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บทที่ 1 

บทนำ 

 

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

           การสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักเป็นประสบการณ์ชีวิตที่เราทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทุกการ

สูญเสียจะนำมาซึ่งความโศกเศร้าอาลัยและสร้างผลกระทบต่อระบบความคิด ความรู้สึก และการใช้

ชีวิต การเผชิญหน้ารับมือกับการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักเปรียบได้กับการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลง

ครั้งสำคัญของชีวิต การผ่านช่วงประสบการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องง่าย และมีความจำเป็นที่คุณต้องให้ความรัก 

ความเข้าใจ และการดูแลเยียวยาตัวเองเป็นพิเศษ 

           จากประสบการณ์ของตัวข้าพเจ้าที่ได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักในครอบครัวอันเป็นการ

สูญเสียที่จากไปตลอดกาล ซึ่งทำให้ข้าพเจ้าได้สัมผัสกับความโศกเศร้า ความเสียใจ จนถึงทำให้

เกิดปฏิกิริยาตอบสนองต่อการใช้ชีวิตที่ขาดสติ จากผลของการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักที่จากไป

ตลอดกาล การเผชิญในแต่ละช่วงชีวิตเป็นสิ่งสำคัญ จนบางครั้งอาจหลงลืมไปว่าการจากลาเป็นส่วน

หนึ่งของชีวิตที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธได้ นอกจากการยอมรับอย่างถูกวิธิมีสติและอุทาหรณ์ท่ีดี  

           การสูญเสียบุคคลที่รักส่งผลก่อให้เกิดความเสียใจ โศกเศร้าและความวิตกกังวลยังไปถึง การ

ตายของตนเอง ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ต้องเผชิญกับความโศกเศร้า ความทรงจำทั้งในทางดีและร้ายซึ่งวนเวียน

ในจิตใจรวมทั้งปัญหาในชีวิต การใช้ชีวิตประจำวันและสังคมรอบข้างที่ตามมาอีกมากมาย เฉก

เช่นเดียวกันกับข้าพเจ้าที่มีประสบการณ์ในการสูญเสียบุคคลที่รักในครอบครัว จึงเป็นจุดเริ่มต้นของ

ความโศกเศร้าสะเทือน ใจที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักในครอบครัว จนทำให้การใช้ชีวิตประจำวันของ

ข้าพเจ้าขาดสติและปัญญาในการควบคุมตนเอง เนื่องมาจากความโศกเศร้าที่ครอบงำซึ่งเกิดจากการ

สูญเสียส่งผลทั้งร่างกายและจิตใจ 

           จากความโศกเศร้าที่มากกว่าปกติทำให้ข้าพเจ้าได้พึ่งพาการแพทย์เพื่อเข้าสู่กระบวนการ

รักษาเนื่องจากความโศกเศร้าเสียใจที่เกิดจากการสูญเสียโดยเฉพาะการสูญเสียบุคคลที่รัก

ทำให้ข้าพเจ้ามีปฏิกิริยาทางจิตใจที่ทำให้ข้าพเจ้ามีความโศกเศร้ามากกว่าปกติ โดยมีอาการ
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หลักของโรคซึมเศร้าคือมีอารมณ์เศร้าหงุดหงิด เบื่อหน่าย ไม่อยากเข้าสังคม นอกจากนี้อาจจะมี

ความรู้สึกผิดรู้สึกโกรธ ยอมรับความเป็นจริงของการสูญเสียไม่ได้ จึงต้องการความช่วยเหลือในการ

ปรับตัวและบำบัดกับการสูญเสียนั้นในแต่ละระยะในการรักษา เพ่ือเยียวยาสิ่งที่ยังยึดติดและไม่ปล่อย

วาง ทำให้ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามหลักทางทฤษฎีจิตวิทยาเชิงพุทธจนทำให้ข้าพเจ้ามีสติและเกิดมองเห็น

ความจริงของชีวิตมากขึ้น แต่ยังคงระลึกถึงความทรงจำที่ดีและความผูกพันระหว่างบุคคลที่จากไปกับ

ตัวข้าพเจ้า  

           ข้าพเจ้าได้นำประสบการณ์การสูญเสียบุคคลที่รักในครอบครัวตนเองมาเป็นแนวความคิดใน

การสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า เป็นผลงานที่สะท้อนทัศนคติของข้าพเจ้าที่มีประสบการณ์การ

สูญเสียบุคคลที่รัก โดยถ่ายทอดอารมณ์ผ่านทัศนธาตุเทคนิคพื้นผิวที่มีการทับซ้อนจากเศษผ้าของ

บุคคลที่จากไป เปรียบเหมือนซากร่องรอยของสภาวะโศกเศร้าหม่นหมองจากการสูญเสีย การใช้วัสดุ

เศษผ้าของบุคคลที่จากไปนำมาปรับใช้ผสมผสานกับวัสดุธรรมชาติ คราบของน้ำยางด้วยการอัดแน่น

ของวัสดุทั้ง 2 จนแตกสลายในโทนสีที่มีความหดหู่ เศร้าหมอง เพ่ือให้เกิดร่องรอยของวัสดุ ทั้งหมดใน

ผลงานสะท้อนการเปลี่ยนแปลงได้อยู่ ข้าพเจ้าจึงถ่ายทอดความรู้สึกนั้นเป็นผลงานที่แสดงออกถึงการ

สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักในครอบครัวและเห็นความจริง ของการเปลี่ยนของ ความรู้สึกซึ่งเป็นการ

ตระหนักถึงความรู้สึกที่สูญเสียที่สามารถปรับเปลี่ยนความคิดที่โศกเศร้าจากการสูญเสียแต่สอดแทรก

ความเป็นจริงถึงการเปลี่ยนแปลงของชีวิต 

2. วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 

           2.1. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะถ่ายทอดความรู้สึกอารมณ์โดยตรงที่เกิดจากประสบการณ์

การสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักที่สะท้อนถึงสภาวะความทุกข์ ความโศกเศร้า ความเสียใจ หดหู่ เศร้า

หมอง ผ่านเรื่องราวชีวิตการยึดติดจากการสูญเสียที่ไม่สามารถเผชิญต่อความเป็นจริงได้ 

           2.2. เพื่อศึกษาค้นคว้าข้อมูลกระบวนการตอบสนองทางธรรมชาติของมนุษย์เมื่อต้องเผชิญ

กับการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก รวมถึงหลักทฤษฎีจิตวิทยาเชิงพุทธที่สามารถรู้เท่าทันพัฒนาในทาง

จิตใจจากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก และทดลองเทคนิคกระบวนการทางสื่อผสมโดยการใช้ รูปทรง 

น้ำหนัก ร่องรอย พ้ืนผิว วัสดุ สร้างสรรค์ให้เกิดผลงานลักษณะเฉพาะตน     

           2.3. เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์สู่สาธารณชนเพ่ือสะท้อนถึงการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักให้ 

ผู้ชมตระหนักเห็นถึงความเป็นจริงของชีวิตและยอมรับโดยใช้สติปัญญา 
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3. สมมติฐานของการสร้างสรรค์ 

            ข้าพเจ้านำเสนอผลงานศิลปะผ่านรูปวัสดุของบุคคลที่รักและผูกพันและเทคนิคพื้นผิวที่

แสดงถึงร่องรอยจากวัสดุธรรมชาติ ที่สามารถสร้างความสะเทือนใจถึงการสูญเสียและมองเห็นถึง

ความสูญเสียในฐานะความเป็นจริงของชีวิต สามารถปลุกเร้ากระตุ้นให้ได้เห็นถึงความหมายและสร้าง

แรงบันดาลใจถึงความสำคัญของการใช้ชีวิตและยอมรับในความเป็นจริงได้ 

4. ขอบเขตการสร้างสรรค์ 

           4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

             เป็นการศึกษาสภาวะการสูญเสีย กระบวนการทฤษฎี จิตวิทยา และจิตวิทยาเชิงพุทธที่

เกี่ยวข้องกับการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักเชื่อมโยงกับความทุกข์และเศร้า ความสำคัญ  ความทรงจำ

ในชีวิตและพัฒนาตนเองให้มองเห็นความเป็นจริงได้  

            4.2 ขอบเขตด้านรูปแบบ 

              การสร้างสรรค์ผลงานรูปแบบเทคนิคสื่อผสมวัสดุเศษผ้าของบุคคลที่จากไป ร่องรอยวัสดุ

ธรรมชาติ ผลงานจะมีลักษณะรูปแบบสัญลักษณ์ทางความรู ้สึก ความทรงจำ แสดงด้วยรูปทรง 

น้ำหนัก พื้นผิว ร่องรอยรวมถึงบรรยากาศของโทนสีที่ก่อให้เกิดความรู้สึกถึงการสูญเสียให้ปรา กฏ

แสดงออกมารู้สึกรับรู้ได้ สร้างสรรค์ตามความเข้าใจและความรู้สึกท่ีเกี่ยวกับประสบการณ์การสูญเสีย

บุคคลอันเป็นที่รัก  

5. ขั้นตอนของการสร้างสรรค์ 

              5.1. สำรวจรวบรวมข้อมูลจากประสบการณ์การสูญเสียของตนเองที่เกี ่ยวข้องกับการ

สร้างสรรค ์

              5.2. รวบรวมข้อมูลรูปแบบผลงานของศิลปินที่มีลักษณะเรื่องราวการสูญเสีย และเทคนิค

ที่อยู่ในทิศทางใกล้เคียงกันกับการสร้างสรรค์ผลงาน 

              5.3. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ ทดลองพัฒนาและปรับปรุงเพื ่อให้ตรงกับ

จุดมุ่งหมายที่แสดงเนื้อหาเรื่องราวประสบการณ์การสูญเสีย 
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            5.4. เริ่มสร้างสรรค์ผลงานตามกระบวนการที่เตรียมไว้ ตั้งแต่การเตรียมพ้ืนผิวเพ่ือใช้ในการ

สร้างสรรค์ผลงาน 

            5.5. การวิเคราะห์และสรุปการสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผลงานครั้งต่อไป 

            5.6. ทำการติดตั้งผลงานพร้อมประเมินวิทยานิพนธ์เป็นระยะๆ เพ่ือปรับปรุงพัฒนาผลงานที่

ดีขึ้น 

6. ระยะเวลาในการศึกษาและสร้างสรรค์ 

            ในการศึกษาสร้างสรรค์ 1 ภาคการศึกษา เริ่มศึกษาตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ถึง 

เดือนเมษายน พ.ศ.2565 

7. วิธีการศึกษา 

            7.1 ทบทวนรวบรวมประสบการณ์ความรู้สึกท่ีเกี่ยวข้องกับการสูญเสียของผู้สร้างสรรค์  

            7.2. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารวิชาการ เอกสารทางทฤษฎีจิตทยาทั้งรูปแบบหนังสือ 

บทความ ผลงานวิจัยรวมถึงสื่อออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียบุคคล การเยียวยาความโศกเศร้า 

และความทรงจำนำมากลั่นกรองและประยุกต์ใช้เป็นผลงานสร้างสรรค์  

            7.3. ศึกษาผลงานของศิลปินที่ใช้เทคนิค พื้นผิว ร่องรอย โทนสี และผลงานของศิลปินที่

แสดงถึงแนวคิดในเรื่องประสบการณ์การสูญเสียของบุคคลที่รักและความทรงจำ 

            7.4. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทางเทคนิคและวัสดุที่นำมาใช้สร้างสรรค์ผลงานในการเชื่อมโยง

สื่อความหมายอารม์และความรู้สึก              

            7.5. สร้างสรรค์ผลงานจริงด้วยเทคนิคสื่อผสมประกอบขึ้นจากเศษซาก วัสดุ และกระบวน

วิธีในการสร้างร่องรอย พ้ืนผิว น้ำหนัก เพ่ือแสดงออกความรู้สึกถึงการสูญเสียนั้น สรุปผลสัมฤทธิ์ของ

ผลงานสร้างสรรค์รวมถึงเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะชน 

8. แหล่งข้อมูลที่นำมาใช้สร้างสรรค์ 

           8.1. ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมเอกสาร 

           8.1.1 อินเตอร์เน็ต ค้นหาทฤษฎี วารสาร บทความ วิจัย ศิลปินที่เกี่ยวข้อง 
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           8.1.2 ห้องสมุด 

