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บทที ่ 2 
ความสัมพนัธ์ผลกึน า้กบัพลงัคลืน่เสียง 

 

 
  
ความสัมพนัธ์ผลกึน า้กบัคลืน่เสียงจากหนังสือข่าวจากน า้   
 การวจิยัท่ีก่อใหเ้กิดความต่ืนตวัอยา่งใหญ่หลวงต่อความส าคญัของคล่ืนเสียงท่ีมีอิทธิพลต่อ
มนุษย ์ คือ การวจิยัเร่ืองผลึกน ้าของนกัวทิยาศาสตร์ชาวญ่ีปุ่น ช่ือ มตัซูระ อิโมโต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากหนงัสือข่าวจากน ้า (Massage from Water) เขาไดค้น้พบวธีิถ่ายภาพผลึกน ้า (Water Crystal) 
โดยน าน ้ามาท าให้เยน็จดัจนตกผลึกท่ีเขาไดท้  าการถ่ายรูปผลึกน ้าในภาวะท่ีแตกต่างกนัดว้ยกลอ้ง
ขยายขนาด 200-500เท่า แลว้มาเปรียบเทียบ   
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จากการวเิคราะห์ผลกึของน า้ทีสั่งเกตได้พบว่าผลึกน า้แบ่งออกเป็นสองแบบใหญ่ ๆ ได้แก่ 

แบบที ่1  ผลกึน า้ทีม่ีคุณภาพดี 
 

                            
 

                 มีลกัษณะเป็นผลกึน า้ทีเ่ป็นรูปผลกึหกเหลี่ยม    ซ่ึงเป็นผลกึน า้ทีม่ีคุณภาพที่สุด  จะอยู่ใน
แหล่งน า้ทีม่ีคุณภาพต่าง ๆ เช่น ในน า้แร่ทีม่ีคุณภาพสูง เป็นต้น  จากการวจัิยทางการแพทย์สมัยใหม่
เกีย่วกบัคุณประโยชน์แห่งน า้ต่อร่างกาย  พบว่าผลกึน า้แบบนีถ้้ามีอยู่ในอวยัวะหรือร่างกายส่วนใด
จะมีคุณสมบัติพเิศษในการสามารถจะแทรกผ่านผนังเซลล์ของร่างกายเข้าไปชะล้างของเสียทีอ่ยู่
ภายในเซลล์ออกมาได้ดี ลดความเส่ียงของการสะสมสารพษิทีก่่อให้เกดิเป็นเนือ้ร้ายหรือมะเร็ง
บริเวณร่างกายส่วนน้ัน 
 
แบบที่สอง ผลึกน า้ที่ไม่มีคุณภาพ 
 

                                
  
         เป็นผลึกน า้ท่ีไม่เป็นรูปผลึก เป็นผลึกน า้ท่ีไม่มีคุณภาพ  จะอยู่ในแหล่งน า้ท่ีมี
คุณภาพไม่ดี  เช่นแหล่งน า้ประปาท่ีผ่านคลอรีนสูง ๆ  ผลึกน า้แบบนีถ้้าอยู่ในอวัยวะหรือ
ร่างกายส่วนใดจะมีคุณสมบัตติ ่าในการขับล้างสารพิษในเซลล์  เน่ืองจากเป็นผลึกที่มี
โมเลกุลใหญ่มีความยากล าบากที่จะแทรกผนังเซลล์เข้าไปชะล้างสารพษิในเซลล์ออกมา 
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               เขาได้น าน า้จากแหล่งทีม่ีคุณภาพดีให้ผ่านการรบัการรบัพลงัพลงัคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าจากคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าจาก
อปุกรณ์ใช้งานในชีวิตประจ าวนัอปุกรณ์ใช้งานในชีวิตประจ าวนั        เช่น เตาไมโครเวฟ โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี คอมพิวเตอร ์ เช่น เตาไมโครเวฟ โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี คอมพิวเตอร ์ 
โทรทศัน์  พบว่ามีผลท าให้ผลึกน ้าเปโทรทศัน์  พบว่ามีผลท าให้ผลึกน ้าเปล่ียนแปลงไปเป็นผลึกน ้าท่ีล่ียนแปลงไปเป็นผลึกน ้าท่ีไม่มีคณุภาพไม่มีคณุภาพ   
 
