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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคแศึกษาแนวคิดศิลปะเพ่ือการบําบัดที่เชื่อมโยงสอดคลอง

กับกระบวนการสรางสรรคแผลงานศิลปะของศิลปินหญิง 2 ทาน ไดแก เมตตา สุวรรณศร ศิลปินหญิงผู

สรางสรรคแผลงานศิลปะจากเทคนิคหัตถกรรมการเย็บปักถักรอยที่ไดรับแรงบันดาลใจจากผลงานวาด

เสนที่บิดเบี้ยวของลูกชายเด็กพิเศษซึ่งปุวยโรคออทิสติก (Autism)  และวัชราพร อยูดี ศิลปินหญิงที่

ตองทนทุกขแระทมจากการสูญเสียลูกสาวในวัยแรกเกิด นํามาซึ่งแรงบันดาลในการสรางสรรคแผลงาน

จิตรกรรม ซึ่งมีแนวทางของศิลปะเพ่ือการบําบัดเยียวยาจิตใจอยางเดนชัด 

จากการศึกษาพบวา กระบวนการสรางสรรคแผลงานศิลปะของเมตตา และของวัชราพร 

สอดคลองกับแนวทางการบําบัดทั้งในดานแนวความคิด รูปแบบ และสัญลักษณแในงานผลงานที่

สะทอนใหเห็นถึงสิ่งที่อยูภายในจิตใจ ไดแก ความทรงจํา ความหวัง ความเศรา ความเขาใจใน

ตนเอง การเติบโต การเห็นคุณคา 

นอกจากนี้เทคนิคเฉพาะตัวที่ศิลปินใชในสรางสรรคแผลงานศิลปะ ยังเป็นกระบวนการ

สําคัญที่ชวยระบายอารมณแดานลบ เบี่ยงเบนความสนใจจากความทุกขแที่กําลังเผชิญ ทําใหมีสติอยูกับ

ปัจจุบันขณะ ยอมรับความจริงอยางเขาใจ และเป็นกลไกที่ชวยใหจิตใจกลับสูภาวะสมดุล ผลจากการ

ทํางานศิลปะในฐานะการบําบัดสงผลทําใหเกิดความภาคภูมิใจ การยอมรับนับถือตนเองอีกดวย 

การศึกษานี้จึงมิใชการสรุปในทางจิตวิทยาหรือจิตเวช หากแตเป็นมุมมองการวิเคราะหแ

แนวทางการบําบัดผานกระบวนการสรางสรรคแทางศิลปะของศิลปิน  ซึ่งนาจะเป็นประโยชนแกับ

แนวทางศิลปกรรมบําบัด เพราะเป็นการบงชี้ไดวากระบวนการสรางสรรคแศิลปะสามารถนํามาใชใน

การบําบัดเยียวยาความเศราโศกเสียใจไดจริง 
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บทคั ดยอ ภาษาอังกฤษ 
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MISS Pupink METTANAITAM: Art as Therapy for Depression: a case study of 
Metta Suwanasorn and Watcharaporn Yoodee  Thesis advisor : Assistant Professor 
Chaiyosh Isavorapant, D.Arch. 

  
The primary objective of this study was aimed to examine the art concepts for 

depression treatment in consistence and relation to the creative process of two female artists: 

Metta Suwanasorn, a female artist who creates artworks from embroidery art handicraft 

techniques inspired by the distorted drawing penciled by autistic son,  and Watcharaporn 

Yoodee, a female artist who has endured suffering of losing her baby daughter in infancy as her 

inspiration to create artworks in strong consistence with the expressive therapy for depression. 

The finding showed that the creative process proposed by Metta Suwanasorn and 

Watcharaporn Yoodee was in the agreement with the therapeutic approach in terms of concepts, 

patterns, and symbols in her works which reflect what is in the  mind, including; remembering, 

hope, sorrow, self-understanding, growth, and appreciation. 

In addition, the unique techniques applied by the artists in creativity is also an 

important process in releasing the negative emotions, divert attention from the suffering people 

are facing, waking up consciousness to the present moment, accepting truth comprehensively 

and it is a mechanism that helps bring the mind to the state of balance. The result of the artistic 

works as the expressive therapy results in a pride and self-esteem. 

In this case study, the results is not a summary in psychology or psychiatry, but 

represents the analytic viewpoint of therapeutic approach through the expressive therapy of the 

artists. It’s also expected to be beneficial to the arts therapy because it indicates the realistic 

therapy for depression. 
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เรียนดานศิลปะ และคอยใหกําลังใจในการทําวิทยานิพนธแฉบับนี้ใหเสร็จสมบูรณแลุลวงไปไดดวยดี 
ขอบคุณเพ่ือนทฤษฎีศิลปรุน 8 ที่มอบมิตรภาพและใหคําปรึกษาในการเรียนมาโดยตลอด 

ขอขอบคุณเจาของหนังสือ วารสาร บทความ เอกสารวิชาการ และเจาของสื่อที่ใหความรูทุก
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บทที่ 1  
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

  “กระบวนการทางศิลปะนั้นสามารถเป็นเครื่องมือปลอบประโลมและขับกลอมจิตใจ หัน

เหความสนใจออกจากความเจ็บปวดและความกังวล การประกอบกิจกรรมเชิงสรางสรรคแยังชวย

เพิ่มความมั่นใจในตนเอง เพิ่มความรูสึกถึงคุณคาของตนเอง และแรงขับเคลื่อนสําหรับ

ชีวิต ศิลปะไมเชิงเป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสาร แตเป็นเสียงที่สะทอนออกมาจากภายใน 

ศิลปะไมเพียงแคเป็นการเปิดชองทางการสื่อสารระหวางโลกภายในและโลกภายนอก 

ประสบการณแตอประสบการณแ คนสูคน ผูดูแลกับผูปุวย แตศิลปะ ถือเป็นเครื่องมือที่สามารถใช

ในการบําบัดเยียวยาตนเองไดได้จริง”1  

มนุษยแรูจักการวาดเขียนมาตั้งแตดึกดําบรรพแเพ่ือเก็บบันทึกขอมูลตางๆ กอนที่จะพัฒนา
ภาษาพูดเพ่ือการสื่อสารแสดงความรูสึกนึกคิดและถายทอดอารมณแใหผูอ่ืนเขาใจ จึงนับไดวาการวาด
ภาพเป็นพ้ืนฐานของมนุษยแตั้งแตแรกเริ่ม ซึ่งกลาวไดวาทัศนศิลปสามารถชวยในการทํา งานเพ่ือ
ตอบสนองวัตถุประสงคแตางๆ นอกเหนือไปจากดานสุนทรียภาพเพียงอยางเดียว 

ตอมามีการนําศิลปกรรมมาใชในการทําจิตบําบัด เชน นําการวาดภาพมาใชในการ
ปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพที่ ไม เหมาะสมให เขาสูสภาพปกติ มารแกาเรต เนามแบูรแก 2 (Magaret 

                                           
 1 ตัดตอนมาจากบทความในเว็บไซตแของกลุมศิลปบําบัด ARTFIELD คือ กลุมนักศิลปะบําบัดและดนตรีบําบัดใน
ประเทศไทยที่นํากระบวนการสรางสรรคแทางศิลปะและดนตรีมาปรับใชเพ่ือการบําบัดฟ้ืนฟูเยียวยาทางดานจิตใจของผูปุวยและ
บุคคลทั่วไปที่สนใจการเรียนรูในเชิงบําบัดรักษาดวยรูปแบบกิจกรรมเชิงสรางสรรคแและศิลปะที่เนนกระบวนการทํา ( Process-
based) การสรางสรรคแพ้ืนที่ใหบุคคลไดรูสึกผอนคลาย ดูรายละเอียดจาก พริม พิศลยบุตร and กชกร วรอาคม, "What Is Art 
Therapy?,"  http://www.artfieldtherapy.com/index_01.htm. 

2 มารแกาเรต เนามแบูรแก (Magaret Naumburg) (14 พฤษภาคม ค.ศ. 1890 - 26 กุมภาพันธแ ค.ศ.1983) เป็น
จิตแพทยแชาวอเมริกันศึกษาศิลปินนักเขียนและหมูทฤษฎีแรกที่สําคัญของศิลปะบําบัด เป็นจิตแพทยแคนแรกที่เสนอคําวา art 
therapy (ศิลปกรรมบําบัด) เมื่อ พ.ศ. 2490 ในหนังสือ An Introduction to Art Therapy: Studies of the “Free” Art 
Expression of behavior Problem Children and Adolescents as a Means of Diagnosis and Therapy  พิมพแคร้ังที่ 1 
พ.ศ. 2490 และพิมพแคร้ังที่ 2 พ.ศ. 2516 และเขียนตําราดานศิลปะบําบัดจํานวนมาก โดยนําศิลปะมาประยุกตแใชในการวิเคราะหแ
และการทําจิตบําบัด นําจิตวิเคราะหแแบบดั้งเดิมมาเป็นพ้ืนฐานการแสดงออกทางศิลปะ เพ่ือเป็นตัวกระตุนไปสูการแสดงออกของ
ความขัดแยงภายในจิตใจ ดูรายละเอียดจาก เลิศศิริรแ บวรกิตติ, ศิลปกรรมบําบัดสังเขป / เลิศศิริรแ บวรกิตติ (กรุงเทพฯ: กรุงเทพ
เวชสาร, 2553). 



  2 

Naumburg) เป็นจิตแพทยแคนแรกที่ทํางานดานศิลปกรรมบําบัดอยางเป็นรูปธรรมและเป็นผู
บัญญัติศัพทแ art therapy3 แตโนแลน ดี.ซี.ลิวอิส4 (Nolan D.C. Lewis) ซึ่งเป็นอาจารยแของ เนามแ
บูรแก สมควรจะไดรับเกียรติวาเป็นผูริเริ่มศิลปกรรมบําบัด ตั้งแต พ.ศ. 2467 นักจิตบําบัดกลุมนี้ใช
ทัศนศิลปในเชิงจิตวิเคราะหแเพื่อวินิจฉัยและบําบัดโรค 

ซิกมุนดแ ฟรอยดแ (Sigmund Freud) เป็นอีกผูหนึ่งที่แสดงอรรถาธิบายไวตั้งแต พ.ศ. 
2476 วาทั้งศิลปินและผูปุวยตางมีจุดมุงหมายที่เป็นเอกลักษณแเฉพาะตนในการดิ้นรนเพ่ือทําใหชีวิตมี
ความหมาย โดยการแสดงออกในการวาดภาพและงานศิลปกรรมอ่ืนๆ ซึ่งตางก็มีความเกี่ยวของกับ
เรื่องสวนตัวของแตละคนที่แสดงถึงความหมายของสิ่งที่อยูในระดับจิตสํานึกและจิตใตสํานึก ในปี 
พ.ศ. 2493 ฟรอยดแตั้งสมมติฐานวาสัญลักษณแเป็นจารึกของความทรงจําที่ลบเลือนไปแลว ที่สามารถ
ปรากฏออกมาเป็นความฝันหรือการแสดงออกทางศิลปกรรม ซึ่งบางสวนอาจเป็นการระบาย
ความเครียดในจิตใจ5 

คารแล กุสทัฟ ยุง (Carl Gustav Jung) กลาววา สัญลักษณแเป็นประสบการณแสวนตัวที่
สัมพันธแกับความนึกคิดสรางสรรคแ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของกระบวนการบําบัดรักษา โดยอาศัยการ
แสดงออกทางภาพลักษณแที่บอกถึงสิ่งที่อยูในจิตไรสํานึกสะสม ฟรอยดแและยุงไดนําศิลปกรรมที่
ถายทอดจิตไรสํานึก เพ่ือวินิจฉัยโรค และทําจิตบําบัด และอางวาภาพวาดเป็นภาษาสัญลักษณแ หรือ 
จินตภาพที่สามารถเลาประสบการณแความฝันไดดีและแมนยํากวาคําพูด และไมอาจถูกบิดเบือนความ
ไดงาย6 

ในปี พ.ศ. 2514 อีดิธ เฅรเมอรแ7 (Edith Kramer) นักศิลปกรรมบําบัดแนวหนาอีกคน
หนึ่ง ซึ่งแมจะมีพ้ืนฐานเป็นศิลปินและไมไดเป็นนักจิตวิทยา ไดใชคําวา Art as Therapy (ศิลปะเพ่ือ
การบําบัด) เพ่ือเลี่ยงคํา Art Therapy ที่จิตแพทยแและนักวิเคราะหแอางวาเป็นวิธีการรักษาเสริมจิต

                                           
3 ศัพทแ Art Therapy นี้ มีผูบัญญัติเป็นคําไทยวา ศิลปะบําบัด หรือ ศิลปกรรมบําบัดในความหมายถึงกิจกรรมที่

นําศิลปะแขนงตางๆ  เชน จิตรกรรม, ประติมากรรม, นาฏศิลป, หัตถกรรม ไปประยุกตแในทางเวชกรรม เพ่ือการบําบัดรักษาผูปุวย
ภาวะจิตบางประเภท ศัพทแทั้งสองนี้ถูกนํามาใชในความหมายเดียวกัน แตยังสับสนอยูวาคําใดเหมาะ ดูรายละเอียดจาก "ศิลปะเพ่ือ
การบําบัด 1: ภูมิหลังและประวัติ," ธรรมศาสตรแวารสาร 9, no. 4 (2552). 

4 โนแลน ดี.ซี.ลิวอิส (Nolan D.C. Lewis) (22 พฤศจิกายน ค.ศ.1889 – 1979) จิตแพทยแและนักจิตวิเคราะหแ 
เป็นผูริเร่ิมแนวความคิดเกี่ยวกับศิลปกรรมบําบัด โดยใชภาพวาดเป็นสัญลักษณแในการสื่อสารอารมณแและความรูสึกแทนการใช
คําพูด ผูริเร่ิมแนวความคิดศิลปกรรมไปประยุกตแใชในงานจิตเวช ซึ่งปรากฏขอมูลในบทความเร่ือง The Practical Value of 
Graphic Art in Personality Studies ดูรายละเอียดจาก ศิลปกรรมบําบัดสังเขป / เลิศศิริรแ บวรกิตติ. 
 5 อําไพขนิษฐ สมานวงศแไทย and เลิศศิริรแ บวรกิตติ, "ศิลปกรรมบําบัด," ธรรมศาสตรแเวชสาร 6, no. 2 (2549). 
 6 เลิศศิริรแ บวรกิตติ, ศิลปกรรมบําบัดสงัเขป / เลิศศิริรแ บวรกิตติ. 
 7 อีดิธ เครเมอรแ, ศิลปะเพ่ือการบําบัด = Art as Therapy : Collected Papers / อีดิธ เครเมอรแ ; เลิศศิริรแ บวร
กิตติ แปลและเรียบเรียง (กรุงเทพฯ: กรุงเทพเวชสาร, 2552). 
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บําบัด เฅรเมอรแตองการใหศิลปกรรมเป็นวิธีการรักษาทางเลือกของนักศิลปะโดยไมผูกกับจิตแพทยแ
หรือนักจิตวิทยา โดยใหความสําคัญตอกระบวนการทางศิลปกรรมเป็นเอกเทศวาใหผลการรักษาได
โดยไมตองพ่ึงจิตวิเคราะหแ  

ในแงมุมของการ “บําบัด” นั้นตางกับการ “รักษา” การบําบัดหรือ Heal ใน
ภาษาอังกฤษที่ดูชัดเจนกวาในหมายความท่ีวา การบําบัดคือการรักษาตนเองดวยตนเอง แตการรักษา
นั้นเป็นการบําบัดโดยอาศัยผูอ่ืนหรือยาแผนตางๆ มาชวยในกลไกการบําบัดนั้น พูดงายๆ วา เราไมไป
หาหมอเพ่ือบําบัด แตไปหาหมอเพ่ือรักษา8 

วิทยาศาสตรแทางยาไดเปิดเผยวา เมื่อเราเยียวยาบาดแผลทางอารมณแ บาดแผลทาง
รางกายก็ไดรับการรักษาเยียวยาไปดวย ดังนั้น ศิลปะจึงไดถูกนํามาใชในการลดความเครียดทางกาย
ซึ่งเป็นสาเหตุใหระบบภูมิคุมกันจัดระเบียบใหมโดยการทําใหผูปุวยเชื่อมโยงกับอารมณแดานลบ ความ
เจ็บปวด ความกลัวซึ่งกอใหเกิดความเครียด เมื่ออารมณแเหลานี้ไดถูกเขาถึงโดยผานการนําทางทาง
จินตภาพ อารมณแดังกลาวจึงสามารถถูกปลดปลอยออกโดยการแสดงมันออกมาในเชิงภาพผานการ
วาด, การระบายสี, การปั้น หรือ การปะติด9 

ศิลปกรรมบําบัด เกิดขึ้นจากความคิดที่วา กระบวนการสรางสรรคแในการทําศิลปะนั้น
เป็นการเยียวยาและยกระดับชีวิตใหดีขึ้น และเป็นการสื่อสารความคิดความรูสึกในรูปแบบที่ปราศจาก
คําพูด เชนเดียวกับการบําบัดทางจิตวิทยารูปแบบอื่นๆ หรือจิตวิทยาการปรึกษา มันถูกใชเพ่ือสงเสริม
การงอกงามทางจิตใจของแตละบุคคล ชวยใหเขาใจตนเองมากขึ้น และชวยในการบําบัดรักษา
ทางดานอารมณแ ศิลปกรรมบําบัดนั้นถูกใชในสถาบันรูปแบบตางๆ ทั้งเด็ก, ผูใหญ ครอบครัว และกลุม
ตางๆ ซึ่งสามารถชวยบุคคลในวัยตางๆ สรางความหมายและเขาถึงความจริง ความผอนคลายจากขุม
อารมณแท่ีเออลนหรือความเจ็บปวดทางดานจิตใจ คลี่คลายความขัดแยงและปัญหา สรางคุณคาใหกับ
ชีวิต และรูสึกถึงสภาวะสมดุลทางอารมณแ10 

ในทางประวัติศาสตรแศิลปะพบวามีศิลปินที่มีชื่อเสียงที่ยึดการทํางานศิลปะเพ่ือบําบัด
เยียวยาจิตใจตนเอง เชน วินเซนตแ แวน โก฿ะ11 (Vincent van Gogh) เป็นจิตรกรชาวดัตชแในลัทธิ
ประทับใจยุคหลัง (post-impressionism) ที่มีอิทธิพลอยางมากตอศิลปะสมัยใหมดวยผลงานที่สีสัน
สดใสและมีผลกระทบทางอารมณแ เขามีอาการของโรควิตกกังวลและตองตอสูกับอาการปุวยทางจิต
มากขึ้นเรื่อย ๆ แมเขาจะไมประสบความสําเร็จกับการขายงานศิลปะในชวงที่เขามีชีวิตอยูก็ตาม หรือ

                                           
 8 กชกร วรอาคม, "บําบัด...?,"  http://www.artfieldtherapy.com/article_02.htm. 
 9 กชกร วรอาคม and พริม พิศลยบุตร, "The Power of Art to Heal,"  
http://www.artfieldtherapy.com/index_01.htm. 
 10 "Art Therapy,"  http://www.artfieldtherapy.com/index_01.htm. 
 11 Wikipedia, "Vincent  Van Gogh,"  https://en.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh  
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กรณีของเอ็ดเวิรแด มุงคแ  (Edvard munch) ศิลปินชาวนอรแเวยแที่โดงดังมากที่สุดคนหนึ่ง ผลงานของ
เขาสงอิทธิพลสําคัญตอศิลปะแบบเอ็กเพรสชั่นนิสมแ (expressionism) เป็นทั้งจิตรกรและชางภาพ
พิมพแ  ผลงานของมุงคแสะทอนความทุกขแยากและความขัดแยงตางๆ ในชีวิต ความทรงจําที่ โหดรายใน
วัยเด็ก และแผลในจิตใจซึ่งเป็นตนเหตุของโรคซึมเศรา ทําใหเขาแสดงทัศนคติเรื่องความรัก สุราและ
ความเลวรายของชีวิตลงในผลงาน ภาพของเขามักแสดงปัญหาสังคมและความกังวลของมนุษยแ 12 ฟรี
ดา คาหแโล13 (Frida Kahlo) ศิลปินหญิงชาวเม็กซิกัน เธอเติบโตมาในครอบครัวที่ไม มี
ความสุข   ซ้ํารายยังปุวยเป็นโรคโปลิโอ สงผลใหขาซายลีบเล็กกวาขาขวาแตก็สามารถพิชิตความ
พิการได แตแลวก็ประสบอุบัติเหตุทําใหตองจมอยูกับความทุกขแทรมานไปตลอดชีวีต ภาพเขียนของ
คาหแโลสะทอนชีวิตอันขื่นขมอยางตรงไปตรงมาจนนาตกใจ ทั้งการสมรสที่ลมเหลว การตั้ งครรภแ การ
ผาตัดและภาพเหมือนของตัวเอง มักมีการสื่อความหมายเชิงสัญลักษณแเกี่ยวกับบาดแผลทางกายและ
ทางใจ   

ในประวัติศาสตรแศิลปะรวมสมัยของไทย ก็มีศิลปินที่นําเอากระบวนการสรรคแสรรคแ
ผลงานศิลปะมาเป็นทางออกในการบําบัดตัวเอง เชน มีเซียม ยิบอินซอย 14 ผูไดรับการยองใหเป็น
ศิลปินชั้นเยี่ยม สาขาจิตรกรรมคนแรกของประเทศไทย ความผกผันในชีวิตบางอยางทําใหมีเซียม
สนใจงานศิลปะและเริ่มเรียนวาดภาพตอนอายุ 42 ปีกับศิลปินชาวญี่ปุุน 8 ปีตอมาก็จึงเริ่มมาเรียน
ประติมากรรมกับศาสตราจารยแศิลป พีระศรี และมีผลงานทั้งจิตรกรรมและประติมากรรมมากมายจน
เป็นที่ประจักษแ นี่เป็นหนึ่งตัวอยางของศิลปินหญิงที่เริ่มทํางานศิลปะโดยมีจุดประสงคแใหศิลปะเป็น
หลักยึดในการบําบัดเยียวยาจิตใจในการดําเนินชีวิต หรืออาจกลาวไดวาในประเทศไทยก็มีศิลปินที่
ทํางานศิลปะเพ่ือบําบัดเยียวยาจิตใจตนเองปรากฏใหเห็นมาตั้งแตยุคแรกเริ่มของการจัดประกวดงาน
ศิลปกรรมแหงชาติ ซึ่งถาเทียบระยะเวลาแลวก็นานพอๆ กันกับการเขามาของศิลปะสมัยใหมใน
ประเทศไทย 

ยังคงมีศิลปินอีกจํานวนไมนอยที่เลือกใหกระบวนการทํางานศิลปะเป็นเสมือนเครื่องมือ
ในการบําบัดเยียวยาตนเองจากเหตุการณแที่นํามาสูความเศราในชวงเวลาหนึ่งของชีวิต ความทุกขแ
ระทมจากประสบการณแซึ่งสงผลกระทบรุนแรงตอทั้งรางกายและจิตใจ ศิลปินรวมสมัยของไทยที่ยังมี
ชีวิตอยูและมีผลงานประจักษแชัด ไดแก เมตตา สุวรรณศร และวัชราพร อยูดี 

                                           
 

12 มาโนช หลอตระกูล, "โรคซึมเศราโดยละเอียด,"  
http://rama4.mahidol.ac.th/ramamental/?q=generalknowledge/general/09042014-1017. 
 13 Wikipedia, "Frida Kahlo,"  https://en.wikipedia.org/wiki/Frida_Kahlo. 
 14 สวนศลิป มีเซียม, "มีเซียม ยิบอินซอย,"  
http://www.yipintsoi.com/~aara/misiem%20garden/misiem_index.html. 
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เมตตา สุวรรณศร15 ศิลปินหญิงผูทํางานศิลปะสื่อผสมที่ไดรับแรงบันดาลใจจาก
ภาพเขียนที่บิดเบี้ยวของลูกชายเด็กพิเศษซึ่งปุวยดวยภาวะเด็กออทิสซึม ที่ไมสามารถสื่อสารดวย
ภาษาพูด ผูเป็นแมเลือกที่จะหยิบยื่นศิลปะเพ่ือใชในการสื่อสารระหวางกัน ผลงานการวาดเสนของลูก
ชายออทิสติกจึงไมไดสําคัญเพียงเพ่ือใชในการสื่อสารเพ่ือทําความเขาใจแตยังถูกใชเพ่ือบําบัดภาวะ
อารมณแที่แปรปรวนของลูก   เชนเดียวกันกับที่เมตตาเลือกเทคนิคหัตถกรรมการถักโครเชตแซึ่งดูเป็น
งานประดิดประดอยแบบแมบาน แตนั่นก็เป็นวิธีการสรางสรรคแผลงานที่เมตตารัก อีกทั้งยังสรางสมาธิ 
ฝึกความอดทน งานโครเชตแจึงเป็นเสมือนการแสดงออกใหผูเป็นแมผอนคลายความเครียดไดอีกทาง
หนึ่ง  ความนาสนใจในผลงานของเมตตาไมไดหยุดอยูเพียงสุนทรียภาพภายนอกที่นําเสนอเป็น
ประติมากรรมสื่อผสมที่ถักทอดวยเทคนิคโครเชตแเทานั้น หากแตขั้นตอนของกระบวนการสรางสรรคแ
ผลงานศิลปะท่ีบําบัดชั้นดีระหวางแมกับลูกดวย 

วัชราพร อยูดี16 ศิลปินหญิงที่ตองทนทุกขแระทมจากการสูญเสียลูกสาวในวัยแรกเกิดของ
การตั้งครรภแครั้งแรก นํามาซึ่งแรงบันดาลใจอันแรงกลาในการสรางสรรคแผลงานจิตรกรรมขึ้นมาในชื่อ
ชุด “ความเศราอันงดงาม” เพ่ือระลึกถึงการจากไปของลูก เมื่อแสดงนิทรรศการครั้งนั้นไปเสร็จก็ยัง
พยายามที่จะมีบุตรอีกถึงสองครั้งในอีก 2 ปีตอมา แตซ้ํารายเธอก็ตองมาเสียลูกไปอีกครั้งในไตรมาส
แรกของการตั้งครรภแ สถานการณแนี้ทําใหแนวความคิดเรื่องความเศราและการสูญเสียสุกงอมจนเป็น
ความตั้งใจอยางยิ่งที่จะสรางสรรคแผลงานศิลปะเพ่ือคลายความเศรา การทํางานศิลปะของวัชราพรจึง
เป็นการแสวงหาเพื่อกาวขามผานความทุกขแและเรื่องราวราย ๆ ของชีวิต 

แมวาบริบทของศิลปินหญิงทั้งสองจะแตกตางกัน แตก็มีจุดคลายที่สําคัญคือกระบวนการ
สรางสรรคแผลงานศิลปะเพ่ือการบําบัด ออกมาจากแนวความคิดที่เชื่อมโยงกับบทบาทหนาที่ของ 
“แม” ที่คลายคลึงกันอีกดวย  

การศึกษาในวิทยานิพนธแฉบับนี้จึงมุงศึกษาความเป็นมาและความสําคัญของศิลปะเพ่ือ
การบําบัดที่เชื่อมโยงสอดคลองกับกระบวนการสรางสรรคแผลงานศิลปะของศิลปินไดแก เมตตา 
สุวรรณศร และวัชราพร อยูดี ซึ่งมีแนวทางของศิลปะเพ่ือการบําบัดเยียวยาจิตใจอยางเดนชัด 

 

                                           
 15 ไทยบันเทิง, "แลโลกศิลปะ: ประติมากรรมจากลายเสนของลูกชายเด็กพิเศษ," (ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนแ
ไทยพีบีเอส2557). 
 16 หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร, "ทุนสรางสรรคแศิลปกรรมศิลป พีระศรี คร้ังที่ 13 = Silpa Bhirasri Creativity 
Grants 13th," ed. หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร (กรุงเทพฯ: หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557). 
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ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. ศึกษาแนวคิดศิลปะเพ่ือการบําบัดที่สอดคลองเชื่อมโยงกันกับกระบวนการสรางสรรคแ

ผลงานศิลปะของเมตตา สุวรรณศร และวัชราพร อยูดี 
2. ศึกษาวิเคราะหแรูปแบบ เทคนิค และเนื้อหาของผลงานทัศนศิลปของศิลปินในแตละ

ชวงเวลาของกระบวนการสรางสรรคแผลงาน ซึ่งชี้ใหเห็นถึงการบําบัดเยียวยาจิตใจ 

ขอบเขตของการศึกษา 
1. ศึกษาผลงานทัศนศิลปของศิลปินรวมสมัยของไทยที่มีชีวิตอยู โดยเป็นศิลปินไทยที่มี

แนวทางการสรางสรรคแผลงานศิลปะเพ่ือการบําบัดเยียวยาจิตใจตัวเอง ไดแก ผลงาน
ศิลปะของเมตตา สุวรรณศร ในชวงปี พ.ศ. 2556 – 2558 และวัชราพร อยูดี ในชวงปี 
พ.ศ. 2551 – 2557 

2. ในการศึกษานี้นําหลักคิดที่เกี่ยวของกับศิลปะเพ่ือการบําบัด จิตวิทยา และจิตเวช
ศาสตรแมาอางอิงเทานั้น มิใชการวิเคราะหแและสรุปผลในทางการแพทยแ 

ขั้นตอนการศึกษา 
1. เก็บรวบรวมขอมูลและศึกษาประวัติความเป็นมาและความสําคัญของศิลปะเพ่ือการ

บําบัด จากเอกสารชั้นตน และเอกสารชั้นรองท่ีเกี่ยวของ 
2. ศึกษางานศิลปะของศิลปินไดแก เมตตา สุวรรณศร และวัชราพร อยูดี โดยศึกษาจาก

ผลงานจริงของศิลปิน สูจิบัตร ภาพถาย วิดีโอ เว็บไซตแ หนังสือ และวารสารตางๆ 
3. สัมภาษณแเชิงลึกเกี่ยวกับประวัติและแนวทางในการสรางสรรคแผลงานของศิลปินและ

บุคคลเกี่ยวของที่ใกลชิดศิลปิน 
4. วิเคราะหแถึงสาเหตุและกระบวนการสรางสรรคแผลงานของศิลปินอยางละเอียด สรุปผล 

และประมวลผล 

วิธีการศึกษา 

งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีความเกี่ยวของกับประวัติความเป็นมาและ
ความสําคัญของศิลปะเพ่ือการบําบัด โดยอางอิงจากทฤษฎีที่เกี่ยวของทางจิตวิทยา จิตเวชศาสตรแและ
กระบวนการสรางสรรคแงานศิลปะที่มีแนวทางเพ่ือการบําบัด วิเคราะหแสาเหตุและพัฒนาการผลงาน
ของศิลปินอยางละเอียดและสรุปผล โดยศึกษาขอมูลจากเอกสารชั้นตนและชั้นรอง ประกอบการ
สัมภาษณแเชิงลึกจากศิลปิน   



  
 

 
 

บทที่ 2  
แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับศิลปะบ าบัด 

  

 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทบทวนทฤษฎีวรรณกรรม งานวิจัยและการศึกษาตางๆ ที่

เกี่ยวของกับศิลปะบําบัดเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับศิลปะในฐานะเครื่องมือบําบัดเยียวยา

ความเศรา สามารถแบงเป็น 6 ดานดังนี้ 

1. ความเป็นมาของศิลปะบําบัด 
2. จิตวิทยาที่เก่ียวของกับศิลปะเพ่ือการบําบัด  
3. กระบวนการศิลปะบําบัด 
4. ศิลปะบําบัดในประเทศไทย 
5. แนวโนมและโอกาสในการวิเคราะหแศิลปกรรมบําบัดและงานศิลปะในฐานะการ

บําบัด ในประเทศไทย 
6. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับศิลปะบําบัด 

ความเป็นมาของศิลปะบ าบัด 
ศิลปะบําบัด (Art Therapy) มิใชศาสตรแแขนงใหม เมื่อยอนกลับไปในอดีต ปี พ.ศ. 2403  

ฟลอเรนซแ ไนติงเกล (Florence Nightingale) ไดเขียนไวในบันทึกการพยาบาลวา “ดอกไมสีสันสดใส 
และศิลปกรรมอันงดงามจะชวยฟื้นฟูคนไขใหหายเร็วขึ้น” ตั้งแตราว พ.ศ. 2460 เป็นตนมา จิตแพทยแ
เริ่มใหความสนใจกับผลงานศิลปะท่ีผูปุวยทางจิตสรางสรรคแขึ้นมา และเริ่มประยุกตแใชศิลปะบําบัดเขา
รวมกันการรักษาแบบดั้งเดิม ในชวงเวลาเดียวกัน มีการเริ่มสังเกตวา การแสดงออกทางศิลปะของเด็ก
มีสวนเกี่ยวพันกับพัฒนาการทางอารมณแและการรับรู และเริ่มมีการศึกษาวิจัยอยางเป็นระบบตอมา 
 โนแลน ดี.ซี.ลิวอิส (Nolan D.C. Lewis ค.ศ.1889 – 1979) เป็นผูริเริ่มศิลปกรรมบําบัด 
ตั้งแต พ.ศ. 2467 นักจิตบําบัดกลุมนี้ใชทัศนศิลปในเชิงจิตวิเคราะหแเพื่อวินิจฉัย บําบัดโรคและเล็งเห็น
ศักยภาพของกระบวนการนี้ ในเวลาตอมามารแกาเรต เนามแบูรแก (Magaret Naumburg ค.ศ. 1890 - 
1983) เป็นจิตแพทยแคนแรกที่ทํางานดานศิลปกรรมบําบัดอยางเป็นรูปธรรมและเป็นผูบัญญัติศัพทแ 
Art Therapy  
 ในปี พ.ศ. 2514 อีดิธ เฅรเมอรแ (Edith Kramer ค.ศ. 1916-2014) นักศิลปกรรมบําบัด
แนวหนาอีกคนหนึ่ง ซึ่งแมจะมีพ้ืนฐานเป็นศิลปินและไมไดเป็นนักจิตวิทยา ไดใชคําวา Art as 
Therapy (ศิลปะเพ่ือการบําบัด) เพ่ือเลี่ยงคํา Art Therapy ที่จิตแพทยแและนักวิเคราะหแอางวาเป็น
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วิธีการรักษาเสริมจิตบําบัด เฅรเมอรแตองการใหความสําคัญตอกระบวนการทางศิลปกรรมเป็นเอกเทศ
วา ใหผลการบําบัดไดโดยไมตองพ่ึงพาจิตวิเคราะหแ17 

ดังนั้นศิลปะบําบัดจึงเริ่มตนขึ้นจากความคิดที่แตกตางกัน 2 สาย ขึ้นอยูกับวาผูที่นําไปใช
วาจะมีพ้ืนฐานมาจากสายศาสตรแหรือสายศิลป เป็นจิตแพทยแหรือเป็นศิลปิน ตางก็มีวัตถุประสงคแเพ่ือ
นําไปใชในการเยียวยาจิตใจ สรางเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคคล และคืนความสมดุลใหกับชีวิต  
ปัจจุบันทั้ง 2 แนวความคิด ศิลปกรรมบําบัด (Art Therapy) และศิลปะเพ่ือการบําบัด (Art as 
Therapy)  สามารถผสมผสานกันไดในที่สุด นับเป็นวิธีการบําบัดทางเลือก ที่เสริมเขามาในรูปแบบ
ตางๆ ที่มีเปูาหมายเพ่ือบําบัดรักษา เยียวยาจิตใจผูปุวย และเริ่มมีงานวิจัยที่สนับสนุนผลสําเร็จของ
ศิลปะบําบัดเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ  

ในดานวิชาการไดเริ่มตีพิมพแวารสารการวิจัยเกี่ยวกับศิลปะบําบัดฉบับแรกในชวงปี 1968 
ในชื่อ Bulletin of Art Therapy ซึ่งตอมาไดเปลี่ยนชื่อเป็น The American Journal of Art 
Therapy จนมาถึงชวงปี 1980 สมาคม The American Art Therapy Association (AATA) ไดเริ่ม
เผยแพรผลงานตีพิมพแ Art Therapy Journal of the American Art Therapy Association ซึ่งถือ
วาเป็น ผลงานตีพิมพแในระดับนานาชาติ ชิ้นแรกๆ ของโลกในดานศิลปะบําบัด 

...ศิลปะบําบัด คือ การสื่อสารแบบอวัจนภาษา โดยสื่อสารความคิด ความรูสึกตางๆ 
ออกมาเป็นภาพหรือสัญลักษณแ เป็นการใชความคิดสรางสรรคแในอุปกรณแที่เกี่ยวกับวาด เขียน ปั้น 
ในทางศิลปะดานตางๆ เป็นสื่อในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม และการเกื้อกูลผานสัมพันธภาพของ
นักบําบัดและผูรับการบําบัด เพื่อที่จะมุงสูเปูาหมายของการเยียวยาทั้งในรูปแบบสวนตัว และ /
หรือทางสังคมอันเหมาะสมสําหรับแตละบุคคล18 การนําศิลปะมาใชเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ
นั้นอยางมีเปูาประสงคแ โดยเฉพาะในศิลปะบําบัดการเปลี่ยนแปลงที่วาจะมีทั้งโดยตั้งใจและไมได
ตั้งใจควบคูกัน19 สอดคลองกับที่ Quail and Peavy (1994) กลาววา  

                                           
 17 เลิศศิริรแ บวรกิตติ, ศิลปกรรมบําบัดสงัเขป / เลิศศิริรแ บวรกิตติ. 
 18 Cathy Malchiodi, Art Therapy Sourcebook (McGraw Hill Professional, 2006). อางถึงใน พิมพนิต 
คอนดี, "ผลของกลุมการปรึกษาเชิงจติวิทยาแนวพุทธที่มีศิลปะเป็นสื่อตอปญัญา การยอมรับและภาวะซึมเศราในบุคคลภายหลัง
การรักษาโรคมะเร็ง" (จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย, 2558). 
 19 Donna J Betts, "Art Therapy Assessments and Rating Instruments: Do They Measure Up?," The 
Arts in Psychotherapy 33, no. 5 (2006). อางถึงใน พิมพนิต คอนดี, "ผลของกลุมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธที่มีศิลปะ
เป็นสื่อตอปัญญา การยอมรับและภาวะซึมเศราในบุคคลภายหลังการรักษาโรคมะเร็ง." 
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ในการใชศิลปะบําบัดนั้น ศิลปะจะเป็นการแสดงความหมาย ผลงานทางศิลปะที่เกิดขึ้น
อาจจะเป็นหรือไมไดเป็นผลลัพธแของการบําบัดเยียวยา สงผลใหการมุงความสนใจยังกระบวนการ
มากกวาผลงาน...20 

สําหรับศิลปะบําบัดนั้น เป็นการบําบัดดวยศิลปะมักจะใชในการรักษาเบื้องตน  ซึ่งอาจ
เป็นการรักษาแบบรายบุคคล ชีวิตคู ครอบครัว หรือแบบกลุมก็ได โดยในปัจจุบันมีใชศิลปะกับคนทุก
เพศทุกวัย ทั้งในคนปกติ หรือผูที่มีปัญหาดานพฤติกรรม ใชประกอบการรักษาโรคทางจิต ใชบําบัดผูที่
ไดรับการกระทบกระเทือนทั้งทางจิตใจและรางกายจากการทารุณกรรม หรือประสบภัยตางๆ รักษา
ผูปุวยที่มีอาการติดยาเสพติดหรือแอลกอฮอลแ ผูปุวยที่ไดรับการบาดเจ็บตามรางกายหรืออาการ
เจ็บปุวยเรื้อรัง เชน อัลไซเมอรแ หรือ พารแกินสัน21 อีกทั้งมีการนําศิลปกรรมบําบัดมาใชในกลุมผูที่มี
ความตองการพิเศษ กลุมบกพรองทางพัฒนาการ สติปัญญา ออทิสติก และในกลุมเด็กที่มีปัญหา
ทางดานอารมณแ จิตใจ พฤติกรรม เพ่ิมข้ึนรวดเร็วกวาผูปุวยดานตางๆ บรรเทาปัญหาทางดานอารมณแ 
จิตใจ และพฤติกรรมไดเป็นอยางดี22 
 นอกจากนี้ศิลปะบําบัด ยังเนนไปที่กระบวนการทางศิลปะ การเลือกเครื่องมือทางศิลปะ 
เพ่ือนํามาบําบัดรักษาผูปุวยใหเหมาะสมกับสภาพปัญหาของแตละคนที่แตกตางกัน ใชศิลปะเป็นสื่อใน
การแสดงออกของอารมณแ ความรูสึก ความขัดแยง ที่ซอนเรนอยูภายในสวนลึกของจิตใจ ที่ไมสามารถ
พูดออกมาเป็นคําพูดได โดยสรุป คือการเนนที่กระบวนการสรางผลงานมากกวาผลสัมฤทธิ์ของชิ้นงาน 
แมกระนั้นก็ตามผลงานที่ถูกสรางสรรคแอยางจริงใจของผูรับการบําบัดมักมีคุณคาในเชิงศิลปะแฝงอยู 
และผลงานบางชิ้นก็ยังมีคุณคาในเชิงทัศนศิลป และสุนทรียศาสตรแเพ่ิมอีกดวย 

จิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับศิลปกรรมบ าบัด 
 ศิลปกรรมบําบัด เกิดขึ้นจากความคิดที่วา กระบวนการสรางสรรคแศิลปะนั้นเป็นการ
เยียวยาและยกระดับชีวิตใหดีขึ้น และเป็นการสื่อสารความคิดความรูสึกในรูปแบบที่ปราศจากคําพูด 
ศิลปะจึงเป็นสื่อกลางของการสื่อสารแบบอวัจนภาษา และเอ้ือใหเกิดสภาวะที่ผูเขารวมการบําบัดรูสึก
ปลอดภัยและเชื่อมั่น จากความสัมพันธแระหวางนักบําบัด ผูเขารวมการบําบัดและศิลปะ จนกอใหเกิด
กระบวนการสรางสรรคแ อันประกอบดวยสัญลักษณแ จินตนาการและการแทนความหมายตางกันไปใน

                                           
 20 Stanton-Jones, K., An introduction to dance movement therapy in Psychiatry. (Taylor & 
Franic,1992) n.pag. อางถึงใน "ผลของกลุมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธที่มีศิลปะเป็นสื่อตอปัญญา การยอมรับและภาวะ
ซึมเศราในบุคคลภายหลังการรักษาโรคมะเร็ง." 
 21 ขวัญฤทัย อิ่มสมโภช, "ผลของศิลปะเพ่ือการบําบัดตอการเพ่ิมการเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอายุในศูนยแ
พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอาย ุบานบางแค" (จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย, 2549). 
 22 ทวีศักดิ์ สิริรัตนแเรขา, ศิลปะบําบัด ศาสตรแและศิลปแหงการบําบัด, พิมพแคร้ังที่ 1 ed. (กรุงเทพฯ: สถาบันรา
ชานุกูล กรมสุขภาพจิต, 2550). 
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แตละบุคคล ที่จะนําไปสูเปูาหมายคือเปลี่ยนแปลงและเติบโตงอกงามทางจิตใจ 23 เชนเดียวกับการ
บําบัดทางจิตวิทยารูปแบบอ่ืนๆ หรือจิตวิทยาการปรึกษา มันถูกใชเพ่ือสงเสริมการงอกงามทางจิตใจ
ของแตละบุคคล ชวยใหเขาใจตนเองมากขึ้นและชวยในการบําบัดรักษาทางดานอารมณแ  

ซิกมุนดแ ฟรอยดแ (Sigmund Freud) เป็นอีกผูหนึ่งที่แสดงอรรถาธิบายไวตั้งแต พ.ศ. 
2476 วาทั้งศิลปินและผูปุวยตางมีจุดมุงหมายที่เป็นเอกลักษณแเฉพาะตนในการดิ้นรนเพ่ือทําใหชีวิตมี
ความหมาย โดยการแสดงออกในการวาดภาพและงานศิลปกรรมอ่ืนๆ ซึ่งตางก็มีความเกี่ยวของกับ
เรื่องสวนตัวของแตละคนที่แสดงถึงความหมายของสิ่งที่อยูในระดับจิตสํานึกและจิตใตสํานึก ในปี 
พ.ศ. 2493 ฟรอยดแตั้งสมมติฐานวาสัญลักษณแเป็นจารึกของความทรงจําที่ลบเลือนไปแลว ที่สามารถ
ปรากฏออกมาเป็นความฝันหรือการแสดงออกทางศิลปกรรม ซึ่งบางสวนอาจเป็นการระบาย
ความเครียดในจิตใจ24 

คารแล กุสทัฟ ยุง (Carl Gustav Jung) กลาววา สัญลักษณแเป็นประสบการณแสวนตัวที่
สัมพันธแกับความนึกคิดสรางสรรคแ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของกระบวนการบําบัดรักษา โดยอาศัยการ
แสดงออกทางภาพลักษณแที่บอกถึงสิ่งที่อยูในจิตไรสํานึกสะสม ฟรอยดแและยุงไดนําศิลปกรรมที่
ถายทอดจิตไรสํานึก เพ่ือวินิจฉัยโรค และทําจิตบําบัด และอางวาภาพวาดเป็นภาษาสัญลักษณแ หรือ 
จินตภาพที่สามารถเลาประสบการณแความฝันไดดีและแมนยํากวาคําพูด และไมอาจถูกบิดเบือนความ
ไดงาย25 

วิทยาศาสตรแไดเปิดเผยวา เมื่อเราเยียวยาบาดแผลทางอารมณแ บาดแผลทางรางกายก็
ไดรับการรักษาเยียวยาไปดวย ดังนั้น ศิลปะจึงไดถูกนํามาใชในการลดความเครียดทางกาย ซึ่งเป็น
สาเหตุใหระบบภูมิคุมกันจัดระเบียบใหมโดยการทําใหผูปุวยเชื่อมโยงกับอารมณแดานลบ ความ
เจ็บปวด ความกลัวซึ่งกอใหเกิดความเครียด เมื่ออารมณแเหลานี้ไดถูกเขาถึงโดยผานการนําทางทาง
จินตภาพ อารมณแดังกลาวจึงสามารถถูกปลดปลอยออกโดยการแสดงมันออกมาในเชิงภาพผานการ
วาด, การระบายสี, การปั้น หรือ การปะติด26 

                                           
 23 Cathy A. Malchiodi, The Art Therapy Sourcebook / Cathy A. Malchiodi, 2nd ed. ed. (New York 
:: McGraw-Hill, 2007). อางถึงใน พิมพนิต คอนดี, "ผลของกลุมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธที่มีศลิปะเปน็สือ่ตอปัญญา การ
ยอมรับและภาวะซึมเศราในบุคคลภายหลังการรักษาโรคมะเร็ง." 
 24 อําไพขนิษฐ สมานวงศแไทย and เลิศศิริรแ บวรกิตติ, "ศิลปกรรมบําบัด." 
 25 เลิศศิริรแ บวรกิตติ, ศิลปกรรมบําบัดสงัเขป / เลิศศิริรแ บวรกิตติ. 
 26 กชกร วรอาคม and พริม พิศลยบุตร, "The Power of Art to Heal". 
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อันเลน เดอ โบตอง (Alain de Botton ค.ศ. 1969-ปัจจุบัน) และจอหแน อารแมสตรอง 
(John Armstrong ค.ศ. 1966-ปัจจุบัน) นักปรัชญา ไดกลาวถึงประโยชนแของศิลปะตามหลักจิตวิทยา
ไวในหนังสือ Art As Therapy โดยแบงไดเป็น 7 ประการใหญ ๆ27 ดังนี้ 

1. ความทรงจํา (Remembering) 
2. ความหวัง (Hope) 
3. ความเศรา (Sorrow) 
4. การกลับสูสมดุล (Rebalancing) 
5. ความเขาใจในตนเอง (Self-understanding) 
6. การเติบโต (Growth) 
7. การเห็นคุณคา (Appreciation) 

 ดังนั้นศิลปะจึงเป็นสื่อศูนยแกลางที่ทําใหผูรับการบําบัดไดรูจักและรูเทากันอารมณแ
ตัวเอง28 รวมทั้งไดผอนคลายความไมสบายใจ ความเครียด ความคับของใจ ความขัดแยงและความ
กดดัน ออกไปในภาพอยางตรงไปตรงมา หรือเป็นสัญลักษณแก็ได การรักษาดวยศิลปะเชื่อวาจะทําให
เกิดความสงบขึ้นภายใน29 ซึ่งสงผลถึงรางกาย อารมณแ และจิตวิญญาณ ความสุนทรียแในงานศิลปะจะ
ชวยรักษา ทําใหอารมณแดีขึ้น เพ่ิมความรูสึกสํานึกดี และพัฒนาความเคารพนับถือตนเอง ความ
ภาคภูมิใจในตนเองเป็นการใชศิลปะคืนความสมดุลใหกับชีวิตที่ขาดสมดุล30 

นายแพทยแทวีศักดิ์ สิริรัตนแเรขา จิตแพทยแเด็กและวัยรุน กลาวไวในหนังสือ “ศิลปะ
บําบัด ศาสตรแและศิลปแหงการบําบัด” ความวา การนําศิลปะมาใชในการพัฒนาจิตใจ จะชวยใหผูมี
ปัญหาทางดานอารมณแและจิตใจไดระบายปัญหา ความคับของใจผานออกมาทางงานศิลปะ ระบาย
อารมณแออกในหนทางที่สรางสรรคแชวยใหรูสึกผอนคลาย ลดความขุนมัวในจิตใจ เขาใจและรับรู
อารมณแตางๆ ของตนเอง สามารถยับยั้งและควบคุมไดดีขึ้น มีสมาธิ ลดความตึงเครียด และความวิตก
กังวล อีกทั้งยังชวยในการขัดเกลาจิตใจใหละเอียดออน ละเมียดละไมยิ่งขึ้น ใสใจกับความรูสึกของ
ผูอ่ืนมากขึ้น ลดความหยาบทางอารมณแ ลดความกาวราวที่มีอยู สามารถยอมรับขอจํากัดของตนเอง 
ยอมรับความแตกตางระหวางกัน และควบคุมตนเองในกรอบของเหตุผลไดดี  ความภาคภูมิใจยังเป็น

                                           
 27 Alain. De Botton, Art as Therapy / Alain De Botton, John Armstrong (London :: Phaidon Press 
Limited, 2013). 
 28 ปิยฉัตร เรืองวิเศษ, "ศิลปบําบัด," แมและเด็ก 21, no. 313 (2541). 
 29 อุดม เพชรสังหาร, "ศิลปะกับการพัฒนาสมองมนุษยแ," หมอชาวบาน 27, no. 317 (2548). 
 30 Helen B Landgarten, Clinical Art Therapy: A Comprehensive Guide (Routledge, 2013). อางถึงใน 
ขวัญฤทัย อิ่มสมโภช, "ผลของศิลปะเพ่ือการบําบัดตอการเพ่ิมการเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอายุในศูนยแพัฒนาการจัดสวัสดิการ
สังคมผูสูงอายุ บานบางแค." 
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ผลพลอยไดที่เกิดขึ้นระหวางการสรางสรรคแงาน ชวยใหเกิดความสุข ตระหนักในคุณคาของตนเอง มี
ความมั่นใจ กลาคิด กลาแสดงออกเพ่ิมข้ึน 
 ศิลปะชวยใหเรียนรูที่จะแสดงออกซึ่งอารมณแ ความรูสึก ความคิด ความตองการของ
ตัวเองและเขาใจผูอ่ืน โดยใชศิลปะเป็นสื่อ ศิลปะจึงเป็นสื่อสําคัญที่ชวยใหสัมพันธภาพทางสังคม
ดําเนินไปอยางสงบสุข สมานฉันทแ สามารถใชเป็นตัวกลางในการจัดกิจกรรมตางๆ รวมกัน 

กระบวนการของศิลปะบ าบัด 
ศิลปะบําบัด มีลักษณะเป็นกระบวนการ (Process) ศิลปะบําบัดไมไดตองการภาพวาด

ที่เสร็จสมบูรณแและไมไดเป็นเพียงการดูหรือชื่นชมสุนทรียะของภาพวาดเพียงเทานั้นแตสิ่งที่สําคัญ
ของการบําบัด คือ ความสวยงามของการทํางานศิลปะ ความสวยงามที่เกิดขึ้นนี้ไมไดหมายถึงชิ้นงาน
แตหมายถึงความสวยงามในกระบวนการการบําบัดทั้งหมด การบําบัดในกระบวนการนี้ไดแบง
ออกเป็น 2 รูปแบบ31 

รูปแบบที่หนึ่ง เป็นรูปแบบที่จําเป็นตองใชนักศิลปะบําบัดหรือผูเชี่ยวชาญซึ่งจะเขารวม
กระบวนการศิลปะบําบัดกับผูเขารวมกระบวนการ โดยผูเชี่ยวชาญจะมีสวนรวมในการให
คําแนะนํา ซึ่งเป็นสวนสําคัญของกระบวนการเยียวยาความสัมพันธแอันเกื้อกูลเป็นสิ่งที่จําเป็นใน
การกอใหเกิดประสบการณแทางศิลปะ และชวยเหลือบุคคลใหคนหาความหมายสวนตนที่มีตอโลก
ไปดวยในขณะเดียวกัน มาจากแนวคิดที่วา งานศิลปะเป็นการสื่อสารที่มีความหมายเชิงสัญลักษณแ 
จึงถูกเรียกวา ศิลปะแบบจิตบําบัด (Art Psychotherapy) เป็นการใชผลผลิตทางศิลปะไมวาจะ
เป็นเป็นรูปวาดภาพเขียนและการสื่อสารทางศิลปะอื่นๆ มาชวยแกไขปัญหาของผูเขารวม
กระบวนการ สิ่ งที่ เกิดขึ้นในกระบวนการศิลปะบําบัด คือ กระบวนกา รสรางสรรคแและ
สัมพันธภาพในกระบวนการศิลปะบําบัด การใชสัญลักษณแรูปแบบตางๆ ที่จะชวยใหเขาใจ
ความรูสึกสวนตนที่ผูเขารวมกระบวนการอาจจะไมไดตระหนักหรือรับรู และการประยุกตแความ
สรางสรรคแเขากับบุคลิกภาพ เพื่อใหการเยียวยาไดเขาเป็นสวนหนึ่งของกระบวนการในการสื่อสาร
ตัวตนผานการสรางสรรคแ นักบําบัดจะไมเพียงแตใหความสําคัญเฉพาะสุนทรียภาพในผลงาน
ศิลปะเทานั้น (เชน การเตน การแสดง การวาดภาพ หรือการเลนดนตรี) แตจะใหความสําคัญกับ
กระบวนการในการเยียวยาของศิลปะ การมีสวนรวมในงานศิลปะและกระบวนการบําบัดของผู
เขารับการบําบัด มุมมองของผูรับการบําบัดที่มีตอผลงาน และความเป็นไปไดที่จะแบงปัน

                                           
 

31 Joy Schaverien, "The Triangular Relationship and the Aesthetic Countertransference in 
Analytical Art Psychotherapy," The changing shape of art therapy: New developments in theory and practice  
(2000). อางถึงใน พิมพนิต คอนดี, "ผลของกลุมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธที่มีศิลปะเป็นสื่อตอปัญญา การยอมรับและภาวะ
ซึมเศราในบุคคลภายหลังการรักษาโรคมะเร็ง." 
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ประสบการณแที่เกิดขึ้นระหวางกระบวนการกับนักศิลปะบําบัด อุปกรณแศิลปะ และตัวผูสราง
ศิลปะเองจึงเป็นสวนหนึ่งในลักษณะของการเยียวยาในตัวผูเขารวมไดในที่สุด  

รูปแบบที่สอง บุคคลมีประสบการณแศิลปะบําบัดดวยตนเอง เป็นกระบวนการสวนบุคคล
ในการทําศิลปะและใหความหมายตอสิ่งที่เกิดขึ้นในมุมมองของผูทํางานชิ้นนั้น ไมไดอาศัย
ประสบการณแหรือคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญดานศิลปะ ตามแนวคิดวากระบวนการในการ
สรางสรรคแศิลปะถือเป็นการบําบัดในตัวของมันเอง โดยเรียกวา ศิลปะเพื่อการบําบัด (Art as 
Therapy) การสรางศิลปะถูกมองวาเป็นโอกาสที่จะแสดงออกถึงจินตนาการของตน ความจริงแท 
และเพิ่มความยืดหยุนของจิตใจ แสดงประสบการณแที่ไดสัมผัสผานกาลเวลาในชีวิตของบุคคล อัน
จะนําไปสูการเติมเต็ม ความเปลี่ยนแปลงทางอารมณแ ดังกรอบความคิดว า กระบวนการ
สรางสรรคแนั้นทําใหเกิดการเยียวยาในตนเองอยูแลว32 

ศิลปะจึงถือเป็นเครื่องมือที่สามารถใชในการบําบัดเยียวยาตนเองไดจริง ศิลปะบําบัดนั้นถูกใช
ในสถาบันรูปแบบตางๆ ทั้งเด็ก, ผูใหญ ครอบครัว และกลุมตางๆ ซึ่งสามารถชวยบุคคลในวัยตางๆ 
สรางความหมายและเขาถึงความจริง ความผอนคลายจากขุมอารมณแที่เออลนหรือความเจ็บปวด
ทางดานจิตใจ คลี่คลายความขัดแยงและปัญหา สรางคุณคาใหกับชีวิต และรูสึกถึงสภาวะสมดุลทาง
อารมณแ33 

แพทยแหญิงรัญชนา เดชอัศวนง กลาวไวในหนังสือศิลปะบําบัดใจ ศิลปกรรมบําบัดในแนวทาง 
Art as therapy คือ การบําบัดโดยใชกระบวนการในการสรางสรรคแงานศิลปะ ขั้นตอน (Process) ใน
การทํางานศิลปะนั้นชวยบําบัดจิตใจและอารมณแ หรืออาจเรียกวา การผอนคลายดวยศิลปะ  (Art 
Relaxation) กระบวนการท าศิลปะที่เหมาะสมนั้นสามารถเป็นเครื่องมือปลอบประโลมและขับกลอม
จิตใจ หันเหความสนใจออกจากความเจ็บปวดและความกังวล การประกอบกิจกรรมเชิงสรางสรรคแยัง
ชวยเพ่ิมความมั่นใจในตนเอง เพ่ิมความรูสึกถึงคุณคาของตนเอง กอเกิดเป็นกําลังใจกลายเป็นแรง
ขับเคลื่อนสําหรับชีวิต34  

ในทางประวัติศาสตรแศิลปะพบวามีศิลปินที่มีชื่อเสียงที่ปุวยที่ยึดการทํางานศิลปะเพ่ือ
บําบัดเยียวยาจิตใจตนเองจากประสบการณแในชีวิตท่ีสงผลกระทบตอจิตใจ เชน  

                                           
 

