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     โครงการเยียวยาเพื่อยาใจ 
 

หลักการและเหตุผล 
 ศิลปะ คือ การถ่ายทอดความรู้สึกหรือแสดงความรู้สึกภายในของมนุษย์ เปรียบเสมือนสื่อหรือ
เครื่องมือที่ใช้เป็นตัวกลางเพื่อโยงความรู้สึกของตนเองให้ผู้อืน่ไดร้ับรู้หรือเขา้ใจในสิ่งที่ต้องการแสดง บางคน
ก็ใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือในการผ่อนคลายอารมณ์ ความรู้สึกของตนเอง ในปัจจุบันศิลปะถูกน ามาใช้เป็น
เครื่องมือในการบ าบัดฟื้นฟูเยียวยาอารมณ์ จิตใจของมนุษย์ หรือที่เรียกว่า ศิลปะบ าบัด  โดยเป็นการน า
ศิลปะมาใช้ในการพัฒนาอารมณ์ ช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาทางด้านอารมณ์และจิตใจได้ระบายปัญหา ความคับข้อง
ใจ ความรู้สึกที่ซ่อนเร้นในใจ ผ่านออกมาทางงานศิลปะ การน ากระบวนการนี้มาใช้กับกลุ่มของผู้ที่ต้อง
ท างานดูแลใกล้ชิดเด็กและ ผู้ป่วยเรื้อรังเป็นเวลานานเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะกลุ่มคนเหล่านี้
เป็นกลุ่มคนที่มักจะมีความขุ่นมัวในจิตใจ มีความตึงเครียด และวิตกกังวลจากการท างานจากการท างาน
ติดต่อการเป็นเวลานาน หากไม่ได้รับการท าให้รู้สึกผ่อนคลาย ลดความขุ่นมัวในจิตใจ และบุคคลนั้นไม่
เข้าใจและรับรู้อารมณ์ต่างๆ ของตนเอง รู้สึกเครียด หรือเหนื่อยล้า ความรู้สึกเหล่านี้ก็จะถูกถ่ายทอดไปสู่ผู้ที่
ได้รับการดูแลด้วยเช่นกัน 
 เพื่อให้การท างานของผู้ที่ท างานดูแลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ทางคณะอนุกรรมการ
คาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์จึงได้เล็งเห็นความส าคัญในดูแลสุขภาพจิตของเจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลที่ท างานใน
หน่วยงานคาทอลิกที่อยู่ในเครือข่าย ให้ได้ดูแลและเยียวยาจิตใจตนเอง เพื่อฟื้นฟูคุณค่าภายในของตนเอง 
สร้างพลังใจในการท างานดูแล และสามารถน ากระบวนการนี้ไปใช้กับตนเองรวมถึงผู้ที่ต้องดูแลได้ด้วย  
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล เข้าใจและรับรู้อารมณ์ต่างๆ ของตนเองที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในจิตใจ 
 2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับศิลปะบ าบัด 
 3. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้น ากระบวนการศิลปะบ าบัดไปใช้กับตนเอง รวมถึงกับผู้ที่ถูกดูแลได้ 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายหลัก 
 เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลในหน่วยงานคาทอลิก   จ านวน 30 คน 
     รวม    30 คน 
 

วิธีการด าเนินงานตามโครงการ 
1. ผู้ด าเนินโครงการส ารวจข้อมูลจากผู้ร่วมกิจกรรม ประสานวิทยากร 
2. จัดท าโครงการและแผนงานเพื่อขออนุมัติ 
3. ด าเนินกิจกรรม 
4. ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 

 5. สรุป ประเมินผลภาพรวมของกิจกรรม  
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พื้นที่ด าเนินตามโครงการ 
 ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 
 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 วันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์ 
  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล ได้เข้าใจและรับรู้อารมณ์ต่างๆ ของตนเองที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในจิตใจ 
 2. เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับศิลปะบ าบัด 
 3. เจ้าหน้าที่สามารถน ากระบวนการศิลปะบ าบัดไปใช้กับตนเอง รวมถึงกับผู้ที่ถูกดูแลได้ 
 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 
จ านวนที่ขอรับสนับสนุนทั้งหมด 16,641.00 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) 
 
 

 ที่ รายละเอียด งบประมาณ 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร 4 คน (เหมาจ่าย) 

 ค่าเดินทาง 500/คน (500 x 4 คน = 2,000 บาท) 
 ค่าตอบแทนวิทยากร (2,000 บาท x 3 วัน = 6,000 บาท) 

           8,000 บาท 

2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

- กระดาษวาดรูปธรรมดา จ านวน 6 เล่ม x 120 บาท 

- กระดาษวาดรูปสีน้ า จ านวน 6 เล่ม x 130 บาท 

- สีน้ า จ านวน 6 สี x 3 หลอด x 122 บาท 

- สีชอล์ก จ านวน 6 สี x 3 แท่ง x 20 บาท 

- กระดาษขนาด A3 จ านวน 1 รีม 

- กระดาษกาว จ านวน 6 ม้วน x 45 บาท 

- กระดาษทิชชูยาว จ านวน 6 ม้วน x 135 บาท 

- สีไม้กล่องเล็ก จ านวน 30 กล่อง x 60 บาท 

- ดินสอ, ยางลบ, เกาเหลา จ านวน 30 ชุด x 15 บาท 

- ดินเหนียว (ดินป้ัน) 

 

    720  บาท 

    780  บาท 

  2,196  บาท 

    360  บาท 

   255  บาท 

   270  บาท 

   810  บาท 

 1,800  บาท 

   450  บาท 

 1,000  บาท 

                              รวมเป็นเงิน 16,641 บาท 
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ก าหนดการ 
 

วันศุกร์ที ่6  พฤศจิกายน พ.ศ.2563 
10.00 น .  แนะน าศิลปะบ าบัดแนวมนุษยป์รัชญา 
11.00 น.  work shop 1 
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 น.   work shop 2 
15.00 น.   รับประทานอาหารว่าง 
15.30 น.   work shop 3 
17.00 น.   สรุปกิจกรรม 

 

วันเสาร์ที่ 7  พฤศจิกายน พ.ศ.2563 
09.30 น.   เปิดวงกลม สนทนา 
10.00 น.   work shop 4 
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 น.   work shop 5 
15.00 น.   รับประทานอาหารว่าง 
15.30 น.   work shop 6 
17.00 น.   สรุปกิจกรรม 

 
วันอาทิตย์ที่ 8  พฤศจิกายน พ.ศ.2563 

09.30 น.   เปิดวงกลม สนทนา 
10.00 น.   work shop 7 
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 น.   สรุปภาพรวม แสดงผลงาน ตอบปัญหา 
15.00 น.   ปิดโครงการ 

 
หมายเหตุ   Work shop : Drawing 

          Painting: water colour, soft pastel 

         Clay modelling 

         Art group 

 


