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การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างสรรคผ์ลงานเคร่ืองประดบัท่ีท าหนา้ท่ีเป็นกุศโล

บายในการสอนชีวิตซ่ึงเป็นส่ิงท่ีท าให้มนุษย์เกิดการพิจารณาได้ง่ายข้ึนในการบ าบดัทางใจท่ี
สามารถใช้ส่ือสารและช่วยให้มีแรงยึดเหน่ียวหรือแบ่งเบาภาระความเจ็บปวดในใจท าให้ผ่านพน้
ความทุกขไ์ปได ้

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เกิดจากการศึกษาพินิจ
พิเคราะห์พิจารณา จากเหตุการณ์ท่ีตนเองประสบข้ึนแต่วยัเยาวร์วมถึง บทความ เอกสาร หนงัสือ 
เป็นตน้ โดยการศึกษาและวเิคราะห์ทฤษฎีกระบวนการของพฤติกรรม และผลกระทบของการถูกท า
ร้ายร่างกายในวยัเด็กสาเหตุจากการเมาสุราท่ีก่อให้เกิดบาดแผลทางจิตใจ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บการ
บ าบดัรักษาดว้ยวิธีต่างๆ จากการศึกษาท าให้เกิดแนวความคิดในการใชก้ระบวนการในการสร้าง
งานศิลปะเคร่ืองประดบั เพื่อเป็นการเรียนรู้เยียวยาบ าบดัรักษา โดยการท าการอา้งอิงแนวคิด
ดงักล่าวจากทฤษฎีศิลปะบ าบดั (Art Therapy) เพื่อใชกิ้จกรรมทางศิลปะช่วยบ าบดัรักษา ซ่ึงเป็นการ
กระท าจากภายนอกร่างกายเขา้ไปหลอมรวมสู่ภายในท่ีสร้างความสมดุลทั้งร่างกายและจิตใจ และ
สามารถใชใ้นการคน้หารูปแบบและวธีิการในการสร้างสรรคผ์ลงานเคร่ืองประดบัอีกทางหน่ึง 

ผลจากการศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั ท าให้คน้พบวสัดุและกิจกรรม
ในการทดลองทางศิลปะ เพื่อสร้างรูปทรงท่ีมีความหมายในเชิงสัญลกัษณ์ โดยเร่ิมจากการทดลอง
ร้ือฟ้ืนเยียวยาวสัดุท่ีถูกบนัทึกความรุนแรงและแทนค่าความหมายในเชิงศิลปะ รวมทั้งการทดลอง
ออกแบบร่าง 2 มิติและการสร้างหุ่นจ าลอง 3 มิติ กระบวนการทั้งหมดในเบ้ืองตน้เป็นการคน้หา
เทคนิคในการสร้างรูปทรงให้มีความหมายเฉพาะตวัในเชิงสัญลกัษณ์  จากกระบวนการทั้งหมด
สามารถท าการออกแบบเป็นเคร่ืองประดบัท่ีแทนความหมายถึงการกา้วขา้มความทรงจ าในอดีตได ้
ซ่ึงสามารถแสดงใหเ้ห็นวา่กระบวนการและกิจกรรมในการสร้างสรรคศิ์ลปะเคร่ืองประดบั สามารถ
ช่วยเยยีวยาบ าบดัรักษาร่องรอยบาดแผลทางจิตใจได ้
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บทคดัย่อภาษาองักฤษ  
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MR. SONGKRAM BUBPHA : JEWELRY REMINDS TO THE TRACE OF 
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The propose of this research is to create the jewelry, which would be the thing to 
remind the people who had the bad experience in life or the victims from all assault,and how to 
recover themselves. 

The tool of this research is the experience in childhood of designer combine with all 
data from books and journal  about the  victim from drunkard assault. I heal this victim by using 
art therapy to create the activity that will be balance the body and mind and this therapy can be 
the way to discover how to create the jewelry piece. 

On this research, I found that the main propose of all therapies is to balance between 
body and mind. The benefit of this therapy is the people can create some jewelry, which present 
the conflict between mind and the product. 
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ขา้พเจา้สามารถด าเนินการวจิยัจนส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 

คุณค่าหรือประโยชน์อนัเกิดจากวิทยานิพนธ์เล่มน้ี ขา้พเจา้ขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดา 
มารดา ครูอาจารยท่ี์อบรมสั่งสอน แนะน าใหก้ารสนบัสนุนและใหก้ าลงัใจอยา่งดีเสมอมา 

  
  

สงคราม  บุปผา 
 

 



 

สารบัญ 

 หน้า 
บทคดัยอ่ภาษาไทย ............................................................................................................................ ง 

บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ ...................................................................................................................... จ 

กิตติกรรมประกาศ ............................................................................................................................ ฉ 

สารบญั ............................................................................................................................................. ช 

สารบญัตาราง .................................................................................................................................. ญ 

สารบญัรูปภาพ ................................................................................................................................. ฏ 

บทท่ี 1 บทน า .................................................................................................................................... 1 

1.1  ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา ................................................................................ 1 

1.2  วตัถุประสงค ์.......................................................................................................................... 2 

1.3  ขอบเขตในการวิจยั ................................................................................................................ 2 

1.4  ปัญหาและแนวทางการแกปั้ญหา ........................................................................................... 3 

1.5  วธีิการศึกษา ........................................................................................................................... 3 

1.6  แผนการด าเนินงาน  ระยะเวลา ล าดบัขั้นตอนของการด าเนินการ ......................................... 5 

1.7  งบประมาณท่ีใช ้..................................................................................................................... 5 

1.8  ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ............................................................................................................... 6 

บทท่ี 2 การศึกษาและรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั .............................................................. 7 

2.1 การศึกษาการเปล่ียนแปลงในโครงสร้างทางวฒันธรรมและความสัมพนัธ์ทางสังคมไทย ..... 8 

2.2  การศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรุนแรงในครอบครัวและลกัษณะรูปแบบของความ
รุนแรงต่อเด็ก ......................................................................................................................... 9 

2.3  การศึกษาทฤษฎีกระบวนการของพฤติกรรมมนุษย ์............................................................. 15 

2.4  การศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเยยีวยาบ าบดัรักษาดว้ยวธีิทางพุทธศาสนา ..................... 21 

                  



  ซ 

2.5  การศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการบ าบดัรักษาทางการแพทย ์..................................................... 24 

2.6  การศึกษาทฤษฎีศิลปะบ าบดัเพื่อใชบ้  าบดัและเยยีวยาทางดา้นจิตใจ .................................... 24 

2.7  ผลงานเคร่ืองประดบั และผลงานศิลปะของศิลปินท่ีมีความเก่ียวขอ้งในการออกแบบ ........ 30 

บทท่ี 3 วธีิการด าเนินการวิจยั .......................................................................................................... 36 

3.1  กระบวนการทดลองเบ้ืองตน้เพื่อคน้หาวสัดุและวธีิการท่ีใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงาน
เคร่ืองประดบั  เพื่อให้เกิดกิจกรรมการทดลองทางศิลปะ .................................................... 38 

3.2  กระบวนการทดลองวสัดุและการน าทฤษฎีจากการศึกษาขอ้มูลมารวบรวมและวเิคราะห์ให้
เกิดกิจกรรมการทดลองทางศิลปะ เพื่อการสร้างรูปทรงท่ีมีความหมายในเชิงสัญลกัษณ์ .... 43 

3.3  กระบวนการออกแบบเพื่อคน้หาความสัมพนัธ์กบัต าแหน่งท่ีติดตั้งบนร่างกาย และการสร้าง
รูปทรงท่ีมีความหมายเฉพาะตวัในเชิงสัญลกัษณ์................................................................. 50 

3.4  การทดลองสร้างหุ่นจ าลอง  3  มิติ  ท่ีมีความหมายเฉพาะตวัในเชิงสัญลกัษณ์  เพื่อพฒันา
ไปสู่แนวทางการสร้างผลงานเคร่ืองประดบั ........................................................................ 55 

3.5  การคน้หาเทคนิคและวสัดุในการสร้างสรรคผ์ลงานเคร่ืองประดบั  เพื่อใหมี้ความสอดคลอ้ง
กบัการสร้างรูปทรงท่ีมีความหมายเฉพาะตวัในเชิงสัญลกัษณ์ ............................................. 58 

บทท่ี 4 กระบวนการสร้างสรรคช้ิ์นงานเคร่ืองประดบั ..................................................................... 70 

4.1  กระบวนการออกแบบและสร้างสรรคผ์ลงานเคร่ืองประดบั  ท่ีแทนค่าความหมายจากการ
กา้วขา้มความทรงจ าท่ีเลวร้ายในอดีต .................................................................................. 70 

4.2  กระบวนการออกแบบและสร้างสรรคเ์คร่ืองประดบั  ท่ีแทนค่าความหมายในเชิงสัญลกัษณ์ 
โดยการใชข้องเล่นเป็นส่ิงเช่ือมโยงส่ือสารยอ้นกลบัไปถึงหว้งเวลาความสนุกสนานในวยั
เด็ก ....................................................................................................................................... 72 

4.3  กระบวนการออกแบบและสร้างสรรคเ์คร่ืองประดบัท่ี  มีความเช่ือมโยงกบัจิตใจ แสดงถึง
การปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกระบวนการท างานร่วมกบัช้ินงานผา่นผสัสะคือประสาทสัมผสั
ต่างๆ .................................................................................................................................... 77 

บทท่ี 5 สรุปและขอ้เสนอแนะ ......................................................................................................... 84 

5.1  สรุป ..................................................................................................................................... 84 

5.2  อภิปรายผล ........................................................................................................................... 86 

 



  ฌ 

5.3  ขอ้เสนอแนะ ........................................................................................................................ 87 

รายการอา้งอิง .................................................................................................................................... 2 

ประวติัผูเ้ขียน .................................................................................................................................... 4 

 



 

สารบัญตาราง 

 หน้า 
ตารางท่ี  1  ปัญหาและแนวทางการแกปั้ญหา .................................................................................... 3 

ตารางท่ี  2  แผนการด าเนินงานระยะเวลาล าดบัขั้นตอนของการด าเนินการ ..................................... 5 

ตารางท่ี  3  ลกัษณะวธีิการใชค้วามรุนแรงทางร่างกายต่อเด็ก ......................................................... 12 

ตารางท่ี  4  ลกัษณะวธีิการใชค้วามรุนแรงทางร่างกายต่อเด็ก (ต่อ) ................................................. 13 

ตารางท่ี  5  ลกัษณะการใชค้วามรุนแรงท่ีมีผลทางอารมณ์และจิตใจของเด็ก .................................. 14 

ตารางท่ี  6  การวเิคราะห์หลกัปรัชญาพุทธแนวทางเพื่อการเยยีวยาและพฒันาจิตใจมนุษย ์............. 22 

ตารางท่ี  7  วธีิการใชธ้รรมะเพื่อเยยีวยาความเจบ็ป่วยทางใจ........................................................... 23 

ตารางท่ี  8  การวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัทฤษฎีศิลปะบ าบดัเพื่อใชบ้  าบดัเยยีวยาทางดา้นจิตใจ...... 26 

ตารางท่ี  9  สรุปการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการเยยีวยาบ าบดัรักษา ............................................. 27 

ตารางท่ี 10 สรุปการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการเยยีวยาบ าบดัรักษา (ต่อ) .................................... 28 

ตารางท่ี 11 กระบวนการทดลองเพื่อคน้หาวสัดุและวธีิการในการสร้างสรรคเ์คร่ืองประดบั ........... 38 

ตารางท่ี 12 กระบวนการทดลองเพื่อคน้หาวสัดุและวธีิการในการสร้างสรรคเ์คร่ืองประดบั (ต่อ) .. 39 

ตารางท่ี 13 กระบวนการทดลองเพื่อคน้หาวสัดุและวธีิการในการสร้างสรรคเ์คร่ืองประดบั (ต่อ) .. 40 

ตารางท่ี 14 การสร้างใหเ้ป็นรูปทรงเรขาคณิตจากวสัดุในกลุ่มท่ีเช่ือมโยงถึงความเป็นเด็ก ............. 44 

ตารางท่ี 15 การสร้างใหเ้ป็นรูปทรงมือจากวสัดุในกลุ่มท่ีเช่ือมโยงถึงความเป็นเด็ก ........................ 44 

ตารางท่ี 16 การสร้างเลียนแบบของเล่นในอดีตจากวสัดุในกลุ่มท่ีเช่ือมโยงถึงความเป็นเด็ก .......... 45 

ตารางท่ี 17 การสร้างใหเ้ป็นรูปเรขาคณิตจากวสัดุในกลุ่มท่ีเช่ือมโยงถึงความมึนเมาและเป็นสาเหตุ
ท่ีก่อใหเ้กิดการใชค้วามรุนแรง ........................................................................................................ 46 

ตารางท่ี 18 การสร้างใหเ้ป็นรูปทรงมือจากวสัดุในกลุ่มท่ีเช่ือมโยงถึงความมึนเมาและเป็นสาเหตุ    
ท่ีก่อใหเ้กิดการใชค้วามรุนแรง ........................................................................................................ 46 

ตารางท่ี 19 การสร้างเลียนแบบของเล่นในอดีตจากวสัดุในกลุ่มท่ีเช่ือมโยงถึงความมึนเมาและเป็น
สาเหตุท่ีก่อให้เกิดการใชค้วามรุนแรง ............................................................................................. 47 

                  



  ฎ 

ตารางท่ี 20 การสร้างใหเ้ป็นรูปทรงเรขาคณิตจากวสัดุในกลุ่มท่ีเช่ือมโยงถึงการบรรเทาความ
เจบ็ปวดจากการถูกท าร้ายร่างกายซ่ึงก่อใหเ้กิดร่องรอยบาดแผล ..................................................... 48 

ตารางท่ี 21 การสร้างใหเ้ป็นรูปทรงมือจากวสัดุในกลุ่มท่ีเช่ือมโยงถึงการบรรเทาความเจ็บปวด   
จากการถูกท าร้ายร่างกายซ่ึงก่อใหเ้กิดร่องรอยบาดแผล .................................................................. 48 

ตารางท่ี 22 การทดลองสร้างเลียนแบบลูกอมจากวสัดุในกลุ่มท่ีเช่ือมโยงถึงการบรรเทาความ
เจบ็ปวดจากการถูกท าร้ายร่างกายซ่ึงก่อใหเ้กิดร่องรอยบาดแผล ..................................................... 49 

ตารางท่ี 23 การออกแบบเคร่ืองประดบัโดยการอา้งอิงของเล่นจากประสบการณ์ในวยัเด็ก ............ 51 

ตารางท่ี 24 การออกแบบเคร่ืองประดบัโดยการอา้งอิงของเล่นจากประสบการณ์ในวยัเด็ก(ต่อ) ..... 52 

ตารางท่ี 25 การออกแบบเคร่ืองประดบัจากการแสดงออกทางพฤติกรรมทางดา้นลบ..................... 53 

ตารางท่ี 26 การออกแบบเคร่ืองประดบัจากการแสดงออกทางพฤติกรรมทางดา้นลบ(ต่อ) ............. 54 

ตารางท่ี 27 กระบวนสร้างลวดลายใหม่จากกระป๋องเบียร์ลีโอ ........................................................ 58 

ตารางท่ี 28 กระบวนการสร้างลวดลายใหม่จากกระป๋องเบียร์ลีโอ (ต่อ) .......................................... 59 

ตารางท่ี 29 กระบวนการสร้างลวดลายใหม่จากกระป๋องเบียร์ลีโอ (ต่อ) .......................................... 60 

ตารางท่ี 30 วธีิการสร้างลวดลายใหม่จากกระป๋องเบียร์ชา้ง ............................................................. 60 

ตารางท่ี 31 วธีิการสร้างลวดลายใหม่จากกระป๋องเบียร์ชา้ง (ต่อ) .................................................... 61 

ตารางท่ี 32 สรุปวธีิการด าเนินการวจิยัเพื่อพฒันาไปสู่แนวทางการสร้างสรรคเ์คร่ืองประดบั ......... 63 

ตารางท่ี 33 สรุปวธีิการด าเนินการวจิยัเพื่อพฒันาไปสู่แนวทางการสร้างสรรคเ์คร่ืองประดบั (ต่อ) . 64

 



 

สารบัญรูปภาพ 

 หน้า 
ภาพท่ี  1  เคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอลใ์นสังคมไทยปัจจุบนั ............................................ 9 

ภาพท่ี  2  วงจรของการใชค้วามรุนแรงในครอบครัว....................................................................... 10 

ภาพท่ี  3  ร่องรอยบาดแผลจากการใชค้วามรุนแรงทางร่างกายต่อเด็กจากสาเหตุการเมาสุรา ......... 11 

ภาพท่ี  4  การใชค้วามรุนแรงทางอารมณ์ต่อเด็ก ............................................................................. 12 

ภาพท่ี  5  สูตรทางจิตวทิยาของพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนแต่ละคร้ัง ......................................................... 16 

ภาพท่ี  6  กระบวนการของการรับรู้................................................................................................. 16 

ภาพท่ี  7  แผนผงัแสดงกระบวนการแสดงออกของพฤติกรรมและทฤษฎีการเกิดอารมณ์ .............. 18 

ภาพท่ี  8  แผนผงัการเช่ือมโยงทฤษฎีพฤติกรรมมนุษยแ์ละทฤษฎีการเกิดอารมณ์ .......................... 20 

ภาพท่ี  9  การวเิคราะห์ความหมายของค าส าคญัและวธีิการเยยีวยาบ าบดัรักษา .............................. 29 

ภาพท่ี 10 ผลงานเคร่ืองประดบัจากกบัดกัระเบิด ............................................................................. 30 

ภาพท่ี 11 ศิลปะบนเรือนร่าง ฟ้ืนฟูจิตใจผูป่้วยมะเร็งเตา้นม ............................................................ 31 

ภาพท่ี 12 “The Broken Column” ผลงานศิลปะของ Frida Kahalo .................................................. 31 

ภาพท่ี 13 “ราตรีประดบัดาว” (Starry  Night) 1889 ......................................................................... 32 

ภาพท่ี 14 วธีิการคืนสภาพของวตัถุตน้ทางจากกระป๋องเบียร์ท่ีถูกบนัทึกความรุนแรงเอาไวแ้ละ
วธีิการในการข้ึนรูปฝาและกน้กระป๋องเบียร์ (1) .............................................................................. 42 

ภาพท่ี 15 วธีิการคืนสภาพของวตัถุตน้ทางจากกระป๋องเบียร์ท่ีถูกบนัทึกความรุนแรงเอาไวแ้ละ
วธีิการในการข้ึนรูปฝาและกน้กระป๋องเบียร์ (2) .............................................................................. 43 

ภาพท่ี 16 ผลงานศิลปะจากการทดลองเพื่อคน้หาแนวทางในการสร้างเป็นเคร่ืองประดบั .............. 43 

ภาพท่ี 17 การสร้างหุ่นจ าลอง 3 มิติท่ีมีความหมายเฉพาะตวัในเชิงสัญลกัษณ์ (1) ........................... 55 

ภาพท่ี 18 การสร้างหุ่นจ าลอง 3 มิติท่ีมีความหมายเฉพาะตวัในเชิงสัญลกัษณ์ (2) ........................... 56 

ภาพท่ี 19 การสร้างหุ่นจ าลอง 3 มิติ ท่ีมีความหมายเฉพาะตวัในเชิงสัญลกัษณ์ (3) .......................... 56 

                  



  ฐ 

ภาพท่ี 20 การสร้างหุ่นจ าลอง 3  มิติท่ีมีความหมายเฉพาะตวัในเชิงสัญลกัษณ์ (4) .......................... 57 

ภาพท่ี 21 ผลงานประติมากรรมท่ีน ามาใชใ้นการอา้งอิงเพื่อสร้างรูปทรงใหม่ ................................. 62 

ภาพท่ี 22 วธีิในการสร้างรูปทรงเพื่อน าไปใชใ้นการออกแบบเคร่ืองประดบั .................................. 62 

ภาพท่ี 23 แผนผงัสรุปวธีิการด าเนินการวจิยัเพื่อพฒันาไปสู่แนวทางการสร้างสรรคเ์คร่ืองประดบั 65 

ภาพท่ี 24 “ลูกฟุตบอล” แรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงานเคร่ืองประดบั ............................... 67 

ภาพท่ี 25 “วา่วจุฬา” แรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงานเคร่ืองประดบั .................................... 68 

ภาพท่ี 26 “ลูกยางนา” ของเล่นจากธรรมชาติแรงบนัดาลใจในการสร้างเคร่ืองประดบั ................... 68 

ภาพท่ี 27 แบบร่างเคร่ืองประดบัในลกัษณะสร้อยคอ ...................................................................... 70 

ภาพท่ี 28 วธีิข้ึนรูปตวัเรือนเคร่ืองประดบัท่ีแทนค่าความหมายจากการกา้วขา้มความทรงจ าท่ีเลวร้าย
ในอดีตช้ินท่ี 1 .................................................................................................................................. 71 

ภาพท่ี 29 วธีิข้ึนรูปตวัเรือนเคร่ืองประดบัท่ีแทนค่าความหมายจากการกา้วขา้มความทรงจ าท่ีเลวร้าย
ในอดีตช้ินท่ี 2 .................................................................................................................................. 71 

ภาพท่ี 30 วธีิข้ึนรูปตวัเรือนเคร่ืองประดบัท่ีแทนค่าความหมายจากการกา้วขา้มความทรงจ าท่ีเลวร้าย
ในอดีตช้ินท่ี 3 .................................................................................................................................. 72 

ภาพท่ี 31 ช้ินงานเคร่ืองประดบัท่ีแทนค่าความหมายจากการกา้วขา้มความทรงจ าท่ีเลวร้ายในอดีต 72 

ภาพท่ี 32 แบบร่างเคร่ืองประดบั “วา่วจุฬา” .................................................................................... 73 

ภาพท่ี 33 แบบร่างแสดงการแยกช้ินส่วนแต่ละช้ินมาก าหนดขนาดและต าแหน่งเจาะรูเพื่อใชใ้น   
การประกอบเป็นตวัวา่วจุฬา (1) ...................................................................................................... 73 

ภาพท่ี 34 แบบร่างแสดงการแยกช้ินส่วนแต่ละช้ินมาก าหนดขนาดและต าแหน่งเจาะรูเพื่อใชใ้น   
การประกอบเป็นตวัวา่วจุฬา (2) ...................................................................................................... 74 

ภาพท่ี 35 วธีิข้ึนรูปตวัเรือนเคร่ืองประดบั “วา่วจุฬา” ...................................................................... 74 

ภาพท่ี 36 ช้ินงานเคร่ืองประดบั “วา่วจุฬา” ...................................................................................... 75 

ภาพท่ี 37 แบบร่าง 2 มิติ เคร่ืองประดบั “ลูกยางนา” ........................................................................ 75 

ภาพท่ี 38 แบบร่างแสดงการแยกช้ินส่วนแต่ละช้ินมาก าหนดขนาดและต าแหน่งเจาะรู .................. 76 

 



  ฑ 

ภาพท่ี 39 วธีิข้ึนรูปตวัเรือนเคร่ืองประดบัท่ีแทนค่าความหมายในเชิงสัญลกัษณ์โดยการใชข้องเล่น
เป็นส่ิงเช่ือมโยง ส่ือสารยอ้นกลบัไปถึงหว้งเวลาความสนุกสนานในวยัเด็ก ................................... 76 

ภาพท่ี 40 ช้ินงานเคร่ืองประดบั “ลูกยางนา” .................................................................................... 77 

ภาพท่ี 41 วธีิข้ึนรูปตวัเรือนเคร่ืองประดบัท่ีแสดงถึงการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกระบวนการท างาน
ร่วมกบัช้ินงานผา่นผสัสะต่างๆ ........................................................................................................ 78 

ภาพท่ี 42 ช้ินงานเคร่ืองท่ีมีความเช่ือมโยงกบัจิตใจ  แสดงถึงการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกระบวนการ
ท างานร่วมกบัช้ินงานผา่นผสัสะต่างๆ ............................................................................................. 78 

ภาพท่ี 43 การสวมใส่ผลงานเคร่ืองประดบัท่ีแทนค่าความหมายจากการกา้วขา้มความทรงจ าท่ี
เลวร้ายในอดีต ................................................................................................................................. 79 

ภาพท่ี 44 การสวมใส่ผลงานเคร่ืองประดบั “วา่วจุฬา” ท่ีแทนค่าความหมายในเชิงสัญลกัษณ์โดยการ
ใชข้องเล่นเป็นส่ิงเช่ือมโยงส่ือสารยอ้นกลบัไปถึงหว้งเวลาความสนุกสนานในวยัเด็ก ................... 80 

ภาพท่ี 45 การสวมใส่ผลงานเคร่ืองประดบั “ลูกยางนา”  ท่ีแทนค่าความหมายในเชิงสัญลกัษณ์โดย
การใชข้องเล่นจากธรรมชาติเช่ือมโยงส่ือสารยอ้นกลบัไปถึงหว้งเวลาความสนุกสนานในวยัเด็ก .. 81 

ภาพท่ี 46 การสวมใส่ผลงานเคร่ืองประดบัท่ีมีความเช่ือมโยงกบัจิตใจ  แสดงถึงการปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งกระบวนการท างานร่วมกบัช้ินงานผา่นผสัสะคือประสาทสัมผสัต่างๆ .............................. 82 

ภาพท่ี 47 ร่องรอยจากการถูกบนัทึกความรุนแรงบนพื้นผวิวสัดุ ..................................................... 85 

ภาพท่ี 48 “ศิลปะเคร่ืองประดบัระลึกถึงร่องรอยแห่งความทรงจ า” ................................................. 86

 



 

บทที ่1 

บทน า 

1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 บนโลกแห่งความเป็นจริงท่ีเคล่ือนตวัเปล่ียนแปลงไปข้างหน้าบางคร้ังเราไม่อาจ

ปฏิเสธเร่ืองราวท่ีผา่นเขา้มาในชีวติได ้ มนุษยทุ์กคนต่างพบเจอกบัเร่ืองราวท่ีเป็นความสุขและความ

ทุกข ์ กระบวนการรับรู้ของมนุษยจ์ากผสัสะของอายตนะทั้งหก คือ ตา หู จมูก ล้ิน กายและใจ ซ่ึง

เป็นทางเช่ือมต่อระหวา่งมนุษยท่ี์มีต่อส่ิงเร้าภายนอกเป็นปัจจยัท่ีกระตุน้ความรู้สึกให้ระลึกถึงความ

ทรงจ า  ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติอาจมีหลายส่วนบนร่างกายท่ีสามารถกระตุน้

ให้ระลึกถึงความทรงจ า  แต่ร่องรอยของแผลเป็นบนร่างกายและในจิตใจเป็นปัจจยัส าคญั ซ่ึงเม่ือ

ไดรั้บการกระตุน้โดยผสัสะด้านใดด้านหน่ึงก็สามารถท าให้หวนนึกถึงความทรงจ าจากเร่ืองราว

หรือประสบการณ์เหตุการณ์ท่ีผา่นมาในอดีตของชีวิตคนเราทุกคน 

 ความทรงจ าในอดีตของแต่ละคนคือส่ิงส าคญัท่ีอาจมีผลต่อการด าเนินชีวิต จากอดีตท่ี

สวยงามและเลวร้ายของทุกความทรงจ าจะมีการเสกสรรป้ันแต่งของเจา้ของความทรงจ าอยู่เสมอ

ถึงแมค้วามทรงจ านั้นจะเกิดข้ึนจากความจริงแต่ความทรงจ าไม่ใช่ความจริงตลอดไป ประสบการณ์

เหล่าน้ีมนุษยทุ์กคนตอ้งประสบพบเจอ  หลายคนอาจจะมองวา่ความทรงจ าท่ีไม่ดีเป็นส่วนหน่ึงท่ีท า

ให้เกิดร่องรอยบาดแผลในจิตใจท่ีเกิดจากการกระตุน้จากส่ิงเร้าภายนอกของผสัสะต่าง ๆ แต่ในอีก

มุมมองหน่ึงอดีตท่ีดีบางคร้ังกลบัสามารถท าร้ายบางคนไดม้ากมายไม่แพก้นั  เม่ือน ากลบัมามองใน

มุมใหม่ก็สามารถกลายเป็นบทเรียนท่ีดีได ้ จากกระแสทางวฒันธรรมและจริยธรรมของสังคมไทย

ในปัจจุบนั  เหตุการณ์ส าคญัและภาพความทรงจ าทั้งหลายท่ีมีผลกระทบต่อจิตใจและการด ารงชีวิต 

เช่น ความผดิหวงักบัการเรียน  มิตรภาพ  การถูกท าร้ายในวยัเด็ก  ครอบครัว  การงาน  และความรัก  

 ในมุมมองของขา้พเจา้เหตุการณ์และภาพความทรงจ าจากการถูกทารุณกรรมทั้งทาง

ร่างกายและจิตใจในวยัเด็กสาเหตุจากการเมาสุรามีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตมากท่ีสุดท าให้เกิด

พฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดให้เกิดความเครียดทั้งกายและจิตใจ  ร่องรอยบาดแผลท่ีเกิดข้ึนจากการถูกท า

ร้ายร่างกายอาจท าให้เกิดรอยแผลเป็นท่ียงัสามารถลบออกได ้ ซ่ึงต่างจากความเจ็บปวดท่ีสร้างรอย

แผลเป็นแห่งความทรงจ าซ่ึงยากท่ีจะลบออกจากความรู้สึกในใจได ้ ประกอบกบัการด ารงชีวิตของ
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มนุษยใ์นแต่ละวนัด ารงอยูด่ว้ยการท าหนา้ท่ีให้ถูกตอ้งกบัสภาวะท่ีเคล่ือนไหวและสอดคลอ้งกบักฎ

ของธรรมชาติท่ีสะทอ้นความจริง  ความหมายและมุมมองถึงเร่ืองราวความไม่มีส่วนใดท่ีคงทน

ถาวรของทุกส่ิงท่ีเกิดข้ึนเป็นเพียงธาตุท่ีประกอบกนัเขา้ตามกฎของความเปล่ียนแปลง  ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ี

คือส่ิงท่ีเป็นอยูจ่ริงและแสดงใหเ้ห็นความเป็นสัจธรรมและความงดงามของชีวติมนุษย ์

 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ขา้พเจา้จึงมีแนวความคิดในการน าเสนอความเป็นสัจธรรมใน

การใชชี้วติของมนุษย ์การเกิดข้ึน คงอยูแ่ละดบัไปตลอดจนวถีิชีวติท่ีผกูพนัอยูก่บัความไม่เท่ียง โดย

มีความเช่ือวา่เคร่ืองประดบัเป็นวตัถุท่ีมีพลงัขบัเคล่ือนส าคญัท่ีคนไทยนบัตั้งแต่สมยัโบราณมกัใช้

เป็น  กุศโลบายในการสอนชีวิตและเป็นส่ิงท่ีท าให้มนุษยเ์กิดการพิจารณาชีวิตไดง่้ายข้ึน  เพื่อให้มี

ความเขา้ใจและไม่หมกมุ่นอยูก่บัอดีตท่ีเลวร้าย หรืออยา่งนอ้ยจะสามารถช่วยลดความเจ็บปวดลงได้

และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมไดอ้ย่างปกติ  โดยการทดลองคน้หาความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้ง

ระหวา่งแผลเป็นจากความทรงจ ากบัร่างกาย  ซ่ึงมีความเช่ือมโยงกบัเร่ืองราวของร่องรอยแผลเป็น

ในจิตใจและให้เคร่ืองประดบัส่ือความหมายท่ีแฝงด้วยทศันคติ ปรัชญาการมองชีวิต  ซ่ึงเป็นการ