32 C Case and T Dalley, "Thehandbook Ofarttherapy," (London: Tavistock/Routledge, 1992)., 
Adriana Cavarero, Relating Narratives: Storytelling and Selfhood (Routledge, 2014). อางถึงใน พิมพนิต คอนดี, "ผล
ของกลุมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธที่มีศิลปะเป็นสื่อตอปัญญา การยอมรับและภาวะซึมเศราในบุคคลภายหลังการรักษา
โรคมะเร็ง." 
 33 กชกร วรอาคม and พริม พิศลยบุตร, "Art Therapy". 
 34 วรภัทรแ ภูเจริญ, ศิลปะบําบัดใจ = Bojjhanga Art Therapy / เขียน, วรภัทรแ ภูเจริญ, อนิวรรต อัครสุทธิกร, 
รัญชนา เดชอัศวนง (กรุงเทพฯ :: บริษัท อริยชน, 2558). 
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เอ็ดเวิรแด มุงคแ  (Edvard Munch ค.ศ. 1863 -1944) ศิลปินชาวนอรแเวยแที่โดงดังมาก
ที่สุดคนหนึ่ง ผลงานของมุงคแสะทอนความทุกขแยากและความขัดแยงตางๆ ในชีวิต ความทรงจําที่
โหดรายในวัยเด็ก และแผลในจิตใจซึ่งเป็นตนเหตุของโรคซึมเศรา35 ทําใหเขาแสดงทัศนคติเรื่องความ
รัก สุราและความเลวรายของชีวิตลงในผลงาน ภาพของเขามักแสดงปัญหาสังคมและความกังวลของ
มนุษยแ  

ฟรีดา คาหแโล (Frida Kahlo ค.ศ. 1907-1954) ศิลปินหญิงชาวเม็กซิกัน เธอเติบโตมาใน
ครอบครัวที่ไมมีความสุข   ซ้ํารายยังปุวยเป็นโรคโปลิโอ สงผลใหขาซายลีบเล็กกวาขาขวาแตก็สามารถ
พิชิตความพิการได ซ้ํารายยังประสบอุบัติเหตุครั้งใหญทําใหตองจมอยูกับความทุกขแทรมานไปตลอด
ชีวีต ภาพเขียนของคาหแโลสะทอนชีวิตอันขื่นขมอยางตรงไปตรงมาจนนาตกใจ ทั้งการสมรสที่ลมเหลว 
การตั้งครรภแ การผาตัดและภาพเหมือนของตัวเอง มักมีการสื่อความหมายเชิงสัญลักษณแเกี่ยวกับ
บาดแผลทางกายและทางใจ  

อีกทานคือยะโยะอิ คุสะมะ (Yayoi Kusama ค.ศ. 1929-ปัจจุบัน) ศิลปินหญิงชาวญี่ปุุน
ผูมีความเจ็บปุวยทางจิตตั้งแตยังเป็นเด็กซึ่งสาเหตุสวนหนึ่งมาจากการทะเลาะกับบิดามารดา 
กอใหเกิดเป็นภาพในความทรงจําที่ไมอาจลืมเลือน คือการมองเห็นลวดลายของดอกไมที่ มีลักษณะ
คลายกับรูปทรงกลมกระจายอยูรอบๆ ตัว และดวยลักษณะของผลงาน “จุด” ที่ไมสิ้นสุดนี้เองได
กลายมาเป็นเอกลักษณแเฉพาะตัวในการสรางสรรคแผลงานศิลปะในหลากหลายรูปแบบทั้งที่เป็น
จิตรกรรม ประติมากรรม และศิลปะจัดวาง ปัจจุบันคุสะมะยังคงทํางานศิลปะเป็นกิจวัตรประจําวั น
อยางตอเนื่อง36 

 ทั้งหมดนี้ทําใหเห็นวา กระบวนการทํางานศิลปะไมเพียงเป็นสวนหนึ่งในการวินิจฉัยโรค 
บําบัดโรคหรือการพัฒนาศักยภาพของบุคคลในทางการแพทยแเทานั้น หากแตยังเป็นสวนสําคัญในการ
บําบัดจิตใจและอารมณแของศิลปินไดอีกดวย 

 

                                           
 

35 มาโนช หลอตระกูล, "โรคซึมเศราโดยละเอียด". 
 36 วัชโรบล ภูวนาถ, "การศึกษาผลงานของยะโยะอิ คุสะมะ (Yayoi Kusama) ที่แสดงออกถึงสภาวะความ
ผิดปกติทางจิต ในชวงปี ค.ศ.1948-2000," Veridian E-Journal, Silpakorn University 8, no. 3 (2015). 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%AD
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ภาพที่ 1 เอ็ดเวิรแด มุงคแ  Melancholy ค.ศ. 1891 สีน้ํามันบนผาใบ, ขนาด 72 x 98 ซม.  
ที่มา: MOMA, Edvard Munch, Melancholy, accessed January 31, 2017, available from 
https://www.moma.org/explore/multimedia/audios/26/589 
 

 

ภาพที่ 2 ฟรีดา คาหแโล Henry Ford Hospital (The Flying Bed), 1932 สีน้ํามันบนผาใบ 
ขนาด 38 x 30.5 ซม.  
ที่มา: Frida Kahlo.  Henry Ford Hospital (The Flying Bed), accessed January 31, 2017, 
available from http://www.fridakahlofans.com/c0090x.htm 
 
 

https://www.moma.org/explore/multimedia/audios/26/589
http://fridakahlo-art.tumblr.com/post/134964133614/henry-ford-hospital-the-flying-bed-1932-frida
http://fridakahlo-art.tumblr.com/post/134964133614/henry-ford-hospital-the-flying-bed-1932-frida
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ภาพที่ 3 ยะโยะอิ คุสะมะ กับผลงาน Pumpkin, 2010 mixed media, Installation, Ansicht von 
der Aichi Triennale 2010, Courtesy Ota  Fine Arts, Tokyo/Singapore; Victoria Miro 
Gallery, London  
ที่มา: Yayoi Kusama mit Kürbis / with Pumpkin, 2010, accessed January 31, 2017, 
available from https://artinwords.de/yayoi-kusama-performance-und-malerei/kusama-
pumpkin-2010/ 
 
ศิลปะบ าบัดในประเทศไทย 

แตเดิมศิลปะบําบัดในประเทศไทยไมไดเป็นที่รูจักแพรหลายเทาในปัจจุบัน ศาสตราจารยแ 
ดร. วิรุณ ตั้งเจริญ  เคยเขียนไวในคํานิยมของหนังสือ ศิลปกรรมบําบัดสังเขป ตอนหนึ่งวา  

...สังคมไทยพูดเรื่องนี้ และใชคําวา “ศิลปะบําบัด” หรือ “ศิลปกรรมบําบัด” กันมานาน
แลว แตดูเหมือนจะยังขาดองคแความรู ขาดการคนควาวิจัยที่เป็นประสบการณแตรง เพื่อสงผลไปสู
การบําบัดหรือเยียวยารางกาย สมอง และพฤติกรรมอยางแทจริง เราเพียงอนุมานวา ศิลปะบําบัด
นาจะเป็นอยางไร เป็นประการสําคัญ...37  

ซึ่งมีใจความสอดคลองกับคําใหสัมภาษณแของแสงอุษณียแ นวะมะรัตน (ครูเชอรี่) นัก
ศิลปะบําบัด ที่ใหสัมภาษณแวา 

“...เมื่อประมาณสิบกวาปีที่แลว นักศิลปะบําบัดในประเทศไทยสวนใหญก็จะเป็นครูศิลปะ 
ที่คนควาหาขอมูลเก่ียวกับการบําบัดกันเอาเอง ฝึกทํางานกับเด็กพิเศษ ผูที่มีความวิตกกังวล หรือ
ผูปุวยระยะสุดทาย แลวเกิดความคิดวา กระบวนการทํางานศิลปะนาจะชวยบําบัดได ซึ่งนักบําบัด
ก็นําเอาศิลปะไปประยุกตแกันตามแนวทางของตนเอง ในเมืองไทยจะเป็นเร่ืองของการใชศิลปะเพื่อ

                                           
 

37 เลิศศิริรแ บวรกิตติ, ศิลปกรรมบําบัดสงัเขป / เลิศศิริรแ บวรกิตติ. 
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การบําบัดเด็กพิเศษลวนๆ เลย ซึ่งทํากันทั่วไป สวนใหญแลวจะเขาใจวาศิลปะเนนชวยเรื่อง
พัฒนาการ  

...ภายหลังเร่ิมมีสถาบันเปิดเอาคอรแสเขามาสอน มีนักบําบัดที่จบจากตางประเทศมากขึ้น 
มีนักศิลปะบําบัดจากตางชาติมาจัดบรรยาย ศิลปะบําบัดก็เริ่มเป็นที่รูจักมากข้ึน แพรหลายออกไป
มากขึ้น จากเดิมที่จํากัดอยูเพียงในกลุมศิลปะบําบัดเพื่อพัฒนาการของเด็กพิเศษ หรือใชในการ
ปรับพฤติกรรม พัฒนาบุคลิกภาพเทานั้น...”38 

ปัจจุบันประเทศไทยมีการนําศาสตรแทางเลือกแขนงใหมมาใชกันอยางแพรหลายในวงการ
ดานสาธารณสุข และเป็นที่รูจักในวงการศิลปะดวย การบําบัดรักษาผูปุวย โดยใชกิจกรรมทางศิลปะ
รูปแบบตางๆ  

ซึ่งมาจากศัพทแภาษาอังกฤษคําวา “Art Therapy” เมื่อแปลเป็นศัพทแภาษาไทย มีการใช
อยู 2 แบบ คือคําวา “ศิลปะบําบัด” และ “ศิลปกรรมบําบัด” ซึ่งในปัจจุบันก็ยังมีการใชที่แตกตางกัน
อยู ถึงแมวาพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานฉบับ พ.ศ. 2542 จะไดบัญญัติศัพทแไวแลว39 ก็ยังมีการ
ใชที่แตกตางกันเชนเดิม  

แตศัพทแคําวา “ศิลปกรรมบําบัด” ก็ยังไมไดรับการยอมรับอยางแพรหลายเทาที่ควรใน
กลุมนักศิลปะบําบัด (art therapist) เนื่องจากสวนหนึ่งมีความเห็นวา “art therapy” มีการเลือกใช
กิจกรรมทางศิลปะที่ครอบคลุมกวางกวาคําวาศิลปกรรม รวมถึงศิลปะการดนตรี และศิลปะการละคร
ดวย จึงยังคงมีการใชคําศัพทแคําวา “ศิลปะบําบัด” กันอยางแพรหลายดวยเชนกัน  

นายแพทยแทวีศักดิ์ สิริรัตนแเรขาไดแสดงความคิดเห็นกับประเด็นนี้ไววา ศัพทแคําวา 
“ศิลปกรรมบําบัด” นาจะตรงกับคําวา “art as therapy” ตามแนวคิดของอีดิธ เฅรเมอรแ ที่ศิลปะ
เป็นการบําบัดในตัวมันเอง สวน “ศิลปะบําบัด” นาจะตรงกับคําวา “art therapy” ตามแนวคิดของ
แพทยแหญิงมารแกาเรต เนามแบูรแก ที่ศิลปะเป็นเครื่องมือในการทําจิตบําบัด40 

เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกัน ผูวิจัยเห็นควรที่จะใชคําวา “ศิลปะในฐานะการบําบัด” ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดหลักของวิทยานิพนธแฉบับนี้ ที่มุงศึกษาการใชกระบวนการสรางสรรคแศิลปะเพ่ือ
การบําบัดเยียวยาตนเองของศิลปิน 

                                           
 

38 แสงอุษณีษแ นวะมะรัตน, "ศิลปะบําบดัในประเทศไทย," ed. ภูพิงคแ เมตตานัยธรรม (2559). 
39 ทางสํานักราชบัณฑิตยสถานไดตีความวา “art therapy” เป็นกิจกรรมที่นําศิลปกรรมแขนงตางๆ เชน 

จิตรกรรม ประติมากรรม นาฏศิลป หัตถกรรม ไปประยุกตแใชในทางการแพทยแ เพ่ือบําบัดรักษาผูปุวยจิตเวช จึง บัญญัติศัพทแ
ภาษาไทย เป็นคําวา “ศิลปกรรมบําบัด” ดูรายละเอียดจาก ทวีศักดิ์ สิริรัตนแเรขา, ศิลปะบําบัด ศาสตรแและศิลปแหงการบําบัด. 
 40 ibid. 
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แนวโน้มและโอกาสในการวิเคราะห์งานศิลปินที่ท าศิลปะในฐานะการบ าบัดในประเทศไทย  
 ในประวัติศาสตรแศิลปะรวมสมัยของไทย  มีศิลปินที่นําเอากระบวนการสรางสรรคแ

ผลงานศิลปะมาเป็นทางออกในการบําบัดตัวเอง เชน มีเซียม ยิบอินซอย (พ.ศ. 2449-2531) ผูไดรับ
การยองใหเป็นศิลปินชั้นเยี่ยม สาขาจิตรกรรมคนแรกของประเทศไทย เป็นที่ทราบกันวามีเซียมมี
บุตรสาวที่ปุวยเป็นโรคโปลิโอ เธอจึงตองพาบุตรสาวไปรักษาท่ียุโรปจึงมีโอกาสไดไปชมพิพิธภัณฑแที่นั่น 
ทําใหสนใจศิลปะและเริ่มเรียนวาดภาพตอนอายุ 42 ปีกับศิลปินชาวญี่ปุุน 8 ปีตอมาก็จึงเริ่มมาเรียน
ประติมากรรมกับศาสตราจารยแศิลป พีระศรี และมีผลงานทั้งจิตรกรรมและประติมากรรมมากมายจน
เป็นที่ประจักษแ  

  “ผลงานแตละชิ้นของคุณมีเซียมแสดงถึงการตอบรับและตอบโตกับสิ่งแวดลอมและ
เหตุการณแ ซึ่งมีทั้งความรัก ความพลัดพราก ความสุข ความทุกขแ ความรักใครเอ็นดู ไมเวนแมแต
ความรูสึกตอเทคโนโลยีสมัยใหมในบางครั้ง”41  

 และแมวาจะยังไมเคยมีการยืนยันวาการทํางานศิลปะของมีเซียมนั้นเป็นกิจกรรมที่ชวย
บําบัดจิตใจเนื่องจากศิลปกรรมบําบัดในยุคสมัยดังกลาวยังไมเป็นที่รูจักเทาปัจจุบันก็ตาม แตจาก
ขอความขางตนจึงอนุมานไดวา มีเซียมคือตัวอยางหนึ่งของศิลปินหญิงที่เริ่มทํางานศิลปะโดยมี
จุดประสงคแใหศิลปะเป็นหลักยึดในการบําบัดเยียวยาจิตใจในการดําเนินชีวิต หรืออาจกลาวไดวาใน
ประเทศไทยก็มีศิลปินที่ทํางานศิลปะเพ่ือบําบัดเยียวยาจิตใจตนเองปรากฏใหเห็นมาตั้งแตยุคแรกเริ่ม
ของการจัดประกวดงานศิลปกรรมแหงชาติ ซึ่งถาเทียบระยะเวลาแลวก็นานพอๆ กันกับการเขามา
ของศิลปะสมัยใหมในประเทศไทย 
 

                                           
 

41 กรมศิลปากร. กองวรรณคดีและประวัติศาสตรแ. , ประวัติผูทรงคุณวุฒิทางศิลปะ / กองวรรณคดีและ
ประวัติศาสตรแ (กรุงเทพฯ กรมศิลปากร, 2539). 
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ภาพที่ 4 มีเซียม ยิบอินซอย 
ที่มา : Misiem Sculpture Garden. มีเซียม ยิบอินซอย เขาถึงเมื่อ 11 มีนาคม 2560 เขาถึงไดจาก 
http://www.yipintsoi.com/~aara/misiem%20garden/misiem_index.html 

 
ปัจจุบันยังคงมีศิลปินรวมสมัยของไทยอีกไมนอยที่นําเอากระบวนการสรางสรรคแผลงาน

ศิลปะในฐานะการบําบัดมาเป็นทางออกในการบําบัดตัวเอง จากการศึกษาในขั้นตนอาจแบงออกได
เป็น 3 แนวทาง ดังนี้ 

แนวทางแรก ศิลปินที่ใชกระบวนการทํางานศิลปะ เพ่ือการทําความเขาใจชีวิตและ
บําบัดจิตใจของตัวเอง เชน คามิน เลิศชัยประเสริฐ42 (พ.ศ. 2507 - ปัจจุบัน) ผูซึ่งดําเนินชีวิตตาม
แนวทางของพุทธศาสนาไปพรอมกับความรูสึกสุข ณ ปัจจุบันขณะที่ทํางานศิลปะ การสรางสรรคแของ
คามินถูกแสดงออกในหลากหลายรูปแบบที่ถายทอดถึงคุณคาและความจริงของชีวิต 
 แนวทางที่สอง ศิลปินที่ใชกระบวนการทํางานศิลปะ เพ่ือบําบัดเยียวยาจิตใจจากความ
เจ็บปุวยทางรางกาย ตัวอยางเชน เมลานี ไกรแส43 (พ.ศ. 2533-ปัจจุบัน) ศิลปินหญิงไทยเชื้อสาย
เยอรมัน ซึ่ งปัจจุบันกําลังจะจบการศึกษาจากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพแ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ผูเผชิญความทรมานที่เกิดจาก “โรคหมอนรองกระดูกทับเสนประสาท” และ
อาการของโรคซึมเศรา และทําใหการนอนพักผอนไมเป็นปกติ หนักไปถึงไมอยากมีชีวิตอยู สุดทาย
แลวเมลานีก็เลือกใชตนเหตุที่ทําใหเจ็บปวด คือ ศิลปะ มาบําบัดความเจ็บปุวยและเจ็บปวดที่ไดรับ
จากการทํางานศิลปะ ยอนกลับมาเป็นแรงบันดาลใจในการทํางานศิลปะของเมลานี เพ่ือสื่อถึงความ
เจ็บปวดตางๆ ที่ไดรับ 

                                           
 42 ผู้จดัการออนไลน์, "“เมื่อชีวิตไม่ปกติ” อะไรคือ “ศิลปะบ าบดั และทางออก” ของ “คามิน เลิศชยัประเสริฐ”,"  

http://www.manager.co.th/CelebOnline/ViewNews.aspx?NewsID=9570000106271. 

 43 เมลานี ไกร์ส, "พนัธนาการแห่งความทกุข์-เมลานี ไกร์ส," in เจาะใจ, ed. สญัญา คณุากร (สถานีโทรทศัน์
กองทพับกช่อง 5, 2557). 
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 แนวทางที่สาม ศิลปินที่ใชกระบวนการทํางานศิลปะ เพ่ือการบําบัดเยียวยาจาก
เหตุการณแที่นํามาสูความเศราในชวงเวลาหนึ่งของชีวิต เพ่ือระบายความเศราโศก ความทุกขแระทมจาก
ประสบการณแซึ่งสงผลกระทบรุนแรงตอทั้งรางกายและจิตใจ ศิลปินรวมสมัยของไทยที่ยังมีชีวิตอยูและ
มีผลงานประจักษแชัด ไดแก เมตตา สุวรรณศร และวัชราพร อยูดี ซึ่งกระบวนการทํางานศิลปะของทั้ง
สองทาน ไดถูกหยิบยกมาเป็นกรณีศึกษาของวิทยานิพนธแนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 5 นิทรรศการปัจจุบันขณะที่ไรกาลเวลา โดย คามิน เลิศชัยประเสริฐ จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑแ
ศิลปะรวมสมัยใหมเอ่ียม 25 กันยายน 2559 – 6 กุมภาพันธแ 2560 
ที่มา: MAIIAM Contemporary Art Museum. THE TIMELESS PRESENT MOMENT 
EXHIBITION BY KAMIN LERTCHAIPRASERT เขาถึงเมื่อ 11 มีนาคม 2560 เขาถึงไดจาก 
http://www.maiiam.com/exhibition/timeless-present-moment-exhibition-by-kamin-
lertchaiprasert/ 
 

 

ภาพที่ 6 นิทรรศการ Born to Die โดย เมลานี ไกรแส จัดแสดง ณ Maya’s Secret 11 พฤษภาคม-
20 มิถุนายน 2556 
ที่มา: เมลานี ไกรแส 

http://www.maiiam.com/exhibition/timeless-present-moment-exhibition-by-kamin-lertchaiprasert/
http://www.maiiam.com/exhibition/timeless-present-moment-exhibition-by-kamin-lertchaiprasert/
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับศิลปะบ าบัด 
เมตตา สุวรรณศร (2558) การศึกษาเปรียบเทียบภาพวาดของเด็กปกติกับเด็กออทิสติก 

บทความที่ 1: อายุระหวาง 4-5 ปี เป็นการศึกษาโดยผูที่มีประสบการณแตรงในการสอนศิลปะเด็ก
ใหแกเด็กท้ัง 2 กลุม เป็นเรื่องที่พูดกับมานานวาการวาดภาพสามารถสรางสมาธิ ใหจินตนาการ ที่จะมี
สวนสําคัญในการเติบโตของเด็กปกติ ในขณะเดียวกันก็มีศักยภาพในการดูแลเด็กออทิสติกทั้งในดาน
จิตใจและสมอง การศึกษานี้มุงเนนเปรียบเทียบความสารถในดานศิลปะของเด็กปกติและเด็กออทิสติก 
ในดานเนื้อหา เสน รูปทรง สี พ้ืนที่วาง และรายละเอียดในภาพวาด ในหัวขอคน สัตวแ ตนไม บาน 
การใชสี ซึ่งเป็นหัวขอที่พบวาเด็กวาดมากที่สุด ศิลปะจึงเป็นเครื่องมือที่สามารถชี้วัดใหเห็นความ
แตกตาง เพื่อหาลักษณะเฉพาะ ผลงานภาพวาดเด็กออทิสติก พบวาผลงานภาพวาดของเด็กออทิสติก
นั้นมีลักษณะนั้นมีลักษณะที่มีอิสระในดานจินตนาการการเลาเรื่องที่ไมสัมพันธแกันนํามาอยูรวมกัน 
การวาดเสนที่ลื่นไหลตอเนื่องฉับพลัน รูปทรงมีความเคลื่อนไหวและสัดสวนไมถูกตอง ไมใชสีตาม
ความเป็นจริงของวัตถุ ใชสีตัดกันรุนแรง ไมมีการจัดองคแประกอบตามหลักทฤษฎีทางศิลปะ จึงทําให
ผลงานเด็กออทิสติกมีความนาสนใจ และมีลักษณะที่สามารถนํามาศึกษาเพ่ือทําความเขาใจสภาวะ
ของโรคออทิสซึมได44 

กฤษ บางศรี (2555) รูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะบําบัดเพื่อเสริมสรางจิตนาการสําหรับ
บุคคลออทิสติก: กรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ศึกษาวิจัยประชากรเปูาหมาย
ไดแก ผูจัดกิจกรรมศิลปะบําบัดสําหรับบุคคลออทิสติกในสถาบันราชานุกูล โรงพยาบาลยุวประสารท
ไวทโยปถัมภแ และบานอาจารยแจุมพล ชินะประพัฒนแ โดยใชการเก็บรวมขอมูลทบทวนเอกสาร การ
สัมภาษณแ การสังเกต ผลการศึกษาพบวา รูปแบบการจัดกิจกรรมทางศิลปะเพ่ือเสริมสรางจินตนาการ
สําหรับบุคคลออทิสติกใชเนื้อหาที่ใชในการจัดกิจกรรมคือ การสรางเสน รูปราง รูปทรงและสี โดยใช
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ การตั้งคําถาม สถานการณแจําลองและบทบาทสมมติมาเป็น
สวนประกอบในการจัดกิจกรรมศิลปะเพ่ือเสริมสรางจินตนาการสําหรั บเด็กออทิสติกใหเกิด
ประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรม และเสนอแนะวาผูปกครองมีสวนสําคัญในการชวยเหลือพัฒนาการ
ของบุคคลออทิสติกทั้งในเรื่องของการจัดกิจกรรมศิลปะบําบัดที่บาน เพ่ือการที่บุคคลไดทํากิจกรรม
ศิลปะอยางตอเนื่องจะชวยใหมีพัฒนาการที่ดีขึ้น45 

                                           
 

44 เมตตา สุวรรณศร, "การศึกษาเปรียบเทียบภาพวาดของเด็กปกติกับเด็กออทิสติกบทความที่ 1 : อายุระหวาง 
4-5 ป,ี" วารสารศิลป พีระศรี 2, no. 2 (2558). 
 45 กฤษ บางศรี, "รูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะบําบัดเพ่ือเสริมสรางจิตนาการสําหรับบุคคลออทิสติก:กรณีศึกษา
ในเขตกรุงเทพมหานคและปริมณฑล" (จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย, 2555). 
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 อุลัยวรรณแ โกสาเสนา (2555) ผลของการเลนบําบัดแบบครอบครัวมีสวนรวมตอ
พัฒนาการดานสังคม สติปัญญาและภาษาของเด็กออทิสติก การวิจัยกึ่งทดลองนี้มีวัถตุประสงคแ  
1) เพ่ือเปรียบเทียบพัฒนาการดานสังคม สติปัญญาและภาษา ของเด็กออทิสติกกอนและหลังการเลน
บําบัดแบบครอบครัวมีสวนรวม 2) เพ่ือเปรียบเทียบพัฒนาการดานสังคม สติปัญญาและภาษา ของ
เด็กออทิสติกกอนและหลังการเลนบําบัดแบบครอบครัวมีสวนรวมกับกลุมที่ไดรับการพยาบาล
ตามปกติ กลุมตัวอยางคือ ผูปุวยเด็กออทิสติกที่ ไดรับการรักษาแบบผูปุวยในแบบ ไป -กลับ 
โรงพยาบาลยุวประสารทไวทโยประถัมภแ จํานวน 40 คน คัดเลือกเป็นกลุมทดลอง 20 คน และกลุม
ควบคุม 20 คน โดยการจับคูดวยอายุและระดับความรุนแรงของโรค ผลการวิจัยสรุปไดวา การเลน
บําบัดแบบครอบครัวมีสวนรวมสามารถสงเสริมพัฒนาการดานสังคม สติปัญญาและภาษาเพ่ิมขึ้นกวา
กลุมท่ีไมไดรับการเลนบําบัดแบบครอบครัวมีสวนรวมและกลุมท่ีไดรับการบําบัดตามปกติ โดยสงผลให
เด็กมีพัฒนาการที่ดี มีสัมพันธภาพกับผูอ่ืน สนใจบุคคลและสิ่งแวดลอมรอบขางเพ่ิมขึ้น ควบคุม
อารมณแไดดีขึ้น บงบอกความตองการของตนเองที่ชัดเจนมากขึ้น และยังมีสวนชวยทําใหเด็กออทิสติก
สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองตามท่ีมีอยูและสามารถดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางเหมาะสมและมี
ความสุข46 
 พิมพนิต คอนดี (2558) ศึกษาผลของกลุมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธที่มีศิลปะ
เป็นสื่อตอปัญญาการยอมรับและภาวะซึมเศราในบุคคลภายหลังการรักษาโรคมะเร็ง งานวิจัยชิ้นนี้
เป็นงานวิจัยกึ่งทดลอง เป็นการทดลองที่มีกลุมควบคุม มีการทดสอบกอนและหลังการทดลอง กลุม
ตัวอยางเป็นบุคคลหลังการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว 113 คน แบงออกเป็น กลุมการปรึกษาเชิง
จิตวิทยาแนวพุทธที่มีศิลปะเป็นสื่อ 38 คน กลุมศิลปะบําบัด 34 คน และกลุมควบคุม 41 คน 
คัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง ในระยะดําเนินการวิจัย กลุมทดลองเขารวมกลุมการปรึกษา
เชิงจิตวิทยาแนวพุทธที่มีศิลปะเป็นสื่อและกลุมศิลปะบําบัด รวมทั้งหมด 8 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง 
ผูเขารวมงานวิจัยทั้งหมดตอบแบบวัดปัญญา แบบวัดการยอมรับและแบบวัดภาวะซึมเศรา ในชวง
กอนและหลังการวิจัยมีการวิเคราะหแขอมูลดวยสถิติวิเคราะหแความแปรปรวนพหุนามแบบมีการวัดซ้ํา 
ในการเปรียบเทียบคะแนนปัญญา การยอมรับและภาวะซึมเศรา กอนและหลังการเขากลุม และใช
การวิเคราะหแขอมูลดวยสถิติวิเคราะหแความแปรปรวนพหุนามแบบระหวางกลุม เพ่ือเปรียบเทียบ
คะแนนระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม ผลการวิจัยพบวา ในชวงหลังการทดลองกลุมการปรึกษา
เชิงจิตวิทยาแนวพุทธที่มีศิลปะเป็นสื่อมีความแตกตางของคะแนนปัญญา การยอมรับ และภาวะ
ซึมเศรากวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนตัว

                                           
 

46 อุลัยวรรณแ โกสาเสนา, "ผลของการเลนบําบัดแบบครอบครัวมีสวนรวมตอพัฒนาการดานสังคม สติปัญญาและ
ภาษาของเด็กออทิสติก" (จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย, 2555). 
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แปรที่ศึกษาหลังการทดลองระหวางกลุมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธที่มีศิลปะ กลุมศิลปะบําบัด 
กลุมควบคุมพบวามีความแตกตางอยางมีนัยยะสําคัญ กลาวคือผลการวิจัยแสดงใหเห็นวากระบวนการ
กลุมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธที่มีศิลปะเป็นสื่อสามารถเพ่ิมคะแนนปัญญาและการยอมรับซึ่ง
เป็นตัวแปรดานบวก และลดคะแนนภาวะซึมเศราซึ่งเป็นตัวแปรดานลบในบุคคลภายหลังการรักษา
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวได47  
 วัชโรบล ภูวนาถ (2558) การศึกษาผลงานของยะโยอิ คุสะมะ (Yayoi Kusama) ที่
แสดงออกถึงสภาวะความผิดปกติทางจิตในชวงปี ค.ศ. 1948- 2000 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือ
วิเคราะหแผลงานของยะโยะอิ คุสะมะที่แสดงใหเห็นการสรางสรรคแศิลปะที่เชื่อมโยงกับลักษณะอาการ
เจ็บปุวยทางจิต จากการศึกษาพบวาจุดประสงคแหลักในการสรางสรรคแผลงานศิลปะเป็นไปเพ่ือการ
บําบัดตนเองจากสภาวะความผิดปกติทางจิตและเป็นแรงผลักดันสําคัญในการสรางสรรคแผลงานดวย
วิธีการจุดซ้ําๆ เทคนิคดังกลาวเชื่อมโยงกับศาสตรแทางจิตวิเคราะหแที่แสดงใหเห็นกระบวนการทางจิต
และพฤติกรรมของศิลปินในรูปแบบอาการย้ําคิด (Obsessions) ที่สัมพันธแกับอาการย้ําทํา 
(Compulsions) ดวยวิธีการจุดซ้ําๆ ที่สามารถสะทอนใหเห็นปมปัญหาภายในมุมมองที่แปลกแหวก
แนว ทําใหเกิดการสรางสรรคแศิลปะในแนวทางใหมๆ ซึ่งถือเป็นประโยชนแตอวงการศิลปะ อีกทั้งยัง
กอใหเกิดประโยชนแกับแนวทางศิลปกรรมบําบัดเพราะสามารถนํามาใชในการพัฒนาศักยภาพของ
บุคคลเสริมสรางความเขาใจในสภาวะความผิดปกติทางจิตวาไมใชเรื่องนากลัวหรือนาอับอายแตอยาง
ใด48 

สรุป 
จากการทบทวนวรรณกรรมสรุปไดวา ศิลปะบําบัด (Art Therapy) เป็นการบําบัดรักษา

เสริมและเป็นทางเลือกรูปแบบหนึ่งที่สามารถนํามาเสริมเขากับการดูแลรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพใน
แพทยแแผนปัจจุบัน และนํามาประยุกตแใชไดหลากหลายในผูปุวยกลุมตางๆ โดยในปัจจุบันมีการใช
ศิลปะบําบัดกับคนทุกเพศทุกวัย ทั้งในคนปกติ หรือผูที่มีปัญหาดานพฤติกรรม สามารถใช
ประกอบการรักษาโรคทางจิต ใชบําบัดผูที่ไดรับการกระทบกระเทือนทั้งทางจิตใจและรางกายจากการ
ทารุณกรรม หรือประสบภัยจากเหตุการณแรุนแรงตางๆ รักษาผูปุวยที่ มีอาการติดยาเสพติดหรือ
แอลกอฮอลแ ผูปุวยที่ไดรับการบาดเจ็บทางรางกายหรืออาการเจ็บปุวยเรื้อรัง รวมถึงผูที่มีความ
บกพรองทางพัฒนาการและสติปัญญา  

                                           
 

47 พิมพนิต คอนดี, "ผลของกลุมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธที่มีศิลปะเป็นสื่อตอปัญญา การยอมรับและ
ภาวะซึมเศราในบุคคลภายหลังการรักษาโรคมะเร็ง." 
 48 วัชโรบล ภูวนาถ, "การศึกษาผลงานของยะโยอิ คุสะมะ (Yayoi Kusama) ที่แสดงออกถึงสภาวะความผิดปกติ
ทางจิตในชวงปี ค.ศ. 1948-2000" (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558). 
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กระบวนการของศิลปะบําบัดนั้นจะเนนไปที่กระบวนการทางศิลปะ (Process) การเลือก
เครื่องมือทางศิลปะ เพ่ือนํามาบําบัดรักษาผูปุวยใหเหมาะสมกับสภาพปัญหาของแตละคนที่แตกตาง
กัน โดยใชศิลปะเป็นสื่อกลางของการสื่อสารแบบอวัจนภาษา ซึ่งเอ้ือใหเกิดสภาวะที่ผูเขารวมการ
บําบัดรูสึกปลอดภัยและเชื่อมั่นในการแสดงออกของอารมณแ ความรูสึก ความเครียด ความคับของใจ 
ความขัดแยงและความกดดัน ที่ซอนเรนอยูภายในสวนลึกของจิตใจและไมสามารถพูดออกมาเป็น
คําพูดได ใหไดผอนคลายและปลดปลอยออกไปในทางสรางสรรคแ โดยแสดงออกมาในเชิงศิลปะผาน
การวาด, การระบายสี, การปั้น, การปะติด (รวมไปถึงกิจกรรมบําบัดอ่ืนๆ เชน การเตน การแสดง 
การเลนดนตรี เป็นตน) โดยอาจแสดงออกมาในรูปแบบของสัญลักษณแที่ตรงไปตรงมาหรือแฝง
ความหมายที่อาจเกี่ยวของกับจิตวิทยาในงานศิลปะ  7 ประการ ซึ่งไดแก ความทรงจํา 
(Remembering) ความหวัง (Hope) ความเศรา (Sorrow) การกลับสูสมดุล (Rebalancing) ความ
เขาใจในตนเอง (Self-understanding) การเติบโต (Growth) และการเห็นคุณคา (Appreciation) 

ซึ่งการแสดงออกเชิงสรางสรรคแในกระบวนการดังกลาวจะชวยใหบุคคลเขาใจและรับรู
อารมณแ ยับยั้งและควบคุมอารมณแดานลบไดดีขึ้น มีสมาธิ ลดความตึงเครียด และความวิตกกังวล อีก
ทั้งยังชวยเพ่ิมความมั่นใจในตนเอง และกลับสูสภาวะสมดุลทางอารมณแ และถึงแมวาศิลปะบําบัดจะ
เนนความงามและสุนทรียะอันเกิดจากกระบวนการในระหวางที่ทํางานศิลปะมากวาผลสัมฤทธิ์ แม
กระนั้นก็ตามผลงานที่ถูกสรางสรรคแอยางจริงใจของผูรับการบําบัดมักมีคุณคาในเชิงศิลปะแฝงอยู และ
ผลงานบางชิ้นก็ยังมีคุณคาในเชิงทัศนศิลป สุนทรียะของชิ้นงานจึงมีสวนทําใหผูสรางสรรคแเกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเอง เพ่ิมความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง กอเกิดกําลังใจและกลายเป็นแรงขับเคลื่อนใน
การดําเนินชีวิตอีกดวย 

การบําบัดโดยใชกระบวนการสรางสรรคแงานศิลปะในแตละแนวทางยังมีรายละเอียดของ
ขั้นตอนและวิธีการที่หลากหลาย โดยกระบวนการนี้แบงออกเป็น 2 รูปแบบใหญ ดังนี้ 

รูปแบบที่หนึ่ง คือ การบําบัดโดยมีนักศิลปะบําบัดหรือผูเชี่ยวชาญคอยให
คําแนะนํา สิ่งสําคัญที่เกิดขึ้นของกระบวนการนี้ คือ กระบวนการสรางสรรคแและสัมพันธภาพอัน
เกื้อกูลรวมกันของผูเขารวมกระบวนการบําบัดกับนักศิลปะบําบัด 

รูปแบบที่สอง คือ บุคคลที่มีประสบการณแศิลปะบําบัดดวยตนเอง โดยไมตอง
อาศัยคําแนะนําจากนักศิลปะบําบัดหรือผูเชี่ยวชาญดานศิลปะ แนวคิดดังกลาวนี้จะใกลเคียงกับ
กระบวนการบําบัดในแนวทาง Art as therapy คือ กระบวนการสรางสรรคแศิลปะดวยตนเองของ
บุคคลจึงถอืเป็นการบําบัดเยียวยาในตัวของมันเอง 

จากการศึกษาชี้ใหเห็นวา กระบวนการทํางานศิลปะไมเพียงแตเป็นสวนหนึ่งในการ
วินิจฉัย บําบัดรักษาโรคหรือการพัฒนาศักยภาพของบุคคลในทางการแพทยแเทานั้น หากแตยังเป็น
สวนสําคัญในการบําบัดจิตใจและอารมณแของบุคคลทั่วไปและศิลปินที่ทํางานศิลปะ ดังจะเห็น ไดจาก
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ศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลายๆ ทานที่ยึดการทํางานศิลปะเพ่ือการบําบัดเยียวยาจิตใจตนเอง เชน 
เอ็ดเวิรแด มุงคแ, ฟรีดา คาหแโล, ยะโยะอิ คุสะมะ เป็นตน 

 จากการทบทวนวรรณกรรมและสัมภาษณแนักศิลปะบําบัดพบวา ในอดีตนั้นประเทศไทย
ยังไมมีผูเชี่ยวชาญหรือนักศิลปะบําบัด จึงยังขาดองคแความรู ซึ่งทําใหศิลปะบําบัดไมเป็นที่รูจักอยาง
แพรหลาย ศิลปะบําบัดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในชวงเวลานั้น มักจะจํากัดอยูในฐานะกิจกรรมหนึ่งที่
ชวยเสริมสรางพัฒนาการของเด็กที่มีความตองการพิเศษ ใชปรับพฤติกรรมและพัฒนาบุคลิกภาพ ทั้ง
ยังมีการคนควาวิจัยไมมากนักในประเทศไทยที่เป็นประสบการณแตรงเพ่ือไปสูการบําบัดเยียวยา
รางกาย สมอง และพฤติกรรมอยางแทจริง จนกระทั่งปี พ.ศ. 2549 ไดมีการจัดประชุมวิชาการ 
“แนะนําศิลปกรรมบําบัด” (An Introductory Course on Art Therapy) โดยมีความมุงหมายที่จะ
จุดประกายความสนใจใหแกนักวิชาการไทยทั้งในวงการสาธารณะสุขและวงการศิลปะไดเห็นคุณคา
ของงานศิลปะบําบัด กิจกรรมในครั้งนั้นถือไดวาเป็นจุดเริ่มตนสําคัญที่ทําใหเกิดกระแสตื่นตัวในเรื่องนี้
มากขึ้น ประกอบกับขณะนั้นเป็นชวงเวลาที่ประเทศไทยมีนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญ และนักศิลปะบําบัด
ที่ศึกษาคนควาวิจัยเรื่องนี้เพ่ิมขึ้น ปัจจุบันจึงมีการนําศาสตรแทางเลือกแขนงใหมนี้มาใชกันอยาง
แพรหลายในวงการสาธารณะสุข และเป็นที่รูจักแพรหลายในวงการศิลปะ ทั้งการใชเพ่ือบําบัดรักษา
ผูปุวย และการใชเป็นกิจกรรมทางศิลปะในรูปแบบตางๆ 

 หากเจาะลึกเขาในวงการศิลปะพบวา ในประวัติศาสตรแศิลปะรวมสมัยของไทยก็มีศิลปิน
ที่นําเอากระบวนการสรางสรรคแผลงานศิลปะมาเป็นทางออกในการบําบัดตนเอง และมีผลงานเป็นที่
ประจักษแตั้งแตยุคแรกเริ่มของการจัดประกวดงานศิลปกรรมแหงชาติ ไดแก มีเซียม ยิบอินซอย ศิลปิน
หญิงผูควบบทบาทของแมที่ตองดูแลลูกสาวพิการจากโรคโปลิโอ มีเซียมไดสรางสรรคแผลงานศิลปะไว
จํานวนมากในรูปแบบที่เป็นจิตรกรรมและประติมากรรมที่แสดงออกใหเห็นถึงภาวะอารมณแความรูสึก
ทั้งสุขและทุกขแแมวาในยุคสมัยดังกลาวจะเป็นชวงเวลากอนหนาที่ศิลปกรรมบําบัดจะเป็นที่รูจัก
แพรหลายเชนในปัจจุบัน จึงอนุมานไดวา มีเซียมคือตัวอยางหนึ่งของศิลปินหญิงที่เริ่มทํางานศิลปะ
โดยมีจุดประสงคแใหศิลปะเป็นหลักยึดในการบําบัดเยียวยาจิตใจในการดําเนินชีวิต และเพ่ือใหเกิด
ความเขาใจที่ตรงกัน ผูวิจัยเห็นควรที่จะใชคําวา “ศิลปะในฐานะการบําบัด” ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
หลักของวิทยานิพนธแฉบับนี้ที่มุงศึกษาการใชกระบวนการสรางสรรคแผลงานศิลปะเพ่ือการบําบัด
เยียวยาตนเองของศิลปิน 

ปัจจุบันยังคงมีศิลปินรวมสมัยของไทยอีกไมนอยที่นําเอากระบวนการสรางสรรคแผลงาน
ศิลปะมาเป็นทางออกในการบําบัดตนเอง จากการศึกษา “ศิลปะในฐานะการบําบัด” อาจแบงไดเป็น  
3 แนวทาง ดังนี้ 

แนวทางท่ีหนึ่ง ศิลปินที่ใชกระบวนการทํางานศิลปะเพ่ือการทําความเขาใจชีวิต
และการบําบัดเยียวยาจิตใจของตนเอง เชน คามิน เลิศชัยประเสริฐ 
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แนวทางท่ีสอง ศิลปินที่ใชกระบวนการทํางานศิลปะเพ่ือบําบัดเยียวยาจิตใจจาก
ความเจ็บปุวยทางรางกาย เชน เมลานี ไกรแส 

แนวทางท่ีสาม ศิลปินที่ใชกระบวนการทํางานศิลปะ เพ่ือการบําบัดเยียวยาจาก
เหตุการณแที่นํามาสูความเศราในชวงเวลาหนึ่งของชีวิต แนวทางนี้จึงเป็นการระบายความเศราโศก 
ความทุกขแระทมจากประสบการณแซึ่งสงผลกระทบรุนแรงตอทั้งรางกายและจิตใจ เชน เมตตา สุวรรณ
ศร ศิลปินผูเป็นแมที่เคยเป็นโรคซึมเศราจนตองเขารับการรักษาจากการตองเผชิญภาวะเครียดที่ตอง
ดูแลลูกชายที่ปุวยเป็นโรคออทิสติก และหยิบเอาลายเสนจากภาพวาดของลูกชายมาเป็นแรงบันดาล
ใจในการทํางานศิลปะในฐานะการบําบัด และวัชราพร อยูดี ศิลปินหญิงที่ทุกขแระทมจากการสูญเสี ย
ลูกสาววัยแรกเกิด ผูตระหนักไดวาศิลปะเป็นทางออก และใชกระบวนการทํางานศิลปะในฐานะการ
บําบัดพาตัวเองออกจากความเศราโศกเสียใจ ปลอบประโลมจิตใจและแสดงความอาลัยตอการจากไป
ของลูก เนื่องดวยศิลปินทั้งสองมีประสบการณแชีวิตที่เขมขนประกอบกับมีผลงานศิลปะในฐานะการ
บําบัดเป็นที่ประจักษแชัดในแนวทางนี้ ผูวิจัยจึงยกมาเป็นกรณีศึกษาในวิทยานิพนธแฉบับนี้ ตอไป 
 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของซึ่งเป็นประโยชนแและเป็นแนวทางในการศึกษา 

พบวา เมตตาไดทําการศึกษาเปรียบเทียบภาพวาดของเด็กปกติกับเด็กออทิสติก ซึ่งแสดงใหเห็นวา

ผลงานศิลปะของเด็กออทิสติกมีความพิเศษของลายเสนที่ลื่นไหล และการจัดองคแประกอบที่ไมเป็นไป

ตามหลักทฤษฎีของศิลปะ ตางออกไปจากลายเสนของเด็กปกติที่จะเนนเขียนการเขียนภาพใหเป็นไป

ตามหลักความเป็นจริง ผูวิจัยศึกษาเพ่ือปูพ้ืนฐานความเขาใจเพ่ือนําไปวิเคราะหแภาพวาดลายเสนของ

ลูกชาย ที่เมตตาใชเป็นแรงบันดาลใจในการสรางสรรคแผลงานศิลปะชุด “เสนใยแหงความรักของแม” 

ซึ่งถือไดวาเป็นผลงานศิลปะในฐานะการบําบัดที่ศิลปินทํารวมกับลูกชาย มีผลการวิจัยยืนยันวา การ

จัดกิจกรรมศิลปะมีสวนในการเสริมสรางจินตนาการสําหรับเด็กออทิสติก การจัดกิจกรรมศิลปะและ

การเลนบําบัดแบบครอบครัวมีสวนรวม ทําใหเห็นวาผูปกครองและคนในครอบครัวเป็นสวนสําคัญใน

การชวยเหลือ และสงผลใหเด็กออทิสติกมีพัฒนาการทั้งในดานสังคม สติปัญญาและภาษาใหดียิ่งข้ึน 



  
 

 
 

บทที่ 3 
แนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง 

  
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรม เอกสาร และงานวิจัยจิตวิทยาและจิตเวชที่
เกี่ยวของกับเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับศิลปะในฐานะเครื่องมือบําบัดเยียวยาความเศรา 
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. ภาวการณแสูญเสียและความเศราโศกเสียใจ 
2. ความเศราโศกในสตรีที่สูญเสียทารกในครรภแหรือทารกแรกเกิด 
3. การเผชิญความเครียดของมารดาที่ดูแลบุตรออทิสติก 
4. ภาวะซึมเศรา 
5. แนวคิดท่ีเกี่ยวของกับการบําบัดความเศราโศกเสียใจ 

ภาวการณ์สูญเสียและความเศร้าโศกเสียใจ 
การพลัดพรากสูญเสียเป็นประสบการณแในชวงชีวิตที่มนุษยแทุกคนยอมตองประสบอยาง

หลีกเลี่ยงไมได การสูญเสียนํามาซึ่งอารมณแเศราโศกเสียใจ โดยเฉพาะการสูญเสียบุคคลสําคัญหรือ
บุคคลใกลชิดอันเป็นที่รัก เชน บิดา มารดา ญาติพ่ีนอง คูสมรส บุตร หรือเพ่ือนสนิท อารมณแความ
เศราโศกเสียใจเป็นปฏิกิริยาทางจิตใจและกระบวนการทางจิตใจที่เกิดขึ้นตามปกติ บุคคลสวนใหญ
สามารถผานพนอารมณแนี้และกลับเขาสูกิจวัตรประจําวันตามเดิมโดยไมมีความผิดปกติทางจิตใจ
เกิดขึ้น แตในบางคนอารมณแโศกเศรารุนแรงและยาวนานเกินปกติ  สงผลตอการดําเนินชีวิต และจะ
สงผลกระทบหลายอยางทั้งทางดานรางกาย อารมณแ และพฤติกรรม  เชน นอนไมหลับ น้ําหนักลด 
วิตกกังวล กลัว ละอายใจ ชวยเหลือตัวเองไมไดรวมไปถึงภาวะซึมเศรา จนถึงขั้นทํารายตัวเอง 49 โดย
ระยะเวลาที่ของอาการซึมเศราดวยสาเหตุนี้จะแตกตางกันมากในบุคคลที่มีพ้ืนฐานประสบการณแ
แตกตางกัน 

ดังนั้นเพ่ือใหบุคคลสามารถเผชิญกับความสูญเสียและหาวิธีการปรับตัวตอการสูญเสียที่
เกิดขึ้นได ในทางจิตวิทยาไดมีการทําความเขาใจเกี่ยวกับภาวการณแสูญเสีย ซึ่งเป็นสาเหตุของความ
เศราโศกเสียใจไวดังตอไปนี้ 

 

                                           
 49 ทิพยแสุดา สําเนียงเสนาะ, "การเผชิญกับภาวะสูญเสียและเศราโศก," วารสารวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี 21, 
no. 7 (2013). 
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1.1.  การสูญเสีย (Loss)  
 การสูญเสีย หมายถึง สภาพการณแที่ตองแยกจาก สูญหาย หรือตองปราศจากบางสิ่ง
บางอยางในชีวิต ซึ่งมีลักษณะเกิดข้ึนทันทีทันใด หรือคอยเป็นคอยไป เมื่อพิจารณาแนวคิดการจําแนก
ลําดับขั้นความตองการของอับราฮัม แฮโรลแด มาสโลวแ50 (Abraham Harold Maslow) (Maslow’s 
hierarchy of human need) ถาคนเราไมไดตามความตองการไมวาจะเหตุผลใดก็ตาม จะเกิดภาวะ
สูญเสีย ซึ่งจากภาวะสูญเสียที่เกี่ยวสัมพันธแกับลําดับขั้นของมาสโลวแ 51 จะจําแนกลักษณะของภาวะ
สูญเสียออกไดเป็น 5 ชนิดดังนี้ (Videbeck, 2006) 

1.1.1.  การสูญเสียทางกาย (Physiologic loss) เชน แขนหรือขาขาด ตา
บอด หูหนวก ตองตัดอวัยวะเพ่ือการรักษา เป็นตน 

1.1.2.  การสูญเสียความปลอดภัย (Safety loss) เป็นการสูญเสียความ
ปลอดภัยจากสิ่งแวดลอมหรือเหตุการณแที่รุนแรง บุคคลจะรูสึกวาความมั่นใจในความปลอดภัยและ
การไดรับการปกปักษแดูแลสูญเสียไป เชน คนในครอบครัวนิสัยกาวราวรุนแรง อาศัยอยูในที่ที่มีการกอ
การราย เสี่ยงตอการถูกทํารายเป็นตน 

1.1.3.  การสูญเสียความมั่นคงและความรูสึกเป็นเจาของ (Loss of 
security and a sense of belonging) เป็นการสูญเสียความรักและสัมพันธภาพกับคนสนิท คนใน
ครอบครัว หรือกลุมสังคม  เชน การเสียชีวิต การหยาราง การจากไป การยายถิ่นฐาน เป็นตน 

1.1.4.  การสูญเสียความเคารพนับถือตัวเอง (Loss of self-esteem) การ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกี่ยวของกับคุณคาในการทํางานหรือคุณคาของสัมพันธภาพของบุคคล ที่คุกคาม
ตอความเคารพนับถือตัวเอง เชน สูญเสียยศ ตําแหนง หนาที่การงาน เป็นตน 

1.1.5.  ความสูญเสียที่สัมพันธแกับการทําเต็มตามศักยภาพของตนเอง (Loss 
related to self-actualization) การมีภาวะที่มาเป็นอุปสรรคขัดขวางตอการไปสูเปูาหมาย หรือมี
การเปลี่ยนแปลงแนวทางที่จะไปสูอุดมการณแอุดมคติ ทําใหสูญเสียโอกาสที่จะไดทําเต็มตามศักยภาพ
ของตนเอง เชน การตองออกจากสถานศึกษา ไมไดแตงงาน เป็นตน 

                                           
50 อับราฮัม แฮโรลแด มาสโลวแ (Abraham Harold Maslow) (1 เมษายน ค.ศ. 1908 – 8 มิถุนายน 1970) เป็น

ศาสตราจารยแทางดานจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยแบรนดิส (Brandeis University) ประเทศสหรัฐอเมริกา ผูคิดคนทฤษฎีจิตวิทยา
มานุษยนิยมและทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลวแ (Maslow’s hierarchy of human need)โดยเขียนเป็นรูปพีระมิด
แหงความตองการ แสดงความตองการขั้นมูลฐานของมนุษยแ (Basic needs) มาสโลวแกําหนดหลักการวา บุคคลพยายามสนอง
ความตองการของตน เพ่ือความอยูรอดและความสําเร็จของชีวิต ดูรายละเอียดจาก Wikipedia, "Abraham Harold Maslow,"  
https://en.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow. 
 51 นภวัลยแ กัมพลาศิริ, "ผูมีภาวะสูญเสีย/เศราโศก/ภาวะซึมเศรา ," in เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 
NUR2205 การพยาบาลสุขภาพจิต (วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,2556). 
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 อยางไรก็ตาม แตละบุคคลจะมีปฏิกิริยาการตอบสนองตอการสูญเสียที่แตกตางกัน บาง
คนสามารถเผชิญกับการสูญเสียที่สําคัญและรุนแรงไปไดอยางปกติ ในขณะที่บางคนไมสามารถเผชิญ
ตอภาวะการสูญเสียได สงผลใหตองเผชิญชวงเวลาของความสูญเสียไปอยางยากลําบาก ซึ่งปฏิกิริยา
การตอบสนองนี้อาจรุนแรงจนสงผลตอภาวะจิตของบุคคลนั้นๆ ได ทั้งนี้ข้ึนอยูกับปัจจัยตางๆ ไมวาจะ
เป็นความรูสึกหรือผูกพันตอสิ่งที่สูญเสีย ประสบการณแการสูญเสีย บุคลิกภาพและความพรอมของ
บุคคลผูสูญเสีย รวมไปถึงแรงสนับสนุนจากครอบครัวและสังคม  สิ่งเหลานี้ลวนเป็นปัจจัยสําคัญที่ทํา
ใหบุคคลที่เกิดการสูญเสียมีปฏิกิริยาตอบสนองโตตอบมากนอยตางกัน ไมวาบุคคลจะเกิดการสูญเสีย
ในรูปแบบใด มักจะแสดงใหเห็นเป็นพฤติกรรมที่ตอเนื่องกัน พฤติกรรมการแสดงออกที่เกิดจากการ
สูญเสียที่สําคัญ ไดแก ความรูสึกเศราโศก ซึ่งเป็นปฏิกิริยาตอบสนองโดยรวม ประกอบดวยความคิด 
ความรูสึก ที่มีตออารมณแที่เป็นทุกขแอันเนื่องมาจากการสูญเสีย 

1.2. ความเศราโศกเสียใจ (Grief)  
ความเศราโศกเสียใจ หมายถึง ปฏิกิริยาตอบสนองปกติของบุคคลหรือครอบครัวเมื่อ

ประสบกับการสูญเสีย ความเศราโศกเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นหลังการสูญเสีย เมื่อมีการเสียชีวิตของ
บุคคลอันเป็นที่รัก ผูซึ่งมีความรักความผูกพัน ถือเป็นอารมณแความรูสึกที่มีความเป็นสากล ไมวาจะ
เป็นมนุษยแเชื้อชาติไหน นับถือใด หากวาไดประสบพบเจอเขากับเรื่องราวที่ทําใหเสียสูญเขาแลวก็ยอม
เกิดประสบการณแแบบเดียวกันเชนนี้หมด คือ มีความเศรา โดยหลักการแลว ความเศราเกิดขึ้นมาจาก
การตอบสนองตอความเจ็บปวดทางอารมณแความรูสึกของบุคคล, ความเจ็บปุวยทางกาย, การสูญเสีย
มิตรภาพ-ความสัมพันธแ, หรือแมกระทั่งการคิดถึงความตาย อันเป็นจุดสิ้นสุดของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม
เวนแมแตคนหรือสัตวแ52 

การเกิดภาวะโศกเศราเสียใจ ดําเนินไปอยางมีกระบวนการ (Grieving process) มี
ขั้นตอนของความรูสึกและปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ในปี ค.ศ. 1996 อลิซาเบธ คูเบลอรแ 
รอสสแ53 (Elizabeth Kubler Ross) จิตแพทยแเชื้อสายสวิส-อเมริกัน ผูศึกษาเรื่องภาวะเขาใกลความ
ตาย ไดกลาวถึง ลําดับขั้นของความเศรา (The 5 stages of grief and loss) เอาไวในหนังสือของเธอ
ที่ชื่อ On Death and Dying จากการที่เธอไดศึกษาผูปุวยระยะสุดทายหรือผูปุวยใกลตาย ซึ่งเธอได

                                           
 52 Psychologist Café, "ความเศร้าก็มีสถานะ,"  https://www.facebook.com/PsychologistCafe/posts/1770307646543305. 
 53 อลิซาเบธ คูเบลอรแ รอสสแ (Elizabeth Kubler Ross) (8 กรกฎาคม ค.ศ. 1926 – 24 สิงหาคม ค.ศ. 2004) 
จิตแพทยแชาวสวิส ไดรับการยอมรับวาเป็นผูบุกเบิกเร่ืองการศึกษาเกี่ยวกับความตาย โดยไดทําการสัมภาษณแผูปุวยระยะสุดทาย 
จํานวน 20 ราย เพ่ือนําเสนอแนวคิดปฏิกิริยาตอบสนองทางจิตของบุคคลทีม่ีตอภาวะใกลตาย พบวาผูปุวยเหลานีจ้ะเกิดปฏิกิริยา
ตางๆ ที่คลายคลึงกัน เรียกวา ปฏิกิริยาตอบสนองทางจิตตอภาวะใกลตายและความตาย (The process of psychological 
response to dying) ตีพิมพแในหนังสือ On Deacth and Dying ปี ค.ศ. 1969 ดูรายละเอียดจาก Wikipedia, "Elisabeth 
Kübler-Ross,"  https://en.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_K%C3%BCbler-Ross. 
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สังเกตจากผูปุวยและญาติ นํามาสูการพัฒนารูปแบบในการอธิบายการเกิดภาวะเศราโศกออกเป็น
ขั้นตอน โดยทั้ง 5 ขั้น54 ประกอบดวย  

