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ดนตรบีาํบดัในเด็กพิเศษ 

(Music Therapy in Special Children) 

 
  นพ.ทวศีกัด์ิ สิริรตัน์เรขา   

  จิตแพทยเ์ด็กและวยัรุ่น  

 

ดนตรีบาํบดัสามารถนํามาประยุกตใ์ชใ้นเด็กพิเศษไดง้า่ย เน่ืองจากมีลกูเล่นในการใชไ้ด้

หลากหลาย ข้ึนอยูก่บัเป้าหมายท่ีตอ้งการในการบาํบดั และเด็กกลุ่มเป้าหมายท่ีนํามาบาํบดั 

เด็กบางคนยงัพดูไมไ่ด ้แต่สามารถฮมัเพลง หรือรอ้งเพลงไดต้ามท่ีเคยไดย้นิมา จงึมีการนํา

ดนตรีบาํบดัมาช่วยเสริมในการกระตุน้การพดูและการส่ือสารได ้และยงัสามารถสอนใหเ้ด็กเรียนรู ้

คาํนาม กริยา หรือวลี ผ่านบทเพลงสั้นๆ ทาํท่าทาง หรือมีอุปกรณป์ระกอบไดอี้กดว้ย เช่น 

 “น่ีคือตุ๊กตา น่ีคือตุก๊ตา 

 ตุ๊กตากาํลงักระโดด ตุ๊กตากาํลงักระโดด 

 น่ีคือตุ๊กตา น่ีคือตุก๊ตา” 

 รอ้งเพลงตามเน้ือเพลงขา้งตน้ โดยใส่จงัหวะและทาํนองท่ีคุน้เคยลงไป พรอ้มมีตุ๊กตาทาํท่า

ประกอบ จากน้ันค่อยๆ ลดคาํท่ีเป็นตวัหนาลง เวน้ไวใ้หเ้ด็กออกเสียงรอ้งแทน เมื่อรอ้งไดแ้ลว้อาจจะ

เปล่ียนเป็นกริยาอ่ืน เช่น นอน นัง่ เดิน เป็นตน้ และเปล่ียนจากตุ๊กตาเป็นของส่ิงอ่ืนต่อไป 

การรอ้งเพลงโดยใชว้ลีซํ้าๆ จะช่วยใหเ้ด็กสามารถจดจาํและเลียนแบบไดง้่ายข้ึน เมื่อเราค่อยๆ 

ลดคาํลงทีละคาํ เด็กก็สามารถรอ้งต่อไปไดจ้ากส่ิงท่ีจดจาํ จนรอ้งไดเ้องทั้งเพลง และยงัช่วยใหเ้ด็ก

สามารถตอบคาํถามไดเ้ต็มประโยคมากข้ึน เวลาเราตั้งคาํถาม เช่น ถามคาํถามวา่ “น่ีคืออะไร” “ตุ๊กตา

กาํลงัทาํอะไร” 

เด็กออทิสติกท่ีมีปัญหาเร่ืองการพดูออกเสียงแบบโมโนโทน (monotonic speech) สามารถนํา

ดนตรีบาํบดัมาใชเ้พ่ือฝึกการพดูใหม้ีจงัหวะ และระดบัเสียงถกูตอ้งตามจงัหวะของดนตรีไดเ้ช่นกนั 

ในเด็กออทิสติก พบวา่มีความสามารถพิเศษทางดนตรีไดบ่้อยกวา่ความสามารถดา้นอ่ืนๆ มี

การตอบสนองต่อเสียงดนตรีท่ีพิเศษจากทัว่ไป และบางคนสามารถเรียนรูแ้ละเล่นดนตรีไดอ้ยา่งยอด

เยีย่มอีกดว้ย ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเอง ทาํใหเ้ด็กออทิสติกตอบสนองต่อดนตรีบาํบดัไดค่้อนขา้งดี 
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 ดนตรีบาํบดั ยงัสามารถนํามาใชเ้พ่ือเสริมสรา้งทกัษะสงัคม โดยกระตุน้ใหเ้ด็กมกีารตอบสนอง

อยา่งมีเป้าหมายมากยิง่ข้ึน ผ่านกิจกรรมดนตรีรปูแบบต่างๆ เช่น เกา้อ้ีดนตรี การส่งบอลรอบวงตาม

จงัหวะดนตรี เป็นตน้ 
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