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บทคัดย่อ 
 
ชื่อเรื่องผลงานวิชาการ   ศิลปบ าบัดเพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม 

ในหัวข้อ  “สื่อสารด้วยงานศิลป์” 

ชื่อผู้เขียน        นายโยธิน  จารุจุฑารัตน์ 

ลิขสิทธิ์ของ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  กระทรวงยุติธรรม 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.25๖๐ 

ที่ปรึกษาผลงานวิชาการ 
 อาจารย์ปิยฉัตร เรืองวิเศษ ฟินนี่  ผู้อ านวยการศูนย์ไทรศิลป์   (นักศิลปบ าบัด)  
 ดร.ขัตติยา รัตนดิลก  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
ผลงานวิชาการฉบับนี้  มีจุดประสงค์เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานศิลปะส าหรับสะท้อนความคิดและ

ทัศนคติของเยาวชนที่เป็นสมาชิกกลุ่มศิลปบ าบัดเกี่ยวกับภูมิหลังและประสบการณ์รวมถึงสถานการณ์
ปัจจุบันที่มีความเก่ียวข้องกับการใช้ความรุนแรง  โดยน าเสนอผ่านการจัดแสดงเป็นนิทรรศการในงาน
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่   ๑๕  ว่าด้วยการยุติความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน 
ในกระบวนการยุติธรรม  เมื่อวันที่  ๒๘ – ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๐  ณ  โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา  
ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์  ซึ่งได้ท ากระบวนการศิลปบ าบัดกับเยาวชนที่สมัครใจ  
เข้าร่วมกลุ่ม  ระหว่างวันที่  ๗ – ๘  และ  ๑๔ – ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๐  ณ  ศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก
และเยาวชนชาย บ้านกรุณา 

ผลการศึกษาพบว่า  
1. เยาวชนที่เป็นสมาชิกกลุ่มมีพ้ืนฐานครอบครัวที่ไม่อบอุ่น  และเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับ

การใช้ความรุนแรงภายในครอบครัวที่แสดงออกต่อกันหรือแสดงออกต่อผู้อ่ืน  ทั้งในด้านค าพูดและ
การกระท าที่ส่งผลให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้มาตั้งแต่วัยเด็ก  เมื่อโตขึ้นเยาวชนเริ่มเรียนรู้จากสังคม
ผ่านสื่อและสถานการณ์ตรงที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรง   โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสถานการณ์ 
ทางการเมือง  ทั้งนี้การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวและการเรียนรู้จากสังคมจะมีผลต่อการพัฒนา
บุคลิกภาพและการแสดงออก  ซึ่งจะเห็นได้ว่าเยาวชนที่เป็นสมาชิกกลุ่ม  มีอารมณ์และพฤติกรรม 
ที่ไม่ม่ันคง  และอาจถูกกระตุ้นได้ง่ายจากปัจจัยแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆ รอบตัว 

2. ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสถานควบคุมนั้น  จะส่งผลกระทบทั้งระบบ  มีผลกับเด็กและ
เยาวชน  รวมถึงเจ้าหน้าที่  ถึงแม้ว่าความรุนแรงจะมีหลากหลายรูปแบบก็ตาม  แต่ที่เด่นชัดคือ 
ความรุนแรงจากเด็กและเยาวชนด้วยกันเอง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ทะเลาะวิวาท  ที่เริ่มจาก
การมีปากเสียงจนบานปลายน าไปสู่สถานการณ์รุนแรงขึ้นได้  ในการแก้ปัญหานั้น  ส่วนของเด็กและ
เยาวชนคือการปรับวิธีการสื่อสารให้เป็นเชิงบวกมากยิ่งขึ้น  ในส่วนเจ้าหน้าที่คือการให้เวลากับเด็ก
และเยาวชนให้มากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะในการเป็นที่ปรึกษาเพ่ือระบายความอึดอัดและคับข้องใจ   



(๒) 
 

ในส่วนของกิจกรรมควรมีกิจกรรมที่สร้างสรรค์และเป็นกิจกรรมที่สร้างสัมพันธภาพเชิงบวก  เพ่ือให้
เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างอย่างเป็นประโยชน์กับตัวเองและผู้อื่น  ในด้านสถานที่ควรมีการจัดพ้ืนที่
ให้เหมาะสมเพื่อลดการรวมกลุ่มและการแบ่งฝ่ายที่จะน าไปสู่การก่อเหตุรุนแรงในระหว่างควบคุมตัว 

3. กระบวนการกลุ่มศิลปบ าบัดช่วยให้เกิดสัมพันธภาพเชิงบวกได้  ท าให้เยาวชนที่เป็น
สมาชิกกลุ่มได้เกิดความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืนมากยิ่งขึ้น   รู้จักควบคุมอารมณ์ของตัวเองและการให้
อภัยผู้อ่ืน  อีกทั้งยังเป็นกระบวนการที่ท าให้ได้ค้นพบปัญหาและประเด็นส าคัญซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
การวางแผนให้ความช่วยเหลือทั้งในด้านการบ าบัดและการพัฒนาระบบการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน 
 สรุปได้ว่า  กระบวนการศิลปบ าบัดช่วยให้เข้าถึงปัญหาของเด็กและเยาวชนได้ง่ายยิ่งขึ้น   
อีกทั้งยังช่วยให้เด็กและเยาวชนสามารถถ่ายทอดเรื่องราวของตัวเองได้อย่างเป็นธรรมชาติด้วย  
นอกจากนี้รูปแบบการสื่อสารไม่ใช่ท าได้เฉพาะผ่านการพูดโดยตรงเท่านั้น  แต่ยังสามารถใช้สื่ออ่ืนๆ
เป็นทางเลือกในการน าเสนอได้  โดยผู้รับสารต้องเปิดใจและพร้อมยอมรับด้วยความเป็นกลาง   
ซึ่งจะท าให้ข้อมูลอย่างรอบด้านมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ในการจัดแสดงผลงานศิลปะนั้น  ยังช่วยสร้าง
ความภาคภูมิใจและฝึกการแสดงออกในทางที่เหมาะสมให้กับเด็กและเยาวชนได้อีกด้วย    



(๓) 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 
 ผลงานวิชาการฉบับนี้   ได้ รับการริ เริ่มและสนับสนุนโดย  ดร.ขัตติยา  รัตนดิลก  
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  โดยมีเป้าหมายเพื่อสื่อสารเสียงสะท้อนจากเด็กและเยาวชนที่อยู่
ภายใต้กระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับประสบการณ์ในอดีตจนถึงปัจจุบันที่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับ 
ความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ  ทั้งในมุมมองของผู้ถูกกระท า  ผู้กระท า  หรือผู้ประสบเหตุที่อยู่ใน
สถานการณ์  ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ในครอบครัว  สังคม  รวมถึงสถานการณ์การเมือง  ผ่านผลงาน
ศิลปะเพื่อให้ผู้ใหญ่ได้เข้าใจมุมมองของเด็กและเยาวชนด้วยรูปแบบการน าเสนอที่หลากหลาย
นอกเหนือจาการสื่อสารผ่านเพียงค าพูดเท่านั้น 
 การด าเนินการในครั้งนี้ได้น าเทคนิคด้านศิลปบ าบัดมาเป็นกระบวนการเพื่อลดก าแพงภายใน
จิตใจซึ่งช่วยให้เด็กและเยาวชนสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ง่ายขึ้น  โดยผ่านการน ากระบวนการ
บ าบัดจาก  อาจารย์ปิยฉัตร  เรืองวิเศษ ฟินนี่  นักศิลปบ าบัด  ผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญ 
เฉพาะทาง  ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การด าเนินการเพื่อให้ได้ผลงานศิลปะเพียงอย่างเดียวเท่านั้น  แต่ยังได้ใช้
เทคนิคด้านศิลปบ าบัด  เพื่อเยียวยาจิตใจและให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับความรู้และการดูแลสุขภาพจิต
ของตนเองแก่เดก็และเยาวชนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย 
 ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาการด าเนินงานยังได้รับการต้อนรับและร่วมด าเนินกระบวนการกลุ่ม 
เป็นอย่างดีจาก  ดร.จารุณี  แซ่ตั้ง  นักจิตวิทยาคลินิกช านาญการ  และ  นายเฉลิมพล  เทพสุริยะ  
นักจิตวิทยา  จาก ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา  ได้รับการประสานงานที่ดีจาก
นางสาวพิจิตราพรรณ   พี รค าไล้   นักจิตวิทยา  จาก สถาบันวิจัยและพัฒนา  จนท าให้ 
การด าเนินงานในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  นอกจากนี้ยังได้รับความช่วยเหลือในการเรียบเรียง
เนื้อหาวิชาการบางส่วนเพื่อใช้ในการทบทวนวรรณกรรม  จาก  นางสาวธนัญญา  พงษ์เจริญ  
นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ  จาก  โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์  เพื่อให้ผลงานวิชาการ 
ฉบับนี้ มี ความสมบู รณ์ มากยิ่ งขึ้ น   และได้ รับค าแนะน าเกี่ ยวกับการปฏิบั ติ งาน ในพื้ นที่ 
ก่อนลงปฏิบัติงานจริงจาก  นางณภัสสร  สงวนหงษ์  นั กสังคมสงเคราะห์ช านาญการพิเศษ   
จาก  ส านักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน  เพื่อน าข้อมูลมาใช้ประกอบการวางแผน 
และประเมินสถานการณ์ในพื้นที่การปฏิบัติงานครั้งนี้ด้วย 
 ผลงานวิชาการฉบับนี้ ได้ผ่านการพิสูจน์อักษรจาก  นางสาวฉัตร์ฐิตา  วิรัตน์ศุภศิริ  
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพช านาญการ  จาก  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
จังหวัดสระบุรี  ซึ่งท าให้ข้อมูลมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
 ขอขอบคุณผู้มีรายนามดังกล่าวข้างต้นและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน  ท้ายที่สุด น้ี 
ความส าเร็จของผลงานวิชาการชิ้นนี้จะไม่สามารถสมบูรณ์ได้  หากไม่ได้รับความร่วมมือที่ดีและข้อมูล
อันเป็นประโยชน์จากเด็กและเยาวชนสมาชิกกลุ่มทั้ง  ๑๒  คน  ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีคุณค่า
ทุกผลงาน  หวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิชาการฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ที่ท าการศึกษา และ 
ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทุกคน ทุกภาคส่วน และทุกหน่วยงาน 
 
         โยธิน  จารุจุฑารัตน ์
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 
ปัญหาของเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดส่วนใหญ่เป็นเด็กมีปัญหาจากการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม

จากครอบครัว  จึงมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากท านองคลองธรรม  มีความประพฤติเกเร  ก้าวร้าว  
ชอบความรุนแรงท าร้ายร่างกายผู้อื่น  และมีพฤติกรรมก่อกวนความสงบสุขของสังคม  มักมั่วสุมกับ
อบายมุขและติดยาเสพติด  ซึ่งจะน าไปสู่การกระท าผิดกฎหมายตั้งแต่ความผิดเล็กๆ น้อยๆ  จนถึงขั้น
ร้ายแรง  (ประเทือง ธนิยผล, 2548, หน้า 6)  

จากการศึกษาของ  ธีรพล  ยุกตะเสวี  (2540, หน้า 1)  พบว่า  ผลจากการกระท าผิดในคดี
อุกฉกรรจ์  หากการกระท าผิดดังกล่าวกระท าโดยเด็กและเยาวชนจะได้รับความสนใจจากสังคม 
เป็นอย่างมาก  เนื่องจากเป็นเรื่องที่ ยังมี ข้อจ ากัดในการท าความเข้าใจเพื่ อยอมรับสาเหตุ 
ของการก่อคดีที่มีความรุนแรง  ส่งผลให้ปัญหาดังกล่าวกลับไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง  ทั้งนี้สังคม
มักมองเด็กและเยาวชนที่ก่อปัญหาความรุนแรงว่าเป็นตัวปัญหา  แต่กลับไม่ได้มองว่ามีปัจจัย 
ทางสังคมที่หล่อหลอมให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้เข้าสู่วงจรการใช้ความรุนแรง  ซึ่งเมื่อเยาวชนเหล่านี้
เติบโตขึ้นโดยไม่ได้รับการแก้ไข  สภาพของปัญหาและความรุนแรงก็จะมีมากตามไปด้วย  โดยปัญหา
การกระท าผิดของเยาวชนจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นอีกเมื่อเยาวชนเหล่านี้ เติบโตเป็นผู้ใหญ่  เยาวชนที่
ไม่ได้รับการแก้ปัญหาตั้งแต่วัยเด็ก  อาจมีการเก็บกดแนวโน้มของความก้าวร้าวและความคับข้องใจ
เอาไว้ภายในจิตใจ  รวมถึงการเรียนรู้การใช้ความรุนแรงที่อาจยังไม่แสดงออกในช่วงวัยรุ่น  จนกระทั่ง
เข้าสู่วัยผู้ใหญ่  เมื่อเผชิญกับสภาพปัญหาและความกดดันต่างๆ  ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินชีวิต  เช่น  
การท างาน  สิ่งแวดล้อม  ภาวะการแข่งขัน  แหล่งชุมชนที่อาศัย  ความกดดันจากสังคม  เป็นต้น  
อาจกระตุ้นให้เกิดการแสดงออกทางด้านพฤติกรรมที่มีความก้าวร้าวรุนแรงได้  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
ตนเองและบุคคลรอบข้าง  ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัว  การมีปัญหากับผู้ร่วมงาน  
หรือแม้กระทั่งการก่ออาชญากรรมในวัยผู้ใหญ่  

นอกจากความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ  ที่มีผลต่อพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กและ
เยาวชนแล้ว  หากเกิดการกระท าผิดขึ้นจนเป็นเหตุให้เด็กและเยาวชนต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม  
ยังอาจพบความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสถานควบคุมได้อีกด้วย  ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงระหว่างเด็กและ
เยาวชนด้วยกันเอง  หรือเด็กและเยาวชนกับเจ้าหน้าที่   ซึ่งน าไปสู่เหตุการณ์ความไม่สงบและเกิด
สถานกาณ์ที่บานปลายขึ้นได้  ตามที่ปรากฏเป็นข่าวตามสื่อต่างๆ ในปัจจุบัน   แต่ข้อมูลที่ปรากฏ 
ในข่าวนั้นอาจไม่ใช่ข้อเท็จจริงทั้งหมด  อีกทั้งยังเป็นการน าเสนอผ่านมุมมองผู้ใหญ่ในแง่มุมของ
กระบวนการและระบบงานมากกว่าการสะท้อนทัศนคติในมุมมองของเด็กและเยาวชนที่อยู่ใน
สถานการณ์  ทั้งนี้การสื่อสารของเด็กและเยาวชนเพื่อบอกเล่าเรื่องราวนั้น  ไม่ใช่แค่เพียงการสื่อสาร
ทางค าพูดโดยตรง  แต่ยังอาศัยวิธีการอื่นในการน าเสนอได้อีกด้วย  การแสดงผลงานศิลปะจึงเป็นอีก
วิธีการหนึ่งที่ใช้ในการสื่อสารเพื่อบอกเล่าเรื่องราวจากเดก็และเยาวชนต่อสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได ้ 



 

 

 

 

๒ 

 

 

ข้อมูลจากการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่  ๑๕  ว่าด้วยการยุติความรุนแรงต่อเด็กและ
เยาวชนในกระบวนการยุติธรรม  (กระทรวงยุติธรรม, กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, 
สถาบันวิจัยและพัฒนา, ๒๕๖๐ก, หน้ า ๑ )  พบว่าในสถานการณ์ ปั จจุบันมีอุบั ติการณ์ 
ด้านความรุนแรงในเด็กและเยาวชนที่เกิดขึ้น  ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญที่จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน  เนื่องด้วยเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นผู้ถูกกระท า   
หรือเป็นผู้กระท า  หรือแม้กระทั่งการอยู่ในสถานการณ์ความรุนแรงต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ 
ที่เกิดขึ้นในครอบครัว  สังคม  และสถานการณ์ทางการเมืองก็ตาม  เด็กและเยาวชนในกลุ่มนี้  
มีความเสี่ ยงต่อการเกิดปัญหาพฤติกรรมจนเป็น เหตุน าเข้ ามาสู่ กระบวนการยุติ ธรรมได้   
ซึ่งเมื่อเกิดการกระท าผิดขึ้นจึงมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะได้รับความรุนแรงจากกระบวนการยุติธรรม   
ไม่ว่าจะเป็นในด้านการจับกุมและควบคุมตัว  การพิจารณาคดี  การตัดสินและการฝึกอบรม 

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  เป็นองค์กรที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีแก่เด็ก
และเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม  ซึ่งมีภารกิจหลักในการพิทักษ์และคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็ก
และเยาวชน  โดยส่งเสริมการใช้กระบวนการยุติธรรมทางเลือก  ด าเนินการด้านคดี  การป้องกัน  
การบ าบัด แก้ไข ฟื้นฟู  พัฒนาพฤตินิสัย  และสงเคราะห์เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถกลับคืน 
สู่สังคมได้อย่างปกติสุข    (กระทรวงยุติธรรม, กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, สถาบันวิจัย
และพัฒนา, ๒๕๖๐ข, หน้า ๕)  ดังนั้นการป้องกันความรุนแรงในทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นกับเด็กและ
เยาวชนภายใต้กระบวนการยุติธรรมจะช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น   ด้วยการเยียวยา  ฟื้นฟู  
เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถปรับปรุงตัวเองทั้งในด้านความคิด  ความรู้สึก  และพฤติกรรม   
โดยลดโอกาสเสี่ยงต่อการหวนกลับไปกระท าผิดซ้ าอีกในอนาคต 

ศิลปบ าบัด  เป็นเทคนิคหนึ่งที่น ามาใช้ในการบ าบัดและเยียวยาจิตใจของเด็กและเยาวชน 
ในกระบวนการยุติธรรม  เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี  เนื่องด้วยศิลปะเป็นเครื่องมือที่สามารถ
เข้าถึงจิตใจได้ง่ายเหมาะกับการเข้าถึงประเด็นความอ่อนไหวทางใจ  ซึ่งจะช่วยลดกลไกทางจิต 
ที่ก่อให้เกิดการสร้างก าแพงต่อกระบวนการบ าบัด  ที่สะท้อนให้เด็กและเยาวชนได้เกิดการตระหนักรู้
ในตนเอง  สามารถจัดการกับปัญหาของตัวเองได้อย่างเหมาะสมและมีแรงจูงใจที่ดีต่อการพัฒนา
ศักยภาพของตนเองเพื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป      

 
วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

 
1. เพื่อให้เด็กและเยาวชนสะท้อนความคิดและความรู้สึกของตนเองที่มีต่อประสบการณ์

ความรุนแรงผ่านกระบวนการศิลปบ าบัด  
2. เพื่ อหาแนวทางยุติความรุนแรงของเด็กและเยาวชนโดยสื่อสารและแสดงออก 

จากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 
๓. เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพจิตและให้การบ าบัดเบ้ืองต้นแก่เด็กและเยาวชน  

 
 



 

 

 

 

๓ 

 

 

ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการบ าบัดทางด้านจิตวิทยาด้วยกระบวนการศิลปะบ าบัดกับเยาวชน 
ที่ถูกควบคุมตัวอยู่ใน  ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชาย บ้านกรุณา  จ านวน  1๒  ราย 

 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 
1. เยาวชน  หมายถึง  ผู้ที่กระท าความผิดและเข้ารับการฝึกอบรมตามค าพิพากษา  ของ 

ศาลเยาวชนและครอบครัว  ซึ่งถูกควบคุมตัวอยู่ใน ศูนยฝ์ึกและอบรมเด็กและเยาวชนชาย บ้านกรุณา 
2. ศิลปบ าบัด  หมายถึง  กระบวนการบ าบัดทางจิตวิทยาที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

เพื่อสื่อสารความคิดและความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับความรุนแรงและการยุติความรุนแรง  ทั้งนี้การ
น าผลงานศิลปะมาใช้ในกระบวนการศิลปบ าบัด  เป็นการแสดงออกส่วนบุคคลเพื่อสื่อถึงความรู้สึก
และความพึงพอใจเมื่อสิ้นสุดการท าผลงาน  โดยสามารถใช้ได้กับทุกคนแม้ว่าบุคคลนั้นจะไม่มี
ความสามารถด้านศิลปะเลยก็ตาม  (Marian Lienbmann, ๒๐๐๔, p.๗) 

3. ความรุนแรง  (กระทรวงยุติธรรม, กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, สถาบันวิจัย
และพัฒนา, ๒๕๖๐ก, หน้า ๔)  หมายถึง  การกระท าหรือการท าร้ายที่ก่อให้ เกิดอันตราย   
การบาดเจ็บ  ต่อจิตใจและร่างกาย  ซึ่งหมายรวมถึงการทอดทิ้งหรือการกระท าโดยประมาท   
การปฏิบัติที่ผิด  การแสวงหาประโยชน์  การล่วงละเมิดทางเพศ  รวมทั้งการขัดขวางพัฒนาการ   
ไม่ว่าเด็กและเยาวชนจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม  ซึ่งมีรูปแบบดังนี ้
  ๓.๑ ความรุนแรงทางร่างกาย  หมายถึง  การกระท าที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย  
การทรมาน  การปฏิบัติที่โหดร้าย  ไร้มนุษยธรรม  การลงโทษ  เช่น  ตบ  ตี  เฆี่ยน  เตะ  ข่วน  หยิก  
ตลอดจนการข่มเหงรังแกหรือกลั่นแกล้ง  โดยผู้ใหญ่หรือเด็กและเยาวชนคนอ่ืน 
  ๓.๒ ความรุนแรงทางจิตใจ  หมายถึง  การตอบสนองต่ออารมณ์ของเด็กและ
เยาวชนอย่างไม่เหมาะสม  ซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการทางด้านจิตใจ  เช่น  การข่มเหงทางวาจา  ดูถูก   
ท าให้อับอาย  นินทาว่าร้าย  ปรักปร า  ละเมิดความเป็นส่วนตัว  เปิดเผยความลับ  ข่มขู่  คุกคาม  
รวมถึงการให้เผชิญกับความรุนแรง  การกักขัง  และการกลั่นแกล้ง 
  ๓.๓ ความรุนแรงทางเพศ  หมายถึง  การเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเพศซึ่งเด็ก
และเยาวชนไม่สามารถขัดขืนได้  หรือไม่เข้าใจเต็มที่ต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเอง  
จากการใช้ก าลังขู่บังคับ  การกระท าโดยมิชอบโดยอาศัยความไว้วางใจ  ความเปราะบาง  หรือ
สถานการณ์ที่ เด็กและเยาวชนต้องพึ่ งพา  จนน าไปสู่การใช้ความรุนแรงทางเพศอันได้แก่   
การล่วงละเมิดทางเพศในรูปแบบต่างๆ  การบังคับแต่งงาน  การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในเชิง
พาณิชย์  อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์  เป็นต้น 

 ๓.๔ การละเลยและถูกทอดทิ้ง  หมายถึง  การบกพร่อง  ไม่สามารถตอบสนอง 
ต่อพัฒนาการของเด็กและเยาวชนในทุกๆด้าน  ตั้งแต่  ร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สุขภาพ  การศึกษา  



 

 

 

 

๔ 

 

 

โภชนาการ  ที่อยู่อาศัย  สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย  ศีลธรรม  จริยธรรม  สังคม  โดยการกระท านั้น
อยู่ในวิสัยที่บิดา  มารดา  ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล  สามารถด าเนินการจัดหาให้ได้  
 
 

ประโยชนท์ี่คำดว่ำจะได้รับ 
 

1. เพื่อสื่อสารความคิดและความรู้สึกของเด็กและเยาวชนที่มีต่อความรุนแรงให้ผู้อื่นได้รับรู้
ผ่านผลงานศิลปะ  

2. เพื่อให้ เกิดการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่   เด็กและเยาวชน  ตลอดจนผู้ที่ เกี่ยวข้อง   
ในการยุติความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม 

3. เพื่อให้เยาวชนที่ผ่านกระบวนการศิลปบ าบัดเกิดความตระหนักรู้ในตนเองและสามารถ
จัดการกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเบ้ืองต้นได้ 

๔. เพื่อเสริมสร้างให้ เด็กและเยาวชนเกิดความภาคภูมิ ใจและเห็นคุณค่าในตนเอง 
ต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม  รวมถึงการแสดงความคิดและความรู้สึกของตนเองในทางที่
ถูกต้องและเหมาะสมด้วย  (ปิยฉัตร  เรืองวิเศษ ฟินนี่,  ๒๕๖๐,  หน้า  ๑) 



บทที่  2 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
 ผลงานวิชาการเรื่อง ศิลปบ าบัดเพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนในกระบวนการ
ยุติธรรมในหัวข้อ  “สื่อสารด้วยงานศิลป์”  ซึ่งได้ท าการศึกษาจากข้อมูลประวัติเบื้องต้นของเยาวชนที่
เป็นสมาชิกกลุ่ม  และใช้วางแผนเพื่อท าการบ าบัดทางจิตวิทยาด้วยเทคนิคศิลปบ าบัด  ซึ่งได้รวบรวม
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  เรียงตามล าดับหัวข้อ  ดังนี ้
 1. พฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น 

2. การทารุณกรรมเด็ก 
3. การบ าบัดทางจิตวิทยา 
4. ละครจิตบ าบัด 
๕. ศิลปบ าบัด 
๖. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

 
พฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น 

 
 พนม  เกตุมาน  (๒๕๕๘,  หน้า  ๓๒๗ – ๓๓๒)  ได้กล่าวว่า  พฤติกรรมเสี่ยง  คือ  
พฤติกรรมที่ท าให้เกิดความพึงพอใจและอาจเกิดผลเสียต่อร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  และสังคม   
การเจริญเติบโต  พัฒนาการ  และด าเนินชีวิต  วัยรุ่นมักมีพฤติกรรมเสี่ยงได้บ่อย  เนื่องจาก
พัฒนาการทางจิตใจ  สังคม  และอิทธิพลของฮอร์โมนเพศ  ท าให้มีความรู้สึกทางเพศ  อยากรู้   
อยากเห็น  อยากลองสิ่งใหม่ๆ  นอกจากนี้การชักชวนโดยเพื่อนและสื่อต่างๆ  ยังกระตุ้นให้วัยรุ่น
แสวงหากิจกรรมที่พึงพอใจ  เมื่อท าแล้วมีความสุขและเพลิดเพลินก็จะท าซ้ าๆจนเป็นนิสัย  และ 
ไม่อยากเลิก  เช่น  การดื่มสุรา  สูบบุหรี่  เสพสารเสพติด  และการมีเพศสัมพันธ์  เป็นต้น  โดยแบ่ง
ประเภทของพฤติกรรมเสี่ยงตามผลที่อาจเกิดขึ้นตามมาได้ดังนี้ 
 ๑. พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและความปลอดภัย  ซึ่งมักจะเกิดจากความคึกคะนอง
และละเลยความปลอดภัย  โดยพฤติกรรมเหล่านี้ท าให้เกิดความตื่นเต้น  เป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อน  
มักท าไปโดยขาดความระมัดระวัง 
 ๒. พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ  ซึ่งวัยรุ่นมักไม่ค่อยค านึงถึงสุขภาพ 
ทางร่างกาย  ขาดการควบคุมทั้งพฤติกรรมการกิน  การนอน  การขับถ่าย  และการรักษาสุ ขภาพ
ทั่วไป  อีกทั้งยังพบภาวะซึมเศร้าได้บ่อยในวัยรุ่น  ที่ส่งผลให้เกิดความเครียด  หงุดหงิด  การควบคุม
อารมณ์และความต้องการท าได้น้อยลง  ขาดความรับผิดชอบ  ก้าวร้าว  ถูกดุว่าต าหนิได้ง่าย  ทะเลาะ
กับบิดา มารดาจนท าให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวเสียไป  และแสวงหาพฤติกรรมที่สนุกเพื่อชดเชย  
จนเกิดพฤติกรรมเสี่ยงได้ง่าย 
 ๓.  พฤติกรรมทางเพศ  เนื่องจากวัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเพศอย่างมาก   
ความต้องการทางเพศท าให้มี เพื่ อนต่างเพศและมีพฤติกรรมทางเพศโดยไม่ระมัดระวังตัว   



 

 

 

 

๖ 

 

 

ซึ่งเพศสัมพันธ์ที่ขาดการป้องกันมักตามมาด้วยการตั้งครรภ์  ท าแท้ง  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์   
จนน าไปสู่การเสียโอกาสทางการเรียน  นอกจากนี้วัยรุ่นยังอาจมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศได้  ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดปัญหาทางจิตใจ  อารมณ์  และการปรับตัวในสังคมได้มากกว่าวัยรุ่นปกติทั่วไป 
 ๔. ปัญหาพฤติกรรมการเรียน  ในวัยรุ่นที่เรียนไม่เก่ง  มักหลบเลี่ยง  หนีเรียน  ไม่ตั้งใจเรียน   
ไม่รับผิดชอบในหน้าที่ส่วนรวม  จนอาจท าให้สอบตก  ถูกพักการเรียนหรือถูกให้ออกจากโรงเรียนได้  
ในทางตรงข้าม  วัยรุ่นบางคนเรียนมากจนเกินไป  จนขาดการพักผ่อน  ส่งผลให้เกิดความเครียด  
และการแข่งขันมากท าให้ไม่สนใจช่วยเหลือเพื่อนที่ก่อให้เกิดความเห็นแก่ตัวไดอ้ีกด้วย 

๕. พฤติกรรมเสพติด  ทั้งนี้วัยรุ่นจะเริ่มลองใช้สารเสพติด  โดยเริ่มจากดื่มสุราและสูบบุหรี่ 
ในกลุ่มเพื่อน  หลังจากนั้นบางคนจะลองเสพยาเสพติดที่อันตรายมากขึ้น  นอกจากนี้ยังรวมไปถึง
ปัญหาการติดเกม  ติดสื่ออินเทอร์เน็ต  และติดการพนัน  โดยพฤติกรรมเสพติดเหล่านี้ท าให้วัยรุ่น 
ต้องหาเงินมาใช้มากขึ้น  จนอาจท าให้เกิดพฤติกรรมผิดกฎหมายขึ้นได้  เช่น  เสพ/จ าหน่ายยาเสพติด  
ขายบริการทางเพศ  ข่มขืนกระท าช าเรา  ลักขโมย  ชิงทรัพย์  ปล้น  เป็นต้น   