1.2.1. ปฏิเสธและหลีกหนีความจริง (Denial and isolation) นี่คือคลื่นลูก
แรกของความเจ็บปวด เราจะเห็นปฏิกิริยาตอบสนองขั้นแรกที่มีตอการที่บุคคลรับรูถึงการเจ็บไขได
ปุวย การสูญเสียของที่หวงแหน หรือการตายของบุคคลผูเป็นที่รัก โดยเมื่อบุคคลรูความจริงดวย
ตนเองถึงสิ่งที่เป็นไปนั้นแลว ก็จะเกิดความคิดที่ปฏิเสธความเป็นจริงของสถานการณแนั้นๆ และมักจะ
พูดวา “ไมจริงแนๆ” “นี่คือเรื่องโกหก” “นี่ไมใชสิ่งที่เกิดขึ้น” “มันไมสามารถเกิดขึ้นไดหรอก” หรือ
อาจจะไมพูดออกมา แตก็คิดอยูในหัววาการสูญเสียนั้นไมใชเรื่องจริง สิ่งนี้คือกลไกอัตโนมัติเพ่ือการ
ปูองกันการช็อกทางความคิดที่เกิดขึ้นทันทีจากการไดรับรูการสูญเสีย สงผลใหขั้นนี้บุคคลเลือกปูองกัน
ความคิดเดิมของตัวเอง หลบซอนตัวจากความจริง อยางไรก็ตาม นี่เป็นการตอบสนองเพียงชั่วคราว
ระยะเวลาสั้นๆ หากกลไกการตอบสนองนี้ทํางานอยางผิดปรกติอาจจะยืดระยะเวลาของขั้นนี้ยาวนาน
จนสงผลตอสุขภาพจิต กลายเป็นปัญหาในการดําเนินชีวิตประจําวันและกอใหเกิดโรคประสาทขึ้นมา
ได 

1.2.2.  ชวงขุนเคือง (Anger) การแสดงความโกรธตอการสูญเสียที่เกิดขึ้น 
รูสึกหงุดหงิดและโกรธวาทําไมเหตุการณแแบบนี้ตองเกิดข้ึนกับตนเอง พยายามโทษวาเป็นความผิดของ
คนใดคนหนึ่ง เชน แพทยแผูรักษาตรวจผิดหรือไม โทษโชคชะตาหรือพระผูเป็นเจา รูสึกผิดและโกรธ
ตัวเอง อาจโทษวาเป็นความผิดของตัวเองที่ปฏิบัติตัวไมถูกตองและทอดทิ้งผู เสียชีวิต จากผลกระทบ
ของการปฏิเสธความจริงที่เกิดขึ้นไปในลําดับกอนหนานี้ ทําใหบุคคลตองเผชิญหนาอยูบนโลกความ
เป็นจริงบนความเจ็บปวดที่ถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งดวยความไมพรอมรับสภาพการณแ บุคคลจะเกิด
อารมณแที่เบนออกไปจากเสนปกติที่เคยเป็น ทําใหกลายเป็นคนที่มีความโกรธขุนมัวสุมอยูในใจ ซึ่ง
ความโกรธนี้ทําใหมีการแสดงทาทีที่ฉุนเฉียว และอาจมีพฤติกรรมความรุนแรงที่มุงเปูาไปที่วัตถุที่ไมมี
ชีวิต ตําหนิคนแปลกหนา, เพ่ือนสนิท และครอบครัว แมจะรูวาคนที่มารองรับอารมณแของเราจะไมได
ผิด แตดวยพ้ืนฐานที่มีความไมพอใจอยูในอารมณแ และความรูสึกที่วาตัวเองตองเจ็บปวด ขณะที่คนที่
ทําใหเจ็บปวดหรือทอดทิ้งไปกลับไมทุกขแรอน ทําใหยิ่งรูสึกผิด ทั้งโกรธตัวเอง ทั้งโมโหผูอ่ืน กลายเป็น
มนุษยแที่เต็มไปดวยโกรธมากยิ่งข้ึน 

1.2.3.  ชวงคิดตอรอง (Bargaining) บุคคลในขั้นนี้จะพยายามตอรองที่จะ
ไมตองเกิดการสูญเสีย เมื่อเริ่มมีการรับรูการสูญเสีย ก็ยังพยายามหาสิ่งตอรอง เพ่ือปลอบใจในการที่
ยังไมสามารถยอมรับการสูญเสียที่เกิดขึ้นได บางรายอาจรูสึกผิดบาป หรือกลัวบาปกรรมในอดีตจะมา

                                           
 54 Julie Axelrod, "The 5 Stages of Grief & Loss,"  https://psychcentral.com/lib/the-5-stages-of-
loss-and-grief/. 
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ตอบสนอง ซึ่งอาจจะพยายามตอดวยการสวดมนตแ ออนวอน ใหสัญญาดวยการทําบุญ บริจาค เงิน 
(บนบาน) ทําความดี เป็นตน และบางรายอาจจะรูสึกผิดคิดวาตนเคยทําผิดหรือมองวาเป็นบาปกรรม
ในอดีตที่ตามมาสนอง ทั้งที่เป็นเรื่องที่เคยทําผิดมาจริง รวมไปถึงเรื่องที่จินตนาการขึ้นมาเองดวย  มี
การตอบสนองตอความรูสึกที่คิดวาไมสามารถชวยเหลือตนเองได (Helplessness) จึงเกิดความ
ตองการที่จะกลับมาควบคุมสถานการณแไดอีกครั้ง ทําใหเริ่มคิดทบทวนเปรียบเทียบ พยายามหาที่ย้ํา
ความมั่นใจที่ใหม เชนกรณีที่คิดวาแพทยแวินิจฉัยผิดหรือรักษาไมดี นอกจากความคิดตอรองในหัว
ตัวเองแลว มักมีการวิงวอนขอรองตอพระเจาหรือสิงศักดิ์สิทธิ์ที่ มีอํานาจสูงๆ ในความพยายามที่จะ
ผัดผอนความเป็นจริงที่ไมอาจเลี่ยงไดออกไป ทวานี่คือการนําไปสูความออนแอในการปูองกันตัวเอง
จากความจริงที่เจ็บปวด 

1.2.4.  ชวงซึมเศรา (Depression) เมื่อรูแนชัดแลววาภาวะสูญเสียเกิด
ขึ้นกับตนเองแนแลว จะรูสึกหมดหวัง หดหู เบื่อหนาย ไมมีเรี่ยวแรง จนถึงอาจคิดอยากตายหรือคิดฆา
ตัวตายได มีภาวะซึมเศราอยู 2 ประเภทที่เขามามีความเกี่ยวของ ประเภทแรก คือ การเกิดปฏิกิริยา
ในเชิงปฏิบัติตอการสูญเสีย นั่นคือ ความโศกเศราและเสียใจ ที่ถูกจัดอยูในประเภทของภาวะซึมเศรา
นี้ ซึ่งผูอยูในขั้นนี้ตองการเพียงความรวมมือและคําพูดสนับสนุนที่กอใหเกิดประโยชนแ  ภาวะซึมเศรา
ประเภทที่สองเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งในความรูสึกมากขึ้นและเป็นสวนตัวมากกวา คือ การเตรียมความพรอม
อยางเงียบสงบที่จะเขาใจเรื่องราวตางๆ ดวยความจริงสักที ประหนึ่งการอําลาเรื่องราวทั้งหมด สิ่ งที่
บุคคลขั้นนี้ตองการมากๆ คือ กอด 

1.2.5.  ชวงรับความจริงและเขาใจได (Acceptance) ระยะเวลาภายใน
ลําดับขั้นนี้อาจเรียกไดวาเป็นชวงของการถอนคืน (Withdrawal) เพ่ือใหเกิดความสงบนิ่งในใจ 
(calm) อยางไรก็ดี นี่ยังไมใชชวงของความสุข และอาจตองแยกแยะใหดีถึงความแตกตางระหวางชวง
ซึมเศราใหชัดเจน เป็นระยะเริ่มกลับสูสภาพเดิม ในระยะนี้จะมีการยอมรับ รับรูและเขาใจถึงการ
สูญเสียที่เกิดขึ้น เมื่อเวลาผานไปความรูสึกและอารมณแเศรา รวมถึงสติจะคอยๆ ฟ้ืนกลับมาและการ
เศราโศกเสียใจสิ้นสุดลง รวมทั้งเปลี่ยนความสนใจมาที่หนาที่ความรับผิดชอบและการทํางาน รูสึกมี
ความสุขและแสวงหาเพื่อนและความรัก คือ การที่สามารถกลับมาเริ่มตนสมดุลของชีวิตไดใหม 

มีรายงานวาในหนังสือของคูเบลอรแ รอสสแ ฉบับพิมพแครั้งที่ 40 อัลลัน เคลเลเฮอรแ (Allan 
Kellehear) นักสังคมวิทยาดานการแพทยแและสาธารณสุข ผูเขียนคํานําไดเสนอวิธีการจัดการกับ
ความสูญเสียในรูปแบบใหม  โดยเพ่ิมสองขั้นตอนเขามาที่หัวและทาย คือ รูสึกช็อก (Shock) เป็น
กลไกการปูองกันของบุคคลที่ตองเผชิญความเจ็บปวด รวมทั้งมีอาการชินชา ขาดความรูสึกไปชั่วขณะ 
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และ มีความหวัง (Hope) เริ่มตนมองไปขางหนาและวางแผนสําหรับอนาคตมากขึ้น เรียนรูที่จะรับมือ
และมีความสุขจากประสบการณแชีวิตอีกครั้ง รวมเป็น 7 ระยะ55 
 อันที่จริงแลวคูเบลอรแ รอสสแไมไดตองการที่จะแบงการจัดการกับความรูสึกสูญเสียของ
คนเป็นขั้นๆ ที่แยกจากกันขนาดนั้น เพราะรูดีวาอารมณแของคนนั้นกลับไปกลับมาไดเสมอ ไมไดเป็น
เสนตรง ซึ่งจากแผนภูมิจะเห็นไดวาอารมณแในแตละระยะนั้นกลับไปกลับมาเหมือนอารมณแของมนุษยแ  
 

 
 

ภาพที่ 7 ภาพแสดงภาวการณแความเศราโศกเสียใจที่สัมพันธแกับชวงเวลา 
ที่มา: Kellehear, Allan. Visualizing the stages of grief in one chart , accessed 
January, 31, 2017, available from http://qz.com/832951/the-stages-of-grief-in-one-
chart/ 

                                           
 55 Sarah Slobin, "Making Sense of Loss Visualizing the Stages of Grief in One Chart "  
http://qz.com/832951/the-stages-of-grief-in-one-chart/. 
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ความเศร้าโศกในสตรีที่สูญเสียทารกในครรภ์หรือทารกแรกเกิด  
รองศาสตราจารยแพรรณพิไล ศรีอาภรณแ และเสาวนียแ เหลี่ยมไตรรัตนแ พยาบาลวิชาชีพ 

(2557) ศึกษาความเศราโศกในสตรีที่สูญเสียทารกในครรภแหรือทารกแรกเกิด56 โดยมีเนื้อหาที่เป็น
ประโยชนแตอการใหคําอธิบายถึงสาเหตุอันเป็นที่มาของความเศราโศกเสียใจของวัชราพร อยูดี หนึ่งใน
ศิลปินหญิงที่ผูวิจัยเลือกเป็นกรณีศึกษาของวิทยานิพนธแ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

การตั้งครรภแของสตรีนํามาซึ่งความหวังวาทารกที่จะคลอดออกมามีความสมบูรณแ แข็งแรง
และปลอดภัย นับเป็นความสําเร็จในภารกิจของการเป็นมารดา ความผูกพันจะเกิดขึ้นอยางเป็น
ลําดับระหวางมารดากับทารกในครรภแตั้งแตเร่ิมรูตัววาตั้งครรภแ กรณีที่มีการแทง การเสียชีวิตของ
ทารกในครรภแ หรือขณะคลอด ทําใหสตรีรูสึกถึงสูญเสียความผูกพันระหวางมารดาและทารก 
สูญเสียความคาดหวังในอนาคต ไมสามารถแสดงบทบาทความเป็นมารดาไดตามที่สังคมคาดหวัง
ไว รวมทั้งรูสึกสูญเสียความมีคุณคาในตนเอง การเสียชีวิตของทารกจึงเป็นเหตุการณแที่ทําใหสตรี
และครอบครัวมีความรูสึกเศราโศกเสียใจที่ไมสามารถสรางครอบครัวใหสมบูรณแไดดังที่เคยวาดฝัน
ไว57 นับเป็นหนึ่งในความสูญเสียที่รุนแรง แมวาในปัจจุบันการตรวจวินิจฉัยและการรักษาทางสูติ
ศาสตรแจะมีความกาวหนาอยางมาก แตการเสียชีวิตของทารกยังคงพบไดตลอด และเป็นปัญหาที่
นํามาซึ่งความเศราโศกจากการสูญเสียแกสตรีและครอบครัว 

ในสตรีที่สูญเสียทารกในครรภแหรือทารกแรกเกิด นํามาซึ่งความเศราโศกไมตางกับ
ความรูสึกที่เกิดจากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ที่กอใหเกิดปฏิกิริยาทั้งทางรางกาย จิตใจ และ
สังคม อีกทั้งมีความยากลําบากในการเผชิญและปรับตัวกับภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น เพราะในภาวะ
เชนนี้สตรีจะเกิดความสูญเสียทารกในความคาดหวัง ทารกที่ตนผูกพันรักใครตั้งแตยังไมคลอด
ออกมา ความเศราโศกที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียทารกในครรภแหรือทารกแรกเกิดมีความซับซอน
และแตกตางกันไปในสตรีแตละคน58 จากปัจจัยพื้นฐานของครอบครัว ประสบการณแของสตรีใน
อดีต ความสัมพันธแภายในครอบครัว เชน ในสตรีที่มีสามีหรือคนในครอบครัวคอยใหกําลังใจจะ
สามารถผานวิกฤตินี้ไปไดเร็วกวาครอบครัวที่มีความขัดแยงกัน เป็นตน 

 
 

                                           
 56 พรรณพิไล ศรีอาภรณแ and เสาวนียแ เหลี่ยมไตรรัตนแ, "ความเศราโศกในสตรีที่สูญเสียทารกในครรภแหรือทารก
แรกเกิด," พยาบาลสาร (Nursing Journal) 41, no. 5 (2014). 
 57 ibid. 
 58 ibid. 
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2.1  ปฏิกิริยาเศราโศกจากการสูญเสียที่สตรีอาจแสดงออก แบงไดเป็น 4 ดาน ที่มักจะ
สัมพันธแกัน59 ดังนี้ 

2.1.1 การแสดงออกทางความรูสึก สตรีอาจมีความรูสึกหลากหลาย เชน 
เศราโศกเสียใจ โหยหา โกรธ รูสึกอับอาย หมดหวัง รูสึกผิด เป็นตน โดยบางรายอาจโกรธตัวเอง 
สามี หรือญาติ อาจเกิดการกลาวโทษแพทยแ และพยาบาล  บางรายอาจรูสึกผิดคิดวาตัวเองทําสิ่ง
ไมดี หรือโทษการกระทําของตัวเองในระหวางตั้งครรภแ ที่อาจสงผลจนทําใหบุตรเสียชีวิต เชน การ
ทํางานหนัก เป็นตน ทั้งนี้ภาวะอารมณแและความรูสึกดังกลาว อาจเกิดซ้ําแลวซ้ําอีก กลับไป
กลับมา จนกวาสตรีจะยอมรับความจริงของการสูญเสียได 

2.1.2 การแสดงออกทางกาย สตรีอาจมีการแสดงออกทางรางกายที่
ตามมาพรอมกับความเศราโศก เชน ปวดทอง ไมอยากอาหาร แนนหนาอกหรือจุกแนนลําคอ ไว
ตอเสียงมากข้ึน หายใจลําบาก ออนแรง พลังงานลดลง ปากแหง ซึ่งลวนแลวแตเป็นการแสดงของ
ระบบปูองกันตามธรรมชาติของรางกาย 

2.1.3 การแสดงออกทางการรับรู สตรีอาจมีการรับรูที่หลากหลาย เชน 
ปฏิเสธ ไมเชื่อ สับสน อาการเพอฟัน ประสาทหลอน อาจมีในชวง 2-3 สัปดาหแแรก การพยายาม
หลีกหนีจากความเศราโศก โดยปฏิเสธ ไมยอมรับความจริงนั้น อาจชวยทําใหลืมความเศราโศกไป
ไดชั่วคราว แตไมสามารถหลีกนี้ความรูสึกเชนนี้ตลอดไปได การรับรูนี้จึงตองไดรับการแกไข 
มิฉะนั้นอาจเป็นสาเหตุใหเกิดความเจ็บปุวยทางรางกายหรือความเจ็บปุวยทางจิตใจ 

2.1.4 การแสดงออกทางพฤติกรรม สตรีอาจแสดงอาการนอนหลับยาก
หรือตื่นเร็ว รับประทานอาหารไดมากขึ้นหรือนอยลง ใจลอย แยกตัวจากสังคม ถอนหายใจ 
กระวนกระวาย กระสับกระสาย เป็นตน 

2.2 ปัจจัยที่เก่ียวของกับความเศราโศก 
2.2.1 ลักษณะความผิดปกติของทารกถาทารกมีรูปรางวิปริตตางๆ อยาง

รุนแรง เกิดความผิดปกติของอวัยวะหลายสวน หรือคุกคามชีวิตทารก จะทําใหความรุนแรงของ
ปฏิกิริยามีมากกวารายที่ทารกมีความผิดปกติไมรุนแรงและมองเห็นไมชัดเจน  

2.2.2 ความผูกพันทางใจกับบุตรการสูญเสียบุตรในขณะเริ่มตั้งครรภแ 
ยอมจะมีความผูกพันทางใจนอยกวาการสูญเสียบุตรขณะใกลคลอด เนื่องจากยิ่งอายุครรภแมากขึ้น 
ทารกในครรภแจะเริ่มดิ้นแลว มารดาจะรูสึกรักใครและผูกพันกับทารกในครรภแมากกวาการตั้งครรภแ
ระยะแรก นอกจากนี้ความผูกพันนี้ยังขึ้นอยูกับความตองการบุตร และความคาดหวังของบุคคลใน

                                           
 59 Harold I. Kaplan and Benjamin J. Sadock, Comprehensive Textbook of Psychiatry, Vols. 1-2 
(Williams & Wilkins Co, 1989). อางถึงใน พรรณพิไล ศรีอาภรณแ and เสาวนียแ เหลี่ยมไตรรัตนแ, "ความเศราโศกในสตรีที่สูญเสีย
ทารกในครรภแหรือทารกแรกเกิด." 
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ครอบครัว วามีมากนอยเพียงใด เชน ครอบครัวที่ยังไมมีบุตร และจะไมมีโอกาสมีบุตรอีกตอไป 
ความผูกพันยอมมีมากกวาครอบครัวที่เคยมีบุตรมาแลว ทําใหความเศรารุนแรงมากกวา 

2.2.3 แนวความคิดและความเชื่อที่เกี่ยวกับการสูญเสีย โดยเฉพาะการ
สูญเสียที่เกี่ยวของกับการเสียชีวิต ซึ่งมักจะเกี่ยวของกับศาสนาที่นับถือ หากสตรีและครอบครัว
เชื่อวา การเสียชีวิตของทารกเป็นการพนทุกขแ ความเศราโศกเสียใจจะนอยกวามารดาที่เชื่อวาการ
ตายเป็นการลงโทษคนบาป 

2.2.4 ประสบการณแทั้งทางตรงและทางออมเกี่ยวกับการสูญเสีย โดย
พบวาประสบการณแในอดีตที่สตรีและครอบครัวเคยใชในการแกปัญหา และการปรับตัวตอการ
สูญเสียจะมีผลตอการปรับตัวของบุคคลในอนาคตดวย แตก็มีการศึกษาพบวามารดาที่เคยสูญเสีย
ทารกในครรภแมากอนจะมีความเศราโศกจากการสูญเสียมากกวามารดาที่ไมเคยสูญเสีย60 

2.3 ผลของความเศราโศกตอการสูญเสียทารกในครรภแ  
ความเศราโศกตอการสูญเสียทารกในครรภแสงผลกระทบตอสตรีและครอบครัว ภาวะ

เศราโศกจากการสูญเสียสงผลกระทบตอภาวะสุขภาพกาย และจิตใจของสตรี61 ดังนี้ (Luise, 
Jermy, May, Costello, Collin, & Bourne, 2002: 873-875; Geller, Klier, & Neugebauer, 
2001: 434-438) 

2.3.1 ผลกระทบตอสุขภาพกาย ผลกระทบตอสุขภาพกาย ที่อาจเป็นผล
มาจากปฏิกิริยาเศราโศกที่มีการแสดงออกทางกาย ทําใหสตรีสูญเสียสมรรถภาพทางรางกาย เกิด
ความเหนื่อยออน เซื่องซึม สูญเสียพลังงาน สงผลใหภูมิตานทานรางกายต่ําลง  

2.3.2 ผลกระทบตอจิตใจ สตรีอาจมีความรูสึกสับสน มีอาการเพอฝัน 
ประสาทหลอน ในชวง 2-3 สัปดาหแแรก ความเศราโศกที่คงอยูเป็นเวลานานนับเดือนหรือปี สงผล
ใหสตรีเกิดความวิตกกังวล บางรายเกิดภาวะซึมเศรา โดยเฉพาะในสตรีที่ขาดการประคับประคอง
ทางจิตใจจากคูสมรส ไมมีความเขมแข็งทางอารมณแ ใชวิธีเผชิญปัญหาไมเหมาะสม ความเศราโศก
อาจเกิดตอเนื่องไปจนถึงการตั้งครรภแครั้งตอไปทําใหสตรีมีความวิตกกังวลเพิ่มสูงขึ้นสงผลตอ
สุขภาพของทารกในครรภแ รวมทั้งสงผลตอความรูสึกผูกพันกับทารกในครรภแคร้ังตอไป 

2.3.3 ชวงเวลาของความเศราโศกเสียใจ ในแตละสังคม รูปแบบ และ
ระยะเวลาของความโศกเศราจะแตกตางกัน อยางไรก็ตามกระบวนการของความโศกเศราจะไมจบ
ลงทั้งหมดภายในเวลาดังกลาว แตลักษณะบางอยางอาจยังหลงและมีอยูตลอดไป แมแตกับผูที่

                                           
 60 Pamela A Geller, Claudia M Klier, and Richard Neugebauer, "Anxiety Disorders Following 
Miscarriage," The Journal of clinical psychiatry  (2001). อางถึงใน พรรณพิไล ศรีอาภรณแ and เสาวนียแ เหลี่ยมไตรรัตนแ, 
"ความเศราโศกในสตรีที่สูญเสียทารกในครรภแหรือทารกแรกเกิด." 
 61 Ciro Luise et al., "Outcome of Expectant Management of Spontaneous First Trimester 
Miscarriage: Observational Study," Bmj 324, no. 7342 (2002). อางถึงใน พรรณพิไล ศรีอาภรณแ and เสาวนียแ เหลี่ยมไตร
รัตนแ, "ความเศราโศกในสตรีที่สูญเสียทารกในครรภแหรือทารกแรกเกิด." 
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สามารถดําเนินชีวิตไดตามปกติ ความเศราโศกเสียใจของคนสวนใหญจะไมหมดไปทั้งสิ้นหรือถาวร 
แตจะเป็นชั่วระยะหนึ่งแลวจางหายไปจากจิตใจและกลับมีใหมเม่ือไดรับสิ่งกระตุนบางอยาง62 

2.3.4 ผลของความเศราโศกตอการสูญเสียทารกในครรภแตอสัมพันธภาพ
กับคูสมรส หากคูสมรสไมเขาใจถึงความรูสึกของความเศราโศกที่เกิดขึ้น อาจทําใหเกิดปัญหา
สัมพันธภาพระหวางคูสมรส เกิดปัญหาครอบครัวที่รุนแรงและเกิดการหยารางตามมาได ซึ่งความ
หางเหินของคูสมรสมรความเกี่ยวของกับความไมสมดุลทางอารมณแ ความรูสึกซึมเศรา วิตกกังวล 
สับสน และความไมมั่นคงทางอารมณแ63 โดยสตรีที่มีสัมพันธภาพหางเหินกับคูสมรสมองวาการแทง
บุตรทําใหรูสึกวาชีวิตถูกทําลาย โดดเดี่ยว อางวาง ตึงเครียด และกลัวการตั้งครรภแคร้ังตอไป ทําให
รูสึกไดรับความรักและการประคับประคองจากคูสมรสนอยลง ทําใหสตรีเหลานี้หลีกเลี่ยงการมี
เพศสัมพันธแ ความตองการทางเพศลดลง สงผลใหเกิดความตึงเครียดในชีวิตสมรส สําหรับสตรีที่
ไดรับการสนับสนุน ประคับประคอง เอาใจใสจากคูสมรสจะยิ่งเพิ่มความรัก ความผูกพันตอกัน
มากข้ึน 

พฤติกรรมการเผชิญความเครียดในมารดาของเด็กออทิสติก 
ผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรม เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ ประสบการณแของ

มารดาที่เลี้ยงดูบุตรออทิสติก เพ่ือทําความเขาใจถึงความรูสึกของเมตตา สุวรรณศร ในสถานะของแม
ผูทําหนาที่ดูแลบุตรชายออทิสติก ซึ่งเป็นศิลปินหญิงที่ทานที่ถูกเลือกมาเป็นกรณีศึกษาของ
วิทยานิพนธแนี้ 

มีรายงานการศึกษาพบวาความเจ็บปุวยของสมาชิกในครอบครัวมีผลกระทบทางอารมณแ
ตอบุคคลในครอบครัว เมื่อครอบครัวประเมินวา การเจ็บปุวยนั้นเป็นการคุกคาม หรือการสูญเสียที่
รุนแรง ครอบครัวจะเกิดความรูสึกเครียดและซึมเศรา64 และครอบครัวตองเผชิญปัญหาทางเศรษฐกิจ 
เนื่องจากมีภาระคาใชจายที่เพ่ิมขึ้น ในการดูแลและรักษาพยาบาล อีกทั้งอาการที่เกิดขึ้นกับผูปุวยนั้น
สงผลกระทบตอครอบครัว ซึ่งเป็นสวนสําคัญในการเลี้ยงดูผูปุวย  ในกรณีผูปุวยนั้นเป็นบุตร 
ภาระหนาที่นี้ก็จะตกไปอยูที่บิดามารดาซึ่งถือวาเป็นผูที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในครอบครัว โดยเฉพาะ
มารดาซึ่งมีบทบาทมากตอการเลี้ยงดูบุตร อีกทั้งความผูกพันกับบุตรมากกวาบิดา โดยธรรมชาติแลวก็
                                           
 62 สมภพ เรืองตระกูล, ความเครียดและอาการทางจิตเวช (กรุงเทพฯ โรงพิมพแเรือนแกวการพิมพแ, 2547). 
 63 อภิชาต จํารัสฤทธฺรงคแ, ธอมัส แบลรแ, and ปัทมา วาพัฒนวงศแ, "ผลกระทบของการเสียชีวิตของบุตรตอความ
มั่นคงของชีวิตสมรสของคนไทย,"  http://www.jpsr.mahidol.ac.th. อางถึงใน พรรณพิไล ศรีอาภรณแ and เสาวนียแ เหลี่ยมไตร
รัตนแ, "ความเศราโศกในสตรีที่สูญเสียทารกในครรภแหรือทารกแรกเกิด." 
 64 Carol B Danielson, Brenda Hamel-Bissell, and Patricia Winstead-Fry, Families, Health & Illness: 
Perspectives on Coping and Intervention (Mosby Inc, 1993). อางถึงใน มนัสวี จําปาเทศ, "การศึกษาการประเมิน
สถานการณแความเครียด การเผชิญความเครียดและผลลัพธแการปรับตัวของมารดาที่ดูแลเด็กออทิสติก" (จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย , 
2546). 
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ยอมปรารถนาจะไดเห็นบุตรของตนเจริญเติบโตแข็งแรงดวยพัฒนาการที่สมบูรณแ อาการเจ็บปุวยของ
บุตรจึงถือไดวาเป็นสถานการณแที่สรางความตึงเครียดแกมารดามากที่สุดสถานการณแหนึ่ง จึงพบว า
มารดามีปัญหาดานสุขภาพจิตและความเครียดมากกวาบิดา65 ความเครียดจะทําใหเกิดผลกระทบทั้ง
รางกายและจิตใจ ปฏิกิริยาตางๆ ของมารดาที่เกิดขึ้นอาจจะมีผลทําใหบุตรไมไดรับการดูแล การมี
บุตรมีความผิดปกติจึงสงผลตอความเครียด และการปรับตัวตอความเครียดของมารดาเป็นอยางมาก
โดยเฉพาะอยางยิ่งการมีบุตรออทิสติก66 

เด็กออทิสติก67 คือ เด็กที่มีความผิดปกติหรือบกพรองในพัฒนาการดานสังคม ดานการ
สื่อความหมาย และดานอารมณแอยางรุนแรงแสดงออกโดยเด็กไมสามารถสรางสัมพันธภาพระหวาง
บุคคล ไมสบตาคน ไมสามารถสื่อความหมายกับบุคคลได เมื่อมีอาการเจ็บปุวยทางกายหรือไดรับ
ความเจ็บปวด เด็กจะไมรูจักชวยเหลือตนเอง ไมรูจักการตอสูปูองกันตนเองจากอันตรายตางๆ 
บางครั้งมีพฤติกรรมแสดงออกทางอารมณแไมสมเหตุสมผล เชน จะไมยอมเปลี่ยนแปลงอะไรงายๆ 
โดยเฉพาะกิจวัตรประจําวัน เชน การกิน การนอน การขับถาย ชอบเลนหรือสนใจบางสิ่งบางอยาง
ซ้ําๆ เชน ชอบเปิดปิดไฟ เลนของเลนที่หมุนได ชอบดูการหมุนของใบพัดลม ชอบโฆษณาทางโทรทัศนแ  

จากลักษณะความผิดปกติของเด็กออทิสติกที่กลาวมาขางตน จะเห็นวามารดาของเด็ก
ออทิสติกตองประสบกับความเครียดตางๆ จากการดูแลบุตรรวมทั้งความเครียดตางๆ ที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจําวัน นับตองแตรับรูวา บุตรเป็นโรคที่ไมสามารถรักษาหาย เชน เกิดความรูสึกสูญเสีย ไม
ยอมรับความจริง ผิดหวัง เศราโศก เสียใจ ทอแท อับอาย โกรธ สงสาร วิตกกังวล เป็นตน รวมถึง
ภาระตางๆ ในการดูแลเด็กออทิสติกที่เกิดตามมา กอใหเกิดผลกระทบตอมารดาที่มีบุตรออทิสติก ทํา
ใหเกิดความตึงเครียดสูงในการเลี้ยงดู  

ศิริพร สุวรรณทศ  ไดกลาวสรุป ไวในหนังสือ คูมือสําหรับบิดา-มารดาในการเลี้ยงดูเด็ก
ออทิสติก (2536) ถึงภาวะความตึงเครียดของมารดาเด็กออทิสติก เป็นสาเหตุของปัญหาหลายดาน68 
ดังนี้ 

                                           
 65 AnnMaria B. Rousey, Sherwood Best, and Jan B. Blacher, "Mothers' and Fathers' Perceptions 
of Stress and Coping with Children Who Have Severe Disabilities," American Journal on Mental Retardation 
97, no. 1 (1992). อางถึงใน ศิราณี มหามาตยแ, "พฤติกรรมการเผชิญความเครียดในมารดาของเด็กออทิสติก" (จุฬาลงกรณแ
มหาวิทยาลัย, 2546). 
 66 "พฤติกรรมการเผชิญความเครียดในมารดาของเด็กออทิสติก." 
 67 เพ็ญแข ลิ่มศิลา, รวมเร่ืองนารูเกี่ยวกับ "ออทิซึม", พิมพแคร้ังที่ 1 ed. (สมุทรปราการ: โรงพยาบาลยุวประสาท
ไวทโยปถัมภแ, 2541). อางถึงใน ศิราณี มหามาตยแ, "พฤติกรรมการเผชิญความเครียดในมารดาของเด็กออทิสติก." 
 68 ศิริพร สุวรรณเทศ, คูมือสําหรับบิดา-มารดาในการเลี้ยงดูเด็กออทิสติก (ชวนพิมพแ, 2536). อางถึงใน ศิราณี 
มหามาตยแ, "พฤติกรรมการเผชิญความเครียดในมารดาของเด็กออทิสติก." 
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3.1 ความสัมพันธแระหวางสามีภรรยาไดรับการกระทบเนื่องจากมารดาตองใชเวลาสวน
ใหญในการดูแลบุตร บางครอบครัวบิดาถอยหางผลักภาระการชวยเหลือไวกับมารดาเพียงลําพัง หรือ
บิดาทุมเทกับงานมากข้ึน ทอดทิ้งบุตรจนลงเอยดวยการหยารางในที่สุด 

3.2 บรรยากาศในครอบครัวเต็มไปดวยความกดดันเพราะบิดามารดาเกิดความเครียดทํา
ใหไมสามารถสื่อสารสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางสมาชิกในครอบครัวไดลูกคนอ่ืนอาจเกิดความรูสึก
ถูกละเลย เกิดปัญหาอิจฉาระหวางพี่นองเนื่องจากใหความสนใจบุตรออทิสติกมากเกินไป 

3.3 มารดาตองจัดการกับการดําเนินชีวิตใหมเนื่องจากลักษณะและพฤติกรรมของเด็ก
ออทิสติก จะเห็นไดชัดถึงความผิดปกติ บางครอบครัวแยกตัวโดดเดี่ยว ไมติดตอกับเพ่ือนฝูง ไม
ตอนรับผูมาเยี่ยมเยียนที่บาน บางครั้งมารดาจะหลีกเลี่ยงที่จะพาบุตรออกไปนอกบาน โดเยเฉพาะใน
รายที่เด็กโตและมีปัญหาดานพฤติกรรมที่รุนแรง 

3.4 มารดาออกไปประกอบอาชีพไมได เพราะขาดคนชวยดูแลบุตรทําใหภาระเรื่อง
คาใชจายของครอบครัวเพ่ิมสูงขึ้น เพราะตองใชในการดูแลชวยเหลือลูกที่เป็นออทิสติก 

3.5 มารดาเกิดความเครียดและซึมเศราเรื้อรัง กลาวโทษวาเป็นความผิดของตนที่ทําให
ลูกผิดปกติ 

3.6 มารดาจะกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับบุตรในอนาคต กังวลวาตนจะไมสามารถ
ดํารงชีวิตในสังคมไดอยางปกติ กลัววาบุตรของตนจะตองไปอยูในสถานรับเลี้ยงเด็กหรือสถาน
สงเคราะหแเมื่อบิดามารดาเสียชีวิต 

3.7 มารดาจะกังวลเกี่ยวกับอาการและระยะเวลาในการรักษาซึ่งเด็กออทิสติกตองใช
ระยะเวลาในการรักษายาวนาน อาการของเด็กจะคอยๆ ดีขึ้นอยางชาๆ บางรายพบวาไมมี
ความกาวหนาทางการรักษาเลย 

จากการทบทวนวรรณกรรม เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับขางตนพบวา มีหลายปัจจัยที่
เป็นสาเหตุใหมารดาผูดูแลบุตรออทิสติกเกิดความตึงเครียด กรมสุขภาพจิต ไดกลาวถึงผลของ
ความเครียดที่สงผลกระทบตอบุคคล69 ดังตอไปนี้ 

ความเครียดในระดับต่ าๆ และความเครียดในระยะไมนานจนเกินไป จะกระตุนใหทําสิ่ง
ตางๆ อยางกระตือรือรน 

ความเครียดในระดับปานกลาง อาจมีผลตอพฤติกรรมในลักษณะที่ทําอะไรซ้ําๆ เชน 
กินมาก นอนไมหลับ ตลอดจนติดยา ติดสุราได 

                                           
 69 ธงชัย ทวิชาชาติ and คนอื่นๆ, รายงานการวิจัยเร่ืองความเครียดและสุขภาพจิตของคนไทย (กรุงเทพฯ: กรม
สุขภาพจิต, 2541). 
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ความเครียดในระดับสูง หรือความเครียดในระดับรุนแรง หรือความเครียดที่เกิดขึ้นเป็น
ระยะเวลานาน จะสงผลเสียในหลายดาน ดังนี้ 

ผลเสียทางร่างกาย เกิดความไมสมดุลของฮอรแโมน ที่ทําหนาที่ควบคุมการ
ทํางานของระบบตาง ๆ ในรางกาย ทําใหรางกายทํางานบกพรอง เชน มีอาการปวดศีรษะ ปวดทอง  
ฯลฯ และยังสงผลทําใหเกิดโรคทางกายที่มีสาเหตุมาจากจิตใจ (Psychosomatic Disease) เชน หนา
มืด เป็นลม เจ็บหนาอก ความดันโลหิตสูง โรคผิดหนัง โรคมะเร็ง หรืออาจทําใหโรคที่เป็นอยูกําเริบ 
เชน โรคเบาหวาน เป็นตน 

ผลเสียทางจิตใจและอารมณ์ จิตใจของบุคคลที่เครียดจะหมกมุนครุนคิดไมสนใจ
สิ่งรอบตัว ใจลอย สมาธิลดลง หลงลืม ตัดสินใจไมได ขาดความระมัดระวัง ทําใหจิตใจขุนมัว หงุดหงิด 
โมโหงาย เสียความเชื่อมั่นในความสามารถที่จะจัดการกับชีวิตของตนเอง บางรายตกอยูในภาวะ
ความเครียดที่ยาวนานมากๆ อาจกอใหเกิดอาการทางจิตใจ จนกลายเป็นโรคจิต หรือโรคประสาทได 

ผลเสียด้านความคิด ความเครียดนอกจากจะไมเกิดประโยชนแแลวยังเป็นโทษตอ
ตนเอง กอเกิดเป็นความเครียดทวีคูณ ความเครียดที่เกิดจากสภาพการณแที่มาคุกคามยังไมเทากับ
ความเครียดที่เกิดจากความคิดของบุคคลที่วิพากษแวิจารณแตนเองในทางลบ คิดทอแทหมดหวัง คิด
บิดเบือนไมมีเหตุผล คิดเขาขางตัวเองและโทษผูอ่ืน เป็นตน 

ผลเสียต่อครอบครัว การระบายความรูสึกและพฤติกรรมในทางลบอาจ
สงผลเสียไปถึงสัมพันธภาพของสมาชิกในครอบครัว เชน เกิดการทะเลาะวิวาท ไมเชื่อใจกัน ขาด
ความสนใจเรื่องเพศ สมาชิกไมพูดจากัน หรือไมใชเหตุผลในการพูดคุยกัน เป็นตน 

ผลเสียต่อความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ผลจากความเครียดอาจสงผลแสดงอาการ
กาวราว เจาระเบียบวินัยมากขึ้น อาจทํางานตอตานเปูาหมายของหนวยงาน ทําใหเกิดการแตกความ
สามัคคีในหมูคณะ 

ผลเสียทางด้านเศรษฐกิจ ความเครียดกอใหเกิดผลเสียดานเศรษฐกิจอยาง
ใหญหลวงจากการขาดงาน ผลของการทํางานลดลง ประสิทธิภาพการทํางานลดลง และเมื่อบุคคล
ปุวยก็ยอมสูญเสียคาใชจายในการรักษาพยาบาล  

จะเห็นไดวาผลของความเครียดในแตละดานของบุคคลจะเชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ และ
ผลเสียเหลานี้ก็ไมไดมีผลกระทบเฉพาะบุคคลเทานั้นแตจะกระทบตอบุคคลรอบขาง ตลอดจนสังคม
โดยรวมอีกดวย  
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ภาวะซึมเศร้า 
ภาวะซึมเศรา (Depression) หมายถึง ภาวะที่แสดงความเบี่ยงเบนทางดานอารมณแ ดาน

ความคิด ดานแรงจูงใจ ดานรางกายและพฤติกรรม เนื่องจากบุคคลมีความคิดอัตโนมัติทางดานลบ
ตอตนเอง สิ่งแวดลอมและอนาคต ทําใหบุคคลแสดงออกโดยตําหนิและลงโทษตัวเอง มองตนเอง
วาไรประสิทธิภาพ ไมมีคุณคาและอนาคต ทําใหบุคคลแสดงออกโดยตําหนิและลงโทษตัวเอง มอง
ตนเองวาไรประสิทธิภาพ ไมมีคุณคาเกิดความเบื่อหนาย ขาดแรงจูงใจ สิ้นหวัง ออนเพลีย เบื่อ
อาหาร นอนไมหลับ และมีพฤติกรรมแยกตัวจากสถานการณแตางๆ มีความสัมพันธแกับผูอื่น
นอยลง70 

ศาสตราจารยแนายแพทยแมาโนช หลอตระกูล จิตแพทยแและอาจารยแจากภาควิชาจิตเวช
ศาสตรแ คณะแพทยแศาสตรแโรงพยาบาลรามาธิบดี อธิบายวา ภาวะซึมเศราเป็นพยาธิสภาพจากจิตที่มี
ระดับความรูสึกเศรารุนแรงหรือเรื้อรัง รูสึกหมดหนทาง มีภาวะสิ้นยินดีและมีอารมณแหรือพฤติกรรม
อ่ืนๆ รวมดวย ซึ่งหากถูกวินิจฉัยโดยแพทยแ จะถูกเรียกวาโรคซึมเศรา โดยทั่วไปคําวา ภาวะซึมเศรา 
(Depression) และคําวา ความเศรา (Sad) มีความหมายเหมือนกัน แตในทางคลินิค ภาวะซึมเศรา 
จะประกอบดวยความรูสึกมากกวา 1 อยาง เชน ความโกรธ ความกังวล ความกลัว ความรูสึกผิด 
ความสิ้นหวัง ความไรอารมณแ และความเศรา ซึ่งจัดเป็นอันตรายตอรางกาย และมีผลกระทบตอการ
ทํางานของสมอง71 

4.1 ความเสี่ยงตอการเป็นโรคซึมเศราในสตรี 
 สมพร รุงเรืองกลกิจ, ศิริพร จิรวัฒนแกูล, ธรณินทรแ กองสุข, สุพัตรา สุขาวห, 

จินตนา ลี้จงเพิม่พูน, เยาวเรศ สุตะโท (2555) ไดนําเสนอประเด็นเพศภาวะที่มีความเกี่ยวของกับการ
เป็นโรคซึมเศราในผูหญิงไทย โดยเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ และวิเคราะหแผานมุมมองเพศภาวะ กลุม
ตัวอยางเป็นหญิงที่ไดรับการวินิจฉัยวาเป็นโรคซึมเศราและอยูภายใตโครงการศึกษา เรื่องการศึกษา
ระยะยาวการดําเนินโรคซึมเศราและความสัมพันธแกับการฆาตัวตายในคนไทย ของกรมสุขภาพจิต 
จํานวน 25 คน และผูใหขอมูลรองซึ่งเป็นสามีของผูปุวย จํานวน 12 คน เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแ
เชิงลึก และสนทนากลุม วิเคราะหแขอมูลดวยวิธีการวิเคราะหแเนื้อหาตามแนวคิดเพศภาวะ  ผล
การศึกษาพบวา ทั้งผูใหขอมูลหลักและขอมูลรองมีความเห็นตรงกันวา หญิงภายใตการปฏิบัติตัวตาม

                                           
 70 Aaron T. Beck, Depression: Clinical, Experimental, and Theoretical Aspects (University of 
Pennsylvania Press, 1967). อางถึงใน พิมพนิต คอนดี, "ผลของกลุมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธที่มศีิลปะเป็นสื่อตอปัญญา 
การยอมรับและภาวะซึมเศราในบุคคลภายหลังการรักษาโรคมะเร็ง." 
 71 มาโนช หลอตระกูล, "โรคซึมเศราโดยละเอียด". 



  41 

บทบาทหนาที่ของผูหญิง ทําใหมีความเสี่ยงตอการเป็นโรคซึมเศรา แกนสาระท่ีคนพบ ประกอบดวย 5 
ประเด็น72 คือ  

1) เหลาและมีผูหญิงเป็นธรรมดาสําหรับผูชาย สังคมไทยเป็นสังคมที่ยอมรับวา
การดื่มเหลาเป็นเร่ืองปกติธรรมดาสําหรับเพศชาย รวมถึงการที่ผูชายมีความสัมพันธแทางเพศนอก
สมรสไมถือเป็นเร่ืองเสียหาย แมวาปัจจุบันคานิยมนี้เริ่มมีการปฏิเสธไมไดรับการยอมรับ แตการที่
ทั้งหญิงชายถูกปลูกฝังถึงความปกติในสองเรื่องนี้มายาวนาน ทําใหผูหญิงหลายคนตองจํายอม 
อดทนตอความเครียดเร้ือรังในพฤติกรรมของสามีที่กินเหลาและมีผูหญิงอื่น 

2) ความรับผิดชอบตอครอบครัวไมมีเวลาหยุด ผูหญิงมีความเสี่ยงตอการเป็น
โรคซึมเศรามากกวาผูชาย อันเนื่องมาจากความรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ในครอบครัวทําใหมี
เรื่องตองคิด แกปัญหาตางๆ จัดสรรเงินใหเพียงพอ ตอคาใชจายตางๆ ในครอบครัว ทําทุกอยาง
เพื่อใหบุตรและสามีมีกิน อบรมสั่งสอนบุตร เป็นที่ปรึกษาใหกับคนในครอบครัว 

3) เป็นความผูกพันแม-ลูก เนื่องจากผูหญิงถูกคาดหวังจากสังคมวามีหนาที่
อบรมสั่งสอนลูก ทําใหลูกใชเวลาสวนใหญอยูกับผูหญิง (แม) เกิดความใกลชิดผูกพันมากกวาผูเป็น
พอซึ่งเป็นผูชาย และตองเป็นผูรับผิดชอบหลัก กอใหเกิดความตึงเครียดสําหรับผูเป็นแมและเสี่ยง
ตอการเป็นโรคซึมเศรามากกวา 

4) ตัดใจไมได แมวาจะอยูในครอบครัวเดียวกันเผชิญกับปัญหาเหมือนกัน เชน 
พฤติกรรมลูก ปัญหาเศรษฐกิจในครอบครัว แตเพศหญิงและเพศชายมีมุมมองตอปัญหาแตกตางกัน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเพศชายไมจมอยูกับความคิดนานซึ่งถูกมองวาเป็นคนใจแข็งกวาเพศหญิง 

5) ผูหญิงตองอยูในบาน จากบรรทัดฐานของสังคมที่ยอมรับวาการออกนอก
บานของผูชายเป็นเร่ืองปกติ ทําใหผูชายบางคนมีความเสี่ยงตอการติดสุรา แตผูหญิงที่ดีควรอยูบาน 
ทําใหผูหญิงมีความเสี่ยงตอการเป็นโรคซึมเศรามากกวา เพราะผูหญิงขาดโอกาสในการปฏิสัมพันธแ
กับคนนอกบาน การอยูในสิ่งแวดลอมเดิมๆ ทําใหไมมีสิ่งหันเหความสนใจไปได ตกอยูในวงจร
ความคิดเดิมๆ  

บทบาทหนาที่ในครัวเรือนของเพศหญิงในการดูแลตอบสนองความตองการของสมาชิก
ในครอบครัวใหสมาชิกมีความสุขสบาย งานนี้เป็นงานที่ตองกระทําตอเนื่องหลายชั่วโมง แตงานนี้ไม
ถูกใหคาเมื่อเปรียบเทียบกับงานที่มีรายไดของผูชายที่ไดรับการยอมรับวามีความสําคัญตอครอบครัว  
โดยเฉพาะหากเป็นครัวเรือนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจดวยแลว ยอมทําใหผูหญิงตองคิดบริหารแกไข
ปัญหาในทรัพยากรที่มีจํากัดของครอบครัว การตองคิดแกไขปัญหาแมวาจะถูกมองวาเป็นเรื่อง
เล็กนอยแตตองคิดตลอดเวลา นําไปสูการเกิดวงจรความคิดหมกมุน (Ruminative thought) ซ่ึงมี

                                           
 

72 สมพร รุงเรืองกลกิจ et al., "เพศหญิงหรือความเป็นหญิง... จึงนํามาสูการเป็นโรคซึมเศรา ," วารสารสมาคม
จิตแพทยแแหงประเทศไทย 57, no. 1 (2555). 
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ความสัมพันธแกับการเป็นโรคซึมเศรา ดังนั้นการที่ผูหญิงมีความคิดหมกมุนมากกวาผูชาย จึงอาจไมใช
เป็นวิธีแกปัญหาที่ผูหญิงใชบอยแตเป็นเพราะผูหญิงตองมีเรื่องใหคิดแกไขปัญหาตลอดทั้งวัน 

เมื่อผูหญิงถูกคาดหวังวาหนาที่อบรมสั่งสอนบุตรเป็นหนาที่ของเพศหญิง ทําใหหลายคน
รูสึกวาเป็นความรับผิดชอบของตนที่จะตองเลี้ยงดูบุตรใหเป็นคนดี ความสําเร็จในบทบาทหนาที่นี้ 
และมีความภาคภูมิใจในตัวเองจึงถูกผูกยึดขึ้นอยูกับความสําเร็จ การเป็นคนดีของคนอ่ืน ไม ใชตัวเอง
ซึ่งก็คือบุตร หากบุตรคนที่ไมประสบความสําเร็จ หรือมีพฤติกรรมที่เป็นปัญหายอมทําใหผูหญิงตําหนิ
ตนเองที่ไมสามารถทําหนาที่ใหสมบูรณแได  โดยเฉพาะอยางยิ่งในครอบครัวที่พอใชความรุนแรง 
หรือไมเขามารับรูมีสวนรวมตอการมีบทบาทในการอบรมสั่งสอนบุตรในสภาพที่มีความเสี่ยงตอเด็ก
และวัยรุนยุคนี้ ยอมทําใหผูหญิงกลุมนี้อยูในภาวะเก็บกด มีความกดดัน นํามาสูโรคซึมเศรา 

เพศหญิงไดรับการกลอมเกลาวาตองคิดถึงลูกและสามี โดยเฉพาะอยางยิ่งลูก ทําใหไม
สามารถตัดใจยอมรับและปลอยวางกับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของลูกได ทําใหผูหญิงหลายคนลืมที่จะ
มาสนใจและดูแลตัวเอง เอาความทุกขแของคนอ่ืนมาสูตนเองหรือควบคุมชีวิตคนอ่ืน  

วิธีการที่ชวยใหผูหญิงกลุมที่เป็นโรคซึมเศราอาการดีขึ้น คือ ใหเวลากับตัวเอง พยายามที่
จะไมไปรับผิดชอบชีวิตคนอ่ืน รักตนเองและดูแลตนเอง รักษาความสมดุลระหวางการดูแลตนเองและ
การดูแลผูอื่น คานิยมที่บอกวาเพศหญิงตองอยูกับบานทําใหโอกาสในการปฏิสัมพันธแทางสังคมนอยลง 
เป็นคานิยมเชิงซอนที่ทําใหผูชายมีโอกาสไดรับประโยชนแจากการปฏิสัมพันธแทางสังคมนอกบาน การมี
แหลงสนับสนุนชวยลดอาการซึมเศราในผูปุวยหญิง และกระตุนใหผูปุวยมีพฤติกรรมตาง ชวยลด
อาการซึมเศรา 

แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการบ าบัดเยียวยาความเศร้าโศกเสยีใจ 
5.1 การบําบัดแนวเรื่องเลา (Narrative therapy)73 เป็นวิธีการบําบัดดวยการเลาเรื่อง 

จึงเป็นการเรียบเรียงประสบการณแ เพ่ือนําไปสูการคนพบตนเอง เมื่อผูปุวยเขาใจตัวเองก็มองปัญหา
ตางๆ ในแงมุมแตกตางจากเดิมและมองมันในแงบวกมากขึ้น74 

5.2 การแกไขพฤติกรรมและการรูการเขาใจ (Cognitive-Behavioral Therapy) 
เป็นวิธีการบําบัดดวยการปรับเปลี่ยนวิธีคิด โดยเชื่อวาความคิดของมนุษยแเรามีผลตอ

อารมณแความรูสึก และพฤติกรรมแสดงออก การคิดแงลบ คิดแบบสิ้นหวัง หมดหวัง สงผลใหเกิด

                                           
 

73 กิตติพัฒนแ นนทปัทมะดุลยแ, ทักษะการบําบัดแนวเร่ืองเลาและทักษะการวิจัยแนวเร่ืองเลาเร่ือง: ทักษะสองดาน
ในเนื้อเดียวกัน (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 2552). 
 74 ดาวเดียวดาย, เร่ืองเลาจากยอดภูเขาน้ําแข็ง / ดาวเดียวดาย, เร่ือง ; Grichsiwa, ผูวาดภาพประกอบ, พิมพแ
คร้ังที่ 5 ed. (กรุงเทพฯ: อมรินทรแพร้ินติ้ง, 2558). 
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อารมณแเศรา หดหู เครียด และทําใหพฤติกรรมของคนคนนั้นเปลี่ยนได75 วิธีการบําบัดนี้มีพ้ืนฐานมา
จากความคิดที่วาการรูการเขาใจเกี่ยวกับเหตุการณแ ที่ใชไดผลกับผูปุวยจิตเวชที่มีภาวะซึมเศรา วิตก
กังวล หรือผูปุวยที่มีอาการกลัว เครียด ไมเชื่อม่ันในตนเอง มีแผลและความเจ็บปวดจากอดีต โดยไดมี
การพัฒนารูปแบบและวิธีการแกไขความเครียดเพ่ือใหเป็นพ้ืนฐานของแนวทางการักษาดวยวิธีการ
แกไขพฤติกรรมและการรูการเขาใจ  

เป็นการบําบัดที่มีประสิทธิภาพสําหรับโรคซึมเศรา ทั้งสําหรับทั้งที่มีอาการเศราอยูและ
โรคที่อาการสงบแลวเพ่ือปูองกันการกลับมาเป็นซ้ํา โดยปัจจุบันไดมีการประยุกตแเทคนิคใหมๆ ขึ้น
อยางมากมาย โดยเฉพาะการผสมผสานปรัชญาตะวันออกอยางเชนการเจริญสติ 76 แนวคิดนี้จึงคลาย
กับหลักของพระพุทธศาสนาอยูมากในเรื่องการมีสติรับรูตัวตนและการอยูกับปัจจุบัน 

5.3 การเบี่ยงเบนความสนใจ (Distraction)  
เทคนิคการเบี่ยงเบนความสนใจ คือ การมุงความคิดหรือความสนใจไปสูสิ่งอ่ืนแทนเรื่อง

ที่บุคคลนั้นกําลังคิดหมกมุนอยู โดยเนนการรับรูตอเหตุการณแที่เกิดขึ้นดวยประสาทสัมผัสทั้งหา 
ในขณะนั้นทั้งการดู การฟัง การสัมผัส และการเคลื่อนไหว ฯลฯ ซึ่งแตละวิธีจะมีผลลดความเครียด 
ความเจ็บปวด ความวิตกกังวล หรือความเศราโศกของบุคคลไดแตกตางกัน ตามการรับรูและสนใจ
รวมทั้งระดับความรุนแรงและระยะเวลาของการเกิดปัญหาของแตละบุคคล77 

จากพ้ืนฐานความจริงที่วา ณ เวลาหนึ่งๆ มนุษยแจะสามารถตั้งสมาธิจดจออยูกับเรื่องใด
ไดเพียงเรื่องเดียวเทานั้น ดังนั้นถาเอาจิตใจไปจดจออยูกับเรื่องที่ทําใหรูสึกดีหรืองอยางนอยก็เป็น
กลางๆ เสีย ก็ไมสามารถไปสนใจเรื่องราวในดานลบที่วนเวียนไปมาอยูในสมองเราได เทคนิคเบี่ยงเบน
ความสนใจที่ใชไดบอยๆ ไดแก 

1) การมุงความสนใจ (Refocusing) หมายถึง การมุงความสนใจไปที่
สิ่งแวดลอมภายนอก แทนที่จะหมกมุนอยูกับโลกภายในของตนเอง 

2) การฝึกจิต (Mental exercise) หมายถึง วิธีการฝึกจิต เชน การ
ทองสูตรคูณ ทองอาขยาน การฮัมเพลง เลนปริศนาอักษรไขว เป็นตน 

3) การนับความคิด (Counting)  ฝึกนับความคิดที่ผานเขามา เพ่ือ
ไมใหเกิดการคิดตอเนื่องจนกายเป็นความคิดวนเวียน (Rumination) 

                                           
 

75 ibid. 
76 Ibid. 

