บทที่ 1
บทนำ
1.1 ความเปนมาและความสำคัญของปญหา
9
คำวา “กลัว” พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส ฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 ใหความหมาย
วา รูสึกไมอยากประสบสิ่งที่ไมดีแกตัว เชน กลัวบาป กลัวถูกติเตียน รูสึกหวาด เพราะคาดวาจะ
ประสบภัย เชน กลัวเสือ กลัวไฟไหม พระพุทธเจาทรงเรียกความกลัววา “ภัย” (มีชัย วีรปฺโญ,
2550: 196) ซึ่งตรงกับคำในภาษาบาลีวา “ภยํ” แปลวา อารมณอันพึงกลัว (พระเจาบรมวงศเธอ
กรมพระจันทบุรีนฤนาถ, 2553: 573)
X
มนุษยทุกคนมีความรูสึกกลัวนับแตแรกเกิด และเปนความรูสึกที่ทำใหเปนทุกขมากที่สุดใน
ชีวิต คือกลัวจะสูญเสียสิ่งที่มีอยู ยิ่งมีอะไรดีๆ อยูมากเทาไร ก็ยิ่งกลัวจะตองสูญเสียมันไปมาก
เทานั้น (มิตซูโอะ คเวสโก, 2552: 23-26) ในพระไตรปฎก พระพุทธองคไดตรัสถึงมิติของความกลัว
ในจิตสวนลึกที่ผลักดันใหมนุษยเกิดพฤติกรรมความตองการตางๆ โดยทรงชี้ใหเห็นวา มนุษยทั่วไป
ถูกบีบคั้นจากความกลัว 5 ระดับ ไดแก
X
1. อาชีวิตภัย หมายถึง ภัยเนื่องดวยการดำเนินชีวิต
X
2. อสิโลกภัย หมายถึง ภัยอันเนื่องจากการเสื่อมเสียชื่อเสียง
X
3. ปริสสารัชภัย หมายถึง ภัยคือความครั่นครามเกอเขินในที่ชุมชน
X
4. มรณภัย หมายถึง ภัยคือความตาย
X
5. ทุคติภัย หมายถึง ภัยคือทุคติ คติไมดี ทางดำเนินที่ไมดีมีความเดือดรอน ที่ไปเกิดอันชั่ว
หรือที่ไปเกิดของผูกระทำชั่ว แดนกำเนิดที่ไมดีมากไปดวยความทุกข 3 แดน ไดแก นรก ดิรัจฉาน
เปรต (พระไตรปฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539: 723 และพระพรหม
คุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), 2553: 170)
X
ทฤษฎีจิตวิเคราะหของซิกมันต ฟรอยด (Sigmund Freud) ไดสนับสนุนมิติของความกลัว
ของพระพุทธเจา ฟรอยด เชื่อวา ความหวาดกังวลเปนเรื่องที่มนุษยหลีกเลี่ยงไมพน เพราะความ
ปรารถนาของมนุษยไมไดรับการตอบสนองสมใจเสมอไป ซึ่งความหวาดกังวลมีอยู 3 ประเภท คือ
ความหวาดกลัวตอสิ่งแวดลอมทางสังคมที่อยูรอบตัว ความหวาดกลัวตัวเองวาจะทำในสิ่งที่นา
อับอายขายหนา จะถูกประจาน ประณามและถูกลงโทษ และความหวาดกลัวที่เกิดจากความ
สำนึกผิดชอบชั่วดี (ศรีเรือน แกวกังวล, 2551: 27) อีกทั้งยังสอดคลองกับทฤษฎีลำดับขั้นของ
แรงจูงใจของอับราฮัม มาสโลว (Abraham Maslow) คือ ความตองการมีอาหารรับประทาน ไม
หิวโหย มีที่อยูอาศัย มียารักษาโรค มีเครื่องนุมหมกันรอนกันหนาว มีความรูสึกมั่นคงปลอดภัยใน
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ตนเองและทรัพยสินเพียงพอ ตองการไดความรักจากผูอื่นและตองการถูกรัก ตองการไดรับเกียรติ
มีหนามีตา ตองการชื่อเสียงเปนที่ยกยองนับถือ และยังตองการตระหนักรูความสามารถของตนกับ
ประพฤติปฏิบัติตนตามความสามารถ มาสโลวเชื่อวา ความกลัวหลายๆ อยาง ตั้งแตระดับสามัญ
จนถึงระดับผิดปกตินั้น เกิดจากการไมไดรับการตอบสนองความรูสึกมั่นคงปลอดภัยเพียงพอ
