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ศิลปะบาํบดั 

ศาสตรแ์ละศิลป์แห่งการบาํบดั  
 

  นพ.ทวศีกัด์ิ สิริรตัน์เรขา 

  จิตแพทยเ์ด็กและวยัรุ่น 

 

ศิลปะบาํบดั (art therapy) คือ การบาํบดัรกัษาทางจิตเวชรปูแบบหน่ึง ท่ีประยุกตใ์ชกิ้จกรรมทาง

ศิลปะเพ่ือคน้หาขอ้บกพร่อง ความผิดปกติบางประการของกระบวนการทางจิตใจ โดยใชค้วามรูเ้ก่ียวกบั

การประเมินทางจิตวทิยา เพ่ือเปิดประตเูขา้สู่จิตใจในระดบัจิตไรส้าํนึก และเลือกใชกิ้จกรรมทางศิลปะท่ี

เหมาะสมช่วยในการบาํบดัรกัษา และฟ้ืนฟสูมรรถภาพใหดี้ข้ึน 

จากแนวคิดท่ีวา่ ศิลปะ คือ หนทางแห่งการปลดปล่อย อารมณ ์ความรูสึ้ก ความคิด ตามความ

ตอ้งการของแต่ละคน เด็กก็เช่นกนั พวกเขาตอ้งการ สิทธิ เสรีภาพ ท่ีจะแสดงออกซ่ึง ความตอ้งการของ

เขาอยา่งมีความสุข พวกเขาตอ้งการโอกาสท่ีจะพฒันา ศกัยภาพของตวัเขาเองในดา้น การเรียน การเล่น 

และการแสดงออกต่างๆ 

ศิลปะบาํบดั มีประโยชน์ในดา้นการพฒันาอารมณ ์สติปัญญา สมาธิ ความคิดสรา้งสรรค ์

รวมถึงการช่วยพฒันากลา้มเน้ือมดัเล็ก และการประสานงานการเคล่ือนไหวของร่างกาย นอกจากน้ียงั

เป็นเคร่ืองมือสาํคญัท่ีช่วย กระตุน้การส่ือสาร และเสริมสรา้งทกัษะสงัคมอีกดว้ย 

ศิลปะบาํบดั เป็นรปูแบบหน่ึงของการแพทยเ์สริมและทางเลือก (complementary and alternative 

medicine) ท่ีเนน้การดแูลสุขภาพแบบองคร์วม นํามาเสริมในการดแูลรกัษาแนวทางหลกัใหม้ี

ประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน จึงจาํเป็นตอ้งมีการประสานงานกนัเป็นทีมระหวา่งนักศิลปะบาํบดักบัแพทยท่ี์ดแูล

รกัษาผูป่้วย ไมใ่ช่รปูแบบการบาํบดัรกัษาท่ีสามารถแยกเป็นอิสระได ้ตอ้งทาํไปควบคู่กนั 

ศิลปะบาํบดั ยงันับเป็นรปูแบบหน่ึงของการทาํจิตบาํบดั (psychotherapy) ท่ีใชศิ้ลปะเป็น

เคร่ืองมือสาํคญั เพ่ือช่วยเหลือบุคคลท่ีมปัีญหาดา้นอารมณแ์ละจิตใจ ซ่ึงหลกัการของศิลปะบาํบดั คือใช้

ศิลปะเป็นส่ือในการแสดงออกถึงอารมณ ์ความรูสึ้ก ความขดัแยง้ และความตอ้งการ ท่ีซอ้นเรน้อยู่

ภายในส่วนลึกของจิตใจ 

การแสดงออกทางผลงานศิลปะ ไมว่า่จะเป็นลายเสน้ สี รปูทรง สญัลกัษณ ์อารมณ ์ความหมาย 

ท่ีส่ือออกมาทั้งหมดสามารถนํามาวเิคราะหใ์หเ้ห็นถึงความรูสึ้กนึกคิดวา่เป็นอยา่งไร หรือสภาพจิตมี

ปัญหาอยา่งไร 
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การประเมินผลการบาํบดัรกัษาดว้ยศิลปะบาํบดั เนน้ท่ี กระบวนการ และกิจกรรมทางศิลปะ 

ไมไ่ดเ้นน้ท่ีผลงานหรือคุณค่าทางศิลปะ 

ศิลปะบาํบดั ประกอบดว้ยรปูแบบกิจกรรมทางศิลปะท่ีมีความหลากหลาย ซ่ึงครอบคลุมถึง 

1) ทศันศิลป์ (visual arts) 

     ไดแ้ก่ การวาด, ระบายสี, การป้ัน, การแกะสลกั, การถกั, การทอ, การประดิษฐ ์ฯลฯ 

2) ดนตรี (music)  

   ไดแ้ก่ การเล่นดนตรี รอ้งเพลง และกิจกรรมทางดนตรี 

3) การแสดง (drama) 

   ไดแ้ก่ การแสดง การละคร และการเคล่ือนไหวร่างกาย 

4) วรรณกรรม (literature) 

     ไดแ้ก่ บทกว ีนิยาย เร่ืองสั้น ฯลฯ 

 

           
 

กิจกรรมทางศิลปะแขนงต่างๆ 

 

ศิลปะบาํบดัมรีปูแบบแตกต่างกนัไปในผูร้บัการบาํบดัแต่ละคนท่ีมีสภาพปัญหาแตกต่างกนั 

เทคนิคท่ีใช ้เช่น ป้ันดิน วาดภาพ ระบายสี ถกัทอ กิจกรรมทางดนตรี เล่นละคร หรือบทบาทสมมติ 