 77 ศูนยแสุขภาพจิตที่ 3 เขตตรวจราชการที่ 9, "เทคนิคการใช Cbt สําหรับผูปุวยโรคซึมเศรา," in (เอกสารสําหรับ
เจาหนาที่สาธารณสุขในเขตพ้ืนที่ตรวจราชการที่ 9 (2553). 
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5.4 การทําสมาธิ (Meditation) หมายถึง การภาวนาหรือการพัฒนาของระดับจิตใจ 
เพราะวาจิตเป็นตัวกําหนด เป็นตัวควบคุมและเป็นตัวปรุงแตงมีความสําคัญตอการกระทํา ไมว าจะ
เป็นการกระทําทางกาย ทางวาจาหรือทางใจผลที่ไดรับจากการปฏิบัติฝึกสมาธิ 

การทําสมาธิในการแพทยแ78 ถือเป็นวิธีบําบัดทางเลือกที่การแพทยแสมัยใหมพิสูจนแและ
ยอมรับแลว วามีประสิทธิภาพและงายตอการปฏิบัติเพ่ือรักษาสมดุลรางกาย จิตใจ และอารมณแ ชวย
ผอนคลายความตึ ง เครี ย ด บรร เทาอาการเจ็บปวดและรักษาโรคจิตสรี ระแปรปรวน79 
(Psychosomatic disorder)  รวมทั้งโรคซึมเศรา โรคนอนไมหลับและโรคมะเร็ง 

5.4.1 ผลดีตอรางกาย 
5.4.1.1 อัตราการเตนของหัวใจและอัตราการหายใจลดลง 
5.4.1.2 พลาสมาคอรแติซอลซึ่งเป็นฮารแโมนความเครียดลดลง 
5.4.1.3 ระดับ lactate ในเลือดลดต่ําลง ทําใหกลามเนื้อผอน

คลาย 
5.4.1.4 คลื่นสมองแอลฟุาซึ่งเป็นคลื่นแหงความผอนคลายสูงขึ้น 
5.4.1.5 ระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้น มีการสงออกซิเจนไปสูอวัยวะ

สําคัญ เชน หัวใจและปอด รวมทั้งไปสูกลามเนื้อดีขึ้น ทําใหรูสึกผอนคลายทั้งตัว 
5.4.2 ผลดีตอจิตใจ 

5.4.2.1 เพ่ิมกําลังคลื่นแอลฟุาอยางตอเนื่อง ชวยเสริมความคิด
สรางสรรคแ ความรูสึกผิดชอบชั่งดีและความสามารถทางปัญญาสูงขึ้น ศักยภาพในการเรียนรูและ
ความจําดีขึ้น 

5.4.2.2 ลดความวิตกกั งวลและอารมณแหงุดหงิดโกรธง าย 
นอกจากนี้อารมณแเศราหมองจะลดลง 

5.4.2.3 มีความเขาใจตัวเองอยางลึกซึ้ง กระปรี้กระเปรา มี
ชีวิตชีวา มีความสุขและมีความมั่นคงทางอารมณแ 

                                           
 

78 สมภพ เรืองตระกูล., ความเครียดและอาการทางจิตเวช / สมภพ เรืองตระกูล (กรุงเทพฯ :: โรงพิมพแเรือนแกว
การพิมพแ, 2547). 
 79 โรคจิตสรีระแปรปรวน (Psychosomatic disorder) เป็นกลุมอาการของโรคทางกายที่มีปัจจัยทางจิตใจเป็น
สาเหตุรวมดวย มักเป็นหลังจากมีเร่ืองวิตกกังวล กลุมใจ ผิดหวัง โกรธ เครียด ผูปุวยไมไดแกลงทํา หรือคิดไปเอง เขามีความทุกขแ
ทรมานจริงๆ อาการทางกายที่พบเชน กลุมอาการปวดตางๆ : ปวดหัว ปวดหลัง กลุมอาการทางหัวใจ: ใจเตน ใจสั่น กลุมอาการ
ทางปอด: อึดอัด หายใจลําบาก แนนหนาอก กลุมอาการของทอง : ทองอืด ทองเฟูอ ทองเสีย และกลุมอาการในระบบอื่นๆ อีก
มากมาย ดูรายละเอียดจาก  
ประทักษแ ลิขิตเลอสรวง, "โรคจิตสรีระแปรปรวน,"  https://www.praram9.com/talktodoctor_detail.php?id=01990. 
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5.4.2.4 ระดับ lactate ในเลือดลดต่ําลง ทําใหกลามเนื้อผอน
คลาย 

5.4.2.5 คลื่นสมองแอลฟุาซึ่งเป็นคลื่นแหงความผอนคลายสูงขึ้น 
5.5 งานอดิเรกและการพักผอนหยอนใจ การทํางานอดิเรกที่ชื่นชอบ เชน งานฝีมือชนิด

ตางๆ งานชาง การทําสวนและการทองเที่ยวเป็นผลดีอยางยิ่งตอสุขภาพจิต เพราะนอกจากจะให
ความเพลิดเพลิน ผลงานที่สําเร็จยังทําใหเกิดความสุขและความมีคุณคาของตัวเอง ในชวงที่ทํางาน
เพลิดเพลิน และชวยใหไมมีเวลาวางที่จะคิดกังวลเรื่องตางๆ อีกทั้งชวยในการฝึกสมาธิดวย ซึ่งจะชวย
ลดความเครียดลงไดมาก โดยมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาตอไปนี้ 

5.5.1 อัตราการเตนของหัวใจและการหายใจชาลง 
5.5.2 อัตราการเมทาบอลิซึมลดลง 

นอกจากนี้ถาทํางานโดยใชสมองจะชวยใหสมองไดมีการบริหาร ซึ่งจะกระตุนสมองให
ทํางานดีที่สุด จากการศึกษาพบวาการมีสิ่งเราตอสมองเพ่ิมขึ้นจะกระตุนสมองใหสรางเดนไดรตแ80 
(Dendrites) ใหมๆ ขึ้นมา การบริหารสมองมีตางๆ กัน เชน การฝึกแกปัญหา การปฏิสัมพันธแกับผูอ่ืน 
การอานหนังสือและการเขียนหนังสือ 

5.6 แนวทางการดําเนินชีวิตใหมีความสุข81 มีดังตอไปนี้ 
5.6.1 การรักษาสุขภาพทางกายใหแข็งแรง 
5.6.2 มีความสุขในการทํางาน 
5.6.3 รูจักตัวเองอยางแทจริง 
5.6.4 มองโลกในแงดี มีอารมณแขัน 
5.6.5 ไมเก็บอารมณแขุนมัว 
5.6.6 ควรมีงานอดิเรกและการพักผอนหยอนใจ 
5.6.7 หาสิ่งยึดเหนี่ยวทางใจ 
5.6.8 พรอมที่จะเผชิญปัญหาและความกังวลใจ 
5.6.9 ใชเวลาเป็นยารักษาความเจ็บปวด 
5.6.10 คนหาเปูาหมายของชีวิต 

 

                                           
 

80 เดนไดรตแ (Dendrite) เป็นใยประสาทชนิดหนึ่ง เปน็เสนใยที่ยื่นออกจากเซลลแประสาท โดยเซลลแประสาทแตละ
ชนิด อาจมีหนาที่รับสัญญาณ/กระแสประสาท (Nerve implulse) จากเซลลแประสาทอื่นๆ เขาสูเซลลแประสาทของเดนไดรตแเอง ดู
รายละเอียดจาก พวงทอง ไกรพิบูลยแ, "เดนไดรตแ (Dendrite) "  http://haamor.com/th/เดนไดรตแ/. 
 81 จิรา เติมจิตรอารียแ, "ทําอยางไรจึงจะอยูอยางมีความสุข,"  http://www.mahidol.ac.th/mahidol/ra/rapc/  
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สรุปแนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง 
 การทบทวนวรรณกรรมในขางตนนั้น เป็นแนวทางในการศึกษาเพ่ือทําความเขาใจ
ภาพรวมภาวการณแสูญเสียและความเศราโศกเสียใจที่ศิลปินหญิงทั้ง 2 ทานตองเผชิญหลังจากประสบ
วิกฤตครั้งสําคัญในชีวิต จนเป็นที่มาและแรงบันดาลใจในการทํางานศิลปะในฐานะการบําบัด เพ่ือ
เยียวยาความเศราโศกที่ตองเผชิญ จากการศึกษาพบวา แมวาศิลปินทั้งสองทานจะสรางสรรคแงาน
ศิลปะในฐานะของศิลปินและควบบทบาทหนาที่ของความเป็นแม แตดวยปัจจัยของประสบการณแ
ความสูญเสียที่ตางกัน ปฏิกิริยาเศราโศกจากการสูญเสียของสตรีทั้งสองจึงตางกันไปดวย 
 อยางไรก็ตาม แตละบุคคลจะมีปฏิกิริยาการตอบสนองตอการสูญเสียที่แตกตางกัน บาง
คนสามารถเผชิญกับการสูญเสียที่สําคัญและรุนแรงไปไดอยางปกติ ในขณะที่บางคนไมสามารถเผชิญ
ตอภาวการณแสูญเสียได สงผลใหตองเผชิญชวงเวลาของความสูญเสียไปอยางยากลําบาก ซึ่งปฏิกิริยา
การตอบสนองนี้อาจรุนแรงจนสงผลตอภาวะจิตของบุคคลนั้นๆ ได  
 ทั้งนี้ข้ึนอยูกับปัจจัยตางๆ ไมวาจะเป็นความรูสึกหรือผูกพันตอสิ่งที่สูญเสีย ประสบการณแ
การสูญเสีย บุคลิกภาพและความพรอมของบุคคลผูสูญเสีย รวมไปถึงแรงสนับสนุนจากครอบครัวและ
สังคม  สิ่งเหลานี้ลวนเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําใหบุคคลที่เกิดการสูญเสียมีปฏิกิริยาตอบสนองโตตอบมาก
นอยตางกัน ไมวาบุคคลจะเกิดการสูญเสียในรูปแบบใด มักจะแสดงใหเห็นเป็นพฤติกรรมที่ตอเนื่องกัน 
พฤติกรรมการแสดงออกที่เกิดจากการสูญเสียที่สําคัญ ไดแก ความรูสึกเศราโศก ซึ่งเป็นปฏิกิริยา
ตอบสนองโดยรวม ประกอบดวยความคิด ความรูสึก ที่มีตออารมณแที่เป็นทุกขแอันเนื่องมาจากการ
สูญเสีย 
 สําหรับกรณีของเมตตา สุวรรณศร หญิงที่ตองเผชิญความรูสึกสูญเสียนับตั้งแตรูวาลูก
ชายมีภาวะออทิสซึมซึ่งเป็นโรคที่รักษาไมหาย สงผลทําใหไมยอมรับความจริง รูสึกผิดหวัง เศราโศก
เสียใจ สงสาร และวิตกกังวลตอภาระตางๆ ในการดูแลบุตรออทิสติกที่ตามมา และเป็นที่มาของการ
เผชิญความเครียดในมารดาของเด็กออทิสติก ภาวะความตึงเครียดดังกลาวอาจเป็นสาเหตุของปัญหา
หลายดานที่อาจตามมา เชน มีความกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับบุตรในอนาคต มารดาอาจเอาใจ
ใสบุตรมากกวาปกติจนละเลยความรูสึกของสมาชิกคนอ่ืนๆ ในครอบครัวซึ่งอาจกระทบกับ
ความสัมพันธแ  ปัญหาดานเศรษฐกิจจากคาใชจายในการดูแลบุตร เป็นตน ความเครียดในระดับที่
รุนแรงหรือเกิดขึ้นเป็นระยะเวลานานจะสงผลเสียทั้งทางราย ความคิด จิตใจและอารมณแ อาจทําให
มารดามีภาวะซึมเศราเรื้อรังและถึงข้ันเป็นโรคซึมเศรา 

 กรณีของวัชราพร อยูดี จัดเป็นความเศราโศกในสตรีที่สูญเสียทารกในครรภแหรือทารก
แรกเกิด ความเศราโศกที่เกิดขึ้น มีสาเหตุจากความรูสึกถึงความสูญเสียความผูกพันระหวางมารดา
และทารก สูญเสียความคาดหวังในอนาคตที่ไมสามารถแสดงบทบาทความเป็นมารดาไดตามที่
คาดหวัง รวมไปถึงอาจมีความเศราโศกเสียใจที่ไมสามารถสรางครอบครัวใหสมบูรณแไดดังที่คาดหวังไว 



  47 

จึงนับไดวาเป็นความสูญเสียที่รุนแรงจนสงผลใหสตรีเกิดความรูสึกเศราโศกจึงไมตางกับความรูสึกที่
เกิดจากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก และอาจสงผลกระทบรุนแรงตออารมณแที่กอใหเกิดปฏิกิริยาทั้ง
ทางความรูสึก รางกาย การรับรู และพฤติกรรม โดยปัจจัยที่เกี่ยวของกับปฏิกิริยาความเศราโศกใน
สตรีที่สูญเสียทารกในครรภแหรือทารกแรกเกิดมีดวยกันหลายประการ ทั้งระดับความผิดปกติที่เกิดกับ
ทารก ความผูกพันทางจิตใจตอบุตร แนวคิดพ้ืนฐานในการดําเนินชีวิตของสตรียอมมีผลตอระดับความ
รุนแรงของปฏิกิริยาความเศราโศกที่จะเกิดขึ้น ซึ่งกระทบตอภาวะสุขภาพกาย อาจสงผลทําใหสตรี
สูญเสียสมรรถภาพรางกาย เกิดความเหนื่อยออน เซื่องซึม และมีผลกระทบตอจิตใจ เชน รูสึกสับสน 
อาการเพอฝัน ประสานหลอนในชวงแรก หากความเศราโศกคงอยูเป็นเวลานานก็จะสงผลใหสตรีเกิด
ความวิตกกังวลใจ จนถึงขั้นเกิดภาวะซึมเศรา 
 จากการศึกษาจิตวิทยาพบวา มีแนวคิดที่เกี่ยวของกับการบําบัดความเศราโศกเสียใจใน
หลายแนวทาง ผูวิจัยจึงหยิบยกมาเฉพาะแนวทางที่นาจะเกี่ยวของกับกระบวนการทํางานศิลปะใน
ฐานะการบําบัดของศิลปิน ไดแก การบําบัดแนวเรื่องเลา (Narrative therapy) การแกไขพฤติกรรม
และการเรียนรูการเขาใจ (Cognitive-Behavioral Therapy) การเบี่ยงเบนความสนใจ (Distraction) 
การทําสมาธิ (Meditation) การทํางานอดิเรกและการพักผอนหยอนใจซึ่งเป็นสวนหนึ่งในแนว
ทางการดําเนินชีวิตใหมีความสุข  



  
 

 
 

บทที่ 4 
ประวัติและผลงานของเมตตา สุวรรณศร และวัชราพร อยู่ดี 

 
 ในบทนี้เป็นการรวบรวมประวัติ ผลงาน และแนวคิดการสรางสรรคแงานศิลปกรรม ของ
ศิลปินหญิง เมตตา สุวรรณศร และ วัชราพร อยูดี ถึงแนวคิดในการสรางสรรคแผลงานในอดีตที่
เกี่ยวของกับแนวคิดศิลปะในฐานะการบําบัดเยียวยาความเศราของทั้งสองศิลปิน  
 เมตตา สุวรรณศร (พ.ศ. 2514 - ปัจจุบัน) ศิลปินหญิงผูสรางสรรคแผลงานศิลปะที่ไดรับ
แรงบันดาลใจจากผลงานวาดเสนที่บิดเบี้ยวของลูกชายเด็กพิเศษซึ่งปุวยโรคออทิสติก (Autism) ความ
นาสนใจในผลงานศิลปะของเมตตาไมไดหยุดอยูเพียงสุนทรียภาพภายนอกที่เห็น หากแตขั้นตอนของ
กระบวนการสรางสรรคแผลงานศิลปะเพ่ือการบําบัดใหผูเป็นแมไดผอนคลายความเครียดและยังชวย
สงเสริมพัฒนาการของลูกชายออทิสติกอีกดวย 
 วัชราพร อยูดี (ศรีสุข) (พ.ศ. 2513 - ปัจจุบัน) ศิลปินหญิงที่ตองทนทุกขแระทมจากการ
สูญเสียลูกสาวในวัยแรกเกิด นํามาซึ่งแรงบันดาลในการสรางสรรคแผลงานจิตรกรรมชุด “ความเศราอัน
งดงาม” เพ่ือระลึกถึงการจากไปของลูก ซ้ํารายยังตองมาเสียลูกไปในไตรมาสแรกของการตั้งครรภแใน
อีก 2 ครั้งถัดมา สถานการณแนี้ทําใหแนวความคิดเรื่องความเศราและการสูญเสียสุกงอมจนเป็นความ
ตั้งใจอยางยิ่งที่จะสรางสรรคแผลงานศิลปะเพ่ือคลายความเศราในผลงานจิตรกรรมชุด “ในอุทร” การ
ทํางานศิลปะของวัชราพรจึงเป็นวีถีทางการแสวงหาเพ่ือกาวขามผานความทุกขแและเรื่องราวรายๆ 
ของชีวิต 
 แมวาบริบทของศิลปินหญิงทั้งสองจะแตกตางกัน แตก็มีจุดคลายที่สําคัญคือกระบวนการ
สรางสรรคแผลงานศิลปะในฐานะการบําบัด ออกมาจากแนวความคิดที่เชื่อมโยงกับบทบาทหนาที่ของ 
“แม” ที่คลายคลึงกันอีกดวย  
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เมตตา สุวรรณศร 
 เมตตา สุวรรณศร เกิดเมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2514 ในครอบครัวฐานะปานกลาง มี
พ่ีนอง 5 คน โดยเมตตาเป็นคนสุดทอง สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาภาพ
พิมพแ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพแ มหาวิทยาลัยศิลปากร และปริญญาเอก สาขา
ทัศนศิลป คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพแ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันเป็นอาจารยแ
ประจําสาขาภาพพิมพแ วิทยาลัยชางศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
 เมตตาเป็นผูที่มีความเชื่ออยางหนักแนนวาการไดรับโอกาสในการทําหนาที่  “แม” ถือ
เป็นความรูสึกที่ยิ่งใหญและพิเศษที่สุดครั้งหนึ่งของชีวิตที่ผูหญิงคนหนึ่งจะไดรับ แมปัญหาสุขภาพจะ
ไมเอ้ือใหสามารถตั้งครรภแไดตามธรรมชาติเนื่องจากภาวะแทงคุมคาม เมตตาทุมเทเวลากวา 6 ปี โดย
พยายามทุกวิถีทางที่จะมีลูก จนกระทั่งตั้งครรภแไดสําเร็จจากการทําเด็กหลอดแกว IVF (In-vitro 
Fertilization) เป็นการปฏิสนธิภายนอกรางกายรูปแบบหนึ่งที่ใกลเคียงธรรมชาติมากที่สุด เธอกระทํา
ตนตามคําสั่งและกระบวนการทางการแพทยแทุกขั้นตอนอยางเครงครัด จนใหกําเนิดลูกชายสมดั่งใจ
หวัง หลังคลอดไดเพียง 3 วัน แพทยแตรวจพบวาลูกมีภาวะ PDA (Patent Ductus Arteriosus) หรือ
ภาวะเสนเลือดไมปิดตัว แพทยแลงความเห็นวาควรผาตัดและใหยากระตุนใหเสนเลือดหัวใจปิดการ
รักษาดําเนินตอเนื่องมาจนลูกชายอายุได 2 ปี เมตตาเริ่มสังเกตเห็นวาลูกยังไมยอมพูด ไมสื่อสาร ไม
สบตา ไมมีปฏิสัมพันธแ มีพัฒนาการลาชากวาเด็กปกติทั่วไปในวัยเดียวกัน แพทยแผูเชี่ยวชาญวินิจฉัยวา
ลูกชายเป็น “ออทิสติก” ความหวังพังทลาย ซ้ํารายปัญหาครอบครัวที่ถาโถมเขามาในชวงเวลา
เดียวกัน กอเกิดเป็นความเศราโศกเสียใจ จากความผิดหวังดังกลาวทําใหเมตตาปุวยเป็นโรคซึมเศรา
จนตองเขารับการรักษา 
 มีรายงานการศึกษาพบวา ความเจ็บปุวยของสมาชิกในครอบครัวมีผลกระทบทางอารมณแ
ตอบุคคลในครอบครัว เมื่อครอบครัวประเมินวา การเจ็บปุวยนั้นเป็นการคุกคาม หรื อการสูญเสียที่
รุนแรง ครอบครัวจะเกิดความรูสึกเครียดและซึมเศรา82 และครอบครัวตองเผชิญปัญหาทางเศรษฐกิจ 
เนื่องจากมีภาระคาใชจายที่เพ่ิมขึ้นในการดูแลและรักษาพยาบาล อีกทั้งอาการที่เกิดขึ้นกับผูปุวยนั้น
สงผลกระทบตอครอบครัวซึ่งเป็นสวนสําคัญในการเลี้ยงดูผูปุว ย  ในกรณีผูปุวยนั้นเป็นบุตร 
ภาระหนาที่นี้ก็จะตกไปอยูที่บิดามารดาซึ่งถือวาเป็นผูที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในครอบครัว โดยเฉพาะ
มารดาซึ่งมีบทบาทมากตอการเลี้ยงดูบุตร อีกทั้งความผูกพันกับบุตรมากกวาบิดา โดยธรรมชาติแลวก็
ยอมปรารถนาจะไดเห็นบุตรของตนเจริญเติบโตแข็งแรงดวยพัฒนาการที่สมบูรณแ อาการเจ็บปุวยของ

                                           
 82 Danielson, Hamel-Bissell, and Winstead-Fry, Families, Health & Illness: Perspectives on 
Coping and Intervention. อางถึงใน มนัสวี จําปาเทศ, "การศึกษาการประเมินสถานการณแความเครียด การเผชิญความเครียด
และผลลัพธแการปรับตัวของมารดาที่ดแูลเด็กออทิสติก." 
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บุตรจึงถือไดวาเป็นสถานการณแที่สรางความตึงเครียดแกมารดามากที่สุดสถานการณแหนึ่ง จึงพบวา
มารดามีปัญหาดานสุขภาพจิตและความเครียดมากกวาบิดา83 ความเครียดจะทําใหเกิดผลกระทบทั้ง
รางกายและจิตใจ ปฏิกิริยาตางๆ ของมารดาที่เกิดขึ้นอาจจะมีผลทําใหบุตรไมไดรับการดูแล การมี
บุตรที่มีความผิดปกติจึงสงผลตอความเครียด และการปรับตัวตอความเครียดของมารดาเป็นอยางมาก
โดยเฉพาะอยางยิ่งการมีบุตรออทิสติก จะเห็นวามารดาของเด็กออทิสติกตองประสบกับความเครียด
ตางๆ จากการดูแลบุตรรวมทั้งความเครียดตางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน นับตั้งแตรับรูวาบุตรเป็น
โรคที่ไมสามารถรักษาใหหายขาดได84 เป็นสาเหตุใหผูเป็นมารดาเกิดความรูสึกสูญเสีย ไมยอมรับ
ความจริง ผิดหวัง เศราโศก เสียใจ ทอแท อับอาย โกรธ สงสาร วิตกกังวล เป็นตน รวมถึงภาระตางๆ 
ในการดูแลเด็กออทิสติกที่เกิดตามมาดวย กอใหเกิดผลกระทบตอมารดาที่มีบุตรออทิสติก ทําใหเกิด
ความตึงเครียดสูงในการเลี้ยงดู  
 แนนอนวาเมตตายอมประสบปัญหาดังกลาวนี้เชนเดียวกัน เธอตองเผชิญกับความเศรา
โศกเสียใจจมอยูกับทุกขแจากการทําหนาที่แมนี้เพียงลําพังเป็นระยะเวลานาน จนกระทั่งมีเพ่ือนมา
ชักชวนใหไปทําโครงการสอนศิลปะใหกับผูดอยโอกาส ในสถานพินิจตางๆ และเริ่มทําโครงการศิลปะ
กับเด็กพิเศษในเวลาถัดมา ขณะเดียวกันก็ใชศิลปะเป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับลูกชาย และสอนให
ฝึกหัดเขียนรูปไปพรอมๆ กัน 
 จากการทําการสอนศิลปะใหแกทั้งเด็กปกติและเด็กออทิสติก ทําใหเมื่อเมตตาหวน
กลับมาสรางสรรคแผลงานอยางจริงจังอีกครั้งหลังจากที่หางหายไปนานถึง 15 ปี จนกระทั่งเขาศึกษา
ตอในระดับปริญญาเอก ผลงานชวงหลังจากการมีบุตรและประสบปัญหาแลวจะมีความเปลี่ยนแปลง
ไป โดยเธอไดใชแรงบันดาลใจจากผลงานภาพวาดของบุตรชายตนเองเป็นสวนหนึ่งของกระบวนการ
สรางสรรคแ ดังนี้ 
 ผลงานศิลปกรรมของเมตตา สุวรรณศร ที่ใชวิเคราะหแมี 2 ชุด ดังตอไปนี้ 
 
 
 
 
 

                                           
 83 Rousey, Best, and Blacher, "Mothers' and Fathers' Perceptions of Stress and Coping with 
Children Who Have Severe Disabilities." 
 84 อุมาพร ตรังคสมบัติ, ชวยลูกออทิสติก : คูมือสําหรับพอแมผูไมยอมแพ (กรุงเทพฯ: ศูนยแวิจัยและพัฒนา
ครอบครัว, 2545).อางถึงใน ศิราณี มหามาตยแ, "พฤติกรรมการเผชิญความเครียดในมารดาของเด็กออทิสติก." 
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ผลงานชุด “เส้นใยแห่งความรักของแม่” (Thread of Love from Mother) 
 นิทรรศการ “PROCESS / DEVELOPMENT”85 การแสดงศิลปกรรม ณ พิพิธภัณฑแสถาน
แหงชาติ หอศิลป เจาฟูา เมื่อวันที่ 16-26 มีนาคม 2559 
 

 

ภาพที่ 8 “เสนใยแหงความรักของแม” (Thread of Love from Mother), 2559 
ที่มา : เมตตา สุวรรณศร, “PROCESS / DEVELOPMENT”, การแสดงศิลปกรรม ณ พิพิธภัณฑแสถาน
แหงชาติ หอศิลป เจาฟูา, 16-26 มีนาคม 2559 

 
 แนวคิดศิลปิน : 
 ผลงานชุด“เสนใยแหงความรักของแม” (Thread of Love from Mother) เป็นการ
สรางสรรคแที่แสดงออกใหเห็นถึงความรักของแมที่มีตอลูก เมตตาไดรับแรงบันดาลใจมาจากผลงาน
ภาพวาดลายเสนสองมิติของเด็กชายฉัตธกร สุวรรณศร บุตรชายคนเดียวของเมตตา 

  “...แมลูกจะซึ่งเกิดมาดวยอาการผิดปกติทางสมองที่ระบุวาเป็น “ออทิสติกระดับ
กลาง” เด็กออทิสติกประเภทนี้บกพรองดานการสื่อสาร จนไมสามารถบอกความตองการที่
แทจริงของตนเองได สิ่งเดียวที่ลูกสามารถใหสื่อสารถึงความรูสึกภายในไดชัดเจน ไดแก การ

                                           
 

85 เมตตา สุวรรณศร and คนอื่นๆ, "นิทรรศการ Process / Devorlopment=กระบวนการ / พัฒนาการ," 
(กรุงเทพ: เรือนแกวการพิมพแ, 2559). 
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วาดภาพลายเสนที่บิดๆ เบี้ยวๆ ในมุมมองที่ตางจากเด็กปกติ พรอมการโยกตัวไปมาจากอาการ
สมาธิสั้น จนไมสามารถจดจอตอสิ่งที่อยูตรงหนาไดเป็นเวลานาน...”86 

 โดยภาพวาดลายเสนของลูกชายเกิดจากการลากเสนขีดเขี่ยไปมา อันเกิดจากกลามเนื้อ
มือของลูกยังไมแข็งแรงพอที่จะควบคุมทิศทางของเสนได ทําใหการกดน้ําหนักในการลากเสนมีความ
หนัก-เบาของเสนที่ไมเทากัน ลักษณะการใชเสนมีความโดดเดนของในการใชเสน Contour Line ที่มี
ลื่นไหลตอเนื่องฉับพลัน ใชเสนตัดกันรุนแรงและทับซอนกันจากการเขียนซ้ําๆ ผสมผสานกับความรูสึก
ที่แสดงออกมาผานรูปทรงและสัญลักษณแตางๆ ที่มีสัดสวนไมถูกตอง ภาพที่เกิดขึ้นจึงมีลักษณะผิดรูป 
คลายกับมีความเคลื่อนไหว ไมมีการจัดองคแประกอบตามหลักทฤษฎีศิลปะ จึงมีความพิเศษในรูปทรง
และปรากฏเป็นความงามจากความไมสมบูรณแของลายเสน 

  “...ภาพที่เขาวาดตอนเด็กๆ จะเป็นสิ่งแวดลอมรอบตัวของเขาในชวงเวลานั้นๆ เป็น
ประตู หนาตาง เป็นสิ่งของโต฿ะอาหาร เกาอี้ เพราะเมื่อกอนพี่พยายามจะจํากัดบริเวณใหเขาอยู
ในหองของเขา นั่นเพราะเราหวงความปลอดภัยของเขา เกรงวาถาเขาออกมาเลนซนขางนอก
แลวเขาจะไดรับอันตราย หองนั้นก็จะมีอุปกรณแตางๆ ทั้งลูกบอลบําบัด หรือโต฿ะที่ใหเขาไดหัด
เขียนรูป เขียนหนังสือ หองนั้นก็เลยเหมือนกับเป็นโลกของเขาในชวงเวลานั้น...”87 

 เรื่องราว ในภาพวาดของลูกชายลวนมาจากความทรงจํา ประสบการณแ การเรียนรูและ
จินตนาการของลูกชายศิลปินทั้งสิ้น เกิดเป็นรูปทรงบิดเบี้ยวของสิ่งของเครื่องใชตางๆ ภายในบานใน
มุมมองที่ตางออกไป สาเหตุที่เป็นเชนนั้นเพราะเด็กที่มีภาวะออทิสซึมนั้นจะมีความผิดปกติทางสมอง
ในดานการเรียบเรียงขอมูล ภาพวาดของลูกชายจึงเป็นการแสดงใหเห็นถึงโลกที่ไมตรงตามความเป็น
จริง และเป็นมุมมองแตกตางออกไปจากเด็กปกติในวัยเดียวกัน  
 
 
 

 
 
 

                                           
 

86 เมตตา สุวรรณศร, "เสนใยแหงความรักของแม," Veridian E-Journal, Silpakorn University 9, no. 2 
(2016). 
 87 "บทสัมภาษณแ "กระบวนการสรางสรรคแผลงานศิลปะของเมตตา สุวรรณศร" คร้ังที่  2," ed. ภูพิงคแ เมตตานัย
ธรรม (2560). 
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ภาพที่ 9 ภาพตัวอยางผลงานภาพวาดลายเสนของเด็กชายฉัตธกร สุวรรณศร  
ที่มา : เมตตา สุวรรณศร 
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ภาพที่ 10 เด็กชายฉัตธกร สุวรรณศร, “ภาพวาดลายเสนโต฿ะอาหารของลูก” 
ที่มา : เมตตา สุวรรณศร 
 
 ภาพวาดลายเส้นโต๊ะอาหารของลูก 
 ผลงานภาพวาดโต฿ะอาหาร 5 ขา จําลองบรรยากาศของชวงเวลาในระหวางกําลัง
รับประทานอาหารที่แสนวุนวาย จานชามอาหารกระจัดกระจาย ตกลงพ้ืนเลอะเทอะ ซึ่งเป็นชวงเวลา
ที่พบเจอกันเป็นประจําทุกวัน เป็นผลงานลายเสนที่วาดขึ้นจากความทรงจําผสมผสานกับจินตนาการ
ถึงสัตวแ เชน กุงล็อบสเตอรแ ซึ่งจดจํามาจากการดูสารคดี และอาหารที่ลูกชื่นชอบ ลูกชิ้น ปลาทอด สม 
ขนมปั้นสิบ ลูกชายถายทอดอารมณแดวยลายเสนที่ฉับไว แสดงความรูสึกของรูปทรงคนไดอยางชัดเจน
วาสนใจอาหารบนโต฿ะ 
 

 

ภาพที่ 11 เด็กชายฉัตธกร สุวรรณศร, “ภาพวาดลายหองนอนของลูก” 
ที่มา : เมตตา สุวรรณศร 
 
 ภาพวาดลายห้องนอนของลูก  
 ใชดินสอวาดภาพลายเสนหองนอนของลูกที่ มีลักษณะบิดเบี้ยวและใหระนาบที่แปลกตา 
ดังเห็นไดจากลักษณะเสนโคงที่วาดขึ้นอยางฉับไวแทนเสนแบงระนาบของพ้ืนหอง โดยมีรายละเอียด
ประกอบดวย เปลเด็กที่วางอยูหอง มีมุงกระโจมครอบไว ประตูหนาตาง และภาพมาโยกใหนมที่วาด
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โดยใชเสนตอเนื่องฉับไว มีการใชดินสอสีวาดรูปทรงทับซอนบนลายเสนดินสอ ถายทอดอารมณแโดยใช
เสนที่ฉับพลัน จากความจําผสมจินตนาการและสิ่งที่เขาคุนเคย เพ่ือแสดงถึงหองนอนที่เขาเติบโตมา 
 

 

ภาพที่ 12 เด็กชายฉัตธกร สุวรรณศร, “ภาพวาดลายเสนหองเรียนศิลปะของลูก” 
ที่มา : เมตตา สุวรรณศร 
 
 ภาพวาดลายเส้นโต๊ะเรียนศิลปะของลูก 
 ภาพวาดลายเสนสีแดงเป็นรูปทรงของโต฿ะที่ระนาบบิดเบี้ยว ขาโต฿ะเอียงโยเยเชื่อมเขากับ
เกาอ้ีที่อยูขางลาง เสนที่ใชมีลักษณะเป็นเสนโคงที่ลื่นไหลตอเนื่อง จนดูราวกับรูปทรงของโต฿ะและ
เกาอ้ีนั้นเชื่อมติดกันเป็นวัตถุชิ้นเดียวกัน ซอนทับกับรูปทรงของคนยืนกางแขนขึ้น และเกาอ้ีขาเกรียว
ที่ถูกเขียนดวยลายเสนสีดํา บอกเลาถึงบรรยากาศใน “หองสีเขียว” ที่เมตตาใชในการฝึกลูกทั้งการ
เรียนหนังสืออานเขียนหนังสือ และการฝึกใหลูกวาดภาพ ภาพนี้เป็นภาพที่ถูกวาดอยางรวดเร็ว โดย
สังเกตไดจากลายเสนที่ฉับพลัน ไมมีการลบแกไข 
 

 

ภาพที่ 13 เด็กชายฉัตธกร สุวรรณศร, “ภาพวาดลายเสนประตูและหนาตางของลูก” 
ที่มา : เมตตา สุวรรณศร 
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 ภาพวาดลายเส้นประตูและหน้าต่างของลูก 
 ภาพตนแบบผลงานประตูและหนาตางมาจากภาพลายเสนประตูหนาตางของลูก วาด
จากสิ่งที่ลูกเห็นจากสภาพแวดลอมในหอง และบานที่ลูกเติบโตมา มีลักษณะเป็นเสนโคงที่ลื่นไหล
ตอเนื่อง ราวกลับวาบานประตูหนาตางนั้นโคงจนผิดไปจากความเป็นจริง ภาพนี้เป็นภาพที่ถูกวาด
อยางรวดเร็ว โดยสังเกตไดจากลายเสนที่ฉับพลัน ไมมีการลบแกไข 
 

 
 
           

 
 
 

          
 

ภาพที่ 14 เด็กชายฉัตธกร สุวรรณศร, “ภาพวาดลายเสนนก” 
ที่มา : เมตตา สุวรรณศร  
 
 ภาพวาดลายเส้นนก 
  “…สิ่งนองเขาจะวาดลงไปมันก็จะบอกถึงสิ่งที่เขาสนใจในชวงนั้นๆ เป็นพิเศษคะ 

ยกตัวอยางเชน ชวงแรกเขาสนใจนกแกวมาคอรแ พี่ก็จะพยายามสงเสริมเขาทุกทางคือ ถาลูก
สนใจอะไรแลวมันเป็นการตอยอดได พี่ก็ปรึกษาคุณหมอดวย พอเห็นเขาสนใจนกแกวมาคอรแก็
รูสึกวา เออ...เหมือนเขาจะ Concentrated กับบางสิ่งบางอยาง มีสมาธิจดจอมากขึ้น พี่ก็เลย
ซื้อมาเลี้ยง แลวลองใหเขาฝึกเรื่องความรับผิดชอบ... 
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  ...เขาจะเป็นคนปลุกเราเลยวา เชามาแมตองไปใหขาว “จัมโบ” (ชื่อนกแกว) ใหขาว “ซี
ซา” (ชื่อนกแกว) “แมกลับบาน 5 โมงเย็น” เพราะจัมโบตองกินขาวตอน 5 โมง เขาจะเป็นคน
ที่คอยเตือน”88 

 เนื่องจากเด็กชายฉัตธกร มีนิสัยรักสัตวแ ภาพที่เขามักวาดจึงเป็นภาพสัตวแตางๆ หนึ่งใน
นั้นคือนก เขาสามารถวาดภาพนกหลายตัวที่กําลังบิน จากการจดจําเมื่อครั้งไปเห็นมาตอนที่แมพาไป
สวนสัตวแ โดยจับจังหวะลักษณะสรีระของนกในลีลาทาบินตางๆ และเขียนออกมาเป็นภาพซ้ําๆ ดวย
ลายเสนทับซอนกันอยางฉับพลันทันที จนดูราวกับนกในภาพวาดนั้นมีความเคลื่อนไหว 
 โดยเฉพาะภาพนกแกวสีฟูาทองเหลือง ซึ่งเป็นสัตวแเลี้ยงในบานที่เขารักและผูกพัน แม
ลายเสนที่วาดนั้นจะบิดเบี้ยวไปบางเนื่องจากการวาดดวยความรวดเร็ว แตเขาสามารถวาดออกมาได
ถูกสัดสวน จากการสังเกตที่ดีเยี่ยมของเขา และระบายสีไดถูกตองสวยงาม 
 

 

ภาพที่ 15 เด็กชายฉัตธกร สุวรรณศร “ภาพวาดลายเสนแมว” 
ที่มา : เมตตา สุวรรณศร 
 
 ภาพวาดลายเส้นแมว 
  “...เขาจะวาดเหมือนเป็นการเขียนบันทึกเหตุการณแตางๆ ที่เกิดขึ้นกับเขา วาดภาพ

ตัวเองกับพอแม กับสัตวแเลี้ยง เชน มีแมว 2 ตัวที่ชอบเขามาใหบานแลวเขาอยากจะเขาไปจับไป
เลนดวย เขาก็จะมาเขียนเก็บไว...”89 

 เชนเดียวกันกับแมว ซึ่งเป็นสัตวแที่เด็กชายฉัตธกร สนใจและอยากเลนดวย เขาวาดภาพ
ลายเสนรูปทรงของแมวยืนอยูใกลกับตัวเขา ดวยลายเสนที่ฉับไว เมตตาเลาวาลูกเพลิดเพลินกับการ
วาดภาพจนน้ําลายหยดลงไปในกระดาษเลยทําใหรูปทรงของคนนั้นเลือนลาง 
 

                                           
 

88 ibid. 
 89 ibid. 
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ภาพที่ 16 เด็กชายฉัตธกร สุวรรณศร “ภาพวาดลายเสนแมกับลูก” 
ที่มา : เมตตา สุวรรณศร 
 
 ภาพวาดลายเส้นแม่กับลูก 
 ภาพวาดลายเสนรูปทรงคนสองคน ศีรษะถูกวาดเป็นวงกลม ยืนกลางแขนจูงมือกันอยู 
คนที่ตัวเตี้ยและดูอวนกวาเป็นลูก สวนคนที่ตัวสูงกวาเป็นแม สังเกตเห็นไดจากกระโปรงที่สวมใสและ
รูปทรงของวงกลมที่ตอจากขา ซึ่งก็คาดวานาจะเป็นรองเทาสนสูงของแม ภาพวาดที่ใชเสนเพียงไมกี่
เสนที่ฉับไวและใชเวลาวาดเพียงไมนาน แตกับบอกเลาถึงความผูกพันของแมลูกคูนี้ไดนารักและอบอุน
มาก 
 จากตัวอยางภาพผลงานทั้งหมดสรุปไดวา ภาพวาดของเด็กชายฉัตธกรซึ่งปุวยเป็นโรค  
ออทิสติกนั้น มีความโดดเดนของในการใชเสน ทําใหรูปทรงและสัญลักษณแตางๆ มีลักษณะไมติดยึด
กับความเป็นจริง จึงบิดเบี้ยวผิดรูป ผิดเหลี่ยม โยเยไมสมมาตร ไมคงรูป มีสัดสวนไมถูกตอง ภาพที่
เกิดข้ึนจึงมีลักษณะผิดรูป ดูคลายกับมีความเคลื่อนไหว ไมมีการจัดองคแประกอบตามหลักทฤษฎีศิลปะ 
มีแสดงใหเห็นถึงโลกที่ไมตรงตามความเป็นจริง และเป็นมุมมองแตกตางออกไปจากเด็กปกติในวัย
เดียวกัน 

  แมตองใชศิลปะบําบัดลูกเพื่อนําตนเองเขาไป บรรจบกับชายขอบแหงโลกใน
จินตนาการของลูก ที่กวางใหญเกินกวาที่จะเขาใจหรือตีความหมายได เกิดเป็นความงามอันเกิด
จากความไมสมบูรณแของรูปทรง90 

 เมตตาเล็งเห็นถึงความพิเศษในภาพวาดลายเสนสองมิติลูกชายออทิสติก ที่แสดงออกให
เห็นโลกตามจินตนาการของลูกชาย ซึ่งเป็นโลกในมุมมองที่แตกตางจากโลกตามความเป็นจริงแลว ยัง
เป็นการแสดงออกทางศิลปะที่สะทอนใหเห็นถึงภาวะของอารมณแ ตลอดจนความรูสึกตางๆ ภาพวาด
ของลูกจึงเป็นดั่งเครื่องมือสื่อสารความรูสึกที่เรียบเรียงเป็นภาษาพูดไมไดของลูก ที่บอกเลาเรื่องราว

                                           
 

90 "เสนใยแหงความรักของแม." 
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ความรูสึกนึกคิดตางๆ ผานภาษาภาพ และเห็นถึงความงามในความไมสมบูรณแในภาพวาดนั้นมาเป็น
ตนแบบในการสรางสรรคแผลงานศิลปกรรม 
 กระบวนการสร้างสรรค์ 
 รูปแบบ 
 การสรางสรรคแผลงานชุด “เสนใยแหงความรักของแม” (Thread of Love from 
Mother) เป็นผลงานประติมากรรมประเภทประติมากรรมนุม (Solf Sculpture) ในรูปแบบศิลปะจัด
วาง (Installation Art) ที่เกิดจากการถักโครเชตแดวยเสนดายที่ทํามาจากเสนใยธรรมชาติทั้งสีขาว 
และสีครีมหมคลุมโครงเหล็กรูปทรงบิดเบี้ยวผิดรูปที่มีตนแบบมาจากภาพวาดลายเสนสองมิติลูกชาย
ออทิสติก  
 ขั้นตอนการท าแบบร่าง 

  “...ภาพที่ลูกวาดจะเยอะมากๆ เพราะลูกจะวาดทุกวัน เขาจะวาดไปเรื่อยๆ บางทีก็ดี
บางไมดีบาง แตทั้งนี้ทั้งนั้นการเลือกของเราก็คือ เราจะตองดูกอนวาภาพวาดของลูกรูปนั้นมันมี
ความหมายหรือไม… 

  …ตองบอกกอนวาการที่เราทําศิลปะ เราก็จะตองมีมุมมอง มีรสนิยม มีความชื่นชอบ
สวนตัวของเรากับงานของลูกดวย เชนวาพอเห็นแลว เออ...ชิ้นนี้สวย เขาทา หรือ form มันดู
แปลก มันมีลักษณะที่มีความพิเศษ ดูแลวแบบ เฮ฿ย...นกมันขยับตัว หรือมีโครงสรางอะไรก็
ตามที่ดูแลวถูกใจเรา ก็คือเอาความเป็นแมผสมกับความเป็นลูก พอเราเห็นอยางนั้นเสร็จปฺุบ เรา
ก็เลือกชิ้นงานชิ้นนั้นเอาไวกอน สวนมากพี่ก็จะตองคัดงานคะ เพราะนองจะผลิตผลงานทุกวัน 
ทุกเวลาที่มีโอกาส กระดาษวาดเขียนเป็นรีมๆ ก็หมด นองเขาจะเขียนเยอะ เขียนทุกวัน เขา
สนุกของเขาไปเร่ือย...”91 

 ผลงานแตละชิ้นสรางรูปทรงขึ้นจากภาพวาดลายเสนของลูก โดยเมตตาคัดเลือกจาก
ภาพวาดลายเสนที่ลูกวาดไวจํานวนมาก โดยคัดเลือกจากลายเสนของรูปทรงและเรื่องราวที่มี
ความหมาย และทําการแปลงลายเสนของลูกเป็นลายเสนสองมิติในรูปแบบของตนเอง โดยใชลายเสน
นั้นเป็นแบบรางตนแบบของโครงสรางประติมากรรม 

                                           
 

91 "บทสัมภาษณแ "กระบวนการสรางสรรคแผลงานศลิปะของเมตตา สุวรรณศร" คร้ังที่  2." 
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 “ที่เขาเขียนออกมาเป็นรูปทรงที่บิดเบี้ยว ไมสมมาตร ก็เลยเห็นความงามจากความไมสมบูรณแ
นั้นมาสรางสรรคแโดยการแปลงใหเป็นสามมิติ เป็นการนําความรูทางศิลปะจากตัวเราเขาไปชวยจับดวย ให
เห็นวาจากลายเสนสองมิติไปเป็นลายเสนสามมิติอยางไร”92 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 17 ขั้นตอนการทําแบบรางสองมิติเพ่ือทําตนแบบในการทําโครงสรางสามมิติ 
ที่มา : เมตตา สุวรรณศร 
 
 
 
 

                                           
 

92 "หลักการและเหตุผล โครงการ "เสนใยแหงความรักของแม"," in การบรรยายประกอบรายวิชาศึกษาพิเศษ 
(ปริญญาเอก) ในหัวขอ หลักการและเหตุผล โครงการเผยแพรองคแความรูของดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพแ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทรแ2560). 
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ภาพที่ 18 ตัวอยางแบบรางสองมิติเพ่ือทําตนแบบในการทําโครงสรางสามมิติ 
ที่มา : เมตตา สุวรรณศร 
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 โครงสร้างเหล็กดัด 
 เหล็กเสนเป็นวัสดุที่เหมาะสมที่จะนํามาทําเป็นโครงสรางของประติมากรรมโครเชตแ 
เนื่องจากมีคุณสมบัติในการขึ้นรูป ที่สามารถนํามาดัดใหเกิดเป็นรูปรางที่บิดเบี้ยวไดตามตองการ คง
รูป มีความแข็งแรงทนทานและรับน้ําหนักของโครเชตแไดดี อีกทั้งยังมีลักษณะเป็นโครงสรางแบบ  
Skeletal form ที่ใหคุณสมบัติโปรง ไมทึบตัน และมองทะลุไดจึงชวยทําใหลวดลายโครเชตแที่ถักหุมไป
นั้นมองเห็นไดชัดเจน 
 

    

ภาพที่ 19 แบบรางสามมิติของโครงสรางเหล็กดัด, ผลงานที่เสร็จสมบูรณแ 
ที่มา : เมตตา สุวรรณศร 
 
 เทคนิค  
 เทคนิคโครเชตแที่เมตตาเลือกใชในการสรางสรรคแผลงานศิลปะนั้น มีสาเหตุมาจากความ
รักและชื่นชอบโดยสวนตัวตองานในกลุมหัตถกรรม (Handcraft) โดยงานถักโครเชตแ เป็นผลงานที่
สามารถถายทอดไดถึงความประณีต งดงาม ละเอียดออน และแข็งแรงไรรอยตอ โดยใชเพียงเสนดาย 
เสนเดียว แตนํามาถักจนเกิดเป็นชิ้นงานที่มีลวดลายซับซอนงดงามแฝงไวดวยกลิ่นไอของความเป็น
ผูหญิง  
 ผลงานแตละชิ้นเนนแสดงถึงความรักความผูกพันระหวางแมกับลูก จากการใชเสนดาย
จากเสนใยธรรมชาติ (ใยฝูายแทรอยเปอรแเซ็นตแ) สีขาวและสีครีม แทนความรักที่บริสุทธิ์สื่อถึงสายรกที่
ใชลําเรียงอาหารจากแมสูลูก มีการใชเสนดายหลากหลายขนาดเพ่ือใหเกิดจังหวะที่สวยงาม การทิ้ง
เสนดายที่หลุดลุยไวบาง เวนชองวางไวบาง หรือทําใหหอยยอยตกลงมา เพ่ือแสดงออกถึงความรูสึก
ตางๆ ตองใชความมุงม่ัน ตั้งใจ ใชสมาธิ รวมถึงตองใชทักษะ การฝึกฝนจนเกิดความชํานาญและความ
แมนยําในการจดจําลวดลายและสามารถผูกลายใหมขึ้นมาเอง 
 โดยการถักโครเชตแจะเนนลวดลายถักที่งดงามประณีตตามรูปแบบมาตรฐานของการถัก 
เปรียบกับการมีระเบียบแบบแผนในการเลี้ยงดูลูกของผูเป็นแม รวมกับการประดิษฐแลายขึ้นใหม โดย
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จัดวางอยางอิสระ ไมมีแบบแผนตามจินตนาการของศิลปิน เปรียบไดดั่งการที่ผูเป็นแมยอมตองการ
มอบสิ่งที่ดีท่ีสุดใหแกลูก แตจะไมตั้งกฎเกณฑแท่ีบังคับใจลูกใหเป็นไปตามความคิดของแม 

  “...เราเป็นแม เปรียบประดุจการเลี้ยงดูลูกดวยการถักอยางประณีต ยิ่งถักมากขึ้นไป
เทาไหรเราก็ยิ่งกอรูปเสนดายขึ้นไปเร่ือยๆ ซึ่งจะเป็นไปตามความพยายามและความขยันของเรา
ที่จะถักขึ้นไป ในการเลี้ยงลูก ลูกก็เติบโตขึ้นไปเชนเดียวกับการถักโครเชตแ โครเชตแจึงแทนคา
ความรักที่เราใหกับลูก เพราะฉะนั้นการถักลวดลายโครเชตแตามแบบแผนมาตรฐานของลายถัก
ปกติเพื่อแทนคาความรูสึกของความรักที่ตองการใหลูกเดินตามระบอบของคนทั่วไป เชนวา ลูก
จะตองลางมือกอนกินขาว ลูกจะตองกินอาหารครบ 5 หมู นี่คือแนวทางปกติของการเลี้ยงลูก 
หรือการถักดวยลวดลายเละๆ ยุงเหยิง (ไมเป็นไปตามแบบแผน) แทนคาของลูกหรือการที่เรา
ตองเปลี่ยนตัวเราเอง ก็ทดลองสรางลวดลายจากการถักข้ึนมาใหม  

  การผสมผสานกับระหวางลวดลายมาตรฐานกับลวดลายที่เราสรางขึ้นใหมที่เละเทะไม
เป็นไปตามแบบแผน เมื่อทั้งสองรูปแบบมารวมกันเกิดเป็นความกลมกลอม การหลอมรวมกัน
ระหวาง ความประณีต กับ ความหยาบ-การหลุดลุย เพราะรูปทรงจากลายเสนชองลูกนั้นเป็น
รูปทรงที่บิดเบี้ยวมันไมมีความงาม แตเรากลับเห็นความงามของมันแลวเราใชโครเชตแมาครอบ
มัน...”93 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                           
 

93 ibid. 
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ภาพที่ 20 การถักโครเชตแลวดลายผสมผสาน 
ที่มา : เมตตา สุวรรณศร  
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 ขั้นตอนการสร้างผลงาน 
 การสรางผลงานประติมากรรมโครเชตแโดยการสรางโครงสรางเหล็กตามภาพราง และเริ่ม
จากการสรางแบบ (Pattern) ในสวนตางๆ ดวยกระดาษ แลวจึงถักผลงานโครเชตแดวยลายลวดลาย
ผสมผสานตามจินตนาการ จากนั้นจึงนําผลงานถักโครเชตแหมคลุมโครงสราง  
 

  

 

ภาพที่ 21 ภาพประกอบการถักโครเชตแเขากับโครงสรางเหล็ก 
ที่มา : เมตตา สุวรรณศร 
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ภาพที่ 22 รายละเอียดลวดลายการถักโครเชตแ 
ที่มา : เมตตา สุวรรณศร, “PROCESS / DEVELOPMENT”, การแสดงศิลปกรรม ณ พิพิธภัณฑแสถาน
แหงชาติ หอศิลป เจาฟูา, 16-26 มีนาคม 2559 
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 การน าเสนอผลงาน 
 ผลงานศิลปกรรมชุด “เสนใยแหงความรักของแม” (Thread of Love from Mother)” 
ถูกนําเสนอโดยการรวบรวมผลงานประติมากรรมประเภทประติมากรรมนุม (Soft Sculpture) ทุกชุด
นํามาเรียงรอยเรื่องราว ในรูปแบบศิลปะจัดวาง (Installation Art) จัดวางลงบนพ้ืนที่เฉพาะ (Site-
Specific) เพ่ือใหเห็นสีและบรรยากาศที่เนนความอบอุน สรางโลกสามมิติที่เป็นจริงจากผลงาน
ภาพวาดลายเสนของลูก เพ่ือใหผูชมไดสัมผัสและมีโอกาสเดินเขาไปสูโลกในจินตนาการของลูกออทิ
สติก ที่ผูเป็นแมเพียงพยายามสรางสรรคแข้ึนมา 

  “...พี่เลือกเอาภาพวาดหองของเขามาทําเป็นผลงานชุด “เสนใยแหงความรักของแม” 
เกิดจากความรูสึกที่วา “แม คือ บานของลูก” เราทั้งสองคนสรางโลกอยูดวยกัน มีเพียงเราสอง
คนแมลูก แลวนั่นก็คือโลกของเรา…”94 

 เนื่องจากประติมากรรมโครเชตแทุกชิ้นมีความหมายในตัวเองที่แตกตางกัน จึงตองมาการ
กําหนดเรื่องราวที่เก่ียวเนื่องการ จัดแสดงในหองๆ หนึ่ง เพ่ือสื่อความหมายถึงชีวิตหรือโลกทั้งใบที่ลูก
เติบโตและใชชีวิตวนเวียนอยูภายในหองแหงนี้ เป็นการแสดงใหเห็นถึงความอบอุนและความผูกพัน
ระหวางสายใยรักของแมที่มีตอลูก95 การจัดวางประติมาประกรรมโครเชตแของเมตตาจึงเป็นการ
รวบรวมผลงานทุกชุดเขาไวดวยกัน ทั้งในลักษณะตั้งวางประติมากรรมโครเชตแบนพ้ืนหองและ
แขวนลอยไวกลางอากาศ และมีการถักโครเชตแเป็นลักษณะสายยาวหอยติดกับประติมากรรมเพ่ือเชื่อม
ใหผลงานทุกชิ้นอยูดวยกัน นอกจากนี้ยังมีการนําผืนโครเชตแรูปทรงอิสระหลายขนาด มาวางบน
บางสวนของพ้ืนหองจัดแสดงดวย จะเห็นไดวาการติดตั้งนั้นมีใชวิธีการโปรย แขวน หอย ขึงตึง ดึง 
เกี่ยว ทําใหเกิดของจังหวะที่หลากหลาย เพ่ือแสดงออกถึงความรูสึกในภาวะอารมณแตางๆ ของแมผู
เป็นแมที่ตองดูแลลูกชายออทิสติก เชน ความวุนวาย โอนเอน ไมมั่นคง ความลมเหลว การตกหลน 
ความเคลื่อนไหว หรือแมกระทั่งพลังที่ขับเคลื่อนไปขางหนา 
 
 

                                           
 

94 "บทสัมภาษณแ "กระบวนการสรางสรรคแผลงานศลิปะของเมตตา สุวรรณศร" คร้ังที่  2." 
 95 "เสนใยแหงความรักของแม." 
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ภาพที่ 23 ภาพรางการจัดวางผลงาน “เสนใยแหงความรักของแม”  
ที่มา : เมตตา สุวรรณศร 
 

 

ภาพที่ 24 “เสนใยแหงความรักของแม” (Thread of Love from Mother), 2559 ในมุมมองตางๆ 
ที่มา : เมตตา สุวรรณศร, “PROCESS / DEVELOPMENT”, การแสดงศิลปกรรม ณ พิพิธภัณฑแสถาน
แหงชาติ หอศิลป เจาฟูา, 16-26 มีนาคม 255 
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ภาพที่ 25 “เสนใยแหงความรักของแม” (โต฿ะอาหารของลูก), 2557 เหล็กเสนดัด ถักโครเชตแ ขนาด 
แปรผันตามพ้ืนที่ 
ที่มา : เมตตา สุวรรณศร, “การแสดงศิลปกรรมแหงชาติครั้งที่ 60”, ณ หอศิลปราชดําเนิน,  
29 สิงหาคม –19 กันยายน 2557 
 
 โต๊ะอาหารของลูก 
 ผลงานโต฿ะอาหารของลูก จําลองบรรยากาศของชวงเวลาในระหวางกําลังรับประทาน
อาหารที่แสนวุนวาย ประกอบดวยประติมากรรมโครเชตแรูปทรงโต฿ะและเกาอ้ีที่มีจานชามอาหารที่วาง
เรียงกระจัดกระจายอยูบนโต฿ะ และมีบางสวนที่วางคว่ําบางหงายบางอยูบนพ้ืน แสดงออกถึงการตก
หลนเลอะเทอะ ถึงแมวาในภาพตนแบบของลูกชายจะไมมีจานชามอาหารวางอยูที่พ้ืน หากแตเป็น
ความตั้งใจของศิลปินที่จะจําลองใหเห็นถึงบรรยากาศในชวงเวลามืออาหารที่แมและลูกที่พบเจอกัน
เป็นประจําทุกวัน  
  “...พี่ตองการจะแสดงถึงความวุนวาย โลตัว โอนเอน มันเหมือนกับความไมเสถียร 

ประดุจเหมือนลูกชายของพี่ที่ไมมีความมั่นคง เขาพรอมที่จะลมไดเสมอ แตวาเราเป็นแมที่ตอง
คอยโอบอุมเขาไว ก็คือการถักของพี่... 