ท างานร่วมกันระหว่างความหมายและการเปล่ียนแปลงของทั้ งวสัดุและร่างกาย เพื่อสะท้อน

เร่ืองราวท่ีเคยเกิดข้ึนเป็นกายภาพและสูญหายดบัไป 

1.2  วตัถุประสงค์ 

 เพื่อสร้างสรรคผ์ลงานเคร่ืองประดบัท่ีท าหนา้เป็นกุศโลบายในการสอนชีวิตซ่ึงเป็นส่ิง

ท่ีท าใหม้นุษยเ์กิดการพิจารณาชีวติไดง่้ายข้ึนในการบ าบดัทางใจ  ท่ีสามารถใชส่ื้อสารและช่วยให้มี

แรงยดึเหน่ียวหรือแบ่งเบาภาระความเจบ็ปวดในใจท าใหผ้า่นพน้ความทุกขไ์ปได ้  

1.3  ขอบเขตในการวจัิย 

 1.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

     1.1 ศึกษาหาขอ้มูลจากการเปล่ียนแปลงในโครงสร้างและความสัมพนัธ์ทาง

สังคมอนัเป็นผลมาจากกระแสทางวฒันธรรมและจริยธรรมของสังคมไทยในปัจจุบนั   

                 1.2 ศึกษาขอ้มูลจากการทบทวนวรรณกรรม  การใช้หลกัแนวคิดท่ีส าคญัของ

จิตวิทยาแนวพุทธคือ หลกัไตรลกัษณ์ เพื่อน าหลกัเหตุผลไปวิเคราะห์และอธิบายความหมายของ

ชีวติใหส้อดคลอ้งสัมพนัธ์กบัความจริง 
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               2.  ขอบเขตดา้นการออกแบบ 

 ศึกษาและสรุปวิเคราะห์จากข้อมูลทั้ งหมด  โดยการทดลองและค้นหา

ความสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสมของการท างานร่วมกนัระหว่างเคร่ืองประดบักับการเปล่ียนแปลงของ

ร่างกาย ซ่ึงมีความเช่ือมโยงกบัร่องรอยแผลเป็นในจิตใจจากความทรงจ าส่วนบุคคล   เพื่อถ่ายทอด

ให้เป็นกระบวนการท างานทางศิลปะเคร่ืองประดบั เป็นการสร้างทศันธาตุ พื้นผิว และรูปทรงท่ีส่ง

ถึงแนวคิดดงักล่าว 

1.4  ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา 

ตารางท่ี  1  ปัญหาและแนวทางการแกปั้ญหา 
ปัญหา 

1. ปัญหาเร่ืองของความทรงจ าท่ีไม่ดีจากการถูกทารุณกรรมตั้งแต่เด็ก  ซ่ึงมีผลต่อการด าเนินชีวิต
ของแต่ละบุคคลเป็นการบัน่ทอนจิตใจและร่างกายของผูน้ั้นอย่างต่อเน่ือง  จากวิธีการแก้ปัญหา
แบบเดิมดว้ยการปรึกษาจิตแพทยห์รือวธีิการบ าบดัทางการแพทย ์ ซ่ึงขา้พเจา้มองวา่วิธีการเหล่านั้น
ยงัไม่สามารถแกปั้ญหาไดเ้พียงพอกบัผูป้ระสบปัญหาในปัจจุบนั 
2. ปัญหาเร่ืองของความทรงจ าในอดีตการยึดติดนึกถึงแต่ความทรงจ าท่ีเลวร้าย ซ่ึงมีผลเก่ียวโยงถึง
พฤติกรรมด้านลบในปัจจุบนั ก่อให้เกิดความทุกข์ต่อร่างกาย อารมณ์และ จิตใจ ท าลายสุขภาพ
ตนเองและสูญเสียสัมพนัธภาพกบัคนอ่ืน ซ่ึงเป็นปัญหาทางดา้นจิต 

แนวทางการแก้ปัญหา 
1. ใช้วิธีการทางศิลปะผา่นการออกแบบเคร่ืองประดบัในรูปแบบท่ีมีความเหมาะสมกบัคนไทยใน
ยุคสมยัปัจจุบนั  เพื่อใชเ้ป็นกุศโลบายในการสอนชีวิตและเป็นส่ิงท่ีท าให้ผูป้ระสบปัญหาเกิดการ
พิจารณาชีวติไดง่้ายข้ึน ท าใหส้ามารถด ารงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งปกติ 
2. ท  าการศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัการใชว้ธีิทางจิตวทิยาแนวพุทธ  เพื่อหาแนวทาง
ในการออกแบบพฒันาเคร่ืองยดึเหน่ียวจิตใจในรูปแบบของเคร่ืองประดบั 
 

1.5  วธีิการศึกษา 

  1. ศึกษาคน้ควา้รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอบเขตของเน้ือหาของโครงการเช่น

ศึกษาปัญหาโดยการรวบรวมขอ้มูลจากการเปล่ียนแปลงในโครงสร้างและความสัมพนัธ์ทางสังคม  

ซ่ึงเป็นผลมาจากกระแสทางวฒันธรรมและจริยธรรมของสังคมไทยในปัจจุบนัท่ีมีอิทธิพลและมีผล
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ต่อทัศนคติ  ค่านิยม  และพฤติกรรมเลียนแบบท่ีก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรงเพื่อน าปัญหา

ขอ้เท็จจริงจากการศึกษามาวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่งบาดแผลทางร่างกายและจิตใจในวยั

เด็กท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวติเม่ือเติบโตเป็นผูใ้หญ่ 

  2. ศึกษาขอ้มูลจากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัการน าแนวคิดจิตวิทยาแนวพุทธ    

โดยใชห้ลกั ไตรลกัษณ์ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีส าคญัของจิตวทิยาแนวพุทธ เพื่อน าหลกัเหตุผลไปวิเคราะห์

และอธิบายความหมายของชีวติใหส้อดคลอ้งสัมพนัธ์กบัความจริง 

 3. ศึกษาโดยการทดลองคน้หาความสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสมของร่างกายกบัเคร่ืองประดบั 

ต าแหน่งของเคร่ืองประดบัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัร่างกาย ท่ีเก่ียวขอ้งระหวา่งแผลเป็นจากความทรงจ า

ซ่ึงมีความเช่ือมโยงกบัเร่ืองราวของร่องรอยแผลเป็นในจิตใจ  รวมทั้งศึกษาความเช่ือและประเภท

ของเคร่ืองประดบัท่ีคนไทยสมยัโบราณให้เคร่ืองประดบัเป็นวตัถุส าคญัในการใชเ้ป็นกุศโลบายใน

การสอนชีวิต และใชบ้  าบดัรักษาอาการบางอย่างได ้ เพื่อหาแนวทางในการสร้างเคร่ืองประดบัใน

รูปแบบท่ีเหมาะสมกบัคนไทยในสังคมปัจจุบนั  

 4. สรุปและวิเคราะห์ลกัษณะท่ีมีความส าคญั  จากการศึกษาคน้ควา้รวบรวมขอ้มูลท่ี

เก่ียวขอ้งกับขอบเขตของเน้ือหาของโครงการทั้งหมดโดยการแสดงความสัมพนัธ์ให้เช่ือมโยง

ระหวา่งขอ้มูลผา่นการวเิคราะห์สรุปแนวทางการออกแบบโดยอา้งอิงจากทฤษฎีเชิงทางศิลปะต่าง ๆ 

เช่น  สี  รูปร่าง  และรูปทรง  เพื่อน าไปใช้เป็นพื้นฐานในการออกแบบและเป็นตวัก าหนดทิศทาง

รูปแบบลกัษณะของเคร่ืองประดบั 

  5. น าแนวความคิดจากการสรุปและวเิคราะห์ตีความออกกมาเป็นทศันะธาตุโดยอา้งอิง

จากทฤษฎีทางศิลปะ มาสร้างผลงานเคร่ืองประดบั  โดยการท าการทดลองเพื่อเลือกเทคนิคและชนิด

ของวสัดุท่ีใช้ให้มีความสัมพนัธ์กับการออกแบบและออกแบบร่าง (Sketch) เป็น 2 มิติจากนั้น

คดัเลือกแบบท่ีดีท่ีสุดจากแบบทั้งหมด น ามาเขียนรายละเอียดเพื่อเขียนแบบจริงและสร้างหุ่นจ าลอง 

3 มิติทดลองจากวสัดุต่างๆ และน าผลมาเปรียบเทียบเพื่อคดัเลือกวิธีท่ีดีท่ีสุดและหาวิธีการแกปั้ญหา

ต่างๆ 

  6. สร้างช้ินงานเคร่ืองประดบัดว้ยเทคนิค  และวสัดุจากการท าการทดลองและคดัเลือก

วสัดุใหมี้ความสัมพนัธ์กบัแนวทางการออกแบบ 
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  7. พฒันาแบบโดยการน าผลงานการออกแบบท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด  มาปรับปรุง

แกไ้ขถึงรายละเอียดเพื่อให้ไดแ้นวทางท่ีมีความสมบูรณ์ท่ีสุด โดยพิจารณาความสัมพนัธ์ของแบบ  

เทคนิคการท าช้ินงาน  และน ามาปรับปรุงแกไ้ข 

  8. ประเมินผลจากผลงานการออกแบบท่ีพฒันาแล้ว   เพื่อค้นหาข้อดีข้อเสียและ

ขอ้บกพร่องของผลงานเคร่ืองประดบั เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างงานคร้ังต่อไป 

1.6  แผนการด าเนินงาน  ระยะเวลา ล าดับขั้นตอนของการด าเนินการ 

ตารางท่ี  2  แผนการด าเนินงานระยะเวลาล าดบัขั้นตอนของการด าเนินการ 

 
 

1.7  งบประมาณทีใ่ช้ 

 1.  ค่าใชจ่้ายในการศึกษาหาขอ้มูล ประมาณ            5,000     บาท 
  2.  ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการท าช้ินงานจริง             ประมาณ          10,000     บาท 
     3.  ค่าท าเอกสาร                                                 ประมาณ            5,000     บาท 
     4.  ค่าใชจ่้ายจิปาถะ                                ประมาณ            5,000     บาท 

                                                                  รวมทั้งหมด          25,000     บาท 

ระยะเวลา การด าเนินการ หมายเหตุ 
พ.ย.-ธ.ค. 2557 อธิบายแนวความคิด น าเสนอขอ้มูลปรึกษาอาจารย์

เตรียมเสนอหวัขอ้ 
น าเสนอหวัขอ้ 

ธ.ค 2557 เสนอหวัขอ้ สรุปประเด็นปัญหา ศึกษาขอ้มูลเชิง
ลึกเพื่อวเิคราะห์กระบวนการท างาน 

ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล  

ม.ค. 2561 วเิคราะห์และพฒันาแนวทางในการออกแบบ  
ทศันธาตุ 

สรุปและวเิคราะห์ขอ้มูล 

ก.พ.2561 รวบรวมแนวความคิด น าผลการวเิคราะห์มาเป็น
แนวทางในการออกแบบเคร่ืองประดบั 

ออกแบบเคร่ืองประดบั 

มี.ค.2561 พฒันาการออกแบบและสร้างสรรคผ์ลงาน
เคร่ืองประดบั 

สร้างสรรคผ์ลงาน
เคร่ืองประดบั 

เม.ย.- พ.ค.2561 น าเสนอโครงการวจิยัและจดัส่งรูปเล่ม น าเสนอผลงาน 
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1.8  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

 สร้างสรรค์เคร่ืองประดบัท่ีแสดงออกถึงความงามทางพุทธปรัชญาและสุนทรียภาพ

แห่งร่องรอยความทรงจ า  โดยให้เคร่ืองประดบัท าหนา้ท่ีในการบนัทึกสร้างร่องรอยพื้นผิวในงาน

เคร่ืองประดบั  เพื่อท าหน้าท่ีเตือนใจให้ระลึกถึงความทรงจ าในอดีตและเป็นก าลงัใจให้สามารถ

ด ารงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งเป็นสุข  
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บทที ่2 

การศึกษาและรวบรวมข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบังานวจัิย 

 การศึกษาวิจยัเร่ืองศิลปะเคร่ืองประดบัระลึกถึงร่องรอยแห่งความทรงจ าในคร้ังน้ี    

เป็นการศึกษาการเปล่ียนแปลงในโครงสร้างและความสัมพนัธ์ทางสังคม  ซ่ึงเป็นผลมาจากกระแส

ทางวฒันธรรมและจริยธรรมของสังคมไทยในปัจจุบนัท่ีมีผลต่อทศันคติ ค่านิยมและพฤติกรรม         

การเลียนแบบท่ีก่อใหเ้กิดปัญหาความรุนแรง  โดยการน าทฤษฎีดา้นจิตวิทยา  เก่ียวกบักระบวนการ

เกิดพฤติกรรมของมนุษยเ์พื่ออธิบายพฤติกรรมอนัเน่ืองมาจากสาเหตุการเมาสุรา ท่ีส่งผลให้เกิด

อารมณ์และความรุนแรงต่อเด็ก ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อการถ่ายทอดและซึมซับเลียนแบบ

พฤติกรรมความรุนแรงโดยไม่รู้ตวัจนเติบโตเป็นผูใ้หญ่ และกลายเป็นวงจรการกระท ารุนแรงใน

ครอบครัว   

 การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัวธีิการเยยีวยาบ าบดัรักษาดว้ยวิธีต่างๆ ของผูท่ี้มี

ความบกพร่องของกระบวนการทางจิต  จากเหตุการณ์และภาพความทรงจ าท่ีเลวร้ายซ่ึงมีผลกระทบ

ต่อจิตใจ  เพื่อหาแนวทางสู่การสร้างแนวคิดในการออกแบบเป็นเคร่ืองประดบั  โดยมีความเช่ือว่า

เคร่ืองประดบัมีความสัมพนัธ์อนัลึกซ้ึงกบัมนุษยม์าตั้งแต่ยุคสมยัโบราณ  และเป็นวตัถุท่ีเช่ือมโยง

การส่ือสารถึงความหมาย  หรือประสบการณ์ร่วมผา่นจากมนุษยค์นหน่ึงไปสู่มนุษยอี์กคนหน่ึงได้

เพราะเคร่ืองประดบัเป็นวตัถุท่ีมีความใกลชิ้ดกบัร่างกายของมนุษยม์ากท่ีสุด 

   จากท่ีกล่าวมาข้างต้นข้าพเจ้าจึงได้น ากรอบแนวคิดและทฤษฎีจากการทบทวน

วรรณกรรมมาเป็นแนวทางในการศึกษาวเิคราะห์ไดแ้ก่ 

 2.1 การศึกษาการเปล่ียนแปลงในโครงสร้างทางวฒันธรรมและความสัมพนัธ์ทาง

สังคมไทย 

 2.2 การศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรุนแรงในครอบครัวและลกัษณะรูปแบบของ  

ความรุนแรงต่อเด็ก        

 2.3 การศึกษาทฤษฎีกระบวนการของพฤติกรรมมนุษย ์  

        2.4 การศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเยยีวยาบ าบดัรักษาดว้ยวธีิทางพุทธศาสนา 

 2.5 การศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการบ าบดัรักษาทางการแพทย ์

 2.6 การศึกษาทฤษฎีศิลปะบ าบดัเพื่อใชบ้  าบดัและเยยีวยาทางดา้นจิตใจ 
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 2.7 ผลงานเคร่ืองประดบัและผลงานศิลปะท่ีมีความเก่ียวขอ้งในการออกแบบ 

2.1 การศึกษาการเปลีย่นแปลงในโครงสร้างทางวฒันธรรมและความสัมพนัธ์ทางสังคมไทย 

 สังคมมนุษยมี์ลกัษณะเช่นเดียวกบัปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆ คือมีการเปล่ียนแปลง    

บางสังคมมีการเปล่ียนแปลงช้า  ขณะท่ีบางสังคมเปล่ียนเร็ว  ในอดีตสังคมส่วนใหญ่เปล่ียนแปลง

อย่างช้า ๆ จนเกือบไม่มีอะไรเปล่ียนอย่างส าคญัในรอบร้อยปี แต่ในระยะประมาณร้อยปีท่ีแล้ว

สังคมจ านวนหน่ึงเปล่ียนแปลงอย่างมากจากสภาพสังคมแบบโบราณกลายเป็นสังคมสมยัใหม่        

ท่ีเห็นชดัเจนคือการเปล่ียนจากสังคมแบบเกษตรกรรมมาเป็นสังคมอุตสาหกรรม  จากสังคมแบบ

ชนบทมาเป็นสังคมเมือง เป็นตน้   

 จากสถานการณ์สังคมไทยท่ีตอ้งเผชิญกบัภาวะดา้นเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมท่ี
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตความ
เป็นอยูข่องครอบครัวและชุมชนทั้งเขตเมืองและชนบท สถาบนัครอบครัวจึงเกิดการปรับเปล่ียนทั้ง
โครงสร้าง  รูปแบบ ขนาดของครอบครัวและวิถีชีวิต  รวมทั้งสภาพปัญหาความรุนแรงในสังคมไทย
ท่ีมีผลกระทบต่อสถาบนัครอบครัว ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและความรุนแรงในครอบครัวท่ีเกิดข้ึน
ในสังคมไทยนบัวนัจะมีระดบัความรุนแรงเพิ่มมากข้ึนและมีลกัษณะปัญหาท่ีซบัซ้อน มีการสั่งสมมา
อยา่งต่อเน่ือง โดยมีสถิติของหน่วยงานหลายแห่งช้ีใหเ้ห็นวา่มีจ านวนผูถู้กกระท าท่ีเป็นเด็กและมีจาน
วนเพิ่มสูงข้ึน โดยมีผูก้ระท าส่วนใหญ่เป็นบุคคลในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบัผูถู้กกระท า สาเหตุของ
การกระท าความรุนแรงในครอบครัวส่วนใหญ่เกิดจากความไม่รับผิดชอบต่อ  ครอบครัวของฝ่ายชาย 
การใช้อ านาจหรืออารมณ์ในการตดัสินปัญหาและมีพฤติกรรมมวัเมาในส่ิงเสพติด ท าให้เกิด          
การทะเลาะววิาท และท าร้ายร่างกายและจิตใจซ่ึงปัญหาความรุนแรงนั้นก็จะมีความรุนแรงข้ึนเร่ือยๆ 
จนเป็นปัญหาเร้ือรัง และมีความเส่ียงท่ีจะเกิดผลกระทบท่ีรุนแรงไดอ้ย่างต่อเน่ือง ตราบใดท่ีไม่มี     
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ยิง่มีโอกาสเกิดความรุนแรงในครอบครัวและเส่ียงต่อการถูกกระท าซ ้ า  
 ปัจจุบนัพฤติกรรมการด่ืมสุราของคนไทยไม่ใช่เร่ืองธรรมดาอีกต่อไป เพราะว่า

พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นปัญหาใหญ่ในสังคมอีกทั้งยงัทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน

เร่ือยๆ ไม่ใช่มีแค่ผูใ้หญ่ท่ีด่ืมสุรา แต่ยงัมีทั้งเด็กวยัรุ่น และเยาวชนท่ีด่ืมสุราเพิ่มข้ึนเป็นจ านวนมาก

ซ่ึงอาจจะเป็นสาเหตุน าไปสู่การแสดงออกทางพฤติกรรมต่างๆ จากความรุนแรงของปัญหาและ

ผลกระทบท่ีเกิดจากพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดการติดสุราเม่ือเขา้สู่วยัผูใ้หญ่

และมีพฤติกรรมส่อไปในทางการเกิดอาชญากรรมเพิ่มข้ึน  
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ภาพท่ี  1  เคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอลใ์นสังคมไทยปัจจุบนั 
ท่ีมา  : https://news.mthai.com/economy-news/195639.html 

2.2  การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงในครอบครัวและลักษณะรูปแบบของความรุนแรง

ต่อเด็ก 

 “ความรุนแรงในครอบครัว (Domestic Violence) คือ ปรากฏการณ์ของการใช้ก าลงั

ประทุษร้ายหรือการกระท ารูปแบบอ่ืนท่ีคุกคามต่อชีวิต จิตใจ  เสรีภาพ ระหวา่งบุคคลในครอบครัว

เดียวกนัหรือผูดู้แลเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงอ านาจท่ีเหนือกวา่และการควบคุมผูถู้กกระท า” 

 มีหลายคนตอ้งประสบเหตุการณ์ร้ายแรงไม่คาดฝัน แมจ้ะเกิดข้ึนนานมาแลว้แต่ก็ยงัไม่

สามารถลืมเหตุการณ์นั้นได ้และท าให้ภาพความน่ากลวัยงัคงตามหลอกหลอนจนส่งผลกระทบต่อ

สุขภาพจิต บางคนถึงขั้นไม่สามารถด าเนินชีวติไดต้ามปกติ 

ทางการแพทยมี์โรคจิตเวชโรคหน่ึงช่ือ  PTSD  (Post – traumatic stress Disorder) 

หรือ “ ความผิดปกติท่ีเกิดหลงัความเครียดท่ีสะเทือนใจ” เป็นภาวะความผิดปกติทางอารมณ์ท่ี

เกิดข้ึนภายหลงัพบเหตุการณ์ความรุนแรง เช่น ถูกท าร้ายร่างกาย ถูกทารุณกรรมทางเพศ ฯลฯ จน

เกิดความเครียดและมีพฤติกรรมบางอยา่งท่ีกระทบต่อการด าเนินชีวติตามมา1 

                                                           
1 เบญจพร ปัญญายง, "ความเครียดภายหลงัเหตุการณ์สะเทือนขวญั,"  
http://www.google.co.th/url?url=http://www.dmh.go.th/dmhpss/pdf/ptsd.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U
&ei=cVIzVdeNOZCHuAT3n4DQDQ&ved=0CBMQFjAA&usg=AFQjCNEua2B9ehZ_xX-LK-
fwxbL7_0d7PA. 



  10 

 ปัจจยัท่ีท าให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวนอกจากสภาพแวดลอ้มท่ีอยู่อาศยั สังคม 

ความยากจน ยาเสพติด ฯลฯ สาเหตุหลกั คือ สุรา ผูท่ี้ใชค้วามรุนแรงกบัผูอ่ื้นส่วนใหญ่เคยใชค้วาม

รุนแรงหรือการเรียนรู้การแกปั้ญหาดว้ยความรุนแรงเท่านั้น โดยพบว่าเด็กถูกทุบตี ท าร้ายหรือได้

เห็นความรุนแรงอยู่เสมอ ๆ  จะฝังใจเร่ืองความรุนแรง เด็กจะเขา้ใจว่าปัญหาแก้ไขได้ด้วยความ

รุนแรง นอกจากน้ี การอยู่ในภาวะแวดล้อมท่ีมีความรุนแรงเด็กจะซึมซับเลียนแบบพฤติกรรม

รุนแรงโดยไม่รู้ตวัเด็กจะกระท าความรุนแรงต่อเพื่อนและเม่ือเติบโตเป็นผูใ้หญ่ก็จะกระท ารุนแรง

ต่อครอบครัวตวัเอง ความรุนแรงต่อเด็ก คือความรุนแรงทุกรูปแบบท่ีสามารถสร้างผลกระทบต่อ

เด็กทั้งทางร่างกาย และจิตใจ จะเห็นไดว้่า "ความรุนแรง" สามารถถ่ายทอดจากพ่อ แม่ ลูก หลาน 

ต่อไป2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  2  วงจรของการใชค้วามรุนแรงในครอบครัว 
ท่ีมา : http://www.healthandtrend.com/parental/family/quarrel-in-family-do-not-allow-children-

to-know 

 2.2.1 ความรุนแรงทางร่างกาย หมายถึง การท าให้เกิดอนัตราย หรือท าให้เส่ียง    

ท่ีจะเกิดอนัตราย ต่อร่างกายของเด็กจากการกระท าหรือละเลย ท่ีจะกระท า ทั้งท่ีอยูใ่นวิสัยท่ีสามารถ

กระท าไดข้องบิดามารดา หรือผูดู้แลท่ีอยูใ่นฐานะรับผิดชอบเด็ก หรือผูมี้อ  านาจเหนือเด็ก หรือเป็น  

                                                           
2 สตางค ์ ศุภผล, "การกระท ารุนแรงในครอบครัว,"  
http://www.google.co.th/url?url=http://www.fmkkh.com/FMKKH/bthkhwam_wichakar/Entries/2013/10/14_kar
k_ra_tha_runrng_n_khrxbkhraw___Domestic_Violence_files/. 
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ผูท่ี้เด็กไวใ้จ อาจเกิดข้ึนคร้ังเดียวหรือเกิดข้ึนซ ้ า ๆ โดยการกระท าดังกล่าว อาจเกิดจากการใช ้     

ความรุนแรง หรือการพยายามให้เกิดความเจ็บปวด บาดเจ็บ หรือเป็นอนัตราย โดยบุคคลท่ีกระท า

อยู่ในสถานะท่ีมีก าลังเหนือกว่า หรือมีอ านาจในการต่อรอง ซ่ึงครอบคลุมถึงการลงโทษด้วย     

ความรุนแรงดว้ย 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพท่ี  3  ร่องรอยบาดแผลจากการใชค้วามรุนแรงทางร่างกายต่อเด็กจากสาเหตุการเมาสุรา 
ท่ีมา : https://news.sanook.com/1765309/ 

 2.2.2. ความรุนแรงทางอารมณ์และจิตใจ หมายถึง การตอบสนองต่ออารมณ์ของ

เด็กอยา่งไม่เหมาะสม เป็นการสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสมต่อพฒันาการของเด็ก ซ่ึงมีผลท าให้

เกิดผลเสียร้ายแรงและต่อเน่ืองต่อพฒันาการทางอารมณ์ของเด็ก นอกจากน้ียงัมีการกระท าบางอยา่ง

ท่ีก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพ หรือพฒันาการของเด็กทางดา้นร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ ศีลธรรม 

และสังคม โดยการกระท านั้นอยู่ในวิสัยท่ีสามารถควบคุมไดโ้ดยบิดามารดา หรือบุคคลท่ีอยู่ใน

ฐานะผูดู้แลรับผดิชอบ ผูท่ี้ไดรั้บความไวว้างใจ หรือผูมี้อ านาจเหนือเด็ก 
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ภาพท่ี  4  การใชค้วามรุนแรงทางอารมณ์ต่อเด็ก 
ท่ีมา : http://www.manager.co.th/family/ViewNews.aspx?NewsID=9540000102610 

การวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างบาดแผลทางร่างกายและบาดแผลทางจิตใจในวยัเด็ก 
ตารางท่ี  3  ลกัษณะวธีิการใชค้วามรุนแรงทางร่างกายต่อเด็ก  

วธีิการใช ้        
ความรุนแรง 

ตวัอยา่งของความรุนแรง
ทางร่างกาย 

ลกัษณะทางกายภาพ   
ท่ีถูกกระท าดว้ย     
ความรุนแรง 

ร่องรอยบาดแผลท่ี
เกิดข้ึนจากการถูกท า
ร้ายดว้ยความรุนแรง 

1.ชกต่อยหรือเตะ 
 
 
 
 
 

 
 

 อาการเลือดออกหรือ
บวม ทั้งจากภายใน
หรือภายนอกร่างกาย 
และศีรษะบวม 

2.จบัตวัเขยา่หรือ 
   โยน 
 
 
 
 

  กระดูกหกัซ่ึงไม่
สามารถอธิบายได ้
หรืออธิบายแลว้ไม่
น่าเช่ือ หรือมีร่องรอย 
ประวติักระดูกหกั
บ่อยคร้ัง 

 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIpva_4oXKAhXJA44KHc0JBkkQjRwIBw&url=http://board.postjung.com/637296.html&bvm=bv.110151844,d.c2E&psig=AFQjCNGoZinQqtYPySv7ACZhe7xU3Dfydw&ust=1451638113329383
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVrdOZ5IXKAhXDGo4KHSGqAO8QjRwIBw&url=http://www.posttoday.com/world/news/332036&bvm=bv.110151844,d.c2E&psig=AFQjCNGIsCy5aUFSXlQ9JAbmFc6hV16hYA&ust=1451640302333942
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi93dLh54XKAhVHW44KHbyEAEkQjRwIBw&url=http://toritalk.com/2015/10/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B9%86-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%9A-%E0%B8%97/&psig=AFQjCNEfFyTcc7a-a2f776E-Aiv0Y7xLtQ&ust=1451641143479385
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ตารางท่ี  4  ลกัษณะวธีิการใชค้วามรุนแรงทางร่างกายต่อเด็ก (ต่อ) 
วธีิการใช ้        

ความรุนแรง 
ตวัอยา่งของความรุนแรง

ทางร่างกาย 
ลกัษณะทางกายภาพ   
ท่ีถูกกระท าดว้ย     
ความรุนแรง 

ร่องรอยบาดแผลท่ี
เกิดข้ึนจากการถูกท า
ร้ายดว้ยความรุนแรง 

3.ตีดว้ยวสัดุหรือ 
  ส่ิงของ เช่น ไม ้
  เรียว เขม็ขดั ไม ้       
  แขวนเส้ือหรือ  
  สายไฟ 
 

  แผลเป็นหรือรอยช ้า
ทั้งเก่าและใหม่ ซ่ึงดู 
ไม่ปกติหรือไม่
เหมือนกบัรอยแผล
จากการเล่นของเด็ก 

4.ใชไ้ฟจ้ีหรือใชน้ ้า 
   ร้อนลวก 
 
 
 
 

 
 

 
 

 รอยแผลไหมจ้าก 
การถูกไฟจ้ีหรือถูก
น ้าร้อนลวก โดย
ปราศจากสาเหตุ      
ท่ีน่าเช่ือถือ 

5.จบักดน ้า บีบรัด 
  คอหรือผกูมดั 
  กกัขงั หรือ 
  บงัคบัใหกิ้นหรือ 
  ด่ืมส่ิงท่ีเป็นพิษ 
  หรืออนัตราย 

 
 

 
 

 ร่องรอยของแผลท่ี
ขอ้มือซ่ึงเกิดจากใช้
เชือกรัดขอ้มือหรือ
ขอ้เทา้ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIpva_4oXKAhXJA44KHc0JBkkQjRwIBw&url=http://morning-news.bectero.com/international/07-Apr-2015/37067&bvm=bv.110151844,d.c2E&psig=AFQjCNGoZinQqtYPySv7ACZhe7xU3Dfydw&ust=1451638113329383
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwtb3l_YXKAhXPCo4KHUXlA1cQjRwIBw&url=http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1360585428&psig=AFQjCNGP2bWvijUJmtYD73SZVLC2E1aHIA&ust=1451647311535629
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjb5MG-gIbKAhUHc44KHX8-AeIQjRwIBw&url=http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9580000051623&psig=AFQjCNFKIhh5Aw1Yphy3ypbuHy_QsJ5B7Q&ust=1451647956263041
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjB48qf54XKAhXQB44KHYycAOAQjRwIBw&url=http://soizaa.tumblr.com/page/363&psig=AFQjCNFu4Dm7GophfluurlrOsD5Pe3YheQ&ust=1451641224635919
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKjrOJp8jNAhXFq48KHT2sA30QjRwIBw&url=http://hilight.kapook.com/view/138446&bvm=bv.125596728,d.c2I&psig=AFQjCNHusbqB9EjPollLlgwNLxVVwbO6Cg&ust=1467120258930798
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การวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างบาดแผลทางร่างกายและบาดแผลทางจิตใจในวยัเด็ก 
ตารางท่ี  5  ลกัษณะการใชค้วามรุนแรงท่ีมีผลทางอารมณ์และจิตใจของเด็ก 

