
P a g e  | 1 

 
 

 

 

HAPPY HOME ACADEMY           © ลิขสิทธิ์ของ แฮปป้ีโฮมคลินิก

ศูนยก์ารคา้เซ็นทรลัพลาซา แจง้วฒันะ ชั้น 7 โซนการศึกษา หอ้ง 724                         happyhomeclinic@yahoo.com 

เลขท่ี 99 หมู่ 2 ถ.แจง้วฒันะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120                       08-2014-7272 

โลมาบาํบดั 

(dolphin therapy) 
  นพ.ทวีศกัด์ิ สริิรตัน์เรขา 

  จิตแพทยเ์ด็กและวยัรุ่น 

 

โลมาบาํบดั หรือการนําโลมามาช่วยในการบาํบดั (dolphin therapy/ dolphin assisted therapy) เป็นอีก

ทางเลือกหน่ึงของการบาํบดัดว้ยสตัว ์แต่มีความยากลาํบากมากข้ึน เน่ืองจากไม่สามารถนํามาบาํบดัท่ีบา้นเองได ้

เช่นเดียวกบั อาชาบาํบดั ชา้งบาํบดั และกระบือบาํบดั อยา่งไรก็ตาม โลมาก็เป็นสตัวอ์ีกชนิดท่ีนิยมนํามาใชบ้าํบดัอยา่ง

แพร่หลาย 

มีการนําเฉพาะเสียงของโลมา มาชว่ยในการบาํบดั จะเรียกวา่ การบาํบดัดว้ยคลื่นเสียงความถ่ีสงู (ultrasonic 

therapy) ไม่ไดจ้ดัเป็นโลมาบาํบดั ตอ้งมีโลมาเขา้รว่มในการบาํบดัดว้ย ถึงเรียกวา่ “โลมาบาํบดั” 

โลมาเป็นสตัวเ์ลี้ ยงลูกดว้ยนมท่ีมีความใกลช้ิดผูกพนักบัมนุษย ์มีเสน่ห ์เป็นมิตร และมีสติปัญญามาก 

สามารถแสดงปฏิกิริยาตอบโตอ้ยา่งลึกซ้ึง เป็นสตัวท่ี์พยายามเขา้มาใกลช้ิดกบัมนุษย ์และมนุษยส์ามารถสมัผสั

ความรูส้ึกน้ันไดเ้ช่นกนั เวลาท่ีโลมาส่งเสียงออกมาเสมือนมีคลืน่พิเศษ เรียกวา่ คลืน่เสียงความถ่ีสูง (ultrasonic) เขา้

ไปจูนหรือปรบัสมดุลคลื่นสมองของมนุษย ์เสียงของโลมาน้ันมีคุณสมบติัพิเศษอยา่งหน่ึงคือ ใหค้วามรูส้ึกดีและให้

ความสุข นับวา่เป็นเสียงบาํบดัใจ ท่ีมีพลงัในการเยียวยา (healing power) สูง 

โปรแกรม “โลมาบาํบดั” ณ กรุงลิมา ประเทศเปรู มีการนําโลมาท่ีผ่านการฝึกฝนมาเป็นอยา่งดี ใหว้า่ยเขา้หา

หญิงมีครรภ ์สมัผสัหรอืดุนทอ้งโย ้ๆ ของวา่ท่ีคุณแม่ และพูดคุยกบัทารกในครรภด์ว้ยเสียงหวีดแหลมของพวกมนั ซ่ึง

คณบดีของวิทยาลยัอ็อบสเตทริเซียน กล่าววา่ เสียงหวีดแหลมความถ่ีสูงของโลมาชว่ยกระตุน้กิจกรรมทางสมองและ

ระบบประสาทของทารกในครรภม์ารดาได ้แต่ยงัตอ้งศึกษาวิจยัเพิ่มเติมอีกเพื่อพิสูจน์ใหแ้น่ชดัถึงประสิทธิผลของการ

บาํบดัดว้ยวธีิน้ี 

 
 

คณะนักวจิยัจากมหาวิทยาลยัเลสเทอร ์ประเทศองักฤษ พบวา่ การเล่นกบัปลาโลมาอยา่งใกลช้ดิสามารถ

บาํบดัรกัษาโรคซึมเศรา้ไดดี้กวา่การหยุดพกัผ่อนหรือผ่อนคลายอยา่งเต็มท่ี 

งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาอาสาสมคัรผูป่้วยโรคซึมเศรา้ระดบัเล็กน้อยและปานกลาง 30 คนในประเทศ

ฮอนดูรสั โดยแบ่งใหค้รึ่งหน่ึงวา่ยน้ําและเล่นกบัโลมาปากขวดอยา่งใกลช้ิดเป็นเวลา 2 สปัดาห ์ท่ีเหลืออีกครึ่งใหใ้ช้

เวลาพกัผ่อนเต็มท่ี ท่ามกลางทอ้งทะเลและแสงแดด แต่ไม่มีโลมาเป็นเพื่อน ผลการศึกษาพบวา่ ผูป่้วยทุกรายมีอาการ

