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หนังสือ “เส้นทางสู่ดนตรีบ�ำบัดในประเทศไทย” (My Music Therapy Journey in Thailand)
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ แก่นอ�ำพรพันธ์ เป็นหนังสือดนตรีบ�ำบัดภาษาไทยเล่มแรกที่เขียนโดย
นักดนตรีบ�ำบัด ส่วนหนังสือดนตรีบ�ำบัดภาษาไทยเล่มแรกนั้นเขียนโดยศาสตราจารย์ ดร.บุษกร บิณฑสันต์
จัดพิมพ์ครั้งแรกโดยกระทรวงสาธารณสุขในปี พ.ศ. 2551 ต่อมาได้จัดพิมพ์โดยส�ำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 หนังสือของศาสตราจารย์ ดร.บุษกร บิณฑสันต์ มีลักษณะเนื้อหาเป็น
การให้ความรูท้ วั่ ไปเกีย่ วกับดนตรีบำ� บัด น�ำเสนอแบบต�ำราวิชาการ และมีการน�ำเสนอดนตรีบำ� บัดในทรรศนะ
ของดนตรีชาติพนั ธุ์ (บุษกร บิณฑสันต์, 2553) ซึง่ แตกต่างจากหนังสือของผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ
แก่นอ�ำพรพันธ์
แม้ชอื่ หนังสือ เส้นทางสูด่ นตรีบำ� บัดในประเทศไทย จะชวนให้เข้าใจว่าเป็นหนังสือทัว่ ไปทีบ่ อกเล่า
ถึงเส้นทางสู่การเป็นนักดนตรีบ�ำบัด แต่ด้วยเนื้อหาวิชาการที่มีรายการอ้างอิงประมาณ 200 รายการ
ผ่านการร้อยเรียงให้เข้าใจง่าย ผู้วิจารณ์กลับมองว่าหนังสือเล่มนี้เป็นส่วนผสมของต�ำราวิชาการทางดนตรี
บ�ำบัดและหนังสือแนวอัตชีวประวัติ หนังสือได้น�ำเสนอให้ผู้อ่านรู้จักกับดนตรีบ�ำบัด เส้นทางสู่การเป็น
นักดนตรีบ�ำบัด การท�ำงานของนักดนตรีบ�ำบัด การวิจัยในสายดนตรีบ�ำบัด การเรียนการสอนดนตรีบ�ำบัด
และทรรศนะเกี่ยวกับอนาคตของดนตรีบ�ำบัดในประเทศไทย เรียบเรียงในลักษณะเส้นทางชีวิตของผู้เขียน
ตัง้ แต่แรงบันดาลใจ จนถึงการเติบโตยิง่ ขึน้ ต่อไปในฐานะนักดนตรีบำ� บัด ราวกับได้รว่ มเดินทางประสบเหตุการณ์
ต่าง ๆ ตลอดจนร่วมรับรู้ถึงความคิด การกระท�ำ เหตุผล และการเติบโตของผู้เขียน ทั้งยังมีการเชื่อมโยงกับ
องค์ความรู้ ทฤษฎี งานวิจยั ส�ำคัญทางดนตรีบำ� บัดอยูต่ ลอดเส้นทาง อันเป็นการเน้นย�ำ้ ถึงคุณลักษณะส�ำคัญ
ของดนตรีบ�ำบัด คือ การท�ำงานอันตั้งอยู่บนหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based practice)
โครงสร้างของหนังสือถูกแบ่งออกเป็น 8 บท ในบทที่ 1 ผูเ้ ขียนได้สงั เคราะห์นยิ ามของดนตรีบำ� บัด
จากหลายแหล่งข้อมูล และล�ำดับประวัติความเป็นมาของดนตรีบ�ำบัดตั้งแต่ที่มาและความเชื่อในยุคโบราณ
การก่อร่างสร้างตัวเป็นวิชาชีพ และพัฒนาการของดนตรีบ�ำบัดในฐานะวิชาชีพ ตลอดจนเหตุการณ์ส�ำคัญ
ทางวิชาชีพทีเ่ กิดขึน้ ทัว่ โลกรวมถึงในประเทศไทย ทัง้ นี้ นิยามของดนตรีบำ� บัดทีห่ นังสือได้ให้ไว้เป็นนิยามทีไ่ ด้
เรียบเรียงไว้อย่างดี รวบรัด เข้าใจได้งา่ ย เหมาะแก่การท�ำความเข้าใจเบือ้ งต้นเกีย่ วกับดนตรีบำ� บัด แต่สำ� หรับ
