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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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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
บนโลกแห่ ง ความเป็ นจริ ง ที่ เคลื่ อนตัวเปลี่ ย นแปลงไปข้า งหน้าบางครั้ งเราไม่ อาจ
ปฏิเสธเรื่ องราวที่ผา่ นเข้ามาในชีวติ ได้ มนุษย์ทุกคนต่างพบเจอกับเรื่ องราวที่เป็ นความสุ ขและความ
ทุกข์ กระบวนการรับรู้ของมนุ ษย์จากผัสสะของอายตนะทั้งหก คือ ตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ ซึ่ ง
เป็ นทางเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์ที่มีต่อสิ่ งเร้าภายนอกเป็ นปั จจัยที่กระตุน้ ความรู ้สึกให้ระลึกถึงความ
ทรงจา ซึ่งเป็ นกระบวนการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอาจมีหลายส่ วนบนร่ างกายที่สามารถกระตุน้
ให้ระลึกถึงความทรงจา แต่ร่องรอยของแผลเป็ นบนร่ างกายและในจิตใจเป็ นปั จจัยสาคัญ ซึ่ งเมื่อ
ได้รับการกระตุน้ โดยผัสสะด้านใดด้านหนึ่ งก็สามารถทาให้หวนนึ กถึ งความทรงจาจากเรื่ องราว
หรื อประสบการณ์เหตุการณ์ที่ผา่ นมาในอดีตของชีวิตคนเราทุกคน
ความทรงจาในอดีตของแต่ละคนคือสิ่ งสาคัญที่อาจมีผลต่อการดาเนิ นชี วิต จากอดีตที่
สวยงามและเลวร้ ายของทุกความทรงจาจะมีการเสกสรรปั้ นแต่งของเจ้าของความทรงจาอยู่เสมอ
ถึงแม้ความทรงจานั้นจะเกิดขึ้นจากความจริ งแต่ความทรงจาไม่ใช่ความจริ งตลอดไป ประสบการณ์
เหล่านี้มนุษย์ทุกคนต้องประสบพบเจอ หลายคนอาจจะมองว่าความทรงจาที่ไม่ดีเป็ นส่ วนหนึ่ งที่ทา
ให้เกิดร่ องรอยบาดแผลในจิตใจที่เกิดจากการกระตุน้ จากสิ่ งเร้าภายนอกของผัสสะต่าง ๆ แต่ในอีก
มุมมองหนึ่งอดีตที่ดีบางครั้งกลับสามารถทาร้ายบางคนได้มากมายไม่แพ้กนั เมื่อนากลับมามองใน
มุมใหม่ก็สามารถกลายเป็ นบทเรี ยนที่ดีได้ จากกระแสทางวัฒนธรรมและจริ ยธรรมของสังคมไทย
ในปัจจุบนั เหตุการณ์สาคัญและภาพความทรงจาทั้งหลายที่มีผลกระทบต่อจิตใจและการดารงชี วิต
เช่น ความผิดหวังกับการเรี ยน มิตรภาพ การถูกทาร้ายในวัยเด็ก ครอบครัว การงาน และความรัก
ในมุมมองของข้าพเจ้า เหตุการณ์และภาพความทรงจาจากการถูกทารุ ณกรรมทั้งทาง
ร่ างกายและจิตใจในวัยเด็กสาเหตุจากการเมาสุ รามีผลกระทบต่อการดารงชี วิตมากที่สุดทาให้เกิ ด
พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดให้เกิดความเครี ยดทั้งกายและจิตใจ ร่ องรอยบาดแผลที่เกิดขึ้นจากการถูกทา
ร้ายร่ างกายอาจทาให้เกิดรอยแผลเป็ นที่ยงั สามารถลบออกได้ ซึ่ งต่างจากความเจ็บปวดที่สร้างรอย
แผลเป็ นแห่งความทรงจาซึ่ งยากที่จะลบออกจากความรู้สึกในใจได้ ประกอบกับการดารงชีวิตของ
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มนุษย์ในแต่ละวันดารงอยูด่ ว้ ยการทาหน้าที่ให้ถูกต้องกับสภาวะที่เคลื่อนไหวและสอดคล้องกับกฎ
ของธรรมชาติที่สะท้อนความจริ ง ความหมายและมุมมองถึ งเรื่ องราวความไม่มีส่วนใดที่ คงทน
ถาวรของทุกสิ่ งที่เกิดขึ้นเป็ นเพียงธาตุที่ประกอบกันเข้าตามกฎของความเปลี่ยนแปลง ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้
คือสิ่ งที่เป็ นอยูจ่ ริ งและแสดงให้เห็นความเป็ นสัจธรรมและความงดงามของชีวติ มนุษย์
จากที่กล่าวมาข้างต้นข้าพเจ้าจึงมีแนวความคิดในการนาเสนอความเป็ นสัจธรรมใน
การใช้ชีวติ ของมนุษย์ การเกิดขึ้น คงอยูแ่ ละดับไปตลอดจนวิถีชีวติ ที่ผกู พันอยูก่ บั ความไม่เที่ยง โดย
มีความเชื่ อว่าเครื่ องประดับเป็ นวัตถุที่มีพลังขับเคลื่ อนสาคัญที่คนไทยนับตั้งแต่สมัยโบราณมักใช้
เป็ น กุศโลบายในการสอนชี วิตและเป็ นสิ่ งที่ทาให้มนุ ษย์เกิดการพิจารณาชี วิตได้ง่ายขึ้น เพื่อให้มี
ความเข้าใจและไม่หมกมุ่นอยูก่ บั อดีตที่เลวร้าย หรื ออย่างน้อยจะสามารถช่วยลดความเจ็บปวดลงได้
และสามารถดารงชี วิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ โดยการทดลองค้นหาความสัมพันธ์ที่เกี่ ยวข้อง
ระหว่างแผลเป็ นจากความทรงจากับร่ างกาย ซึ่ งมีความเชื่ อมโยงกับเรื่ องราวของร่ องรอยแผลเป็ น
ในจิตใจและให้เครื่ องประดับสื่ อความหมายที่แฝงด้วยทัศนคติ ปรัชญาการมองชี วิต ซึ่ งเป็ นการ
ท างานร่ วมกัน ระหว่า งความหมายและการเปลี่ ย นแปลงของทั้ง วัส ดุ และร่ า งกาย เพื่ อสะท้อ น
เรื่ องราวที่เคยเกิดขึ้นเป็ นกายภาพและสู ญหายดับไป
1.2 วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างสรรค์ผลงานเครื่ องประดับที่ทาหน้าเป็ นกุศโลบายในการสอนชีวิตซึ่ งเป็ นสิ่ ง
ที่ทาให้มนุษย์เกิดการพิจารณาชีวติ ได้ง่ายขึ้นในการบาบัดทางใจ ที่สามารถใช้สื่อสารและช่วยให้มี
แรงยึดเหนี่ยวหรื อแบ่งเบาภาระความเจ็บปวดในใจทาให้ผา่ นพ้นความทุกข์ไปได้
1.3 ขอบเขตในการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
1.1 ศึกษาหาข้อมูลจากการเปลี่ ยนแปลงในโครงสร้ างและความสัมพันธ์ทาง
สังคมอันเป็ นผลมาจากกระแสทางวัฒนธรรมและจริ ยธรรมของสังคมไทยในปัจจุบนั
1.2 ศึกษาข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม การใช้หลักแนวคิดที่สาคัญของ
จิตวิทยาแนวพุทธคือ หลักไตรลักษณ์ เพื่อนาหลักเหตุ ผลไปวิเคราะห์และอธิ บายความหมายของ
ชีวติ ให้สอดคล้องสัมพันธ์กบั ความจริ ง
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2. ขอบเขตด้านการออกแบบ
ศึ ก ษาและสรุ ป วิ เ คราะห์ จ ากข้อ มู ล ทั้ง หมด

โดยการทดลองและค้น หา

ความสัมพันธ์ที่ เหมาะสมของการทางานร่ วมกันระหว่างเครื่ องประดับกับการเปลี่ ย นแปลงของ
ร่ างกาย ซึ่ งมีความเชื่ อมโยงกับร่ องรอยแผลเป็ นในจิตใจจากความทรงจาส่ วนบุคคล เพื่อถ่ายทอด
ให้เป็ นกระบวนการทางานทางศิลปะเครื่ องประดับ เป็ นการสร้างทัศนธาตุ พื้นผิว และรู ปทรงที่ส่ง
ถึงแนวคิดดังกล่าว
1.4 ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา
ตารางที่ 1 ปั ญหาและแนวทางการแก้ปัญหา
ปัญหา
1. ปั ญหาเรื่ องของความทรงจาที่ไม่ดีจากการถูกทารุ ณกรรมตั้งแต่เด็ก ซึ่ งมีผลต่อการดาเนิ นชี วิต
ของแต่ละบุ คคลเป็ นการบัน่ ทอนจิ ตใจและร่ างกายของผูน้ ้ นั อย่างต่อเนื่ อง จากวิธีการแก้ปัญหา
แบบเดิมด้วยการปรึ กษาจิตแพทย์หรื อวิธีการบาบัดทางการแพทย์ ซึ่ งข้าพเจ้ามองว่าวิธีการเหล่านั้น
ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้เพียงพอกับผูป้ ระสบปั ญหาในปั จจุบนั
2. ปั ญหาเรื่ องของความทรงจาในอดีตการยึดติดนึ กถึงแต่ความทรงจาที่เลวร้าย ซึ่ งมีผลเกี่ ยวโยงถึ ง
พฤติ กรรมด้านลบในปั จจุ บนั ก่ อให้เกิ ดความทุ กข์ต่อร่ างกาย อารมณ์ และ จิ ตใจ ทาลายสุ ขภาพ
ตนเองและสู ญเสี ยสัมพันธภาพกับคนอื่น ซึ่ งเป็ นปั ญหาทางด้านจิต
แนวทางการแก้ปัญหา
1. ใช้วิธีการทางศิลปะผ่านการออกแบบเครื่ องประดับในรู ปแบบที่มีความเหมาะสมกับคนไทยใน
ยุคสมัยปั จจุบนั เพื่อใช้เป็ นกุศโลบายในการสอนชี วิตและเป็ นสิ่ งที่ทาให้ผปู ้ ระสบปั ญหาเกิ ดการ
พิจารณาชีวติ ได้ง่ายขึ้น ทาให้สามารถดารงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างปกติ
2. ทาการศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการใช้วธิ ี ทางจิตวิทยาแนวพุทธ เพื่อหาแนวทาง
ในการออกแบบพัฒนาเครื่ องยึดเหนี่ยวจิตใจในรู ปแบบของเครื่ องประดับ
1.5 วิธีการศึกษา
1. ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับขอบเขตของเนื้ อหาของโครงการเช่ น
ศึกษาปัญหาโดยการรวบรวมข้อมูลจากการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างและความสัมพันธ์ ทางสังคม
ซึ่งเป็ นผลมาจากกระแสทางวัฒนธรรมและจริ ยธรรมของสังคมไทยในปั จจุบนั ที่มีอิทธิ พลและมีผล
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ต่ อ ทัศ นคติ ค่ า นิ ย ม และพฤติ ก รรมเลี ย นแบบที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาความรุ น แรงเพื่ อ น าปั ญ หา
ข้อเท็จจริ งจากการศึกษามาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างบาดแผลทางร่ างกายและจิตใจในวัย
เด็กที่มีผลต่อการดาเนินชีวติ เมื่อเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่
2. ศึกษาข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการนาแนวคิดจิตวิทยาแนวพุทธ
โดยใช้หลัก ไตรลักษณ์ซ่ ึงเป็ นแนวคิดที่สาคัญของจิตวิทยาแนวพุทธ เพื่อนาหลักเหตุผลไปวิเคราะห์
และอธิ บายความหมายของชีวติ ให้สอดคล้องสัมพันธ์กบั ความจริ ง
3. ศึกษาโดยการทดลองค้นหาความสัมพันธ์ที่เหมาะสมของร่ างกายกับเครื่ องประดับ
ตาแหน่งของเครื่ องประดับที่มีความสัมพันธ์กบั ร่ างกาย ที่เกี่ยวข้องระหว่างแผลเป็ นจากความทรงจา
ซึ่ งมีความเชื่ อมโยงกับเรื่ องราวของร่ องรอยแผลเป็ นในจิตใจ รวมทั้งศึกษาความเชื่ อและประเภท
ของเครื่ องประดับที่คนไทยสมัยโบราณให้เครื่ องประดับเป็ นวัตถุสาคัญในการใช้เป็ นกุศโลบายใน
การสอนชี วิต และใช้บาบัดรักษาอาการบางอย่างได้ เพื่อหาแนวทางในการสร้างเครื่ องประดับใน
รู ปแบบที่เหมาะสมกับคนไทยในสังคมปั จจุบนั
4. สรุ ปและวิเคราะห์ลกั ษณะที่มีความสาคัญ จากการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลที่
เกี่ ยวข้องกับขอบเขตของเนื้ อหาของโครงการทั้งหมดโดยการแสดงความสัมพันธ์ใ ห้เชื่ อมโยง
ระหว่างข้อมูลผ่านการวิเคราะห์สรุ ปแนวทางการออกแบบโดยอ้างอิงจากทฤษฎีเชิงทางศิลปะต่าง ๆ
เช่ น สี รู ปร่ าง และรู ปทรง เพื่อนาไปใช้เป็ นพื้นฐานในการออกแบบและเป็ นตัวกาหนดทิศทาง
รู ปแบบลักษณะของเครื่ องประดับ
5. นาแนวความคิดจากการสรุ ปและวิเคราะห์ตีความออกกมาเป็ นทัศนะธาตุโดยอ้างอิง
จากทฤษฎีทางศิลปะ มาสร้างผลงานเครื่ องประดับ โดยการทาการทดลองเพื่อเลือกเทคนิคและชนิด
ของวัส ดุ ที่ ใ ช้ใ ห้มี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ การออกแบบและออกแบบร่ า ง (Sketch) เป็ น 2 มิ ติจากนั้น
คัดเลือกแบบที่ดีที่สุดจากแบบทั้งหมด นามาเขียนรายละเอียดเพื่อเขียนแบบจริ งและสร้างหุ่ นจาลอง
3 มิติทดลองจากวัสดุต่างๆ และนาผลมาเปรี ยบเทียบเพื่อคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุดและหาวิธีการแก้ปัญหา
ต่างๆ
6. สร้างชิ้นงานเครื่ องประดับด้วยเทคนิค และวัสดุจากการทาการทดลองและคัดเลือก
วัสดุให้มีความสัมพันธ์กบั แนวทางการออกแบบ
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7. พัฒนาแบบโดยการนาผลงานการออกแบบที่มีความเหมาะสมที่สุด มาปรับปรุ ง
แก้ไขถึงรายละเอียดเพื่อให้ได้แนวทางที่มีความสมบูรณ์ที่สุ ด โดยพิจารณาความสัมพันธ์ของแบบ
เทคนิคการทาชิ้นงาน และนามาปรับปรุ งแก้ไข
8. ประเมิ น ผลจากผลงานการออกแบบที่ พ ฒ
ั นาแล้ว เพื่ อ ค้น หาข้อ ดี ข้อ เสี ย และ
ข้อบกพร่ องของผลงานเครื่ องประดับ เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างงานครั้งต่อไป
1.6 แผนการดาเนินงาน ระยะเวลา ลาดับขั้นตอนของการดาเนินการ
ตารางที่ 2 แผนการดาเนิ นงานระยะเวลาลาดับขั้นตอนของการดาเนินการ
ระยะเวลา
การดาเนินการ
หมายเหตุ
พ.ย.-ธ.ค. 2557 อธิบายแนวความคิด นาเสนอข้อมูลปรึ กษาอาจารย์
นาเสนอหัวข้อ
เตรี ยมเสนอหัวข้อ
ธ.ค 2557
เสนอหัวข้อ สรุ ปประเด็นปัญหา ศึกษาข้อมูลเชิง
ศึกษาค้นคว้าข้อมูล
ลึกเพื่อวิเคราะห์กระบวนการทางาน
ม.ค. 2561
วิเคราะห์และพัฒนาแนวทางในการออกแบบ
สรุ ปและวิเคราะห์ขอ้ มูล
ทัศนธาตุ
ก.พ.2561
รวบรวมแนวความคิด นาผลการวิเคราะห์มาเป็ น ออกแบบเครื่ องประดับ
แนวทางในการออกแบบเครื่ องประดับ
มี.ค.2561
พัฒนาการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงาน
สร้างสรรค์ผลงาน
เครื่ องประดับ
เครื่ องประดับ
เม.ย.- พ.ค.2561
นาเสนอโครงการวิจยั และจัดส่ งรู ปเล่ม
นาเสนอผลงาน

1.7 งบประมาณทีใ่ ช้
1.
2.
3.
4.

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาหาข้อมูล
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทาชิ้นงานจริ ง
ค่าทาเอกสาร
ค่าใช้จ่ายจิปาถะ

ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
รวมทั้งหมด

5,000
10,000
5,000
5,000
25,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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1.8 ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
สร้างสรรค์เครื่ องประดับที่แสดงออกถึงความงามทางพุทธปรัชญาและสุ นทรี ยภาพ
แห่ งร่ องรอยความทรงจา โดยให้เครื่ องประดับทาหน้าที่ ในการบันทึกสร้ างร่ องรอยพื้นผิวในงาน
เครื่ องประดับ เพื่อทาหน้าที่ เตื อนใจให้ระลึ กถึ งความทรงจาในอดี ตและเป็ นกาลังใจให้สามารถ
ดารงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างเป็ นสุ ข
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บทที่ 2
การศึกษาและรวบรวมข้ อมูลทีเ่ กีย่ วข้ องกับงานวิจัย
การศึ ก ษาวิจยั เรื่ องศิ ลปะเครื่ องประดับ ระลึ ก ถึ ง ร่ องรอยแห่ ง ความทรงจาในครั้ ง นี้
เป็ นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างและความสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่ งเป็ นผลมาจากกระแส
ทางวัฒนธรรมและจริ ยธรรมของสังคมไทยในปั จจุ บนั ที่ มีผลต่อทัศนคติ ค่านิ ยมและพฤติ กรรม
การเลียนแบบที่ก่อให้เกิดปั ญหาความรุ นแรง โดยการนาทฤษฎีดา้ นจิตวิทยา เกี่ยวกับกระบวนการ
เกิ ดพฤติกรรมของมนุ ษย์เพื่ออธิ บายพฤติ กรรมอันเนื่ องมาจากสาเหตุ การเมาสุ รา ที่ส่งผลให้เกิ ด
อารมณ์ และความรุ นแรงต่อเด็ก ซึ่ งเป็ นปั จจัยสาคัญที่ มีผลต่อการถ่ ายทอดและซึ มซับเลี ยนแบบ
พฤติกรรมความรุ นแรงโดยไม่รู้ตวั จนเติ บโตเป็ นผูใ้ หญ่ และกลายเป็ นวงจรการกระทารุ นแรงใน
ครอบครัว
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิธีการเยียวยาบาบัดรักษาด้วยวิธีต่างๆ ของผูท้ ี่มี
ความบกพร่ องของกระบวนการทางจิต จากเหตุการณ์และภาพความทรงจาที่เลวร้ายซึ่ งมีผลกระทบ
ต่อจิตใจ เพื่อหาแนวทางสู่ การสร้างแนวคิดในการออกแบบเป็ นเครื่ องประดับ โดยมีความเชื่ อว่า
เครื่ องประดับมีความสัมพันธ์อนั ลึกซึ้ งกับมนุ ษย์มาตั้งแต่ยุคสมัยโบราณ และเป็ นวัตถุที่เชื่ อมโยง
การสื่ อสารถึงความหมาย หรื อประสบการณ์ร่วมผ่านจากมนุ ษย์คนหนึ่ งไปสู่ มนุ ษย์อีกคนหนึ่ งได้
เพราะเครื่ องประดับเป็ นวัตถุที่มีความใกล้ชิดกับร่ างกายของมนุษย์มากที่สุด
จากที่ ก ล่ า วมาข้า งต้น ข้า พเจ้า จึ ง ได้น ากรอบแนวคิ ด และทฤษฎี จ ากการทบทวน
วรรณกรรมมาเป็ นแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์ได้แก่
2.1 การศึกษาการเปลี่ ยนแปลงในโครงสร้ างทางวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ทาง
สังคมไทย
2.2 การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความรุ นแรงในครอบครัวและลักษณะรู ปแบบของ
ความรุ นแรงต่อเด็ก
2.3 การศึกษาทฤษฎีกระบวนการของพฤติกรรมมนุษย์
2.4 การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาบาบัดรักษาด้วยวิธีทางพุทธศาสนา
2.5 การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับการบาบัดรักษาทางการแพทย์
2.6 การศึกษาทฤษฎีศิลปะบาบัดเพื่อใช้บาบัดและเยียวยาทางด้านจิตใจ
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2.7 ผลงานเครื่ องประดับและผลงานศิลปะที่มีความเกี่ยวข้องในการออกแบบ
2.1 การศึกษาการเปลีย่ นแปลงในโครงสร้ างทางวัฒนธรรมและความสั มพันธ์ ทางสั งคมไทย
สังคมมนุษย์มีลกั ษณะเช่นเดียวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆ คือมีการเปลี่ยนแปลง
บางสังคมมีการเปลี่ยนแปลงช้า ขณะที่บางสังคมเปลี่ยนเร็ ว ในอดีตสังคมส่ วนใหญ่เปลี่ยนแปลง
อย่างช้า ๆ จนเกื อบไม่มีอะไรเปลี่ ยนอย่างสาคัญในรอบร้ อยปี แต่ในระยะประมาณร้ อยปี ที่ แล้ว
สังคมจานวนหนึ่ ง เปลี่ ยนแปลงอย่างมากจากสภาพสังคมแบบโบราณกลายเป็ นสัง คมสมัยใหม่
ที่เห็นชัดเจนคือการเปลี่ยนจากสังคมแบบเกษตรกรรมมาเป็ นสังคมอุตสาหกรรม จากสังคมแบบ
ชนบทมาเป็ นสังคมเมือง เป็ นต้น
จากสถานการณ์ สังคมไทยที่ตอ้ งเผชิ ญกับภาวะด้านเศรษฐกิ จ สังคม และวัฒนธรรมที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตความ
เป็ นอยูข่ องครอบครัวและชุ มชนทั้งเขตเมืองและชนบท สถาบันครอบครัวจึงเกิดการปรับเปลี่ ยนทั้ง
โครงสร้าง รู ปแบบ ขนาดของครอบครัวและวิถีชีวิต รวมทั้งสภาพปั ญหาความรุ นแรงในสังคมไทย
ที่มีผลกระทบต่อสถาบันครอบครัว ปั ญหาความรุ นแรงต่อเด็กและความรุ นแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้น
ในสังคมไทยนับวันจะมีระดับความรุ นแรงเพิ่มมากขึ้นและมีลกั ษณะปั ญหาที่ซบั ซ้อน มีการสั่งสมมา
อย่างต่อเนื่อง โดยมีสถิติของหน่วยงานหลายแห่งชี้ให้เห็นว่ามีจานวนผูถ้ ูกกระทาที่เป็ นเด็กและมีจาน
วนเพิ่มสู งขึ้น โดยมีผกู ้ ระทาส่ วนใหญ่เป็ นบุคคลในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับผูถ้ ูกกระทา สาเหตุของ
การกระทาความรุ นแรงในครอบครัวส่ วนใหญ่เกิดจากความไม่รับผิดชอบต่อ ครอบครัวของฝ่ ายชาย
การใช้อานาจหรื ออารมณ์ ใ นการตัดสิ นปั ญหาและมี พ ฤติ ก รรมมัวเมาในสิ่ ง เสพติ ด ท าให้เกิ ด
การทะเลาะวิวาท และทาร้ายร่ างกายและจิตใจซึ่ งปั ญหาความรุ นแรงนั้นก็จะมีความรุ นแรงขึ้นเรื่ อยๆ
จนเป็ นปั ญหาเรื้ อรัง และมีความเสี่ ยงที่จะเกิดผลกระทบที่รุนแรงได้อย่างต่อเนื่ อง ตราบใดที่ไม่มี
การป้ องกันและแก้ไขปั ญหา ยิง่ มีโอกาสเกิดความรุ นแรงในครอบครัวและเสี่ ยงต่อการถูกกระทาซ้ า
ปั จจุ บนั พฤติ ก รรมการดื่ มสุ ราของคนไทยไม่ใ ช่ เรื่ องธรรมดาอี ก ต่อไป เพราะว่า
พฤติกรรมการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เป็ นปั ญหาใหญ่ในสังคมอีกทั้งยังทวีความรุ นแรงมากยิ่งขึ้น
เรื่ อยๆ ไม่ใช่มีแค่ผใู ้ หญ่ที่ดื่มสุ รา แต่ยงั มีท้ งั เด็กวัยรุ่ น และเยาวชนที่ดื่มสุ ราเพิ่มขึ้นเป็ นจานวนมาก
ซึ่ งอาจจะเป็ นสาเหตุ นาไปสู่ การแสดงออกทางพฤติ กรรมต่างๆ จากความรุ นแรงของปั ญหาและ
ผลกระทบที่เกิดจากพฤติกรรมการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดการติดสุ ราเมื่อเข้าสู่ วยั ผูใ้ หญ่
และมีพฤติกรรมส่ อไปในทางการเกิดอาชญากรรมเพิ่มขึ้น
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ภาพที่ 1 เครื่ องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ในสังคมไทยปัจจุบนั
ที่มา : https://news.mthai.com/economy-news/195639.html
2.2 การศึกษาข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับความรุ นแรงในครอบครัวและลักษณะรู ปแบบของความรุ นแรง
ต่ อเด็ก
“ความรุ นแรงในครอบครัว (Domestic Violence) คือ ปรากฏการณ์ของการใช้กาลัง
ประทุษร้ายหรื อการกระทารู ปแบบอื่นที่คุกคามต่อชี วิต จิตใจ เสรี ภาพ ระหว่างบุคคลในครอบครัว
เดียวกันหรื อผูด้ ูแลเพื่อให้ได้มาซึ่ งอานาจที่เหนื อกว่าและการควบคุมผูถ้ ูกกระทา”
มีหลายคนต้องประสบเหตุการณ์ร้ายแรงไม่คาดฝัน แม้จะเกิดขึ้นนานมาแล้วแต่ก็ยงั ไม่
สามารถลืมเหตุการณ์น้ นั ได้ และทาให้ภาพความน่ากลัวยังคงตามหลอกหลอนจนส่ งผลกระทบต่อ
สุ ขภาพจิต บางคนถึงขั้นไม่สามารถดาเนินชีวติ ได้ตามปกติ
ทางการแพทย์มีโรคจิตเวชโรคหนึ่งชื่อ PTSD (Post – traumatic stress Disorder)
หรื อ “ ความผิดปกติที่เกิ ดหลังความเครี ยดที่สะเทือนใจ” เป็ นภาวะความผิดปกติทางอารมณ์ ที่
เกิ ดขึ้นภายหลังพบเหตุการณ์ ความรุ นแรง เช่ น ถูกทาร้ ายร่ างกาย ถูกทารุ ณกรรมทางเพศ ฯลฯ จน
เกิดความเครี ยดและมีพฤติกรรมบางอย่างที่กระทบต่อการดาเนินชีวติ ตามมา1