           8.1.3 สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ 

          8.2. ข้อมูลภาคสนาม 

            8.2.1 ตัวเอง สิ่งของวัตถุต่างๆที่เชื่อมโยงเกี่ยวข้องของบุคคลที่สูญเสีย 

            8.2.2 สภาพแวดล้อม พื้นท่ีพักอาศัย 

9. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

            9.1. อุปกรณ์ท่ีใช้เก็บข้อมูล 

             - คอมพิวเตอร์ 

              - โทรศัพท์ 

            9.2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

             - ผ้า 

             - น้ำยางพารา เศษวัสดุใบไม้ต่างๆ 

             - ด้าย เข็ม กรรไกร 

             - สีอะคริลิก กาว 

             - พู่กัน แปรง 

             - อ่ืนๆ 

10. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการศึกษาและสร้างสรรค์ (โดยประมาณ) 

              105,000 บาท 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมและผลงานศิลปะที่เกี่ยวข้อง 

 

         การทบทวนวรรณกรรมและผลงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงานชุด “ ร่องรอย

แห่งความสูญเสีย ”เพื่อทำความเข้าใจขั้นพื้นฐานและการกำหนดกรอบทางความคิด รวมถึงแนวทาง

การสร้างสรรค์ผลงานให้ชัดเจนมากขึ้น ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษากรอบทฤษฎีแนวคิดที่เกี ่ยวข้องซึ่ง

ประกอบไปด้วย ทฤษฎีจิตวิทยาการสูญเสียบุคคล แนวทางจิตวิทยาเชิงพุทธศาสนา ศิลปินอ้างอิง 

และผลงานศิลปะแนวงานใกล้เคียงที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

สร้างสรรค์ โดยแบ่งหัวข้อออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

 

ส่วนที่ 1 : กรอบทฤษฎีและแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

           กรอบทฤษฎีแนวคิดของงานสร้างสรรค์ชุด ร่องรอยแห่งความสูญเสีย (Traces of Loss) จะ

ประกอบไปด้วยแนวคิดหลักทฤษฎีจิตวิทยาการสูญเสียบุคคล แนวคิดหลักคำสอนพระพุทธศาสนา

และจิตวิทยาเชิงพุทธ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

         1.1 การสูญเสียบุคคล 

           การสูญเสียนั้นทุกคนที่เกิดมาล้วนต้องพบเจอกับสิ่งที่ต้องสูญเสียกันทุกคนไม่มีใครที่จะ

หลีกเลี่ยงได้ เมื่อต้องพลัดพรากหรือสูญเสียจากบุคคลที่รักความโศกก็เกิดขึ้น  แน่นอนว่ามนุษย์ต้อง

เผชิญกับการสูญเสียนั้นจะนำสู่ภาวะความโศกเศร้าเสียใจ ซึ่งถือว่าเป็นกภาวะการตอบสนองต่อการ

สูญเสียตามหลักธรรมชาติ โดยเฉพาะการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักในครอบครัวที่มีความใกล้ชิดและ

ผูกพันกัน เช่น การสูญเสียบิดา มารดา หรือสมาชิกในครอบครัวรวมไปถึงญาติสนิทซึ่งการสูญเสีย

บุคคลอันเป็นที่รักถือเป็นการสูญเสียอย่างถาวร (ศรินรัตน์ วัฒนธรนันท์, 2560) 

          ดังนั้นปฏิกิริยาตอบสนองต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นนั้นหากโศกเศร้าระยะนานเกินไปอาจจะทำ

ให้กลายเป็นภาวะซึมเศร้าได้ รวมถึงส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ เมื่อมนุษย์ต้องเผชิญกับการสูญเสยีล้วนมี

พฤติกรรมตอบสนองต่อการสูญเสียที่แตกต่างกันไป ซึ่งบางกลุ่มคนสามารถที่จะเผชิญหน้ากับการ

สูญเสียได้และสามารถปรับตัวจนใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ และในขณะที่กลุ ่มบางคนยังไม่
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สามารถที่จะเผชิญหน้าต่อการสูญเสียได้และจะทำให้กลุ่มคนเหล่านี้มีพฤติกรรมการแยกตัว มีความ

วิตกกังวลถึงขั้นมีภาวะซึมเศร้า ดังนั้นการที่มนุษย์เผชิญต่อการสูญเสียนั้นจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย

อย่าง เช่น ความผูกพนต่อผู้เสียชีวิต (ศรินรัตน์ วัฒนธรนันท์, 2560) ดังนั้นความโศกเศร้าเสียใจที่เกิด

จากการสูญเสีย โดยเฉพาะการสูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รักเป็นปฏิกิริยาทางจิตใจที่ถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่

อาจจะมีบุคคลบางรายที่ต้องการที่จะปรับตัวจากการสูญเสียให้เข้าสู่สภาวะปกติและยอมรับความจริง

ได้จากประสบการณ์การสูญูเสีย 

            จากผู้ที่มีประสบการณ์การสูญเสียและปรับตัวได้ดี การปรับตัวในแต่ละบุคคลขึ้นอยู่ต่อเพศ

และวัย การจัดการกับสภาวะอารมณ์และพฤติกรรม ในการที่จะปรับตัวกับความเครียดที่มีความ

ผิดปกติทางบุคลิกภาพจะทำมีปัญหาการปรับตัวต่อการสูญเสีย โดยเฉพาะบุคคลที่มีความผิดปกติทาง

บุคลิกและอารมณ์ไม่คงที่  (ศรินรัตน์ วัฒนธรนันท์, 2560)  ดังนั้นการสูญเสียบุคคลที่รักล้วนเป็นสิ่งที่

จะเกิดขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้จึงต้องยอมรับและกล้าที่จะเผชิญกับความเป็นจริง รวมไปถึงการปรับตัวและ

สามารถใชีชีวิตอย่างเป็นปกติได้ ซึ่งหากภาวะจากการสูญเสียและภาวะเศร้าโศกนี้หากปรับตัวไม่ได้

อาจจะเข้าสู่ภาวะซึมเศร้า ได้ก่อให้เกิดอาการการเจ็บป่วยทางจิตได้ หากอาการเศร้าโศกคงอยู่นาน

มากกว่า 2 เดือนจะเข้าเกณฑ์การวินิจฉัยภาวะซึมเศร้า 

         ศิรินรัตน์ วัฒนธรนันท์ นักจิตวทยาบำบัด กล่าวไว้ว่า อาการและพฤติกรรมการแสดงออกเมื่อ

เกิดความโศกเศร้าจากสูญเสียของแต่ละบุคคลนั้นจะมีความแตกต่างกันไป โดยส่วนใหญ่จะพบการ

แสดงออกของภาวะโศกเศร้า 4 ด้าน คือ ความรู้สึก อาการทางกาย ทางความคิด และพฤติกรรม มี

ดังนี้ 

         ด้านความรู้สึก เมื่อต้องเผชิญกับการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักจะเกิดอารมณ์โศกเศร้าเสียใจ 

มึนงง ตกใจ รู้สึก โกรธสับสน ไม่สามารถช่วยอะไรได้ รู้สึก หมดหวังหรือไม่สามารถอยู่คนเดียวได้โดย

ไม่มีผู ้เสียชีวิต บางคนมีการจัดการที ่ไม่เหมาะสมจะโกรธหรือโทษบุคคล  เช่น แพทย์ พยาบาล 

เจ้าหน้าที่ในทีมสุขภาพ ญาติคนอื่นบางคนอาจโกรธตนเอง บางคนคิดทำร้ายตนเองหรือคิดอยากจะ

ฆ่าตัวตาย  
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         ด้านร่างกาย ผู้สูญเสียอาจจะมีอาการที่ตนเองรู้สึกได้ว่าผิดปกติ อาทิ แน่นหน้าอก ปวดท้อง 

หายใจไม่อิ ่ม คลื ่นไส้อาเจียน หัวใจเต้นแรง จุกแน่นในลำคอ จะความอยากอาหารลดลงและมี

ภาวะการนอนไม่หลับปวดศีรษะ กล้ามเนื้ออ่อนแรงและมีอาการอ่อนล้า  

         ด้านความคิด ความคิดนี้มักจะเป็นอยู่ได้ไม่นานมากนักและความคิดจะสัมพันธ์กับอารมณท์ำ

ให้เศร้าหรือวิตกกังวล เช่น จะมีการปฏิเสธความจริงและไม่ยอมรับ ไม่เชื่อว่ามีการสูญเสียเกิดขึ้นจริง 

ไม่ม่ันใจตัดสินใจไม่ได้ รู้สึกสับสนคิดว่าผู้เสียชีวิตน่าจะฟ้ืนคืนกลับมาได้ บางคนฝันถึงผู้เสียชีวิตรู้สึกว่า

ผู้เสียชีวิตยังอยู่กับตนเองบางคนอาจมีประสาทหลอน เช่น ได้ยินเสียงของผู้เสียชีวิต หรือเห็นภาพ

ผู้เสียชีวิต  

         ด้านพฤติกรรม พฤติกรรมจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวันอาทิเช่น มักจะอยู่คนเดียว

ไม่ได้ มีอาการเหม่อและใจลอยเก็บตัวไม่อยากพบผู้คน รวมถึงมีการแยกตัวออกจากสังคม นึกถึงหรือ

ฝันถึงผู้เสียชีวิตทั้งแบบปกติและฝันร้ายมีพฤติกรรมโหยหา ร้องไห้ กระวนกระวาย ถอนหายใจ ซึ่ง

พฤติกรรมเหล่านี้อาจนำไปสู่ความโศกเศร้าแบบผิดปกติได้นั้นเรียกว่าภาวะซึมเศร้า  ดังนั้นปฏิกิริยา

การตอบสนองต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นนั้นผู้สร้างสรรค์เองเคยพบเจอปัญหาทั้งหมด หากโศกเศร้าระยะ

นานเกินไป อาจจะทำให้กลายเป็นภาวะซึมเศร้าได้และจะเกิดผลเสียต่อสุขภาพรวมถึงต้องวางแผน

รักษาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ภาวะอาการซึมเศร้าเผชิญกับช่วงเวลาแห่งความทุกข์ไปได้และปรับตัวได้ใน

ระยะเวลาที่เหมาะสม 

        1.2 หลักทฤษฎีจิตวิทยาจากการสูญเสีย  

          แนวคิดเกี่ยวกับหลักทฤษฎีของนักจิตวิทยาเศร้าโศกจากการสูญเสีย เป็นที่นิยมในทางนักจิต  

บำบัดเพื่อเยียวยาและรักษากลุ่มคนที่พบอยู่ในภาวะโศกเศร้าจากการสูญเสียบุคคลที่รักรวมไปถึง

ภาวะซึมเศร้าได้มีผู้ศึกษาขั้นตอนของกระบวนการเศร้าโศกไว้หลายคนแต่ละคน ได้แบ่งขั้นตอนและ

จำแนกรายละเอียดแตกต่างกันออกไป ได้แก่  

          คูเบลอร์-รอสส์ (Kubler-Ross)ได้ศึกษาจากการสังเกตและได้พัฒนารูปแบบในการอธิบาย
การ เกิดภาวะเศร้าโศกออกเป็น 5 ขั้นตอน (a model of five stages) ดังนี้  

          ระยะปฏิเสธ (stage of denial) เมื่อบุคคลรับรู้ว่ามีการสูญเสียปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นคือไม่เชื่อว่า 
ได้มีการสูญเสียขึ้น ไม่ยอมรับ เกิดความรู้สึกช็อก(Shock)  
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          ระยะโกรธ (stage of anger) เมื่อผู้สูญเสียไม่สามารถที่จะปฏิเสธต่อการสูญสียได้ต่อไป จะมี
อาการโกรธตนเองที่ต้องเผชิญกับการสูญเสีย ผู้สูญเสียอาจจะแสดงความโกรธออกมาต่อคนใกล้ชิด 
ญาติ และจะโทษเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คิดว่าควรจะช่วยเหลือตนเองได้และเกิดภาวะความรู้สึกว่า
ไม่ยุติธรรมที่มีการสูญเสียเกิดข้ึนกับชีวิตตนเอง  

          ระยะการต่อรอง (stage of bargaining) เป็นระยะที่เริ่มยอมรับต่อการสูญเสียได้มากขึ้นแต่ 
ยังมีความพยายามต่อรองด้วยการแสดงความหวัง ผู้สูญเสียมักจะมีการต่อรองโดยการสวดมนต์อ้อน
วอน  

          ระยะซึมเศร้า (stage of depression) เมื่อทราบข่าวร้ายว่ามีการสูญเสียเกิดขึ้นกับตนเอง 
จริงๆจะเป็นช่วงเวลาที่เกิดที่เกิดความเสียใจอย่างรุนแรง 

          ระยะยอมรับความจริง (stage of acceptance) ในระยะนี้บุคคลนี้บุคคลจะยอมรับการสูญ 

เสียที่เกิดขึ้นได้เข้าใจและปรับตัวกับความโศกเศร้าที่เกิดขึ้นและกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติ (สุรีย์ 