วธีิการท่ีใชค้วามรุนแรง 
 
 

ร่องรอยท่ีเกิดข้ึนจากความ
รุนแรงทางอารมณ์และจิตใจ 

 

ลกัษณะทางกายภาพท่ีถูกกระท า
ดว้ยความรุนแรงทางอารมณ์และ
จิตใจ 

1.ท าใหเ้ด็กรู้สึกวา่ตนเอง 
   ไม่มีใครรัก ไร้ค่า ไม่คู่ 
    ควร ต ่าตอ้ย หรือรู้สึก 
    ตกใจกลวั 

เด็กมีอาการแยกตวัหรือเก็บ
ตวั หวาดกลวั ไม่ไวใ้จผูอ่ื้น 
และขาดความเช่ือมัน่ใน
ตนเอง 

 

2.การดูถูกเหยยีดหยาม  
   เยาะเยย้ เปรียบเทียบใน 
   ลกัษณะดูถูก การท าให ้
   เด็กอบัอาย และการโยน 
   ความผดิใหเ้ด็ก 

เด็กไดรั้บการปฏิบติัต่างกบั
เด็กคนอ่ืนในครอบครัว 

 

3.การเลือกปฏิบติั           
   แบ่งแยกกีดกนั การ 
   ล าเอียง หรือการจอ้ง      
  จบัผดิเด็กบางคน 

เด็กเรียกร้องความสนใจมาก
และพร้อมท่ีจะกา้วร้าว
รุนแรง 

 

4.การตั้งความหวงัซ่ึงเกิน       
   ความเป็นไปได ้และไม่ 
   เหมาะสมกบัระดบั    
   พฒันาการของเด็ก 
   เป็นเหตุใหเ้กิดการกดดนั     

เด็กพยายามท าตวัใหส้มบูรณ์ 
 แบบจนเกินเหตุผลหรือเกิน 
 ความพอดี หรือเครียดมาก    
เม่ือ ท าอะไรไม่ไดดี้อยา่งไม่
มีท่ีติ 

 

 

 จากการศึกษาผูท่ี้ประสบเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัว และเหตุการณ์ความ

รุนแรงอีกหลายเหตุการณ์ จะส่งผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจของผูถู้กกระท า เด็กท่ีถูกทุบตี 

ท าร้าย หรือไดเ้ห็นความรุนแรงอยู่เสมอจะฝังใจเร่ืองของความรุนแรง เด็กจะเขา้ใจผิดว่า ปัญหา

แกไ้ขไดด้ว้ยความรุนแรง ซ่ึงท่ีแทจ้ริงแลว้ปัญหาทุกปัญหาตอ้งแกไ้ขดว้ยเหตุผล ดว้ยการพูดจาท า

ความเขา้ใจ นอกจากน้ีการอยู่ในภาวะแวดลอ้มท่ีมีความรุนแรง เด็กจะซึมซบัเลียนแบบพฤติกรรม

รุนแรงโดยไม่รู้ตวั  จะกระท ารุนแรงต่อเพื่อน และเม่ือเติบโตเป็นผูใ้หญ่ก็จะกระท ารุนแรงต่อ

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwik8MO9oobKAhWFCo4KHc9bAiwQjRwIBw&url=http://www.phyathai-sriracha.com/pyt_th/modules/knowledge/knowledge.php?knowid=235&bvm=bv.110151844,d.c2E&psig=AFQjCNE_uVp2ME9KPkFmgRk1vSUcDWy71g&ust=1451657137875818
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgmYy0o4bKAhWCGI4KHWtsA24QjRwIBw&url=http://www.thaihealth.or.th/Content/24891-%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3 ...%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%89%E0%B8%B2 .html&bvm=bv.110151844,d.c2E&psig=AFQjCNEH5wbCpmEenEBmw4DYc9BwxHUDLw&ust=1451657396597899
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxm97uoYbKAhVGB44KHcRGDpIQjRwIBw&url=http://www.mom7day.com/index.php?action=profile;u=10;area=showposts;start=1035&bvm=bv.110151844,d.c2E&psig=AFQjCNGS788maZblenQXftxNkP878rNbqg&ust=1451656961428575
http://www.dek-d.com/admission/29453/
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ครอบครัวตนเอง และอาจยงัรู้สึกวา่เหตุการณ์ก าลงัจะเกิดข้ึนอีก โดยเฉพาะเม่ือมีอะไรมากระตุน้ให้

นึกถึงเหตุการณ์นั้นก็จะไม่มีสมาธิ เครียดง่าย  มีความกงัวลเกินกว่าเหตุและอาจก่อให้เกิดความ

เจบ็ป่วยทางดา้นร่างกายตามมา 

 จะเห็นไดว้า่ “ความรุนแรง” ส่วนใหญ่แลว้ถ่ายทอดจากพอ่ แม่ ลูก หลาน เหลน ต่อไป 

ถา้เราปล่อยใหค้วามรุนแรงเกิดข้ึน ไม่วา่จะมากหรือนอ้ยความรุนแรงก็ยงัอยูใ่นสังคมต่อไป จึงเป็น

เหตุผลท่ีขา้พเจา้ตอ้งป้องกนัไม่ให้ความรุนแรงแพร่ขยายถ่ายทอดเป็นวฏัจกัรท่ีไม่ดีไปเร่ือยๆ ซ่ึงผู ้

ไดรั้บบาดแผลทางจิตใจจากเหตุการณ์เหล่าน้ีจ  าเป็นตอ้งไดรั้บการบ าบดัรักษาดว้ยวธีิการต่างๆ  

2.3  การศึกษาทฤษฎกีระบวนการของพฤติกรรมมนุษย์ 

 การศึกษาทางจิตวทิยาในเร่ืองทฤษฎีกระบวนการของพฤติกรรมมนุษย ์เป็นการศึกษา 

เก่ียวกับพฤติกรรมและกระบวนการทางจิต (Behaviorand Mental Process) เพื่อช่วยให ้               

การวเิคราะห์ปัญหาและความเขา้ใจในรูปแบบของพฤติกรรมมนุษยช์ดัเจนข้ึน โดยอา้งอิงจากทฤษฎี

ของนักจิตวิทยา น ามาอธิบายสาเหตุของการเกิดพฤติกรรม  เน่ืองจากในการกระท าของบุคคลมี

เหตุผลประกอบเสมอตามสถานการณ์นั้น ๆ   

  2.3.1  ความหมายของพฤติกรรม 

    “พฤติกรรม” คือ กริยา อาการ บทบาท ลีลา ท่าที การประพฤติ ปฏิบติั        

การกระท าท่ีแสดงออกให้ปรากฏสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสทางใดทางหน่ึงใน 5 ทวาร             

คือ โสตสัมผสั จักษุสัมผสั ชิวหาสัมผสั ฆานสัมผสั และทางผิวหนัง หรือสามารถวดัได้ด้วย

เคร่ืองมือ 

 ฟรอยด ์(Freud) กล่าววา่พฤติกรรมไม่ไดม้าจากส่ิงลึกลบั แต่มาจากภายใน

ตวัของบุคคลนั้น ๆ เอง เรียกวา่ Id ซ่ึงทุกคนมีเหมือนกนัหมด  

 เจมส์ (James) ให้ช่ือสาเหตุแห่งพฤติกรรมว่า สัญชาตญาณ (Instinct) 

กล่าวว่า พฤติกรรมใดท่ีมนุษย์ท าได้เหมือนกันนั้นมีสาเหตุมาจากสัญชาตญาณทั้ งส้ิน ได้ให้

ความหมายของสัญชาตญาณว่า “เป็นส่ิงท่ีติดตวัมาแต่ก าเนิด (Innate) แลว้เป็นสาเหตุท่ีก่อให้เกิด

พฤติกรรมข้ึนเองโดยไม่ต้องมีการสั่งสอน (Unlearned) เป็นมรดกท่ีสืบต่อกนัมาทางพนัธุกรรม 

(Biological heritage) ดังนั้ นอินทรีย์ (Organism) ในสกุลเดียวกัน (Species) ก็ได้รับมรดกน้ี
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เหมือนกนั  ท าใหมี้พฤติกรรมท่ีคลา้ยกนัซ่ึงอินทรียต่์างสกุลท าไดย้าก หรือท าไม่ไดดี้เพราะไม่ไดรั้บ

มรดกท่ีวา่น้ี”   

           นกัจิตวทิยากล่าวกนัวา่พฤติกรรมทุกอยา่งยอ่มมีสาเหตุ (Every behavior is 

caused) กล่าวคือ  มนุษย์จะแสดงพฤติกรรมออกไปโดยไม่มีสาเหตุหรือแสดงออกไปโดยไม่มี

เหตุผลไม่ได้ พฤติกรรมซ่ึงกระท าตอบส่ิงเร้านั้ นเราเรียกว่า ปฏิกิริยาตอบสนอง (Response) 

พฤติกรรมของมนุษย์นั้ นเป็นระบบของความเก่ียวเน่ืองระหว่างส่ิงเร้า การประสานสัมพนัธ์ 

(integration) และปฏิกิริยาตอบสนอง3 

 

 

 

 

ภาพท่ี  5  สูตรทางจิตวทิยาของพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนแต่ละคร้ัง 
ท่ีมา : จิตวทิยาทัว่ไป (น.169) โดย กนัยา สุวรรณแสง. 2540. กรุงเทพฯ : อกัษรพิทยา. 

 2.3.2  กระบวนการ (Process) ของการรับรู้  

 กระบวนการของการรับรู้เป็นกระบวนการท่ีคาบเก่ียวกนัระหว่างความ

เขา้ใจ การคิด การรู้สึก (Sensing) ความจ า (Memory) การเรียนรู้ (Learning) การตดัสินใจ (Decision  

making) การแสดงพฤติกรรมเขียนเป็นสัญลกัษณ์แผนภูมิไดด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  6  กระบวนการของการรับรู้ 
ท่ีมา :  จิตวทิยาทัว่ไป (น.175) โดย กนัยา สุวรรณแสง. 2540. กรุงเทพฯ : อกัษรพิทยา. 

                                                           
3 กนัยา  สุวรรณแสง, จิตวทิยาทัว่ไป, พิมพค์ร้ังท่ี 3. (กรุงเทพฯ: อกัษรพิทยา, 2540). 
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    2.3.3  ทฤษฎีการเกิดอารมณ์ 

   อารมณ์ หมายถึง สภาวะของจิตใจท่ีเกิดความป่ันป่วนเปล่ียนแปลง เม่ือมี

ส่ิงเร้ามากระตุน้ท าใหเ้กิดอารมณ์ข้ึน อารมณ์จะเกิดข้ึนฉบัพลนัทนัใด  และกวา่จะสงบลงไดต้อ้งใช้

เวลานาน อารมณ์ทุกอย่างจะมีระดับความแรงไม่เท่ากัน อารมณ์ระดับอ่อนเรียกว่า ความรู้สึก 

(Feeling) อารมณ์แรงเรียกว่า อาเวค (Emotion) อารมณ์ทั้งสองมกัไม่สามารถแยกออกจากนัไดโ้ดย

เด็ดขาด ดงันั้นเม่ือพูดถึงอารมณ์ นกัจิตวิทยาจะหมายถึงความรู้สึกธรรมดาหรืออารมณ์ระดบัอ่อน 

จนถึงความรู้สึกท่ีรุนแรงท่ีสุด หรืออารมณ์แรง อารมณ์มกัจะปรากฏอยูใ่นระยะสั้น เพราะข้ึนอยูก่บั

ความตึงเครียดของประสาท ซ่ึงไม่อาจตึงเครียดอยูไ่ดน้าน4    

 จากการศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรุนแรงในครอบครัวสาเหตุจากการเมาสุรา   

ซ่ึงก่อให้เกิดการใชค้วามรุนแรงต่อเด็กทั้งทางดา้นร่างกายและทางดา้นอารมณ์และจิตใจ พบวา่เด็ก

ท่ีถูกทุบตีท าร้ายร่างกายหรือไดเ้ห็นการใช้ความรุนแรงอยู่เสมอจะฝังใจเร่ืองความรุนแรงและจะ

เขา้ใจว่าปัญหาแกไ้ขดว้ยความรุนแรงจนเติบโตเป็นผูใ้หญ่ ภาพความทรงจ าเหตุทั้งหลายทั้งปวงมี

ผลเก่ียวโยงไปถึงพฤติกรรมในปัจจุบนัของผูป้ระสบปัญหา การน าทฤษฎีด้านจิตวิทยาเก่ียวกับ

กระบวนการของพฤติกรรมมนุษย์และทฤษฎีการเกิดอารมณ์มาอ้างอิงเพื่อใช้เ ช่ือมโยงถึง              

การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในปัจจุบนัของผูใ้หญ่ท่ีไดรั้บผลกระทบจากการถูกท าร้ายร่างกายในวยั

เด็กซ่ึงเป็นปัญหาเร่ืองความทรงจ าท่ีเลวร้ายโดยเฉพาะเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อจิตใจ 

 จากการศึกษาขอ้มูลทางดา้นจิตวิทยาเก่ียวกบักระบวนการแสดงออกของพฤติกรรม 

และทฤษฎีการเกิดอารมณ์สามารถสรุปเป็นแผนผงัไดด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 ขนิษฐา  วเิศษสาธร, จิตวทิยาทัว่ไป, พิมพค์ร้ังท่ี 2. (กรุงเทพฯ: สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั, 2544). 
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ภาพท่ี  7  แผนผงัแสดงกระบวนการแสดงออกของพฤติกรรมและทฤษฎีการเกิดอารมณ์ 

ทฤษฎีการเกิดอารมณ์ ทฤษฎีพฤติกรรมของมนุษย ์

ส่ิงเร้าภายนอก (External 

Stimulus) เกิดจาก

ส่ิงแวดลอ้มภายนอกร่างกาย 

ส่ิงของ มนุษย ์สตัว ์

สภาพการณ์ วฒันธรรม 

ประเพณี ความเช่ือ ค่านิยม 

กระตุน้ใหเ้กิดพฤติกรรม

อยา่งใดอยา่งหน่ึงออกมา 

ส่ิงเร้า (Stimulus) 

ตวัท่ีกระตุน้ใหเ้กิด

พฤติกรรม 

กระตุน้ร่างกาย

ผา่นประสาท

สมัผสัทั้ง 6  

สมองแปล
ความหมายของ

เหตุการณท์ี่เกิดข้ึน 

ก า ร แ ส ด ง อ อ ก ใ น ลั ก ษณ ะ เ ดี ย ว กับ ท่ี เ ค ย มี

ประสบการณ์รับรู้มาก่อน ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง

ทางร่างกายข้ึนพร้อม ๆ กบัการเกิดอารมณ์ 

 

ตีความ (สญัชาน คือการรู้สึก การใช้

ประสบการณ์เดิมแปลความหมายส่ิงเร้า ท่ี

ผา่นประสาทสมัผสัแลว้เกิดความรู้สึกระลึก

รู้และแปลความหมาย 

การรู้สึก  การรับรู้ 

คิดตดัสินใจ 

การเกิดพฤติกรรม 

ส่ิงเร้าภายใน  (Internal 

Stimulus) การท างานของ

อวยัวะต่างๆ ภายในร่างกาย

ของมนุษย ์

การคิด ความเขา้ใจ ความจ า การเรียนรู้ มโนภาพ ท่ีท างานร่วมกบัจิต 
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จากการศึกษาและวิเคราะห์องคป์ระกอบต่างๆ ท่ีมีผลต่อกระบวนการแสดงออกทาง

พฤติกรรมและทฤษฎีการเกิดอารมณ์ท่ีอธิบายของสาเหตุของการเกิดอารมณ์ ทั้งสองทฤษฎีมีตน้เหตุ

แห่งพฤติกรรมเหมือนกนั คือ 

 ส่ิงเร้า (Stimulus) ส่ิงเร้าบางอย่างเป็นส่ิงเร้าภายนอกบางอย่างก็เป็นส่ิงเร้าภายใน 

ร่างกาย คนเราถูกเร้าไดเ้พราะคนเรามีอวยัวะสัมผสั ซ่ึงท าหน้าท่ีเร้าจากส่ิงเร้าภายนอกหรือส่ิงเร้า

ภายใน  

 ทฤษฎีทั้งสองทฤษฎี เกิดจากผลรวมของปัจจยัหลายอยา่ง เช่น ส่ิงเร้าหรือขอ้มูลท่ีเก่ียว 

กบัเหตุการณ์ต่าง ๆ จากส่ิงแวดลอ้มส่งผา่นประสาทสัมผสัไปยงัสมอง แลว้สมองก็จะเก็บรวบรวม

ขอ้มูลต่าง ๆ เหล่านั้นไวเ้พื่อใชใ้นการแปลความหมายของเหตุการณ์ใหม่ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนกระบวนการ

ท างาน การคิด ความเขา้ใจ ความจ า การเรียนรู้และมโนภาพ ท่ีท างานร่วมกบัจิตก็แสดงออกใน

ลกัษณะเดียวกบัท่ีเคยมีประสบการณ์รับรู้มาก่อน  ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางร่างกายข้ึนพร้อมๆ 

กบัการเกิดอารมณ์และพฤติกรรม 

 การศึกษากระบวนการพฤติกรรมมนุษยแ์ละทฤษฎีการเกิดอารมณ์ท่ีใช้เช่ือมโยงถึง

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมจากปัญหาเร่ืองความทรงจ าท่ีเลวร้ายจากการถูกท าร้ายร่างกายสาเหตุจาก

การเมาสุราท่ีส่งผลให้เกิดอารมณ์และความรุนแรงต่อเด็ก ซ่ึงมีผลต่อการถ่ายทอดและซึมซับ

เลียนแบบพฤติกรรมรุนแรงโดยไม่รู้ตวัจนเติบโตเป็นผูใ้หญ่และกลายเป็นวงจรของการกระท า

รุนแรง สามารถสรุปเป็นแผนผงัดงัน้ี 
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ภาพท่ี  8  แผนผงัการเช่ือมโยงทฤษฎีพฤติกรรมมนุษยแ์ละทฤษฎีการเกิดอารมณ์ 

ส่ิงเร้าภายนอก (External 

Stimulus) การทะเลาะ

ววิาทของคนในครอบครัว

เหตุการณ์การใชค้วาม

รุนแรงถูกทุบตี,

ประสบการณ์การถูกท า

ร้ายร่างกายและจิตใจในวยั

เด็กจากการเมาสุรา 

ส่ิงเร้า (Stimulus) 

ตวัท่ีกระตุน้ให้

เกิดพฤติกรรม 

กระตุน้ร่างกาย

ผา่นประสาท

สมัผสัทั้ง 6  

ภาพความทรงจ าไม่ดีถูกบนัทึกเก็บไวใ้นสมอง ฝังใจเร่ืองความรุนแรง ซึม

ซบัเลียนแบบพฤติกรรมรุนแรงโดยไม่รู้ตวั 

การแสดงออกในลกัษณะเดียวกับท่ีเคยมีประสบการณ์

รับรู้มาก่อน ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางร่างกายข้ึน

พร้อม ๆ กับการเกิดอารมณ์โกรธ,ก้าวร้าวไม่สามารถ

ควบคุมอารมณ์ตวัเองไดแ้ละมีผลต่อการด าเนินชีวติ 

 

ตีความ (สญัชาน คือการรู้สึก การใชป้ระสบการณ์เดิมแปล

ความหมายส่ิงเร้า ท่ีผา่นประสาทสมัผสัแลว้เกิดความรู้สึก

ระลึกรู้และแปลความหมาย 

การรู้สึก  การรับรู้หรือการ

จบัสญัญาณการถูกท าร้าย

และความเจบ็ปวด 

คิดตดัสินใจ 

การเกิดพฤติกรรมดา้นลบและ

ใชค้วามรุนแรง 

การคิด ความเขา้ใจ ความจ า การเรียนรู้ มโนภาพ ท่ีท างานร่วมกบัจิต 

ความทรงจ าท่ีเลวร้ายมีผลกระทบดา้นจิตใจระยะยาวจนเติบโตเป็นผูใ้หญ่ 

ส่ิงเร้าภายใน  (Internal 

Stimulus)ความเจบ็ป่วย

ของร่างกาย สาเหตุจาก

ผลกระทบทางดา้นจิตใจ 

วงจรของการใชค้วามรุนแรงในครอบครัว 

สมองแปลความหมาย

ของเหตุการณ์ท่ี

เกิดข้ึน 
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 จากการส ารวจขอ้มูลผูท่ี้ประสบเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัว และเหตุการณ์

ความรุนแรงอีกหลายเหตุการณ์ จะส่งผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจของผูถู้กกระท า เด็กท่ีถูก

ทุบตี ท าร้าย หรือได้เห็นความรุนแรงอยู่เสมอจะฝังใจเร่ืองของความรุนแรง เด็กจะเข้าใจผิด           

ว่า ปัญหาแก้ไขได้ด้วยความรุนแรง ซ่ึงท่ีแท้จริงแล้วปัญหาทุกปัญหาต้องแก้ไขด้วยเหตุผล            

ด้วยการพูดจาท าความเข้าใจ นอกจากน้ีการอยู่ในภาวะแวดล้อมท่ีมีความรุนแรง เด็กจะซึมซับ

เลียนแบบพฤติกรรมรุนแรงโดยไม่รู้ตวั  จะกระท ารุนแรงต่อเพื่อน และเม่ือเติบโตเป็นผูใ้หญ่ก็จะ

กระท ารุนแรงต่อครอบครัวตนเอง และอาจยงัรู้สึกว่าเหตุการณ์ก าลงัจะเกิดข้ึนอีก โดยเฉพาะเม่ือมี

อะไรมากระตุน้ให้นึกถึงเหตุการณ์นั้นก็จะไม่มีสมาธิ เครียดง่าย  มีความกงัวลเกินกวา่เหตุและอาจ

ก่อใหเ้กิดความเจบ็ป่วยทางดา้นร่างกายตามมา 

2.4  การศึกษาข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกบัการเยียวยาบ าบัดรักษาด้วยวธีิทางพุทธศาสนา 

 ความเป็นมาของการท างานเชิงบ าบดั  มีความเก่ียวขอ้งตั้งแต่การเกิด เจ็บป่วย และตาย

จากไปจุดประสงค์ของการบ าบดัเยียวยาเพื่อบรรเทาหรือปลอบใจผูท่ี้ก าลงัตกอยูใ่นความเจ็บปวด

ในวฒันธรรมก่อนยุคโมเดิร์น  ในแง่มานุษยวิทยาการบ าบัดได้ให้ความส าคัญกับจิตวิญญาณ

เช่นเดียวกบัร่างกาย  

         2.4.1 จิตวทิยาแนวพุทธแนวทางเพื่อการเยยีวยาและพฒันาจิตใจมนุษย์ (Buddhist 

Psychology : The way to Heal suffering and Cultivate Personal Mental health) 

   จิตวทิยาแนวพุทธ  เป็นการศึกษาธรรมชาติของจิตใจมนุษยก์ารวเิคราะห์ 

จิตใจของมนุษย ์ สาระส าคญัของจิตวิทยาแนวพุทธอยู่ท่ีการเสนอถึงหลกัการตามธรรมชาติของ

กระบวนการเกิดและดบัทุกข์  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเยียวยาและยกระดบัคุณภาพจิตใจของมนุษย ์ 

ไดแ้ก่  อริยสัจส่ี  ปฏิจจสมุปบาท  และไตรลกัษณ์แสดงให้เห็นถึงลกัษณะทัว่ไปของสรรพส่ิงของ 

อนิจจงั ทุกขงั อนตัตา เป็นภาวะท่ีสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองกนั เป็นเหตุผลของกนัและกนั ดงัพุทธพจน์ท่ี

ตรัสวา่ “ส่ิงใดไม่เท่ียง ส่ิงนั้นเป็นทุกข์  ส่ิงใดเป็นทุกข์ ส่ิงนั้นเป็นอนัตตา ส่ิงใดเป็นอนัตตา ส่ิงนั้น

พึงเห็นด้วยสัมมาปัญญาตามท่ีมันเป็นอย่างนีว่้า นั่นไม่ใช่ของเรา มิใช่ของเรา มิใช่เราเป็นเช่นนั้น 

นั่นไม่ใช่ตัวเรา”5 

                                                           
5 ชมพนุูท ศรีจนัทร์นิล, "จิตวทิยาแนวพทุธ: แนวทางเพื่อการเยยีวยาและพฒันาจิตใจมนุษย,์" มหาวทิยาลยั
หอการคา้ไทย 29,  4 ตุลาคม-ธนัวาคม (2552). 
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ตารางท่ี  6  การวเิคราะห์หลกัปรัชญาพุทธแนวทางเพื่อการเยยีวยาและพฒันาจิตใจมนุษย ์
หลกัปรัชญาพุทธ เนือ้หาของหลกัปรัชญา หัวใจส าคญัของหลกัปรัชญา ค าส าคญั 
1.ปรัชญาพทุธกบั
หลกัอริยสจัส่ี 
 

ปัญหาพ้ืนฐานของมนุษย ์ คือความ
ทุกขจ์ากความเกิด  ความแก่  ความ
เจ็บ และความตาย 

การอยูก่บัความทุกขอ์ยา่งรู้เท่าทนั
ตามความเป็นจริง และการหลุด
พน้จากทุกข ์

วฏัจกัรของ
ความทุกข ์

2.ปรัชญาพทุธกบั
หลกัปฏิจจสมุป
บาทและกฏอิ
ทปัปัจจยตา 
 

หลกัธรรมท่ีมุ่งใหม้นุษยไ์ดเ้ห็นถึง
ตน้เหตุของความทุกขท่ี์แทจ้ริงท่ี
เกิดข้ึนภายในตวัมนุษย ์โดยแสดง
ใหเ้ห็นวา่ทุกขเ์กิดข้ึนมาอยา่งไร 
และจะดบัลงไปไดอ้ยา่งไร 

เป็นหลกัธรรมท่ีอธิบายถึงทุกส่ิง
ท่ีเกิดข้ึนมาและตั้งอยูจ่ะตอ้งอาศยั
เหตุและปัจจยัมาปรุงแต่งและ
สร้างข้ึนมาเพราะอาศยักนัการท่ี
ส่ิงทั้งหลายอาศยักนัจึงเกิดมีข้ึน 

เหตปัุจจยัของ
การเกิด-ดบั 

3.ปรัชญาพทุธกบั
หลกัไตรลกัษณ์ 
 

การเขา้ใจลกัษณะแห่งสรรพส่ิงท่ี
เป็นไปภายใตก้ฎไตรลกัษณ์อนิจจงั 
(ความไม่เท่ียงแท)้ 
ทุกขงั(ความทนอยูอ่ยา่งเดิมไดย้าก) 
อนตัตา(ความไม่มีแก่นสาระ) 

สจัธรรมของกฏธรรมชาติอยา่ง
หน่ึงของทุกส่ิง ท่ีไม่มีความจีรัง
ย ัง่ยนื 

ความเส่ือม
สลายความไม่
จีรัง 

  

 จากการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัจิตวิทยาแนวพุทธโดยใช้ ปรัชญาพุทธกบัหลกัอริยสัจส่ี 

หลกัปฏิจจสมุปบาท กฏกฏอิทปัปัจจยตา และหลกัไตรลกัษณ์ ในการบ าบดัเยียวยาทางจิตใจเพื่อให้

เขา้ใจกฏธรรมชาติท่ีกล่าวถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งเหตุปัจจยัต่าง ๆ ท่ีน าไปสู่ความทุกขแ์ละความ

ดบัทุกข์ เพื่อให้มองเห็นสาเหตุแห่งทุกข์และจุดท่ีตอ้งแกไ้ข จิตวิทยาแนวพุทธจึงเป็นแนวคิดท่ีมี

ประโยชน์ ส าหรับผูท่ี้มีความผิดปกติทางอารมณ์ซ่ึงมีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต โดยสามารถน า

จิตวทิยาแนวพุทธไปใชใ้นกระบวนการทางจิตวิทยาในหลากหลายมิติ  ตั้งแต่การเยียวยาจิตใจคนท่ี

มีปัญหาทางจิตในระดบัท่ีรุนแรงจนถึงการน าไปใช้เพื่อพฒันาและเสริมสร้างคุณภาพจิตใจแก่คน

ทัว่ไป 

  2.4.2  การเยยีวยาบ าบดัรักษาดว้ยธรรมะบ าบดั 

  “ธรรมะบ าบดั” ในพระพุทธศาสนามีหลักอยู่ 3 ประการคือท าความดี     

ละความชัว่ ท าจิตใจให้ปลอดโปร่งและสงบ จิตท่ีมีสุขภาพดีย่อมส่งผลให้การมีสุขภาพดีตามไป

ดว้ยความวติกกงัวลลดความเครียด ความซึมเศร้า และความฉุนเฉียวนั้นเป็นปัจจยัเส่ียงท่ีส าคญัท่ีจะ

ท าใหเ้กิดโรคและปัญหาสุขภาพตามมาไม่วา่จะเป็นปัญหาสุขภาพกายหรือปัญหาสุขภาพจิต การน า

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%88_4
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หลกัศาสนามาประยุกต์ใช้กบัปัญหาสุขภาพจิต เน่ืองจากผูป่้วยมีความทุกข์ใจเก่ียวกบัปัญหาของ

การเจบ็ป่วยแลว้ ธรรมะบ าบดัจะช่วยใหผู้ป่้วยไดเ้รียนรู้ความจริงของชีวติ ไดอ้ยา่งมีความสุข6 

ตารางท่ี  7  วธีิการใชธ้รรมะเพื่อเยยีวยาความเจบ็ป่วยทางใจ 
  

วิธีการใชธ้รรมะเพ่ือเยียวยา
ความเจบ็ป่วยทางใจ 

ตวัอยา่งวิธีการใชธ้รรมะเยียวยา
ความเจบ็ป่วยทางใจ 

ประโยชนข์องการใชธ้รรมะบ าบดัดว้ย
วิธีต่าง ๆ 

1.สวดมนต์เพ่ือความสงบ
น่ิง มัน่คง 
 

 
 
 
 
 
 

เป็นการฝึกสติ สมาธิ ปัญญาท าใหใ้จมี
ความสงบตั้งมัน่ เห็นหรือรู้เท่าทนั
อาการของจิตหรือกิริยาของจิต ถา้ขาด
สติเผลอเพลินติดไปกบัความคิดนึก
ตรึกตรองปรุงแต่งอารมณ์ต่างๆ 
เหล่านั้นกจ็ะท าใหเ้กิดทุกข ์

2.การอ่านหนังสือหรือฟัง
ซีดีธรรมะ 
 

 
 
 
 
 

เป็นการฝึกสมาธิชั่วขณะหรือพฒันา
เป็นการฝึกสมาธิในระดบัท่ีสูงข้ึน 

3.การนั่งสมาธิ หลักแห่ง
ก า ร ผ่ อนก า ย  ค ล า ย ใ จ 
ระหว่างการนั่งสมาธิควร
จะตามรู้ลมหายใจเขา้ออก 
หรือท่ีเรียกว่าอานาปานสติ 
หรือเพียงไดรู้้สึกถึงลม 

 ช่วยท าใหจิ้ตใจมีความสงบ เป็นการท า
สมาธิขั้นพ้ืนฐานใหมี้สติอยูก่บัตวัเอง 

 

 จากการศึกษาขอ้มูลเร่ืองธรรมะบ าบดั  เม่ือมีปัญหาสุขภาพจิตผูป่้วยหลายรายเลือกยึด

หลกัพุทธธรรมมาใช้ในการบ าบดัจิตใจหรือท่ีเรียกว่า  “ธรรมะบ าบดั”  เน้นเร่ืองการปรับอารมณ์