๖. พฤติกรรมก้าวร้าว  เกเร  ละเมิดผู้อื่น  และละเมิดกฎหมาย  ซึ่งวัยรุ่นมักเรียนรู้พฤติกรรม
ก้าวร้าวจากเพื่อน  เช่น  พูดค าหยาบ  สบถ  เป็นต้น  และอาจรุนแรงขึ้นจนกลายเป็นแก้ปัญหา  
ด้วยความรุนแรง  ใช้ก าลังแก้ไขความขัดแย้ง  ทะเลาะวิวาท  ท าร้ายร่างกาย  ท าลายสิ่งของผู้อื่นและ
สาธารณะ  ลวนลามทางเพศและข่มขืน  บางคนอาจหาเงินโดยการหลอกลวง  ขายของผิดกฎหมาย  
ท าผิดกฎหมาย  ขโมย  วิ่งราว  เป็นต้น  หากพฤติกรรมเหล่านี้ท าจนติดเป็นนิสัย  จะกลายเป็น
บุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคมได ้  

เมื่อวัยรุ่นมีพฤติกรรมเสี่ยง  ปัญหาที่ตามมาจะท าให้มีโอกาสมีปัญหาต่อสุขภาพ  ติดโรค   
เกิดอุบัติเหตุท าให้พิการ  ตั้งครรภ์ไม่พร้อม  เสียชีวิต  หรือเป็นเหยื่ออาชญากรรม  และหาก 
กระท าผิดกฎหมายอาจถูกด าเนินคดี  ถูกจับกุมคุมขัง  ส่งผลให้ เสียโอกาสในการเรียนและ  
การท างานที่ดี  เสียโอกาสในสังคม  ขาดการเห็นคุณค่าและนับถือตนเอง  พฤติกรรมเสี่ยงเหล่านี้    
มักท าให้บิดา มารดา  ผู้ปกครอง  ครู  เพื่อน  ครอบครัว  และสังคม  เกิดความเดือนดร้อนได้อีกด้วย 

ปัจจัยที่ส าคัญซึ่งเป็นสาเหตุของพฤติกรรมเสี่ยง  ได้แก่  ปัจจัยทางสังคม  เพื่อการตอบสนอง
ความต้องการภายในจิตใจตามพัฒนาการของวัยรุ่นที่ต้องการเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อน  แต่กลับ
เป็นพฤติกรรมในเชิ งลบที่ เกิดการเสริมแรงให้มีพฤติกรรมนั้นซ้ าๆ  จนเกิดเป็นวงจรของ 
ความพึงพอใจขึ้น  ในส่วนปัจจัยทางร่างกายประกอบด้วย  ฮอร์โมนเพศ  โรคทางกาย  หรือ  
โรคทางจิตเวช  เช่น  โรคสมาธิสั้น  โรคซึมเศร้า  โรคอารมณ์สองขั้น  เป็นต้น  ที่ส่งผลให้วัยรุ่น 
ขาดความยับยั้งชั่งใจในตนเอง  และจากพฤติกรรมเสี่ยงนั้นท าให้เกิดความสนุก  สามารถปิดบังปัญหา
ทางจิตใจและอารมณ์ไว้ชั่วคราว  เมื่อมีอาการอีกก็จะมีพฤติกรรมเสี่ยงนั้นซ้ าๆ  นอกจากนี้ปัจจัยด้าน
ครอบครัวก็มีส่วนต่อการเกิดพฤติกรรมเสี่ยงได้เช่นกัน  การเลี้ยงดูแบบตามใจ  ขาดระเบี ยบวินัย  
และขาดแบบอย่างที่ดี  ไม่มีการฝึกการยับยั้งชั่งใจตัวเอง  ไม่ฝึกให้คิดก่อนท า  ท าให้รอคอยไม่เป็น  
ไม่ควบคุมอารมณ์   ไม่ยั้งคิดไตร่ตรองให้รอบคอบ  ใช้อารมณ์ ในการตัดสินใจ  บิดา มารดา  
ใช้ความรุนแรง  ไม่ดูแลไม่สอน  ปล่อยปละละเลย  เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีหรือมีพฤติกรรมเสี่ยงเอง  ท าให้
วัยรุ่นเลียนแบบพฤติกรรมเสี่ยงจากครอบครัวได้ 



 

 

 

 

๗ 

 

 

การแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยง  ควรท าโดยเร็ว  ไม่ควรปล่อยไว้  เพราะจะติดเป็นนิสัยที่แก้ไขยาก  
โดยเริ่มต้นจากครอบครัว  ควรจัดระเบียบ  เวลา  กฎเกณฑ์กติกาให้ชัดเจน  จัดสิ่งแวดล้อมให้ส่งเสริม
การจัดระเบียบ  ชมเชยเมื่อท าตามกติกา  คอยก ากับให้อยู่ในกฎเกณฑ์ที่ตกลงกันไว้อย่างนุ่มนวล   
ไม่ใช้ความรุนแรง  หากิจกรรมที่เหมาะสมมาแทนที่  เบี่ยงเบนความสนใจ  ฝึกทักษะการเข้าสังคม
เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของเพื่อนด้วยพฤติกรรมที่เหมาะสม  ด้วยการเสริมสร้างแรงจูงใจให้วัยรุ่น  
ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้วยตนเอง  ทั้งนี้อาจไม่จ าเป็นที่ จะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมนั้น 
โดยทันทีแต่ต้องท าความเข้าใจและสะท้อนให้เห็นว่าพฤติกรรมเหล่านั้น  ส่งผลดีและผลเสียกับตนเอง
อย่างไร  ให้แรงเสริมทางบวก  ชื่นชมในสิ่งที่ดีและถูกต้องจากการคิดหรือพฤติกรรมที่ วัยรุ่น 
ได้แสดงออกมา  อีกทั้งยังควรช่วยให้ค าแนะน าเพื่อวางแผนในการแก้ไขปัญหาและเผชิญกับอุปสรรค 
ที่จะเกิดขึ้น  ด้วยการส่งเสริมทักษะต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตและการพัฒนาตนเอง  ทั้งนี้ 
การให้ก าลังใจและค าชมอย่างจริงใจจะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไป ในทางที่ดีขึ้นได้   
โดยแรงจูงใจที่ช่วยยับยั้งพฤติกรรมเสี่ยง  ได้แก่  ความกลัวผลเสียที่จะเกิดขึ้นตามมา,  ความต้องการ
อยากท าด้วยตัวเอง  และมีแรงบันดาลที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง 

การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น  แบ่งเป็น  ๓  ระดับ  ดังนี ้
๑. ระดับปฐมภูมิ  เป็นการป้องกันก่อนเกิดปัญหา  ด้วยการสร้างภูมิคุ้มกัน  ประกอบด้วย  

การเลี้ยงดูที่ดีจากครอบครัว  สร้างความภาคภูมิใจและนับถือตนเอง  มีทัศนคติที่ดีต่อการด าเนินชีวิต  
แก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล  มีความสุขได้โดยไม่ท าให้ผู้อื่นเดือดร้อน  รู้จักยับยั้งชั่งใจตนเอง  สามารถ
สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม 

๒. ระดับทุติยภูมิ  เป็นการลดปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้ว  ด้วยการค้นหาว่าวัยรุ่น  
คนไหนหรือกลุ่มไหนเริ่มมีพฤติกรรมเสี่ยง  และหาทางหยุดยั้ งพฤติกรรมนั้นอย่างรวดเร็ว   
บิดา มารดา ครู  อาจารย์  ควรช่วยสอดส่องดูแล  ก ากับตรวจสอบพฤติกรรมของวัยรุ่นอย่างต่อเนื่อง
และสม่ าเสมอ  โดยอาจใช้แบบคัดกรองและประเมินทางด้านสุขภาพจิตมาเป็นตัวช่วยเพื่อให้ค้นหา
พฤติกรรมเสี่ยงได้เร็วขึ้น  และสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที  ทั้งนี้หากไม่สามารถแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยงได้
อาจปรึกษาจิตแพทย์หรือบุคลากรทางด้านสุขภาพจิตเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป 

๓. ระดับตติยภูมิ  เพื่อลดการกลับมามีปัญหาพฤติกรรมเสี่ยง  ด้วยการเสริมสร้างทักษะและ
ปรับพฤติกรรมใหม่เพื่อสร้างปัจจัยป้องกัน  เสริมสร้างทักษะชีวิต  ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
สิ่งแวดล้อม  ลดสิ่งกระตุ้นที่จะก่อให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยง 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าวัยรุ่นเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของช่วงวัยที่จะพัฒนาไปสู่
วัยผู้ ใหญ่ต่อไป  โดยในช่วงวัยรุ่นนี้จากการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการต่างๆที่ส่งผลให้ เกิด  
ความอยากรู้อยากลอง  ดังนั้นหากครอบครัวมีบรรยากาศในการเลี้ยงดูที่เหมาะสมและเป็นแบบอย่าง
ที่ ดี ต่ อวัยรุ่ น แล้ ว   จะช่ วยลดโอกาสต่ อการเกิ ดพฤติ กรรม เสี่ ย งที่ อ าจก่ อ ให้ เกิ ดปัญ หา 
ที่รุนแรงขึ้นตามมาได้  ทั้งนี้การสร้างแรงจูงใจและการบ าบัดจะช่วยแก้ไขปัญหาและปรับพฤติกรรม
ของวัยรุ่นให้เหมาะสมขึ้นได ้    
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การทารุณกรรมเด็ก 
 

 วิฐ ารณ   บุญ สิ ท ธิ   (๒ ๕๕ ๘ ,  หน้ า   ๒ ๙ ๑  – ๒๙ ๔  และ ๓ ๐ ๖ )  ได้ อ ธิบ ายว่ า   
การทารุณกรรมเด็ก  (Child  Abuse)  เป็นปัญหาทั้ งในทางการแพทย์และทางสังคมที่ยังมี
ความส าคัญในปัจจุบันและพบได้ทั่ วโลก  ซึ่ งองค์การอนามัยโลกได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า   
การทารุณกรรมเด็ก  หมายถึง  การกระท าโดยมิชอบต่อเด็กในทุกรูปแบบ  ทั้งทางร่างกาย  จิตใจ  
เพศ  การปล่อยปละละเลย  หรือแม้กระทั่งการแสวงหาประโยชน์จากเด็ก  จนท าให้เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ  ชีวิต  พัฒนาการ  หรือศักดิ์ศรีของเด็ก  โดยการกระท านั้นเกิดขึ้นในบริบทที่ผู้กระท าอยู่ใน
ฐานะผู้เลี้ยงดูเด็ก  เป็นผู้มีอ านาจเหนือเด็ก  หรือเป็นผู้ที่ เด็กไว้วางใจ  ส าหรับในประเทศไทย  
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก  พ.ศ.๒๕๔๖  ได้ก าหนดค าจ ากัดความไว้ว่า  การทารุณกรรมเด็ก  
หมายถึง  การกระท าหรือละเว้นการกระท าใดๆ  จนเป็นเหตุให้เด็กเสื่อมเสียเสรีภาพหรือเกิดอันตราย
แก่ร่างกายหรือจิตใจ  การกระท าผิดทางเพศต่อเด็ก  การใช้เด็กให้กระท าหรือประพฤติในลักษณะที่
น่าจะเป็นอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจหรือขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี  ทั้งนี้ไม่ว่าเด็ก  
จะยินยอมหรือไม่ก็ตาม  โดยการทารุณกรรมเด็กจ าแนกออกได้เป็น  ๔  ประเภท  ดังนี ้
 ๑. การทารุณกรรมทางร่างกาย  เป็นการกระท าต่อร่างกายของเด็ก  โดยบิดา  มารดา  หรือ
ผู้ปกครอง  จนเป็นอันตรายหรือมีโอกาสเป็นอันตรายต่อเด็ก 
 ๒. การทารุณกรรมทางเพศ  เป็นการให้ เด็กร่วมกิจกรรมทางเพศเพื่ อตอบสนอง 
ความต้องการของผู้กระท า  โดยที่เด็กไม่เข้าใจ  ไม่สามารถให้ความยินยอม  หรือยังไม่มีวุฒิภาวะ  
เพียงพอที่จะให้ความยินยอม 
 ๓. การทารุณกรรมทางจิตใจ  เป็นการปฏิบัติของบิดา  มารดา  หรือผู้ปกครอง   
ที่เป็นการท าร้ายจิตใจเด็กเป็นประจ า  จนท าให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดผลเสียต่อพัฒนาการทางอารมณ์
หรืออันตรายต่อจิตใจของเด็ก  เช่น  การปฏิเสธไม่ยอมรับเด็ก  ไม่ตอบสนองความต้องการทางจิตใจ
ของเด็ก  ดุด่าหรือเหยียดหยามเด็ก  หรือข่มขู่ให้เด็กหวาดกลัว 
 ๔. การปล่อยปละละเลยเด็ก  หมายถึงการที่บิดา  มารดา  หรือผู้ปกครอง  ไม่ดูแลเอาใจใส่
ให้เด็กได้รับสิ่งที่จ าเป็นตามความต้องการขั้นพื้นฐาน  เช่น  อาหาร  ที่อยู่อาศัย  สุขภาพ  การศึกษา  
หรือการดูแลเอาใจใส่ทางด้านอารมณ์  จนท าให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดอันตรายต่อร่างกาย  จิตใจ  หรือ
พัฒนาการ 
 การทารุณกรรมเด็กในแต่ละประเภทนั้น  อาจเกิดขึ้นแยกกันหรือพร้อมกันได้  โดยส่วนใหญ่
เด็กที่ถูกทารุณกรรม  ถูกกระท าโดยบิดา  มารดา  หรือผู้เลี้ยงดูหลัก  ยกเว้นการทารุณกรรมทางเพศ
ที่มักเกิดจากการกระท าของบุคคลที่ไม่ใช่ผู้เลี้ยงดูหลัก  การทารุณกรรมทางร่างกายและทางเพศ  
อาจพบได้ทั้งที่ เกิดขึ้นครั้งเดียวและที่เกิดขึ้นซ้ าหลายครั้ง  ส่วนการทารุณกรรมทางจิตใจและ  
การปล่อยปละละเลยเด็กจะเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องยาวนาน  บุคล ากรทางการแพทย์ 
ควรมีแนวทางในการประเมินและช่วยเหลือเด็กที่ถูกทารุณกรรมได้ทุกประเภท  เพื่อให้เด็กที่ถูก 
ทารุณกรรมได้รับการวินิจฉัยและช่วยเหลือให้ปลอดภัยอย่างทันท่วงที  รวมทั้งเพื่อป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น  ทั้งนี้จากการรายงานของประเทศไทยนั้ นพบว่าการทารุณกรรม 
ทางเพศมีการรายงานบ่อยที่สุด  นอกจากนี้สาเหตุของการทารุณกรรมยังเกิดได้จากหลายปัจจัยดังนี ้



 

 

 

 

๙ 

 

 

 ๑. ปัจจัยด้านผู้เลี้ยงดู  ได้แก่  การที่บิดา  มารดา  หรือผู้เลี้ยงดูไม่มีวุฒิภาวะหรือขาดทักษะ
ในการเลี้ ยงดู เด็ก   มีปัญหาบุคลิกภาพ  มี โรคทางจิต เวช  ใ ช้สารเสพติด  หรือมีปัญหา 
หรือความขัดแย้งในใจที่ท าให้มีอคติหรือมีความคาดหวังที่ไม่เหมาะสมต่อเด็ก 
 ๒. ปัจจัยด้านตัวเด็ก  ได้แก่  การเป็นเด็กเลี้ยงยาก  มีปัญหาพฤติกรรม  พัฒนาการล่าช้า  
พิการ  หรือมีปัญหาที่ขัดขวางการสร้างความผูกพันกับผู้เลี้ยงดู 
 ๓. ปัจจัยด้านสั งคม  ได้แก่   ปัญหาเศรษฐกิจ  การขาดการช่วยเหลือทางสั งคม   
การมีความรุนแรงก้าวร้าวในครอบครัว  ตลอดจนการมีค่านิยมของการลงโทษเด็กด้วยวิธีที่รุนแรง 
 นอกจากนี้  ในกรณีของการทารุณกรรมทางเพศยังมีปัจจัยด้านผู้กระท าที่มักขาดความยับยั้ง
ชั่งใจของตนเอง  มีความผิดปกติทางจิตใจ  หรือมีความผิดปกติเกี่ยวกับการแสดงออกทางเพศ  และ
ปัจจัยด้านตัวเด็กที่อาจขาดทักษะด้านการปกป้องตนเอง  หรืออาจมีปัญหาที่น าไปสู่พฤติกรรมเสี่ยง
ต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศ  รวมทั้งปัจจัยด้านการเลี้ยงดูของผู้ปกครองที่ไม่สามารถดูแลปกป้องเด็ก
ได้ดีพอ  หรือสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวไม่ปลอดภัย  เป็นต้น 
 การทารุณกรรมเด็กสามารถท าให้เกิดผลกระทบต่อเด็กได้หลากหลาย  ทั้งทางด้านร่างกาย  
จิตใจ  และพัฒนาการในด้านต่างๆ  โดยมีความรุนแรงแตกต่างกันในแต่ละราย  ขึ้นอยู่กับรูปแบบและ
ความรุนแรงของการทารุณกรรม  อายุและความสามารถในการปรับตัวของเด็ก  ความสัมพันธ์ของ
เด็กและผู้กระท า  รวมทั้งการปกป้องจากบุคคลในครอบครัวและการช่วยเหลืออื่นๆ ที่เด็กได้รับ   
โดยผลกระทบของการทารุณกรรมเด็กอาจมีได้ดังนี ้
 ๑. ผลกระทบทางร่างกาย  อาจเป็นได้ตั้งแต่รอยฟกช้ าเพียงเล็กน้อยไปจนถึงบาดเจ็บรุนแรง
ที่ท าให้ เด็กอาจเสียชีวิตได้   ทั้ งนี้ เด็กที่ ได้รับการเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลยอาจมีภาวะ 
ขาดสารอาหารและการเจริญเติบโตล่าช้า  รวมทั้งความบกพร่องในการเจริญเติบโตของสมอง  ซึ่งจะมี
ผลต่อระดับสติปัญญาและพัฒนาการในด้านต่างๆ  นอกจากนี้ยังเชื่อว่าปฏิกิริยาตอบสนองของ
ร่างกายต่อภาวะเครียดจากการถูกทารุณกรรมในระยะยาวมีผลกระทบต่อสุขภาพโดยรวม  พบว่าเด็ก
ที่ถูกทารุณกรรมเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคบางอย่างมากกว่าบุคคลทั่วไป  เช่น   
โรคแผลในกระเพาะอาหาร  ความดันโลหิตสูง  และการติดเชื้อจากโรคทางเพศสัมพันธ์  เป็นต้น 
 ๒. ผลกระทบทางจิตใจ  ทั้งในระยะเฉียบพลัน  เช่น  ปฏิกิริยาหวาดกลัว  วิตกกังวล  เศร้า  
เสียใจ  ซึ่งเป็นเพียงเล็กน้อยในระยะเวลาไม่กี่วัน  จนรุนแรงถึงขั้นเป็นโรค  Adjustment  Disorder, 
Acute  Stress  Disorder  หรือ  Posttraumatic  Stress  Disorder  และอาจท าให้เกิดผลกระทบ
ต่อจิตใจในระยะยาว  เช่น  มีภาพลักษณ์ต่อตนเองไม่ดี  หรือรู้สึกไม่มีคุณค่า  สูญเสียความมั่นใจและ
ความไว้วางใจ  บกพร่องในการควบคุมอารมณ์   มีพฤติกรรมต่อต้านหรือก้าวร้าว  รวมทั้ ง 
มีความบกพร่องต่อการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น  ทั้งนี้พบว่าการถูกทารุณกรรมในวัยเด็กสัมพันธ์กับ
การเกิดปัญหาทางจิตเวชเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่  เช่น  กลุ่มโรคซึมเศร้า, โรควิตกกังวล, พฤติกรรม 
ต่อต้านสังคม  และพฤติกรรมฆ่าตัวตาย  รวมทั้งยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการทารุณบุตรของตัวเอง  
นอกจากนี้การปล่อยปละละเลยเด็กโดยเฉพาะในระยะ  ๓  ขวบปีแรก  จะท าให้เด็กมีโอกาสเกิดภาวะ  
Reactive  Attachment  Disorder  ซึ่งอาจเป็นแบบที่แยกตัวไม่สร้างสัมพันธภาพกับใคร  หรือ 
เป็นแบบที่เข้าหาผู้อื่นมากเกินไปโดยไม่แยกแยะว่าเป็นคนที่คุ้นเคยหรือไม่  และการทารุณกรรม  
ทางเพศจะท าให้เด็กมีโอกาสมีพฤติกรรมการแสดงออกทางเพศที่มากเกินไป  อีกทั้งยังมีการศึกษา  



 

 

 

 

๑๐ 

 

 

ที่แสดงว่าการทารุณกรรมเด็กมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสมองในส่วนที่ควบคุมอารมณ์และ
พฤติกรรม  โดยเชื่อว่าเป็นผลมาจากการมีภาวะเครียดที่รุนแรงหรือเกิดขึ้นบ่อย  กระตุ้นสมองส่วน  
Locus  ceruleus, Amygdala และ Hypothalamic – Pituitary – Adrenal  axis  ในระยะที่เด็ก
ก าลังพัฒนา  และพบว่าเด็กที่ถูกทารุณกรรมมีความผิดปกติในการเจริญเติบโตของสมองส่วน  
Prefrontal  cortex, Hippocampus และ Amygdala  ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคทางจิตเวชต่างๆ 
โดยเฉพาะ  Posttraumatic  Stress  Disorder  และความผิดปกติในกระบวนการเรียนรู้และ 
การตอบสนองต่อความเครียดของเด็ก 
 การช่วยเหลือเด็กที่ถูกทารุณกรรมต้องยึดถือประโยชน์สูงสุดเป็นหลัก  หากเด็กมีแนวโน้ม 
ที่จะไม่ปลอดภัยเมื่ออยู่ในครอบครัว  จ าเป็นต้องแยกออกจากครอบครัวไปเข้ารับความคุ้มครอง 
ในสถานคุ้มครองเด็ก  ร่วมกับการบ าบัด ฟื้นฟู ทั้งทางร่างกายและจิตใจ  อาจพิจารณาคืนเด็กให้กับ
ครอบครัวเมื่อสามารถช่วยเหลือให้ปัจจัยด้านความไม่ปลอดภัยเหล่านั้นหมดไป  แต่หากไม่สามารถ
กลับไปอยู่กับครอบครัวเดิมได้  อาจต้องให้อยู่ในครอบครัวทดแทนหรือสถานที่อื่นที่สามารถเลี้ยงดู
เด็กและบ าบัด ฟื้นฟู เด็กไดท้ั้งด้านร่างกายและจิตใจ  
 การทารุณกรรมเด็กไม่ว่าจะด้วยวิธีใดหรือทางใดก็ตามมักจะส่งผลกระทบต่อเด็กในเกือบ 
ทุกด้านทั้งทางร่างกาย  จิตใจ  และสังคม  ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาพฤติกรรมที่ผิดปกติไปและมีผลต่อการ
พัฒนาบุคลิกภาพในวัยผู้ใหญ่  อีกทั้งยังพบว่าเด็กที่เคยตกเป็นเหยื่อของการทารุณกรรมและการใช้
ความรุนแรงโดยเฉพาะจากครอบครัวนั้น  มีโอกาสที่จะกลายเป็นผู้กระท าหรือผู้ใช้ความรุนแรงต่อไป
ได้ในอนาคต  ดังนั้นการป้องกันและให้ความช่วยเหลือเด็กอย่างเร่งด่วนและถูกต้องจะช่วยลดโอกาส
เสี่ยงต่อการใช้ความรุนแรงที่จะส่งผลกระทบต่อบุคคลใกล้ชิดและสังคมลงได้ 
 

การบ าบัดทางจิตวิทยา 
 

 จันทิมา  องค์โฆษิต  (๒๕๔๗,  หน้า  ๒ – ๔)  ได้กล่าวว่า  การรักษาทางจิตบ าบัด  คือ  
วิธีการรักษาเพื่อแก้ไขปัญหาหรือความผิดปกติทางจิตใจโดยใช้วิธีการสื่อสารทางวาจาหรือการพูดคุย  
รวมทั้งการสื่อความหมายทางอื่น  เช่น  อากัปกิริยา  ท่าที  สีหน้า  และสัมพันธภาพในการรักษา
ระหว่างผู้ให้การรักษาและผู้ที่มาขอรับการรักษาเป็นตัวส าคัญในการแก้ไขปัญหาทางจิตใจ  โดยมี
จุดมุ่งหมายต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของผู้ป่วย  ซึ่งค าว่า  พฤติกรรม  ในที่นี้  
มีความหมายที่กว้างรวมทั้งพฤติกรรมที่ เป็นนามธรรมซึ่งผู้อื่นมองไม่เห็นจ ากภายนอก  เช่น  
ความรู้สึกนึกคิด  อารมณ์  ความเชื่อ  ค่านิยม  อคติ  ทัศนคติ  จินตนาการ  และพฤติกรรมที่เป็น
รูปธรรมแสดงออกให้เห็นและรู้ได้ง่ายกว่าที่เรียกว่า  การกระท า 
 การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นด้านของความคิด  ความรู้สึก  หรือการกระท า  
จากการรักษาด้วยจิตบ าบัดเป็นปัจจัยที่จะลดอาการและปัญหาทางจิตใจของผู้ป่วย  การมีปัญหาหรือ
พยาธิสภาพทางจิตใจมักท าให้ความสามารถในการปรับตัวลดน้อยลง  และท าให้ผู้ป่วยแก้ไขปัญหา
ด้วยวิธีการหรือพฤติกรรมที่ซ้ าเดิม  ความสามารถในการไตร่ตรองเพื่อเลือกวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสม
อย่างอื่นจะลดลงหรือหายไป  การรักษาด้วยจิตบ าบัดจะช่วยให้ผู้ป่ วยเกิดความสามารถ 
ในการพิจารณาและแก้ไขปัญหาจากมุมมองอื่น  ก่อให้ เกิดการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยน  
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ทางพฤติกรรมให้เหมาะสมมากขึ้น  ท าให้อาการและปัญหาต่างๆ นั้น  เกิดการเปลี่ยนแปลง   
ลดความรุนแรงของอาการหรือหมดไป  และช่วยให้ผู้ป่วยกลับมามีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น  สามารถต่อสู้ 
กับปัญหาได้ดีขึ้น 
 เนื่องด้วยมนุษย์เป็นสมาชิกของสังคมที่จ าเป็นต้องอยู่ร่วมกัน  มีความสัมพันธ์ต่อกัน  และ
ต้องพึ่งพาอาศัยกัน  ดังนั้นเมื่อมีปัญหาใดมาคุกคามสวัสดิภาพ  ไม่ว่าทางกายหรือทางจิตใจ  มนุษ ย์
ย่อมต้องขอความช่วยเหลือจากกันและกัน  ในเรื่องปัญหาของจิตใจก็เช่นกัน   มนุษย์อาจเลือก 
ขอความช่วยเหลือในรูปของการปรับทุกข์  การขอค าแนะน าปรึกษา  การปลอบใจ  ก าลังใจ  ข้อคิด  
จากคนใกล้ชิดของตน  เช่น  คนในครอบครัว  ญาติ  พี่  น้อง  เพื่อนฝูง  เป็นต้น  แต่บางครั้ ง 
อาจเลือกคุยปรับทุกข์กับคนอื่นที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับตนเองเท่าใดนัก  เช่น  ช่างท าผม  
ช่างตัดเสื้อ  หรือผู้อื่นที่ช่วยรับฟัง  หรืออาจเลือกปรึกษาผู้ที่ตนเองมีความเคารพนับถือหรือ  
มีความศรัทธา  เช่น  พระ  ครูบาอาจารย์  ผู้หลักผู้ใหญ่  เป็นต้น  ส่วน เรื่องของความเชื่อหรือ 
การกราบไหว้บนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์  หรือการพึ่งพาเวทมนตร์ไสยศาสตร์  เพื่อไล่ผี  หรือสะเดาะเคราะห์  
ก็เป็นวิธีเยียวยาอีกแบบหนึ่งที่พบกันมากในสังคมไทยมาตลอดจนถึงทุกวันนี้  แต่การรักษาด้วยวิธี  
จิตบ าบัด  มีความแตกต่างจากการปรึกษาแบบที่ไม่เป็นทางการดังกล่าวที่พบอยู่ในชีวิตประจ าวัน 
ของคนทั่วไปอยู่สองประการที่ส าคัญ  คือ 
 ประการแรก  การรักษาด้วยวิธีจิตบ าบัดเกิดขึ้นอย่างมีรูปแบบเป็นทางการ  โดยที่บทบาท
และจุดมุ่งหมายของทั้งฝ่ายผู้ป่วยและฝ่ายผู้ให้การรักษาต่างมีความชัดเจน  ผู้ป่วยตระหนักว่าตนเอง 
มีปัญหาหรืออาการทางจิตใจ  และต้องการความช่วยเหลือให้ปัญหาหรืออาการทุเลาหรือหายไป   
จึงได้มาขอการรักษาจากผู้ที่ตนเชื่อว่ามีความรู้  ความสามารถในการแก้ไขปัญหาด้านจิตใจให้ตน   
ซึ่งได้แก่  ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการศึกษาและฝึกอบรมมาเพื่อการประกอบวิชาชีพและการรักษานี้   
ฝ่ายผู้รักษาก็มีความชัดเจนในบทบาท  ขอบเขต  และหน้าที่ของตนเอง   ว่าเป็นผู้รับผิดชอบ 
ในการรักษาเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยได้แก้ไขปัญหาทางจิตใจ  โดยที่ค าพูดของตนเองรวมทั้งสัมพันธภาพ  
ในการรักษาของตนกับผู้ป่วยในการรักษาแบบจิตบ าบัดนั้น  เป็นการรักษาทางการแพทย์ที่ เทียบเท่า
กับการให้ยาหรือกรรมวิธีอื่นที่แพทย์ใช้ในการรักษาโรค 
 ประการที่สอง  คือ  การรักษาด้วยวิธีจิตบ าบัดเป็นการพูดคุยที่ต้องมีพื้นฐานและหลักการ 
ในด้านความรู้  และทฤษฎีทางจิตเวชศาสตร์ทฤษฎีใด ทฤษฎีหนึ่ง  เพื่อใช้เป็นแนวทางให้กระบวนการ
รักษาให้เป็นไปอย่างมีระบบ  สามารถวิเคราะห์และอธิบายถึงสาเหตุของปัญหาทางจิตใจและ
พฤติกรรมของผู้ป่วย  โดยที่ผู้รักษาได้ผ่านการเรียนรู้และการฝึกฝนที่มีการควบคุมจากอาจารย์อาวุโส
เพื่อให้มีทักษะและวิธีการที่สามารถน ามาใช้ในการรักษาและแก้ไขปัญหาของผู้ป่วยได้ 
 การบ าบัดทางจิตวิทยาเป็นวิธีการที่ส าคัญต่อการแก้ไขปัญหาพฤติกรรม  บุคลิกภาพ  และ
สุขภาพจิต  เพื่อให้ผู้ป่วยมีการเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ เหมาะสมขึ้นได้  ด้วยการสร้าง 
ความเข้าใจในตนเองและสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ได้อย่างเหมาะสมตามความเป็นจริง   
ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากกระบวนการบ าบัดทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคลด้วยเทคนิค
และวิธีการในรูปแบบต่างๆ ที่มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาของผู้ป่วยและประสบการณ์ของ  
ผู้บ าบัด 
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ละครจิตบ าบัด 
 