ธรรมิกบวร, 2559) 

 

โบลว์บี (Bowlby) ได้จำแนกกระบวนการเศร้าโศกออกเป็น 4 ระยะดงันี้  

          มึนชาไร้ความรู้สึกและปฏิเสธ เป็นการเกิดข้ึนอย่างทันทีทันใดและระยะนี้เป็นอยู่สั้นๆชั่วขณะ

หรือเป็นอยู่หลายวัน  

          ความอยากได้และใฝ่หา เป็นความปรารถนาหรืออยากได้ในสิ่ง ที่สูญเสียไปพยายามที่จะให้ได้

สิ่งนั้นกลับคืนมาหรือพยายามจะป้องกันไม่ให้สูญเสียไป  

          การไม่เป็นระบบระเบียบและสิ้นหวัง ผู้สูญูเสียรู้แล้วว่าตนเกิดการสูญเสียการพยายามใฝ่หาไม่

สำเร็จเกิดความยุ่งเหยิงหรือไม่เป็นระบบระเบียบของการรู้คิดและมีความรู้สึกสิ้นหวังทำให้ยากที่จะ

ปฏิบัติหน้าที่ตามกิจวัตรประจำวันได้  

          กลับมาดำเนินชีวิตได้เหมือนเดิมผู้ที่อยู่ในภาวะเศร้าโศกคลายความทุกข์ ความเสียใจลงเป็น

การปรับตัวกลับมาปฏิบัติหน้าที่ตามกิจวัตรประจำวันได้เหมือนเดิม (นภวัลย์ กัมพลาศิริ, 2564)  

         ดังนั้นจากการจำแนกกระบวนการทฤษฎีของแต่ละนักจิตวิทยาจะเห็นได้ว่ามีแนวทางล้วนไป

ใน ทางเดียวกันแต่ทางจิตแพทย์ที่รักษาหรือนักบำบัดจิตวิทยามักจะใช้กระบวนการของ คูเบลอร์ -
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รอสส์(Kubler Ross) ส่วนใหญ่ เพราะเป็นกระบวนการระยะอาการที่พบมากท่ีสุด เฉกเช่นเดียวกันกับ

ผู้สร้างสรรค์เองที่เคยมีประสบการณ์ในภาวะโศกเศร้าจากการสูญเสีย และใช้เป็นแนวทางในการรักษา

และบำบัดให้ ภาวะซึมเศร้าจากการสูญเสียบุคคลได้เผชิญกับความจริงและใช้ชีวิตปกติได้ ทั้งนี้พบว่า

บุคคลที่พบการสูญเสียเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีปัญหาในการใช้ชีวิตในประจำวัน ซึ่งแน่นอนหากถึงขั้น

เข้ารับการรักษาหรือบำบัดทางการนักบำบัดรวมถึงทางการแพทย์จำเป็นจะต้อง ใช้การรักษา เพ่ือ

เยียวยาตามกระบวนการทฤษฎีของ คูเบลอร์-รอสส์(Kubler-Ross) เพราะฉะนั้นในแต่ละระยะล้วนมี

บทบาททางการบำบัดในแต่ละระยะดังนี้ 

        1.2.1  ขั้นตอนการบำบัด 

          ระยะปฏิเสธ ในระยะนี้ผู ้สูญเสียอาจมึนงง ปฏิเสธไม่ยอมรับหรือช็อก พยาบาลต้องสร้าง

สัมพันธภาพให้เกิดความเชื่อใจซึ่งปกติจะมีการสร้างสัมพันธภาพมาในระยะก่อนหน้านี้แล้วเพ่ือให้เกิด

ความไว้วางใจ นอกจากนี้ทางแพทย์จะต้องเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำกำลังใจต่อผู้สูญเสียในเรื่อง

ต่างๆที่เก่ียวข้องให้ผู้สูญเสียได้ระบายความรู้สึกโดยไม่ต้องสนับสนุนหรือแสดงความเห็นด้วยกับคำพูด

หรือแสดงความขัดแย้งกับคำพูดให้รับฟังด้วยความสงบให้กำลังใจด้วยการสัมผัสและคำพูดเช่น เข้าใจ

ความรู้สึกของคุณตลอดจนอยู่เป็นเพ่ือนผู้สูญเสีย  

          ระยะโกรธและระยะการต่อรอง ในระยะนี้ทางแพทย์ต้องยอมรับและทำความเข้าใจใน

พฤติกรรมของผู้สูญเสียจะไม่มีการแสดงอารมณ์โกรธโต้ตอบต่อผู้สูญเสียกลับไปอย่างเด็ดขาด จะต้อง

ให้ความเห็นใจและเป็นมิตรให้เกียรติ ในการแสดงความคิดของผู้สูญเสียมีการเปิดโอกาสให้พูดและ

ระบายความรู้สึก โดยรับฟังอย่างตั้งใจฟังและต้องให้ความสนใจต่อความรู้สึก ให้การยอมรับและ

ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

          ระยะซึมเศร้า ระยะนี้ยังคงให้ผู้สูญเสียเปิดโอกาสให้ระบายความรู้สึกโศกเศร้าเสียใจสื่อสาร

และรับฟังด้วยท่าทีเข้าใจ อาจจะใช้การสัมผัสเพ่ือให้กำลังใจ ประเมินทางความคิดอยากทำร้ายตนเอง

เพื่อให้การช่วยเหลือส่งเสริมแหล่งสนับสนุนทางสังคมหรือหาสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ เช่น การปฏิบัติ

กิจกรรมทางศาสนา  
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         ระยะยอมรับ ในระยะนี้ผู้สูญเสียเองนั้นจะเริ่มปรับตัวยอมรับและกลับมาดำเนินชีวิตประจำวัน

ตามปกติทางแพทย์บำบัดจะมีการเปิดโอกาสให้ผู้สูญเสียได้เล่าถึงความทรงจำที่ดีและให้กำลังใจใน

การใช้ชีวิตได้อย่างปกติ (ศรินรัตน์ วัฒนธรนันท์, 2560) 

          ดังนั้นระยะของผู้ที ่มีอาการโศกเศร้าจากการสูญเสียบุคคลที่รับบทบาทในการพยาบาล

เยียวยาบำบัดนั้นก็มีความสำคัญที่จะสื่อสารแสดงความเห็นอกเห็นใจหรือให้คำแนะนำที่สอดคล้องกับ

หลักคำสอนทางศาสนาเพื่อช่วยเหลือผู้มีความโศกเศร้าจากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักนั้นล้วนมี

เป้าหมายหลักเพ่ือการ ช่วยเหลือเพ่ือให้ผู้สูญเสียสามารถเผชิญยอมรับความจริงกับภาวะดังกล่าวและ

ปรับตัวยอมรับให้ดำเนินชีวิตปกติในปัจจุบันได ้

1.3 แนวทางจิตวิทยาเชิงพุทธเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์  

        จิตวิทยาเชิงพุทธ คือการนำศาสตร์ที่ศึกษาถึงจิตใจและกระบวนการทางจิตใจคือจิตวิทยามา  

อธิบายกระบวนการการเกิดทุกข์และการพ้นทุกข์ อันเป็นสาระสำคัญของพุทธศาสนานั้นเองความ

แตกต่างระหว่างจิตวิทยาแนวพุทธ จิตวิทยาทั่วไปและพุทธศาสนา ด้วยการมีสติสัมปชัญญะซึ่งแนวคิด

ตามหลักจิตวิทยาเชิงพุทธจะมีแนวทางที ่จะพัฒนาตัวบุคคลให้เกิดกระบวนการเรียนรู ้อย่างมี

ประสิทธิภาพมีการรู้คิด เข้าใจ แสดงออกซึ่งอารมณ์ ความรู้สึก ได้อย่างสมเหตุสมผลต่อสิ่งเร้าที่มา

กระทบเกิดสติรู้เท่าทันทำให้มีอิสระที่จะแสดงพฤติกรรมต่อสิ่งเร้าได้อย่างสร้างสรรค์ (พระมหาอดิเดช 

สติวโร สุเมธ บุญมะยา, 2561) 

        จิตวิทยาทั่วไป หมายถึง การศึกษาพฤติกรรมที่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนและสังเกตเห็นได้

โดยทางอ้อมตลอดจนการศึกษากระบวนการทำงานของจิตเพื่อการปรับตัวในสถานการณ์ต่างๆแต่

ไม่ได้มีเป้าหมายให้พ้นทุกข์อย่างถาวร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของจิตวิทยาเชิงพุทธ  

         พุทธศาสนา รวมความถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งมีขอบเขตที่กว้างขวางทั้งยังรวมไปถึง

ความเชื่อถือและการประพฤติปฏิบัติของชาวพุทธด้วยขณะที่จิตวิทยาแนวพุทธจะนำบางส่วนของพุทธ

ศาสนา โดยเฉพาะส่วนแก่นกลางที่กล่าวถึงความทุกข์ทางใจ กระบวนการเกิดและดับของความทุกข์

ทางใจ โดยอาศัยคำอธิบายของกระบวนการทางจิตใจที่ใช้กันอยู่ในจิตวิทยามาประยุกต์ เพื่อให้เกิด

ความเข้าใจสำหรับคนในยุคปัจจุบันที่คุ้นเคยกับจิตวิทยา (ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศาสติ์, 2552) ดังนั้นผู้

สร้างสรรค์เองมีเจตคติและแรงจูงใจที่สร้างสรรค์และคํานึงถึงด้านการพัฒนามนุษย์ที่ดีจะต้องเรียนรู้
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จากหลักคำสอนและปฏิบัติปฏิสัมพันธ์กับบริบทที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านกายภาพ อารมณ์ ความรู้สึก 

ปัญญาและสังคม 

         ดังนั้นบุคคลที่จะทำความเข้าใจและยอมรับในการเปลี่ยนแปลงของทุกสิ่งทุกอย่างได้จะต้องมี

การพัฒนาสติและปัญญาเพื่อเยียวยาความโศกเศร้านั้นให้เบาบางลงตามหลักแนวคิดทฤษฎี  ปัญญา

ตามแนวพุทธจิตวิทยา มีประเด็นหลักดังนี้  

          ปัญญา 3 ปัญญา คือ ความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนในเรื่องใดเรื ่องหนึ่งที่สามารถนาไปใช้ 

ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพประกอบด้วยปัญญาที่เกิดจากการคิดปัญญาที่เกิดจากการสดับรับฟัง 

และปัญญาท่ีเกิดจากการปฏิบัติ ดังนี้ (พระพรหมคุณาภรณ์. 2557)  

         1.จิตามนยปัญญา คือ ปัญญาเกิดการคิดพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีเหตุ ผล หลักการ 

ข้อเท็จจริงข้อมูลสารสนเทศด้วยวิธีคิดท่ีหลากหลาย หรือการคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

         2.สุตมยปัญญา คือ ปัญญาเกิดจากการสดับตรับฟังการเล่าเรียนจากบุคคลอ่ืนหรือจากสื่อเป็น

ปัญญาที่เกิดจากบุคคลภายนอกหรือปรโตโฆสะ  

         3.ภาวนามยปัญญา คือ ปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติจริงด้วยตนเอง จากการที่ได้คิดได้ฟังจาก

บุคคลอื่น แล้วตรวจสอบทบทวนตนเองอยู่ตลอดเวลา (พระนิตินันต์ สนฺตกาโย (บุญสิริพิพัฒน์), 2562) 

         ดังนั้นการพัฒนาปัญญาเสมือนการยอมรับความเป็นจริง การรู้ชัดในสภาวะตามธรรมชาติ ซึ่ง

การที่รู้และชัดเจนกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อประสิทธิภาพของจิตใจ

ตนเอง ดังนั้นหลักแนวทางจิตวิทยาเชิงพุทธเปรียบเสมือนหลักธรรมสำหรับนำมาใช้เพ่ือพัฒนาปัญญา

ช่วยเยียวยาจิตใจของบุคคลที่ตกอยู่ในภาวะโศกเศร้าให้ดำเนินชีวิตได้โดยปกติ โดยเฉพาะการมีสติ

และจิตสำนึกในหลักศีลธรรมและหลักความเป็นจริงและควบคุมประพฤติทางกายและจิตใจ ซึ่งเป็น

หลักแนวทางท่ีสำคัญในการใช้ทฤษฎีการให้คำแนะนำและปรึกษาร่วมกับการปฏิบัติทางพุทธศาสนา 

1.4 หลักคำสอนพระพุทธศาสนาแนวทางพ้นทุกข์ 

         ในการที่จะให้ความทุกข์นั้นคลายเบาลงนั้น จากการพลัดพรากหรือสูญเสียบุคคลที่รักแน่นอน