นักศึกษาดนตรีบ�ำบัดและนักดนตรีบ�ำบัดนั้นควรศึกษาตัวบทนิยามให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น รวมถึงการขยายความ
และมีการคิดเชิงวิพากษ์ไปด้วย ผู้วิจารณ์ขอแนะน�ำหนังสือ Defining Music Therapy ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3
(Bruscia, 2014) และ Clinical Training Guide for the Student Music Therapist ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2
(Polen, Shultis, & Wheeler, 2017) เพื่อการศึกษาเพิ่มเติม
บทที่ 2 ได้กล่าวถึงจุดเริม่ ต้นของการเดินทาง โดยบอกเล่าตัง้ แต่ประสบการณ์ทหี่ ล่อหลอมตัวผูเ้ ขียน
แรงบันดาลใจ การศึกษาด้านดนตรีบำ� บัดในระดับปริญญาโทและเอก สิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูแ้ ละเติบโตในช่วงเวลานัน้
ตลอดจนความปรารถนาที่ต้องการให้คุณประโยชน์ของดนตรีสามารถเข้าถึงได้โดยทุกคน ในบทนี้ได้มี
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การกล่าวถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะมาศึกษาต่อเป็นนักดนตรีบ�ำบัดด้วยเช่นกัน แต่จะมีการกล่าวถึงอีกครั้ง
ในบทที่ 8
บทที่ 3-5 กล่าวถึงการท�ำงานภาคปฏิบตั ขิ องนักดนตรีบำ� บัดในกลุม่ ประชากรเด็กทีม่ คี วามต้องการ
พิเศษ การมีส่วนร่วมและการท�ำงานร่วมกันกับครอบครัว และการท�ำงานในกลุ่มประชากรผู้สูงอายุ นับว่า
เป็นส่วนที่อธิบายการท�ำงานของนักดนตรีบ�ำบัดไว้อย่างละเอียด มีการกล่าวถึงองค์ความรู้ ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เป็นพื้นหลังในการปฏิบัติงาน ประเด็นพิจารณาในการบ�ำบัด กระบวนการบ�ำบัด และมีการให้
ตัวอย่างกรณีศกึ ษา ระหว่างทีผ่ อู้ า่ นก�ำลังร่วมเดินทางไปกับการท�ำงานของผูเ้ ขียนในส่วนนี้ ผูว้ จิ ารณ์แนะน�ำให้
สังเกตกระบวนการคิดของผูเ้ ขียนทีม่ คี วามถีถ่ ว้ น เก็บรายละเอียดและมีการมองอย่างรอบด้าน มีความยืดหยุน่
ทางการคิด และความเป็นเหตุเป็นผล อันเป็นตัวอย่างกระบวนการคิดของนักดนตรีบ�ำบัด ความพิเศษของ
หนังสือเล่มนี้ คือ บทที่ 4 ซึ่งเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการท�ำงานกับครอบครัวอันเป็นแนวทางหนึ่ง
ในการท�ำงานของนักดนตรีบำ� บัด ผูเ้ ขียนได้กล่าวถึงการมีสว่ นร่วมของครอบครัวในการท�ำดนตรีบำ� บัดภายใต้
บริบทต่าง ๆ เป้าหมายของการน�ำครอบครัวเข้ามามีสว่ นร่วม บทบาทและรูปแบบการท�ำงานของนักดนตรีบำ� บัด
และผูป้ กครองทีค่ อ่ ย ๆ พัฒนาไปในแต่ละช่วงของการบ�ำบัด และประเด็นพิจารณาในการน�ำครอบครัวเข้ามา
มีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของผู้ปกครอง และความท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้องค์ความรู้เกี่ยวกับ
การท�ำดนตรีบ�ำบัดกับครอบครัวนั้นจัดว่าเป็นพื้นที่ (Field) ที่ใหญ่ในศาสตร์ดนตรีบ�ำบัด มีหลากหลาย