เพื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมและการปรับความคิดซ่ึงสอดคล้องกบัหลกัพระพุทธศาสนาท่ีเน้น 

การใช้ธรรมะเพื่อเยียวยาความเจ็บป่วย  อาจจะไม่มีผลต่อความเจ็บป่วยด้านร่างกายโดยตรง          

                                                           
6 ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ส านกัสารนิเทศ, "ธรรมะบ าบดัดูแลผูป่้วยเครียด-ป่วยโรคเร้ือรัง,"  
http://www.moph.go.th/ops/iprg/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=30974. 
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แต่ส่งผลต่อการพฒันาจิตใจ  เม่ือใจปกติสุข สงบน่ิง สบาย ก็จะสามารถเสริมสร้างภูมิตา้นเพิ่มความ

เขม้แขง็พร้อมสู้กบัความเจบ็ป่วยต่างๆ ได ้

2.5  การศึกษาข้อมูลทีเ่กี่ยวกับการบ าบัดรักษาทางการแพทย์ 

 การบ าบดัรักษา  (Approach  to  Treatment) หมายถึง วิธีการท่ีมีส่วนช่วยให้บุคคลพน้

จากปัญหา หรือเผชิญปัญหาไดดี้ข้ึน อาจกล่าวไดว้า่วิธีการบ าบดัรักษาความผิดปกติทางจิตมีหลาย

ประเภท ทั้งน้ีข้ึนกบัแนวคิด หรือความเช่ือของแต่ละทฤษฎีและสาเหตุตลอดจนอาการของความ

ผดิปกติ ประเภทของการบ าบดัรักษาไดแ้ก่  

 จากการศึกษาขอ้มูลการบ าบดัรักษาดว้ยวธีิทางการแพทย ์ซ่ึงไดแ้ก่ การบ าบดัแบบใช ้

สารเคมี  (Chemo Therapy) หรือท่ีเรียกว่า  “เคมีบ าบดั” การใชก้ระแสไฟฟ้าบ าบดั (Electroplexy) 

และการบ าบดัโดยการใชย้าบ าบดัซ่ึงมีความแตกต่างกนัท่ีการใชว้ธีิการในการบ าบดัรักษา  อยา่งไรก็

ตามวิธีต่างๆ เหล่าน้ีมกัถูกใช้ในการรักษากบัผูท่ี้มีความผิดปกติทางจิตท่ีมีสาเหตุมาจากร่างกาย

โดยตรง  ซ่ึงต่างจากการบ าบดัรักษาทางจิตวิทยาซ่ึงเป็นวิธีการให้บุคคลพยายามเผชิญปัญหานั้นได ้ 

ดว้ยการใหค้วามส าคญัท่ีการเปล่ียนแปลงตวับุคคลอยา่งลึกซ้ึงและพฒันาตนไดถึ้งขีดสุด  เป้าหมาย

เพื่อส่งเสริมและพฒันาดา้นจิตใจของผูบ้  าบดั  วิธีการดงักล่าวจะเป็นกระจกสะทอ้นถึงทศันะของผู ้

บ  าบดัใหม้องเห็นปัญหาอยา่งแทจ้ริง  

2.6  การศึกษาทฤษฎีศิลปะบ าบัดเพือ่ใช้บ าบัดและเยยีวยาทางด้านจิตใจ  

 ในปัจจุบนัมีการน าศาสตร์ทางเลือกแขนงใหม่มาใชก้นัอยา่งแพร่หลาย และเป็นท่ีรู้จกั

ในวงการดา้นศิลปะดว้ย เป็นการบ าบดัรักษาผูป่้วย โดยใช้กิจกรรมทางศิลปะรูปแบบต่างๆ ซ่ึงมา

จากค าศพัท์ภาษาองักฤษค าว่า  “Art  Therapy” เม่ือแปลเป็นศพัท์ภาษาไทย มีการใช้อยู่ 2 แบบ       

คือค าวา่ “ศิลปะบ าบดั” และ “ศิลปกรรมบ าบดั”  

 ศิลปะบ าบดั ( Art  Therapy)  เป็นศาสตร์เฉพาะทางท่ีมุ่งเน้นกระบวนการเยียวยา  
บ าบดัรักษาส าหรับผูท่ี้ขาดความสมดุลทั้งเด็กและรวมถึงผูใ้หญ่  เป็นการใช้กิจกรรมทางศิลปะ   
เพื่อวินิจฉัยหรือข้อบกพร่องความผิดปกติบางประการของกระบวนการทางจิตใจ  และเพื่อใช้
กิจกรรมทางศิลปะท่ีเหมาะสม  ช่วยในการบ าบดัรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถนะให้ดีข้ึน  ช่วยให้มนุษย์
เกิดความสมดุลทั้งร่างกาย  จิตใจและจิตวิญญาณ  โดยนักศิลปะบ าบดัมืออาชีพ   ท่ีผ่านการเรียน   
การสอนอยา่งเป็นระบบและมีมาตรฐาน 
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 ศิลปะบ าบดัในทางมนุษยปรัชญา  เร่ิมตน้ในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 20 จากแนวคิดมนุษย

ปรัชญา (Anthroposophy)  คิดคน้โดย  ดร.รูดอล์ฟสไตเนอร์  (Dr.Rudolf  Steiner : คศ. 1861 – 

1925)  นกัคิด  นกัปรัชญา  นกัฟิสิกส์  ชาวเยอรมนั  ซ่ึงใหค้วามหมายการท างานเชิงบ าบดั  ดงัน้ี 

 “Art”  คือ  ตวัเช่ือมโยงโลกทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ  (ส่ิงใดๆ ในชีวิตท่ีเราเห็นได้

ดว้ยกายภาพเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั)  กบัโลกทางจิตวิญญาณ  (ส่ิงใด ๆ ในชีวิตเราเช่ือนับถือด้วย

ศาสนาและวฒันธรรมประเพณีท่ีย ัง่ยืน)  ท าให้เกิด  uniqueCreation  of  Human  Beings  ดว้ย  

Subjective &  objective  Experience  of  Learning  เช่น  เด็กถ่ายทอดจิตวิญญาณผา่นทางศิลปะโดย

ธรรมชาติและไม่มีการลอกเลียนแบบเหมือนผูใ้หญ่บางคน  ท าให้เรามองเห็นนามธรรมแห่งโลก

ทางจิตวญิญาณเป็นรูปธรรมแห่งโลกทางวทิยาศาสตร์ธรรมชาติมากข้ึน 

   “Therapy”  คือ  การกระท าใด ๆ ท่ีบ าบดัและช่วยเยียวยาหรือบ าบดัให้โครงสร้าง

ร่างกายท างานเช่ือมโยงกบัจิตวญิญาณ  ซ่ึงไม่ถือวา่เป็นการรักษาอาการของโรคตามการวินิจฉยัและ

การสืบคน้ขอ้มูลของโรคทางการแพทย ์ แต่การบ าบดัโดยการกระตุน้ระบบจิตประสาทภูมิคุม้กนั

ของร่างกายดว้ยกิจกรรม  วิธีการและกระบวนการท่ีพิสูจน์ขอ้เท็จจริงไดใ้นโลกทางวิทยาศาสตร์

ธรรมชาติและโลกทางจิตวญิญาณอยา่งน่าเช่ือถือชดัเจน7 

 การบ าบดั  (Therapy)  โดยใช้ศิลปะ  จึงเป็นการกระท าจากภายนอกร่างกายเขา้ไป

หลอมรวมสู่ภายในเพื่อสร้างสมดุล  หรือขจดัภาวะติดขดั  การถูกกดภายในให้หลุดหรือคลายออก  

โดยผูรั้บการบ าบัดจะปฏิบัติโดยรับประสบการณ์จากภายนอกเข้าไปไว้ในตัว  แล้วเกิดการ

สร้างสรรค์จากภายใน  เพื่อถ่ายทอดอีกคร้ัง ทั้งการรับความรู้สึก (Impress) และแสดงความรู้สึก 

(Express) เหมือนกบัจงัหวะของลมหายใจเขา้และลมหายใจออก 

 ศิลปะบ าบดับนพื้นฐานมนุษยปรัชญา  เป็นการน าศิลปะทั้งเจ็ดแขนงมาแยกยอ่ยเป็น

ศาสตร์บ าบดัต่างๆ ไดแ้ก่ การป้ันบ าบดั (Clay Therapy)  การวาดบ าบดั  (Painting  Therapy)  ดนตรี

บ าบดั  (Music  Therapy)  อรรถบ าบดั  (Speeh  Therapy)  ยริูชมีบ าบดั (การเคล่ือนไหว – Eurythmy 

                                                           
7 ศุภลกัษณ์  เขม็ทอง, "จิตวญิญาณจากศิลปะบ าบดั,"  https://www.gotoknow.org/posts/387152. 
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Therapy)  และละครบ าบดั  (Drama  Therapy)  โดยมีศาสตร์รองรับในแต่ละแขนงวา่มีเหตุผลต่อ

การบ าบดัในสภาวะต่างๆ ของผูเ้สียสมดุลทั้งร่างกาย จิต และจิตวญิญาณ8
 

ตารางท่ี  8  การวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัทฤษฎีศิลปะบ าบดัเพื่อใชบ้  าบดัเยยีวยาทางดา้นจิตใจ 

วธีิการทีใ่ช้เยยีวยา
บ าบัดรักษา 

1. การป้ันบ าบัด 
 

2.การวาดบ าบัด  3. ดนตรีบ าบัด 
 

1.ตวัอยา่งลกัษณะ
ของการเยยีวยา 
บ าบดัรักษา 

 
 
 
 
 

  

2.วตัถุประสงคแ์ละ
วธีิการของการ
เยยีวยา บ าบดัรักษา 

ใชบ้ าบดับุคคลท่ีมี
ปัญหาทางดา้นจิตใจ 
 เด็กพิเศษ สมาธิสั้น 
หรือบุคคลทัว่ไปเป็น
การระบายออกทาง
อารมณ์ทางหน่ึงช่วย
ใหผู้ท่ี้มีปัญหาทางดา้น
อารมณ์และจิตใจได ้

ใชเ้พื่อบ าบดัผูมี้ปัญหาทาง
จิตท่ีมีความเครียดมากๆ 
หรือมีส่ิงท่ีเก็บกดไวใ้นใจ
เพ่ือช่วยบ าบดัความผดิปกติ
ทางใจ 

ใชกิ้จกรรมทางดนตรีเพ่ือ
ปรับเปล่ียนพฒันาและบ าบดัผูท่ี้
มีปัญหาบกพร่องทางพฒันาการ
สติปัญญา โรคซึมเศร้า เป้าหมาย
ของดนตรีบ าบดัไม่ไดเ้นน้ท่ี
ทกัษะทางดนตรีแต่เนน้ท่ี
พฒันาการทางดา้นร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ และสงัคม 

3.ผลลพัธ์ท่ีไดจ้าก
การบ าบดั 

 พฒันาการ
ทางดา้นอารมณ์
และสมาธิ 

 ใจเยน็ข้ึน 
 รู้สึกผอ่นคลาย 

 

 มีสมาธิกบัส่ิงท่ีท า
อยูต่รงหนา้ 

 รู้สึกผอ่นคลาย 
สามารถควบคุมทิศทางการ
เคล่ือนไหวของกลา้มเน้ือ
ไดดี้ 

 ควบคุมตนเองไดดี้ข้ึน 
 ลดความตึงเครียดและ

ความวติกกงัวล 

4.ค าส าคญั  สมาธิ 
ใจเยน็ 

 สมาธิ 
   ผอ่นคลาย 

   สมาธิ 
ผอ่นคลาย 

                                                           
8 อนุพนัธ์  พฤกษพ์นัธ์ขจี, "ศิลปะบ าบดั: ความเขา้ใจท่ีถ่องแทสู่้การเยยีวยาท่ีแทจ้ริง,"  
http://www.google.co.th/url?url=http://www.uc.mahidol.ac.th/lunchtalk/9.1%25E0%25B8%25AA%25E0%25B
8&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=WGT-
VP_tLoziuQSgy4HYDQ&ved=0CB8QFjAC&usg=AFQjCNHx6eumDL7d5-AVnu5ttDsJ6KuuLQ. 
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 จากการศึกษาข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับทฤษฎีศิลปะบ าบดัสรุปได้ว่า ศิลปะบ าบดัจะมี

กระบวนการและเป้าหมายท่ีชดัเจนในการแกปั้ญหาบางอยา่ง หรือเสริมสร้างพฒันาทกัษะทางดา้น

ท่ีไม่ใช่การพฒันาความสามารถทางศิลปะ แต่เป็นการใชศิ้ลปะเป็นเคร่ืองมือในกระบวนการบ าบดั 

ศิลปะบ าบดัแนวทางมนุษยปรัชญาให้ความส าคญัทั้งการรับความรู้สึก (Impress) และ (Express)  

เหมือนกบัจงัหวะของลมหายใจเขา้และลมหายใจออก 

  ศิลปะบ าบดั  ( Art  Therapy)  เป็นการบ าบดัรักษาเสริมและทางเลือกรูปแบบหน่ึงท่ี

สามารถน ามาเสริมเขา้กบัการดูแล  รักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  โดยน าศิลปะมาประยุกต์ใช้ใน    

การวิเคราะห์และการท าจิตบ าบดั  น าจิตวิเคราะห์แบบดั้งเดิมมาเป็นพื้นฐานการแสดงออกทาง

ศิลปะ  เพื่อเป็นตวักระตุน้ไปสู่การแสดงออกของความขดัแยง้ภายในจิตใจ  

 การประเมินผลการดูแลรักษาดว้ยศิลปะบ าบดั เน้นท่ีกระบวนการและกิจกรรมทาง

ศิลปะแต่ไม่ไดเ้นน้ท่ีผลงานทางศิลปะ  เป็นการช่วยเหลือผูป่้วยโดยใชป้ระโยชน์จากส่ือศิลปะ ภาพ

และกระบวนการสร้างส่ิงประดิษฐ์และการตอบสนองจากผูป่้วยกบัผลิตภณัฑ์ท่ีถูกสร้างข้ึนมาโดย

สามารถสะท้อนให้เห็นการพฒันาความสามารถ บุคลิกภาพ ความสนใจ ความกงัวลและความ

ขดัแยง้ในตวัของแต่ละคนได้  ความส าคญัของศิลปะบ าบดัอยู่ท่ี กระบวนการในระหว่างท างาน

ศิลปะ ไม่ไดใ้หค้วามส าคญัวา่ผลงานสุดทา้ยจะออกมาอยา่งไร แต่ตอ้งการให้รู้วา่ก าลงัวาดอะไร ท า

อะไร คิดอะไร และมีสมาธิกบัส่ิงท่ีอยู่ตรงหน้ามากกว่า เป็นการใช้ศิลปะเพื่อท าให้ร่างกายและ

อารมณ์ดีข้ึน ซ่ึงหวัใจของศิลปะบ าบดัคือปลดปล่อย มีการพฒันาทางอารมณ์ ใจเยน็ ท าอะไรแลว้มี

สมาธิ 

ตารางท่ี  9  สรุปการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการเยยีวยาบ าบดัรักษา  

 

วธีิการที่ใช้
เยยีวยา

บ าบัดรักษา 

1. การเยียวยา
บ าบดัรักษาดว้ยวิธีทาง

พุทธศาสนา 

2.ทฤษฎีศิลปะบ าบดั
เพ่ือใชบ้ าบดัเยียวยา

ทางดา้นจิตใจ 

3. การเยียวยาบ าบดัรักษาดว้ยวธีิ
ทางการแพทย ์

เคร่ืองมอืที่ใช้
ในการเยยีวยา
บ าบัดรักษา 

1. จิตวิทยาแนวพุทธ 
2. ธรรมะบ าบดั 
3. ธรรมชาติบ าบดั 

1. การป้ันบ าบดั 
2. การวาดบ าบดั 
3. ดนตรีบ าบดั 
4. อรรถบ าบดั 

1. การบ าบดัรักษาทางชีวภาพ  
2. การใชก้ระแสไฟฟ้าบ าบดั  
3. การใชย้าบ าบดั  
4. การบ าบดัรักษาทางจิตวิทยา  
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ตารางท่ี 10 สรุปการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการเยยีวยาบ าบดัรักษา (ต่อ) 

                   

 จากการรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) และได้ท าการศึกษาพิจารณาจาก

เหตุการณ์ท่ีตนเองประสบข้ึนแต่วยัเยาว ์รวมถึงศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

ได้แก่ ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมจาก บทความ เอกสาร หนังสือ เป็นตน้ โดยการศึกษาและวิเคราะห์

ทฤษฎีกระบวนการของพฤติกรรมและผลกระทบจากการถูกท าร้ายร่างกายในวยัเด็กสาเหตุจาก  

วธีิการที่ใช้
เยยีวยา

บ าบัดรักษา 

1. การเยียวยา
บ าบดัรักษาดว้ยวิธีทาง

พุทธศาสนา 

2.ทฤษฎีศิลปะบ าบดั
เพ่ือใชบ้ าบดัเยียวยา

ทางดา้นจิตใจ 

3. การเยียวยาบ าบดัรักษาดว้ยวธีิ
ทางการแพทย ์

เคร่ืองมอืที่ใช้
ในการเยยีวยา
บ าบัดรักษา 

 5. ยริูชมีบ าบดั 
6. ละครบ าบดั 

5. การเช่ือมโยงเสรี 
6. การวิเคราะห์ปมขดัแยง้  
7. การวิเคราะห์การถ่ายเทอารมณ์ 

วตัถุประสงค์
ของการ
เยยีวยา

บ าบัดรักษา 

การเขา้ใจปัญหา ตน้เหตุ
ของความทุกข ์สจัธรรม
ของทุกส่ิง กฎธรรมชาติ
ท่ีไม่มีส่ิงใดจีรังย ัง่ยืน 

เป็นการคน้หาตวัเอง
ผา่นกระบวนการทาง
ศิลปะ ท่ีแสดงออกทาง
อารมณ์ ความรู้สึก 
ความขดัแยง้ท่ีซ่อนอยู่
ภายในส่วนลึกของ
จิตใจ 

ใชใ้นการเยียวยาบ าบดัรักษากบัผู ้
ท่ีมีความผิดปกติทางจิตท่ีมีสาเหตุ
จากร่างกายโดยตรง 
เป็นวิธีการท่ีใหต้วับุคคลพยายาม
เผชิญกบัปัญหานั้นได ้เช่น เม่ือ
กลวัในส่ิงใดกใ็หเ้ผชิญหนา้กบัส่ิง
นั้น 

ผลลพัธ์ที่ได้
จากการ
เยยีวยา

บ าบัดรักษา 
 

1. ความสงบ 
2. ความสมดุล (กาย+ใจ) 
3. มีสมาธิ 
4. มีสติการกระตุน้เตือน
ใหคิ้ด ท า พดูในส่ิงท่ี
ถกูตอ้ง 

1. การผอ่นคลาย 
2. ปรับความสมดุล
ระหวา่งร่างกายกบัจิตใจ 
3. มีสมาธิ 
 

การใชย้าเพ่ือลดความกระวน
กระวาย ลดความซึมเศร้า วิตก
กงัวล จะช่วยท าใหอ้าการของโรค
ดีข้ึนในระยะเวลาสั้น ๆ 
 
 

ค าส าคัญ 1. ความเส่ือมสลายท่ีไม่
จีรัง 
2. การเกิด-ดบั 
3. วฏัจกัรของความทุกข ์
4. จิตวิญญาณ 

1. สมาธิ 
2. ความสมดุล 
3. จิตใจ 
 

1.ร่างกาย 
2.บ าบดักาย 
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การเมาสุรา ท่ีก่อให้เกิดบาดแผลทางจิตใจซ่ึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บการบ าบดัรักษา จากการศึกษาและ

วเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการเยยีวยาบ าบดัรักษาดว้ยวธีิต่างๆ ไดแ้ก่การเยียวยาบ าบดัรักษาดว้ยวิธีทาง

พุทธศาสนา การใชท้ฤษฎีศิลปะบ าบดัเพื่อใชเ้ยียวยาบ าบดัรักษาทางดา้นจิตใจ และวิธีบ าบดัรักษา

ทางการแพทย ์ สรุปได้ว่าแนวทางการของการบ าบดัรักษาทางการแพทยใ์ช้บ าบดัรักษากบัผูท่ี้มี

ความผิดปกติทางจิตท่ีมีสาเหตุจากร่างกายโดยตรง  เป็นการใช้ยาเพื่อลดความกระวนกระวาย ลด

ความซึมเศร้าวติกกงัวล  ช่วยท าใหอ้าการของโรคดีข้ึนในระยะเวลาสั้นๆ เพราะเป็นการบ าบดัรักษา

ท่ีปลายเหตุ 

                   การศึกษาและรวบรวมข้อมูลท่ีเ ก่ียวข้องกับงานวิจัยท าให้เกิดแนวความคิดใน         

การใช้กระบวนการในการสร้างงานศิลปะเคร่ืองประดบั เพื่อเป็นการเรียนรู้เยียวยา บ าบดัรักษา     

โดยการอา้งอิงแนวคิดดงักล่าวจาก ทฤษฎีศิลปะบ าบดั  (Art Therapy)  เพื่อใชกิ้จกรรมในมิติของ

งานเคร่ืองประดับ อ้างอิงในเชิงของการท างานเชิงบ าบัด รวมทั้ งการเช่ือมโยงวิธีการเยียวยา

บ าบดัรักษาทางพุทธศาสนากบัทฤษฎีศิลปะบ าบดัท่ีมีความแตกต่างกนั   มีวตัถุประสงคแ์ละจุดเนน้

ท่ีแตกต่างกนัแต่ก็ยงัมีบางส่วนท่ีซ้อนทบักนัอยูซ่ึ่งสามารถเอ้ือประโยชน์ซ่ึงกนัและกนัได ้โดยเป็น

การซ้อนทบักนัระหวา่งค าสอนทางพุทธศาสนากบัปรัชญาของทฤษฎีศิลปะบ าบดัซ่ึงเป็นการคา้หา

ตนเอง  ผลลพัธ์ของกระบวนการเยยีวยาบ าบดัรักษาทางพุทธศาสนาคือ ความสงบ การมีสมาธิ และ

การมีสติรวมทั้งเป็นการรักษาทางด้านจิตวิญญาณ ในขณะท่ีผลลัพธ์ของกระบวนการของการ

เยยีวยาบ าบดัรักษาดว้ยทฤษฎีศิลปะบ าบดัคือ การมีสมาธิกบัส่ิงท่ีท าอยูต่รงหนา้ การผอ่นคลาย และ

เป็นการปรับสมดุลระหวา่งกายกบัจิตใจซ่ึงเป็นการรักษาท่ีดวงจิต ทั้งหมดท่ีกล่าวมาขา้พเจา้มองวา่

ทั้งการซอ้นทบัตรงจุดน้ีของทั้งสองทฤษฎีเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจ  ซ่ึงเป็นการกระท าจากภายนอกร่างกาย

เขา้ไปหลอมรวมสู่ภายในเพื่อสร้างสมดุลทั้งทางร่างกายและจิตใจ และสามารถใชเ้ป็นแนวทางใน    

การสร้างสรรคง์านเคร่ืองประดบัอีกทางหน่ึง       

 

 

 

 

ภาพท่ี  9  การวเิคราะห์ความหมายของค าส าคญัและวธีิการเยยีวยาบ าบดัรักษา 
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2.7  ผลงานเคร่ืองประดับ และผลงานศิลปะของศิลปินทีม่ีความเกีย่วข้องในการออกแบบ 

 2.7.1  ความทรงจ าสู่การเรียนรู้กบั ‘Saught’ จิวเวอร์รีจากกบัดกัระเบิด 

 เป็นการออกแบบเคร่ืองประดบัท่ีมีแนวความคิดในการน าเอาเศษของกบัดกั

ระเบิด และซากโลหะท่ีหลงเหลือจากสงครามมาสร้างเป็นเคร่ืองประดับนอกจากจะให้ความ

สวยงามแลว้  ส่ิงท่ีสอดแทรกลงไปในเคร่ืองประดบัก็คือเร่ืองราวของสงครามเพื่อให้ผูส้วมใส่และผู ้

พบเห็นไดเ้รียนรู้ รวมไปถึงการสร้างงานให้กบัคนกมัพูชาเพื่อให้เขาเหล่านั้นมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

นอกจากความทรงจ าอนัเลวร้ายท่ีหย ัง่รากฝังลึกเข้าไปในจิตใจแล้ว พื้นท่ีสีเลือด ‘สมรภูมิรบ’          

ก็กลายเป็นอนุสรณ์เตือนใจให้คนรุ่นหลงัไดเ้รียนรู้ไดร้ะลึกถึง  เพื่อให้ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากภยั

สงครามไดส้ลดัความกลวัท่ีฝังลึกอยู่จิตใจ แนวคิดของงานออกแบบจิวเวอร์รีไดถู้กแบ่งออกเป็น     

3 คอลเล็กชัน่ คือ อิสระจากความกลวั อิสระจากความยากจนและเป็นอิสระจากภยัสงคราม 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 10 ผลงานเคร่ืองประดบัจากกบัดกัระเบิด 
ท่ีมา :  http://www.creativemove.com/design/saughts-handcrafted-jewelry/ 

 2.7.2  สักสีลงลาย ศิลปะบนเรือนร่าง ฟ้ืนฟูจิตใจผูป่้วยมะเร็งเตา้นม 
 เป็นผลงานท่ีเกิดจากแนวคิดในการเช่ือมศิลปะของการสักลวดลายบนร่างกาย

ปิดรอยแผลเป็นอนัเกิดจากการผา่ตดัของผูป่้วยมะเร็งเตา้นมเพื่อใหผู้ป่้วยมะเร็งเตา้นมกลา้ท่ีจะเผชิญ
กบัโลกภายนอกอีกคร้ัง และส่วนใหญ่จะถูกตดัหัวนมทิ้งไป ซ่ึงส่งผลกระทบทางด้านจิตใจเป็น
อยา่งสูง และส่ิงส าคญัท่ีสุดก็คือเป็นการสร้างก าลงัใจให้กบัตนเอง การสักลวดลายบนแผลเป็นงาน
ศิลปะจึงไม่ไดท้  าหน้าท่ีเพียงแค่แต่งเติมความสวยงามบนเรือนร่าง แต่ไดท้  าหนา้ท่ีฟ้ืนฟูจิตใจของ
ผูป่้วยท่ีก าลงัมองหาหนทางในการสร้างแรงกายและก าลงัใจใหก้บัตนเอง เพื่อเผชิญสู่โลกแห่งความ
เป็นจริงดว้ยรอยยิม้ท่ีเตม็ร้อยอีกคร้ัง  

 

http://www.creativemove.com/design/saughts-handcrafted-jewelry/
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ภาพท่ี 11 ศิลปะบนเรือนร่าง ฟ้ืนฟูจิตใจผูป่้วยมะเร็งเตา้นม 
ท่ีมา : https://www.creativemove.com/creative/pink-tattoo/ 

 2.7.3  ผลงานศิลปะของ Frida Kahalo ท่ีมีช่ือผลงานวา่ The Broken Column 
 ภาพเขียนของฟรีดา คาห์โล เป็นการน าเสนอผลงานศิลปะสะทอ้นถึงชีวิตอนั

ข่ืนขมอย่างตรงไปตรงมา บอกเล่าแทนความทุกข์ท่ีเกิดขน้ในแต่ละช่วงชีวิตการตั้งครรภ์และ       

การผา่ตดัต่างๆ เป็นภาพเหมือนของตวัเอง มกัมีการส่ือความหมายเชิงสัญลกัษณ์เก่ียวกบับาดแผล

ทางกายและทางใจ   ฟรีดาไดรั้บอิทธิพลจากวฒันธรรมพื้นถ่ินเม็กซิกนัอย่างยิ่ง โดยสะทอ้นเป็น

สีสันอนัสดใสในสัญลกัษณ์ต่างๆ ในภาพเขียน ฟรีดา้เคยกล่าวว่า“ภาพเขียนของฉันคือสาส์นแห่ง

ความเจบ็ปวด...การเขียนภาพท าให้ชีวิตฉันสมบูรณ์” 

 

 

 

 

 
 
ภาพท่ี 12 “The Broken Column” ผลงานศิลปะของ Frida Kahalo  
ท่ีมา : http://www.paintinghere.com/painting/frida_kahlo_the_broken_column_3074.html 
 

http://www.paintinghere.com/painting/frida_kahlo_the_broken_column_3074.html
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 2.7.4  ผลงานศิลปะช่ือ Starry  Night ของ Vincent Willem van Gogh 
 Vincent Willem van Gogh แวนโก๊ะเป็นจิตรกรท่ีมีอิทธิพลต่อพื้นฐานของ

ศิลปะสมัยใหม่ด้วยผลงานท่ีมีการส่ือสารความหมายถ่ายทอดความรู้สึกผ่านภาพเขียนจาก

ผลกระทบทางอารมณ์ แวนโก๊ะชอบวาดภาพท่ีเป็นวิถีชีวิตชาวบา้นและภาพเขียนท่ีเป็น Landscape 

หรือภาพทิวทศัน์ ในช่วงปี ค.ศ. 1889 แวนโก๊ะมีชีวิตท่ีหดหู่มากท าให้โทนสีและทีแปรงของภาพ

เปล่ียนแปลงไปจากเดิมเน่ืองจากผลกระทบทางดา้นจิตใจ 

 

 

 

   

 

 

ภาพท่ี 13 “ราตรีประดบัดาว” (Starry  Night) 1889 
ท่ีมา :  https://www.muralswallpaper.co.uk/shop-murals/starry-night-van-gogh-art-mural-
wallpaper/ 

การวเิคราะห์แนวคิด จากผลงานเคร่ืองประดับ ผลงานศิลปะและผลงานงานของศิลปินเพือ่เป็น
แนวทางในการออกแบบ 
 หลังจากท่ีได้ศึกษาผลงานเคร่ืองประดับและผลงานศิลปะท่ีมีความเก่ียวข้องใน       
การออกแบบท่ีศิลปินและนักออกแบบ ท่ีได้น าแนวคิดในของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและ
เคร่ืองประดบัจากผลกระทบจากเหตุการณ์เลวร้าย  จากการถูกกระท าโดยตรงท่ีเกิดข้ึนกบัร่างกาย 
ซ่ึงก่อให้เกิดร่องรอยบาดแผลทางจิตใจ ซ่ึงความทรงจ าท่ีเลวร้ายในอดีตส่งผลกระทบต่อการด ารง
ชีวติประจ าวนัของผูป้ระสบเหตุการณ์เหล่านั้น สามารถวิเคราะห์แนวคิดจากผลงานของศิลปินและ
นกัออกแบบไดด้งัน้ี 
 1. แนวคิดดา้นการใชว้สัดุหรือวตัถุตน้ทางท่ีเกิดจากเหตุการณ์ท่ีเลวร้าย เป็นแนวคิดท่ี

มีความผสมผสานระหว่างการน าวสัดุมาใช้ให้เกิดประโยชน์และความงาม และสอดแทรก
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ความหมายประสบการณ์และเร่ืองราวเคยเกิดข้ึนเพื่อให้ผูส้วมใส่และผูพ้บเห็นไดเ้รียนรู้หรือระลึก

ถึง  เป็นการค้นหาวิธีการและรูปแบบท่ีเหมาะสมในการสร้างสรรค์เป็นผลงานเคร่ืองประดับ 

จุดประสงค์เพื่อร้ือฟ้ืนเยียวยาจิตใจ  โดยการส่ือสารเยียวยาร่องรอยของวตัถุท่ีใช้เป็นสาเหตุของ    