1

เบญจพร ปั ญญายง, "ความเครี ยดภายหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญ,"
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-LKfwxbL7_0d7PA.
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ปั จจัยที่ทาให้เกิ ดความรุ นแรงในครอบครัวนอกจากสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สังคม
ความยากจน ยาเสพติด ฯลฯ สาเหตุหลัก คือ สุ รา ผูท้ ี่ใช้ความรุ นแรงกับผูอ้ ื่นส่ วนใหญ่เคยใช้ความ
รุ นแรงหรื อการเรี ยนรู ้ การแก้ปัญหาด้วยความรุ นแรงเท่านั้น โดยพบว่าเด็กถูกทุบตี ทาร้ ายหรื อได้
เห็ นความรุ นแรงอยู่เสมอ ๆ จะฝั งใจเรื่ องความรุ นแรง เด็กจะเข้าใจว่าปั ญหาแก้ไขได้ด้วยความ
รุ นแรง นอกจากนี้ การอยู่ใ นภาวะแวดล้อมที่ มี ค วามรุ นแรงเด็ ก จะซึ ม ซับ เลี ย นแบบพฤติ ก รรม
รุ นแรงโดยไม่รู้ตวั เด็กจะกระทาความรุ นแรงต่อเพื่อนและเมื่อเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ก็จะกระทารุ นแรง
ต่อครอบครัวตัวเอง ความรุ นแรงต่อเด็ก คือความรุ นแรงทุกรู ปแบบที่สามารถสร้ างผลกระทบต่อ
เด็กทั้งทางร่ างกาย และจิตใจ จะเห็ นได้ว่า "ความรุ นแรง" สามารถถ่ายทอดจากพ่อ แม่ ลูก หลาน
ต่อไป2

ภาพที่ 2 วงจรของการใช้ความรุ นแรงในครอบครัว
ที่มา : http://www.healthandtrend.com/parental/family/quarrel-in-family-do-not-allow-childrento-know
2.2.1 ความรุ นแรงทางร่ างกาย หมายถึ ง การทาให้เกิ ดอันตราย หรื อทาให้เสี่ ยง
ที่จะเกิดอันตราย ต่อร่ างกายของเด็กจากการกระทาหรื อละเลย ที่จะกระทา ทั้งที่อยูใ่ นวิสัยที่สามารถ
กระทาได้ของบิดามารดา หรื อผูด้ ูแลที่อยูใ่ นฐานะรับผิดชอบเด็ก หรื อผูม้ ีอานาจเหนื อเด็ก หรื อเป็ น

2

สตางค์ ศุภผล, "การกระทารุ นแรงในครอบครัว,"
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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ผูท้ ี่ เด็ ก ไว้ใ จ อาจเกิ ดขึ้ นครั้ งเดี ย วหรื อเกิ ดขึ้ นซ้ า ๆ โดยการกระท าดัง กล่ า ว อาจเกิ ดจากการใช้
ความรุ นแรง หรื อการพยายามให้เกิ ดความเจ็บปวด บาดเจ็บ หรื อเป็ นอันตราย โดยบุคคลที่กระทา
อยู่ใ นสถานะที่ มี ก าลัง เหนื อกว่า หรื อ มี อ านาจในการต่ อ รอง ซึ่ ง ครอบคลุ ม ถึ ง การลงโทษด้ว ย
ความรุ นแรงด้วย

ภาพที่ 3 ร่ องรอยบาดแผลจากการใช้ความรุ นแรงทางร่ างกายต่อเด็กจากสาเหตุการเมาสุ รา
ที่มา : https://news.sanook.com/1765309/
2.2.2. ความรุ นแรงทางอารมณ์และจิตใจ หมายถึง การตอบสนองต่ออารมณ์ของ
เด็กอย่างไม่เหมาะสม เป็ นการสร้างสิ่ งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อพัฒนาการของเด็ก ซึ่ งมีผลทาให้
เกิดผลเสี ยร้ายแรงและต่อเนื่องต่อพัฒนาการทางอารมณ์ของเด็ก นอกจากนี้ ยงั มีการกระทาบางอย่าง
ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุ ขภาพ หรื อพัฒนาการของเด็กทางด้านร่ างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ ศีลธรรม
และสังคม โดยการกระทานั้นอยู่ในวิสัยที่สามารถควบคุ มได้โดยบิดามารดา หรื อบุคคลที่อยู่ใน
ฐานะผูด้ ูแลรับผิดชอบ ผูท้ ี่ได้รับความไว้วางใจ หรื อผูม้ ีอานาจเหนือเด็ก
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ภาพที่ 4 การใช้ความรุ นแรงทางอารมณ์ตอ่ เด็ก
ที่มา : http://www.manager.co.th/family/ViewNews.aspx?NewsID=9540000102610
การวิเคราะห์ หาความสั มพันธ์ ระหว่างบาดแผลทางร่ างกายและบาดแผลทางจิตใจในวัยเด็ก
ตารางที่ 3 ลักษณะวิธีการใช้ความรุ นแรงทางร่ างกายต่อเด็ก
วิธีการใช้
ตัวอย่างของความรุ นแรง ลักษณะทางกายภาพ
ร่ องรอยบาดแผลที่
ความรุ นแรง
ทางร่ างกาย
ที่ถูกกระทาด้วย
เกิดขึ้นจากการถูกทา
ความรุ นแรง
ร้ายด้วยความรุ นแรง
1.ชกต่อยหรื อเตะ
อาการเลือดออกหรื อ
บวม ทั้งจากภายใน
หรื อภายนอกร่ างกาย
และศีรษะบวม
2.จับตัวเขย่าหรื อ
โยน

กระดูกหักซึ่ งไม่
สามารถอธิบายได้
หรื ออธิ บายแล้วไม่
น่าเชื่อ หรื อมีร่องรอย
ประวัติกระดูกหัก
บ่อยครั้ง
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ตารางที่ 4 ลักษณะวิธีการใช้ความรุ นแรงทางร่ างกายต่อเด็ก (ต่อ)
วิธีการใช้
ตัวอย่างของความรุ นแรง ลักษณะทางกายภาพ
ความรุ นแรง
ทางร่ างกาย
ที่ถูกกระทาด้วย
ความรุ นแรง
3.ตีดว้ ยวัสดุหรื อ
สิ่ งของ เช่น ไม้
เรี ยว เข็มขัด ไม้
แขวนเสื้ อหรื อ
สายไฟ

ร่ องรอยบาดแผลที่
เกิดขึ้นจากการถูกทา
ร้ายด้วยความรุ นแรง
แผลเป็ นหรื อรอยช้ า
ทั้งเก่าและใหม่ ซึ่ งดู
ไม่ปกติหรื อไม่
เหมือนกับรอยแผล
จากการเล่นของเด็ก

4.ใช้ไฟจี้หรื อใช้น้ า
ร้อนลวก

รอยแผลไหม้จาก
การถูกไฟจี้หรื อถูก
น้ าร้อนลวก โดย
ปราศจากสาเหตุ
ที่น่าเชื่อถือ

5.จับกดน้ า บีบรัด
คอหรื อผูกมัด
กักขัง หรื อ
บังคับให้กินหรื อ
ดื่มสิ่ งที่เป็ นพิษ
หรื ออันตราย

ร่ องรอยของแผลที่
ข้อมือซึ่ งเกิดจากใช้
เชือกรัดข้อมือหรื อ
ข้อเท้า
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การวิเคราะห์ หาความสั มพันธ์ ระหว่างบาดแผลทางร่ างกายและบาดแผลทางจิตใจในวัยเด็ก
ตารางที่ 5 ลักษณะการใช้ความรุ นแรงที่มีผลทางอารมณ์และจิตใจของเด็ก
วิธีการที่ใช้ความรุ นแรง
ร่ องรอยที่เกิดขึ้นจากความ ลักษณะทางกายภาพที่ถูกกระทา
รุ นแรงทางอารมณ์และจิตใจ ด้วยความรุ นแรงทางอารมณ์และ
จิตใจ
1.ทาให้เด็กรู ้สึกว่าตนเอง เด็กมีอาการแยกตัวหรื อเก็บ
ไม่มีใครรัก ไร้ค่า ไม่คู่
ตัว หวาดกลัว ไม่ไว้ใจผูอ้ ื่น
ควร ต่าต้อย หรื อรู้สึก
และขาดความเชื่อมัน่ ใน
ตกใจกลัว
ตนเอง
2.การดูถูกเหยียดหยาม
เด็กได้รับการปฏิบตั ิต่างกับ
เยาะเย้ย เปรี ยบเทียบใน เด็กคนอื่นในครอบครัว
ลักษณะดูถูก การทาให้
เด็กอับอาย และการโยน
ความผิดให้เด็ก
3.การเลือกปฏิบตั ิ
เด็กเรี ยกร้องความสนใจมาก
แบ่งแยกกีดกัน การ
และพร้อมที่จะก้าวร้าว
ลาเอียง หรื อการจ้อง
รุ นแรง
จับผิดเด็กบางคน
4.การตั้งความหวังซึ่ งเกิน เด็กพยายามทาตัวให้สมบูรณ์
ความเป็ นไปได้ และไม่
แบบจนเกินเหตุผลหรื อเกิน
เหมาะสมกับระดับ
ความพอดี หรื อเครี ยดมาก
พัฒนาการของเด็ก
เมื่อ ทาอะไรไม่ได้ดีอย่างไม่
เป็ นเหตุให้เกิดการกดดัน มีที่ติ
จากการศึกษาผูท้ ี่ประสบเหตุการณ์ ความรุ นแรงในครอบครัว และเหตุการณ์ ความ
รุ นแรงอีกหลายเหตุการณ์ จะส่ งผลกระทบทั้งทางร่ างกายและจิตใจของผูถ้ ูกกระทา เด็กที่ถูกทุบตี
ทาร้ าย หรื อได้เห็ นความรุ นแรงอยู่เสมอจะฝั งใจเรื่ องของความรุ นแรง เด็กจะเข้าใจผิดว่า ปั ญหา
แก้ไขได้ดว้ ยความรุ นแรง ซึ่ งที่แท้จริ งแล้วปั ญหาทุกปั ญหาต้องแก้ไขด้วยเหตุผล ด้วยการพูดจาทา
ความเข้าใจ นอกจากนี้ การอยู่ในภาวะแวดล้อมที่มีความรุ นแรง เด็กจะซึ มซับเลียนแบบพฤติกรรม
รุ นแรงโดยไม่ รู้ตวั จะกระท ารุ นแรงต่ อเพื่ อน และเมื่ อเติ บ โตเป็ นผูใ้ หญ่ ก็ จะกระท ารุ นแรงต่ อ
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ครอบครัวตนเอง และอาจยังรู้สึกว่าเหตุการณ์กาลังจะเกิดขึ้นอีก โดยเฉพาะเมื่อมีอะไรมากระตุน้ ให้
นึ กถึ งเหตุก ารณ์ น้ นั ก็จะไม่มีสมาธิ เครี ยดง่ าย มี ความกังวลเกิ นกว่าเหตุ และอาจก่ อให้เกิ ดความ
เจ็บป่ วยทางด้านร่ างกายตามมา
จะเห็นได้วา่ “ความรุ นแรง” ส่ วนใหญ่แล้วถ่ายทอดจากพ่อ แม่ ลูก หลาน เหลน ต่อไป
ถ้าเราปล่อยให้ความรุ นแรงเกิดขึ้น ไม่วา่ จะมากหรื อน้อยความรุ นแรงก็ยงั อยูใ่ นสังคมต่อไป จึงเป็ น
เหตุผลที่ขา้ พเจ้าต้องป้ องกันไม่ให้ความรุ นแรงแพร่ ขยายถ่ายทอดเป็ นวัฏจักรที่ไม่ดีไปเรื่ อยๆ ซึ่ งผู ้
ได้รับบาดแผลทางจิตใจจากเหตุการณ์เหล่านี้จาเป็ นต้องได้รับการบาบัดรักษาด้วยวิธีการต่างๆ
2.3 การศึกษาทฤษฎีกระบวนการของพฤติกรรมมนุษย์
การศึกษาทางจิตวิทยาในเรื่ องทฤษฎีกระบวนการของพฤติกรรมมนุษย์ เป็ นการศึกษา
เกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมและกระบวนการทางจิ ต (Behaviorand

Mental

Process) เพื่ อ ช่ ว ยให้

การวิเคราะห์ปัญหาและความเข้าใจในรู ปแบบของพฤติกรรมมนุษย์ชดั เจนขึ้น โดยอ้างอิงจากทฤษฎี
ของนักจิตวิทยา นามาอธิ บายสาเหตุของการเกิ ดพฤติ กรรม เนื่ องจากในการกระทาของบุ คคลมี
เหตุผลประกอบเสมอตามสถานการณ์น้ นั ๆ
2.3.1 ความหมายของพฤติกรรม
“พฤติกรรม” คื อ กริ ยา อาการ บทบาท ลี ลา ท่าที การประพฤติ ปฏิ บ ตั ิ
การกระท าที่ แ สดงออกให้ ป รากฏสั ม ผัส ได้ด้ว ยประสาทสั ม ผัส ทางใดทางหนึ่ งใน 5 ทวาร
คื อ โสตสั ม ผัส จัก ษุ สั ม ผัส ชิ ว หาสั มผัส ฆานสั มผัส และทางผิวหนัง หรื อ สามารถวัด ได้ด้ว ย
เครื่ องมือ
ฟรอยด์ (Freud) กล่าวว่าพฤติกรรมไม่ได้มาจากสิ่ งลึกลับ แต่มาจากภายใน
ตัวของบุคคลนั้น ๆ เอง เรี ยกว่า Id ซึ่ งทุกคนมีเหมือนกันหมด
เจมส์ (James) ให้ ชื่ อ สาเหตุ แ ห่ ง พฤติ ก รรมว่า สั ญ ชาตญาณ (Instinct)
กล่ า วว่า พฤติ ก รรมใดที่ ม นุ ษ ย์ท าได้เ หมื อ นกัน นั้น มี ส าเหตุ ม าจากสั ญ ชาตญาณทั้ง สิ้ น ได้ใ ห้
ความหมายของสัญชาตญาณว่า “เป็ นสิ่ งที่ติดตัวมาแต่กาเนิ ด (Innate) แล้วเป็ นสาเหตุที่ก่อให้เกิ ด
พฤติ กรรมขึ้ นเองโดยไม่ต้องมี การสั่งสอน (Unlearned) เป็ นมรดกที่ สืบต่อกันมาทางพันธุ กรรม
(Biological

heritage) ดัง นั้น อิ น ทรี ย ์ (Organism) ในสกุ ล เดี ย วกัน (Species) ก็ ไ ด้รั บ มรดกนี้
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เหมือนกัน ทาให้มีพฤติกรรมที่คล้ายกันซึ่ งอินทรี ยต์ ่างสกุลทาได้ยาก หรื อทาไม่ได้ดีเพราะไม่ได้รับ
มรดกที่วา่ นี้”
นักจิตวิทยากล่าวกันว่าพฤติกรรมทุกอย่างย่อมมีสาเหตุ (Every behavior is
caused) กล่ า วคื อ มนุ ษย์จะแสดงพฤติ ก รรมออกไปโดยไม่ มีส าเหตุ หรื อแสดงออกไปโดยไม่ มี
เหตุ ผ ลไม่ ไ ด้ พฤติ ก รรมซึ่ งกระท าตอบสิ่ ง เร้ า นั้น เราเรี ย กว่ า ปฏิ กิ ริ ย าตอบสนอง (Response)
พฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์น้ ัน เป็ นระบบของความเกี่ ย วเนื่ อ งระหว่า งสิ่ ง เร้ า การประสานสั ม พัน ธ์
(integration) และปฏิกิริยาตอบสนอง3

ภาพที่ 5 สู ตรทางจิตวิทยาของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นแต่ละครั้ง
ที่มา : จิตวิทยาทัว่ ไป (น.169) โดย กันยา สุ วรรณแสง. 2540. กรุ งเทพฯ : อักษรพิทยา.
2.3.2 กระบวนการ (Process) ของการรับรู้
กระบวนการของการรั บรู ้ เป็ นกระบวนการที่ คาบเกี่ ยวกันระหว่างความ
เข้าใจ การคิด การรู้สึก (Sensing) ความจา (Memory) การเรี ยนรู้ (Learning) การตัดสิ นใจ (Decision
making) การแสดงพฤติกรรมเขียนเป็ นสัญลักษณ์แผนภูมิได้ดงั นี้

ภาพที่ 6 กระบวนการของการรับรู้
ที่มา : จิตวิทยาทัว่ ไป (น.175) โดย กันยา สุ วรรณแสง. 2540. กรุ งเทพฯ : อักษรพิทยา.
3

กันยา สุ วรรณแสง, จิตวิทยาทัว่ ไป, พิมพ์ครั้งที่ 3. (กรุ งเทพฯ: อักษรพิทยา, 2540).
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2.3.3 ทฤษฎีการเกิดอารมณ์
อารมณ์ หมายถึง สภาวะของจิตใจที่เกิ ดความปั่ นป่ วนเปลี่ยนแปลง เมื่อมี
สิ่ งเร้ามากระตุน้ ทาให้เกิดอารมณ์ข้ ึน อารมณ์จะเกิดขึ้นฉับพลันทันใด และกว่าจะสงบลงได้ตอ้ งใช้
เวลานาน อารมณ์ ทุ ก อย่า งจะมี ระดับ ความแรงไม่ เท่ า กัน อารมณ์ ระดับ อ่ อนเรี ย กว่า ความรู ้ สึ ก
(Feeling) อารมณ์แรงเรี ยกว่า อาเวค (Emotion) อารมณ์ท้ งั สองมักไม่สามารถแยกออกจากันได้โดย
เด็ดขาด ดังนั้นเมื่อพูดถึงอารมณ์ นักจิตวิทยาจะหมายถึ งความรู ้สึกธรรมดาหรื ออารมณ์ ระดับอ่อน
จนถึงความรู ้สึกที่รุนแรงที่สุด หรื ออารมณ์แรง อารมณ์มกั จะปรากฏอยูใ่ นระยะสั้น เพราะขึ้นอยูก่ บั
ความตึงเครี ยดของประสาท ซึ่ งไม่อาจตึงเครี ยดอยูไ่ ด้นาน4
จากการศึ กษาข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับความรุ นแรงในครอบครัวสาเหตุ จากการเมาสุ รา
ซึ่ งก่อให้เกิดการใช้ความรุ นแรงต่อเด็กทั้งทางด้านร่ างกายและทางด้านอารมณ์และจิตใจ พบว่าเด็ก
ที่ถูกทุ บตีทาร้ ายร่ างกายหรื อได้เห็ นการใช้ความรุ นแรงอยู่เสมอจะฝั งใจเรื่ องความรุ นแรงและจะ
เข้าใจว่าปั ญหาแก้ไขด้วยความรุ นแรงจนเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ ภาพความทรงจาเหตุท้ งั หลายทั้งปวงมี
ผลเกี่ ยวโยงไปถึ งพฤติ กรรมในปั จจุบนั ของผูป้ ระสบปั ญหา การนาทฤษฎี ด้านจิ ตวิท ยาเกี่ ยวกับ
กระบวนการของพฤติ ก รรมมนุ ษ ย์แ ละทฤษฎี ก ารเกิ ด อารมณ์ ม าอ้า งอิ ง เพื่ อ ใช้ เ ชื่ อ มโยงถึ ง
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในปั จจุบนั ของผูใ้ หญ่ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกทาร้ายร่ างกายในวัย
เด็กซึ่ งเป็ นปั ญหาเรื่ องความทรงจาที่เลวร้ายโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อจิตใจ
จากการศึกษาข้อมูลทางด้านจิตวิทยาเกี่ ยวกับกระบวนการแสดงออกของพฤติกรรม
และทฤษฎีการเกิดอารมณ์สามารถสรุ ปเป็ นแผนผังได้ดงั นี้

4

ขนิษฐา วิเศษสาธร, จิตวิทยาทัว่ ไป, พิมพ์ครั้งที่ 2. (กรุ งเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2544).
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ทฤษฎีพฤติกรรมของมนุษย์

ทฤษฎีการเกิดอารมณ์

สิ่ งเร้าภายนอก (External

สิ่ งเร้า (Stimulus)

สิ่ งเร้าภายใน (Internal

Stimulus) เกิดจาก

ตัวที่กระตุน้ ให้เกิด

Stimulus) การทางานของ

พฤติกรรม

อวัยวะต่างๆ ภายในร่ างกาย

สิ่ งแวดล้อมภายนอกร่ างกาย
สิ่ งของ มนุษย์ สัตว์
สภาพการณ์ วัฒนธรรม
ประเพณี ความเชื่อ ค่านิยม
กระตุน้ ให้เกิดพฤติกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่งออกมา

ของมนุษย์
กระตุน้ ร่ างกาย
ผ่านประสาท

การรู้สึก การรับรู้

สัมผัสทั้ง 6
ตีความ (สัญชาน คือการรู ้สึก การใช้

สมองแปล
ความหมายของ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ประสบการณ์เดิมแปลความหมายสิ่ งเร้า ที่
ผ่านประสาทสัมผัสแล้วเกิดความรู ้สึกระลึก
รู ้และแปลความหมาย

การคิด ความเข้าใจ ความจา การเรี ยนรู้ มโนภาพ ที่ทางานร่ วมกับจิต
ก า ร แ ส ด ง อ อ ก ใ น ลั ก ษ ณ ะ เ ดี ย ว กั บ ที่ เ ค ย มี

คิดตัดสิ นใจ

ประสบการณ์รับรู ้มาก่อน ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางร่ างกายขึ้นพร้อม ๆ กับการเกิดอารมณ์

การเกิดพฤติกรรม

ภาพที่ 7 แผนผังแสดงกระบวนการแสดงออกของพฤติกรรมและทฤษฎีการเกิดอารมณ์
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จากการศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ ที่มีผลต่อกระบวนการแสดงออกทาง
พฤติกรรมและทฤษฎีการเกิดอารมณ์ที่อธิ บายของสาเหตุของการเกิดอารมณ์ ทั้งสองทฤษฎีมีตน้ เหตุ
แห่งพฤติกรรมเหมือนกัน คือ
สิ่ ง เร้ า (Stimulus) สิ่ ง เร้ า บางอย่า งเป็ นสิ่ ง เร้ า ภายนอกบางอย่า งก็ เป็ นสิ่ ง เร้ า ภายใน
ร่ างกาย คนเราถูกเร้ าได้เพราะคนเรามีอวัยวะสัมผัส ซึ่ งทาหน้าที่เร้ าจากสิ่ งเร้ าภายนอกหรื อสิ่ งเร้ า
ภายใน
ทฤษฎีท้ งั สองทฤษฎี เกิดจากผลรวมของปั จจัยหลายอย่าง เช่น สิ่ งเร้าหรื อข้อมูลที่เกี่ยว
กับเหตุการณ์ต่าง ๆ จากสิ่ งแวดล้อมส่ งผ่านประสาทสัมผัสไปยังสมอง แล้วสมองก็จะเก็บรวบรวม
ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านั้นไว้เพื่อใช้ในการแปลความหมายของเหตุการณ์ใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นกระบวนการ
ทางาน การคิด ความเข้าใจ ความจา การเรี ยนรู้ และมโนภาพ ที่ ทางานร่ วมกับจิ ตก็แสดงออกใน
ลักษณะเดียวกับที่เคยมีประสบการณ์รับรู ้มาก่อน ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่ างกายขึ้นพร้อมๆ
กับการเกิดอารมณ์และพฤติกรรม
การศึกษากระบวนการพฤติกรรมมนุ ษย์และทฤษฎี การเกิ ดอารมณ์ ที่ใช้เชื่ อมโยงถึ ง
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากปั ญหาเรื่ องความทรงจาที่เลวร้ ายจากการถูกทาร้ ายร่ างกายสาเหตุจาก
การเมาสุ ราที่ ส่ ง ผลให้เ กิ ดอารมณ์ และความรุ นแรงต่ อ เด็ ก ซึ่ ง มี ผ ลต่ อการถ่ า ยทอดและซึ ม ซับ
เลี ยนแบบพฤติ กรรมรุ นแรงโดยไม่รู้ตวั จนเติ บโตเป็ นผูใ้ หญ่และกลายเป็ นวงจรของการกระท า
รุ นแรง สามารถสรุ ปเป็ นแผนผังดังนี้
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สิ่ งเร้าภายนอก (External

สิ่ งเร้า (Stimulus)

สิ่ งเร้าภายใน (Internal

Stimulus) การทะเลาะ

ตัวที่กระตุน้ ให้

Stimulus)ความเจ็บป่ วย

วิวาทของคนในครอบครัว

เกิดพฤติกรรม

ของร่ างกาย สาเหตุจาก
ผลกระทบทางด้านจิตใจ

เหตุการณ์การใช้ความ
รุ นแรงถูกทุบตี,

กระตุน้ ร่ างกาย

ประสบการณ์การถูกทา
ร้ายร่ างกายและจิตใจในวัย
เด็กจากการเมาสุรา

การรู ้สึก การรับรู ้หรื อการ

ผ่านประสาท

จับสัญญาณการถูกทาร้าย

สัมผัสทั้ง 6

และความเจ็บปวด

ภาพความทรงจาไม่ดีถูกบันทึกเก็บไว้ในสมอง ฝังใจเรื่ องความรุ นแรง ซึม
ซับเลียนแบบพฤติกรรมรุ นแรงโดยไม่รู้ตวั
ความทรงจาที่เลวร้ายมีผลกระทบด้านจิตใจระยะยาวจนเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่
ตีความ (สัญชาน คือการรู ้สึก การใช้ประสบการณ์เดิมแปล

สมองแปลความหมาย

ความหมายสิ่ งเร้า ที่ผา่ นประสาทสัมผัสแล้วเกิดความรู ้สึก

ของเหตุการณ์ที่

ระลึกรู ้และแปลความหมาย

เกิดขึ้น

การคิด ความเข้าใจ ความจา การเรี ยนรู ้ มโนภาพ ที่ทางานร่ วมกับจิต
คิดตัดสิ นใจ

การแสดงออกในลักษณะเดี ยวกับที่ เคยมี ประสบการณ์
รั บรู ้ มาก่ อน ทาให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงทางร่ างกายขึ้ น
พร้ อ ม ๆ กับ การเกิ ด อารมณ์ โ กรธ,ก้า วร้ า วไม่ ส ามารถ