 Adam  Blatner  (1973,  p.6 – 11 & p.36 – 39)  ได้อธิบายองค์ประกอบพื้นฐานของ
ละครจิตบ าบัดไว้  ว่าเป็นวิธีการที่จะช่วยให้บุคคลสามารถส ารวจปัญหาของตนเองจากปัจจัยต่างๆ 
ทางด้านจิตวิทยาได้  โดยใช้สถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในชีวิตของตนเอง  ซึ่งเป็นวิธีการที่ได้รับ
มาจากการท าจิตบ าบัดนั่นเอง  โดยวิธีการของละครจิตบ าบัดนั้นสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้
หลากหลายรูปแบบ  ทั้งนี้เป็นบทบาทส าคัญที่จะน ามาแสดงในกลุ่มนั้น  สามารถใช้ได้ทั้งกับผู้ป่วย  
นักเรียน  ผู้เข้ารับการอบรม  และสมาชิกกลุ่ม  ผ่านการน าเสนอเรื่องราวจากสถานการณ์ในชีวิต 
ของตนเอง  โดยมีผู้ก ากับ  เป็นคนที่จะให้ค าแนะน าต่อเจ้าของเรื่องที่ออกมาแสดงบทบาทจากการใช้
กระบวนการละครจิตบ าบัด  เพื่อช่วยให้บุคคลต้นเรื่องสามารถส ารวจปัญหาของตนเองได้  ซึ่งผู้ก ากับ
จะถูกเลือกมาจากสมาชิกกลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้น ากลุ่ม  นักบ าบัด  ครู  หรือผู้ให้ค าปรึกษา  
และบทบาทที่จะแสดงออกอาจเป็นเรื่องจากสถานการณ์ในชีวิตหรือเรื่องทั่วไปที่มีจุดร่วมของทุกคน 
ในกลุ่ม  โดยมีผู้ก ากับเป็นผู้น ากระบวนการละครจิตบ าบัด  ทั้งนี้บทที่จะน ามาแสดงส่วนใหญ่ จะ
เกี่ยวข้องกับบุคคลส าคัญในชีวิต  เช่น ภรรยา  นายจ้าง  ฯลฯ  เทคนิคและบทพิเศษที่จะเพิ่ม  
ความท้าทายขึ้นให้กับกระบวนการละครจิตบ าบัดคือ  บทของศัตรูหรือคู่ต่อสู้นั่นเอง  ในส่วนของผู้ชม  
หมายถึง  คนอื่นที่อยู่ในเหตุการณ์ในระหว่างที่ด าเนินการท าละครจิตบ าบัด  ซึ่งอาจเป็นสมาชิก 
กลุ่มจิตบ าบัด  กลุ่มสัมมนาในชั้นเรียน  หรือคนอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแสดงบทบาทส าคัญของ
สมาชิกในครอบครัว  ทั้งนี้ผู้ชมในกระบวนการละครจิตบ าบัดจะมีบทบาทอย่างมากต่อการกระตุ้น  
ให้นักแสดงได้ส ารวจความรู้สึกของตนเอง  ในด้านปัจจัยขับเคลื่อนกระบวนการละครจิตบ าบัด  เวที
เป็นพื้นที่  ที่จะท าให้เกิดกระบวนการนี้ได้  อาจใช้พื้นที่ส่วนกลางของกลุ่มหรือสถานที่จริง ที่เกิดเหตุ  
รวมถึงอุปกรณ์ประกอบฉากและโครงสร้างต่างๆ  ที่จะช่วยให้กระบวนการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
ในรูปแบบของละครจิตบ าบัดนั้น  เวทีถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงที่จะถูกน ามาใช้  ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น  ๓  ส่วน  ได้แก่  การจัดแสดง  ฉาก และการออกแบบต่างๆ  ที่จะอ านวยให้กระบวนการ
ละครจิตบ าบัดด าเนินไปได้  เมื่อรวมองค์ประกอบเหล่านี้เข้าด้วยกันจะเกิดประโยชน์อย่างมาก  
ต่อกระบวนบ าบัด   
 รูปแบบหลักของกระบวนการละครจิตบ าบัด  คือ  การจัดการกับอารมณ์  การแก้ปัญหา 
จากความคับข้องใจของบุคคล  ผ่านการแสดงน าของตัวละครหลัก  โดยเรื่องราวอาจเปลี่ยนไปตาม
สถานการณ์ที่ เป็นเรื่องในอดีต  ปัจจุบัน  หรือในอนาคตก็ได้  และบ่อยครั้งที่ละครจิตบ าบัด  
จะมีเป้าหมายไปที่ประเด็นปัญหาในส่วนลึกของอารมณ์  ละครจิตบ าบัดที่ถูกพัฒนามาจากจิตบ าบัด  
มีเป้าหมายที่จะพัฒนาเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  ผ่านความหลากหลายจากสถานการณ์ต่างๆ  
ของกลุ่ม 
 ละครทางสังคม  เป็นรูปแบบการแสดงละครทางจิตบ าบัดอย่างหนึ่ง  ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อ 
ท าความเข้าใจประเด็นปัญหาหลักในกลุ่มมากกว่าที่จะมุ่งไปที่ปัญหาส่วนบุคคล  ถึงแม้ว่าบุคคล
อาจจะมีส่วนร่วมโดยการแสดงเป็นตัวละครหลัก  ในการแสดงละครทางสังคม  แต่สิ่งที่กลุ่มจะให้
ความสนใจ  คือ  ปัญหาของบทบาทที่สมาชิกกลุ่มแต่ละคนได้แสดงในละครมากกว่าสถานการณ์ชีวิต
ส่วนตัวของตัวผู้แสดง  ฉะนั้นจึงสรุปได้ว่าละครทางสังคมเป็นลักษณะยึดกลุ่มเป็นศูนย์กลางนั่นเอง  

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Adam+Blatner+MD&search-alias=books&field-author=Adam+Blatner+MD&sort=relevancerank
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โดยที่ละครทางสังคมสามารถใช้เป็นกิจกรรมเริ่มต้นกระบวนการส าหรับละครจิตบ าบัดที่ยึด 
ตัวละครหลักเป็นศูนย์กลาง  เป็นการให้พื้นที่ในการส ารวจชีวิตส่วนบุคคล  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการกลุ่ม  อย่างไรก็ตามละครทางสังคมก็เป็นวิธีการที่ดีในการใช้เป็นตัวแบบเพื่อส ารวจ
ความเครียดที่เกี่ยวเนื่องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  ทั้งต ารวจกับประชาชน  ผู้ปกครองกับลูก  
เด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชาย  ลูกค้ากับพนักงานขาย  บุคคลที่มีความแตกต่างทางด้านเช้ือชาติ  นายจ้างกับ
ลูกจ้าง  หรือ  นักเรียนกับคร ู

การแสดงบทบาทสมมติ  ถูกพัฒนาแยกออกมาจากละครจิตบ าบัด  แต่จะมุ่งเน้นไปที่ปัญหา
ในระดับผิวเผินมากกว่าการแสดงออกถึงความรู้สึกข้างในลึกๆ  ที่ส่วนใหญ่จะไม่ท าในการแสดง
บทบาทสมมติ  เป้าหมายของการแสดงบทบาทสมมติจึงมักเน้นไปที่การหาแนวทางวิธีการแก้ไขปัญหา
ทั่วไป  เพื่อให้มีความหลากหลายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเอง  ในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม 
โรงเรียน  และการฝึกอบรมทางวิชาชีพ  มักจะน าวิธีการนี้ไปใช้ประโยชน์ในการประชุมประกอบ
ฝึกอบรมและท างาน  เช่น  การพัฒนาทักษะการสัมภาษณ์  การจัดการกับเด็กที่มีปัญหา  การจัดการ
ด้านความสัมพันธ์กับลูกค้า  เป็นต้น 

เทคนิคการท าละครจิตบ าบัดถูกน ามาใช้ในหลายบริบท  ซึ่งถูกพัฒนามาจากแนวคิดทาง
วิชาการที่หลากหลาย  เช่น  การผ่อนคลายด้วยการสร้างภาพในจินตนาการ  แนวคิดเรื่อง 
จิตสังเคราะห์  การกระตุ้นการรับรู้ทางประสาทสัมผัส  จิตบ าบัดแบบเกสตอลท์  ชีวพลังงานศาสตร์  
การใช้ละครด้นสด  และวีธีการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  แต่ไม่ว่าจะอย่างไรกต็ามเทคนิคการท าละครจิตบ าบัด
สามารถประยุกต์ ใช้ได้กับปัญหาที่มาจากหลากหลายสถานการณ์   ซึ่งวิธีการละครจิตบ าบัด   
ละครทางสังคม  หรือการแสดงบทบาทสมมติ  อาจไม่เหมาะที่จะน ามาใช้ในสถานการณ์เหล่านั้น 
ก็ตาม  แตใ่นความเป็นจริงจุดมุ่งหมายที่ส าคัญที่สุด  คือ  การส่งเสริมให้เกิดการเริ่มต้นที่จะทดลองใช้
วิธีการบ าบัดด้วยละครก่อน  และหลังจากนั้นจึงจะเป็นการฝึกปฏิบัติด้วยวิธีการที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น   
ในปัจจุบันมีการน าเทคนิคละครจิตบ าบัดมาใช้  ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง  
แต่การน าเทคนิคหลักส่วนใหญ่มาใช้นั้น  จะมีเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไป  ดังนี้  ถ้ามีเป้าหมาย 
ในการท าให้ เกิดความเข้ าใจความรู้สึกของตัวละครหลักจะใช้ เทคนิค   double,  soliloquy  
(การแสดงทุกบทบาทด้วยคน คนเดียว), multiple  selves  และ  monodrama (ละครเดี่ยว)   
เป็นต้น  ถ้าต้องการส่งเสริมการแสดงออกทางอารมณ์   ผู้ก ากับอาจใช้เทคนิค  amplification,  
asides  และการให้แสดงออกทางอวัจนภาษาแบบเกินจริง   (exaggeration)  พร้อมๆ กับ 
การแสดงออกเกินจริง  (amplibication)  ในเรื่องความสูง  พื้นที่   และต าแหน่งในการแสดง   
หากตัวละครหลักต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ตระหนักถึงพฤติกรรมหรือการกระท าของตนเอง  
สามารถท าได้โดยการใช้เทคนิคอย่างเช่น  videotape  playback (ให้ดูเทปบันทึภาพการแสดง
ย้อนหลัง), role reversal (การสลับบทบาท), behind – your – back, audience  feedback 
(เสียงสะท้อน), chorus (การประสานเสียง)  และ nonverbal  interaction  exercise  เป็นต้น   
ในการสร้างความชัดเจนในเรื่องค่านิยมและเป้าหมายชีวิตด้วยการใช้เทคนิค  magic shop หรือ 
future projection  ในส่วนการส่งเสริม/ให้ก าลังใจสามารถท าได้โดยใช้เทคนิค  ego-building, 
sharing (ก ารแลก เปลี่ ยนประสบการณ์ ) และการใช้   physical  contact  (ก ายสั ม ผั ส )   
อย่างพอเหมาะพอดี  เช่น  การกอดหรือการจับมือ  เป็นต้น  ประเด็นปัญหาของกระบวนการกลุ่ม
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สามารถท าให้ชัดเจนขึ้นได้ผ่านการใช้เทคนิค  spectrogram  และ  sociometry  ท้ายที่สุดแล้วยังมี
เทคนิคเฉพาะอีกมากมายที่สามารถใช้ร่วมกับละครจิตบ าบัดได้  อย่างเช่น การสะกดจิต  และการใช้
จินตภาพ   

จากการใช้เทคนิคต่างๆ ข้างต้น ผู้ก ากับสามารถช่วยให้ผู้แสดงตัวละครหลักได้แสดงออกถึง
ประสบการณ์ต่างๆ ของตน  ผ่านเรื่องราวชีวิตของเขาในแต่ละวัน  เช่น  ความฝัน  ความทรงจ า  
ความคิดแปลกๆ  ความกลัว  และจินตนาการต่างๆ  ซึ่งรายละเอียดการท าละครจิตบ าบัดโดยสังเขป 
มีดังน้ี  

๑. กิจกรรมน าเข้าสู่กระบวนการบ าบัด 
๑.๑ ผู้ก ากับท ากิจกรรมน าเข้าสู่กระบวนการบ าบัดด้วยตัวเอง 
๑.๒ สมาชิกกลุ่มร่วมกันอภิปราย  ตกลงเรื่องเป้าหมายกลุ่ม  บทบาท  ข้อจ ากัด  

การจัดการเวลา  ธรรมเนียมปฏิบัติ  เป็นต้น 
๑.๓ สมาชิกกลุ่มท าความคุ้นเคยกัน โดยเริ่มจากกิจกรรมให้สมาชิกกลุ่มได้แนะน าตัว

ต่อกันและกัน 
๑.๔ ผู้ก ากับน ากลุ่มท ากิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความรู้สึกร่วม  ความสามัคคีในกลุ่ม 

และความเป็นธรรมชาตขิองกลุ่ม 
๑.๕ การพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมน าเข้าสู่กระบวนการ

บ าบัดและในทางกลับกันก็อาจจะพูดคุยประเด็นที่ก าลังสนใจร่วมกันในกลุ่ม
หรือปัญหาส่วนบุคคลก็ได ้

๑.๖ สมาชิกคนหนึ่งอาสาสมัครเป็นตัวละครหลักซึ่งจะออกมาแสดงปัญหาของตน
หรือกลุ่มนั่นเอง 

๒. กิจกรรมการแสดง  โดยผู้ก ากับน าผู้แสดงตัวละครหลักมาที่เวที  และจะสรุปประเด็น
ปัญหากันอย่างสั้นๆ ด้วย 
 กิจกรรมน าเข้าสู่กระบวนการบ าบัดมีลักษณะเฉพาะ  เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการละคร
จิตบ าบัด  ซึ่งตัวละครหลักจะได้รับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การแสดง  ยิ่งไปกว่านั้นกิจกรรม 
น าเข้าสู่กระบวนการบ าบัดยังเป็นปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาที่ส าคัญซึ่งมักถูกละเลยทุกครั้ง  ในการท า
กิจกรรมน าเข้าสู่กระบวนการบ าบัดส าหรับการท ากิจกรรมใดๆก็ตาม  จ าเป็นที่จะต้องค่อยๆ  
เพิ่มการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างค่อยเป็นค่อยไป  (warm  up  exercises)  รวมถึงพฤติกรรมหรือ
การกระท าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  โดยให้ความตั้งใจพุ่งไปที่ความคิดหรือภารกิจใดเป็นพิเศษ  
หลักการของกิจกรรมน าเข้าสู่กระบวนการบ าบัดสามารถประยุกต์ใช้ได้ไม่ใช่เพียงแค่ในขั้นตอนแรก
ของการน าไปสู่การท าละครจิตบ าบัดเทา่น้ัน  แตยั่งสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อีกด้วย  
 ในกระบวนการละครจิตบ าบัดนั้น  ปัญหาที่ส าคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการท ากิจกรรมน าเข้าสู่
กระบวนการบ าบัด   คือ  การสร้างบริบทที่ ส่ งเสริมความเป็นธรรมชาติของสมาชิกกลุ่ ม  
(spontaneity)  โดยมีเงื่อนไขที่จ าเป็นในการสร้างพฤติกรรมอย่างเป็นธรรมชาติซึ่งประกอบด้วย   
(๑) ความรู้สึกเชื่อใจและปลอดภัย  (๒) การมีค่านิยมที่อนุญาตให้มีเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลและเป็นไป
โดยสัญชาตญาณ  (๓) ความรู้สึกมีระยะห่างช่ัวคราวซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของความรู้สึกสนุกสนาน  
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และ  (๔) กล้าลองเสี่ยงและส ารวจการเคลื่อนไหวที่แปลกไปจากเดิม  ในขั้นตอนแรกของกลุ่ม
กิจกรรมใดๆ ก็ตามจะมุ่ งเน้น เกี่ ยวกับการพัฒนาเพื่ อสร้างข้อตกลงร่วมของสมาชิกกลุ่ม   
ทั้งในเรื่องวัตถุประสงค์  วิธีการ  ระยะเวลา  ขอบเขต  และการรับผิดชอบร่วมกันในกลุ่ม  ผู้น ากลุ่ม
อาจจะต้องกระตุ้นเพื่อให้เกิดการแนะน าตัวต่อกันในกลุ่ม  และบางเรื่องผู้น ากลุ่มอาจเป็นผู้พูด   
ซึ่งในกระบวนการจะเรียกผู้น ากลุ่มว่า  ผู้ก ากับ  โดยกลุ่มมักจะเริ่มด้วยการชี้แจงภารกิจของกลุ่ม 
ให้สมาชิกไดท้ราบก่อนเป็นอันดับแรก 
 กิจกรรมน าเข้าสู่กระบวนการบ าบัดของผู้ก ากับ  โดย ผู้ก ากับจะสามารถน าเทคนิคละคร
บ าบัดมาใช้ได้ดีที่สุดก็ต่อเมื่อได้ท ากิจกรรมน าเข้าสู่กระบวนการบ าบัดด้วยตนเองแล้ว  เพื่อให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์  ผู้ก ากับควรจะเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการเดิน  ยกเก้าอี้  คุยกับสมาชิกกลุ่ม 
ในหัวข้อต่างๆ  บอกกล่าวแนะน าตัวเบื้องต้นถึงสิ่งที่ก าลังจะท า  รวมถึงชี้แจงเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้
ในการท ากลุ่ม  รายละเอียดทุกกิจกรรมจะช่วยให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนกลุ่ม  และการน าเข้าสู่
กระบวนการบ าบัดทางจินตนาการในตนเอง  (จะเป็นประโยชน์ต่อกิจกรรมน าเข้าสู่กระบวนการบ าบัด
ของกลุ่มมากกว่าการที่ผู้น ากลุ่มพูดกับสมาชิกกลุ่มในขณะที่ก าลังอยู่ในท่านั่ง) 
 ในระหว่างที่ผู้ก ากับท ากิจกรรมน าเข้าสู่กระบวนการบ าบัดด้วยตนเองนั้น  ถือว่าก าลังพัฒนา
ความเป็นธรรมชาติในตัวเองไปด้วย  ซึ่งเป็นวิธีที่จะเปิดเผยตัวตนในแบบฉบับของตัวเอง  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหากสามารถสื่อสารถึงความน่าเชื่อถือและความอบอุ่นได้  กิจกรรมน าเข้าสู่กระบวนการบ าบัด
ก็จะท าให้สมาชิกกลุ่มรู้จักและเชื่อใจในตัวผู้ก ากับได้  การกระท าหรือพฤติกรรมของผู้ก ากับยังเป็น
แบบอย่างให้กับกลุ่ม  เกี่ยวกับค่านิยมของกลุ่มในการเปิดเผยตัวตน  การแสดงออกอย่างเป็น
ธรรมชาติ  การยอมรับอารมณ์ขัน  ความอดทนต่อระยะห่างบางอย่าง  (เช่น  การยอมรับข้อจ ากัด
บางอย่างของเพื่อนสมาชิกและเคารพต่อความไม่พร้อมที่จะมีส่วนร่วมของบางคนในการเปิดเผยตัวตน
ในตอนแรก)  จนก่อให้เกิดการยอมรับในการกระท าเหล่านั้น  และเกิดการแสดงออกอย่างมีพลัง   
ผู้ก ากับก็จะมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่ม ไปพร้อมกับการพัฒนาระดับของการรับรู้ความรู้สึกที่ มี 
ความหลากหลายและมิติของความสัมพันธ์ที่มีต่อสมาชิกกลุ่ม 
 ในขั้นตอนแรกนี้ผู้ก ากับต้องน าเข้าสู่กระบวนการบ าบัดทางด้านจิตใจกับภารกิจที่อยู่ตรงหน้า  
ผู้ก ากับจะต้องสามารถประเมินปัจจัยหลายอย่างที่มีผลกระทบต่อกระบวนการกลุ่ม   ซึ่งทักษะนี้ 
จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีความเข้าใจในวิธีการและมีประสบการณ์ที่มากพอ  อีกทั้งผู้ก ากับยังต้อง
ตระหนักถึงความรู้สึกต่อต้านของตนเองต่อกลุ่มที่อาจเกิดความรู้สึกขึ้นได้ด้วย  เนื่องจากเป็นเรื่อง
ธรรมดาที่ผู้ก ากับอาจจะมีประสบการณ์ความรู้สึกต่อต้านกลุ่ม  ซึ่งอาจเกิดจากการขาดการเตรียม
ความพร้อม  หรือการสร้างความคาดหวังขึ้นมาเอง  โดยที่ผู้ก ากับรู้สึกว่าตัวเองต้อง  “พยายามแสดง”  
หรือมีทัศนคติแบบเหมารวมต่อสมาชิกกลุ่ม  และหลีกเลี่ยงที่จะจัดการกับความคิดแบบน้ัน 
 ผู้ก ากับอาจจะต้องรับมือกับความรู้สึกและความคาดหวังเหล่านี้ของตนเองที่ผสมผสานกัน 
อยู่ ด้ วย  ทั้ งนี้ เทคนิคต่างๆ  ซึ่ งจะช่วยให้การน าเข้าสู่ กระบวนการบ าบัดเกิดขึ้น ได้มีดั้ งนี้   
(๑) เตรียมความพร้อมเรื่องแผนการด าเนินการและการจัดการกับความวิตกกังวลต่างๆ กับเพื่อน
ร่วมงานล่วงหน้า  (๒) ทบทวนขีดจ ากัดของตนเองเพื่อไม่ให้เกิด  “การฝืนแสดง”  ขึ้นในส่วนของ 
การแนะน าตัวเองต่อกลุ่ม  ซึ่งจะท าให้บทบาทและหน้าที่มีความชัดเจนตั้งแต่แรกเริ่มกระบวนการ  
(๓) อาจจะอนุญาตให้ความรู้สึกในด้านมิติของความสัมพันธ์เชิงลบ  เป็นเรื่องแรกที่จะพูดคุยกัน 



 

 

 

 

๑๖ 

 

 

ในการอภิปรายกลุ่มหรือในละครจิตบ าบัด  (๔) หากรู้สึกว่ามีอารมณ์ความรู้สึกร่วมมากจนเกินไป  
ควรปฏิเสธที่จะเป็นผู้ก ากับ  และอาจให้ผู้กับกับคนอื่นที่มีศักยภาพซึ่งสามารถท าได้มารับหน้าที่แทน 
 การสร้างความสามัคคีภายในกลุ่ม  (ความเหนียวแน่นและความเป็นหนึ่งเดียวกันของกลุ่ม)  
เป็นขั้นต่อไปที่จะเกิดต่อจากกิจกรรมน าเข้าสู่กระบวนการบ าบัดซึ่งเป็นขั้นตอนพื้นฐานในการเริ่มต้น
กระบวนการกลุ่ม  โดยผู้ก ากับจะช่วยพัฒนาความสามัคคีภายในกลุ่มให้มากขึ้น  เริ่มจากการสร้าง
ความรู้สึกถึงอัตลักษณ์ของกลุ่มและความเชื่อใจกัน  กล่าวคือ  การท าให้สมาชิกกลุ่มได้รู้จักกันและกัน  
ผู้ก ากับอาจจะเลือกใช้แบบฝึกหัดจากการแนะน าตนเองที่มีความหลากหลาย  และสามารถดัดแปลง
แบบฝึกหัดเหล่านี้ไปตามวัตถุประสงค์ของภารกิจกลุ่มในแต่ละครั้งได้  ทั้งนี้ผู้ก ากับจะขอให้สมาชิก 
แต่ละคนจับคู่และท าความรู้จักกัน  หลังจากนั้นจะให้สมาชิกแต่ละคนแนะน าคู่ของตนเองต่อกลุ่ม  
การเลือกคู่อาจจะเลือกคนที่รู้จักกันอยู่แล้ว  คนแปลกหน้า  คนที่ดูแตกต่างกันอย่างมาก  คนที่รู้สึก
ขัดแย้งกัน  หรืออาจเป็นคู่สมรสกันก็ได้  วิธีการจับคู่นั้นอาจมีโครงสร้างเพื่อให้สมาชิกแต่ละคน 
เกิดประสบการณ์บางอย่างที่ต่างออกไปกับคู่ของตนเอง  แล้วการจดจ าชื่อของคู่สมาชิกจะเกิดขึ้น
ตามมาภายหลัง  ทั้งนี้การสื่อสารแบบอวัจนภาษาบางอย่างก็จะถูกน ามาใช้ในการจับคู่นี้ได้ด้วย  เช่น  
การพูดคุยกันด้วยมือหรือหลัง  การจับคู่โดยให้คนหนึ่งปิดตาเดินโดยมีอีกคนหนึ่งคอยประคองพาเดิน  
เพื่ อ ให้ตระหนักถึ งปัญหาจากความไว้วางใจต่อกัน  นั่ น เอง  วิธีการอื่นที่ น ามาใช้   ได้แก่   
(๑) การน าเสนอตนเอง  โดยให้แต่ละคนแนะน าตัวและพูดถึงประวัติภูมิหลังตนเอง  ความคาดหวัง  
และสิ่งที่ชอบ  เป็นต้น  (๒) การน าการเคลื่อนไหวและการแสดงออกมาใช้ ในช่วงเริ่มแรก 
เพื่อการพัฒนากลุ่มอาจผสมผสานเข้ากับการเรียนรู้ประสบการณ์จากผู้อื่นซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อสร้าง
ความรู้สึกไว้วางใจ  การเปิดเผยตนเอง  และ  ความรู้สึกสนุกสนาน  สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นประโยชน์ต่อ
การแนะน าตัวในรูปแบบที่หลากหลาย  อย่างเช่น  การใช้จินตภาพ  และการสื่อสารแบบอวัจนภาษา  
เป็นต้น 
 Elaine  Eller  Goldman  แ ล ะ   Delcy  Schram  Morrison (1984,  p.17 – 18)   
ได้กล่าวว่าการสลับบทบาทเป็นเทคนิคหลักของละครจิตบ าบัด  โดยมีขั้นตอนให้เลือกแสดงเป็นบุคคล
ส าคัญในชีวิต  ซึ่งเป็นวิธีการที่ส าคัญที่จะน ามาใช้ในการบ าบัดแต่ละครั้ง  โดยที่ ผู้ก ากับบทบาท   
(นักบ าบัด)  จะต้องเข้าใจแนวคิดและวิธีการใช้ เทคนิคการสลับบทบาท  เพื่ อช่วยให้ เกิด 
การแลกเปลี่ยนบทบาทส าคัญในการสวมบทบาทเป็นตัวหลักและตัวช่วยนั้นส าเร็จได้  เมื่อมีการให้
เลือกสลับบทบาทก็มีความจ าเป็นที่ต้องเตรียมความพร้อมในส่วนอื่นๆ ที่มีความจ าเป็นต่อการแสดง
บทบาทนั้นๆ ด้วย  เช่น  ภรรยาจะสลับบทบาทเป็นสามี  ก็จะต้องถามถึงท่าทางและความรู้สึกของ
สามี  รวมถึงความรู้สึกในแต่ละครั้งที่พูดถึงสามีเมื่ออยู่ในบทบาทนั้น  ทั้งนี้การสลับบทบาทจะเป็น  
ตัวช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมาแทนที่เมื่อสวมบทบาทนั้นซ้ าๆ  และสิ่งที่จ าเป็นจะต้อง
เกิดขึ้นในขั้นตอนสุดท้ายคือการที่ผู้แสดงได้พูดถึงการที่ตนเองในขณะที่สวมบทบาทต่างๆ  ซึ่งจะช่วย
น าเข้าสู่การแสดงบทบาทส าคัญได้  ในการสลับบทบาทนั้น  มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 ๑. เป็นขั้นตอนที่ง่ายที่สุด  ที่จะได้รับรู้เกี่ยวกับบทบาทและสถานะนั้นๆ  ในการสลับบทบาท
จะช่วยให้ได้ข้อมูลและอากัปกิริยาของบทบาทนั้นและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
 ๒. การสลับบทบาทมีความจ าเป็นที่จะท าให้เข้าใจความรู้สึก  เกี่ยวกับบทบาทที่เลือกมา
แสดง  ซึ่งน าไปสู่การแสดงออกหรือทัศนคติที่มีต่อผู้คนได้ไวมากขึ้น 

https://www.abebooks.com/servlet/SearchResults?an=Elaine+Eller+Goldman%3B+Delcy+Schram+Morrison&cm_sp=det-_-bdp-_-author


 

 

 

 

๑๗ 

 

 

๓. การสลับบทบาทจะช่วยให้เข้าใจวิธีคิดและมุมมองของผู้แสดงบทบาทต่อบุคคลส าคัญ 
ที่เลือกมาแสดง  ซึ่งเปรียบเสมือนกระจกที่จะท าให้เกิดความเข้าใจคน คนนั้นมากยิ่งขึ้นด้วย 

๔. โดยธรรมชาติแล้วการสลับบทบาทจะช่วยขจัดกลไกทางจิตที่มีต่อบทบาทของบุคคลส าคัญ
ที่ เลือกมาแสดง  ในวัยรุ่นความเจ็บปวดทางใจส่วนใหญ่มาจากผู้ปกครองที่ เข้มงวด  ดังนั้น 
การสลับบทบาทแสดงเป็นพ่อ – แม่  ของตนเอง  จะช่วยให้มองเห็นพฤติกรรมด้านลบที่เกิดขึ้นจริง
ของตัวเองได้ด้วย 

๕. การสลับบทบาทแสดงเป็นบุคคลส าคัญในชีวิตของตนเองนั้น  จะช่วยให้ได้ค าตอบ 
จากค าถามหรือค าแนะน าที่เกิดขึ้นภายในใจของตัวเอง  เช่น  หากในชีวิตจริงพ่อ – แม่  เสียชีวิต 
ไปแล้ว  แต่มีสิ่งที่ยังค้างคาใจและต้องการค าปรึกษาซึ่งไม่สามารถขอความช่วยเหลือได้  ผู้ก ากับ   
(นักบ าบัด)  จะมีหน้าที่น าไปสู่การแสดงบทบาทของพ่อ – แม่  (ผู้ปกครอง)  เพื่อค้นหาค าตอบให้กับ
ตัวเองผ่านเหตุการณ์หรือฉากส าคัญของชีวิตนั่นเอง 