    

                  
 

                                     ผลกึน า้ก่อนและหลงัการรับคลืน่จากเตาไมโครเวฟ 
 

 

             
 
                                 ผลกึน า้ก่อนและหลงัการรับคลืน่จากโทรศัพท์เคลือ่นที่ 
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                   ผลกึน า้ก่อนและหลงัการรับคลืน่จากโทรทัศน์ 
 
 ต่อมาไดท้  าการทดลองจดัให้ผลึกน ้ารับพลงัคล่ืนเสียงจากดนตรีป๊อป ดนตรีคลาสสิคและ

ดนตรีร๊อคเฮฟวีเ่มททลั  พบวา่เกิดปรากฏการณ์ความแตกต่างของผลึกน ้าไดอ้ยา่งน่าสนใจ   คือผลึก
น ้าท่ีส่งผา่นพลงัคล่ืนเสียงจากเพลงป๊อบช่ือเพลง Yesterday ของ The Beatle และดนตรีคลาสสิค  มี
ผลึกน ้าท่ีสวยงามและเป็นผลึกน ้าท่ีมีคุณภาพสุง  แตกต่างจากผลึกน ้าท่ีส่งผา่นพลงัคล่ืนเสียงจาก
ดนตรีร๊อคเฮฟวีเ่มททลั  ท่ีกลายเป็นผลึกน ้าท่ีไม่มีคุณภาพ 

 

                  
 
                               เพลง Yesterday ของ The Beatle 

                       
 
                             เพลง Air for the G string ของ Bach 
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                                       เพลง Pastoral  ของ  Beethoven 
 

                          
 
                                         เพลง Swan Lake ของ ไซคอฟสกี ้
 

                                  
 
                                                     เพลง Heavy Metal 
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ไดมี้การทดลองต่อไปอีกกบัพลงัคล่ืนเสียงท่ีไดจ้ากการสวดมนต ์ จากลามะธิเบตและการ
สวดของบาทหลวง พบวา่ให้ผลึกน ้าท่ีมีคุณภาพสูงและมีความสวยงามคลา้ยกบัประกายเพชร   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
                             เสียงสวดมนต์ของลามะธิเบต 
 

 
 
                             เสียงสวดมนต์ของบาทหลวงศาสนาคริสต์ 
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การทดลองของเขากบัผลึกน ้ าท่ีน่าประหลาดใจอยา่งมาก  ก็คือการทดลองส่งพลงัคล่ืนเสียง
จากมนุษยท่ี์พดูออกมาดว้ยค าพดูออกมาในเชิงบวก ท่ีเป็นการเอ้ืออาทรต่อมนุษยท่ี์มีต่อกนั เช่น 
ขอบคุณ ขอใหมี้ความสุข เปรียบเทียบกบัพลงัคล่ืนเสียงของมนุษยท่ี์พดูออกมาดว้ยค าพดูในเชิงลบ
ภายใตจิ้ตใจท่ีคิดร้ายต่อมนุษยด์ว้ยกนั เช่น ไอโ้ง่  ผลึกน ้าดงักล่าวมีลกัษณะเป็นวงด าและมีสีสัน
รูปร่างน่าเกลียดน่ากลวั การวจิยัก็ไดส้ร้างความประหลาดใจท่ีมีการพบวา่ค าพดูทางบวกหรือทาง
ลบของมนุษยก์็มีอิทธิพลต่อมนุษยด์ว้ยเป็นอยา่งมาก  

 
 

 
 

                            รักและขอบคุณ 
 

 
 

                                     ไอ้บ้า 
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                                        เทวดา 
 

 
                                               ปีศาจ   
          

     
                                           ท าเดี๋ยวนีน้ะ 
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                                              ไอ้โง่ 
 