(ศรีเรือน แกวกังวล, 2551: 115-122)
X
จากการศึกษาแนวคิดและการตีความในเรื่องความกลัวของศิลปน ผูวิจัยพบวา ศิลปน
สวนใหญที่นำแนวคิดเกี่ยวกับความกลัวมาสรางสรรคผลงานศิลปะ มักนำความกลัวนี้ไปเชื่อมโยง
กับความรูสึกที่รุนแรง หวาดระแวง สยดสยอง โดยแสดงออกถึงการไดรับความสะเทือนใจจากสิ่ง
ที่คุกคามอยางรุนแรงของศิลปนโดยตรง ดังนั้น ผลงานศิลปะจึงสื่อถึงสัญลักษณที่บงบอกนัยของ
ความนากลัว เชน ของมีคมจำพวกใบมีดโกน เศษแกว ผากอส บาดแผล ภูตผี ปศาจ สีแดง สีดำ
รูปรางรูปทรงที่บิดเบี้ยวโหยหวน รวมทั้งสัตวที่เปนสัญลักษณของภัยคุมคามตอชีวิตมนุษย เชน
งู จระเข เสือ หมาปา ตุกแก ซึ่งปรากฏอยูในผลงานศิลปะของศิลปน ตัวอยางเชน
X
ภาพ The Scream ของ Edvard Munch ไดรับแรงบันดาลใจมาจากยามเย็นวันหนึ่ง ขณะ
ที่เขาเดินขามสะพาน และมองเห็นทองฟาตอนพระอาทิตยตกดินเปนสีแดงจัดเหมือนเลือด เขาจึง
ถายทอดออกมาเปนภาพคน โดยการเนนรูปรางภายนอกดวยเสนโคงออนไหวเปนโครงสรางตัดกับ
พื้นที่วางที่เลื่อนไหลเต็มไปดวยบรรยากาศ วาเหว ลึกลับ และมีกลิ่นอายแหงความตายแทรกอยู
ซึ่งเขาไดบันทึกไวในบันทึกสวนตัวเมื่อวันที่ 22 มกราคม ค.ศ. 1892 วาขณะไปเดินเลนยามเย็น
และพบทองฟาประหลาดสีแดงจัดเหมือนเลือดทำใหรูสึกเสมือนวา ธรรมชาติกำลังกรีดรองออกมา
อยางนากลัว
X
ภาพ Study after Velazquez’s Portrait of Pope Innocent X ของ Francis Bacon เปน
ภาพที่ดูนากลัว จิตรกรนำเสนอใหเห็นถึงความเจ็บปวดของพระสันตปาปาที่ถูกกักขังอยูในบังลังก
โดยมีโครงสรางคลายทอ ใบหนาของพระสันตปาปาแสดงอาการหวีดรองออกมาอยางเจ็บปวด มือ
จับบังลังกแนน ใชพื้นหลังภาพเปนสีดำ สวนดานหนาของภาพใชลักษณะการวาดเปนเสนตรงลง
มาดวยทีแปรงอยางรวดเร็ว ซึ่งแสดงใหเห็นถึงอารมณที่เจ็บปวดเหมือนอยูในสภาพที่พรอมจะ
แตกสลาย (Phaidon, 2000: 23)
X
ในภาพสภาวะจิตที่เกิดจากความกลัวของ ม.ล.บุศยมาศ นันทวัน (2544: ง) ไดสรางสรรค
ผลงานจิตรกรรม เพื่อแสดงออกถึงอารมณความรูสึกภายในที่ไดรับความสะเทือนใจ จากความ
รุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมโดยเลือกใชผากอส เพื่อสื่อถึงบาดแผล และความเจ็บปวดของจิตใจขาง
ในของมนุษย ใบมีดสื่อถึงความอันตราย สีแดงสื่อถึงเลือด เปนตน
X
ผลงานการสรางสรรคของ ธันวา หวงสมุทร (2550: ง) ความเปนรูปธรรมของความรูสึก
หวาดกลัวที่แฝงเรนอยูภายในจิตใจของมนุษย ตามรูปแบบของงานจิตรกรรมแนวอภิปรัชญา นำ
ความกลัวมาสรางจินตนาการถึงสิ่งที่ศิลปนหวาดกลัวหรือสรางหนทางของการหลีกหนี รวมทั้ง
วิธีการที่จะตอสูและรับมือกับสิ่งที่หวาดกลัว โดยใชสัตว เชน งู จระเข เปนสัญลักษณที่บงบอก
ถึงนัยของความนากลัว
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X
อาจกลาวไดวามนุษยนั้น เมื่อจินตนาการถึงความกลัวก็มักจะนึกถึงสัญลักษณที่มีนัยของ
ความนากลัวเหลานั้น มาสรางเปนมโนภาพแหงความนากลัว เชน เมื่อเขาไปในที่มืดก็มักจะคิดวา