จะเห็นได้ว่าละครบ าบัดสามารถน ามาใช้ได้ดีโดยเฉพาะขั้นตอนเริ่มต้นในการน าเข้าสู่
กระบวนการบ าบัด  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่นผ่านการแสดงน าโดยมีที่มาจากบทบาทและ
ประสบการชีวิตของผู้แสดงเอง  อีกทั้งยังช่วยให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนกลุ่มได้ด้วย  และยังสามารถ
ให้การบ าบัดได้ทั้งภาษาพูดและภาษาท่าทาง  ซึ่งการเรียนรู้บทบาทของตนเองและผู้อื่นเป็นสิ่งที่
ส าคัญที่จะท าให้เกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตนเองได้ในอนาคต 

 
ศิลปบ าบัด 

 
 Margaret  Naumburg  (1987,  p.1 – 4)  ได้ อ ธิบ ายว่ า   ศิ ลปะบ าบั ด เป็ น วิ ธี ก าร 
บ าบัดพื้นฐานของจิตวิเคราะห์  โดยกระบวนการจะเข้าถึงกลไกทางจิตของบุคคลเพื่อสะท้อนความคิด
และความรู้สึกที่มีอยู่ภายในจิตใต้ส านึก  ผ่านการฉายภาพจิตออกมาทางภาพวาด  ซึ่งอาจเป็น  
การสื่อสารเชิงสัญลักษณ์ระหว่างผู้ป่วยกับผู้บ าบัดที่เชื่อมโยงไปถึงความคิดที่ฟุ้ งซ่าน  ความฝัน   
ความกลัว  ความคับข้องใจ  และความทรงจ าในอดีต  ซึ่งการสื่อสารออกมาทางภาพวาดนั้น  
ง่ายกว่าการพูดโดยตรง  จึงเหมาะกับกรณีของผู้ป่วยที่มีความยากล าบากต่อการแสดงความคิดและ
ความรู้สึกของตนเองผ่านทางค าพูด  ดังนั้นการฉายภาพจิตเชิงสัญลักษณ์นี้จะช่วยให้ผู้ ป่วยสามารถ
หลีกหนีภาวะเก็บกดได้ง่ายขึ้นด้วยการแสดงออกจากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆแทน  
นอกจากนี้ศิลปบ าบัดยังเหมาะกับคนที่มีปัญหาพฤติกรรม  หรือผู้ป่วยโรคประสาทและโรคจิตด้วย 

Harriet  Wadeson  (1980,  p.8 – 12  &  p.236 – 241)  กล่าวว่า  การบ าบัดด้ วย 
ศิลปบ าบัดในแต่ะละครั้งจะช่วยให้เกิดการค้นพบตัวเอง  ถือว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยอธิบายให้
ผู้อื่นได้เกิดความเข้าใจและเห็นความแตกต่างของตนเอง  ถึงแม้ว่ากระบวนการน าเสนอจะมีความเป็น
นามธรรมเข้าถึงได้ค่อนข้างยากเพราะมีความเฉพาะตัวในแต่ละบุคคล  ในการน ากระบวนการ 
จิตบ าบัดมาเป็นส่วนหนึ่งของการบ าบัดนั้นจะน าไปสู่การช่วยเหลือได้ง่ายขึ้น  โดยมีเครื่องมือและ
วิธีการที่ใช้ในกระบวนการศิลปบ าบัดดังนี้   



 

 

 

 

๑๘ 

 

 

๑. ภาพหรือผลงานศิลปะ  ที่จะสะท้อนถึงภูมิหลังจากประสบการณ์ในอดีตที่มีผลต่อ 
การพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคล  โดยสะท้อนออกมาผ่านผลงานศิลปะจากการอธิบายเรื่องราว 
ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับผลงานที่ได้แสดงออกมา 

๒. การลดกลไกป้องกันตนเอง  เนื่องด้วยการน าเสนอและแสดงผลงานของตนเองนั้น   
ไม่จ าเป็นต้องพูดทุกอย่างที่คิดท าให้เกิดความประหม่าหรือกังวลเกี่ยวกับความคาดหวังของตัวเอง
น้อยลง  เพราะไม่มีความคาดหวังพิเศษกับผลงานที่จะเกิดขึ้น  ซึ่งการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนั้น  
อาจเกิดจากความขัดแย้งและความตั้งใจพร้อมกันในระหว่างการท าผลงานได้  ถือว่าเป็นความท้าทาย
ที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการศิลปบ าบัด  แต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นจะท าให้เกิดการความเข้าใจตัวเอง   
มีการเรียนและเติบโตขึ้นได ้

๓. การน าเสนอผลงานในกระบวนการศิลปบ าบัด  เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมความรู้สึกหรือ
ความคิดที่แสดงออกมาทางผลงานศิลปะไม่ว่าจะเป็นภาพวาดหรือประติมากรรมก็ตาม  ถึงแม้ว่า
ผลงานจะมีความเฉพาะตัว  แต่จะถูกเชื่อมโยงไปกับความรู้สึก  ในบางคนอาจปฏิเสธความรู้สึก  
ที่แท้จริงกับผลงานที่แสดงออกมา  จึงอาจต้องให้เวลาในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างความรู้สึกกับ
ผลงานของตนเข้าด้วยกัน 

๔. ความคงที่ของผลงานศิลปะ  แม้ว่าจะผ่านเวลาการบ าบัดไปแล้วเป็นเดือนหรือเป็นปีก็ตาม  
ยังสามารถใช้ผลงานในการรื้อฟื้นความจ าได้  และในบางครั้งอาจก่อให้เกิดความเข้าใจตนเอง 
ในมุมมองใหม่ที่ได้ผ่านการพัฒนาแล้วเพิ่มเติมได้อีกด้วย  นอกจากนี้ยังอาจพบสัญญาณบางอย่าง  
ที่แสดงถึงการขอความช่วยเหลือจากกระบวนการศิลปบ าบัดได้ด้วยเช่นกัน 

๕. การแสดงออกผ่านผลงานศิลปะ  อาจไม่จ าเป็นต้องอาศัยกฎเกณฑ์ด้านภาษาศาสตร์หรือ
หลักเหตุผลใดๆ  เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ของแต่ละบุคคลที่เกิดขึ้นจากการท าผลงานได้ตั้งแต่ 
ครั้งแรก  ซึ่งจะสื่อถึงความใกล้ชิดและระยะห่างของความสัมพันธ์  ความเหมือนหรือความแตกต่าง  
ความรู้สึก  คุณลักษณะเฉพาะ  บริบทของชีวิตครอบครัว  ฯลฯ 

๖. การกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานตามกระบวนการศิลปบ าบัด  ซึ่งมีความจ าเป็น 
ที่จะสร้างความเข้าใจเพื่อช่วยให้เกิดความกระตือรือร้นในการสร้างสรรค์ผลงาน  โดยอาจใช้กิจกรรม
การเคลื่อนไหวทางร่างกายง่ายๆ  เช่น  กายบริหาร  หรือการแสดงบทบาทผ่านการเล่น  เพื่อให้เกิด
บรรยากาศที่ผ่อนคลายและสนุกสนานก่อนเข้าสู่กระบวนการศิลปบ าบัดตามขั้นตอน 

กลุ่มศิลปบ าบัด  ส่วนหนึ่งเกิดจากการพิจารณาความซับซ้อนของการบ าบัดรายบุคคล 
ที่น ามาสู่กระบวนการกลุ่มบ าบัดที่มีความท้าทาย  ทั้งนี้จากหลายๆ ประเด็นที่เกิดขึ้นจากสมาชิกกลุ่ม
จะเกี่ยวข้องกันและน ามาสู่กระบวนการกลุ่มได้  ไม่ว่าจะเป็นปฏิกิริยาที่มี ต่อกันของสมาชิกกลุ่ม  
เป้าหมายร่วม  เป็นต้น  แต่ทั้งน้ีในกรณีที่มีการบ าบัดรายบุคคลอาจยังคงการบ าบัดเฉพาะบุคคล 
ไว้ด้วย  ในส่วนองค์ประกอบที่ส าคัญของกระบวนการกลุ่มบ าบัดนั้น ประกอบด้วย  โครงสร้าง  
(รวมถึงกฎเกณฑ์และข้อตกลงของกลุ่ม)  บทบาทของผู้บ าบัด  การแสดงและการน าเสนอผลงาน
ศิลปะของแต่ละคนภายในกลุ่มบ าบัด  ภูมิหลังของสมาชิกกลุ่ม  เป็นต้น  ทฤษฎีการท ากลุ่มบ าบัดของ  
Irvin  D.  Yalom  ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นปรากฏการณ์เชิงบวกแก่สมาชิกกลุ่ม  ดังนี้     

๑. การสร้างความคาดหวังขึ้นมาใหม่ให้กับสมชิกกลุ่มอีกครั้ง  (Installation  of  hope) 
๒. ความคล้ายคลึงกันของสมาชิกกลุ่มซึ่งจะช่วยลดความรู้สึกโดดเดี่ยวลง  (Universality) 



 

 

 

 

๑๙ 

 

 

๓. การตระหนักคิดและเรียนรู้จากข้อมูลที่ได้จากกลุ่ม  (Imparting  of  information) 
๔. การเห็นประโยชน์ของผู้อื่น  (Altrurism) 
๕. การย้อนกลับไปแก้ปมประเด็นที่ก่อให้เกิดต้นตอของปัญหาซึ่งอาจมีรากฐานมาจาก

ประเด็นหรือความรู้สึกที่มีต่อครอบครัวดั้ งเดิม   (The  corrective  recapitulation  of  the  
primary  family  group) 

๖. พัฒนาการในการเข้าสังคม  (Development  of  socializing  techniques) 
๗. การเรียนรู้พฤติกรรมที่เหมาะสม  (Imitative  behavior) 
๘. การเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  (Interpersonal  learning) 
๙. ความเป็นหนึ่ งเดียวของสมาชิกกลุ่ มหรือความเหนียวแน่นของกลุ่ ม   (Group  

Cohesiveness) 
๑๐. การปลดปล่อยอารมณ์ที่รุนแรง  (การระบายอารมณ์)  (Cathasis) 
๑๑. ปัจจัยเกี่ยวกับความเป็นอยู่ในปัจจุบัน  (เช่น  ความตายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้)  (Existential  

factors) 

กระบวนการกลุ่มศิลปบ าบัดประกอบด้วย 
๑. รูปแบบและโครงสร้างของกลุ่มศิลปบ าบัด  อาจไม่เป็นทางการและมีอิสระมากกว่า 

กลุ่มบ าบัดในรูปแบบอื่น  โดยที่ วัตถุประสงค์ของกลุ่มอาจท าเพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิ ลปะ   
หรือท ากลุ่มเพื่อมุ่งเน้นที่การบ าบัด  นอกจากนี้การท ากลุ่มบ าบัดส่วนใหญ่จะเน้นความเฉพาะเจาะจง
ของสมาชิกกลุ่ม   ระยะเวลาและสถานที่บ าบัด  รวมถึงขั้นตอนและการอภิปรายในกลุ่ม   
แต่กระบวนการศิลปบ าบัดนั้น สามารถท าได้กว้างกว่า  มีอิสระและไม่ยึดติดกับโครงสร้างมากนัก   
แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม โครงสร้างยังถือว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญ  โดยเฉพาะกติกาพื้นฐานที่จะต้องสร้าง
ความชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการกลุ่ม  ที่ เกิดจากการประยุกต์วิธีการต่างๆของการบ าบัดเข้า
ด้วยกันนั่นเอง  ทั้งนี้สิ่งที่ส าคัญส าหรับสมาชิกกลุ่มคือข้อตกลงร่วมกันของกลุ่ม  ซึ่งกลุ่มจะต้องมี 
ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันและไว้เนื้อเชื่อใจกัน  หากไม่มี  ๒  สิ่งนี้แล้วจะเป็นการยากที่จะท าให้การ
บ าบัดบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้  แต่ความจ าเพาะบางอย่างของกลุ่มศิลปบ าบัดก็คือ  พื้นที่  แสงสว่าง  
และวัสดุส าหรับใช้ในการท างานศิลปะ  โดยที่นักศิลปบ าบัดต้องจัดหาวัสดุและอุปกรณ์หรืออาจให้
สมาชิกกลุ่มเป็นผู้จัดหามา  ในบางครั้งอาจมีการน าสื่อประเภทต่างๆ มาใช้ในกระบวนการด้วย   
ซึ่งวัสดุเหล่านี้มีความจ าเป็นและน ามาใช้ได้ทันที  เช่น  ดินสอสี  หมึก  สีเทียน  ดินน้ ามัน  สีน้ ามัน  
เป็นต้น  โดยวัสดุต่างๆ ที่น ามาใช้จะเป็นไปตามเป้าหมายของการบ าบัดในแต่ละครั้งนั่นเอง   
ส่วนองค์ประกอบอื่นๆ อาจใช้เทคนิคต่างๆ เข้ามาประกอบเพื่อให้การท างานเป็นธรรมชาติ  ทั้งนี้
สมาชิกกลุ่มอาจขอค าแนะน าจากผู้บ าบัดหรือสมาชิกคนอื่นภายในกลุ่มได้  โดยอาจจับคู่กันท างาน  
หรือท าเป็นกลุ่มย่อย  หรืออาจจะท าเป็นกลุ่มใหญ่  โดยทั่วไปแล้วสมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่จะมีอิทธิพลต่อ
โครงสร้างของกลุ่ม  เช่น  บางกลุ่มสมาชิกจะมีความกระตือรือร้นต่อการแลกเปลี่ยนและ 
แสดงความคิดเห็น  แต่บางกลุ่มอาจค่อนข้างช้าและมีความยากล าบากในการแสดงความคิดเห็น   
แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามสมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่ยังมีอิทธิพลเชิงบวกต่อโครงสร้างของกลุ่มอยู่ดี  ดังนั้น
นักศิลปะบ าบัดอาจต้องกระตุ้นให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มนั้นๆ 



 

 

 

 

๒๐ 

 

 

๒. การจัดสรรเวลา  ถือเป็นความยุ่งยากอย่างหนึ่งของกลุ่มศิลปบ าบัด  เพราะแต่ละครั้ง 
ของการบ าบัดสมาชิกกลุ่มมักจะท างานไม่เสร็จตามเวลาที่ก าหนด  ถึงแม้ว่าจะมีการก าหนดเวลา 
ในการบ าบัดแต่ละครั้งแล้วก็ตาม  บางครั้งอาจต้องเลื่อนการอภิปรายผลงานเป็นการบ าบัด  
ในครั้งต่อไป  เนื่องด้วยเวลาไม่เพียงพอต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ  นอกจากนี้อาจพบว่า  
สมาชิกกลุ่มผู้เป็นเจ้าของผลงานศิลปะนั้น  อาจเปลี่ยนประเด็นการอภิปรายผลงานได้อีกด้วย  
โดยเฉพาะเมื่อเวลาหมดก่อนที่ผลงานจะเสร็จแล้วต้องมาน าเสนอผลงานในครั้งต่อไป  จึงเป็นเรื่อง  
ที่จ าเป็นที่จะต้องจัดการ  แต่ปัญหาเหล่านี้มักจะไม่เกิดขึ้นกับสมาชิกกลุ่มที่มีการสื่อสารผ่านทางค าพูด
ที่ค่อนข้างน้อย  ถึงแม้ว่ากระบวนการกลุ่มบ าบัด  อาจเลื่อนออกไปได้เมื่อหมดเวลาก็ตาม  แต่จะไม่ 
ท าให้เกิดการเรียนรู้ปัญหาและท าให้ความคับข้องใจที่มีอยู่ไม่ได้ระบายออกมาตามผลงานที่ได้ท าขึ้น  
ดังนั้นในกลุ่มบ าบัดจึงควรมีช่วงที่น าเข้าสู่ประเด็นปัญหาให้กับสมาชิกกลุ่ม  ไม่ว่าในกลุ่มนั้น  
จะมีสมาชิกกลุ่มที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันน้อยหรือกลุ่มที่มีความสัมพันธ์ต่อกันได้ง่ายก็ตาม  อีกทั้งเพื่อให้
สมาชิกกลุ่มสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเต็มที่  นอกจากการแนะน าวัสดุที่จะต้องใช้แล้ว   
ยังรวมถึงการส่งเสริมให้สมาชิกได้รู้จักเคารพผู้อื่น  ซึ่งจะท าให้ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกลุ่ม  
และป้องกันไม่ให้สมาชิกในกลุ่มถูกละเลย  ในขั้นตอนการน าเสนอผลงานศิลปะนั้น ควรให้สมาชิกกลุ่ม
ให้ความสนใจในการน าเสนอผลงานของสมาชิกแต่ละคนภายในกลุ่มด้วย  ในกระบวนการบ าบัด   
นักศิลปบ าบัดต้องตัดสินใจในเรื่องระยะเวลา  เพื่ออธิบายเกี่ยวกับการเลือกใช้วัสดุที่มีผลต่อการท า
ผลงานศิลปะ  แต่จะต้องไม่รบกวนเวลาในการท าผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการอภิปรายที่ต้อง
ให้เวลาอย่างเพียงพอ  ทั้งนี้อาจต้องล าดับความส าคัญส าหรับการผลิตผลงานศิลปะ  อาจต้องสละ
เวลาในการอภิปรายบางส่วน  ดังนั้นนักศิลปบ าบัดจึงต้องก าหนดเป้าหมายของกลุ่มให้ชัดเจน   
สิ่งที่ส าคัญของกลุ่มคือการท างานด้วยความรับผิดชอบ  นักศิลปบ าบัดจึงอาจต้องก าหนดโครงสร้าง
ของกลุ่มให้ครอบคลุมกระบวนการโดยให้มีเวลาเพียงพอส าหรับการท าผลงานและการน าเสนอ   
ในส่วนปัจจัยแทรกซ้อนด้านเวลาที่ก่อให้เกิดปัญหาในกระบวนการกลุ่มบ าบัดคือ  สมาชิกกลุ่มบางคน
ไม่สามารถท างานเสร็จได้ในการบ าบัดเพียงครั้งเดียว  จึงอาจต้องรอให้สมาชิกคนน้ันท าผลงานให้เสร็จ
แต่ก็ไม่ควรให้เวลาล่วงเลยมากจนเกินไป  เพราะต้องให้ความส าคัญกับกระบวนการกลุ่มเป็นหลัก  
และยังเป็นการฝึกให้เกิดความรับผิดชอบต่อกลุ่มมากขึ้นด้วย  นอกจากนี้สมาชิกกลุ่มสามารถถาม 
ในสิ่งที่ต้องการหรือแสดงบทบาทได้ตามกรอบและกติกากลุ่ม  ในส่วนการน าเสนอผลงานนั้น 
บางครั้งอาจเริ่มจากสมาชิกที่ท าผลงานเสร็จก่อน  แต่ในสถานการณ์ที่ตรงกันข้ามอาจมีสมาชิกกลุ่ม
บางคนที่ไม่ต้องการรอและต้องการน าเสนอก่อน  หากท าให้กลุ่มด าเนินการต่อไปได้  อาจเริ่มจาก
สมาชิกคนนั้นก่อนก็ได้  โดยให้พิจารณาจากกลไกของกลุ่มเป็นส าคัญ  ในบางครั้งการน าเสนอผลงาน
ศิลปะ  อาจไม่มีเวลามากพอที่จะท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์จากการน าเสนอของสมาชิกทั้งกลุ่ม  จึงอาจ
เลือกผลงานเฉพาะขึ้นมาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้เช่นกัน  ซึ่งจะท าให้เกิดการเรียนรู้ที่แตกต่าง
กันออกไป  โดยมีเป้าหมายเฉพาะไปยังผลงานที่ได้น าเสนอนั่นเอง  และการน าเสนอผลงานศิลปะ
ร่วมกับการอภิปรายที่ผ่านประสบการณ์ในอดีต  ร่วมกับการที่สมาชิกกลุ่มคนอื่นได้สะท้อนความรู้สึก
และความคิดเห็นที่มีต่อผลงานน้ัน  จะส่งผลให้เกิดปฏิสัมพันธ์ต่อกันระหว่างสมาชิกกลุ่มได้อีกด้วย  

๓. การอภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านภาพวาด  ถือว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างมาก
ในกระบวนการกลุ่มศิลปบ าบัด  ไม่ว่าภาพวาดหรือผลงานศิลปะนั้นจะมีขนาดใหญ่หรือเล็กก็ตาม  
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ในช่วงแรกสมาชิกกลุ่มมักจะไม่ค่อยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในประเด็นที่ส าคัญเกี่ยวกับตนเอง   
แต่ในกระบวนการกลุ่มศิลปบ าบัดนั้น  สมาชิกกลุ่มจะรับรู้ถึงสิ่งที่ตนเองแฝงอยู่ในภาพ  โดยอาจ  
แสดงออกมาเป็นสัญลักษณ์  หัวข้อเรื่อง  ลักษณะเด่น  เป็นต้น  ถึงแม้ว่าสมาชิกจะไม่อธิบายตนเอง
ในระยะแรกก็ตาม  จะไม่มีการอธิบายผลงานซ้ าอีก  ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นความรู้สึกของการรับรู้ 
ในระดับบุคคลที่ ลึกลงไป  ดั งนั้ นการสื่อสารออกมาผ่ านสีหรือสิ่ งต่ างๆที่ ปรากฏในภาพ 
จึงมีความส าคัญที่สื่อถึงอารมณ์และความรู้สึกภายในจิตใจของเจ้าของผลงานชิ้นนั้นๆได้  โดยที่  
สมาชิกกลุ่มก็จะสามารถรับรู้ถึงสิ่งเหล่านี้  และเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องบันทึกไว้เป็นข้อมูลเป็นข้อมูล 
ของสมาชิกกลุ่ม  แต่อาจไม่จ าเป็นต้องอธิบายออกมาโดยตรง  อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ  
ของผลงานศิลปะก็อาจเกิดขึ้นได้เช่นกัน  ทั้งนี้ผลงานศิลปะของสมาชิกกลุ่มนั้นอาจเป็นภาพวาดที่มี
รูปร่างชัดเจนหรือไม่มีรูปร่างที่แน่นอน  ภาพเปลือย  ผลงานที่ดูหม่นหมอง  เป็นต้น  ในบางครั้ง
ผลงานศิลปะอาจสร้างความประหลาดใจ  ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่อาจเกิดขึ้นได้และนั่นแสดงถึงการสื่อสาร
และการตอบสนองต่อกระบวนการกลุ่มผ่านการอภิปรายเพื่อให้เกิดการส ารวจตนเอง 

๔. บทบาทของนักศิลปบ าบัดในกระบวนการกลุ่มบ าบัด  เริ่มต้นจากการเป็นผู้น ากลุ่มที่มั่นคง
และอ านวยความสะดวกให้กับสมาชิกกลุ่ม  ถ้าหากมีผู้น าการบ าบัดร่วมอาจแสดงบทบาทเดียวกัน
หรือต่างกันก็ได้  ในบางครั้งผู้น าการบ าบัดร่วมอาจไม่ใช่บุคลากรด้านศิลปะแต่จ าเป็นที่จะต้องมีทักษะ
ของการท ากลุ่ ม เชิ งบ าบั ด   (Therapeutic  Group  Skill)  โดยอาจเป็ นคนอื่ นที่ ดู แลงาน 
ด้านสุขภาพจิต  เช่น  จิตแพทย์  นักจิตวิทยา  นักสังคมสงเคราะห์  หรือพยาบาล  โดยผู้น ากลุ่มหลัก
จะเป็นผู้ เลือกผู้น ากลุ่มร่วมจากปัจจัยและรูปแบบของสมาชิกกลุ่มเป็นหลัก  ได้แก่  ขนาด  
กลุ่ม  เป้าหมายการบ าบัด  ระยะเวลาการบ าบัด  บริบทของหน่วยงาน  รูปแบบการบ าบัด  
ในแต่ละครั้ง  และลักษณะเฉพาะของบุคคล  เป็นต้น  แต่สิ่งที่ต้องตระหนักคือทักษะเฉพาะเพื่อเป็น
แบบอย่างด้านพฤติกรรมให้กับสมาชิกกลุ่ม  เช่น  ความเลียสละ  การยอมรับ  การให้ความเคารพ
ผู้อื่น  ความใส่ใจ  โดยอยู่ภายใต้กรอบและรูปแบบของกระบวนการบ าบัด  สิ่งที่ส าคัญของผู้บ าบัดคือ
การให้ความสนใจกับประเด็นที่มีความส าคัญที่ต้องควบคุม  ได้แก่  ระยะเวลา  การรับสมาชิกกลุ่ม  
ค่าบริการ  เป็นต้น  ทั้งนี้จะต้องใช้เวลาน้อยที่สุดในการที่จะท าให้สมาชิกกลุ่มกล้าเปิดเผยตนเอง  
ยอมรับ  และให้ความเคารพผู้อื่น  ซึ่งผู้บ าบัดจะต้องไม่ตัดสิน  และจะต้องพยายามสร้างบรรยากาศ 
ที่จะช่วยให้สมาชิกกลุ่มเกิดความเข้าใจในตนเอง  เห็นคุณค่าของคนอื่นและตนเอง  โดยผ่านการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ภายในกลุ่ม  แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือการเชื่อมโยงความรู้สึกที่มีต่อกัน
ของสมาชิกกลุ่ม  ในกระบวนการกลุ่มนั้น  บ่อยครั้งที่ผู้บ าบัดจะถูกวางตัวไว้ในต าแหน่งของคนที่มี
อ านาจและมีความฉลาด  ดังนั้นสิ่งที่ผู้บ าบัดควรท าคือการแสดงออกให้เห็นเหมือนกับครั้งแรก 
ของการบ าบัด  ในขั้นตอนของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านผลงานศิลปะ  หากนักศิลปบ าบัด 
ที่เป็นผู้บ าบัดได้ท าผลงานในระหว่างการบ าบัดด้วย  ในขั้นตอนนี้ผู้บ าบัดจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ผ่านการอธิบายผลงานของตนเองด้วยหรือไม่ก็ได้  แต่ในการน าเสนอนั้นจะต้องให้ความส าคัญไปที่ 
การช่วยเหลือเพื่อแก้ปัญหาให้กับสมาชิกกลุ่มไม่ใช่การให้ความส าคัญกับผลงานของตัวผู้บ าบัดเอง  
และจะต้องน าเสนอผลงานเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าต่อกระบวนการบ าบั ดรักษา  ซึ่งบ่อยครั้ง 
การแลกเปลี่ยนของผู้บ าบัดจะประกอบไปด้วยความรู้สึกและประสบการณ์ส่วนตัวที่มีต่อกลุ่มและ
สมาชิกกลุ่มแต่ละคน  ทั้งในอดีตและปัจจุบัน  ในการแลกเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นผลงานหรือค าพูด  
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จึงจ าเป็นต้องสร้างบรรยายกาศที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกกลุ่มเป็นส าคัญ  และในบางครั้งอาจเกิด
ข้อผิดพลาดได้บ้าง  แต่การแลกเปลี่ยนของผู้น ากลุ่มนั้นก็เพื่อให้สมาชิกกลุ่มได้รู้จักผู้บ าบัดมากขึ้นด้วย  
อีกทั้ งยังท าให้ผู้บ าบัดได้เข้าใจสมาชิกกลุ่มได้อีกด้วยเช่นกัน  ส่วนเหตุผลอื่นๆ ที่จะละเว้น 
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของผู้น ากลุ่ม  คือ  ปัจจัยด้านเวลาเนื่องจากการเพิ่มผลงานเข้ามาใน
กระบวนการเพื่อส ารวจปัญหานั้น  จะยิ่งลดเวลาการน าเสนอของสมาชิกกลุ่มแต่ละคนที่มีข้อจ ากัด  
อยู่แล้วลงไปอีก  ในส่วนเหตุผลต่อมา  ส าหรับบางกลุ่มที่มีนักศิลปบ าบัด ซึ่งเป็นผู้บ าบัดที่มี
ความสามารถด้านศิลปะจะส่งผลให้สมาชิกกลุ่มเกิดความประหม่าต่อการสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง
ได้โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก  แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้ที่สมาชิกกลุ่มจะให้ความสนใจ  
กับผลงานของผู้บ าบัดและน ามาเป็นข้ออ้างที่จะไม่ท าผลงานของตนเองได้เช่นกัน  ในการอ้างถึง
ผลงานของผู้บ าบัดจึงไม่ใช่เหตุผลที่สมาชิกกลุ่มจะไม่ท าผลงานศิลปะและนั่นก็ไม่ใช่เหตุผลที่ผู้บ าบัด 
จะไม่ท าผลงานศิลปะด้วยเช่นกัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการท าผลงานของผู้บ าบัดจะช่วยส่งเสริม  
ให้สมาชิกกลุ่มสามารถจัดการกับปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้  ในกระบวนการกลุ่มบ าบัดนั้น   
หากสมาชิกกลุ่มต้องการรู้ว่าสมาชิกคนอื่นคิดกับตนเองอย่างไร  ก็จะขอให้แต่ละคนบอกสิ่งที่ได้เห็น
จากผลงานชิ้นนั้นๆได้  ในส่วนขั้นตอนของการยุติกลุ่ม  ผู้น ากลุ่มจะสะท้อนความรู้สึกที่มีต่อผลงาน 
ในตอนท้ายร่วมกับสมาชิกคนอื่นๆ  องค์ประกอบที่เห็นได้ชัดเจนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ภายใน
กระบวนการกลุ่มบ าบัด  คือ  ภาวะการแข่งขันกันแบบพี่น้องในครอบครัว  เพื่อให้ผู้บ าบัด 
ที่เปรียบเหมือนผู้ปกครองสนใจ  พอใจ  หรือให้ความรัก  สมาชิกกลุ่มบางคนอาจมีการแสดง
พฤติกรรมเดิมๆ ซ้ าๆ  เพื่ อเรียกร้องความสนใจได้   กลุ่มจึงเป็นสังคมจ าลองที่ จะสะท้อน 
สภาพครอบครัวของสมาชิกนั่น เอง  กลไกของกลุ่มจะก่อให้ เกิดประสบการณ์ แก่สมาชิก 
ในการแก้ปัญหาทางอารมณ์ของตนเอง  ส าหรับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ผู้บ าบัดจะต้องพยายามตอบสนอง
สมาชิกและกลุ่มอย่างตรงไปตรงมาด้วยปฏิภาณและไหวพริบ  แต่ในสถานการณ์จริงที่ เกิดขึ้น 
ในกลุ่มบ าบัดนั้น  การที่ผู้บ าบัดจะตอบสนองความรู้สึกที่แตกต่างของสมาชิกแต่ละคนอาจท าได้
ค่อนข้างยาก  แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามทุกความรู้สึกที่ ส่ งต่อมายังผู้บ าบัดจะช่วยลดทอน 
ประเด็นปัญหาของสมาชิกกลุ่มลงได้  ในกลุ่มที่สมาชิกมีความรู้สึกเกิดขึ้นอย่างมากเกินกว่า
ประสบการณ์ของผู้บ าบัด  ในกรณีนี้ให้หาจุดร่วมเชื่อมโยงการบ าบัดเพื่อให้กลุ่มสามารถขับเคลื่อน
ต่อไปได้   ในส่วนการบ าบัดรายบุคคลพบว่ามี สิ่ งส าคัญคือการที่ผู้ เข้ารับการบ าบัดจะต้อง 
ใช้ความพยายามเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือแต่กลับไม่ได้รับการตอบสนอง  ดังนั้นอาจต้องใช้ปัจจัย
หลายอย่างมาสนับสนุนเพื่อให้เกิดความส าเร็จที่ เปรียบเสมือนแสงน าทาง  ซึ่งนั่นก็คือผู้บ าบัด 
ที่เป็นเสมือนความหวังของผู้เข้ารับการบ าบัดที่จะช่วยให้คนเหล่านั้นสามารถด าเนินชีวิตอยู่ได้และ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น  นอกจากนี้กลุ่มยังเป็นเหมือนการสร้างเครือข่ายผู้คนเพื่อช่วยส่งเสริม
ความเข้าใจผู้อื่นให้มากยิ่งขึ้นนั่นเอง 

