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ศิลปะบาํบดัในเด็กพิเศษ  

(Art Therapy in Special Children) 

 

  นพ.ทวศีกัด์ิ สิริรตัน์เรขา   

  จิตแพทยเ์ด็กและวยัรุ่น  

 

ศิลปะ (Art) คือ ผลแห่งพลงัความคิดสรา้งสรรคข์องมนุษยท่ี์แสดงออกในรปูลกัษณต่์างๆ ให้

ปรากฏซ่ึงสุนทรียภาพ ความประทบัใจ หรือความสะเทือนอารมณต์ามอจัฉริยภาพ พุทธิปัญญา 

ประสบการณ ์ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี หรือความเช่ือในลทัธิ ศาสนา 

ในทางจิตวทิยา ศิลปะ ก็คือหนทางแห่งการปลดปล่อยอารมณ ์ความรูสึ้ก ความคิด ตามความ

ตอ้งการของแต่ละคน และชว่ยพฒันาศกัยภาพในดา้นการเรียน การเล่น และการแสดงออกต่างๆ 

ศิลปะบาํบดั (art therapy) คือ การใชกิ้จกรรมทางศิลปะเพ่ือคน้หาขอ้บกพร่อง ความผิดปกติ

บางประการของกระบวนการทางจิตใจ และใชกิ้จกรรมทางศิลปะท่ีเหมาะสม ช่วยในการบาํบดัรกัษา 

และฟ้ืนฟสูมรรถภาพใหดี้ข้ึนเพ่ือ ลดปัญหาทางอารมณ ์พฤติกรรม และเสริมสรา้งศกัยภาพในดา้น

ต่างๆ 

มีการใชส่ื้อ วสัดุ อุปกรณ ์และรปูแบบท่ีหลากหลาย เช่น ขีด เขียน วาด ระบาย ตดัปะ ป้ัน ถกั

ทอ เพ่ือเป็นทางเลือกท่ีจะระบายความรูสึ้กนึกคิด จนสามารถเขา้ใจ และจดัการกบัความรูสึ้กได ้

สามารถส่ือสารกบัผูค้นรอบขา้งได ้

 

แนวคิดของศิลปะบาํบดั 

ศิลปะบาํบดั เป็นรปูแบบหน่ึงของการแพทยเ์สริมและทางเลือก ท่ีเนน้การดแูลสุขภาพแบบองค์

รวม นํามาเสริมในการดแูลรกัษาแนวทางหลกัใหม้ีประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน จึงจาํเป็นตอ้งมีการ

ประสานงานกนัเป็นทีมระหวา่งนักศิลปะบาํบดักบัแพทยท่ี์ดแูลรกัษาผูป่้วย ไมใ่ชร่ปูแบบการบาํบดัรกัษา

ท่ีสามารถแยกเป็นอิสระได ้ตอ้งทาํไปควบคู่กนั 

ศิลปะบาํบดั มีประโยชน์ในดา้นการพฒันาอารมณ ์สติปัญญา สมาธิ ความคิดสรา้งสรรค ์

รวมถึงการช่วยพฒันากลา้มเน้ือมดัเล็ก และการประสานงานการเคล่ือนไหวของร่างกาย นอกจากน้ียงั

เป็นเคร่ืองมือสาํคญัท่ีช่วย กระตุน้การส่ือสาร และเสริมสรา้งทกัษะสงัคมอีกดว้ยศิลปะบาํบดั  
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การแสดงออกทางผลงานศิลปะ ไมว่า่จะเป็นลายเสน้ สี รปูทรง สญัลกัษณ ์อารมณ ์ความหมาย 

ท่ีส่ือออกมาทั้งหมดสามารถนํามาวเิคราะหใ์หเ้ห็นถึงความรูสึ้กนึกคิดวา่เป็นอยา่งไร หรือสภาพจิตมี

ปัญหาอยา่งไร 

การประเมินผลการดแูลรกัษา เนน้ท่ีกระบวนการ และกิจกรรมทางศิลปะ ไมไ่ดเ้นน้ท่ีผลงาน

ทางศิลปะ ซ่ึงแตกต่างจากการเรียนศิลปะ ท่ีจะเนน้ผลงานและเพ่ิมความสามารถทางศิลปะ 

 

ประโยชนข์องศิลปะบาํบดั 

ศิลปะบาํบดั มุง่เนน้ใหเ้กิดความสมดุลของชีวติ ช่วยบรรเทาปัญหา เยยีวยาจิตใจ และ

เสริมสรา้งศกัยภาพการดาํเนินชีวติในดา้นต่างๆ อยา่งรอบดา้น ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา จติใจ สงัคม 

และสุนทรียศาสตร ์ไปพรอ้มๆ กนั โดยถ่วงน้ําหนักใหแ้ตกต่างกนัตามสภาพปัญหาของแต่ละคน 

ศิลปะบาํบดั มีประโยชน์หลากหลาย ข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ และกลุ่มเป้าหมายท่ี

นําไปใช ้

1) ศิลปะบาํบดัเพ่ือการเยยีวยาจิตใจ ชว่ยผ่อนคลายความตึงเครียด ขจดัความขดัแยง้ภายใน