การเกิดพฤติกรรมด้านลบและ

ควบคุมอารมณ์ตวั เองได้และมีผลต่อการดาเนินชีวติ

ใช้ความรุ นแรง

วงจรของการใช้ความรุ นแรงในครอบครัว

ภาพที่ 8 แผนผังการเชื่อมโยงทฤษฎีพฤติกรรมมนุษย์และทฤษฎีการเกิดอารมณ์
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จากการสารวจข้อมูลผูท้ ี่ประสบเหตุการณ์ ความรุ นแรงในครอบครัว และเหตุการณ์
ความรุ นแรงอีกหลายเหตุการณ์ จะส่ งผลกระทบทั้งทางร่ างกายและจิตใจของผูถ้ ูกกระทา เด็กที่ถูก
ทุ บ ตี ท าร้ า ย หรื อ ได้เ ห็ น ความรุ น แรงอยู่เสมอจะฝั ง ใจเรื่ อ งของความรุ น แรง เด็ ก จะเข้า ใจผิ ด
ว่า ปั ญ หาแก้ไ ขได้ด้ว ยความรุ น แรง ซึ่ งที่ แ ท้จ ริ ง แล้ว ปั ญ หาทุ ก ปั ญ หาต้อ งแก้ไ ขด้ว ยเหตุ ผ ล
ด้วยการพูดจาทาความเข้าใจ นอกจากนี้ ก ารอยู่ใ นภาวะแวดล้อมที่ มีค วามรุ นแรง เด็ก จะซึ ม ซับ
เลี ยนแบบพฤติกรรมรุ นแรงโดยไม่รู้ตวั จะกระทารุ นแรงต่อเพื่อน และเมื่อเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ก็จะ
กระทารุ นแรงต่อครอบครัวตนเอง และอาจยังรู ้ สึกว่าเหตุการณ์กาลังจะเกิดขึ้นอีก โดยเฉพาะเมื่อมี
อะไรมากระตุน้ ให้นึกถึงเหตุการณ์ น้ นั ก็จะไม่มีสมาธิ เครี ยดง่าย มีความกังวลเกินกว่าเหตุและอาจ
ก่อให้เกิดความเจ็บป่ วยทางด้านร่ างกายตามมา
2.4 การศึกษาข้ อมูลทีเ่ กี่ยวข้ องกับการเยียวยาบาบัดรักษาด้ วยวิธีทางพุทธศาสนา
ความเป็ นมาของการทางานเชิงบาบัด มีความเกี่ยวข้องตั้งแต่การเกิด เจ็บป่ วย และตาย
จากไปจุดประสงค์ของการบาบัดเยียวยาเพื่อบรรเทาหรื อปลอบใจผูท้ ี่กาลังตกอยูใ่ นความเจ็บปวด
ในวัฒ นธรรมก่ อนยุค โมเดิ ร์น ในแง่ ม านุ ษ ยวิท ยาการบ าบัดได้ใ ห้ค วามส าคัญกับ จิ ตวิ ญญาณ
เช่นเดียวกับร่ างกาย
2.4.1 จิตวิทยาแนวพุทธแนวทางเพื่อการเยียวยาและพัฒนาจิตใจมนุษย์ (Buddhist
Psychology : The way to Heal suffering and Cultivate Personal Mental health)
จิตวิทยาแนวพุทธ เป็ นการศึกษาธรรมชาติของจิตใจมนุษย์การวิเคราะห์
จิตใจของมนุ ษย์ สาระสาคัญของจิ ตวิทยาแนวพุทธอยู่ที่การเสนอถึ งหลักการตามธรรมชาติ ของ
กระบวนการเกิ ดและดับทุกข์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเยียวยาและยกระดับคุณภาพจิตใจของมนุ ษย์
ได้แก่ อริ ยสัจสี่ ปฏิจจสมุปบาท และไตรลักษณ์แสดงให้เห็นถึงลักษณะทัว่ ไปของสรรพสิ่ งของ
อนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา เป็ นภาวะที่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่ องกัน เป็ นเหตุผลของกันและกัน ดังพุทธพจน์ที่
ตรัสว่า “สิ่ งใดไม่ เที่ ยง สิ่ งนั้นเป็ นทุกข์ สิ่ งใดเป็ นทุกข์ สิ่ งนั้นเป็ นอนัตตา สิ่ งใดเป็ นอนัตตา สิ่ งนั้น
พึงเห็นด้ วยสั มมาปั ญญาตามที่ มันเป็ นอย่ างนี ว้ ่ า นั่นไม่ ใช่ ของเรา มิใช่ ของเรา มิใช่ เราเป็ นเช่ นนั้น
นั่นไม่ ใช่ ตัวเรา”5
5

ชมพูนุท ศรี จนั ทร์นิล, "จิตวิทยาแนวพุทธ: แนวทางเพื่อการเยียวยาและพัฒนาจิตใจมนุษย์," มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย 29, 4 ตุลาคม-ธันวาคม (2552).
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ตารางที่ 6 การวิเคราะห์หลักปรัชญาพุทธแนวทางเพื่อการเยียวยาและพัฒนาจิตใจมนุษย์
หลักปรัชญาพุทธ
1.ปรัชญาพุทธกับ
หลักอริ ยสัจสี่
2.ปรัชญาพุทธกับ
หลักปฏิจจสมุป
บาทและกฏอิ
ทัปปั จจยตา
3.ปรัชญาพุทธกับ
หลักไตรลักษณ์

เนือ้ หาของหลักปรัชญา
ปั ญหาพื้นฐานของมนุษย์ คือความ
ทุกข์จากความเกิด ความแก่ ความ
เจ็บ และความตาย
หลักธรรมที่มุ่งให้มนุษย์ได้เห็นถึง
ต้นเหตุของความทุกข์ที่แท้จริ งที่
เกิดขึ้นภายในตัวมนุษย์ โดยแสดง
ให้เห็นว่าทุกข์เกิดขึ้นมาอย่างไร
และจะดับลงไปได้อย่างไร
การเข้าใจลักษณะแห่งสรรพสิ่ งที่
เป็ นไปภายใต้กฎไตรลักษณ์อนิจจัง
(ความไม่เที่ยงแท้)
ทุกขัง(ความทนอยูอ่ ย่างเดิมได้ยาก)
อนัตตา(ความไม่มีแก่นสาระ)

หัวใจสาคัญของหลักปรัชญา
การอยูก่ บั ความทุกข์อย่างรู ้เท่าทัน
ตามความเป็ นจริ ง และการหลุด
พ้นจากทุกข์
เป็ นหลักธรรมที่อธิบายถึงทุกสิ่ ง
ที่เกิดขึ้นมาและตั้งอยูจ่ ะต้องอาศัย
เหตุและปั จจัยมาปรุ งแต่งและ
สร้างขึ้นมาเพราะอาศัยกันการที่
สิ่ งทั้งหลายอาศัยกันจึงเกิดมีข้ นึ
สัจธรรมของกฏธรรมชาติอย่าง
หนึ่งของทุกสิ่ ง ที่ไม่มีความจีรัง
ยัง่ ยืน

คาสาคัญ
วัฏจักรของ
ความทุกข์
เหตุปัจจัยของ
การเกิด-ดับ

ความเสื่ อม
สลายความไม่
จีรัง

จากการศึกษาข้อมูลเกี่ ยวกับจิตวิทยาแนวพุทธโดยใช้ ปรัชญาพุทธกับหลักอริ ยสัจสี่
หลักปฏิจจสมุปบาท กฏกฏอิทปั ปัจจยตา และหลักไตรลักษณ์ ในการบาบัดเยียวยาทางจิตใจเพื่อให้
เข้าใจกฏธรรมชาติที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุปัจจัยต่าง ๆ ที่นาไปสู่ ความทุกข์และความ
ดับทุ กข์ เพื่อให้มองเห็ นสาเหตุแห่ งทุกข์และจุดที่ตอ้ งแก้ไข จิ ตวิทยาแนวพุทธจึ งเป็ นแนวคิ ดที่ มี
ประโยชน์ สาหรับผูท้ ี่มีความผิดปกติทางอารมณ์ ซ่ ึ งมีผลกระทบต่อการดาเนิ นชี วิต โดยสามารถนา
จิตวิทยาแนวพุทธไปใช้ในกระบวนการทางจิตวิทยาในหลากหลายมิติ ตั้งแต่การเยียวยาจิตใจคนที่
มีปัญหาทางจิตในระดับที่รุนแรงจนถึ งการนาไปใช้เพื่อพัฒนาและเสริ มสร้ างคุณภาพจิตใจแก่คน
ทัว่ ไป
2.4.2 การเยียวยาบาบัดรักษาด้วยธรรมะบาบัด
“ธรรมะบ าบัด ” ในพระพุ ท ธศาสนามี หลัก อยู่ 3 ประการคื อท าความดี
ละความชัว่ ทาจิตใจให้ปลอดโปร่ งและสงบ จิ ตที่มีสุขภาพดี ย่อมส่ งผลให้การมีสุขภาพดี ตามไป
ด้วยความวิตกกังวลลดความเครี ยด ความซึ มเศร้า และความฉุ นเฉี ยวนั้นเป็ นปั จจัยเสี่ ยงที่สาคัญที่จะ
ทาให้เกิดโรคและปั ญหาสุ ขภาพตามมาไม่วา่ จะเป็ นปั ญหาสุ ขภาพกายหรื อปั ญหาสุ ขภาพจิต การนา

23
หลักศาสนามาประยุกต์ใช้กบั ปั ญหาสุ ขภาพจิต เนื่ องจากผูป้ ่ วยมี ความทุกข์ใจเกี่ ยวกับปั ญหาของ
การเจ็บป่ วยแล้ว ธรรมะบาบัดจะช่วยให้ผปู ้ ่ วยได้เรี ยนรู ้ความจริ งของชีวติ ได้อย่างมีความสุ ข6
ตารางที่ 7 วิธีการใช้ธรรมะเพื่อเยียวยาความเจ็บป่ วยทางใจ
วิธีการใช้ธรรมะเพื่อเยียวยา ตัวอย่างวิธีการใช้ธรรมะเยียวยา ประโยชน์ของการใช้ธรรมะบาบัดด้วย
ความเจ็บป่ วยทางใจ
ความเจ็บป่ วยทางใจ
วิธีต่าง ๆ
1.สวดมนต์เ พื่ อความสงบ
เป็ นการฝึ กสติ สมาธิ ปัญญาทาให้ใจมี
นิ่ง มัน่ คง
ความสงบตั้งมัน่ เห็นหรื อรู ้เท่าทัน
อาการของจิตหรื อกิริยาของจิต ถ้าขาด
สติเผลอเพลินติดไปกับความคิดนึก
ตรึ กตรองปรุ งแต่งอารมณ์ต่างๆ
เหล่านั้นก็จะทาให้เกิดทุกข์
2.การอ่ านหนังสื อหรื อฟั ง
ซี ดีธรรมะ

เป็ นการฝึ กสมาธิ ชั่วขณะหรื อพัฒ นา
เป็ นการฝึ กสมาธิ ในระดับที่สูงขึ้น

3.การนั่ง สมาธิ หลัก แห่ ง
กา ร ผ่ อ น ก า ย ค ล า ย ใ จ
ระหว่ า งการนั่ง สมาธิ ค วร
จะตามรู ้ ลมหายใจเข้าออก
หรื อที่เรี ยกว่าอานาปานสติ
หรื อเพียงได้รู้สึกถึงลม

ช่วยทาให้จิตใจมีความสงบ เป็ นการทา
สมาธิ ข้ นั พื้นฐานให้มีสติอยูก่ บั ตัวเอง

จากการศึกษาข้อมูลเรื่ องธรรมะบาบัด เมื่อมีปัญหาสุ ขภาพจิตผูป้ ่ วยหลายรายเลือกยึด
หลักพุทธธรรมมาใช้ในการบาบัดจิตใจหรื อที่เรี ยกว่า “ธรรมะบาบัด” เน้นเรื่ องการปรับอารมณ์
เพื่อการปรั บเปลี่ ยนพฤติกรรมและการปรั บความคิดซึ่ งสอดคล้องกับหลักพระพุทธศาสนาที่เน้น
การใช้ธ รรมะเพื่ อ เยีย วยาความเจ็บ ป่ วย อาจจะไม่ มี ผ ลต่ อความเจ็บ ป่ วยด้า นร่ า งกายโดยตรง
6

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สานักสารนิเทศ, "ธรรมะบาบัดดูแลผูป้ ่ วยเครี ยด-ป่ วยโรคเรื้ อรัง,"
http://www.moph.go.th/ops/iprg/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=30974.
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แต่ส่งผลต่อการพัฒนาจิตใจ เมื่อใจปกติสุข สงบนิ่ง สบาย ก็จะสามารถเสริ มสร้างภูมิตา้ นเพิ่มความ
เข้มแข็งพร้อมสู ้กบั ความเจ็บป่ วยต่างๆ ได้
2.5 การศึกษาข้ อมูลทีเ่ กี่ยวกับการบาบัดรักษาทางการแพทย์
การบาบัดรักษา (Approach to Treatment) หมายถึง วิธีการที่มีส่วนช่วยให้บุคคลพ้น
จากปั ญหา หรื อเผชิ ญปั ญหาได้ดีข้ ึน อาจกล่าวได้วา่ วิธีการบาบัดรักษาความผิดปกติทางจิตมีหลาย
ประเภท ทั้งนี้ ข้ ึนกับแนวคิด หรื อความเชื่ อของแต่ละทฤษฎี และสาเหตุตลอดจนอาการของความ
ผิดปกติ ประเภทของการบาบัดรักษาได้แก่
จากการศึกษาข้อมูลการบาบัดรักษาด้วยวิธีทางการแพทย์ ซึ่ งได้แก่ การบาบัดแบบใช้
สารเคมี (Chemo Therapy) หรื อที่เรี ยกว่า “เคมีบาบัด” การใช้กระแสไฟฟ้ าบาบัด (Electroplexy)
และการบาบัดโดยการใช้ยาบาบัดซึ่ งมีความแตกต่างกันที่การใช้วธิ ี การในการบาบัดรักษา อย่างไรก็
ตามวิธีต่างๆ เหล่ านี้ มกั ถู กใช้ในการรั กษากับผูท้ ี่ มีความผิดปกติ ทางจิ ตที่ มีสาเหตุ มาจากร่ างกาย
โดยตรง ซึ่ งต่างจากการบาบัดรักษาทางจิตวิทยาซึ่ งเป็ นวิธีการให้บุคคลพยายามเผชิ ญปั ญหานั้นได้
ด้วยการให้ความสาคัญที่การเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลอย่างลึกซึ้ งและพัฒนาตนได้ถึงขีดสุ ด เป้ าหมาย
เพื่อส่ งเสริ มและพัฒนาด้านจิตใจของผูบ้ าบัด วิธีการดังกล่าวจะเป็ นกระจกสะท้อนถึงทัศนะของผู ้
บาบัดให้มองเห็นปั ญหาอย่างแท้จริ ง
2.6 การศึกษาทฤษฎีศิลปะบาบัดเพือ่ ใช้ บาบัดและเยียวยาทางด้ านจิตใจ
ในปั จจุบนั มีการนาศาสตร์ ทางเลือกแขนงใหม่มาใช้กนั อย่างแพร่ หลาย และเป็ นที่รู้จกั
ในวงการด้านศิลปะด้วย เป็ นการบาบัดรักษาผูป้ ่ วย โดยใช้กิจกรรมทางศิลปะรู ปแบบต่างๆ ซึ่ งมา
จากคาศัพท์ภาษาอังกฤษคาว่า “Art Therapy” เมื่อแปลเป็ นศัพท์ภาษาไทย มีการใช้อยู่ 2 แบบ
คือคาว่า “ศิลปะบาบัด” และ “ศิลปกรรมบาบัด”
ศิลปะบาบัด ( Art Therapy) เป็ นศาสตร์ เฉพาะทางที่ มุ่งเน้นกระบวนการเยียวยา
บาบัดรั กษาสาหรั บผูท้ ี่ ขาดความสมดุ ลทั้ง เด็กและรวมถึ งผูใ้ หญ่ เป็ นการใช้กิจกรรมทางศิ ลปะ
เพื่ อวินิจฉัย หรื อข้อบกพร่ องความผิดปกติ บางประการของกระบวนการทางจิ ตใจ และเพื่ อใช้
กิจกรรมทางศิลปะที่เหมาะสม ช่ วยในการบาบัดรักษาและฟื้ นฟูสมรรถนะให้ดีข้ ึน ช่ วยให้มนุ ษย์
เกิ ดความสมดุ ลทั้งร่ างกาย จิตใจและจิ ตวิญญาณ โดยนักศิลปะบาบัดมืออาชี พ ที่ผ่านการเรี ยน
การสอนอย่างเป็ นระบบและมีมาตรฐาน
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ศิลปะบาบัดในทางมนุ ษยปรัชญา เริ่ มต้นในช่ วงต้นศตวรรษที่ 20 จากแนวคิดมนุษย
ปรัชญา (Anthroposophy) คิดค้นโดย ดร.รู ดอล์ฟสไตเนอร์ (Dr.Rudolf Steiner : คศ. 1861 –
1925) นักคิด นักปรัชญา นักฟิ สิ กส์ ชาวเยอรมัน ซึ่ งให้ความหมายการทางานเชิงบาบัด ดังนี้
“Art” คือ ตัวเชื่ อมโยงโลกทางวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ (สิ่ งใดๆ ในชี วิตที่เราเห็นได้
ด้วยกายภาพเทคโนโลยีที่ทนั สมัย) กับโลกทางจิ ตวิญญาณ (สิ่ งใด ๆ ในชี วิตเราเชื่ อนับถื อด้วย
ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี ที่ยงั่ ยืน) ทาให้เกิ ด uniqueCreation of Human Beings ด้วย
Subjective & objective Experience of Learning เช่น เด็กถ่ายทอดจิตวิญญาณผ่านทางศิลปะโดย
ธรรมชาติและไม่มีการลอกเลี ยนแบบเหมือนผูใ้ หญ่บางคน ทาให้เรามองเห็ นนามธรรมแห่ งโลก
ทางจิตวิญญาณเป็ นรู ปธรรมแห่งโลกทางวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติมากขึ้น
“Therapy” คื อ การกระท าใด ๆ ที่ บ าบัดและช่ วยเยีย วยาหรื อบ าบัดให้โครงสร้ า ง
ร่ างกายทางานเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณ ซึ่ งไม่ถือว่าเป็ นการรักษาอาการของโรคตามการวินิจฉัยและ
การสื บค้นข้อมูลของโรคทางการแพทย์ แต่การบาบัดโดยการกระตุน้ ระบบจิตประสาทภูมิคุม้ กัน
ของร่ างกายด้วยกิ จกรรม วิธีการและกระบวนการที่พิสูจน์ขอ้ เท็จจริ งได้ในโลกทางวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติและโลกทางจิตวิญญาณอย่างน่าเชื่อถือชัดเจน7
การบาบัด (Therapy) โดยใช้ศิ ลปะ จึ งเป็ นการกระทาจากภายนอกร่ างกายเข้าไป
หลอมรวมสู่ ภายในเพื่อสร้างสมดุ ล หรื อขจัดภาวะติดขัด การถูกกดภายในให้หลุดหรื อคลายออก
โดยผูร้ ั บ การบ าบัด จะปฏิ บ ัติ โ ดยรั บ ประสบการณ์ จ ากภายนอกเข้า ไปไว้ใ นตัว แล้ว เกิ ด การ
สร้ างสรรค์จากภายใน เพื่อถ่ายทอดอี กครั้ ง ทั้งการรั บความรู ้ สึก (Impress) และแสดงความรู้ สึก
(Express) เหมือนกับจังหวะของลมหายใจเข้าและลมหายใจออก
ศิลปะบาบัดบนพื้นฐานมนุ ษยปรัชญา เป็ นการนาศิลปะทั้งเจ็ดแขนงมาแยกย่อยเป็ น
ศาสตร์ บาบัดต่างๆ ได้แก่ การปั้ นบาบัด (Clay Therapy) การวาดบาบัด (Painting Therapy) ดนตรี
บาบัด (Music Therapy) อรรถบาบัด (Speeh Therapy) ยูริชมีบาบัด (การเคลื่อนไหว – Eurythmy

7

ศุภลักษณ์ เข็มทอง, "จิตวิญญาณจากศิลปะบาบัด," https://www.gotoknow.org/posts/387152.
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Therapy) และละครบาบัด (Drama Therapy) โดยมีศาสตร์ รองรับในแต่ละแขนงว่ามีเหตุผลต่อ
การบาบัดในสภาวะต่างๆ ของผูเ้ สี ยสมดุลทั้งร่ างกาย จิต และจิตวิญญาณ8
ตารางที่ 8 การวิเคราะห์ขอ้ มูลที่เกี่ยวกับทฤษฎีศิลปะบาบัดเพื่อใช้บาบัดเยียวยาทางด้านจิตใจ
วิธีการทีใ่ ช้ เยียวยา
บาบัดรักษา
1.ตัวอย่างลักษณะ
ของการเยียวยา
บาบัดรักษา

1. การปั้นบาบัด

2.การวาดบาบัด

2.วัตถุประสงค์และ
วิธีการของการ
เยียวยา บาบัดรักษา

ใช้บาบัดบุคคลที่มี
ปั ญหาทางด้านจิตใจ
เด็กพิเศษ สมาธิส้ นั
หรื อบุคคลทัว่ ไปเป็ น
การระบายออกทาง
อารมณ์ทางหนึ่งช่วย
ให้ผทู ้ ี่มีปัญหาทางด้าน
อารมณ์และจิตใจได้
 พัฒนาการ
ทางด้านอารมณ์
และสมาธิ
 ใจเย็นขึ้น
 รู ้สึกผ่อนคลาย

ใช้เพื่อบาบัดผูม้ ีปัญหาทาง
จิตที่มีความเครี ยดมากๆ
หรื อมีสิ่งที่เก็บกดไว้ในใจ
เพื่อช่วยบาบัดความผิดปกติ
ทางใจ

3.ผลลัพธ์ที่ได้จาก
การบาบัด

4.คาสาคัญ

8

 สมาธิ
ใจเย็น

3. ดนตรีบาบัด

ใช้กิจกรรมทางดนตรี เพื่อ
ปรับเปลี่ยนพัฒนาและบาบัดผูท้ ี่
มีปัญหาบกพร่ องทางพัฒนาการ
สติปัญญา โรคซึมเศร้า เป้ าหมาย
ของดนตรี บาบัดไม่ได้เน้นที่
ทักษะทางดนตรี แต่เน้นที่
พัฒนาการทางด้านร่ างกาย จิตใจ
อารมณ์ และสังคม
 มีสมาธิกบั สิ่ งที่ทา
 ควบคุมตนเองได้ดีข้ ึน
อยูต่ รงหน้า
 ลดความตึงเครี ยดและ
 รู ้สึกผ่อนคลาย
ความวิตกกังวล
สามารถควบคุมทิศทางการ
เคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ
ได้ดี
 สมาธิ
ผ่อนคลาย



สมาธิ
ผ่อนคลาย

อนุพนั ธ์ พฤกษ์พนั ธ์ขจี, "ศิลปะบาบัด: ความเข้าใจที่ถ่องแท้สู่การเยียวยาที่แท้จริ ง,"
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=WGTVP_tLoziuQSgy4HYDQ&ved=0CB8QFjAC&usg=AFQjCNHx6eumDL7d5-AVnu5ttDsJ6KuuLQ.
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จากการศึ ก ษาข้อมู ล ที่ เกี่ ย วข้องกับ ทฤษฎี ศิ ล ปะบ าบัดสรุ ป ได้ว่า ศิ ล ปะบ าบัดจะมี
กระบวนการและเป้ าหมายที่ชดั เจนในการแก้ปัญหาบางอย่าง หรื อเสริ มสร้างพัฒนาทักษะทางด้าน
ที่ไม่ใช่การพัฒนาความสามารถทางศิลปะ แต่เป็ นการใช้ศิลปะเป็ นเครื่ องมือในกระบวนการบาบัด
ศิลปะบาบัดแนวทางมนุ ษยปรัชญาให้ ความสาคัญทั้งการรั บความรู ้ สึก (Impress) และ (Express)
เหมือนกับจังหวะของลมหายใจเข้าและลมหายใจออก
ศิลปะบาบัด ( Art Therapy) เป็ นการบาบัดรักษาเสริ มและทางเลือกรู ปแบบหนึ่งที่
สามารถนามาเสริ มเข้ากับการดูแล รั กษาและฟื้ นฟูสมรรถภาพ โดยนาศิ ลปะมาประยุกต์ใช้ใน
การวิเคราะห์ และการทาจิ ตบ าบัด นาจิ ตวิเคราะห์ แบบดั้ง เดิ มมาเป็ นพื้นฐานการแสดงออกทาง
ศิลปะ เพื่อเป็ นตัวกระตุน้ ไปสู่ การแสดงออกของความขัดแย้งภายในจิตใจ
การประเมินผลการดู แลรั กษาด้วยศิลปะบาบัด เน้นที่กระบวนการและกิ จกรรมทาง
ศิลปะแต่ไม่ได้เน้นที่ผลงานทางศิลปะ เป็ นการช่วยเหลือผูป้ ่ วยโดยใช้ประโยชน์จากสื่ อศิลปะ ภาพ
และกระบวนการสร้างสิ่ งประดิษฐ์และการตอบสนองจากผูป้ ่ วยกับผลิตภัณฑ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดย
สามารถสะท้อนให้เห็ นการพัฒนาความสามารถ บุ ค ลิ ก ภาพ ความสนใจ ความกัง วลและความ
ขัดแย้งในตัวของแต่ละคนได้ ความสาคัญของศิลปะบาบัดอยู่ที่ กระบวนการในระหว่างทางาน
ศิลปะ ไม่ได้ให้ความสาคัญว่าผลงานสุ ดท้ายจะออกมาอย่างไร แต่ตอ้ งการให้รู้วา่ กาลังวาดอะไร ทา
อะไร คิ ดอะไร และมี สมาธิ กบั สิ่ งที่ อยู่ตรงหน้ามากกว่า เป็ นการใช้ศิลปะเพื่อทาให้ร่างกายและ
อารมณ์ดีข้ ึน ซึ่ งหัวใจของศิลปะบาบัดคือปลดปล่อย มีการพัฒนาทางอารมณ์ ใจเย็น ทาอะไรแล้วมี
สมาธิ
ตารางที่ 9 สรุ ปการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่เกี่ยวกับการเยียวยาบาบัดรักษา
วิธีการที่ใช้
เยียวยา
บาบัดรักษา

1. การเยียวยา
บาบัดรักษาด้วยวิธีทาง
พุทธศาสนา

เครื่องมือที่ใช้ 1. จิตวิทยาแนวพุทธ
ในการเยียวยา 2. ธรรมะบาบัด
บาบัดรักษา 3. ธรรมชาติบาบัด

2.ทฤษฎีศิลปะบาบัด
เพื่อใช้บาบัดเยียวยา
ทางด้านจิตใจ
1. การปั้นบาบัด
2. การวาดบาบัด
3. ดนตรี บาบัด
4. อรรถบาบัด

3. การเยียวยาบาบัดรักษาด้วยวิธี
ทางการแพทย์
1. การบาบัดรักษาทางชีวภาพ
2. การใช้กระแสไฟฟ้ าบาบัด
3. การใช้ยาบาบัด
4. การบาบัดรักษาทางจิตวิทยา
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ตารางที่ 10 สรุ ปการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่เกี่ยวกับการเยียวยาบาบัดรักษา (ต่อ)
วิธีการที่ใช้
เยียวยา
บาบัดรักษา
เครื่องมือที่ใช้
ในการเยียวยา
บาบัดรักษา
วัตถุประสงค์
ของการ
เยียวยา
บาบัดรักษา

ผลลัพธ์ ที่ได้
จากการ
เยียวยา
บาบัดรักษา

คาสาคัญ

1. การเยียวยา
บาบัดรักษาด้วยวิธีทาง
พุทธศาสนา

2.ทฤษฎีศิลปะบาบัด
เพื่อใช้บาบัดเยียวยา
ทางด้านจิตใจ

3. การเยียวยาบาบัดรักษาด้วยวิธี
ทางการแพทย์

5. ยูริชมีบาบัด
6. ละครบาบัด

5. การเชื่อมโยงเสรี
6. การวิเคราะห์ปมขัดแย้ง
7. การวิเคราะห์การถ่ายเทอารมณ์

การเข้าใจปัญหา ต้นเหตุ
ของความทุกข์ สัจธรรม
ของทุกสิ่ ง กฎธรรมชาติ
ที่ไม่มีสิ่งใดจีรังยัง่ ยืน

เป็ นการค้นหาตัวเอง
ผ่านกระบวนการทาง
ศิลปะ ที่แสดงออกทาง
อารมณ์ ความรู ้สึก
ความขัดแย้งที่ซ่อนอยู่
ภายในส่ วนลึกของ
จิตใจ

ใช้ในการเยียวยาบาบัดรักษากับผู ้
ที่มีความผิดปกติทางจิตที่มีสาเหตุ
จากร่ างกายโดยตรง
เป็ นวิธีการที่ให้ตวั บุคคลพยายาม
เผชิญกับปัญหานั้นได้ เช่น เมื่อ
กลัวในสิ่ งใดก็ให้เผชิญหน้ากับสิ่ ง
นั้น

1. ความสงบ
2. ความสมดุล (กาย+ใจ)
3. มีสมาธิ
4. มีสติการกระตุน้ เตือน
ให้คิด ทา พูดในสิ่ งที่
ถูกต้อง