การน าศิลปะมาใช้ร่วมกับจิตบ าบัดจะช่วยลดกลไกการป้องกันตนเอง  จึงสามารถเข้าถึงจิตใจ
ในส่วนลึกของผู้เข้ารับการบ าบัดหรือสมาชิกกลุ่มได้ง่ายขึ้น  ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าศิลปบ าบัดถือว่าเป็น
เทคนิคการบ าบัดทางจิตวิทยาที่มีความส าคัญเพื่อให้ผู้เข้ารับการบ าบัดหรือสมาชิกกลุ่มได้เกิด 
ความเข้าใจตนเองและผู้อื่น  ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่อกันภายในกลุ่ม   เพื่อให้
สามารถจัดการกับปัญหา  เกิดการพัฒนา  และเปลี่ยนแปลงตนเองได้อย่างเหมาะสมต่อไป     



 

 

 

 

๒๓ 

 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

Harriet  Wadeson  (1980,  p.241 – 242)  ได้ท ากลุ่มบ าบัดกับวัยรุ่นในโรงพยาบาล  
โดยสมาชิกกลุ่มมีอายุตั้งแต่  ๑๘ – ๒๙  ปี  ซึ่งส่วนใหญ่สมาชิกกลุ่มจะมีอายุอยู่ที่   ๑๙  ปี   
ทั้งนี้ผู้ป่วยจะเข้าร่วมกลุ่มศิลปบ าบัด  อย่างน้อย  ๑  กลุ่ม  จาก  ๒  กลุ่มบ าบัด  โดยมีสมาชิกกลุ่ม 
กลุ่มละ  ๔  – ๕  คน  ใช้ระยะเวลาในการบ าบัดประมาณ   ๖  เดือน  และใช้วัสดุ ง่ายๆ   
ในกระบวนการบ าบัด  เช่น  ดินสอสี  ดินเหนียวส าหรับปั้น  เป็นต้น  ใช้เวลาในการบ าบัดบัดต่อครั้ง  
๑  ชั่วโมง  และอีกครึ่งชั่วโมงส าหรับการอภิปราย  โดยที่ผู้บ าบัดจะให้ความสนใจต่อความรู้สึกและ
ปฏิกิริยาตอบสนองในภาพรวมของกลุ่มเป็นส าคัญ  ส าหรับสมาชิกกลุ่มศิลปบ าบัด  ๑  กลุ่ม  
ประกอบด้วยนักบ าบัดหลายคนที่ให้การดูแลผู้ป่วยที่เป็นสมาชิกกลุ่ม  ซึ่งผู้ป่วยจะพบจิตแพทย์  
เป็นรายบุคคล  อีกทั้งภายในหอผู้ป่วยนั้น  จะดูแลเรื่องการจัดการปัญหาด้วยจิตบ าบัดกับครอบครัว  
รวมถึงการท าศิลปบ าบัดกับครอบครัวด้วย  ทั้งนี้ในการบ าบัดนั้นอาจไม่พบปัญหาทั้งหมดของผู้ป่วย  
ดังนั้นจึงใช้กลุ่มศิลปบ าบัดเพื่อส ารวจปัญหา   

กลุ่มศิลปบ าบัด  มีวิธีด าเนินการที่แตกต่างกัน  ซึ่งผู้ป่วยใหม่บางคนมีความประสงค์  
จะเข้ากลุ่มเพื่อค้นหาความพึงพอใจด้วยวิธีต่างๆ  แต่จากรูปแบบการใช้ชีวิตท าให้ยากล าบาก 
ต่อการที่จะสนุกสนานกับสิ่งต่างๆที่ เกิดขึ้นในกลุ่มบ าบัด ได้  แต่ผู้ป่วยหลายคนกลับรู้สึกว่า   
ศิลปบ าบัด  ช่วยให้เขาได้เข้าใจตัวเอง  ซึ่งอาสาสมัครที่เข้าร่วมการบ าบัดในครั้งนี้  จะต้องเข้าร่วม
โปรแกรมพื้นฐานที่เป็นช่วงทดลองในระยะเวลา  ๓  สัปดาห์  หลังจากนั้นพบว่าอาสาสมัครที่เป็น
สมาชิกกลุ่มยังคงกลับมาเข้าร่วมกลุ่มศิลปบ าบัดอย่างต่อเนื่อง  โดยไม่มีใครออกจากการบ าบัด
ภายหลังระยะทดลองโปรแกรมใน  ๓  สัปดาห์แรก  ทั้งนี้ความคาดหวังของการบ าบัดในครั้งนี้  
เพื่อให้ผู้ป่วยมีการสื่อสารผ่านอวจนะภาษาลดลง  และช่วยให้ผู้ป่วยพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้อื่น 
ได้ดีขี้น  เกิดการเรียนรู้ที่จะเข้าใจตัวเองและเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้นั่นเอง 

โยธิน  จารุจุฑารัตน์  (๒๕๕๓ ก,  หน้า  ๓๕)  ได้ท าการประเมินสภาวะสุขภาพจิต  เพื่อ
คัดกรองเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกลุ่มจิตบ าบัด  ซึ่งพบว่าเยาวชนที่ผ่านการประเมินแล้วเข้าร่วมกลุ่ม
บ าบัดนั้น  ส่วนใหญ่มีปัญหาในด้านอารมณ์   ทั้งนี้ตามพัฒนาการทางจิตสังคม  ขั้นที่  ๕  ของ 
แอริคสัน  ที่กล่าวไว้ว่า  ในช่วงวัยนี้อารมณ์จะปั่นป่วน  เปลี่ยนแปลงง่าย  หงุดหงิดง่าย  เครียดง่าย  
โกรธง่าย  อาจเกิดอารมณ์ซึมเศร้าโดยไม่มีสาเหตุได้ง่าย  อารมณ์ที่ไม่ดีเหล่านี้  อาจท าให้เกิด
พฤติกรรมเกเร  ก้าวร้าว  มีผลต่อการเรียนและการด าเนินชีวิต     ซึ่งเห็นว่าปัญหาส่วนหนึ่ง 
ของเยาวชนที่กระท าผิดนั้นมาจากภาวะเก็บกดอารมณ์ด้วย  ที่ก่อให้เกิดความเครียดขึ้น  ประกอบกับ
การที่เยาวชนยังขาดความเข้าใจความรู้สึกและอารมณ์ของตนเอง  Art  Feeling  จึงเป็นเครื่องมือ 
ที่ช่วยให้เยาวชนได้มองเห็นความรู้สึกและอารมณ์ของตนเองได้เป็นรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น   
โดยผ่านผลงานศิลปะ  ที่เยาวชนได้ท าขึ้นจากกระบวนการกลุ่ม  อีกทั้ง  Art  Feeling  ยังใช้ใน 
การสร้างสัมพันธภาพในกระบวนการเริ่มต้นของการบ าบัดได้อีกด้วย  ประกอบกับการบ าบัดทาง 
จิตเวชถือเป็นปัญหาทางอารมณ์  ไม่ใช่เหตุผล  ดังนั้น  Art  Feeling  จึงมีส่วนส าคัญในการบ าบัด 
ได้มากยิ่งขึ้น  ร่วมกับการเขียนบันทึกประจ าของเยาวชนที่นอกจากจะเป็นการให้ค าปรึกษา 
ในเบื้องต้นแล้ว  ยังถือว่าเป็นการบ าบัดตามทฤษฎีการรู้คิดด้วย  ซึ่งเปรียบเสมือนการให้มุมมอง  



 

 

 

 

๒๔ 

 

 

แก่เยาวชนผ่านกระบวนการให้ค าปรึกษาเบื้องต้นจากการตอบบันทึกประจ าวัน  เพื่อให้เยาวชนเกิด
ความคิดใหม่นั่นเอง 

โยธิน  จารุจุฑารัตน์  (๒๕๕๗ ข,  หน้า  ๒๖ และ ๒๘)   ได้ท าการศึกษาเยาวชน 
ที่ได้รับการเลี้ยงดูแบบผลัดมือด้วยการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและให้การบ าบัดด้วย  
ศิลปบ าบัด  ซึ่งพบว่าเยาวชนมีแนวโน้มของความเศร้า  กังวล  และย้ าคิดย้ าท า  เกี่ยวกับเรื่องคดี 
ในระยะแรกของการถูกควบคุมตัวเนื่องจากถูกมารดาถอนประกัน  เมื่อผ่านการบ าบัดแล้วเยาวชน 
มีความรับผิดชอบและตั้งใจต่อการท างานศิลปะเป็นอย่างดี  เกิดการทบทวนความคิด  ความรู้สึก  
และความต้องการของตนเอง  รู้จักรอคอย  และเริ่มท าความเข้าใจผู้อื่นและปัญหาของตนเองมากขึ้น  
สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น  เยาวชนเริ่มตระหนักถึงข้อดีของการยับยั้งชั่งใจ  และผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากการกระท าต่างๆของตนเอง  อีกทั้งยังเกิดการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
กับตัวเองในขณะก่อนและหลังการถูกควบคุมตัวด้วย  สิ่งที่ควรปรับปรุง  เยาวชนยังมีปัญหาในด้าน
การควบคุมอารมณ์ของตนเองอยู่  เนื่องจากมีระยะเวลาในการบ าบัดที่จ ากัด   

ในด้านการบ าบัดวัยรุ่นที่มีปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรมด้วยศิลปบ าบัดนั้น  จะช่วย
ให้วัยรุ่นเกิดการเรียนรู้เพื่อเข้าใจตัวเองและสื่อสารให้คนรอบตัวรวมถึงคนอื่นเข้าใจเกิดความเข้าใจ
วัยรุ่นได้ง่ายขึ้น  ซึ่ งเป็นรูปแบบหนึ่งที่ส าคัญในการท าจิตบ าบัดส าหรับที่จะช่วยให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทั้งด้านการกระท า  อารมณ์  ความรู้สึก  ความคิด  ความเชื่อ  ค่านิยม  และทัศนคติ   
ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น  แต่ทั้งนี้ในการเลือกวิธีการบ าบัดนั้น  ต้องใช้การประเมินความสามารถ
และความถนัดของผู้บ าบัดและผู้เข้ารับการบ าบัดประกอบด้วย 



บทที่  ๓ 
วิธีด ำเนินกำรศึกษำและรวบรวมข้อมูลวิชำกำร 

 
ผลงานวิชาการฉบับนี้เป็นการศึกษาจากการท ากลุ่มศิลปบ าบัด  โดยน าผลงานศิลปะที่ได้  

มาจัดแสดงในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่  ๑๕  ว่าด้วยการยุติความรุนแรงต่อเด็กและ
เยาวชนในกระบวนการยุติธรรม  เพื่อเป็นเสี ยงสะท้อนจากเด็กและเยาวชนด้วยการสื่อสาร 
ผ่านการน าเสนอจากผลงานศิลปะเกี่ยวกับความรุนแรงและการยุติความรุนแรงที่มีต่อเด็กและเยาวชน
โดยใช้วิธีการศึกษาดังนี้   
 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 

เยาวชนจ านวน  ๑๒  คน  ที่มีความสนใจในการค้นหาและพัฒนาศักยภาพของตนเองผ่าน
การท างานศิลปะด้วยกระบวนการกลุ่มเชิงบ าบัด  ซึ่งฝึกอบรมอยู่ที่  ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชนชาย บ้านกรุณา   
 

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรศึกษำและรวบรวมข้อมูลวิชำกำร 
  

๑. เทคนิคศิลปบ าบัดและจิตบ าบัด  ส าหรับใช้ในกระบวนการกลุ่มบ าบัดเพื่อน าเข้าสู่ประเด็น
การสร้างสรรค์ผลงานและสะท้อนความคิดรวมถึงทัศนคติเกี่ยวกับประสบการณ์ในอดีตที่มีต่อ 
ความรุนแรงและการเสนอแนวทางเพื่อยุติความรุนแรง  

๒. วัสดุและอุปกรณ์ในการท าผลงานศิลปะ 
๒.๑ กระดาษเรเนซอง  ขนาด  A 3  ๕๐  แผ่น จ านวน  ๔  แพ็ค 
๒.๒ สีน  าโปสเตอร์และจานสี   จ านวน  ๑๒  ชุด 
๒.๓ พู่กันคละขนาด  (เล็ก,กลาง,ใหญ่)  จ านวน  ๑๒  ชุด 
๒.๔ ฟองน  า       จ านวน  ๑๒  ชิ น 
๒.๕ สีน  ามันแท่ง  (Oil  Pastel)  ๒๕  ส ี  จ านวน  ๑๒  กล่อง 
๒.๖ ดินสอด า  (๒ B)    จ านวน  ๑  โหล 
๒.๗ ยางลบ     จ านวน  ๑๒  ก้อน 
๒.๘ สีไม้  ๒๔  ส ี    จ านวน  ๑๒  กล่อง 
๒.๙ สีน  าหลุม     จ านวน  ๑๒  กล่อง 
๒.๑๐ กระดาษ  ๑๐๐  ปอนด์  แผ่นใหญ่  จ านวน  ๒๐  แผ่น 
๒.๑๑ แผ่นรองวาดภาพ  ขนาด  A ๓  จ านวน  ๑๒  แผ่น 



 ๒๖ 

๓. พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการผลงานศิลปะ  ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่  ๑๕  
ว่าด้วยการยุติความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม 
 

 
 

 
 

 
 
 



 ๒๗ 

วิธดี ำเนินกำรศึกษำและรวบรวมข้อมลูวิชำกำร 
 
 การศึกษาและรวบรวมข้อมูลวิชาการด้วยการท ากลุ่มศิลปบ าบัด  มีรายละเอียดดังนี้  

๑. รับประสานงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อหารือแนวทางการด าเนินการในการจัด
กิจกรรมกลุ่มกับเด็กและเยาวชนเพื่อผลิตผลงานศิลปะส าหรับใช้สื่อสารกับบุคคลภายนอก 

๒. ติดต่อประสานงานกับวิทยากร/ที่ปรึกษา  เพื่อวางแผนการด าเนินงาน 
๓. รับสมัครเด็กและเยาวชนที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มบ าบัด  ณ  ศูนย์ฝึกและ

อบรมเด็กและเยาวชนชาย บ้านกรุณา 
๔. จัดกลุ่มศิลปบ าบัดกับเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชาย บ้านกรุณา   

ตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้  ระหว่างวันที่  ๗ – ๘  และ  ๑๔ – ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๐ 
๕. ประชุมสรุปผลการด าเนินงานและคัดเลือกผลงานเยาวชน  ในวันที่  ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๖๐  

ณ  สถาบันวิจัยและพัฒนา  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน    
๖. จัดแสดงผลงานและน าเสนอผลงานศิลปะของเด็กและเยาวชนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ยุติธรรม  และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงยุติธรรม  ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ   
ครั้งที่  ๑๕  ว่าด้วยการยุติความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม  ระหว่างวันที่   
๒๘ – ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๐  ณ    ศูนย์ประชุมวายุภักษ์   โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา   
ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร ์ แจ้งวัฒนะ 
 



บทที่  ๔ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 ผลงานวิชาการฉบับนี้ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับกระบวนการศิลปบ าบัด 
เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยเด็กและเยาวชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงและการยุติ
ความรุนแรง  ส าหรับน าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่  ๑๕  ว่าด้วยการยุติความรุนแรง
ต่อเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม  ซึ่งได้ผลการศึกษาโดยมีรายละเอียดดังนี้   
 

ข้อมูลเบื้องตน้เกี่ยวกับสมาชิกกลุ่ม 
 
 กรณีศึกษาที่  ๑  เยาวชนอายุ  ๑๗  ปี  กระท าผิดด้วยคดีปล้นทรัพย์  ๓  คดี  ศาลเยาวชน
และครอบครัว  ตัดสินคดีที่  ๑  ให้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นเวลาขั้นต่ า  ๓  ปี  และขั้นสูง  ๔  ปี, คดีที่  
๒  ให้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นเวลาขั้นต่ า  ๒  ปี  และขั้นสูง  ๔  ปี,  คดีที่  ๓  ให้เข้ารับการฝึกอบรม
เป็นเวลาขั้นต่ า  ๒  ปี  และขั้นสูง  ๔  ปี  เยาวชนเข้ารับการฝึกอบรมที่  ศูนย์ฝึกและอบรมฯ 
บ้านกรุณา  ได้  ๕  เดือนเศษ  จึงท าเรื่องขอย้ายสถานควบคุมไปที่  ศูนย์ฝึกและอบรมฯบ้านกาญจนา
ภิเษก  ซึ่งเยาวชนฝึกอบรมได้ประมาณ  ๓  เดือนเศษ  เยาวชนได้ลาเยี่ยมบ้านและไม่ได้กลับมาเข้ารับ
การฝึกอบรมต่อตามเดิม  จึงถูกส่งตัวกลับมาที่  ศูนย์ฝึกและอบรมฯบ้านกรุณา  ซึ่งเยาวชนกลับมาได้
เกือบ  ๑  เดือน  ก่อนมาเข้าร่วมกลุ่มศิลปบ าบัด  โดยที่เยาวชนผ่านการฝึกอบรมและควบคุมตัว
มาแล้วเป็นเวลาทั้งสิ้น  ๑  ปี  ๔  เดือน  ทั้งนี้เยาวชนเป็นคนชอบอ่านหนังสือ  เคยผ่านการประกวด
การแข่งขันด้านการพูด  ในระหว่างควบคุมตัวเยาวชนมีความกังวลในเรื่องครอบครัวโดยเฉพาะปัญหา
ที่มารดาถูกโกงเงิน  จากการที่เยาวชนย้ายสถานที่ควบคุมตัวท าให้เยาวชนมีท่าทีต่อต้านกับระบบของ  
ศูนย์ฝึกและอบรมฯบ้านกรุณา  อยู่บ้าง  แต่หากรับฟังความคิดเห็นเยาวชนจะมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น   
อีกทั้งเยาวชนยังมีอารมณ์และพฤติกรรมที่ไม่มั่นคง  ชอบประชด  ถูกกระตุ้นได้ง่าย  มักจะท าร้าย
ผู้อื่นเพื่อระบายออก  และใช้ยาเสพติดเพื่อจัดการกับความเครียดให้ตนเองมีความสุขขึ้น  นอกจากนี้
เยาวชนอยู่ในระหว่างการเสนอเรื่องเพื่อขอย้ายสถานที่ควบคุมตัว  ไปอยู่ที่  ศูนย์ฝึกและอบรมฯ  
จ.อุบลราชธานี  ซึ่งเป็นการย้ายสถานที่ควบคุมตั วโดยความสมัครใจของเยาวชนและมารดา 
ด้วยสาเหตุของปัญหาทางครอบครัว 
 กรณีศึกษาที่  ๒  เยาวชนกระท าผิดมาแล้ว  ๖  คดี  ได้แก่  เสพกัญชา  เมื่ออายุ  ๑๓  ปี,  
ครอบครองยาบ้าฯและยาไอซ์  รวม  ๓  คดี  เมื่ออายุ  ๑๔  ปี,  สูดดมสารระเหย  เมื่ออายุ  ๑๕  ปี  
และวิ่งราวทรัพย์  เมื่ออายุ  ๑๗  ปี  ปัจจุบันเยาวชนอายุ  ๑๘  ปี  ศาลเยาวชนและครอบครัว  
ตัดสินให้เยาวชนเข้ารับการฝึกอบรมเป็นเวลาขั้นต่ า ๒ ปี  และขั้นสูง ๓ ปี  ทั้งนี้เยาวชนถูกควบคุมตัว
มาแล้วเป็นเวลาทั้งสิ้น  ๑  ปี  ๑๐  เดือน  ซึ่งเยาวชนเคยย้ายสถานที่ควบคุมตัวไปอยู่ที่  ศูนย์ฝึกและ
อบรมฯบ้านกาญจนาภิเษก  ได้ประมาณ  ๓  เดือน  แต่ท าผิดระเบียบเกี่ยวกับโทรศัพท์และยาแก้ไอ  
จึงถูกส่งตัวกลับมาที่  ศูนย์ฝึกและอบรมฯบ้านกรุณา  ในระหว่างที่ฝึกอบรมเยาวชนยังขาดเป้าหมาย
และไม่มีแผนชีวิต  ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์  เสพยาเสพติดหลายชนิดเพื่อคลายเครียด  



 ๒๙ 

และเคยท าร้ายตัวเองด้วยการกรีดศีรษะ  ในด้านครอบครัวนั้น  บิดาของเยาวชนเคยท าผิดและ 
ถูกจับกับกุมตั้งแต่เยาวชนอายุได้ประมาณ  ๕  เดือน  ส่วนมารดามีปัญหาสุขภาพจึงไม่มีเวลา 
ให้การดูแลเอาใจใส่ต่อเยาวชนได้อย่างเต็มที่  อีกทั้งเยาวชนยังถูกทอดทิ้งและปล่อยปละละเลย 
จากย่าด้วย   
 กรณีศึกษาที่   ๓  เยาวชนอายุประมาณ  ๑๗  ปี  กระท าผิดในคดีครอบครองยาบ้า 
เพื่อจ าหน่าย  ๒  คดี  โดยที่ เยาวชนเคยถูกควบคุมตัวอยู่ที่สถานแรกรับเด็กและเยาวชนชาย 
บ้านเมตตา  ประมาณ  ๓  เดือน  ต่อมาเมื่อศาลเยาวชนและครอบครัว  ได้ตัดสินให้เยาวชนเข้ารับ
การฝึกอบรม  เยาวชนจึงย้ายมาอยู่ที่  ศูนย์ฝึกและอบรมฯบ้านกรุณา  ได้ประมาณ  ๗  เดือน   
ซึ่งเยาวชนถูกควบคุมตัวมาแล้วเป็นเวลารวมทั้งสิ้นรวม  ๑๐  เดือน  และยังเหลือเวลาในการฝึกอบรม
อีก  ๒  เดือน  ๑๔  วัน  จากระยะเวลาการฝึกอบรมตามค าพิพากษาเป็นเวลาทั้งสิ้น  ๑  ปี   
ทั้งนี้เยาวชนอยู่ในความดูแลของมารดาและบิดาเลี้ยง  โดยที่มารดามักจะให้การเลี้ยงดูต่อเยาวชน
อย่างตามใจ  และเยาวชนไม่มีปัญหาความขัดแย้งกับบิดาเลี้ยง  ก่อนถูกด าเนินคดีนั้น  เยาวชนเรียน
ไม่จบชั้นประถมศึกษาปีที่   ๕  เนื่องจากไม่ ใส่ ใจการเรียน  และมักใช้ เวลาว่างในการขับขี่
รถจักรยานยนต์  ออกเที่ยวเตร่  คบเพื่อนที่เสพและจ าหน่ายยาเสพติด  ทะเลาะวิวาท  นอกจากนี้
เยาวชนยังมีปัญหาจากการน ายารักษาโรคบางชนิดมาใช้ผิดวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดอาการมึนเมาด้วย 
 กรณีศึกษาที่   ๔  เยาวชนอายุ  ๑๗  ปี   กระท าความผิดในคดีร่วมกันปล้นทรัพย์   
ศาลเยาวชนและครอบครัว  ตัดสินให้เข้ารับการฝึกอบรมที่  ศูนย์ฝึกและอบรมฯบ้านกรุณา  เป็นเวลา  
๒  ปี  ซึ่งเยาวชนฝึกอบรมมาแล้วเป็นเวลา  ๑  ปี  และได้รับการลดระยะเวลาฝึกอบรม  จึงเหลือ
เวลาในการฝึกอบรมอีก  ๔  เดือน  ทั้งนี้เยาวชนมาจากครอบครัวที่บิดาและมารดาเลิกร้างกัน  โดยที่
เยาวชนได้รับการเลี้ยงดูแบบผลัดมือจากบิดา  มารดา  และย่า  หากเยาวชนเกิดความอึดอัดใจ  
จากการอยู่ร่วมกับผู้ปกครองคนหนึ่งคนใด  เยาวชนก็จะย้ายไปอยู่กับผู้ปกครองอีกคน  ท าให้  
การอบรมเลี้ยงดูเยาวชนไม่ต่อเนื่อง  อีกทั้งหากโดนผู้ปกครองว่ากล่าวตักเตือน  เยาวชนมักจะท าร้าย
ตัวเองด้วยการกรีดหน้าและศีรษะ  จากการเลี้ยงดูของครอบครัวส่งผลให้เยาวชนท าอะไรตามใจ
ตนเอง  ขาดการควบคุมอารมณ์ของตัวเองอย่างเหมาะสม  และมักจะเป็นฝ่ายเริ่มต้นก่อเรื่องทะเลาะ
วิวาทก่อนเสมอ 
 กรณีศึกษาที่  ๕  เยาวชนอายุ  ๑๘  ปี  กระท าผิดมาแล้ว  ๓  ครั้ง  ด้วยคดีปล้นและ 
วิ่งราวทรัพย์  ศาลเยาวชนและครอบครัว  ตัดสินให้เยาวชนเข้ารับการฝึกอบรมจนกว่าจะอายุครบ  
๒๔  ปี  และเยาวชนถูกอายัดคดีจึงจะต้องไปจ าคุกต่อที่เรือนจ าภายหลังจากครบก าหนดการฝึกอบรม  
ซึ่งเยาวชนเข้ารับการฝึกอบรมที่  ศูนย์ฝึกและอบรมฯบ้านกรุณา  มาแล้ว  ๑  ปี  และเหลือระยะเวลา
ฝึกอบรมอีก  ๕  ปี  ทั้งนี้เยาวชนได้รับการเลี้ยงดูอย่างปล่อยปละละเลย  และหากเยาวชนมีปัญหา
พฤติกรรมจะได้รับการตักเตือนจากครอบครัวเพียงเล็กน้อย  เยาวชนจึงมีอิสระค่อนข้างมาก  อีกทั้ง
เยาวชนยังมีปัญหาในการควบคุมอารมณ์ของตนเอง  และมักจะท าร้ายตัวเองด้วยการกรีดแขน  
นอกจากนี้ยังพบว่าเยาวชนมีรอยสักตามร่างกายเป็นจ านวนมาก 
 กรณีศึกษาที่  ๖  เยาวชนอายุ  ๑๘  ปี  มาจากครอบครัวที่บิดาและมารดาเลิกร้างกัน  
มารดาทิ้งเยาวชนไป  โดยที่ไม่ได้ติดต่อกลับมาหาเยาวชนอีกเลย  ส่วนบิดามีครอบครัวใหม่  ถึงแม้ว่า
เยาวชนจะอยู่ในความดูแลของบิดาแต่ความสัมพันธ์ค่อนข้างห่างเหิน  นอกจากนี้เยาวชนยังมีบุตร  



