีจากธรรมชาติ เช่น เสียงน้ําไหล คล่ืนซดั 

ลมพดั เป็นตน้ เสียงดนตรีจากเสียงมนุษยท่ี์เปล่งออกมา และเสียงดนตรีจากเคร่ืองดนตรีต่างๆ ซ่ึง

ประดิษฐข้ึ์นมา 

ดนตรีบาํบดั (music therapy) คือ ศาสตรท่ี์วา่ดว้ยการนําดนตรี หรือองคป์ระกอบต่างๆ ทาง

ดนตรี มาประยุกตใ์ชเ้พ่ือปรบัเปล่ียน พฒันา และคงรกัษาไวซ่ึ้งสุขภาวะของร่างกาย จิตใจ สงัคม และ

ภมูิปัญญา โดยมีนักดนตรีบาํบดัเป็นผูด้าํเนินการเพ่ือไปสู่เป้าหมายท่ีตั้งไว ้ซ่ึงไมใ่ช่เป้าหมายในทาง

ดนตรีศึกษา ผ่านกิจกรรมทางดนตรีต่างๆ อยา่งมรีปูแบบโครงสรา้งท่ีชดัเจน มหีลกัเกณฑ ์และระเบียบ

วธีิทางวทิยาศาสตร ์

เป้าหมายของดนตรีบาํบดัไมไ่ดเ้นน้ท่ีทกัษะทางดนตรี แต่เนน้ในดา้นพฒันาการทางร่างกาย 

จิตใจ สงัคม และภมูิปัญญา ข้ึนอยูก่บัความจาํเป็นของแต่ละคนท่ีมารบัการบาํบดั สามารถนําไป

ประยุกตใ์ชไ้ดใ้นหลายบริบท ทั้งท่ีบา้น สถานศึกษา สถานพยาบาลและศนูยสุ์ขภาพต่างๆ 

 

แนวคิดของดนตรีบาํบดั 

ดนตรี มีผลต่อการเปล่ียนแปลงของร่างกาย จติใจ สงัคม และภมูิปัญญา โดยมีผลต่อการทาํงาน

ของสมองในหลายๆ ดา้น จากการศึกษาวจิยัพบวา่มีผล ดงัน้ี 
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สมองของนักดนตรี ส่วนท่ีสัง่การดา้นการเคล่ือนไหว การประสานสมัพนัธข์องกลา้มเน้ือ และ 

corpus collosum ซ่ึงเป็นส่วนท่ีเช่ือมต่อสมองทั้งสองซีก มีขนาดใหญ่กวา่คนท่ีไมไ่ดเ้ล่นดนตรี 

ผลของดนตรีต่อร่างกาย สามารถทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของอตัราการหายใจ, อตัราการ

เตน้ของชีพจร, ความดนัโลหิต, การตอบสนองของมา่นตา, ความตึงตวัของกลา้มเน้ือ และการไหลเวยีน

ของเลือด 

ผลของดนตรีต่อจิตใจ ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของระดบั อารมณ ์ผ่อนคลายความตึงเครียด 

มีสติสมัปชญัญะ เสริมสรา้งสมาธิ และการรบัรูส้ภาพความเป็นจริง 

ผลของดนตรีต่อสงัคม นับเป็นส่ือกลางในการเช่ือมโยงสงัคม ช่วยเสริมสรา้งสมัพนัธภาพโดย 

การแลกเปล่ียนความสนใจดา้นดนตรีท่ีมร่ีวมกนั บทเพลงกล่อมลกูเช่ือมสายสมัพนัธแ์มล่กู และทาํให้

เกิดการเปล่ียนแปลงของการส่ือสารผ่านทางอวจันะภาษา 

ผลของดนตรีต่อภมูิปัญญา สามารถทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของจินตนาการ ความคิด