ส่วนลึกของจิตใจ ช่วยใหม้รีะดบัอารมณค์งท่ีดีข้ึน ไมฉุ่นเฉียว หรือโศกเศรา้มากนัก สามารถเขา้ใจและ

จดัการกบัอารมณไ์ดดี้ข้ึนเมื่อมีส่ิงกระตุน้ต่างๆ เขา้มากระทบ  

นํามาใชใ้นกลุ่มเด็กท่ีมีปัญหาดา้นการควบคุมอารมณแ์ละพฤติกรรม  

2) ศิลปะบาํบดัเสริมสรา้งทกัษะการเคล่ือนไหว ช่วยในการตอบสนองต่อความตอ้งการตาม

ธรรมชาติท่ีจะเคล่ือนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย ช่วยพฒันากลา้มเน้ือมดัเล็ก ใหส้ามารถทาํกิจกรรมท่ี

ละเอียด มีความซบัซอ้นมากข้ึน ช่วยใหม้กีารทาํงานประสานกนัของกลา้มเน้ือมดัต่างๆ อยา่ง

คล่องแคล่ว และช่วยควบคุมทิศทางการเคล่ือนไหวใหม้ีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

นํามาใชใ้น กลุ่มเด็กสมองพิการ หรือ ซีพี (cerebral palsy) ซ่ึงมีปัญหาเร่ืองการเคล่ือนไหว 

และกลุ่มแอสเพอรเ์กอร ์(asperger’s syndrome) ซ่ึงมีปัญหาเร่ืองกลา้มเน้ือมดัเล็กร่วมดว้ย 

3) ศิลปะบาํบดัช่วยเสริมสรา้งทกัษะการส่ือสาร เน่ืองจากศิลปะเป็นภาษาสากลท่ีสามารถ

เขา้ใจตรงกนัได ้แมจ้ะใชภ้าษาพดูแตกต่างกนั เด็กสามารถเรียนรูค้วามคิดรวบยอด (concept) ในเร่ือง

ต่างๆ ผ่านทางศิลปะไดเ้ร็ว 

นํามาใชใ้นกลุ่มเด็กท่ีมีปัญหาดา้นการพดูและการส่ือสาร (communication disorder) กลุ่มเด็ก

ออทิสติก (autistic disorder) และกลุ่มท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา (intellectual disabilities) 

4) ศิลปะบาํบดัช่วยเสริมสรา้งทกัษะสงัคม ช่วยใหเ้ขา้ใจอารมณ ์ความคิดของตนเอง และเขา้ใจ

ความรูสึ้กของผูอ่ื้น มีทกัษะการสรา้งมนุษยสมัพนัธ ์มีทกัษะการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสม สามารถปรบัตวั

ในสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม  
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เนน้การใชร้ปูแบบศิลปะบาํบดัแบบกลุ่ม เป็นการเปิดโอกาสใหม้ีการทาํกิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้น

เพ่ิมข้ึน ช่วยใหส้มาชิกในกลุ่มเรียนรูก้ารทาํกิจกรรมร่วมกนั รูจ้กัการรอคอย ผลดักนัทาํกิจกรรม เรียนรู ้

การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัภายในกลุ่ม ใหก้ารยอมรบัผูอ่ื้น และไดร้บัการยอมรบัจากผูอ่ื้น 

นํามาใชใ้นกลุ่มเด็กท่ีมคีวามบกพร่องดา้นทกัษะสงัคม (social skill deficit) และการปรบัตวัอยู่

ร่วมกบัผูอ่ื้น 

 

กระบวนการและรูปแบบศิลปะบาํบดั 

 ในการทาํศิลปะบาํบดั ไมมี่กระบวนการและรปูแบบท่ีตายตวั แต่มีการออกแบบการบาํบดัรกัษา

ใหเ้หมาะสมกบัแต่ละบุคคล โดยมีขั้นตอนหลกัๆ ดงัน้ี 

 1) สรา้งสมัพนัธภาพ เป็นขั้นแรกของการบาํบดั สรา้งสมัพนัธภาพระหวา่งผูบ้าํบดักบัผูร้บัการ

บาํบดั ซ่ึงรวมถึงการประเมินสภาพปัญหา และวางแผนการบาํบดัรกัษาดว้ย 

2) คน้หาปัญหา เป็นขั้นของการสาํรวจ คน้หา วเิคราะหป์มปัญหา ความขดัแยง้ภายในส่วนลึก

ของจิตใจ 

3) ทบทวนประสบการณ ์เป็นขั้นการบาํบดั โดยดึงประสบการณแ์หง่ปัญหาข้ึนมาจดัเรียง 

ปรบัเปล่ียน แกไ้ขใหม ่ในมุมมองและสภาวะใหม ่ 

4) เสริมสรา้งพลงัใจ ใหแ้รงเสริม เป็นขั้นสุดทา้ยของการบาํบดั โดยเสริมสรา้งความภาคภมูิใจ

ในตนเอง และใหโ้อกาสแหง่การเปล่ียนแปลง 
 

 
 