โดยนักศิลปะบาํบดัจะพิจารณาเลือกใชเ้ทคนิคท่ีเหมาะสมกบัแต่ละบุคคล 

การเลือกใชส่ื้อ วสัดุ อุปกรณ ์และรปูแบบท่ีหลากหลายเหล่าน้ี เพ่ือเป็นทางเลือกท่ีจะระบาย

ความรูสึ้กนึกคิด ความเขา้ใจตนเอง และจดัการกบัความรูสึ้กไดต้ามความเหมาะสมของผูเ้ขา้รบัการ

บาํบดัแต่ละคน 
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ส่ือท่ีมีโครงสรา้ง (structure media) เช่น ดินสอ สีไม ้สีเทียน ใชส้าํหรบัการสรา้งสมัพนัธภาพ

ระหวา่งผูบ้าํบดักบัผูร้บัการบาํบดั ใชแ้ทนการส่ือสารดว้ยถอ้ยคาํ 

ส่ือท่ียดืหยุน่ได ้(loose media) เช่น สีน้ํา ดินน้ํามนั ใชล้ดความตึงเครียด ผ่อนคลายอารมณ ์และ

ระบายความรูสึ้กนึกคิดออกมาอยา่งอิสระ 

 

                
  

รปูส่ือท่ีมีโครงสรา้ง            รปูส่ือท่ียดืหยุน่ได ้

 

 ขั้นตอนหลกัในการทาํศิลปะบาํบดัมีการแบ่งอยูห่ลายแบบ ผูเ้ขียนไดร้วบรวมสรุป และ

เทียบเคียงกบัขั้นตอนการทาํจิตบาํบดั แบ่งเป็นขั้นตอนหลกั “4 E” ดงัน้ี 

 1) Established rapport (สรา้งสมัพนัธภาพ) เป็นขั้นแรกของการบาํบดั สรา้งสมัพนัธภาพระหวา่ง

ผูบ้าํบดักบัผูร้บัการบาํบดั ซ่ึงรวมถึงการประเมินสภาพปัญหา และวางแผนการบาํบดัรกัษาดว้ย 

2) Exploration (คน้หาปัญหา) เป็นขั้นของการสาํรวจ คน้หา วเิคราะหป์มปัญหา ความขดัแยง้

ภายในส่วนลึกของจิตใจ 

3) Experiencing (ทบทวนประสบการณ)์ เป็นขั้นการบาํบดั โดยดึงประสบการณแ์ห่งปัญหา

ข้ึนมาจดัเรียง ปรบัเปล่ียน แกไ้ขใหม ่ในมุมมองและสภาวะใหม ่

4) Empowerment (เสริมสรา้งพลงัใจ) เป็นขั้นสุดทา้ยของการบาํบดั โดยเสริมสรา้งความ

ภาคภมูใิจในตนเอง และใหโ้อกาสแห่งการเปล่ียนแปลง 

เทคนิคสาํคญัท่ีนํามาใชใ้นกระบวนการทางศิลปะบาํบดั คือ การสนับสนุน เสริมสรา้งกาํลงัใจ 

(supportive) และการตีความหมายท่ีซอ้นเรน้ภายในจติใจ (interpretation) 

การสนับสนุน เสริมสรา้งกาํลงัใจ ทาํไดโ้ดยใหค้วามสนใจ ใหก้าํลงัใจ และการชมเชยเมื่อทาํได้

สาํเร็จ หรือมคีวามพยายามเพ่ิมข้ึน ภายใตส่ิ้งแวดลอ้มท่ีสงบ ปลอดภยั และท่าทีเป็นมิตร 

การตีความหมายท่ีซอ้นเรน้ภายในจิตใจ ทาํไดโ้ดยการตีความสญัลกัษณต่์างๆ ท่ีเห็น สีท่ีใช ้

ภาพท่ีวาด เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจในตวัเองมากยิง่ข้ึน 
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นักศิลปะบาํบดัจะทาํงานร่วมกบัจิตแพทย ์และนักจิตวทิยาเป็นทีมงานเดียวกนั เพ่ือวเิคราะห์

ปัญหาท่ีซ่อนเรน้อยูใ่นตวัผูร้บัการบาํบดั ซ่ึงส่วนใหญ่ไมส่ามารถเล่าถึงความคบัขอ้งใจของตน หรืออาจ

ไมรู่ต้วัวา่มีปัญหาเกิดข้ึน โดยเฉพาะในเด็ก 

ในการทาํศิลปะบาํบดัทุกครั้ง ควรมกีารบนัทึกใหเ้ห็นถึงกระบวนการและผลลพัธท่ี์เกิดข้ึน 

รวมถึงบนัทึกการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม อารมณ ์และขอ้สงัเกตต่างๆ ลงในแฟ้มประวติัผูป่้วย เพ่ือ

วางแผนร่วมกบัทีมงานท่ีใหก้ารบาํบดัรกัษา และกาํหนดแนวทางในครั้งต่อไป 

 เมื่อส้ินสุดการบาํบดัแลว้ จะทาํอยา่งไรกบัผลงานทางศิลปะท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการบาํบดั ซ่ึงผูท่ี้

ตอบคาํถามน้ีไดดี้ท่ีสุดคือผูท่ี้รบัการบาํบดันัน่เอง 
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