ดีข้ึน แต่กลุ่มท่ีอยูก่บัโลมามีอาการดีข้ึนเป็น 2 เท่า เม่ือเวลาผ่านไป 3 เดือน ผูป่้วยทุกคนก็ยงัคงรูส้ึกดี 
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นอกจากน้ียงัพบวา่โลมาบาํบดัมีประโยชน์ในเด็กสมาธิสั้น ออทิสติก ดาวน์ซินโดรม วยัรุ่นติดยาเสพติด 

กระทัง่ผูใ้หญ่ท่ีนอนไม่หลบั วิตกกงัวล ซึมเศรา้ เป็นโรคสมองเสือ่มอลัไซเมอร ์ฯลฯ   

Salgueiro และคณะ (2012) ศึกษาวจิยัโปรแกรมการมีปฏิสมัพนัธก์บัโลมา ในเด็กออทิสติก 10 คน สปัดาห์

ละครั้ง ระยะเวลา 12 สปัดาห ์โดยมีกิจกรรมเล่นกบัโลมา สมัผสัตวั ใหอ้าหาร และวา่ยน้ํากบัโลมา โดยมีครูฝึกคอย

กระตุน้ พบวา่ ชว่ยใหพ้ฒันาการของเด็กดีข้ึนในทุกดา้น ทั้งดา้นสติปัญญา ดา้นภาษา และดา้นการเคลื่อนไหว 

โปรแกรมโลมาบาํบดั ไม่ใช่แค่ไปวา่ยน้ําเล่นกบัโลมาเพียงอยา่งเดียว แต่ยงัตอ้งเรียนรูเ้ก่ียวกบัชวีิตโลมาในชั้น

เรียนศิลปะ กระตุน้ความสนใจเก่ียวกบัโลมาก่อนลงสมัผสัจริง เม่ือลงน้ําไปเล่นกบัโลมา ตอ้งพยายามประคองตวั 

รกัษาสมดุลของรา่งกายขณะอยูใ่นน้ําใหไ้ด ้ทาํใหไ้ดฝึ้กออกแรงกลา้มเน้ือสว่นต่าง ๆ อยา่งเต็มท่ี โดยมีโลมาเป็น

แรงจูงใจ เพราะถา้ทาํไม่ไดก็้จะไม่ไดเ้ล่นกบัโลมาน่ารกั ซ่ึงโลมาช่วยทั้งในเรื่องของการเสริมสรา้งแรงจูงใจ และ

เสริมแรงเม่ือมีพฤติกรรมเป้าหมายท่ีตอ้งการเกิดข้ึน 

นอกจากน้ีโลมายงัสามารถชว่ยพฒันาความรูส้ึกนึกคิดเก่ียวกบัตวัเอง การยอมรบัตวัเอง ลดความตึงเครียด 

และทาํใหเ้ด็กพรอ้มท่ีจะเรียนรูส้ิง่ใหม่ไดดี้ข้ึน 

โปรแกรมโลมาบาํบดั เริ่มมีการนํามาใชใ้นการบาํบดัเด็กพิเศษ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 ในมลรฐัฟลอริดาทางใต ้

ประเทศสหรฐัอเมริกา โดย Dave Nathanson นักจิตวิทยาคลินิก หลงัจากน้ันก็เริ่มมีงานวิจยัสนับสนุนผลดีของ

โปรแกรมน้ีมากข้ึน มีการพฒันาและประยุกตใ์ชโ้ปรแกรมในหลายประเทศ 

เน่ืองจากโปรแกรมโลมาบาํบดัในแต่ละแห่งแตกต่างกนั มีตั้งแต่วา่ยน้ําเล่นกบัโลมา ไปจนถึงมีการจดัรูปแบบ 

และจาํนวนวนัท่ีแตกต่างกนั ตั้งแต่ 3 วนัต่อเน่ือง 1 สปัดาหต่์อเน่ือง จนถึงทุกสปัดาห ์จึงไม่สามารถเปรียบเทียบ และ

สรุปผลของโลมาบาํบดัในกลุ่มเด็กพิเศษไดช้ดัเจน เน่ืองจากเป็นโปรแกรมการบาํบดัระยะยาว และมีค่าใชจ้า่ยสูง จึง

ตอ้งประเมินในมิติดา้นความคุม้ค่าดว้ยเม่ือเทียบกบัโปรแกรมอืน่ โลมาบาํบดัถือวา่เป็นทางเลือกหน่ึงใหพ้ิจารณา แต่

ไม่ใช่ทางออกเดียวในการบาํบดัรกัษา  

สิ่งท่ีตอ้งระวงัในโปรแกรมโลมาบาํบดั คือ การบาดเจบ็จากการถูกฟาด กระแทก หรือกดัโดยโลมาได ้ถา้โลมา

ไม่ไดร้บัการเตรียมความพรอ้มเป็นอยา่งดี และอาจมีโรคติดต่อทางผิวหนังได ้

ในปัจจบุนั พบวา่มีเด็กพิเศษบางรายไปเขา้โปรแกรมโลมาบาํบดัในต่างประเทศ แต่มีค่าใชจ้่ายสูง และใน

ประเทศไทย ก็เริ่มมีเปิดใหบ้ริการโลมาบาํบดัแลว้เช่นเดียวกนั ซ่ึงจะมาเพิ่มขอ้มูลรายละเอียดต่าง ๆ ใหต่้อไป 
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