...การตกหลน พี่จะมีคอนเส็ปตแที่เกี่ยวกับการตกหลนของวัตถุสิ่งของ อาหารและของ
กิน ซึ่งตรงนั้นพี่จําลองมาจากชีวิตจริงๆ ของพี่กับลูก ทั้งๆ ที่จริงแลวมันไมมีในภาพวาด
ลายเสนของลูกหรอก แตเราเอาความรูสึกเขาไปจับ เป็นความรูสึกที่เราสัมผัสไดวา “ทุกๆ วัน
ลูกจะตองกินแลวเลอะ แคเสนนิดเดียวก็จะตองกินใหหก จะตองเอามือไปจับ จะตองทําเลอะ
เทอะ ไมรูจะทําทําไม” แลวมันก็ขัดกับความเป็นแมของเรา ที่เราเป็นคนเจาระเบียบ คือพี่เป็น
คนมีระเบียบ มีวินัย รักความสะอาด วาสิ่งของทุกชิ้นตองอยูในที่ของมัน ตองถูบาน ตองทํา
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ความสะอาด แลวเป็นแมที่ตองมาดูแลลูกที่เรียกวา “ตางขั้ว” คือลูกก็จะทําแบบ แตกกระจัด
กระจาย เละเทะ รื้อกระจุยกระเจิงแบบนี้ มันสรางความเครียดนะ แรกๆ พี่เครียดแทบเป็นบา
...”96 

 ภาพรวมของผลงานที่เป็นสีขาวและสีครีมใหความรูสึกถึงความอบอุน นุมนวล และ
ออนโยนที่เกิดจากสีของเสนดายที่นํามาโครเชตแ คลุมลงไปบนโครงสรางที่ทําดวยเหล็กเสนซึ่งถูกดัดขึ้น
โครงสรางใหมีปริมาตรเกิดเป็นรูปทรงบิดเบี้ยวตามตนแบบภาพวาดของลูก  
 

 

ภาพที่ 26 “เสนใยแหงความรักของแม” (หองนอนของลูก), 2559 เหล็กเสนดัด ถักโครเชตแ ขนาด 
แปรผันตามพ้ืนที่ 
ที่มา : เมตตา สุวรรณศร, “PROCESS / DEVELOPMENT”, การแสดงศิลปกรรม ณ พิพิธภัณฑแสถาน
แหงชาติ หอศิลป เจาฟูา, 16-26 มีนาคม 2559 
 
 ห้องนอนของลูก  
 “...บางครั้งในระหวางที่พี่นั่งถัก เขาจะอยูใกลๆ เขาก็จะถามวา “แมนี่อะไร” พี่ก็จะบอกเขาวา 

“มุงไงครับ มุงที่ดาเตเคยนอนตอนเด็กๆ ไง” เขาก็จะรู “อเอ..กระโจมๆ” เขาก็เอาตัวเขาไปอยู

                                           
 

96 "บทสัมภาษณแ "กระบวนการสรางสรรคแผลงานศลิปะของเมตตา สุวรรณศร" คร้ังที่  2." 
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ขางใน เอางานที่พี่ถักมาหมหอตัว เขาก็จะเลนกับงาน แมนั่ งถักงานลูกก็เอาไหมพรมไปเลน
...”97 

 ผลงานชุดหองนอนของลูก ประกอบดวยประติมากรรมโครเชตแรูปทรงมุงกระโจมที่ถูก
แขวนลงมาจากดานบน จนดูราวกับลอยอยูกลางอากาศ ภายในมุงกระโจมมีเปลกลอมนอนวางอยู ถัก
โครเชตแถูกถักใหเป็นมุง ที่กําลังทิ้งชายหอยระยาลงมาพาดกับมาโยกใหนมเรื่อยลงมาจนคลุมถึงพ้ืน ที่
พ้ืนใกลกันกับมาโยกนั้นนั้นมีพรมปูอยู 
 

 

ภาพที่ 27 “เสนใยแหงความรักของแม” (โต฿ะเรียนศิลปะ), 2557 เหล็กเสนดัด ถักโครเชตแ แปรผัน
ตามพ้ืนที ่
ที่มา : เมตตา สุวรรณศร, “การแสดงศิลปกรรมแหงชาติครั้งที่ 60”, ณ หอศิลปราชดําเนิน,  
29 สิงหาคม –19 กันยายน 2557 
 
 โต๊ะเรียนศิลปะ 
 ผลงานชุดโต฿ะเรียนศิลปะ จําลองบรรยากาศ “หองสีเขียว” ซึ่งในความเป็นจริงแลว
หองๆ นี้เป็นหองขนาดเล็กที่อยูบริเวณชั้นลางของบานเมตตา มีประตูและหนาตางมีลักษณะเป็น
ลูกกรงเหล็กดัด ซึ่งเมตตาและลูกใชหองนี้เป็นเสมือนหองเรียนในการที่จะฝึกลูกชาย ใหเขาไดเรียน
เขียนและอานหนังสือในชวงกอนที่จะเขาโรงเรียน และฝึกทักษะดานตางๆ เพ่ือเสริมพัฒนาการใหกับ

                                           
 97 ibid. 
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ลูก ศิลปะบําบัดจึงเป็นหนึ่งอีกหนึ่งอยางที่ทําใหแมและลูกไดคนพบวิธีการสื่อสาร เพ่ือทําความเขาใจ
ซึ่งกันและกัน 

  “...เมื่อกอนพี่พยายามจะจํากัดบริเวณใหเขาอยูในหองของเขา นั่นเพราะเราหวงความ
ปลอดภัยของเขา เกรงวาถาเขาออกมาเลนซนขางนอกแลวเขาจะไดรับอันตราย หองนั้นก็จะมี
อุปกรณแตางๆ ทั้งลูกบอลบําบัด หรือโต฿ะที่ใหเขาไดหัดเขียนรูป เขียนหนังสือ หองนั้นก็เลย
เหมือนกับเป็นโลกของเขาในชวงเวลานั้น...”98 

 ผลงานชุดนี้ประกอบไปดวย ประติมากรรมโครเชตแรูปทรงโต฿ะเรียนศิลปะที่เอียงโยเยที่
เชื่อมติดกับเกาอ้ี ตามภาพวาดลายเสนตนแบบของลูกชาย บนโต฿ะมีอุปกรณแเครื่องเขียนตางๆ ที่ใชฝึก
ทักษะการเรียนรู แกวน้ําที่เอียงเท มีสายโซจากการถักโครเชตแหอยจากแกวลงมาถึงพ้ืนและโปรยโคร
เชตแที่ถักเป็นวงขนาดจิ๋วไวรอบๆ ทําใหดูราวกับวาเป็นน้ําที่กําลังหกออกจากแกว ไหลราดลงมาเป็น
สาย หยดกระเซ็นบนพื้น เหนือโต฿ะขึ้นไปมีกลุมประติมากรรมโครเชตแรูปทรงของนกลอยอยู ประมาณ 
4-5 ชิ้น ซึ่งนาจะเป็นสัญลักษณแแทนนกแกวซึ่งเป็นสัตวแเลี้ยงที่ลูกชื่นชอบ ถัดออกไปเป็นประตูและ
หนาตางที่กําหนดขอบเขตของหอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 

98 ibid. 
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ภาพที่ 28 “เสนใยแหงความรักของแม” (ประตูและหนาตาง), 2559 เหล็กเสนดัด ถักโครเชตแ ขนาด 
แปรผันตามพ้ืนที่ 
ที่มา : เมตตา สุวรรณศร, “PROCESS / DEVELOPMENT”, การแสดงศิลปกรรม ณ พิพิธภัณฑแสถาน
แหงชาติ หอศิลป เจาฟูา, 16-26 มีนาคม 2559 
 
 ประตูและหน้าต่าง 
 จากภาพรางประตูหนาตางของลูกชายที่เมตตานํามาเป็นตนแบบนั้น ไดถูกสรางใหกลาย
มาเป็นโครงสรางสามมิติ ประกอบดวยประติมากรรมโครเชตแรูปทรงประตูวางตั้งบนพ้ืนที่มีปริมาตรแต
คงลักษณะเป็นบานประตูโคงที่บิดเบี้ยว คดๆ งอๆ เหมือนภาพตนฉบับของลูก เป็นโครงสรางชิ้นงาน  
3 มิติ และถักคลุมดวยโครเชตแไมเต็มบริเวณ มีการเวนใหเหลือพ้ืนที่วางเป็นชองทะลุตรงกลาง แลวถัก
ตอจนผืนโครเชตแนั้นไหลลามลงไปบนพื้น เป็นรูปทรงอิสระ (Free Form) กินพ้ืนที่เป็นบริเวณกวาง 
 ประติมากรรมรูปทรงของบานหนาตางที่บิดเบี้ยวนั้น ถูกแขวนใหลอยอยูกลางอากาศ 
ขอบวงกบของหนาตางถูกทําใหมีโครงสรางเป็นปริมาตรของเสน เป็นเหมือนกรอบใหผืนโครเชตแเขาไป
ขึงจนตึง สามารถมองทะลุผานเขาไปได 
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ภาพที่ 29 “เสนใยแหงความรักของแม” (แมว), 2559 เหล็กเสนดัด ถักโครเชตแ ขนาด แปรผันตาม
พ้ืนที ่
ที่มา : เมตตา สุวรรณศร, “PROCESS / DEVELOPMENT”, การแสดงศิลปกรรม ณ พิพิธภัณฑแสถาน
แหงชาติ หอศิลป เจาฟูา, 16-26 มีนาคม 2559 
 
 แมว 
 ประติมากรรมโครเชตแรูปทรงแมวที่กําลังกาวเดินจํานวน 2 ชิ้น ที่ไดรับแรงบันดาลใจ
ภาพวาดลายเสนของลูก ที่วาดเพราะอยากเลาเรื่องถึงแมว 2 ตัวที่มักจะเขามาเดินเลนเพนพานภายใน
บริเวณบาน รูปทรงของสิ่งมีชีวิตชวยใหบรรยากาศของหองจัดแสดงซึ่งจําลองโลกในจินตนาการของ
เด็กออทิสติกใหดูมีชีวิตชีวาขึ้น 
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ภาพที่ 30 “เสนใยแหงความรักของแม” (แมกับลูก), 2559 เหล็กเสนดัด ถักโครเชตแ ขนาด แปรผัน
ตามพ้ืนที ่
ที่มา : เมตตา สุวรรณศร, “PROCESS / DEVELOPMENT”, การแสดงศิลปกรรม ณ พิพิธภัณฑแสถาน
แหงชาติ หอศิลป เจาฟูา, 16-26 มีนาคม 2559 
 
 แม่กับลูก 
 ประติมากรรมโครเชตแรูปทรงคน 2 ชิ้น ที่กําลังกางแขนและชูมือขึ้นไปพรอมกับกาวเดิน 
ที่ไดรับแรงบันดาลใจภาพวาดลายเสน “แมกับลูก” ของลูก ถูกจัดวางใหอยูในตําแหนงที่ไมหางกัน 
บนผืนโครเชตแรูปทรงอิสระ (Free Form) ที่ปูรอง ประติมากรรมชุดนี้จําลองตัวละครสองแมลูก ผูที่ใช
ชีวิตอยูในโลกจินตนาการอันอบอุน อบอวลไปดวยความรัก 
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 การสรางสรรคแผลงานชุด “เสนใยแหงความรักของแม” จะนําเสนอผลงานเผยแพรออกสู
สาธารณะเพ่ือเป็นการสรางความเคลื่อนไหวใหแกวงการศิลปะรวมสมัย โดยมีวัตถุประสงคแที่จะสราง
กําลังใจใหแกแมที่มีลูกเป็นเด็กพิเศษ ใหเห็นความสามารถของเด็กพิเศษ รวมถึงเป็นการชวยกระตุน
ใหเห็นคุณคาของการใชศิลปะบําบัด เพ่ือใหพอแมที่มีลูกเป็นเด็กออทิสติกตระหนักถึงการกระตุน
พัฒนาการโดยใชศิลปะ วาสามารถเป็นเครื่องมือที่ใชสื่อสารระหวางพอแมที่มีลูกเป็นเด็กออทิสติก ให
เขาใจถึงสิ่งที่อยูภายในจิตใจของลูก และกระตุนการเรียนรูในดานทักษะสังคมไดดีอีกทางหนึ่ง99 
 นอกจากนี้เมตตายังไดทําการศึกษาเปรียบเทียบการวาดภาพของเด็กปกติกับเด็ก 
ออทิสติก ที่มีสวนชวยในการประเมินความสามารถทางพัฒนาการและการสังเกตเด็กไดดี รวมทั้ง
เสริมสรางความรักความผูกพัน และลดปัญหาทางจิตใจ ระหวางกับลูกและสรางคุณคาใหแกเด็ก
พิการ100 
 
สรุปผลงานชุด“เส้นใยแห่งความรักของแม่” (Thread of Love from Mother)  
 ผลงานชุด“เสนใยแหงความรักของแม” (Thread of Love from Mother) ของเมตตา
ไดรับแรงบันดาลใจมาจากผลงานภาพวาดลายเสนสองมิติของลูกชายซึ่งปุวยเป็นโรคออทิสติก ที่มี
ความโดดเดนในการใชเสน Contour Line ที่มีความลื่นไหลตอเนื่องฉับพลัน ทําใหรูปทรงและ
สัญลักษณแตางๆ มีลักษณะไมยึดกับความเป็นจริง จึงบิดเบี้ยวผิดรูป ผิดเหลี่ยม โยเยไมสมมาตร ไมคง
รูป มีสัดสวนไมถูกตอง ภาพที่เกิดขึ้นจึงมีลักษณะผิดรูป ดูคลายกับมีความเคลื่อนไหว ไมมีการจัด
องคแประกอบตามหลักทฤษฎีศิลปะ  
 ลูกชายของศิลปินไดถายทอดเรื่องราวจากความทรงจํา ประสบการณแ การเรียนรู และ
จินตนาการถึงสิ่งแวดลอมรอบตัวที่เขาสนใจในชวงเวลานั้น เชน ขาวของเครื่องใชในมุมตางๆ ที่แสดง
ใหเห็นถึงบรรยากาศภายในบาน สัตวแเลี้ยง รวมไปถึงสมาชิกในครอบครัว แตดวยภาวะของโรคที่มีผล
ตอความผิดปกติในการเรียบเรียงขอมูลของสมอง และกลามเนื้อมือที่ยังไมแข็งแรงพอจึงทําใหลายเสน
ที่วาดออกมาบิดๆ เบี้ยวๆ ซึ่งกลายมาเป็นลักษณะพิเศษเฉพาะที่แสดงใหเห็นถึงโลกที่ไมตรงตามความ
เป็นจริงและมีมุมมองที่แตกตางออกไปจากเด็กปกติในวัยเดียวกัน นอกจากนี้การแสดงออกทางศิลปะ
ยังเป็นการสะทอนใหเห็นถึงภาวะของอารมณแ ตลอดจนความรูสึกตางๆ ภาพวาดของลูกจึงเป็นดั่ง
เครื่องมือสื่อสารความรูสึกที่เรียบเรียงเป็นภาษาพูดไมไดของลูก ที่บอกเลาเรื่องราวความรูสึกนึกคิด
ตางๆ ผานภาษาภาพ  

                                           
 

99 "เสนใยแหงความรักของแม." 
 100 "การศึกษาเปรียบเทียบภาพวาดของเด็กปกติกับเด็กออทิสติกบทความที่ 1 : อายุระหวาง 4-5 ปี." 
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 เมตตาเห็นถึงความพิเศษของความงามในความไมสมบูรณแในภาพวาดนั้น จึงหยิบเอา
ภาพวาดของลูกชายมาเป็นตนแบบในการสรางสรรคแผลงานประติมากรรม ประเภทประติมากรรมนุม 
(Solf Sculpture) ในรูปแบบศิลปะจัดวาง (Installation Art) ที่เกิดจากการถักโครเชตแดวยเสนดายที่
ทํามาจากเสนใยธรรมชาติทั้งสีขาว และสีครีมหมคลุมโครงเหล็กรูปทรงบิดเบี้ยว  
 ผลงานชุดนี้เป็นการสรางสรรคแของศิลปินผูเป็นแมที่ตองแสดงออกใหเห็นถึงความรักของ
แมที่มีตอลูก ผานการถักทอเสนใยดวยความรัก เพ่ือถายทอดความรูสึกของแมออกมาเป็นลวดลาย
ผสมผสานที่เกิดจากลวดลายตามรูปแบบมาตรฐานและลวดลายอิสระ ไมมีแบบแผนตามจินตนาการ 
มีพ้ืนที่วาง เวนจังหวะ ถี่หาง หมหุมรูปทรงบิดเบี้ยวที่ลูกเป็นผูสรางสรรคแ เสมือนกับเป็นการโอบอุ ม
เพ่ือเติมเต็มสิ่งที่บกพรองขาดหายใหกันและกันระหวางแมกับลูก 
 ประติมากรรมทุกชิ้นถูกจัดวางรวมกับผืนโครเชตแรูปทรงอิสระหลายหลายขนาด ติดตั้ง
โดยใชวิธีการโปรย แขวน หอย ขึงตึง ดึง เกี่ยว ทําใหเกิดของจังหวะที่หลากหลายแทนความรูสึกใน
ภาวะอารมณแตางๆ ของแมผูเป็นแมที่ตองดูแลลูกชายออทิสติก เชน ความวุนวาย โอนเอน ไมมั่นคง 
ความลมเหลว การตกหลน ความเคลื่อนไหว หรือแมกระทั่งพลังที่ขับเคลื่อนไปขางหนา โดยผลงาน
ทั้งหมดถูกรอยเรียงเป็นเรื่องราวเขาไวดวยกัน เพื่อสื่อความหมายถึงชีวิตหรือโลกทั้งใบที่ลูกเติบโตและ
ใชชีวิตวนเวียนอยูภายในหองแหงนี้ เป็นการแสดงใหเห็นถึงความอบอุนและความผูกพันระหวาง
สายใยรักของแมที่มีตอลูก  
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ผลงานชุด “ความคิดค านึงถึงห้วงเวลาที่ผ่านเลยภายในจิตใจฉัน” (Nostalgia of mind) 
 จัดแสดงในนิทรรศการทุนสรางสรรคแศิลปกรรมศิลป พีระศรี ครั้งที่ 14101  ณ หอศิลป 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม - 5 กันยายน 2558 
 แนวคิดศิลปิน: 
 การโหยหาอดีตจนอยากยอนเวลากลับไป ทั้งชวงเวลาที่อบอุนสวยงามที่มีกับครอบครัว
และคนที่ตนรักในเวลาที่ไดใชชีวิตอยูดวยกัน นอกจากความทรงจําที่เกิดขึ้นในใจแลวยังมีสิ่งที่ชวยย้ํา
เตือนและเชื่อมโยงความทรงจําที่เป็นวัตถุสิ่งของ ไมวาจะเป็นภาพถาย ภาพวาด ผาโบราณ งานถัก
โครเชตแที่ปัจจุบันไมมีคนนิยมใช รวมถึงโปสการแดและของที่ระลึกยามนึกถึงกัน ทั้งยังเป็นดั่งเครื่อง
เตือนใจใหยอนนึกถึงอดีตที่มีท้ังสุขและทุกขแ เป็นบทเรียนแหงชีวิต 
 ผลงานชุด“ความคิดค านึงถึงห้วงเวลาที่ผ่านเลยภายในจิตใจฉัน” แสดงออกใหเห็นถึง
การหวนรําลึกถึงความทรงจําในอดีตที่ผานเลยมาในชวงเวลาตางๆ ของชีวิต  ซึ่งประกอบไปดวย
เหตุการณแสําคัญตางๆ ทั้งในเวลาที่มีความสุขและชวงทุกขแระทมของชีวิต  
 รูปแบบ จิตรกรรมผสม 
 กระบวนการสร้างสรรค์: 
 เทคนิค 
 ใชเทคนิคภาพพิมพแตะแกรงไหม (Silk Screen) ลงบนผืนผาใบในสวนของใบหนาคนซึ่ง
เป็นองคแประกอบหลักในผลงาน และที่ใชเทคนิคหัตถกรรมตางๆ งานถัก ปักเย็บ ดุนนูน ปักฉลุ ถัก
โครเชตแ ปะติดลงบนผืนผาชนิดตาง ๆ มีการใชไหมพรมเสนดายหลายขนาด ทําใหผลงานทุกชิ้นมี
รายละเอียดที่ซอนขึ้นมาเป็นชั้น ๆ เกิดจากเทคนิคหัตถกรรม ซึ่งเป็นกระบวนการที่ตองใชความอดทน
ในการสรางสรรคแทั้งสิ้น  

  “...ใชวัฒนธรรมในรูปแบบเกาๆ ในการนําเสนอ ตั้งแตกรอบ คือใชเทคนิคในทั้ง
กระบวนการเลย นํามาผสมผสานกับงานสมัยใหม เชน การนําไปอิงคแเจ็ทลงบนผา ก็ตองเลือก
เป็นผาชนิดที่คิดวาตรงกับเทคนิคที่ตองการที่จะทํา อยางเชนงานปักดุนนูนที่นํามาใชเป็น
ลักษณะของงานโบราณ การปักผาเป็นความถนัดของผูหญิงตั้งแตอดีตจนถึงปัจจุบันอยูแลว 
เพราะฉะนั้นเวลาเราปักผาไปเราก็จะรูสึกถึงความสงบ ความสุขบางอยาง แลวก็แสดงอัตลักษณแ
ของผูหญิงเกิดขึ้นดวย...”102 

                                           
 

101 หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร, "ทุนสรางสรรคแศิลปกรรมศิลป พีระศรี คร้ังที่ 14 = Silpa Bhirasri 
Creativity Grants 14th," ed. หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร (กรุงเทพฯ: หอศิลป มหาวิททยาลัยศิลปากร, 2558). 
 102 เมตตา สุวรรณศร, "บทสัมภาษณแ "กระบวนการสรางสรรคแผลงานศิลปะของเมตตา สุวรรณศร" คร้ังที่  1," 
ed. ภูพิงคแ เมตตานัยธรรม (กรุงเทพฯ2559). 
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ผลงานในแตละชิ้นมักมีรูปของศิลปินประกอบอยูในอิริยาบทตางๆ คอลลาจทับซอนกับรูปทรง
สัญลักษณแ การปักดายเป็นขอความ และลายผาที่ใชหุมเป็นกรอบภาพของผลงานบางชิ้น ซึ่งลวน
แลวแตมีความหมายเฉพาะตัวกับศิลปิน ผลงานทั้งหมดมี 11 ชิ้น 
 

 

ภาพที่ 31 “ความคิดคํานึงถึงหวงเวลาที่ผานเลยภายในจิตใจฉัน” (Nostsgia of mind), 2558 
ที่มา : เมตตา สุวรรณศร, “นิทรรศการทุนสรางสรรคแศิลปกรรม ศิลป พีระศรี ครั้งที่ 14”, การแสดง
ศิลปกรรม ณ หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร, 7 สิงหาคม - 5 กันยายน 2558 
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ภาพที่ 32 Nostalgia 4, 2558 ภาพพิมพแ ปักเย็บ ดุนนูน ปักฉลุ ถักโครเชตแ ปะติด 100 X 150 ซม. 
ที่มา : เมตตา สุวรรณศร, “นิทรรศการทุนสรางสรรคแศิลปกรรม ศิลป พีระศรี ครั้งที่ 14”, การแสดง
ศิลปกรรม ณ หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร, 7 สิงหาคม - 5 กันยายน 2558 
 
 Nostalgia 4 
 ผลงานจิตรกรรมผสมขนาด 100 X 150 ซม. รูปแบบการจัดองคแประกอบโดยรวมของ
ผลงานชิ้นนี้มีลักษณะเหมือนกับแบบตัดตุ฿กตากระดาษ ซึ่งเป็นของเลนของในสมัยกอน ประกอบดวย
รูปสตรีเต็มตัวสวมชุดวายน้ําสีเขียว และรูปเด็กชายสวมชุดเอ๊ียมสีเหลืองกําลังยืนถือตุ฿กตาหมี ราย
ลอมไปดวยชุดตุ฿กตากระดาษสีสันสวยงามทั้งที่เป็นชุดสตรีและชุดเด็ก มีเลขและตัวอักษรเขียนคําวา  
MOM, LOVE, DATE’, JaJa (“ดาเต” คือชื่อเลนบุตรชายของศิลปิน “จเา” คือชื่อเลนของศิลปิน) 
ภาพรวมของสีที่ใชของผลงานชิ้นนี้เนนสีหลากหลาย ประกอบดวยสีแดง สีสม สีชมพู สีฟูา สีมวง และ
สีเหลือง ที่เนนใหความรูสึกสดใส สนุกสนาน บนพื้นหลังสีขาว 
 เทคนิคที่ใชในพ้ืนที่ดานในกรอบภาพ บริเวณรูปทรงคนและชุดตุ฿กตากระดาษใชเทคนิค
ภาพพิมพแผสมกับการเย็บปักเดินเสน ดุนนูน มีการเย็บปะติดผืนโครเชตแสีขาว ตุ฿กตาผารูปเด็กผูชายผม
สีทอง และปะติดตุ฿กตาหมีไวในมือของรูปเด็กชาย นอกกรอบภาพมีการแขวนหอยชุดเด็กและตุ฿กตาที่
ทําจากโครเชตแไวที่ดานลางของชิ้นงาน กรอบภาพของผลงานถูกเย็บหุมดวยผาลายดอกไม 
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ภาพที่ 33 LOVE, 2558 ภาพพิมพแ ปักเย็บ ดุนนูน ปักฉลุ ถักโครเชตแ ปะติด ขนาดแปรผันไมแนนอน 
ที่มา : เมตตา สุวรรณศร, “นิทรรศการทุนสรางสรรคแศิลปกรรม ศิลป พีระศรี ครั้งที่ 14”, การแสดง
ศิลปกรรม ณ หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร, 7 สิงหาคม - 5 กันยายน 2558 
 
 LOVE, 2558 
 ผลงานชิ้นนี้ถูกจัดวางใวอยูบนพื้นหองนิทรรศการ โดยประกอบชิ้นงานดวย 2 สวนคือ  
สวนที่ 1 เป็นภาพพิมพแลายรูปเด็กชายติดปีกตัวสีเขียวบนผืนผาใบสีฟูา นํามาเย็บเป็นหมอนขนาดเล็ก
รูปทรงวงรี 
 สวนที่ 2 เป็น ชิ้นงานปักเย็บบนผาใบสีขาวขนาด  60 x 80 ซม. เป็นภาพสตรีอุมเด็ก
ทารกที่กําลังหลับ ใบหนาของสตรีผูนั้นกําลังหลับตาและยิ้ม ลักษณะการปักเย็บเป็นการปักลาย
เดินเสนดวยไหมพรมสีดํา สีเหลือง สีชมพู สีแดง และสีฟูา ลงบนผืนผาใบสีขาวที่ยังคงติดอยูกับสะดึง 
สังเกตเห็นไดชัดวาผาปักผืนนี้ถูกทําใหยับยูยี่ เพ่ือใหดูราวกับวาชิ้ นงานปักผาผืนนี้ยังปักไมเสร็จ
สมบูรณแ  
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ภาพที่ 34 Nostalgia 7, 2558 ภาพพิมพแ ปักเย็บ ดุนนูน ปักฉลุ ถักโครเชตแ ปะติด 100 X 150 ซม. 
ที่มา : เมตตา สุวรรณศร, “นิทรรศการทุนสรางสรรคแศิลปกรรม ศิลป พีระศรี ครั้งที่ 14”, การแสดง
ศิลปกรรม ณ หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร, 7 สิงหาคม - 5 กันยายน 2558 
 
 Nostalgia 7 
 ผลงานจิตรกรรมผสมขนาด 100 X 150 ซม. ลักษณะของผลงานมีองคแประกอบเหมือน
แบบของภาพโบราณรูปวงรี รูปใบหนาเด็กชายที่มีตนแบบมาจากรูปถาย ถูกรายลอมดวยดอกไมและ
หมูผีเสื้อ มีทั้งดอกกุหลาบสีขาว กุหลาบสีแดง ตัดกับสีเขียวของกานและใบ บนพ้ืนหลังสีครีม และ
ขอความที่มีเนื้อหาเป็นเพลงกลอมเด็ก “...เจานกกาเหวาเอยไขไวใหแมกาฟักแมกาก็หลงรักคิดวาลูก
ในอุทร...” ดานลางของกรอบภาพท่ีมีชิ้นงานโครเชตแสีพาสเทลหอยติดอยู 
 ทั้งภาพใชเทคนิคภาพพิมพแในชั้นแรก และเนนสีชัดในสวนที่เป็นใบหนาของเด็กชาย มี
การปักเสนดายลงไปในบริเวณของดวงตา คิ้ว จมูก ปาก และเสนผม มีการปักดอกไม ใบไมและผีเสื้อ
เชนเดียวกัน ชั้นบนสุดของชิ้นงานถูกปะทับดวยผืนโครเชตแถักเป็นดวยลายผาลูกไมรูปทรงดอกไม
หลายขนาด สวนลางของภาพมีการปรับตัวอักษรเป็นเนื้อหาของบทเพลงกลอมเด็ก 
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ภาพที่ 35 The Story of Us (Mather and Son), 2558 ภาพพิมพแ ปักเย็บ ดุนนูน ปักฉลุ ถักโคร
เชตแ ปะติด 120 x 180 ซม.  
ที่มา : เมตตา สุวรรณศร, “นิทรรศการทุนสรางสรรคแศิลปกรรม ศิลป พีระศรี ครั้งที่ 14”, การแสดง
ศิลปกรรม ณ หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร, 7 สิงหาคม - 5 กันยายน 2558 
 
 The Story of Us (Mather and Son) 
 ผลงานจิตรกรรมผสม ขนาด 120 X 180 ซม. รูปทรงใบหนาสตรีทางดานขวาที่เรียง
ซอนทับกันแบบเหลื่อมๆ ถึง 5 ชั้นซอนลึกเขาไปตรงกลางของภาพ มีรูปเด็กชายในชุดสีสมยืนอยูตรง
กลางภาพ รูปของเด็กชายในชุดเสื้อสีขาวกางเกงสีเขียวที่กําลังขี่จักรยานสามลอของเด็กอยูทางฝั่งซาย
ของภาพ เด็กชาย ปีนปุายอยูบนหลังคา ฉากหลังของภาพเป็นภาพแบบการแตูนรูปบานสีเทาที่บน
หลังคา ปรากฏเป็นตัวอักษร พยัญชนะไทย ก.ไก-ฮ.นกฮูก เด็ก 3 คนที่ยืนอยูหนาบาน สุนัข เครื่องบิน 
และดวงอาทิตยแเป็นสีเทาดํา ซึ่งมีตนแบบมาจากภาพปกแบบเรียนประถมวัยชุด ก.เอเย ก.กา  
 ทั้งภาพใชเทคนิคภาพพิมพแในชั้นแรก และเนนสีชัดในสวนที่เป็นรูปทรงคนและใบหนา
สตรีมีการปักเสนดาย โดยเนนปักลงไปในบริเวณของดวงตา คิ้ว จมูก ปาก และเสนผม มีการปัก
ตัวอักษรและปักเดินเสน ดุนนูน รอบองคแประกอบทั้งหมดของภาพ ชั้นบนสุดของชิ้นงานถูกปะติดทับ
ดวยผืนโครเชตแเป็นวงสีเทาบริเวณมุมบนทั้งสองขาง บริเวณสวนลางของภาพถูกเย็บติดดวยผืนโครเชตแ
สีเทาหลายชิ้นหอยลงมาเป็นรูปทรงอิสระ 
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ภาพที่ 36 Nostalgia 3, 2558 ภาพพิมพแ ปักเย็บ ดุนนูน ปักฉลุ ถักโครเชตแ ปะติด 120 x 180 ซม.  
ที่มา : เมตตา สุวรรณศร, “นิทรรศการทุนสรางสรรคแศิลปกรรม ศิลป พีระศรี ครั้งที่ 14”, การแสดง
ศิลปกรรม ณ หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร, 7 สิงหาคม - 5 กันยายน 2558 
 
 Nostalgia 3 
 ผลงานจิตรกรรมผสม ขนาด 120 X 180 ซม. รูปทรงของสตรีครึ่งตัวกําลังหลับตาใน
ใบหนาอมยิ้มในอยูในทาที่ดูคลายกําลังโอบกอดตัวเอง อยูทางดานขวามีขนาดใหญกินพ้ืน 1 ใน 3 
ของภาพ ดานหลังทางซายเป็นภาพจากภาพถายขาวดํารูปเด็กชายหญิงที่กําลังนั่ง 4 คน ฉากหลังเป็น
ขอความตัวอักษรสีขาว คลายเป็นเนื้อหาบทเพลงที่พอจะอานไดบางไมไดบางปรากฏอยูไมชัดเจนนัก
ในลักษณะของเสนคลื่นโคงหยักไปมาที่พ้ืนหลังของภาพ มีจุดวงกลมขนาดเล็กสีดํา และ เสนหยัก
แทรกอยู  
 บริเวณในสวนของรูปสตรีและเด็ก 4 คนในภาพถาย ใชเทคนิคภาพพิมพแตะแกรงไหมใน
ชั้นแรก และเนนสีชัดในสวนที่เป็นรูปทรงคนและใบหนาสตรีมีการปักเสนดาย โดยเนนปักลงไปใน
บริเวณของดวงตา คิ้ว จมูก ปาก และเสนผม มีการปักตัวอักษรบริเวณขอความดานบนทิ้งชายดาย
หลุดลุย และปักเดินเสนรอบองคแประกอบทั้งหมดของภาพ ที่จุดวงกลมสีดําใชการปักและทิ้งชาย
เสนดายหอยโคงเชื่อมติดกันทุกจุด กรอบของภาพถูกหุมดวยผาสีครีมพิมพแลายคาวบอยยืนถือปืน ชั้น
บนสุดของของชิ้นงานและกรอบภาพถูกปะติดทับดวยผืนโครเชตแเป็นวงสีขาวขอบสีเหลืองทั้งดานใน
ดานนอกของภาพ  
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ภาพที่ 37 My old days, 2558 ภาพพิมพแ ปักเย็บ ดุนนูน ปักฉลุ ถักโครเชตแ ปะติด 120 x 150 ซม. 
ที่มา : เมตตา สุวรรณศร, “นิทรรศการทุนสรางสรรคแศิลปกรรม ศิลป พีระศรี ครั้งที่ 14”, การแสดง
ศิลปกรรม ณ หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร, 7 สิงหาคม - 5 กันยายน 2558 
 
 My old days  
 ผลงานจิตรกรรมผสม ขนาด 120 X 150 ซม. รูปทรงของสตรีครึ่งตัวขนาดใหญถูก
ซอนทับดวยชุดภาพตุ฿กตากระดาษวัตถุสิ่งตางๆ ไดแก รูปเครื่องแตงกายสตรีในชุดตางๆ เชน ชุด
ทํางาน ชุดกระโปรง และอุปกรณแทํางานเกษตร รูปบัวรดน้ํา คลาด รูปสัตวแ เชน รูปนก รวมไปถึงรูป
ตุ฿กตาผูหญิงที่ซอนอยูในตําแหนงที่พอดีกับใบหนา ที่ดุนนูนและเดินเสนดวยเสนดายสีดํา  
 ทั้งภาพใชเทคนิคภาพพิมพแในชั้นแรก และเนนสีชัดในสวนที่เป็นใบหนาสตรีมีการปัก
เสนดาย โดยเนนปักลงไปในบริเวณของดวงตา คิ้ว จมูก ปาก และเสนผมถูกทําขึ้นดวยเสนไหมพรมสี
ดําที่ปักจากศีรษะและหอยยาวลงมากองรวมกันที่พ้ืน ปลอยใหเห็นชายเสนดายที่หลุดลุย ปักเดินเสน
ดุนนูนรอบองคแประกอบทั้งหมดของภาพ สีโดยรวมของภาพนี้ประกอบดวยโทนสีขาว สีแดงและสีดํา 
โดยพ้ืนหลังเป็นสีขาว สีแดงอยูบริเวณของใบหนาและลําคอ สวนสีดําคือสวนประกอบตางๆของภาพ
ไดแกสิ่งของ กรอบของภาพมีลักษณะโคงเวาไมเรียบตรง 
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ภาพที่ 38 Nostalgia 6, 2558 ภาพพิมพแ ปักเย็บ ดุนนูน ปักฉลุ ถักโครเชตแ ปะติด 100 X 150 ซม. 
ที่มา : เมตตา สุวรรณศร, “นิทรรศการทุนสรางสรรคแศิลปกรรม ศิลป พีระศรี ครั้งที่ 14”, การแสดง
ศิลปกรรม ณ หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร, 7 สิงหาคม - 5 กันยายน 2558 
 
 Nostalgia 6 
 ผลงานจิตรกรรมผสม ขนาด 100 X 150 ซม. รูปทรงของสตรีครึ่งตัวกําลังหลับตา นั่ง
ทาวคางมือทั้งสองขางกุมไวแกม ปรากฏอยูทางดานซายตรงสวนกลางภาพ ใชผาสีน้ําเงินอมฟูาพิมพแ
ลายพันธุแพฤกษามีลักษณะคลายดอกจําปาสีเหลืองออนเป็นพื้นหลัง 
 บริเวณรูปทรงสตรีใชเทคนิคภาพพิมพแในชั้นแรก และเนนสีชัดในสวนที่เป็นใบหนาสตรีมี
การปักเสนดาย โดยเนนปักลงไปในบริเวณของดวงตา คิ้ว จมูก ปาก เสนผม ปลอยใหเห็นชายเสนดาย
ที่หลุดลุย ปักเดินเสนดุนนูนรอบองคแประกอบทั้งหมดของภาพ ชั้นบนสุดของชิ้นงานเป็นถูกปักเป็น
ขอความเนื้อหาบทเพลง "พ่ีชายที่แสนดี" ทิ้งชายดายใหหลุดลุย ชิ้นงานถูกปะติดทับดวยผืนโครเชตแ
และลายผาปักฉลุรูปทรงดอกไมและผีเสื้อชิ้นเล็กๆ ที่บริเวณขอบภาพ กรอบภาพถูกหุมดวยผาปักฉลุ
ลายลูกไมสีขาว หอยยอยลงมาจนถึงเกือบถึงพ้ืนเป็นชายแหลม 
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ภาพที่ 39 Nostalgia 1, 2558 ภาพพิมพแ ปักเย็บ ดุนนูน ปักฉลุ ถักโครเชตแ ปะติด 120 X 150 ซม. 
ที่มา : เมตตา สุวรรณศร, “นิทรรศการทุนสรางสรรคแศิลปกรรม ศิลป พีระศรี ครั้งที่ 14”, การแสดง
ศิลปกรรม ณ หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร, 7 สิงหาคม - 5 กันยายน 2558 
  
 Nostalgia 1 
 ผลงานจิตรกรรมผสม ขนาด 120 X 150 ซม. ภาพรูปทรงสตรีครึ่งตัวจํานวน 4 ภาพ ที่มี
ใบหนาคลายกันจึงทราบไดวาเป็นคนๆ เดียวกัน เรียงทับซอนกันในแนวระดับ โดยทุกภาพแสดง
อิริยาบถที่แตกตางกัน เรียงจากดานซายไปขวา  

ภาพแรก เป็นรูปสตรีนั่งหลับตา วางมือทางคางกุมแกมทั้งสองขางไว  
ภาพที ่2 เป็นรูปสตรีใชมือทั้งสองกุมใบหนาปิดบังบริเวณดวงตาทั้งสองขาง จมูก และปาก  
ภาพที่ 3 เป็นรูปสตรี ยกมือกุมหนาจนปิดปากและแกมทั้งสองขาง ลืมตามองดวยสีหนาเฉยชา  
ภาพที ่4 เป็นรูปสตรีใชมือท้ังสองกุมบิดบังใบหนาในลักษณะเดียวกับภาพที่ 2 

 บริเวณภาพสตรีใชเทคนิคภาพพิมพแในชั้นแรกไลน้ําหนักจากเขมในภาพแรกแลวคอยๆ 
จางลงจนเลือนลางในภาพสุดทาย โดยพิมพแลงไปบนผืนผาพิมพแลวดลายพันธุแพฤกษาสีน้ําเงินพิมพแลาย
ดอกสีเหลืองแดงท่ีใชเป็นพ้ืนหลังของชิ้นงาน ในสวนที่เป็นใบหนาสตรีมีการปักเสนดาย โดยเนนปักลง
ไปในบริเวณของดวงตา คิ้ว  ปาก เสนผม ปลอยใหเห็นชายเสนดายที่หลุดลุย ปักเดินเสนดุนนูนรอบ
องคแประกอบทั้งหมดของภาพ โทนสีของภาพเป็นโทนสีขาว สีแดง สีดํา และสีน้ําเงินเขม ชั้นบนสุด
ของผลงาน ติดประดับงานถักโครเชตแลวดลายดอกไมสีน้ําเงินสลับสีแดงถักเรียงรอยเป็นรางแห ทําให
กรอบผลงานนี้เป็นรูปทรงอิสระ 
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ภาพที่ 40 Nostalgia 2, 2558 ภาพพิมพแ ปักเย็บ ดุนนูน ปักฉลุ ถักโครเชตแ ปะติด 120 X 150 ซม. 
ที่มา : เมตตา สุวรรณศร, “นิทรรศการทุนสรางสรรคแศิลปกรรม ศิลป พีระศรี ครั้งที่ 14”, การแสดง
ศิลปกรรม ณ หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร, 7 สิงหาคม - 5 กันยายน 2558 

 Nostalgia 2 
 ผลงานจิตรกรรมผสม ขนาด 120 X 150 ซม. ภาพรูปทรงสตรีครึ่งตัวหันขางทํามุม 45 
องศา ยกมือกุมหนาจนปิดปากและแกมทั้งสองขาง ลืมตามองต่ําดวยสีหนาเฉยชา จนดูราวกับ เธอ
กําลังรองไห กําลังยืนตากฝนที่ตกลงมาเป็นสาย ฉากหลังรูปเป็นตนไมใหญแตกกิ่งผลิใบสีเขียวออน มี
ดอกไมสีขาวที่เพ่ิงผลิดอกตูมเต็มตนและบางดอกเริ่มผลิแยมกลีบเบงบาน รูปทรงสวนปลายหางยาว
ของนกสีฟูาที่คาดวานาจะเกาะอยูบนกิ่งไมแตสวนหัวกับลําตัวถูกบังดวยสตรีที่ยืนอยูในระยะหนา พ้ืน
หลังเป็นสีน้ําเงินไลน้ําหนักเป็นสีออนใหสวางเป็นวงตรงกลางไปหาสีเขมบริเวณขอบภาพ เสนดายที่
หอยลงมาดูราวกับเป็นสายฝน 
 บริเวณภาพสตรีใชเทคนิคภาพพิมพแในชั้นแรก และเนนสีชัดในสวนที่เป็นใบหนาสตรีมี
การปักเสนดาย โดยเนนปักลงไปในบริเวณของดวงตา คิ้ว  ปาก เสนผม ปลอยใหเห็นชายเสนดายที่
หลุดลุย ปักเดินเสนดุนนูนรอบองคแประกอบทั้งหมดของภาพ และปักเนาเป็นเสนลักษณะเป็นวงกลม
ซอนกันดวยเสนดานสีฟูาและสีขาว ชั้นบนสุดของชิ้นงานเย็บปะติดดวยผืนโครเชตแรูปวงกลมสี เป็นถูก
ปักเป็นเสนดายที่หอยลงมาดูราวกับเป็นสายฝนหอยดิ่งลงมาจนถึงพ้ืนแลวตกเป็นดอกไมโครเชตแเล็กๆ 
กรอบภาพถูกหุมดวยผาสีโอลดแโรสออนพิมพแลายพันธุแพฤกษา 
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ภาพที่ 41 Nostalgia 8, 2558 ภาพพิมพแ ปักเย็บ ดุนนูน ปักฉลุ ถักโครเชตแ ปะติด 100 X 150 ซม. 
ที่มา: เมตตา สุวรรณศร, “นิทรรศการทุนสรางสรรคแศิลปกรรม ศิลป พีระศรี ครั้งที่ 14”, การแสดง
ศิลปกรรม ณ หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร, 7 สิงหาคม - 5 กันยายน 2558 
 
 Nostalgia 8 
 ผลงานจิตรกรรมผสม ขนาด 100 X 150 ซม. รูปทรงคลายหนังสือที่ถูกเปิดกางออก สี
น้ําตาลอมเหลืองจนดูเหมือนหนากระดาษของหนังสือนี้เกาเหลือเกิน ที่พ้ืนหลังของหนาหนังสือ
ดานซายเป็นภาพสตรีครึ่งตัวหันขางทํามุม 45 องศา ยกมือกุมหนาจนปิดปากและแกมทั้งสองขาง ลืม
ตามองต่ําดวยสีหนาเฉยชา ที่พ้ืนหลังของหนาหนังสือทางขวา เป็นภาพครึ่งตัวของสตรีคนเดียวกันยืน

หันขางทํามุม 45 องศา มองกมตาต่ําดวยสีหนาเรียบเฉย โดยสตรีในทั้งสองภาพหันหนาเขาหากัน เนื้อหา

ของหนาหนังสือเป็นขอความที่เขียนดวยตัวหนังสือ ดูราวกับเป็นลายมือที่เขียนขยุกขยิกไมชัดเจน มีการขีดฆา

เนื้อความที่อานไดบางไมไดบาง จับใจความคราวๆ วาเป็นเขียนบันทึกเรื่องราวตัดพอถึงคนรัก  
 บริเวณภาพสตรีใชเทคนิคภาพพิมพแในชั้นแรก และเนนสีชัดในสวนที่เป็นใบหนาสตรีมี
การปักเสนดาย โดยปักเย็บลงไปในบริเวณของดวงตา คิ้ว จมูก ปาก เสนผม เป็นเสนเล็กๆ เพียงไมกี่
เสน ชั้นบนของผลงานถูกปักเดินเสนเป็นอักษร ปักทับไปทับมาใหอานยาก แตพออานได ปักซ้ําๆ 
ตําแหนงเดิมใหดูคลายกับเป็นการเขียนแลวขดีฆา เห็นชายเสนดายที่จงใจปลอยที่หลุดลุย ปักเดินเสน
ดุนนูนรอบองคแประกอบทั้งหมดจนดูคลายหนังสือเกาท่ีกระดาษยนและพองตัวเล็กนอย 
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ภาพที่ 42 Nostalgia, 2558 ภาพพิมพแ ปักเย็บ ดุนนูน ปักฉลุ ถักโครเชตแ ปะติด 100 X 120 ซม. 
ที่มา : เมตตา สุวรรณศร, “นิทรรศการทุนสรางสรรคแศิลปกรรม ศิลป พีระศรี ครั้งที่ 14”, การแสดง
ศิลปกรรม ณ หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร, 7 สิงหาคม - 5 กันยายน 2558 
 
 Nostalgia, 2558 
 ผลงานจิตรกรรมผสม ขนาด 100 X 120 ซม. แบงองคแประกอบออกออกเป็น 2 สวน
เชื่อมตอกัน สวนแรกทางฝั่งซายเป็นรูปทรงหนาสตรีครึ่งตัววางมือสองขางกุมแกม ใบหนาเรียบเฉย 
ลืมตามองดวยแววตาวางเปลา สวนที่สองทางฝั่งขวาเป็นรูปสตรีคนเดียวกันใชมือทั้งสองกุมใบหนา
ปิดบังบริเวณ ดวงตาทั้งสองขาง จมูกและปาก ในมือสวมแหวนที่นิ้วนางทั้งสองขาง ที่แขนและลําตัว
ของรูปสตรีมีขอความเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษเป็นเนื้อหาเพลงรักปักอยู ทั้งสองชิ้ นมีขนาดเทากัน
และติดตั้งคูกันบนผนัง ถูกทําใหเชื่อมกันดวยเสนดายสีขาวและสีดํา 
 บริเวณภาพสตรีใชเทคนิคภาพพิมพแในชั้นแรก และเนนสีชัดในสวนที่เป็นใบหนาสตรีมี
การปักเสนดาย โดยปักเย็บลงไปในบริเวณของดวงตา คิ้ว จมูก ปาก เสนผม ชั้นบนของผลงานถูกปัก
เดินเสนเป็นอักษร ปักทับไปทับมาใหอาน ทิ้งเสนดายสีขาวและสีดําจํานวนหลายเสนหอยโคงเชื่อมกัน
ระหวางภาพฝั่งซายและขวา หอยยาวตกลงมาจนเกือบถึงพ้ืน 
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สรุปผลงานชุด “ความคิดค านึงถึงห้วงเวลาที่ผ่านเลยภายในจิตใจฉัน” (Nostsgia of mind) 
 ผลงานชุด “ความคิดคํานึงถึงหวงเวลาที่ผานเลยภายในจิตใจฉัน” (Nostsgia of mind) 
ของเมตตาเป็นผลงานประเภทจิตรกรรมผสม ใชเทคนิคภาพพิมพแตะแกรงไหม (Silk Screen) 
ผสมผสานกับเทคนิคหัตถกรรมโบราณตางๆ ของผูหญิง เชน งานถัก ปักเย็บ ดุนนูน ปักฉลุ ถักโครเชตแ 
ปะติดลงบนผืนผาชนิดตางๆ มีการใชไหมพรมเสนดายหลายขนาด ทําใหผลงานทุกชิ้นมีรายละเอียดที่
ซอนขึ้นมาเป็นชั้นๆ เกิดจากเทคนิคหัตถกรรม ซึ่งเป็นกระบวนการที่ตองใชความอดทนในการ
สรางสรรคแท้ังสิ้น  
 โดยศิลปินมีแนวคิดหลักที่จะถายทอดอารมณแความรูสึกโหยหาอดีต แสดงออกใหเห็นถึง
การหวนรําลึกถึงความทรงจําในอดีตที่ผานเลยมาในชวงเวลาตางๆ ของชีวิต  ซึ่งประกอบไปดวย
เหตุการณแสําคัญตางๆ ทั้งในเวลาที่มีความสุขและชวงทุกขแระทมของชีวิต 
 สัญลักษณแที่ใชมักจะเป็นสัญลักษณแของคน เชน ภาพครึ่งตัวของศิลปินในหลายอิริยาบถ 
ที่แสดงออกใหเห็นถึงอารมณแเศราผานสีหนาและแววตา ซึ่งมีใหเห็นอยูในผลงานเกือบทุกชิ้น ถูกจัด
องคแประกอบรวมเขากับภาพวัยเด็กของลูกชายศิลปิน ภาพสมาชิกในครอบครัวของศิลปิน รวมไปถึง
สัญลักษณแอ่ืนๆ ที่มีความหมายสวนตัวกับศิลปิน เชน ตุ฿กตากระดาษ ดอกไม ตนไม อุปกรณแทํา
การเกษตร นก ภาพจากหนังสือ ตัวอักษรที่ปักเป็นเนื้อหาบทเพลงและเนื้อหาพรรณนาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธแกับคนรัก 
 ผูวิจัยมีความเห็นวา การใชเทคนิคหัตถกรรมตางๆ อยางเชี่ยวชาญของศิลปิน ในการปัก
เย็บเดินเสนเพ่ือใหรูปทรงของสัญลักษณแตางๆ ชัดเจน และมีสวนในการสรางพ้ืนผิวที่หลากหลายที่
สงผลตออารมณแความรูสึกของผูชม เห็นไดจากการปักเย็บแบบทิ้งชายดายหลุดลุย ทําใหรูสึกถึงความ
สับสนวุนวาย และการที่ศิลปินนํารูปทรงสัญลักษณแตางๆ มาจัดวางองคแประกอบดวยวิธีการคอลลาจ 
ที่อาจแฝงนัยยะท่ีสนับสนุนแนวคิด “การซอนทับ” ของความคิด ความทรงจํา และการโหยหาอดีตซึ่ง
เป็นแนวคิดในงานศิลปะชุดนี้อีกดวย 
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วัชราพร  อยู่ดี  
 วัชราพร อยูดี (ศรีสุข) เกิดเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2513 ในครอบครัวที่ทั้งพอและ
แมรับราชการครูในจังหวัดนครพนม  มีพ่ีนอง 3 คน โดยวัชราพรเป็นลูกคนโตของครอบครัว สําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาศิลปะไทย และปริญญาโท สาขาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพแ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันเป็นอาจารยแที่คณะศิลปกรรมศาสตรแ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยแ 
 เมื่อปลายปี พ.ศ. 2550 ขณะที่อายุได 36 ปีวัชราพรเขารับการรักษาภาวะมีบุตรยาก 
เนื่องจากไมสามารถตั้งครรภแเองไดเพราะมีความผิดปกติของการสรางไขหรือตกไข แพทยแเลือกใช วิธี
ผสมเทียม (IUI-Intra Uterrine Insemination) เพราะเป็นวิธีที่ใกลเคียงธรรมชาติ และตั้งครรภแปลาย
เดือนมกราคม พ.ศ. 2551 การตั้งครรภแดําเนินมาอยางราบรื่น ทุกอยางปกติเรียบรอยดี จนกระทั่ง
อายุครรภแดําเนินมาถึง 24 สัปดาหแ แพทยแตรวจพบวาภาวะครรภแผิดปกติเนื่องจากมีภาวะความดัน
โลหิตสูง อาจเกิดอันตรายทําใหเสียชีวิตไดโดยไมรูตัวทั้งแมและลูก ภาวะที่เกิดขึ้นมีผลทําใหรกใน
ครรภแเสื่อมสภาพ เนื่องจากสายรกจะคอยๆ ตีบลงจนไมสามารถสงอากาศและอาหารสูทารกได ทําให
ทารกมีขนาดตัวเล็กผิดปกติ จึงจําเป็นตองอยูในความดูแลของแพทยแตลอดเวลาเกือบเดือน แมผลทาง
การแพทยแจะไมคอยมีวี่แววเป็นไปในทางที่ดีขึ้น แตก็ยังคงมีความหวังวาลูกจะตองมีชีวิตรอดอยูแมจะ
ไมสมบูรณแเทาทารกปกติก็ตาม 
 วัชราพรคลอดดวยวิธีการผาตัด แพทยแไดเตรียมพรอมตูอบไวสําหรับทารกคลอดกอน
กําหนด เพราะเมื่อลูกออกออกสูโลกภายนอกแลว จะตองถูกดูแลอยูในตูอบจนกวาจะแข็งแรงเหมือน
เด็กปกติ ซึ่งแพทยแก็บอกไมไดวาตองใชเวลานานแคไหน หลังฟ้ืนจากการผาตัด วัชราพรมีโอกาสไดพบ
หนาลูกนอยที่มีน้ําหนักแรกคลอดเพียง 600 กรัม แพทยแแจงวาลูกคลอดออกมาโดยที่แทบไมหายใจ
แลว แมคณะแพทยแจะพยายามชวยกระตุนหัวใจใหลูกอีก 30 นาที แตก็ไมมีผลใดๆ ลูกออกมาเพียงครู
เดียวก็จากไป นับอายุครรภแได 27 สัปดาหแ 4 วัน 
 ขณะที่พักฟ้ืนอยูที่โรงพยาบาล 2-3 วัน โดยไมมีความรูสึกหมนหมองเศราสรอยใดเกิดขึ้น
ในระหวางนั้น จะมีก็เพียงแคอยากจะพบรางของลูกอีกสักครั้ ง แตพยาบาลผูดูแลขอรองวาอยาไปดู
เลย การไดพบลูกครั้งนั้นจึงเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่แมลูกไดพบหนากัน เหลือเพียงความเสียใจที่
ไมมีโอกาสอุมลูกไวในออมอกมาเลยสักครั้ง 
 ชวงเวลาตอจากนั้นตองกลับมาพักฟ้ืนที่บานที่อยูกับสามีเพียงลําพัง มีความหวงใยจาก
ครอบครัวและเพ่ือนฝูงแวะเวียนมาเยี่ยมหา แตก็ตองจมอยูกับความในความเศราทุกเวลาที่อยูคน
เดียว รองไหหลั่งน้ําตาอยูเนิ่นนาน เมื่อกมลงดูรอยแผลผาตัดที่หนาทองก็ยิ่งทําใหคิด ยิ่งรูสึกจมดิ่งไป
กับความมืดมน เศราโศกอยูอยางนั้นเกือบ 2 เดือน จนเหนื่อยลากับความรูสึกที่เป็น จนอยากหา
ทางออกใหกับตัวเอง 
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  “…ชวงที่เศราโศกมากๆ จะเป็นเฉพาะเวลาที่อยูคนเดียว ไมไดเป็นกับตอนที่อยูกับคน
อื่นนะ เพราะวาเพื่อนๆ ไปเยี่ยมเยอะมาก คนนั้นคนนี้ไปเยี่ยมไปหาอยูเรื่อยๆ รวมไปถึงหมออยู
ไฟที่เขาคอยดูแลก็เจอเขาตลอด แตพออยูคนเดียวมันจะเหมือนกับพวกปีศาจที่มันแอบซุมซอน
อยูรอบๆ ตัวเรา สบโอกาสที่จะออกมาตอกย้ําซ้ําเติมความเศรา ใหเราเหมือนถูกเหยียบซ้ําๆ 
ตรงบาดแผลที่เจ็บปวด จนรูสึกวา ฉันไมไหวแลว ไมไหวแลว ไมไหวแลว ถูกเหยียบๆๆๆๆๆ โอย
... ฉันไมไหวแลวนะ ฉันไมไหวแลว แตจริงๆ ปีศาจเหลานั้น มันก็คือ ความรูสึกหมกมุนอยูใน
ทุกขแของเราเอง อารมณแตอนนั้น มันแบบนั้น มันเจ็บปวดทางจิตใจ รองไหจนเหนื่อยมาก และ
อาจจะเป็นเพราะวาสภาพรางกายที่ออนแอมากๆ จากการที่ตองรักษาประคองอาการครรภแเป็น
พิษอยูในโรงพยาบาลมาเป็นเดือนกอนคลอด รางกายมันออนลา จิตใจก็เจ็บปุวย…”103 

 วัชราพรเริ่มหวนคิดมาสํารวจตัวเองและพบวาสิ่งเดียวที่จะพาใหเธอหลุดออกจากภวังคแ
ความเศราหมนนี้ไดเห็นจะมีเพียงแคการทํางานศิลปะ ไมมีประโยชนแที่จะมาจมอยูกับความหมนหมอง
มืดมัวเหลานี้อีกตอไป วัชราพรจึงใชพลังความเศรารวมกับพลังบวกของศิลปะ สรางสรรคแความเศรานี้
ใหมีคุณคาและงดงามข้ึนมาเป็นผลงานจิตรกรรมขึ้นในชื่อชุด “ความเศราอันงดงาม” เพ่ือระลึกถึงการ
จากไปของลูก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 

103 วัชราพร อยูดี, "บทสัมภาษณแ "กระบวนการสรางสรรคแผลงานศิลปะของวัชราพร อยูดี"," ed. ภูพิงคแ เมตตานัย
ธรรม (กรุงเทพฯ2559). 
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นิทรรศการศิลปกรรมชุด “ความเศร้าอันงดงาม” (Beautiful Sadness) 
 จัดแสดง ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 
เมื่อวันที่ 4-14 กรกฏาคม 2554104 
 
 แนวคิดศิลปิน :  
 ผลงานศิลปกรรมชุดความเศราอันงดงาม มีที่มาจากวิกฤตในชีวิตของวัชราพรที่ตอง
สูญเสียลูกสาววัยแรกเกิดซึ่งเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ ทําใหจมดิ่งอยูกับความเศราโศกเสียใจที่เกิดขึ้น 
วัชราพรใชความเศราเป็นพลังในการสรางสรรคแศิลปะเพ่ือนําทางกลับไปถึงความรูสึกภายในของตน 
และพาออกจากความมืดดํานั้น ศิลปะทําใหเขาใจและซาบซึ้งในธรรมที่วา ความสุข ยิ่งกวาความสงบ
นั้นไมมี105 
 ผลงานศิลปกรรมในนิทรรศการชุด “ความเศราอันงดงาม” Beautiful Sadness มี
ทั้งหมดมี 10 ชิ้น แบงออกเป็น 2 ชุด แบงดวยรูปแบบและเทคนิควิธีการสรางสรรคแผลงาน โดยชุด
แรกมี 5 ชิ้น ใชกระบวนการทางจิตรกรรมเทคนิคสีอะคริลิก ผสมกับการวาดเสนดินสอดําบนผาใบ 
สวนชุดที่ 2 อีก 5 ชิ้น ไดแก ผลงานชุด “รก” 3 ชิ้น และผลงานชุด “ในอุทร” 2 ชิ้น ใชเทคนิคเยื่อ
กระดาษประติดเพียงบางสวนรวมกับการระบายสีอะคริลิก และการวาดเสนดินสอดํา  

                                           
 

104 "ความเศราอันงดงาม = Beautiful Sadness / Watcharapron Yoodee (Srisuk)," (กรุงเทพฯ: หอศิลปะ
และการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554). 
 105 ปุณณดา สายยศ, "การใชสัญลักษณแภาพแทนรางกายในงานศิลปกรรมของพินรี สัณฑแพิทักษแ และวัชราพร อยู
ดี" (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557). 
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ภาพที่ 43 นิทรรศการชุด “ความเศราอันงดงาม” Beautiful Sadness, 2554 
ที่มา : วัชราพร อยูดี (ศรีสุข), “ความเศราอันงดงาม (Beautiful Sadness)”, การแสดงศิลปกรรม ณ 
หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ , 4 - 14 กรกฎาคม 
2554. 
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 กระบวนการสร้างสรรค์:  
 ผลงานทั้ง 5 ชิ้นในชุดที่ 1 มีกระบวนการทํางานและเทคนิควิธีการแบบเดียวกัน  
 ขั้นตอนการท าแบบร่าง 
 วัชราพรเริ่มตนจากนึกภาพความคิดในจินตนาการผานอารมณแความรูสึกออกมาเป็น
ลายเสนดินสอลงบนสมุดรางภาพ ผลงานแตละชิ้นมีภาพราง 1-3 ภาพ บางชิ้นก็ไมไดถูกนํามาใช แบบ
รางนี้มีทั้งที่ เป็นลายเสนที่แสดงความคิดเบื้องตนอยางฉับพลัน ลายเสนโครงสรางภาพรวม
องคแประกอบ และลายเสนภาพรางรายละเอียดของภาพ เมื่อนําแบบรางไปขยาย มีการปรับเปลี่ยน
และเพ่ิมเติมรายละเอียด ซึ่งบางครั้งเกิดจากความคิดท่ีแวบเขามา ขณะปฏิบัติงานจริง106 
 

 

ภาพที่ 44 ภาพรางเสนศึกษารูปสตรีตั้งครรภแ 
ที่มา : วัชราพร อยูดี (ศรีสุข), “การแปรคาอารมณแสูการสรางสรรคแงานศิลปะ กรณีศึกษา ผลงาน
ศิลปะชุด “ความเศราอันงดงาม” วารสารวิจิตรศิลป 4, 1(มกราคม-มิถุนายน 2556): เลขหนา. 
 