 
                                        บัดซบฉันจะฆ่าแก 
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                   จากการทดลองท่ีผา่นมาจะเห็นวา่น ้าเป็นส่ือท่ีละเอียดอ่อนท่ีสามารถจะมีรูปร่างของ
ผลึกน ้าท่ีจะตอบสนองต่อส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีส่งอิทธิพลต่อมนั  โดยเฉพาะพลงัแห่งคล่ืนเสียงและ
คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าต่าง ๆ ท่ีอยูร่อบตวัเรา 
                   ดงันั้นการท่ีในตวัคนมีน ้าประมาณ 70 % ของน า้หนักร่างกาย กระจายอยู่เป็น
องค์ประกอบในเซลล์ร่างกายดังน้ันรูปร่างผลกึน า้ในร่างกายและในอวยัวะของเราย่อมได้รับ
ผลกระทบทั้งทางบวกและลบจากอทิธิพลแห่งพลังคลืน่เสียงจากส่ิงแวดล้อมภายนอกหรือแม้แต่
พลงัแห่งความคิดของตนเองและผู้อืน่ด้วย   

ซ่ึงถ้าอวยัวะส่วนใดได้รับอทิธิพลในทางลบจะมีผลท าให้อวยัวะส่วนน้ันเกดิผลึกน า้ทีม่ี
รูปร่างใหญ่สีด าน่าเกลยีด ขาดคุณสมบัติทีจ่ะไปแทรกผนังเซลล์เข้าไปชะล้างของเสียภายในเซลล์ได้  
มีผลท าให้เกดิการสะสมสารพษิในอวยัวะส่วนน้ันท าให้เกิดเนือ้งอก มะเร็ง หรือการเจ็บป่วยแก่
อวยัวะส่วนน้ันได้   จากผลของการเสียหายของอวยัวะดังกล่าว  จะส่งผลกระทบในทางลบต่อ
อวยัวะอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 

ในทางตรงกันข้ามซ่ึงถ้าอวยัวะส่วนใดได้รับอทิธิพลในทางบวกจะมีผลท าให้อวยัวะส่วน
น้ันเกดิผลกึน า้ทีม่ีรูปร่างหกเหลีย่มมีคุณสมบัติทีจ่ะไปแทรกผนังเซลล์เข้าไปชะล้างของเสียภายใน
เซลล์ได้อย่างง่ายดาย  มีผลท าให้ไม่มีสารพษิสะสมในอวยัวะส่วนน้ัน มีผลท าให้อวยัวะส่วนน้ัน
แข็งแรงมีสุขภาพดี  ส่งผลให้บุคคลผู้น้ันมีสุขภาพร่างกาย อารมณ์และจิตใจทีด่ี 

ดงันั้นในฐานะท่ีมนุษยท่ี์มีน ้าเป็นองคป์ระกอบในร่างกายสามในส่ีส่วน  อิทธิพลแห่งคล่ืน
เสียงยอ่มมีอิทธิพลทั้งทางบวกและทางลบต่อร่างกายมนุษยอ์ยา่งไม่ตอ้งสงสัย ดงันั้นการพลงัการ
สั่นสะเทือนของคล่ืนเสียงท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงมีพลงัท่ีบริสุทธ์ิหรือคลอ้งจองกบัการสั่นสะเทือนของ
เซลลใ์นอวยัวะต่าง ๆ  เช่น เสียงดนตรี เสียงสวดมนต ์  ท่ีเลือกสรรอยา่งถูกหลกัวชิาการและจิต
วญิญาณ  ก็ยอ่มเป็นระบบการบ าบดัท่ีมีเหตุผลส าหรับการรักษาสุขภาพ  ถา้ใชอ้ยา่งเหมาะสมกบั
ร่างกายในสถานท่ีเหมาะสมและเวลาท่ีเหมาะสม  การทีเ่ราได้รับน า้ทีม่ีคุณภาพ ,พลงัคลืน่เสียงแห่ง
ดนตรี,บทสวดมนต์และพลงัแห่งค าพูดในเชิงบวก ย่อมจะสร้างคุณภาพชีวติทีด่ีให้กบัเขาเป็นอย่างดี 
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ทฤษฎีทางฟิสิกส์เกี่ยวกบัพลังคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้าในร่างกายมนุษย์ทฤษฎีทางฟิสิกส์เกี่ยวกบัพลังคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้าในร่างกายมนุษย์   
ทฤษฎีทางฟิสิกส ์

