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ศิลปะบําบัดในเด็กพิเศษ

(Art Therapy in Special Children)
นพ.ทวีศกั ดิ์ สิริรตั น์เรขา
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
ศิลปะ (Art) คือ ผลแห่งพลังความคิดสร้างสรรค์ของมนุ ษย์ที่แสดงออกในรูปลักษณ์ต่างๆ ให้
ปรากฏซึ่งสุนทรียภาพ ความประทับใจ หรือความสะเทือนอารมณ์ตามอัจฉริยภาพ พุทธิปัญญา
ประสบการณ์ ขนบธรรมเนี ยม จารีตประเพณี หรือความเชื่อในลัทธิ ศาสนา
ในทางจิตวิทยา ศิลปะ ก็คือหนทางแห่งการปลดปล่อยอารมณ์ ความรูส้ ึก ความคิด ตามความ
ต้องการของแต่ละคน และช่วยพัฒนาศักยภาพในด้านการเรียน การเล่น และการแสดงออกต่างๆ
ศิลปะบําบัด (art therapy) คือ การใช้กิจกรรมทางศิลปะเพื่อค้นหาข้อบกพร่อง ความผิดปกติ
บางประการของกระบวนการทางจิตใจ และใช้กิจกรรมทางศิลปะที่เหมาะสม ช่วยในการบําบัดรักษา
และฟื้ นฟูสมรรถภาพให้ดีขึ้นเพื่อ ลดปั ญหาทางอารมณ์ พฤติกรรม และเสริมสร้างศักยภาพในด้าน
ต่างๆ
มีการใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และรูปแบบที่หลากหลาย เช่น ขีด เขียน วาด ระบาย ตัดปะ ปั้ น ถัก
ทอ เพื่อเป็ นทางเลือกที่จะระบายความรูส้ ึกนึ กคิด จนสามารถเข้าใจ และจัดการกับความรูส้ ึกได้
สามารถสื่อสารกับผูค้ นรอบข้างได้

แนวคิดของศิลปะบําบัด

ศิลปะบําบัด เป็ นรูปแบบหนึ่ งของการแพทย์เสริมและทางเลือก ที่เน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์
รวม นํามาเสริมในการดูแลรักษาแนวทางหลักให้มีประสิทธิภาพดียงิ่ ขึ้ น จึงจําเป็ นต้องมีการ
ประสานงานกันเป็ นทีมระหว่างนักศิลปะบําบัดกับแพทย์ที่ดแู ลรักษาผูป้ ่ วย ไม่ใช่รปู แบบการบําบัดรักษา
ที่สามารถแยกเป็ นอิสระได้ ต้องทําไปควบคู่กนั
ศิลปะบําบัด มีประโยชน์ในด้านการพัฒนาอารมณ์ สติปัญญา สมาธิ ความคิดสร้างสรรค์
รวมถึงการช่วยพัฒนากล้ามเนื้ อมัดเล็ก และการประสานงานการเคลื่อนไหวของร่างกาย นอกจากนี้ ยัง
เป็ นเครื่องมือสําคัญที่ช่วย กระตุน้ การสื่อสาร และเสริมสร้างทักษะสังคมอีกด้วยศิลปะบําบัด
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การแสดงออกทางผลงานศิลปะ ไม่วา่ จะเป็ นลายเส้น สี รูปทรง สัญลักษณ์ อารมณ์ ความหมาย
ที่สื่อออกมาทั้งหมดสามารถนํามาวิเคราะห์ให้เห็นถึงความรูส้ ึกนึ กคิดว่าเป็ นอย่างไร หรือสภาพจิตมี
ปั ญหาอย่างไร
การประเมินผลการดูแลรักษา เน้นที่กระบวนการ และกิจกรรมทางศิลปะ ไม่ได้เน้นที่ผลงาน
ทางศิลปะ ซึ่งแตกต่างจากการเรียนศิลปะ ที่จะเน้นผลงานและเพิ่มความสามารถทางศิลปะ