แนวทาง มุมมองทางทฤษฎี กลุ่มประชากร และเป้าหมายที่อาจจะไม่ได้ครอบคลุมไว้ทั้งหมดโดยผู้เขียน
ผู้วิจารณ์ขอแนะน�ำหนังสือ Music Therapy with Families: Therapeutic Approaches and
Theoretical Perspectives (Jacobsen & Thompson, 2017) ที่ได้รวบรวมงานเขียนเกี่ยวกับการท�ำ
ดนตรีบ�ำบัดกับครอบครัวในหลากหลายบริบทไว้ด้วยกันเพื่อการศึกษาเพิ่มเติม
บทที่ 6-7 กล่าวถึงการท�ำงานภาควิชาการของนักดนตรีบำ� บัด ได้แก่ การวิจยั และการสอน โดยผูเ้ ขียน
ได้บรรยายถึงภาพรวมงานวิจยั ทางดนตรีบำ� บัดทีม่ อี ยู่ และเน้นย�ำ้ ถึงประเด็นส�ำคัญในการวิจยั ทางดนตรีบำ� บัด
อันเป็นศาสตร์ใหม่ว่า ต้องมีความน่าเชื่อถือ มีคุณภาพ ชัดเจนโปร่งใส สามารถน�ำไปขยายผลได้ นอกจากนี้
ยังมีตัวอย่างงานวิจัยเชิงคุณภาพอันเป็นดุษฎีนิพนธ์ของตัวผู้เขียนเอง หากต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การท�ำวิจัยทางดนตรีบ�ำบัด ผู้วิจารณ์ขอแนะน�ำหนังสือ Music Therapy Research ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3
(Wheeler & Murphy, 2016) ในส่วนของการสอน ผู้เขียนได้กล่าวถึงหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรายวิชาดนตรีบ�ำบัดขั้นแนะน�ำ พร้อมทั้งสะท้อนข้อคิดส�ำคัญจากประสบการณ์
ในการสอนซึ่งควรค่าแก่การน�ำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนดนตรีบำ� บัด นอกจากการสอน
รายวิชาแล้ว ผูเ้ ขียนได้เสนอแนะแนวทางการอบรมและบรรยายด้านดนตรีบำ� บัดไว้เช่นกัน เพราะการจัดอบรม
และการบรรยาย เป็นอีกหน้าทีส่ ำ� คัญของนักดนตรีบำ� บัด เพือ่ เป็นการแนะน�ำดนตรีบำ� บัดแก่สหวิชาชีพและ
ประชาชน น�ำไปสู่การท�ำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อไป
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บทที่ 8 (บทส่งท้าย) ได้กล่าวถึงทรรศนะเกี่ยวกับอนาคตของดนตรีบ�ำบัดในประเทศไทย ซึ่งได้มี
การเสนอแนะแนวทางการพัฒนาวิชาชีพให้เติบโต ประเด็นพิจารณาในการพัฒนาหลักสูตรดนตรีบ�ำบัด
ในประเทศไทย นอกจากนีย้ งั มีการสัมภาษณ์นกั ดนตรีบำ� บัดในประเทศไทยทีม่ ภี มู หิ ลังและแนวทางการท�ำงาน
แตกต่างกันถึงประเด็นในการพัฒนาวิชาชีพดนตรีบ�ำบัดในประเทศไทยและแนวทางในอนาคต รวมถึงมีการ
ต่อยอดเนือ้ หาเกีย่ วกับคุณสมบัตทิ พี่ งึ มีของผูท้ จี่ ะมาศึกษาต่อเป็นนักดนตรีบำ� บัดจากบทที่ 2 ทัง้ นีห้ ากผูอ้ า่ น
สนใจศึกษาต่อด้านดนตรีบ�ำบัด ควรอ่านข้อก�ำหนดเฉพาะของสถาบันนั้น ๆ เพิ่มเติมด้วย โดยขณะนี้
ในประเทศไทยมี 2 สถาบันการศึกษาที่ได้เปิดหลักสูตรด้านดนตรีบ�ำบัด ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล และ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุดเด่นอันเป็นเสน่ห์ของหนังสือเล่มนี้ คือ การวางกรอบในการเขียนแบบอัตชีวประวัติที่มีข้อดี คือ