บริเวณนั้น จะมีภูติผีปศาจบาง บางทีก็คิดวาอาจมีสัตวรายบางอยางอยูในความมืด บางครั้งก็คิด
วาอาจมีคนรายแอบซุมอยู เพื่อคอยหาโอกาสทำราย เมื่ออยูกลางแจงในขณะที่มีฝนฟาคะนองก็
กลัวฟาผา ฟารอง เมื่อเขาปาก็กลัวเสือ สิงโต บางคนกลัวแมแตสัตวเล็กๆ เชน งู จิ้งจก ตุกแก
ไสเดือน ซึ่งสอดคลองกับพุทธทาสภิกขุ (2538: 32) กลาววา “ความกลัวเปนสัญชาตญาณอันหนึ่ง
ของมนุษยที่มีเหมือนกันหมด แตวาวัตถุที่กลัวนั่นแหละตางกัน ตามแตเรื่องราวที่ตนรับเขาไวใน
สมอง เด็กๆ จะกลัวที่มืด หรือการถูกทิ้งไวผูเดียวทั้งที่เขายังไมเคยมีเรื่องผูกเวรกับใครไว อันจะนำ
ใหกลัว เด็กก็จะกลัวติดอยูในใจไปไดนาน ”
X
ความกลัวทั้งหมดที่กลาวมา พุทธทาสภิกขุ กลาววา
“เปนการกลัวความตายทั้งนั้น นี้ตองดูกันเสียชั้นหนึ่งกอนวากลัวอะไร
ก็ตามก็จะสรุปไปอยูที่วากลัวเสียชีวิต อะไรบางที่เรากลัว ที่มันนากลัว เชนเสือ เชน
อันตราย เชนแมแตฟาผา ฟารองนี่ก็กลัว เพราะกลัววาสิ่งตางๆ เหลานั้น จะทำ
อันตรายชีวิตของเรา กระทั่งสิ่งที่ประหลาดๆ เห็นแลวไมรูจักวาเปนอะไรเราก็กลัว
กลัวเพราะมันอาจจะทำอันตรายชีวิตเรา แมแตกลัวของเล็กๆ กลัวตุกแก กลัวกิ้งกือ
อะไรนี่ ก็มีมูลมาจากกลัววาสัตวเล็กๆ เหลานี้จะเปนอันตรายแกชีวิตของเรา จน
กระทั่งกลัวสิ่งที่ไมเห็นตัว เชน กลัวผีหรือกลัวอะไรที่ไมมีตัวตนปรากฏนี้ ก็มีความ
หมายตรงที่วา กลัววามันจะทำอันตรายแกชีวิต ที่เรากลัวผี แมพูดวากลัวผีหลอก
กลัวการที่ผีหลอก แตความหมายอีกชั้นหนึ่งอยูที่วาผีจะทำใหตายหรือเสียอะไรไป
อยางใดอยางหนึ่ง นี่เปนสัญชาตญาณของสัตวที่มีชีวิต ก็คือ ไมอยากตาย พอมี
อะไรที่เปนวี่แววของความตายหรือจะทำใหตายก็มักจะกลัว” (พุทธทาสภิกขุ,
2550: 505-506)
X
วา

แนวคิดของพุทธทาสภิกขุนี้ไดรับการสนับสนุนจากแนวคิดของ มิตซูโอะ คเวสโก ที่กลาว
“ความกลัวกับความมีชีวิตเปนของคูกัน ความรูสึกกลัวแสดงถึงมีชีวิต เปน
ความรูสึกที่ติดตัวมาแตกำเนิดของสัตว หรือเรียกวาเปนสัญชาตญาณของสัตวที่
ตองกิน นอน สืบพันธุ และมีความกลัวอยูในจิตใจ มนุษยทุกคนมีความรูสึกกลัว
มาตั้งแตแรกเกิด และเปนความรูสึกที่ทำใหเปนทุกขมากที่สุดในชีวิต” (มิตซูโอะ
คเวสโก, 2552: 23)

ความกลัวเปนปญหาของมนุษยชาติ เพราะทุกคนเกิดมาลวนมีความกลัวดวยกันทั้งสิ้น
และความกลัวคือสัญชาตญาณของสัตวที่มีชีวิต ซึ่งสัญชาตญาณดังกลาวนี้ ไดผลักดันใหมนุษย
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เกิดพฤติกรรมในการปดเปา ปองกัน ภัยอันตราย จากสิ่งที่อาจทำใหเกิดการสูญเสียสิ่งที่ตนเองมี
อยู โดยจะพยายามคิดหาสาเหตุและการแกไขดวยวิธีการใดๆ ก็ตามที่สามารถชวยใหสบายใจ
และอยูรอดปลอดภัยจากวิกฤตการณนั้นๆ ออกมาได ซึ่งสิ่งตางๆ เหลานี้ มักพบอยูเสมอในการ
ดำเนินชีวิตตามวิถีไทย
จากประสบการณของผูวิจัยที่ไดอยูอาศัยในชุมชนทางภาคเหนือ ภาคกลาง และภาค
อีสานของไทยมักพบวา ผูคนในชนบทไดนำความกลัวนั้น มาปรับเขากับวิถีชีวิตไดอยางกลมกลืน
