บทที่ 6
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
!
การวิจัยเชิงสรางสรรคจิตรกรรมสื่อผสม : ความกลัวในวิถีชีวิต เปนการวิจัยแบบการวิจัย
และพัฒนา (Research and Development) เพื่อศึกษาความเชื่อของไทยเกี่ยวกับความกลัวใน
วิถีชีวิตชุมชนที่ถายทอดออกมาเปนสัญลักษณในการขจัดปดเปาสิ่งไมดี คือ ภัย อันตราย ความ
โชคราย ความทุกขยากใหออกไปจากชีวิต และนำสิ่งดีงามเขามาในชีวิต คือ ความสุข ความเจริญ
ความมั่งมี แลวนำสัญลักษณที่ไดจากศึกษา คนความาใชในการสรางสรรคผลงานจิตรกรรม
สื่อผสม ผูวิจัยสรุปการวิจัย ตามลำดับดังนี้
6.1 สรุปผลการวิจัย
:
การวิจัยเชิงสรางสรรคจิตรกรรมสื่อผสม : ความกลัวในวิถีชีวิต สามารถสรุปผลการวิจัยได
ดังนี้คือ
!
6.1.1 ผลการศึกษา รวบรวม วิเคราะห สังเคราะห สาระสำคัญของความเชื่อของ
คนไทยเกี่ยวกับความกลัวในวิถีชีวิตชุมชนที่ถายทอดออกมาเปนสัญลักษณในการปกปอง
ขจัดปดเปาเหตุราย
ผลการศึกษา รวบรวม วิเคราะห สังเคราะห สาระสำคัญของความเชื่อของคนไทย
เกี่ยวกับความกลัวในวิถีชีวิตชุมชนที่ถายทอดออกมาเปนสัญลักษณ ในการขจัดปดเปาสิ่งไมดีให
ออกไปจากชีวิต และนำสิ่งดีงามเขามาในชีวิต โดยมีขอบเขตของการวิจัย คือ การศึกษา รวบรวม
วิเคราะห สังเคราะห สาระสำคัญของความเชื่อเกี่ยวกับความกลัวของคนไทย ในภาคเหนือ ภาค
กลาง และภาคอีสาน ซึ่งไดทำการสรุปบริบทเกี่ยวกับความกลัว จากวิธีการศึกษาเอกสาร ตำรา
รวมสังเกตการณและรวมกิจกรรมดานสังคม วัฒนธรรม และความเชื่อ ไดดังนี้
1) ความกลัวของคนไทยมีบอเกิดแหงความกลัวมาจากความรูสึกไมอยากประสบ
สิ่งที่ไมดีแกตัว รูสึกไมมั่นคงปลอดภัย เมื่อประกอบการงานอะไรก็ตองการพบแตความสุข ความ
เจริญ สิ่งที่กลัวมากที่สุด คือ กลัวจะสูญเสียสิ่งที่มีอยู ยิ่งมีอะไรดีๆ อยูมากเทาไร ก็ยิ่งกลัวจะตอง
สูญเสียมันไปมากเทานั้น เชน กลัวสูญเสียชีวิตความเปนอยูที่สุขสบายตองใชชีวิตทุกขยากลำบาก
พบแตโชคราย สิ่งไมเปนมงคล กลัวความเสื่อมเสียชื่อเสียง กลัวสูญเสียชีวิต และกลัวไปเกิดในที่
ไมดี เชน ในนรก เกิดเปนสัตวดิรัจฉาน และเกิดเปนเปรต ซึ่งความกลัวดังกลาวมีแนวโนมวา กลัว
ในสิ่งที่ยังมาไมถึง มักคิดเปนลางรายจะใหโทษมากกวาลางดี
2) วิธีขจัดความกลัวของคนไทย อันมีมูลเหตุมาจากความกลัวในสิ่งที่ยังมาไมถึง
คิดเปนลางรายจะใหโทษมากกวาลางดี ซึ่งเปนความหวาดกลัวตอภัยที่มองไมเห็นตัว ดังนั้น จึง
ตองหาอุบายปดเปาหรือปองกันเหตุรายที่จะมีมา ดวยวิธีในทำนองเดียวกัน คือหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มา
เปนเครื่องปองกัน ดังนี้คือ
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2.1) สัญลักษณ ตามความเชื่อของคนไทยที่นิยมใชในการขจัดปดเปาเหตุราย
นำสิ่งดีงามเขามาสูชีวิตสามารถแบงได คือ
2.1.1) สิ่งประดิษฐ เชน ตนไมจักรวาล สวัสติกะ รอยพระพุทธบาท เฉลว
พิสมร พิรอด ตุมนกตุมหนู ตาขาย จับปง ยันต เปนตน
2.1.2) สัตว เชน ชาง เสือ วัว กวาง กบ แมงมุม เตา และปลาตะเพียน
2.2) สี ตามความเชื่อของคนไทยนิยมใชสีในเรื่องสิริมงคล ฤทธิ์ และอำนาจ
จะพบวา สีทุกสีที่คนไทยใชมีความหมายสื่อในดานดีทั้งหมด เพราะเปนสีที่มีความเกี่ยวของกับสี
กายของเทวดาประจำวันหรือเทวดาประจำดาวนพเคราะห เชน พระอาทิตยมีกายสีแดง พระจันทร
กายสีขาว พระอังคารกายสีแดงโกเมนหรือสีแกวพราย พระพุธกายสีเขียวหรือสีมรกต พระ
พฤหัสบดีกายสีเหลืองบุษราคัมหรือสีแกวไพฑูรย พระศุกรกายสีเลื่อมประภัสสรหรือสีน้ำเงิน พระ
เสารกายสีดำหรือสีแดงคล้ำหรือสีมวง พระราหูกายสีมวง พระเกตุกายสีทอง จึงทำใหเกิดความ
เชื่อเกี่ยวกับการแตงกาบตามสีประจำวันในยามปกติและยามสงคราม นอกจากนี้ยังมีความเชื่อ
เกี่ยวกับสีของอัญมณี เชน สีขาวของเพชรและสีขาวนวลของมุกดาหาร เชื่อวาชวยปองกันสิ่ง
ชั่วราย ชวยใหความรักสมหวัง มีความอุดมสมบูรณ มีอำนาจยศศักดิ์ สีแดงมณี เชื่อวาชวยใหมี
อำนาจ ยศศักดิ์และชัยชนะ สีแดงโกแมน เชื่อวาชวยปองกันสิ่งชั่วราย สมหวังในความรัก เปนตน
!