 
          สสารทุกชนิดจะอยู่ในสภาวะท่ีมีการสัน่สะเทือนอย่างต่อเน่ือง  แม้แต่ในระดบั
อนุภาคของอะตอม เป็นผลท าให้ ก่อให้เกิดคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าขึ้น     
            การสัน่สะเทือนภายในเซลลข์องร่างกายมนุษย ์มีผลท าให้ ก่อให้เกิดคล่ืน
แม่เหลก็ไฟฟ้าขึ้นตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ซ่ึงสามารถตรวจสอบได้ด้วยเคร่ืองมือ
ตรวจวดัความร้อนท่ีเรียกว่าเทอรโ์มกราฟฟ่ีจากภาพโดยแสดงผลออกมาเป็นแสงสีต่าง 
ๆ ตามอณุภมิูความร้อนท่ีเกิดจากพลงัคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าในอวยัวะต่าง ๆ ของร่างกาย 
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ทฤษฎีการบ าบดัด้วยพลงัคล่ืนเสียง 
1.  อวัยวะและเซลล์ต่าง ๆ ของร่างกายมีการตอบสนองต่อแรงอัดและแรงขยายแต่ละ
อย่างแตกต่างกัน 

2.แต่ละส่วนของร่างกายจะมีการสะท้อนเสียงได้ตามธรรมชาติและมีการตอบสนองได้ดีกบัเสียงที่
ส่ันสะเทอืนในระดับเดียวกนั   
3. ความส่ันสะเทอืนทีไ่ม่ประสานกนักบัแต่ละส่วนของร่างกายจึงอาจก่อให้เกดิอนัตรายต่อร่างกายได้ 
        