 ๓๐ 

แล้ว  จ านวน  ๒  คน  ทั้งนี้เยาวชนกระท าผิดด้วยคดีวิ่งราวและปล้นทรัพย์  ๓  คดี  และมีประวัติใน
การท าร้ายร่างกายผู้ เสียหายด้วย   ศาลเยาวชนและครอบครัว  ตัดสินให้ เย าวชนเข้ารับ 
การฝึกอบรมที่   ศูนย์ฝึกและอบรมฯบ้านกรุณา  คดีละ  ๒  ปี  ซึ่งเยาวชนฝึกอบรมมาแล้ว   
๑๑  เดือน  คงเหลือระยะเวลาฝึกอบรมทั้งสิ้น  ๑  ปี  ๖  เดือน  นอกจากน้ีเยาวชนเคยถูกควบคุมตัว
อยู่ที่สถานแรกรับเด็กและเยาวชนชายบ้านเมตตามาก่อน  และในระหว่างนั้นเยาวชนเคยเกิด
ความเครียดเพราะคิดถึงครอบครัวจึงท าร้ายร่างกายตัวเองด้วยการกรีดหน้า  
 กรณีศึกษาที่  ๗  เยาวชนอายุ  ๑๗  ปี  ๖  เดือน  กระท าผิดในคดีปล้นทรัพย์  ศาลเยาวชน
และครอบครัว  ตัดสินให้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นเวลาขั้นต่ า  ๓  ปี  และขั้นสูง  ๔  ปี  โดยที่เยาวชน
เข้ารับการฝึกอบรมที่  ศูนย์ฝึกและอบรมฯบ้านกรุณา  มาแล้วเป็นเวลา  ๒  ปี  คงเหลือเวลา 
ในการฝึกอบรมอีก  ๑  ปี  ทั้งนี้เยาวชนมีพี่ชายที่เคยมีประวัติในการกระท าผิดตั้งแต่เด็กและเคยผ่าน
การฝึกอบรมที่   ศูนย์ฝึกและอบรมฯ จ.ราชบุรี  มาก่อน  แต่ด้วยความเป็นห่วงเยาวชน  พี่ชาย 
จึงสารภาพว่าร่วมกระท าผิดด้วยในครั้งนี้  เพื่อที่จะได้เข้ามาดูแลเยาวชน  ก่อนหน้าที่ เยาวชน 
จะถูกด าเนินคดีนั้น  เยาวชนอยู่ในความดูแลของตาที่จังหวัดราชบุรี  แต่ตาของเยาวชนมีอายุมาก 
จึงไม่สามารถติดตามและควบคุมพฤติกรรมของเยาวชนได้  ประกอบกับมารดามีปัญหาสุขภาพ   
ส่วนบิดาทอดทิ้งไป  เยาวชนจึงเร่ร่อนมาถึงสนามหลวง  กรุงเทพมหานคร  ประกอบอาชีพเลี้ยงดู
ตนเองด้วยการจ าหน่ายแผ่นบันทึกข้อมูลละเมิดลิขสิทธิ์  จ าหน่ายยาเสพติด  จนกระทั่งกระท าผิด  
ด้วยการปล้นทรัพย์วัยรุ่นในบริเวณนั้น  นอกจากนี้เยาวชนยังเคยท าร้ายตัวเองโดยการกรีดแขนด้วย 
 กรณีศึกษาที่  ๘  เยาวชนอายุ  ๑๗  ปี  มีแนวโน้มของพฤติกรรมต่อต้านสังคม  ทะเลาะ
วิวาทบ่อยครั้ง  เคยใช้อาวุธท าร้ายร่างกายผู้อื่นและไม่ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น  ซึ่งเยาวชนเริ่ม
ใช้ความรุนแรงเมื่ออายุประมาณ  ๑๐  ปี  เพราะถูกเพื่อนล้อว่าไม่มีบิดาและมารดา  ทั้งนี้เยาวชน
กระท าผิดด้วยคดีร่วมกันฆ่าผู้อื่น  ศาลเยาวชนและครอบครัว  ตัดสินให้เยาวชนเข้ารับการฝึกอบรมที่  
ศูนย์ฝึกและอบรมฯบ้านกรุณา  เป็นเวลา  ๓  ปี  โดยที่เยาวชนผ่านการฝึกอบรมมาแล้วเป็นเวลา   
๑๐  เดือน  คงเหลือเวลาในการฝึกอบรมอีก  ๒  ปี  ๒  เดือน  ในช่วงแรกรับตัวนั้น  เยาวชนมี
อารมณ์ เศร้าและมีแนวโน้มในการท าร้ายร่างกายตัวเอง  แต่เมื่อเยาวชนสามารถปรับตัวได้   
จึงมีการดูแลตัวเองได้ดีขึ้น  นอกจากนี้เยาวชนยังค่อนข้างเงียบและเก็บตัวเพราะมีความคิดว่าไม่มีใคร
สนใจจึงต้องอยู่รอดได้ด้วยตัวเอง  อีกทั้งเยาวชนยังมีปัญหาในการควบคุมความโกรธด้วย 
 กรณีศึกษาที่  ๙  เยาวชนอายุประมาณ  ๒๒  ปี  กระท าผิดด้วยคดี  ร่วมกันกระท าช าเราฯ  
ซึ่งผู้เสียหายคือคนรักของเยาวชน  แต่ผู้ปกครองของผู้เสียหายไม่ยินยอม  ศาลเยาวชนและครอบครัว  
จึงตัดสินให้เยาวชนเข้ารับการฝึกอบรมที่   ศูนย์ฝึกและอบรมฯบ้ านกรุณา  เป็นเวลา  ๒  ปี   
โดยที่เยาวชนเข้ารับการฝึกอบรมมาแล้ว  ๑  ปี  ๕  เดือน  เหลือระยะเวลาในการฝึกอบรมอีก   
๖  เดือนเศษ  ทั้งนี้มารดาของเยาวชนเสียชีวิตไปเมื่อ  ๒  ปีก่อน  ด้วยโรคไต  นอกจากนี้ในเบื้องต้น
ยังไม่พบว่าเยาวชนมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรง  แต่เยาวชนชอบดื่มน้ ากระท่อมต้มเพื่อท าให้
ตนเองมึนเมา  และเยาวชนยังมีความคิดว่าการศึกษาไม่ใช่เรื่องส าคัญ 
 กรณีศึกษาที่  ๑๐  เยาวชนอายุประมาณ  ๑๘  ปี  เคยกระท าผิดและถูกฝึกอบรมมาก่อน  
แต่ถูกอายัดคดีท าให้ไม่ได้รับการปล่อยตัว  ซึ่งเยาวชนกระท าผิดในคดีเกี่ยวกับทรั พย์  ได้แก่   
ลักทรัพย์  วิ่งราวทรัพย์  และปล้นทรัพย์  ศาลเยาวชนและครอบครัว  ตัดสินให้เยาวชนเข้ารับ  



 ๓๑ 

การฝึกอบรมที่   ศูนย์ฝึกและอบรมฯบ้านกรุณา  เป็นเวลาขั้นต่ า  ๑  ปี   และขั้นสูง  ๒  ปี   
โดยที่เยาวชนเข้ารับการฝึกอบรมมาแล้วเป็นเวลา  ๑  ปี  ๑๐  เดือน  คงเหลือเวลาในการฝึกอบรมอีก  
๘  เดือน  ทั้งนี้บิดาของเยาวชนมักจะดื่มสุราจึงไม่ได้ให้การดูแลเอาใจใส่ต่อเยาวชน เท่าที่ควร   
ท าให้เยาวชนต้องเร่ร่อนเลี้ยงดูตัวเอง  อีกทั้งเยาวชนยังผูกพันกับพี่ที่อยู่เรือนจ าและยึดเป็นแบบอย่าง
ในการด าเนินชีวิต  ในช่วงแรกรับตัวนั้น  เยาวชนเคยมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับกลุ่มเพื่อนมาก่อนและ 
คิดจะแก้แค้น  แต่ด้วยระเบียบและกติกาต่างๆ  เยาวชนจึงพยายามควบคุมตนเอง  
 กรณีศึกษาที่  ๑๑  เยาวชนอายุ  ๑๘  ปี  กระท าความผิดเป็นครั้งที่  ๔  ในคดีครอบครอง
กัญชา  ศาลเยาวชนและครอบครัว  ตัดสินให้เยาวชนเข้ารับการฝึกอบรมเป็นเวลา  ๑  ปี  ที่  ศูนย์ฝึก
และอบรมฯบ้านกรุณา  ซึ่งเยาวชนผ่านการฝึกอบรมมาแล้วเป็นเวลา  ๒  เดือน  คงเหลือระยะเวลา
ในการฝึกอบรมอีก  ๖  เดือน  ทั้งนี้ เยาวชนมาจากครอบครัวที่บิดาและมารดาแยกทางกัน   
เมื่อเยาวชนมีปัญหาพฤติกรรม  มารดาจะตักเตือนบ้างแต่ไม่เข้มงวด  ต่อมาเมื่อเยาวชนอายุได้   
๑๔  ปี  จึงแยกออกไปอยู่กับพี่ซึ่งเป็นญาติห่างๆ  ท าให้เยาวชนมีอิสระมากยิ่งขึ้น  เริ่มคบเพื่อน  
ที่เสพยาเสพติด  มีเรื่องทะเลาะวิวาท  ขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยความเร็วบนท้องถนน  ซึ่งเยาวชน  
เสพยาเสพติดเพื่อคลายความกังวลและท าให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้น  อีกทั้งเยาวชนยังติดเพื่อนและติดยา 
เสพติดด้วย  และเรียนไม่จบการศึกษาภาคบังคับ  นอกจากนี้ ในการกระท าผิดทั้ ง  ๔  คดี   
ของเยาวชนเป็นคดีเกี่ยวกับการจ าหน่ายยาเสพติดทั้งสิ้น 
 กรณี ศึกษาที่   ๑๒  เยาวชนอายุ   ๑๗  ปี   ซึ่ งเยาวชนต้องออกจากโรงเรียนตั้ งแต่ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓  เพราะต้องดูแลบิดา  ต่อมาเยาวชนมีครอบครัวและมีลูกสาว  จากสาเหตุที่ 
ไม่มีเงินซื้อนมให้ลูก  เยาวชนจึงเดินยอดและจ าหน่ายยาไอซ์  ซึ่งเป็นที่มาของการกระท าผิดจ านวน  
๓  คดี  ศาลเยาวชนและครอบครัว  ตัดสินให้เยาวชนเข้ารับการฝึกอบรม  ในคดีแรกเป็นเวลา   
๔  เดือน  และคดีที่  ๒  เป็นเวลาขั้นต่ า  ๔  ปี  และขั้นสูง  ๕  ปี  ส่วนคดีที่  ๓  ยังไม่ได้ตัดสิน   
โดยที่เยาวชนเข้ารับการฝึกอบรมมาแล้วเป็นเวลา  ๒  เดือน  และเหลือระยะเวลาในการฝึกอบรมอีก  
๔  ปี  ๒  เดือน  ในขณะนี้เยาวชนฝึกอบรมอยู่ที่  ศูนย์ฝึกและอบรมฯบ้านกรุณา  และเยาวชนก าลัง
เรียนในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ซึ่งเยาวชนมีความพยายามและ 
มีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง 
 จากข้อมูลของกรณีศึกษาทั้ง  ๑๒  คน  อาจพบว่าระยะเวลาในการฝึกอบรมไม่สอดคล้องกับ
จ านวนคดีและการตัดสินซึ่งเป็นเพราะในบางกรณีมีการนับระยะเวลารวมตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการ
พิจารณาคดี  (ควบคุมตัวในสถานแรกรับฯ  ตามกระบวนงานสถานพินิจฯ)  และบางกรณีได้รับการลด
ระยะเวลาการฝึกอบรมหรือเปลี่ยนแปลงค าพิพากษา  และบางกรณีให้ฝึกอบรมรวมทุกคดีในช่วง
ระยะเดียวกัน  เป็นต้น  นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าเยาวชนทั้ง  ๑๒  คน  ส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่ไม่
อบอุ่น  บิดาและมารดาเลิกร้างกัน  ท าให้ขาดการดูแลเอาใจใส่ที่ดีและทอดทิ้งเยาวชน  อีกทั้งเยาวชน
ยังไม่ได้รับแบบอย่างที่ดีด้วย  ซึ่งพบว่าเยาวชนมีอารมณ์และพฤติกรรมที่ไม่มั่นคง  ขาดการควบคุม
อารมณ์อย่างเหมาะสม  โดยมักจะจัดการปัญหาด้วยการท าร้ายตัวเอง  ท าร้ายผู้อื่น  และเสพยาเสพ
ติดเพื่อคลายเครียดเพื่อท าให้ตนเองรู้สึกดีขึ้น  รวมไปถึงการจ าหน่ายยาเสพติดด้วย     
 
 



 ๓๒ 

กระบวนการการบ าบัดและผลงานศิลปะ 
 
กระบวนกลุ่มศิลปบ ำบัด 
 การท ากลุ่มบ าบัดในแต่ละครั้ง  จะเริ่มจากกิจกรรมน าเข้าสู่กระบวนการบ าบัดทุกครั้ง   
เพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกกลุ่มด้วยกันเอง  และระหว่างสมาชิกกลุ่มกับผู้บ าบัดรวมถึง
ผู้ช่วยผู้บ าบัด  ซึ่งจะช่วยให้เกิดความไว้วางใจ  อีกทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนให้เกิดการกระบวนการกลุ่ม  
จากนั้นจึงน าเข้าสู่กิจกรรมตามกระบวนการในแต่ละวัน  ซึ่งประกอบไปด้วยประเด็นในการสร้างสรรค์
ผลงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการน าเสนอผลงานศิลปบ าบัดในแต่ละครั้ง  โดยเน้นไปที่
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวกที่มีต่อกันและกันภายในกลุ่ม  (ปิยฉัตร  เรืองวิเศษ ฟินน่ี,  ๒๕๖๐,  หน้า  ๑ – ๔) 

กิจกรรมน าเข้าสู่กระบวนการบ าบัด  โดยการผลัดกันน าสมาชิกกลุ่มออกก าลังกายด้วยท่า
กายบริหารคนละ  ๑  ท่า  เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับสมาชิกกลุ่ม  มีการสลับบทบาทเป็นผู้น าและ 
ผู้ปฏิบัติตามค าสั่งภายใต้กติกากลุ่ม   

กิจกรรมที่  ๑  ของเล่น / ของโปรดวัยเด็ก  ให้เยาวชนที่เป็นสมาชิกกลุ่มได้นึกถึงของเล่น
หรือของโปรดในวัยเด็กก่อนจะให้ถ่ายทอดออกมาในภาพวาด  โดยสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งของหรือสัตว์เลี้ยง 
ก็ได้  หลังจากสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วให้แลกเปลี่ยนผ่านการน าเสนอโดยมีประเด็นค าถาม 
ให้เยาวชนได้สลับบทบาทแทนตัวเองเป็นของเล่นที่อยู่ในบ้านว่าได้เห็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีอะไรบ้าง  
ที่เกิดขึ้นในครอบครัว   

กรณีศึกษาท่ี  ๑ 

 
ชื่อภาพ  บ้านของฉัน 

ค าอธิบายภาพ 
   “ที่ผมวาดรูปนี้เพราะท าให้ผมคิดถึงของที่อยู่กับผมตลอดเวลา  
เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีค่ากับผมมาก  มันเก็บความทรงจ าที่มี
เวลาดีกับผมทุกสิ่งทุกเวลา  นี่แหละครับที่อยากบอก” 
 
ข้อสังเกตเพิม่เติม 
   ในระหว่างการอธิบายผลงานภาพในกลุ่มนั้ นมีการพูดถึ ง 
ความเกี่ยวข้องของการใช้ความรุนแรงที่ มีต่อตัวเอง  คือเมื่อ 
เจอปัญหาที่หนักในชีวิตอาจจัดการแก้ปัญหาด้วยการกระโดดตึก
หรือท าร้ายตนเองด้วยวิธีรุนแรงเพื่อยุติปัญหา 

 
 
 
 
 
 
 



 ๓๓ 

กรณีศึกษาท่ี  ๒ 

 
ชื่อภาพ  โดเรมอน  สุดที่รัก 

ค าอธิบายภาพ 
   “ตุ๊กตาตัวนี้เป็นของที่แม่ซื้อให้ผมครับ  ผมอยู่ด้วยแล้ว 
มีความสุขมากๆ  ผมไปไหนก็ต้องมีตุ๊กตาไปด้วย แม้กระทั่ง
กินข้าวมันยังมานั่งอยู่กับผมเลย  ตุ๊กตาโปรดตัวนี้  มันเห็น
ข้อดีและข้อเสียของตัวผมและครอบครัวผมมามากพอครับ  
ข้อดีที่เห็นก็...เห็นผมนั่งหัดเขียนหนังสือครับ  ข้อเสียก็เห็น
ครอบครัวของผมทะเลาะกันบ่อยครั้ ง  ท าให้ตุ๊กตา 
โดเรมอน  รู้สึกเศร้าไปตามๆ กับผมเลยครับ” 
 
ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
   ในระหว่างการอธิบายผลงานภาพในกลุ่มนั้นมีการพูดถึง 
บิดาและมารดาที่ มีปากเสียงต่อกันค่อนข้างรุนแรง 
ในครอบครัว  แต่ยังไม่ถึงขั้นท าร้ายร่างกายกัน 

 
กรณีศึกษาท่ี  ๓ 

 
ชื่อภาพ  ของเล่นที่ฉันชอบ 

ค าอธิบายภาพ 
   “ผมชอบเล่นสิ่งพวกนี้มาก  ขาดไม่ได้เลย  ใครมาจับ
ไม่ได้เลย” 
 
ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
   ในกรณีนี้พบสิ่งที่อาจเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสพยาเสพ
ติดในภาพด้วย  ซึ่งอาจสื่อถึงพฤติกรรมในเชิงลบได ้

 
กรณีศึกษาท่ี  ๔ 

 
ชื่อภาพ  ความทรงจ าในวัยเด็ก 

ค าอธิบายภาพ 
   “ผมมีกระถางต้นไม้อยู่  ๑  กระถาง  ซึ่งท าไว้ในตอน
เรียน  สิ่งที่ต้นไม้ เห็นในสิ่งที่ ไม่ดีคือเห็นในครอบครัว
ทะเลาะกัน” 
 
ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
   บิดาเมื่ออยู่ในบ้านจะดื่มสุรา  เมื่อเมาจะโวยวายและ 
ด่าทอ  มีการตบตีกันบ้าง 



 ๓๔ 

 
กรณีศึกษาท่ี  ๕ 

 
ชื่อภาพ  กระรอกผู้น่าสงสาร  
กับหมาผู้น่ารัก 

ค าอธิบายภาพ 
   “ผมเลี้ยงกระรอกตั้งแต่เด็กๆ และหมาน้อย  สิ่ งที่ 
สัตว์เลี้ยงของผมเห็นสิ่งที่ไม่ดีในบ้านคือ  พ่อ แม่  ของผม
ทะเลาะกันบ่อยมาก  แต่สิ่งที่สัตว์เลี้ยงของผมเห็นในสิ่งที่ดี
ในบ้านคือ  ถึงแม้พ่อและแม่ของผมจะทะเลาะกันหนักแค่
ไหนก็ไม่เคยเลิกรักกันเลย” 
 
ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
   เยาวชนเลี้ยงสุนัขพันธุ์พิทบูลฯ  ให้กัดกระรอก  ต่อมา
สุนัขตายเพราะถูกวางยาเบื่อ  ส่วนบิดาเมาสุราและท าร้าย
คนข้างบ้านจนบิดาถูกแทง  ตอนที่เยาวชนเรียนอยู่ชั้น  
ป.๑ – ป.๒  ซึ่งเยาวชนยังคงมีความคิดที่จะแก้แค้นอยู่ 

 
 
กรณีศึกษาท่ี  ๖ 

 
ชื่อภาพ  ของที่เราชอบและ
เห็นอะไรเราบ้างครับ 

ค าอธิบายภาพ 
   “ก็มีผ้ารักที่ขาดไม่ได้และตุ๊กตาของรักและเกมเพลย์และ
มีเครื่องดนตรีและรถมอร์เตอร์ไซค์  มันเห็นด้านมีความสุข
ก็คือเราอยู่กับแบบมีความสุขและไปด้วยดี  และด้านเสีย
พ่อ แม่  แยกทางกันครับ  และเห็นผมน าสิ่งผิดเข้าบ้าน
และยังท าตัวเองไม่ดีและยังดื้ออีกครับผม” 
 
ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
   เยาวชนนึกถึงผ้าและหมอนที่ เป็นของรักในวัยเด็ก   
ทั้งนี้พบว่าเยาวชนอาจมีแนวโน้มของวุฒิภาวะที่ค่อนข้าง 
ต่ ากว่าวัย 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๕ 

กรณีศึกษาท่ี  ๗ 

 
ชื่อภาพ  ของเล่นตอนเด็ก 

ค าอธิบายภาพ 
   “ปืนกับว่าวเป็นของเล่นที่ผมชอบเล่นมากที่สุดในวัยเด็ก  
๒  สิ่งนี้  อยู่ได้นานถึง  ๒  ปี  ไม่อยากให้ใครยุ่งกับ  ๒  สิ่ง
นี้  มันเป็นของที่ผมรักมากเลย  แค่น้องเล่นผมยังว่าเลย” 
 
ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
   เยาวชนมีอาการทางกายที่มีผลข้างเคียงมาจากการ
รับประทานยาทางจิตเวช 

 
กรณีศึกษาท่ี  ๘ 

 
ชื่อภาพ  ของเล่นในความทรงจ า 

ค าอธิบายภาพ 
   “ของเล่น  ๒  ชิ้นนี้เป็นของเล่นที่ผมรักมากเพราะว่ามัน
อยู่กับผมในตอนที่ผมมีความสุข  ในตอนที่ผมร้องไห้  และ
ตอนที่ผมยิ้ม  ผมเลยรักมันมาก  ส่วนสิ่งดีที่ของเล่นได้เห็น
ก็คือผมช่วยที่บ้านท างานบ้าน  ส่วนสิ่งที่ไม่ดีคือผมแกล้ง
เพื่อนครับ” 
 
ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
   ข้อมูลในกลุ่มที่เยาวชนได้แลกเปลี่ยนคือ  การที่เยาวชน
ได้ท าร้ายผู้อื่นนอกบ้าน  โดยที่ครอบครัวไม่รู้เรื่อง 

 
กรณีศึกษาท่ี  ๙ 

 
ชื่อภาพ  ความทรงจ า 

ค าอธิบายภาพ 
   “ เป็ น ภ าพ ที่ ม อ งแ ล้ วนึ ก ถึ ง ใน วั ย เด็ ก ที่ ผ่ าน ม า  
ตัวอย่างเช่นปืนที่กว่าจะได้มาถึงกับต้องร้องและดิ้น 
กลางตลาดเลยทีเดียวกว่าป้าผมจะซื้อให้  อย่างที่  ๒  เป็น
เครื่องเล่นเกมที่ผมชอบและรักมัน  ของเล่นชิ้นนี้ผมได้มา
จากพี่ชายครับ” 
 
ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
   บิดาของเยาวชนเวลาเมาสุราจะเปลี่ยนจากคนที่เงียบ
เฉยเป็นคนช่างพูด  แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบหรือสร้างความ
รุนแรงในครอบครัว 

 
 



 ๓๖ 

กรณีศึกษาท่ี  ๑๐ 

 
ชื่อภาพ  รถ  ของเล่น 

ค าอธิบายภาพ 
   “รถกับเกมเป็นของที่เราชอบมากที่สุดในวัยเด็ก  และได้
อยู่กับเรานาน  ๑ – ๒  เดือน  และได้เห็นสิ่งดีและไม่ดี
มากมาย  เช่น  เห็นเราท างานบ้าน  ช่วยพ่อแม่ยกของ  
และอีกมาก” 
 
ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
   - 

 
กรณีศึกษาท่ี  ๑๑ 

 
ชื่อภาพ  พวงกุญแจของฉัน 

ค าอธิบายภาพ 
   “ถึงจะเป็นแค่พวงกุญแจ  แต่ก็ส าคัญส าหรับใคร 
บางคน” 
 
ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
   ภาพและลายเส้นมีความน่าสนใจในการในการวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อท าความเข้าใจกระบวนการคิดและความรู้สึกของ
เยาวชน 

 
กรณีศึกษาท่ี  ๑๒ 

 
ชื่อภาพ  ของรัก ของชอบในวัยเด็ก 

ค าอธิบายภาพ 
   “รถบังคับกับเกมและการปลูกต้นไม้  เป็นสิ่งที่ผมชอบ
ที่สุดในวัยเด็ก  กว่าจะได้มาต้องเสียแรงไปเยอะ  เพราะชัก
ดิ้นร้องไห้ลั่นตลาดเลยครับ  เป็นของที่อยู่กับผมนาน  ๗ – 
๘  เดือน  เลยครับ  เป็นของที่รักและหวงมากเลยครับ” 
 
ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
   - 

 
 จากกิจกรรมที่  ๑  นี้  พบว่าเมื่อใช้วิธีการสลับบทบาทแทนตัวเองเป็นของเล่นชิ้นโปรด 
ในวัยเด็กแล้ว  ช่วยลดกลไกการป้องกันตนเองไปได้มาก  เยาวชนสามารถถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน
เรื่องราวของตัวเองต่อกลุ่มได้อย่างอิสระ   ท าให้เข้าถึงตัวตนของเยาวชนและเชื่อมโยงเข้าสู่ประเด็น



 ๓๗ 

ปัญหารวมถึงหัวข้อในกิจกรรมต่อไปได้ง่ายยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ยังได้ให้ความรู้ด้านสุขภาพจิตเกี่ยวกับ
การจัดการความโกรธ  รวมถึงการปรับสถานการณ์เชิงลบที่ เกิดขึ้นในกลุ่มให้เปลี่ยนเป็นบวก 
โดยผู้น ากลุ่มด้วย 
 จากผลงานศิลปะของเยาวชนที่เป็นสมาชิกกลุ่มจะเห็นว่ามีการวาดปืน  ซึ่งถือว่าเป็นของเล่น
ที่ปกติส าหรับเด็กผู้ชายซึ่งอาจไม่ได้สะท้อนถึงความรุนแรงโดยตรง  แต่ในกระบวนการแลกเปลี่ยน
และน าเสนอผลงานนั้นจะพบว่าเยาวชนส่วนใหญ่มีพื้นฐานมาจากครอบครัวที่มีแนวโน้มของการใช้
ความรุนแรงในครอบครัวหรือจากคนในครอบครัว  ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่เยาวชนรับรู้ได้ในวัยเด็ก  อีกทั้ง
ยังพบว่าเยาวชนบางคนมีแนวโน้มของการท าอะไรตามใจตัวเองและการใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหา
ตั้งแต่วัยเด็กด้วย  และถึงแม้ว่าคดีของเยาวชนจะตัดสินแล้วก็ตามแต่เยาวชนบางคนยังคงรู้สึกผิดกับ
การกระท าของตัวเองที่ผ่านมาในอดีตซึ่งมีผลต่อครอบครัวของตนเอง 

กิจกรรมที่  ๒  หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมที่  ๑  แล้วได้เปิดประเด็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่  ๒  
ทิ้งไว้ก่อนปิดกลุ่มคือ  มุมมองของเยาวชนผ่านความรุนแรงในสังคม  โดยเริ่มต้นจากกิจกรรมน าเข้าสู่
กระบวนการบ าบัด  และเริ่มสร้างสรรค์ผลงานในกิจกรรมครั้งที่  ๒  เพื่อสะท้อนความรุนแรงในสังคม
ตามทัศนคติของเยาวชน 

กรณีศึกษาท่ี  ๑ 

 
ชื่อภาพ  ดีกับร้าย 

ค าอธิบายภาพ 
   “ที่ผมวาดรูปนี้เพราะท าให้รู้ว่าในสังคมยังมีคนดีและไม่ดี
อยู่เยอะ  ท าให้รู้ว่าในหมู่คนดียังมีคนไม่ดี  แต่ในหมู่คน 
ไม่ดียังมีคนดี  ดูในรูปดีๆครับ  คนไม่ดีสีด า  คนดีสีขาว” 
 
ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
   ตามรูปที่วาดเยาวชนใช้หยินหยางแทนดีและเลว  และ
เปรียบเหมือนนก  ๒  หัว  แต่เยาวชนมีภาพวาดก่อนนี้ 
ที่ยกเลิกไปก่อนท าผลงานใหม่เป็นชิ้นนี้  โดยผลงานก่อน
หน้านี้คือภาพของการใชค้วามรุนแรงในการแก้ไขปัญหา 

 

กรณีศึกษาท่ี  ๒ 

 
ชื่อภาพ  สังคม  ๒  สี  แห่งความวิบัติ 

ค าอธิบายภาพ 
   “ก็เป็นการแบ่งสีกัน  เรื่องก็เกิดมาจากไม่เข้าใจกัน   
ต่างฝ่ายต่างก็หาว่าอีกฝ่ายไม่ดี  จึงเกิดการแบ่งสีกันเกิดขึ้น  
ซึ่งท าให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งต่อกัน  ท า ให้สังคม 
เสื่อมเสีย  ในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง  เช่น  ก่อความวุ่นวาย 
ในสถานที่ต่างๆ” 
 

ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
   ภาพสื่อถึ งการแบ่ งพรรคแบ่ งพวก  ความวุ่นวาย   
ความรุนแรง  เท้าใหญ่เป็นสัญลักษณ์แทนขาใหญ่ 



 ๓๘ 

 
กรณีศึกษาท่ี  ๓ 

 
ชื่อภาพ  ความรุนแรง 

ค าอธิบายภาพ 
   “แบบว่าพวกเขาขโมยของมา  แล้วก็เอามาแบ่งกัน 
แต่ไม่ลงตัว  ก็เลยเกิดการทะเลาะกัน  ฆ่ากันตาย” 
 
ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
   เยาวชนใช้เวลาในการท างานค่อนข้างนาน  มักท าในสิ่ง
ที่ตนเองต้องการวาดก่อนที่จะเชื่อมโยงเข้าสู่ประเด็นหรือ
หัวข้อของกิจกรรม  (วาดภาพโดยการดูแบบจากหนังสือ
และเริ่มวาดจากฝั่งซ้ายมือก่อนเพิ่มเติมภาพฝั่งขวามือ 
ในภายหลัง) 

 
กรณีศึกษาท่ี  ๔ 

 
ชื่อภาพ  การเดินเข้าหาความรุนแรง 

ค าอธิบายภาพ 
   “ที่ผมวาดรูปนี้ เพราะมีผู้ชายคนหนึ่ ง  เขามีปืนอยู่   
๑  กระบอก  แต่เขาน าไปใช้ในทางที่ผิด  และเลือกที่จะ
เดินเข้าหาความรุนแรง” 
 
ข้อสังเกตเพ่ิมเติม 
   เยาวชนมีความสามารถทางด้านศิลปะ  ใช้การฝึกฝน
ด้วยตัวเองเป็นหลักจากการเรียนรู้ผ่ านสื่อออนไลน์   
ในภาพเป็นการไขว่คว้าความรุนแรง   

 
กรณีศึกษาท่ี  ๕ 

 
ชื่อภาพ  นี่หรือมังกร 

ค าอธิบายภาพ 
   “ที่ผมวาดรูปมังกร  คือมังกรเป็นสัตว์ดุร้าย  ชอบใช้
ความรุนแรงและน่ากลัว  ก็เหมือนสังคมสมัยนี้  ทั้งน่ากลัว  
ทั้งรุนแรง  เหมือนกับสัตว์ไม่มีผิด  อยากให้ยุติความรุนแรง
ในสังคมลงบ้างครับ” 
 
ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
   ก่อนหน้านี้เยาวชนวาดภาพคนที่ใส่หน้ากากปิดหน้าซึ่ง
สื่อถึงสังคมใส่หน้ากากเข้าหากัน  แต่เยาวชนไม่ใช้ผลงาน
ดังกล่าวและเลือกวาดภาพใหม่เป็นภาพน้ีแทน 

 



 ๓๙ 

กรณีศึกษาท่ี  ๖ 

 
ชื่อภาพ  ความรุนแรง 

ค าอธิบายภาพ 
   “ภาพที่ผมวาดและระบายสีออกมา  มันสื่อถึงสังคมเรา
สมัยนี้  คนเรามีความอยากได้และโลภมากก็เลยแย่งชิง
กันเอง  จนเกิดปัญหาและตีกันเอง  ประเทศเราสมัยนี้เลย
เป็นแบบนั้น  ไม่เคยพอในสิ่งที่ เรามีเลย  เราต้องรู้จัก 
การพอเพียงกันบ้างครับ” 
 

ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
   ภาพสื่อถึงโลกนี้ที่วุ่นวาย  อยากได้ไขว่คว้า  และหันมา
ท าร้ายกัน  ภาพเดิมก่อนที่จะเป็นภาพนี้ เป็นเส้นสีด า 
ภาพพื้น  ก่อนแก้ไขโดยใช้สีแดง  สีน้ าเงิน  และสีเขียว  
เพื่อปิดภาพเดิม  โดยภาพเดิมนั้นเป็นภาพที่สื่อถึงวัยรุ่น 
ตีกันและฆ่ากันตาย  แต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นส่งผลกระทบท าให้
ผู้ใหญ่ว่าเรา  ดังนั้นเราโตแล้วจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
ตัวเอง  