การถูกกระท า  เป็นส่ิงท่ีสะท้อนความสูญเสียจากผลกระทบของการใช้ความรุนแรง และเป็น       

การเยียวยาฟ้ืนฟูความกลวัท่ีฝังลึกในจิตใจให้สามารถก้าวขา้มช่วงวิกฤต เพียงแค่ความสงบใน     

การด าเนินชีวติ 

 2. แนวคิดดา้นการใช้ประสบการณ์หรือเหตุการณ์ท่ีเลวร้ายในชีวิต  กบัการเช่ือมโยง

ศิลปะเพื่อปิดบงัร่องรอยท่ีเกิดบนร่างกาย และเป็นการสร้างก าลงัใจให้กบัตนเอง เช่น ศิลปะบน

เรือนร่าง ฟ้ืนฟูจิตใจผูป่้วยมะเร็งเตา้นม เป็นการใช้ศิลปะเพื่อถ่ายทอดความรู้และเป็นส่ิงเตือนสติ

ของผูห้ญิงในประเทศอเมริกาท่ีประสบปัญหามะเร็งเตา้นม  ศิลปะจึงไม่ไดท้  าหนา้ท่ีเพียงแค่แต่งเติม

ความสวยงามบนเรือนร่าง แต่ไดท้  าหน้าท่ีฟ้ืนฟูจิตใจของผูป่้วยท่ีก าลงัมองหาหนทางในการสร้าง

แรงกายและก าลงัใจใหก้บัตนเอง เพื่อเผชิญสู่โลกแห่งความเป็นจริงดว้ยรอยยิม้ท่ีเตม็ร้อยอีกคร้ัง  

 3. แนวคิดดา้นการใชศิ้ลปะเพื่อแบ่งปันเร่ืองราวความเจบ็ปวดจากเหตุการณ์อนัเลวร้าย
ในชีวติจากร่องรอยบาดแผลภายในจิตใจท่ีมองไม่เห็น ส่ือสารผา่นงานศิลปะใหอ้อกมาเป็นรูปธรรม
เพื่อใหผู้ค้นในสังคมเกิดความเห็นอกเห็นใจ เป็นการลดช่องวา่งระหวา่งกาลเวลา และเขา้ใจกนัและ
รับรู้ถึงความทุกขท์รมาน เช่น ผลงานศิลปะของ ฟรีดา คาห์โล และ แวนโก๊ะ ซ่ึงผลงานท่ีมีการส่ือ
ความหมายเชิงสัญลกัษณ์เก่ียวกบับาดแผลทางกายและทางใจท่ีถูกสร้างข้ึนเป็นรูปธรรมก็สามารถ
บอกเล่าเร่ืองราวบาดแผลภายในจิตใจได ้

สรุปองค์ความรู้ทีไ่ด้จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกบังานวจัิย 
 จากประสบการณ์การถูกท าร้ายทางร่างกายและจิตใจในวยัเด็กของขา้พเจา้  ท่ีมีสาเหตุ
มาจากการเมาสุราของผูใ้หญ่ท่ีอยู่ครอบครัวก่อให้เกิดความทรงจ าท่ีเลวร้าย ซ่ึงถูกกระตุ้นจาก
ส่ิงแวดล้อมต่างๆ ท่ีอยู่ในสังคมและส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตทั้งในด้านพฤติกรรมและ
อารมณ์ ท าให้ขา้พเจา้ตอ้งการคน้หาวิธีการท่ีจะท าให้ตนเองกา้วขา้มความทรงจ าท่ีเลวร้าย และให้
สามารถใชชี้วิตอยูใ่นสังคมไดอ้ย่างปกติและให้งานวิจยัในคร้ังน้ีเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีช่วยกระตุน้เตือน
กลุ่มคนในสังคมและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีประสบการณ์เดียวกับข้าพเจา้ในเร่ืองการใช้ความ
รุนแรงในครอบครัว การศึกษาข้อมูลและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกับงานวิจยัท่ีได้กล่าวมาในข้างต้น
สามารถสรุปองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยั ไดด้งัน้ี 
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 1. การศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลทางดา้นการเปล่ียนแปลงในโครงสร้างทางวฒันธรรม

และความสัมพนัธ์ทางสังคมไทยพบวา่การเปล่ียนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจไทยจากอดีตจนถึง

ปัจจุบนั มีการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วก่อให้เกิดผลเสียทางสถาบนัครอบครัว  รวมทั้งผลกระทบจาก

สภาพปัญหาความรุนแรงท่ีเพิ่มมากข้ึนจากพฤติกรรมมวัเมาในส่ิงเสพติดและการใช้อารมณ์ใน    

การตดัสินปัญหาซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรุนแรงในครอบครัวท่ีใชค้วาม

รุนแรงต่อเด็ก  พบวา่ปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุหลกัคือการเมาสุราและก่อให้เกิดรูปแบบของการใชค้วาม

รุนแรง 2 ประเภทคือ การใช้ความรุนแรงทางร่างกายและความรุนแรงทางอารมณ์และจิตใจ  ซ่ึงมี

ความสัมพนัธ์กบับาดแผลทางจิตใจในวยัเด็ก 

 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเร่ืองการใช้ความรุนแรงสาเหตุจากการเมาและการใช้ความ

รุนแรงภายในสถาบนัครอบครัวพบวา่เด็กท่ีถูกท าร้ายทั้งทางร่างกายและจิตใจอยูเ่สมอจะฝังใจเร่ือง

ความรุนแรงและแกปั้ญหาดว้ยความรุนแรงและซึมซับเลียนแบบพฤติกรรมรุนแรงโดยไม่รู้ตวัไป

จนเติบโตเป็นผูใ้หญ่และพฤติกรรมเหล่าน้ีจะกลายเป็นวงจรของการใช้ความรุนแรงในครอบครัว

ต่อไป ซ่ึงพฤติกรรมต่างๆ มีความเช่ือมโยงถึงการศึกษาทฤษฎีกระบวนการของพฤติกรรมมนุษยท่ี์

อ้างอิงจากทฤษฎีของนักจิตวิทยาและน ามาอธิบายสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมเน่ืองจากใน         

การกระท าของบุคคลมีเหตุผลประกอบเสมอตามสถานการณ์นั้นๆ ท่ีไดอ้า้งอิงไวใ้นขา้งตน้ 

 3. การศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลทั้ง 3 ดา้นในเบ้ืองตน้เพื่อหาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของการท าให้

เกิดความทรงจ าท่ีเลวร้ายและบาดแผลท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจ รวมทั้งท าการศึกษาขอ้มูลเพื่อหาวิธีท่ี

จะปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนกบัขา้พเจา้ซ่ึงการวิจยัในคร้ังน้ีไดท้  าการศึกษาทฤษฎีการเยียวยา

บ าบดัรักษาทั้ง 3 วธีิคือ 

            3.1 การศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเยยีวยาบ าบดัรักษาดว้ยวธีิทางพุทธศาสนา 

             3.2 การศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการบ าบดัรักษาทางการแพทย ์

                    3.3 การศึกษาทฤษฎีศิลปะบ าบดัเพื่อใชบ้  าบดัและเยยีวยาทางดา้นจิตใจ 

 ผลการศึกษาการเยียวยาบ าบดัรักษาทั้ง 3 ด้าน สามารถเลือกวิธีบ าบดัเยียวยาโดย       

การอา้งอิงทฤษฎีศิลปะบ าบดัโดยเน้นการท ากิจกรรมซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัโครงสร้างของร่างกายและ

ท างานเช่ือมโยงกบัจิตใจเพื่อให้เกิดความสมดุลผสมผสานควบคู่กนัไปกบัวิธีทางพุทธศาสนาท่ี

อา้งอิงหลกั อริยสัจ 4  ปฏิจจสมุปบาท  และไตรลกัษณ์ซ่ึงเป็นการคน้สาเหตุของทุกขคื์อปัญหาและ
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การแกปั้ญหาจากท่ีมาของทุกขคื์อการสามารถคน้หาวิธีการดบัทุกขใ์ห้ผา่นพน้ความทุกขน์ั้นไปได ้

รวมทั้งการยอมรับสัจธรรมความไม่จีรังของทุกส่ิงส่ิงท่ีเกิดข้ึน  

 4. การศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลการศึกษาขอ้มูลทางดา้นผลงานเคร่ืองประดบัและผลงาน

ศิลปะของศิลปินท่ีมีความเก่ียวขอ้งในการออกแบบ ซ่ึงไดก้ล่าวมาในขา้งตน้  ท าให้เกิดแนวคิดใน

ดา้นการสร้างงานเคร่ืองประดบัท่ีใช้ควบคู่ไปกบัการอา้งอิงกระบวนการของทฤษฎีศิลปะบ าบดั

เพื่อใหเ้กิดกิจกรรมทางศิลปะ 3 วธีิคือ  

 4.1 การใช้วสัดุหรือวตัถุต้นทางท่ีเป็นสาเหตุท่ีก่อให้เกิดเหตุการณ์เลวร้ายท่ี

ก่อใหเ้กิดร่องรอยบาดแผลทางจิตใจน ามาสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ 

 4.2 การใช้ประสบการณ์จากเหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดความทรงจ าท่ีเลวร้ายถ่ายทอด

ความรู้สึกผ่านงานศิลปะเพื่อเป็นส่ิงกระตุน้เตือนผูค้นในสังคม และให้กระบวนการสร้างสรรค์

ผลงานศิลปะฟ้ืนฟูจิตใจของผูป้ระสบเหตุการณ์นั้น 

 4.3 การใช้ศิลปะเพื่อแบ่งปันเร่ืองราวความเจ็บปวดจากเหตุการณ์ท่ีเลวร้ายจาก

ร่องรอยบาดแผลทางใจท่ีมองไม่เห็นส่ือสารออกมาเป็นรูปธรรมท่ีมีความหมายในเชิงสัญลกัษณ์ 
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บทที ่3 

วธีิการด าเนินการวจัิย 

 การศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอบเขตของเน้ือหาของโครงการซ่ึงเป็นผลมา

จากกระแสทางวฒันธรรมและจริยธรรมของสังคมไทยในปัจจุบนัท่ีมีอิทธิพลและมีผลต่อทศันคติ 

และค่านิยม จากการศึกษาขอ้มูลทางดา้นจิตวทิยา พบวา่เด็กท่ีถูกท าร้ายร่างกายและจิตใจหรือไดพ้บ

เห็นความรุนแรงอยู่เสมอจะฝังใจเร่ืองความรุนแรงซ่ึงมีผลต่อการถ่ายทอดและซึมซับเลียนแบบ

พฤติกรรมรุนแรงโดยไม่รู้ตัวจนเติบโตเป็นผู ้ใหญ่และจะกระท ารุนแรงต่อครอบครัวตัวเอง 

นอกจากน้ียงัพบว่าการใชค้วามรุนแรงสามารถถ่ายทอดจาก พ่อ แม่ ลูก หลาน และกลายเป็นวงจร

ความรุนแรงในครอบครัว  

 ผลกระทบของการถูกท าร้ายร่างกายในวยัเด็กสาเหตุจากการเมาสุรา ท่ีก่อให้เกิด

บาดแผลทางจิตใจจ าเป็นตอ้งไดรั้บการเยียวยาบ าบดัรักษา จากการศึกษารวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง

กบังานวิจยัและน ามาวิเคราะห์พบวา่วิธีการเยียวยาบ าบดัรักษาดว้ยวิธีต่าง ๆ ไดแ้ก่ การบ าบดัรักษา

ทางแพทย ์หลกัปรัชญาแนวพุทธ ธรรมะบ าบดั และศิลปะบ าบดั มีจุดมุ่งหมายท่ีเหมือนกนัคือ      

การท ากิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงสร้างของร่างกายท่ีท างานเช่ือมโยงกบัจิตใจเพื่อให้เกิดความ

สมดุล ท าให้ท าให้เกิดแนวคิดในการใช้กระบวนการในการสร้างงานศิลปะเคร่ืองประดับ            

โดยการอา้งอิงแนวคิดทฤษฎีศิลปะบ าบดั (Art Therapy)  เพื่อใช้ประโยชน์จากกระบวนการและ

กิจกรรมในการสร้างงานศิลปะเคร่ืองประดบัมาปรับใชร่้วมกบัวิธีการเยียวยาทางพุทธศาสนา เพื่อ

ฟ้ืนฟู เยียวยาทางด้านจิตใจเพื่อให้เข้าใจกับปัญหาท่ีเกิดข้ึน โดยการทดลองส ารวจค้นหา

กระบวนการ เทคนิค และส่ืออุปกรณ์ท่ีหลากหลายเพื่อเป็นแนวทางท่ีจะระบายความรู้สึก การให้

ความส าคญักบัความหมายของวสัดุท่ีใชแ้ทนความรู้สึกไปสู่ความเขา้ใจตนเอง  เพื่อตอบสนองไปสู่

การแสดงออกของความขดัแยง้ภายในจิตใจกบัผลิตภณัฑ์ท่ีถูกสร้างข้ึน โดยสามารถสะทอ้นให้เห็น

การพฒันาความสามารถ บุคลิกภาพ ความกงัวล และความขดัแยง้ในตวัของแต่ละคนได ้ 

   ปัญหาเร่ืองความทรงจ าท่ีไม่ดีจากการถูกท าร้ายร่างกายในวยัเด็กสาเหตุจากการเมา

สุรา ท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวิตซ่ึงเก่ียวโยงถึงพฤติกรรมดา้นลบในปัจจุบนั ก่อให้เกิดความทุกข์ต่อ

ร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ซ่ึงเป็นปัญหาทางดา้นจิตวิทยา  จากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ขา้พเจา้จึงได้

ตั้งสมมุติฐานในการท าวิจยัคร้ังน้ี คือ “การใช้ประโยชน์จากกระบวนการและกิจกรรมในการสร้าง
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งานศิลปะเคร่ืองประดับจะสามารถช่วยเยียวยาบ าบัดรักษาและแบ่งเบาภาระความเจ็บปวดในใจ   

ท าให้ผ่านพ้นความทุกข์ไปได้” 

 การตั้งสมมุติฐาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์สรุปผล

ขอ้มูล โดยอาศยัการอา้งอิงจากรากฐานของแนวคิดทฤษฎีศิลปะบ าบดัและวธีิการเยยีวยาบ าบดัรักษา

ทางพุทธศาสนาซ่ึงเป็นแนวทางในการพิสูจน์สมมุติฐานอีกที 

 จากการศึกษาขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ีตอ้งการทดลองเพื่อคน้หาวสัดุท่ีสามารถสะทอ้น

แนวคิดของการออกแบบเคร่ืองประดับระลึกถึงร่องรอยแห่งความทรงจ าเพื่อค้นหาเทคนิคท่ี

เหมาะสม  การแทนค่าความหมาย  ขอ้จ ากดัของวสัดุและกระบวนการท า เพื่อหาความเช่ือมโยงกบั

การแทนค่าในความหมายเชิงศิลปะรวมทั้งการเยียวยาบดัรักษาทางพุทธศาสนาและทฤษฎีศิลปะ

บ าบดั โดยการน ามาวเิคราะห์เพื่อเลือกวสัดุท่ีจะน ามาใชใ้นการออกแบบเคร่ืองประดบั 

 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลท าให้ค้นพบวสัดุหรือวตัถุต้นทางท่ีจะน ามาใช้ใน          

การสร้างสรรค์ผลงานเคร่ืองประดบั ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาในงานวิจยัสามารถแบ่งออกได้

เป็น 5 กลุ่มการทดลอง  ประกอบไปดว้ย 

  3.1 กระบวนการทดลองเบ้ืองตน้เพื่อคน้หาวสัดุและวิธีการท่ีใช้ในการสร้างสรรค์

ผลงานเคร่ืองประดบั  เพื่อใหเ้กิดกิจกรรมการทดลองทางศิลปะ 

 3.2 กระบวนการทดลองวสัดุและการน าทฤษฎีจากการศึกษาขอ้มูลมารวบรวมและ

วเิคราะห์  เพื่อไปสู่การสร้างรูปทรงท่ีมีความหมายในเชิงสัญลกัษณ์ 

 3.3 กระบวนการออกแบบเพื่อคน้หาความสัมพนัธ์กบัต าแหน่งท่ีติดตั้งบนร่างกายและ

การสร้างรูปทรงท่ีมีความหมายเฉพาะตวัในเชิงสัญลกัษณ์ 

 3.4 การทดลองสร้างหุ่นจ าลอง 3 มิติ  ท่ีมีความหมายเฉพาะตวัในเชิงสัญลกัษณ์เพื่อ

พฒันาไปสู่แนวทางการสร้างสรรคผ์ลงานเคร่ืองประดบั 

 3.5 การคน้พบเทคนิคและวสัดุในการสร้างสรรคผ์ลงานเคร่ืองประดบั  เพื่อให้มีความ

สอดคลอ้งกบัการสร้างรูปทรงท่ีมีความหมายเฉพาะตวัในเชิงสัญลกัษณ์ 
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3.1  กระบวนการทดลองเบื้องต้นเพื่อค้นหาวัสดุและวิธีการที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน

เคร่ืองประดับ  เพือ่ให้เกดิกจิกรรมการทดลองทางศิลปะ 

ตารางท่ี 11 กระบวนการทดลองเพื่อคน้หาวสัดุและวิธีการในการสร้างสรรคเ์คร่ืองประดบั 

 

 

 

3.1.1 วสัดุหรือวตัถุต้นทางที่ถูกบันทึกความรุนแรงเอาไว้ในกลุ่มที่มคีวามเกีย่วข้องกบัความเป็นเดก็ ที่ส่ือ         
         ถึงความน่ารัก ความสดใส 
วตัถุตน้ทางท่ีถูกบีบอดัใหบิ้ด
เบ้ียวแสดงออกถึงการใชค้วาม

รุนแรง 

กระบวนการคืน
รูปทรง 

ลกัษณะของวตัถุตน้
ทางท่ีคืนรูปทรงแลว้ 

ผลลพัธ์ท่ีได ้

1 
 
  

 
ฟอยลห่์อช็อคโกแลต็ 

  การรีดเป็นแผน่เรียบจะยงั
รักษารักษารูปทรงเดิมไว้
ไดแ้ตเ่ป็นการท าลาย
กราฟิกเดิม ซ่ึงท าให้
ความหมายเดิมเปล่ียนไป 

2 
 
 
 

กล่องช็อคโกแลต็ 

  สามารถท าให้รูปทรงนั้ น
กลับมาใกล้เคียงของเดิม
ได้โดยไม่ท าลายกราฟิก
และรูปทรงเดิมมากนกั 

3.1.2 วสัดุหรือวตัถุต้นทางที่ถูกบันทึกความรุนแรงเอาไว้ในกลุ่มที่มคีวามเกีย่วข้องกบัผู้ใหญ่ที่ส่ือถึงความ 
         มนึเมาและเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกดิความรุนแรง 
วตัถุตน้ทางท่ีถูกบีบอดัใหบิ้ด
เบ้ียวแสดงออกถึงการบนัทึก

ความรุนแรงเอาไว ้

กระบวนการคืน
รูปทรง 

ลกัษณะของวตัถุตน้
ทางท่ีคืนรูปทรงแลว้ 

ผลลพัธ์ท่ีได ้

1  
 
 
 

กระป๋องเบียร์ลีโอ 

  รูปทรงกลบัมาใกลเ้คียง
ของเดิมแต่ตอ้งตดัพ้ืนท่ี
บางส่วนออกท าให้
ความหมายของวตัถุเดิม
เปล่ียนแปลงไป 
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ตารางท่ี 12 กระบวนการทดลองเพื่อคน้หาวสัดุและวิธีการในการสร้างสรรคเ์คร่ืองประดบั (ต่อ) 

 

3.1.2 วสัดุหรือวตัถุต้นทางที่ถูกบันทึกความรุนแรงเอาไว้ในกลุ่มที่มคีวามเกีย่วข้องกบัผู้ใหญ่ที่ส่ือถึงความ 
          มนึเมาและเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกดิความรุนแรง 
วตัถุตน้ทางท่ีถูกบีบอดัใหบิ้ด
เบ้ียวแสดงออกถึงการบนัทึก

ความรุนแรงเอาไว ้

กระบวนการคืน
รูปทรง 

ลกัษณะของวตัถุตน้
ทางท่ีคืนรูปทรงแลว้ 

ผลลพัธ์ท่ีได ้

2 

 
 
 
 
 

กระป๋องเบียร์ชา้ง 

  การตัดแล้วรีดเ ป็นแผ่น
เ รี ยบท าให้ไ ม่สามารถ
รักษารูปทรงเดิมไวไ้ด ้แต่
ย ังสามารถรักษากราฟิก
บนวตัถุไวไ้ดบ้างส่วน 

3.1.3 วสัดุหรือวตัถุต้นทางที่ถูกบันทึกความรุนแรงเอาไว้ในกลุ่มที่มคีวามเกีย่วข้องกบัการบรรเทาความ 
         เจบ็ปวดจากการถูกท าร้ายร่างกายซ่ึงก่อให้เกดิร่องรอยบาดแผล 
วตัถุตน้ทางท่ีถูกบีบอดัใหบิ้ด
เบ้ียวแสดงออกถึงการบนัทึก

ความรุนแรงเอาไว ้

กระบวนการคืน
รูปทรง 

ลกัษณะของวตัถุตน้
ทางท่ีคืนรูปทรงแลว้ 

ผลลพัธ์ท่ีได ้

 

1 

 
 
 

หลอดยานวดบรรเทาปวด 

  การตัดแล้วรีดเ ป็นแผ่น
เ รี ยบท าให้ไ ม่สามารถ
รักษารูปทรงเดิมไวไ้ด ้แต่
ย ังสามารถรักษากราฟิก
บางส่วนท่ีอยูบ่นวตัถุไวไ้ด ้

2 
 
 

หลอดยานวดบรรเทาปวด 

  ไม่สามารถคืนสภาพ
หลอดยานวดใหมี้รูปทรง
ท่ีสมบูรณ์แบบเหมือนเดิม
ได ้

3 
 
 

 
หลอดยานวดบรรเทาปวด 

  สามารถคืนสภาพให้
รูปทรงกลบัมาใกลเ้คียง
ของเดิม  แต่ตอ้งตดัพ้ืนท่ี
บางส่วนออกท าให้
ความหมายของวตัถุเดิม
เปล่ียนแปลงไป 
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ตารางท่ี 13 กระบวนการทดลองเพื่อคน้หาวสัดุและวิธีการในการสร้างสรรคเ์คร่ืองประดบั (ต่อ) 

 
สรุปผลการทดลอง 

 จากการทดลองในเบ้ืองตน้ของวตัถุตน้ทางทั้ง 8 ชนิด ได้แก่ ฟอยล์ห่อช็อคโกแล็ต 

กล่องช็อคโกแล็ต  กระป๋องเบียร์ลีโอ  กระป๋องเบียร์ช้าง, หลอดยานวดบรรเทาปวดทั้ง 2 ชนิด     

และตลบัยาหม่องสามารถสรุปวิธีการท่ีจะน าไปใช้สร้างสรรค์ผลงานเคร่ืองประดบัและท าให้เกิด

กิจกรรมการทดลองทางศิลปะ โดยเน้นท่ีการให้ความส าคญักับการเช่ือมโยงและการแทนค่า        

ในความหมายเชิงศิลปะ ร่วมกบัการเยียวยาบดัรักษาดา้นจิตใจทางพุทธศาสนาและทฤษฎีศิลปะ

บ าบัด โดยการน ามาวิ เคราะห์เพื่อค้นหาวัสดุท่ีจะน ามาใช้ในการออกแบบเคร่ืองประดับ                

ได ้3 แนวทางคือ 

 1. การแทนค่าความหมายตวัวสัดุโดยการอา้งอิงจากกราฟิกท่ีติดมาพร้อมวตัถุตน้ทาง

ไดแ้ก่ 

 1.1 ฟอยลห่์อช็อคโกแล็ตและกล่องช็อคโกแล็ต ท่ีแทนค่าความหมายถึงสัญลกัษณ์

ท่ีเช่ือมโยงถึงความเป็นเด็ก 

  1.2 กระป๋องเบียร์ลีโอและ กระป๋องเบียร์ช้าง ท่ีแทนค่าความหมายถึงสัญลกัษณ์

ของผูใ้หญ่ ความมึนเมา และการเช่ือมโยงถึงสาเหตุท่ีก่อใหเ้กิดความรุนแรง 

  1.3 หลอดยานวดบรรเทาปวดทั้ง 2 ชนิดและตลบัยาหม่อง ท่ีแทนค่าความหมายถึง

สัญลกัษณ์ท่ีเช่ือมโยงถึงการใชค้วามรุนแรงท่ีก่อใหเ้กิดความเจบ็ปวดทางกาย 

3.1.3 วสัดุหรือวตัถุต้นทางที่ถูกบันทึกความรุนแรงเอาไว้ในกลุ่มที่มคีวามเกีย่วข้องกบัการบรรเทาความ 
         เจบ็ปวดจากการถูกท าร้ายร่างกายซ่ึงก่อให้เกดิร่องรอยบาดแผล 
วตัถุตน้ทางท่ีถูกบีบอดัใหบิ้ด
เบ้ียวแสดงออกถึงการบนัทึก

ความรุนแรงเอาไว ้

กระบวนการคืน
รูปทรง 

ลกัษณะของวตัถุตน้
ทางท่ีคืนรูปทรงแลว้ 

ผลลพัธ์ท่ีได ้

4  
 

 
ตลบัยาหม่อง 

  
 

สามารถคืนสภาพให้
รูปทรงกลบัมาใกลเ้คียง
ของเดิมมากท่ีสุด  โดยไม่
ตอ้งตดัพ้ืนท่ีบางส่วนออก
ท าใหค้วามหมายของวตัถุ
เดิมยงัคงอยู ่
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 2 .การแทนค่าท่ีความหมายของเทคนิคและกระบวนการท างานศิลปะ  ในเชิงศิลปะ

บ าบดั  ซ่ึงกระบวนการท าให้คืนรูปทรงให้ใกลเ้คียงกบัของเดิมหรือกระบวนการตดัและการเคาะ

และน ามารีดเป็นแผ่นเรียบดว้ยจงัหวะและแรงในการเคาะท่ีเท่าๆ กนั ส่ือความหมายถึงการท าให้

เกิดสมาธิกบัส่ิงท่ีท าอยูต่รงหนา้สามารถควบคุมตวัเองไดดี้ข้ึน เป็นการส่ือความหมายถึง การเยียวยา

ทางดา้นจิตใจ ท าจิตใจใหส้งบลง  

 3. ผลจากการศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเยียวยาทางพุทธ

ศาสนา  ขา้พเจา้จึงไดน้ าการเยียวยาบ าบดัรักษาทางพุทธศาสนามาใช้แทนค่าการทดลองจากวตัถุ  

ตน้ทางท่ีถูกบนัทึกความรุนแรงเอาไว ้ จากการบีบอดัให้แบนหรือยบัแลว้น ามารีดให้เรียบรวมทั้ง

การพยายามเคาะข้ึนรูปให้กระป๋องเบียร์คืนสู่สภาพเดิม  เพื่อตอ้งการให้เห็นลกัษณะของวตัถุท่ีดูมี

ความใกลเ้คียงกบัรูปทรงเดิม  แต่ก็ไม่สมบูรณ์เหมือนเดิม ความหมายของกระบวนการทั้งหมดท่ี

เร่ิมตน้จากการพยายามร้ือฟ้ืนเยียวยาจากวตัถุตน้ทางท่ีบิดเบ้ียวจากการถูกบนัทึกความรุนแรงเอาไว้

ให้กลบัมาสมบูรณ์เหมือนเดิม  เป็นการท าความเขา้ใจว่าของท่ีมีต าหนิหรือถูกท าลายไปแล้วไม่

สามารถท าให้กลบัมาเหมือนเดิมได้  แสดงถึงการยอมรับกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนและเยียวยารูปทรงนั้นให้

คืนสภาพเดิมให้ได้มากท่ีสุด  ในรูปแบบท่ียงัคงมีร่องรอยบนช้ินงานอยู่   กระบวนการทั้งหมดมี

ความหมายท่ีส่ือสารผา่นช้ินงานเป็นการเยียวยาทางดา้นจิตใจ  เพื่อสะทอ้นมุมมองในเร่ืองปรัชญา

ทางพุทธศาสนาเพื่อไม่ใหย้ดึติดกบัอะไรบางอยา่งท่ียดึถืออยู ่ 

 จากการสรุปวิเคราะห์กิจกรรมการทดลองทางศิลปะ และการแทนค่าความหมายเชิง

ศิลปะ ร่วมกบัการเยยีวยาบ าบดัรักษาจิตใจทางพุทธศาสนาและทฤษฎีศิลปะบ าบดั  ขา้พเจา้ไดเ้ลือก

วธีิการในการคืนสภาพของวตัถุตน้ทางจากกระป๋องเบียร์ชา้งท่ีถูกบนัทึกความรุนแรงเอาไว ้ ซ่ึงเป็น

วสัดุท่ีส่ือถึงความหมายของความมึนเมาซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีท าใหข้าดสติ  ก่อให้เกิดการใชค้วามรุนแรง      

เป็นการค้นหาแนวทางเพื่อพัฒนาสร้างเป็นผลงานศิลปะเคร่ืองประดับ  แสดงให้เห็นถึง

กระบวนการและผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน กบัการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม  อารมณ์  และขอ้สังเกตต่างๆ  

เพื่อวางแผนแนวทางการออกแบบ  รวมทั้งกระบวนการและเทคนิคท่ีเหมาะสมไปสู่การแทนค่า   

ใหค้วามหมายท่ีมีความสัมพนัธ์กบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

  โดยขา้พเจา้ได้เปล่ียนค าว่า “ช าระภาษีแล้ว” ท่ีเคยอยู่บนขอบฝากระป๋องเบียร์ช้าง   

เป็นค าว่า “ช าระจิตใจแลว้” เพื่อส่ือให้เห็นว่าขา้พเจา้ไดผ้า่นการเยียวยาบ าบดัรักษาในการทดลอง
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เบ้ืองตน้แล้ว  และเปล่ียนความหมายของวนัท่ีผลิตท่ีอยู่ใตก้ระป๋องเป็น MFG. 15041990 20.00 

หมายถึง วนั เดือน ปี และเวลา ท่ีขา้พเจา้ไดถู้กท าร้ายร่างกายคร้ังสุดทา้ย  และเปล่ียนความหมาย

ของวนัหมดอายุเป็น  EXP. NO EXPIRE DATE  ซ่ึงหมายถึงการเยียวยาบ าบดัรักษาร่องรอย

บาดแผลทางด้านจิตใจของข้าพเจา้ในคร้ังน้ีจะไม่มีวนัหมดอายุ  การเยียวยาหลงัจากน้ีจะคงอยู ่     

กบัขา้พเจา้ตลอดไป  

 

 

 

 

 

00 

 

 

 

 

ภาพท่ี 18  แสดงวธีิการคืนสภาพของวตัถุตน้ทางจากกระป๋องเบียร์ท่ีถูกบนัทึกความรุนแรงเอาไว ้

และวธีิการในการข้ึนรูปฝาและกน้กระป๋องเบียร์ 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 14 วิธีการคืนสภาพของวตัถุตน้ทางจากกระป๋องเบียร์ท่ีถูกบนัทึกความรุนแรงเอาไวแ้ละ
วธีิการในการข้ึนรูปฝาและกน้กระป๋องเบียร์ (1) 
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ภาพท่ี 15 วิธีการคืนสภาพของวตัถุตน้ทางจากกระป๋องเบียร์ท่ีถูกบนัทึกความรุนแรงเอาไวแ้ละ
วธีิการในการข้ึนรูปฝาและกน้กระป๋องเบียร์ (2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 16 ผลงานศิลปะจากการทดลองเพื่อคน้หาแนวทางในการสร้างเป็นเคร่ืองประดบั  