6.1.2 ผลของการสรางสรรคผลงานจิตรกรรมสื่อผสม
การสรางสรรคผลงานจิตรกรรมสื่อผสม : ความกลัวในวิถีชีวิต ของผูวิจัยนั้น เริ่ม
จากการตั้งคำถามกับตนเองวา ตนเองกลัวอะไร คำตอบที่ไดคือกลัววาตนเองจะไมไดในสิ่งที่
ปรารถนา คือ ผูวิจัยมีความตองการอยากจะพบแตสิ่งดีๆ ในชีวิต พบแตความสุขความเจริญ และ
กลัววาจะไดในสิ่งที่ไมปรารถนา คือ ความโชคราย การเจ็บปวย ความลำบากยากจน ดวยความ
กลัวดังที่กลาวมา ผูวิจัยจึงไดดำเนินการสรางสรรคผลงานจิตรกรรมสื่อผสม : ความกลัวในวิถีชีวิต
โดยแบงเปน 2 ชวง ดังนี้คือ
1) การแสวงหารูปแบบทางศิลปะเพื่อสื่อความหมายในการสรางสรรค ผูวิจัยได
ทำการทดลอง คนควา สรางสรรค จนกระทั่งไดรูปแบบทางศิลปะที่เพียงพอตอการวิเคราะห
ดังตอไปนี้
1.1) แบบราง ชื่อ “ตนโพธิ์” ไดแรงบันดาลใจมาจากตนโพธิ์ รางแบบรางดวย
โปรแกรมวาดภาพ อะโดบี โฟโตชอป CS5 ภาพมีลักษณะเปนตนโพธิ์สีน้ำตาลเขมที่มีกิ่งกานสาขา
แผกระจายเต็มพื้นหลังสีเทา โคนตนโพธิ์ผูกผาสีสันสดใสรอบตน ตามบริเวณโคนตนโพธิ์ก็มักจะ
พบพระพุทธรูปชำรุด หรือสิ่งเคารพบูชาชำรุดแตกหัก ตามกิ่งกานโยงดวยธงสายสามเหลี่ยมสีแดง
สีเหลือง สีเขียว สีบานเย็น เมื่อผูวิจัยมองภาพตนโพธิ์นี้แลวทำใหรูสึกอึดอัดและกลัว แตเปนความ
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กลัวในแบบของความลึกลับ ความหวาดเสียว หรือความสยอง ดังนั้น แบบราง ชื่อ “ตนโพธิ์” จึงยัง
ไมสามารถสื่อความหมายถึงความกลัวในทัศนะของผูวิจัยได
1.2) แบบราง ชื่อ “ตนกฐิน” ไดแรงบันดาลใจมาจากตนกฐิน รางแบบราง
ดวยโปรแกรมวาดภาพ อะโดบี โฟโตชอป CS5 ภาพมีลักษณะเปนตนไมประดิษฐที่ลำตน และ
กิ่งกานมีสีสันที่เกิดจากการวาด เพื่อใหมีลักษณะเหมือนการพันดวยกระดาษแกวสีสันสดใส แขวน
ประดับดวยสิ่งของตามที่ตนเองตองการ และสิ่งของที่คิดวาญาติสนิทมิตรสหายผูลวงลับตองการ
เพื่อเตรียมเสบียงไปไวใชในอนาคตยามที่ยังมีชีวิตอยูและลวงลับไปแลว และยังเปนการสงสิ่งที่
ปรารถนาเหลานั้นไปใหญาติมิตรที่ลวงลับไปแลว แนวคิดของการทำบุญกฐินของคนไทยนี้ตรงกับ
ความกลัวของผูวิจัย คือ กลัวจะไมไดในสิ่งที่ปรารถนา และกลัวจะไดในสิ่งที่ไมปรารถนา
1.3) แบบรางที่ไดแนวคิดจากการปรับมุมมองของตนกฐิน ไดแรงบันดาลใจ
มาจากตนกฐิน รางแบบรางดวยโปรแกรมวาดภาพ อะโดบี โฟโตชอป CS5 ภาพมีลักษณะเปน
วงกลมเหมือนการแผออกของรัศมี ภายในวงกลมมีลักษณะเหมือนเสนสานของ รางแห ตาขาย
รังนก และใยแมงมุม
1.4) แบบรางที่ไดแนวคิดจากตาขายและรางแห โดยไดแรงบันดาลใจมาจาก
ตาขาย รางแห และอัญมณี รางแบบรางดวยโปรแกรมวาดภาพ อะโดบี โฟโตชอป CS5 ภาพมี
ลักษณะเปนการใชเสนหลากสีสันสานทับซอนกัน โดยสรางใหเปนรูปทรงอิสระ ซึ่งตาขายและ
รางแหมีลักษณะเปนปมอยูทั่วๆ ไป มีประโยชนใชสอยในการดักจับในสิ่งที่ตองการ อีกทั้งยังใช
ปองกันสิ่งที่ไมตองการ ตามความเชื่อของไทยและชาติตางๆ มีคติเชื่อวาปมนั้นเปนเงื่อนตายแก
ไมออก สามารถใชปองกันผีหรือสิ่งรายที่มีผูกระทำดวยเวทมนตได สวนอัญมณีคนไทยมีคติความ
เชื่อวา มีคุณวิเศษและพลานุภาพในการขจัดความมืด หากผูใดนำมาเปนเครื่องประดับ ทำแหวน
หรือเก็บไวในถุงใสเงินทอง จะทำใหเกิดความสุข เจริญมั่งมี ดวยทรัพยสมบัติขาวของ ประกอบไป
ดวยโชคลาภ ซึ่งนับเปนจุดเริ่มตนของการนำสิ่งที่เปนสัญลักษณของการดักจับสิ่งที่ตองการ และ
ปองกันสิ่งที่ไมตองการ รวมทั้งสัญลักษณของความเปนสิริมงคลมาใชสรางสรรคผลงาน
2) การสรางสรรคผลงานจิตรกรรมสื่อผสม : ความกลัวในวิถีชีวิต ไดแรงบันดาลใจ
มาจากใยแมงมุม และอัญมณี ผูวิจัยสรางสรรคผลงานดวยโปรแกรมวาดภาพ อะโดบี โฟโตชอป
CS5 และการวาดภาพดวยเทคนิคสีอะคริลิค โดยวาดเสนใหมีคาน้ำหนักของสีออน - เขม แตกตาง
กัน มาใชในการสรางสรรค เพื่อแทนคาเปนใยแมงมุมที่มีความสลับซับซอนของมิติที่เกิดจากการ
ทอเสนใยเล็กๆ ทับซอนกัน จนเกิดเปนรูปรางรูปทรงอิสระ สวนอัญมณีนั้นมีลักษณะเปนกอนเล็กๆ
ผูวิจัยนำเม็ดคริสตัสที่มีความแวววาวมาแทนคาเปนอัญมณีที่มีสีสันหลากหลาย ซึ่งผูวิจัยตองการ
ใหผลงานสื่อความหมายถึง การขจัดปดเปาสิ่งไมดีใหออกไปจากชีวิต และนำสิ่งดีงามเขามาใน
ชีวิต โดยผูวิจัยพยายามหาคำตอบใหกับตนเองวา ทำอยางไรจึงจะสื่อความหมายที่ตองการ
แสดงออกได คือ กลัวจะไมไดในสิ่งที่ปรารถนา และกลัวจะไดในสิ่งที่ไมปรารถนา อะไรคือสิ่งที่
ทำใหไดมาซึ่งสิ่งที่ปรารถนา และไมอยากใหเกิดสิ่งไมดี สิ่งที่ไมตองการ ก็ตองหาวิธีการปองกัน
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จากการศึกษาพบวา ใยแมงมุมและอัญมณี สามารถตอบคำถามที่ผูวิจัยตองการหาคำตอบได
ดังนี้คือ
2.1) ใยแมงมุม ผูวิจัยเลือกใชเปนสัญลักษณในการสื่อความหมายที่ตองการ
แสดงออก เพราะจากประสบการณการรับรูโดยทั่วไปของผูคนเกี่ยวกับใยแมงมุมนั้น รับรูกันวา
ใยแมงมุมเปนกับดักที่เกิดจากความพยายามของแมงมุมไดถักทอเสนใยออกมาจากเลือดเนื้อของ
มัน เพื่อใชใยนั้นเปนที่อยูอาศัยอันอบอุนปลอดภัย และใชใยนั้นเปนกับดัก สำหรับดักจับเหยื่อได