                                           
 

106 วัชราพร อยูดี, "การแปรคาอารมณแสูการสรางสรรคแงานศิลปะ: กรณีศึกษาผลงานศลิปะชดุ “ความเศราอัน
งดงาม”," วารสารวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัย เชียงใหม (Journal of Fine Arts, Chiang Mai University) 4, no. 1 (2013). 
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ภาพที่ 45 ตัวอยางภาพรางรายละเอียดผลงานชุด “ความเศราอันงดงาม” 
ที่มา : วัชราพร อยูดี (ศรีสุข), “การแปรคาอารมณแสูการสรางสรรคแงานศิลปะ กรณีศึกษา ผลงาน
ศิลปะชุด “ความเศราอันงดงาม” วารสารวิจิตรศิลป 4, 1(มกราคม-มิถุนายน 2556): เลขหนา. 
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ภาพที่ 46 ภาพรางผลงานความหวังสีหมน 
ที่มา : วัชราพร อยูดี (ศรีสุข), “การแปรคาอารมณแสูการสรางสรรคแงานศิลปะ กรณีศึกษา ผลงาน
ศิลปะชุด “ความเศราอันงดงาม” วารสารวิจิตรศิลป 4, 1(มกราคม-มิถุนายน 2556): 10. 
 
 

 

ภาพที่ 47 ภาพรางผลงานลีมานอยใตเงาจันทรแ 
ที่มา : วัชราพร อยูดี (ศรีสุข), “การแปรคาอารมณแสูการสรางสรรคแงานศิลปะ กรณีศึกษา ผลงาน
ศิลปะชุด “ความเศราอันงดงาม” วารสารวิจิตรศิลป 4, 1(มกราคม-มิถุนายน 2556): 12. 
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ภาพที่ 48 ภาพรางผลงานจากไปกับนกแหงความเศรา 
ที่มา : วัชราพร อยูดี , “การแปรคาอารมณแสูการสรางสรรคแงานศิลปะ กรณีศึกษา ผลงานศิลปะชุด 
“ความเศราอันงดงาม” วารสารวิจิตรศิลป 4, 1(มกราคม-มิถุนายน 2556): 14. 
 
 

 

ภาพที่ 49 ภาพรางผลงานขอเทวดานางฟูาคุมครอง 
ที่มา : วัชราพร อยูดี , “การแปรคาอารมณแสูการสรางสรรคแงานศิลปะ กรณีศึกษา ผลงานศิลปะชุด 
“ความเศราอันงดงาม” วารสารวิจิตรศิลป 4, 1(มกราคม-มิถุนายน 2556): 15. 
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ภาพที่ 50 ภาพรางความหวังสุดทายในเดือนกรกฎาคม 
ที่มา : วัชราพร อยูดี (ศรีสุข), “การแปรคาอารมณแสูการสรางสรรคแงานศิลปะ กรณีศึกษา ผลงาน
ศิลปะชุด “ความเศราอันงดงาม” วารสารวิจิตรศิลป 4, 1(มกราคม-มิถุนายน 2556): 18-19. 
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 เทคนิค  
 วัชราพรใชเลือกเทคนิควาดเสนดินสอดําและระบายสีอะคริลิกบนผาใบ เทคนิคการวาด
เสนดินสอแบบเหมือนจริงนั้นใชเฉพาะการวาดรูปทรงสตรีตั้งครรภแในทาทางที่เงียบสงบนิ่งงัน ราวกับ
หุนนิ่ง 

  “...งานชุดนี้รูสึกไมอยากใชเยื่อกระดาษ เราอยากใชอะไรที่มันมาจากตัวเราขางใน
ทั้งหมด คือเทคนิคเยื่อกระดาษมันมาจากขางนอก แตอันนี้มันมาจากที่เราเขียน ที่เราวาดขึ้นมา  

  พอวาดไปแลวก็เลยคิดเป็นเชิงสัญลักษณแวา ดรออิ้งทุกอยางหลายๆ งานมันเป็นการขึ้น
โครงสราง มันเป็นการเริ่มตน เป็นการกอรูปขึ้นมาบางอยางเพื่อไปหาผลสําเร็จ ซึ่งสวนใหญแลว
จะลงทายดวยการระบายสี หรือทําอะไรที่มาปกปิดลายเสนไป ก็จะมีบางสําหรับศิลปินที่เขาโชวแ
ลายเสน ก็เลยคิดวาจะใหความเป็นเสนโครงสรางลายเสนนี้ เป็นสวนหนึ่งของสิ่งที่มันยังไมสํา เร็จ 
ความไมสําเร็จในที่นี้ คือเราไมสมหวัง ใชไปในเชิงความหมายนั้น วาเสนลายเสนดินสอทั้งหมดคือ
สิ่งที่ยังคางคาอยูกับเรา เป็นลายเสนที่จะไมถูกระบายสี ตั้งใจลายเสนดินสอเป็นตัวแทนความหวัง
ที่ไมมีทางเป็นจริง และสวนที่ระบายสีเป็นความหวังที่เราหวังวามันเป็นจริง...”107 

 เทคนิคการวาดเสนในงานชุดความเศราอันงดงาม นอกจากจะเป็นเทคนิคที่ศิลปินชื่น
ชอบและมีความถนัดแลว  วัชราพรยังเนนใหเห็นวาเทคนิคนี้เป็นการแสดงออกถึงอารมณแความรูสึก
ภายในที่มาจากตัวตนของผูเป็นแม โดยจะสังเกตเห็นไดจากการเนนใชเทคนิควาดเสนบางบริ เวณ
ตําแหนงที่ตองการจะใหความสําคัญเฉพาะองคแประกอบภาพ ไดแก ภาพเปลือยสตรีมีครรภแ และ
สัญลักษณแทารกเทานั้น นอกจากนี้เทคนิควาดเสนของวัชราพร ยังแฝงนัยยะความหมายของการ
เริ่มตนที่ไปไมถึงเสนชัย และความหวังที่ไมมีทางเป็นจริงอีกดวย 
 ขั้นตอนการสร้างงาน 
 เทคนิคการวาดเสนและระบายสี ใชสวนองคแประกอบแวดลอมอ่ืนๆ ไมวาจะเป็นรูปทรง
ดอกไมหลากหลายแบบ เทคนิคการระบายสีมีทั้งการระบายเรียบๆ คอยๆ แตมซ้ําทับเพ่ือสรางพ้ืนผิว 
และทําใหเกิดคาน้ําหนักแตกตางกันจนเกิดเป็นมิติของคาน้ําหนัก หรือสรางความโปรงดวยเนื้อสีที่บาง
เบา จนคลายภาพคลื่นความถี่ของเสียงที่มองไมเห็นไดผานเครื่องอัลตราซาวดแ108 
 
 
 

                                           
 

107 "บทสัมภาษณแ "กระบวนการสรางสรรคแผลงานศลิปะของวัชราพร อยูดี"." 
 108 "การแปรคาอารมณแสูการสรางสรรคแงานศิลปะ: กรณีศึกษาผลงานศิลปะชุด “ความเศราอันงดงาม”." 
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ภาพที่ 51 ความหวังสีหมน, 2552 สีอะคริลิกและวาดเสนดินสอบนผาใบ 150 X 150 ซม.  
ที่มา: วัชราพร อยูดี (ศรีสุข), “ความเศราอันงดงาม (Beautiful Sadness)”, การแสดงศิลปกรรม ณ 
หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ , 4 - 14 กรกฎาคม 
2554. 
 
 ความหวังสีหม่น (Magenta Hope), 2552 
 ใชสีอะคริลิกและวาดเสนบนผาใบ ขนาด 150 X 100 ซม. เปลือยครึ่งตัวของสตรีมีครรภแ 
ใบหนาไรแสงเงายืนหันขางอยูทางดานซายของภาพ เทคนิควาดเสน ในพ้ืนหลังสีทองและเถาของดง
ดอกกลวยไมสีมวง สายตาที่ชายตาเหมอมองลงต่ําหันไปทางดานขวาที่มีพ้ืนหลังสีหมน และกลุมดอก
กลวยไมที่แหงเหี่ยวโรยราที่ถูกจัดวางดูราวกับเรียงรอยกันเป็นสายลงมา โดยวิธีการจัดองคแประกอบ
ของภาพมีลักษณะแบงครึ่งตามแนวดิ่งอยางจงใจ ดวยการเขียนเสนสายสะดือลากยาวขึ้นไปดานบน
ของภาพ พ้ืนหลังฝั่งซายและฝั่งขวาที่แตกตางกันอยางชัดเจน  
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ภาพที่ 52 ลีมานอยใตเงาจันทรแ, 2552 สีอะคริลิกและวาดเสนดินสอบนผาใบ 170 X 150 ซม. 
ที่มา : วัชราพร อยูดี (ศรีสุข), “ความเศราอันงดงาม (Beautiful Sadness)”, การแสดงศิลปกรรม ณ 
หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ , 4-14 กรกฎาคม 
2554. 
 
 ลีมาน้อยใต้เงาจันทร์ (Under the moon Shodow), 2552  
 ใชสีอะคริลิกและวาดเสนบนผาใบ ขนาด 170 X 150 ซม. ภาพเปลือยเต็มตัวของสตรีมี
ครรภแยืนหันขาง ถูกลอมรอบดวยกลีบดอกไมสีเทาบนพื้นที่วางเปลาสีทอง ใบหนาเรียบเฉย ยืนหันขาง
อยูทางดานซายของภาพ สายตาที่ชายตาเหมอมองลงต่ําหันไปทางดานขวา สายสะดือที่ยื่นยาว
ออกมาจากหนาทองไปสุดขอบภาพทางดานขวา เป็นเสนตัดขวางอยางชัดเจน พันเกี่ยวกับเสนสาย
ของกานฝักบัวแหงสีน้ําตาลแดงกับฝักสีเขียว ที่ผุดออกมาจากรูปทรงลักษณะเป็นถุงที่อยูดานลางใน
กรอบสีวรรณะอุน มีรูปทรงครึ่งวงกลมสีขาวอยูดานบน รูปรางสีขาวของทารกในครรภแที่ลอมดวยกลีบ
ดอกไมสีแดง องคแประกอบของภาพมีลักษณะแบงตามแนวดิ่งตามเสนโคงท่ีกําหนดสีทองของพ้ืนหลัง  
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ภาพที่ 53 การจากไปกับนกแหงความเศรา, 2553 สีอะคริลิกและวาดเสนดินสอ บนผาใบ  
180 X 150 ซม. 
ที่มา: วัชราพร อยูดี (ศรีสุข), “ความเศราอันงดงาม (Beautiful Sadness)”, การแสดงศิลปกรรม ณ 
หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ , 4-14 กรกฎาคม 
2554. 
 
 การจากไปกับนกแห่งความเศร้า (Gone with the Blue Birds), 2553 
 ใชสีอะคริลิกและวาดเสนบนผาใบ ขนาด 180 X 150 ซม. ภาพเปลือยเต็มตัวของสตรี
ตั้งครรภแยืนนิ่ง สีหนาเรียบเฉย สายตาที่ชายตาเหมอมองลงต่ํา  ถูกหอหุมอยูในฝักรูปทรงคลายผลไมสี
ขาวดําที่ภายในกลีบดอกไมสีขาว ขณะที่ภายนอกมีนกกระดาษสีฟูาลอยอยู คลายกับกําลังบิน นก
กระดาษทุกตัวถูกคลองดวยกานยาวของดอกไมสีแดงสดและรูปทรงวงรีสีขาว พ้ืนหลังถูกแตมสีเป็นจุด
สีวรรณะอุนทําใหเกิดคาน้ําหนักสี เป็นเสนโคงมวนไหว 
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ภาพที่ 54 ขอเทวดานางฟูาคุมครอง, 2553 สีอะคริลิกและวาดเสนดินสอใบผาใบ 100 X 150 ซม. 
ที่มา : วัชราพร อยูดี (ศรีสุข), “ความเศราอันงดงาม (Beautiful Sadness)”, การแสดงศิลปกรรม ณ 
หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ , 4-14 กรกฎาคม 
2554. 
 
 ขอเทวดานางฟ้าคุ้มครอง (Wish the Angle Bless), 2553 
 ใชสีอะคริลิกและวาดเสนบนผาใบ ขนาด 100 X 150 ซม. ภาพเปลือยครึ่งตัวของสตรี
ตั้งครรภแ เอามือสัมผัสหนาทองที่เห็นเป็นลายคลายแขนงของเสนเลือด สีหนาเรียบเฉย สายตาอาทร
ในวงกลมใหญ กําลังมองไปยังทารกนอยที่กําลังหลับใหลที่อยูในกรอบวงกลมสีทองอีกวงที่ซอนทับอยู
ดานบน โดยแมและทารกเชื่อมกันดวยสายสะดือ ถูกลอมอยูทามกลางสีแดงของดอกหางนกยูงใน
กรอบวงกลมขนาดใหญ ภายนอกวงกลมนั้นเป็นพ้ืนที่สีดํา เห็นเป็นรูปรางของกลีบดอกหางนกยูงสีดํา
อยูลางๆ บนพ้ืนหลังสีเทาเขม สวนบนของภาพปรากฏรูปทรงของนางฟูาในแบบจิตรกรรมไทย 2 ตน 
กําลังรายรําโปรยกลีบดอกไมลอยอยูฝั่งบนซายนอกวงกลม 
 



  106 

 

ภาพที่ 55 หวังสุดทายในเดือนกรกฎา, 2554 สีอะคริลิกและวาดเสนดินสอใบผาใบ 150 X 170 ซม. 
ที่มา : วัชราพร อยูดี (ศรีสุข), “ความเศราอันงดงาม (Beautiful Sadness)”, การแสดงศิลปกรรม ณ 
หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ, 4-14 กรกฎาคม 
2554. 
 
 หวังสุดท้ายในเดือนกรกฎา (Last Hope in July), 2554 
 ใชสีอะคริลิกและวาดเสนบนผาใบ ขนาด 150 X 170 ซม. ภาพเปลือยครึ่งตัวสตรีใน 2 
คน คนหนึ่งทางซายมือของภาพนั้นหันขางแหงนคลายกับเป็นทาทางของคนที่กําลังรอคอย อีกคนกม
หนาลงอยูทางดานขวา ดานบนรูปทรงทารกสีขาวในกรอบวงกลมทั้ง 6 ที่แสดงใหเห็นถึงชวงระยะการ
เติบโตในชวงอายุครรภแที่ตางกันลอยอยู มีสายรกสีขาวขดออกมาจากสวนหนาทองของทารกโคงไหล
ขึ้นไปดานบนของภาพ ตัดกับสีเขียวออนของดอกบัวที่มีสายบัวยาวเป็นโคงคลื่น ดูคลายกําลังลอยอยู
ในระดับเดียวกันกับทารก ฝักบัวแหงผุดขึ้นมาจากสวนตางๆ ของภาพ มีลูกแมวตัวหนึ่งปรากกฎอยูใน
ภาพดวย พื้นหลังของภาพถูกจุดแตมดวยสีออน จนเกิดเป็นบรรยากาศเคลื่อนไหวเบาๆ 
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ผลงานชุดที่ 2  
 แนวคิดศิลปิน: 
 วัชราพรเริ่มทํางานชุดนี้หลังจากทราบถึงผลการชันสูตรของแพทยแพบวา เหตุของการ
สูญเสียลูกวัยแรกเกิดนั้นเกิดจากความผิดปกติของเสนเลือดในรกที่แข็งตัวเร็วเกินไป ทําใหสภาพรก
เสื่อมกอนเวลา และไมสามารถทําหนาที่ดูแลทารกตอไปจนครบกําหนดอายุครรภแ การทราบผล
ชันสูตรนี้ทําใหศิลปินสนใจและเริ่มศึกษาเรื่องรกและสภาพของรกอยางจริงจัง109 
 ศิลปินใชเทคนิคเยื่อกระดาษผสมสีปะติดบนผาใบ ใชความสําคัญกับพ้ืนที่วาง จึงใช
วิธีการเรียบงาย ไลน้ําหนักของสี เพ่ือใหเกิดเป็นรูปทรงของรกและถุงน้ําคร่ํา โดยแบงออกเป็น 2 กลุม 
ไดแก ภาพ “รก 1-3” (Placenta I-III) และภาพ “ในอุทร 1-2” (In Amnion I-II) 
 
 กระบวนการสร้างสรรค์ 
 ขั้นตอนการท าแบบร่าง 
 แมวาผลงานชุดนี้จะถูกสรางขึ้นในชวงครึ่งปีแรกของปี 2554 แตศิลปินก็ทําภาพแบบราง
ไวตั้งแตตนปี 2552 (ขณะยังทําผลงานชุดที่ 1) โดยไดแรงบันดาลใจในการสรางสรรคแผลงานชุดนี้มา
จาก “รูปทรงทารก” ในผลงาน “ลีมานอยใตเงาจันทรแ, 2552  ประกอบกับที่ไดทําการศึกษาและทํา
ความเขาใจเกี่ยวกับสรีรวิทยาของรกในสตรีตั้งครรภแ โดยเก็บขอมูลจากหนังสือและอินเตอรแเน็ต เพ่ือ
จะนําขอมูลเหลานั้นมาใชในการทําแบบรางผลงาน  

  “...อยางที่บอกวาจริงๆ แลวมีอีกหลายชิ้นที่ Sketch แบบรางไวหลายชิ้นแตไมไดเลือก
มาทํา ถามวายอนกลับไปทําไดไหม ก็คงได แตความรูสึกคงไมไดสดอยางนี้ มันไมมีอารมณแรวม
เหมือนในตอนนั้นแลว ทําไดก็คงทําไดในเรื่องของรูปแบบแตความรูสึกไมเทาแนๆ ชิ้นหลังๆ 
ความรูสึกมันก็เริ่มคลายจางไปแลว มันไปสูเรื่องของความหวังแลว ไมบาพลังแลว จะวาไปชุดที่
เป็น รก มันเร่ิมสนุกแลวไง (หัวเราะ) เหมือนฉันไดปลดปลอยแลว ฉันอยากสนุกกับเทคนิคที่ฉัน
คุนเคยแลว อันนี้ก็เลยเต็มที่กับเทคนิคกระดาษ...”110 

 
 

                                           
 109 ibid. 
 110 "บทสัมภาษณแ "กระบวนการสรางสรรคแผลงานศลิปะของวัชราพร อยูดี"." 
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ภาพที่ 56 รายละเอียดรูปทรงทารก ในผลงาน “ลีมานอยใตเงาจันทรแ, 2552 
ที่มา : วัชราพร อยูดี (ศรีสุข), “ความเศราอันงดงาม (Beautiful Sadness)”, การแสดงศิลปกรรม ณ 
หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ , 4-14 กรกฎาคม 
2554.. 
 

 

ภาพที่ 57 ภาพรางผลงาน “รก 1-3” (Placenta I-III) 
ที่มา : วัชราพร อยูดี, “การแปรคาอารมณแสูการสรางสรรคแงานศิลปะ กรณีศึกษาผลงานศิลปะชุด 
“ความเศราอันงดงาม”, วารสารวิจิตรศิลป 4,1 (มกราคม-มิถุนายน 2556): 53. 
 
  ภาพรางถูกวาดอยางฉับพลันดวยเสนดินสองายๆ เพียงไมกี่เสนและไมประณีต และมา

เพิ่มเติมรายละเอียดลักษณะเสนแตกแขนงจํานวนมาก เมื่อขยายแบบรางลายเสนเป็นงานจริงบน
เฟรมผาใบ สวนภาพลายเสนชุด “ในอุทร” ที่รางขึ้นในเวลาตอมามีความประณีตมากขึ้นและ
นําไปขยายเป็นผลงานจริงเพียง 2 ชิ้น111 

                                           
 

111 "การแปรคาอารมณแสูการสรางสรรคแงานศิลปะ: กรณีศึกษาผลงานศิลปะชุด “ความเศราอันงดงาม”." 
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ภาพที่ 58 ภาพรางผลงาน “ในอุทร 1-2” (In Amnion I-II) 
ที่มา : วัชราพร อยูดี, “การแปรคาอารมณแสูการสรางสรรคแงานศิลปะ กรณีศึกษาผลงานศิลปะชุด 
“ความเศราอันงดงาม”, วารสารวิจิตรศิลป 4,1 (มกราคม-มิถุนายน 2556): 55. 
 
 เทคนิค 
 วัชราพรใชเทคนิคการวาดเสน ระบายสีอะคริลิก และไดนําเทคนิคเยื่อกระดาษผสมสี
ประติดบนผาใบ เป็นเทคนิคท่ีศิลปินมีความชํานาญ ซึ่งใชสรางสรรคแงานในกอนหนานี้มาอยางตอเนื่อง
เกือบ 20 ปี 
  “…หลายคนที่เห็นสีในงานจะเขาใจวาผสมสีไวแลว แตจริงๆ ผสมสีไปเรื่อยๆ เลย

ระหวางที่ทํางาน มันเหมือนกับการแรเงาหรือไลระดับสี แตไลระดับสีดวยเยื่อกระดาษผสมสี 
ดวยการแปะกระดาษสีออนไปกอน พอจะแปะอันลําดับตอไปก็ผสมสีในกระดาษใหเขมขึ้น คอย 
ๆ แปะตอเนื่องไปทีละนอย มันก็จะคอยๆ ไลน้ําหนักจากออนไปเขม หรือเขมไปออน แลวแต
เรากําหนด สวนที่เป็นเสนก็คือเวนพื้นที่วางไวเป็นเสนๆ ซึ่งมันตองอาศัยความชํานาญมาก 
เพราะถาไมคุนเคยกับกระดาษเราจะไมสามารถควบคุมยืดหยุนหรือคํานวณการหดตัวของ
กระดาษได เพราะเวลากระดาษมันแหงมันจะยุบตัวลง หดตัวลง เราตองแปะในปริมาณที่รูวา
พอกระดาษหดแลวมันจะเหมือนลักษณะที่เราตองการหรือไม แลวก็ตองควบคุมการแปะตาม
แนวเสนที่กําหนดไว เพราะถาแปะไมเต็มหรือไมพอเสนก็จะเวาๆ แหวงๆ ไมเป็นไปตามที่เรา
วาดไว…”112 

 ในผลงานชุดนี้ใชเทคนิคมาเป็นเพียงเพ่ือผลลัพธแในการสรางพ้ืนผิวที่นูนขึ้นและไลน้ําหนัก
สีในเนื้อกระดาษเทานั้น ศิลปินใชเทคนิคเยื่อกระดาษผสมสีปะติดบนผาใบ ใชความสําคัญกับพ้ืนที่วาง 
จึงใชวิธีการเรียบงาย ไลน้ําหนักของสี เพ่ือใหเกิดเป็นรูปทรงของรกและถุงน้ําคร่ํา 

                                           
 

112 "บทสัมภาษณแ "กระบวนการสรางสรรคแผลงานศลิปะของวัชราพร อยูดี"." 
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(a) รก 1, 2554      (b) รก 2, 2554                 (c) รก 3, 2554 

ภาพที่ 59 รก (Placenta) 1,2,3 , 2554 สีอะคริลิกบนเยื่อกระดาษผสมสีปะติดบนผาใบ  
ที่มา : วัชราพร อยูดี (ศรีสุข), “ความเศราอันงดงาม (Beautiful Sadness)”, การแสดงศิลปกรรม ณ 
หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ , 4-14 กรกฎาคม 
2554. 
  รูปทรงลักษณะของรกในวรรณะสีชมพูระเรื่อ เสนสายที่แตกแขนงเป็นโครงขายดังยัง

สัมพันธแที่คอยโอบอุม ปกปูองชีวิตภายใน และดอกหางนกยูงสีแดงที่หลั่งออกมาสูบรรยากาศสี
เทาหมนรอบนอก แทนคาความหมายของเลือดที่ถายทอดจากแมสูลูก สวนสีเทา คือ หวง
บรรยากาศที่จินตนาการถึงความรูสึกภายในครรภแมารดา113 

 

(a) รก 1, 2554 
 ใชสีอะคริลิกเยื่อกระดาษผสมสีปะติดบนผาใบ ขนาด 134.5 X 104 ซม. รูปทรงของรกสี
ชมพูระเรื่อเสนสายสีชมพูและสีแดงแตกแขนงไหลพรั่งพรูออกมาเป็นกลีบดอกหางนกยูง เชนเดียวกัน
กับที่สายรกสีชมพูลักษณะบิดเกรียวเล็กนอยจากกึ่งกลางของรกขดวนขึ้นและวกกลับยื่นยาวออกมา
บนลงมาที่สวนลางของภาพบนพ้ืนทีสีเทาหมนที่มีกลีบดอกหางนกยูงโปรยกระจายอยูในฝั่งขวาพ้ืนสี
เทา 

(b) รก 2, 2554 
 ใชสีอะคริลิกบนเยื่อกระดาษผสมสีปะติดบนผาใบ ขนาด 134.5 X 104 ซม. รูปทรงของ
รกสีชมพูระเรื่อเสนสายสีชมพูแตกแขนงอยูภายใน สายรกสีชมพูลักษณะบิดเกรียวเล็กนอยยื่นยาว
ออกจากกึ่งกลางของแขนงขึ้นไปบนพื้นทีสีเทาเขมซึ่งเต็มไปดวยเสนสายแตกแขนงสีขาวเล็กๆ ดานบน 

                                           
 

113 "ความเศราอันงดงาม = Beautiful Sadness / Watcharapron Yoodee (Srisuk)." 
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ตางกับสวนลางของรกที่มีกลีบดอกหางนกยูงกระจายอยูบนพ้ืนทีสีเทาออนกวาและมีเสนสายแตก
แขนงสีขาว  

(c) รก 3, 2554 
 ใชสีอะคริลิกบนเยื่อกระดาษผสมสีปะติดบนผาใบ 134.5 X 104 ซม. รูปทรงของรกสี
ชมพูระเรื่อเสนสายสีชมพูและสีขาวแตกแขนงเต็มพ้ืนทีของรกที่อยูสวนลางของภาพ ติดกันกลับรก
ทางดานซายมีกลีบดอกหางนกยูงสีแดงโปรยอยูเล็กนอยบนพ้ืนที่สีเทาดานบนที่มีเสนแตกแขนงเล็กๆ 
สีเทาออนและกลีบดอกหางนกยูงสีเทากระจายอยู เชนเดียวกับที่มีสายรกสีชมพูบิดเกรียวขึ้นไป
ดานบน 
 

 

                  (d) ในอุทร 1, 2554                 (e) ในอุทร 2, 2554 
ภาพที่ 60 ในอุทร 1, 2, 2554 ใชสีอะคริลิกบนเยื่อกระดาษผสมสีปะติดบนผาใบ ขนาด 50 X 50 ซม. 
ที่มา : วัชราพร อยูดี (ศรีสุข), “ความเศราอันงดงาม (Beautiful Sadness)”, การแสดงศิลปกรรม ณ 
หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ, 4 - 14 กรกฎาคม 
2554. 
 
  เป็นภาพขนาดเล็กที่มีความรูสึกเดินทางมาถึงการปลดปลอยตนเองจากความทุกขแ ทุก

อยางกลายเป็นความโศกเศราที่งดงามตรึงเก็บไวในผลงาน เหลือเพียงความรูสึกตอปัจจุบันที่
วาดหวังถึงโอกาสที่จะไดเป็นแมอีกครั้ง ทารกนอยในโอบลอมวงกลม เสนสาย และรูปทรงดอก
หางนกยูง นั่นคือ ภาพรวมสัญญะแหงความรัก ความผูกพัน การมอบชีวิตใหผานเลือด ความ
อบอุนในองคแประกอบและสี คือ ความมุงหวังที่อยากใหชีวิตนอยอยูอยางปลอดภัย...หากมี
โอกาสอีกสักครั้ง114  

 
 

                                           
 

114 ibid. 
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 (d) ในอุทร 1, 2554 
 ใชสีอะคริลิกบนเยื่อกระดาษผสมสีปะติดบนผาใบ ขนาด 50 X 50 ซม. รูปทรงทารกใน
ครรภแถูกลอมดวยเสนสายสีแดง ชมพู ขาวในพ้ืนที่ทรงกลมที มีกลีบดอกหางนกยูงสีแดงแทรกอยู
ภายในไหลพรั่งพรูออกมาภายนอกในฝั่งซายของภาพ พ้ืนที่สีเทาหมนดานนอกที่ลอมทารกนั้นเต็มไป
ดวยเสนสายแตกแขนงสีชมพูเขมและชมพูออนแพรกระจายอยู 
 e) ในอุทร 2, 2554 
 ใชสีอะคริลิกบนเยื่อกระดาษผสมสีปะติดบนผาใบ ขนาด 50 X 50 ซม. รูปทรงทารก
นอยในครรภแตัวสีชมพูระเรื่ออยูในพื้นท่ีวงรีที่มีลักษณะคลายกับเมล็ดพันธุแสีขาวสลับเทาออน ภายในมี
เสนสายแตกแขนงที่และมีกลีบดอกหายนกยูงสีแดงลอมรอบราวกับโอบอุมทารกไวคลายเสนเลือด
แพรไหลออกสูพ้ืนที่สีสมทางฝั่งขวาของภาพ ตัดกับพ้ืนที่สีเทาเขมที่มีรูปทรงสีเทาออนของกลีบดอก
หางนกยูงกระจายอยูเต็มพ้ืนที่ 
 
สรุปผลงานชุด “ความเศร้าอันงดงาม” (Beautiful Sadness) 
 ปฏิกิริยาความเศราโศกเสียใจการสูญเสียลูกสาววัยแรกเกิดนั้น ถือเป็นวิกฤติครั้งใหญที ่
วัชราพร อยูดีตองเผชิญกับรูสึกจมดิ่งอยูกับความเศราหมน รองไหอยางหนักอยูเกือบ 2 เดือนตลอด
ชวงเวลาพักฟ้ืนรางกายหลังไดรับการรักษา  สงผลทําใหสภาพรางกายเหนื่อยลา ออนแอ และ
กอใหเกิดความเจ็บปวดทางจิตใจอยางสาหัส จนคิดอยากมองหาทางออกใหกับตัวเอง โดยเริ่มสํารวจ
ตัวเองและตระหนักถึงศิลปะและมีความคิดแรกที่หวังวาจะทํางานศิลปะสักชิ้นเพียงวาทําเพ่ือปลอบใจ
ตัวเองเทานั้น  
 ศิลปินเริ่มทําแบบรางจากการนึกภาพความคิดในจินตนาการผานอารมณแความรูสึกที่
ออกมาเป็นลายเสนดินสอที่แสดงความคิดเบื้องตนที่อยางฉับพลันพรั่งพรูออกมามากมาย ทั้งที่เป็น
ลายเสนโครงสรางภาพรวมองคแประกอบ และลายเสนภาพรางรายละเอียดของภาพ แตดวยเงื่อนไข
ขอจํากัดของเวลาจึงทําใหวัชราพรตองเลือกงานเพียงบางชิ้นมาทําเป็นผลงาน 
 ผลงานศิลปกรรมในนิทรรศการชุด “ความเศราอันงดงาม” Beautiful Sadness มี
ทั้งหมดมี 10 ชิ้น แบงออกเป็น 2 ชุด แบงดวยรูปแบบและเทคนิควิธีการสรางสรรคแผลงาน โดยชุด
แรกมี 5 ชิ้น ใชกระบวนการทางจิตรกรรม ความนาสนใจของงานชุดนี้อยูที่การใชผสมผสานของ
เทคนิคการวาดเสนดินสอดําและสีอะคริลิกบนผาใบ 
 การใชเทคนิคการวาดเสนดินสอดําที่โดดเดนเป็นความมุงหมายของศิลปินที่ตองใช
เทคนิคที่การแสดงออกถึงอารมณแความรูสึกภายในที่มาจากตัวตนของผูเป็นแม รวมกับจากความคิด
ที่วาการวาดเสนเป็นการเริ่มตนเพ่ือไปสูการระบายสีและจบงาน การวาดเสนในงานชุดความเศราอัน
งดงามแฝงนัยยะของการกอรูปเพ่ือไปหาความสําเร็จที่ยังไมเสร็จสมบูรณแ การเริ่มตนที่ไปไมถึงเสนชัย 
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ศิลปินจึงใชเทคนิควาดเสนเฉพาะในกรอบของรูปทรงของสตรีตั้งครรภแ เพื่อแทนความรูสึกของผูหญิงที่
กําลังจะเป็นแมแตไมสมหวัง  
 องคแประกอบสวนอ่ืนๆ งานชุดนี้ประกอบดวยสัญลักษณแที่มารูปทรงธรรมชาติ ไดแก 
ดอกไมหลากหลายแบบ ฝัก ราก และเมล็ดของพืชพันธุแตางๆ รูปทรงของอวัยวะ ไดแก สายรก รูปทรง
ตัวนางในแบบจิตรกรรมไทย และรูปทรงของสัตวแ ไดแก แมว นอกจากนี้ยังมีรูปทรงของนกกระดาษ 
รูปทรงเรขาคณิต ดวยที่เทคนิคการวาดเสนและระบายสี รวมถึงการใชเทคนิคการระบายสีมีทั้งการ
ระบายเรียบๆ คอย ๆ แตมซ้ําทับเพ่ือสรางพ้ืนผิว และทําใหเกิดคาน้ําหนักแตกตางกันจนเกิดเป็นมิติ
ของคาน้ําหนัก หรือสรางความโปรงดวยเนื้อสีที่บางเบา  จนเกิดเป็นบรรยากาศเคลื่อนไหว คลายภาพ
คลื่นความถี่ของเสียงที่มองไมเห็นไดผานเครื่องอัลตราซาวดแ จะเห็นไดวาศิลปินจงใจที่จะจัด
องคแประกอบภาพที่แบงแยกจากกันเป็น 2 สวน โดยการใชรูปทรงของสายรกเป็นเสนตัดกึ่งกลางของ
ภาพทั้งแนวระดับและแนวดิ่ง หรือแมแตการใชการทับซอนของรูปทรงขนาดใหญแบงพ้ืนที่วางอีกดวย 
 แบบรางผลงานชุดที่ 2 ถูกทําขึ้นในชวงเวลาที่ทราบผลชันสูตรของแพทยแวาสาเหตุของ
การสูญเสียมาจากรกที่เสื่อมสภาพกอนเวลา ทําใหวัชราพรเริ่มศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับ
สรีรวิทยาของสตรีตั้งครรภแอยางจริงจัง ผลงานชุดนี้มีทั้งหมด 5 ชิ้น ไดแก ผลงานชุด “รก” 3 ชิ้น และ
ผลงานชุด “ในอุทร” 2 ชิ้น  ดวยเทคนิคสีอะคริลิกบนเยื่อกระดาษผสมสีปะปิดบนผาใบที่ตนคุนเคย
อีกครั้ง 
 ผลงานชุดที่ 2 นี้ไดแรงบันดาลใจมาจาก “รูปทรงทารก” ในผลงาน “ลีมานอยใตเงา
จันทรแ, 2552 ในการวางองคแประกอบของผลงานชุดนี้ จึงมิไดมีสัญลักษณแที่หลายหลาย หากแตเป็น
การเนนใหความสําคัญกับพ้ืนที่วาง การไลน้ําหนักของสี เพ่ือใหเกิดเป็นรูปทรงของรกและถุงน้ําคร่ํา  
แขนงของเสนเลือด โทนสีที่ใช คือ สีชมพูระเรื่อ สีแดง สีขาว และสีเทา ที่แสดงออกถึงหวงบรรยากาศ
ที่จินตนาการถึงความรูสึกภายในครรภแ  
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ผลงานศิลปกรรมชุด “ในอุทร” (In Amnion)  
 จัดแสดงนิทรรศการทุนสรางสรรคแศิลปกรรมศิลป พีระศรี ครั้งที่ 13 ณ หอศิลป 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ เมื่อวันที่ 1 - 24 พฤษภาคม 2557 
 เมื่อแสดงนิทรรศการความเศราอันงดงาม Beautiful Sadness ครั้งนั้นไปเสร็จ วัชราพร
ยังคงมีความพยายามและไมหมดหวังที่จะมีลูก ไดกลับไปปรึกษาแพทยแและรักษาภาวะมีบุตรยาก 
ตลอดชวงเวลา 2 ปีตอมาหลังจากนั้น และไดตั้งครรภแอีก 2 ครั้ง แตก็เสียลูกไปในไตรมาสแรกของการ
ตั้งครรภแอีกท้ัง 2 ครั้ง 

  “...จากชุดแรก ความเศราอันงดงาม ตอนนั้นคือ ตั้งครรภแมาได 7 เดือนแลวก็ไมสมหวัง 
เวนมา 1 ปี กลับไปหาหมอรักษาอีก ก็ตั้งครรภแประมานได 2 เดือนก็หลุด แลวก็เวนอีก1 ปี ไป
หาหมอรักษาอีกครั้ง ก็ตั้งครรภแได 2 เดือนก็หลุดอีกเชนกัน ชวงนี้แหละ ก็ไดเริ่มทํางานชุดที่ได
ทุนศิลป...”115 

 สถานการณแท่ีเกิดข้ึนซ้ําแลวซ้ําเลานี้ทําใหแนวความคิดในเรื่องราวของความเศราและการ
สูญเสียในเรื่องเดิมๆ ยิ่งสุกงอมขึ้น จนเป็นความตั้งใจอยางยิ่งที่จะสรางสรรคแผลงานที่เกิดจากประ
การณแชีวิตสวนนี้ ออกมาในรูปแบบผลงานศิลปะที่มีพัฒนาการทั้งรูปแบบผลงานและแนวความคิดที่
ตอยอดขึ้นมา และสงผลทําใหเราไดซาบซึ้งถึงคุณคาของความสุขที่ไดรับจากการขามผานความทุกขแ
และใชชีวิตอยางเขาใจในธรรมดาของโลก 
 ทําใหแนวความคิดเรื่องความเศราและการสูญเสียสุกงอมจนเป็นความตั้งใจอยางยิ่งที่จะ
สรางสรรคแผลงานศิลปะเพ่ือคลายความเศรา การทํางานศิลปะของวัชราพรจึงเป็นการแสวงหาเพ่ือกาว
ขามผานความทุกขแและเรื่องราวราย ๆ ของชีวิต 
 
 แนวคิดศิลปิน : 
 การสรางสรรคแผลงานชุดนี้ จึงใชที่มาของเรื่องราวการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักที่เกิดขึ้น
จากประสบการณแตรงของศิลปิน โดยการนํารูปทรงของอวัยวะที่เก่ียวของกับชวงเวลาของการตั้งครรภแ 
เชน มดลูก รังไข รก ถุงน้ําคร่ํา เสนเลือด และสายสะดือ มาประกอบกับรูปทรงของกิ่งกานของตนไม
ใหเป็นโครงสรางสวนรวมของงานทั้งชุด และจินตภาพดานความรูสึกที่เกิดขึ้นในงานก็มาจากการได
มองเห็นตัวออนที่เป็นจุดเล็กๆ ผานจอภาพของเครื่องอัลตราซาวดแ ณ ตรงจุดเล็ก  ๆ จุดนั้น สามารถ
มองเห็นความเคลื่อนไหวคลายทวงทํานองเบาๆ นั่นคือจังหวะการเตนของหัวใจของสิ่งมีชีวิตนอย ๆ นี้ 
และเป็นสัญญาณเริ่มตนสูการมีชีวิต ลมหายใจและเลือดเนื้อ เซลลแตาง ๆ จะคอย ๆ พัฒนาตนเองจน

                                           
 

115 "บทสัมภาษณแ "กระบวนการสรางสรรคแผลงานศลิปะของวัชราพร อยูดี"." 
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เป็นรางกายทารกท่ีสมบูรณแทั้งภายในและภายนอก พรอมที่จะออกมาลืมตาสูโลกภายนอกในเวลาอัน
ไมยาวไกล  
 ชวงระยะเวลาแหงชีวิตในครรภแมารดา จึงเปรียบเสมือนกับเมล็ดพันธุแพืช เล็ก ๆ ที่กําลัง
พัฒนาตัวเองใหงอกงามเจริญเติบโต โดยไดรับสารอาหาร น้ําและปุย จากมือของผูปลูกที่เฝูาโอบอุม 
ทะนุถนอม เพื่อใหเมล็ดพันธุแนี้ไดเติบใหญเป็นตนไมที่แข็งแกรงและแข็งแรง แตกก่ิงกาน ผลิใบ ใหดอก 
ออกผล เพ่ือใหเป็นประโยชนแแกโลกและมนุษยชาติในอนาคต ในอุทรมารดาจึงเป็นมิไดหมายถึงเพียง
ทารกที่ถือกําเนิดขึ้นในครรภแ แตยังหมายถึงในอุทรของพืชพันธุแที่ฟูมฟักเมล็ด เชนเดียวกับตัวออนที่
ตองการความรักและการปกปูอง ใหปลอดภัยจากสิ่งรบกวนหรือภยันตราย ที่อาจจะมาทําราย ทําลาย  
 รูปแบบ จิตรกรรมเทคนิคผสม จํานวน 6 ชิ้น  
 กระบวนการสร้างสรรค์ 
 ขั้นตอนการท าแบบร่าง 
 เห็นไดชัดวาวัชราพรนํารูปทรงของอวัยวะที่เกี่ยวของกับชวงเวลาของการตั้งครรภแ เชน
มดลูก รังไข รก ถุงน้ําคร่ํา เสนเลือด และสายสะดือ มาจัดองคแประกอบกับของรูปทรงของกิ่งกานของ
ตนไมใหเป็นโครงสรางสวนรวมของงาน เพ่ือสื่อความหมายในเชิงสัญลักษณแ เพ่ือถายทอดความรูสึกที่
เกิดข้ึนจากการไดมองเห็นตัวออนที่เป็นจุดเล็กๆ ผานจอภาพของเครื่องอัลตราซาวดแ 
   

 

ภาพที่ 61 ภาพรางผลงานศิลปกรรมชุด “ในอุทร” (In Amnion) 
ที่มา : วัชราพร อยูดี 
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 เทคนิค 
 ใชเทคนิคและวิธีการสรางสรรคแผลงาน ประกอบดวย การปะติดเยื่อกระดาษผสมสี การ
แตมหรือระบายสีอะคริลิก และการวาดเสนดินสอดํา ลงบนพ้ืนผาใบที่ขัดกระดาษทรายละเอียด 
เชนเดียวกันกับผลงานชุดที่ 2 ในนิทรรศการ “ความเศราอันงดงาม” (Beautiful Sadness), 2554
  
 ขั้นตอนการสร้างงาน 
 กระบวนการในขั้นตอนแรกของทํางาน หลังจากไดขยายแบบรางลงบนผาใบ เริ่มตนดวย
การปะติดเยื่อกระดาษผสมสีลงไปในโครงสรางลายเสนสวนใหญของภาพเกือบทั้งหมดกอน ขั้นตอน
การปะติดเยื่อกระดาษเป็นระยะที่เปลืองเวลามากที่สุด ตองควบคุมความชื้นของกระดาษใหเหมาะสม
เพ่ือใหไดเฉดสีที่กลมกลืนไปตามน้ําหนักที่กําหนด ในพ้ืนที่บางสวนจะใชเยื่อกระดาษแบบเป็นน้ําเหลว 
ๆ มีเยื่อกระดาษปนอยูเล็กนอยเพ่ือทาฉาบลงไปใหไดลักษณะผิวคลายกับเนื้อเยื่อบาง  ๆ ในรางกาย 
การแตมหรือระบายสีจะตองรอใหเยื่อกระดาษที่ปะติดไวแหงเสียสนิทกอน โดยเฉพาะในบริเวณที่
เชื่อมตอกับผิวกระดาษ เพ่ือปูองกันไมใหสีซึมเขาไปในเนื้อกระดาษท่ียังเปียกชื้นอยู  
 ขั้นตอนการระบายสีในงานแตละชิ้นจะแตมหรือระบายทับซอนกันอยางนอย 4 ระดับ
น้ําหนัก โดยเริ่มจากสีออนไปสูสีที่เขมขึ้นเรื่อยๆ โดยในแตละระดับจะมีการทิ้งรองรอยของลายเสนที่
แตกแขนงไว เพ่ือใหยังมองน้ําหนักของสีที่ออนกวาซึ่งลงไปกอนหนา วิธีการชวยทําใหมองเห็นความ
ตื้น-ลึก และสรางมิติใหภาพรวมของผลงาน สวนการวาดเสนดินสอดําจะอยูในกระบวนการตกแตง
ภาพขั้นสุดทาย ซึ่งไมไดมีการใชลายเสนดินสอในผลงานทุกชิ้น116 
 

                                           
 

116 หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร, "ทุนสรางสรรคแศิลปกรรมศิลป พีระศรี คร้ังที่ 13 = Silpa Bhirasri 
Creativity Grants 13th." 
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ภาพที่ 62 ผลงานชุด “ในอุทร” (In Amnion) 
ที่มา : วัชราพร อยูดี (ศรีสุข), “ในอุทร (In Amnion)”, การแสดงนิทรรศการทุนสรางสรรคแศิลปกรรม
ศิลป พีระศรี ครั้งที่ 13 ณ หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ, 1 - 24 พฤษภาคม 2557. 
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ภาพที่ 63 ในอุทร: ในรังนอน, 2554 สีอะคริลิก เยื่อกระดาษผสมสี และวาดเสนดินสอดําบนผาใบ 
120 X 120 ซม. 
ที่มา : วัชราพร อยูดี (ศรีสุข), “ในอุทร (In Amnion)”, การแสดงนิทรรศการทุนสรางสรรคแศิลปกรรม
ศิลป พีระศรี ครั้งที่ 13 ณ หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ, 1 - 24 พฤษภาคม 2557. 
  
 ในอุทร : ในรังนอน (In Amnion : Sweet Home, I), 2554 
 ใชสีอะคริลิก เยื่อกระดาษผสมสี และวาดเสนดินสอดําบนผาใบ ขนาด 120 X 120 ซม. 
รูปทรงทารกนอยที่ฝังตัวอยูในครรภแของแมในชวงเดือนไตรมาสของการตั้งครรภแ สีเทา ชมพูระเรื่ออยู
ในพ้ืนที่รูปทรง ที่มีลักษณะคลายกับเมล็ดพันธุแสีเหลืองสลับเทาออนนั้นเต็มไปดวยเสนสายแตกแขนงสี
สม และสีขาวดูคลายลักษณะของรากไม สายรกสีเหลืองเชื่อมตอไปบนพ้ืนทีสีชมพู การไลระดับสีจาก
สีชมพูคอยๆ หมนลงและเป็นสีน้ําตาลออน ที่เต็มไปดวยจุดทรงกลมเล็กสลับใหญดานลางที่ลอมรอบ
ราวกับโอบอุมทารกไว คลายเสนเลือดแพรไหลออกเต็มพ้ืนที่ ตัดกับพ้ืนที่สีเทาอมน้ําเงินเขมไลน้ําหนัก
ที่มีแขนงของเสนสีเทาออนแพรไหลทางฝั่งบนซายของภาพ พ้ืนหลังสีเทาอมน้ําเงินเขม 
 สีเหลือง สีชมพู สีเทาออน สีขาว สีสม และสีน้ําตาลออน กอใหเกิดความรูสึกของ
บรรยากาศอบอุนและออนโยน ในขณะเดียวกันสีเทาเขมและน้ําเงินเขมชวยเพ่ิมความลึกของ
บรรยากาศ ใหความรูสึกท่ีดูหมนเศรา 
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ภาพที่ 64 ในอุทร: ในรังที่อบอุน, 2554 สีอะคริลิก เยื่อกระดาษผสมสี และวาดเสนดินสอดําบนผาใบ 
120 X 120 ซม. 
ที่มา: วัชราพร อยูดี (ศรีสุข), “ในอุทร (In Amnion)”, การแสดงนิทรรศการทุนสรางสรรคแศิลปกรรม
ศิลป พีระศรี ครั้งที่ 13 ณ หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ,1-24 พฤษภาคม 2557. 
 
 ในอุทร : ในรังที่อบอุ่น (In Amnion : Sweet Home, II), 2554 
 ใชสีอะคริลิก เยื่อกระดาษผสมสี และวาดเสนดินสอดําบนผาใบ ขนาด 120 X 120 ซม. 
รูปทรงทารกนอยที่ฝังตัวอยูในครรภแของแมในชวงไตรมาสแรกของการตั้งครรภแ ดังจะสังเกตไดจาก
รูปทรงของทารกนอยเริ่มมีสวนที่เป็นเหมือนกับแขนและขายื่นออกมา สีชมพูระเรื่ออยูในพ้ืนที่รูปทรง
นั้นเต็มไปดวยเสนสายแตกแขนงสีสมและสีขาว รูปทรงลักษณะคลายกับเมล็ดพันธุแสีเหลืองโอบหุม
ลอมรอบรูปทรงของทารก เชื่อมติดกับพ้ืนที่สีชมพู จุดทรงกลมเล็กใหญสีขาว ชมพู และดําเรียงตัว
กระจัดกระจายเสนสายที่แพรแตกแขนงออกไปทั่วทั้งภาพ พ้ืนหลังสีเทาอมน้ําเงินเขมนั้นทําใหรูสึกได
ถึงบรรยากาศที่มีความลึกในครรภแที่โอบอุมทารกนอย 
 สีเหลือง สีชมพู สีเทาออน สีขาว สีสม และสีน้ําตาลออน กอใหเกิดความรูสึกของ
บรรยากาศอบอุนและออนโยน ในขณะเดียวกันสีเทาเขมและน้ําเงินเขมชวยเพ่ิมความลึกของ
บรรยากาศ ใหความรูสึกท่ีดูหมนเศรา 
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ภาพที่ 65 ในอุทร: ในความงอกงาม, 2554 สีอะคริลิก เยื่อกระดาษผสมสี และวาดเสนดินสอดําบน
ผาใบ 55 X 55 ซม. (จํานวน 9 ชิ้น) 
ที่มา : วัชราพร อยูดี (ศรีสุข), “ในอุทร (In Amnion)”, การแสดงนิทรรศการทุนสรางสรรคแศิลปกรรม
ศิลป พีระศรี ครั้งที่ 13 ณ หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ, 1 - 24 พฤษภาคม 2557. 
 
 ในอุทร : ในความงอกงาม (In Amnion : Growing up), 2554 
 ใชสีอะคริลิก เยื่อกระดาษผสมสี และวาดเสนดินสอดําบนผาใบ ขนาด 55 X 55 ซม. 
จํานวน 9 ชิ้นเรียงตอกัน ภาพรูปทรงของทารกในครรภแที่เจริญเติบโตในชวงระยะเวลา 1 - 9 เดือน
ของการตั้งครรภแ สีชมพู สีมวง สีแดง สีสม และสีเทาที่ไลระดับน้ําหนักสีทําใหเกิดเป็นรูปทรงของ
ทารกที่กําลังนอนขดตัวอยูในครรภแของแมที่มีลักษณะคลายเมล็ดพันธแที่กําลังเติบโตออกรากเป็นเสน
สายแตกแขนงสีสม สีชมพู และสีเหลืองแพรไหลไปยังพ้ืนทีขางเคียง 
 สีชมพู สีมวง สีแดง สีสม สีเหลืองและสีน้ําตาลออนที่ถูกผสมจนมีสีหมนถูกผสมลงไปใน
เยื่อกระดาษเพ่ือสรางรูปทรงกอใหเกิดความรูสึกของบรรยากาศอบอุนและออนโยน สีน้ําเงินเขมชวย
เพ่ิมความลึกของบรรยากาศ ใหความรูสึกท่ีดูหมนเศรา 
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ภาพที่ 66 ในอุทร : ในหวงเวลา, 2554 สีอะคริลิก เยื่อกระดาษผสมสี และวาดเสนดินสอดําบนผาใบ 
170 X 170 ซม. 
ที่มา : วัชราพร อยูดี (ศรีสุข), “ในอุทร (In Amnion)”, การแสดงนิทรรศการทุนสรางสรรคแศิลปกรรม
ศิลป พีระศรี ครั้งที่ 13 ณ หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ, 1 - 24 พฤษภาคม 2557. 
  
 ในอุทร : ในห้วงเวลา (In Amnion : Period of Love), 2554 
 ใชสีอะคริลิก เยื่อกระดาษผสมสี และวาดเสนดินสอดําบนผาใบ ขนาด 170 X 170 ซม. 
กลุมรูปทรงของรกที่หอหุมทารกนองในครรภแ (ในแตละชวงระยะเวลาการตั้งครรภแ ) ที่ถูกเชื่อมติดกับ
สายรกสีแดงที่ยื่นเป็นเสนโคงพลิ้วขึ้นไปดานบนของภาพ เสนสายสีชมพู สีแดงและสีขาวแพรแขนง
จากทารกสูรกที่มีลักษณะคลายกับกลุมเมล็ดพันธุแที่กําลังแตกงอกยอดขึ้นสูผิวดินและแตกแขนงของ
รากลงสูดินซึ่งแทนดวยพื้นที่สีน้ําตาลออนที่ไลระดับน้ําหนักสี 
 สีชมพู สีเหลือง สีน้ําตาลออน และสีเทาที่ถูกผสมถูกผสมลงไปในเยื่อกระดาษเพ่ือสราง
รูปทรงกอใหเกิดความรูสึกของบรรยากาศที่อวลไปดวยความอบอุน 
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ภาพที่ 67 ในอุทร : ในโลกใบเล็ก, 2554 สีอะคริลิก เยื่อกระดาษผสมสี และวาดเสนดินสอดําบนผาใบ 
150 X 100 ซม. 
ที่มา : วัชราพร อยูดี (ศรีสุข), “ในอุทร (In Amnion)”, การแสดงนิทรรศการทุนสรางสรรคแศิลปกรรม
ศิลป พีระศรี ครั้งที่ 13 ณ หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ, 1 - 24 พฤษภาคม 2557. 
 
 ในอุทร : ในโลกใบเล็ก (In Amnion : In small world), 2554 
 ใชสีอะคริลิก เยื่อกระดาษผสมสี และวาดเสนดินสอดําบนผาใบ ขนาด 150 X 100 ซม. 
รูปทรงของรกที่หอหุมทารกนองในครรภแในชวงไตรมาสการตั้งครรภแที่ถูกเชื่อมติดกับสายรกที่ยื่นไป
ดานบนของภาพจนสุดกรอบภาพ เสนสายสีสม สีแดง สีชมพู สีขาว สีเทา และสีฟูาแพรแขนงจาก
ทารกสูรกที่มีลักษณะคลายกับเมล็ดพันธุแที่กําลังแตกงอก ขางกันมีรูปทรงลักษณะเป็นถุงที่มีเสนสาย
แตกแขนงสีชมพูและมีสายเล็กๆ โคงพลิ้วยาวขึ้นไปดานบนจนสุดกรอบภาพเชนเดียวกัน จินตนาการ
ไดราวกับวาสายยาวที่ยื่นออกจากรูปทรงทั้งสองนั้นเชื่อมกันอยู แมวารูปทรงทั้งสองจะวางอยูแยกกัน
บนพื้นหลังสีเหลืองท่ีถูกทําใหไลน้ําหนักจนเป็นสีน้ําตาล 
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ภาพที่ 68 ในอุทร : ในภวังคแ, 2554 สีอะคริลิก เยื่อกระดาษผสมสี และวาดเสนดินสอดําบนผาใบ 
170 X 150 ซม. 
ที่มา: วัชราพร อยูดี (ศรีสุข), “ในอุทร (In Amnion)”, การแสดงนิทรรศการทุนสรางสรรคแศิลปกรรม
ศิลป พีระศรี ครั้งที่ 13 ณ หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ, 1 - 24 พฤษภาคม 2557. 
 