สรา้งสรรค ์และเสริมสรา้งสติปัญญา 

องคป์ระกอบต่างๆ ทางดนตรี ก็สามารถใหป้ระโยชน์ท่ีแตกต่างกนัไป เช่น 

1) จงัหวะดนตรี (rhythm) ช่วยใหผ่้อนคลาย (relax) และช่วยสรา้งเสริมสมาธิ 

(concentration) 

2) ระดบัเสียง (pitch) เสียงในระดบัตํา่ และระดบัสงูปานกลาง จะช่วยใหเ้กิดความรูสึ้กสงบ 

3) ความดงั (volume / intensity) พบวา่เสียงท่ีเบานุ่มจะทาํใหเ้กิดความสงบสุข สบายใจ 

ในขณะท่ีเสียงดงัทาํใหเ้กิดการเกร็ง กระตุกของกลา้มเน้ือได ้ความดงัท่ีเหมาะสมจะช่วยสรา้งระเบียบ

การควบคุมตนเองไดดี้ มีความสงบ และเกิดสมาธิ 

4) ทาํนองเพลง (melody) ช่วยในการระบายความรูสึ้กส่วนลึกของจิตใจ ทาํใหเ้กิดความริเร่ิม

สรา้งสรรคแ์ละลดความวติกกงัวล 

5) การประสานเสียง (harmony) ช่วยในการวดัระดบัอารมณค์วามรูสึ้กได ้โดยดจูากปฏิกิริยาท่ี

แสดงออกมาเมื่อฟังเสียงประสานต่างๆ จากบทเพลง 

ประโยชนข์องดนตรีบาํบดั 

 ดนตรีบาํบดัสามารถนํามาใชป้ระโยชน์ไดห้ลากหลายรปูแบบ และกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในเด็ก 

วยัรุ่น วยัผูใ้หญ่ และผูส้งูวยั เพ่ือตอบสนองความจาํเป็นท่ีแตกต่างกนัไป เช่น ปัญหาบกพร่องของ

พฒันาการ สติปัญญา และการเรียนรู,้ โรคซึมเศรา้, โรคสมองเส่ือมอลัไซเมอร,์ โรคหลอดเลือดสมอง, 

ความพิการทางร่างกาย, อาการเจ็บปวด และภาวะอ่ืนๆ 
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 สาํหรบับุคคลทัว่ไป ก็สามารถใชป้ระโยชน์จากดนตรีบาํบดัไดเ้ช่นกนั ช่วยในการผ่อนคลาย

ความตึงเครียด และประกอบในการออกกาํลงักายเสริมสรา้งสุขภาพ 

ประโยชน์ของดนตรีบาํบดัมีดงัน้ี 

1) ปรบัสภาพจิตใจใหอ้ยูใ่นสภาวะสมดุล มีความสงบ และมีทศันคติในเชิงบวกเพ่ิมข้ึน 

2) ผ่อนคลายความตึงเครียด ลดความวติกกงัวล (anxiety / stress management) 

3) กระตุน้ เสริมสรา้ง และพฒันาทกัษะการเรียนรู ้และความจาํ (cognitive skill) 

4) กระตุน้การรบัรู ้(perception) 

5) เสริมสรา้งสมาธิ (attention span) 

6) เสริมสรา้งทกัษะสงัคม (social skill) 

7) พฒันาทกัษะการส่ือสารและการใชภ้าษา (communication and language skill) 

8) พฒันาทกัษะการเคล่ือนไหว (motor skill) 

9) ลดความตึงตวัของกลา้มเน้ือ (muscle tension) 

10) การจดัการอาการเจ็บปวดจากสาเหตุต่างๆ (pain management) 

11) ปรบัเปล่ียนพฤติกรรม (behavior modification) 

12) สรา้งสมัพนัธภาพท่ีดีในการบาํบดัรกัษาต่างๆ (therapeutic alliance) 

13) ช่วยเสริมในกระบวนการบาํบดัทางจิตเวช ทั้งในดา้นการประเมินความรูสึ้ก สรา้งเสริม

อารมณเ์ชิงบวก การควบคุมตนเอง การแกป้มขดัแยง้ต่างๆ และเสริมสรา้งความเขม้แข็งของครอบครวั 