อยางเห็นผล เหยื่อที่หลงเขาไปติดในใยแมงมุมมีโอกาสนอยมากที่จะหลุดพนจากการดักจับของ
แมงมุมออกมาได ดังนั้น ใยแมงมุมจึงเปนสัญลักษณที่สามารถตอบคำถามที่ผูวิจัยตองการหา
คำตอบได ดังนี้คือ
2.1.1) ใยแมงมุมเปนกับดัก ผูวิจัยนำมาใชเปนสัญลักษณในการดักจับ
สิ่งที่ตองการ สิ่งที่ปรารถนา เพราะโดยธรรมชาติใยแมงมุมทำหนาที่เปนกับดักในการดักจับเหยื่อ
หรืออาหารใหแกแมงมุม เพื่อความอยูรอดในการดำรงชีวิตและเผาพันธุ
2.1.2) ใยแมงมุมเปนสิ่งที่ชวยปองกัน ผูวิจัยนำมาใชเปนสัญลักษณใน
การปองกันไมใหไดรับในสิ่งที่ไมปรารถนา เพราะโดยธรรมชาติใยแมงมุมทำหนาที่เปนที่อยูอาศัย
ซึ่งเปนสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุด สำหรับปองกันภัยอันตรายใหแกแมงมุม เพื่อสามารถมีชีวิตอยูรอด
ปลอดภัยในการดำรงชีวิตและเผาพันธุ
2.1.3) ใยแมงมุมเกี่ยวของกับความเชื่อเรื่องความเปนสิริมงคล ซึ่งเชื่อวา
ใยแมงมุมเปนสิ่งที่ประทานจากฟา จึงสามารถตอบโจทยทางดานความเชื่อในการดำเนินชีวิต
ตามวิถีชีวิตของไทย
2.2) อัญมณี ผูวิจัยเลือกนำอัญมณีมาใชเปนสัญลักษณในการสื่อความหมาย
ที่ตองการแสดงออก ดังนี้
2.2.1) อัญมณี ตามการรับรูของผูคนทั่วไป รับรูกันวาเปนสิ่งที่มีมูลคา
และคุณคา ดังนั้น ผูวิจัยจึงนำมาเปนสัญลักษณ เพื่อสื่อถึงสิ่งที่ผูวิจัยปรารถนา
2.2.2) อัญมณีแตละชนิดแตละสีสัน มีความเชื่อเกี่ยวของกับความเปน
สิริมงคล ชวยดลบันดาลใหผูใชมีฤทธิ์ อำนาจ ชวยปองกันสิ่งชั่วราย มีความอุดมสมบูรณ ชวยให
ความรักสมหวัง และโชคลาภตามที่ปรารถนา ซึ่งความเชื่อของอัญมณีดังที่กลาวมานี้ สามารถ
ตอบโจทยในเรื่องการปกปองคุมกันได
จากขอมูลดังที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงไดเลือกนำใยแมงมุมและอัญมณีมาใชเปน
สัญลักษณ เพื่อสื่อความหมายที่ตองการแสดงออกถึงความกลัวของตนเอง ซึ่งกลัวจะไมไดในสิ่งที่
ปรารถนา และกลัวจะไดในสิ่งที่ไมปรารถนา โดยนำมาสรางสรรคเปนผลงานจิตรกรรมสื่อผสม :
ความกลัวในวิถีชีวิต ซึ่งรายละเอียดของผลงานสรางสรรคในแตละชิ้น ผูวิจัยไดอธิบายไวใน
ผลการวิเคราะหขอมูลในบทที่ 5
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6.2 อภิปรายผล
การวิจัยเชิงสรางสรรคจิตรกรรมสื่อผสม : ความกลัวในวิถีชีวิต มีประเด็นการอภิปราย 3
ประเด็น ดังนี้คือ
!
1. ความกลัว
!
2. การสรางสรรคผลงานจิตรกรรมสื่อผสม : ความกลัวในวิถีชีวิต
!
3. องคความรูในการสรางสรรคผลงานจิตรกรรมสื่อผสม : ความกลัวในวิถีชีวิต
!
6.2.1 ความกลัว
มูลเหตุสำคัญในการวิจัยครั้งนี้ คือ ความกลัวของผูวิจัยเริ่มตนเกิดขึ้นในวัยเด็ก อายุ
ประมาณ 6-8 ป ซึ่งเปนเหตุการณที่ติดฝงลึกในจิตใจของผูวิจัยตลอดมานั่นคือ เหตุการณที่ตนเอง
ถูกใชใหไปซื้อของชำ ในตอนกลางคืนปากซอยหนาหมูบานคนเดียว บริเวณทางเดินนั้นมืดมากไม
สามารถมองเห็นสิ่งตางๆ ไดชัดเจนนัก เห็นแตเงาดำๆ คลุมเคลือ ซึ่งในขณะนั้นทำใหความคิด ฝน
จินตนาการของผูวิจัยไดเกิดขึ้น และไดแปลคาจากตนไม อาคารบานเรือนที่สามารถมองเห็นได
อยางชัดเจนในตอนกลางวันมาเปนสิ่งที่นาหวาดกลัว เหมือนมีอะไรบางอยางแอบซุมมองดู เพื่อ
คอยหาโอกาสที่จะทำราย แตเมื่อเดินตอไปขางหนาและเริ่มมองเห็นแสงจากเสาไฟฟา จากอาคาร
บานเรือน จึงเริ่มรูสึกอุนใจขึ้น คลายความหวาดกลัวและหวังวาถาเดินไปถึงจุดที่มีแสงสวางก็จะ
ปลอดภัย ซึ่งในเรื่องสาเหตุของความกลัวเหลานี้สอดคลองกับงานวิจัยของ โสภิดา นันทพรภิรมย
(2548: ง) ในการวิจัยเรื่องความกลัวปกติของเด็กและวัยรุนในเขตกรุงเทพฯ อายุ 7-18 ป จำนวน
915 คน ไดจัดกลุมความกลัวไว 5 กลุม คือ 1) กลัวความตาย 2) กลัวสิ่งที่เปนอันตรายถึงชีวิต 3)
การกลัว คน สัตว 4) กลัวสิ่งที่ไมนาไวใจ และ 5) การกลัวผี ทั้งยังพบวา เด็กหญิงมีระดับความ
กลัวมากกวาเด็กชาย และมาสโลว เชื่อวา ความกลัวหลายๆ อยาง ตั้งแตระดับสามัญจนถึงระดับ
ผิดปกตินั้น เกิดจากการไมไดรับการตอบสนองความรูสึกมั่นคงปลอดภัยเพียงพอ (ศรีเรือน
แกวกังวล, 2551: 115-122)
จากความกลัวในวัยเด็กที่ติดฝงลึกในจิตใจของผูวิจัยนี้ ไดเปนแรงบันดาลใจในการ
สรางสรรคผลงานศิลปนิพนธระดับบัณฑิตศึกษา โดยการนำรูปทรงของธรรมชาติ อันไดแก พุมไม
ใบไมที่สลับซับซอนมาผสมผสานกับรูปทรงเรขาคณิตที่เปนระเบียบแบบแผนของอาคารบานเรือน
ดวยการเลือกใชทิวทัศนในตอนกลางคืนที่มองผานทะลุใบไม พุมไม ออกไปเห็นแสงที่ปรากฏอยู
ในอาคารบานเรือน นำมาสรางเปนผลงานภาพพิมพตะแกรงไหม (Silk Screen) ที่สื่อถึง
บรรยากาศของความมืด ความเยือกเย็น แตยังคงไดรับความอบอุนจากแสงที่เล็ดลอดมาจาก
อาคารบานเรือน เสมือนการมองเห็นความหวัง หรือมีสิ่งดีงาม ความปลอดภัยรออยูขางหนา
เมื่อเติบโตขึ้น ความกลัวก็ยังคงอยู แตความกลัวบางเรื่องไดลดนอยลงไปบาง ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ โสภิดา นันทพรภิรมย (2548: ง) ที่พบวา ปริมาณความกลัวลดลงใน