ว่าเราต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นให้ได้จากการที่เรามองเห็นถึงความไม่เที่ยงของชีวิต

มนุษย์จะต้องมีการฝึกควบคุมสติเพ่ือช่วยให้มนุษย์ที่พบเจอจากการสูญเสียบุคคลนั้นคลายความยึดถือ
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ในอดีตลงได้ในการมีสติ พระพุทธศาสนาสอนเรื่องหนทางดับทุกข์ ซึ่งในการยอมรับและทำใจในทาง

หลักศาสนานั้นมีดังนี้  

         1.4.1 การปฏิบัติกรรมฐาน คำสอนเกี่ยวกับการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาคือมีการสอนให้ฝึก

สติ สติ แปลว่า การ ระลึกรู้ นึกได้ ความไม่เผลอ การที่มีใจอยู่จิตอยู่กับเรื่องที่ทำ จำที่พูดได้ การฝึก

สติเป็นการฝึกให้มีการระลึกรู้อยู่กับสิ่งที่ เป็นอยู่ในปัจจุบันด้วยการปฏิบัติกรรมฐาน เครื่องมือหลักๆ 

ในการทำกรรมฐานมี 3 ประการ คือ ความเพียร สัมปชัญญะและสติการปฏิบัติกรรมฐานมีหลาย

รูปแบบแต่สิ่งที่สำคัญในการปฏิบัติก็คือ“สติ” การฝึกสติคือการ ฝึกจิตให้มีการระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันว่า

เรากำลังทำอะไรอยู่ ไม่ต้องพะวงถึงอดีตในสิ่งที่ผ่านมาแล้วและไม่ต้องกังวลกับเรื่องอนาคตที่ยังไม่เกิด

จึงเป็นการฝึกให้กายกับใจอยู่ด้วยกัน (มนตรี สิระโรจนานันท์  นภาพัทธ์ งามบุษบงโสบิน , 2560) 

ดังนั ้นการฝึกสติในการปฏิบัติกรรมฐาน นั้นเมื ่อระลึกรู้เวทนาความรู ้สึกต่างๆที ่เกิดขึ้นว่าเรามี

ความรู้สึกอย่างไร เช่น รู้ทุกข์ รู้สุข เป็นต้น เมื่อขณะที่เรา เห็นจิตและร่างกายของเราไม่นิ่งฟุ้งซ่าน เรา

ก็มองเห็นและพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงของทุกสิ่งต่างๆ ล้วน  แม้แต่ความรู้สึกตนเองที่ไม่คงที่ 

พระพุทธศาสนาสอนหนทางของการดับทุกข์ จึงมีแนวทางให้ทุกคนได้ดูแล  บำบัดสภาพจิตใจของ

ตนเองเพ่ือให้มีความมั่นคงทางจิตใจและมีสติกับตนเอง การปฏิบัติกรรมฐานในพระพุทธศาสนานั้น มี 

2 แบบ คือ สมถกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐาน มีรายละเอียดดังนี้ 

                 1) สมถกรรมฐาน สมถกรรมฐานเป็นวิธีการฝึกอบรมจิตใจให้สงบเป็นสมาธิเพ่ือลดความ

ฟุ้งซ่านในใจที ่มีอยู ่ให้มี ความสงบลงเป็นการหยุดความคิดต่างๆให้มาอยู ่ในอารมณ์เดียวในการ

ฝึกอบรมจิตให้เป็นสมาธิได้นั้นคือการทำจิตให้นิ่งเวลาจะกำหนดจิตให้นิ่งร่างกายต้องเกิดความนิ่งด้วย

สมาธิเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดความสัมพันธ์ ระหว่างกายกับจิต การทำสมาธิสามารถทำได้ในทุก

อิริยาบถ คือ ยืน-เดิน-นั่ง-นอน เพื่อให้ร่างกายได้มีการปรับสมดุล (มนตรี สิระโรจนานันท์  นภาพัทธ์ 

งามบุษบงโสบิน, 2560) ดังนั้นก่อนที่เข้าสู่การเกิดปัญญาที่รู้แจ้งแล้ว จะต้องทำสมถกรรมฐานเพื่อให้

เกิดประโยชน์ทางจิตใจ เกิดความสงบสุขทางจิตใจ เพราะฉะนั้นการทำสมถกรรมฐานเป็นพื้นฐานใน

การเจริญวิปัสสนาเพ่ือให้เราเกิดปัญญานั่นเอง 

           2) วิปัสสนากรรมฐาน วิปัสสนา แปลว่า การเห็นแจ้งหรือวิธีทำให้เกิดการเห็นแจ้ง หมายถึง

ข้อปฏิบัติต่างๆในการฝึกฝนอบรมปัญญาให้เกิดความเห็นแจ้งรู้ชัดสิ่งทั้งหลายตรงต่อสภาวะของมันคือ

ให้เข้าใจตามความเป็นจริงหรือตามที่สิ่งเหล่านั้นเป็นของมันเองรู้แจ้งชัดเข้ าใจจริงจนถอนความหลง
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ผิดรู้ผิดและยึดติดในสิ่งทั้งหลายได้ถึงขั้นเปลี่ยนท่าทีต่อโลกและชีวิตใหม่ทั้งท่าทีแห่งการมอง การรับรู้ 

การวางจิตใจและความรู้สึกทั้งหลาย วิปัสสนากรรมฐาน เป็นวิธีการฝึกอบรมเจริญปัญญา เพื่อให้เกิด

ความรู้แจ้งการที่จะอบรมจิตให้เกิดปัญญารู้แจ้งได้นั้นต้องเริ่มจากการมีสติก่อนจึงเรียกว่ามี สติปัญญา 

คำสอนของพระพุทธองค์แสดงวิธีการฝึกจิตและแสดงอารมณ์ของกรรมฐานแบบต่างๆ ไว้มากมาย 

เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของแต่ละบุคคลเหมาะกับจริตอุปนิสัยและความสามารถที่แตกต่างกัน 

แต่วิธีการต่างๆ เหล่านั้นก็รวมลงทั้งหมดใน สติปัฏฐาน  

           สติปัฏฐาน แปลว่า ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ หรือการปฏิบัติโดยมีสติเป็นประธานเพราะความ

สมบูรณ์ แห่งสติแต่ละคนไม่เสมอกันทั้งนี้เป็นเพราะการดำเนินชีวิตของแต่ละคนแตกต่างกัน สติปัฏ

ฐานจึงเป็นเครื่องมือในการรู้เท่าทันภายในตัวเอง หมายถึงว่า บางคนเศร้าโศกและรรำพันคร่ำครวญ 

เพราะพลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รักถ้าได้เจริญสติระลึกรู้สภาวธรรมปัจจุบันจะทำให้ละความโศก  

(มนตรี สิระโรจนานันท์  นภาพัทธ์ งามบุษบงโสบิน, 2560) พ้นจากความทุกข์ใจได้สติปัฏฐานจึงเป็น 

เครื่องมือในการรู้เท่าทันตนเอง เพื่อจะได้พ้นจากโสกะ คือความโศกเศร้า เพราะประสบความพลัด

พรากหรือ สูญเสียเพื่อพ้นจากปริเทวะ คือความรำไรรำพันความคร่ำครวญด้วยเสียใจ สติปัฏฐานจึง

เป็นวิธีการดับทุกข์ และความเสียใจ  เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สามารถคลายความโศกเศร้าได้จะต้องมี

สติและสติจะนำไปสู่ปัญญา (มนตรี สิระโรจนานันท์  นภาพัทธ์ งามบุษบงโสบิน, 2560) 

          ดังนั้นในการปฏิบัติกรรมฐานเป็นหนทางของการดับทุกข์ในแนวทางของพระพุทธศาสนา

เปรียบเสมือนเครื่องมือที่ขัดเกลาความโศกเศร้าให้เบาบางลงด้วยการปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากภาวะที่

เป็นทุกข์ ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการที่ทำให้สงบระงับจากอารมณ์ความเศร้าโศกเสียใจและเป็นการฝึกให้มีสติ

ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นและเรียนรู้กับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอีกทั้งยังบำบัดจิตใจให้สามารถดแูล

สภาพจิตใจของตนเองให้มีสติในการใช้ชีวิตในปัจจุบันได้หลังจากได้ใช้ทฤษฎีจิตวิทยาเชิงพุทธที่

นำมาใช้เพื่อเยียวยาและทำให้เกิดความคิดเชิงบวก ด้วยเหตุนี้ผู้สร้างสรรค์จึงนำแนวทางคำสอนมา

สร้างสรรค์ผลงานศิลปะรวมถึงการปฏิบัติตามหลักศาสนาในการใช้สมถกรรมฐานและวิปัสสนา

กรรมฐานเพื่อให้เห็นถึงโลกของความเป็นจริงที่ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ 
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บทสรุป  

        ปฏิกิริยาหลังจากได้ใช้กระบวนการของทฤษฎีจิตวิทยาเชิงพุทธรวมไปถึงการปฏิบัติตาม

แนวทางของหลักในศาสนาพุทธการทำกรรมฐาน(สมถกรรมฐาน ,วิปัสสนากรรมฐาน)นั้นจะมีภาวะ

ผ่อนคลายและมีอาการประคับประคองสติมากมากขึ้นเริ่มมองเห็นความเป็นจริงและยอมรับได้กับ

ภาวะการสูญเสียรวมไปถึงได้เข้าใจและมองเห็นตนเองและตระหนักคุณค่าในตนเองมากขึ้นการ

สูญเสียบุคคลที่รักเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ทุกคน ทุกคนเกิดมาล้วนต้องพบเจอการสูญเสียอย่าง

แน่นอนแต่สิ่งที่ตามมาหลังจากการสูญเสียนั่นก็คือความโศกเศร้าที่ก่อให้เกิดอาการภาวะซึมเศร้านั้น

เป็นช่วงชีวิตที่ผู้สูญเสียยอมจะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่แน่นอนนั่นคือการยอมรับความจริงที่

เกิดขึ้นการที่ปล่อยให้ความโศกเศร้ามาครอบงำนั้นทำให้ส่งผลกระทบมากมาย จึงจำเป็นต้องหาวิธี

คลายโศกเพื่อระงับความโศกเศร้าลงโดยนำแนวทางจิตวิทยาและแนวทางในการปฏิบัติของหลัก

พระพุทธศาสนามาเป็นสิ ่งที่เตือนสติและให้หลุดพ้นจากภาวะทุกข์ทั้งหมดรวมไปถึงการใช้ห ลัก

แนวทางจิตวิทยาเชิงพุทธมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้สามารถเผชิญกับการสูญเสียผ่านพ้น

ช่วงเวลานี้ไปได้และปรับตัวในระยะที่เหมาะสมและดำเนินชีวิตในปัจจุบันอย่างปกติและเป็นสุขได้ 
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ส่วนที่ 2 : กรอบการศึกษาด้านกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน  

             กรอบการศึกษาทางด้านกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานของวิทยานิพนธ์ชุด “ร่องรอยแห่ง

ความสูญเสีย (Traces of Loss)” เป็นกระบวนการศึกษาการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินอ้างอิง ที่มี

แนวทางการสร้างสรรค์ผลงานและแนวความคิดที่ใกล้เคียงกัน ประกอบไปด้วย  การศึกษาศิลปินที่ใช้

เทคนิคการสร้างพ้ืนผิวร่องรอยในการสร้างสรรค์ผลงาน และศึกษาศิลปินที่ใช้เรื่องราวการสูญเสียเป็น

แนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

         2.1 การศึกษาศิลปินที่ใช้้เทคนิคร่องรอยเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน 

            จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลผลงานศิลปินที่ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานโดย

ใช้เทคนิคร่องรอยของพื้นผิวที่มีความขรุขระและสื่อความสะเทือนใจออกมาในผลงานเชิงนามธรรม

ผ่านรูปแบบพื้นผิวเป็นหลัก โดยศิลปินที่เลือก 2 คนได้แก่ Anselm Kiefer และ Mary Grisey 

            2.1.1 Anselm kiefer เป็นจิตรกรและประติมากรชาวเยอรมัน เขาเป็นศิลปินที่ขึ้นชื่อใน

ด้าน จิตรกรรม รวมถึงประติมากรรมและสื่อผสม ผลงานชุดฟางของศิลปินเป็นผลงานจิตรกรรม

สื่อผสม จากผลงานที่กล่าวถึงเป็นผลงานที่ศิลปินต้องการถ่ายทอดเรื่องราวของเขาที่มีบทบาทของ

สงครามประวัต ิศาสตร์ที ่ม ีความน่ากลัวของการฆ่าล ้างเผ ่าพันธุ์1 ดังนั ้นศิลปินได้ถ ่ายทอด

ลักษณะเฉพาะด้วยความเต็มใจอย่างไม่ละที่จะเผชิญหน้ากับอดีตที่มืดมัวต่อสิ่งที่เขาเคยพบเจอ ศิลปิน

จึงค้นหาความหมายของการดำรงอยู ่ของช ีว ิตเขาจึงสร้างผลงานสะท้อนถึงอ ัตล ักษณ์และ

ประวัติศาสตร์หลังสงคราม 

 

ภาพที่ 1 ทุ่งผ้าทองคำ 2019  

concrete, glass, fabric, tree roots, 470 x 840 cm.  