เชน กลัวลูกชายหรือสามีตาย เพราะผีแมมายจะมาเอาไปอยูดวยก็จะทำหุนผูชายตั้งไวหนาบาน
เพื่อหลอกผีแมมายใหเขาใจผิดเอาหุนที่ตั้งไวหนาบานไปอยูดวยแทน หรือใหผูชายทาเล็บสีแดง
ตลอดจนใหผูชายที่เปนสามีนุงผาถุงของภรรยานอนในตอนกลางคืน เพื่อหลอกผีแมมายอีกเชน
กันวาเปนผูหญิง โดยเชื่อกันวาหากทำแบบนี้แลว สมาชิกในครอบครัวที่เปนผูชายจะปลอดภัย
จากผีแมมาย
X
ในกรณีการปกเฉลว ตามความเชื่อของคนภาคอีสานจะปกในตอนผูหญิงอยูไฟ คือหลัง
จากคลอดลูกมาใหมๆ ซึ่งทำตาเฉลวหรือเฉลวขนาดเทาฝาบาตรเอาดายสีดำ สีแดง และสีขาว วง
รอบๆ มุมเฉลว แตใหสลับสีกัน แลวเอาเฉลวนั้นติดกับปลายไมไผ ปกไวที่เชิงบันไดดานขวาที่จะ
ขึ้นเรือน ปกไวอยางนั้นจนกวาจะออกไฟจึงจะถอนทิ้ง สวนทางภาคเหนือ ภาคกลาง มักจะปก
เฉลวบนหมอยา เชื่อวาเปนการปองกันไมใหภูตผีมาขามหรือคนมาเปดดูตัวยา ปองกันยา เสื่อม
คุณภาพ และยังมีการปกเฉลวบนที่ดินทั้ง 4 มุม เพื่อบอกอาณาเขตในการจับจองที่นา เปนการ
แสดงใหเห็นวาสถานที่นี้เปนเขตหวงหามหรือบอกเตือนอันตราย การปกเฉลวไวบนแปลงขาวใน
พิธีการทำขวัญขาวหรือทำขวัญแมโพสพ โดยทำเปนเฉลวขนาดใหญ เพื่อเปนการปดรังควาน
สิ่งชั่วรายที่อาจทำใหขาวไมงอกงาม และเปนเครื่องเสริมกำลังมิใหขาวกลาถูกรบกวนจากศัตรูพืช
อีกทั้งยังเปนเครื่องหมายใหรูวาขาวกำลังตั้งทองออกรวง รวมทั้งเปนเครื่องหมายสิริมงคลแก
เจาของนาในการประกอบอาชีพ ดังนั้น เฉลวจึงเปรียบเสมือนสัญลักษณอันศักดิ์สิทธิ์ โดยเชื่อกัน
วา สามารถปองกันสิ่งชั่วราย เสนียดจัญไรตางๆ ไมใหกล้ำกราย หรือปองกันการถูกกระทำดวย
คาถาอาคม ภูตผีปศาจ
X
ในการสำรวจของผูวิจัยไดพบสิ่งประดิษฐที่เกิดจากความเชื่อของชาวไทดำในจังหวัดเลย
เรียกวา “ดอกไมไทดำ” หรือ “ตุมนกตุมหนู” หรือเรียกอีกอยางวา “กับดักฝน” ชาวไทดำนำมาใช
สำหรับการประกอบพิธีการแซปาง ซึ่งเปนพิธีการฟอนรำของหมอมดหมอมนต เพื่อใชกันผีและ
ชวยรักษาคนไขใหหายปวย โดยใชเปนเครื่องบรรณาการสำหรับผีและยังใชปดเปาสิ่งชั่วรายให
ออกจากบาน ตลอดจนใชเปนเครื่องรางของขลังของชาวไทดำ เพื่อใหอยูเย็นเปนสุข
X
จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา วิถีการดำเนินชีวิตของผูคนในชุมชนจะมีวิธีในการ
ปกปอง ขจัดปดเปา ปองกันตนเองจากความกลัว โดยอาศัยความเชื่อดั้งเดิมแบบวิญญาณนิยม
(Animism) ผสมกับความเชื่อในการนับถือบูชาบรรพบุรุษ (Ancestor-Worship) และลัทธิการบูชา
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เทพเจาของศาสนาพราหมณ ซึ่งเปนที่มาอันสำคัญของไสยศาสตรในประเทศไทย ตอมาเมื่อ
พระพุทธศาสนาเขามา คนไทยสมัยกอนก็รับมาปฏิบัติผสมผสานกับคติความเชื่อเหลานั้น โดย
เห็นวาจะชวยใหการดำเนินชีวิตเปนไปไดดวยดีสามารถอยูรอดปลอดภัยได (อดิศักดิ์ ทองบุญ,
2547: 49)
X
ในการดำเนินชีวิตตามวิถีแบบไทยนี้ เสฐียรโกเศศ กลาวไววา
“ไทยเราก็เหมือนกับชาติอื่นๆ ที่เจริญแลวและยังไมเจริญยอมถือเจาเขาผี
และเชื่อโชคชะตาราศีมาแตดึกดำบรรพ เมื่อประกอบการงานอะไรที่เห็นวาสำคัญ