 ในอุทร : ในภวังค์ (In Amnion : In the dream), 2554 
 ใชสีอะคริลิก เยื่อกระดาษผสมสี และวาดเสนดินสอดําบนผาใบ ขนาด 170 X 150 ซม. 
รูปทรงของรกที่หอหุมทารกนองในครรภแในชวงไตรมาสการตั้งครรภแที่ถูกเชื่อมติดกับสายรกที่ยื่นมา
ดานลางของภาพจนสุดกรอบภาพ เสนสายสีสม สีแดง สีชมพู สีขาว สีเทา และสีฟูาแพรแขนงจาก
ทารกสูรกที่มีลักษณะคลายกับเมล็ดพันธุแที่กําลังงอก อยูบนพ้ืนหลังสีเหลือง ขางกันมีกลุมรูปทรง
ลักษณะเป็นถุงที่ขนาดใหญเล็กไลระดับกันข้ึนไป ภายในถุงท่ีมีเสนสายแตกแขนงสีชมพูและสีสมมีสาย
เล็กๆ โคงพลิ้วยาวขึ้นไปดานบนจนสุดกรอบภาพเชนเดียวกัน กลุมรูปทรงคลายถุงเหลานี้อยูบนพ้ืนที่  
ที่มีเสนสายพลิ้วไหวสีฟูาซอนอยูบนพ้ืนหลังที่เป็นสีน้ําเงิน ตัดกับสีเหลืองของพ้ืนหลังของรูปทรงของ
รกที่หอหุมทารกนอยลอยอยู 
 
 
 



  124 

 สรุปผลงานชุด “ในอุทร” (In Amnion) 

 ผลงานชุด “ในอุทร” (In Amnion) ถูกสรางสรรคแขึ้นหลักจากที่วัชราพรแทงลูกอีก

ในชวงไตรมาสแรกของการตั้งครรภแอีกถึง 2 ครั้ง หลังจากนิทรรศการความเศราอันงดงามผานพนไป 

อารมณแของความเศราโศกจากการผิดหวังซ้ําๆ จึงกลายมาเป็นที่มาและแรงบันดาลใจในงานชุดนี้ 

 ผลงานชุดนี้  มีการใชรูปทรงของอวัยวะที่เกี่ยวของกับชวงเวลาของการตั้งครรภแ เชน
มดลูก รังไข รก ถุงน้ําคร่ํา เสนเลือด และสายสะดือ มาจัดองคแประกอบกับของรูปทรงของกิ่งกานของ
ตนไมใหเป็นโครงสรางสวนรวมของงาน เพ่ือสื่อความหมายในเชิงสัญลักษณแ เพ่ือถายทอดความรูสึกที่
เกิดข้ึนจากการไดมองเห็นตัวออนที่เป็นจุดเล็กๆ ผานจอภาพของเครื่องอัลตราซาวดแ  
 เมื่อดูภาพรวมของผลงานทั้งชุด เทียบกับผลงานชุด “ในอุทร 1-2”, 2554 (ภาพที่ 60) 
ซึ่งเป็นผลงานชุดที่ 2 ของนิทรรศการความเศราอันงดงาม จะเห็นไดวา ผลงานทั้งสองชุดมีลักษณะที่
คลายคลึงกันของการวางองคแประกอบ ตางกันก็แตในผลงานชุดนี้ไมมีการใชสัญลักษณแของดอกหาง
นกยูง แตเปลี่ยนเป็นเสนที่แตกแขนงของรูปทรงรากไม และการงอกของเมล็ดพันธุแแทน อีกทั้งผลงาน
ชุดนี้มีขนาดของชิ้นงานที่ใหญกวาประกอบกับการปะติดเยื่อกระดาษที่มีสีสันหลายหลายและไลระดับ
ของน้ําหนักสีที่เพิ่ม ทําใหผลงานชุดนี้มีบรรยากาศที่มีความลึก ใหอารมณแความรูสึกที่อบอุน ออนโยน
และ นุมนวลยิ่งขึน้กวางานชุดกอน 

สรุปการศึกษาประวัติและผลงาน 
 จากการศึกษา พบวาเห็นไดถึงความคลายคลึงกันของศิลปินทั้งสองที่มีความปรารถนาจะ

มีลูกและไดรับโอกาสทําหนาที่ “แม” ซึ่งถือเป็นความรูสึกที่ยิ่งใหญและพิเศษสําหรับผูหญิง ซึ่งทั้งสอง
ตางก็ประสบปัญหามีบุตรยาก เนื่องจากสุขภาพรางกายไมเอ้ือใหสามารถตั้งครรภแตามธรรมชาติได จึง
ปรึกษาแพทยแเพ่ือรักษาและนําไปสูใชเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุแมาชวยใหเกิดการตั้งครรภแ 
จนกระท่ังสามารถตั้งครรภแไดสําเร็จ 

 โดยเมตตาสามารถใหกําเนิดลูกชายไดดั่งใจหวังจากการทําเด็กหลอดแกว  IVF (In-vitro 
Fertilization) ถึงแมวาลูกชายจะมีภาวะPDA (Patent Ductus Arteriosus) หรือภาวะเสนเลือดไม
ปิดตัวในชวงเวลาแรกเกิด จนตองรับรักษาดวยการผาตัดและใหยากระตุน การรักษาสุขภาพรางกาย
แข็งแรงเชนเด็กปกติ แตแลว 2 ปีผานไป เมตตาก็ตองเผชิญกับวิกฤตครั้งใหญอีกครั้งเมื่อแพทยแวินิจฉัย
วาลูกชายคนเดียวคนนี้เป็นโรคออทิสติก ความผิดหวังเรื่องลูกถูกบวกดวยปัญหาครอบครัวที่ตามมา
ในชวงระยะเวลาไลเลี่ยกัน กอใหเกิดความรูสึกกระทบจิตใจอยางรุนแรง ความรูสึกสูญเสีย 
ความเครียด ความเศราโศกเสียใจ จากความผิดหวังดังกลาวทําใหเมตตาปุวยเป็นโรคซึมเศราจนตอง
เขารับการรักษา 
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 ตางกันกับวัชราพรที่ถึงแมวาจะสามารถตั้งครรภแไดจากวิธีผสมเทียม (IUI-Intra Uterrine 
Insemination) แตในระหวางตั้งครรภแเกิดความผิดปกติของรางกาย ทําใหเกิดภาวะครรภแเป็นพิษ 
แพทยแตองทําการรักษาโดยการผาตัดคลอดกอนกําหนด ทารกที่คลอดออกมาตัวเล็กมาก อยางไรก็
ตามผูเป็นแมก็ยังคงมีความหวังอยูในใจวาลูกจะปลอดภัยและไดรับการดูแลจนเติบโตไปแข็งแรงเชน
เด็กปกติ แตแลวลูกนอยก็มีสภาพรางกายที่ออนแอเกินไปและจากไปหลังจากคลอดออกมาไดเพียงไม
นาน การสูญเสียครั้งนี้เป็นที่มาของความเศราโศกเสียใจตลอดชวงเวลาพักฟ้ืนรางกายหลังไดรับการ
รักษา  มีความรูสึกจมอยูกับความเศราหมน รองไหอยางหนักอยูเกือบ 2 เดือน สงผลทําใหสภาพ
รางกายเหนื่อยลา ออนแอ และกอใหเกิดความเจ็บปวดทางจิตใจ  

 จากวิกฤตความสูญเสียที่เกิดขึ้นไดกลายมาเป็นที่มาและแรงบันดาลใจในการสรางสรรคแ
ผลงานศิลปะท่ีศิลปินทั้งสองภาคภูมิใจที่สุดในชีวิต  

 เมตตาเริ่มเรียนรูที่จะปรับตัวรับมือเปลี่ยนแปลงการใชชีวิตในบทบาทของแมผูทุมเททํา
หนาที่ดูแลลูกชายออทิสติก โดยการไปปรึกษาแพทยแผูเชี่ยวชาญใหทําการรักษาลูก ไปเป็นอาสาสมัคร
เพ่ือฝึกวิธีดูแลเด็กออทิสติกรวมกับคณะแพทยแและนักกิจกรรมกิจกรรมบําบัดที่โรงพยาบาล รวมมือ
กับเพ่ือนจัดทําโครงการสอนศิลปะใหกับผูดอยโอกาส เด็กพิการและเด็กบกพรองทางสติปัญญา 
จนกระทั่งตัดสินใจเขาศึกษาตอระดับปริญญาเอกและเริ่มสรางสรรคแผลงานศิลปะอยางจริงจังอีกครั้ง 
โดยหวังวาปริญญาและการทํางานศิลปะจะมีสวนในการชวยขยายโอกาสใหคนทั่วไปเห็นศักยภาพของ
เด็กออทิสติกเพ่ิมมากข้ึน  
 เชนกันกับวัชราพรที่จมอยูกับความเศราหมนอยางหนักหลังจากเขารับการรักษา อารมณแ
ดานลบที่เกิดจากความเศราไดสงผลกระทบทั้งรางกายและจิตใจ จนคิดอยากมองหาทางออกใหกับ
ตัวเอง โดยเริ่มสํารวจตัวเองและตระหนักถึงศิลปะและมีความคิดท่ีจะทํางานศิลปะเพ่ือปลอบใจตัวเอง 
จึงใชพลังความเศรารวมเขากับพลังบวกของศิลปะ สรางสรรคแความเศราออกมาเป็นผลงานศิลปะเพ่ือ
ระลึกถึงลูก  ถึงแมวาวัชราพรตองพบกับความผิดหวังซ้ําๆ และยังไมไดรับโอกาสในการเป็นแมอยาง
สมบูรณแจากตั้งครรภแทั้ง 3 ครั้งที่ผานมา แตทวาผลงานศิลปะของเขาไดวาเห็นไดวา ความรูสึกและ
ความทรงจําในชวงเวลาที่ไดทําหนาที่แมนั้นยิ่งใหญ มีคุณคา ทรงพลัง และสวยงามมากเพียงใด 



  
 

 
 

บทที่ 5  
บทวิเคราะห์ 

  
 ในบทวิเคราะหแ จะเป็นการวิเคราะหแระหวางผลงานและกระบวนการสรางสรรคแผลงาน
ของศิลปินกับจิตวิทยาและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับศิลปะบําบัดเพ่ือหาแนวทางที่สอดคลองและเห็นถึง
กระบวนการเยียวยาความเศราโศกเสียใจของศิลปินทั้งสองทาน 

 โดยแบงเนื้อหาการวิเคราะหแออกเป็น 2 สวน สวนที่หนึ่ง คือ แนวทางการบําบัดที่
สอดคลองกับแนวความคิด รูปแบบและสัญลักษณแในงานศิลปะ ซึ่งเกี่ยวของกับสัญลักษณแในงาน
ศิลปกรรมและรวมไปถึงองประกอบอื่นๆ โดยใหความสําคัญกับการตีความความหมายแฝง ที่อาจเป็น
ความตั้งใจและอยูนอกเหนือความตั้งใจของศิลปิน  

 สวนที่สอง คือ แนวทางการบําบัดที่สอดคลองกับกระบวนการสรางสรรคแผลงานของ
ศิลปิน โดยการมองหาความสัมพันธแระหวางกระบวนการสรางสรรคแในขั้นตอนตางๆ ที่สอดคลองกับ
แนวคิดศิลปะเพ่ือการบําบัด และผลลัพธแทางความรูสึกของศิลปินจากการที่ไดทํางานศิลปะเพ่ือบําบัด
เยียวยาความเศราโศกเสียใจ  
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การวิเคราะห์ศิลปะในฐานะการบ าบัดของศิลปิน 

ส่วนที่ 1 แนวทางการบ าบัดที่สอดคล้องกับแนวความคิด รูปแบบ และสัญลักษณ์ในงานศิลปิน 
จากการศึกษาและทฤษฎีที่ เกี่ยวของกับศิลปะบําบัด ผูวิจัยมีความเห็นวาแนวคิด

ประโยชนแของศิลปะตามหลักจิตวิทยาแนวคิดของอันเลน เดอ โบตอง (Alain de Botton) และจอหแน 
อารแมสตรอง (John Armstrong) ที่เขียนไวในหนังสือ Art As Therapy ทั้ง 7 ประการ ไดแก 

1) ความทรงจํา (Remembering) 
2) ความหวัง (Hope) 
3) ความเศรา (Sorrow) 
4) การกลับสูสมดุล (Rebalancing) 
5) ความเขาใจในตนเอง (Self-understanding) 
6) การเติบโต (Growth) 
7) การเห็นคุณคา (Appreciation) 

มีความครอบคลุมและเหมาะสมที่จะนํามาใชเป็นกลวิธีหลักในการวิเคราะหแ รวมกับ
แนวคิดการบําบัดอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับงานศิลปะในฐานะการบําบัดของศิลปิน 
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วิเคราะห์ผลงานศิลปะในฐานะการบ าบัดของเมตตา สุวรรณศร 
 ผลงานศิลปะชุด “เสนใยแหงความรักของแม” (Thread of Love from Mother) มี
แนวคิด รูปแบบ และการใชสัญลักษณแซึ่งสอดคลองกับจิตวิทยาในงานศิลปะ ไดแก ความทรงจํา การ
เห็นคุณคา และการเติบโต การกลับสูสมดุล โดยมีรายละเอียดในการวิเคราะหแดังนี้ 

1. ความทรงจ า (Remembering) 
 เรื่องราวในภาพวาดของลูกชายลวนมาจากความทรงจํา ประสบการณแ การเรียนรูและ
จินตนาการของลูกชายศิลปินทั้งสิ้น  

 “...ภาพที่เขาวาดตอนเด็กๆ จะเป็นสิ่งแวดลอมรอบตัวของเขาในชวงเวลานั้นๆ เป็น
ประตู หนาตาง เป็นสิ่งของโต฿ะอาหาร เกาอี้ เพราะเมื่อกอนพี่พยายามจะจํากัดบริเวณใหเขาอยู
ในหองของเขา นั่นเพราะเราหวงความปลอดภัยของเขา เกรงวาถาเขาออกมาเลนซนขางนอก
แลวเขาจะไดรับอันตราย หองนั้นก็จะมีอุปกรณแตางๆ ทั้งลูกบอลบําบัด หรือโต฿ะที่ใหเขาไดหัด
เขียนรูป เขียนหนังสือ หองนั้นก็เลยเหมือนกับเป็นโลกของเขาในชวงเวลานั้น 
 ...เขาจะวาดเหมือนเป็นการเขียนบันทึกเหตุการณแตางๆ ที่เกิดขึ้นกับเขา วาดภาพตัวเอง
กับพอแม กับสัตวแเลี้ยง...”117 

 การที่เมตตาเลือกนําภาพวาดลายเสนของลูกชาย มาเป็นแรงบันดาลใจและเป็น
ตนแบบในการสรางสรรคแผลงานศิลปะผานความรูสึกของตนเอง เชน ผลงานชุดโต฿ะอาหารของ
ลูก ที่เมตตาตั้งใจจะแสดงใหเห็นถึงบรรยากาศความวุนวายบนโต฿ะอาหาร ผลงานศิลปะในชุดนี้
ของเมตตาจึงเป็นเหมือนการนําภาพวาดจากความทรงจําของลูกชาย มารวมเขากับความรูสึก
ในความทรงจําของตนเอง และถายทอดออกมาเป็นงานศิลปะ 

2. การเติบโต (Growth) 
 เมตตาเปรียบการเลี้ยงลูกเหมือนกับการถักโครเชรแ  

  ...เราเป็นแม เปรียบประดุจการเลี้ยงดูลูกดวยการถักอยางประณีต ยิ่งถักมากขึ้นไป
เทาไหรเราก็ยิ่งกอรูปเสนดายขึ้นไปเร่ือยๆ ซึ่งจะเป็นไปตามความพยายามและความขยันของเรา
ที่จะถักขึ้นไป ในการเลี้ยงลูก ลูกก็เติบโตขึ้นไปเชนเดียวกับการถักโครเชตแ โครเชตแจึงแทนคา
ความรักที่เราใหกับลูก...118 

 
 

                                           
 117 เมตตา สวุรรณศร, "บทสมัภาษณ์ "กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของเมตตา สวุรรณศร" ครัง้ท่ี  2." 

 118 "บทสมัภาษณ์ "กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของเมตตา สวุรรณศร" ครัง้ท่ี  1." 
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 ผลงานศิลปะชุด “ความคิดคํานึงถึงหวงเวลาที่ผานเลยภายในจิตใจฉัน” (Nostsgia of 
mind) มีแนวคิด รูปแบบ และการใชสัญลักษณแซึ่งสอดคลองกับจิตวิทยาในงานศิลปะ ไดแก ความ
ทรงจํา ความหวัง ความเศรา และการเขาใจในตนเอง โดยมีรายละเอียดในการวิเคราะหแดังนี้ 

1. ความทรงจ า (Remembering) 
 เมตตานําสัญลักษณแจากของเลนวัยเด็ก ภาพถายในอดีต และบทเพลงในความทรงจํา 
เป็นรูปทรงและองคแประกอบหลักในการสรางสรรคแผลงานชุด “ความคิดคํานึงถึงหวงเวลาที่ผานเลย
ภายในจิตใจฉัน” (Nostsgia of mind) โดยใชสัญลักษณแที่มีความสําคัญและมีความหมายแฝงตางๆ ที่
สัมพันธแกับประสบการณแสวนตัวของศิลปิน 
  “...จากการปักตัวอักษรแตละตัวนั้น ทุกตัวที่พี่ใสลงไป พี่มีความคิดตั้งแตแรกอยูแลววา

พี่ตองการยอนรําลึกถึงความทรงจําในอดีตที่ผานเลยไปของตัวเอง มันรวมตั้งแตความทรงจําที่ดี 
ความทรงจําที่เจ็บปวด ความทรงจําที่อยากใหยอนกลับคืนมาแตทําไมได แตทุกครั้งที่เราเปิดไป
ดูรูปเกาๆ ภาพๆ นั้นมันจะพาเรายอนนึกกลับไปสูอดีต เป็นเสมือน Time machine ตัวหนึ่ง ที่
พาพี่ไปยอนกลับไปสูความทรงจําเมื่อตอนที่พี่แตงงาน ตอนที่ลูกเพิ่งคลอด หรือตอนที่ผิดหวังใน
ชีวิต...”119 

 

ภาพที่ 69 Nostalgia 4, 2558 
ที่มา : เมตตา สุวรรณศร, “นิทรรศการทุนสรางสรรคแศิลปกรรม ศิลป พีระศรี ครั้งที่ 14”, การแสดง
ศิลปกรรม ณ หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร, 7 สิงหาคม -5 กันยายน 2558 

 องคแประกอบศิลปในผลงาน Nostalgia 4 (ภาพท่ี 69 ) มีที่มาจากตุ฿กตากระดาษเป็นของ
เลนในวัยเด็กที่อยูในความทรงจําของเมตตาซึ่งบงบอกถึงความชอบสวนตัว เกี่ยวกับแฟชั่น  การแตง

                                           
 119เมตตา สุวรรณศร. (2559). ศิลปิน. สัมภาษณแ, 26 มกราคม. 
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กาย และความสวยความงาม จนวันหนึ่งที่มีลูก ลูกกลายเป็นความสุข ลูกเปลี่ยนแปลงความคิดใน
หลายๆ ดาน ทําใหเมตตาคนพบความรักบริสุทธิ์ที่เกิดกับลูก ลูกจึงเปรียบเสมือนของเลนที่ใหความสุข
ในวัยเด็ก เฉกเชนเดียวกับตุ฿กตากระดาษ ที่ตองเปลี่ยนเสื้อผาไปมา แฝงนัยยะถึงความเปลี่ยนแปลง
ของชีวิตที่วา คนที่ยังมีชีวิตยังคงตองเปลี่ยนเสื้อผา นี่อาจเป็นการทําความเขาใจสัจธรรมของชีวิต ใน
สวนของตุ฿กตาที่หลุดออกมานอกกรอบภาพ เปรียบไดกับความพยายาม ที่จะหลบหนีออกมาจาก
กรอบของสังคม ตุ฿กตากระดาษจึงถือเป็นสัญลักษณแแทนความทรงจําในอดีต ซึ่งเป็นชุดความคิดที่
สําคัญของภาพ 

 

ภาพที่ 70 My old days, 2558 
ที่มา : เมตตา สุวรรณศร, “นิทรรศการทุนสรางสรรคแศิลปกรรม ศิลป พีระศรี ครั้งที่ 14”, การแสดง
ศิลปกรรม ณ หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร, 7 สิงหาคม -5 กันยายน 2558 
 
 ศิลปินใชรูปทรงตางๆ ที่บอกเลาวิถีชีวิตของตนเองในอดีตรวมไวผลงาน My old days, 
2558 (ภาพที่ 70) รูปทรงของอุปกรณแทําการเกษตร ไดแก คราด บัวรดน้ํา บงบอกถึงนิสัยสวนตัว
ศิลปินที่ชอบปลูกตนไม รูปทรงนก ซึ่งเป็นสัตวแเลี้ยงในบาน ชุดตุ฿กตากระดาษเป็นของเลนในวัยเด็ก 
และตุ฿กตาที่เป็นของสะสมที่ศิลปินชื่นชอบ ซอนทับกับใบหนาตัวเองเพ่ือแสดงออกใหเห็นถึงการหวน
คิดถึงความทรงจําในอดีต จะเห็นไดวาผลงาน Nostalgia 4, 2558 และผลงาน My old days, 2558 
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มีการจัดองคแประกอบคลายกับ “ชุดตุ฿กตากระดาษ” ของเลนเด็กซึ่งที่นิยมของเด็กผูหญิงในอดีต
เชนเดียวกัน 

  “...ชีวิตคนเราถาจะเปรียบ ลูกก็ประดุจของเลนชิ้นหนึ่งที่ทําใหพี่มีความสุข เป็นของ
เลนที่มาตอลมหายใจของพี่ ทําเป็นตุ฿กตากระดาษเพื่อที่จะดึงเอาความทรงจําสมัยกอนที่เคยเลน
ตุ฿กตากระดาษ แตปัจจุบันไมมีใครเลนตุ฿กตากระดาษกันแลวและมันกําลังจะถูกลืม แตสําหรับ
คนอยางพี่ ผูหญิงวัย 45 อยางพี่จะรูจักตุ฿กตากระดาษอยางดี เพราะวาเราไดเลนมันจนเคยชิน 
ความโหยหาอดีตของพี่มันยังคงฝังใจอยูกับตุ฿กตากระดาษ...”120 

 

  

ภาพที่ 71 ตัวอยางของเลนชุดตุ฿กตากระดาษ 
ที่มา : Kathryn Allen, Paper Doll, accessed March 28, 2017, available from 
https://www.pinterest.com/kappy0/paper-dolls/ 
 

 
 
 

                                           
 

120 เมตตา สุวรรณศร, "บทสัมภาษณแ "กระบวนการสรางสรรคแผลงานศิลปะของเมตตา สุวรรณศร" คร้ังที่  1." 
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ภาพที่ 72 Nostalgia 3, 2558 
ที่มา : เมตตา สุวรรณศร, “นิทรรศการทุนสรางสรรคแศิลปกรรม ศิลป พีระศรี ครั้งที่ 14”, การแสดง
ศิลปกรรม ณ หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร, 7 สิงหาคม -5 กันยายน 2558 

  …พี่ชายคนนี้ตายในวนัเกิดพี่ ซึ่งเป็นเหตุการณแที่กระทบใจพี่มากเลย ภาพถายตนแบบที่
นํามาใชเป็นภาพที่พี่รักที่สุดเลยเพราะเป็นภาพที่อยูบนหัวเตียงของพี่ชายและก็อยูบนหัวเตียง
ของพี่ดวยเชนกัน มันเป็นภาพเดียวกันที่อยู 2 สถานที่ ก็เลยผูกพันกับภาพนี้มาก121  

 ผลงาน “Nostalgia 3” (ภาพที่ 72) ที่เมตตาไดแรงบันดาลใจมาจากรูปถายของ
ครอบครัวในวัยเด็ก โดยเมตตาเป็นบุตรคนเล็กในบรรดาพ่ีนอง 5 คน คนซายสุดของภาพคือ พ่ีชายที่
เมตตารักและผูกพันที่สุดซึ่งเสียชีวิตไปแลว ดานขวาของผลงานเป็นภาพของเมตตาที่ยังคงกําลังหลับ
ฝันหวนรําลึกนึกถึงอดีตที่แสนดีของครอบครัวในวัยเด็ก ตัวอักษรที่ปรากฏอยูบนพ้ืนหลังของภาพเป็น
เนื้อเพลง “พ่ีชายที่แสนดี” ซึ่งถูกปักลงไปเป็นลายเสนโยเยลักษณะเป็นคลื่นโคง มีการผอนหนักผอน
เบาของเสนตัวอักษรเหมือนกับจังหวะของเสียงดนตรีที่แววเขามาจากความทรงจําในอดีต 

…คร้ันโดนเขารังแก ร้องงอแงร้องไห้ 
พี่คนนี้ยังคอยคุ้มครองคุ้มภัย  น้องเอยอย่ากลัวใครเขา 

สองพี่น้องเดินไป น้องตามพีช่ายจบัมือจูงน้องไป 
มองฟ้าอันกว้างใหญ ่  ฟ้าคงไกลไปขี่คอพี่สูงเอง…122 

                                           
 

121 ibid. 
  122 ประภาส ชลศรานนทแ, พนเทพ สุวรรณะบุณยแ, and สุวัจชัย สุทธิรัตนแ, "พ่ีชายที่แสนด,ี" in รวิวรรณ จินดา 
(รุงอวน) (2529). 
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  ...พี่เลือกทําใหตัวหนังสือนั้นอานออกบาง อานไมไดบาง ประดุจเหมือนเป็น Rhythm 
ของเสียงดนตรี ที่มันจะมีจังหวะผอนหนังผอนเบา มีเสียงยืดยาว เพราะเสียงรองของเพลง
โบราณมันจะไมเหมือนจังหวะฉึ่งๆ โปฺงๆ ฉึ่ง เหมือนสมัยนี้นะ มันจะออนโยน แสดงความลื่น
ไหลในอารมณแ ฉะนั้นเวลาที่คนมาดูงานพี่ พี่อยากใหเขารูสึกถึง...เหมือนคุณตองหลับตาแลวคุณ
จะไดกลิ่น ไดยินเสียงของเพลง ถาคุณมีประสบการณแกับเพลงๆ นี้ เชนสมมติวาถาเรามี
ประสบการณแกับเปียโน เราเห็นแคภาพเปียโนเราจะสามารถนึกรําลึกถึงเสียงของมันได แลวการ
รําลึกนั้นมันก็จะรําลึกถึงเพลงที่เราชอบดวย มันจะไมใชเพลงที่เป็นเพลงอะไรก็ไดนะ มันตอง
เป็นเพลงที่เรามีความผูกพัน ก็เหมือนกับพี่ที่ชอบเพลงเก่ียวกับพี่ชาย”123 

 เชนเดียวกันกับภาพ Nostalgia 6, 2558 (ภาพที่ 73) ที่ศิลปินตั้งใจสรางผลงาน
ชิ้นนี้เพ่ือระลึกถึงพ่ีชายที่จากไป ดังจะเห็นไดจากการปักกระทุงเป็นตัวอักษรภาษาไทยที่มี
เนื้อหาของบทเพลงพี่ชายที่แสนดี ใชสัญลักษณแตางๆ ที่แสดงถึงตัวตนของศิลปิน สีน้ําเงินเป็นสี
ประจําวันศุกรแซึ่งเป็นวันเกิดของศิลปิน ลวดลายดอกไมและลายผาปักฉลุลูกไมสีขาวแทนความ
เป็นผูหญิง และสัญลักษณแผีเสื้อมีนัยยะแทนความฝัน 

  “…ผีเสื้อที่แสดงความเป็นผูหญิง ผีเสื้อสําหรับพี่มันแทนความฝัน แตความฝันของพี่อายุ
สั้นนะ พี่เลยเลือกผีเสื้อเป็นสัญลักษณแ…”124 

 

ภาพที่ 73 รายละเอียดผลงาน Nostalgia 6, 2558  
ที่มา : เมตตา สุวรรณศร, “นิทรรศการทุนสรางสรรคแศิลปกรรม ศิลป พีระศรี ครั้งที่ 14”, การแสดง
ศิลปกรรม ณ หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร, 7 สิงหาคม -5 กันยายน 2558 

                                           
 

123 เมตตา สุวรรณศร, "บทสัมภาษณแ "กระบวนการสรางสรรคแผลงานศิลปะของเมตตา สุวรรณศร" คร้ังที่  1." 
 124 ibid. 
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ภาพที่ 74 Nostalgia 7, 2558 
ที่มา : เมตตา สุวรรณศร, “นิทรรศการทุนสรางสรรคแศิลปกรรม ศิลป พีระศรี ครั้งที่ 14”, การแสดง
ศิลปกรรม ณ หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร, 7 สิงหาคม -5 กันยายน 2558 

  “…การปักมีการใชเสนดายหลากหลายขนาดมากเลย ที่แทนถึงชีวิตของตัวพี่เองที่เวลา
ดูแลเขา พี่เป็นแมที่มีหลายมิติ เชน เปน็ผูหญิงที่ตองมีความเขมแข็ง ออนโยนที่สุด บางก็ออนแอ
ที่สุด บางทีก็รองไห แตทั้งหมดก็คือความเป็นแมของดาเต…”125 

 ผลงาน Nostalgia 7, 2558 (ภาพที่ 74 ) เป็นภาพของลูกชายถึงลอมดวยดอกไมโครเชตแ
เพ่ือแทนถึงความรักของแมที่คอยปกปูองดูแลลูก มีการปักบทเพลง “นกกาเหวา” ซึ่งเป็นกลอมเด็ก
จากความทรงจําที่ศิลปินรองกลอมใหลูกฟังเมื่อครั้งที่ลูกยังเด็กโดยมีเนื้อหาวา 

...โอ้เจ้านกกาเหว่าเอ๋ย ไข่ไว้ให้แม่กาฟัก 
แม่กาก็หลงรัก  คิดว่าลูกในอุทธรณ์ 

คาบเอาข้าวมาเผื่อ  คาบเอาเหยื่อมาป้อน 
ถนอมไว้ในรังนอน  ซ่อนเหยื่อมาให้กิน 

ปีกเจ้ายังอ่อน  คอนแคน ท้อแท้จะสอนบิน 

พาลูกไปหากินที่ปากน้ าพระคงคา…”126 
 
 

                                           
 

125 ibid. 
 126 "เนื้อเพลงกลอมเด็ก “นกกาเหวา”,"  http://ich.culture.go.th/index.php/th/ich/performing-
arts/236-performance/334-----m-s  
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2. ความหวัง (Hope) 
 

 

ภาพที่ 75 The Story of Us (Mather and Son), 2558 
ที่มา : เมตตา สุวรรณศร, “นิทรรศการทุนสรางสรรคแศิลปกรรม ศิลป พีระศรี ครั้งที่ 14”, การแสดง
ศิลปกรรม ณ หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร, 7 สิงหาคม -5 กันยายน 2558 

 
   ...ในบานนี้พี่จะทําเป็นขาวดํา แลวบนหลังคาก็มีตัวอักษร ก.ไก ข.ไข ค.ควาย...พี่กําลัง

พูดถึงบานที่เป็นโลกของเด็กปกติแบบที่ลูกพี่ไมสามารถเป็นได มีโลกในจินตนาการของดาเต (ลูก
ชาย) ที่กําลังปีนหลังคา ทํานั่นทํานี่ ซึ่งจริงๆ แลวเขาทําไมได127 

 พ้ืนหลังของภาพผลงาน The Story of Us (Mather and Son), 2558 (ภาพที่ 75) เป็น
รูปบานสีเทาที่บนหลังคา ปรากฏเป็นตัวอักษร พยัญชนะไทย ก.ไก - ฮ.นกฮูก ซึ่งมีตนแบบมาจากภาพ
ปกแบบเรียนปฐมวัยชุด ก.เอเย ก.กา บอกเลาถึงความหวังที่อยากใหลูกของตนสามารถใชชีวิตได
เหมือนเด็กทั่วๆ ไป แตดวยพัฒนาการที่ผิดปกติอันมีสาเหตุจากโรคที่เป็น ทําใหลูกไมสามารถที่จะเขา
เรียนตามวัยไดเหมือนแบบเด็กปกติ หลังคาบานสีดําที่มีพยัญชนะไทยเปรียบเสมือนบานของเด็กปกติ 
โดยเมตตาไดสรางโลกในจินตนาการของลูกชายที่ปีนปุายอยูบนหลังคา ไดเห็นเขาขี่จักรยานสามลอ
เหมือนเด็กทั่วไป แตในความเป็นจริงแลวเขาไมสามารถทํากิจกรรมเหลานี้ไดเหมือนเด็กคนอ่ืน  
 
 
 

                                           
 

127 "บทสัมภาษณแ "กระบวนการสรางสรรคแผลงานศลิปะของเมตตา สุวรรณศร" คร้ังที่  1." 
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3. ความเศร้า (Sorrow) 
 

 

ภาพที่ 76 Nostalgia 1, 2558 
ที่มา : เมตตา สุวรรณศร, “นิทรรศการทุนสรางสรรคแศิลปกรรม ศิลป พีระศรี ครั้งที่ 14”, การแสดง
ศิลปกรรม ณ หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร, 7 สิงหาคม -5 กันยายน 2558 
 
  “...การปิดหนา ปิดตา ปิดปากคือฉันไมอยากจะพูดเอื้อนเอยอะไรออกไปอีกแลว ไม

อยากใหใครตองมาถามฉัน วาฉันทุกขแเพราะอะไร ไมตองมาถามวาฉันเสียใจเรื่องอะไร เพราะ
ตอใหฉันพูดกับใครไปก็ไมมีใครที่จะสามารถเขาใจฉันไดอยางลึกซึ้ง ทุกคนอาจจะปลอบใจนะ 
จริงๆแลวคําปลอบใจมันชวยไดเพียงเล็กๆ เอง แตเมื่อพนจากคนพวกนั้นไป เม่ือเราอยูกับตัวเอง
ความทุกขแก็ยังคงเขามาครอบงําเราอยูดี...”128 

 ผลงาน Nostalgia 1, 2558 (ภาพที่ 76) ความเศราถูกเลาผานภาพของตัวเองใน 4 
อิริยาบถ การวางมือกุมใบหนา ปิดหู ปิดตา ปิดปาก เป็นภาษากายที่บอกเลาความรูสึกในชวงเวลา
เศราโศกเสียใจตอความโชครายที่เกิดขึ้น โชคชะตาทํารายชีวิตมากเหลือเกินในวันที่รูวาลูกเป็น 
ออทิสติก ซ้ํารายปัญหาครอบครัวที่ถาโถมเขามาในชวงเวลาเดียวกัน ความรูสึกเดียวดายที่ตองเก็บ
ความรูสึกเศรา ความทุกขแระทมของตัวเองเอาไว ไมอยากใหใครตองมาถาม แมแตการที่มีคนมาให
กําลังใจก็ยิ่งเป็นการตอกย้ําวาตัวเองมีทุกขแ ความเศราโศกเสียใจนั้นยังคงเกิดขึ้นทุกขณะที่อยูคนเดียว 
ความรูสึกเชนนี้ยังคงอยูทั้งในความฝันและความเป็นจริง  

                                           
 

128 ibid. 
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ภาพที่ 77 Nostalgia 2, 2558 
ที่มา : เมตตา สุวรรณศร, “นิทรรศการทุนสรางสรรคแศิลปกรรม ศิลป พีระศรี ครั้งที่ 14”, การแสดง
ศิลปกรรม ณ หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร, 7 สิงหาคม -5 กันยายน 2558 
 
 Nostalgia 2, 2558 (ภาพที่ 77) ความเศราโศกเสียใจที่เป็นเหตุใหเกิดศิลปินตองทุกขแ
ระทมจากความผิดหวังครั้งใหญในชีวิต แสดงออกผานสีหนาและทาทางคลายกับกําลังรองไหอยู
ทามกลางสายฝน 

  “...เหตุการณแในภาพๆ นี้เกิดซ้ํากัน 2 ครั้ง ก็คือครั้งหนึ่งพี่ทําหนาแบบนี้ตอนที่พี่รูวา
ลูกพี่เป็นออทิสติกจากการวินิจฉัยของหมอคนที่หนึ่ง ซึ่งพี่ไมเชื่อ พี่ทําหนาแบบนี้เพราะพี่กําลัง
รองไหแลวพี่ก็ลุกขึ้นพาลูกออกไปจากโรงพยาบาล พาลูกไปหาหมอคนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 พี่ขอ
ถึงสี่ความคิดเห็น เพราะดวยความอยากมีลูกมาก พี่จึงไมมีความเชื่อเลยไงคะวาลูกพี่จะเป็น 
ออทิสติก สุดทายพอมันเป็นแบบนี้ ภาพนี้จึงออกมา เพราะพี่คิดวามันคือภาพนี้วันที่พี่ทุกขแที่สุด 
มันพูดไมออก น้ําตาไมไหล คือมันไหลไมออกแลว 

  ครั้งที่สองที่รูสึกแบบในภาพนี้ ถาจะพูดก็คือสูญเสียครอบครัว เหมือนตอนนี้พี่ไมเหลือ
ใครเลย ...เหมือนกับเป็นหวงคํานึงของการหยุดคิด เหมือนคนเราเคยมีโมเมนตแที่แบบวา พอรู
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อะไรแลวมันเหมือนกับช็อกกับสิ่งที่เกิดขึ้น...เหมือนกับมันไมเหลืออะไรเลย มันวางเปลา มัน
แบล็งคแอะ คือในหัวสมองมันแบล็งคแอยางเดียวเลย...”129 

 พ้ืนหลังที่ถูกปักดวยเสนดายวนเป็นรูปวงกลมเพื่อเนนใหเห็นถึงตัวเองในวันที่ไมเหลือใคร 
ดอกไมสีขาวแฝงนัยยะถึงการเลือกมองหาความหวังในวันที่ชีวิตมืดมน สวนหางนกที่เกาะกิ่งไม  ที่
ศิลปินจงใจใชภาพตัวเองบดบังสวนหัวเพ่ือเปรียบชีวิตของตัวเองกับนกที่ปราศจากเสียงรอง 

 

ภาพที่ 78 Nostalgia, 2558 
ที่มา : เมตตา สุวรรณศร, “นิทรรศการทุนสรางสรรคแศิลปกรรม ศิลป พีระศรี ครั้งที่ 14”, การแสดง
ศิลปกรรม ณ หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร, 7 สิงหาคม -5 กันยายน 2558 
 
  “...พี่ก็จะใช Form ของตัวเอง อันนี้คือเปิดตายอมรับความจริง กับอีกฝากของการหนี

ความจริง หนี คือ ฉันปิดหนาปิดตา ฉันไมอยากไดยิน ไมอยากรับฟัง ไมอยากรับรูความจริง
อะไรทั้งสิ้นที่มันเกิดขึ้นระหวางเรา แตก็มีอีกฝั่งที่โอเค คือฉันยอมรับมันแลว ฉันตองไปตอใหได 
มันก็เป็นการกลับไปกลับมาของความคิดตัวพี่...”130 

 ผลงาน Nostalgia, 2558 (ภาพท่ี 78) เลาถึงความเศราในภาวะที่กําลังสับสนในตัวเองวา 
จะเปิดตาเพ่ือยอมรับความจริงหรือปิดตาหลีกหนีความจริง การกลับไปกลับมาของความคิดนี้ยังคง
วนเวียนซ้ําๆ อยูแบบนั้นในวันที่ผิดหวัง เมื่อรับรูวาลูกไมปกติเชนคนทั่วไป ความหวังสุดทายของชีวิต

                                           
 

129 ibid. 
 

130 ibid. 
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คือสามีที่คิดวาจะประคับประคองกันและกันกลับเหินหางไป สังเกตเห็นวาที่มือของตนนั้นสวมแหวน
แตงงานท่ีนิ้วนางขางซายที่เป็นดั่งตัวแทนของความรัก แลวเพราะเหตุใดเลาผูหญิงที่เชื่อมั่นในความรัก
ถึงไมมีความสุข 

4. ความเข้าใจในตนเอง (Self-understanding) 
 

 

ภาพที่ 79 Nostalgia 8, 2558 
ที่มา : เมตตา สุวรรณศร, “นิทรรศการทุนสรางสรรคแศิลปกรรม ศิลป พีระศรี ครั้งที่ 14”, การแสดง
ศิลปกรรม ณ หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร, 7 สิงหาคม -5 กันยายน 2558 
 
  “...ทุกวันนี้ที่พี่กําลังมีชีวิตอยูมันเหมือนเป็นการบันทึกหนังสือของตัวเอง พี่คือนางเอก

ของเร่ืองที่พี่กําลังเขียนอยู เพราะฉะนั้นมันมีทั้งสุขทั้งทุกขแ...”131   

 
 ผลงาน Nostalgia 8, 2558  (ภาพที่ 79) เมตตาเปรียบชีวิตเป็นเหมือนสมุดบันทึก ใน
ทุกชวงเวลาของชีวิตก็ไมตางกับเป็นบทละครที่ถูกเขียนขึ้น โดยมีตัวเองเป็นนางเอก เสนดายเสนเล็ก
ถูกใชในการปักลายเสนเป็นตัวหนังสือที่ถูกขีดเขียด ขยี้ย้ําไปย้ํามา เป็นพยัญชนะ สระ และวรรณยุกตแ 
กอเกิดเป็นกลุมคําที่จงใจใหอานไดบางไมไดบาง บางชวงบางตอนที่อานออกเป็นใจความเขียนตัดพอ

                                           
 

131 ibid. 
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ถึงคนรัก มีการปลอยชายดายหลุดลุยเหลือทิ้งไวราวกับวาเหตุการณแตางๆ ในชีวิตที่เกิดขึ้นไดทิ้งความ
วุนวายสับสนภายในจิตใจ  ความยุงเหยิงในชีวิตยังคงดําเนินตอไปใหเราไดอยูกับมัน  
 พ้ืนหลังของภาพเป็นภาพตัวเอง ที่กําลังรองไหเศราโศกเสียใจกับความจริงที่เกิดขึ้น และ
อีกดานเป็นภาพตัวเองในสีหนาเรียบเฉยปลดปลงกมตามองต่ํา แทนถึงการทําใจยอมรับความจริงที่
เกิดข้ึนราวกับ เขาใจความเป็นมาเป็นไปของชีวิต  
 จากการวิเคราะหแรูปแบบและการตีความสัญลักษณแในงานศิลปะของเมตตา สุวรรณศร 
เห็นไดชัดวามีการใชสัญลักษณแตางๆ ในงานผลงานชุด “Nostalgia” เป็นการแสดงออกถึงภาวะ
อารมณแความรูสึกผานภาพเหมือนตนเอง (Self-portrait) ในอิริยาบถตางๆ ผานการแสดงออกทางสี
หนา แววตา และทาทางท่ีคอนขางจะตรงไปตรงมา ภาพเหลานั้นลวนมีตนแบบมาจากภาพถายตนเอง
ของศิลปิน ที่มักจะถายภาพตนเอง เพ่ือเก็บบันทึกอารมณแความรูสึกในชวงเวลา ณ ขณะนั้นเอาไว  
สอดคลองกับที่ Judy Weiser132 นักจิตวิทยาผูดํารงตําแหนงเป็นผูอํานวยการศูนยแการใชภาพถายใน
กระบวนการบําบัด (Phototherapy Centre) เขียนถึงหัวขอ รูปถายที่ผูรับบริการถายตนเอง ซึ่งเป็น
วิธีการหนึ่งของการใชรูปภาพในการบําบัดรักษา โดยกลาววา  

  ในการบันทึกภาพตนเอง โดยไมไดถูกรบกวนจากสิ่งใดๆ โดยบุคคลนั้นจะมีโอกาส
สํารวจตนเองอยางอิสระวาตัวเขาเองเป็นใครเมื่อไมมีผูอื่นมอง ตัดสิน หรือพยายามควบคุม
กระบวนการนั้น มีประเด็นที่เก่ียวของกับการรูจักตนเอง การเห็นคุณคาในตนเอง ความมั่นใจใน
ตนเอง และการยอมรับในตนเอง จากการไดรับการสังเกตตนเอง มองตนเองดวยตัวเอง ซึ่งเป็น
สิ่งที่มีประสิทธิภาพและมีประโยชนแอยางมากในแงการบําบัดรักษา 

  การถายภาพตนเองนั้น ทําใหไดเผชิญหนาโดยตรงกับตนเอง ซึ่งไมเพียงแตเป็นวิธีการที่
มีความตรงและมีประสิทธิภาพสูงแลว ยังเป็นภาพที่เอื้อการเปิดเผยอารมณแสวนบุคคล ดังนั้น 
ภาพถายบุคคลจึงเป็นวิธีการกระตุนกระบวนการที่ลึกซึ้งระหวางการบําบัดไดอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ เวลาเหลานี้อาจเป็นชวงเวลาที่เปราะบางที่สุดในการเผชิญหนากับตนเอง เมื่อ
กลไกการปูองกันตนเองนั้นเกิดขึ้นไดยากเพราะไมมีผูอื่นสําหรับการประณาม บุคคลจึงสามารถ
ใชภาพที่สรางขึ้นมานี้เป็นจุดเริ่มตนสําหรับการพูดคุยกับตนเองดวยการสื่อสารภายในการ
สํารวจผลที่เกิดขึ้นหรือขอคนพบดวยตนเอง133 

                                           
 132 Judy Weiser นักจิตวิทยาผูดํารงตําแหนงเป็นผูอํานวยการศูนยแการใชภาพถายในกระบวนการบําบัด 
(Phothorapy Centre) ในเมืองแวนคูเวอรแ ประเทศแคนนาดา โดยเป็นผูกอตั้งนิตยสารการใชภาพถายในกระบวนการบําบัด ดู
รายละเอียดจาก Judy Weiser, "Phothorapy Centre,"  https://phototherapy-centre.com/about-judy-weiser/. 

 133 Judy Weiser, "Phototherapy Techniques in Counselling and Therapy--Using Ordinary Snapshots and Photo-

Interactions to Help Clients Heal Their Lives," Canadian Art Therapy Association Journal 17, no. 2 (2004). อางถึงใน ศุลีพร ปรมาภูติ, 
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จากแนวคิดขางตน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา การถายภาพตนเองของศิลปินอาจมีสวนชวยให
ศิลปินรูจักและเขาใจตนเองเพ่ิมขึ้น ไดสํารวจและเปรียบเทียบอารมณแความรูสึกของตนเองในภาวะ
ตางๆ การที่ศิลปินนําภาพถายตนเองมาใชเป็นสัญลักษณแในงานศิลปะของตน  จึงเป็นการขยายใหเห็น
ความคิดและความรูสึกของตนไดชัดเจนยิ่งขึ้น และเป็นวิธีหนึ่งของการระบายปัญหา ความอัดอ้ันตัน
ใจ หรืออารมณแทวมทนที่เก็บกดไวไดมีทางออก อาการของความทุกขแเป็นการแสดงออกถึงสภาวะ
จิตใจที่เป็นปัญหาของมนุษยแ ซึ่งมีความเป็นสากล ความทุกขแเหลานี้ปรากฏผานเรื่องราว ทั้งคําพูด สี
หนา แววตา และทาทาง เชน สีหนาที่แสดงความกังวลใจ ขมวดคิ้ว นิ่วหนา ทานั่งที่หอเหี่ยว การ
เลือกใชสีในรูปอาจเป็นโทนสีดํา เขม มืด วาดเป็นสัญลักษณแที่แสดงถึงความไมพึงใจในสถานการณแ
ของตน 

 การถายภาพตนเองในผลงานชุดนี้มีหลากหลายอิริยาบถ (ภาพที่ 80)  ซึ่งสวนใหญแลว
จะเป็นภาพใบหนาที่แสดงใหเห็นถึงอารมณแขณะที่กําลังเศรา สีหนา แววตา และทาทาง รวมไปถึงนัย
ยะแฝงที่อยูในสัญลักษณแการเปิด-ปิดดวงตา การเปิดตาเพ่ือรับรูและอยูกับความเป็นจริง หลับตาเพ่ือ
เพอฝันถึงสิ่งที่คาดหวัง หรือการมองต่ําที่เป็นสัญลักษณแของการยอมรับ เขาใจความเป็นจริง และ
แสดงความรูสึกปลดปลงตอความทุกขแระทมท่ีเป็นผลมาจากท่ีตองเผชิญ 

                                                                                                                         
"ผลของกลุมจิตวิทยาพัฒนาตนและการปรึกษาแนวพุทธดวยการใชรูปภาพเป็นสื่อตอปัญญาในภาวะความสัมพันธแเชื่อมโยงและ
ภาวะความเปลี่ยนแปลงในบุคคลภายหลังการรักษามะเร็งเตานม" (จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย, 2554). 
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ภาพที่ 80 สัญลักษณแจากการถายภาพตนเองในงานศิลปะของเมตตา  
 
นอกจากนี้ยังพบการปักตัวอักษรที่มีเนื้อความทั้งที่เป็นเนื้อเพลง และการเขียนพรรณนาที่มี

ความสําคัญและสัมพันธแกับชวงเวลาตางๆ ที่ทั้งสุขและทุกขแของศิลปิน มาใชในการสื่อสารถึงความหวง
หาอาวรณแถึงบุคคลอันเป็นที่รักในชวงเวลาตางๆ รวมถึงมีการนําขอความตางๆ จากหนังสือและการ
จดบันทึก มาใชเป็นสัญลักษณแในการแสดงออกถึงภาวะอารมณแที่ทวมทนในชวงเวลานั้นๆ อีกดวย  
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การวิเคราะห์ผลงานศิลปะในฐานะการบ าบัดของวัชราพร อยู่ดี 

  “จากตอนแรก เมื่อรับรูวาลูกจากไปแลว...ถึงสมองจะรูสิ่งที่เกิดขึ้นอยู แตความคิดและ
ความรูสึกยังไมยอมรับรู เมื่อทํางานศิลปะ ศิลปะก็ทํางานกับจิตใตสํานึก ใหความรูสึกตระหนักรู
วา อเอ...ลูกจากไปแลวนะ คือการไดลงมือทําดวยตัวเองตามขั้นตอนกระบวนการที่เขาวาดรูป
ตัวเอง วาดลูก วาดเทวดานางฟูา วาดนก คือเขาคอยๆ ที่จะสะทอนเหตุการณแที่เกิดขึ้นออกมา  

  จริงๆ ตัวเขาอาจจะยอมรับอยูแลวแหละ...แตมันเศราอะ พอไดสะทอนออกมา ไดคอยๆ  
ทํา คิดไปดวย วางแผนไปดวย วาดไปดวย ก็เสมือนเป็นการสงดวงวิญญาณของลูกไปในภพภูมิที่
ดี ไดคอยๆ ทําความเขาใจอยูกับความอาลัยของตัวเองไปตามลําดับทีละนอยๆ”134 

ขอความขางตนเป็นความเห็นของ แสงอุษณีษแ นวะมะรัตน นักศิลปะบําบัด ใหความเห็น
เกี่ยวกับผลงานชุดที่ 1 ในนิทรรศการ “ความเศราอันงดงาม” ผูวิจัยเห็นวาขอความขอความดังกลาวมี
ความสอดคลองกับลําดับขั้นของความเศรา (The 5 stages of grief and loss) จึงใชวิธีการวิเคราะหแ
โดยการเปรียบเทียบระหวาง “ความสัมพันธแของระดับอารมณแกับกระบวนการแสดงออก”135 ของ
ศิลปิน กับ ความคิดเห็นของนักศิลปะบําบัด เพ่ือใหเห็นทัศนะของนักศิลปะบําบัด เพ่ือชี้ใหเห็นถึง
ความสอดคลองของสภาวะอารมณแและ Visual ของผลงานของผลงานของศิลปิน รวมถึงวิเคราะหแ
ตีความรูปแบบการวางองคแประกอบและสัญลักษณแท่ีแทนคาอารมณแตางๆ เพื่อชี้ใหเห็นถึงการบําบัดใน
แตละชิ้นงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 

134 แสงอุษณีษแ นวะมะรัตน, "บทสัมภาษณแ "ความเห็นของนักศิลปะบําบัด"," ed. ภูพิงคแ เมตตานัยธรรม (2559). 
 135 วัชราพร อยูดี, "การแปรคาอารมณแสูการสรางสรรคแงานศิลปะ: กรณีศึกษาผลงานศิลปะชุด “ความเศราอัน
งดงาม”." 
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ภาพที่ 81 ความหวังสีหมน, 2552 
ที่มา : วัชราพร อยูดี (ศรีสุข), “ความเศราอันงดงาม (Beautiful Sadness)”, การแสดงศิลปกรรม ณ 
หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ , 4-14 กรกฎาคม 
2554. 
 
วัชราพร  ...สภาวะอารมณแและความรูสึกของการทํางานชิ้นแรก อยูในสภาพสด

 ใหม ความเศรายังคงเขมขน หนักหนวง ...มีความสับสนในใจ และ
 ตองการระบายออกไมทางใดก็ทางหนึ่ ง  เชนการรอง ไหอย า ง
 หนัก...136 

แสงอุษณษีแ  “...ชิ้น 1 ที่มองไมเห็นลูกเลยเห็นแตดอกไมแหงความเศรา เสนสายสะดือ
 ยาวขึ้นไปไหนก็ไมรู ...มองไมเห็นแลววาลูกอยูที่ไหน...”137 

ผลงาน ความหวังสีหมน, 2552 (ภาพท่ี 81) ความเศราถูกเลาผานใบหนาของหญิงตั้งครรภแที่
กําลังยืนเหมอมองอยางสิ้นหวัง อยูทามกลางดงดอกกลวยไมซึ่งเป็นสัญลักษณแที่วัชราพรใชแทนของ
ความหวังที่ไมแนนอน บนพ้ืนหลังสีทองดานซาย ในขณะที่พ้ืนหลังทางดานขวาเปรียบเสมือนเป็น
วิญญาณ ตัวแทนความหวังที่กําลังลองลอย จากไปเหมือนกับดอกกลวยไมที่เหี่ยวแหงจนสีซีดจางบน

                                           
 136 ibid. 
 137 แสงอุษณีษแ นวะมะรัตน, "บทสมัภาษณแ "ความเห็นของนักศิลปะบําบัด"." 
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พ้ืนสีดํา แสดงใหเห็นถึงความเศราโศกเสียใจ สายสะดือที่ทอดยาวผานกึ่งกลางของภาพขึ้นไปจนถึง
สวนบนสุดของภาพ จึงเป็นเสมือนการจากไปอยางสุดอาลัยของทารกนอย  

ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานชิ้นแรกในชุด “ความเศราอันงดงาม” หากสังเกตดูสัญลักษณแตางๆ 
นั้นแสดงออกถึงความเศรา (Sorrow) และความอาลัย เป็นชิ้นที่ไมมีสัญลักษณแของทารกในถุงน้ําคร่ํา
เหมือนกับผลงานชิ้นอื่นๆ ในชุดเดียวกัน ยิ่งตอกย้ําถึงการสูญเสีย และสูญสิ้นความหวังอยางแทจริง 

 

 

ภาพที่ 82 ลีมานอยใตเงาจันทรแ, 2552 
ที่มา : วัชราพร อยูดี (ศรีสุข), “ความเศราอันงดงาม (Beautiful Sadness)”, การแสดงศิลปกรรม ณ 
หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ , 4-14 กรกฎาคม 
2554. 

วัชราพร  ...สภาวะอารมณแและความรูสึกโศกเศราไดผอนคลายลงบางจากการได
 มองเห็นภาพผลงานชิ้นแรกเป็นรูปเป็นรางจนเกือบจะเสร็จสมบูรณแ ทําให
 เกิดแรงผลักกันความอยากในการทํางานศิลปะและวาดภาพรางในชิ้น ตอ
 ไป...138 

แสงอุษณษีแ  “...ชิ้นที่ 2 เริ่มเห็นลูกอยูขางลางแลวแตก็ยังอยูคนละ part ดวยซ้ํา ถึง
 เห็นก็เอื้อมไมถึง...”139 

                                           
 138 วัชราพร อยูดี, "การแปรคาอารมณแสูการสรางสรรคแงานศิลปะ: กรณีศึกษาผลงานศลิปะชดุ “ความเศราอัน
งดงาม”." 
 139 แสงอุษณีษแ นวะมะรัตน, "บทสมัภาษณแ "ความเห็นของนักศิลปะบําบัด"." 



  146 

ผลงาน ลีมานอยใตเงาจันทรแ, 2552 (ภาพที่ 82) ใบหนาผูเป็นแมยืนเหมอมองต่ํา ถูกลอม
ดวยกลีบดอกไม สายสะดือแทนความผูกพันเชื่อมความรัก ความอาทรไปสูใจกลางจุดกําเนิดใน
ขอบเขตสมมติของถุงน้ําคร่ํา สีวรรณะอุนของพ้ืนผิวดานหลังเปรียบกับสีนวลของแสงจันทรแครึ่งดวงที่
สองลงมา ฝักบัวแหงสีน้ําตาลเปรียบกับความเสื่อมสลาย ฝักบัวสีเขียวเปรียบกับความมีชีวิตใหม การ
แบงขอบเขตที่ชัดเจนของพ้ืนที่  สี รูปทรงของการสูญเสียและการมีชีวิตอยู ความไมแนไมนอนของ
สวนที่อยูรอดแตก็พรอมจะเสื่อมสลายไป เสมือนความหวังที่มีนอยนิดของผูเป็นแม 

ผลงานชิ้นที่ 2 ในชุด “ความเศราอันงดงาม” มีสัญลักษณแดวงจันทรแที่วัชราพรเลือกใชเป็น
สัญลักษณแแทนความหวัง แมแสงลิบหรี่เพียงครึ่งดวง นาสังเกตวามีการปรากฏของภาพทารกนอยที่
นอนขดอยูในวงกลมดานลางขวา การที่วัชราพรเลือกใชสีและพ้ืนผิวของพ้ืนหลังทั้งซายและขวาที่
แตกตางกัน อีกทั้งความตางของสีขาว-ดําจากการวาดเสนนั้น เป็นเสมือนฉากกั้นแมและลูกใหตอง
พรากจากกันราวกับอยูกันคนละมิติ  

 

 

ภาพที่ 83 การจากไปกับนกแหงความเศรา, 2553 
ที่มา วัชราพร อยูดี (ศรีสุข), “ความเศราอันงดงาม (Beautiful Sadness)”, การแสดงศิลปกรรม ณ 
หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ , 4-14 กรกฎาคม 
2554. 
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วัชราพร  ...เป็นชวงเวลาที่คิดถึงความเศรานอยลงมาก เพราะจิตใจมุมานะและจด
 จอกับงานที่ทํา ขาพเจาเริ่มถอยหางออกมาจากหวงภาวะอารมณแเศราที่
 ครอบงํา เริ่มทบทวนความรูสึกที่ผานมา สภาวะอารมณแมั่นคงขึ้น เริ่มมี
 ภาพความคิดเก่ียวกับงานเป็นเชิงสัญลักษณแมากข้ึน เร่ิม มองเห็นอารมณแ
 เป็นวัตถุดิบในการทํางาน...140 

แสงอุษณษีแ  “...ตอมานกกําลังพาลูกลอยไปขางบนแลว รูนะวาลูกไปที่ดี แตจะพาไป
 ไหนก็ยังไมรู...”141 

 ผลงาน การจากไปกับนกแหงความเศรา, 2553 (ภาพที่ 83) ใบหนาผูเป็นแมยืนเหมอ
มองต่ํา ถูกลอมดวยกลีบดอกไม ในฝักที่อีกนัยหนึ่งก็ดูคลายถุงน้ําคร่ําที่หอหุมทารกนอยในครรภแในมิติ
สีขาวดํา แทนคาความหวังที่กลายเป็นเพียงภาพราง สิ่งที่วาดหวังไวคงเป็นไดเพียงจินตนาการ ขณะที่
ในโลกความเป็นจริงประกอบดวยความหมนเศราที่ถูกแทนดวยนกกระดาษสีฟูาที่ผูกติดกับดอกหาง
นกยูงสีแดงที่แทนถึงเลือดที่หลอเลี้ยงชีวิตเล็กๆ รูปวงรีสีขาวที่ดูคลายเมล็ดพันธุแซึ่งสัญลักษณแของการ
ใหกําเนิด นกกระเรียนกระดาษ142 เป็นสัญลักษณแแทนถึงความหวัง กําลังบินพารังและเลือดซึ่งเคย
ปกปูองชีวิตเล็กๆ คอยๆ หลุดลอยไป พ้ืนหลังของภาพเป็นรูปรางโคงวนสื่อถึงความรูสึกในบรรยากาศ
เคลื่อนไหว แปรปรวน ไมมั่นคง แมผลงานชิ้นนี้จะเป็นชิ้นที่ 3 ในผลงานชุด “ความเศราอันงดงาม” 
แลวก็ตามสัญลักษณแตางๆ ก็ยังตอกย้ําความเศราเสียใจและความผิดหวังจากการสูญเสียลูก 
 
 
 
 

                                           
 140 วัชราพร อยูดี, "การแปรคาอารมณแสูการสรางสรรคแงานศิลปะ: กรณีศึกษาผลงานศลิปะชดุ “ความเศราอัน
งดงาม”." 
 141 แสงอุษณีษแ นวะมะรัตน, "บทสมัภาษณแ "ความเห็นของนักศิลปะบําบัด"." 
 142 ชาวญี่ปุุนเชื่อเร่ืองการพับนกกระเรียนครบ 1,000 ตัวก็จะสมหวังในสิ่งที่ปรารถนา ดูรายละเอียดจาก  
J-CAMPUS, "เด็กหญิงซาดาโกะ กับนกกระเรียนพันตัว,"  http://www.j-campus.com/article/view.php?id=1025. 
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ภาพที่ 84 ขอเทวดานางฟูาคุมครอง, 2553 
ที่มา : วัชราพร อยูดี (ศรีสุข), “ความเศราอันงดงาม (Beautiful Sadness)”, การแสดงศิลปกรรม ณ 
หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ , 4-14 กรกฎาคม 
2554. 
   