โดยสรุปดนตรีบาํบดั มีประโยชน์หลากหลายข้ึนอยูก่บัการนําไปใช ้โดยบรูณาการเขา้กบัการ

บาํบดัรกัษาอ่ืนๆ 

กระบวนการและรูปแบบดนตรีบาํบดั 

 ในการทาํดนตรีบาํบดั ไมมี่กระบวนการและรปูแบบท่ีตายตวั แต่มีการออกแบบการบาํบดัรกัษา

ใหเ้หมาะสมกบัแต่ละบุคคล โดยมีขั้นตอนหลกัๆ ดงัน้ี 

1) การประเมินผูร้บัการบาํบดัรกัษา 

- ศึกษาขอ้มลูประวติัส่วนตวั และประวติัทางการแพทย ์

- ประเมินสภาพปัญหา และเป้าหมายท่ีตอ้งการบาํบดั 

- ประเมินสุขภาวะทางร่างกาย จติใจ สงัคม และภมูิปัญญา 

2) วางแผนการบาํบดัรกัษา 

- ออกแบบโปรแกรมท่ีเหมาะสมเป็นรายบุคคล และรายกลุ่ม โดยยดึเป้าหมายเป็นสาํคญั 
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- จดัรปูแบบผสมผสานกระบวนการต่างๆ ทางดนตรี เช่น รอ้งเพลง แต่งเพลง ประสานเสียง 

จินตนาการตาม หรือแสดงลีลาประกอบเพลง เป็นตน้ 

3) ดาํเนินการบาํบดัรกัษา 

- เสริมสรา้งสมัพนัธภาพระหวา่งผูบ้าํบดักบัผูร้บัการบาํบดั โดยใชด้นตรีเป็นส่ือกลาง 

- ดาํเนินการทาํดนตรีบาํบดัควบคู่ไปกบัการบาํบดัรกัษารปูแบบอ่ืนๆ แบบบรูณาการ 

4) ประเมินผลการบาํบดัรกัษา 

- ประเมินผลการบาํบดัรกัษาอยา่งต่อเน่ือง และปรบัเปล่ียนแผนการบาํบดัรกัษาใหเ้หมาะสม 

ลกัษณะเดน่ของดนตรีบาํบดั 

ดนตรีบาํบดัมคุีณลกัษณะเด่นเฉพาะตวัหลายดา้น ทาํใหส้ามารถประยุกตใ์ชไ้ดใ้นทุกระดบัอายุ 

ทุกความหลากหลายของปัญหา สามารถกระตุน้และส่งเสริมพฒันาการไดใ้นทุกดา้น ลกัษณะเด่นของ

ดนตรีบาํบดั ไดแ้ก ่

1) กระตุน้การทาํงานของสมองไดห้ลายส่วน และช่วยใหม้ีสมาธิจดจอ่ไดดี้ยิง่ข้ึน 

2) ประยุกตเ์ขา้กบัระดบัความสามารถของบุคคลไดง้่าย และสะทอ้นใหเ้ห็นถึงระดบั

ความสามารถดว้ยเช่นกนั 

3) เป็นเสมือนแบบฝึกหดัท่ีเขา้ใจง่าย แมจ้ะไมรู่ภ้าษาก็ตาม 

4) เสริมสรา้งการรบัรูท่ี้มีความหมาย และมีความสนุกสนานไปพรอ้มกนั 

5) เสริมสรา้งบริบททางสงัคม ใหค้วามรูสึ้กมัน่คงปลอดภยั ใหโ้ครงสรา้งหลกัเบ้ืองตน้ในการ

ส่ือสาร 

6) เป็นเคร่ืองมือช่วยจาํท่ีมปีระสิทธิภาพ 

7) สนับสนุนและเสริมสรา้งทกัษะการเคล่ือนไหว 

8) สามารถแทรกซึมเขา้ไปในความทรงจาํ และอารมณไ์ด ้

9) เสริมสรา้งการตอบสนองต่อขอ้มลูป้อนกลบัแบบทนัทีและไมม่ีกาํแพงดา้นภาษา 

(nonverbal, immediate feedback) 