ที่มา : https://gagosian.com/exhibitions/2021/anselm-kiefer-field-of-the-cloth-of-gold/ 
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          นอกจากนี้ผลงานของเขามีความซับซ้อนหลายชั้น ซึ่งแตกต่างกันออกไปเป็นรูปแบบที่เขาใช้

การซ้อนทับของสีวัตถุที่แนบเข้ามาเช่นหนังสือและวัสดุอาทิ ลวดฟางดอกไม้ที่ตายแล้วและขี้เถ้ า

ทั้งหมดในภาพวาดหนึ่งสร้างความรู้สึกท่ีดูสดใสเพ่ือสะท้อนความปรารถนาของประวัติศาสตร์เยอรมนี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 Anselm Kiefer Die Argonauten, 2008 

ครั่ง กิ่งก้าน ตะกั่ว สีทอง ถ่าน ผ้า ขี้เถ้า ทราย, 282 × 192 × 35 cm. 

ที่มา : https://gagosian.com/exhibitions/2021/anselm-kiefer-field-of-the-cloth-of-gold/ 
 

           ผลงานของเขาประกอบไปด้วยซากปรักหักพังของสงคราม คือ สนามเด็กเล่นคอนกรีตและ

ขี้เถ้าของเขาได้สร้างแผนที่ของจินตนาการปั่นป่วน  และความหมายแฝงของโลกนี้ก็ยังคงอยู่ในการ

สร้างสรรค ์การใช้ฟางของศิลปินในงานของเขาแสดงถึงพลังงาน เขาอ้างว่านี่เป็นเพราะคุณสมบัติทาง

กายภาพของฟางรวมถึงสีทอง และการปลดปล่อยพลังงานและความร้อนเมื่อถูกเผา ขี้เถ้าที่เกิดขึ้นทำ

ให้เกิดใหม่ดังนั ้นจึงสะท้อนให้เห็นถึงลวดลายของการเปลี ่ยนแปลงและวงจรชีวิต ดังนั ้นผู ้วิจัย

สร้างสรรค์สนใจในเทคนิควิธีการนำวัสดุมาใช้ในผลงานของศิลปินผู้วิจัยสร้างสรรค์นำวัสดุธรรมชาติ 

เช่น น้ำยางพารา ใบไม้ที่แห้งรวมถึงเศษผ้ามาประกอบกันเพื่อสื่อความรู้สึกถึงความเปราะบางและ 

ความยืดหยุ่นของความรู้สึกภายในที่ยึดติดจากการสูญเสียบุคคลในครอบครัวจึงได้นำมาวิเคราะห์และ

ใช้ใน ผลงานตนเอง ในลักษณะการใช้วัสดุธรรมชาติมาหลอมเป็นก้อนสภาวะความรู้สึกจนเกิดรูปทรง

ใหม่ในผลงาน 

https://gagosian.com/exhibitions/2021/anselm-kiefer-field-of-the-cloth-of-gold/
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ภาพที่ 3 Anselm Kiefer, Schechina 

 1999 Mixed media on canvas, 130 x 74⅘ in 330 x 190 cm 

ที่มา : https://vianaart.com/works/anselm-kiefer 

 

บทสรุป  

          ผลงานหลายชิ้นของ Anselm kiefer นั้นมีความหลงใหลในกระบวนการใช้พื้นผิวและวัสดุที่ 

โดดเด่นทั้งนี้อาจจะเกิดจากความสนใจในการเล่นแร่แปรธาตุของศิลปิน เขามักจะเลือกวัสดุ สำหรับ

คุณสมบัติการเล่นแร่แปรธาตุ โดยเฉพาะในกรณีของตะกั่วเขาชอบเป็นพิเศษว่าโลหะมีลักษณะอย่างไร 

ในระหว่างกระบวนการให้ความร้อนและการหลอมเมื่อเขาเห็นหลายสีโดยเฉพาะอย่างยิ่งสีทองซึ่งเขา

คิดในแง่สัญลักษณ์ว่าเป็นทองคำที่นักเล่นแร่แปรธาตุแสวงหา ผลงานให้ความรู้สึกพลังงานความร้อน

และความอบอุ่นเมื่อถูกเผา สิ่งนี้จะทำให้เกิดการสร้างใหม่ซึ่งจะดำเนินต่อไปตามวัฏจักรของชีวิตผา่น

กระบวนการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นผู้สร้างสรรค์สนใจและศึกษากระบวนการทางรูปแบบเทคนิคและ

ลักษณะพ้ืนผิวที่มีลักษณะคล้ายและมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงานที่ให้ความรู้สึกของพ้ืนผิวขรุขระ 

หยาบด้าน ร่องรอยของพื้นผิวแสดงถึงความสะเทือน ใจในประสบการณ์การสูญเสียในชีวิต เปรียบดั่ง

ร่องรอยซากของความรู้สึกที่ผ่านความรู้สึกเจ็บปวดที่ได้พบเจอกับเหตุการณ์สูญเสียของผู้สร้างสรรค์  
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  2.1.1 Mary Grisey 

          Mary Grisey เป็นศิลปินด้านไฟเบอร์และการติดตั้งจากโตรอนโตซึ่งผลงานสะท้อนบทกวีของ 

เทพนิยายกรีกโบราณงานของศิลปินเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของวัสดุชั่วคราวและแสดงให้เห็นถึง

จำนวนผู ้เสียชีว ิตที ่หลีกเล ี ่ยงไม่ได้ในระดับมหึมา เธอได้สร้าง METAซึ ่งเป็นกลุ ่มผลิตภ ัณฑ์

เครื่องประดับทำมือที่ใช้เทคนิคโบราณ เช่น การทอผ้า การถักเปีย การย้อมสีธรรมชาติ และการสร้าง

ดินเหนียว  

 

 

ภาพที่ 4 ผลงานชื่อ “ที่ขอบลำธารที่ล้อมรอบ” 

ผ้าทอมือ, 2015 โดย Mary Grisey  

ที่มา: http://www.venisonmagazine.com/mary-grisey 

 

          ผลงานของ Mary Grisey แสดงให้เห็นว่าธรรมชาติและเวลาเปลี ่ยนแปลงสภาพร่างกาย

อย่างไร นอกจากนี้ความจำเป็นในการติดตั้งงานของเขาท่ามกลางสภาวะที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น 

สภาพอากาศเป็นวิธีที ่งานของเขาจะแนะนำธรรมชาติของการสลายตัว" ผลงานของศิลปินมีการ

เปลี่ยนแปลงที่เผยให้เห็นความพินาศและความงามของทั้งร่างกายและจิตใจ และความเชื่อมโยง

ระหว่างกายภาพที่เลื่อนลอย (Adriana Villagran, 2015) 

http://www.venisonmagazine.com/mary-grisey
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ภาพที่ 5 “ผ้าห่อศพ” 

8' x 6' x 4' 2014 ผ้าลินินทอมือและย้อมมือ ขนม้า และสารฟอกขาว 

ที่มา: https://marygrisey.com/artwork/3499355-Shrouds.html?fbclid 

 

บทสรุป 

        ศิลปินเลือกใช้วัสดุต่างๆ เช่น ผม ขน ผ้าปูที่นอน ผ้าฝ้าย สีย้อมและยาง เพราะมันสามารถ

นำมาใช้เพื่อแนะนำร่างกายในสภาวะปฐมวัยได้ "ความหนัก" ของเชือกก็ดึงดูดในผลงาน น้ำหนักของ

แรงโน้มถ่วงทีด่ึงลงมาบนเชือกนั้นคล้ายกับความหนักของร่างกายและตกลงสู่พ้ืน เช่นเดียวกับร่างกาย 

การทอเชือกของศิลปินมีอวัยวะภายในในองค์ประกอบ ประกอบด้วย “เส้นสาย” ที่มีลักษณะเป็น

เส้นๆการต่อกันของเชือกซึ่งประกอบเป็นแนวดิ่งในเรื่องร่างกายที่ไม่เที่ยง ดังนั้นผู้สร้างสรรค์ได้ สนใจ

การใช้ค่าน้ำหนักสีโทนมืดที่เปรียบเสมือนความมืดมัวของ ความโศกเศร้าเสียใจจากการสูญเสียมาใช้

ในผลงาน จึงได้นำมาวิเคราะห์และใช้ในผลงานของตนเองในลักษณะการ  ให้ค่าสีที่มืดมัวของความ

โศกเศร้าและใช้น้ำหนักสีโทนมืดท่ีมีคราบรอยด่าง เพ่ือแสดงให้เห็นถึงคราบรอยของกาลเวลา จากการ

ยึดติดคนรักที่จากไป 

https://marygrisey.com/artwork/3499355-Shrouds.html?fbclid
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2.2 การศึกษาศิลปินที่มีแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานจากประสบการณ์การสูญเสีย 

          จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลผลงานศิลปินที่ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้

ประสบการณ์จากการสูญเสียและการพลัดพรากของบุคคลในครอบครัว โดยศิลปินที่เลือก 2 คน 

ได้แก่ หทัยรัตน์ มณีรัตน์และสุนันทา ผาสมวงศ์ 

              2.2.1 หทัยรัตน์ มณีรัตน์  
          หทัยรัตน์ มณีรัตน์ เลือกทำงานศิลปะโดยถ่ายทอดความรู้สึกจากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่  

รักยิ่ง เป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสื่อผสมจากความสะเทือนใจในการสูญเสียแม่ผู้ล่วงลับ โดยใช้

รูปแบบ จากรูปสัญลักษณ์ทางศาสนาคือ เจดีย์ ที่เชื่อมโยงกับวิถีวัฒนธรรมแบบไทย นำมาผสมผสาน

สร้างเป็นผลงาน ผลงานชุด “เจดีย์ของแม่” ด้วยเทคนิควิธีการแบบพ้ืนบ้านไทย เพ่ือถ่ายทอดความคิด 

อารมณ์ความรู ้สึกส่วนตน และความงามในเชิงศิลปะร่วมสมัย ที ่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ไทยอัน

ทรงคุณค่าไว้ได้โดยถ่ายทอดความรู้สึกผ่าน วัสดุที่มีความหมายในตัวเองอย่างงานผ้า เป็นภาษาศิลปะ

ที่สื่อถึงความรักและความศรัทธาที่มีต่อบุคคลและสิ่งรอบตัว  

 

ภาพที่ 6 “เจดีย์ของแม่”  

Mixed medie 200 x 200 x 270 cm. 2550 

ที่มา: http://www.thapra.lib.su.ac.th/ArtThesis46- 
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ภาพที่ 7 “เจดีย์ของแม่” 

Mixed media  Size : 100 x 100 x 270 cm  

ที่มา: http://www.thapra.lib.su.ac.th/ArtThesis46- 

 

บทสรุป  

         ผลงานชุด “เจดีย์ของแม่” ของหทัยรัตน์ มณีรัตน์ เรื ่องความรักของเธอต่อแม่และความ

ศรัทธาในบุญ ทำให้ส่งต่อความรู้สึกและความคิดในห้วงแห่งความสูญเสียนี้ได้อย่างชัดเจนต่อผู้ได้

สัมผัสงานศิลปะของศิลปิน ความทุกข์จากการสูญเสียที่มากมายในใจของศิลปินผู้นี้เป็นที่มาของวิธีการ 

บำบัดความทุกข์และความโศกเศร้า โดยบอกเล่าความรู้สึกเหล่านั้นผ่านงานศิลปะ ผู้สร้างสรรค์ ได้

ศึกษาการถ่ายทอดผลงานที่ใช้เรื่องราวจากประสบการณ์จากการสูญเสียบุคคลที่รักผ่านวัสดุผ้าและ

หยิบเอาพลังบวกจากแนวคิดที่สามารถปรับเปลี่ยนความคิดที่โศกเศร้าฺจากการสูญเสียแต่สอดแทรก

การยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่มีหลักศาสนาแฝงอยู่ ผู้สร้างสรรค์จึงได้ศึกษาส่วนนี้และนำมาปรับใช้ใน

การสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง 

http://www.thapra.lib.su.ac.th/ArtThesis46-
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            2.2.2 สุนนัทา ผาสมวงศ ์