กลุมอายุที่เพิ่มขึ้น ความกลัวที่ยังคงอยู คือ รูสึกไมอยากประสบสิ่งที่ไมดีแกตัวเอง และรูสึกหวาด
เพราะคาดวาจะประสบภัย พบความโชคราย การดำเนินชีวิตไมราบรื่น ทุกขยากลำบาก ซึ่งความ
กลัวดังกลาว พระพุทธเจาไดตรัสไวในพระสุตตันตปฎกเรียกวา “อาชีวิตภัย” คือภัยอันเนื่องมาจาก
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การดำเนินชีวิต (พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539: 723 และพระ
พรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), 2553: 170) ดังนั้น เมื่อผูวิจัยเกิดความกลัวขึ้นมาก็จะใชวิธี
ปองกันภัยตามความเชื่อที่ถูกหลอหลอมและฝงลึกอยูในจิตใจตลอดมา ดวยการสวดมนต การ
สะเดาะเคราะห และการเซนสรวงบูชาตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตลอดจนนำสิ่งที่เชื่อวาเปนมงคลหรือ
ศักดิ์สิทธิ์บูชาพกติดตัว เพราะเชื่อวาสิ่งตางๆ เหลานั้น จะทำใหปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง และ
ดลบันดาลใหสมหวังตามที่ตนปรารถนา
จากสภาพแวดลอมและการอบรมเลี้ยงดูที่ผูวิจัยถูกปลูกฝงมาตั้งแตเด็ก ในสังคม
แบบไทยชนบทภาคเหนือตอนลางภาคกลางตอนบน รวมทั้งประสบการณที่ไดไปศึกษาเลาเรียน
ในภาคเหนือ และไดไปใชชีวิตเพื่อประกอบอาชีพการงานในภาคอีสาน ยิ่งทำใหผูวิจัยไดพบเห็น
วัฒนธรรม ความเชื่อของทองถิ่นตางๆ ที่ถูกหลอหลอมมาจากความเชื่อทางศาสนาพุทธ ศาสนา
พราหมณ และความเชื่อในการนับถือผี ซึ่งเปนผีบรรพบุรุษ โดยเฉพาะทางภาคเหนือและภาค
อีสาน ยังคงพบความเชื่อนี้อยูมาก เชน พิธีเลี้ยงผีปูแสะยาแสะ พิธีเสียผี พิธีโจลมะมวด แมแต
เมื่อเหตุการณน้ำทวมกรุงเทพมหานคร ประมาณเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 ยังมีพระผูใหญที่นา
เคารพนับถือหลายทานเสนอใหทำพิธีตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อขับไลน้ำไมใหทวม เปนตน ดวยสาเหตุนี้
ผูวิจัยจึงเชื่อวา เมื่อนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในยามที่ไดรับความทุกขรอน ในยามที่มีภัยจะชวยให
สามารถอยูรอดปลอดภัยได ซึ่ง อมรา พงศาพิชญ (2541: 29-33) กลาววา ไมจำเปนที่จะตอง
สืบคนใหไดวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นเกิดขึ้นไดอยางไร เพียงแตยอมรับวามีความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็นับ
วาพอแลว
6.2.2 การสรางสรรคผลงานจิตรกรรมสื่อผสม
แนวคิดในการสรางสรรคผลงานมาจากความกลัวของผูวิจัย คือ กลัวจะไมไดในสิ่ง
ที่ปรารถนาและกลัวจะไดในสิ่งที่ไมปรารถนา ซึ่งเมื่อเกิดความกลัวขึ้น ก็มักจะใชวิธีขจัด ปองกัน
ภัยตามความเชื่อที่ถูกหลอหลอมและฝงลึกอยูในจิตใจตลอดมา ตลอดจนนำสิ่งที่เชื่อวาเปนมงคล
หรือศักดิ์สิทธิ์บูชาพกติดตัว เพราะเชื่อวาสิ่งตางๆ เหลานั้น จะทำใหปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง
มีพลานุภาพดลบันดาลใหสมหวังตามที่ตนปรารถนา ซึ่งกระบวนการที่ถูกหลอหลอมมาตั้งแตเล็ก
จนโตนั้น ถือไดวาใหอิทธิพลทางความคิด และแรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงานศิลปะของ
ผูวิจัย โดยสามารถสังเคราะหออกมาเปนแผนภูมิไดดังแผนภูมิที่ 13
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แผนภูมิที่ 13 บริบทของศาสนา สังคม และวัฒนธรรม ที่มีอิทธิพลตอการสรางสรรคผลงานศิลปะ

สามารถอธิบายแผนภูมิที่ 13 ไดวา ศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณเปนสิ่งที่กอ
ใหเกิดเปนลัทธิ ความเชื่อเกี่ยวกับไสยศาสตร และผี จากนั้นจึงทำใหเกิดประเพณี วัฒนธรรม
ประจำทองถิ่น โดยเฉพาะในสภาพแวดลอมไทยชนบทที่ผูวิจัยอาศัยอยูในภาคเหนือ ภาคกลาง
และภาคอีสาน ดังนั้น จากการที่ผูวิจัยจึงไดรับการอบรม เลี้ยงดู การศึกษา และประสบการณจาก
บริบททางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อจากทั้ง 3 ภูมิภาคดังกลาว จึงมีอิทธิพลตอการ
สรางสรรคผลงานศิลปะของผูวิจัย โดยผลงานศิลปะของผูวิจัยมีองคประกอบสำคัญ 3 สวน คือ
ความคิด ความงาม และความหมาย
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6.2.3 องคความรูที่ไดจากการวิจัยเชิงสรางสรรคจิตรกรรมสื่อผสม
จากบริบทของศาสนา สังคม และวัฒนธรรม ที่มีอิทธิพลตอการสรางสรรคผลงาน
ศิลปะของผูวิจัยดังกลาว จึงไดเกิดผลงานจิตรกรรมสื่อผสม:ความกลัวในวิถีชีวิต ซึ่งผูวิจัยสามารถ
นำมาสังเคราะหเปนองคความรูได ดังนี้คือ

แผนภูมิที่ 14 องคความรูที่ไดจากการวิจัยเชิงสรางสรรคจิตรกรรมสื่อผสม : ความกลัวในวิถีชีวิต

จากแผนภูมิที่ 14 องคความรูที่ไดจากการวิจัยเชิงสรางสรรคจิตรกรรมสื่อผสม :
ความกลัวในวิถีชีวิต ผูวิจัยสามารถแบงประเด็นการอภิปรายได 3 ประเด็น คือ ผลงานสรางสรรค
กระบวนการสรางสรรค และการบำบัดความกลัวของตนเอง
1) ผลงานสรางสรรค ในการสรางสรรคจิตรกรรมสื่อผสม : ความกลัวในวิถีชีวิต มี
มูลเหตุมาจากความกลัวของผูวิจัยที่กลัววาตนเองจะไมไดในสิ่งที่ปรารถนา และกลัววาตนเองจะ