เกี่ยวกับความสุข ความเจริญ ก็ตองหาอุบายปดเปาหรือปองกันเหตุรายอันจะมีมา
กลัววาผีสางเทวดาจะใหโทษใหแรง คือ จะมาขัดขวางทำใหเสียการ เหตุดวยแต
เดิมมีความกลัวและเชื่อถือกันอยางนี้ ความหวาดสะดุงตอภัยที่มองไมเห็นตัว จึงมี
อยูทั่วทุกหัวระแหง ก็มีอยูอยางเดียว คือหาทางแกดวยวิธีในทำนองเดียวกัน คือ หา
สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเปนเครื่องปองกัน” (เสฐียรโกเศศ, 2551: 266-342)
ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์และอิทธิพลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีตอมนุษยชาติ นาจะอธิบายไดวา
สิ่งศักดิ์สิทธิ์เปนผูกำหนดวาใครจะเปนผูไดรับภัยนั้นๆ (อมรา พงศาพิชญ, 2541: 29-33) สวน
เอเดรียน สนอดกราส (Adrian Snodgrass) (2535: 2-7) กลาววา “เรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น มี
ปรากฎอยูมากมายในสัญลักษณ ซึ่งสัญลักษณทำหนาที่เปนสะพานทางปญญาที่เชื่อมสิ่งที่เรา
มองเห็นกับสิ่งที่เรามองไมเห็น เชื่อมตัวตนกับสิ่งที่ไรรูปแบบ เชื่อมสิ่งที่เราอธิบายไดกับสิ่งที่เรา
อธิบายไมได เปนตัวแทนสรรพสิ่งที่เราไมอาจเห็นไดนอกจากใชปญญาพิจารณาเทานั้น”
ผูวิจัยมีความกลัวเฉกเชนเดียวกับมวลมนุษยชาติและสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ แต
ความกลัวของผูวิจัยนั้น เปนความกลัววาตนเองจะไมไดในสิ่งที่ปรารถนา คือ ผูวิจัยมีความ
ตองการอยากจะพบแตสิ่งดีๆ ในชีวิต พบแต ความสุข ความเจริญ และกลัววาจะไดในสิ่งที่ไม
ปรารถนา คือ ความโชคราย การเจ็บปวย ความลำบากยากจน ซึ่งความกลัวของผูวิจัยดังกลาว
พระพุทธเจาไดตรัสไวในพระไตรปฏก พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย นวกนิบาต เรียกวา “อาชีวิต
ภัย” คือภัยเนื่องดวยการดำเนินชีวิต (พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), 2553: 170) ที่ผลักดัน
ใหเกิดพฤติกรรมความตองการตางๆ ซึ่งตรงกับทฤษฎีจิตวิเคราะหของ ซิกมันต ฟรอยด กลาววา
ความหวาดกังวลเปนเรื่องที่มนุษยหลีกเลี่ยงไมพน เพราะความปรารถนาของมนุษยไมไดรับการ
ตอบสนองสมใจ (ศรีเรือน แกวกังวล, 2551 :27) ดังนั้น เมื่อผูวิจัยเกิดความกลัวขึ้นมา ก็จะใชวิธี
ปกปอง ปองกันภัย ตามความเชื่อที่ถูกหลอหลอมและฝงลึกอยูในจิตใจของผูวิจัยตลอดมา ดวย
วิธีการดังเชน การสวดมนต การบนบานศาลกลาว การสะเดาะเคราะห การแกเคล็ด และการเซน
สรวงบูชาตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตลอดจนนำสิ่งที่เชื่อวาเปนมงคลหรือศักดิ์สิทธิ์บูชาพกติดตัว เพราะเชื่อ
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วาสิ่งตางๆ เหลานั้น จะทำใหปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง และดลบันดาลใหสมหวังตามที่ตน
ปรารถนา
จากขอมูลที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงตองการศึกษาคนควา รวบรวม วิเคราะห สังเคราะห
สาระสำคัญทางความเชื่อของไทยเกี่ยวกับความกลัวในวิถีชีวิตที่ถายทอดออกมาเปนสัญลักษณ