3.2  กระบวนการทดลองวสัดุและการน าทฤษฎจีากการศึกษาข้อมูลมารวบรวมและวเิคราะห์ให้เกดิ

กจิกรรมการทดลองทางศิลปะ เพือ่การสร้างรูปทรงทีม่ีความหมายในเชิงสัญลกัษณ์ 

    3.2.1 วสัดุหรือวตัถุตน้ทางท่ีแทนค่าความหมายในเชิงสัญลกัษณ์  ซ่ึงเช่ือมโยงถึงความ

เป็นเด็กโดยการสร้างเป็นรูปทรงเรขาคณิต  เพื่อส่ือสารถึงรูปทรงของเล่นท่ีขา้พเจา้เคยเล่นในวยัเด็ก  

และการทดลองสร้างเลียนแบบมือเด็กเพื่อส่ือสารถึงความน่ารัก  อ่อนโยน  รวมทั้งการทดลองสร้าง
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เลียนแบบของเล่นในอดีตในรูปแบบท่ีเป็นบา้นหมายถึงการอยู่รวมกนัเป็นครอบครัว และความ

อบอุ่นในครอบครัว  กราฟิกท่ีอยูบ่นกล่องนมส่ือความหมายถึงความสุขของการใชชี้วติในโรงเรียน 

ตารางท่ี 14 การสร้างใหเ้ป็นรูปทรงเรขาคณิตจากวสัดุในกลุ่มท่ีเช่ือมโยงถึงความเป็นเด็ก 
1. รูปทรงเรขาคณิตจากวสัดุท่ีเช่ือมโยงถึงความเป็นเดก็ ท่ีมาของการสร้างรูปทรงเรขาคณิต 
 
 

 

สรุปผลการทดลองวสัดุ 

1. สามารถสร้างใหเ้กิดความชดัเจนของเหล่ียมและมุมไดต้ามท่ีตอ้งการ 

2. กราฟิกท่ีอยูบ่นตวัวสัดุซ่ึงมีลวดลายสีสันสดใสสามารถส่ือสารถึงความเป็นเด็กได ้ 

3. สามารถสร้างเป็นรูปทรงจีโอเมตริกไดห้ลายรูปทรง 

4. ร่องรอยท่ีถูกบนัทึกดว้ยความรุนแรงจากการบีบอดัใหบิ้ดเบ้ียวยงัคงปรากฏบนวสัดุ 

ตารางท่ี 15 การสร้างใหเ้ป็นรูปทรงมือจากวสัดุในกลุ่มท่ีเช่ือมโยงถึงความเป็นเด็ก 
2. การสร้างเป็นรูปมือท่ีมีความหมายในเชิงสญัลกัษณ์ท่ี     
    ส่ือสารถึงความเป็นเดก็ 

ท่ีมาของการสร้างรูปทรงมือ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

สรุปผลการทดลองวสัดุ 

1. การตดัและท าใหเ้ป็นรูปทรงตามท่ีก าหนดไวท้  าใหค้วามหมายบนกราฟิกขาดหายไป 

2. กราฟิกท่ีอยูบ่นตวัวสัดุท่ีมีลวดลายสีสันสดใสสามารถเช่ือมโยงถึงความ เป็นเด็กได ้  

3. สามารถสร้างเป็นรูปทรงได ้แต่ขาดความมีมิติของงานในลกัษณะ 3 มิติ 

4. ร่องรอยท่ีถูกบนัทึกดว้ยความรุนแรงจากการบีบอดัใหบิ้ดเบ้ียวยงัคงปรากฏอยูบ่นวสัดุ 
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ตารางท่ี 16 การสร้างเลียนแบบของเล่นในอดีตจากวสัดุในกลุ่มท่ีเช่ือมโยงถึงความเป็นเด็ก  
3. การทดลองสร้างเลียนแบบของเล่นในอดีตเพ่ือ
ส่ือสารยอ้นกลบัไปในวยัเดก็  

ท่ีมาของการสร้างรูปทรงท่ีเลียนแบบของ
เล่นในอดีต 

  
 

สรุปผลการทดลองวสัดุ 

1. สามารถสร้างใหเ้กิดรูปทรงตามท่ีก าหนดไวไ้ดท้  าใหค้วามหมายบนกราฟิกยงัคงอยู ่

2. กราฟิกท่ีอยูบ่นตวัวสัดุซ่ึงมีลวดลายสีสันสดใสสามารถส่ือสารเช่ือมโยงถึงความเป็นเด็ก

ไดดี้ ความหมายของกราฟิกเดิมยงัมีอยู ่ 

3. ภาพรวมของงานทั้งช้ินส่ือสารแค่ความเป็นเด็กอยา่งเดียวไม่ไดส่ื้อสารถึงความรุนแรง 

4. ร่องรอยท่ีถูกบนัทึกดว้ยความรุนแรงจากการบีบอดัใหบิ้ดเบ้ียวยงัคงปรากฏอยูบ่นพื้นผวิ

วสัดุ 

 3.2.2  วสัดุหรือวตัถุต้นทางท่ีแทนค่าความหมายในเชิงสัญลกัษณ์ซ่ึงมีความหมาย

เช่ือมโยงกบัผูใ้หญ่ท่ีส่ือสารถึงความมึนเมาและเป็นสาเหตุท่ีก่อให้เกิดความรุนแรง  โดยใชก้ระป๋อง

เบียร์แต่ละชนิดมาสร้างเป็นรูปทรงเรขาคณิตและการทดลองสร้างเลียนแบบมือเด็กเพื่อส่ือสาร     

ถึงความน่ารักอ่อนโยน รวมทั้งการทดลองสร้างเลียนแบบของเล่นในอดีตท่ีเคยเล่นในวยัเด็ก            

เพื่อส่ือสารยอ้นกลบัไปถึงลกัษณะการเล่นของเด็กและความสนุกสนานจากการประกอบโครงสร้าง

ต่างๆ จากของเล่น  
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ตารางท่ี 17 การสร้างให้เป็นรูปเรขาคณิตจากวสัดุในกลุ่มท่ีเช่ือมโยงถึงความมึนเมาและเป็นสาเหตุ
ท่ีก่อใหเ้กิดการใชค้วามรุนแรง 

1. รูปทรงเรขาคณิตจากวสัดุท่ีเช่ือมโยงถึงความมึนเมา ท่ีมาของการสร้างรูปทรงเรขาคณิต 
 
 
 
 
 

 
 

สรุปผลการทดลองวสัดุ 

1.ไมส่ามารถสร้างใหเ้ป็นรูปทรงเรขาคณิตรูปทรงต่างๆ ท่ีมีลกัษณะเป็น 3 มิติได ้ 

2.ไม่สามารถท าใหเ้กิดความชดัเจนของเหล่ียมมุมดว้ยวธีิการพบัเพราะตวัวสัดุมีความ

เปราะบาง หกัง่าย ไม่มีความยดืหยุน่  

3. กราฟิกท่ีอยูบ่นตวัวสัดุสามารถส่ือสารเช่ือมโยงถึงความมึนเมาไดแ้ต่การตดั  แต่กราฟิก

บางส่วนออกเพื่อสร้างรูปทรงใหม่ 

4. ร่องรอยท่ีถูกบนัทึกดว้ยความรุนแรงจากการบีบอดัใหบิ้ดเบ้ียวยงัคงปรากฏอยูบ่นวสัดุ 

ตารางท่ี 18 การสร้างให้เป็นรูปทรงมือจากวสัดุในกลุ่มท่ีเช่ือมโยงถึงความมึนเมาและเป็นสาเหตุ    
ท่ีก่อใหเ้กิดการใชค้วามรุนแรง 

2. การสร้างเป็นรูปมือท่ีมีความหมายในเชิงสญัลกัษณ์ 
    ส่ือสารถึงความเป็นเดก็ 

ท่ีมาของการสร้างรูปทรงมือ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

0 
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สรุปผลการทดลองวสัดุ 

1. รูปทรงของช้ินงานยงัไม่ส่ือสารยอ้นกลบัไปถึงประสบการณ์ของความเป็นเด็กได ้ 

2. กระบวนการในการทดลองคืนสภาพวตัถุตน้ทางสามารถส่ือสารถึงการเยยีวยาร้ือฟ้ืนได ้

3. กราฟิกท่ีอยูบ่นตวัวสัดุสามารถส่ือความหมายถึงความมึนเมาและการใชค้วามรุนแรงได ้

4. ขาดการผสมผสานระหวา่งวสัดุอ่ืนให้รวมอยูใ่นช้ินเดียวกนั 

5. รูปทรงท่ีสร้างข้ึนไม่มีความเป็นเคร่ืองประดบั 

ตารางท่ี 19 การสร้างเลียนแบบของเล่นในอดีตจากวสัดุในกลุ่มท่ีเช่ือมโยงถึงความมึนเมาและเป็น
สาเหตุท่ีก่อใหเ้กิดการใชค้วามรุนแรง 
3. การทดลองสร้างเลียนแบบของเล่นในอดีตท่ีเคยเล่น 
   ในวยัเดก็เพ่ือส่ือสารยอ้นกลบัไปในวยัเด็ก 

ท่ีมาของการสร้างรูปทรงท่ีเลียนแบบของเล่น
ในอดีต 

 
 
 
 
 
 
 

 

สรุปผลการทดลองวสัดุ 

1. รูปทรงสามารถส่ือสารยอ้นกลบัไปถึงประสบการณ์ในวยัเด็กได ้ แต่ฟังกช์ัน่การใชง้าน

ไม่สามารถสร้างเป็นเคร่ืองประดบัได ้

2. เป็นการลอกเลียนแบบของท่ีมีอยูแ่ลว้ยงัไม่ใช่รูปทรงท่ีมีความใหม่  ขาดความหมายของ

ความเป็นเคร่ืองประดบัและวธีิการท าใหเ้หมือนรูปแบบเดิม  เป็นการท าให้รู้สึกเหมือนของเล่นใน

อดีตเพียงอยา่งเดียว 

3. ร่องรอยท่ีถูกบนัทึกดว้ยความรุนแรงจากการบีบอดัใหบิ้ดเบ้ียวยงัคงปรากฏอยูบ่นพื้นผวิ

วสัดุ  จากวธีิการเคาะและพยายามท าใหเ้รียบ  

 3.2.3 วสัดุหรือวตัถุต้นทางท่ีแทนค่าความหมายในเชิงสัญลักษณ์ซ่ึงเช่ือมโยงถึง       

การบรรเทาความเจ็บปวดจากการถูกท าร้ายร่างกายซ่ึงก่อให้เกิดร่องรอยบาดแผลโดยการสร้างเป็น



  48 

รูปทรงเรขาคณิตและการทดลองสร้างเลียนแบบมือเด็ก เพื่อส่ือสารถึงความน่ารักอ่อนโยน         

และการทดลองสร้างเลียนแบบลูกอมซ่ึงเป็นอาหารท่ีเด็กชอบกิน เพื่อส่ือสารยอ้นกลบัไปในวยัเด็ก   

ตารางท่ี 20 การสร้างใหเ้ป็นรูปทรงเรขาคณิตจากวสัดุในกลุ่มท่ีเช่ือมโยงถึงการบรรเทาความ
เจบ็ปวดจากการถูกท าร้ายร่างกายซ่ึงก่อใหเ้กิดร่องรอยบาดแผล 
1.รูปทรงเรขาคณิตจากวสัดุท่ีเช่ือมโยงถึงความ 
   เจบ็ปวดจากการถกูท าร้ายร่างกาย 

ท่ีมาของการสร้างรูปทรงเรขาคณิต 

 
 
 
 

 

สรุปผลการทดลองวสัดุ 

1. สามารถสร้างใหเ้กิดความชดัเจนของเหล่ียมและมุมไดต้ามท่ีตอ้งการ 

2. กราฟิกท่ีอยูบ่นตวัวสัดุสามารถส่ือสารเช่ือมโยงถึงการบรรเทาความเจบ็ปวดได ้ แต่การ

ตดัพื้นท่ีบางส่วนออกท าใหค้วามหมายบนกราฟิกบางส่วนขาดหายไป 

3. สามารถสร้างเป็นรูปทรงเรขาคณิตได ้

4. ร่องรอยจากการถูกบนัทึกทึกความรุนแรงยงัคงปรากฏอยูบ่นช้ินงาน 

ตารางท่ี 21 การสร้างให้เป็นรูปทรงมือจากวสัดุในกลุ่มท่ีเช่ือมโยงถึงการบรรเทาความเจ็บปวด   
จากการถูกท าร้ายร่างกายซ่ึงก่อใหเ้กิดร่องรอยบาดแผล 
1.รูปทรงเรขาคณิตจากวสัดุท่ีเช่ือมโยงถึงความความ 
   เจบ็ปวดจากการถกูท าร้ายร่างกาย 

ท่ีมาของการสร้างรูปทรงเรขาคณิต 
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สรุปผลการทดลองวสัดุ 

1. รูปทรงของงานยงัไม่ส่ือสารยอ้นกลบัไปถึงประสบการณ์ของความเป็นเด็กได ้ 

2. มีร่องรอยปรากฏบนพื้นผิวงานจากกระบวนการเคาะและพยายามท าใหเ้รียบ 

3. ขาดการผสมผสานระหวา่งวสัดุอ่ืนให้รวมอยูใ่นช้ินเดียวกนั 

4. รูปทรงท่ีสร้างข้ึนไม่มีลกัษณะการใชง้านท่ี เป็นเคร่ืองประดบั รวมทั้งขาดการเช่ือมโยง

ถึงความหมายในเชิงสัญลกัษณ์ 

ตารางท่ี 22 การทดลองสร้างเลียนแบบลูกอมจากวสัดุในกลุ่มท่ีเช่ือมโยงถึงการบรรเทาความ
เจบ็ปวดจากการถูกท าร้ายร่างกายซ่ึงก่อใหเ้กิดร่องรอยบาดแผล 
3. การทดลองสร้างเลียนแบบลูกอม ซ่ึงเป็นอาหารท่ี 
    ชอบกินในอดีต เพ่ือส่ือสารยอ้นกลบัไปในวยัเด็ก 

ท่ีมาของการสร้างรูปทรงลูกอม 

 
 
 

 

สรุปผลการทดลองวสัดุ 

1. รูปทรงไม่สามารถส่ือสารยอ้นกลบัไปถึงประสบการณ์ในวยัเด็กได ้แต่สามารถน าไป

ออกแบบ  เพื่อติดเป็นเคร่ืองประดบักบัพื้นท่ีบนร่างกายได ้

2. เป็นการลอกเลียนแบบของท่ีมีอยูแ่ลว้  ยงัไม่ใช่รูปทรงท่ีมีความหมายใหม่  กราฟิกท่ีตวั

วสัดุสามารถใชส่ื้อสารเร่ืองความเจบ็ปวดได ้

3. มีร่องรอยปรากฏบนพื้นผวิงานจากกระบวนการเคาะและพยายามท าใหเ้รียบ 

4. ขาดการสร้างสรรครู์ปทรงช้ินงานท่ีมีความหมายเฉพาะตวัในเชิงสัญลกัษณ์ 

สรุปผลการทดลองวสัดุ  ทีไ่ด้จากกจิกรรมการทดลองทางศิลปะเพือ่สร้างรูปทรงทีม่ีความหมายใน

เชิงสัญลกัษณ์ 

 จากกระบวนการทดลองวสัดุและการน าทฤษฎีจากการศึกษาข้อมูลมารวบรวม       

และวิเคราะห์ให้เกิดกิจกรรมการทดลองทางศิลปะ  เพื่อน าไปสู่การสร้างรูปทรงท่ีมีความหมายใน
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เชิงสัญลกัษณ์จากวสัดุหรือวตัถุตน้ทางทั้ง 3 กลุ่ม เพื่อน าไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานเคร่ืองประดบั

ไดด้งัน้ี  

 การสร้างเป็นรูปทรงเรขาคณิตยงัไม่มีความชัดเจนของความเป็นเด็กจากการอา้งอิง

ท่ีมาของรูปทรง  และไม่สามารถเช่ือมโยงในลกัษณะความเป็นของเล่นท่ีส่ือสารถึงประสบการณ์ 

ในวยัเด็กได ้การทดลองแสดงใหเ้ห็นวา่วสัดุท่ีน ามาใชบ้างกลุ่มไม่สามารถสร้างให้เกิดความชดัเจน

ของเหล่ียมและมุมไดต้ามท่ีตอ้งการ ส่ิงท่ีตอ้งพฒันาในการทดลองต่อไปคือรูปทรงท่ีมีความหมาย

ใหม่ และตอ้งมีการผสมผสานระหวา่งวสัดุท่ีหลากหลายชนิดเขา้ดว้ยกนั   

 จากการทดลองทั้ง  3  กลุ่มตวัอย่างในเบ้ืองตน้  สามารถน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบ

ขอ้ดีและขอ้เสีย เพื่อน ามาใชใ้นการทดลองคร้ังต่อไปไดด้งัน้ี 

 1. การอา้งอิงแทนค่าความหมายบนกราฟิกท่ีติดมากบัวตัถุตน้ทางทั้ง 3 กลุ่มตวัอยา่ง

ไม่มีความชัดเจนในการใช้ส่ือสารผ่านช้ินงานขาดการสร้างสรรค์รูปทรงช้ินงานท่ีมีความหมาย

เฉพาะตวั  รวมทั้งเทคนิคและวิธีการท่ีใช้สร้างให้เป็นเคร่ืองประดบัให้สามารถใช้งานกับพื้นท่ี     

บนร่างกายได ้ ลกัษณะโดยรวมของช้ินงานเหมือนงานประดิษฐจ์ากวสัดุเหลือใชท้ัว่ไป 

       2. การอา้งอิงถึงร่องรอยท่ีปรากฏอยู่บนพื้นผิวช้ินงานจากการบนัทึกความรุนแรง

เอาไว ้ และผ่านกระบวนการเยียวยาร้ือฟ้ืนให้ดีข้ึน  สามารถใช้ส่ือสารเช่ือมโยงถึงการท าความ

เขา้ใจยอมรับในเร่ืองส่ิงท่ีถูกท าลายไปแลว้  ท่ีไม่สามารถท าให้กลบัมาเหมือนเดิมได้  การยอมรับ

กบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนเป็นการท าความเขา้ใจทางด้านจิตใจ ร่องรอยท่ีปรากฏบนพื้นผิวช้ินงานสามารถ

สะทอ้นมุมมองในเร่ืองปรัชญาทางพุทธศาสนา ท่ีเปรียบเสมือนการไม่ยึดติดอยูก่บัอะไรบางอย่าง

ในจิตใจ 

3.3  กระบวนการออกแบบเพื่อค้นหาความสัมพนัธ์กบัต าแหน่งทีต่ิดตั้งบนร่างกาย และการสร้าง

รูปทรงทีม่ีความหมายเฉพาะตัวในเชิงสัญลกัษณ์  

  3.3.1 การออกแบบเคร่ืองประดบัเพื่อตอ้งการส่ือสารดว้ยสัญลกัษณ์ท่ีเป็นของเล่น       

ซ่ึงตอ้งการอา้งอิงยอ้นกลบัไปในอดีตหรือประสบการณ์ในวยัเด็กของขา้พเจา้  โดยการปรับเปล่ียน

รูปแบบของเล่นสังกะสี  รวมทั้งออกแบบให้อยูใ่นรูปแบบของเล่นและสามารถถอดแต่ละช้ินมาใช้

เป็นเคร่ืองประดบัได ้
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ตารางท่ี 23 การออกแบบเคร่ืองประดบัโดยการอา้งอิงของเล่นจากประสบการณ์ในวยัเด็ก 
ท่ีมาของรูปทรงในการออกแบบ 
ร่าง 2 มิติ 

แบบร่างเคร่ืองประดบัท่ีอา้งอิงจากรูปแบบของเล่นสังกะสี 
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ตารางท่ี 24 การออกแบบเคร่ืองประดบัโดยการอา้งอิงของเล่นจากประสบการณ์ในวยัเด็ก(ต่อ) 
ท่ีมาของรูปทรงในการออกแบบ 
ร่าง 2 มิติ 

แบบร่างเคร่ืองประดบัท่ีอา้งอิงจากรูปแบบของเล่นสังกะสี 

 
 
  

 

 

สรุปผลการออกแบบเคร่ืองประดับโดยการอ้างองิรูปแบบจากของเล่นสังกะสี   

 จากกระบวนการออกแบบเพื่อไปน าสู่การสร้างรูปทรงท่ีมีความหมายเฉพาะตัว        

ในเชิงสัญลกัษณ์และการค้นหาความสัมพนัธ์กับต าแหน่งพื้นท่ีติดตั้งบนร่างกาย สามารถสรุป      

ไดด้งัน้ี 

 1. จากการออกแบบเคร่ืองประดบัขา้งตน้สามารถวิเคราะห์ไดว้่า การอา้งอิงรูปแบบ

จากของเดิมมากเกินไปส่ือสารเพียงแค่ลกัษณะของเล่นเพียงอยา่งเดียว รูปแบบของงานเหมือนงาน

ประดิษฐท์ัว่ไป 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiY7p_ItLjZAhVIv5QKHU7rCGoQjRx6BAgAEAY&url=https://th.aliexpress.com/item/2016-New-1PC-Creative-Retro-Train-Reminiscence-Vintage-Wind-Up-Tin-Toy-Clockwork-Spring-Locomotive-Classic/32692685616.html&psig=AOvVaw0gGBMWw_kYsI0WTZgQwCwb&ust=1519350629021434
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 2. การใชง้านมีลกัษณะของความเป็นเคร่ืองประดบัซ่ึงก าหนดให้ติดท่ีต าแหน่งหนา้อก

ขา้งซา้ยแสดงถึงความสัมพนัธ์ท่ีเช่ือมโยงถึงการเยยีวยาบ าบดัรักษาร่องรอยบาดแผลทางดา้นจิตใจ 

 3. การสร้างสัญลกัษณ์และการส่ือสารความหมายผ่านช้ินงานเป็นแค่การปรับเปล่ียน

รูปแบบของการสวมใส่ ยงัไม่ส่ือความหมายท่ีชดัเจน 

  3.2.2 การออกแบบเคร่ืองประดบัโดยการก าหนดตวัละครท่ีมีความหมายเฉพาะตวั

ในเชิงสัญลกัษณ์ซ่ึงออกแบบให้มีลกัษณะนิสัย พฤติกรรมและการแสดงออกทางอารมณ์ ได้แก่        

การแสดงออกถึงความร่าเริงสดใส ความเศร้า ความอบอุ่นในครอบครัว และการแสดงออกทาง

พฤติกรรมจากการเมาสุรา จากกระบวนการออกแบบทั้งหมดเป็นการคน้หารูปแบบท่ีจะน ามาใช้

ส่ือสารถึงการกา้วขา้มความทรงจ าท่ีโหดร้ายในอดีต   

ตารางท่ี 25 การออกแบบเคร่ืองประดบัจากการแสดงออกทางพฤติกรรมทางดา้นลบ 
1. ท่ีมาของรูปทรงในการออกแบบ 
    ร่าง 2 มิติ ท่ีแสดงออกถึงความเศร้า 
 
 
  

แบบร่างเคร่ืองประดบัท่ีอา้งอิงจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึง
ความเศร้า 
 

2.ท่ีมาของรูปทรงในการออกแบบ 
   ร่าง 2 มิติ ท่ีแสดงออกถึงการเมาสุรา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบร่างเคร่ืองประดบัท่ีอา้งอิงจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกทาง
มาจากการเมาสุรา 
  
 
 

 

http://www.kiitdoo.com/wp-content/uploads/2014/11/84331371.jpg
http://เมา.blogspot.com/2013/02/blog-post.html
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ตารางท่ี 26 การออกแบบเคร่ืองประดบัจากการแสดงออกทางพฤติกรรมทางดา้นลบ(ต่อ) 
3.ท่ีมาของรูปทรงในการออกแบบ 
   ร่าง 2 มิติ ท่ีแสดงออกถึงความ      
   อบอุ่นในครอบครัว 

แบบร่างเคร่ืองประดบัท่ีอา้งอิงจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึง
ความอบอุ่นในครอบครัว 
  
 
 

4. ท่ีมาของรูปทรงในการออกแบบ 
    ร่าง 2 มิติ ท่ีแสดงออกถึงความ 
    สนุกสนาน  ร่าเริงสดใ ส 

แบบร่างเคร่ืองประดบัท่ีอา้งอิงจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึง
ความสนุกสนาน  ร่าเริงสดใ ส 

 จากกระบวนการออกแบบทั้งหมดเป็นจุดเร่ิมตน้ของกระบวนการบ าบดัทางดา้นจิตใจ

ท่ีมีผลต่อพฒันาการทางด้านบวกของขา้พเจา้  ซ่ึงท าให้สามารถค้นพบสัญลักษณ์ของความสุข    

และความร่าเริงสดใส  ท่ีแสดงถึงการกา้วขา้มความรู้สึกท่ีโหดร้ายไปสู่ความรู้สึกสนุกสนานร่าเริง

ได ้ ซ่ึงขา้พเจา้ไดเ้ลือกลกัษณะของตวัละครท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของความร่าเริงสดใสมาทดลองสร้าง

เป็นเคร่ืองประดบัและตั้งช่ือตวัละครว่า “ร่าเริง”ท่ีแสดงถึงการก้าวขา้มความรู้สึกท่ีโหดร้ายไปสู่

ความรู้สึกสนุกสนานร่าเริง เป็นการน ารูปทรงท่ีมีลกัษณะเหมือนของเล่นส่ือสารยอ้นกลบัไปถึง

ประสบการณ์ความสนุกในวยัเด็ก  เน่ืองจากรูปแบบของแบบร่าง 2 มิติ ท่ีมีลกัษณะนิสัย พฤติกรรม

และการแสดงออกทางอารมณ์ท่ีส่ือสารเร่ืองความเศร้า ความทุกข์และพฤติกรรมจากการเมาสุรา 

แสดงถึงการยดึติดอยูก่บัความทรงจ าเดิม ความหดหู่และส่ือสารออกไปในทางลบ  ซ่ึงไม่สอดคลอ้ง

กบัเน้ือหาท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ซ่ึงขา้พเจา้ไม่ตอ้งการยดึติดอยูก่บัความทรงจ าเดิม 
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3.4  การทดลองสร้างหุ่นจ าลอง  3  มิติ  ที่มีความหมายเฉพาะตัวในเชิงสัญลักษณ์  เพื่อพัฒนาไปสู่

แนวทางการสร้างผลงานเคร่ืองประดับ 

 3.4.1 การสร้างหุ่นจ าลอง 3 มิติ โดยการสร้างตน้แบบมาจากโฟมแลว้ตดักระป๋องเบียร์

ใหเ้ป็นช้ินเล็ก ๆ น ามาวางบนตน้แบบซ่ึงเป็นการคน้หาวธีิการเบ้ืองตน้ท่ีจะเช่ือมต่อกนัระหวา่งวสัดุ

และการวางกราฟิกท่ีเพื่อส่ือสารความหมายบนช้ินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 17 การสร้างหุ่นจ าลอง 3 มิติท่ีมีความหมายเฉพาะตวัในเชิงสัญลกัษณ์ (1) 

 3.4.2  การสร้างหุ่นจ าลอง 3 มิติ โดยการอา้งอิงวิธีการใชล้วดเยบ็แผลและการเยบ็แผล

ดว้ยไหมสีด า ซ่ึงขา้พเจา้ตอ้งการให้วิธีการสร้างมีความหมายท่ีสอดคลอ้งกบัช้ินงานเคร่ืองประดบั   

ท่ีได้กล่าวถึงร่องรอยบาดแผลจากความทรงจ าในวยัเด็ก โดยการส่ือสารให้เห็นถึงกระบวนการ

เยยีวยาบาดแผลทางจิตใจใหอ้อกมาเป็นรูปธรรม 

 

 

 

 

 

 



  56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 18 การสร้างหุ่นจ าลอง 3 มิติท่ีมีความหมายเฉพาะตวัในเชิงสัญลกัษณ์ (2)  

3.4.3 การสร้างหุ่นจ าลอง 3 มิติ โดยวิธีการน ากระป๋องเบียร์มาตดัให้เป็นรูปทรง

เรขาคณิตแลว้น ามาเรียงตามตน้แบบท่ีสร้างไว ้ และใช้วิธีเช่ือมต่อจากการใชต้ะปูเข็ม ยางกลมตนั

ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 3 มิลลิเมตร ท่ีตดัเป็นท่อนสั้นๆ น ามาประกอบรวมกนักบัแผน่ใสท่ีตดัเป็น

รูปวงกลมขนาด 10  มิลลิเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 19 การสร้างหุ่นจ าลอง 3 มิติ ท่ีมีความหมายเฉพาะตวัในเชิงสัญลกัษณ์ (3) 
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 3.4.4  การสร้างหุ่นจ าลอง 3 มิติ โดยการท าตน้แบบให้มีขนาดท่ีเล็กลงและน ารูปทรง

เรขาคณิตมาแยกกลุ่มใหเ้กิดลวดลายใหม่น ามาเรียงบนตน้แบบใหเ้กิดความสวยงามมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 20 การสร้างหุ่นจ าลอง 3  มิติท่ีมีความหมายเฉพาะตวัในเชิงสัญลกัษณ์ (4) 

สรุปผลการสร้างหุ่นจ าลอง 3  มิติ เพือ่พฒันาไปสู่แนวทางการสร้างสรรค์เคร่ืองประดับ 

 1. การเลือกสัญลกัษณ์และการส่ือสารความหมายเพื่อน ามาสร้างเป็นเคร่ืองประดบั   

ยงัไม่สามารถใช้ส่ือสารเช่ือมโยงไดเ้พียงพอ การเช่ือมต่อวสัดุดว้ยวิธีการใช้ลวดเยบ็แผลและการ

เย็บแผลด้วยไหมสีด าไม่มีความแข็งแรง  แต่การผสมผสานระหว่างว ัสดุและท าการแยกสี              

ท  าใหช้ิ้นงานมีลกัษณะท่ีแตกต่างจากงานประดิษฐท์ัว่ไป 

 2. จากการทดลองสร้างหุ่นจ าลอง 3 มิติสามารถคน้พบวธีิการเช่ือมต่อวสัดุโดยใชต้ะปู 

เขม็ ยางกลมตนัขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 3 มิลลิเมตร และแผน่ใสตดัเป็นรูปวงกลม มาใชเ้ป็นวิธีการ

ประกอบเขา้เป็นแผ่นเดียวกนั แต่ขอ้จ ากดัของวิธีการน้ีคือ รูปทรง 3 มิติท่ีมีความโคง้มากเกินไป    

จะไม่สามารถประกอบดว้ยวธีิน้ีได ้

 3. จากการทดลองโดยน ารูปทรงเรขาคณิตมาแยกให้เกิดลวดลายสีสันและน ามาเรียง

บนหุ่นจ าลอง  3  มิติ ท าให้เกิดแนวคิดในการสร้างลวดลายและสีสันใหม่บนช้ินงานท่ีมาจากวสัดุ 

หรือวตัถุตน้ทาง 
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3.5  การค้นหาเทคนิคและวสัดุในการสร้างสรรค์ผลงานเคร่ืองประดับ  เพือ่ให้มีความสอดคล้องกบั