ไดในสิ่งที่ไมปรารถนา ดังนั้น ผูวิจัยจึงเลือกใชใยแมงมุมและอัญมณีมาเปนสัญลักษณ โดยใช
ใยแมงมุมเปนสัญลักษณ เพื่อสื่อถึงความหมายของการดักจับสิ่งที่ปรารถนาและการปองกันภัย
และเลือกใชอัญมณีเปนสัญลักษณ เพื่อสื่อความหมายถึงสิ่งที่ผูวิจัยปรารถนา จากการเลือกใช
สีสันรูปทรงของใยแมงมุมและอัญมณี จึงกอใหเกิดรูปแบบศิลปะกึ่งนามธรรม ดวยการใชสี และ
เสนที่ละเอียดออน ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงสามารถแบงประเด็นในการอภิปรายได 2 ประเด็น คือ
สัญลักษณที่ใชในการสรางสรรค และรูปแบบของการสรางสรรค
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1.1) สัญลักษณที่ใชในการสรางสรรค คือ การดักจับและการปองกัน ซึ่งสิ่งที่
ตองการดักจับ คือ ความสุข ความเจริญ โชคลาภ ทรัพยสินเงินทอง สวนการปองกัน คือ ปองกัน
ภัย อันตราย เชน ความทุกขยากลำบาก ความเจ็บปวย สิ่งชั่วรายที่จะเขามาในชีวิต ดังนั้น ผูวิจัย
จึงไดทำการศึกษา คนควา สัญลักษณที่ปรากฏในความเชื่อของคนไทย พบวา ใยแมงมุมและ
อัญมณี สามารถนำมาใชเปนสัญลักษณในการสรางสรรคผลงานจิตรกรรมสื่อผสม : ความกลัวใน
วิถีชีวิตได ดังเหตุผลตอไปนี้ คือ
1.1.1) ใยแมงมุม มีบริบทที่สามารถสื่อความหมายในดานตางๆ ไดดังนี้
1.1.1.1) ทางดานความเชื่อ ใยแมงมุมมีความเชื่อเกี่ยวกับความ
ศักดิ์สิทธิ์ ความเปนสิริมงคล โดยเชื่อกันวา ใยแมงมุมเปนสิ่งที่ประทานจากฟา หลวงปูศุข วัดปาก
คลองมะขามเฒา จังหวัดชัยนาท กลาวถึงความเชื่อเกี่ยวกับแมงมุมไววา แมงมุมเปนสัตวขยัน
และสะอาด ไมชอบออกลาเหยื่อไปตามที่ตางๆ เหมือนสัตวทั่วไป แตจะคอยชักใยสรางอาณาเขต
เอาไวเพื่อดักแมลง ใยของแมงมุมกวาจะชักใยขนาดใหญไดนั้น ตองมีความมานะพยายามอยาง
ยิ่ง แมงมุมจะไมลาเหยื่อไปนอกเขตใยของมันและจะไมไลใหแมลงตกใจบินหรือคลานไปติดใยแต
จะรออยูกับที่จนเหยื่อหลงเขามาติดใยของมันเอง แลวจึงจะออกมาพันซ้ำและจับกินหมายความ
วา แมงมุมจะกินสัตวที่ถึงฆาตหรือถึงแกวาระหมดชีวิตเรียกวา เมื่อถึงที่ตาย หมดเวลาก็จะเขามา
ติดใย
1.1.1.2) ทางดานกายภาพ โดยธรรมชาติแมงมุมใชใย เพื่อเปนที่
อยูอาศัยอันอบอุนปลอดภัย และใชใยนั้นเปนกับดัก สำหรับดักจับเหยื่อไดอยางเห็นผล เหยื่อที่
หลงเขาไปติดในใยแมงมุมมีโอกาสนอยมากที่จะหลุดพนจากการดักจับของแมงมุมออกมาได
ความนาสนใจของเสนใยแมงมุมอยูที่คุณสมบัติทางกลศาสตร คือมีทั้งความเหนียวและความ
แข็งแรง ใยบางแบนสามารถยืดออกได 2 ถึง 3 เทาโดยไมขาด และมีความแข็งแรงกวาเสนใย
เหล็กที่มีน้ำหนักเทากันถึง 6 เทา และเกือบแข็งแรงเทากับเสนใยเคฟลารที่เปนเสนใยที่แข็งแรง
ที่สุดที่มนุษยผลิตไดแตเหนียวกวา และมีความยืดหยุนดีกวาเคฟลาร นอกจากนี้ กระบวนการผลิต
เสนใยของแมงมุมเปนวิธีที่ไมสรางมลภาวะเหมือนการผลิตเสนใยของมนุษย
1.1.1.3) ทางดานรูปรางรูปทรง ใยแมงมุมมีรูปรางรูปทรงที่อิสระ
สามารถกอเปนรูปรางรูปทรงอยางไรก็ได ตามแตแมงมุมนั้นจะถักทอใยของมันใหไปยึดเกาะกับ
วัตถุสิ่งของใดๆ โดยเริ่มตนจากเสนเพียงเสนเดียวถักทอเชื่อมโยงจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง จน
กระทั่งเกิดความสลับซับซอนของมิติทางรูปทรงจากการทอเสนใยเล็กๆ ทับซอนกันเปนรูปราง
รูปทรงขึ้นมา ซึ่งรูปรางรูปทรงของใยแมงมุมนี้เปรียบเสมือนการวาดเสน (Drawing) ทางธรรมชาติ
หรือประติมากรรม (Sculpture) ที่เกิดจากธรรมชาติ เมื่อผูวิจัยไดทำการศึกษา รวบรวม ใยแมงมุม
ชนิดตางๆ จึงทำใหผูวิจัยเกิดความมหัศจรรยขึ้นในใจวา ธรรมชาติสามารถสรางสรรคสิ่งที่
สวยงาม ซับซอน รวมทั้งยังไดสรางองคประกอบในการใชสอยที่มีประสิทธิภาพมาใหอีกดวย
จากบริบท 3 ทั้งดานของใยแมงมุม คือ ดานความเชื่อ ดานกายภาพ
และดานรูปรางรูปทรง ทำใหผูวิจัยเกิดความรูสึกชอบและพอใจ อีกทั้งยังตอบโจทยความกลัวจะ
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ไมไดในสิ่งที่ปรารถนาและกลัวจะไดในสิ่งที่ไมปรารถนาของผูวิจัยได ดังนั้น ผูวิจัยจึงเลือกใย
แมงมุมมาใชเปนสัญลักษณ เพื่อสื่อถึงความหมายของการดักจับสิ่งที่ปรารถนาและการปองกันภัย
ในผลงานสรางสรรคจิตรกรรมสื่อผสม : ความกลัวในวิถีชีวิต
1.1.2) อัญมณี มีบริบทที่สามารถสื่อความหมายในดานตางๆ ไดดังนี้
1.1.2.1) ทางดานความเชื่อ ในภาคเหนือของไทยเรียกอัญมณีวา
“มณีรัตนหรือแกววิเศษ” แบงได 24 ชนิด และตามความเชื่อในภาคกลางของไทยสามารถแบง
อัญมณีได 9 ชนิด ซึ่งอัญมณีในแตละชนิดแตละสีสัน ตามความเชื่อของไทยเชื่อวา มีคุณวิเศษ
และพลานุภาพในการขจัดความมืด สามารถสองแสงสวางไดในที่มีฝุนธุลีไกล 1 โยชน รวมทั้ง
สามารถสองประกายลงไปในน้ำหรือที่มีโคลนตมได หากผูใดนำมาเปนเครื่องประดับ ทำแหวน
หรือเก็บไวในถุงใสเงินทองจะทำใหเกิดความสุข ความเจริญ มั่งมีดวยทรัพยสินเงินทอง ประกอบ
ไปดวยโชคลาภ
1.1.2.2) ทางดานสีสัน อัญมณีมีสีสันหลากหลายและสวยงาม
เมื่อนำมาสรางสรรคผลงานจึงสามารถชวยสรางใหเกิดจุดเดนในผลงานได โดยใชความสดใส