1. การผ่อนคลาย
2. ปรับความสมดุล
ระหว่างร่ างกายกับจิตใจ
3. มีสมาธิ

การใช้ยาเพื่อลดความกระวน
กระวาย ลดความซึ มเศร้า วิตก
กังวล จะช่วยทาให้อาการของโรค
ดีข้ ึนในระยะเวลาสั้น ๆ

1. ความเสื่ อมสลายที่ไม่ 1. สมาธิ
จีรัง
2. ความสมดุล
2. การเกิด-ดับ
3. จิตใจ
3. วัฏจักรของความทุกข์
4. จิตวิญญาณ

1.ร่ างกาย
2.บาบัดกาย

จากการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และได้ท าการศึกษาพิจารณาจาก
เหตุการณ์ที่ตนเองประสบขึ้นแต่วยั เยาว์ รวมถึงศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
ได้แก่ ข้อมูลที่ เก็ บรวบรวมจาก บทความ เอกสาร หนัง สื อ เป็ นต้น โดยการศึ ก ษาและวิเคราะห์
ทฤษฎี กระบวนการของพฤติ กรรมและผลกระทบจากการถูกทาร้ ายร่ างกายในวัยเด็กสาเหตุ จาก

29
การเมาสุ รา ที่ก่อให้เกิ ดบาดแผลทางจิตใจซึ่ งจาเป็ นต้องได้รับการบาบัดรักษา จากการศึกษาและ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการเยียวยาบาบัดรักษาด้วยวิธีต่างๆ ได้แก่การเยียวยาบาบัดรักษาด้วยวิธีทาง
พุทธศาสนา การใช้ทฤษฎีศิลปะบาบัดเพื่อใช้เยียวยาบาบัดรักษาทางด้านจิตใจ และวิธีบาบัดรักษา
ทางการแพทย์ สรุ ปได้ว่าแนวทางการของการบาบัดรั กษาทางการแพทย์ใช้บาบัดรั กษากับผูท้ ี่ มี
ความผิดปกติทางจิตที่มีสาเหตุจากร่ างกายโดยตรง เป็ นการใช้ยาเพื่อลดความกระวนกระวาย ลด
ความซึ มเศร้าวิตกกังวล ช่วยทาให้อาการของโรคดีข้ ึนในระยะเวลาสั้นๆ เพราะเป็ นการบาบัดรักษา
ที่ปลายเหตุ
การศึ ก ษาและรวบรวมข้อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ งานวิ จ ัย ท าให้ เ กิ ด แนวความคิ ด ใน
การใช้กระบวนการในการสร้ างงานศิลปะเครื่ องประดับ เพื่อเป็ นการเรี ยนรู้ เยียวยา บาบัดรักษา
โดยการอ้างอิงแนวคิดดังกล่าวจาก ทฤษฎีศิลปะบาบัด (Art Therapy) เพื่อใช้กิจกรรมในมิติของ
งานเครื่ อ งประดับ อ้า งอิ ง ในเชิ ง ของการท างานเชิ ง บ าบัด รวมทั้ง การเชื่ อมโยงวิ ธี ก ารเยี ย วยา
บาบัดรักษาทางพุทธศาสนากับทฤษฎีศิลปะบาบัดที่มีความแตกต่างกัน มีวตั ถุประสงค์และจุดเน้น
ที่แตกต่างกันแต่ก็ยงั มีบางส่ วนที่ซ้อนทับกันอยูซ่ ่ ึ งสามารถเอื้อประโยชน์ซ่ ึ งกันและกันได้ โดยเป็ น
การซ้อนทับกันระหว่างคาสอนทางพุทธศาสนากับปรัชญาของทฤษฎีศิลปะบาบัดซึ่ งเป็ นการค้าหา
ตนเอง ผลลัพธ์ของกระบวนการเยียวยาบาบัดรักษาทางพุทธศาสนาคือ ความสงบ การมีสมาธิ และ
การมี ส ติ รวมทั้งเป็ นการรั ก ษาทางด้า นจิ ตวิญญาณ ในขณะที่ ผ ลลัพ ธ์ ข องกระบวนการของการ
เยียวยาบาบัดรักษาด้วยทฤษฎีศิลปะบาบัดคือ การมีสมาธิ กบั สิ่ งที่ทาอยูต่ รงหน้า การผ่อนคลาย และ
เป็ นการปรับสมดุลระหว่างกายกับจิตใจซึ่ งเป็ นการรักษาที่ดวงจิต ทั้งหมดที่กล่าวมาข้าพเจ้ามองว่า
ทั้งการซ้อนทับตรงจุดนี้ของทั้งสองทฤษฎีเป็ นสิ่ งที่น่าสนใจ ซึ่ งเป็ นการกระทาจากภายนอกร่ างกาย
เข้าไปหลอมรวมสู่ ภายในเพื่อสร้ างสมดุลทั้งทางร่ างกายและจิตใจ และสามารถใช้เป็ นแนวทางใน
การสร้างสรรค์งานเครื่ องประดับอีกทางหนึ่ง

ภาพที่ 9 การวิเคราะห์ความหมายของคาสาคัญและวิธีการเยียวยาบาบัดรักษา
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2.7 ผลงานเครื่องประดับ และผลงานศิลปะของศิลปิ นทีม่ ีความเกีย่ วข้ องในการออกแบบ
2.7.1 ความทรงจาสู่ การเรี ยนรู ้กบั ‘Saught’ จิวเวอร์ รีจากกับดักระเบิด
เป็ นการออกแบบเครื่ องประดับที่มีแนวความคิดในการนาเอาเศษของกับดัก
ระเบิ ด และซากโลหะที่ หลงเหลื อ จากสงครามมาสร้ างเป็ นเครื่ องประดับ นอกจากจะให้ความ
สวยงามแล้ว สิ่ งที่สอดแทรกลงไปในเครื่ องประดับก็คือเรื่ องราวของสงครามเพื่อให้ผสู ้ วมใส่ และผู ้
พบเห็ นได้เรี ยนรู ้ รวมไปถึงการสร้ างงานให้กบั คนกัมพูชาเพื่อให้เขาเหล่านั้นมีคุณภาพชี วิตที่ดีข้ ึน
นอกจากความทรงจาอันเลวร้ า ยที่ หยัง่ รากฝั ง ลึ ก เข้า ไปในจิ ตใจแล้ว พื้ นที่ สี เลื อด ‘สมรภู มิ รบ’
ก็กลายเป็ นอนุ สรณ์เตือนใจให้คนรุ่ นหลังได้เรี ยนรู้ได้ระลึกถึง เพื่อให้ผทู้ ี่ได้รับผลกระทบจากภัย
สงครามได้สลัดความกลัวที่ฝังลึ กอยู่จิตใจ แนวคิดของงานออกแบบจิวเวอร์ รีได้ถูกแบ่งออกเป็ น
3 คอลเล็กชัน่ คือ อิสระจากความกลัว อิสระจากความยากจนและเป็ นอิสระจากภัยสงคราม

ภาพที่ 10 ผลงานเครื่ องประดับจากกับดักระเบิด
ที่มา : http://www.creativemove.com/design/saughts-handcrafted-jewelry/
2.7.2 สักสี ลงลาย ศิลปะบนเรื อนร่ าง ฟื้ นฟูจิตใจผูป้ ่ วยมะเร็ งเต้านม
เป็ นผลงานที่เกิ ดจากแนวคิดในการเชื่ อมศิลปะของการสักลวดลายบนร่ างกาย
ปิ ดรอยแผลเป็ นอันเกิดจากการผ่าตัดของผูป้ ่ วยมะเร็ งเต้านมเพื่อให้ผปู ้ ่ วยมะเร็ งเต้านมกล้าที่จะเผชิ ญ
กับโลกภายนอกอี กครั้ ง และส่ วนใหญ่จะถูกตัดหัวนมทิ้งไป ซึ่ งส่ งผลกระทบทางด้านจิ ตใจเป็ น
อย่างสู ง และสิ่ งสาคัญที่สุดก็คือเป็ นการสร้างกาลังใจให้กบั ตนเอง การสักลวดลายบนแผลเป็ นงาน
ศิลปะจึงไม่ได้ทาหน้าที่เพียงแค่แต่งเติมความสวยงามบนเรื อนร่ าง แต่ได้ทาหน้าที่ฟ้ื นฟูจิตใจของ
ผูป้ ่ วยที่กาลังมองหาหนทางในการสร้างแรงกายและกาลังใจให้กบั ตนเอง เพื่อเผชิ ญสู่ โลกแห่ งความ
เป็ นจริ งด้วยรอยยิม้ ที่เต็มร้อยอีกครั้ง
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ภาพที่ 11 ศิลปะบนเรื อนร่ าง ฟื้ นฟูจิตใจผูป้ ่ วยมะเร็ งเต้านม
ที่มา : https://www.creativemove.com/creative/pink-tattoo/
2.7.3 ผลงานศิลปะของ Frida Kahalo ที่มีชื่อผลงานว่า The Broken Column
ภาพเขียนของฟรี ดา คาห์โล เป็ นการนาเสนอผลงานศิลปะสะท้อนถึงชีวิตอัน
ขื่ นขมอย่างตรงไปตรงมา บอกเล่ าแทนความทุ กข์ที่ เกิ ดข้นในแต่ล ะช่ วงชี วิตการตั้งครรภ์และ
การผ่าตัดต่างๆ เป็ นภาพเหมือนของตัวเอง มักมีการสื่ อความหมายเชิ งสัญลักษณ์ เกี่ยวกับบาดแผล
ทางกายและทางใจ ฟรี ดาได้รับอิทธิ พลจากวัฒนธรรมพื้นถิ่นเม็กซิ กนั อย่างยิ่ง โดยสะท้อนเป็ น
สี สันอันสดใสในสัญลักษณ์ต่างๆ ในภาพเขียน ฟรี ดา้ เคยกล่าวว่า“ภาพเขียนของฉั นคื อสาส์ นแห่ ง
ความเจ็บปวด...การเขียนภาพทาให้ ชีวิตฉันสมบูรณ์ ”

ภาพที่ 12 “The Broken Column” ผลงานศิลปะของ Frida Kahalo
ที่มา : http://www.paintinghere.com/painting/frida_kahlo_the_broken_column_3074.html
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2.7.4 ผลงานศิลปะชื่อ Starry Night ของ Vincent Willem van Gogh
Vincent Willem van Gogh แวนโก๊ะเป็ นจิตรกรที่มีอิทธิ พลต่อพื้นฐานของ
ศิ ล ปะสมัย ใหม่ ด้ว ยผลงานที่ มี ก ารสื่ อ สารความหมายถ่ า ยทอดความรู ้ สึ ก ผ่ า นภาพเขี ย นจาก
ผลกระทบทางอารมณ์ แวนโก๊ะชอบวาดภาพที่เป็ นวิถีชีวิตชาวบ้านและภาพเขียนที่เป็ น Landscape
หรื อภาพทิวทัศน์ ในช่วงปี ค.ศ. 1889 แวนโก๊ะมีชีวิตที่หดหู่ มากทาให้โทนสี และทีแปรงของภาพ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเนื่องจากผลกระทบทางด้านจิตใจ

ภาพที่ 13 “ราตรี ประดับดาว” (Starry Night) 1889
ที่มา : https://www.muralswallpaper.co.uk/shop-murals/starry-night-van-gogh-art-muralwallpaper/
การวิเคราะห์ แนวคิด จากผลงานเครื่องประดับ ผลงานศิลปะและผลงานงานของศิลปิ นเพือ่ เป็ น
แนวทางในการออกแบบ
หลัง จากที่ ไ ด้ศึ ก ษาผลงานเครื่ อ งประดับ และผลงานศิ ล ปะที่ มี ค วามเกี่ ย วข้อ งใน
การออกแบบที่ศิ ลปิ นและนักออกแบบ ที่ได้นาแนวคิดในของการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะและ
เครื่ องประดับจากผลกระทบจากเหตุการณ์ เลวร้ าย จากการถูกกระทาโดยตรงที่เกิ ดขึ้นกับร่ างกาย
ซึ่ งก่อให้เกิ ดร่ องรอยบาดแผลทางจิตใจ ซึ่ งความทรงจาที่เลวร้ ายในอดีตส่ งผลกระทบต่อการดารง
ชีวติ ประจาวันของผูป้ ระสบเหตุการณ์เหล่านั้น สามารถวิเคราะห์แนวคิดจากผลงานของศิลปิ นและ
นักออกแบบได้ดงั นี้
1. แนวคิดด้านการใช้วสั ดุหรื อวัตถุตน้ ทางที่เกิดจากเหตุการณ์ที่เลวร้าย เป็ นแนวคิดที่
มี ค วามผสมผสานระหว่ า งการน าวัส ดุ ม าใช้ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ แ ละความงาม และสอดแทรก
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ความหมายประสบการณ์และเรื่ องราวเคยเกิดขึ้นเพื่อให้ผสู ้ วมใส่ และผูพ้ บเห็ นได้เรี ยนรู ้หรื อระลึ ก
ถึ ง เป็ นการค้นหาวิธี ก ารและรู ป แบบที่ เหมาะสมในการสร้ างสรรค์เป็ นผลงานเครื่ องประดับ
จุดประสงค์เพื่อรื้ อฟื้ นเยียวยาจิ ตใจ โดยการสื่ อสารเยียวยาร่ องรอยของวัตถุ ที่ใช้เป็ นสาเหตุของ
การถู ก กระท า เป็ นสิ่ ง ที่ ส ะท้อนความสู ญเสี ย จากผลกระทบของการใช้ค วามรุ นแรง และเป็ น
การเยียวยาฟื้ นฟูความกลัวที่ ฝังลึ ก ในจิ ตใจให้ส ามารถก้า วข้า มช่ วงวิกฤต เพียงแค่ความสงบใน
การดาเนินชีวติ
2. แนวคิดด้านการใช้ประสบการณ์หรื อเหตุการณ์ที่เลวร้ายในชี วิต กับการเชื่ อมโยง
ศิลปะเพื่อปิ ดบังร่ องรอยที่เกิ ดบนร่ างกาย และเป็ นการสร้ างกาลังใจให้กบั ตนเอง เช่ น ศิลปะบน
เรื อนร่ าง ฟื้ นฟูจิตใจผูป้ ่ วยมะเร็ งเต้านม เป็ นการใช้ศิลปะเพื่อถ่ายทอดความรู ้ และเป็ นสิ่ งเตือนสติ
ของผูห้ ญิงในประเทศอเมริ กาที่ประสบปัญหามะเร็ งเต้านม ศิลปะจึงไม่ได้ทาหน้าที่เพียงแค่แต่งเติม
ความสวยงามบนเรื อนร่ าง แต่ได้ทาหน้าที่ฟ้ื นฟูจิตใจของผูป้ ่ วยที่กาลังมองหาหนทางในการสร้ าง
แรงกายและกาลังใจให้กบั ตนเอง เพื่อเผชิญสู่ โลกแห่งความเป็ นจริ งด้วยรอยยิม้ ที่เต็มร้อยอีกครั้ง
3. แนวคิดด้านการใช้ศิลปะเพื่อแบ่งปั นเรื่ องราวความเจ็บปวดจากเหตุการณ์อนั เลวร้าย
ในชีวติ จากร่ องรอยบาดแผลภายในจิตใจที่มองไม่เห็น สื่ อสารผ่านงานศิลปะให้ออกมาเป็ นรู ปธรรม
เพื่อให้ผคู ้ นในสังคมเกิดความเห็นอกเห็นใจ เป็ นการลดช่องว่างระหว่างกาลเวลา และเข้าใจกันและ
รับรู้ถึงความทุกข์ทรมาน เช่น ผลงานศิลปะของ ฟรี ดา คาห์โล และ แวนโก๊ะ ซึ่ งผลงานที่มีการสื่ อ
ความหมายเชิ งสัญลักษณ์เกี่ ยวกับบาดแผลทางกายและทางใจที่ถูกสร้างขึ้นเป็ นรู ปธรรมก็สามารถ
บอกเล่าเรื่ องราวบาดแผลภายในจิตใจได้
สรุ ปองค์ ความรู้ ทไี่ ด้ จากการศึกษาและรวบรวมข้ อมูลทีเ่ กี่ยวข้ องกับงานวิจัย
จากประสบการณ์การถูกทาร้ายทางร่ างกายและจิตใจในวัยเด็กของข้าพเจ้า ที่มีสาเหตุ
มาจากการเมาสุ ราของผูใ้ หญ่ที่ อยู่ค รอบครั วก่ อให้เกิ ดความทรงจาที่ เลวร้ า ย ซึ่ ง ถู ก กระตุ ้นจาก
สิ่ ง แวดล้อมต่ า งๆ ที่ อยู่ใ นสั ง คมและส่ งผลกระทบต่ อการดาเนิ นชี วิตทั้ง ในด้านพฤติ กรรมและ
อารมณ์ ทาให้ขา้ พเจ้าต้องการค้นหาวิธีการที่จะทาให้ตนเองก้าวข้ามความทรงจาที่เลวร้าย และให้
สามารถใช้ชีวิตอยูใ่ นสังคมได้อย่างปกติและให้งานวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นจุดเริ่ มต้นที่ช่วยกระตุน้ เตือน
กลุ่ ม คนในสัง คมและเป็ นประโยชน์ ต่อผูท้ ี่ มี ป ระสบการณ์ เดี ย วกับ ข้าพเจ้า ในเรื่ องการใช้ค วาม
รุ นแรงในครอบครัว การศึ กษาข้อ มู ลและทฤษฎี ที่ เกี่ ย วข้องกับ งานวิจยั ที่ ไ ด้ก ล่ า วมาในข้า งต้น
สามารถสรุ ปองค์ความรู้ที่ได้จากการการศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั ได้ดงั นี้
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1. การศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลทางด้านการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างทางวัฒนธรรม
และความสัมพันธ์ทางสังคมไทยพบว่าการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจไทยจากอดีตจนถึง
ปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ วก่อให้เกิดผลเสี ยทางสถาบันครอบครัว รวมทั้งผลกระทบจาก
สภาพปั ญหาความรุ นแรงที่ เพิ่มมากขึ้ นจากพฤติ กรรมมัวเมาในสิ่ งเสพติ ดและการใช้อารมณ์ ใ น
การตัดสิ นปั ญหาซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความรุ นแรงในครอบครัวที่ใช้ความ
รุ นแรงต่อเด็ก พบว่าปั จจัยที่เป็ นสาเหตุหลักคือการเมาสุ ราและก่อให้เกิ ดรู ปแบบของการใช้ความ
รุ นแรง 2 ประเภทคื อ การใช้ความรุ นแรงทางร่ างกายและความรุ นแรงทางอารมณ์ และจิตใจ ซึ่ งมี
ความสัมพันธ์กบั บาดแผลทางจิตใจในวัยเด็ก
2. การวิเคราะห์ข ้อมู ลเรื่ องการใช้ความรุ นแรงสาเหตุ จากการเมาและการใช้ความ
รุ นแรงภายในสถาบันครอบครัวพบว่าเด็กที่ถูกทาร้ายทั้งทางร่ างกายและจิตใจอยูเ่ สมอจะฝังใจเรื่ อง
ความรุ นแรงและแก้ปัญหาด้วยความรุ นแรงและซึ มซับเลี ยนแบบพฤติกรรมรุ นแรงโดยไม่รู้ตวั ไป
จนเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่และพฤติกรรมเหล่านี้ จะกลายเป็ นวงจรของการใช้ความรุ นแรงในครอบครัว
ต่อไป ซึ่ งพฤติกรรมต่างๆ มีความเชื่อมโยงถึงการศึกษาทฤษฎีกระบวนการของพฤติกรรมมนุษย์ที่
อ้า งอิ ง จากทฤษฎี ข องนัก จิ ต วิท ยาและน ามาอธิ บ ายสาเหตุ ข องการเกิ ด พฤติ ก รรมเนื่ องจากใน
การกระทาของบุคคลมีเหตุผลประกอบเสมอตามสถานการณ์น้ นั ๆ ที่ได้อา้ งอิงไว้ในข้างต้น
3. การศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลทั้ง 3 ด้านในเบื้องต้นเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริ งของการทาให้
เกิดความทรงจาที่เลวร้ายและบาดแผลที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ รวมทั้งทาการศึกษาข้อมูลเพื่อหาวิธีที่
จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เกิ ดขึ้นกับข้าพเจ้าซึ่ งการวิจยั ในครั้งนี้ ได้ทาการศึกษาทฤษฎี การเยียวยา
บาบัดรักษาทั้ง 3 วิธีคือ
3.1 การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาบาบัดรักษาด้วยวิธีทางพุทธศาสนา
3.2 การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับการบาบัดรักษาทางการแพทย์
3.3 การศึกษาทฤษฎีศิลปะบาบัดเพื่อใช้บาบัดและเยียวยาทางด้านจิตใจ
ผลการศึ ก ษาการเยียวยาบ าบัดรั ก ษาทั้ง 3 ด้า น สามารถเลื อกวิธี บ าบัดเยีย วยาโดย
การอ้างอิงทฤษฎี ศิลปะบาบัดโดยเน้นการทากิ จกรรมซึ่ งเกี่ ยวข้องกับโครงสร้ างของร่ างกายและ
ทางานเชื่ อมโยงกับจิ ตใจเพื่อให้เกิ ดความสมดุ ลผสมผสานควบคู่กนั ไปกับวิธีทางพุทธศาสนาที่
อ้างอิงหลัก อริ ยสัจ 4 ปฏิจจสมุปบาท และไตรลักษณ์ซ่ ึ งเป็ นการค้นสาเหตุของทุกข์คือปั ญหาและ
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การแก้ปัญหาจากที่มาของทุกข์คือการสามารถค้นหาวิธีการดับทุกข์ให้ผา่ นพ้นความทุกข์น้ นั ไปได้
รวมทั้งการยอมรับสัจธรรมความไม่จีรังของทุกสิ่ งสิ่ งที่เกิดขึ้น
4. การศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูล การศึกษาข้อมูลทางด้านผลงานเครื่ องประดับและผลงาน
ศิลปะของศิลปิ นที่มีความเกี่ ยวข้องในการออกแบบ ซึ่ ง ได้กล่าวมาในข้างต้น ทาให้เกิดแนวคิดใน
ด้านการสร้ างงานเครื่ องประดับที่ใช้ควบคู่ไปกับการอ้างอิ งกระบวนการของทฤษฎี ศิลปะบาบัด
เพื่อให้เกิดกิจกรรมทางศิลปะ 3 วิธีคือ
4.1 การใช้ ว สั ดุ ห รื อ วัต ถุ ต้น ทางที่ เ ป็ นสาเหตุ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ เ ลวร้ า ยที่
ก่อให้เกิดร่ องรอยบาดแผลทางจิตใจนามาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
4.2 การใช้ประสบการณ์ จากเหตุการณ์ ที่ก่อให้เกิ ดความทรงจาที่เลวร้ ายถ่ายทอด
ความรู ้ สึกผ่านงานศิ ลปะเพื่อเป็ นสิ่ งกระตุ น้ เตื อนผูค้ นในสังคม และให้กระบวนการสร้ างสรรค์
ผลงานศิลปะฟื้ นฟูจิตใจของผูป้ ระสบเหตุการณ์น้ นั
4.3 การใช้ศิลปะเพื่ อแบ่ งปั นเรื่ องราวความเจ็บปวดจากเหตุ ก ารณ์ ที่เลวร้ า ยจาก
ร่ องรอยบาดแผลทางใจที่มองไม่เห็นสื่ อสารออกมาเป็ นรู ปธรรมที่มีความหมายในเชิงสัญลักษณ์
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตของเนื้ อหาของโครงการซึ่ งเป็ นผลมา
จากกระแสทางวัฒนธรรมและจริ ยธรรมของสังคมไทยในปั จจุบนั ที่มีอิทธิ พลและมีผลต่อทัศนคติ
และค่านิยม จากการศึกษาข้อมูลทางด้านจิตวิทยา พบว่าเด็กที่ถูกทาร้ายร่ างกายและจิตใจหรื อได้พบ
เห็ นความรุ นแรงอยู่เสมอจะฝั งใจเรื่ องความรุ นแรงซึ่ งมี ผลต่อการถ่ ายทอดและซึ มซับเลี ยนแบบ
พฤติ ก รรมรุ น แรงโดยไม่ รู้ ต ัว จนเติ บ โตเป็ นผู ้ใ หญ่ แ ละจะกระท ารุ น แรงต่ อ ครอบครั ว ตัว เอง
นอกจากนี้ ยงั พบว่าการใช้ความรุ นแรงสามารถถ่ายทอดจาก พ่อ แม่ ลูก หลาน และกลายเป็ นวงจร
ความรุ นแรงในครอบครัว
ผลกระทบของการถู ก ท าร้ า ยร่ า งกายในวัย เด็ ก สาเหตุ จากการเมาสุ รา ที่ ก่ อให้เกิ ด
บาดแผลทางจิตใจจาเป็ นต้องได้รับการเยียวยาบาบัดรักษา จากการศึกษารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับงานวิจยั และนามาวิเคราะห์พบว่าวิธีการเยียวยาบาบัดรักษาด้วยวิธีต่าง ๆ ได้แก่ การบาบัดรักษา
ทางแพทย์ หลัก ปรั ช ญาแนวพุ ท ธ ธรรมะบ าบัด และศิ ล ปะบ าบัด มี จุดมุ่ง หมายที่ เหมื อนกันคื อ
การทากิ จกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับโครงสร้ างของร่ างกายที่ ทางานเชื่ อมโยงกับจิ ตใจเพื่อให้เกิ ดความ
สมดุ ล ท าให้ ท าให้ เ กิ ด แนวคิ ด ในการใช้ ก ระบวนการในการสร้ า งงานศิ ล ปะเครื่ อ งประดับ
โดยการอ้างอิงแนวคิดทฤษฎีศิลปะบาบัด (Art Therapy) เพื่อใช้ประโยชน์จากกระบวนการและ
กิจกรรมในการสร้างงานศิลปะเครื่ องประดับมาปรับใช้ร่วมกับวิธีการเยียวยาทางพุทธศาสนา เพื่อ
ฟื้ นฟู เ ยี ย วยาทางด้ า นจิ ต ใจเพื่ อ ให้ เ ข้า ใจกับ ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยการทดลองส ารวจค้ น หา
กระบวนการ เทคนิค และสื่ ออุปกรณ์ที่หลากหลายเพื่อเป็ นแนวทางที่จะระบายความรู้สึก การให้
ความสาคัญกับความหมายของวัสดุที่ใช้แทนความรู ้สึกไปสู่ ความเข้าใจตนเอง เพื่อตอบสนองไปสู่
การแสดงออกของความขัดแย้งภายในจิตใจกับผลิตภัณฑ์ที่ถูกสร้างขึ้น โดยสามารถสะท้อนให้เห็น
การพัฒนาความสามารถ บุคลิกภาพ ความกังวล และความขัดแย้งในตัวของแต่ละคนได้
ปั ญหาเรื่ องความทรงจาที่ไม่ดีจากการถู กทาร้ ายร่ างกายในวัยเด็กสาเหตุ จากการเมา
สุ รา ที่มีผลต่อการดาเนิ นชี วิตซึ่ งเกี่ ยวโยงถึ งพฤติกรรมด้านลบในปั จจุบนั ก่อให้เกิ ดความทุกข์ต่อ
ร่ างกาย อารมณ์ และจิตใจ ซึ่ งเป็ นปั ญหาทางด้านจิตวิทยา จากปั ญหาดังกล่าวข้างต้นข้าพเจ้าจึงได้
ตั้งสมมุติฐานในการทาวิจยั ครั้งนี้ คือ “การใช้ ประโยชน์ จากกระบวนการและกิจกรรมในการสร้ าง
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งานศิ ลปะเครื่ องประดับจะสามารถช่ วยเยี ยวยาบาบัดรั กษาและแบ่ งเบาภาระความเจ็บปวดในใจ
ทาให้ ผ่านพ้ นความทุกข์ ไปได้ ”
การตั้งสมมุติฐาน เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์สรุ ปผล
ข้อมูล โดยอาศัยการอ้างอิงจากรากฐานของแนวคิดทฤษฎีศิลปะบาบัดและวิธีการเยียวยาบาบัดรักษา
ทางพุทธศาสนาซึ่งเป็ นแนวทางในการพิสูจน์สมมุติฐานอีกที
จากการศึกษาข้อมูลในการวิจยั ครั้งนี้ ตอ้ งการทดลองเพื่อค้นหาวัสดุที่สามารถสะท้อน
แนวคิ ด ของการออกแบบเครื่ อ งประดับ ระลึ ก ถึ ง ร่ อ งรอยแห่ ง ความทรงจาเพื่ อ ค้น หาเทคนิ ค ที่
เหมาะสม การแทนค่าความหมาย ข้อจากัดของวัสดุและกระบวนการทา เพื่อหาความเชื่ อมโยงกับ
การแทนค่าในความหมายเชิ งศิลปะรวมทั้งการเยียวยาบัดรักษาทางพุทธศาสนาและทฤษฎีศิลปะ
บาบัด โดยการนามาวิเคราะห์เพื่อเลือกวัสดุที่จะนามาใช้ในการออกแบบเครื่ องประดับ
การศึ ก ษาและวิเ คราะห์ ข้อ มู ล ท าให้ค้น พบวัส ดุ ห รื อ วัต ถุ ต้น ทางที่ จ ะน ามาใช้ใ น
การสร้ างสรรค์ผลงานเครื่ องประดับ ที่มีความเกี่ ยวข้องกับเนื้ อหาในงานวิจยั สามารถแบ่งออกได้
เป็ น 5 กลุ่มการทดลอง ประกอบไปด้วย
3.1 กระบวนการทดลองเบื้ องต้นเพื่อค้นหาวัสดุ และวิธีก ารที่ ใ ช้ในการสร้ า งสรรค์
ผลงานเครื่ องประดับ เพื่อให้เกิดกิจกรรมการทดลองทางศิลปะ
3.2 กระบวนการทดลองวัสดุและการนาทฤษฎีจากการศึกษาข้อมูลมารวบรวมและ
วิเคราะห์ เพื่อไปสู่ การสร้างรู ปทรงที่มีความหมายในเชิงสัญลักษณ์
3.3 กระบวนการออกแบบเพื่อค้นหาความสัมพันธ์กบั ตาแหน่งที่ติดตั้งบนร่ างกายและ
การสร้างรู ปทรงที่มีความหมายเฉพาะตัวในเชิงสัญลักษณ์
3.4 การทดลองสร้ างหุ่ นจาลอง 3 มิติ ที่มีความหมายเฉพาะตัวในเชิงสัญลักษณ์ เพื่อ
พัฒนาไปสู่ แนวทางการสร้างสรรค์ผลงานเครื่ องประดับ
3.5 การค้นพบเทคนิคและวัสดุในการสร้างสรรค์ผลงานเครื่ องประดับ เพื่อให้มีความ
สอดคล้องกับการสร้างรู ปทรงที่มีความหมายเฉพาะตัวในเชิงสัญลักษณ์
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3.1 กระบวนการทดลองเบื้ อ งต้ น เพื่ อ ค้ น หาวั ส ดุ แ ละวิ ธี ก ารที่ ใ ช้ ในการสร้ างสรรค์ ผ ลงาน
เครื่องประดับ เพือ่ ให้ เกิดกิจกรรมการทดลองทางศิลปะ
ตารางที่ 11 กระบวนการทดลองเพื่อค้นหาวัสดุและวิธีการในการสร้างสรรค์เครื่ องประดับ
3.1.1 วัสดุหรือวัตถุต้นทางที่ถูกบันทึกความรุ นแรงเอาไว้ ในกลุ่มที่มคี วามเกีย่ วข้ องกับความเป็ นเด็ก ที่สื่อ
ถึงความน่ ารัก ความสดใส
วัตถุตน้ ทางที่ถูกบีบอัดให้บิด
เบี้ยวแสดงออกถึงการใช้ความ
รุ นแรง