         สุนันทา ผาสมวงค์ เป็นศิลปินจากภาคอีสานที่มีผลงานบอกเล่าเรื่องราวของความสัมพันธ์ใน  

ครอบครัวโดยเฉพาะเรื่องราวของความทุกข์ โดยตีความและแสดงออกมาในรูปแบบศิลปะจัดวาง 

แขวนลอยและประติมากรรมที่มีลวดเป็นวัสดุหลัก ศิลปินกล่าวว่าศิลปะเป็นเครื่องเยียวยาจิตใจ

อารมณ์ความรู้สึกถูกถ่ายโอนเข้าไปในเส้นที่ม้วนและตัดขวางกันไปมาจนเกิดรูปทรงอวัยวะของมนุษย์

ที่ภายนอกดูแข็งแรงแต่จริงๆแล้วเปราะบางและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สำหรับศิลปินนั้นศิลปะมี

พลังในการปลดเปลื้องความเศร้าและแปรเปลี่ยนมันให้กลายเป็นความสุข ผลงานชุด “สภาวะของ

ความทุกข์ (การบำบัดจิต)” เป็นผลงานสะท้อนทัศนคติของศิลปินที่มีต่อประสบการณ์อันเลวร้ายเมื่อ

ครั้งอดีตการพลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งในชีวิตเป็นเวลาอันยาวนานถ่ายทอดอารมณ์ผ่านทัศน

ธาตุ เส้น ที่มีลักษณะหมุนวน ทับซ้อน ราวกับเป็นสายใยผูกมัด ยึดเหนี่ยว  ดึงรั้งความรู้สึกให้ตรึงไว้

ด้วยวัสดุเส้นใยโลหะขนาดเล็ก ด้วยกรรมวิธีการถัก การดัดการมัด ในรูปแบบศิลปะ สื่อผสมจัดวาง 

 

ภาพที่ 8 สภาวะแห่งความทุกข์’ (การบำบัดจิต) 2559 

ถักและดัดวัสดุ ขนาด:แปรผันตามพ้ืนที่ 

ที่มา: http://bab18.bkkartbiennale.com/project/power-of-arts-unleashed/  
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ภาพที่ 9 สภาวะแห่งความทุกข์’ (การบำบัดจิต) 2559 

Technique : ถักและดัดวัสดุ ขนาด: 280x270 cm. 

ที่มา: http://www.resource.lib.su.ac.th/awardsu/web/artdetail?item_id=1187 

 

บทสรุป  

         ผลงานของสุนันทา ผาสมวงค์ มีความโดดเด่นในการเลือกสรรวัสดุ คือการใช้เส้นใยโลหะ เช่น 

เส้นลวด สีดำ สีเงิน เส้นทองเหลือง ขนาดเล็กชนิดนิ่มผ่านกระบวนการ ดัด ถัก กดทับปรากฎลักษณะ

ของเส้นที่หมุนวนทับซ้อนคล้องเก่ียวพันก่อเป็นรูปทรงคล้ายอวัยวะร่างกายมนุษย์รูปแบบกึ่งนามธรรม

ผสานรูปทรงทางความคิดที่ประมวลผลด้วยหลักทางองค์ประกอบศิลป์สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์ แล้ว

นำมาติดตั้งในรูปแบบศิลปะการจัดวางในพื้นที่เฉพาะ ผลงานจึงมีความสมบูรณ์เกิดความแปลกใหม่ 

ผู้ชมผลงานสามารถเดินเข้าไปในพื้นที่ของผลงานสัมผัสอารมณ์ความรู้สึกดังที่ศิลปินต้องการที่จะ

แสดงออกได้มา ดังนั้นผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาการถ่ายถอดผลงานที่ใช้เรื่องราวจากประสบการณ์จากการ

พลัดพรากและก่อให้เกิดสภาวะทุกข์ที่ผ่านวัสดุที่มีการ  วนทับซ้อนกันด้วยเส้น เปรียบเหมือนการ

บำบัดความทุกข์ให้เกิดการปลดปล่อยผ่อนคลายกับการเศร้าโศก ทั้งนี้ผู้สร้างสรรค์จึงหยิบยกการทับ

ซ้อนในผลงานที่มีเนื้อหาใกล้เคียงต่อผลงานของผู้สร้างสรรค์ แต่ผู้สร้างสรรค์นำมาปรับใช้ให้เป็นการ

ทับซ้อนวัสดุด้วยพื ้นผิวที ่ครอบคลุมอยู ่ในผลงาน โดยการไล่ค่าน้ำหนักจากหนักไปเบาเพื ่อสื่อ

ความรู้สึกถึงการปล่อยจากการยึดติดที่ทำให้เกิดความโศกเศร้าและสื่อให้เห็นถึงความเป็นจริงของชีวิต  

http://www.resource.lib.su.ac.th/awardsu/web/artdetail?item_id=1187
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บทที่ 3 

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน 

 

           การศึกษาวิจัยสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุด “ร่องรอยแห่งความสูญเสีย” โดยผู้สร้างสรรค์ได้

พัฒนาผลงานศิลปะจากการศึกษาหลักทฤษฎีจิตวิทยา แนวคิดเชิงพุทธศาสนา รวมถึงการศึกษาแนว

ทางการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีการศึกษาและสร้างสรรค์ผลงานผ่านกระบวน

เทคนิคสื่อผสมและศิลปะการจัดวาง โดยมีขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานดังต่อไปนี้ 

 

1. ที่มาของแนวความคิด 

           ผลงานชุด “ร่องรอยแห่งความสูญเสีย” เป็นภาพสะท้อนของการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก 

นำพาให้เราก้าวเข้าสู่วังวนของความโศกเศร้า จนบางครั้งอาจหลงลืมไปว่าการจากลา เป็นส่วนหนึ่ง

ของชีวิตที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธได้ นอกจาการยอมรับอย่างถูกวิธี มีสติและอุทาหรณ์ที่ดี และ

ด้วยประสบการณ์ส่วนตนของผู้สร้างสรรค์ที่มีต่อการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก เป็นแรงบันดาลใ จสู่

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสื่อผสม ที่สะท้อนสภาวะของการสูญเสีย ความเศร้า และการยึดติดกับ

การมีอยู่ ผ่านรูปทรงและทัศนธาตุอันประกอบขึ้นจากวัสดุของบุคคลที่จากไปรวมตัวกับวัสดุธรรมชาติ 

และกระบวนวิธีในการสร้างร่องรอย พื้นผิว ค่าน้ำหนัก เพื่อแสดงออกความรู้สึกถึงกา รสูญเสียนั้น 

นำไปสู่การสำรวจและการตระหนักถึงความไม่แน่นอนของชีวิต เป็นความเปลี่ยนแปลงที่เราทุกคนต่าง

ต้องเผชิญ 

          ผลงานชุด “ร่องรอยแห่งความสูญเสีย”  จึงเป็นการสร้างร่องรอยทางความรู้สึกที่ได้รับจาก

การสูญเสียบุคคลในครอบครัว เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวและแสดงทฤษฎีที่ค้นพบ เช่น หลักธรรมคำ

สอน ถือเป็นการบำบัดชนิดหนึ่งที่สามารถเรียนรู้ทำความเข้าใจเพื่อการรู้จักตนเอง รวมถึงการเห็น

ความเป็นจริงของชีวิตในความไม่แน่นอน ผู้สร้างสรรค์ใช้เทคนิคการทับซ้อนวัตถุและวัสดุให้เกิด

ร่องรอยในการแสดงออก เพ่ือบันทึกถึงร่อยรอยจากการเห็นคุณค่าของประสบการณ์ชีวิต  ร่องรอยจะ

ทำให้ตระหนักถึงความไม่ประมาทในชีวิตหลังจากสูญเสียและมองเห็นคุณค่าในชีวิตปัจจุบันเพิ่มขึ้น 
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2. กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน 

         2.1 การศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูล 

           การศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นขั้นเบื้องต้นในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือ

ค้นหาแนวทางท่ีจะแสดงออกตามความมุ่งหมายของผู้สร้างสรรค์ 

           การสร้างสรรค์ผลงานสื่อประสมในชุดนี้ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากประสบการณ์

โดยตรงจากการสูญเสียบุคคลในครอบครัวเป็นประสบการณ์ที่สำคัญและมีความหมายต่อจิตใต้สำนึก

ของผู้สร้างสรรค์ 

           ผู้สร้างสรรค์สังเกตและทำความเข้าใจต่อสภาวะอารมณ์ความรู้สึกที่เผชิญกับปฏิกิร ิยา

หลากหลาย เช่น ความโศกเศร้าความเจ็บปวดหดหู่ในห้วงชีวิตหลังจากพบเจอการสูญเสีย  

           การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งสภาวะภายในและการใช้ชีวิตต่อสังคมภายนอกของผู้

สร้างสรรค์ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจนำไปสู่การค้นหาแนวทางทั้งในด้านเนื้อหารูปแบบและเทคนิค

วิธีการในการสร้างสรรค์ผลงานในลำดับต่อไป 

        2.2 การประมวลความคิดและการกำหนดรูปแบบในการสร้างสรรค์ผลงาน 

           การสร้างสรรค์ผลงานชุดร่องรอยแห่งความสูญเสียผู้สร้างสรรค์ได้รับความสะเทือนใจทาง

อารมณ์และความรู ้สึกทั ้งภายในและภายนอก โศกเศร้าเสียใจหดหู่กับการจากไปของบุคคลใน

ครอบครัว เพื่อสะท้อนถึงความสำคัญของชีวิตที่ต้องเผชิญกับการสูญเสียจนต้องนำไปสู่การเยียวยา

ผลกระทบทางจิตใจที่เกิดขึ้นอันนำไปสู่การตระหนักรู้ถึงความไม่แน่นอน โดยมีกระบวนการในการ

กำหนดรูปแบบผลงานดังนี้ 

               2.2.1 การสร้างแบบร่าง 

           การสร้างแบบร่างเป็นการค้นหาโครงสร้างและองค์ประกอบในผลงานโดยรูปทรงสำคัญที่ใช้

สื่อความหมายคือรูปทรงชุดผู้หญิงซึ่งรูปทรงนี้ผู้สร้างสรรค์ได้นำมาวิเคราะห์เพื่อความสอดคล้องกับ

เนื้อหารูปแบบและเทคนิควิธีการในการแสดงออกในผลงานดังนี้ 
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ภาพที่ 10 เป็นการร่างภาพโดยใช้ดิจิตอลในการออกแบบ 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 

             การร่างภาพโดยการใช้ดิจิตอลในการออกแบบเพ่ือต้องการให้โครงสร้างชัดเจนและสมบูรณ์ 

จากนั้นผู้สร้างสรรค์จึงต้องกำหนดสี น้ำหนัก ไว้อย่างคร่าวๆเพื่อให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับสภาวะ

ความรู้สึกมากท่ีสุด 

            2.2.2 การสร้างสรรค์ผลงานจริง 

              จากแบบร่างที่ได้ประมวลวิเคราะห์องค์ประกอบเข้าสู่กระบวนการสร้างพ้ืนผิวร่องรอยของ

การทับซ้อนจากน้ำยางสดปูนและวัสดุอื ่นๆจากธรรมชาติประกอบกับเทคนิคการซ้อนทับเป็นชั้ น

เพ่ือให้เกิดเอกภาพในผลงานมีดังนี้ 

 

ภาพที่ 11 การเตรียมผ้าย้อมสี ตากแห้ง 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 
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ภาพที่ 12 การนำน้ำยางสดเทลงพื้นปูนที่มีพ้ืนผิว 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 

         กระบวนการเตรียมผ้าและการเตรียมน้ำยางสดนั้นจะต้องทำการควบคู่กันไปเพื่อให้ไดผ้ลลัพธ์

ที่กำหนดไว้ ผ้าและข้าวของเครื่องใช้ที่ถูกย้อมในโทนสีที่มัวหมอง นำมารวมตัวกับน้ำยางที่มีความ

เหนียวผสมกับผ้าที่ย้อมเทลงพ้ืนปูนจนแห้ง พ้ืนผิว ร่องรอยจะปรากฏในผลงานทันทีจากการลอกออก

จากพ้ืน 

 

 

ภาพที่ 13 การลอกผ้าที่ผสมน้ำยางสดออกจากพ้ืนปูน 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 
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      2.3 ทัศนธาตุในการสร้างสรรค์ 

          สร้างสรรค์ผลงานประมวลภาพจากความคิดที่ได้รับประสบการณ์การสูญเสียเพื่อให้เห็น

ประเด็นในผลงานที่เชื่อมเป็นสัญลักษณ์ของวัตถุที่มีความโศกเศร้าครอบงำทางจิตใจจนขาดสติ เพ่ือ