        เหตุท่ีความสั่นสะเทือนท่ีไม่ประสานกนัก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อเซลลใ์นร่างกายได ้ เน่ืองจากปกติ
เซลลร่์างกายจะเลือกรับรังสีหรือการสั่นสะเทือนปกติจากสภาพแวดลอ้มยามท่ีตอ้งการ  แต่ถา้ความ
เขม้ของรังสีและการสั่นสะเทือนของสภาพแวดลอ้มมีมาก เซลลอ์าจจะดูดซบัเขา้ไปแมเ้ม่ือไม่ตอ้งการ
ก็ตาม  การสั่นสะเทือนมากเกินไปเน่ืองจากสภาวะการสั่นสะเทือนของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีไม่
เหมาะสมในสภาพแวดลอ้ม  เซลลร่์างกายท่ีไดรั้บการอดัประจุมากเกินไปก็อาจท าใหเ้ซลลน์ั้น ๆ เกิด
การเปล่ียนแปลงของระดบัความถ่ีและรูปแบบการเจริญเติบโตไปจนถึงจุดเสียหายได ้ โดยมีแนวโนม้
ท่ีจะกลายสภาพเป็นเซลลท่ี์ขาดการสั่นสะเทือน  ซ่ึงมีสภาพคลา้ยกบัเซลลท่ี์ขาดสารอาหาร  โดยมี
แนวโนม้ท่ีจะเปล่ียนขั้วเป็นกลาง และเปล่ียนความถ่ี  นัน่คือการเปล่ียนรูปแบบการเจริญเติบโตของ
มนั 
 ซ่ึงพลงัคล่ืนความถ่ีดงักล่าวท าใหเ้กิดปฏิกิริยาสร้างมลภาวะไดเ้ช่นเดียวกบัอาหารท่ีเป็นพิษ  
มลภาวะสามารถเปล่ียนสนามพลงัแม่เหล็กไฟฟ้า หรือความถ่ีของเซลลท์  าใหก่้อเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่
ต่อสนามพลงัใหญ่ของอวยัวะ เน่ืองจากวา่เม่ือเซลลบ์ริเวณอวยัวะใดเกิดความเสียหายจ านวนมาก 
อวยัวะนั้นๆก็จะเกิดความเสียหายจนท าใหมี้การท างานท่ีผิดปกติไป  ซ่ึงจะกระทบต่อระบบของ
ร่างกายตลอดร่าง  ปฏิกิริยาลูกโซ่แบบน้ีสามารถน าไปสู่การเหน่ือยลา้แบบเร้ือรัง  หมดแรง และเป็น
โรคท่ีไม่ทราบสาเหตุ 
 การมีสุขภาพท่ีไม่ดีหรือมีโรค  เช่ือวา่มีผลท าใหค้วามถ่ีของการสั่นสะเทือนของเซลลแ์ละ 
อวยัวะต่าง ๆ ผดิไป  ดงันั้นหลกัการแห่งการบ าบดัดว้ยคล่ืนเสียงส่วนใหญ่จึงมีจุดประสงคเ์พื่อฟ้ืนฟู
และเพิ่มความแขง็แกร่งใหก้บัความถ่ีน้ีในอวยัวะต่าง ๆ ในร่างกาย โดยการส่งคล่ืนท่ีประสานกนัได้
อยา่งกลมกลืนไปยงัจุดท่ีมีปัญหา ดงันั้นการสั่นสะเทือนท่ีบริสุทธ์ิหรือคลอ้งจองกบัการสั่นสะเทือน
ของเซลลใ์นอวยัวะต่าง ๆ  เช่น เสียงดนตรี เสียงสวดมนต ์ ท่ีเลือกสรรอยา่งถูกหลกัวชิาการและจิต
วญิญาณ  ก็ยอ่มเป็นระบบการบ าบดัท่ีมีเหตุผลส าหรับการรักษาสุขภาพ  ถา้ใชอ้ยา่งเหมาะสมกบั
ร่างกายในสถานท่ีเหมาะสมและเวลาท่ีเหมาะสม 
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                 เสียงอาจน ามาใชใ้นการรักษาไดอี้กหลากหลายวธีิ เช่น ส่วนการบ าบดัดว้ยคล่ืนเสียงดว้ย 
การร้องเพลง หรือการสวดมนต ์ ผูรั้บการบ าบดัจะไดรั้บการฝึกการเปล่งเสียงเพื่อรักษาตวัเอง อาจ
ท าคนเดียว หรือเป็นหมู่คณะก็ได ้  และไม่จ  าเป็นตอ้งร้องเพลงเป็นหรือมีความรู้ทางดนตรีมาก่อน  
ส่วนแนวทางอ่ืน ๆ ไดแ้ก่  ดนตรีบ าบดัและนาฎบ าบดั และนกับ าบดับางคนจะใชก้ารร้องเพลงและ
การสวดมนตเ์พื่อปรับเปล่ียนวธีิการหายใจ  เพื่อให้เกิดการผอ่นคลายและกระตุน้ใหร่้างกายมีพลงั
ในการเยยีวยาตวัเอง  ซ่ีงจะไดผ้ลใกลเ้คียงกบัการท าสมาธิและการฝึกโยคะ  กล่าวกนัวา่ถา้น าการ
บ าบดัดว้ยคล่ืนเสียงน้ีไปใชก้บัคนเป็นคู่ ๆ หรือเป็นกลุ่มจะสามารถกระชบัความสัมพนัธ์ระหวา่ง
กนั  และช่วยใหแ้ต่ละคนปรับตวัเขา้หากนัไดดี้ข้ึน 
 นกัดนตรีบ าบดัช่ือ เฟเบียน มาแมนเช่ือวา่  เม่ือไดฟั้งเสียงท่ีเปล่งออกมา และเสียงสะทอ้น 
ของพลงังานในร่างกายของคนคนหน่ีงแลว้  เขาสามารถเลือกเสียงเฉพาะท่ีเขา้กบัเขาคนนั้น  และท า
ใหเ้ขามีสุขภาพดีได ้  มาแมนอา้งวา่คล่ืนเสียงท่ีคดัสรรมาเป็นอยา่งดีอาจโจมตีเซลลเ์ช้ือโรคและ
เสริมสร้างเซลลท่ี์แขง็แรง จึงช่วยเยยีวยาโรคบางอยา่งได ้   ซ่ึงการมีสุขภาพท่ีไม่ดีหรือมีโรค  เช่ือวา่
มีผลท าใหค้วามถ่ีของการสั่นสะเทือนของเซลลแ์ละอวยัวะต่าง ๆ ผดิไป  การบ าบดัดว้ยคล่ืนเสียง
ส่วนใหญ่จึงมีจุดประสงคเ์พื่อฟ้ืนฟูและเพิ่มความแขง็แกร่งใหก้บัความถ่ีน้ีโดยการส่งคล่ืนท่ี
ประสานกนัไดอ้ยา่งกลมกลืนไปยงัจุดท่ีมีปัญหา 