กระบวนการคืน
รู ปทรง

ลักษณะของวัตถุตน้
ทางที่คืนรู ปทรงแล้ว

ผลลัพธ์ที่ได้

การรี ดเป็ นแผ่นเรี ยบจะยัง
รักษารักษารู ปทรงเดิมไว้
ได้แต่เป็ นการทาลาย
กราฟิ กเดิม ซึ่งทาให้
ความหมายเดิมเปลี่ยนไป

1

ฟอยล์ห่อช็อคโกแล็ต

สามารถท าให้รูป ทรงนั้น
กลับ มาใกล้เ คี ย งของเดิ ม
ได้โ ดยไม่ ท าลายกราฟิ ก
และรู ปทรงเดิมมากนัก

2

กล่องช็อคโกแล็ต

3.1.2 วัสดุหรือวัตถุต้นทางที่ถูกบันทึกความรุ นแรงเอาไว้ ในกลุ่มที่มคี วามเกีย่ วข้ องกับผู้ใหญ่ ที่สื่อถึงความ
มึนเมาและเป็ นสาเหตุที่ก่อให้ เกิดความรุ นแรง
วัตถุตน้ ทางที่ถูกบีบอัดให้บิด
เบี้ยวแสดงออกถึงการบันทึก
ความรุ นแรงเอาไว้

1

กระป๋ องเบียร์ลีโอ

กระบวนการคืน
รู ปทรง

ลักษณะของวัตถุตน้
ทางที่คืนรู ปทรงแล้ว

ผลลัพธ์ที่ได้

รู ปทรงกลับมาใกล้เคียง
ของเดิมแต่ตอ้ งตัดพื้นที่
บางส่วนออกทาให้
ความหมายของวัตถุเดิม
เปลี่ยนแปลงไป
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ตารางที่ 12 กระบวนการทดลองเพื่อค้นหาวัสดุและวิธีการในการสร้างสรรค์เครื่ องประดับ (ต่อ)
3.1.2 วัสดุหรือวัตถุต้นทางที่ถูกบันทึกความรุ นแรงเอาไว้ ในกลุ่มที่มคี วามเกีย่ วข้ องกับผู้ใหญ่ ที่สื่อถึงความ
มึนเมาและเป็ นสาเหตุที่ก่อให้ เกิดความรุ นแรง
วัตถุตน้ ทางที่ถูกบีบอัดให้บิด
เบี้ยวแสดงออกถึงการบันทึก
ความรุ นแรงเอาไว้

กระบวนการคืน
รู ปทรง

ลักษณะของวัตถุตน้
ทางที่คืนรู ปทรงแล้ว

2

ผลลัพธ์ที่ได้

การตัด แล้ ว รี ดเป็ นแผ่ น
เรี ยบท าให้ ไ ม่ ส ามารถ
รักษารู ปทรงเดิ มไว้ได้ แต่
ยัง สามารถรั ก ษากราฟิ ก
บนวัตถุไว้ได้บางส่วน

กระป๋ องเบียร์ชา้ ง

3.1.3 วัสดุหรือวัตถุต้นทางที่ถูกบันทึกความรุ นแรงเอาไว้ ในกลุ่มที่มคี วามเกีย่ วข้ องกับการบรรเทาความ
เจ็บปวดจากการถูกทาร้ ายร่ างกายซึ่งก่ อให้ เกิดร่ องรอยบาดแผล
วัตถุตน้ ทางที่ถูกบีบอัดให้บิด
เบี้ยวแสดงออกถึงการบันทึก
ความรุ นแรงเอาไว้
1

หลอดยานวดบรรเทาปวด

2

หลอดยานวดบรรเทาปวด

3

หลอดยานวดบรรเทาปวด

กระบวนการคืน
รู ปทรง

ลักษณะของวัตถุตน้
ทางที่คืนรู ปทรงแล้ว

ผลลัพธ์ที่ได้

การตัด แล้ ว รี ดเป็ นแผ่ น
เรี ยบท าให้ ไ ม่ ส ามารถ
รักษารู ปทรงเดิ มไว้ได้ แต่
ยัง สามารถรั ก ษากราฟิ ก
บางส่วนที่อยูบ่ นวัตถุไว้ได้
ไม่สามารถคืนสภาพ
หลอดยานวดให้มีรูปทรง
ที่สมบูรณ์แบบเหมือนเดิม
ได้
สามารถคืนสภาพให้
รู ปทรงกลับมาใกล้เคียง
ของเดิม แต่ตอ้ งตัดพื้นที่
บางส่วนออกทาให้
ความหมายของวัตถุเดิม
เปลี่ยนแปลงไป
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ตารางที่ 13 กระบวนการทดลองเพื่อค้นหาวัสดุและวิธีการในการสร้างสรรค์เครื่ องประดับ (ต่อ)
3.1.3 วัสดุหรือวัตถุต้นทางที่ถูกบันทึกความรุ นแรงเอาไว้ ในกลุ่มที่มคี วามเกีย่ วข้ องกับการบรรเทาความ
เจ็บปวดจากการถูกทาร้ ายร่ างกายซึ่งก่ อให้ เกิดร่ องรอยบาดแผล
วัตถุตน้ ทางที่ถูกบีบอัดให้บิด
เบี้ยวแสดงออกถึงการบันทึก
ความรุ นแรงเอาไว้

กระบวนการคืน
รู ปทรง

ลักษณะของวัตถุตน้
ทางที่คืนรู ปทรงแล้ว

4

ตลับยาหม่อง

ผลลัพธ์ที่ได้

สามารถคืนสภาพให้
รู ปทรงกลับมาใกล้เคียง
ของเดิมมากที่สุด โดยไม่
ต้องตัดพื้นที่บางส่วนออก
ทาให้ความหมายของวัตถุ
เดิมยังคงอยู่

สรุ ปผลการทดลอง
จากการทดลองในเบื้ องต้นของวัตถุ ตน้ ทางทั้ง 8 ชนิ ด ได้แก่ ฟอยล์ห่อช็ อคโกแล็ต
กล่ องช็ อคโกแล็ ต กระป๋ องเบี ยร์ ลีโอ กระป๋ องเบี ย ร์ ช้าง, หลอดยานวดบรรเทาปวดทั้ง 2 ชนิ ด
และตลับยาหม่องสามารถสรุ ปวิธีการที่จะนาไปใช้สร้ างสรรค์ผลงานเครื่ องประดับและทาให้เกิ ด
กิ จกรรมการทดลองทางศิ ล ปะ โดยเน้นที่ ก ารให้ค วามส าคัญ กับ การเชื่ อมโยงและการแทนค่ า
ในความหมายเชิ งศิลปะ ร่ วมกับการเยียวยาบัดรักษาด้านจิตใจทางพุทธศาสนาและทฤษฎี ศิลปะ
บ าบัด โดยการน ามาวิ เ คราะห์ เ พื่ อ ค้น หาวัส ดุ ที่ จ ะน ามาใช้ ใ นการออกแบบเครื่ องประดับ
ได้ 3 แนวทางคือ
1. การแทนค่าความหมายตัววัสดุโดยการอ้างอิงจากกราฟิ กที่ติดมาพร้อมวัตถุตน้ ทาง
ได้แก่
1.1 ฟอยล์ห่อช็อคโกแล็ตและกล่องช็อคโกแล็ต ที่แทนค่าความหมายถึงสัญลักษณ์
ที่เชื่อมโยงถึงความเป็ นเด็ก
1.2 กระป๋ องเบี ยร์ ลีโอและ กระป๋ องเบียร์ ช้าง ที่แทนค่าความหมายถึ งสัญลักษณ์
ของผูใ้ หญ่ ความมึนเมา และการเชื่อมโยงถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดความรุ นแรง
1.3 หลอดยานวดบรรเทาปวดทั้ง 2 ชนิดและตลับยาหม่อง ที่แทนค่าความหมายถึง
สัญลักษณ์ที่เชื่อมโยงถึงการใช้ความรุ นแรงที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดทางกาย
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2 .การแทนค่าที่ความหมายของเทคนิ คและกระบวนการทางานศิลปะ ในเชิ งศิลปะ
บาบัด ซึ่ งกระบวนการทาให้คืนรู ปทรงให้ใกล้เคียงกับของเดิ มหรื อกระบวนการตัดและการเคาะ
และนามารี ดเป็ นแผ่นเรี ยบด้วยจังหวะและแรงในการเคาะที่เท่าๆ กัน สื่ อความหมายถึ งการทาให้
เกิดสมาธิ กบั สิ่ งที่ทาอยูต่ รงหน้าสามารถควบคุมตัวเองได้ดีข้ ึน เป็ นการสื่ อความหมายถึง การเยียวยา
ทางด้านจิตใจ ทาจิตใจให้สงบลง
3. ผลจากการศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ ขอ้ มูลที่ เกี่ ยวข้องกับการเยียวยาทางพุทธ
ศาสนา ข้าพเจ้าจึงได้นาการเยียวยาบาบัดรักษาทางพุทธศาสนามาใช้แทนค่าการทดลองจากวัตถุ
ต้นทางที่ถูกบันทึกความรุ นแรงเอาไว้ จากการบีบอัดให้แบนหรื อยับแล้วนามารี ดให้เรี ยบรวมทั้ง
การพยายามเคาะขึ้นรู ปให้กระป๋ องเบียร์ คืนสู่ สภาพเดิ ม เพื่อต้องการให้เห็นลักษณะของวัตถุที่ดูมี
ความใกล้เคียงกับรู ปทรงเดิ ม แต่ก็ไม่สมบูรณ์ เหมือนเดิ ม ความหมายของกระบวนการทั้งหมดที่
เริ่ มต้นจากการพยายามรื้ อฟื้ นเยียวยาจากวัตถุตน้ ทางที่บิดเบี้ยวจากการถูกบันทึกความรุ นแรงเอาไว้
ให้กลับมาสมบูรณ์ เหมือนเดิม เป็ นการทาความเข้าใจว่าของที่ มีตาหนิ หรื อถู กทาลายไปแล้วไม่
สามารถทาให้กลับมาเหมือนเดิมได้ แสดงถึงการยอมรับกับสิ่ งที่เกิ ดขึ้นและเยียวยารู ปทรงนั้นให้
คืนสภาพเดิ มให้ได้มากที่สุด ในรู ปแบบที่ยงั คงมีร่องรอยบนชิ้ นงานอยู่ กระบวนการทั้งหมดมี
ความหมายที่สื่อสารผ่านชิ้นงานเป็ นการเยียวยาทางด้านจิตใจ เพื่อสะท้อนมุมมองในเรื่ องปรัชญา
ทางพุทธศาสนาเพื่อไม่ให้ยดึ ติดกับอะไรบางอย่างที่ยดึ ถืออยู่
จากการสรุ ปวิเคราะห์ กิจกรรมการทดลองทางศิลปะ และการแทนค่าความหมายเชิ ง
ศิลปะ ร่ วมกับการเยียวยาบาบัดรักษาจิตใจทางพุทธศาสนาและทฤษฎีศิลปะบาบัด ข้าพเจ้าได้เลือก
วิธีการในการคืนสภาพของวัตถุตน้ ทางจากกระป๋ องเบียร์ ชา้ งที่ถูกบันทึกความรุ นแรงเอาไว้ ซึ่ งเป็ น
วัสดุที่สื่อถึงความหมายของความมึนเมาซึ่ งเป็ นสาเหตุที่ทาให้ขาดสติ ก่อให้เกิดการใช้ความรุ นแรง
เป็ นการค้น หาแนวทางเพื่ อ พัฒ นาสร้ า งเป็ นผลงานศิ ล ปะเครื่ องประดับ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
กระบวนการและผลลัพธ์ที่เกิ ดขึ้ น กับการเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรม อารมณ์ และข้อสังเกตต่างๆ
เพื่อวางแผนแนวทางการออกแบบ รวมทั้งกระบวนการและเทคนิ คที่ เหมาะสมไปสู่ การแทนค่า
ให้ความหมายที่มีความสัมพันธ์กบั สมมุติฐานที่ต้ งั ไว้
โดยข้าพเจ้า ได้เปลี่ ย นคาว่า “ชาระภาษีแล้ว ” ที่เคยอยู่บนขอบฝากระป๋ องเบี ยร์ ช้า ง
เป็ นคาว่า “ชาระจิตใจแล้ว” เพื่อสื่ อให้เห็ นว่าข้าพเจ้าได้ผา่ นการเยียวยาบาบัดรักษาในการทดลอง
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เบื้ องต้นแล้ว และเปลี่ ยนความหมายของวันที่ ผลิ ตที่ อยู่ใต้กระป๋ องเป็ น MFG. 15041990 20.00
หมายถึ ง วัน เดื อน ปี และเวลา ที่ขา้ พเจ้าได้ถูกทาร้ ายร่ างกายครั้งสุ ดท้าย และเปลี่ยนความหมาย
ของวันหมดอายุเป็ น EXP. NO EXPIRE DATE ซึ่ งหมายถึ งการเยียวยาบาบัดรั กษาร่ องรอย
บาดแผลทางด้านจิ ตใจของข้าพเจ้า ในครั้ ง นี้ จะไม่ มีวนั หมดอายุ การเยียวยาหลัง จากนี้ จะคงอยู่
กับข้าพเจ้าตลอดไป

00

ภาพที่ 18 แสดงวิธีการคืนสภาพของวัตถุตน้ ทางจากกระป๋ องเบียร์ที่ถูกบันทึกความรุ นแรงเอาไว้
และวิธีการในการขึ้นรู ปฝาและก้นกระป๋ องเบียร์

ภาพที่ 14 วิธีการคืนสภาพของวัตถุตน้ ทางจากกระป๋ องเบียร์ ที่ถูกบันทึกความรุ นแรงเอาไว้และ
วิธีการในการขึ้นรู ปฝาและก้นกระป๋ องเบียร์ (1)
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ภาพที่ 15 วิธีการคืนสภาพของวัตถุตน้ ทางจากกระป๋ องเบี ยร์ ที่ถูกบันทึกความรุ นแรงเอาไว้และ
วิธีการในการขึ้นรู ปฝาและก้นกระป๋ องเบียร์ (2)

ภาพที่ 16 ผลงานศิลปะจากการทดลองเพื่อค้นหาแนวทางในการสร้างเป็ นเครื่ องประดับ
3.2 กระบวนการทดลองวัสดุและการนาทฤษฎีจากการศึกษาข้ อมูลมารวบรวมและวิเคราะห์ ให้ เกิด
กิจกรรมการทดลองทางศิลปะ เพือ่ การสร้ างรู ปทรงทีม่ ีความหมายในเชิ งสั ญลักษณ์
3.2.1 วัสดุหรื อวัตถุตน้ ทางที่แทนค่าความหมายในเชิงสัญลักษณ์ ซึ่งเชื่อมโยงถึงความ
เป็ นเด็กโดยการสร้างเป็ นรู ปทรงเรขาคณิ ต เพื่อสื่ อสารถึงรู ปทรงของเล่นที่ขา้ พเจ้าเคยเล่นในวัยเด็ก
และการทดลองสร้างเลียนแบบมือเด็กเพื่อสื่ อสารถึงความน่ารัก อ่อนโยน รวมทั้งการทดลองสร้าง
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เลี ยนแบบของเล่ นในอดี ตในรู ปแบบที่เป็ นบ้านหมายถึ งการอยู่รวมกันเป็ นครอบครั ว และความ
อบอุ่นในครอบครัว กราฟิ กที่อยูบ่ นกล่องนมสื่ อความหมายถึงความสุ ขของการใช้ชีวติ ในโรงเรี ยน
ตารางที่ 14 การสร้างให้เป็ นรู ปทรงเรขาคณิ ตจากวัสดุในกลุ่มที่เชื่อมโยงถึงความเป็ นเด็ก
1. รู ปทรงเรขาคณิ ตจากวัสดุที่เชื่อมโยงถึงความเป็ นเด็ก

ที่มาของการสร้างรู ปทรงเรขาคณิ ต

สรุ ปผลการทดลองวัสดุ
1. สามารถสร้างให้เกิดความชัดเจนของเหลี่ยมและมุมได้ตามที่ตอ้ งการ
2. กราฟิ กที่อยูบ่ นตัววัสดุซ่ ึ งมีลวดลายสี สันสดใสสามารถสื่ อสารถึงความเป็ นเด็กได้
3. สามารถสร้างเป็ นรู ปทรงจีโอเมตริ กได้หลายรู ปทรง
4. ร่ องรอยที่ถูกบันทึกด้วยความรุ นแรงจากการบีบอัดให้บิดเบี้ยวยังคงปรากฏบนวัสดุ
ตารางที่ 15 การสร้างให้เป็ นรู ปทรงมือจากวัสดุในกลุ่มที่เชื่อมโยงถึงความเป็ นเด็ก
2. การสร้างเป็ นรู ปมือที่มีความหมายในเชิงสัญลักษณ์ที่
สื่ อสารถึงความเป็ นเด็ก

ที่มาของการสร้างรู ปทรงมือ

สรุ ปผลการทดลองวัสดุ
1. การตัดและทาให้เป็ นรู ปทรงตามที่กาหนดไว้ทาให้ความหมายบนกราฟิ กขาดหายไป
2. กราฟิ กที่อยูบ่ นตัววัสดุที่มีลวดลายสี สันสดใสสามารถเชื่อมโยงถึงความ เป็ นเด็กได้
3. สามารถสร้างเป็ นรู ปทรงได้ แต่ขาดความมีมิติของงานในลักษณะ 3 มิติ
4. ร่ องรอยที่ถูกบันทึกด้วยความรุ นแรงจากการบีบอัดให้บิดเบี้ยวยังคงปรากฏอยูบ่ นวัสดุ
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ตารางที่ 16 การสร้างเลียนแบบของเล่นในอดีตจากวัสดุในกลุ่มที่เชื่อมโยงถึงความเป็ นเด็ก
3. การทดลองสร้างเลียนแบบของเล่นในอดีตเพื่อ
สื่ อสารย้อนกลับไปในวัยเด็ก

ที่มาของการสร้างรู ปทรงที่เลียนแบบของ
เล่นในอดีต

สรุ ปผลการทดลองวัสดุ
1. สามารถสร้างให้เกิดรู ปทรงตามที่กาหนดไว้ได้ทาให้ความหมายบนกราฟิ กยังคงอยู่
2. กราฟิ กที่อยูบ่ นตัววัสดุซ่ ึ งมีลวดลายสี สันสดใสสามารถสื่ อสารเชื่อมโยงถึงความเป็ นเด็ก
ได้ดี ความหมายของกราฟิ กเดิมยังมีอยู่
3. ภาพรวมของงานทั้งชิ้นสื่ อสารแค่ความเป็ นเด็กอย่างเดียวไม่ได้สื่อสารถึงความรุ นแรง
4. ร่ องรอยที่ถูกบันทึกด้วยความรุ นแรงจากการบีบอัดให้บิดเบี้ยวยังคงปรากฏอยูบ่ นพื้นผิว
วัสดุ
3.2.2 วัสดุ หรื อวัตถุ ต้นทางที่ แทนค่า ความหมายในเชิ งสั ญลัก ษณ์ ซ่ ึ ง มี ความหมาย
เชื่อมโยงกับผูใ้ หญ่ที่สื่อสารถึงความมึนเมาและเป็ นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความรุ นแรง โดยใช้กระป๋ อง
เบี ยร์ แต่ละชนิ ดมาสร้ างเป็ นรู ปทรงเรขาคณิ ตและการทดลองสร้ างเลี ยนแบบมื อเด็กเพื่อสื่ อสาร
ถึ ง ความน่ า รั ก อ่ อ นโยน รวมทั้ง การทดลองสร้ า งเลี ย นแบบของเล่ นในอดี ตที่ เ คยเล่ นในวัย เด็ ก
เพื่อสื่ อสารย้อนกลับไปถึงลักษณะการเล่นของเด็กและความสนุกสนานจากการประกอบโครงสร้าง
ต่างๆ จากของเล่น

46
ตารางที่ 17 การสร้างให้เป็ นรู ปเรขาคณิ ตจากวัสดุในกลุ่มที่เชื่อมโยงถึงความมึนเมาและเป็ นสาเหตุ
ที่ก่อให้เกิดการใช้ความรุ นแรง
1. รู ปทรงเรขาคณิ ตจากวัสดุที่เชื่อมโยงถึงความมึนเมา

ที่มาของการสร้างรู ปทรงเรขาคณิ ต

สรุ ปผลการทดลองวัสดุ
1.ไม่สามารถสร้างให้เป็ นรู ปทรงเรขาคณิ ตรู ปทรงต่างๆ ที่มีลกั ษณะเป็ น 3 มิติได้
2.ไม่สามารถทาให้เกิดความชัดเจนของเหลี่ยมมุมด้วยวิธีการพับเพราะตัววัสดุมีความ
เปราะบาง หักง่าย ไม่มีความยืดหยุน่
3. กราฟิ กที่อยูบ่ นตัววัสดุสามารถสื่ อสารเชื่อมโยงถึงความมึนเมาได้แต่การตัด แต่กราฟิ ก
บางส่ วนออกเพื่อสร้างรู ปทรงใหม่
4. ร่ องรอยที่ถูกบันทึกด้วยความรุ นแรงจากการบีบอัดให้บิดเบี้ยวยังคงปรากฏอยูบ่ นวัสดุ
ตารางที่ 18 การสร้างให้เป็ นรู ปทรงมือ จากวัสดุ ในกลุ่มที่เชื่อมโยงถึงความมึนเมาและเป็ นสาเหตุ
ที่ก่อให้เกิดการใช้ความรุ นแรง
2. การสร้างเป็ นรู ปมือที่มีความหมายในเชิงสัญลักษณ์
สื่ อสารถึงความเป็ นเด็ก

ที่มาของการสร้างรู ปทรงมือ

0
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สรุ ปผลการทดลองวัสดุ
1. รู ปทรงของชิ้นงานยังไม่สื่อสารย้อนกลับไปถึงประสบการณ์ของความเป็ นเด็กได้
2. กระบวนการในการทดลองคืนสภาพวัตถุตน้ ทางสามารถสื่ อสารถึงการเยียวยารื้ อฟื้ นได้
3. กราฟิ กที่อยูบ่ นตัววัสดุสามารถสื่ อความหมายถึงความมึนเมาและการใช้ความรุ นแรงได้
4. ขาดการผสมผสานระหว่างวัสดุอื่นให้รวมอยูใ่ นชิ้นเดียวกัน
5. รู ปทรงที่สร้างขึ้นไม่มีความเป็ นเครื่ องประดับ
ตารางที่ 19 การสร้างเลียนแบบของเล่นในอดีตจากวัสดุในกลุ่มที่เชื่อมโยงถึงความมึนเมาและเป็ น
สาเหตุที่ก่อให้เกิดการใช้ความรุ นแรง
3. การทดลองสร้างเลียนแบบของเล่นในอดีตที่เคยเล่น
ในวัยเด็กเพื่อสื่ อสารย้อนกลับไปในวัยเด็ก

