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ประวตัศิิลปะบาํบดั 

(History of Art Therapy) 

  นพ.ทวศีกัด์ิ สิริรตัน์เรขา 

  จิตแพทยเ์ด็กและวยัรุ่น 

 

ศิลปะบาํบดั (art therapy) ไมใ่ช่ศาสตรแ์ขนงใหม ่พบวา่มีประวติัการพฒันามายาวนาน

พอสมควร เมื่อยอ้นกลบัไปในอดีต ปี พ.ศ. 2403 ฟลอเรนซ ์ไนติงเกล (Florence Nightingale) ได้

เขียนไวใ้นบนัทึกการพยาบาลวา่ “ดอกไมสี้สนัสดใส และศิลปกรรมอนังดงามจะช่วยฟ้ืนฟคูนไขใ้หห้าย

เร็วข้ึน” 

ตั้งแต่ราว พ.ศ. 2460 เป็นตน้มา จิตแพทยเ์ร่ิมใหค้วามสนใจกบัผลงานทางศิลปะท่ีผูป่้วยทาง

จิตสรา้งสรรคข้ึ์นมา และเร่ิมประยุกตใ์ชศิ้ลปะบาํบดัเขา้ร่วมกบัการรกัษาแบบดั้งเดิม 

ในช่วงเวลาเดียวกนั เร่ิมสงัเกตวา่ การแสดงออกทางศิลปะของเด็กมีส่วนเก่ียวพนักบัพฒันาการ

ทางอารมณแ์ละการรบัรู ้และเร่ิมมีการศึกษาวจิยัอยา่งเป็นระบบต่อมา 

พ.ศ. 2468 นายแพทย ์Nolan D.C. Lewis จิตแพทยแ์ละนักจิตว ิเคราะห ์เป็นผูริ้เร่ิม

แนวความคิดเก่ียวกบัศิลปะบาํบดั โดยใชภ้าพวาดเป็นสญัลกัษณใ์นการส่ือสารอารมณแ์ละความรูสึ้ก 

แทนการใชค้าํพดู 

พ.ศ. 2493 แพทยห์ญิง Margaret Naumburg เป็นจิตแพทยค์นแรกท่ีบญัญติัศพัทค์าํวา่ “art 

therapy” หรือ “ศิลปะบาํบดั” และมีผลงานวจิยั ตาํราดา้นศิลปะบาํบดัจาํนวนมาก โดยนําศิลปะมา

ประยุกตใ์ชใ้นการวเิคราะหแ์ละการทาํจติบาํบดั นําจติวเิคราะหแ์บบดั้งเดิมมาเป็นพ้ืนฐานการ

แสดงออกทางศิลปะ เพ่ือเป็นตวักระตุน้ไปสู่การแสดงออกของความขดัแยง้ภายในจิตใจ 

พ.ศ. 2514 Edith Kramer ศิลปินซ่ึงเป็นนักศิลปะบาํบดั ไดเ้สนอแนวคิดท่ีแตกต่างจาก

จิตแพทยห์รือนักจิตบาํบดั ในหลกัการปฏิบติั โดยใหค้วามสาํคญักบักระบวนการทางศิลปะเป็นเอกเทศ

วา่ “ใหผ้ลการบาํบดัไดโ้ดยไมต่อ้งพ่ึงพาดา้นจิตวเิคราะห”์ ใชค้าํวา่ “art as therapy” แทนคาํวา่ “art 

therapy” เป็นการประกาศชดัเจนวา่ “ศิลปะเป็นการบาํบดั ไมใ่ช่เคร่ืองมือท่ีนําไปใชใ้นการทาํจติ

บาํบดั” 

ดงัน้ันศิลปะบาํบดัจึงเร่ิมตน้จากแนวคิดท่ีแตกต่างกนั 2 สาย ข้ึนอยูก่บัผูนํ้าไปใชว้า่มีพ้ืนฐานมา

จากสายศาสตรห์รือสายศิลป์ เป็นจิตแพทยห์รือศิลปิน แต่ในปัจจุบนัก็สามารถผสมผสานกนัไดใ้นท่ีสุด 

นับเป็นวธีิการบาํบดัทางเลือก ท่ีเสริมเขา้มาในรปูแบบต่างๆ ท่ีมีเป้าหมายเพ่ือบาํบดัรกัษา เยยีวยา

จิตใจผูป่้วย และเร่ิมมีงานวจิยัท่ีสนับสนุนผลสาํเร็จของศิลปะบาํบดัเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ 
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สตาริคอฟฟ์และทีมงาน ทาํการวจิยัท่ีสถาบนัวจิยัมะเร็งแห่งหน่ึงในสหราชอาณาจกัร กบักลุ่ม

คนไขม้ะเร็งท่ีตอ้งรบัเคมีบาํบดั ซ่ึงจาํนวนมากมีความวติกกงัวลในวธีิการรกัษา ผลการรกัษา และ

ผลขา้งเคียงท่ีตามมา 

โดยการแบ่งคนไขโ้รคมะเร็งออกเป็นสามกลุ่ม กลุ่มแรกใหฟั้งดนตรีเบาๆ ในระหวา่งการทาํเคมี

บาํบดั กลุ่มท่ีสองทาํเคมีบาํบดัในหอ้งท่ีประดบัดว้ยภาพศิลป์แขวนผนังท่ีเปล่ียนไปทุกสปัดาห ์และกลุ่ม

ท่ีสามใหก้ารบาํบดัในหอผูป่้วยปกติท่ีไมม่ีดนตรีหรือศิลปะใดๆ พบวา่คนไขใ้นสองกลุ่มแรกมี