ในการปกปอง คุมครอง ขจัดปดเปาเหตุราย แลวนำสัญลักษณที่ไดจากศึกษาคนควา วิเคราะห
สังเคราะหไปใชในการสรางสรรคผลงานจิตรกรรมสื่อผสม:ความกลัวในวิถีชีวิต ซึ่งจะไดองคความ
รูที่เกี่ยวของกับความเชื่อเกี่ยวกับความกลัวของคนไทยวา กลัวอะไรบาง และมีวิธีขจัดความกลัว
อยางไร อันนำไปสูการอนุรักษ เผยแพรคุณคาทางภูมิปญญาไทย พรอมทั้งไดผลงานจิตรกรรม
สื่อผสม จากการนำรูปแบบสัญลักษณตามความเชื่อของคนไทยที่สื่อความหมายถึงการขจัด
ปดเปาสิ่งไมดีออกไปจากชีวิตและนำสิ่งดีงามเขามาในชีวิต ตลอดจนไดกระบวนการสรางสรรค
ผลงานจิตรกรรมสื่อผสมอยางเปนระบบ เพื่อประโยชนตอการศึกษาดานศิลปกรรม อันนำไปสู
แนวทางการพัฒนาทางดานศิลปกรรมใหแกวงการศิลปกรรมทั้งระดับชาติและนานาชาติ
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
X
1.2.1 ศึกษา รวบรวม วิเคราะห สังเคราะห สาระสำคัญของความเชื่อคนไทยเกี่ยวกับ
ความกลัวในวิถีชีวิตชุมชนที่ถายทอดออกมาเปนสัญลักษณในการปกปอง ขจัดปดเปาเหตุราย
X
1.2.2 สรางสรรคผลงานจิตรกรรมสื่อผสม : ความกลัวในวิถีชีวิต เพื่อสื่อความหมายถึง
การดักจับในสิ่งที่ปรารถนา และการปองกันภัย
X
1.2.3 สรางองคความรูในการสรางสรรคผลงานจิตรกรรมสื่อผสม : ความกลัวในวิถีชีวิต
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
X
การวิจัยเชิงสรางสรรคผลงานจิตรกรรมสื่อผสม : ความกลัวในวิถีชีวิต ซึ่งความกลัวนี้ คือ
ความกลัวของผูวิจัยที่เกิดจากการถูกปลูกฝงมาตั้งแตเด็กในสังคมแบบไทยชนบทภาคเหนือ ภาค
กลาง อีกทั้งไดไปใชชีวิตเพื่อประกอบอาชีพการงานในภาคอีสาน ทั้งสามภูมิภาคนี้ปรากฏพบ
ความเชื่อเกี่ยวกับความกลัวที่หลากหลาย ดังนั้น การวิจัยเชิงสรางสรรคครั้งนี้จึงมีขอบเขตของการ
วิจัย คือ
X
1.3.1 เนื้อหา เฉพาะความเชื่อเกี่ยวกับความกลัวของคนไทยในภาคเหนือ ภาคกลาง และ
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ภาคอีสานที่ถายทอดออกมาเปนสัญลักษณในการปกปอง ขจัดปดเปาเหตุราย
X
13.2 รูปแบบ การสรางสรรคผลงานทางทัศนศิลป
1.4 คำจำกัดความที่ใชในการวิจัย
9
ความกลัวในวิถีชีวิต หมายถึง ความรูสึกไมอยากประสบสิ่งที่ไมดีแกตัว รูสึกหวาด เพราะ
คาดวาจะประสบภัย รูสึกไมมั่นคงปลอดภัย กลัวจะสูญเสียสิ่งที่มีอยู ยิ่งมีอะไรดีๆ อยูมากเทาไร ก็
ยิ่งกลัวจะตองสูญเสียมันไปมากเทานั้น ดังนั้น เพื่อใหตนเองสามารถอยูรอดปลอดภัยได จึงทำให
เกิดวิธีการขจัดความกลัว โดยหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเปนเครื่องปองกัน ขจัดปดเปาเหตุราย ภัย
อันตราย
X
ดิจิตอลอารต หมายถึง การสรางสรรคผลงานศิลปะโดยใชเทคโนโลยีดิจิตอล เชน การใช
เครื่องสแกนรูปภาพ การวาดภาพดวยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร รวมถึงภาพยนตร VDO รวมทั้ง
เสียง และศิลปะที่เกิดจากการผสมผสานทางเทคโนโลยี
X
จิตรกรรมดิจิตอล หมายถึง การวาดภาพดวยโปรแกรมทางคอมพิวเตอรโดยใชเมาท หรือ