ที่มาของการสร้างรู ปทรงที่เลียนแบบของเล่น
ในอดีต

สรุ ปผลการทดลองวัสดุ
1. รู ปทรงสามารถสื่ อสารย้อนกลับไปถึงประสบการณ์ในวัยเด็กได้ แต่ฟังก์ชนั่ การใช้งาน
ไม่สามารถสร้างเป็ นเครื่ องประดับได้
2. เป็ นการลอกเลียนแบบของที่มีอยูแ่ ล้วยังไม่ใช่รูปทรงที่มีความใหม่ ขาดความหมายของ
ความเป็ นเครื่ องประดับและวิธีการทาให้เหมือนรู ปแบบเดิม เป็ นการทาให้รู้สึกเหมือนของเล่นใน
อดีตเพียงอย่างเดียว
3. ร่ องรอยที่ถูกบันทึกด้วยความรุ นแรงจากการบีบอัดให้บิดเบี้ยวยังคงปรากฏอยูบ่ นพื้นผิว
วัสดุ จากวิธีการเคาะและพยายามทาให้เรี ยบ
3.2.3 วัส ดุ ห รื อ วัต ถุ ต้น ทางที่ แ ทนค่ า ความหมายในเชิ ง สั ญ ลัก ษณ์ ซ่ ึ งเชื่ อ มโยงถึ ง
การบรรเทาความเจ็บปวดจากการถูกทาร้ายร่ างกายซึ่ งก่อให้เกิดร่ องรอยบาดแผลโดยการสร้างเป็ น
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รู ป ทรงเรขาคณิ ต และการทดลองสร้ า งเลี ย นแบบมื อ เด็ ก เพื่ อ สื่ อ สารถึ ง ความน่ า รั ก อ่ อ นโยน
และการทดลองสร้างเลียนแบบลูกอมซึ่ งเป็ นอาหารที่เด็กชอบกิน เพื่อสื่ อสารย้อนกลับไปในวัยเด็ก
ตารางที่ 20 การสร้างให้เป็ นรู ปทรงเรขาคณิ ตจากวัสดุในกลุ่มที่เชื่อมโยงถึงการบรรเทาความ
เจ็บปวดจากการถูกทาร้ายร่ างกายซึ่ งก่อให้เกิดร่ องรอยบาดแผล
1.รู ปทรงเรขาคณิ ตจากวัสดุที่เชื่อมโยงถึงความ
เจ็บปวดจากการถูกทาร้ายร่ างกาย

ที่มาของการสร้างรู ปทรงเรขาคณิ ต

สรุ ปผลการทดลองวัสดุ
1. สามารถสร้างให้เกิดความชัดเจนของเหลี่ยมและมุมได้ตามที่ตอ้ งการ
2. กราฟิ กที่อยูบ่ นตัววัสดุสามารถสื่ อสารเชื่ อมโยงถึงการบรรเทาความเจ็บปวดได้ แต่การ
ตัดพื้นที่บางส่ วนออกทาให้ความหมายบนกราฟิ กบางส่ วนขาดหายไป
3. สามารถสร้างเป็ นรู ปทรงเรขาคณิ ตได้
4. ร่ องรอยจากการถูกบันทึกทึกความรุ นแรงยังคงปรากฏอยูบ่ นชิ้นงาน
ตารางที่ 21 การสร้างให้เป็ นรู ปทรงมือจากวัสดุ ในกลุ่ มที่เชื่ อมโยงถึ งการบรรเทาความเจ็บปวด
จากการถูกทาร้ายร่ างกายซึ่ งก่อให้เกิดร่ องรอยบาดแผล
1.รู ปทรงเรขาคณิ ตจากวัสดุที่เชื่อมโยงถึงความความ
เจ็บปวดจากการถูกทาร้ายร่ างกาย

ที่มาของการสร้างรู ปทรงเรขาคณิ ต
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สรุ ปผลการทดลองวัสดุ
1. รู ปทรงของงานยังไม่สื่อสารย้อนกลับไปถึงประสบการณ์ของความเป็ นเด็กได้
2. มีร่องรอยปรากฏบนพื้นผิวงานจากกระบวนการเคาะและพยายามทาให้เรี ยบ
3. ขาดการผสมผสานระหว่างวัสดุอื่นให้รวมอยูใ่ นชิ้นเดียวกัน
4. รู ปทรงที่สร้างขึ้นไม่มีลกั ษณะการใช้งานที่ เป็ นเครื่ องประดับ รวมทั้งขาดการเชื่อมโยง
ถึงความหมายในเชิงสัญลักษณ์
ตารางที่ 22 การทดลองสร้ างเลี ยนแบบลูกอมจากวัสดุ ใ นกลุ่ มที่ เชื่ อมโยงถึ งการบรรเทาความ
เจ็บปวดจากการถูกทาร้ายร่ างกายซึ่ งก่อให้เกิดร่ องรอยบาดแผล
3. การทดลองสร้างเลียนแบบลูกอม ซึ่ งเป็ นอาหารที่
ชอบกินในอดีต เพื่อสื่ อสารย้อนกลับไปในวัยเด็ก

ที่มาของการสร้างรู ปทรงลูกอม

สรุ ปผลการทดลองวัสดุ
1. รู ปทรงไม่สามารถสื่ อสารย้อนกลับไปถึงประสบการณ์ ในวัยเด็กได้ แต่สามารถนาไป
ออกแบบ เพื่อติดเป็ นเครื่ องประดับกับพื้นที่บนร่ างกายได้
2. เป็ นการลอกเลียนแบบของที่มีอยูแ่ ล้ว ยังไม่ใช่รูปทรงที่มีความหมายใหม่ กราฟิ กที่ตวั
วัสดุสามารถใช้สื่อสารเรื่ องความเจ็บปวดได้
3. มีร่องรอยปรากฏบนพื้นผิวงานจากกระบวนการเคาะและพยายามทาให้เรี ยบ
4. ขาดการสร้างสรรค์รูปทรงชิ้นงานที่มีความหมายเฉพาะตัวในเชิงสัญลักษณ์
สรุ ปผลการทดลองวัสดุ ทีไ่ ด้ จากกิจกรรมการทดลองทางศิลปะเพือ่ สร้ างรู ปทรงทีม่ ีความหมายใน
เชิงสั ญลักษณ์
จากกระบวนการทดลองวัส ดุ แ ละการน าทฤษฎี จ ากการศึ ก ษาข้อ มู ล มารวบรวม
และวิเคราะห์ให้เกิดกิจกรรมการทดลองทางศิลปะ เพื่อนาไปสู่ การสร้างรู ปทรงที่มีความหมายใน
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เชิงสัญลักษณ์จากวัสดุ หรื อวัตถุตน้ ทางทั้ง 3 กลุ่ม เพื่อนาไปสู่ การสร้างสรรค์ผลงานเครื่ องประดับ
ได้ดงั นี้
การสร้ างเป็ นรู ปทรงเรขาคณิ ตยังไม่มีความชัดเจนของความเป็ นเด็กจากการอ้างอิ ง
ที่มาของรู ปทรง และไม่สามารถเชื่ อมโยงในลักษณะความเป็ นของเล่นที่สื่อสารถึงประสบการณ์
ในวัยเด็กได้ การทดลองแสดงให้เห็นว่าวัสดุที่นามาใช้บางกลุ่มไม่สามารถสร้างให้เกิดความชัดเจน
ของเหลี่ยมและมุมได้ตามที่ตอ้ งการ สิ่ งที่ตอ้ งพัฒนาในการทดลองต่อไปคือรู ปทรงที่มีความหมาย
ใหม่ และต้องมีการผสมผสานระหว่างวัสดุที่หลากหลายชนิดเข้าด้วยกัน
จากการทดลองทั้ง 3 กลุ่มตัวอย่างในเบื้องต้น สามารถนามาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
ข้อดีและข้อเสี ย เพื่อนามาใช้ในการทดลองครั้งต่อไปได้ดงั นี้
1. การอ้างอิงแทนค่าความหมายบนกราฟิ กที่ติดมากับวัตถุ ตน้ ทางทั้ง 3 กลุ่มตัวอย่าง
ไม่มีความชัดเจนในการใช้สื่อสารผ่านชิ้ นงานขาดการสร้ างสรรค์รูปทรงชิ้ นงานที่ มีความหมาย
เฉพาะตัว รวมทั้ง เทคนิ คและวิธีก ารที่ ใช้สร้ างให้เป็ นเครื่ องประดับ ให้สามารถใช้ง านกับพื้นที่
บนร่ างกายได้ ลักษณะโดยรวมของชิ้นงานเหมือนงานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ทวั่ ไป
2. การอ้า งอิ ง ถึ ง ร่ องรอยที่ ป รากฏอยู่บ นพื้นผิวชิ้ นงานจากการบันทึก ความรุ นแรง
เอาไว้ และผ่านกระบวนการเยียวยารื้ อฟื้ นให้ดีข้ ึ น สามารถใช้สื่อสารเชื่ อมโยงถึ งการทาความ
เข้าใจยอมรับในเรื่ องสิ่ งที่ถูกทาลายไปแล้ว ที่ไม่สามารถทาให้กลับมาเหมือนเดิมได้ การยอมรับ
กับสิ่ งที่ เกิ ดขึ้ นเป็ นการทาความเข้าใจทางด้านจิตใจ ร่ องรอยที่ ปรากฏบนพื้นผิวชิ้ นงานสามารถ
สะท้อนมุมมองในเรื่ องปรัชญาทางพุทธศาสนา ที่เปรี ยบเสมือนการไม่ยึดติดอยูก่ บั อะไรบางอย่าง
ในจิตใจ
3.3 กระบวนการออกแบบเพื่อค้ นหาความสั มพันธ์ กบั ตาแหน่ งทีต่ ิดตั้งบนร่ างกาย และการสร้ าง
รู ปทรงทีม่ ีความหมายเฉพาะตัวในเชิงสั ญลักษณ์
3.3.1 การออกแบบเครื่ องประดับเพื่อต้องการสื่ อสารด้วยสัญลักษณ์ที่เป็ นของเล่น
ซึ่งต้องการอ้างอิงย้อนกลับไปในอดีตหรื อประสบการณ์ ในวัยเด็กของข้าพเจ้า โดยการปรับเปลี่ยน
รู ปแบบของเล่นสังกะสี รวมทั้งออกแบบให้อยูใ่ นรู ปแบบของเล่นและสามารถถอดแต่ละชิ้นมาใช้
เป็ นเครื่ องประดับได้
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ตารางที่ 23 การออกแบบเครื่ องประดับโดยการอ้างอิงของเล่นจากประสบการณ์ในวัยเด็ก
ที่มาของรู ปทรงในการออกแบบ
แบบร่ างเครื่ องประดับที่อา้ งอิงจากรู ปแบบของเล่นสังกะสี
ร่ าง 2 มิติ
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ตารางที่ 24 การออกแบบเครื่ องประดับโดยการอ้างอิงของเล่นจากประสบการณ์ในวัยเด็ก(ต่อ)
ที่มาของรู ปทรงในการออกแบบ
ร่ าง 2 มิติ

แบบร่ างเครื่ องประดับที่อา้ งอิงจากรู ปแบบของเล่นสังกะสี

สรุ ปผลการออกแบบเครื่องประดับโดยการอ้ างอิงรู ปแบบจากของเล่ นสั งกะสี
จากกระบวนการออกแบบเพื่ อ ไปนาสู่ ก ารสร้ า งรู ป ทรงที่ มี ค วามหมายเฉพาะตัว
ในเชิ ง สั ญลัก ษณ์ และการค้นหาความสั ม พันธ์ ก ับตาแหน่ ง พื้นที่ ติดตั้ง บนร่ า งกาย สามารถสรุ ป
ได้ดงั นี้
1. จากการออกแบบเครื่ องประดับข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า การอ้างอิงรู ปแบบ
จากของเดิมมากเกินไปสื่ อสารเพียงแค่ลกั ษณะของเล่นเพียงอย่างเดียว รู ปแบบของงานเหมือนงาน
ประดิษฐ์ทวั่ ไป
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2. การใช้งานมีลกั ษณะของความเป็ นเครื่ องประดับซึ่ งกาหนดให้ติดที่ตาแหน่งหน้าอก
ข้างซ้ายแสดงถึงความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงถึงการเยียวยาบาบัดรักษาร่ องรอยบาดแผลทางด้านจิตใจ
3. การสร้ างสัญลักษณ์ และการสื่ อสารความหมายผ่านชิ้นงานเป็ นแค่การปรับเปลี่ยน
รู ปแบบของการสวมใส่ ยังไม่สื่อความหมายที่ชดั เจน
3.2.2 การออกแบบเครื่ องประดับโดยการกาหนดตัวละครที่มีความหมายเฉพาะตัว
ในเชิ งสัญลักษณ์ ซ่ ึ งออกแบบให้มีลกั ษณะนิ สัย พฤติ กรรมและการแสดงออกทางอารมณ์ ได้แก่
การแสดงออกถึ งความร่ าเริ งสดใส ความเศร้ า ความอบอุ่นในครอบครัว และการแสดงออกทาง
พฤติกรรมจากการเมาสุ รา จากกระบวนการออกแบบทั้งหมดเป็ นการค้นหารู ปแบบที่จะนามาใช้
สื่ อสารถึงการก้าวข้ามความทรงจาที่โหดร้ายในอดีต
ตารางที่ 25 การออกแบบเครื่ องประดับจากการแสดงออกทางพฤติกรรมทางด้านลบ
1. ที่มาของรู ปทรงในการออกแบบ
ร่ าง 2 มิติ ที่แสดงออกถึงความเศร้า

แบบร่ างเครื่ องประดับที่อา้ งอิงจากพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความเศร้า

2.ที่มาของรู ปทรงในการออกแบบ
แบบร่ างเครื่ องประดับที่อา้ งอิงจากพฤติกรรมที่แสดงออกทาง
ร่ าง 2 มิติ ที่แสดงออกถึงการเมาสุ รา มาจากการเมาสุ รา
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ตารางที่ 26 การออกแบบเครื่ องประดับจากการแสดงออกทางพฤติกรรมทางด้านลบ(ต่อ)
3.ที่มาของรู ปทรงในการออกแบบ
ร่ าง 2 มิติ ที่แสดงออกถึงความ
อบอุ่นในครอบครัว

แบบร่ างเครื่ องประดับที่อา้ งอิงจากพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความอบอุ่นในครอบครัว

4. ที่มาของรู ปทรงในการออกแบบ
ร่ าง 2 มิติ ที่แสดงออกถึงความ
สนุกสนาน ร่ าเริ งสดใ ส

แบบร่ างเครื่ องประดับที่อา้ งอิงจากพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความสนุกสนาน ร่ าเริ งสดใ ส

จากกระบวนการออกแบบทั้งหมดเป็ นจุดเริ่ มต้นของกระบวนการบาบัดทางด้านจิตใจ
ที่ มี ผลต่อพัฒนาการทางด้า นบวกของข้า พเจ้า ซึ่ ง ทาให้สามารถค้นพบสั ญลักษณ์ ข องความสุ ข
และความร่ าเริ งสดใส ที่แสดงถึงการก้าวข้ามความรู ้สึกที่โหดร้ายไปสู่ ความรู ้สึกสนุ กสนานร่ าเริ ง
ได้ ซึ่ งข้าพเจ้าได้เลื อกลักษณะของตัวละครที่เป็ นสัญลักษณ์ของความร่ าเริ งสดใสมาทดลองสร้าง
เป็ นเครื่ องประดับและตั้งชื่ อตัวละครว่า “ร่ าเริ ง”ที่แสดงถึ งการก้าวข้ามความรู ้ สึกที่โหดร้ ายไปสู่
ความรู ้ สึกสนุ กสนานร่ าเริ ง เป็ นการนารู ปทรงที่ มีลกั ษณะเหมื อนของเล่ นสื่ อสารย้อนกลับไปถึ ง
ประสบการณ์ความสนุกในวัยเด็ก เนื่องจากรู ปแบบของแบบร่ าง 2 มิติ ที่มีลกั ษณะนิ สัย พฤติกรรม
และการแสดงออกทางอารมณ์ที่สื่อสารเรื่ องความเศร้ า ความทุกข์และพฤติกรรมจากการเมาสุ รา
แสดงถึงการยึดติดอยูก่ บั ความทรงจาเดิม ความหดหู่และสื่ อสารออกไปในทางลบ ซึ่ งไม่สอดคล้อง
กับเนื้อหาที่ได้กล่าวมาข้างต้นซึ่ งข้าพเจ้าไม่ตอ้ งการยึดติดอยูก่ บั ความทรงจาเดิม
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3.4 การทดลองสร้ างหุ่นจาลอง 3 มิติ ที่มีความหมายเฉพาะตัวในเชิ งสั ญลักษณ์ เพื่อพัฒนาไปสู่
แนวทางการสร้ างผลงานเครื่องประดับ
3.4.1 การสร้างหุ่นจาลอง 3 มิติ โดยการสร้างต้นแบบมาจากโฟมแล้วตัดกระป๋ องเบียร์
ให้เป็ นชิ้นเล็ก ๆ นามาวางบนต้นแบบซึ่ งเป็ นการค้นหาวิธีการเบื้องต้นที่จะเชื่ อมต่อกันระหว่างวัสดุ
และการวางกราฟิ กที่เพื่อสื่ อสารความหมายบนชิ้นงาน

ภาพที่ 17 การสร้างหุ่นจาลอง 3 มิติที่มีความหมายเฉพาะตัวในเชิงสัญลักษณ์ (1)
3.4.2 การสร้างหุ่นจาลอง 3 มิติ โดยการอ้างอิงวิธีการใช้ลวดเย็บแผลและการเย็บแผล
ด้วยไหมสี ดา ซึ่ งข้าพเจ้าต้องการให้วิธีการสร้างมีความหมายที่สอดคล้องกับชิ้นงานเครื่ องประดับ
ที่ได้กล่ าวถึ งร่ องรอยบาดแผลจากความทรงจาในวัยเด็ก โดยการสื่ อสารให้เห็ นถึ งกระบวนการ
เยียวยาบาดแผลทางจิตใจให้ออกมาเป็ นรู ปธรรม
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ภาพที่ 18 การสร้างหุ่นจาลอง 3 มิติที่มีความหมายเฉพาะตัวในเชิงสัญลักษณ์ (2)
3.4.3 การสร้ า งหุ่ นจาลอง 3 มิ ติ โดยวิธีก ารนากระป๋ องเบียร์ มาตัดให้เป็ นรู ปทรง
เรขาคณิ ตแล้วนามาเรี ยงตามต้นแบบที่สร้างไว้ และใช้วิธีเชื่ อมต่อจากการใช้ตะปูเข็ม ยางกลมตัน
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร ที่ตดั เป็ นท่อนสั้นๆ นามาประกอบรวมกันกับแผ่นใสที่ตดั เป็ น
รู ปวงกลมขนาด 10 มิลลิเมตร

ภาพที่ 19 การสร้างหุ่นจาลอง 3 มิติ ที่มีความหมายเฉพาะตัวในเชิงสัญลักษณ์ (3)
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3.4.4 การสร้างหุ่ นจาลอง 3 มิติ โดยการทาต้นแบบให้มีขนาดที่เล็กลงและนารู ปทรง
เรขาคณิ ตมาแยกกลุ่มให้เกิดลวดลายใหม่นามาเรี ยงบนต้นแบบให้เกิดความสวยงามมากขึ้น

ภาพที่ 20 การสร้างหุ่นจาลอง 3 มิติที่มีความหมายเฉพาะตัวในเชิงสัญลักษณ์ (4)
สรุ ปผลการสร้ างหุ่นจาลอง 3 มิติ เพือ่ พัฒนาไปสู่ แนวทางการสร้ างสรรค์ เครื่องประดับ
1. การเลือกสัญลักษณ์และการสื่ อสารความหมายเพื่อ นามาสร้างเป็ นเครื่ องประดับ
ยังไม่สามารถใช้สื่อสารเชื่ อมโยงได้เพียงพอ การเชื่ อมต่อวัสดุ ดว้ ยวิธีการใช้ลวดเย็บแผลและการ
เย็บ แผลด้ ว ยไหมสี ด าไม่ มี ค วามแข็ ง แรง แต่ ก ารผสมผสานระหว่ า งวัส ดุ แ ละท าการแยกสี
ทาให้ชิ้นงานมีลกั ษณะที่แตกต่างจากงานประดิษฐ์ทวั่ ไป
2. จากการทดลองสร้างหุ่นจาลอง 3 มิติสามารถค้นพบวิธีการเชื่อมต่อวัสดุโดยใช้ตะปู
เข็ม ยางกลมตันขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร และแผ่นใสตัดเป็ นรู ปวงกลม มาใช้เป็ นวิธีการ
ประกอบเข้าเป็ นแผ่นเดี ยวกัน แต่ขอ้ จากัดของวิธีการนี้ คือ รู ปทรง 3 มิ ติที่มีความโค้งมากเกิ นไป
จะไม่สามารถประกอบด้วยวิธีน้ ีได้
3. จากการทดลองโดยนารู ปทรงเรขาคณิ ตมาแยกให้เกิดลวดลายสี สันและนามาเรี ยง
บนหุ่ นจาลอง 3 มิติ ทาให้เกิดแนวคิดในการสร้างลวดลายและสี สันใหม่บนชิ้นงานที่มาจากวัสดุ
หรื อวัตถุตน้ ทาง
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3.5 การค้ นหาเทคนิคและวัสดุในการสร้ างสรรค์ ผลงานเครื่องประดับ เพือ่ ให้ มีความสอดคล้องกับ
การสร้ างรู ปทรงทีม่ ีความหมายเฉพาะตัวในเชิ งสั ญลักษณ์
3.5.1 จากการสร้ างหุ่ นจาลอง 3 มิติ ข้าพเจ้าเลื อกวิธีการเชื่ อมต่อวัสดุ โดยใช้ตะปูเข็ม
ยางกลมตันขนาดเส้ นผ่า ศูนย์กลาง 3 มิล ลิ เมตร และแผ่นใสตัดเป็ นรู ปวงกลม มาใช้เป็ นวิธี การ
ประกอบรวมกันให้เกิ ดลวดลายกราฟิ กใหม่ ซึ่ งกระบวนการท าและผลลัพ ธ์ ที่ไ ด้จากการสร้ า ง
ลวดลายได้ส อดแทรกความหมายที่ ติ ด มากับ ชิ้ น งานคื อ กระบวนการสร้ า งงานทั้ง หมดเป็ น
การพยายามก้าวข้ามความทุกข์จากความทรงจาที่เลวร้ ายในอดี ต ลวดลายและสี สันใหม่ที่สื่อสาร
ถึงการไม่ยึดติดกับความทรงจาเดิมซึ่ งความหมายของลวดลายกราฟิ กเดิมจะคอยย้ าเตือนความรู ้สึก
เดิ มให้กลับมาอีก ลวดลายใหม่เป็ นการแสดงถึ งความทุกข์ที่กา้ วข้ามผ่านไปได้แล้ว และมุมมอง
ทัศนคติใหม่ในทางบวก
ตารางที่ 27 กระบวนสร้างลวดลายใหม่จากกระป๋ องเบียร์ลีโอ
1. กระบวนการสร้ างลวดลายทีไ่ ด้ จากอักษรภาษาอังกฤษตัว L ของกระป๋ องเบียร์ ลโี อ
วัตถุตน้ ทางที่ถูก ลวดลายกราฟิ กเดิม การทาลายสัญญะ การจัดองค์ประกอบ ลวดลายใหม่ที่ได้
บีบอัดให้บิดเบี้ยว
ของวัตถุตน้ ทาง
กราฟิ กต้นทาง
ใหม่จากลวดลายและ จากการประกอบ
สี ของวัตถุตน้ ทาง
กระป๋ องเบียร์ลีโอ

กระบวนการทา : เริ่ มจากการนากระป๋ องเบียร์ที่บิดเบี้ยวมาตัดส่วนที่เป็ นกราฟิ กออกแล้วรี ดให้เรี ยบและตัดเฉพาะ
ส่ วนที่เป็ นคาว่า “LEO” ออกมา จากนั้นตัดเฉพาะตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว “L” ออกมาอีกครั้ง แล้วติดต้นแบบ
ที่มีลกั ษณะเป็ นรู ปทรงเรขาคณิ ตไว้บนตัว “L” ในตาแหน่งที่กาหนดลวดลายไว้ จากนั้นตัดออกมาตามต้นแบบ
และนามาจัดองค์ประกอบใหม่ทาการพับตามต้นแบบที่ สร้างไว้ หลังจากนั้นเจาะรู ตามตาแหน่ งที่ กาหนดไว้
แล้วประกอบเข้าด้วยกันโดยใช้ตะปูเข็ม ยางกลมตันขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร และแผ่นใสตัดเป็ นรู ป
วงกลม ให้เกิดลวดลายกราฟิ กใหม่
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ตารางที่ 28 กระบวนการสร้างลวดลายใหม่จากกระป๋ องเบียร์ ลีโอ (ต่อ)
2. กระบวนการสร้ างลวดลายทีไ่ ด้ จากอักษรภาษาอังกฤษตัว E ของกระป๋ องเบียร์ ลโี อ
วัตถุตน้ ทางที่ถูก ลวดลายกราฟิ กเดิม การทาลายสัญญะ การจัดองค์ประกอบ ลวดลายใหม่ที่ได้
บีบอัดให้บิดเบี้ยว
ของวัตถุตน้ ทาง
กราฟิ กต้นทาง
ใหม่จากลวดลายและ จากการประกอบ
สี ของวัตถุตน้ ทาง
กระป๋ องเบียร์ลีโอ

กระบวนการทา : เริ่ มจากการนากระป๋ องเบียร์ที่บิดเบี้ยวมาตัดส่วนที่เป็ นกราฟิ กออกแล้วรี ดให้เรี ยบและตัดเฉพาะ
ส่ วนที่เป็ นคาว่า “LEO” ออกมา จากนั้นตัดเฉพาะตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว “E” ออกมาอีกครั้ง แล้วติดต้นแบบ
ที่มีลกั ษณะเป็ นรู ปทรงเรขาคณิ ตไว้บนตัว “E” ในตาแหน่งที่กาหนดลวดลายไว้ และนามาจัดองค์ประกอบใหม่
ทาการพับตามต้นแบบที่ สร้างไว้ หลังจากนั้นเจาะรู ตามตาแหน่ งที่ กาหนดไว้ แล้วประกอบเข้าด้วยกันโดยใช้
ตะปูเข็ม ยางกลมตันขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร และแผ่นใสตัดเป็ นรู ปวงกลม ให้เกิดลวดลายกราฟิ กใหม่
3. กระบวนการสร้ างลวดลายทีไ่ ด้ จากอักษรภาษาอังกฤษตัว O ของกระป๋ องเบียร์ ลโี อ
วัตถุตน้ ทางที่ถูก ลวดลายกราฟิ กเดิม การทาลายสัญญะ การจัดองค์ประกอบ ลวดลายใหม่ที่ได้
บีบอัดให้บิดเบี้ยว
ของวัตถุตน้ ทาง
กราฟิ กต้นทาง
ใหม่จากลวดลายและ จากการประกอบ
สี ของวัตถุตน้ ทาง
กระป๋ องเบียร์ลีโอ

กระบวนการทา : เริ่ มจากการนากระป๋ องเบียร์ที่บิดเบี้ยวมาตัดส่วนที่เป็ นกราฟิ กออกแล้วรี ดให้เรี ยบและตัดเฉพาะ
ส่ วนที่เป็ นคาว่า “LEO” ออกมา จากนั้นตัดเฉพาะตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว “O” ออกมาอีกครั้ง แล้วติดต้นแบบ
ที่มีลกั ษณะเป็ นรู ปทรงเรขาคณิ ตไว้บนตัว “O” ในตาแหน่งที่กาหนดลวดลายไว้ และนามาจัดองค์ประกอบใหม่
ทาการพับตามต้นแบบที่ สร้างไว้ หลังจากนั้นเจาะรู ตามตาแหน่ งที่ กาหนดไว้ แล้วประกอบเข้าด้วยกันโดยใช้
ตะปูเข็ม ยางกลมตันขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร และแผ่นใสตัดเป็ นรู ปวงกลม ให้เกิดลวดลายกราฟิ กใหม่

60
ตารางที่ 29 กระบวนการสร้างลวดลายใหม่จากกระป๋ องเบียร์ ลีโอ (ต่อ)
วัตถุตน้ ทางที่ถูก
บีบอัดให้บิดเบี้ยว