ความเครียดและวติกกงัวลนอ้ยกวา่คนไขใ้นกลุ่มท่ีสาม ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่การใชด้นตรีและศิลปะน้ันดีต่อ

การบาํบดัความเครียดของคนไข ้และยงัพบวา่ดนตรีไดผ้ลดีกวา่ภาพศิลปะอีกดว้ย 

พบวา่ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมส่งผลต่อระยะเวลาการฟ้ืนตวัของผูป่้วย โดยวจิยัในผูป่้วยผ่าตดั

ถุงน้ําดี แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คร่ึงหน่ึงพกัฟ้ืนในหอ้งท่ีมองเห็นตน้ไม ้อีกคร่ึงพกัฟ้ืนในหอ้งท่ีมองเห็นแต่

กาํแพงอิฐ พบวา่ผูป่้วยท่ีพกัฟ้ืนในหอ้งท่ีมองเห็นตน้ไมใ้ชย้าระงบัอาการปวดนอ้ยกวา่ และสามารถกลบั

บา้นไดก้่อน 

โรงพยาบาลเชลซีและเวสตม์ินสเตอร ์แหง่ลอนดอน ประดบัประดาดว้ยภาพศิลปะ และผลงาน

ประติมากรรมของศิลปินผูม้ีช่ือเสียงมากมาย มีเสียงดนตรีขบักล่อมตลอดทั้งวนั แสดงใหเ้ห็นถึงการใช้

ศิลปกรรมและดนตรี เป็นกลยุทธส์าํคญัในการเยยีวยาผูป่้วย 

 

 
 

รปูโรงพยาบาลเชลซีและเวสตมิ์นสเตอร ์

 

ยงัพบอีกวา่การฟังเพลงเบาๆ ในช่วงเวลาสกั 30 นาทีก่อนคลอด จะช่วยใหคุ้ณแมค่ลอดลกูงา่ย

และคลายความกงัวลใจในขณะคลอดลกูไดเ้ป็นอยา่งดี 

นอกจากน้ียงัมีการผ่อนคลายความเครียดดว้ยศิลปะและเสียงเพลง โดยนําไปใชก้บังาน

ศลัยกรรมออรโ์ทพีดิกส ์ซ่ึงคนไขท่ี้ไดร้บัการผ่าตดักระดกูตอ้งนอนพกัรกัษาตวัในโรงพยาบาล 10-14 

วนั นักวจิยัไดใ้หค้นไขฟั้งเพลงและแขวนรปูภาพสวยๆ ไวบ้นผนัง โดยสบัเปล่ียนรปูภาพเสมอ พบวา่

คนไขม้ีความตอ้งการยาระงบัปวดนอ้ยลง และใชเ้วลาพกัฟ้ืนในโรงพยาบาลนอ้ยลง 
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การแพร่หลายของศิลปะบาํบดั ในระดบัโลกยงัมีไมม่ากเท่าท่ีควร พบมากท่ีสหพนัธส์าธารณรฐั

เยอรมนี สหราชอาณาจกัร และสหรฐัอเมริกา ส่วนในภมูิภาคเอเซีย ก็พบวา่ญ่ีปุ่น และเกาหลี มคีวาม

สนใจเร่ืองน้ี 

การแพร่หลายในประเทศไทยยงัมีไมม่ากนัก เน่ืองจากยงัไมม่ีหลกัสตูรการเรียนการสอน

โดยตรง และนักศิลปะบาํบดั ผูเ้ช่ียวชาญท่ีจบสาขาน้ีโดยตรงก็ยงัมนีอ้ยมาก 

ในปัจจุบนั บางโรงพยาบาลมีการนําดนตรีมาใชใ้นการขบักล่อมผูป่้วยและญาติ ในระหวา่งรอ

ตรวจหรือรอรบัยา เพ่ือผ่อนคลายความตึงเครียด ซ่ึงมทีั้งรปูแบบการเปิดเทป หรือการแสดงสดของนัก

ดนตรี มทีั้งดนตรีไทยและดนตรีสากล นับวา่เป็นการเร่ิมตน้ท่ีดี และในอนาคตคาดวา่จะพฒันาไปสู่การ

นําไปใชเ้พ่ือการบาํบดั ลดความเจ็บปวด ช่วยลดการใชย้าระงบัปวดลง ลดระยะเวลาพกัฟ้ืนใน

โรงพยาบาลหลงัการผ่าตดัลง เป็นตน้ 

ในปัจจุบนั ศิลปะบาํบดั มีการนํามาใชใ้นกลุ่มบุคคลท่ีมีความตอ้งการพิเศษ กลุ่มบกพร่องทาง

พฒันาการ สติปัญญา ออทิสติก และในกลุ่มเด็กท่ีมีปัญหาดา้นอารมณ ์จิตใจ พฤติกรรม เพ่ิมข้ึนรวดเร็ว

กวา่ผูป่้วยกลุ่มอ่ืนๆ เน่ืองจากสามารถช่วยเสริมสรา้งพฒันาการดา้นต่างๆ บรรเทาปัญหาทางดา้น

อารมณ ์จิตใจ และพฤติกรรมไดเ้ป็นอยา่งดี 

กา้วต่อไปในอนาคตสาํหรบัประเทศไทย คือ การพฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรมดา้นศิลปะบาํบดั 

เพ่ือสรา้งนักวชิาชีพดา้นศิลปะบาํบดัท่ีมีคุณภาพและเพียงพอ สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีเพ่ิม

มากข้ึน และพรอ้มรบัการเปล่ียนแปลงของสงัคมไทย 
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