แสดงออกถึงความสะเทือนใจและมองเห็นความเป็นจริงของชีวิตรวมถึงทำให้เกิดการลงตัวทางการ

สร้างสรรค์อย่างสูงที่สุด โดยมีขั้นตอนดังนี้  

        รูปทรง ผู้สร้างสรรค์เลือกที่จะแสดงออกด้วยรูปทรงที่แทนค่าสัญลักษณ์เพศหญิงเนื่องจาก  

ประสบการณ์ส ูญเสียพี ่สาวซึ ่งเป็นบุคคลในครอบครัว จ ึงนำรูปทรง 3 มิติที ่แทนสัญลักษณ์

เปรียบเสมือนผู้หญิงที่มีลักษณะแน่นทึบผสมผสานกับเส้นที่เป็นตัวยึดกับรูปทรงที่สื่อสารอารมณ์

ความรู้สึก อันยึดติดกับวัตถุใดวัตถุหนึ่งจนเกิดความรู้สึกอัดแน่น 

        ร่องรอยพื้นผิว ผู้สร้างสรรค์ได้เลือกใช้คราบพ้ืนผิวของวัสดุธรรมชาติจากปูนและน้ำยางที่ ผ่าน 

การลอกออกจากพื้นมีลักษณะแข็งเปราะบางและอ่อนรวมกันอัดแน่น จนแตกสลายฉีกขาดเกิดเป็น

ซาก ปรักหักพังเพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกที่เคยยึดติดกับบุคคลที่จากไปจนเกิดความโศกเศร้า

และขาดสติและความรู้สึกนั้นสลายไปจึงทำให้เกิดร่องรอยของพ้ืนผิวในผลงาน  

        สีและบรรยากาศ ผู ้สร้างสรรค์เลือกใช้สีและบรรยากาศโทนมืดในผลงานที่แสดงออกถึง 

ความรู้สึกลึกซึ้งของความทุกข์รวมถึงความโศกเศร้าหมองจากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก การใช้

บรรยากาศในผลงานที่มีสีดำเป็นหลัก เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความหมายโดยนัยของการสูญเสียจึง

สามารถแสดงออกถึงการครอบงำของความโศกเศร้าและการสิ้นสุดของชีวิตได้ดี 

         องค์ประกอบ การผสมผสานแนวความคิดและรูปแบบในการแสดงออกได้กำหนดให้

องค์ประกอบในงานมีการทับซ้อนกันเป็นชั้นๆจนเกิดร่องรอยของชีวิตคนงานสื่อผสมในชุดนี้จึงได้

ลดทอนองค์ประกอบเหลือเพียงส่วนสำคัญได้แก่รูปทรงและพื้นผิวดังนั้นการสร้างสรรค์ผลงานของผู้

สร้างสรรค์ได้คำนึงถึง จังหวะ ในการจัดวางองค์ประกอบในผลงาน เพ่ือสื่อความหมายและแสดง

เนื้อหาได้ตรงประเด็นมากที่สุด 

          วัสดุ  น้ำยาง / ดินเผา ผู้สร้างสรรค์เลือกที่จะใช้ น้ำยาง เป็นหลักในผลงาน เพราะน้ำยาง

เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตในครอบครัวของผู้สร้างสรรค์และความสัมพันธ์ตั้งแต่เด็ก ดังนั้นวัสดุ น้ำยาง 

จะให้ความยืดยุ่นสูง และเหนียว เป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้ผู้สร้างสรรค์ระลึกถึงชีวิตความเป็นอยู่ร่วมกัน
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ของบุคคลในครอบครัวได้ดี ในส่วนของดินเผาที่นำมาประกอบในผลงาน ผู้สร้างสรรค์เองได้นำดินที่

สกัดจากการเผาของต้นยางและปาล์มจนหลงเหลือเป็นผงดิน เปรียบเสมือนการเกิด -ดับ ในความไม่

เทีย่งของมนุษย์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 

         ผลงานของผู้สร้างสรรค์จะคำนึงถึงพื้นผิวร่องรอยเป็นหลักสำคัญ ดังนั้นในการใช้พื้นผิวจาก  

วัสดุปูนผ้าเครื่องใช้และน้ำยางที่มีการลอกจากพ้ืนทำให้เกิดร่องรอยของวัสดุโดยผู้สร้างสรรค์ใช้พ้ืนผิว

ของปูนและน้ำยางมาผสมกันให้อัดแน่นจนเกิดการแตกปรักหักพังเหลือเพียงเป็นเศษซากของวัสดุทั้ง 

2 เพื่อแสดงถึงร่องรอยของพื้นผิวในตัววัสดุอย่างเด่นชัดที่สื่อแทนความหมายของการเคยยึดติดกับ

บุคคลที่จากไปและเกิดภาวะโศกเศร้าจนขาดสติแต่ยังแฝงไปด้วยความตระหนักรู้เห็นถึงความเป็นจริง

ของชีวิต 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ 

 

         การวิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด ร่องรอยแห่งความสูญเสีย ในครั้งนี้ได้นำเสนอผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลจากการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ จำนวน 1 ชุด โดยแต่ละชุดได้แบ่ง การวิเคราะห์

ผลงานออกเป็น 3 ประเด็นอันประกอบไปด้วย 1. การวิเคราะห์พื้นผิวที่ปรากฏในผลงาน 2. การ

วิเคราะห์ความหมายของรูปทรง 3. การวิเคราะห์ความหมายของร่องรอยจากวัสดุจากผลงาน โดย

รายละเอียดของการวิเคราะห์ผลงาน แบ่งออกเป็น 4 ตอนดังนี้ 

         ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ผลงานชิ้นที่ 1 “ร่องรอยความผูกพัน: traces of bond”  

         ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ผลงานชิ้นที่ 2 “เก็บรัก: keep love”   

         ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ผลงานชิ้นที่ 3 “ถักร้อยรัก: knit love”  

         ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ผลงานชิ้นที่ 4 “บันทึก: record” 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ผลงานชิ้นที่ 1 “ร่องรอยความผูกพัน: traces of bond”  

 

ภาพที่ 14 “ร่องรอยความผูกพัน No.1” 2022 

เทคนิค: สื่อผสม  ขนาด: 255x150 cm. 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 
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ภาพที่ 15 “รายละเอียดผลงาน: ร่องรอยความผูกพัน No.1” 2022  

เทคนิค: สื่อผสม  ขนาด: 255x150 cm. 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 

 

 

ภาพที่ 16 “รายละเอียดผลงาน: ร่องรอยความผูกพัน No.1” 2022 

เทคนิค: สื่อผสม  ขนาด: 255x150 cm. 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 
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        ผลงานชิ้นที่ 1 “ร่องรอยความผูกพัน: traces of bond” เป็นผลงานที่สะท้อนภาพของการ

สูญเสียบุคคลในครอบครัว เพื่อการศึกษาและค้นพบ เรียนรู้ทำความเข้าใจต่อสภาวะหลังจากการ

สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ช่วงเวลาของการสูญเสียที่ประกอบด้วยความไม่คาดคิด กังวลใจ ความรู้สึก

หลากหลายท่วมท้นยากจะบรรยายเมื่อบุคคลที่รักจากไปและรู้สึกว่างเปล่า หวนระลึกถึงความทรงจำ

ที่มีร่วมกันโศกเศร้าจนกระทบการใช้ชีวิต การยอมรับและการเห็นคุณค่าของการสูญเสียครั้งนี้ จึงเป็น

ส่วนสำคัญในการถ่ายทอดเรื ่องราวการสูญเสียและการค้นพบทฤษฎีใหม่แห่งการเรียนรู ้ ซึ ่งผู้

สร้างสรรค์จะใช้เทคนิคในการซ้อนทับของวัสดุที่สำเร็จรูปผสมผสานกับน้ำยาง ที่ให้ความยืดหยุ่น 

เหนียวและแสดงรอยย่นที่ไม่คงที่ในการแสดงออกเพื่อให้เกิกการตระหนักถึงผลร่อยรอยของการ

สูญเสีย ร่องรอยแห่งวินาทีที่มีความสำคัญ ร่องรอยแห่งการตระหนักรู้ถึงความเป็นจริงของชีวิต 

 

 

 
 

ภาพที่ 17 “รายละเอียดผลงาน: ร่องรอยความผูกพัน No.1” 2022 

เทคนิค: สื่อผสม  ขนาด: 255x150 cm. 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 

 



  34 

สรุปจากการพัฒนาผลงานในชิ้นที่ 1  

          จากการสร้างสรรค์ผลงานในชิ้นที่ 1 ทำให้ค้นพบแนวทางที่จะสามารถต่อยอดสำหรับการ

สร้างสรรค์ผลงานชิ้นต่อไปได้ เพื่อค้นหาการเข้าใจด้วยประสบการณ์ของตน นำมาสู่การเข้าถึงการ

ยอมรับความสูญเสียผ่านการสร้างสรรค์ศิลปะสื่อผสม และได้ค้นพบความหมายของร่องรอยที่ปรากฏ

ในผลงานที่หลากหลาย รูปทรงชุดผู้หญิงที่ปรากฏบนพื้นที่ตรงกลางขนาดใหญ่ จึงเป็นภาพสะท้อนถึง

บุคคลที่จากไป ความหมายในรูปทรงที่ปรากฏอยู่ในงาน เพื่อให้เกิดการฉุกคิดถึงการเกิดขึ้น มีอยู่และ

การดับไป  

 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ผลงานชิ้นที่ 2 “เก็บรัก: keep love”   

 

 

 

 

ภาพที่ 18 เก็บรัก No.2” 2022 

    เทคนิค: สื่อผสม  ขนาด: 115x55 cm. 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์  
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ภาพที่ 19 “รายละเอียดผลงาน: เก็บรัก No.2” 2022 

เทคนิค: สื่อผสม  ขนาด: 115x55 cm. 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 

 

         ผลงานชิ้นที่ 2 “เก็บรัก: keep love”  เป็นผลงานที่สะท้อนภาพของการสูญเสียของบุคคลใน

ครอบครัว เพื่อการศึกษาค้นพบและเรียนรู้ทำความเข้าใจต่อสภาวะหลังจากการสูญเสียบุคคลอันเป็น

ที่รัก ช่วงเวลาของการสูญเสียที่ประกอบด้วยความไม่คาดคิด กังวลใจ ความรู้สึกหลากหลายท่วมท้น

ยากจะบรรยายเมื่อบุคคลที่รักจากไป ผลงานชิ้นนี้เปรียบเสมือนการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ผู้ที่จาก

ไปและผลของการอุทิศจะส่งไปถึงผู้ล่วงลับได้ ดังนั้นผลงานชิ้นนี้เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้สูญเสีย

ปรับตัวและยอมรับการสูญเสียได้ดีขึ้น ซึ่งผู้สร้างสรรค์จะใช้เทคนิคในการซ้อนทับของวัสดุที่สำเร็จ

ผสมผสานกับน้ำยาง ที่ให้ระดับของโทนสี ค่าน้ำหนักที่ไม่คงที ่ในการแสดงออกเพื่อตระหนักถึง

ร่องรอยของการสูญเสีย ร่องรอยแห่งการตระหนักรู้ถึงความเป็นจริงของชีวิต 
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ภาพที่ 20 “รายละเอียดผลงาน: เก็บรัก No.2” 2022 

เทคนิค: สื่อผสม  ขนาด: 115x55 cm. 