ประโยชน์ของศิลปะบําบัด

ศิลปะบําบัด มุง่ เน้นให้เกิดความสมดุลของชีวติ ช่วยบรรเทาปั ญหา เยียวยาจิตใจ และ
เสริมสร้างศักยภาพการดําเนิ นชีวติ ในด้านต่างๆ อย่างรอบด้าน ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจ สังคม
และสุนทรียศาสตร์ ไปพร้อมๆ กัน โดยถ่วงนํ้าหนักให้แตกต่างกันตามสภาพปั ญหาของแต่ละคน
ศิลปะบําบัด มีประโยชน์หลากหลาย ขึ้ นอยูก่ บั วัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ และกลุ่มเป้าหมายที่
นําไปใช้
1) ศิลปะบําบัดเพื่อการเยียวยาจิตใจ ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด ขจัดความขัดแย้งภายใน
ส่วนลึกของจิตใจ ช่วยให้มรี ะดับอารมณ์คงที่ดีขึ้น ไม่ฉุนเฉียว หรือโศกเศร้ามากนัก สามารถเข้าใจและ
จัดการกับอารมณ์ได้ดีขึ้นเมื่อมีสิ่งกระตุน้ ต่างๆ เข้ามากระทบ
นํามาใช้ในกลุ่มเด็กที่มีปัญหาด้านการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรม
2) ศิลปะบําบัดเสริมสร้างทักษะการเคลื่อนไหว ช่วยในการตอบสนองต่อความต้องการตาม
ธรรมชาติที่จะเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย ช่วยพัฒนากล้ามเนื้ อมัดเล็ก ให้สามารถทํากิจกรรมที่
ละเอียด มีความซับซ้อนมากขึ้ น ช่วยให้มกี ารทํางานประสานกันของกล้ามเนื้ อมัดต่างๆ อย่าง
คล่องแคล่ว และช่วยควบคุมทิศทางการเคลื่อนไหวให้มีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้ น
นํามาใช้ใน กลุ่มเด็กสมองพิการ หรือ ซีพี (cerebral palsy) ซึ่งมีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหว
และกลุ่มแอสเพอร์เกอร์ (asperger’s syndrome) ซึ่งมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้ อมัดเล็กร่วมด้วย
3) ศิลปะบําบัดช่วยเสริมสร้างทักษะการสื่อสาร เนื่ องจากศิลปะเป็ นภาษาสากลที่สามารถ
เข้าใจตรงกันได้ แม้จะใช้ภาษาพูดแตกต่างกัน เด็กสามารถเรียนรูค้ วามคิดรวบยอด (concept) ในเรื่อง
ต่างๆ ผ่านทางศิลปะได้เร็ว
นํามาใช้ในกลุ่มเด็กที่มีปัญหาด้านการพูดและการสื่อสาร (communication disorder) กลุ่มเด็ก
ออทิสติก (autistic disorder) และกลุ่มที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (intellectual disabilities)
4) ศิลปะบําบัดช่วยเสริมสร้างทักษะสังคม ช่วยให้เข้าใจอารมณ์ ความคิดของตนเอง และเข้าใจ
ความรูส้ ึกของผูอ้ ื่น มีทกั ษะการสร้างมนุ ษยสัมพันธ์ มีทกั ษะการแก้ปัญหาที่เหมาะสม สามารถปรับตัว
ในสังคมได้อย่างเหมาะสม
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เน้นการใช้รปู แบบศิลปะบําบัดแบบกลุ่ม เป็ นการเปิ ดโอกาสให้มีการทํากิจกรรมร่วมกับผูอ้ ื่น
เพิ่มขึ้ น ช่วยให้สมาชิกในกลุ่มเรียนรูก้ ารทํากิจกรรมร่วมกัน รูจ้ กั การรอคอย ผลัดกันทํากิจกรรม เรียนรู ้
การช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม ให้การยอมรับผูอ้ ื่น และได้รบั การยอมรับจากผูอ้ ื่น
นํามาใช้ในกลุ่มเด็กที่มคี วามบกพร่องด้านทักษะสังคม (social skill deficit) และการปรับตัวอยู่
ร่วมกับผูอ้ ื่น

กระบวนการและรูปแบบศิลปะบําบัด

ในการทําศิลปะบําบัด ไม่มีกระบวนการและรูปแบบที่ตายตัว แต่มีการออกแบบการบําบัดรักษา
ให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล โดยมีข้นั ตอนหลักๆ ดังนี้
1) สร้างสัมพันธภาพ เป็ นขั้นแรกของการบําบัด สร้างสัมพันธภาพระหว่างผูบ้ าํ บัดกับผูร้ บั การ
บําบัด ซึ่งรวมถึงการประเมินสภาพปั ญหา และวางแผนการบําบัดรักษาด้วย
2) ค้นหาปั ญหา เป็ นขั้นของการสํารวจ ค้นหา วิเคราะห์ปมปั ญหา ความขัดแย้งภายในส่วนลึก
ของจิตใจ
3) ทบทวนประสบการณ์ เป็ นขั้นการบําบัด โดยดึงประสบการณ์แห่งปั ญหาขึ้ นมาจัดเรียง
ปรับเปลี่ยน แก้ไขใหม่ ในมุมมองและสภาวะใหม่
4) เสริมสร้างพลังใจ ให้แรงเสริม เป็ นขั้นสุดท้ายของการบําบัด โดยเสริมสร้างความภาคภูมิใจ
ในตนเอง และให้โอกาสแห่งการเปลี่ยนแปลง