แวววาวของคริสตัสมาแทนคาเปนสีสันอัญมณี ซึ่งเปนจุดเล็กที่มีสีสันหลากหลาย เพื่อใหเกิดการ
กระทบกับสายตาผูชมไปตามมุมตางๆ ในขณะรับชมผลงาน ไมวาผูชมจะยืนชมอยู ณ จุดใด
จากบริบท 2 ทั้งดานของอัญมณี คือ ดานความเชื่อและดานสีสัน ทำให
ผูวิจัยเกิดความรูสึกชอบและพอใจในความสดใส แวววาว ความมีมูลคา และคุณคาของอัญมณี
อีกทั้งยังตอบโจทยความกลัวจะไมไดในสิ่งที่ปรารถนาและกลัวจะไดในสิ่งที่ไมปรารถนาของผูวิจัย
ได ดังนั้น ผูวิจัยจึงเลือกอัญมณีมาใชเปนสัญลักษณ เพื่อสื่อความหมายถึงสิ่งที่ผูวิจัยปรารถนา คือ
ความสุข ความเจริญ ความมั่งมีดวยทรัพยสินเงินทอง ประกอบไปดวยโชคลาภ
1.2) รูปทรงของการสรางสรรค ในผลงานจิตรกรรมสื่อผสม : ความกลัว
ในวิถีชีวิต ผูวิจัยไดนำรูปทรงของใยแมงมุมและสีสันอัญมณีมาใชในการสรางสรรค ซึ่งรูปทรงของ
ใยแมงมุมประกอบขึ้นจากเสนหลายๆ เสน ถักทอทับซอนกันจนเกิดเปนมิติและรูปทรง ผูวิจัยจึง
วาดเสนที่มีคาน้ำหนักของสีออน-เขม แตกตางกันมาใชในการสรางสรรค เพื่อแทนคาเปน
ใยแมงมุม สวนอัญมณีนั้นมีลักษณะเปนกอนเล็กๆ ผูวิจัยจึงนำเม็ดสีที่มีความแวววาวของคริสตัส
มาแทนคาเปนอัญมณี ซึ่งเปนจุดเล็กที่มีสีสันหลากหลาย ดังนั้น ในผลงานสรางสรรคจึงประกอบ
ดวยสวนมูลฐานทางศิลปะ (Elements of Art) คือ เสน จุดและสี แลวนำมาจัดองคประกอบ เพื่อ
ใหเกิดความเปนเอกภาพทางศิลปะ (Unity) ดวยหลักการทางศิลปะ (Principles of Art) จึงสงผล
ใหผลงานสรางสรรคมีรูปแบบในลักษณะกึ่งนามธรรม (Semi Abstract) ที่ใชสีและเสนอยาง
ละเอียดออนปราณีต
2) กระบวนการสรางสรรค เพื่อการขจัดความกลัว โดยการใชเสนที่ละเอียดเปนตัว
สรางใหเกิดสมาธิ ความสงบ ความสุข และปญญา ดังนั้น ในการสรางสรรคผลงาน ผูวิจัยเริ่มดวย
การคัดเลือกแบบใยแมงมุมที่ไดจากการศึกษาคนควาและรวบรวม โดยพิจารณาจากใยแมงมุมที่
มีรูปรางรูปทรงสวยงามตามความพอใจของตนเอง จากนั้นจึงสรางสรรคผลงานดวยโปรแกรมวาด
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ภาพ อะโดบี โฟโตชอป CS5 และการวาดภาพดวยเทคนิคสีอะคริลิค โดยการเลือกใชพูกันกลม
ขนาดเล็กที่สุด ดวยการขีดเสนทีละเสนจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง เพื่อใหเกิดความเชื่อมโยงกัน
ทุกเสน เมื่อปฏิบัติการขีดเสนไดชั่วขณะหนึ่งและขีดเสนในตำแหนงที่ตองการแลว ผูวิจัยไดถอย
ออกมาดูผลงาน เพื่อทำการตัดสินใจวาจะเริ่มขีดเสนตรงสวนใดในผลงานตอไป ซึ่งหลักเกณฑใน
การพิจารณาตัดสินใจกำหนดตำแหนงในการขีดเสนครั้งตอไปนั้น ผูวิจัยไดใชหลักการจัด
องคประกอบศิลป โดยพิจารณาถึงคาน้ำหนักของสีที่ทำใหเกิดมิติทางการมองเห็นและจุดเดนของ
ภาพ ตลอดจนความสมดุลของภาพ อันนำไปสูเอกภาพในผลงานสรางสรรค ซึ่งกระบวนการ
ดังกลาวจะเกิดขึ้นอยูตลอดเวลาในการสรางสรรค จนกระทั้งพิจารณาวาไดผลงานตามที่ตองการ
และพอใจแลว
ในขณะสรางสรรคผลงานดวยการขีดเสนทีละเสน โดยคิดอยูตลอดเวลาวา ตนเอง
เปนเสมือนแมงมุมที่กำลังชักใย จึงมุงมั่นที่จะถักทอเสนใยโดยการขีดเสนใหดีที่สุด ดวยขนาด
สม่ำเสมอกันตั้งแตตนจรดปลายเสน เสนทุกเสนตองมีความคมชัดและนิ่งไมสั่นไหว เมื่อมีความ
มุงมั่นที่จะขีดเสนใหดีที่สุด จึงมีจิตใจจดจออยูกับการขีดเสนเปนเวลานาน ดวยเหตุนี้ จึงทำใหเขา
อยูในภวังค สายตาจับจองอยูที่ปลายพูกันและจุดเริ่มตนที่ตองการขีดเสน แลวสายตาก็คอยๆ
เคลื่อนที่ไปพรอมกับปลายพูกันไปยังจุดเชื่อมตอปลายทาง ซึ่งการกระทำเชนนี้ซ้ำๆ กัน อยางตอ
เนื่องสงผลใหผลงานสรางสรรคปรากฏเสนสานขนาดเล็กคลายเสนใยแมงมุมถักทอ เชื่อมโยงกัน
ตลอดทั้งภาพ ในบริเวณใดที่ขีดเสนทับซอนกันมากกวาบริเวณอื่น ก็จะทำใหมองเห็นความสลับ
ซับซอนของเสนและน้ำหนักไดมากกวาบริเวณที่ขีดเสนนอยกวา และยังทำใหมองเห็นวาเสน
บริเวณที่ขีดทับซอนกันมากๆ ดวยน้ำหนักสีออนลงเรื่อยๆ นั้น ไดนูนออกมาจากผืนผาใบ ในสวน
บริเวณที่ขีดเสนดวยน้ำหนักสีเขมและขีดเสนใหหางจากกันเล็กนอย ไมขีดเสนทับซอนกันมากนัก
ก็ชวยสรางมิติในภาพผลงานใหดูลึกลงอีก จึงกลาวไดวาผลงานสรางสรรคชุดนี้ ใชเสนเปน
องคประกอบสำคัญในการสรางสรรคใหปรากฏเปนรูปรางรูปทรง ตามความคิดและจินตนาการ
ของผูวิจัย ดังนั้น ผลงานสรางสรรคที่กอรูปขึ้นมาจากการคอยๆ ขีดเสนทีละเสน จึงปรากฏใหผูชม
ไดรับรูถึงความละเอียดออน ความปราณีต ความตั้งใจ และความมุงมั่น เพื่อสรางสรรคใหได
ผลงานอันสวยงาม ซึ่งในกระบวนการสรางสรรคที่ประกอบไปดวย ความมุงมั่น ความตั้งใจนั้น
ทำใหผูวิจัยมีจิตใจจดจออยูกับการขีดเสน สามารถตัดความคิดฟุงซานในเรื่องอื่นๆ ลงได จน
กระทั่งทำใหผูวิจัยเกิดสมาธิอันนำไปสูความสงบ และความสุข
สวนในกระบวนการสรางประกาย โดยการติดคริสตัส ดวยการใชหลักการจัด
องคประกอบศิลปพิจารณาถึงคาน้ำหนักของสีที่ทำใหเกิดมิติทางการมองเห็น และจุดเดนของภาพ
ตลอดจนความสมดุลของภาพ เพราะผูวิจัยตองการใหความแวววาวจากคริสตัสกระทบตอสายตา
ผูชมไปตามมุมตางๆ ในขณะรับชมผลงาน ไมวาผูชมจะยืนชมอยู ณ จุดใด ดังนั้น ในการติด