ท�ำให้เหมือนได้ร่วมทางไปกับผู้เขียนและได้รู้จักกับตัวตนของผู้เขียนซึ่งประกอบไปด้วยคุณลักษณะที่พึงมี
ในนักดนตรีบ�ำบัด แต่ข้อจ�ำกัดของกรอบการเขียนเช่นนี้ คือ ความครอบคลุมของเนื้อหาซึ่งทางผู้เขียนเอง
ก็ได้ตระหนักถึงข้อจ�ำกัดนีแ้ ละระบุไว้ในหนังสือ ผูว้ จิ ารณ์มองว่าข้อจ�ำกัดนีเ้ ป็นสิง่ ทีเ่ ข้าใจได้ เพราะองค์ความรู้
แนวทางการท�ำงาน เทคนิค ตลอดจนกลุม่ ประชากร ในการท�ำงานดนตรีบำ� บัดนัน้ มีหลากหลาย และนักดนตรี
บ�ำบัดแต่ละคนย่อมมีความเชี่ยวชาญและโอกาสในการท�ำงานต่างกันออกไป ถึงอย่างไรก็ตามองค์ความรู้
และตัวอย่างที่ปรากฏในหนังสือก็เรียกได้ว่าเป็นองค์ความรู้พื้นฐานส�ำคัญ และเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
กับผู้สูงอายุเองก็นับเป็นกลุ่มประชากรที่นักดนตรีบ�ำบัดจ�ำนวนมากได้ท�ำงานด้วย (Kern & Tague, 2017)
นับได้ว่าเป็นการน�ำเสนอที่ดีถึงตัวอย่างการท�ำงานของนักดนตรีบ�ำบัด ในอนาคตอาจมีต�ำราดนตรีบ�ำบัดที่มี
ความครบถ้วนทางเนือ้ หามากขึน้ ร่วมกันเขียนโดยนักดนตรีบำ� บัดในประเทศไทยทีม่ ปี ระสบการณ์ความถนัด
ในแนวทางและกลุม่ ประชากรทีต่ า่ งกัน แต่อยูภ่ ายใต้บริบทประเทศไทย รวมถึงหนังสือทีม่ งุ่ เน้นการให้ความรู้
และส่งเสริมการใช้ดนตรีเพื่อสุขภาวะส�ำหรับประชาชน
หากสนใจศึกษาเกี่ยวกับดนตรีบ�ำบัด หนังสือเล่มนี้ควรค่าแก่การศึกษาเป็นเล่มแรก เนื้อหาเหมาะ
กับผู้ที่สนใจดนตรีบ�ำบัดทุกคน ทั้งผู้ที่ไม่เคยรู้จักดนตรีบ�ำบัดมาก่อน ผู้สนใจศึกษาต่อ สหวิชาชีพ นักศึกษา
ดนตรีบ�ำบัด ตลอดจนนักดนตรีบ�ำบัดที่มีประสบการณ์ในการท�ำงาน เพราะหนังสือบรรยายเส้นทางตั้งแต่
จุดเริ่มต้นจนถึงการท�ำงานและการพัฒนาตนเองต่อไปของนักดนตรีบ�ำบัดคนหนึ่งได้อย่างละเอียด ที่ส�ำคัญ
คือการทีเ่ นือ้ หาได้วางอยูใ่ นบริบทของประเทศไทยซึง่ ปัจจุบนั ต�ำราและเอกสารทางวิชาการด้านดนตรีบำ� บัด
ส่วนมากมาจากต่างประเทศ หนังสือดนตรีบำ� บัดเล่มนีจ้ งึ มีความส�ำคัญยิง่ ในฐานะทรัพยากรการเรียนรูส้ ำ� หรับ
นักดนตรีบำ� บัดและนักศึกษาดนตรีบำ� บัดในประเทศไทย นอกจากเนือ้ หาความรูท้ ปี่ รากฏในหนังสือ ผูว้ จิ ารณ์
ขอส่งเสริมให้ผู้อ่านติดตามการเติบโตทางความคิดและชุดความคิดที่เอื้อต่อการเติบโตและพัฒนาตนเอง
ของผูเ้ ขียนซึง่ มีความสอดคล้องกับแนวคิด Mindset ของ Dweck (2006) และได้ถกู สะท้อนอยูภ่ ายในหนังสือ
ทั้งยังเป็นคุณลักษณะส�ำคัญของนักดนตรีบ�ำบัด เพราะการเป็นนักดนตรีบ�ำบัด คือ การเรียนรู้และเติบโต
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พัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ ทัง้ ในฐานะนักบ�ำบัดและมนุษย์คนหนึง่ ไม่ได้สนิ้ สุดเพียงเมือ่ เรียนจบหรือเพียงแค่ได้รบั
การยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ
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