4. กระบวนการสร้ างลวดลายทีไ่ ด้ จากกราฟิ กของกระป๋ องเบียร์ ลโี อ
ลวดลายกราฟิ กเดิม การทาลายสัญญะ การจัดองค์ประกอบ ลวดลายใหม่ที่ได้
ของวัตถุตน้ ทาง
กราฟิ กต้นทาง
ใหม่จากลวดลายและ จากการประกอบ
สี ของวัตถุตน้ ทาง

กระป๋ องเบียร์ลีโอ

กระบวนการทา : เริ่ มจากการนากระป๋ องเบียร์ที่บิดเบี้ยวมาตัดส่วนที่เป็ นกราฟิ กออกแล้วรี ดให้เรี ยบและตัดเฉพาะ
ส่ วนที่ เป็ นตัวเสื อดาวออกมา แล้วติ ดต้นแบบที่ มีลกั ษณะเป็ นรู ปทรงเรขาคณิ ตไว้บนตั วเสื อดาวในตาแหน่ ง
ที่กาหนดลวดลายไว้ จากนั้นตัดออกมาตามต้นแบบและนามาจัดองค์ประกอบใหม่ทาการพับตามต้นแบบที่สร้าง
ไว้ หลังจากนั้นเจาะรู ตามตาแหน่ งที่ กาหนดไว้ แล้วประกอบเข้าด้วยกัน โดยใช้ตะปู เข็ม ยางกลมตันขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร และแผ่นใสตัดเป็ นรู ปวงกลม ให้เกิดลวดลายกราฟิ กใหม่

ตารางที่ 30 วิธีการสร้างลวดลายใหม่จากกระป๋ องเบียร์ ชา้ ง
วัตถุตน้ ทางที่ถูก
บีบอัดให้บิดเบี้ยว

1. กระบวนการสร้ างสรรค์ วสั ดุให้ เป็ นสีทอง ทีไ่ ด้ จากกระป๋ องเบียร์ ช้าง
ลวดลายกราฟิ กเดิม การทาลายสัญญะ การจัดองค์ประกอบ ลวดลายใหม่ที่ได้
ของวัตถุตน้ ทาง
กราฟิ กต้นทาง
ใหม่จากลวดลายและ จากการประกอบ
สี ของวัตถุตน้ ทาง

กระป๋ องเบียร์ชา้ ง

กระบวนการทา : เริ่ มจากการนากระป๋ องเบียร์ ชา้ งที่บิดเบี้ยวมาตัดส่ วนที่เป็ นกราฟิ กออกแล้วรี ดให้เรี ยบและตัด
เฉพาะส่วนที่เป็ นสี ทองออกมา แล้วติดต้นแบบที่มีลกั ษณะเป็ นรู ปทรงเรขาคณิ ตไว้บนพื้นที่ดา้ นหลัง จากนั้นตัด
ออกมาตามต้น แบบ ท าการพับ ตามต้น แบบที่ สร้ างไว้แ ละน ามาจัด องค์ป ระกอบให ม่ หลัง จากนั้น เจาะรู
ตามตาแหน่งที่กาหนดไว้ แล้วประกอบเข้าด้วยกันโดยใช้ตะปูเข็ม ยางกลมตันขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร
และแผ่นใสตัดเป็ นรู ปวงกลม ให้มีลกั ษณะการเชื่อมต่อที่เป็ นสี เดียวกันทั้งชิ้น
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ตารางที่ 31 วิธีการสร้างลวดลายใหม่จากกระป๋ องเบียร์ ชา้ ง (ต่อ)
วัตถุตน้ ทางที่ถูก
บีบอัดให้บิดเบี้ยว

2. กระบวนการสร้ างลวดลายทีไ่ ด้ จากกราฟิ กของกระป๋ องเบียร์ ช้าง
ลวดลายกราฟิ กเดิม การทาลายสัญญะ การจัดองค์ประกอบ ลวดลายใหม่ที่ได้
ของวัตถุตน้ ทาง
กราฟิ กต้นทาง
ใหม่จากลวดลายและ จากการประกอบ
สี ของวัตถุตน้ ทาง

กระป๋ องเบียร์ชา้ ง

กระบวนการทา : เริ่ มจากการนากระป๋ องเบียร์ ชา้ งที่บิดเบี้ยวมาตัดส่ วนที่เป็ นกราฟิ กออกแล้วรี ดให้เรี ยบและตัด
เฉพาะส่วนที่เป็ นลวดลายออกมา แล้วติดต้นแบบที่มีลกั ษณะเป็ นรู ปทรงเรขาคณิ ตไว้บนพื้นที่ลวดลายที่กาหนด
ไว้จากนั้นตัดออกมาตามต้นแบบ ทาการพับตามต้นแบบที่สร้างไว้และนามาจัดองค์ประกอบใหม่ หลังจากนั้น
เจาะรู ตามตาแหน่ งที่ กาหนดไว้ แล้วประกอบเข้าด้วยกัน โดยใช้ตะปู เข็ม ยางกลมตันขนาดเส้นผ่าศู นย์กลาง
3 มิลลิเมตร และแผ่นใสตัดเป็ นรู ปวงกลม ให้มีลกั ษณะการเชื่อมต่อที่เป็ นสี เดียวกันทั้งชิ้น
3. กระบวนการสร้ างกราฟิ กเป็ นรู ปช้ าง ทีไ่ ด้ จากกระป๋ องเบียร์ ช้าง
วัตถุตน้ ทางที่ถูก ลวดลายกราฟิ กเดิม การทาลายสัญญะ การจัดองค์ประกอบ ลวดลายใหม่ที่ได้
บีบอัดให้บิดเบี้ยว
ของวัตถุตน้ ทาง
กราฟิ กต้นทาง
ใหม่จากลวดลายและ จากการประกอบ
สี ของวัตถุตน้ ทาง
กระป๋ องเบียร์ชา้ ง

กระบวนการทา : เริ่ มจากการนากระป๋ องเบียร์ ชา้ งที่บิดเบี้ยวมาตัดส่ วนที่เป็ นกราฟิ กออกแล้วรี ดให้เรี ยบและตัด
เฉพาะส่ วนที่ เป็ นลวดลายออกมา แล้วติดต้นแบบที่ มีลกั ษณะเป็ นรู ปทรงเรขาคณิ ตไว้บนตัวช้าง จากนั้นตัด
ออกมาตามต้นแบบ ทาการพับตามต้นแบบที่ สร้างไว้และนามาจัดองค์ประกอบใหม่ หลังจากนั้นเจาะรู ตาม
ตาแหน่ งที่ กาหนดไว้ แล้วประกอบเข้าด้วยกันโดยใช้ตะปูเข็ม ยางกลมตันขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร
และแผ่นใสตัดเป็ นรู ปวงกลม ให้มีลกั ษณะการเชื่อมต่อที่เป็ นสี เดียวกันทั้งชิ้น
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3.5.2 การค้นหาวิธีในการสร้างรู ปทรงเพื่อนาไปใช้ในการออกแบบเครื่ องประดับ
ข้า พเจ้า เลื อ กใช้ วิ ธี ก ารเชื่ อ มต่ อ วัส ดุ โ ดยใช้ ต ะปู เ ข็ ม และยางกลมตัน ขนาดเส้ น ผ่ า ศู น ย์ก ลาง
3 มิลลิเมตร มาใช้เป็ นวิธีการประกอบให้เป็ นรู ปทรงต่างๆ โดยการอ้างอิงลักษณะการสร้ างงาน
ประติ ม ากรรมจากโลหะมาใช้เ ป็ นแนวทางในการสร้ า งรู ป ทรงเพื่ อ นาไปใช้ใ นการออกแบบ
เครื่ องประดับ

ภาพที่ 21 ผลงานประติมากรรมที่นามาใช้ในการอ้างอิงเพื่อสร้างรู ปทรงใหม่
ที่มา : https://i.pinimg.com/originals/42/b4/0e/42b40eaaf2e6e007ec801cd9409a1c54.jpg

ภาพที่ 22 วิธีในการสร้างรู ปทรงเพื่อนาไปใช้ในการออกแบบเครื่ องประดับ
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ตารางที่ 32 สรุ ปวิธีการดาเนินการวิจยั เพื่อพัฒนาไปสู่ แนวทางการสร้างสรรค์เครื่ องประดับ
ขั้นตอนการทดลองเพือ่
กลุ่มการทดลองเพือ่ คัดเลือกวัสดุหรือ
ผลลัพธ์ ที่ได้
ค้ นหาวัสดุหรือวัตถุต้นทาง
วัตถุต้นทาง
วัสดุหรือวัตถุต้นทางและการแทน
ค่ าความหมายที่ได้ จากการทดลอง
1.กระบวนการทดลอง
เบื้องต้นเพื่อค้นหาวัสดุ
และวิธีการที่ใช้ใน
การสร้างสรรค์ผลงาน
เครื่ องประดับเพื่อให้เกิด
กิจกรรมทางศิลปะ

1.1 วัสดุหรื อวัตถุตน้ ทางในกลุ่มที่มี
ความเกี่ยวข้องกับความเป็ นเด็ก
1.2 วัสดุหรื อวัตถุตน้ ทางในกลุ่มที่มี
ความเกี่ยวข้องกับผูใ้ หญ่ที่สื่อถึง
ความมึนเมาและก่อให้เกิดความ
รุ นแรง
1.3 วัสดุหรื อวัตถุตน้ ทางในกลุ่มที่
เกี่ยวข้องกับการบรรเทา ความ
เจ็บปวดจากการถูกทาร้ายร่ างกาย

2.กระบวนการทดลองวัสดุ 2.1 การแทนค่าในเชิงสัญลักษณ์ที่
และการนาทฤษฎีจาก
เชื่อมโยงถึงความเป็ นเด็ก
การศึกษาข้อมูลมา
2.2 การแทนค่าในเชิงสัญลักษณ์ที่
วิเคราะห์เพื่อสร้างรู ปทรง
เชื่อมโยงถึงความเป็ น ผูใ้ หญ่สื่อถึง
ที่มีความหมายเฉพาะตัว
ความมึนเมา
ในเชิงสัญลักษณ์
2.3 การแทนค่าในเชิงสัญลักษณ์ที่
เชื่อมโยงถึงความเจ็บปวดจากการ
ถูกทาร้ายร่ างกาย
3. กระบวนการออกแบบ 3.1 การออกแบบเครื่ องประดับด้วย
เพื่อค้นหาความสัมพันธ์
การอ้างอิงรู ปแบบของเล่นในอดีต
กับตาแหน่งที่ติดตั้งบน
ที่เป็ นของเล่นสังกะสี เพื่อสื่ อสาร
ร่ างกายและการสร้าง
ย้อนถึงประสบการณ์ในวัยเด็ก
รู ปทรงที่มีความหมาย
3.2 การออกแบบเครื่ องประดับโดย
เฉพาะตัวในเชิง
การกาหนดพฤติกรรมของตัวละคร
สัญลักษณ์
ที่มีความหมายในเชิงสัญลักษณ์

1.วัตถุตน้ ทางที่เลือกใช้คือ
กระป๋ องเบียร์ที่ถกู บันทึกความ
รุ นแรงเอาไว้ที่สื่อความหมายถึง
ความมึนเมาและความรุ นแรง
2. การแทนค่าที่มีความหมายของ
กระบวนการทางานในเชิง
ศิลปะบาบัด และการเยียวยา
ทางพุทธศาสนา
1. ใช้ร่องรอยที่ปรากฏบนพื้นผิว
วัสดุจากกระป๋ องเบียร์สื่อถึง
ความมึนเมาและความรุ นแรง
2. สามารถใช้เชื่อมโยงถึงการ
ยอมรับและการทาความเข้าใจ
กับการไม่ยึดติดอยูก่ บั ความ
ทรงจาเดิมและมุมมองในเรื่ อง
ปรัชญาทางพุทธศาสนา
1. เลือกลักษณะของตัวละครที่
เป็ นสัญลักษณ์ของความร่ าเริ ง
สดใสสร้างเป็ นหุ่นจาลอง 3 มิติ
2. เลือกติดตั้งเครื่ องประดับใน
ตาแหน่งหน้าอกซ้ายแสดงถึง
ความสัมพันธ์เชื่อมที่โยงกับ
จิตใจและออกแบบให้เป็ น
สร้อยคอสื่ อความหมายถึง
ความทรงจาและความผูกพัน
ในวัยเด็ก
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ตารางที่ 33 สรุ ปวิธีการดาเนินการวิจยั เพื่อพัฒนาไปสู่ แนวทางการสร้างสรรค์เครื่ องประดับ (ต่อ)
ขั้นตอนการทดลองเพือ่
กลุ่มการทดลองเพือ่ คัดเลือกวัสดุหรือ
ค้ นหาวัสดุหรือวัตถุต้นทาง
วัตถุต้นทาง
4. การทดลองสร้าง
4.1 การสร้างหุ่นจาลอง 3 มิติ เพื่อ
หุ่นจาลอง 3 มิติ ที่มี
ค้นหาวิธีการเบื้องต้น ที่ใช้เชื่อม
ความหมายเฉพาะตัวใน
วัสดุให้เป็ นแผ่นเดียวกัน
เชิงสัญลักษณ์ เพื่อพัฒนา 4.2 การสร้างหุ่นจาลอง 3 มิติโดย
ไปสู่แนวทางการ
การอ้างอิงการเย็บแผลจากลวด
สร้างสรรค์ผลงาน
เย็บแผลการการเย็บแผลด้วยไหม
เครื่ องประดับ
สี ดา
4.3 การสร้างหุ่นจาลอง 3 มิติ
และการทดลองใช้วิธีเชื่อมต่อจาก
ตะปูเข็มยางกลมตันขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร
และแผ่นใสที่เป็ นรู ปวงกลม
4.4 การสร้างหุ่นจาลอง 3 มิติ โดย
การแยกสี จากกระป๋ องเบียร์แล้ว
สร้างให้เป็ นรู ปทรงเรขาคณิ ตและ
นามาเรี ยงบนหุ่นจาลอง 3 มิติ
5. การค้นหาเทคนิคและ
วัสดุในการสร้างสรรค์
ผลงานเครื่ องประดับ
เพื่อให้สอดคล้องกับ
รู ปทรงที่มีความหมาย
เฉพาะตัว

ผลลัพธ์ ที่ได้
วัสดุหรือวัตถุต้นทาง/การแทนค่ า
ความหมายที่ได้ จากการทดลอง
1. ค้นพบวิธีในการเชื่อมต่อวัสดุ
ให้เป็ นแผ่นเดียวกันโดยใช้
ตะปูเข็ม ยางกลมตันขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร
และแผ่นใส
2. เลือกใช้วิธีการนามาสร้างให้
เป็ นรู ปทรงเรขาคณิ ตและการ
แยกกลุ่มสี รวมทั้งลวดลาย
ของวัสดุ

5.1 การเชื่อมต่อวัสดุโดยการทาให้เกิด 1.ใช้วิธีการนากระป๋ องเบียร์มาตัด
ลวดลายกราฟิ กใหม่ ซึ่ ง
และทาการแยกสี และลายโดย
กระบวนการทั้งหมดสื่ อความ
ทาให้เป็ นรู ปทรงเรขาคณิ ต
หมายถึงการพยายามก้าวข้ามความ
นามาประกอบเข้าด้วยกันให้
ทุกข์จากความทรงจาในอดีต
เกิดลายกราฟิ กใหม่
5.2 การสร้างให้เกิดรู ปทรงที่มีลกั ษณะ 2.ใช้วิธีการนากระป๋ องเบียร์มา
การเรี ยงตัวเป็ นชั้นเพื่อให้ชิ้นงานมี สร้างให้เกิดรู ปทรงที่มีลกั ษณะ
มิติมากขึ้น เพื่อนาไปใช้ในการ
การเรี ยงตัวเป็ นชั้น เพื่อทาให้
ออกแบบเครื่ องประดับ
ชิ้นงานมีมิติมากขึ้นและ
นาไปใช้ในการออกแบบ
เครื่ องประดับ
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วิธีการดาเนินการวิจยั
ขั้นตอนการทดลองเพื่อค้นหาวัสดุหรื อวัตถุตน้ ทาง

1.กระบวนการทดลองเบื้องต้น

วิธีที่ใช้ในการสร้างรู ปทรง

เพื่ อ ค้น หาวัส ดุ แ ละวิ ธี ก ารท า

เครื่ องประดับ

ให้เกิดกิจกรรมทางศิลปะ

2.กระบวนการทดลองวัสดุ
และการนาทฤษฎีจาก
การศึกษาข้อมูลมาวิเคราะห์

3. กระบวนการออกแบบเพื่อ
ค้นหาความสัมพันธ์กบั
ตาแหน่งที่ติดตั้งบนร่ างกาย
ผสมผสานวิธีการทดลอง

4. การทดลองสร้างหุ่นจาลอง

เครื่ องประดับ

3 มิติ ที่มีความหมายเฉพาะตัว
ในเชิงสัญลักษณ์

5. การค้นหาเทคนิคและวัสดุ
เพื่อให้สอดคล้องกับรู ปทรง
ที่มีความหมายเฉพาะตัว

การคัดเลือกวัสดุ
เครื่ องประดับ

ภาพที่ 23 แผนผังสรุ ปวิธีการดาเนินการวิจยั เพื่อพัฒนาไปสู่ แนวทางการสร้างสรรค์เครื่ องประดับ
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สรุ ปผลจากการดาเนินการวิจัยเพือ่ พัฒนาไปสู่ แนวทางการสร้ างสรรค์ ผลงานเครื่องประดับ
จากการค้นหาเทคนิ คและวัสดุในการสร้ างสรรค์เครื่ องประดับ เพื่อให้สอดคล้องกับ
การสร้างรู ปทรงที่มีความหมายเฉพาะตัว ในเชิงสัญลักษณ์ สามารถวิเคราะห์และทาการเลือกวัสดุ
รวมทั้งเทคนิคที่นามาใช้ในการออกแบบร่ าง 2 มิติ ได้ดงั ต่อไปนี้
1. วิธีการนากระป๋ องเบียร์ ช้างและกระป๋ องเบียร์ ลีโอมาทาการแยกสี และทาให้เป็ น
รู ปทรงเรขาคณิ ต ประกอบเข้าด้วยกันให้เกิดลวดลายกราฟิ กใหม่ซ่ ึ งวัสดุที่นามาใช้เชื่ อมต่อให้เป็ น
แผ่นเดี ยวกันได้แก่ ตะปูเข็ม ยางกลมตันขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร ที่ตดั เป็ นท่อนสั้นๆ
และแผ่นใสที่ตดั เป็ นรู ปวงกลม จากกระบวนการสร้างชิ้ นงานให้เกิ ดลวดลายกราฟิ กใหม่ เป็ นการ
สื่ อสารถึงการก้าวข้ามความทรงจาที่เลวร้ายในอดีตให้ผา่ นไปได้
2. ใช้วิธีใ นการนากระป๋ องเบี ยร์ ช้างและกระป๋ องเบี ย ร์ ลี โอสร้ า งให้เกิ ดรู ป ทรงที่ มี
ลัก ษณะการเรี ยงตัว เป็ นชั้ น เพื่ อ ท าให้ ชิ้ น งานมี มิ ติ ม ากขึ้ นและน าไปใช้ ใ นการออกแบบ
เครื่ องประดับ วัส ดุ ที่ น ามาใช้เชื่ อมต่ อได้แก่ ตะปู เข็ม และยางกลมตันขนาดเส้ นผ่า ศู นย์ก ลาง
3 มิลลิเมตร ที่ตดั เป็ นท่อนสั้นๆ ประกอบรวมกับกระป๋ องเบียร์ ให้เป็ นรู ปทรงต่างๆ ที่มีความหมาย
เฉพาะตัวในเชิงสัญลักษณ์
จากวิธีการข้างต้น สามารถแบ่งเป็ นกลุ่มการออกแบบที่มีการแทนค่าให้ความหมายกับ
ผลงานเครื่ องประดับ 3 กลุ่ม ประกอบไปด้วย
1. เครื่ องประดับที่แทนค่าความหมายจากการก้าวข้ามความทรงจาที่เลวร้ายในอดีต
เป็ นการแสดงถึงความทุกข์ที่กา้ วข้ามผ่านไปได้ ไปสู่ ความสุ ข ความสดใส และมุมมองทัศนคติใหม่
ในทางบวก สื่ อสารผ่านการสร้างลวดลายใหม่ที่ได้สอดแทรกความหมายของการไม่ยึดติดกับความ
ทรงจาเดิม
เป็ นการออกแบบจากการหยิบยืมลักษณะรู ปทรงของลูกฟุตบอลซึ่ งเป็ นอุป กรณ์กีฬาที่
ใช้เล่ นในตอนเด็ ก เพื่ อเป็ นการสื่ อสารย้อนกลับไปถึ งความประทับใจจากประสบการณ์ ความ
สนุ ก สนานในวัย เด็ ก ซึ่ งเป็ นจุ ด เริ่ ม ต้น ของแรงบันดาลใจให้ เกิ ดแนวความคิ ดในการออกแบบ
โดยออกแบบให้เป็ นสร้ อยคอเพื่อสื่ อความหมายถึงการระลึกถึ งความทรงจาและความผูกพันใน
วัยเด็กประกอบไปด้วยวัสดุที่ทาจากกระป๋ องเบียร์ ลีโอ ซึ่ งเป็ นวัตถุตน้ ทางที่สื่อสารถึงความมึนเมา
และเป็ นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความรุ นแรง ด้วยกระบวนการสร้ างลวดลายกราฟิ กขึ้นมาใหม่โดยการ
เยียวยารื้ อฟื้ นวัตถุตน้ ทางที่บิดเบี้ยวจากการถูกบันทึกความรุ นแรงเอาไว้
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ภาพที่ 24 “ลูกฟุตบอล” แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานเครื่ องประดับ
ที่มา : http://gadgets.siamsport.co.th/wp-content/uploads/adidas-2018-world-cup-ball-5.jpg
2. เครื่ องประดับที่แทนค่าความหมายในเชิงสัญลักษณ์ โดยการใช้ของเล่นเป็ นสิ่ ง
เชื่ อ มโยงสื่ อ สารย้อ นกลับ ไปถึ ง ห้ ว งเวลาความสนุ กสนานในวัย เด็ ก รวมทั้ง การสอดแทรก
ความหมายของร่ องรอยที่ปรากฏบนพื้นผิวชิ้นงาน เพื่อให้สามารถสะท้อนมุมมองในเรื่ องปรัชญา
ทางพุทธเป็ นการทาความเข้าใจยอมรับสิ่ งที่ถูกทาลายไปแล้ว ที่ไม่สามารถทาให้กลับมาเหมือนเดิม
ได้เป็ นการยอมรับกับสิ่ งที่เกิดขึ้นเปรี ยบเสมือนการไม่ยดึ ติดอยูก่ บั อะไรบางอย่างในจิตใจได้
2.1 “ว่ า วจุ ฬ า” เป็ นการหยิ บ ยื ม รู ป ทรงของเล่ น ในวัย เด็ ก มาออกแบบเป็ น
เครื่ องประดับซึ่ งเป็ นของเล่นที่คุณตากับคุณพ่อของข้าพเจ้าจะทาให้เล่นทุกปี ในช่วงที่เสร็ จสิ้ นจาก
การเก็บเกี่ยวข้าวซึ่ งเป็ นกิจกรรมของหมู่บา้ นที่ผใู ้ หญ่จะทาให้เด็กเล่นกันทุกปี ลักษณะของรู ปทรง
ที่ออกแบบให้เป็ นว่าวจุฬา ข้าพเจ้าต้องการสื่ อสารย้อนกลับไปถึงประสบการณ์ความสุ ขและความ
สนุ ก สนานแสดงถึ ง ความทรงจารวมถึ งความผูก พันระหว่างคุ ณพ่อกับคุ ณตาในวัย เด็ก สื่ อสาร
ถึ งการก้าวข้ามความรู ้ สึ กที่ โหดร้ ายไปสู่ ความสนุ กสนานร่ า เริ ง ด้านข้างออกแบบให้มีลกั ษณะ
ที่เป็ นรู ปทรงของบ้านเพื่อต้องการสื่ อสารถึงความหมายของความสมบูรณ์ของบ้านและความอบอุ่น
ที่ขาดหายไปในวัยเด็ก ซึ่ งมีข้ นั ตอนการสร้างชิ้นงานเครื่ องประดับดังต่อไปนี้
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ภาพที่ 25 “ว่าวจุฬา” แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานเครื่ องประดับ
ที่มา : http://julakite.blogspot.com/
2.2 “ลูกยางนา” เป็ นการออกแบบที่อา้ งอิงหยิบยืมรู ปทรงของลูกยางนาซึ่ งเป็ น
ของเล่ นจากธรรมชาติ ที่ ข ้าพเจ้า เคยเล่ นในวัย เด็ก เป็ นการสื่ อสารย้อนกลับ ไปถึ ง ประสบการณ์
และห้วงเวลาในอดีตที่ผา่ นมา รวมทั้งต้องการให้เครื่ องประดับที่ทาหน้าที่เป็ นเครื่ องเตือนใจถึงภาพ
เหตุการณ์ที่รุนแรงในอดี ตเป็ นการเตื อนใจตัวเองและเตื อนใจผูท้ ี่ มีประสบการณ์ เดี ยวกับข้าพเจ้า
ให้ ส ามารถก้ า วข้า มเรื่ องราวที่ เ ลวร้ า ยในอดี ต ให้ ผ่ า นไปได้ ซึ่ งมี ข้ ัน ตอนการสร้ า งชิ้ น งาน
เครื่ องประดับดังต่อไปนี้

ภาพที่ 26 “ลูกยางนา” ของเล่นจากธรรมชาติแรงบันดาลใจในการสร้างเครื่ องประดับ
ที่มา : http://oknation.nationtv.tv/blog/chabatani/2011/07/26/entry-1/comment

69
3. เครื่ องประดับที่ มีความเชื่ อมโยงกับจิตใจโดยมี ความสัมพันธ์กบั ตาแหน่ งพื้นที่
ติดตั้งบนร่ างกาย ซึ่ งแทนค่าความหมายของกระบวนการบาบัดเยียวยาทางด้านจิ ตใจที่ แสดงถึ ง
การปฏิ สั ม พันธ์ ระหว่างกระบวนการทางานร่ วมกับ ชิ้ นงานผ่า นผัส สะคื อประสาทสั ม ผัสต่ า งๆ
ที่สื่อสารผ่านความหมายของร่ องรอยบนวัสดุซ่ ึ งเป็ นกระบวนการพยายามรื้ อฟื้ นเยียวยาจากวัตถุตน้
ทางที่บิดเบี้ยวรวมทั้งการถูกบันทึกความรุ นแรงเอาไว้ให้กลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิม
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บทที่ 4
กระบวนการสร้ างสรรค์ ชิ้นงานเครื่องประดับ
จากขั้นตอนการค้นหาเทคนิ คและวัสดุในการสร้ างงานเครื่ องประดับเพื่อให้มีความ
สอดคล้องกับการสร้างรู ปทรงที่มีความหมายเฉพาะตัวในเชิ งสัญลักษณ์ สามารถแบ่งเป็ นกลุ่มการ
ออกแบบที่มีการแทนค่าให้ความหมายกับผลงานเครื่ องประดับทั้ง 3 กลุ่ม ซึ่งมีกระบวนในการสร้าง
ชิ้นงานเครื่ องประดับดังต่อไปนี้
4.1 กระบวนการออกแบบและสร้ างสรรค์ ผลงานเครื่องประดับ ทีแ่ ทนค่ าความหมายจากการก้าว
ข้ ามความทรงจาที่เลวร้ ายในอดีต
เครื่ องประดับชุ ดนี้ ออกแบบจากการหยิบยืมลักษณะรู ปทรงของลูกฟุ ตบอลซึ่ งเป็ น
อุปกรณ์กีฬาที่ใช้เล่นในตอนเด็ก เป็ นการสื่ อสารย้อนกลับไปถึงความประทับใจจากประสบการณ์
ความสนุกสนานในวัยเด็ก