10) มีแนวโนม้ท่ีจะประสบความสาํเร็จในการบาํบดัไดง้่าย เน่ืองจากประยุกตใ์ชไ้ด ้ทุกเพศ ทุก

วยั ทุกระดบัความสามารถ 
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การประยุกตใ์ชด้นตรบีาํบดั 

 ดนตรีบาํบดัสามารถนํามาประยุกตใ์ชไ้ดห้ลากหลาย ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงการประยุกตใ์ชใ้น

โรงพยาบาล ในโรงเรียน และในกลุ่มเด็กพิเศษ ดงัน้ี 

 

การประยุกตใ์ชด้นตรบีาํบดัในโรงพยาบาล 

 ในโรงพยาบาลต่างๆ มีการนําดนตรีบาํบดัมาบรูณาการเขา้กบัการบาํบดัรกัษาอ่ืนๆ เพ่ือ

เป้าหมายท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 

1) กระตุน้และส่งเสริมพฒันาการดา้นต่างๆ ของเด็ก ในกลุ่มเด็กท่ีมีความบกพร่องของ

พฒันาการ 

2) สนับสนุนและเสริมสรา้งใหเ้กิดการเคล่ือนไหว ในการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ 

3) ลดพฤติกรรมท่ีไมพึ่งประสงค ์เช่น กา้วรา้วรุนแรง อยูไ่มน่ิ่ง ร่วมกบัพฤติกรรมบาํบดั และ

การใชย้า 

4) ช่วยใหส้งบ ผ่อนคลาย และนอนหลบัได ้ในผูท่ี้มีความกลวั ความเครียด วติกกงัวล ร่วมกบั

การปรบัเปล่ียนส่ิงแวดลอ้ม และการใชย้า 

5) ช่วยปรบัเปล่ียนระดบัอารมณแ์ละความคิด ร่วมกบัจิตบาํบดั และการใชย้า ในผูป่้วยโรค

ซึมเศรา้ 

6) เสริมเขา้ในกระบวนการบาํบดัทางจติเวชรปูแบบต่างๆ 

7) ช่วยลดอาการเจ็บปวดต่างๆ (audio-analgesic) ร่วมกบัการใชย้าแกป้วด ในผูป่้วยเจ็บปวด

เร้ือรงั โดยช่วยเบ่ียงเบนความสนใจออกจากอาการเจ็บปวด และลดความเครียด 

8) ช่วยในการคลอด โดยชว่ยเพ่ิมสมาธิใหส้ามารถออกแรงเบ่งคลอดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

เพ่ิมข้ึน 

9) ช่วยลดความเครียดของบุคลากรทางการแพทย ์ในหน่วยท่ีดแูลผูป่้วยเร้ือรงั หรือผูป่้วยหนัก

ในหอ้งไอซีย ู

การประยุกตใ์ชด้นตรบีาํบดัในโรงเรยีน 

ในโรงเรียนมกีารนําดนตรีบาํบดัมาใชใ้น 2 ดา้นใหญ่ๆ คือ 

1) เสริมสรา้งจุดแข็งในตวัเด็ก เสริมสรา้งทกัษะดา้นต่างๆ นอกเหนือจากทกัษะทางดนตรี เช่น 

ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะการทาํงาน การประสานสมัพนัธก์นัของร่างกาย 

2) เสริมในโปรแกรมการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP - Individualized Educational 

Program) สาํหรบักลุ่มเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
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นอกจากน้ียงัมีการนําดนตรีมาช่วยเสริมสรา้งการเรียนรูต่้างๆ ใหก้บัเด็ก โดยผ่านบทเพลง เช่น 

การออกกาํลงักาย การทาํกิจวตัรประจาํวนัต่างๆ การดแูลความสะอาด การมีระเบียบวนัิย การตรงต่อ

เวลา เป็นตน้ 
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