ทีม่า: ผู้สร้างสรรค์ 

 

สรุปจากการพัฒนาผลงานในชิ้นที่ 2 

            จากผลงานชิ้นแรกที่เป็นจุดเริ่มต้นของประเด็นที่ต้องการแสดงถึงประสบการณ์การสูญเสีย

บุคคลอันเป็นที่รักในครอบครัวที่สะท้อนถึงการยึดติดกับบุคคลที่จากไปจนเกิดความโศกเศร้าและขาด

สติซึ ่ง ถ่ายทอดผลงานในรูปแบบ 3 มิติยังคงใช้วัสดุผ้าผสมน้ำยางมาประกอบในผลงานแต่เริ่ม

ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดวางรูปทรงให้มีลักษณะการพับทับซ้อนเป็นชั้นๆเนื่องจากผลงานสร้างสรรค์ชิ้น

แรกเกิดปัญหาในการจัดวางงานเนื่องจากมีน้ำหนักเกินตัว ผลงานชิ้นที่ 2 จึงเป็นการจัดวางบนแท่น

สอดแทรกข้าวของอุปกรณ์ผู้หญิง เสมือนการอุทิศให้กับบุคคลที่จากไปแต่คงเหลือไว้ซึ่งความทรงจำ 

ใช้ตัววัสดุทั้ง ผ้าและน้ำยางให้มีปริมาตรกลมกลืนกับรูปทรงเพื่อให้ผลงานดูสมบูรณ์เด่นชัดทั้งนี้การ

ปรับเปลี่ยนอย่างมีเหตุผลเพื่อให้ตรงกับเจตนาของการแสดงออกของผู้สร้างสรรค์ทำให้ภาพผลงาน

สร้างสรรค์นี้มีความลงตัวยิ่งขึ้น 
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ผลงานชิ้นที่ 3 “ถักร้อยรัก: knit love”  

 

 

ภาพที่ 21 “ถักร้อยรัก No.3” 2022 

เทคนิค: สื่อผสม  ขนาด: 260x45cm. 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 

 

        ผลงานชิ้นที่ 3 “ถักร้อยรัก: knit love” เป็นผลงานที่สะท้อนภาพของการสูญเสียของบุคคลใน

ครอบครัว ที่ประกอบไปด้วยช่วงเวลาโศกเศร้า แต่ในความโศกเศร้านั้นกลับมีมุมมองหนึ่งที่จะเห็นได้

ว่าการสูญเสียนั้นจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ดังนั้นผลงานชิ้นนี้เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู ้สูญเสีย

ปรับตัวและยอมรับการสูญเสียได้ดีขึ้น ซึ่งผู้สร้างสรรค์จะใช้เทคนิคในผูกมัดของวัสดุจนเกิดความแน่น

และคลาย ผู้สร้างสรรค์จึงมองเห็นถึงสัจธรรมของชีวิตผ่านธรรมชาติที่แสดงออกเพื่อตระหนักถึง

ร่องรอยของการสูญเสีย ร่องรอยแห่งการตระหนักรู้ถึงความเป็นจริงของชีวิต 
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ภาพที่ 22 “รายละเอียดผลงาน: ถักร้อยรัก No.3” 2022 

เทคนิค: สื่อผสม  ขนาด: 260x45cm. 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 

 

 

ภาพที่ 23 “รายละเอียดผลงาน: ถักร้อยรัก No.3” 2022 

เทคนิค: สื่อผสม  ขนาด: 260x45cm. 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 
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ภาพที่ 24 “ถักร้อยรัก No.3” 2022 

เทคนิค: สื่อผสม  ขนาด: 260x45 cm. 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 

 

สรุปจากการพัฒนาผลงานในชิ้นที่ 3 

           การพัฒนาผลงานในชิ้นที่ 3 นี้ เป็นการใช้กระบวนการถักเข้ามาเสริมให้ผลงานมีเอกภาพ

มากขึ้น ซึ่งการถักผ้าที่ห่อหุ้มไปด้วยน้ำยางทำให้เกิดความเหนียวและหนัก ในความหนักที่แขวนห้อย

ลงมาและมีดินเผารองรับตัวผลงานอยู่ตรงพื้น ทำให้ผู้สร้างสรรค์เข้าใจความหมายของร่างกายที่ไม่

เที่ยง ไม่แน่นอน 
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ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ผลงานชิ้นที่ 4 “บันทึก: record” 

 

 

ภาพที่ 25 “บันทึก No.4” 2022 

เทคนิค: สื่อผสม  ขนาด: 60x95 cm. 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 

        ผลงานชิ้นที่ 4 “บันทึก: record”  เป็นผลงานที่สะท้อนภาพของการสูญเสียของบุคคลใน

ครอบครัว เพื่อการศึกษาและค้นพบเรียนรู้ทำความเข้าใจต่อสภาวะหลังจากการสูญเสียบุคคลอันเป็น

ที่รัก โดยผู้สร้างสรรค์เลือกใช้รูปทรงหนังสือที่ถูกเปิดออก เสมือนเป็นการพัฒนาตนเองทั้งด้านกาย 

จิตใจและปัญญา เพื่อพฤติกรรมการเรียนรู้ครบสมบูรณ์จากการเปิดหนังสือและเรียนรู้ ดังนั้นผลงาน

ชิ้นนี้เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้สูญเสียปรับตัวและยอมรับการสูญเสียได้ดีขึ้น ซึ่งผู้สร้างสรรค์จะใช้

เทคนิคในการเย็บแผ่นชิ้นงานเข้าด้วยกันคล้ายเล่มหนังสือ และใช้โทนสีมืดมัวในการแสดงออกเพ่ือ

ตระหนักถึงร่อยรอยของการสูญเสียและเข้าใจความเป็นจริงของชีวิต 
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ภาพที่ 26 “บันทึก No.4” 2022 

เทคนิค: สื่อผสม  ขนาด: 60x95 cm. 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 

 

 

สรุปจากการพัฒนาผลงานในชิ้นที่ 4 

           จากผลงานชิ้นที่ 3 เข้าสู่กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่ 4 ผู้สร้างสรรค์ได้พบว่าน้ำหนัก

ของชิ ้นงานมีมากจนเกินไป จึงส่งผลให้เกิดปัญหาในการติดตั ้งผลงาน ผู ้สร้างสรรค์จึงได้คิด

กระบวนการใหม่ขึ้นด้วยการเย็บแผ่นชิ้นงานเข้าด้วยกันคล้ายเล่มหนังสือ เสมือนการบันทึกร่องรอย

การสูญเสียบุคคลที่จากไป ได้มีการนำผ้าที่ผสมน้ำยางมาเย็บเป็นเล่มให้ดูมีลักษณะคล้ายหนังสือถูก

เปิดออก บ่งบอกถึงการเปิดหนังสือแล้วทำความเข้าใจกับชีวิตและความเป็นจริง 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ  

       - ประการที่ 1 การใช้เศษผ้าในผลงานควรพึงระวังคล้ายเศษวัสดุไม่มีค่า ย่อมอาจส่งผลให้คุณค่า

ของวัสดุนั้นถูกลดทอนลง 

       - ประการที่ 2 ผลงานควรเน้นการนำเสนอร่องรอยบนพ้ืนผิววัสดุ เพ่ือสื่อแทนความคิดถึง 

       - ประการที่ 3 แสดงความรู้สึกที่เป็นอิสระ ผ่านเทคนิควิธีการเพื่อเลี่ยงความเกร็งของตัววัสดใุน

ผลงาน  

       - ประการที่ 4 การให้ความสำคัญกับกระบวนการในตัววัตถุและวัสดุที่ประกอบใช้ 

 

บทสรุป  

         เมื่อศึกษาข้อมูลและทดลองสร้างสรรค์ผลงานร่องรอยของการสูญเสียจากวัสดุธรรมชาติ ทำให้

ผู้สร้างสรรค์ได้ความรู้และเข้าใจทั้งความหมายและความเป็นมาของการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักการ

ยึดติดกับคนที่จากไปจนเกิดภาวะซึมเศร้าและส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน  

         ผู้สร้างสรรค์ได้ประมวลความคิดทั้งหมด โดยการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลทฤษฎีที่นำไปสู่การ

สร้างสรรค์ผลงาน ในผลงานชุด “ร่องรอยแห่งความสูญเสีย” ในรูปแบบของผลงาน 3 มิติสื่อผสม โดย

สร้างสรรค์จากหลากหลายวัสดุ แสดงให้เห็นถึงรูปทรง พ้ืนผิว ค่าน้ำหนักของโทนสีที่มีความหมายแฝง

อยู่ในผลงาน รวมถึงการใช้หลักทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อให้

เกิดความลงตัวและเกิดเอกภาพในงานได้เป็นอย่างดีจึงเป็นประเด็นที ่ทำให้ผู ้สร้างสรรค์ทดลอง

สร้างสรรค์ผลงานพัฒนาต่อยอดด้วยความรู้และความเข้าใจที่ต้องการแสดงออกเป็นผลงานศิลป ะที่

สื่อสารด้วยร่องรอยของพื้นผิวจากวัสดุปูนและน้ำยางที่ประกอบกับผ้าและของใช้ต่างๆของบุคคลที่

จากไป  

        ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ผลงานที่มีความสอดคล้องกับเนื้อหาและชุดข้อมูลที่  ค้นคว้ามาการที่

ใช้ประเด็นเรื ่องการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักที่เป็นประสบการณ์ตรงของผู้วิจัยสร้างสรรค์นำมา 

อธิบายสื่อสารผ่านทัศนธาตุเพื่อให้รับรู้ถึงสภาวะโศกเศร้าจากการสูญเสียบุคคลครอบงำจิตใจจนขาด

สติ  ในตัวผลงานสะท้อนถึงการสูญเสียของบุคคลอันเป็นที่รักและการตระหนักเห็นถึงความเป็นจริง
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ความถึงความไม่แน่นอนของชีวิต เฉกเช่นเดียวกับตัวผลงานที่มีการอัดแน่นด้วยตัวเทคนิคของวัสดุที่

แสดงการยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากจนเกินไปสุดท้ายสิ่งๆนั้นก็ไม่อยู่กับเราไปจนถาวรได้หากแต่มนุษย์

มีสติระลึกถึงบุคคลที่จากไปแล้วเป็นมันจะสามารถเผชิญกับความจริงของชีวิตได้อย่างสงบและปกติได้

ในชีวิต 
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บทที่ 5 

สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

       การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “ร่องรอยแห่งความสูญเสีย” เป็นการสร้างสรรค์ผลงาน

เพ่ือค้นหาแนวทางในการสร้างสรรค์งานศิลปะไปพร้อมๆกับการบำบัดและการเรียนรู้ทำความเข้าใจใน

ชีวิต ผลงานศิลปะของข้าพเจ้าจึงเป็นเหมือนภาพสะท้อนของการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก เพ่ือ

การศึกษาและการค้นหาวิถีทางที่จะวางใจกับเรื่องที่ต้องประสบพบเจอในแต่ละวันของชีวิต ฝึกให้มีสติ

อยู่กับปัจจุบัน การศึกษาสภาวะอารมณ์ของร่างกายและจิตใจผ่านทางการสร้างสรรค์งานศิลปะนี้จึงมี

ความมุ่งหมายเพื่อค้นหาคุณค่าและความสำคัญ มีสติหลังจากการสูญเสียบุคคลที่รัก เพื่อทำความ

เข้าใจในสภาวะการเชื่อมโยงกันระหว่างกายและจิตใจและความเข้าใจในธรรมชาติของชีวิตที่เห็นการ

เกิดข้ึน ตั้งอยู่ และดับไปของสรรพสิ่งทั้งหมด ล้วนเป็นสิ่งที่สามารถทำให้มีสติรู้เท่าทันกับปัจจุบันมาก

ขึ้น 

      จากการสร้างสรรค์ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ ถือเป็นการพัฒนาผลงานที่มีความสมบูรณ์ลงตัวและ

เกิดลักษณะเฉพาะตน ทำให้ผู้สร้างสรรค์เห็นกระบวนการทางการคิดและทางปฏิบัติอย่างเป็นลำดับ

ขั้นตอน เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกถึงขั้นตอนสุดท้ายที่สำเร็จลุล่วง รวมถึงด้านความคิดริเริ่มการค้นหา

รูปแบบและเทคนิควิธีการในการแสดงออกในผลงาน มองเห็นถึงปัญหาและการเรียนรู้ถึงกระบวนการ

แก้ไขปัญหานั้น ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาเรียนรู้และเข้าใจถึงกระบวนการทางศิลปะที่มีความเข้มข้น จน

นำไปสู่การค้นคว้าทดลองพัฒนาปรับปรุงในผลงานให้มีความก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอ  ดังนั้นจึงเป็น

แนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานได้ตรงตามความมุ่งหมาย สามารถสร้างสรรค์งานศิลปะที่มีคุณภาพ 

มีคุณค่าทางสังคมและชีวิตในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี 
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ผลงานวิทยานิพนธ์  ชิ้นที่ 1 

 

 

ภาพที่ 27 “ร่องรอยความผูกพัน No.1” 2022 

   เทคนิค: สื่อผสม  ขนาด: 255x150 cm. 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 
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ผลงานวิทยานิพนธ์  ชิ้นที่ 2 

 

 

ภาพที่ 28 “เก็บรัก No.2” 2022 

   เทคนิค: สื่อผสม  ขนาด: 115x55 cm. 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 
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ผลงานวิทยานิพนธ์  ชิ้นที่ 3 

 

 

ภาพที่ 29 “ถักร้อยรัก No.3” 2022 

เทคนิค: สื่อผสม  ขนาด: 260x45cm. 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 
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ผลงานวิทยานิพนธ์  ชิ้นที่ 4 

 

 

ภาพที่ 30 “บันทึก No.4” 2022 

เทคนิค: สื่อผสม  ขนาด: 60x95 cm. 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 
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