คริสตัสตองคอยๆ บรรจงติดเม็ดคริสตัสทีละเม็ด ติดไดหนึ่งเม็ดก็ถอยออกมาดู เพื่อทำการตัดสิน
ใจวาจะติดคริสตัสลงในตำแหนงใด ซึ่งในการติดคริสตัสนี้ ผูวิจัยไดบรรจงติดอยางปราณีต เมื่อ
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พิจารณาเห็นวา ผลงานสรางสรรคของตนเองมีความเปนเอกภาพสวยงามตามความตองการ และ
พอใจแลว เมื่อไดเห็นผลสำเร็จของผลงานก็ทำใหเกิดเปนความสุข ความปติ มีความอิ่มเอมใจ
3) การบำบัดความกลัวของตนเองในผลงานจิตรกรรมสื่อผสม : ความกลัวในวิถี
ชีวิต สามารถแบงสวนประกอบของการสรางสรรคผลงานออกได 2 สวนสำคัญ คือ ผลงาน และ
กระบวนการ ซึ่งทั้ง 2 สวนนี้ สามารถใชบำบัดความกลัวของผูวิจัยได ดังนี้คือ
3.1) ผลงาน เลือกใยแมงมุมและอัญมณีมาใชเปนสัญลักษณ เพราะทั้ง
ใยแมงมุมและอัญมณี มีบริบททางดานความเชื่อเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ ความเปนสิริมงคล เชน
ใยแมงมุม เชื่อกันวา เปนสิ่งที่ประทานจากฟา สวนของอัญมณีตามความเชื่อของไทย เชื่อวา มี
คุณวิเศษและพลานุภาพในการดลบันดาลใหพบแต ความสุข ความเจริญ มีความมั่งมีดวย
ทรัพยสินเงินทอง ดังนั้น จากความเชื่อเกี่ยวกับใยแมงมุมและอัญมณีที่ถูกถายทอดกันมาจาก
บรรพบุรุษ จึงสามารถชวยบำบัดความกลัวของผูวิจัยใหคลายความหวาดกลัวลง เพราะในการคิด
ใหตนเองรูสึกสบายใจไมวิตกกังวล ควรคิดถึงแตเรื่องที่ดีงาม ยิ่งคิดถึงแตเรื่องนากลัว ความกลัว
จะดูดดึงเอาสิ่งที่นึกกลัวใหมาถึงเร็วขึ้น ดังเชน หลวงวิจิตรวาทการ (2553: 79-80) ดวยเหตุนี้ จึง
กลาวไดวา ผูวิจัยไดรับการบำบัดความกลัวของตนเอง จากความเชื่อที่ถูกถายทอดมาจาก
บรรพบุรุษ โดยผานสัญลักษณที่มีความหมายสื่อถึง ความศักดิ์สิทธิ์ ความเปนสิริมงคล มีฤทธิ์
อำนาจในการดลบันดาลใหพบแต ความสุข ความเจริญ ดวยการเลือกนำมาใชสรางสรรคเปน
รูปรางรูปทรง จนกอใหเกิดรูปแบบทางศิลปะในลักษณะกึ่งนามธรรม (Semi Abstract)
3.2) กระบวนการสรางสรรคผลงาน สรางสรรคดวยโปรแกรมวาดภาพ อะโดบี
โฟโตชอป CS5 การวาดภาพดวยเทคนิคสีอะคริลิค และการปะติด โดยทำการขีดเสนทีละเสน และ
บรรจงติดเม็ดคริสตัสทีละเม็ด ซึ่งผูวิจัยมีความมุงมั่นที่จะสรางสรรคผลงานใหออกมาดีที่สุด ดังนั้น
จึงมีจิตใจจดจออยูกับกระบวนการสรางสรรคผลงานทุกขั้นตอน จึงสงผลใหเกิดความปราณีตขึ้น
ในผลงานสรางสรรค อันนำไปสูความงดงาม และในกระบวนการสรางสรรคเหลานี้ทำใหเขาไปอยู
ในภวังค สามารถตัดความคิดฟุงซานในเรื่องอื่นๆ ลงไปได จนกระทั่งใหเกิดสมาธิ ดังนั้น จึงทำให
จิตใจเกิดความสงบ เมื่อพยายามสรางสรรคผลงานใหสำเร็จไดตามความตองการแลว สุดทายเมื่อ
พิจารณาเห็นวาผลงานสรางสรรคของตนเองมีความเปนเอกภาพสวยงาม พรอมทั้งไดเห็นผล
สำเร็จของผลงานก็ทำใหเกิดเปน ความสุข ความปติ มีความอิ่มเอมใจ ดวยเหตุนี้จึงกลาวไดวา
กระบวนการสรางสรรคผลงานเปนการบำบัดความกลัวของผูวิจัยอีกลักษณะหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการ
ปฏิบัติในกิจกรรมที่ตนเองชื่นชอบ จึงสามารถกระทำกิจกรรมเชนนี้อยูไดเปนเวลานาน ไมเกิด
ความเบื่อหนาย แตกลับสรางใหเกิด สมาธิ ความสงบ ความสุข อันนำไปสูปญญารูคิดใหตนเอง
สามารถเผชิญกับความกลัวอื่นๆ ที่จะเขามาได
การเผชิญกับความกลัว ความกลัวไมไดเกิดขึ้นเฉพาะในการวิจัยเชิงสรางสรรค
นี้เทานั้น แตความกลัวไดเกิดขึ้นทุกขณะ ขึ้นอยูกับวาผูวิจัยจะไปเผชิญกับเหตุการณอะไรหรือ
สถานการณอะไรที่มีผลตอการดำเนินชีวิตอันเปนปกติสุขของผูวิจัย ทำใหการดำเนินชีวิตนั้นไดรับ
แรงกดดันและบีบคั้นทางจิตใจ เชน ณ ขณะที่กำลังอยูในกระบวนการเรียนและกระบวนการวิจัย
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เชิงสรางสรรคนี้ ไดสรางความหวาดวิตกและกังวลใหกับผูวิจัยอยูตลอดเวลา ซึ่งกลัววาผลงานวิจัย
เชิงสรางสรรคของตนเองจะไมไดรับการยอมรับ จากผูที่มีสวนเกี่ยวของ จึงทำใหตองหาวิธีเผชิญ
หนากับความกลัว โดยจะตองเอาชนะความกลัวใหได ซึ่งนับวาเปนความโชคดีของผูวิจัยที่ได
ทำการศึกษา คนควา และพบวิธีเอาชนะความกลัวในพระไตรปฎก พระพุทธเจาไดตรัสถึง ความ
กลัวและการเอาชนะความกลัวดวย กำลัง 4 กับภัย 5 ในรายละเอียดกลาววา กำลัง 4 คือ ธรรมอัน
เปนกำลัง ธรรมอันเปนพลังทำใหดำเนินชีวิตดวยความมั่นใจไมหวั่นตอภัยทุกอยาง ประกอบดวย
กำลังปญญา กำลังความเพียร กำลังสุจริตหรือกำลังความบริสุทธิ์ คือ ความประพฤติและหนาที่
การงานสุจริตไมมีขอบกพรองเสียหาย พูดจริง มีเหตุผล มุงดี ไมรุกรานใคร ทำการดวยเจตนา
บริสุทธิ์ และกำลังการสงเคราะหหรือการยึดเหนี่ยวน้ำใจคน ทำการดวยการเผื่อแผ ดวยไมตรี พูด
ดวยน้ำใจ หวังดี มุงใหประโยชน และรูจักพูดใหเปนผลดี ทำใหเกิดความเชื่อถือ สนิทสนม และ
เคารพนับถือ ซึ่งกำลัง 4 นี้ เปนหลักประกันของชีวิต ผูประพฤติธรรม 4 นี้ ยอมดำเนินชีวิตดวย
ความมั่นใจ เพราะเปนผูมีพลังในตน ยอมขามพนภัยทั้งปวง ดังเชน (พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ.