 

กรณีศึกษาท่ี  ๗ 

 
ชื่อภาพ  เลิกใช้ความรุนแรง 

ค าอธิบายภาพ 
   “คนปาระเบิ ด   ผมต้องเข้ าไปบอกเขาว่ าอย่ าใช้ 
ความรุนแรงในสังคมนี้เลยนะครับ  มีผู้คนมากมายต้องการ
ให้สังคมนี้ดีขึ้น” 
 

ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
   ภาพสื่อถึงผู้ก่อการร้าย  วางระเบิดท าร้ายสังคมและ
ประเทศชาต ิ

 

กรณีศึกษาท่ี  ๘ 

 
ชื่อภาพ  สังคมแห่งความมืดมิด 

ค าอธิบายภาพ 
   “เราจะเห็นว่าสีด าที่อยู่ในกระถางจะมีเยอะกว่าสีอื่นๆ  
สีด าเปรียบกับว่าเป็นคนที่ไม่ดี  ส่วนสีเหลืองคือคนที่รักกัน  
และสีแดงคือคนที่แตกแยกกัน  สีขาวๆคือคนที่ ได้รับ
ผลกระทบ  และสีชมพูคือคนที่คอยห้ามไม่ให้มีปัญหากัน  
แต่สุดท้ายถ้าเกิดว่าเราฟังกันสักนิด  สังคมเราก็จะไม่มี
ความรุนแรง” 
 

ข้อสังเกตเพ่ิมเติม 
   ภาพสังคมแห่งความมืดมิด  สื่อถึงความแตกแยก 
ในสังคม  ถึงแม้จะมีความรักให้กันแต่ขาดความสามัคคี 



 ๔๐ 

 

กรณีศึกษาท่ี  ๙ 

 
ชื่อภาพ  สังคมต่างสี 

ค าอธิบายภาพ 
   “เป็นเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นกับบ้านเมืองของเราครับ   
ที่ท าให้ผมเห็นถึงความรุนแรงในสังคมบ้านเราครั บ   
เป็นเหตุการณ์ที่ถึงแก่ชีวิตกันเลยทีเดียว  คนที่ไม่รู้เรื่อง 
ก็ต้องมารับผลกระทบไปด้วย  เป็นเหตุการณ์ร้ายแรง 
ครั้งหนึ่งในประเทศไทยครับ” 
 

ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
   ภาพความแตกต่างในสังคมและการแบ่งแยกท าให้ 
คนตาย  เป็นความยุ่งเหยิงของบ้านเมือง 

 

กรณีศึกษาท่ี  ๑๐ 

 
ชื่อภาพ  รุ้ง  ๘  ส ี

ค าอธิบายภาพ 
   “ที่มี  ๘  สี  เพราะว่ามันคือความรุนแรงที่แตกต่างกัน  
๓  สี  แดง  แดงเลือดหมู  สีส้ม  มันคือความรุนแรงมากถึง
มากที่สุด  แล้วก็อีก  ๒  สี  สีส้มอ่อนกับสีเหลืองอ่อน   
มันคือพวกที่ อยู่ กลาง  จะร้ายก็ ไม่ ร้ าย   จะดีก็ ไม่ ดี   
อีก  ๒  สี  สุดท้าย  สีเหลืองเข้ม  สีเขียวอ่อนกลับเข้มขึ้น  
ไม่มีความรุนแรงหรือพวกที่สามัคคีกัน” 
 

ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
   ภาพของเยาวชนสื่อถึงด้านดี  (สีเขียว)  และกลุ่มที่
เดินสายกลาง  ไล่ไปสู่ความชั่ว  (สีแดง)  ทั้งนี้ เยาวชน 
ขาดความมั่นใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่เป็นรูปร่าง  
จึงท างานเป็นนามธรรมโดยดูแบบอย่างจากผู้ช่วยนักบ าบัด
ที่ท าผลงาน  Art  Feeling   

 

กรณีศึกษาท่ี  ๑๑ 

 
ชื่อภาพ  สังคมมืด 

ค าอธิบายภาพ 
   “ในกรอบสี่เหลี่ยมนี้มีหลายอย่าง  มีสิ่งให้เรียนรู้  มีสิ่ง
ให้คิดตาม  และในสิ่งที่ดีมันก็มีสิ่งที่ไม่ดีแฝงอยู่  ส่วนในสิ่ง
ที่ไม่ดีก็มีดีแฝงอยู่เหมือนกัน” 
 

ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
   ดอกไม้แทนสังคมไทย  และเลือดสื่อถึงความวุ่นวาย 



 ๔๑ 

 

กรณีศึกษาท่ี  ๑๒ 

 
ชื่อภาพ  อย่าท าร้ายต้นไม้และป่า
ธรรมชาติเลย 

ค าอธิบายภาพ 
   “ที่ผมวาดรูปนี้ขึ้นมาเพราะว่าต้นไม้ใช้เวลาปลูกตั้ ง   
๒๐ – ๓๐  ปี  ไม่ใช่แค่อาทิตย์หรือสองอาทิตย์  เพราะ 
ไม่อยากให้ตัดต้นไม้  และป่าคือธรรมชาติ  ฝากถึงพวกชอบ
ตัดไม้ท าลายป่า  แล้วก็วางเพลิงท าให้เกิดไฟป่า  อย่าตัด
ต้นไม้ท าลายสิ่งธรรมชาติเลย  เพราะธรรมชาตินี่แหละ 
ที่ท าให้อากาศไม่ร้อน” 
 
ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
   เยาวชนดูข่าวบ่อย  จึงเห็นภาพของการตัดไม้ท าลายป่า  
ซึ่ งกว่าต้นไม้จะโตใช้ เวลาหลายสิบปี   เป็นการสื่อถึง 
ความรุนแรงที่มีต่อธรรมชาติ  ที่ส่งผลต่อคนและประเทศ
โดยเฉพาะในกรณีไฟไหม้ป่า   

 จากผลงานศิลปะทั้ง  ๑๒  ผลงาน  แสดงถึงความรุนแรงที่มีต่อสังคม  ได้แก่  ความรุนแรง
ต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ความรุนแรงจากการกระท าผิด  ความรุนแรงจากเหตุทะเลาะวิวาท  
การเลือกใช้ความรุนแรงของตัวเอง  ความรุนแรงจากสถานการณ์การเมืองและความไม่สงบ 
ในประเทศ  ซึ่งจะเห็นได้ว่าความรุนแรงที่เยาวชนได้รับรู้ส่วนใหญ่มีให้เห็นได้ตามสื่อต่างๆ  โดยเฉพาะ
ในกรณีสถานการณ์การเมืองที่เกิดเหตุรุนแรงขึ้นในกรุงเทพมหานคร  เยาวชนที่เป็นสมาชิกกลุ่ม  
ส่วนใหญ่อยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย  จึงเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมกับเหตุการณ์ดังกล่าวได้มากกว่า 
กรณีอื่นๆ  ซึ่งเป็นอารมณ์ของความสนุกสนานและผลประโยชน์ที่ตัวเองได้รับจากสถานการณ์เชิงลบ  
แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามจากกระบวนการกลุ่มศิลปบ าบัดในครั้งนี้  เหตุการณ์ในอดีตอาจส่งผลให้เกิด
การมีส่วนร่วมในเชิงลบ  แต่เยาวชนตระหนักได้ถึงผลกระทบที่สร้างปัญหามากกว่าผลดีที่จะเกิดขึ้น  
อีกทั้งผลงานศิลปะและการน าเสนอนั้นยังแบ่งแยกความดีและความชั่วในเชิงสัญลักษณ์ออกจากกัน 
ได้อย่างชัดเจนอีกด้วย 

กิจกรรมที่  ๓  การต่อต้านความรุนแรงในสังคม  เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากกิจกรรมที่  ๒  
ผ่านการท างานกลุ่ม  โดยให้เยาวชนร่วมกันท าผลงานเพื่อสื่อถึงการต่อต้านความรุนแรงในสังคม 

กลุ่มที่  ๑  :  โรงพยาบาลบ้านกรุณา 

 

ค าอธิบายภาพ 
   “การจัดคอนเสิร์ตเพ่ือรณรงค์ยุติความรุนแรง” 
 
ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
   สมาชิกกลุ่มทุกคนร่วมกันท างาน  ผลงานไม่ เน้น 
ความสวยงามของภาพแต่เน้นความสุขที่ได้ท างานร่วมกัน 



 ๔๒ 

 
กลุ่มที่  ๒  :  มาริโอ้   

 

ค าอธิบายภาพ 
   “การเลิกใช้ความรุนแรง  ไม่ใช้ก าลังในการแก้ปัญหา” 
 
ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
   เยาวชน  ๒  คน  ท างานแต่ไม่ได้พูดคุยกัน  ดูแบบจาก
หนังสือภาพต่างๆ  มากกว่าการท างานตามประเด็นของ
กิจกรรม  และมีเยาวชน  ๑  คน  ที่ ได้ช่วยงานเพื่อน 
อยู่บ้างแต่ยังท างานไม่ประสานกับเพื่อน  จึงไม่มีส่วนร่วม
ในผลงานเท่าที่ควร  เนื่องด้วยเพื่อนต้องคอยมาแก้ไข
ผลงานที่เยาวชนได้ท าไป 
 

 
 
 
กลุ่มที่  ๓  :  ช้างศึก   

 

ค าอธิบายภาพ 
   “ความรุนแรงมีมาตั้งแต่อดีต  ซึ่งมีการใช้ความรุนแรง 
ในการแก้ ไขปัญ หาความขั ดแย้ ง   ส าห รับ การยุ ติ 
ความรุนแรงในปัจจุบันนั้น  จ าเป็นต้องยับยั้งสิ่งต่างๆ  
ที่มากระตุ้นให้เกิดความรุนแรง  ทั้งอาวุธ  ยาเสพติด  และ
สิ่งต่างๆ” 
 
ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
   เยาวชน  ๑  คน  จะเป็นผู้น าในการท าผลงาน  และจะ
คอยห้ ามปราม เพื่ อนสมาชิก ในการร่วมท าผลงาน   
ซึ่งผลงานส่วนตัวของตนเองก็ยังไม่เสร็จ  แล้วยังต้องกังวล
กับผลงาน ใหม่ที่ ได้ รับมอบหมายมา  ท า ให้ เพื่ อน 
สมาชิกกลุ่ม  อีก  ๒  คน  ไม่มีบทบาทในการท างาน
เท่ าที่ ควร  แต่ ในท้ายที่ สุดมี เวลาจ ากัด  เยาวชนจึง 
ปล่อยวางให้เพื่อนเข้ามามีบทบาทในการท างานมากขึ้น 
 

 
 
 



 ๔๓ 

กลุ่มที่  ๔  :  ยับยั้งความรุนแรง   

 

ค าอธิบายภาพ 
   “ยาเสพติดและสิ่งมึนเมา  เป็นจุดเริ่มต้นที่ก่อให้เกิด
ความรุนแรงต่างๆขึ้น   ดั งนั้ นควรป้องกันสิ่ งเหล่ านี้   
เพื่อยับยั้งความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในสังคม” 
 
ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
   ในขณะที่เยาวชนร่วมกันท างานนั้นเกิดเหตุการณ์ที่เพื่อน
สมาชิกจากกลุ่มอื่นเดินพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจ  ได้ท าน้ าหกใส่
ผลงานที่ก าลังท ากันอยู่   ซึ่ งเพื่อนที่ ท าน้ าหกใส่ได้มา 
ขอโทษ  และสมาชิกกลุ่มอื่นได้มาช่วยจัดการน้ าที่หกเลอะ
พื้นและผลงาน  สถานการณ์ในขณะนั้นถือว่าค่อนข้าง
กดดัน  เนื่องด้วยมีเวลาที่จ ากัดในการสร้างสรรค์ผลงาน  
แต่ในท้ายที่สุดเยาวชนเจ้าของผลงานทั้ง  ๒  คน  ไม่ติดใจ
ที่ เพื่ อนสร้างความเสียหายให้กลุ่ม ของตัวเอง  แต่มี 
ความกังวลว่าผลงานจะเสียและไม่สามารถท าผลงานชิ้น
ใหม่ ให้ เสร็จได้ทันตามก าหนดเวลามากกว่า  แต่ ใน
ท้ายที่สุดแล้ว  เยาวชนทั้ง  ๒  คน  สามารถแก้ไขงาน 
ที่ เสียให้เป็นงานที่สมบูรณ์ และส าเร็จได้  โดยไม่ได้ท า
ผลงานชิ้นใหม่  ซึ่งผลงานของกลุ่มที่  ๔  นี้  จะเห็นถึง
ความตั้งใจของสมาชิกทั้ง  ๒  คน  ตั้งแต่ได้รับมอบหมาย
งาน  มีการแบ่งงานกันท า  วางแผนงาน  และร่างแบบ
ก่อนที่จะเริ่มลงสี  ซึ่งต่างจากการท างานของกลุ่มอื่น   

การท างานกลุ่มได้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทต่างๆ ของสมาชิกแต่ละคน  บางกลุ่มจะเห็นภาวะ
ผู้น าอย่างชัดเจน  ในบางกลุ่มไม่มีผู้น าแต่สามารถร่วมกันท างานได้อย่างอิสระและมีความสุข 
โดยสมาชิกกลุ่มทุกคนมีส่วนร่วมต่อการสร้างสรรค์ผลงาน  ในบางกลุ่มท างานโดยไม่ได้สื่อสารกัน 
มากนักแต่สามารถสร้างผลงานให้ส าเร็จได้  และบางกลุ่มมีการวางแผนการท างานเป็นอย่างดี   
ซึ่งกระบวนการกลุ่มนั้นจะช่วยให้เยาวชนได้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  ร่วมมือกันท างาน   
เกิดการยอมรับผู้อื่น  มีการช่วยเหลือกัน  และแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นร่วมกัน  จากกิจกรรม 
ในครั้งนี้ได้เห็นถึงสิ่งที่ส าคัญคือการขอโทษเพื่อยอมรับในข้อผิดพลาดของตนเอง  และการให้อภัยผู้อื่น  
โดยไม่ตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยความรุนแรงตามอารมณ์ภายใต้ภาวะกดดันที่เกิดขึ้น  ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่มี
ประโยชน์และมีคุณค่ามากกว่าผลงานศิลปะที่ได้จากกระบวนการกลุ่มศิลปบ าบัด 

กิจกรรมที่   ๔  ความรุนแรงในสถานควบคุม  ทั้ งนี้ภายในสถานควบคุมนั้นอาจเกิด 
ความรุนแรงได้  ไม่ว่าจะเป็นจากเด็กและเยาวชนด้วยกันเอง  หรือแม้กระทั่งกับเด็กและเยาวชนกับ
เจ้าหน้าที่ก็ตาม  ในประเด็นนี้เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นตามทัศนคติของเยาวชนที่มี
ต่อการใช้ชีวิตในระหว่างเข้ารับการฝึกและอบรมที่  ศูนย์ฝึกและอบรมฯบ้านกรุณา 



 ๔๔ 

กรณีศึกษาท่ี  ๑ 

 
ชื่อภาพ  โอกาส 

ค าอธิบายภาพ 
   “ที่ผมวาดรูปดอกไม้ก็เหมือนตัวเรา  ส่วนพระจันทร์ก็
เหมือนคนให้โอกาส  เพราะคนที่ให้โอกาสเราไม่เคยสนใจ
เอาแต่สนใจกับเพื่อน  แล้วโอกาสก็จะหายไปเหมือนกับ
พระจันทร์ที่ลับขอบฟ้า” 
 
การน าเสนอผลงานศิลปะและข้อสังเกตเพิ่มเติม 
   พระจันทร์เป็นเหมือนการให้โอกาส  ลมที่พัดเป็นเหมือน
กระแสอารมณ์ที่ขึ้นลง  ตัวเราเหมือนดอกไม้   ภาพนี้ 
เป็นเหมือน  ศูนย์ฝึกฯบ้านกรุณา   

 
กรณีศึกษาท่ี  ๒ 

 
ชื่อภาพ  ขาโจ๋สุดโหด 

ค าอธิบายภาพ 
   “มีเยาวชนอยู่  ๒  กลุ่ม  กลุ่มหนึ่งพวกเยอะ  กลุ่มหนึ่ง
พวกน้อย  เยาวชนกลุ่มที่มีพวกน้อยกว่าได้ไปเดินชนพวก
ที่เยอะกว่า  แล้วไม่ขอโทษ  ท าให้ไม่พอใจกัน  จึงได้เกิด 
การท าร้ายกันอย่างรุนแรง  ซึ่งท าให้ฝ่ายน้อยกว่าเกิด 
การบาดเจ็บ” 
 
การน าเสนอผลงานศิลปะและข้อสังเกตเพิ่มเติม 
   พวกเขาทะเลาะวิวาทกันในศูนย์ฝึกฯ  ทะเลาะกัน
เพราะค าพูดแต่ค่อนข้างรุนแรง  และต่างคนต่างไม่ยอมกัน   
ตอนนั้นรู้สึกตกใจ   

 
กรณีศึกษาท่ี  ๓ 

 
ชื่อภาพ  ความรุนแรง 

ค าอธิบายภาพ 
   “ไม่เคยเห็นนะครับ” 
 
การน าเสนอผลงานศิลปะและข้อสังเกตเพิ่มเติม 
   ผู้หญิงโดนปล้น  โทรแจ้งต ารวจ  จากนั้นถูกจับมาข้างใน
แล้วเกิดการทะเลาะกัน  แต่ในนี้ เยาวชนอ้างว่าตนเอง 
ไม่เคยพบความรุนแรง 

 
 



 ๔๕ 

กรณีศึกษาท่ี  ๔ 

 
ชื่อภาพ  ดาบสองคม 

ค าอธิบายภาพ 
   “ที่ผมวาดรูปนี้ เพราะผมถูกควบคุมตัวอยู่ ในสถาน
ควบคุม  ได้เห็นเด็ก  ๒  คน  มีปากเสียงกัน  เขาเลือกที่จะ
จบปัญหาด้วยการชกต่อยกัน  จนใช้อาวุธท าร้ายกัน” 
 
การน าเสนอผลงานศิลปะและข้อสังเกตเพิ่มเติม 
   คน  ๒  คน  มีปากเสียงกัน  เหมือนดาบ  ๒  คม  ที่จะ
คุยกันดีแต่กลับใช้ความรุนแรง   

 
กรณีศึกษาท่ี  ๕ 

 
ชื่อภาพ  ดีช่ัวรู้หมด 

ค าอธิบายภาพ 
   “ภาพนี้สื่อถึงโจรคนหนึ่งที่ไปก่อคดีจนติดคุก  โจรคนนั้น
เกเรมาก  ชอบใช้ความรุนแรง  แต่เมื่อวันหนึ่งเขาพ้นโทษ  
โจรผู้นี้จึงกลับตัวและบวชเป็นพระ  ท าให้รู้ว่าในวันหนึ่ง 
ถ้าคนเราคิดได้ก็จะปรับตัวเลิกใช้ความรุนแรงและ 
เป็นคนดีได”้ 
 
การน าเสนอผลงานศิลปะและข้อสังเกตเพิ่มเติม 
   -   

 
กรณีศึกษาท่ี  ๖ 

 
ชื่อภาพ  ความขัดแย้งในกลุ่ม 

ค าอธิบายภาพ 
   “ก็ผมสื่อถึงเราอาจจะมีเรื่องแล้วเราคิดว่ามันเก่งหรือเท่  
แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่  คนที่โดนคือเราถ้ามีเรื่องเราท า 
เขาเจ็บแล้วเราก็ต้องมีคดี เพิ่ม  มันไม่คุ้มกันเลยครับ   
ต้องคิดก่อนท าไม่ใช่ท าก่อนคิดครับผม” 
 
การน าเสนอผลงานศิลปะและข้อสังเกตเพิ่มเติม 
   ภาพสื่อถึงการทะเลาวิวาท  เวลาทะเลาะจะฮึกเหิม  
เป็นจุดที่ท าให้เกิดความผิดพลาดและเสียโอกาสขึ้นได้   
ในภาพนี้ไม่ใช่เหตุที่บ้านกรุณา   

 
 
 
 



 ๔๖ 

กรณีศึกษาท่ี  ๗ 

 
ชื่อภาพ  งดความรุนแรงในบ้านกรุณา 

ค าอธิบายภาพ 
   “ตั้งแต่ที่ผมได้เข้ามาอยู่ในนี้  ผมได้เจอผู้คนมากมาย 
ที่แตกต่างกันและมีเรื่องราวกันบ่อยมาก  จนมีเด็กตาย   
๑  ศพ  ท าให้รู้ว่าไม่น่าท าลงไปเลยนะครับ” 
 
การน าเสนอผลงานศิลปะและข้อสังเกตเพิ่มเติม 
   -   

 
กรณีศึกษาท่ี  ๘ 

 
ชื่อภาพ  สังคมไม่อิสระ 

ค าอธิบายภาพ 
   “สีเหลืองคือต้นเหตุของความรุนแรง  สีด าคืออิสระ 
ที่ในสถานควบคุมไม่มี  ส่วนสีแดงคือผู้ที่บาดเจ็บ  สีฟ้าคือ
ผู้ที่คอยยุให้คนอื่นทะเลาะกัน  และสีส้มคือการสร้าง
สถานการณ์ให้มีการก่อความรุนแรง  สุดท้ายสีขาวคือผู้ที่
ได้รับผลกระทบโดยไม่ได้รู้เรื่องอะไร” 
 
การน าเสนอผลงานศิลปะและข้อสังเกตเพิ่มเติม 
   สั งคมเหลี่ ยม : การอยู่ ในนี้ ไม่มีอิสระ   เหตุการณ์ 
ที่เกิดขึ้นท าให้เกิดการบาดเจ็บ  มีคนเดือดร้อน  มีคนยุยง
ส่งเสริมให้เกิดเรื่อง  ท าให้ผู้บริสุทธิ์เดือดร้อน   

 
กรณีศึกษาท่ี  ๙ 

 
ชื่อภาพ  หัวใจที่ตายด้าน 

ค าอธิบายภาพ 
   “เป็นภาพที่ผมจะสื่อให้รู้ว่าในสถานที่ควบคุมก็ไม่ต่าง
จากข้างนอกมากนัก  หัวใจก็คือสถานควบคุมที่ทุกคน 
คิดว่าเป็นสถานที่กลับใจ  สีหลายๆ สี ก็คือสังคมภายนอก
ที่มันไม่ต่างอะไรกันมากนัก  สีด าที่เป็นจุดๆ เป็นความ
รุนแรงทางร่างกาย  สีเทาเป็นความรุนแรงทางวาจา  และ
สีขาวที่ ไม่ค่อยยุ่งวุ่นวายกับใคร  ผมว่ามันก็ไม่ต่างกัน 
มากนักที่ มีความรุนแรงทางร่างกาย   วาจา  และใจ   
ที่ไม่ต่างจากข้างนอกเลย” 
 

การน าเสนอผลงานศิลปะและข้อสังเกตเพิ่มเติม 
   หัวใจเปรียบเสมือนบ้านกรุณา  สีต่างๆ เหมือนปัจจัย
ภายนอกที่ก่อให้เกิดความรุนแรง 



 ๔๗ 

 

กรณีศึกษาท่ี  ๑๐ 

 
ชื่อภาพ  ดวงตา 

ค าอธิบายภาพ 
   “จุดสีแดงคือตัวเรา  ตัวเราถูกล้อมรอบไปด้วยสิ่งไม่ดี
ม าก ม าย   แ ล ะถู ก ชั ก ช วน ไป ใน ท างที่ ดี แ ล ะ ไม่ ดี 
อยู่ตลอดเวลา  เหมือนกับทุกคนที่อยู่ที่นี่ในตอนนี้  และสีที่
ถูกระบายทับลงไป  มันคือสิ่งที่เราไม่อยากท า  แต่กลับ 
ท าลงไป  มันคืออารมณ์ของเรามันมีขึ้นมีลงอยู่ตลอด  
เดี๋ยวก็ดีเด๋ียวก็ร้ายครับ” 
 
การน าเสนอผลงานศลิปะและข้อสังเกตเพิ่มเติม 
   ภาพสื่อถึงความรู้สึกผลักดันให้แสดงออก   

 
กรณีศึกษาท่ี  ๑๑ 

 
ชื่อภาพ  ในกรอบสี่เหลี่ยม 

ค าอธิบายภาพ 
   “การแก้ปัญหาด้วยก าลัง  ไม่ใช่ทางออก  แต่เป็นการ
สูญเสีย” 
 
การน าเสนอผลงานศิลปะและข้อสังเกตเพิ่มเติม 
   เหตุการณ์ที่พบและก่อให้เกิดความรุนแรงภายใน  มักจะ
มีสัญญาณมาก่อน   

 
กรณีศึกษาท่ี  ๑๒ 

 
ชื่อภาพ  เมื่อเจอคู่อริกันก็เกิดเรื่องขึ้น 

ค าอธิบายภาพ 
   “มีวัยรุ่นคนหนึ่งถูกจับด าเนินคดีเข้ามาในสถานพินิจฯ 
(สถานแรกรับฯ)  แห่งหนึ่ง  ก็เกิดเรื่องได้พาพวกไปรุม 
ท าร้ายกันจนบาดเจ็บ  ท าให้เจ้าหน้าที่เดือดร้อน  จากเรื่อง
ที่ทะเลาะกันข้างนอก  ควรจะให้อภัยกันคือสิ่งที่ดีที่สุด” 
 
การน าเสนอผลงานศิลปะและข้อสังเกตเพิ่มเติม 
   บ้านเมตตาที่เกิดความรุนแรง  รู้สึกตกใจกับเหตุการณ์ 
ที่เกิดขึ้น   

 



 ๔๘ 

ข้อเสนอเพื่อยุติความรุนแรงในสถานควบคุมจากเยาวชนสมาชิกกลุ่ม 
▪ ทุกคนต้องเท่าเทียมกัน 
▪ คิดก่อนท า  เพราะสิ่งที่เราท าลงไปไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่เดือดร้อน 
▪ เปิดใจคุยกัน  รับฟังกัน  ร่วมกันแก้ปัญหา  หรือปรึกษาผู้ใหญ่ 
▪ การให้อภัยกัน  คือสิ่งที่ดีที่สุด 
▪ ไม่อยากให้มองสถานควบคุมเป็นแหล่งบ่มเพาะความรุนแรง  แต่เป็นที่ให้เยาวชน 

ได้ปรับตวั  แก้ไขตนเอง  และสงบสติอารมณ์ 
▪ แบ่งเด็กเป็นโซนเพื่อให้เด็กเกาะกลุ่มกันน้อยลง  ลดการมั่วสุม  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง 

ที่ก่อให้เกิดความรุนแรง 
▪ เจ้าหน้าที่ดูแลเด็กให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น  เพื่อให้คนที่ถูกแกล้งหรือถูกกระท า  กล้าเปิดใจ   

และควรหากิจกรรมให้เด็กท าเพื่อไม่ให้มีเวลาว่างไปคิดมาก 

ผลงานศิลปะที่เยาวชนได้สร้างสรรค์ออกมานั้นส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวของความรุนแรง 
ที่เกิดขึ้นในสถานควบคุม  ระหว่างเด็กและเยาวชนด้วยกันเอง  ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้น  
เมื่ออยู่ที่  ศูนย์แรกรับเด็กและเยาวชนฯ  รวมถึงที่ศูนย์ฝึกและอบรมฯ  เนื่องจากเพิ่งเกิดสถานการณ์
ที่   ศูนย์ฝึกและอบรมฯบ้านกรุณา  ไปได้ไม่นานก่อนเข้าท ากลุ่มศิลปบ าบัด  ซึ่งเยาวชนที่เป็น  
สมาชิกกลุ่มตระหนักถึงผลกระทบที่ เกิด  ถึงแม้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะยุติลงไปแล้วก็ตาม   
แต่เยาวชนคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น  ส่งผลต่อเด็กและเยาวชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ด้วย  นอกจาก
สถานการณ์ที่เป็นต้นเหตุของความรุนแรงแล้ว  เยาวชนยังมีความคาดหวังต่อการเปลี่ยนแปลงตัวเอง  
อีกทั้งยังเห็นว่าสถานการณ์ความรุนแรงภายในสถานควบคุมจากการทะเลาะวิวาทเริ่มต้นจาก 
การมีปากเสียงและไม่ยอมกัน  จนลุกลามไปสู่เหตุบานปลาย  เมื่อเกิดเหตุท าให้เกิดความฮึกเหิม   
แต่ท้ายที่สุดแล้วความรุนแรงจะส่งผลกระทบในด้านลบมากกว่าผลดี  โดยเฉพาะกับผู้ที่ไม่ได้มีส่วน
เกี่ยวข้องก็ต้องได้รับผลไปด้วย  และยังส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องเดือดร้อน  ในการแก้ปัญหานั้น  
เนื่องจากมีจุดเริ่มต้นจากการมีปากเสียงกัน  เด็กและเยาวชนจึงควรรับฟังและพูดจาดีๆต่อกัน  ควรใช้
เหตุผลให้มากกว่าอารมณ์  ในส่วนเจ้าหน้าที่ควรดูแลเด็กและเยาวชนให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกัน
การถูกกลั่นแกล้ง  และให้โอกาสที่เด็กและเยาวชนจะมาขอค าปรึกษาหรือระบายความอึดอัดใจ   
ควรจัดกิจกรรมเพื่อลดเวลาว่างไม่ให้คิดมาก  ร่วมกับการจัดพื้นที่ให้เหมาะสมเพื่อลดการเกาะกลุ่ม
รวมตัวกันซึ่งเป็นส่วนหน่ึงที่ก่อให้เกิดความรุนแรงขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๙ 

ผลงำนรำยบุคคล 

 กรณีศึกษาท่ี  ๑ 

  
 

กรณีศึกษาท่ี  ๒ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๐ 

กรณีศึกษาท่ี  ๓ 

  

 
กรณีศึกษาท่ี  ๔ 

 
 



 ๕๑ 

กรณีศึกษาท่ี  ๕ 

 
 

กรณีศึกษาท่ี  ๖ 

 



 ๕๒ 

กรณีศึกษาท่ี  ๗ 

   

 
กรณีศึกษาท่ี  ๘ 

  
 

  



 ๕๓ 

กรณีศึกษาท่ี  ๙ 

 
 

กรณีศึกษาท่ี  ๑๐ 

  

 



 ๕๔ 

กรณีศึกษาท่ี  ๑๑ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีศึกษาท่ี  ๑๒ 

  

 
 
 
 
 
 



 ๕๕ 

ผลงำนกลุ่ม 

กลุ่มที่  ๑ 

 
กลุ่มที่  ๒   

 