การสร้างรูปทรงทีม่ีความหมายเฉพาะตัวในเชิงสัญลกัษณ์  

 3.5.1 จากการสร้างหุ่นจ าลอง 3 มิติ ขา้พเจา้เลือกวิธีการเช่ือมต่อวสัดุโดยใชต้ะปูเข็ม 

ยางกลมตนัขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร และแผ่นใสตดัเป็นรูปวงกลม มาใช้เป็นวิธีการ

ประกอบรวมกันให้เกิดลวดลายกราฟิกใหม่ ซ่ึงกระบวนการท าและผลลัพธ์ท่ีได้จากการสร้าง

ลวดลายได้สอดแทรกความหมายท่ีติดมากับช้ินงานคือ กระบวนการสร้างงานทั้ งหมดเป็น           

การพยายามกา้วขา้มความทุกข์จากความทรงจ าท่ีเลวร้ายในอดีต  ลวดลายและสีสันใหม่ท่ีส่ือสาร   

ถึงการไม่ยึดติดกบัความทรงจ าเดิมซ่ึงความหมายของลวดลายกราฟิกเดิมจะคอยย  ้าเตือนความรู้สึก

เดิมให้กลบัมาอีก  ลวดลายใหม่เป็นการแสดงถึงความทุกข์ท่ีกา้วขา้มผ่านไปไดแ้ลว้ และมุมมอง

ทศันคติใหม่ในทางบวก 

ตารางท่ี 27 กระบวนสร้างลวดลายใหม่จากกระป๋องเบียร์ลีโอ 
1. กระบวนการสร้างลวดลายทีไ่ด้จากอกัษรภาษาองักฤษตวั L ของกระป๋องเบียร์ลโีอ 

วตัถุตน้ทางท่ีถูก
บีบอดัใหบิ้ดเบ้ียว 

 

ลวดลายกราฟิกเดิม
ของวตัถุตน้ทาง 

การท าลายสญัญะ
กราฟิกตน้ทาง 

การจดัองคป์ระกอบ
ใหม่จากลวดลายและ
สีของวตัถุตน้ทาง 

ลวดลายใหม่ท่ีได้
จากการประกอบ 

กระป๋องเบียร์ลีโอ 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

กระบวนการท า : เร่ิมจากการน ากระป๋องเบียร์ท่ีบิดเบ้ียวมาตดัส่วนท่ีเป็นกราฟิกออกแลว้รีดให้เรียบและตดัเฉพาะ
ส่วนท่ีเป็นค าวา่ “LEO” ออกมา  จากนั้นตดัเฉพาะตวัอกัษรภาษาองักฤษตวั “L” ออกมาอีกคร้ัง  แลว้ติดตน้แบบ   
ท่ีมีลกัษณะเป็นรูปทรงเรขาคณิตไวบ้นตวั “L” ในต าแหน่งท่ีก าหนดลวดลายไว ้ จากนั้นตดัออกมาตามตน้แบบ
และน ามาจดัองค์ประกอบใหม่ท าการพบัตามตน้แบบท่ีสร้างไว ้ หลงัจากนั้นเจาะรูตามต าแหน่งท่ีก าหนดไว ้    
แลว้ประกอบเขา้ดว้ยกนัโดยใชต้ะปูเข็ม  ยางกลมตนัขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 3 มิลลิเมตร และแผ่นใสตดัเป็นรูป
วงกลม ใหเ้กิดลวดลายกราฟิกใหม่  
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ตารางท่ี 28 กระบวนการสร้างลวดลายใหม่จากกระป๋องเบียร์ลีโอ (ต่อ) 
2. กระบวนการสร้างลวดลายทีไ่ด้จากอกัษรภาษาองักฤษตวั E ของกระป๋องเบียร์ลโีอ 

วตัถุตน้ทางท่ีถูก
บีบอดัใหบิ้ดเบ้ียว 

 

ลวดลายกราฟิกเดิม
ของวตัถุตน้ทาง 

การท าลายสญัญะ
กราฟิกตน้ทาง 

การจดัองคป์ระกอบ
ใหม่จากลวดลายและ
สีของวตัถุตน้ทาง 

ลวดลายใหม่ท่ีได้
จากการประกอบ 

กระป๋องเบียร์ลีโอ 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

กระบวนการท า : เร่ิมจากการน ากระป๋องเบียร์ท่ีบิดเบ้ียวมาตดัส่วนท่ีเป็นกราฟิกออกแลว้รีดให้เรียบและตดัเฉพาะ
ส่วนท่ีเป็นค าวา่ “LEO” ออกมา  จากนั้นตดัเฉพาะตวัอกัษรภาษาองักฤษตวั “E” ออกมาอีกคร้ัง  แลว้ติดตน้แบบ   
ท่ีมีลกัษณะเป็นรูปทรงเรขาคณิตไวบ้นตวั “E” ในต าแหน่งท่ีก าหนดลวดลายไว ้ และน ามาจดัองคป์ระกอบใหม่ 
ท าการพบัตามตน้แบบท่ีสร้างไว ้ หลงัจากนั้นเจาะรูตามต าแหน่งท่ีก าหนดไว ้ แลว้ประกอบเขา้ดว้ยกนัโดยใช ้
ตะปูเขม็  ยางกลมตนัขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลาง 3 มิลลิเมตร และแผน่ใสตดัเป็นรูปวงกลม ใหเ้กิดลวดลายกราฟิกใหม่  

3. กระบวนการสร้างลวดลายทีไ่ด้จากอกัษรภาษาองักฤษตวั O ของกระป๋องเบียร์ลโีอ 
วตัถุตน้ทางท่ีถูก
บีบอดัใหบิ้ดเบ้ียว 

 

ลวดลายกราฟิกเดิม
ของวตัถุตน้ทาง 

การท าลายสญัญะ
กราฟิกตน้ทาง 

การจดัองคป์ระกอบ
ใหม่จากลวดลายและ
สีของวตัถุตน้ทาง 

ลวดลายใหม่ท่ีได้
จากการประกอบ 

กระป๋องเบียร์ลีโอ 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

กระบวนการท า : เร่ิมจากการน ากระป๋องเบียร์ท่ีบิดเบ้ียวมาตดัส่วนท่ีเป็นกราฟิกออกแลว้รีดให้เรียบและตดัเฉพาะ
ส่วนท่ีเป็นค าวา่ “LEO” ออกมา  จากนั้นตดัเฉพาะตวัอกัษรภาษาองักฤษตวั “O” ออกมาอีกคร้ัง  แลว้ติดตน้แบบ  
ท่ีมีลกัษณะเป็นรูปทรงเรขาคณิตไวบ้นตวั “O” ในต าแหน่งท่ีก าหนดลวดลายไว ้ และน ามาจดัองคป์ระกอบใหม่
ท าการพบัตามตน้แบบท่ีสร้างไว ้ หลงัจากนั้นเจาะรูตามต าแหน่งท่ีก าหนดไว ้ แลว้ประกอบเขา้ดว้ยกนัโดยใช ้
ตะปูเขม็  ยางกลมตนัขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลาง 3 มิลลิเมตร และแผน่ใสตดัเป็นรูปวงกลม ใหเ้กิดลวดลายกราฟิกใหม่ 
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ตารางท่ี 29 กระบวนการสร้างลวดลายใหม่จากกระป๋องเบียร์ลีโอ (ต่อ) 
4. กระบวนการสร้างลวดลายทีไ่ด้จากกราฟิกของกระป๋องเบียร์ลโีอ 

วตัถุตน้ทางท่ีถูก
บีบอดัใหบิ้ดเบ้ียว 

 

ลวดลายกราฟิกเดิม
ของวตัถุตน้ทาง 

การท าลายสญัญะ
กราฟิกตน้ทาง 

การจดัองคป์ระกอบ
ใหม่จากลวดลายและ
สีของวตัถุตน้ทาง 

ลวดลายใหม่ท่ีได้
จากการประกอบ 

กระป๋องเบียร์ลีโอ 
 

 
 
 

 

  
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

กระบวนการท า : เร่ิมจากการน ากระป๋องเบียร์ท่ีบิดเบ้ียวมาตดัส่วนท่ีเป็นกราฟิกออกแลว้รีดให้เรียบและตดัเฉพาะ
ส่วนท่ีเป็นตวัเสือดาวออกมา  แลว้ติดตน้แบบท่ีมีลกัษณะเป็นรูปทรงเรขาคณิตไวบ้นตัวเสือดาวในต าแหน่ง         
ท่ีก าหนดลวดลายไว ้ จากนั้นตดัออกมาตามตน้แบบและน ามาจดัองคป์ระกอบใหม่ท าการพบัตามตน้แบบท่ีสร้าง
ไว ้ หลงัจากนั้นเจาะรูตามต าแหน่งท่ีก าหนดไว ้ แลว้ประกอบเขา้ด้วยกันโดยใช้ตะปูเข็ม  ยางกลมตนัขนาด
เสน้ผา่ศูนยก์ลาง 3 มิลลิเมตร และแผน่ใสตดัเป็นรูปวงกลม ใหเ้กิดลวดลายกราฟิกใหม่  
 

ตารางท่ี 30 วธีิการสร้างลวดลายใหม่จากกระป๋องเบียร์ชา้ง 
1. กระบวนการสร้างสรรค์วสัดุให้เป็นสีทอง ทีไ่ด้จากกระป๋องเบียร์ช้าง 

วตัถุตน้ทางท่ีถูก
บีบอดัใหบิ้ดเบ้ียว 

 

ลวดลายกราฟิกเดิม
ของวตัถุตน้ทาง 

การท าลายสญัญะ
กราฟิกตน้ทาง 

การจดัองคป์ระกอบ
ใหม่จากลวดลายและ
สีของวตัถุตน้ทาง 

ลวดลายใหม่ท่ีได้
จากการประกอบ 

กระป๋องเบียร์ชา้ง 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

กระบวนการท า : เร่ิมจากการน ากระป๋องเบียร์ชา้งท่ีบิดเบ้ียวมาตดัส่วนท่ีเป็นกราฟิกออกแลว้รีดให้เรียบและตดั
เฉพาะส่วนท่ีเป็นสีทองออกมา  แลว้ติดตน้แบบท่ีมีลกัษณะเป็นรูปทรงเรขาคณิตไวบ้นพ้ืนท่ีดา้นหลงั จากนั้นตดั
ออกมาตามต้นแบบ   ท าการพบัตามต้นแบบท่ีสร้างไวแ้ละน ามาจัดองค์ประกอบให ม่  หลังจากนั้ นเจาะรู          
ตามต าแหน่งท่ีก าหนดไว ้ แลว้ประกอบเขา้ดว้ยกนัโดยใชต้ะปูเขม็  ยางกลมตนัขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลาง 3 มิลลิเมตร 
และแผน่ใสตดัเป็นรูปวงกลม ใหมี้ลกัษณะการเช่ือมต่อท่ีเป็นสีเดียวกนัทั้งช้ิน  
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ตารางท่ี 31 วธีิการสร้างลวดลายใหม่จากกระป๋องเบียร์ชา้ง (ต่อ) 
2. กระบวนการสร้างลวดลายทีไ่ด้จากกราฟิกของกระป๋องเบียร์ช้าง 

วตัถุตน้ทางท่ีถูก
บีบอดัใหบิ้ดเบ้ียว 

 

ลวดลายกราฟิกเดิม
ของวตัถุตน้ทาง 

การท าลายสญัญะ
กราฟิกตน้ทาง 

การจดัองคป์ระกอบ
ใหม่จากลวดลายและ
สีของวตัถุตน้ทาง 

ลวดลายใหม่ท่ีได้
จากการประกอบ 

กระป๋องเบียร์ชา้ง 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

กระบวนการท า : เร่ิมจากการน ากระป๋องเบียร์ชา้งท่ีบิดเบ้ียวมาตดัส่วนท่ีเป็นกราฟิกออกแลว้รีดให้เรียบและตดั
เฉพาะส่วนท่ีเป็นลวดลายออกมา  แลว้ติดตน้แบบท่ีมีลกัษณะเป็นรูปทรงเรขาคณิตไวบ้นพ้ืนท่ีลวดลายท่ีก าหนด
ไวจ้ากนั้นตดัออกมาตามตน้แบบ   ท าการพบัตามตน้แบบท่ีสร้างไวแ้ละน ามาจดัองคป์ระกอบใหม่  หลงัจากนั้น
เจาะรูตามต าแหน่งท่ีก าหนดไว ้ แลว้ประกอบเขา้ด้วยกนัโดยใชต้ะปูเข็ม  ยางกลมตนัขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง         
3 มิลลิเมตร และแผน่ใสตดัเป็นรูปวงกลม ใหมี้ลกัษณะการเช่ือมต่อท่ีเป็นสีเดียวกนัทั้งช้ิน  

3. กระบวนการสร้างกราฟิกเป็นรูปช้าง  ทีไ่ด้จากกระป๋องเบียร์ช้าง 
วตัถุตน้ทางท่ีถูก
บีบอดัใหบิ้ดเบ้ียว 

 

ลวดลายกราฟิกเดิม
ของวตัถุตน้ทาง 

การท าลายสญัญะ
กราฟิกตน้ทาง 

การจดัองคป์ระกอบ
ใหม่จากลวดลายและ
สีของวตัถุตน้ทาง 

ลวดลายใหม่ท่ีได้
จากการประกอบ 

กระป๋องเบียร์ชา้ง 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

กระบวนการท า : เร่ิมจากการน ากระป๋องเบียร์ชา้งท่ีบิดเบ้ียวมาตดัส่วนท่ีเป็นกราฟิกออกแลว้รีดให้เรียบและตดั
เฉพาะส่วนท่ีเป็นลวดลายออกมา  แลว้ติดตน้แบบท่ีมีลกัษณะเป็นรูปทรงเรขาคณิตไวบ้นตวัช้าง  จากนั้นตดั
ออกมาตามตน้แบบ   ท าการพบัตามตน้แบบท่ีสร้างไวแ้ละน ามาจดัองค์ประกอบใหม่  หลงัจากนั้นเจาะรูตาม
ต าแหน่งท่ีก าหนดไว ้ แลว้ประกอบเขา้ดว้ยกนัโดยใชต้ะปูเข็ม  ยางกลมตนัขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 3 มิลลิเมตร 
และแผน่ใสตดัเป็นรูปวงกลม ใหมี้ลกัษณะการเช่ือมต่อท่ีเป็นสีเดียวกนัทั้งช้ิน  
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 3.5.2  การคน้หาวิธีในการสร้างรูปทรงเพื่อน าไปใช้ในการออกแบบเคร่ืองประดบั

ข้าพเจ้าเลือกใช้วิธีการเช่ือมต่อวสัดุโดยใช้ตะปูเข็มและยางกลมตันขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง                      

3 มิลลิเมตร  มาใช้เป็นวิธีการประกอบให้เป็นรูปทรงต่างๆ โดยการอา้งอิงลกัษณะการสร้างงาน

ประติมากรรมจากโลหะมาใช้เป็นแนวทางในการสร้างรูปทรงเพื่อน าไปใช้ในการออกแบบ

เคร่ืองประดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 21 ผลงานประติมากรรมท่ีน ามาใชใ้นการอา้งอิงเพื่อสร้างรูปทรงใหม่  
ท่ีมา :  https://i.pinimg.com/originals/42/b4/0e/42b40eaaf2e6e007ec801cd9409a1c54.jpg 

 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 22 วธีิในการสร้างรูปทรงเพื่อน าไปใชใ้นการออกแบบเคร่ืองประดบั 

https://i.pinimg.com/originals/42/b4/0e/42b40eaaf2e6e007ec801cd9409a1c54.jpg
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ตารางท่ี 32 สรุปวธีิการด าเนินการวจิยัเพื่อพฒันาไปสู่แนวทางการสร้างสรรคเ์คร่ืองประดบั 
ขั้นตอนการทดลองเพือ่

ค้นหาวสัดุหรือวตัถุต้นทาง 
กลุ่มการทดลองเพือ่คัดเลอืกวสัดุหรือ

วตัถุต้นทาง 
ผลลพัธ์ที่ได้ 

วสัดุหรือวตัถุต้นทางและการแทน
ค่าความหมายที่ได้จากการทดลอง 

1.กระบวนการทดลอง        
  เบ้ืองตน้เพ่ือคน้หาวสัดุ   
  และวิธีการท่ีใชใ้น                   
  การสร้างสรรคผ์ลงาน 
  เคร่ืองประดบัเพ่ือใหเ้กิด 
  กิจกรรมทางศิลปะ 
 

 

1.1 วสัดุหรือวตัถุตน้ทางในกลุ่มท่ีมี 
      ความเก่ียวขอ้งกบัความเป็นเดก็ 
1.2 วสัดุหรือวตัถุตน้ทางในกลุ่มท่ีมี  
      ความเก่ียวขอ้งกบัผูใ้หญ่ท่ีส่ือถึง   
      ความมึนเมาและก่อใหเ้กิดความ 
      รุนแรง 
1.3 วสัดุหรือวตัถุตน้ทางในกลุ่มท่ี     
      เก่ียวขอ้งกบัการบรรเทา ความ   
      เจบ็ปวดจากการถกูท าร้ายร่างกาย 

1.วตัถุตน้ทางท่ีเลือกใชคื้อ 
   กระป๋องเบียร์ท่ีถกูบนัทึกความ   
   รุนแรงเอาไวท่ี้ส่ือความหมายถึง 
   ความมึนเมาและความรุนแรง 
2. การแทนค่าท่ีมีความหมายของ 
    กระบวนการท างานในเชิง 
    ศิลปะบ าบดั และการเยียวยา 
    ทางพุทธศาสนา 

2.กระบวนการทดลองวสัดุ 
   และการน าทฤษฎีจาก 
   การศึกษาขอ้มลูมา 
   วิเคราะห์เพ่ือสร้างรูปทรง 
   ท่ีมีความหมายเฉพาะตวั 
   ในเชิงสญัลกัษณ์ 

2.1 การแทนค่าในเชิงสญัลกัษณ์ท่ี    
      เช่ือมโยงถึงความเป็นเดก็ 
2.2 การแทนค่าในเชิงสญัลกัษณ์ท่ี    
      เช่ือมโยงถึงความเป็น ผูใ้หญ่ส่ือถึง   
      ความมึนเมา 
2.3 การแทนค่าในเชิงสญัลกัษณ์ท่ี 
      เช่ือมโยงถึงความเจ็บปวดจากการ   
      ถกูท าร้ายร่างกาย 

1. ใชร่้องรอยท่ีปรากฏบนพ้ืนผิว 
     วสัดุจากกระป๋องเบียร์ส่ือถึง   
     ความมึนเมาและความรุนแรง 
2. สามารถใชเ้ช่ือมโยงถึงการ   
     ยอมรับและการท าความเขา้ใจ 
     กบัการไม่ยึดติดอยูก่บัความ 
     ทรงจ าเดิมและมุมมองในเร่ือง 
     ปรัชญาทางพุทธศาสนา  

3. กระบวนการออกแบบ 
   เพ่ือคน้หาความสมัพนัธ์ 
   กบัต าแหน่งท่ีติดตั้งบน  
   ร่างกายและการสร้าง 
   รูปทรงท่ีมีความหมาย 
   เฉพาะตวัในเชิง 
   สญัลกัษณ์ 

3.1 การออกแบบเคร่ืองประดบัดว้ย 
      การอา้งอิงรูปแบบของเล่นในอดีต 
      ท่ีเป็นของเล่นสงักะสี เพ่ือส่ือสาร  
      ยอ้นถึงประสบการณ์ในวยัเดก็ 
3.2 การออกแบบเคร่ืองประดบัโดย 
      การก าหนดพฤติกรรมของตวัละคร  
      ท่ีมีความหมายในเชิงสญัลกัษณ์ 

1. เลือกลกัษณะของตวัละครท่ี 
    เป็นสญัลกัษณ์ของความร่าเริง    
    สดใสสร้างเป็นหุ่นจ าลอง 3 มิติ  
2. เลือกติดตั้งเคร่ืองประดบัใน 
    ต าแหน่งหนา้อกซา้ยแสดงถึง   
    ความสมัพนัธ์เช่ือมท่ีโยงกบั     
    จิตใจและออกแบบใหเ้ป็น 
    สร้อยคอส่ือความหมายถึง 
    ความทรงจ าและความผกูพนั 
    ในวยัเดก็   
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ตารางท่ี 33 สรุปวธีิการด าเนินการวจิยัเพื่อพฒันาไปสู่แนวทางการสร้างสรรคเ์คร่ืองประดบั (ต่อ)  
ขั้นตอนการทดลองเพือ่

ค้นหาวสัดุหรือวตัถุต้นทาง 
กลุ่มการทดลองเพือ่คัดเลอืกวสัดุหรือ

วตัถุต้นทาง 
ผลลพัธ์ที่ได้ 

วสัดุหรือวตัถุต้นทาง/การแทนค่า
ความหมายที่ได้จากการทดลอง 

4. การทดลองสร้าง 
   หุ่นจ าลอง 3 มิติ ท่ีมี 
   ความหมายเฉพาะตวัใน 
   เชิงสญัลกัษณ์ เพ่ือพฒันา 
  ไปสู่แนวทางการ 
   สร้างสรรคผ์ลงาน 
   เคร่ืองประดบั 
 

 

4.1 การสร้างหุ่นจ าลอง 3 มิติ เพ่ือ 
      คน้หาวิธีการเบ้ืองตน้ ท่ีใชเ้ช่ือม 
      วสัดุใหเ้ป็นแผน่เดียวกนั 
4.2 การสร้างหุ่นจ าลอง  3  มิติโดย     
      การอา้งอิงการเยบ็แผลจากลวด  
      เยบ็แผลการการเยบ็แผลดว้ยไหม 
      สีด า   
4.3 การสร้างหุ่นจ าลอง 3 มิติ  
      และการทดลองใชวิ้ธีเช่ือมต่อจาก    
      ตะปูเขม็ยางกลมตนัขนาด   
      เสน้ผา่ศูนยก์ลาง 3 มิลลิเมตร 
      และแผน่ใสท่ีเป็นรูปวงกลม 
4.4 การสร้างหุ่นจ าลอง  3  มิติ โดย           
      การแยกสีจากกระป๋องเบียร์แลว้    
      สร้างใหเ้ป็นรูปทรงเรขาคณิตและ  
      น ามาเรียงบนหุ่นจ าลอง 3 มิติ 

1. คน้พบวิธีในการเช่ือมต่อวสัดุ  
   ใหเ้ป็นแผน่เดียวกนัโดยใช ้  
   ตะปูเขม็  ยางกลมตนัขนาด 
   เสน้ผา่ศูนยก์ลาง 3 มิลลิเมตร  
   และแผน่ใส 
2. เลือกใชว้ิธีการน ามาสร้างให้    
    เป็นรูปทรงเรขาคณิตและการ    
    แยกกลุ่มสี  รวมทั้งลวดลาย   
    ของวสัดุ 

5. การคน้หาเทคนิคและ 
   วสัดุในการสร้างสรรค ์
   ผลงานเคร่ืองประดบั 
   เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั 
   รูปทรงท่ีมีความหมาย 
   เฉพาะตวั 

5.1 การเช่ือมต่อวสัดุโดยการท าใหเ้กิด 
      ลวดลายกราฟิกใหม่ ซ่ึง 
      กระบวนการทั้งหมดส่ือความ 
      หมายถึงการพยายามกา้วขา้มความ 
      ทุกขจ์ากความทรงจ าในอดีต 
5.2 การสร้างใหเ้กิดรูปทรงท่ีมีลกัษณะ 
      การเรียงตวัเป็นชั้นเพ่ือใหช้ิ้นงานมี    
      มิติมากข้ึน เพ่ือน าไปใชใ้นการ     
      ออกแบบเคร่ืองประดบั 

1.ใชว้ิธีการน ากระป๋องเบียร์มาตดั 
    และท าการแยกสีและลายโดย 
    ท าใหเ้ป็นรูปทรงเรขาคณิต 
    น ามาประกอบเขา้ดว้ยกนัให ้
    เกิดลายกราฟิกใหม่ 
2.ใชว้ิธีการน ากระป๋องเบียร์มา    
   สร้างใหเ้กิดรูปทรงท่ีมีลกัษณะ       
   การเรียงตวัเป็นชั้น เพ่ือท าให ้  
   ช้ินงานมีมิติมากข้ึนและ  
   น าไปใชใ้นการออกแบบ 
   เคร่ืองประดบั  
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ภาพท่ี 23 แผนผงัสรุปวธีิการด าเนินการวจิยัเพื่อพฒันาไปสู่แนวทางการสร้างสรรคเ์คร่ืองประดบั 

ผสมผสานวิธีการทดลอง

เคร่ืองประดบั 

วธีิการด าเนินการวจิยั 

ขั้นตอนการทดลองเพ่ือคน้หาวสัดุหรือวตัถุตน้ทาง 

2.กระบวนการทดลองวสัดุ

และการน าทฤษฎีจาก

การศึกษาขอ้มลูมาวิเคราะห์ 

1.กระบวนการทดลองเบ้ืองตน้

เพื่อค้นหาวสัดุและวิธีการท า

ให้เกิดกิจกรรมทางศิลปะ 

 

4. การทดลองสร้างหุ่นจ าลอง 

3 มิติ ท่ีมีความหมายเฉพาะตวั

ในเชิงสญัลกัษณ์  

5. การคน้หาเทคนิคและวสัดุ

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัรูปทรง

ท่ีมีความหมายเฉพาะตวั 

3. กระบวนการออกแบบเพื่อ

คน้หาความสมัพนัธ์กบั

ต าแหน่งท่ีติดตั้งบนร่างกาย 

วิธีท่ีใชใ้นการสร้างรูปทรง

เคร่ืองประดบั 

การคดัเลือกวสัดุ

เคร่ืองประดบั 
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สรุปผลจากการด าเนินการวจัิยเพือ่พฒันาไปสู่แนวทางการสร้างสรรค์ผลงานเคร่ืองประดับ 

 จากการคน้หาเทคนิคและวสัดุในการสร้างสรรคเ์คร่ืองประดบั  เพื่อให้สอดคลอ้งกบั

การสร้างรูปทรงท่ีมีความหมายเฉพาะตวัในเชิงสัญลกัษณ์  สามารถวิเคราะห์และท าการเลือกวสัดุ

รวมทั้งเทคนิคท่ีน ามาใชใ้นการออกแบบร่าง 2 มิติ ไดด้งัต่อไปน้ี 

 1. วิธีการน ากระป๋องเบียร์ช้างและกระป๋องเบียร์ลีโอมาท าการแยกสี  และท าให้เป็น

รูปทรงเรขาคณิต  ประกอบเขา้ดว้ยกนัให้เกิดลวดลายกราฟิกใหม่ซ่ึงวสัดุท่ีน ามาใชเ้ช่ือมต่อให้เป็น

แผน่เดียวกนัไดแ้ก่  ตะปูเข็ม  ยางกลมตนัขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง  3  มิลลิเมตร ท่ีตดัเป็นท่อนสั้นๆ  

และแผ่นใสท่ีตดัเป็นรูปวงกลม จากกระบวนการสร้างช้ินงานให้เกิดลวดลายกราฟิกใหม่ เป็นการ

ส่ือสารถึงการกา้วขา้มความทรงจ าท่ีเลวร้ายในอดีตใหผ้า่นไปได ้

 2. ใช้วิธีในการน ากระป๋องเบียร์ช้างและกระป๋องเบียร์ลีโอสร้างให้เกิดรูปทรงท่ีมี

ลักษณะการเรียงตัวเป็นชั้ น เพื่อท าให้ ช้ินงานมีมิติมากข้ึนและน าไปใช้ในการออกแบบ

เคร่ืองประดับ  วสัดุท่ีน ามาใช้เช่ือมต่อได้แก่  ตะปูเข็มและยางกลมตันขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง          

3 มิลลิเมตร ท่ีตดัเป็นท่อนสั้นๆ  ประกอบรวมกบักระป๋องเบียร์ให้เป็นรูปทรงต่างๆ ท่ีมีความหมาย

เฉพาะตวัในเชิงสัญลกัษณ์ 

 จากวธีิการขา้งตน้ สามารถแบ่งเป็นกลุ่มการออกแบบท่ีมีการแทนค่าให้ความหมายกบั

ผลงานเคร่ืองประดบั 3 กลุ่ม ประกอบไปดว้ย 

 1. เคร่ืองประดบัท่ีแทนค่าความหมายจากการกา้วขา้มความทรงจ าท่ีเลวร้ายในอดีต  
เป็นการแสดงถึงความทุกขท่ี์กา้วขา้มผา่นไปได ้ไปสู่ความสุข ความสดใส และมุมมองทศันคติใหม่
ในทางบวก ส่ือสารผา่นการสร้างลวดลายใหม่ท่ีไดส้อดแทรกความหมายของการไม่ยึดติดกบัความ
ทรงจ าเดิม 

 เป็นการออกแบบจากการหยบิยมืลกัษณะรูปทรงของลูกฟุตบอลซ่ึงเป็นอุปกรณ์กีฬาท่ี

ใช้เล่นในตอนเด็ก  เพื่อเป็นการส่ือสารยอ้นกลับไปถึงความประทบัใจจากประสบการณ์ความ

สนุกสนานในวยัเด็กซ่ึงเป็นจุดเร่ิมต้นของแรงบนัดาลใจให้เกิดแนวความคิดในการออกแบบ       

โดยออกแบบให้เป็นสร้อยคอเพื่อส่ือความหมายถึงการระลึกถึงความทรงจ าและความผูกพนัใน    

วยัเด็กประกอบไปดว้ยวสัดุท่ีท าจากกระป๋องเบียร์ลีโอ  ซ่ึงเป็นวตัถุตน้ทางท่ีส่ือสารถึงความมึนเมา

และเป็นสาเหตุท่ีก่อให้เกิดความรุนแรง  ดว้ยกระบวนการสร้างลวดลายกราฟิกข้ึนมาใหม่โดยการ

เยยีวยาร้ือฟ้ืนวตัถุตน้ทางท่ีบิดเบ้ียวจากการถูกบนัทึกความรุนแรงเอาไว ้ 



  67 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 24 “ลูกฟุตบอล” แรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงานเคร่ืองประดบั 
ท่ีมา : http://gadgets.siamsport.co.th/wp-content/uploads/adidas-2018-world-cup-ball-5.jpg 

 2. เคร่ืองประดบัท่ีแทนค่าความหมายในเชิงสัญลกัษณ์  โดยการใชข้องเล่นเป็นส่ิง 

เช่ือมโยงส่ือสารย้อนกลับไปถึงห้วงเวลาความสนุกสนานในวยัเด็ก รวมทั้ งการสอดแทรก

ความหมายของร่องรอยท่ีปรากฏบนพื้นผิวช้ินงาน เพื่อให้สามารถสะทอ้นมุมมองในเร่ืองปรัชญา

ทางพุทธเป็นการท าความเขา้ใจยอมรับส่ิงท่ีถูกท าลายไปแลว้  ท่ีไม่สามารถท าให้กลบัมาเหมือนเดิม

ไดเ้ป็นการยอมรับกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนเปรียบเสมือนการไม่ยดึติดอยูก่บัอะไรบางอยา่งในจิตใจได ้

  2.1  “ว่าวจุฬา” เป็นการหยิบยืมรูปทรงของเล่นในวัยเด็กมาออกแบบเป็น

เคร่ืองประดบัซ่ึงเป็นของเล่นท่ีคุณตากบัคุณพ่อของขา้พเจา้จะท าให้เล่นทุกปีในช่วงท่ีเสร็จส้ินจาก

การเก็บเก่ียวขา้วซ่ึงเป็นกิจกรรมของหมู่บา้นท่ีผูใ้หญ่จะท าให้เด็กเล่นกนัทุกปี  ลกัษณะของรูปทรง