ปยุตฺโต),2553: 169-170) จากคำสอนดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดนำมาเปนแนวทางในการประพฤติ
ปฏิบัติ ก็ปรากฏผลออกมาตามคำสอนที่พระพุทธองคไดตรัสไว ทำใหสามารถดำเนินชีวิตดวย
ความมั่นใจ คลายความหวาดกังวลลง และยอมรับผลที่จะเกิดขึ้น
จากกระบวนการคิดดังกลาวขางตน พระพุทธศาสนามีบทบาทเปนฐานความคิด
และเปนกรอบความคิด เพราะการถูกปลูกฝงมาตั้งแตเด็กในสังคมแบบไทยชนบท เมื่อถึงวันพระ
สำคัญหรือชาวบานเรียกวา “วันพระใหญ” จะตองไดไปทำบุญเขาวัดฟงเทศนเปนประจำ ซึ่งในวัย
เด็กไมไดเกิดความซาบซึ้งในศาสนาเทาใดนัก แตรับรูไดวาวันสำคัญทางศาสนามีความสำคัญ ทำ
หนาที่เปนสะพานเชื่อมโลกที่เราอยูในปจจุบันกับโลกอีกมิติหนึ่ง ญาติผูลวงลับจะมารอรับสวนบุญ
ที่ไดทำในวันนี้ แตเมื่อเจริญเติบโตขึ้นในยามที่ตองเผชิญกับความทุกข ความกลัว การไดหันไป
ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจานั้น กลับชวยใหปญหาที่ติดของหมองใจที่ติดอยูกับตนเอง
เปนเวลานานไดผอนคลายบรรเทาลง ทำใหเกิดปญญาในการแกไขปญหา และชวยปรับเปลี่ยนวิธี
คิดและวิธีดำเนินชีวิตใหเกิดความสุข ความสบายใจขึ้น ดังนั้น จากการนับถือพระพุทธศาสนานี้
เอง จึงเปนตัวกำหนดกรอบแนวคิด วิถีการดำเนินชีวิต จนกระทั่งเกิดขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรม ซึ่งองคประกอบดังกลาวถือไดวาใหอิทธิพลทางความคิด และแรงบันดาลใจในการ
สรางสรรคผลงานศิลปะ อันสงผลตอแนวคิด รูปแบบทางศิลปะ และกระบวนการวิจัยเชิง
สรางสรรค
การวิจัยเชิงสรางสรรคจิตรกรรมสื่อผสม : ความกลัวในวิถีชีวิตนี้ ประกอบไปดวย
กระบวนการศึกษา คนควา วิจัย เพื่อใหไดขอมูลที่เปนเนื้อหาสาระทั้งในเชิงลึกและเชิงกวาง อีกทั้ง
ยังประกอบดวยกระบวนการสรางสรรคผลงานศิลปะ ซึ่งจากประสบการณการดำเนินงานวิจัยของ
ผูวิจัย พบวา ในขั้นตอนแรก การศึกษา คนควาขอมูล เพื่อใหไดเนื้อหาสาระครบตามบริบทที่ตอง
การศึกษาทั้งในเชิงกวางและเชิงลึกมีความสำคัญมาก เพราะกอนที่จะทำการสรางสรรคผลงานได
นั้น ขอมูลเปนสิ่งสำคัญ สามารถทำใหผูวิจัยเปรียบเทียบและตรวจสอบในความเหมือน และความ

191
แตกตางระหวางมุมมองและแนวคิดของ ผูรู นักการศาสนา ศิลปน นักปรัญชา นักจิตวิทยา และ
ผูคนในชุมชนหรือชาวบานกับผูวิจัยได ซึ่งทำใหไดรูวาในเรื่องเดียวกันนี้ ในแตละอาชีพ ในแตละ
สถานะ มีมุมมองอยางไร และมุมมองของผูวิจัยเปนอยางไร เพื่อจะไดทำการวิเคราะห สังเคราะห
เปนแนวคิดในการวิจัยที่ชัดเจน เมื่อแนวคิดมีความชัดเจนแลว ก็สามารถนำมาสรางสรรคเปน
ผลงานศิลปะที่สามารถตอบโจทยดังที่ตั้งสมมติฐานเอาไว พรอมทั้งสามารถสื่อความหมายไดตาม
ความตองการ แตอยางไรก็ตาม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคสรางสรรคนั้น ไมสามารถแยกออกจากกัน
ได ทั้งสองกระบวนการตางดำเนินไปพรอมๆ กัน ซึ่งในชวงของการสรางสรรคก็มักเกิดกระบวนการ
วิจัยควบคูไปดวย เพราะในระหวางสรางสรรคผลงานตองคอยยอนกลับมาตรวจสอบอยูเสมอวา
ผลงานที่ไดสรางสรรคนั้น ยังสามารถตอบโจทยและยังสามารถสื่อความหมายตรงตามความ
ตองการอยูหรือไม มีประเด็นใดบางที่ยังตองเพิ่มเติมและมีประเด็นใดบางที่ตองตัดออกไป
ทายที่สุดพบวา กระบวนการสรางสรรคผลงานศิลปะสงผลสูการบำบัดความกลัว
ของตนเองในขั้นสูง เพราะมีคุณคาทางการบำบัดจิตใจ กอใหเกิดสุนทรียะ ซึ่งความงามที่ปรากฏ
ในผลงานสรางสรรคนั้น เปนความงามที่เกิดจากสีสันและรูปทรงของวัตถุ ถือไดวาเปนการ
สรางสรรคผลงานโดยตั้งอยูบนพื้นฐานของลัทธิปรนัย (Objectivism) โดยเชื่อวา ความงามเปน
คุณสมบัติของวัตถุ (Beauty as the Quality of an Object) ความงามเปนสิ่งที่มีอยูในเนื้อวัตถุ
และเปนสิ่งที่ติดมากับวัตถุนั้นตั้งแตเริ่มแรก วัตถุเปนสิ่งที่สวยงามอยูในตัวมันเอง และความ
สวยงามของวัตถุก็มีอยูเสมอไป ดังเชน นักสุนทรียศาสตร จี ศรีนิวาสัน (2545:9) ความงามที่เกิด
ขึ้นนี้ประกอบดวย ทักษะในการวาดเสน ซึ่งเสนนั้นมีที่มาจากการถักทอเสนใยของแมงมุมที่มี
ความเชื่อมโยงสอดประสานกัน ไดเลียนธรรมชาติของการถักทอเสนใยของแมงมุม โดยการวาด
เสนดวยพูกัน ทำการกำหนดเสนที่เกิดจากปลายพูกันใหเปนเสนขนาดเล็ก ความกวางของเสน
สม่ำเสมอกัน เสนตองมีความคมชัด และเสนตองนิ่งมั่นคงไมสั่นไหว เชื่อมจากจุดตอเริ่มตนของ
เสนไปยังจุดตอสิ้นสุดของเสน เพื่อสรางใหเสนมีที่มาที่ไป มีจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุด ถึงแมจะใช
โปรแกรมวาดภาพ อะโดบี โฟโตชอป CS5 วาดเสนในขั้นตอนแรกของการสรางสรรค แตก็ไมได
ทำการคัดลอกเสน เสนทุกเสนเกิดจากการวาดขึ้นเองทุกเสน ดังนั้น จึงเปนการฝกทักษะ ดวยการ
กระทำซ้ำๆ กัน อยางตอเนื่องจนเกิดเปนสมาธิ ทำใหจิตใจเกิดความสงบ จนกระทั่ง สามารถ
สรางสรรคผลงานเสร็จสมบูรณมีความเปนเอกภาพสวยงามตามความตองการ เมื่อเห็นผลสำเร็จ
ของผลงานก็ทำใหเกิดเปนความสุข ความปติ ความอิ่มเอมใจ กอใหเกิดสุนทรียะ ซึ่งความมี
สุนทรียะนี้เอง ทำใหสามารถขจัดความกลัวของตนเองได คือ ทำใหลืมเรื่องราวในชีวิตประจำวันไป
ไดชั่วคราว พรอมกันนั้นทำใหเกิดอารมณดื่มด่ำอยูในความเพลิดเพลิน ทำใหตนเองไดรับความ
ผอนคลายอารมณ และเนื่องจากไดรับความผอนคลายความตึงเครียดทางอารมณ จึงทำใหจิตใจ
ของผูวิจัยไดรับการพักผอนเปนการสะสมกำลัง เพื่อจะไดสามารถเผชิญหนากับความกลัวหรือ
ปญหาตางๆ ในชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ
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6.3.1 ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช
1) ควรนำกิจกรรมทางศิลปะ คือ การวาดภาพ การระบายสี การขีดเสน ใหผูมี
ปญหาทางดานจิตใจ เชน ผูถูกคุมขัง ผูปวยที่รอเขารับการผาตัด ผูปวยเรื้อรัง เปนตน ไดทดลอง
ปฏิบัติ เพื่อบำบัดจิตใจเปนการสรางความเพลิดเพลินไมใหคิดถึงอาการเจ็บปวย หรือสภาพที่ถูก
กดดันจากการถูกคุมขัง
2) องคความรูที่ไดจากการวิจัยเชิงสรางสรรคจิตรกรรมสื่อผสม : ความกลัวในวิถี
ชีวิต อาจนำไปปรับใชกับการวิจัยเชิงสรางสรรคในแนวคิดและเทคนิควิธีการอื่นๆ ได
:
6.3.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1) ควรตอยอดองคความรูในการวิจัยเชิงสรางสรรคและขยายผลการวิจัยตอไป
2) ควรมีการวิจัยตอในการใชศิลปะแขนงตางๆ เพื่อบำบัดผูมีปญหาทางดานจิตใจ
เชน ผูถูกคุมขัง ผูปวยที่รอเขารับการผาตัด ผูปวยเรื้อรัง เปนตน