นพ.ทวีศกั ดิ์ สิริรตั น์เรขา และอาจารย์สมจิตร ไกรศรี ได้ร่วมพัฒนา “โปรแกรมศิลปกรรมบําบัด
สถาบันราชานุ กลู ” สําหรับผูบ้ กพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา ช่วงอายุ 15-25 ปี โดยจัดเป็ น
โปรแกรมกลุ่ม รูปแบบโรงพยาบาลกลางวัน สัปดาห์ละ 4 ครั้งๆ ละ 6 ชัว่ โมง ซึ่งประกอบด้วย ฐาน
กิจกรรมศิลปะ 6 ฐาน คือ วาดรูป ระบายสี ปั้ น ประดิษฐ์ ถักทอ และบาติก เสริมด้วยกิจกรรมกลุ่ม และ
กิจกรรมเสริมประสบการณ์พิเศษ ในรูปแบบบูรณาการ พบว่าได้ผลเป็ นที่น่าพอใจ สามารถลดระดับ
ความรุนแรงของอารมณ์ลง ลดพฤติกรรมก้าวร้าว เสริมสร้างสมาธิ และพัฒนาทักษะสังคม
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ลักษณะเด่นของศิลปะบําบัด

ศิลปะบําบัดมีคุณลักษณะเด่นคือ เป็ นสื่อการเรียนรูท้ ี่เข้าใจง่าย ในทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับ
ความสามารถ แม้วา่ จะยังไม่มีภาษา ยังพูดไม่ได้ หรือเคลื่อนไหวไม่คล่อง ก็สามารถเรียนรูไ้ ด้ผ่านงาน
ศิลปะ
เป็ นแนวทางการบําบัดทางเลือกที่มีความยืดหยุน่ สูง จึงสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ทุกระดับ
ตามปั จจัยความพร้อมด้านบุคลากรเป็ นสําคัญ ขยายผลได้รวดเร็ว ทันต่อความต้องการเร่งด่วนที่เกิดขึ้ น
เนื่ องจากไม่ตอ้ งใช้ผเู ้ ชี่ยวชาญเฉพาะทางเป็ นจํานวนมาก
ศิลปะบําบัด สามารถนําภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปหัตถกรรมพื้ นบ้าน มาประยุกต์ใช้ได้อย่าง
กลมกลืนตามสภาพพื้ นที่อีกด้วย เป็ นการนําศาสตร์หลายแขนงมาบูรณาการ และมีการวางแผนการ
บําบัดรักษา เพื่อให้สอดคล้องตอบสนองต่อสภาพปั ญหาของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน

การประยุกต์ใช้ศิลปะบําบัดในเด็กพิเศษ

มีการนําศิลปะบําบัดไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งในผูป้ ่ วยจิตเวช ในผูม้ ีปัญหาด้าน
อารมณ์และพฤติกรรม ในผูบ้ กพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา และในผูป้ ระสบภัยพิบตั ิต่างๆ
การนําศิลปะบําบัดมาประยุกต์ใช้ในเด็กพิเศษกลุ่มผูบ้ กพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา
พบว่าได้ผลเป็ นที่น่าพอใจ สามารถเสริมสร้างพัฒนาการ และช่วยบรรเทาปั ญหาทางด้านอารมณ์ จิตใจ
และพฤติกรรม ดึงศักยภาพที่มีอยูม่ าใช้ได้เต็มที่ยงิ่ ขึ้ น

ตัวอย่างผลงานศิลปะผูบ้ กพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญญา
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Musick พบว่าเด็กที่บกพร่องทางสติปัญญา จะมีพฒ
ั นาการด้านความคิดสร้างสรรค์ซึ่งสามารถ
พัฒนาได้ และช่วยส่งเสริมให้พฒ
ั นาการด้านอื่นๆ ดีขนด้
ึ้ วย โดยศึกษาการใช้โปรแกรมศิลปะบําบัดแบบ
เข้มข้น ในเด็กที่บกพร่องทางสติปัญญา จํานวน 8 คน เป็ นเวลา 2 ภาคเรียน พบว่าระดับพัฒนาการ
ด้านการขีดเขียด (graphic developmental level) เพิ่มขึ้ นจาก 5 เดือน เป็ น 33 เดือน
Silver พบว่าศิลปะเป็ นเสมือนภาษาที่สอง ของกลุ่มเด็กที่มีความบกพร่องในการสื่อสาร และ
การเรียนรู ้ เด็กสามารถเรียนรูค้ วามคิดรวบยอด (concept) ผ่านทางศิลปะได้เร็วกว่าวิธีการสื่อสารหลัก
และสามารถใช้งานศิลปะสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่เขารูแ้ ละสิ่งที่เขาคิด ดังนั้นศิลปะจึงนําไปสู่เป้าหมายใน
การบําบัดได้ดี
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