ปากกาเขียนภาพดิจิตอล สรางภาพบนจอภาพโดยอาศัยหลักการของแสง สีจะเกิดจากแสงที่อยู
บนจอภาพแทนการติดของเนื้อสี ผลลัพธทางการมองเห็นของภาพจิตรกรรมดิจิตอลจะเหมือนกับ
ภาพผลงานจิตรกรรมเทคนิควิธีการแบบดั้งเดิม เพียงแตพื้นผิวที่เกิดในภาพเปนพื้นผิวลวงตาที่
สัมผัสไดดวยการมอง แตไมใชลักษณะที่แทจริงของผิววัสดุนั้นๆ
1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
X
1.5.1 องคความรูที่เกี่ยวของกับความเชื่อเกี่ยวกับความกลัวของคนไทยวา กลัวอะไรบาง
และมีวิธีขจัดความกลัวอยางไร อันนำไปสูการอนุรักษ เผยแพรคุณคาทางภูมิปญญาไทย
X
1.5.2 กระบวนการสรางสรรคผลงานจิตรกรรมสื่อผสมอยางเปนระบบ เพื่อประโยชนตอ
การศึกษาดานศิลปกรรม อันนำไปสูแนวทางการพัฒนาทางดานศิลปกรรมใหแกวงการศิลปกรรม
ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
X
1.5.3 ผลงานจิตรกรรมสื่อผสม จากการนำรูปแบบสัญลักษณตามความเชื่อของคนไทยที่
สื่อความหมายถึง การขจัดปดเปาสิ่งไมดีออกไปจากชีวิตและนำสิ่งดีงามเขามาในชีวิต ใหแก
วงการศิลปกรรมทั้งระดับชาติและนานาชาติ
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X
1.5.4 รูปแบบการวิจัยเชิงสรางสรรค เรื่อง ความกลัวในวิถีชีวิต เพื่อเปนแนวทางในการ
วิจัยเชิงสรางสรรคใหแกวงการศิลปกรรมทั้งระดับชาติและนานาชาติ
1.6 วิธีดำเนินการวิจัย
9
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ซึ่งผูวิจัยได
ดำเนินการขั้นตอนการวิจัย (R) และขั้นตอนการพัฒนา (D) งานจิตรกรรมสื่อผสม : ความกลัวใน
วิถีชีวิต โดยผูวิจัยไดออกแบบขั้นตอนการวิจัย 5 ขั้นตอน ดังนี้
X
1.6.1 ศึกษาองคความรูที่เกี่ยวของ และกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยศึกษา
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความกลัวในวิถีชีวิตชุมชน และเขา
รวมสังเกตการณ เขารวมกิจกรรมทางความเชื่อ พิธีกรรม เพื่อศึกษารวบรวมสัญลักษณที่ปรากฏ
ในความเชื่อของคนไทยที่เชื่อวาจะชวยปกปอง ปองกันขจัดปดเปาเหตุราย ภัยอันตราย สิ่งเลวราย
ตลอดจนศึกษารูปแบบของผลงานทางทัศนศิลป หลักการ และแนวคิดทางดานทัศนศิลป จากนั้น
นำขอมูลที่ไดมาวิเคราะห สังเคราะห แลวประมวลสรุป เพื่อกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย (R1)
X
1.6.2 การสรางสรรคจิตรกรรมสื่อผสม : ความกลัวในวิถีชีวิต ผูวิจัยไดนำขอมูลที่ไดมา
วิเคราะห สังเคราะห ตามแนวคิดและทฤษฎีที่ไดทำการศึกษาคือ แนวคิดเกี่ยวกับความกลัว
แนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อและพิธีกรรม แนวคิดเกี่ยวกับสีตามความเชื่อของคนไทย แนวคิดเกี่ยว
กับดิจิตอลอารต ทฤษฎีสีของโคบายาชิ ทฤษฎีการวิเคราะหหาคาความสัมพันธระหวางสวน
มูลฐานทางศิลปะและหลักการทางศิลปะของ ยีน มิลเลอร ทฤษฎีจิตวิเคราะหของซิกมันต ฟรอยด
และทฤษฎีลำดับขั้นของแรงจูงใจของ อับราฮัม มาสโลว จากนั้นทำการรางภาพตนแบบ แลว
สรางสรรคผลงานจิตรกรรมสื่อผสม (D1)