นอกจากน้ีจากคมัภีร์ทางโยคะศาสตร์หรือคมัภีร์จีนในลทัธิเต๋าก็ไดพ้ดูถึงการใชพ้ลงัคล่ืน
เสียงจากการเปล่งของมนุษยห์รือการสร้างสรรคด์นตรีชนิดพิเศษข้ึนมา เพื่อการพฒันาศกัยภาพ
มนุษยแ์ละการบ าบดัโรค  ส าหรับคมัภีร์จีน ไดพ้ดูถึงความเช่ือเก่ียวกบัธาตุทั้งหา้  ไดแ้ก่ ธาตุดิน,ธาตุ
ทอง,ธาตุน ้า,ธาตุไม,้และธาตุไฟ   ซ่ึงเก่ียวพนักบัอวยัวะส าคญัในร่างกาย  ไดแ้ก่ มา้ม,ปอด,ไต,ตบั
และหวัใจ   หรือคมัภีร์ทางโยคะศาสตร์ พดูถึงศูนยพ์ลงัทั้ง 7   ท่ีเก่ียวพนักบัการกระตุน้ต่อมไร้ท่อ
ต่าง ๆและการเดินทางขอ ท่ีส าคญัในร่างกาย  ดงันั้นตามคมัภีร์โบราณก็มีการให้ความรู้และบทเรียน
เพื่อการฝึกปฏิบติัตนในดา้นการพฒันาศกัยภาพมนุษยเ์พื่อมุ่งสู่การพฒันาสมาธิระดบัสูงและมุ่งสู่
การหลุดพน้  ดว้ยการเปล่งเสียงท่ีใหค้ล่ืนเสียงต่าง ๆ กนัสู่ส่วนต่าง ๆ หรืออวยัวะต่าง ๆ ในร่างกาย
แต่ละส่วน เพื่อส่งคล่ืนเสียงท่ีมีความสั่นสะเทือนอยา่งเหมาะสมกบักบัธรรมชาติและความตอ้งการ
ของอวยัวะส่วนต่าง ๆ เหล่านั้นดีกบัคล่ืนเสียงท่ีสั่นสะเทือนในระดบัเดียวกนัท่ีถูกส่งออกมาจากการ
เปล่งเสียง เพื่อกระตุน้ศกัยภาพภายในร่างกายใหเ้กิดความสมดุลยแ์ละเสริมสร้างพลงัสมาธิระดบัสูง  
นอกจากน้ีผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นดนตรีท่ีไดศึ้กษาคมัภีร์โบราณเหล่านั้น ไดน้ าความรู้เหล่าน้ีมาผลิต
เป็นดนตรีท่ีใหค้ล่ืนเสียงในรหสัเดียวกบัการเปล่งเสียงตามคมัภีร์โบราณ  ซ่ึงเป็นท่ีนิยมกนัมากใน
กลุ่มผูฝึ้กปฏิบติัทางจิตระดบัสูง 
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สรุปได้ว่าในการบ าบัดอวัยวะและเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกาย  ถ้าได้มีการจัดพลังแห่ง

คล่ืนเสียงท่ีเหมาะสมเข้าบ าบัดในร่างกายและอวัยวะส่วนต่าง ๆ จะช่วยฟ้ืนฟูสภาพ
ร่างกายและจิตใจได้เป็นอย่างดี  พลังคล่ืนเสียงที่ได้จากดนตรีมักเป็นดนตรีทางศาสนา
และลัทธิความเชื่อ  เช่น ดนตรีทางโยคะศาสตร์และดนตรีพลังธาตุของลัทธิเต๋า ที่เน้น
แนวทางการบ าบัดรักษาร่างกายตามส่วนต่าง ๆ ของอวัยวะภายใน ซึ่งความบกพร่องทาง
สมองของกลุ่มเดก็พเิศษแนวทางบ าบัดด้วยพลังคล่ืนเสียงดังกล่าวอาจฟ้ืนฟูเขาขึน้มาก็ได้ 