ท่ีออกแบบใหเ้ป็นวา่วจุฬา  ขา้พเจา้ตอ้งการส่ือสารยอ้นกลบัไปถึงประสบการณ์ความสุขและความ

สนุกสนานแสดงถึงความทรงจ ารวมถึงความผูกพนัระหว่างคุณพ่อกับคุณตาในวยัเด็ก ส่ือสาร       

ถึงการก้าวข้ามความรู้สึกท่ีโหดร้ายไปสู่ความสนุกสนานร่าเริง  ด้านขา้งออกแบบให้มีลกัษณะ       

ท่ีเป็นรูปทรงของบา้นเพื่อตอ้งการส่ือสารถึงความหมายของความสมบูรณ์ของบา้นและความอบอุ่น

ท่ีขาดหายไปในวยัเด็ก ซ่ึงมีขั้นตอนการสร้างช้ินงานเคร่ืองประดบัดงัต่อไปน้ี 
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ภาพท่ี 25 “วา่วจุฬา” แรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงานเคร่ืองประดบั 
ท่ีมา : http://julakite.blogspot.com/ 

  2.2  “ลูกยางนา” เป็นการออกแบบท่ีอา้งอิงหยิบยืมรูปทรงของลูกยางนาซ่ึงเป็น

ของเล่นจากธรรมชาติท่ีข้าพเจา้เคยเล่นในวยัเด็ก เป็นการส่ือสารยอ้นกลบัไปถึงประสบการณ์     

และหว้งเวลาในอดีตท่ีผา่นมา  รวมทั้งตอ้งการใหเ้คร่ืองประดบัท่ีท าหนา้ท่ีเป็นเคร่ืองเตือนใจถึงภาพ

เหตุการณ์ท่ีรุนแรงในอดีตเป็นการเตือนใจตวัเองและเตือนใจผูท่ี้มีประสบการณ์เดียวกบัขา้พเจา้   

ให้สามารถก้าวข้ามเร่ืองราวท่ีเลวร้ายในอดีตให้ผ่านไปได้  ซ่ึงมีขั้ นตอนการสร้างช้ินงาน

เคร่ืองประดบัดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 26 “ลูกยางนา” ของเล่นจากธรรมชาติแรงบนัดาลใจในการสร้างเคร่ืองประดบั 
ท่ีมา : http://oknation.nationtv.tv/blog/chabatani/2011/07/26/entry-1/comment 

http://julakite.blogspot.com/
http://oknation.nationtv.tv/blog/chabatani/2011/07/26/entry-1/comment
https://3.bp.blogspot.com/-RWpS4ZozEN4/WAzvdZPZtCI/AAAAAAAAAHw/KL9h593JvaAoVAcztSek0rA7qB6dKur2wCEw/s1600/14449786_1345999532096592_5704997363212844519_n.jpg
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 3. เคร่ืองประดบัท่ีมีความเช่ือมโยงกบัจิตใจโดยมีความสัมพนัธ์กบัต าแหน่งพื้นท่ี             

ติดตั้งบนร่างกาย  ซ่ึงแทนค่าความหมายของกระบวนการบ าบดัเยียวยาทางด้านจิตใจท่ีแสดงถึง                

การปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกระบวนการท างานร่วมกับช้ินงานผ่านผสัสะคือประสาทสัมผสัต่างๆ        

ท่ีส่ือสารผา่นความหมายของร่องรอยบนวสัดุซ่ึงเป็นกระบวนการพยายามร้ือฟ้ืนเยียวยาจากวตัถุตน้

ทางท่ีบิดเบ้ียวรวมทั้งการถูกบนัทึกความรุนแรงเอาไวใ้หก้ลบัมาสมบูรณ์เหมือนเดิม  
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บทที ่4 

กระบวนการสร้างสรรค์ช้ินงานเคร่ืองประดับ  

 จากขั้นตอนการคน้หาเทคนิคและวสัดุในการสร้างงานเคร่ืองประดับเพื่อให้มีความ

สอดคลอ้งกบัการสร้างรูปทรงท่ีมีความหมายเฉพาะตวัในเชิงสัญลกัษณ์ สามารถแบ่งเป็นกลุ่มการ

ออกแบบท่ีมีการแทนค่าใหค้วามหมายกบัผลงานเคร่ืองประดบัทั้ง 3 กลุ่ม ซ่ึงมีกระบวนในการสร้าง

ช้ินงานเคร่ืองประดบัดงัต่อไปน้ี  

4.1  กระบวนการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานเคร่ืองประดับ  ทีแ่ทนค่าความหมายจากการก้าว

ข้ามความทรงจ าที่เลวร้ายในอดีต  

 เคร่ืองประดบัชุดน้ีออกแบบจากการหยิบยืมลกัษณะรูปทรงของลูกฟุตบอลซ่ึงเป็น

อุปกรณ์กีฬาท่ีใชเ้ล่นในตอนเด็ก เป็นการส่ือสารยอ้นกลบัไปถึงความประทบัใจจากประสบการณ์

ความสนุกสนานในวยัเด็ก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 27 แบบร่างเคร่ืองประดบัในลกัษณะสร้อยคอ 
 เม่ือท าการผลิตช้ินส่วนท่ีท าจากกระป๋องเบียร์เสร็จเรียบร้อยแล้ว น าแต่ละช้ินมา

ประกอบเขา้เป็นช้ินเดียวกนัให้มีลกัษณะเป็นทรงกลมเหมือนลูกฟุตบอลและท าให้เกิดลวดลาย

กราฟิกใหม่  โดยการใช้วิธีการเช่ือมต่อวสัดุจากตะปูเข็ม ยางกลมตันขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง             
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3 มิลลิเมตรท่ีถูกตดัเป็นท่อนเล็กๆ ความยาวประมาณ 3 มิลลิเมตร และแผ่นใสตดัเป็นรูปวงกลม

ขนาด 10 มิลลิเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 28 วธีิข้ึนรูปตวัเรือนเคร่ืองประดบัท่ีแทนค่าความหมายจากการกา้วขา้มความทรงจ าท่ีเลวร้าย
ในอดีตช้ินท่ี 1 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 29 วธีิข้ึนรูปตวัเรือนเคร่ืองประดบัท่ีแทนค่าความหมายจากการกา้วขา้มความทรงจ าท่ีเลวร้าย
ในอดีตช้ินท่ี 2 
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ภาพท่ี 30 วธีิข้ึนรูปตวัเรือนเคร่ืองประดบัท่ีแทนค่าความหมายจากการกา้วขา้มความทรงจ าท่ีเลวร้าย
ในอดีตช้ินท่ี 3 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 31 ช้ินงานเคร่ืองประดบัท่ีแทนค่าความหมายจากการกา้วขา้มความทรงจ าท่ีเลวร้ายในอดีต 

4.2  กระบวนการออกแบบและสร้างสรรค์เคร่ืองประดับ  ที่แทนค่าความหมายในเชิงสัญลกัษณ์ โดย

การใช้ของเล่นเป็นส่ิงเช่ือมโยงส่ือสารย้อนกลบัไปถึงห้วงเวลาความสนุกสนานในวยัเด็ก  

  4.2.1  “ว่าวจุฬา” เป็นการหยิบยืมรูปทรงของเล่นในวยัเด็กมาออกแบบเป็น

เคร่ืองประดบัซ่ึงเป็นของเล่นท่ีคุณตากบัคุณพ่อของขา้พเจ้าจะท าให้เล่นทุกปีในช่วงท่ีเสร็จส้ิน    

จากการเก็บเก่ียวขา้วซ่ึงเป็นกิจกรรมของหมู่บา้นท่ีผูใ้หญ่จะท าใหเ้ด็กเล่นกนัทุกปี 
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ภาพท่ี 32 แบบร่างเคร่ืองประดบั “วา่วจุฬา” 
 

 

 

 

                                                                                                                         

         

             

        

         

ภาพท่ี 33 แบบร่างแสดงการแยกช้ินส่วนแต่ละช้ินมาก าหนดขนาดและต าแหน่งเจาะรูเพื่อใช้ใน   
การประกอบเป็นตวัวา่วจุฬา (1) 
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ภาพท่ี 34 แบบร่างแสดงการแยกช้ินส่วนแต่ละช้ินมาก าหนดขนาดและต าแหน่งเจาะรูเพื่อใช้ใน   
การประกอบเป็นตวัวา่วจุฬา (2) 
 เม่ือท าการผลิตช้ินส่วนต่าง ๆ จากกระป๋องเบียร์ตามแบบร่างแลว้น าเข็มร้อยมาลยัมา

ตดัให้เป็นโครงยึดตวัว่าวจุฬา 2 ช้ินเป็นเพื่อใช้เป็นโครงสร้างหลักตามแบบร่าง ในแต่ละช่วง      

ของ  ตวัวา่วจุฬาโครงสร้างส่วนใหญ่จะใชต้ะปูเขม็เป็นตวัยดึโครงสร้างอีกวิธีหน่ึง จากนั้นประกอบ

ช้ินงานแต่ละช้ินเขา้ดว้ยกนัดว้ยการสลบัสีของแต่ละชั้นให้เกิดความสวยงาม โดยใช้ยางกลมตนั

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตรท่ีถูกตัดเป็นท่อนเล็ก ๆ ความยาวประมาณ 3 มิลลิเมตร             

มาประกอบเพื่อใชเ้ป็นตวัคัน่ระหวา่งช้ินงานแต่ละช้ินใหมี้ลกัษณะเป็นชั้น  

     
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 35 วธีิข้ึนรูปตวัเรือนเคร่ืองประดบั “วา่วจุฬา” 
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ภาพท่ี 36 ช้ินงานเคร่ืองประดบั “วา่วจุฬา” 
 4.2.2  “ลูกยางนา” เป็นการออกแบบท่ีอา้งอิงหยิบยืมรูปทรงของลูกยางนาซ่ึงเป็นของ

เล่นจากธรรมชาติท่ีขา้พเจา้เคยเล่นในวยัเด็ก เป็นการส่ือสารยอ้นกลบัไปถึงประสบการณ์และห้วง

เวลาในอดีตท่ีผ่านมา  รวมทั้ งต้องการให้เคร่ืองประดับท่ีท าหน้าท่ีเป็นเคร่ืองเตือนใจถึงภาพ

เหตุการณ์ท่ีรุนแรงในอดีต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 37 แบบร่าง 2 มิติ เคร่ืองประดบั “ลูกยางนา”  
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ภาพท่ี 38 แบบร่างแสดงการแยกช้ินส่วนแต่ละช้ินมาก าหนดขนาดและต าแหน่งเจาะรู 
 เม่ือท าการผลิตช้ินส่วนต่าง ๆ จากกระป๋องเบียร์ตามแบบร่างแล้วน าช้ินส่วนต่างๆ     

มาประกอบเขา้ดว้ยกนัตามแบบร่าง โครงสร้างทั้งหมดใหญ่จะใชต้ะปูเขม็เป็นตวัยึดโครงไว ้จากนั้น

ประกอบช้ินงานแต่ละช้ินเขา้ด้วยกันด้วยการสลบัสีของแต่ละชั้นให้เกิดความสวยงาม โดยใช ้     

ยางกลมตันขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตรท่ีถูกตัดเป็นท่อนเล็ก ๆ ความยาวประมาณ                

3 มิลลิเมตรมาประกอบเป็นตวัคัน่ระหวา่งช้ินงานแต่ละช้ินใหมี้ลกัษณะเป็นชั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพท่ี 39 วิธีข้ึนรูปตวัเรือนเคร่ืองประดบัท่ีแทนค่าความหมายในเชิงสัญลกัษณ์โดยการใชข้องเล่น
เป็นส่ิงเช่ือมโยง ส่ือสารยอ้นกลบัไปถึงหว้งเวลาความสนุกสนานในวยัเด็ก 
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ภาพท่ี 40 ช้ินงานเคร่ืองประดบั “ลูกยางนา”  

4.3  กระบวนการออกแบบและสร้างสรรค์เคร่ืองประดับที ่ มีความเช่ือมโยงกบัจิตใจ แสดงถึงการ

ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกระบวนการท างานร่วมกบัช้ินงานผ่านผสัสะคือประสาทสัมผสัต่างๆ  

 เป็นการออกแบบช้ินงานท่ีเกิดจากกระบวนการทางความคิดและความรู้สึก ท่ีถ่ายทอด

ออกมาสู่กระบวนการท าดว้ยมือถ่ายทอดผา่นช้ินงาน โดยอาศยักระบวนการในขณะท่ีสร้างช้ินงาน

เป็นส่ิงเตือนใจท่ีเกิดจากการเยยีวยาร่องรอยท่ีปรากฏบนตวัวสัดุท่ีเกิดจากการถูกบนัทึกความรุนแรง

ท่ีเกิดจากกระท าต่าง ๆ  รูปทรงของช้ินงานเกิดข้ึนจากกระบวนการจดัระเบียบทางความคิดร่วมกบั

กระบวนการสร้างช้ินงานท าให้เกิดการแก้ปัญหาในการสร้างงานเพื่อให้เกิดความสวยงาม           

โดยการน าช้ินงานมาประกอบให้มีลกัษณะท่ีเรียงต่อกนัเป็นชั้นในระยะท่ีเท่าๆกนั ซ่ึงมีขั้นตอน   

การสร้างช้ินงานเคร่ืองประดบัดงัต่อไปน้ี 

 เม่ือท าการผลิตช้ินส่วนต่างๆ โดยการตดัใหเ้ป็นรูปทรงตามแบบท่ีร่างไวแ้ละน าทุกช้ิน

มาเจาะรูช้ินละ 2 รูทุกช้ินในระยะท่ีเท่าๆ กนัแลว้ดดัให้มีความโคง้เล็กนอ้ยจากนั้นน าเข็มร้อยมาลยั

ทั้งสองอนัมาดดัให้เป็นวงกลม น าช้ินส่วนต่าง ๆ มาประกอบเขา้ดว้ยกนัดว้ยวิธีการร้อยเขา้ไปทีละ

ช้ินและใชย้างกลมตนัขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 3 มิลลิเมตรท่ีตดัเป็นท่อนเล็กๆมาประกอบ  เพื่อใช้

เป็นตวัคัน่ระหวา่งช้ินงานแต่ละช้ินใหมี้ลกัษณะเป็นชั้นและมีระยะห่างเท่าๆ กนั 
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ภาพท่ี 41 วิธีข้ึนรูปตวัเรือนเคร่ืองประดบัท่ีแสดงถึงการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกระบวนการท างาน
ร่วมกบัช้ินงานผา่นผสัสะต่างๆ  
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 42 ช้ินงานเคร่ืองท่ีมีความเช่ือมโยงกบัจิตใจ  แสดงถึงการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกระบวนการ
ท างานร่วมกบัช้ินงานผา่นผสัสะต่างๆ 
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ภาพท่ี 43 การสวมใส่ผลงานเคร่ืองประดบัท่ีแทนค่าความหมายจากการก้าวขา้มความทรงจ าท่ี
เลวร้ายในอดีต  
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ภาพท่ี 44 การสวมใส่ผลงานเคร่ืองประดบั “วา่วจุฬา” ท่ีแทนค่าความหมายในเชิงสัญลกัษณ์โดยการ
ใชข้องเล่นเป็นส่ิงเช่ือมโยงส่ือสารยอ้นกลบัไปถึงหว้งเวลาความสนุกสนานในวยัเด็ก  
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ภาพท่ี 45 การสวมใส่ผลงานเคร่ืองประดบั “ลูกยางนา”  ท่ีแทนค่าความหมายในเชิงสัญลกัษณ์โดย
การใชข้องเล่นจากธรรมชาติเช่ือมโยงส่ือสารยอ้นกลบัไปถึงหว้งเวลาความสนุกสนานในวยัเด็ก  
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ภาพท่ี 46 การสวมใส่ผลงานเคร่ืองประดบัท่ีมีความเช่ือมโยงกบัจิตใจ  แสดงถึงการปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งกระบวนการท างานร่วมกบัช้ินงานผา่นผสัสะคือประสาทสัมผสัต่างๆ 
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 จากการสร้างสรรค์ผลงานเคร่ืองประดับโดยการน าองค์ความรู้ต่างๆ ท่ีเกิดจาก
การศึกษาและทดลองอยา่งเป็นขั้นตอนก่อให้เกิดการสร้างสรรคผ์ลงาน “ศิลปะเคร่ืองประดบัระลึก
ถึงร่องรอยแห่งความทรงจ า” ท่ีเกิดข้ึนจากแนวคิดและแรงบนัดาลใจจากประสบการณ์ท่ีสะเทือนใจ
ในวยัเด็กซ่ึงก่อให้เกิดความรู้สึกในทางลบ  รวมทั้งการอา้งอิงทฤษฎีต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์จาก
กระบวนสร้างสรรค์ผลงานทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการ
ทางดา้นจิตใจท าให้ขา้พเจา้เกิดความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานเคร่ืองประดบัท่ีใช้องค์ประกอบ
ทางศิลปะเช่น เส้น สี รูปร่าง รูปทรง มาใชโ้ดยอาศยัความทรงจ าท่ีประทบัใจในวยัเด็กผสมผสาน
กนัระหว่างรูปแบบของเล่นและของเล่นจากธรรมชาติท่ีขา้พเจา้เคยเล่นในวยัเด็กและการตดัทอน
รูปทรงร่วมกบัการจินตนาการของขา้พเจา้  ซ่ึงเป็นสาเหตุในการผลกัดนัให้เกิดการสร้างผลงาน
ออกมาท่ีส่ือสารผ่านเคร่ืองประดบัในเชิงบวก  ดว้ยการใช้วสัดุท่ีสร้างสรรคข้ึ์นดว้ยเทคนิควิธีการ
ต่างๆ จนเกิดเป็นรูปแบบท่ีไม่ปรากฏในธรรมชาติ  ซ่ึงรูปแบบนามธรรมท่ีถูกสร้างสรรคข้ึ์นทั้งหมด
นอกจากจะท าให้เกิดการรับรู้ในด้านความรู้สึกถึงความสวยงาม  วตัถุประสงค์อีกด้านหน่ึง         
เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดการสะทอ้นภาพปัญหาในสังคมไทยท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีตจนถึงปัจจุบนั 
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บทที ่5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1  สรุป 

 ผลงานวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีเป็นการวิจยัเพื่อสร้างสรรค์ “ศิลปะเคร่ืองประดบัระลึกถึง

ร่องรอยแห่งความทรงจ า” ผลจากการศึกษารวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิและทุติยภูมิเพื่อน ามาวิเคราะห์

ท าให้ข้าพเจ้าได้ค้นพบองค์ความรู้และกระบวนการท่ีสามารถน ามาสร้างสรรค์เป็นผลงาน

เคร่ืองประดบัไดอ้ยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั โดยการน าองคค์วามรู้

ต่างๆ ท่ีไดจ้ากการศึกษาขอ้มูลและท าการทดลองตามขั้นตอน  ซ่ึงขา้พเจา้สามารถน าประโยชน์จาก

กระบวนการและกิจกรรมมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานเคร่ืองประดับให้เกิดการสร้างผลงาน        

ท่ีส่ือสารผ่านเคร่ืองประดับในเชิงบวก  เพื่อช่วยบ าบดัร่องรอยบาดแผลภายในจิตใจท่ีเกิดจาก

เหตุการณ์สะเทือนใจในวยัเด็กซ่ึงก่อใหเ้กิดเป็นประสบการณ์ความรู้สึกในทางลบ โดยสามารถสรุป

การสร้างสรรคผ์ลงานเคร่ืองประดบัตั้งแต่กระบวนการเร่ิมตน้จนถึงเสร็จสมบูรณ์ไดด้งัต่อไปน้ี  

 5.1.1 จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับขอบเขตของเน้ือหาของ

วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีซ่ึงเป็นผลมาจากกระแสทางวฒันธรรมและจริยธรรมของสังคมไทยตั้งแต่อดีต

จนถึงปัจจุบนั  ท่ีมีอิทธิพลต่อทศันคติ ค่านิยม รวมทั้งการศึกษาขอ้มูลทางด้านจิตวิทยาในเร่ือง

ทฤษฎีกระบวนการของพฤติกรรมมนุษยเ์พื่อให้เขา้ใจกระบวนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม  พบว่า

เด็กท่ีถูกท าร้ายร่างกายหรือได้เห็นความรุนแรงอยู่เสมอจะฝังใจเร่ืองความรุนแรงซ่ึงมีผลต่อ         

การถ่ายทอดและซึมซบัเลียนแบบพฤติกรรมรุนแรงโดยไม่รู้ตวัจนเติบโตเป็นผูใ้หญ่และจะกระท า

รุนแรงต่อครอบครัวตวัเอง  นอกจากน้ียงัพบวา่การใชค้วามรุนแรงสามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ ลูก 

หลาน และกลายเป็นวงจรของการกระท ารุนแรงในครอบครัวต่อไป 

 5.1.2  ผลกระทบของการถูกท าร้ายร่างกายในวยัเด็กสาเหตุจากการเมาสุราท่ีก่อให้เกิด

บาดแผลทางจิตใจซ่ึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บการบ าบดัรักษา  จากการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการทบทวน

วรรณกรรมและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเยียวยาบ าบดัรักษาดว้ยวิธีต่างๆ ไดแ้ก่ การบ าบดัรักษาทาง

การแพทย ์หลกัปรัชญาทางพุทธศาสนา ธรรมะบ าบดั และศิลปะบ าบดั ท าให้เกิดแนวคิดในการใช้

กระบวนการในการของทฤษฎีศิลปะบ าบดัและปรัชญาทางพุทธศาสนาเยียวยาบ าบัดรักษา โดยท า

การอา้งอิงแนวคิดดงักล่าวจากทฤษฎีศิลปะบ าบดั (Art Therapy) รวมทั้งการใช้ประโยชน์จาก
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กระบวนการและกิจกรรมในการสร้างงานศิลปะเคร่ืองประดบัเพื่อช่วยบ าบดัรักษาและตอบสนอง

ไปสู่ความขดัแยง้ภายในจิตใจของตนเอง 

              5.1.3 จากกระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยการอา้งอิงวิธีการจากแนวคิดจากทฤษฎี

ศิลปะบ าบดั (Art Therapy) ซ่ึงน ามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ

เคร่ืองประดบั โดยเนน้ท่ีกระบวนการและกิจกรรมในระหวา่งการท างานศิลปะมาปรับใชเ้พื่อฟ้ืนฟู

เยยีวยาทางดา้นจิตใจเพื่อใหเ้ขา้ใจกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นการยอมรับกบัส่ิงท่ีไดเ้กิดข้ึนไปแลว้ในเชิง

ปรัชญาทางพุทธศาสนา  โดยการคน้หากระบวนการทดลอง วสัดุ เทคนิค ท่ีหลากหลายเพื่อเป็น

ทางเลือก       ในการให้ความส าคญักบัความหมายท่ีติดมากบัวสัดุไปสู่แนวทางการสร้างสรรค์

ผลงานเคร่ืองประดบั 

 5.1.4  ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการทดลองวสัดุรวมไปถึงการคน้หาวิธีการ กระบวนการและ

เทคนิคท าใหไ้ดว้ธีิท่ีเหมาะสมและน าไปสู่การแทนค่าให้ความหมายของกระบวนการท างานในเชิง

ศิลปะบ าบดัและการเยียวยาทางพุทธศาสนา โดยการใช้ร่องรอยท่ีปรากฏบนพื้นผิววสัดุท่ีเป็นวตัถุ

ตน้ทางซ่ึงได้มาจากกระป๋องเบียร์เพื่อใช้ส่ือสารถึงความมึนเมาและความรุนแรง รวมทั้งการใช้

ร่องรอยบนพื้นผิววสัดุใช้เช่ือมโยงส่ือสารในเร่ืองปรัชญาทางพุทธศาสนา แสดงถึงการยอมรับ    

และท าความเขา้ใจกบัการไม่ยดึติดอยูก่บัความทรงจ าเดิม 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 47 ร่องรอยจากการถูกบนัทึกความรุนแรงบนพื้นผวิวสัดุ 

 5.1.5  จากการคน้หาวสัดุในเบ้ืองตน้น ามาทดลองเพื่อคน้หาวธีิการในการสร้างเป็น 

ให้เป็นรูปทรงต่างๆ และผลลพัธ์ท่ีไดคื้อการคน้พบวิธีในการเช่ือมต่อวสัดุให้เป็นแผ่นเดียวกนัโดย

การน ามาสร้างให้เป็นรูปทรงเรขาคณิต การแยกกลุ่มสีและลวดลายของวสัดุ รวมทั้งวิธีการน าวสัดุ   
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ท่ีได้จากกระป๋องเบียร์มาสร้างให้เกิดรูปทรงท่ีมีลักษณะการเรียงตัวเป็นชั้ นเพื่อน าไปใช้ใน             

การออกแบบช้ินงานเคร่ืองประดบัใหมี้มิติมากข้ึน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 48 “ศิลปะเคร่ืองประดบัระลึกถึงร่องรอยแห่งความทรงจ า”  

5.2  อภิปรายผล 

   ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการสร้างสรรคผ์ลงานเคร่ืองประดบัในคร้ังน้ีจึงมีความสอดคลอ้งกบั 

วตัถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับของการวิจยั ซ่ึงเกิดจากองค์ความรู้ท่ีเกิดจากการวิเคราะห์

ขอ้มูล รวมทั้งสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ของสมมุติฐานท่ีตั้งไวใ้นการท าวิจยัคร้ังน้ีคือ “การใช้

ประโยชน์จากกระบวนการและกิจกรรมในการสร้างงานศิลปะเคร่ืองประดับจะสามารถช่วยเยียวยา

บ าบัดรักษาและแบ่งเบาภาระความเจบ็ปวดในใจ ท าให้ผ่านพ้นความทุกข์ไปได้”  

การใชก้ระบวนการและกิจกรรมในการสร้างงานศิลปะเคร่ืองประดบั  โดยการอา้งอิง 
แนวคิดจากทฤษฎีศิลปะบ าบดั (Art Therapy) มาประยุกต์ใช้ในการเยียวยาบ าบดัรักษาตอ้งใช้
ระยะเวลาพอสมควร  จากการศึกษาการท างานเชิงบ าบดัไม่ถือว่าเป็นการรักษาตามการวินิจฉัย    
และการสืบคน้ขอ้มูลโรคทางการแพทย ์ แต่เป็นการบ าบดัโดยการกระตุน้ระบบจิตของร่างกายดว้ย
กิจกรรมทางศิลปะ  ซ่ึงเน้นท่ีกระบวนการและกิจกรรมทางศิลปะมากกว่า  การท างานเชิงศิลปะ
บ าบดัท าให้รู้ว่าก าลังท าอะไร คิดอะไร สามารถท าให้เกิดสมาธิกับส่ิงท่ีอยู่ตรงหน้า  เป็นการ         
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ใช้ศิลปะเพื่อท าให้ร่างกายและอารมณ์ดีข้ึน  ซ่ึงหัวใจของศิลปะบ าบดัคือ การมีพฒันาการทาง
อารมณ์ ใจเยน็ ท าอะไรแลว้มีสมาธิ 

 ผลงานเคร่ืองประดบัของขา้พเจา้มีรูปแบบท่ีมีความร่วมสมยัระหวา่งท่ีมาของเร่ืองราว

ในอดีตและท่ีมาของการสร้างรูปทรงเคร่ืองประดบัร่วมกบัความหมายท่ีติดมากบัวสัดุในปัจจุบนั 

ผลจากการจดัแสดงผลงานเคร่ืองประดบัในเบ้ืองตน้พบว่าการส่ือสารจากการตั้งค  าถามและตอบ

ค าถามระหวา่งผูเ้ขา้ชมงานกบัขา้พเจา้  ท าใหเ้กิดการส่ือสารในเชิงกระตุน้เตือนและช่วยให้ผูช้มงาน

เกิดความเข้าใจในความหมายของการส่ือสารผ่านช้ินงานนั้ นๆ  แสดงให้เห็นว่า ช้ินงาน

เคร่ืองประดบัเป็นวตัถุท่ีสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองเตือนใจและมีการส่ือสารผา่นผูส้วมใส่  รวมทั้งส่งผล

ต่อการกระตุน้เตือนสร้างความเขา้ใจกบัสังคมไทยในปัจจุบนัได ้

5.3  ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจยัสร้างสรรค์ผลงานเคร่ืองประดับท่ีสามารถแสดงให้สังคมรับรู้ถึง

มุมมองของเคร่ืองประดบัท่ีเกิดข้ึนจากแนวคิดและแรงบนัดาลใจจากประสบการณ์ท่ีสะเทือนใจใน

วยัเด็ก  ขา้พเจา้มีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 

1. จากการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะเคร่ืองประดบัของขา้พเจา้ท่ีเกิดมาจากแรงบนัดาลใจ 

ของความสะเทือนใจในดา้นลบท าใหข้า้พเจา้สามารถสร้างสรรคผ์ลงานออกมาเชิงบวกไดน้ั้นตอ้งมี

การเก็บรวบรวมขอ้มูลตลอดจนศึกษาปัญหาในกระบวนการท างานและน ามาวิเคราะห์อย่างเป็น

ขั้นตอนท่ีถูกตอ้ง  เพราะจากการน าเสนอโครงงานวิจยัในเบ้ืองตน้ท าให้ผูว้ิจยัยงัไม่คน้พบขอ้มูล

ทุติยภูมิท่ีแทจ้ริงเพื่อน ามาสนบัสนุนขอ้มูลท่ีใชอ้า้งอิงในเน้ือหาของงานวจิยัทั้งหมด 

2. ปัญหาของการท าการวจิยัของขา้พเจา้ในคร้ังน้ีเกิดจากความผดิพลาดในการจดัล าดบั 

การวจิยัอยา่งเป็นขั้นตอนซ่ึงมีความส าคญัมาก ท าใหเ้กิดปัญหากบัการทดลองในกระบวนการต่างๆ 

แลว้น ามาสรุปเพื่อพฒันาในขั้นต่อไป  ซ่ึงปัญหาจากการท างานผดิขั้นตอนส่งผลต่อการใชเ้วลามาก

เกินไปในการท าวจิยั 

 3.จากกระบวนการทางความคิด เพื่อให้ออกจากกรอบความคิดเดิมด้วยการค้นหา

วิธีการใหม่ๆ ท่ีแตกต่างจากการเรียนรู้ในห้องเรียน  หรือประสบการณ์ในชีวิตประจ าวนัเป็นส่ิง

ส าคญัมาก  เพราะตอ้งน ามาใชแ้กปั้ญหาในการท าวิจยัซ่ึงวิธีการสร้างเคร่ืองประดบัดว้ยวิธีเดิมท่ีเรา

คุน้เคยไม่สามารถสร้างงานท่ีมีรูปแบบและวธีิการท่ีเหมาะสมกบัวสัดุท่ีก าหนดไวไ้ด ้
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 4. กระบวนการบ าบดัทั้ง 4 ขั้นตอน  ท าใหเ้กิดองคป์ระกอบ Art elements ส าหรับน า 
ประยกุตใ์ชใ้นกระบวนการบ าบดัส าหรับผูอ่ื้นต่อไปได ้
 5.ผลเชิงบวกท่ีเกิดข้ึนกับข้าพเจ้า เ ม่ือผ่านกระบวนการใช้ศิลปะการออกแบบ
เคร่ืองประดบัเพื่อช่วย Reflections ผา่นวตัถุตน้ทาง  ท าให้ขา้พเจา้ไม่ใชอ้ารมณ์และความรุนแรงกบั
ลูกอีกต่อไป 
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