X
1.6.3 การวิเคราะหแบบราง (R2) การสรางสรรคแบบรางขึ้นไดนั้น ตองประกอบดวย
แรงบันดาลใจ แนวคิด รูปแบบเทคนิควิธีการ อิทธิพล ตั้งโฉลก (2554: 18-20) กลาววา แบบราง
เปนความคิดอีกรูปแบบหนึ่งแตเปนความคิดที่เปนภาพ ดังนั้น การวิเคราะหแบบรางผูวิจัยจึงได
แบงประเด็นการวิเคราะหแบบราง โดยประยุกตมาจากวิธีการสรางสรรคผลงานศิลปะของ ปรีชา
เถาทอง ซึ่งแบงเปน 3 ประเด็นสำคัญ คือ (กรมสงเสริมวัฒนธรรม, 2554: 11-14 และปรีชา
เถาทอง, สัมภาษณ, 6 ธันวาคม 2554) ไดแก 1) ความคิดในการสรางสรรค ไดแก แรงบันดาลใจ
แนวคิด และการตีความ 2) ความงามของผลงานสรางสรรค ไดแก รูปแบบ เทคนิควิธีการ และ3)
ความหมายของผลงานสรางสรรค คือ เนื้อหาสาระ
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1.6.4 การวิเคราะหผลงานสรางสรรค (R3) ผูวิจัยไดนำทฤษฎีที่เกี่ยวของ ดังเชน ทฤษฎีสี
ของโคบายาชิ และทฤษฎีการวิเคราะหหาคาความสัมพันธระหวางสวนมูลฐานทางศิลปะและ
หลักการทางศิลปะของ ยีน มิทเลอร ซึ่งผูวิจัยไดดำเนินการวิเคราะหผลงานสรางสรรคจิตรกรรม
สื่อผสมออกตามหลักการ ดังตอไปนี้คือ
1) การวิเคราะหรูปแบบ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้คือ
1.1) การวิเคราะหองคประกอบศิลป ผูวิจัยใช “Design Chart” ของ ยีน มิลเลอร
เพราะสามารถแสดงใหเห็นไดอยางชัดเจนวา ในผลงานจิตรกรรมสื่อผสมชิ้นนั้นๆ ไดใชสวน
มูลฐานทางศิลปะและหลักการทางศิลปะอยางไรบางสรางสรรคผลงาน จนกระทั่งเกิดเปน
เอกภาพในผลงาน
1.2) การวิเคราะหสีของผลงานจิตรกรรมสื่อผสม เพื่อหาการสื่อความหมายดาน
อารมณ ความรูสึกของสี ผูวิจัยจึงนำทฤษฎีสีของโคบายาชิ มาใชในการวิเคราะหถึงสุนทรียภาพ
ของสี อารมณ ความรูสึกในผลงานจิตรกรรมสื่อผสมของตนเอง
2) การวิเคราะหเทคนิควิธีการ
X
1.6.5 การพัฒนาผลงานจิตรกรรมสื่อผสม : ความกลัวในวิถีชีวิต (D2) เมื่อผูวิจัยไดขอมูล
ที่ควรแกไขปรับปรุงจาก ขอ 1.6.4 แลว จึงรวบรวมขอมูลที่ไดนำไปพัฒนาสรางสรรคผลงาน
จิตรกรรมสื่อผสม ซึ่งแบงประเด็นการพัฒนาผลงานจิตรกรรมสื่อผสมออกเปน 3 ประเด็น โดย
ประยุกตมาจากวิธีการสรางสรรคผลงานศิลปะของ ปรีชา เถาทอง (กรมสงเสริมวัฒนธรรม, 2554:
11-14 และปรีชา เถาทอง, สัมภาษณ, 6 ธันวาคม 2554) ไดแก 1) ความคิดในการสรางสรรค
ไดแก แรงบันดาลใจ แนวคิด และการตีความ 2) ความงามของผลงานสรางสรรค ไดแก รูปแบบ
เทคนิควิธีการ และ3) ความหมายของผลงานสรางสรรค คือ เนื้อหาสาระ
1.7 กรอบแนวคิดในการวิจัย
9
ผูวิจัยไดประมวลแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความกลัว ความเชื่อและพิธีกรรม สัญลักษณที่
ปรากฎในความเชื่อของคนไทยที่เชื่อวาจะชวยปกปอง คุมกันอันตราย แนวคิดและทฤษฎีทางดาน
ทัศนศิลป ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวของ นำมาสรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังแผนภูมิที่ 1
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