ปัจจุบนัไดมี้การสร้างองคค์วามรู้เกิดวชิาใหม่ท่ีเรียกวา่วชิาดนตรีบ าบดั ซ่ึงเป็นวชิาท่ีวา่ดว้ย
การน าดนตรีและองคป์ระกอบของดนตรี และกิจกรรมการฝึกทกัษะทางดนตรีมาประยกุตเ์พื่อ
เบ่ียงเบนพฤติกรรม  ใชบ้  าบดัร่างกายและจิตใจของมนุษย ์ ร่วมกบัการรักษาแขนงอ่ืน  เพื่อใหก้าร
รักษาประสบผลส าเร็จดีข้ึน  โดยอาศยัการกระท าอยา่งมีหลกัเกณฑแ์ละมีระเบียบวธีิการทาง
วทิยาศาสตร์เป็นการใชด้นตรีร่วมกบัการส่ือสาร ท่ีใชค้  าพดูเพื่อน าไปสู่การบ าบดัรูปแบบอ่ืนต่อไป  
โดยมีการจดักิจกรรม ท่ีเรียกวา่กิจกรรมดนตรีบ าบดั  ซ่ึงเป็นการจดักิจกรรมโดยเนน้ท่ีการใชเ้คร่ือง
ดนตรี (Music tools) ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูป่้วยและผูใ้หก้ารรักษาเป็นหลกั  เป็นวธีิท่ีใชแ้กปั้ญหา  
ท่ีเป็นผลตามมาจากความบกพร่องทางพฒันาการ  สามารถใชไ้ดง่้ายและใชก้บัผูป่้วยเป็นกลุ่มได ้ 
การใหผู้รั้บการบ าบดัเล่นเคร่ืองดนตรีชนิดนั้น ๆ ได ้  เป็นวตัถุประสงคห์น่ึงของกิจกรรมดนตรีเพื่อ
การบ าบดั    

นายแพทย ์ดร. ประกอบ ผูว้ิบูลยสุ์ข  จิตแพทยโ์รงพยาบาลกรุงเทพฯ  ไดใ้หข้อ้มูลในเร่ืองน้ี
วา่ “เราสามารถน าดนตรีบ าบดัมาใชป้ระโยชน์ไดห้ลากหลายรูปแบบทั้งในเด็ก วยัรุ่น และผูใ้หญ่ 
เพื่อตอบสนองความจ าเป็นท่ีแตกต่างกนัไปทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ  เช่น ปัญหาบกพร่อง
ของพมันาการ สติปัญญาและการเรียนรู้ โรคซึมเศร้า อลัไซเมอร์  ปัญหาการบาดเจบ็ทางสมอง 
ความพิการทางร่างกาย อาการเจบ็ป่วยและภาวะอ่ืน ๆ   ส าหรับบุคคลทัว่ไปก็สามารถใชด้นตรี
บ าบดัไดใ้นแง่ช่วยผอ่นคลายความตึงเครียด  และใชก้บัการออกก าลงักายเพื่อสร้างสุขภาพท่ีดีได”้   

ดงันั้นจึงไดมี้แนวคิดการใชด้นตรีเป็นองคป์ระกอบในการจดักิจกรรมใหเ้ด็ก ออทิสติก  
เพราะวา่  ดนตรีเรียกร้องความสนใจของเด็กได ้  ท าใหเ้กิดมีสมาธิ อยา่งนอ้ยเพื่อใหเ้ขาหนัมาสนใจ
และหยดุพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคช์ัว่ขณะ ดนตรีช่วยใหเ้กิดความสนุกสนาน  และเร้าใหร่้วมท า
กิจกรรมดว้ยกนั 
 

 
 
 
 

                                      