 ๕๖ 

กลุ่มที่  ๓ 

 
กลุ่มที่  ๔ 

 
 



บทที่  ๕ 
สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
 ผลงานวิชาการเรื่อง ศิลปบ ำบัดเพื่อยุติควำมรุนแรงต่อเด็กและเยำวชนในกระบวนกำร
ยุติธรรม  ในหัวข้อ  “สื่อสำรด้วยงำนศิลป์”  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาข้อมูลของกรณีศึกษา
จากกระบวนการศิลปบ าบัด  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสะท้อนความคิดและมุมมองของเยาวชนที่เป็น
สมาชิกกลุ่มเกี่ยวกับความรุนแรงจากประสบการณ์ในอดีต  สถานการณ์ปัจจุบัน  และแนวทาง  
ในการแก้ปัญหา  โดยผ่านการน าเสนอจากผลงานศิลปะ  เพื่อให้ผู้ใหญ่ในสังคมและบุคคลภายนอก
สถานควบคุมได้เข้าใจและเข้าถึงสภาพปัญหาในแง่มุมที่เกิดขึ้นจากเยาวชนได้ดียิ่งขึ้น  

จากการศึกษาในครั้งนี้ได้น าเทคนิคและวิธีการด้านศิลปบ าบัดและละครจิตบ าบัดมาใช้   
โดยผ่านการน ากลุ่มและกระบวนการจาก  อาจารย์ปิยฉัตร  เรืองวิเศษ ฟินนี่   นักศิลปบ าบัด  
ผู้อ านวยการศูนย์ไทรศิลป์  ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการให้ค าปรึกษาปัญหาครอบครัว
และปัญหาทั่วไปเพื่อการดูแลเด็กและวัยรุ่น  รวมถึงการส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ให้กับ 
กลุ่มเยาวชนโดยผ่านสื่อศิลปบ าบัดแขนงต่างๆ  ซึ่งเป็นวิธีการที่ส าคัญน ามาสู่ผลงานวิชาการฉบับนี ้

 
สรุปผลการวิจัย 

 
เยาวชนที่เป็นสมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์  บิดาและมารดาเลิกร้างกัน  

ซึ่งเยาวชนบางคนถูกปล่อยปละละเลยและทอดทิ้งจากครอบครัว  บางคนถูกเลี้ยงดูแบบผลัดมือ   
บางคนยึดถือแบบอย่างที่ไม่เหมาะสม  บางคนมาจากครอบครัวที่มีการใช้ความรุนแรงต่อกันภายใน
ครอบครัวไม่ว่าจะโดยวาจาหรือการกระท าก็ตาม  แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ที่ดี  ซึ่งส่งผล
ให้เยาวชนมีปัญหาด้านพฤติกรรม  อารมณ์ไม่มั่นคง  มีอิสระในตัวเองค่อนข้างมาก  และเข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด  จนน าไปสู่พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงขึ้น   

ในด้านสังคมนั้น  เนื่องด้วยเยาวชนส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล  จึงมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับสถานการณ์รุนแรงโดยเฉพาะจากเหตุการณ์ทางการเมือง  
ซึ่งเยาวชนส่วนใหญ่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับสถานการณ์ดังกล่าว  และมีความรู้สึกร่วมกับเหตุการณ์ 
ในครั้งนั้น  โดยไม่ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมา  แต่เมื่อเวลาผ่านไป  เยาวชนได้ทบทวน
เหตุการณ์จากกิจกรรมในกลุ่มศิลปบ าบัด  ท าให้เยาวชนได้สะท้อนถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
เหตุการณ์ดังกล่าวในเชิงลบได้  นอกจากนี้สื่อยังมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความรุนแรงของเยาวชนด้วย  
ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงต่อธรรมชาติ  เหตุการณ์ในสังคม  สถานการณ์ทางการเมือง  เป็นต้น   

เนื่องจาก  ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชาย บ้านกรุณา  เพิ่ งเกิดสถานการณ์ 
ความรุนแรงของเด็กและเยาวชน  ไปได้ไม่นานก่อนลงพื้นที่ท ากลุ่มศิลปบ าบัดกับเด็กและเยาวชน  
ทัศนคติของเยาวชนที่เป็นสมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่จึงเป็นเรื่องของเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้น  และเมื่อ
เริ่มประเด็นเกี่ยวกับความรุนแรงในสถานควบคุม  เยาวชนจะนึกถึงเหตุการณ์  การทะเลาะวิวาท
ระหว่างเด็กและเยาวชนด้วยกันเอง  มากกว่าเรื่องอื่น  ซึ่งไม่ใช่ แค่เฉพาะเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นที่   



 

 

๕๘ 

ศูนย์ฝึกและอบรมฯบ้านกรุณา  เพียงเท่านั้น  แต่เยาวชนบางคนยังนึกย้อนไปถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ใน  ศูนย์แรกรับเด็กและเยาวชนชาย บ้านเมตตา  ก่อนที่จะถูกพิจารณาคดีมาเข้ารับการฝึกอบรมด้วย   

ข้อเสนอแนะต่อการแก้ปัญหาความรุนแรงของเยาวชนในสถานควบคุมคือ   
๑. การแก้ที่ต้นเหตุคือเยาวชนด้วยกันเอง  โดยเฉพาะปัญหาด้านการสื่อสารที่น าไปสู่การใช้

ความรุนแรง  จนเกิดเหตุบานปลายเหมือนสถานการณ์ที่ผ่านมา  
๒. การป้องกันจากเจ้าหน้าที่  โดยให้เจ้าหน้าที่ให้เวลาและใกล้ชิดเด็กและเยาวชนมากยิ่งขึ้น  

เพื่อให้โอกาสที่ เด็กและเยาวชนจะเข้ามาขอค าปรึกษาหรือขอความช่วยเมื่อเกิดปัญหาหรือ 
มีความคับข้องใจขึ้น 

๓. การจัดกิจกรรมให้ เด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่องเพื่อลดเวลาว่างและเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์เชิงบวกซึ่งจะเป็นการลดปัญหาความขัดแย้งได้อีกด้วย 

๔. การจัดการพื้นที่ภายในสถานควบคุมเพื่อลดโอกาสในการที่เด็กและเยาวชนจะแบ่งกลุ่ม
และรวมตัวกันก่อเหตุและสร้างสถานการณ์ของความรุนแรงขึ้น     

ในการป้องกันความรุนแรงทางสังคมนั้น  เยาวชนสมาชิกกลุ่มมองว่า  ยาเสพติดและ 
สิ่งมึนเมาเป็นจุดเริ่มต้นที่ก่อให้เกิดความรุนแรง  รวมถึงอาวุธที่เป็นตัวช่วยให้เกิดความรุนแรงขึ้นด้วย  
ดังนั้นหากลดปัจจัยที่สนับสนุนความรุนแรงดังกล่าวลงได้ก็จะช่วยป้องกันปัญหาความรุนแรง 
ได้ด้วยเช่นกัน 

ความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากเด็กและเยาวชนนั้น  ไม่สามารถปฏิเสธปัจจัยพื้นฐานที่มาจาก
ครอบครัวได้เลย  ซึ่งครอบครัวถือว่าเป็นหน่วยปฐมภูมิที่เป็นต้นแบบในการพัฒนาและหล่อหลอมเด็ก
ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่  ส่วนหนึ่งของปัญหาด้านพฤติกรรมและความรุนแรงจึงมีส่วนมาจากการเรียนรู้
ผ่านการอบรมสั่งสอนของครอบครัวในวัยเด็ก  อีกทั้งประสบการณ์ทางสังคมและสื่อต่างๆ ก็มีผลต่อ
การเรียนรู้และจดจ าของเด็กได้ด้วยเช่นกัน   ดังนั้นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง 
ไม่ใช่แก้ที่ตัวบุคคลที่มีปัญหาเท่านั้น  แต่จ าเป็นต้องแก้ไขทั้งปัจจัยจากครอบครัว  สภาพแวดล้อม  
กิจกรรม  สังคม  และการเรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆ  ร่วมกันอย่างเป็นระบบ 

จากผลสรุปในครั้งนี้  จะเห็นได้ว่ากระบวนการศิลปบ าบัด  ไม่ใช่แค่เพียงการท ากิจกรรมกับ
เยาวชนเพื่อให้ได้แต่เพียงผลงานศิลปะเท่านั้น  แต่ยังท าให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่มีความซับซ้อนมากกว่า
เรื่องทั่วไป  ซึ่งท าให้เกิดความเข้าใจเยาวชนได้มากยิ่งขึ้น  โดยผ่านกระบวนการคิด  ทัศนคติ  และ
มุมมอง  ที่มีต่อประเด็นของหัวข้อกิจกรรมในแต่ละครั้ง  ในการท ากลุ่มศิลปะบ าบัดไม่ใช่แค่เพียง 
การมอบหมายงานเพื่อให้ได้ผลงาน  แต่กระบวนการจะต้องท าตามขั้นตอนและรูปแบบโดยใช้เทคนิค
การบ าบัดเข้ามาช่วย  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเยาวชนที่เป็นสมาชิกกลุ่มให้ได้เข้าใจตนเอง  
ค้นหาปัญหา  และหาทางแก้ไขในทางที่เหมาะสมได้อย่างมีเหตุผล  ศิลปบ าบัด  จึงแตกต่างจาก  
ศิลปศึกษา  โดยมีผู้น ากลุ่มหรือผู้บ าบัดที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง  ซึ่งต่างจากครูที่ให้ความรู้
ในเชิงศิลปะ 

จากระยะเวลาในการท ากลุ่มศิลปบ าบัดที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชาย บ้านกรุณา  
ทั้งสิ้น  ๔  วัน  คิดเป็นเวลา  ๑๔  ชั่วโมง  ภายในเวลาที่ค่อนข้างจ ากัดและไม่มากนัก  ยังท าให้ได้
ข้อมูลจากเยาวชนที่เป็นสมาชิกกลุ่ม  ซึ่งมีประโยชน์ค่อนข้างมาก  แสดงให้เห็นว่ากระบวนการกลุ่ม



 

 

๕๙ 

ศิลปบ าบัดช่วยให้สามารถเข้าถึงเยาวชนในเวลาที่จ ากัดได้เป็นอย่างดี  อีกทั้งยังช่วยท าลายก าแพง 
ทางใจที่ปิดกั้นการให้ข้อมูลได้เป็นอย่างด ี   

 
อภิปรายผล 

 
 เด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนนั้น  อยู่ในช่วง
วัยรุ่น  ซึ่งมีปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในหลายด้าน  เป็นไปตามการอธิบายของ  พนม  เกตุมำน  (๒๕๕๘)  
โดยเฉพาะในด้านยาเสพติดที่น าไปสู่พฤติกรรมเสี่ยงในด้านอื่นๆ  ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมก้าวร้าว  
ที่น าไปสู่การใช้ความรุนแรง  ปัญหาด้านการเรียน  ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย  ปัญหาทางเพศ  
รวมถึงการละเมิดกฎหมาย  ซึ่งมีสาเหตุมาจากปัจจัยทางด้านร่างกาย  จิตใจ  และสังคม  รวมถึง 
การเลี้ยงดูจากครอบครัวด้วย  ในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นจึงจ าเป็นต้องท าโดยเร็ว  
ไม่ควรปล่อยไว้  เพราะจะติดเป็นนิสัยที่แก้ไขได้ยาก  ซึ่งต้องเริ่มต้นจากครอบครัว  แต่ในกรณีของ 
เด็กและเยาวชนอาจจะต้องน าเทคนิคและวิธีการอื่นๆเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้วย   
เช่น  การใช้เครื่องมือในการคัดกรองปัญหา  (แบบประเมินความเสี่ยงและความจ าเป็น, แบบคัดกรอง
สภาวะสุขภาพจิต ฯลฯ), กระบวนการบ าบัดทางด้านจิตวิทยา (จิตบ าบัด, ศิลปบ าบัด,  การปรับ
ความคิดและพฤติกรรมฯ), ระบบการบ าบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนเฉพาะรายแบบไร้รอยต่อ   
เป็นต้น  
 การใช้ความรุนแรงของเด็กและเยาวชน  ส่วนหนึ่งมีที่มาจากการเลี้ยงดูของครอบครัว 
ในวัยเด็ก  ในกรณีของเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  
นอกจากจะได้รับการเลี้ยงดูอย่างตามใจแล้ว  ปัญหาอย่างหนึ่งที่ส าคัญก็คือ  การปล่อยปละละเลย
และถูกทอดทิ้ง  จากข้อมูลของ  วิฐำรณ  บุญสิทธิ  (๒๕๕๘ )  ถือว่าเป็นการทารุณกรรมเด็ก 
ประเภทหนึ่ง  ที่มีผลต่อพัฒนาการของเด็กได้  โดยเฉพาะในด้านจิตใจที่ส่งผลให้เกิดความบกพร่อง  
ในการควบคุมอารมณ์  มีพฤติกรรมต่อต้านหรือก้าวร้าว  รวมทั้งมีความบกพร่องต่อการสร้าง
สัมพันธภาพกับผู้อื่น  และยังพบว่าการถูกทารุณกรรมในวัยเด็กสัมพันธ์กับการเกิดปัญหาทางจิตเวช
เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ได้อีกด้วย   

กระบวนการศิลปบ าบัดที่ได้ด าเนินการขึ้นในครั้งนี้  เยาวชนที่สมัครเข้าร่วมกลุ่มนั้นมาด้วย
ความสนใจและสมัครใจเข้าร่วมกลุ่มด้วยตนเอง  อีกทั้งเมื่อทราบว่าผลงานศิลปะที่แต่ละคนได้
สร้างสรรค์ขึ้นมานั้น  จะถูกน าเสนอออกไปสู่สายตาประชาชนภายนอกสถานควบคุมในระดับชาติ   
ยิ่งท าให้เกิดความกระตือรือร้นต่อการท าผลงานศิลปะมากยิ่งขึ้น  แต่ในทางกลับกันหากเป็น
กระบวนการบ าบัดที่ เกิดขึ้นภายในสถานควบคุมโดยไม่มีข้อเสนออื่น เป็นการแลกเป ลี่ยน   
จ าเป็นที่จะต้องสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เห็นถึงความส าคัญของการเข้าร่วมกลุ่ม  
ว่าจะเกิดประโยชน์และผลดีกับตัวเองอย่างไร  โดยเฉพาะในแง่มุมที่จะช่วยให้เด็กและเยาวชนได้เกิด
การตระหนักรู้ในตัวเองมากยิ่งขึ้นและมีแนวทางในการจัดการกับปัญหาของตนเองได้    

เมื่อเข้าสู่กระบวนการกลุ่มแล้ว  กิจกรรมน าเข้าสู่กระบวนการบ าบัดมีความส าคัญไม่แพ้
ขั้นตอนอื่นๆ  ซึ่ งนักบ าบัดหรือผู้น ากลุ่มมักจะไม่ค่อยให้ความส าคัญ ในขั้นตอนนี้   ตามที่   
Adam  Blatner  (1973)  ได้อธิบำยไว้ซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนที่จะท าให้เกิดการพัฒนาตนเองได้ 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Adam+Blatner+MD&search-alias=books&field-author=Adam+Blatner+MD&sort=relevancerank


 

 

๖๐ 

อย่างเป็นธรรมชาติ  และยังเป็นวิธีที่จะช่วยให้เปิดเผยตัวตนของสมาชิกกลุ่มแต่ละคน  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหากสามารถสื่อสารถึงความน่าเชื่อถือและสร้างความอบอุ่นใจให้เกิดขึ้นภายในกลุ่มได้  
กิจกรรมน าเข้าสู่กระบวนการบ าบัดก็จะท าให้สมาชิกกลุ่มรู้จักและเชื่อใจในตัวผู้บ าบัดรวมถึงเพื่อน
สมาชิกในกลุ่มและลดความแข็งกร้าวเปลี่ยนมาสร้างการมีส่วนร่วมแทน  อีกทั้งยังช่วยสร้างพลังกลุ่ม
ให้ขับเคลื่อนกระบวนการที่จะน าไปสู่การสร้างสัมพันธภาพภายในกลุ่มได้ อีกด้วย  จึงถือว่าเป็น
ขั้นตอนที่ส าคัญในการเตรียมความพร้อมให้กับสมาชิกกลุ่ม  ก่อนเข้าสู่กระบวนการบ าบัดในแต่ละครั้ง  
โดยสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้กับการบ าบัดหรือการท ากิจกรรมอื่นๆ ได้อีกด้วย  นอกจากนี้
กระบวนการศิลปบ าบัดยังเป็นวิธีการที่ดีในการค้นหาข้อมูลต่างๆ จากเด็กและเยาวชน  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อน าผลงานศิลปะมาใช้เป็นสะพานเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวแทนการพูดถึงตัวเองหรือ
สถานการณ์โดยตรง  และเมื่อน าเทคนิคการสลับบทบาทเข้ามาร่วมในกระบวนการบ าบัดด้วยแล้ว   
ก็จะท าให้สามารถอธิบายตัวเองได้ง่ายยิ่งขึ้น  รวมถึงยังช่วยให้เกิดการทบทวนตัวเองได้ อีกด้วย  
เนื่องจากเป็นการน าตัวเองออกห่างจากสถานการณ์นั้นๆ  และเปลี่ยนมุมมองของตนเองมาอยู่ในฐานะ
บุคคลที่  ๓  ที่สังเกตสถานการณ์เหล่านั้นแทน  ซึ่งไปตามหลักการที่  Elaine  Eller  Goldman  
และ  Delcy  Schram  Morrison (1984)  ได้อธิบายไว้  ทั้งน้ีในการสลับบทบาทยังเป็นเหมือน
กระจกที่สะท้อนให้เด็กและเยาวชนได้เข้าใจผู้อื่นและสามารถหาค าตอบบางอย่างให้กับปัญหาชีวิต
ของตัวเองได้อีกด้วย 

กิจกรรมต่างๆ จากกระบวนการศิลปบ าบัดในครั้งนี้  ให้ผลเชิงบวกในการเรียนรู้ปัญหาต่างๆ 
ของเยาวชนที่เป็นสมาชิกกลุ่มท าให้เกิดการทบทวนตัวเอง  ตระหนักในปัญหา  รู้จักควบคุมอารมณ์
ของตัวเอง  รู้จักให้อภัย  รู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  มีการวางแผนการท างาน  เกิดการมีส่วนร่วม
และมีการพัฒนาสัมพันธภาพเชิงบวกต่อกันมากขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของ  โยธิน  จารุจุฑารัตน์  
(๒๕๕๓, ๒๕๕๗)  ที่ได้น า  Art  Feeling  ซึ่งเป็นเทคนิคหนึ่งด้านศิลปบ าบัด  มาใช้ในการบ าบัดเด็ก
และเยาวชน  ผลที่ได้ช่วยให้เยาวชนได้มองเห็นความรู้สึกและอารมณ์ของตนเองได้เป็นรูปธรรมชัดเจน
มากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้กระบวนการศิลปบ าบัดไม่เพียงแต่จะใช้กับกลุ่มบ าบัดเท่านั้น  แต่ยังสามารถใช้ 
ในการบ าบัดรายบุคคลได้อีกด้วย  ท าให้เยาวชนได้เกิดกำรทบทวนควำมคิด  ควำมรู้สึกและ 
ควำมต้องกำรของตนเอง  รู้จักรอคอย  เริ่มมีกำรท ำควำมเข้ำใจผู้อื่นและปัญหำของตนเองมำกขึ้น  
เริ่มตระหนักถึงข้อดีของการยับย้ังช่ังใจและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการท าต่างๆ ของตนเอง 

การน ากระบวนการศิลปบ าบัด  มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน   
จะช่วยให้เด็กและเยาวชนได้ค้นพบตัวเอง  โดยกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีขีดความสามารถจ ากัดจะใช้
ศิลปบ าบัดเพื่อพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิต  ส่วนเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพในตนเองสูง
จะน าศิลปบ าบัดมาใช้ร่วมกับกระบวนการจิตบ าบัด  ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการตระหนักรู้และ 
สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อตนเอง  ที่จะช่วยให้เกิดแรงจูงใจและมีความกระตือรือร้นต่อการเรียน
และการประกอบอาชีพ  อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้นักวิชาชีพด้านอื่นๆ ในสถานควบคุมปฏิบัติงาน
กับเด็กและเยาวชนได้ง่ายขึ้นด้วย  โดยอาจจัดให้มีกระบวนการศิลปะบ าบัดส าหรับเด็กและเยาวชน
ตั้งแต่ระยะแรกรับตัวและให้การบ าบัดอย่างต่อเนื่องไม่ต่ ากว่า  ๓  เดือน  

 
 

https://www.abebooks.com/servlet/SearchResults?an=Elaine+Eller+Goldman%3B+Delcy+Schram+Morrison&cm_sp=det-_-bdp-_-author
https://www.abebooks.com/servlet/SearchResults?an=Elaine+Eller+Goldman%3B+Delcy+Schram+Morrison&cm_sp=det-_-bdp-_-author


 

 

๖๑ 

ข้อเสนอแนะ 
  

 ๑. ควรน ากระบวนการศิลปะบ าบัดมาใช้ในสถานควบคุมโดยเฉพาะกับกลุ่มเด็กและเยาวชน 
ในระยะแรกรับตัว  เนื่องจากสามารถเข้าถึงปัญหาและตัวตนของเด็กและเยาวชนได้ค่อนข้างง่าย   
อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการนักวิชาชีพไดด้้วย  
 ๒. ควรมีการจัดอบรมกระบวนการศิลปบ าบัดให้กับนักจิตวิทยา/นักจิตวิทยาคลินิก  เพื่อให้มี
ความรู้และความสามารถในการน าเทคนิคและวิธีการไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
 ๓. กระบวนการศิลปบ าบัดนอกจากจะช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนรวมถึง
คณะกรรมการนักวิชาชีพแล้ว  ยังอาจใช้เป็นเครื่องมือในการค้นหาข้อมูลที่มีความซับซ้อนและเข้าถึง
ได้ยาก  ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนและความยุ่งยากต่อการปฏิบัติงานบางอย่างได้  โดยเฉพาะในด้าน
กระบวนการบ าบัด 
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๖๓ 
 

ประวัติผู้เขียน 
 
ชื่อ – สกุล   นายโยธิน  จารุจุฑารัตน์ 

วัน เดือน ปีเกิด  22  พฤษภาคม  2524 

สถานที่เกิด  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

วุฒิการศึกษา  ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
จากโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  จังหวัดลพบุรี  ปีการศึกษา  2542 

ส าเร็จปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบัณฑติ  (จิตวิทยาคลินิกและชุมชน)  
จากมหาวิทยาลัยรามค าแหง  ปีการศึกษา  2546 

ส าเร็จปริญญาโท  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (จิตวิทยาคลินิกและชุมชน)  
จากมหาวิทยาลัยรามค าแหง  ปีการศึกษา  25๕๒ 

ต าแหน่งหน้าที่   
การงานปัจจุบัน  นักจิตวิทยาคลินิกช านาญการ 
   สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี 
 
 



(๑) 
 

บทสรุปผู้บริหาร 
 
ชื่อเรื่องผลงานวิชาการ   ศิลปบ าบัดเพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม 

ในหัวข้อ  “สื่อสารด้วยงานศิลป์” 

ชื่อผู้เขียน        นายโยธิน  จารุจุฑารัตน์ 

ลิขสิทธิ์ของ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  กระทรวงยุติธรรม 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.25๖๐ 

ที่ปรึกษาผลงานวิชาการ 
 อาจารย์ปิยฉัตร เรืองวิเศษ ฟินนี่  ผู้อ านวยการศูนย์ไทรศิลป์   (นักศิลปบ าบัด)  
 ดร.ขัตติยา รัตนดิลก  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
ผลงานวิชาการฉบับนี้  มีจุดประสงค์เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานศิลปะส าหรับสะท้อนความคิดและ

ทัศนคติของเยาวชนที่เป็นสมาชิกกลุ่มศิลปบ าบัดเกี่ยวกับภูมิหลังและประสบการณ์รวมถึงสถานการณ์
ปัจจุบันที่มีความเก่ียวข้องกับการใช้ความรุนแรง  โดยน าเสนอผ่านการจัดแสดงเป็นนิทรรศการในงาน
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่   ๑๕  ว่าด้วยการยุติความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน 
ในกระบวนการยุติธรรม  เมื่อวันที่  ๒๘ – ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๐  ณ  โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา  
ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์  ซึ่งได้ท ากระบวนการศิลปบ าบัดกับเยาวชนที่สมัครใจ  
เข้าร่วมกลุ่ม  จ านวน 12 คน  ระหว่างวันที่   ๗ – ๘  และ  ๑๔ – ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๐   
ณ  ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชาย บ้านกรุณา 

ผลการศึกษาพบว่า  
1. เยาวชนที่เป็นสมาชิกกลุ่มมีพ้ืนฐานครอบครัวที่ไม่อบอุ่น  และเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับ

การใช้ความรุนแรงภายในครอบครัวที่แสดงออกต่อกันหรือแสดงออกต่อผู้อ่ืน  ทั้งในด้านค าพูดและ
การกระท าที่ส่งผลให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้มาตั้งแต่วัยเด็ก  เมื่อโตขึ้นเยาวชนเริ่มเรียนรู้จากสังคม
ผ่านสื่อและสถานการณ์ตรงที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรง   โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสถานการณ์ 
ทางการเมือง  ทั้งนี้การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวและการเรียนรู้จากสังคมจะมีผลต่อการพัฒนา
บุคลิกภาพและการแสดงออก  ซึ่งจะเห็นได้ว่าเยาวชนที่เป็นสมาชิกกลุ่ม  มีอารมณ์และพฤติกรรม  
ที่ไม่ม่ันคง  และอาจถูกกระตุ้นได้ง่ายจากปัจจัยแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆ รอบตัว 

2. ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสถานควบคุมนั้น  จะส่งผลกระทบทั้งระบบ  มีผลกับเด็กและ
เยาวชน  รวมถึงเจ้าหน้าที่  ถึงแม้ว่าความรุนแรงจะมีหลากหลายรูปแบบก็ตาม  แต่ที่เด่นชัดคือ 
ความรุนแรงจากเด็กและเยาวชนด้วยกันเอง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ทะเลาะวิวาท  ที่เริ่มจาก
การมีปากเสียงจนบานปลายน าไปสู่สถานการณ์รุนแรงขึ้นได้  ในการแก้ปัญหานั้น  ส่วนของเด็กและ
เยาวชนคือการปรับวิธีการสื่อสารให้เป็นเชิงบวกมากยิ่งขึ้น  ในส่วนเจ้าหน้าที่คือการให้เวลากับเด็ก
และเยาวชนให้มากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะในการเป็นที่ปรึกษาเพ่ือระบายความอึดอัดและคับข้องใจ   



(๒) 
 

ในส่วนของกิจกรรมควรมีกิจกรรมที่สร้างสรรค์และเป็นกิจกรรมที่สร้างสัมพันธภาพเชิงบวก  เพ่ือให้
เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างอย่างเป็นประโยชน์กับตัวเองและผู้อื่น  ในด้านสถานที่ควรมีการจัดพ้ืนที่
ให้เหมาะสมเพื่อลดการรวมกลุ่มและการแบ่งฝ่ายที่จะน าไปสู่การก่อเหตุรุนแรงในระหว่างควบคุมตัว 

3. กระบวนการกลุ่มศิลปบ าบัดช่วยให้เกิดสัมพันธภาพเชิงบวกได้  ท าให้เยาวชนที่เป็น
สมาชิกกลุ่มได้เกิดความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืนมากยิ่งขึ้น   รู้จักควบคุมอารมณ์ของตัวเองและการให้
อภัยผู้อ่ืน  อีกทั้งยังเป็นกระบวนการที่ท าให้ได้ค้นพบปัญหาและประเด็นส าคัญซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
การวางแผนให้ความช่วยเหลือทั้งในด้านการบ าบัดและการพัฒนาระบบการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน 
 สรุปได้ว่า  กระบวนการศิลปบ าบัดช่วยให้เข้าถึงปัญหาของเด็กและเยาวชนได้ง่ายยิ่งขึ้น   
อีกทั้งยังช่วยให้เด็กและเยาวชนสามารถถ่ายทอดเรื่องราวของตัวเองได้อย่างเป็นธรรมชาติด้วย  
นอกจากนี้รูปแบบการสื่อสารไม่ใช่ท าได้เฉพาะผ่านการพูดโดยตรงเท่านั้น  แต่ยังสามารถใช้สื่ออ่ืนๆ
เป็นทางเลือกในการน าเสนอได้  โดยผู้รับสารต้องเปิดใจและพร้อมยอมรับด้วยความเป็นกล าง   
ซึ่งจะท าให้ข้อมูลอย่างรอบด้านมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ในการจัดแสดงผลงานศิลปะนั้น  ยังช่วยสร้าง
ความภาคภูมิใจและฝึกการแสดงออกในทางที่เหมาะสมให้กับเด็กและเยาวชนได้อีกด้วย  
 ข้อเสนอแนะ 

๑. การน ากระบวนการศิลปบ าบัด  มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน   
จะช่วยให้เด็กและเยาวชนได้ค้นพบตัวเอง  โดยกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีขีดความสามารถจ ากัดจะใช้
ศิลปบ าบัดเพื่อพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิต  ส่วนเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพในตนเองสูง
จะน าศิลปบ าบัดมาใช้ร่วมกับกระบวนการจิตบ าบัด  ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดการตระหนักรู้และ 
สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อตนเอง  ที่จะช่วยให้เกิดแรงจูงใจและมีความกระตือรือร้นต่อการเรียน
และการประกอบอาชีพ  อีกท้ังยังเป็นการสนับสนุนให้นักวิชาชีพด้านอ่ืนๆ ในสถานควบคุมปฏิบัติงาน
กับเด็กและเยาวชนได้ง่ายขึ้นด้วย  โดยอาจจัดให้มีกระบวนการศิลปบ าบัดส าหรับเด็กและเยาวชน
ตั้งแต่ระยะแรกรับตัวและให้การบ าบัดอย่างต่อเนื่องไม่ต่ ากว่า  ๓  เดือน  
 ๒. ควรมีการจัดอบรมกระบวนการศิลปบ าบัดให้กับนักจิตวิทยา/นักจิตวิทยาคลินิก  เพ่ือให้มี
ความรู้และความสามารถในการน าเทคนิคและวิธีการไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
 ๓. กระบวนการศิลปบ าบัดยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการค้นหาข้อมูลที่มีความซับซ้อน
และเข้าถึงได้ยาก  ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนและความยุ่งยากต่อการปฏิบัติงานบางอย่างได้  โดยเฉพาะ
การถ่ายทอดข้อมลูของเด็กและเยาวชนที่มีความอ่อนไหวและละเอียดอ่อน   