ภาพที่ 27 แบบร่ างเครื่ องประดับในลักษณะสร้อยคอ
เมื่ อ ท าการผลิ ตชิ้ นส่ ว นที่ ท าจากกระป๋ องเบี ย ร์ เ สร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ว น าแต่ ล ะชิ้ นมา
ประกอบเข้าเป็ นชิ้ นเดี ยวกันให้มีลกั ษณะเป็ นทรงกลมเหมือนลูกฟุตบอลและทาให้เกิ ดลวดลาย
กราฟิ กใหม่ โดยการใช้วิ ธี ก ารเชื่ อ มต่ อ วัส ดุ จ ากตะปู เ ข็ม ยางกลมตัน ขนาดเส้ น ผ่า ศู น ย์ก ลาง
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3 มิลลิ เมตรที่ถูกตัดเป็ นท่อนเล็กๆ ความยาวประมาณ 3 มิลลิเมตร และแผ่นใสตัดเป็ นรู ปวงกลม
ขนาด 10 มิลลิเมตร

ภาพที่ 28 วิธีข้ ึนรู ปตัวเรื อนเครื่ องประดับที่แทนค่าความหมายจากการก้าวข้ามความทรงจาที่เลวร้าย
ในอดีตชิ้นที่ 1

ภาพที่ 29 วิธีข้ ึนรู ปตัวเรื อนเครื่ องประดับที่แทนค่าความหมายจากการก้าวข้ามความทรงจาที่เลวร้าย
ในอดีตชิ้นที่ 2
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ภาพที่ 30 วิธีข้ ึนรู ปตัวเรื อนเครื่ องประดับที่แทนค่าความหมายจากการก้าวข้ามความทรงจาที่เลวร้าย
ในอดีตชิ้นที่ 3

ภาพที่ 31 ชิ้นงานเครื่ องประดับที่แทนค่าความหมายจากการก้าวข้ามความทรงจาที่เลวร้ายในอดีต
4.2 กระบวนการออกแบบและสร้ างสรรค์ เครื่องประดับ ที่แทนค่ าความหมายในเชิงสั ญลักษณ์ โดย
การใช้ ของเล่ นเป็ นสิ่ งเชื่ อมโยงสื่ อสารย้ อนกลับไปถึงห้ วงเวลาความสนุกสนานในวัยเด็ก
4.2.1 “ว่า วจุ ฬ า” เป็ นการหยิ บ ยื ม รู ป ทรงของเล่ น ในวัย เด็ ก มาออกแบบเป็ น
เครื่ องประดับ ซึ่ งเป็ นของเล่ นที่ คุ ณตากับ คุ ณพ่อของข้า พเจ้าจะทาให้เล่ นทุ ก ปี ในช่ วงที่ เสร็ จสิ้ น
จากการเก็บเกี่ยวข้าวซึ่ งเป็ นกิจกรรมของหมู่บา้ นที่ผใู ้ หญ่จะทาให้เด็กเล่นกันทุกปี
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ภาพที่ 32 แบบร่ างเครื่ องประดับ “ว่าวจุฬา”

ภาพที่ 33 แบบร่ างแสดงการแยกชิ้ นส่ วนแต่ละชิ้ นมากาหนดขนาดและตาแหน่ งเจาะรู เพื่อใช้ใน
การประกอบเป็ นตัวว่าวจุฬา (1)
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ภาพที่ 34 แบบร่ างแสดงการแยกชิ้ นส่ วนแต่ละชิ้ นมากาหนดขนาดและตาแหน่ งเจาะรู เพื่อใช้ใน
การประกอบเป็ นตัวว่าวจุฬา (2)
เมื่อทาการผลิตชิ้นส่ วนต่าง ๆ จากกระป๋ องเบียร์ ตามแบบร่ างแล้วนาเข็มร้อยมาลัยมา
ตัดให้เป็ นโครงยึดตัวว่า วจุ ฬ า 2 ชิ้ น เป็ นเพื่ อใช้เป็ นโครงสร้ า งหลัก ตามแบบร่ า ง ในแต่ ล ะช่ ว ง
ของ ตัวว่าวจุฬาโครงสร้างส่ วนใหญ่จะใช้ตะปูเข็มเป็ นตัวยึดโครงสร้างอีกวิธีหนึ่ ง จากนั้นประกอบ
ชิ้ นงานแต่ละชิ้ นเข้าด้วยกันด้วยการสลับสี ของแต่ละชั้นให้เกิ ดความสวยงาม โดยใช้ยางกลมตัน
ขนาดเส้ น ผ่ า ศู น ย์ก ลาง 3 มิ ล ลิ เ มตรที่ ถู ก ตัด เป็ นท่ อ นเล็ ก ๆ ความยาวประมาณ 3 มิ ล ลิ เ มตร
มาประกอบเพื่อใช้เป็ นตัวคัน่ ระหว่างชิ้นงานแต่ละชิ้นให้มีลกั ษณะเป็ นชั้น

ภาพที่ 35 วิธีข้ ึนรู ปตัวเรื อนเครื่ องประดับ “ว่าวจุฬา”
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ภาพที่ 36 ชิ้นงานเครื่ องประดับ “ว่าวจุฬา”
4.2.2 “ลูกยางนา” เป็ นการออกแบบที่อา้ งอิงหยิบยืมรู ปทรงของลูกยางนาซึ่ งเป็ นของ
เล่นจากธรรมชาติที่ขา้ พเจ้าเคยเล่นในวัยเด็ก เป็ นการสื่ อสารย้อนกลับไปถึงประสบการณ์และห้วง
เวลาในอดี ต ที่ ผ่า นมา รวมทั้ง ต้องการให้เ ครื่ อ งประดับ ที่ ท าหน้า ที่ เป็ นเครื่ องเตื อ นใจถึ ง ภาพ
เหตุการณ์ที่รุนแรงในอดีต

ภาพที่ 37 แบบร่ าง 2 มิติ เครื่ องประดับ “ลูกยางนา”
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ภาพที่ 38 แบบร่ างแสดงการแยกชิ้นส่ วนแต่ละชิ้นมากาหนดขนาดและตาแหน่งเจาะรู
เมื่ อทาการผลิ ตชิ้ นส่ วนต่าง ๆ จากกระป๋ องเบี ยร์ ตามแบบร่ างแล้วนาชิ้ นส่ วนต่างๆ
มาประกอบเข้าด้วยกันตามแบบร่ าง โครงสร้างทั้งหมดใหญ่จะใช้ตะปูเข็มเป็ นตัวยึดโครงไว้ จากนั้น
ประกอบชิ้ นงานแต่ ละชิ้ นเข้า ด้วยกันด้วยการสลับ สี ข องแต่ ล ะชั้นให้เกิ ดความสวยงาม โดยใช้
ยางกลมตัน ขนาดเส้ น ผ่ า ศู น ย์ก ลาง 3 มิ ล ลิ เ มตรที่ ถู ก ตัด เป็ นท่ อ นเล็ ก ๆ ความยาวประมาณ
3 มิลลิเมตรมาประกอบเป็ นตัวคัน่ ระหว่างชิ้นงานแต่ละชิ้นให้มีลกั ษณะเป็ นชั้น

ภาพที่ 39 วิธีข้ ึนรู ปตัวเรื อนเครื่ องประดับที่แทนค่าความหมายในเชิ งสัญลักษณ์โดยการใช้ของเล่น
เป็ นสิ่ งเชื่อมโยง สื่ อสารย้อนกลับไปถึงห้วงเวลาความสนุกสนานในวัยเด็ก
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ภาพที่ 40 ชิ้นงานเครื่ องประดับ “ลูกยางนา”
4.3 กระบวนการออกแบบและสร้ างสรรค์ เครื่องประดับที่ มีความเชื่อมโยงกับจิตใจ แสดงถึงการ
ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างกระบวนการทางานร่ วมกับชิ้นงานผ่านผัสสะคือประสาทสั มผัสต่ างๆ
เป็ นการออกแบบชิ้นงานที่เกิดจากกระบวนการทางความคิดและความรู้สึก ที่ถ่ายทอด
ออกมาสู่ กระบวนการทาด้วยมือถ่ายทอดผ่านชิ้นงาน โดยอาศัยกระบวนการในขณะที่สร้างชิ้นงาน
เป็ นสิ่ งเตือนใจที่เกิดจากการเยียวยาร่ องรอยที่ปรากฏบนตัววัสดุที่เกิดจากการถูกบันทึกความรุ นแรง
ที่เกิดจากกระทาต่าง ๆ รู ปทรงของชิ้นงานเกิดขึ้นจากกระบวนการจัดระเบียบทางความคิดร่ วมกับ
กระบวนการสร้ า งชิ้ น งานท าให้ เ กิ ด การแก้ปั ญ หาในการสร้ า งงานเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความสวยงาม
โดยการนาชิ้ นงานมาประกอบให้มีลกั ษณะที่ เรี ยงต่อกันเป็ นชั้นในระยะที่ เท่าๆกัน ซึ่ งมี ข้ นั ตอน
การสร้างชิ้นงานเครื่ องประดับดังต่อไปนี้
เมื่อทาการผลิตชิ้นส่ วนต่างๆ โดยการตัดให้เป็ นรู ปทรงตามแบบที่ร่างไว้และนาทุกชิ้น
มาเจาะรู ชิ้นละ 2 รู ทุกชิ้นในระยะที่เท่าๆ กันแล้วดัดให้มีความโค้งเล็กน้อยจากนั้นนาเข็มร้อยมาลัย
ทั้งสองอันมาดัดให้เป็ นวงกลม นาชิ้นส่ วนต่าง ๆ มาประกอบเข้าด้วยกันด้วยวิธีการร้อยเข้าไปทีละ
ชิ้ นและใช้ยางกลมตันขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 มิลลิ เมตรที่ตดั เป็ นท่อนเล็กๆมาประกอบ เพื่อใช้
เป็ นตัวคัน่ ระหว่างชิ้นงานแต่ละชิ้นให้มีลกั ษณะเป็ นชั้นและมีระยะห่างเท่าๆ กัน
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ภาพที่ 41 วิธีข้ ึนรู ปตัวเรื อนเครื่ องประดับที่แสดงถึ งการปฏิ สัมพันธ์ระหว่างกระบวนการทางาน
ร่ วมกับชิ้นงานผ่านผัสสะต่างๆ

ภาพที่ 42 ชิ้ นงานเครื่ องที่มีความเชื่ อมโยงกับจิตใจ แสดงถึงการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ
ทางานร่ วมกับชิ้นงานผ่านผัสสะต่างๆ
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ภาพที่ 43 การสวมใส่ ผลงานเครื่ องประดับที่ แทนค่าความหมายจากการก้าวข้ามความทรงจาที่
เลวร้ายในอดีต
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ภาพที่ 44 การสวมใส่ ผลงานเครื่ องประดับ “ว่าวจุฬา” ที่แทนค่าความหมายในเชิงสัญลักษณ์โดยการ
ใช้ของเล่นเป็ นสิ่ งเชื่อมโยงสื่ อสารย้อนกลับไปถึงห้วงเวลาความสนุกสนานในวัยเด็ก
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ภาพที่ 45 การสวมใส่ ผลงานเครื่ องประดับ “ลูกยางนา” ที่แทนค่าความหมายในเชิงสัญลักษณ์โดย
การใช้ของเล่นจากธรรมชาติเชื่อมโยงสื่ อสารย้อนกลับไปถึงห้วงเวลาความสนุกสนานในวัยเด็ก
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ภาพที่ 46 การสวมใส่ ผลงานเครื่ องประดับที่มีความเชื่ อมโยงกับจิตใจ แสดงถึงการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกระบวนการทางานร่ วมกับชิ้นงานผ่านผัสสะคือประสาทสัมผัสต่างๆ
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จากการสร้ า งสรรค์ ผ ลงานเครื่ อ งประดับ โดยการน าองค์ ค วามรู ้ ต่ า งๆ ที่ เ กิ ด จาก
การศึกษาและทดลองอย่างเป็ นขั้นตอนก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงาน “ศิลปะเครื่ องประดับระลึก
ถึงร่ องรอยแห่งความทรงจา” ที่เกิดขึ้นจากแนวคิดและแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ที่สะเทือนใจ
ในวัยเด็กซึ่ งก่ อให้เกิ ดความรู ้ สึกในทางลบ รวมทั้งการอ้างอิงทฤษฎี ต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์จาก
กระบวนสร้ า งสรรค์ผ ลงานทั้ง หมดที่ เกิ ดขึ้ น โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อตอบสนองความต้องการ
ทางด้านจิตใจทาให้ขา้ พเจ้าเกิ ดความคิดในการสร้ างสรรค์ผลงานเครื่ องประดับที่ใช้องค์ประกอบ
ทางศิลปะเช่ น เส้น สี รู ปร่ าง รู ปทรง มาใช้โดยอาศัยความทรงจาที่ประทับใจในวัยเด็กผสมผสาน
กันระหว่างรู ปแบบของเล่นและของเล่นจากธรรมชาติที่ขา้ พเจ้าเคยเล่นในวัยเด็กและการตัดทอน
รู ปทรงร่ วมกับการจิ นตนาการของข้าพเจ้า ซึ่ งเป็ นสาเหตุ ในการผลักดันให้เกิ ดการสร้ างผลงาน
ออกมาที่สื่อสารผ่านเครื่ องประดับในเชิ งบวก ด้วยการใช้วสั ดุ ที่สร้ างสรรค์ข้ ึนด้วยเทคนิ ควิธีการ
ต่างๆ จนเกิดเป็ นรู ปแบบที่ไม่ปรากฏในธรรมชาติ ซึ่ งรู ปแบบนามธรรมที่ถูกสร้างสรรค์ข้ ึนทั้งหมด
นอกจากจะท าให้ เ กิ ด การรั บ รู ้ ใ นด้า นความรู ้ สึ ก ถึ ง ความสวยงาม วัต ถุ ป ระสงค์ อี ก ด้า นหนึ่ ง
เพื่อกระตุน้ ให้เกิดการสะท้อนภาพปั ญหาในสังคมไทยที่เคยเกิดขึ้นในอดีตจนถึงปั จจุบนั

84
บทที่ 5
สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ป
ผลงานวิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ เป็ นการวิจยั เพื่อสร้ างสรรค์ “ศิลปะเครื่ องประดับระลึกถึง
ร่ องรอยแห่ งความทรงจา” ผลจากการศึกษารวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิเพื่อนามาวิเคราะห์
ท าให้ ข ้า พเจ้า ได้ค ้น พบองค์ค วามรู้ แ ละกระบวนการที่ ส ามารถน ามาสร้ า งสรรค์เ ป็ นผลงาน
เครื่ องประดับได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั โดยการนาองค์ความรู้
ต่างๆ ที่ได้จากการศึกษาข้อมูลและทาการทดลองตามขั้นตอน ซึ่ งข้าพเจ้าสามารถนาประโยชน์จาก
กระบวนการและกิ จกรรมมาใช้ในการสร้ างสรรค์ผลงานเครื่ องประดับ ให้เกิ ดการสร้ างผลงาน
ที่ สื่ อสารผ่า นเครื่ องประดับ ในเชิ ง บวก เพื่ อช่ วยบ าบัดร่ องรอยบาดแผลภายในจิ ตใจที่ เกิ ดจาก
เหตุการณ์สะเทือนใจในวัยเด็กซึ่ งก่อให้เกิดเป็ นประสบการณ์ความรู้สึกในทางลบ โดยสามารถสรุ ป
การสร้างสรรค์ผลงานเครื่ องประดับตั้งแต่กระบวนการเริ่ มต้นจนถึงเสร็ จสมบูรณ์ได้ดงั ต่อไปนี้
5.1.1 จากการศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ข ้อมู ล ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ขอบเขตของเนื้ อหาของ
วิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ ซ่ ึ งเป็ นผลมาจากกระแสทางวัฒนธรรมและจริ ยธรรมของสังคมไทยตั้งแต่อดี ต
จนถึ ง ปั จจุ บนั ที่ มี อิทธิ พ ลต่อทัศนคติ ค่านิ ย ม รวมทั้งการศึกษาข้อมูลทางด้านจิตวิทยาในเรื่ อง
ทฤษฎีกระบวนการของพฤติ กรรมมนุ ษย์เพื่อให้เข้าใจกระบวนการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรม พบว่า
เด็ ก ที่ ถู ก ท าร้ า ยร่ า งกายหรื อ ได้เ ห็ นความรุ น แรงอยู่เสมอจะฝั ง ใจเรื่ องความรุ น แรงซึ่ งมี ผ ลต่ อ
การถ่ายทอดและซึ มซับเลียนแบบพฤติกรรมรุ นแรงโดยไม่รู้ตวั จนเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่และจะกระทา
รุ นแรงต่อครอบครัวตัวเอง นอกจากนี้ ยงั พบว่าการใช้ความรุ นแรงสามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ ลูก
หลาน และกลายเป็ นวงจรของการกระทารุ นแรงในครอบครัวต่อไป
5.1.2 ผลกระทบของการถูกทาร้ายร่ างกายในวัยเด็กสาเหตุจากการเมาสุ ราที่ก่อให้เกิด
บาดแผลทางจิตใจซึ่ งจาเป็ นต้องได้รับการบาบัดรักษา จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการทบทวน
วรรณกรรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาบาบัดรักษาด้วยวิธีต่างๆ ได้แก่ การบาบัดรักษาทาง
การแพทย์ หลักปรัชญาทางพุทธศาสนา ธรรมะบาบัด และศิลปะบาบัด ทาให้เกิดแนวคิดในการใช้
กระบวนการในการของทฤษฎีศิลปะบาบัดและปรัชญาทางพุทธศาสนาเยียวยาบาบั ดรักษา โดยทา
การอ้างอิ ง แนวคิ ดดัง กล่ าวจากทฤษฎี ศิลปะบาบัด (Art Therapy) รวมทั้ง การใช้ประโยชน์จาก
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กระบวนการและกิจกรรมในการสร้ างงานศิลปะเครื่ องประดับเพื่อช่วยบาบัดรักษาและตอบสนอง
ไปสู่ ความขัดแย้งภายในจิตใจของตนเอง
5.1.3 จากกระบวนการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการอ้างอิงวิธีการจากแนวคิดจากทฤษฎี
ศิลปะบาบัด (Art Therapy) ซึ่ งนามาประยุกต์ใช้เป็ นแนวทางในการสร้างสรรค์เป็ นผลงานศิลปะ
เครื่ องประดับ โดยเน้นที่กระบวนการและกิจกรรมในระหว่างการทางานศิลปะมาปรับใช้เพื่อฟื้ นฟู
เยียวยาทางด้านจิตใจเพื่อให้เข้าใจกับปั ญหาที่เกิดขึ้นเป็ นการยอมรับกับสิ่ งที่ได้เกิดขึ้นไปแล้วในเชิ ง
ปรัชญาทางพุทธศาสนา โดยการค้นหากระบวนการทดลอง วัสดุ เทคนิ ค ที่หลากหลายเพื่อเป็ น
ทางเลื อก

ในการให้ความสาคัญกับความหมายที่ ติดมากับ วัสดุ ไปสู่ แนวทางการสร้ างสรรค์

ผลงานเครื่ องประดับ
5.1.4 ผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลองวัสดุรวมไปถึงการค้นหาวิธีการ กระบวนการและ
เทคนิคทาให้ได้วธิ ี ที่เหมาะสมและนาไปสู่ การแทนค่าให้ความหมายของกระบวนการทางานในเชิ ง
ศิลปะบาบัดและการเยียวยาทางพุทธศาสนา โดยการใช้ร่องรอยที่ปรากฏบนพื้นผิววัสดุที่เป็ นวัตถุ
ต้นทางซึ่ งได้มาจากกระป๋ องเบี ยร์ เพื่อใช้สื่อสารถึ งความมึ นเมาและความรุ นแรง รวมทั้งการใช้
ร่ องรอยบนพื้นผิววัสดุ ใช้เชื่ อมโยงสื่ อสารในเรื่ องปรั ชญาทางพุทธศาสนา แสดงถึ งการยอมรั บ
และทาความเข้าใจกับการไม่ยดึ ติดอยูก่ บั ความทรงจาเดิม

ภาพที่ 47 ร่ องรอยจากการถูกบันทึกความรุ นแรงบนพื้นผิววัสดุ
5.1.5 จากการค้นหาวัสดุในเบื้องต้นนามาทดลองเพื่อค้นหาวิธีการในการสร้างเป็ น
ให้เป็ นรู ปทรงต่างๆ และผลลัพธ์ที่ได้คือการค้นพบวิธีในการเชื่ อมต่อวัสดุให้เป็ นแผ่นเดียวกันโดย
การนามาสร้างให้เป็ นรู ปทรงเรขาคณิ ต การแยกกลุ่มสี และลวดลายของวัสดุ รวมทั้งวิธีการนาวัสดุ
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ที่ ไ ด้จ ากกระป๋ องเบี ย ร์ ม าสร้ า งให้ เ กิ ด รู ป ทรงที่ มี ล ัก ษณะการเรี ย งตัว เป็ นชั้น เพื่ อ น าไปใช้ใ น
การออกแบบชิ้นงานเครื่ องประดับให้มีมิติมากขึ้น

ภาพที่ 48 “ศิลปะเครื่ องประดับระลึกถึงร่ องรอยแห่งความทรงจา”
5.2 อภิปรายผล
ผลลัพธ์ที่ได้จากการสร้างสรรค์ผลงานเครื่ องประดับในครั้งนี้จึงมีความสอดคล้องกับ
วัตถุ ประสงค์และผลที่ คาดว่าจะได้รับของการวิจยั ซึ่ งเกิ ดจากองค์ความรู ้ ที่เกิ ดจากการวิเคราะห์
ข้อมูล รวมทั้งสามารถบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ของสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ในการทาวิจยั ครั้ งนี้ คือ “การใช้
ประโยชน์ จากกระบวนการและกิจกรรมในการสร้ างงานศิลปะเครื่ องประดับจะสามารถช่ วยเยียวยา
บาบัดรั กษาและแบ่ งเบาภาระความเจ็บปวดในใจ ทาให้ ผ่านพ้ นความทุกข์ ไปได้ ”
การใช้กระบวนการและกิจกรรมในการสร้างงานศิลปะเครื่ องประดับ โดยการอ้างอิง
แนวคิดจากทฤษฎี ศิล ปะบาบัด (Art Therapy) มาประยุก ต์ใช้ในการเยียวยาบาบัดรัก ษาต้องใช้
ระยะเวลาพอสมควร จากการศึ กษาการทางานเชิ งบาบัดไม่ถือว่าเป็ นการรั กษาตามการวินิจฉัย
และการสื บค้นข้อมูลโรคทางการแพทย์ แต่เป็ นการบาบัดโดยการกระตุน้ ระบบจิตของร่ างกายด้วย
กิ จกรรมทางศิ ลปะ ซึ่ งเน้นที่ กระบวนการและกิ จกรรมทางศิลปะมากกว่า การทางานเชิ งศิลปะ
บ าบัด ท าให้รู้ว่า ก าลัง ท าอะไร คิ ดอะไร สามารถท าให้เกิ ดสมาธิ ก ับ สิ่ ง ที่ อยู่ต รงหน้า เป็ นการ
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ใช้ศิล ปะเพื่ อท าให้ร่า งกายและอารมณ์ ดีข้ ึ น ซึ่ ง หัวใจของศิ ล ปะบ าบัดคื อ การมี พฒั นาการทาง
อารมณ์ ใจเย็น ทาอะไรแล้วมีสมาธิ
ผลงานเครื่ องประดับของข้าพเจ้ามีรูปแบบที่มีความร่ วมสมัยระหว่างที่มาของเรื่ องราว
ในอดีตและที่มาของการสร้ างรู ปทรงเครื่ องประดับร่ วมกับความหมายที่ติดมากับวัสดุ ในปั จจุบนั
ผลจากการจัดแสดงผลงานเครื่ องประดับในเบื้องต้นพบว่าการสื่ อสารจากการตั้งคาถามและตอบ
คาถามระหว่างผูเ้ ข้าชมงานกับข้าพเจ้า ทาให้เกิดการสื่ อสารในเชิงกระตุน้ เตือนและช่วยให้ผชู้ มงาน
เกิ ด ความเข้า ใจในความหมายของการสื่ อสารผ่ า นชิ้ น งานนั้ นๆ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ชิ้ น งาน
เครื่ องประดับเป็ นวัตถุที่สามารถใช้เป็ นเครื่ องเตือนใจและมีการสื่ อสารผ่านผูส้ วมใส่ รวมทั้งส่ งผล
ต่อการกระตุน้ เตือนสร้างความเข้าใจกับสังคมไทยในปั จจุบนั ได้
5.3 ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั สร้ า งสรรค์ผลงานเครื่ องประดับที่ ส ามารถแสดงให้สัง คมรั บ รู้ ถึ ง
มุมมองของเครื่ องประดับที่เกิดขึ้นจากแนวคิดและแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ที่สะเทือนใจใน
วัยเด็ก ข้าพเจ้ามีขอ้ เสนอแนะดังต่อไปนี้
1. จากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเครื่ องประดับของข้าพเจ้าที่เกิดมาจากแรงบันดาลใจ
ของความสะเทือนใจในด้านลบทาให้ขา้ พเจ้าสามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาเชิ งบวกได้น้ นั ต้องมี
การเก็บรวบรวมข้อมูลตลอดจนศึ กษาปั ญหาในกระบวนการทางานและนามาวิเคราะห์อย่างเป็ น
ขั้นตอนที่ถูกต้อง เพราะจากการนาเสนอโครงงานวิจยั ในเบื้ องต้นทาให้ผวู ้ ิจยั ยังไม่คน้ พบข้อมูล
ทุติยภูมิที่แท้จริ งเพื่อนามาสนับสนุนข้อมูลที่ใช้อา้ งอิงในเนื้อหาของงานวิจยั ทั้งหมด
2. ปั ญหาของการทาการวิจยั ของข้าพเจ้าในครั้งนี้ เกิดจากความผิดพลาดในการจัดลาดับ
การวิจยั อย่างเป็ นขั้นตอนซึ่ งมีความสาคัญมาก ทาให้เกิดปั ญหากับการทดลองในกระบวนการต่างๆ
แล้วนามาสรุ ปเพื่อพัฒนาในขั้นต่อไป ซึ่ งปั ญหาจากการทางานผิดขั้นตอนส่ งผลต่อการใช้เวลามาก
เกินไปในการทาวิจยั
3.จากกระบวนการทางความคิ ด เพื่ อให้ออกจากกรอบความคิ ดเดิ มด้วยการค้นหา
วิธีการใหม่ๆ ที่ แตกต่างจากการเรี ยนรู ้ ในห้องเรี ยน หรื อประสบการณ์ ในชี วิตประจาวันเป็ นสิ่ ง
สาคัญมาก เพราะต้องนามาใช้แก้ปัญหาในการทาวิจยั ซึ่ งวิธีการสร้างเครื่ องประดับด้วยวิธีเดิมที่เรา
คุน้ เคยไม่สามารถสร้างงานที่มีรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมกับวัสดุที่กาหนดไว้ได้
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4. กระบวนการบาบัดทั้ง 4 ขั้นตอน ทาให้เกิดองค์ประกอบ Art elements สาหรับนา
ประยุกต์ใช้ในกระบวนการบาบัดสาหรับผูอ้ ื่นต่อไปได้
5.ผลเชิ ง บวกที่ เ กิ ด ขึ้ นกับ ข้า พเจ้า เมื่ อ ผ่ า นกระบวนการใช้ ศิ ล ปะการออกแบบ
เครื่ องประดับเพื่อช่วย Reflections ผ่านวัตถุตน้ ทาง ทาให้ขา้ พเจ้าไม่ใช้อารมณ์และความรุ นแรงกับ
ลูกอีกต่อไป
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