นพ.ทวศีกัด์ิ สิริรตัน์เรขา และอาจารยส์มจิตร ไกรศรี ไดร่้วมพฒันา “โปรแกรมศิลปกรรมบาํบดั 

สถาบนัราชานุกลู” สาํหรบัผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา ช่วงอายุ 15-25 ปี โดยจดัเป็น

โปรแกรมกลุ่ม รปูแบบโรงพยาบาลกลางวนั สปัดาหล์ะ 4 ครั้งๆ ละ 6 ชัว่โมง ซ่ึงประกอบดว้ย ฐาน

กิจกรรมศิลปะ 6 ฐาน คือ วาดรปู ระบายสี ป้ัน ประดิษฐ ์ถกัทอ และบาติก เสริมดว้ยกิจกรรมกลุ่ม และ

กิจกรรมเสริมประสบการณพิ์เศษ ในรปูแบบบรูณาการ พบวา่ไดผ้ลเป็นท่ีน่าพอใจ สามารถลดระดบั

ความรุนแรงของอารมณล์ง ลดพฤติกรรมกา้วรา้ว เสริมสรา้งสมาธิ และพฒันาทกัษะสงัคม  
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ลกัษณะเดน่ของศิลปะบาํบดั 

ศิลปะบาํบดัมีคุณลกัษณะเด่นคือ เป็นส่ือการเรียนรูท่ี้เขา้ใจงา่ย ในทุกเพศ ทุกวยั ทุกระดบั

ความสามารถ แมว้า่จะยงัไมม่ีภาษา ยงัพดูไมไ่ด ้หรือเคล่ือนไหวไมค่ล่อง ก็สามารถเรียนรูไ้ดผ่้านงาน

ศิลปะ  

เป็นแนวทางการบาํบดัทางเลือกท่ีมีความยดืหยุน่สงู จึงสามารถนําไปประยุกตใ์ชไ้ดทุ้กระดบั 

ตามปัจจยัความพรอ้มดา้นบุคลากรเป็นสาํคญั ขยายผลไดร้วดเร็ว ทนัต่อความตอ้งการเร่งด่วนท่ีเกิดข้ึน 

เน่ืองจากไมต่อ้งใชผู้เ้ช่ียวชาญเฉพาะทางเป็นจาํนวนมาก  

ศิลปะบาํบดั สามารถนําภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปหตัถกรรมพ้ืนบา้น มาประยุกตใ์ชไ้ดอ้ยา่ง

กลมกลืนตามสภาพพ้ืนท่ีอีกดว้ย เป็นการนําศาสตรห์ลายแขนงมาบรูณาการ และมีการวางแผนการ

บาํบดัรกัษา เพ่ือใหส้อดคลอ้งตอบสนองต่อสภาพปัญหาของแต่ละบุคคลท่ีแตกต่างกนั  

 

การประยุกตใ์ชศิ้ลปะบาํบดัในเดก็พิเศษ 

มีการนําศิลปะบาํบดัไปประยุกตใ์ชใ้นรปูแบบท่ีหลากหลาย ทั้งในผูป่้วยจิตเวช ในผูม้ีปัญหาดา้น

อารมณแ์ละพฤติกรรม ในผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา และในผูป้ระสบภยัพิบติัต่างๆ  

การนําศิลปะบาํบดัมาประยุกตใ์ชใ้นเด็กพิเศษกลุ่มผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา 

พบวา่ไดผ้ลเป็นท่ีน่าพอใจ สามารถเสริมสรา้งพฒันาการ และช่วยบรรเทาปัญหาทางดา้นอารมณ ์จิตใจ 

และพฤติกรรม ดึงศกัยภาพท่ีมีอยูม่าใชไ้ดเ้ต็มท่ียิง่ข้ึน  

 

      
 

ตวัอยา่งผลงานศิลปะผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญญา 
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Musick พบวา่เด็กท่ีบกพร่องทางสติปัญญา จะมีพฒันาการดา้นความคิดสรา้งสรรคซ่ึ์งสามารถ

พฒันาได ้และช่วยส่งเสริมใหพ้ฒันาการดา้นอ่ืนๆ ดีข้ึนดว้ย โดยศึกษาการใชโ้ปรแกรมศิลปะบาํบดัแบบ

เขม้ขน้ ในเด็กท่ีบกพร่องทางสติปัญญา จาํนวน 8 คน เป็นเวลา 2 ภาคเรียน พบวา่ระดบัพฒันาการ

ดา้นการขีดเขียด (graphic developmental level) เพ่ิมข้ึนจาก 5 เดือน เป็น 33 เดือน 

Silver พบวา่ศิลปะเป็นเสมือนภาษาท่ีสอง ของกลุ่มเด็กท่ีมีความบกพร่องในการส่ือสาร และ

การเรียนรู ้เด็กสามารถเรียนรูค้วามคิดรวบยอด (concept) ผ่านทางศิลปะไดเ้ร็วกวา่วธีิการส่ือสารหลกั 

และสามารถใชง้านศิลปะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงส่ิงท่ีเขารูแ้ละส่ิงท่ีเขาคิด ดงัน้ันศิลปะจึงนําไปสู่เป้าหมายใน

การบาํบดัไดดี้ 
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