วัชราพร  …เป็นชวงเวลาที่ขาพเจายิ่งถอยหางออกมาจากอารมณแเศราไดไกลมาก

 ขึ้น จิตใจยิ่งมุมานะที่จะเห็นภาพความสําเร็จของผลงานที่ทําอยู และ
 ระลึกถึ งความเศรา ในฐานะสัญญะหรือตัวแทนความรูสึกที่ เคย
 เกิดขึ้น แตไมกระทบอารมณแใหสั่นสะเทือน ความเศราเริ่มถูกใชให
 การเป็นวัตถุดิบ...143 

แสงอุษณษีแ  “...ชิ้นที่ 4 ลูกลอยมาอยูใน Level เดียวกันแลว ถึงลูกจากไปแตก็ไมไดไป
 ลับนะ ก็ยังอยูเป็นในวงกลมแลวยังเป็นสวนหนึ่งของวงกลมเดียวใหญวง
 เดียวกัน ซึ่งในทางความหมายของวงกลมก็คือชีวิต เป็นสวนหนึ่งของกัน
 และกัน แลวลูกไมไดจากไปไหนนี่...เทวดา นางฟูาคุมครองอยู ไมไดลอย
 ออกไปไหนไกลแบบหาไมเจอ หรือวาอยูขางลางแลว นี่คือยังเห็นอยู ...อยู
 ใกลดวย ใกลกวารูปแรกๆ อีก...”144 

 ผูเป็นแมเอามือลูบทองดวยความหวงใย สงสายตาอาทรถึงลูกที่กําลังนอนหลับใหลอยู
วงกลมสีทองที่เป็นเสมือนดวงจันทรแ ความอบอุนแมสงผานสายสะดือ กลีบดอกหางนกยูงสีแดงสด

                                           
 143 วัชราพร อยูดี, "การแปรคาอารมณแสูการสรางสรรคแงานศิลปะ: กรณีศึกษาผลงานศลิปะชดุ “ความเศราอัน
งดงาม”." 
 144 แสงอุษณีษแ นวะมะรัตน, "บทสมัภาษณแ "ความเห็นของนักศิลปะบําบัด"." 



  149 

แทนสายเลือดและสายใยความผูกพันที่สงถึงกัน นางฟูาเทวดาที่คอยคุมครองตามคติความเชื่อของ
ไทย กําลังรายรําโปรยดอกไมประทานพรใหลูกนอยปลอดภัย  
 ผลงาน ขอเทวดานางฟูาคุมครอง, 2553 (ภาพที่ 84) เป็นชิ้นที่ 4 ในชุด “ความเศราอัน
งดงาม” จะสังเกตเห็นไดชัดวาวัชราพรจงใจเลือกใชรูปทรงกลมที่ซอนกันในการจัดองคแประกอบภาพ 
ซึ่งขอบเขตแทนโลกสมมติ อีกนัยหนึ่งรูปทรงกลมอาจแทนชีวิตในลักษณะของภาพมันดาลา145 ที่ซอน
กันในการจัดองคแประกอบภาพ ถึงแมวาแมกับลูกนอยจะอยูกันคนละโลก แตรูปทรงเล็กที่เป็นเสมือน
โลกของลูก ก็ยังซอนทับอยูรูปทรงกลมใหญที่แมอยู โลกของลูกยังคงอยูใกลๆ และโคจรอยูในระดับ
สายตาแม แมในความเป็นจริงลูกไดจากแมไปแลว แตแมก็ยังมองเห็นลูกอยูในความคิดและยัง
ปรารถนาดีตอลูกเสมอ 
 เมื่อมองยอนกลับไปเปรียบเทียบกับผลงานในชิ้นที่ผานๆ มาในชุดเดียวกัน จะเห็นไดถึง
ความคลี่คลายของความรูสึกของวัชราพร จากเดิมที่มีแตความเศราโศกเสียใจ ผิดหวัง ก็เริ่มมีความ
เขาใจและยอมรับความเป็นจริงไดมากข้ึน 
 

                                           
 145 คําวา “มันดาลา” (Mandala)มาจากภาษาสันสกฤต “มันดา(manda)” แปลเป็นภาษาทิเบตคือ “kyil-khor” 
มีความหมายตามรูปศัพทแวา “ซึ่งลอมรอบจุดศูนยแกลาง” โดยใชความหมายควบคูไปกับคําวา “โพธิ” หรือการตื่น การบรรลุธรรม 
ซึ่งชี้ถึงสถานที่นั่งใตตนโพธิ์ที่ซึ่งการตรัสรูอยางสมบูรณแไดเกิดขึ้น สวนคําวา “ลา (la)” หมายถึง “วงลอที่หลอมรวมแกน” ดังนั้น 
“มันดาลา” จึงแปลรวมกันวา ”ที่ประทับของพระพุทธเจาและพระโพธิสัตวแตางๆ ในขณะรูแจง” ชาวทิเบตเชื่อวา มันดาลา คือ 
จักรวาลอันบริสุทธิ์ ที่ซึ่งสิ่งประเสริฐทั้งมวลถูกรวมไวในวงกลมศักดิ์สิทธิ์เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชาและถือเป็นสิ่งมงคลยิ่ง ดู
รายละเอียดจาก Daydreamer [นามแฝง] , "Incredible Mandalas: ปริศนาธรรมที่แฝงอยูในมันดาลา ,"  
http://www.portfolios.net/profiles/blogs/incredible-mandalas-created-by-tibetan-monks-3. นอกจากนี้ คารแล จุง 
นักจิตบําบัดชาวสวิสคนพบวา ภาพที่คนไขระบายสีสวนใหญเป็นภาพมันดาลา ดูรายละเอียดจาก เดวิด. ฟอนตานา, สมาธิเพิ่มพลัง
ความจํา บําบัดโรคและลดเครียด! = Meditation Bliss / David Fontana ; กนกพร กลีบบัว แปล (กรุงเทพฯ :: ดีไลนแ, 2554). 
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ภาพที่ 85 หวังสุดทายในเดือนกรกฎา, 2554 
ที่มา : วัชราพร อยูดี (ศรีสุข), “ความเศราอันงดงาม (Beautiful Sadness)”, การแสดงศิลปกรรม ณ 
หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ , 4-14 กรกฎาคม 
2554. 
 
วัชราพร  …สภาวะอารมณแความรูสึกโศกเศราที่ เคยหนักหนวงอยางมากได

 กลายเป็นความรูสึกโปรงโลงและผอนคลาย ในภาพนี้ความเศราถูกแปร
 เป็นเพียงสัญญะในงานอยางสมบูรณแ…”146 

แสงอุษณษีแ  “...ชิ้นที่ 5 ก็เห็นวายังมองลูกอยู ก็ยังคงเงยหนามองอยางมีความหวัง แต
 ก็กมหนายอมรับความจริง แลวกลับมาสูความเป็นจริงวาชีวิตของฉัน
 จะตองเดินตอไป แมว คือสัญญะที่แทนถึงตัวตนที่กลับมา ถาคิดแบบพุทธ
 ก็คือ เกิด-ดับ...”147 

 ผลงาน “หวังสุดทายในเดือนกรกฎา”, 2554 (ภาพที่ 85) แสดงใหเห็นผูเป็นแมในสอง
บุคลิก ภาพที่เงยหนานั้นเต็มเปี่ยมไปดวยความหวังที่เฝูารอการกําเนิดของลูกนอยที่จากไป แตในอีก
มุมหนึ่งก็หมนเศรากมหนายอมรับเมื่อตองพรากจากลูก สีหนาที่ปลดปลงตอความไมแนนอน 
เชนเดียวกับดอกบัวที่แทนการมีชีวิตกําลังลองลอยไปกับทารกนอยที่จากไป หลงเหลือเพียงฝีกบัวที่

                                           
 146 วัชราพร อยูดี, "การแปรคาอารมณแสูการสรางสรรคแงานศิลปะ: กรณีศึกษาผลงานศลิปะชดุ “ความเศราอัน
งดงาม”." 
 147 แสงอุษณีษแ นวะมะรัตน, "บทสมัภาษณแ "ความเห็นของนักศิลปะบําบัด"." 



  151 

เหี่ยวแหงสูญสลายในความเป็นจริง แมวเป็นสัญลักษณแแทนตัวตนในงานชุดกอนของศิลปิน เสมือน
การมีชีวิตใหมเพ่ือรอคอยที่จะพบลูกนอยอีกครั้ง 

ผลงานชิ้นสุดทายของชุดนี้ แสดงใหเห็นถึงการกาวขามความผิดหวังจากการสูญเสียลูก 
มาสูระยะทําใจเพ่ือยอมรับความจริง และเขาใจถึงสัจธรรมของการเกิด-ดับ และเริ่มมีความหวังใหม
อีกครั้ง 

เป็นที่นาสังเกตวา วัชราพรมักจะจัดองคแประกอบภาพสัญลักษณแภาพทารกนอย อยูใน
รูปทรงกลม ซึ่งผูวิจัยเล็งเห็นถึงความสอดคลองที่อาจเชื่อมโยงกับความเชื่อเรื่อง “ขวัญ” ซึ่งมีการพูด
ถึงไวในประเด็นเสวนาเรื่อง "พลังนางนาค จากทองแม ถึงทองเมฆ"148 โดย สุจิตตแ วงษแเทศ ไดกลาวไว
ในงานเสวนา หัวขอ “พลังผูหญิง แม เมีย และเทพสตรี: ความจริงและภาพแทน”149 ผูวิจัยจึงถอด
ความเนื้อหาบางชวงบางตอนของการเสวนาที่นาสนใจมาไวในบทวิเคราะหแนี้ 

  “...ขวัญ คือ สวนสําคัญ มีลักษณะเป็นหนวยไมแนนอน ขึ้นอยูกับความเชื่อของแตละ
ชาติพันธุแ บางพวกเชื่อวามี 32 อัน หรืออาการ 32 ประการ แตคนบางกลุมเชื่อวามีตั้ง 80 
ขวัญ ขวัญสําคัญอยูตรงกลางกะหมอมเรียววา “จอมขวัญ” รูปขวัญจําลองจากจอมขวัญของ
คนเป็นแฉกๆ มีอยูบนหนากลองมโหระทึก150 ฝรั่งบอกวาเป็นดาว ไทยบอกวาเป็นดวงตะวัน 
แลวยังมีอยูในลายกนหอยหมอเขียนสีบานเชียง วงกลมๆ ที่หนากลองไมไดมีไวตี แตมีไวดู
เฉยๆ วานั่นคือ ขวัญ...” 

สุจิตตแ ไดเลาเกี่ยวกับพิธีทําขวัญ151 นาควา  
  “...หมอขวัญยุคแรกเป็นผูหญิงตอมาถูกผูชายริบไปทําจนถึงปัจจุบัน เนื้อหาของการทํา

ขวัญทั้งหมดเก่ียวของกับแม (ไมมีอะไรเกี่ยวของกับพอเลย เพิ่มมาเติมในภายหลัง) พรรณนาวา
นาคนั้นกําเนิดจากครรภแของแม ในระยะของการตั้งครรภแ 9 เดือน แมนั้นตองทุกขแทรมานเหลือ

คณานับ แตปัจจุบันผูชายพยายามแทรกบทบาทของความเป็นพอเขาไปดวย... 

                                           
 148 สุจิตตแ วงษแเทศ, "พลังนางนาค จากทอง แมถึงทองเมฆ,"  https://youtu.be/PNorTPD4VIU. 
 149 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, โครงการศิลปเสวนา ฝุายวิชาการ คณะ
ศิลปศาสตรแ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ, and คณะศิลปศาสตรแ มหาวิทยาลัยมหิดล, "พลังผูหญิง  แม เมีย และเทพสตรี: ความจริง
และภาพแทน" (paper presented at the งานเสวนาหัวขอเร่ือง "พลังผูหญิง  แม เมีย และเทพสตรี: ความจริงและภาพแทน", 
ณ หองราชา โรงแรมรัตนโกสินทรแ กรุงเทพฯ, 18 ธันวาคม 2559). 
 150 สุจิตตแ วงษแเทศ, "สุจิตตแ วงษแเทศ : ลายขวัญ บนหนากลองมโหระทึก," มติชนสุดสปัดาหแ, 
https://www.matichonweekly.com/column/article_17958 
 151 พิธี “ทําขวัญ” เป็นพิธีกรรมสําคัญในศาสนาผี อันเป็นระบบความเชื่อดัง้เดมิดึกดําบรรพแตองมีทุกครั้งที่มีเหตดุี
และเหตุราย บางทองถิ่นเรียกสูขวัญ เรียกขวัญ เลี้ยงขวัญ เป็นพิธีที่กี่ยวของกับวิถีชีวิตคนทุกข้ันตอน เพราะขวัญเป็นศูนยแรวมทุก
อยาง ดังนั้นพิธีทุกอยางตองเร่ิมที่การทําขวัญ (ไมเวนแมกระทั่งงานศพ) ดูรายละเอียดจาก นางนาค, ed. พิพัฒนแ กระแจะจันทรแ, 
พลังผูหญิง แม เมีย และเทพสตรี: ความจริงและภาพแทน (กรุงเทพฯ: โรงพิมพแสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, 2559). 
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  ...ขวัญ มีตั้งแตเกิดจนตาย ถึงขนาดวาเมื่อตายแลวก็ยังตองเรียกขวัญ ที่บอกวาตาย คือ 
ความเขาใจคําวาตายเมื่อ 3000 ปีกอน (ยังไมมีแนวคิดศาสนาพุทธ) ซึ่งแตกตางจากปัจจุบัน 

  ความ ตายใน 3000 ปีที่แลว เขาบอก (เชื่อ) วา ขวัญมันหาย เมื่อขวัญหายก็ตองทําพิธี
เรียกขวัญ วิธีก็คือตีฆองตีกลองมโหระทึก ตีเกาะเคาะไม รองรําทําเพลง สนุกสนานเฮฮา เพื่อให
ขวัญที่มันหายไป มันหลงทาง ไดยิน เมื่อไดยินก็จะไดขวัญใหกลับมาสูรางเดิม แลวก็ฟื้นขึ้นมา 
เป็นตนเหตุใหงานศพหรืออุษาคเนยแ-ไทยมีมหรสพ รองรําทําเพลง ดังในวรรณคดีเชน รามเกียรติ์ 
อิเหนา มีโขน ละคร หนังใหญ สนุกสนานเฮฮา ในขณะที่นานาชาติทุกขแโศกรองไห นี่คือตนเหตุ
จาก 3000 ปีที่แลว 

  เมื่อไดระยะเวลาหนึ่ง ขวัญไมมา ไมมาแนแลวเพราะรางกายเปื่อยเนา ก็ตองทําพิธีฝัง 
คือยังไมเชื่อนะ ยังคิดวาเดี๋ยวขวัญก็จะตองกลับมาไมวันใดก็วันหนึ่ง ก็เอาศพไปทําพิธีฝัง พบ
หลักฐานทางโบราณคดีเต็มไปหมด (โครงกระดูกบานเชียง) แลวทําพาชนะดินเผาลายขวัญฝังไป
ดวย152 ขวัญหนึ่งขวัญมันจะไดเขารางตามเดิม ฝังไวดวยความหวังวาขวัญจะคืนราง... 

  ...ขณะเดียวกันก็ตองทําพิธีสงขวัญขึ้นไปสถานที่หนึ่ง ในกลุมไทยดํา (เวียดนามเหนือ) 
จะเรียกคนที่ตายไปแลววา “ผีขวัญ” แลวหมอขวัญจะตองทําพิธี “อานขวัญ” บอกทางใหกับผี
ขวัญที่ตายไปแลวที่ทําพิธีฝังแลว กลับไปหาบรรพชนที่เป็นผีขวัญที่ตายไปกอนแลวเป็นบรรพชน
อยูที่เมืองฟูา พิธีบอกทางคือสวดขวัญ หรือสูขวัญ ซึ่งเป็นตนเหตุใหเกิดสวดอภิธรรมเมื่อรับ
พระพุทธศาสนา  

  เขาใชคําวา “เมืองฟูา” อยูไหนไมทราบ ถา “ฟูา” เราก็เขาใจวาอยูขางบนหรือสวรรคแ 
(จริงหรือเปลาไมรูเพราะยุคนั้นยังไมมีพระพุทธศาสนาก็เลยไมรูวาสวรรคแนั้นอยูตรงไหน) แตมัน
มีรองรอยหลายอยางวา การสงขวัญไปหาผีบรรพชนที่ไหนสักแหงหนึ่งหรือที่เรียกวา เมืองฟูา นี้
ไปทางน้ํา ตองไปทางเรือ และมันไกลมากแตไมรูไปทางไหน หมอขวัญเทานั้นที่รู 

  เพราะฉะนั้นเราจึงพบวาลายหนากลองมโหระทึกนั้น มีลายเรือสลักอยูจํานวนมาก ทั้งที่
พบที่เกาะสมุยที่ไทย และที่เวียดนามจํานวนมาก” นี่เป็นรองรอยที่จะสัมพันธแกับหลักฐาน
ทางโบราณคดี ซึ่งพิธีศพทุกวันนี้ ผมเชื่อวามันสืบมาจากพิธีศพยุคนั้นมันสืบเนื่องมาจากพิธี
ศพตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรแก็เทานั้นเอง... 

                                           
 152 สําหรับหลักฐานในประเทศไทย มีตัวอยางจากแหลงโบราณคดียุคกอนประวัติศาสตรแ สมัยหินใหมที่แหลง

โบราณคดีโคกพนมดี อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี อายุประมาณ 3,500-4,000 ปีมาแลว พบโครงกระดูกของผูหญิง ฝังรวมกับ
ทารกหรือเด็กเล็ก พรอมมีของอุทิศ เชน ภาชนะดินเผา หวานหินขัด กระดูกสัตวแ ฯลฯ (Higham &Bannanurag, 1990) และ
แหลงโบราณคดีสมัยโลหะ อายุ 1,500-3,000 ปีมาแลว ที่บานโนนอุโลก จังหวัดนครราชสีมา มักพบกระดูกผูหญิงและเด็กที่ฝัง
รวมกันกับของอุทิศ เชน โครงกระดูกหมายเลข 34 และ 35 (รัชนี ทศรัตนแ ชาลแล ไอแอม และอําพัน กิจงาม , 2552) อางถึงใน 
รัศมี ชูทรงเดช, ‘ผูหญิง’ จากหลักฐานโบราณคดี, ed. พิพัฒนแ กระแจะจันทรแibid. (2559). 
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  ...จากทองแมทีนี้ขึ้นไปถึงทองเมฆ หมายความวา ขวัญ มันจะลอยขึ้นฟูา ขึ้นไปหาผี
บรรพชน มันจึงจะตองมีการสงขวัญ พิธีกรรมแบบนี้มันเป็นเรื่องศาสนาผี ไมไดเกี่ยวกับ
ศาสนาพุทธกับศาสนาพราหมณแ เพียงแตเราเอามาปะปนกันในยุคหลังๆ 

  ...“นก” เป็นลายอยูในหนากลองมโหระทึกทุกใบ มันเป็นสัญลักษณแของการสงขวัญ 
หรือ ผีขวัญ ไปหาผีบรรพชนซึ่งไมรูวาอยูที่ไหน แตไปทางน้ํา โดยมีนกนําทาง เพราะผีขวัญที่
ตายไปไมรูทาง สัญลักษณแของ นางหงสแ (ในปี่พาทยแนางหงสแที่ใชเลนในงานศพโดยเฉพาะ) 
จึงเป็นเร่ืองของการสงขวัญขึ้นไปเมืองฟูา...”153 

ผูวิจัยเห็นจุดเชื่อมโยงที่นาสนใจในผลงาน “การจากไปกับนกแหงความเศรา”, 2553 ใน
ผลงานชุดนี้ วัชราพรใชสัญลักษณแของนกกระเรียนกระดาษ กําลังบินพาสัญลักษณแวงกลมสีขาวที่ดู
คลายกับเมล็ดพันธุแซึ่งเป็นสัญลักษณแของ “รัง” (ที่อยูของทารกในครรภแ) ที่พาความหวังที่จะมีลูกนอย
หลุดลอยไป แตมาตรงกับ “นก” หรือนางหงสแ บินนําทาง “ผีขวัญ” ไปสูเมืองฟูา 

นาประหลาดใจวาสัญลักษณแ “ทารกในรูปทรงวงกลม” (ภาพที่ 86) และ “นกกระเรียน
กระดาษ” (ภาพที่ 87) ที่อยูในงานชุดนี้ของวัชราพร มาสอดคลองกับความเชื่อเรื่องของ “ขวัญ” ที่มี
ความเกี่ยวของกับ ความเป็นแมหรือการใหกําเนิด โดยมิไดเป็นความตั้งใจของศิลปิน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 

153 สุจิตตแ วงษแเทศ, "พลังนางนาค จากทอง แมถึงทองเมฆ". 
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ภาพที่ 86 สวนขยายภาพสัญลักษณแทารกในรูปวงกลม ในผลงานชุดความเศราอันงดงาม 
 
 

                                                           

ภาพที่ 87 สวนขยายภาพสัญลักษณแนกกระเรียนกระดาษ ในผลงาน “การจากไปกับนกแหงความ
เศรา”, 2553 
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 ผลงานชุด “ในอุทร”, 2557 
กอนจะวิเคราะหแแนวคิดรูปแบบ และสัญลักษณแในผลงานชุดนี้ ผูวิจัยจะขออธิบาย

สาเหตุและท่ีมาท่ีไปถึงแนวคิดในการสรางสรรคแของศิลปินเสียกอน เพ่ือทําความเขาใจอยางเป็นลําดับ
ขั้น 

เมื่อครั้งสัมภาษณแ วัชราพรเลาถึงชวงเวลาขณะที่ทํางานชุดนี้วา ตอนที่ทํางานก็คิดถึงลูก
ที่จากไปเมื่อการตั้งครรภแครั้งแรก  แมงานชุดนี้จะทําหลังจากจบนิทรรศการความเศราอันงดงาม  
วัชราพรก็พยายามตั้งครรภแอีก 2 ครั้ง แตก็ตองผิดหวังจากสูญเสียลูกนอยในครรภแไปในชวยไตรมาส
แรกของการตั้งครรภแทั้ง 2 ครั้ง  

วัชราพรยังเลาถึงภาวะเศราโศกเสียใจของเธอ ในชวงเวลากอนจะเริ่มสรางสรรคแผลงาน
ศิลปะชุด “ในอุทร” โดยไดเลาถึงเหตุการณแในครั้งนี้วา เธอไมไดรูสึกวาเศราเทากับการตองสูญเสียลูก
สาวไปครั้งแรกแลว เพียงคิดนอยใจที่ตัวเองตองผิดหวังซ้ําแลวซ้ําเลา 

“...จริงๆ เหตุการณแตรงชวงนี้ก็ไมเศรารุนแรงเทาไหร ไมเทาคร้ังแรก (งานชุดความ
เศราอันงดงาม) เพราะคร้ังแรกคือ ลูกมาแลว คลอดออกมาเป็นตัวแลว ไดเห็น ไดสัมผัสเคาแลว 
แลวเคาก็จากไป มันคือความรูสึกที่แยที่สุดแลวละ ไมมีอะไรจะเลวรายไปกวาครั้งนั้นไดอีกแลว 
(หัวเราะ) พอมาครั้งนี้มันก็แบบ อาว!...ฉันผิดหวังอีกแลวเหรอ?  โอย... ฉันเคยเจ็บกวานี้มาแลว 
ก็ไมไดเศราเทาเดิม แตก็ไดแนวความคิดในการทํางานที่ตอยอดมา...”154 

 ขอความขางตนสรุปไดวา ถึงแมวาจะผิดหวังจากการตั้งครรภแอีก 2 ครั้งจากครรภแแรกก็
ตาม วัชราพรก็ยังคงผูกพันกับลูกในครรภแแรกมากกวา สอดคลองกับผลการศึกษาความเศราโศกใน
สตรีที่สูญเสียทารกในครรภแหรือทารกแรกเกิด ถึงปัจจัยที่เกี่ยวของกับความเศราโศกที่กลาวถึง
ปฏิกิริยาเศราโศกตอการสูญเสียจะรุนแรงมากนอยขึ้นอยูกับปัจจัยหลายประการ หนึ่งในนั้นคือความ
ผูกพันทางจิตใจกับบุตร เพราะการสูญเสียบุตรในขณะเริ่มตั้งครรภแ ยอมจะมีความผูกพันทางใจนอย
กวาการสูญเสียบุตรขณะใกลคลอด เนื่องจากยิ่งอายุครรภแมากขึ้น ทารกในครรภแจะเริ่มดิ้นแลว มารดา
จะรูสึกรักใครและผูกพันกับทารกในครรภแมากกวาการตั้งครรภแระยะแรก155 

 
 
 

                                           
 

154 วัชราพร อยูดี, "บทสัมภาษณแ "กระบวนการสรางสรรคแผลงานศิลปะของวัชราพร อยูดี"." 
 155 พรรณพิไล ศรีอาภรณแ and เสาวนียแ เหลี่ยมไตรรัตนแ, "ความเศราโศกในสตรีที่สูญเสียทารกในครรภแหรือทารก
แรกเกิด." 
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ภาพที่ 88 ผลงานชุด “ในอุทร” (In Amnion) 
ที่มา : วัชราพร อยูดี (ศรีสุข), “ในอุทร (In Amnion)”, การแสดงนิทรรศการทุนสรางสรรคแศิลปกรรม
ศิลป พีระศรี ครั้งที่ 13 ณ หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ,1-24 พฤษภาคม 2557.  

 
เมื่อวิเคราะหแผลงานชุด “ในอุทร”, 2557 (ภาพที่ 88) พบวามีแนวคิด รูปแบบ และการ

ใชสัญลักษณแซึ่งสอดคลองกับจิตวิทยาในงานศิลปะ ไดแก ความทรงจํา ความหวัง โดยมีรายละเอียดใน
การวิเคราะหแดังนี ้

1. ความทรงจ า (Remembering) 
 ความโดดเดนที่ทําใหงานศิลปะชุดนี้  คือ สีสันที่ เนนเป็นสีที่ฉูดฉาด มีการใชสีที่
หลากหลายกวาเดิมทั้งสีโทนชมพู แดง สม เหลือง น้ําเงิน ขาว เทา ซึ่งแตกตางจากผลงานชุดกอนหนา
นี้ชุดที่ 2 ในนิทรรศการ “ความเศราอันงดงาม”, 2554 ที่มีการใชสีเพียงแคในโทนสีชมพู ขาว เทา 
เทานั้น  

   “...สีที่เลือกมาใชก็เลยจะเป็นสีที่ดูหวาน ดูออนโยน เพราะก็ยังคิดถึงลูกสาวตลอด แต
ความคิดถึงในอารมณแเศรานั้นมันก็เปลี่ยนไป มันก็เป็นธรรมดา ชีวิตทุกคนก็ไมไดเต็มรอยทั้งหมด
มากอนหรอก ก็ตองมีสวนที่ไมสมหวัง สวนที่เราไมสามารถคาดหวังไดมันจะเกิดขึ้นกับเรา
เมื่อไหร หรือวาเกิดข้ึนกลับใครเมื่อไหร ซึ่งทายที่สุดเราก็เขาใจและยอมรับใหได... 
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...นึกถึงความเป็นเด็กผูหญิง เพราะเป็นลูกสาว โดยในคอนเส็ปตแงานจะบอกวา ทําไมถึง
ตองเกิดเหตุการณแที่ตองเศราโศกเสียใจซ้ําแลวซ้ําอีก ในขณะเดียวกันที่คิดนอยเนื้อต่ําใจในความ
ที่มันเกิดขึ้นซ้ําแลวซ้ําอีกนี้นั้น ก็ยังมีความหวั งอยู  เรารูสึกวามันยังมีสีที่ยังหมนอยู  ใน
ขณะเดียวกันในความหมนเศราของเราในความรูสึกนอยใจเราก็ยังมีความหวังอยู มันก็เลย
เหมือนกับเป็นสีที่แทนความหวังดวย แทนการคิดถึงลูกดวย...”156 

 การเลือกใชสีสดใสซึ่งใหความรูสึกออนโยนและออนหวาน แทนความหมายถึง “ลูกสาว” 
ถายทอดความรูสึกคิดถึงลูกสาวที่จากไปในการตั้งครรภแครั้งแรก และในความสีสันสดใสก็ยังมีความ
หมนอยู สีสันสดใสจึงแทน “ความหวังในความผิดหวัง” จากการสูญเสียซ้ําแลวซ้ําเลา ที่เกิดขึ้นกับตัว
ศิลปิน  

2. ความหวัง (Hope) 
การจัดองคแประกอบของรูปทรงที่สื่อความหมายในเชิงสัญลักษณแ เห็นไดชัดวาศิลปิน

นํารูปทรงของอวัยวะที่เก่ียวของกับชวงเวลาของการตั้งครรภแ เชนมดลูก รังไข รก ถุงน้ําคร่ํา เสนเลือด 
และสายสะดือ มาประกอบกับรูปทรงของกิ่งกานของตนไมใหเป็นโครงสรางสวนรวมของงาน เพ่ื อ
ถายทอดความรูสึกที่เกิดขึ้นจากการไดมองเห็นตัวออนที่เป็นจุดเล็กๆ ผานจอภาพของเครื่องอัลตรา
ซาวดแ  

รูปทรงของเมล็ดพันธุแ เป็นสัญลักษณแของการงอกงาม เจริญเติบโตของลูกนอยใน
ครรภแมารดาในชวงเวลา 9 เดือนที่ตั้งครรภแ โดยไดรับสารอาหาร น้ําและปุย จากมือของผูปลูกที่เฝูา
โอบอุม ทะนุถนอม เพื่อใหเมล็ดพันธุแนี้ไดเติบใหญเป็นตนไมที่แข็งแกรงและแข็งแรง แตกกิ่งกาน ผลิใบ 
ใหดอก ออกผล ในอุทรมารดาจึงเป็นมิไดหมายถึงเพียงแคทารกท่ีถือกําเนิดขึ้นในครรภแ แตยังหมายถึง
ในอุทรของพืชพันธุแที่ฟูมฟักเมล็ด เชนเดียวกับตัวออนที่ตองการความรักและการปกปูอง ใหปลอดภัย
จากสิ่งรบกวนหรือภยันตรายที่อาจจะมาทําราย ทําลาย  

ในผลงาน ในอุทร: ในความงอกงาม, 2554 (ภาพที่ 89) มีความแตกตางออกไปจากทุกชิ้น 
โดยเป็นภาพเล็ก 9 ภาพเรียงตอกัน เพ่ือแสดงออกใหเห็นถึงความหวังที่จะไดรับโอกาสของการเป็นแม 

  “...เป็นชิ้นที่ Sketch ชิ้นสุดทาย เหมือนเอามาปิดทาย เป็นการนึกถึงการมีความหวัง 
งานชุด 9 ชิ้นนี้ จะใชสีสดกวาชิ้นอื่นๆ คือเป็นเรื่องของความหวังจริงๆ เป็นความหวังวาตัวเอง
จะไดรับโอกาสเหมือนภาพ 9 เดือนนี้อีกสักครั้ง มันก็เลยแตกตางไปจากชิ้นอื่น ซึ่งจบในตัวเอง
ในเฟรม และมีการใชสีนอยกวา...”157 

                                           
 

156 วัชราพร อยูดี, "บทสัมภาษณแ "กระบวนการสรางสรรคแผลงานศิลปะของวัชราพร อยูดี"." 
 157 ibid. 
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ภาพที่ 89 ในอุทร: ในความงอกงาม, 2554 
ที่มา : วัชราพร อยูดี (ศรีสุข), “ในอุทร (In Amnion)”, การแสดงนิทรรศการทุนสรางสรรคแศิลปกรรม
ศิลป พีระศรี ครั้งที่ 13 ณ หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ,1-24 พฤษภาคม 2557. 
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ส่วนที่ 2 แนวทางการบ าบัดที่สอดคล้องกับกระบวนการสร้างสรรค์ 
 วิเคราะห์กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะในฐานะการบ าบัดของเมตตา สุวรรณศร 

 แสงอุษณีษแ นวะมะรัตน นักศิลปะบําบัด ใหความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการทํางานศิลปะ
ของเมตตา ไววา  

 “...ใชศิลปะเป็นเครื่องมือในการระบายออก ชวยในการถายเทความรูสึก ทําใหเขา
รูสึกดีขึ้น ภูมิใจในตัวเอง แลวก็เขมแข็งขึ้น กระบวนการถักการปักที่ เขาใช มันเหมือนกับ
เป็นการย้ําชี้ชัดใหเห็น เป็นการย้ําตัวเองวาฉันจะตองอยูกับสิ่งเหลานี้ ไมวาจะเป็นการปัก
การถักสิ่งตางๆ ในงานชุดนี้ (Nostalgia) 

 สัญลักษณแตางๆ ในงานทั้งที่มีความหมายและสวนที่ไมมีความหมาย เชน การถัก
เป็นตาขายรูปทรงตางๆ ก็เป็นเหมือนการถักเรียงรอยเพ่ือโอบอุม เพ่ือดูแล เพ่ือฉันจะตอง
ทําใหได เห็นถึงความพยายามที่จะอยูกับสิ่งที่เกิดขึ้นใหได ทุมสุดตัวในการที่เขาจะพา
ตัวเองออกไป แตเขาอาจจะไมนิ่งพอเพราะความทุกขแที่เขาเจอมันทวมทน คอนขางเขมขน
มาก...”158 

 จากการศึกษาประวัติและผลงานของเมตตา สุวรรณศร ที่ลักษณะเดนในผลงานศิลปะ
ของเมตตาอยูที่กระบวนการทางเทคนิคนั่นคือ การถักโครเชตแ รวมไปถึงงานหัตถกรรมโบราณของ
ผูหญิง เชน การเย็บ ปัก ถัก ทอ ดุนนูน เป็นอีกกระบวนการสําคัญในการบําบัดเยียวยาความผิดปกติ
ทางอารมณแตางๆ ที่เกิดขึ้นไดเป็นอยางดี ดังที่ Kathryn Vercillo ผูเขียนหนังสือ Crochet Save My 
Life, The Mental and Physical Health Benefits of Crochet กลาวถึงประโยชนแของการใชการ
ถักโครเชตแในการบําบัดไว159 ดังนี้ 

1) โครเชตแสรางความยอมรับนับถือตัวเอง (Crochet builds self-esteem.) 
2) โครเชตแเป็นกิจกรรมเบี่ยงเบียนความสนใจ (Crochet is a distraction 

activity.) 
3) โครเชตแชวยทําใหมีสติ (Crochet can enable mindfulness.) 
4) โครเชตแทําใหเกิดการหลั่งสารเซโรโทนิน (Crochet releases serotonin.) 
5) โครเชตแมีสีสัน (Crochet is colorful.) 
6) โครเชตแเชื่อมโยงตัวผูถักเขากับผูอ่ืน (Crochet connects you to others.) 

                                           
 

158 แสงอุษณีษแ นวะมะรัตน, "บทสมัภาษณแ "ความเห็นของนักศิลปะบําบัด"." 
 159 Kathryn Vercillo, Crochet Saved My Life: The Mental and Physical Health Benefits of Crochet 
(CreateSpace Independent Publishing Platform, 2012). 
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7) โครเชตแใหสัมผัสที่หลากหลาย (Crochet is tangible and appeals to many 
senses.) 

8) ประโยชนแของการทําโครงการเสร็จ (Benefits of visualizing and 
completing a project.) 

9) โครเชตแชวยในการบริหาร (กลามเนื้อมือ) (Crochet moves the body.) 
10) โครเชตแเป็นการแสดงออกท่ีสรางสรรคแ (Crochet is a creative act of self-

expression.) 
 ผูวิจัยไดแบงการวิเคราะหแแนวทางการบัดบัดที่เชื่อมโยงกับกระบวนการกระบวนการ

ทํางานศิลปะของศิลปินไดดังนี้ 

1. กระบวนการท างานศิลปะเบนความสนใจ ท าให้มีสติอยู่กับปัจจุบันขณะ  
 จากพ้ืนฐานความจริงที่วา ณ เวลาหนึ่งๆ มนุษยแจะสามารถตั้งสมาธิจดจออยูกับเรื่องใด

ไดเพียงเรื่องเดียวเทานั้น ดังนั้นการทํากิจกรรมที่ตองเอาจิตใจไปจดจออยูกับเรื่องที่ทําใหรูสึกดีหรือ
อยางนอยก็เป็นกลางๆ เสีย ก็จะไมสามารถไปสนใจเรื่องราวในดานลบที่วนเวียนไปมาอยู ในสมองได 
เทคนิคในการเบี่ยงเบนความสนใจที่ทําไดบอย160 ไดแก  

1) การมุงความสนใจ (Refocusing) หมายถึง การมุงความสนใจไปที่สิ่งแวดลอม
ภายนอก แทนที่จะหมกมุนอยูกับโลกภายในของตนเอง  

2) การฝึกจิต (Mental exercise) หมายถึง การฝึกจิต โดยมีวิธีการฝึกจิตอยาง
งาย เชน การทองสูตรคูณ ทองอาขยาน การฮัมเพลง หรือการเลนปริศนาอักษรไขว 

3) การนับความคิด (Counting) ฝึกนับความคิดที่ผานเขามา เพ่ือไมใหเกิดการคิด
ตอเนื่องจนกลายเป็นความคิดเวียนวน (Rumination) 
 ซึ่งสอดคลองกับกระบวนการการทํางานศิลปะของเมตตา ที่เลือกเอาหัตถกรรมของ
ผูหญิงเชน การเย็บ ปัก ถักรอย ดุนนูนถือเป็นงานที่เมตตาเชี่ยวชาญ และใชเป็นเทคนิคหลักในการ
ทํางานโดยเฉพาะอยางยิ่งในการถักโครเชตแ ที่ถือวาเป็นกิจกรรมทําใหผูถักตองสมาธิจดจอสนใจอยูกับ
สิ่งที่กําลังถัก ตระหนักอยูกับความรูสึก ณ ปัจจุบันขณะ โดยในการถักนั้นตองอาศัยจังหวะฝีเข็มที่
สม่ําเสมอสอดคลองกับการนับหวงโซในการถัก ซึ่งการนับนี้เองเบี่ยงเบนความคิด ในการถักเพ่ือใหได
ชิ้นงานที่สวยงามตามที่คาดไว 

  “...ศิลปะบําบัดใจพี่มาก จากที่ประสบปัญหาที่เลามาทั้งหมด พอกลับมาทํางานศิลปะ
จริงจัง พบวาตัวเอง Concentrate มากขึ้นกับการทํางาน ความคิดฟุูงซานก็นอยลง เพราะใน

                                           
 

160 ศูนยแสุขภาพจิตที่ 3 เขตตรวจราชการที่ 9, "เทคนิคการใช Cbt สําหรับผูปุวยโรคซึมเศรา." 
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ระหวางที่ถักโครเชตแ เราตองกมลงเพงตามองจดจออยูกับสิ่งที่ทํา ในการถักมันจะมีการนับหวง 
เก่ียวเสนดายขึ้นลง มันจึงตองจดจอกับการถักมากพอสมควรเพื่อใหไดชิ้นงานที่สวย การถักมันก็
ชวยลดความทุกขแไดพอสมควร ยอมรับเคยมีบางครั้งที่ถักไปรองไหไปก็มี แตการถักก็ทําใหเราอยู
กับสิ่งที่อยูตรงหนาไมไปไหน ซึ่งยอมรับจริงๆ วาการถักมันชวยใหเราดีขึ้นจนถึงทุกวันนี้ จน
กลายเป็นวาเราเสพติดการถักไปแลว ถาไมไดถักก็ไมรูจะทําอะไร ก็เหงา...”161 

2. ศิลปะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูก เห็นถึงการเรียนรู้ที่จะเติบโตไป
พร้อมๆ กัน 

 กิจกรรมศิลปะมีคุณคาตอการพัฒนาการเด็กในขอบเขตที่ครอบคลุมพัฒนาการทุกดาน 
คือ ดานรางกาย อารมณแ-จิตใจ สัมคม และสติปัญญา ซึ่งคุณคาของศิลปะนอกจากจะชวยใหเด็กลด
ความคับของใจแลวยังชวยใหเกิดความพึงพอใจ มีอารมณแแจมใส มั่นคงสงผลใหเกิดการเรียนรูและ
ปรับตัวในสถานการณแตางๆ ได162  
 ศิลปะถือเป็นสวนสําคัญชวยใหพัฒนาการของลูกชายของเมตตาดีขึ้นดวย  โดยเมตตา
เลาวาตอนที่ลูกยังเด็กลูกแทบจะไมสามารถสื่อสารหรือทําความเขาใจในสิ่งที่แมสอนไปไดเลย 
จนกระท่ังคนพบวาลูกสามารถทําความเขาในและจดจําสิ่งตางๆ จากภาพไดมากกวาภาษาพูด โดยเริ่ม
สอนกิจวัตรประจําวันตางๆ ผานการดูภาพถายจากแท็บเล็ต พัฒนาไปสูการวาดภาพใหดูและเริ่มฝึก
ใหลูกวาดภาพ 

  “...ศิลปะบําบัดแมกระทั่งลูก เพราะอยางที่บอกวาเริ่มจากการสื่อสารกันผานภาษา
ภาพ เขาเลยสนุกกับการวาดรูป เม่ือไรก็ตามที่เอาสีน้ําไปวาง ลูกจะวิ่งมานั่งวาดรูป ทั้งๆ ที่ลูกมี
ภาวะ Hyperactivity ไมสามารถอยูนิ่งๆ ได แตกลับนั่งวาดรูปไดนานถึงครึ่งชั่วโมง บางครั้งก็
เกือบชั่วโมง ซึ่งถือไดวาศิลปะทําใหพัฒนาการของเขาดีขึ้น...”163 

3. ส่งเสริมให้ความภาคภูมิใจและการยอมรับนับถือตนเอง 
 เหตุผลประการหนึ่งของเมตตาที่ตั้งใจมาศึกษาตอในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต คือ 
เปูาหมายที่จะทําการศึกษาวิจัยภาพวาดของเด็กออทิสติก  ดวยหวังวาตนจะเป็นสวนหนึ่งที่ทําใหคน
ในสังคมหันมาสนใจเด็กพิเศษมากขึ้น การตั้งอกตั้งใจทํางานศิลปะรวมกับลูกชายจนไปควารางวัล

                                           
 161 เมตตา สุวรรณศร, "บทสัมภาษณแ "กระบวนการสรางสรรคแผลงานศิลปะของเมตตา สุวรรณศร" คร้ังที่  1." 
 162 บุญไท เจริญผล, ศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัย (พระนครศรีอยุธยา: คณะคุรุศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา, 2549). อางถึงใน สุภาภรณแ ปั้นกล่ํา, "ผลการใชกิจกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวิรแด การแด
เนอรแ ที่สงเสริมความสุขและทักษะทางศิลปะในเด็กปฐมวัย," Veridian E-Journal, Silpakorn University 8, no. 2 (2015). 
 163 เมตตา สุวรรณศร, "บทสัมภาษณแ "กระบวนการสรางสรรคแผลงานศิลปะของเมตตา สุวรรณศร" คร้ังที่  1." 
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ระดับประเทศ เมตตารูสึกภาคภูมิใจที่ไดใชโอกาสนี้เป็นชองทางหนึ่งที่จะไดเผยแพรใหคนทั่วไปไดเห็น
วาเด็กพิเศษเหลานี้มีศักยภาพในตัวเองซอนอยู 

  “...ความภาคภูมิใจเล็กๆ ที่เราไมเคยคิดวาเราสามารถทําได เอาลายเสนที่คนอื่น
มองเห็นวามันไมงาม แตกลับกลายเป็นวาพิสูจนแใหคนเห็นถึงความสามารถของเด็กออทิสติกได
วา ถาคุณมองดวยหัวใจ ดวยความรักที่คุณมาตอเขา คุณจะเห็นความงามที่มันแฝงอยูภายใน
ลายเสนตางๆ ซึ่งมันอาจจะดูบิดเบี้ยว ไมสมบูรณแ แตในความไมสมบูรณแนั้นมันแฝงไปดวยความ
บริสุทธิ์ สะอาด ภายในจิตใจของเด็กออทิสติก...”164 

 ซึ่งสอดคลองกับกลวิธานปูองกันตัวเองของบุคคล (Defense Mechanism) ตามแนวคิด
ของซิกมันดแ ฟรอยดแ (Sigmund Freud) ที่กลาววา การชดเชย (Compensation) เป็นกลไกการ
ปรับตัวเพ่ือขมลักษณะดอยของตัวเองโดยการสรางปมเดนทดแทนปมดอยเดิม โดยในที่นี้หมายถึง 
ความเศราโศกท่ีตองทนทุกขแระทมจากปัญหาที่เมตตาประสบ เพ่ือใหตัวเองรูสึกสบายใจขึ้น กลไกนี้จะ
ชวยใหบุคคลเกิดความรูสึกยอมรับนับถือตนเอง ซึ่งเป็นกลไกทางจิตที่คอนขางดีในกรณีที่ชดเชยไป
ในทางสรางสรรคแ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 

164 ibid. 
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 วิเคราะห์กระบวนการสร้างสรรค์ของวัชราพร อยู่ดี 
1. ศิลปะมีส่วนช่วยในการระบายความรู้สึก 

 การเขียน มีกลไกการทํางานคลายคลึงกับการพูดระบายความรูสึก (Ventilation)  และ
เป็นหนึ่งในแนวทางจัดการความเครียดในระดับเบื้องตนที่ทุกคนสามารถนําไปปฏิบัติไดดวยตนเอง 
ประโยชนแของการเขียนนั้น นอกจากชวยใหเราไดระบายความอัดอ้ันตันใจออกมา ทําใหความคิดหรือ
อารมณแที่ถูกเก็บกดไวไดมีทางออก ยังสามารถทําใหเราไดเห็นสิ่งตางๆ ในความคิดชัดเจนขึ้น ชวยดึง
จิตใจที่ฟูุงซานหรือสับสนทวมทนใหกลับลงมาสูระดับความเป็นจริงโดยผานการกลั่นกรองออกมาเป็น
ตัวหนังสือ และอาจจะถึงกับสามารถแยกแยะวิเคราะหแปัญหาไดดีขึ้นอีกดวยเมื่อจิตสงบ 
 ผูวิจัยมีความเห็นวา ขั้นตอนการเขียนแบบราง (Sketch) ดวยลายเสนงายๆ ที่เขียนขึ้น
อยางฉับพลัน ก็อาจเป็นรูปแบบหนึ่งของการระบายความรูสึกดวยเชนเดียวกัน จะตางกันตรงที่เขียน
เป็นการระบายออกท่ีมีใจความเป็นภาษาเขียน แตการเขียนแบบรางจะออกมาเป็นภาพ 
 แสงอุษณีษแ นวะมะรัตน ใหความเห็นถึงการทําการระบายออกที่ชวยใหตระหนักรูและ
สะทอนใหเห็นความจริงที่เกิดข้ึน 

  “...ในชวงของการทําสเก็ตชแออกมาเยอะๆๆๆ ก็เหมือนเป็นการไดระบาย แค
กระบวนการตรงนั้นก็เป็นเหมือนกับวาเขาไดระบายความรูสึกทิ้งไปแลว เอาออกๆๆ ไปคอนขาง
เยอะ จนกระทั่งมันเหลือชิ้นที่เขาเลือกมาทํา เลือกเพราะอะไร...เลือกเพราะเขาอาจจะรูสึก
ภูมิใจ เห็นความเขมแข็งของตัวเองในนั้น แตสเก็ตชแที่เขาเลือกก็ไดทําใหเขารูสึกดีขึ้น แลวก็ที่
อยากจะทําตอ 

  …เขาก็ไดระบายออกและตระหนักรู ยิ่งเขาทําออกมา ภาพยิ่งชัดเจนขึ้นมากเทาไหร ก็
ยิ่งสะทอนใหเห็นความจริงที่เกิดขึ้น...”165 

 เชนเดียวกันกับการใชเทคนิคปะติดเยื่อกระดาษผสมสีเป็นกรรมวิธีที่ตองอาศัยความ
ชํานาญเป็นอยางมาก เนื่องจากวัสดุหลักของเทคนิคนี้เป็นเยื่อกระดาษซึ่งจะมีคุณสมบัติในการยืดหยุน
เมื่อเปียก และหดตัวเป็นของแข็งเมื่อแหง การปะติดลงบนผืนผาใบเพ่ือใหไดรูปทรงที่ตองการ ตอง
คอยๆ ทําอยางชาๆ เพื่อใหผลงานที่ทําออกสวยงามตามที่คิดไว แสงอุษณีษแ นวะมะรัตน ใหความเห็น
ไววา 
  “...การไดบีบไดกดในกระบวนการทํางานของศิลปินจึงเหมือนการไดย้ําเตือนความรูสึก

ตัวเอง ไดระบายความเศรานั้นออกไป การไดใชเทคนิคในการสรางสรรคแที่คุนเคยก็เป็นเหมือน
เป็นความมั่นคงทางใจ...”166 

                                           
 

165 แสงอุษณีษแ นวะมะรัตน, "บทสมัภาษณแ "ความเห็นของนักศิลปะบําบัด"." 
 166 ibid. 
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2. ภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในตัวเอง 
เกิดความภาคภูมิใจและปลื้มปริ่มในผลงานศิลปะของตนเอง และการไดรับการ

ชมเชย 
“...รูสึกภาคภูมิใจ เหมือนกัน อยางที่บอกวาปลื้มปริ่มในผลงาน เพราะไมเคยมีงาน

ชิ้นไหนเลยที่มันมีพลังขนาดนี้ คือในชีวิตที่เรียนมาก็เคารพอาจารยแชลูด นิ่มเสมอมาก ไดรับคํา
ชมจากทานแค 2 ครั้ง คือตอนเรียนปริญญาโท มีอยูวันหนึ่งก็เอางานมาถายรูป คําชมทานไม
เยอะหรอกแตแบบ โคตรจะแบบฟูฟุองเลย เดินผานมาแลวมาหยุดยืนที่หนาผลงานพรอมกับทัก
วา “ไมเลวนี่” ตอนนั้นก็มีความสุขแลว ใจฟูมาก แลวงานชุดนี้ (ความเศราอันงดงาม) ก็ไมคิดวา
ทานจะไปดู ปรากฏวาไปดู ตอนแรกก็ไมรูนะวาทานไป ก็ไปเปิดดูสมุดเซ็นเยี่ยม เฮ฿ย...นี่มัน
ลายเซน็อาจารยแชลูด ทานเขียนไวสั้นๆ “ดีมากนี่” ซึ่งดีใจมาก แลวเราก็ไมใชศิษยแรักเพราะตอน
เรียนเราก็ไมใชเด็กขยัน เราเป็นเด็กขี้เกียจ ก็ภูมิใจ...”167 

3. เห็นถึงการท าความเข้าใจและยอมรับกับสภาพความจริง  
 มีในทางจิตวิทยามีการนําเอาหลักพุทธธรรมมาประยุกตแใชในการเยียวยาและพัฒนา
จิตใจมนุษยแ ศาสตรแสาขานี้มีชื่อที่เรียกวา จิตวิทยาแนวพุทธ168 ที่มีแนวคิดในการวางรากฐานของแกน
พุทธธรรม อันไดแก อริยสัจสี่ ปฏิจจสมุปบาท และไตรลักษณแ หลักธรรมเหลานี้ลวนมุงหมายที่จะสอน
ใหบุคคลเขาใจถึงความเป็นจริงของธรรมชาติ เพ่ือชี้ใหเห็นถึงสาเหตุของความทุกขแที่บีบครั้นภายใน
จิตใจ จากการศึกษาในเบื้องตนพบวาอาจมีสวนเกี่ยวของกับการทํางานศิลปะในฐานะการบําบัดของ
วัชราพร 
 เมื่อนึกยอนกลับไปในขั้นตอนผลงานศิลปะชุดที่ 2 ของนิทรรศการความเศราอันงดงาม 
เป็นชวงเวลาเดียวกันกับที่วัชราพรทราบถึงผลชัยสูตรทางการแพทยแ ถึงสาเหตุของการสูญเสียนั้นมา
จากการที่ “รกเสื่อมสภาพ” ทําใหเริ่มสนใจศึกษาสรีรวิทยาของรกอยางจริงจัง และเป็นที่มาของ
แนวคิดในการทํางานศิลปะชุดตอๆ ไป นอกจากนี้ยังมีแนวคิดเกี่ยวศิลปะบําบัดที่สงผลความเขาใจและ
ยอมรับความจริง  

  ศิลปะมีสวนในการขยายพื้นที่ในการสื่อสารความคิด ความรูสึก และอารมณแไมวาจะ
เป็นทางดานลบหรือดานบวก โดยเฉพาะอยางยิ่งอารมณแทางดานลบในเร่ืองการยอมรับและการ
แสดงออก ซึ่งจะมีสวนชวยใหบุคคลภายหลังการรักษา (โรคมะเร็ง) ที่ยังคงตองเผชิญความ
เปลี่ยนแปลง การไมยอมรับและภาวะซึมเศราอยางตอเนื่อง ไดแสดงออกถึงอารมณแ ความคิด

                                           
 

167 วัชราพร อยูดี, "บทสัมภาษณแ "กระบวนการสรางสรรคแผลงานศิลปะของวัชราพร อยูดี"." 
 168 ชมพูนุท ศรีจันทรแนิล, "จิตวิทยาแนวพุทธ: แนวทางการบําบัดเยียวยาและพัฒนาจิตใจมนุษยแ ," วารสาร
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 29, no. 4 (2552). 
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และความรูสึกทั้งในแงบวกและแงลบที่มีตอชีวิต ออกมาผานอุปกรณแทางศิลปะ จะชวยใหบุคคล
ภายหลังการรักษาชัดเจนกับสิ่งที่เกิดขึ้นจนกลายเป็นการยอมรับและเขาใจในปัญหาเหลานั้น169 

 จากทั้งหมดที่กลาวมาทําใหมีความเป็นไปไดวา การศึกษาสรีระวิทยาของรกอยางจริงจัง
เพ่ือเก็บขอมูลในการการทํางานศิลปะของวัชราพร มีสวนชวยในการทําความเขาใจและยอมรับสภาพ
ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น 

4. การเข้าใจในตนเอง  

  “...เราจะเริ่มจากความเศรากอน แลวมาเขาใจตัวเอง แลวถึงมาเป็นความหวัง 
ความหวัง ความหวังแบบที่วาไมใชหวังตองใหไดนะ แตมันคือหวังแบบเขาใจ คือมันอาจจะ
เป็นไปไมได แตเราก็มีความหวังเพื่อเป็นความชุมชื่นของชีวิต ถาถามวาทุกวันนี้เลิกคิดเรื่องลูก
หรือยัง...ก็ยังไมเลิกคิด แตถามมองตัวเอง มองอยางเขาใจวาเราพรอมไหมตอนนี้...เราก็แกขึ้น
มากแลวถาเขามาจริงๆ ก็คงลําบากเหมือนกัน แตก็ยังไมเลิกคิดนะ...”170 

 จากบทสัมภาษณแขางตนอธิบายถึง ความคิด ความรูสึก และการกระทําที่เป็นผลลัพธแ
หลังจากไดจากการทํางานศิลปะในฐานะการบําบัด เพ่ือเยียวยาจิตใจตนเอง มีสวนชวยสงเสริมให
ศิลปินเกิดความเขาใจในตนเอง การทํางานศิลปะในฐานะการบําบัดของวัชราพร จึงอาจเป็นวิธีหนึ่ง
ของแนวคิดกลวิธานในการปูองกันตัวของบุคคล (Defence Mechanisms) ที่เรียกวา การทดเทิด 
(Sublimation) หมายถึง การเปลี่ยนรูปแบบการตอบสนองความพอใจหรือการแกไขขอขัดแยงของ
ตน ในแงที่วาไมไดเปลี่ยนความมุงหมายไป ความตองการยังคงอยู เพียงแตเปลี่ยนวิธีสนองความ
ตองการเทานั้น เชน คนที่เป็นหมันไมสามารถมีลูกของตนเองได ก็อาจจะหาทางชดเชยโดยการขอเด็ก
มาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรม หรือหันไปทํางานสถานสงเคราะหแเด็ก เป็นตน 

                                           
 169 พิมพนิต คอนดี, "ผลของกลุมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธที่มีศิลปะเป็นสื่อตอปัญญา การยอมรับและ
ภาวะซึมเศราในบุคคลภายหลังการรักษาโรคมะเร็ง." 
 170 วัชราพร อยูดี, "บทสัมภาษณแ "กระบวนการสรางสรรคแผลงานศิลปะของวัชราพร อยูดี"." 



  
 

 
 

บทที่ 6  
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

  
 ความคลายคลึงกันของศิลปินทั้งสอง ที่มีความปรารถนาจะมีลูกและไดรับโอกาสทํา
หนาที่ “แม” ซึ่งถือเป็นความรูสึกที่ยิ่งใหญและพิเศษสําหรับผูหญิง ซึ่งทั้งสองตางก็ประสบปัญหามี
บุตรยาก เนื่องจากสุขภาพรางกายไมเอ้ือใหสามารถตั้งครรภแตามธรรมชาติได จึงปรึกษาแพทยแเพ่ือ
รักษาและนําไปสูใชเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุแมาชวยใหเกิดการตั้งครรภแ จนกระทั่งสามารถ
ตั้งครรภแไดสําเร็จ 
 โดยเมตตาสามารถใหกําเนิดลูกชายไดดั่งใจหวังจากการทําเด็กหลอดแกว IVF (In-vitro 
Fertilization) ถึงแมวาลูกชายจะมีภาวะ PDA (Patent Ductus Arteriosus) หรือภาวะเสนเลือดไม
ปิดตัวในชวงเวลาแรกเกิด จนตองรับการรักษาดวยการผาตัดและใหยากระตุน การรักษาสุขภาพ
รางกายแข็งแรงเชนเด็กปกติ แตแลว 2 ปีผานไป เมตตาก็ตองเผชิญกับวิกฤตครั้งใหญอีกครั้งเมื่อ
แพทยแวินิจฉัยวาลูกชายคนเดียวคนนี้เป็นโรคออทิสติก ความผิดหวังเรื่องลูกถูกบวกดวยปัญหา
ครอบครัวที่ตามมาในชวงระยะเวลาไลเลี่ยกัน กอใหเกิดความรูสึกช็อก (Shock) ความรูสึกสูญเสีย 
ความเครียด ความเศราโศกเสียใจ จากความผิดหวังดังกลาวทําใหเมตตาปุวยเป็นโรคซึมเศราจนตอง
เขารับการรักษา 
 ซึ่งจะตางกันกับวัชราพรที่ถึงแมวาจะสามารถตั้งครรภแไดจากวิธีผสมเทียม (IUI-Intra 
Uterrine Insemination) แตในระหวางตั้งครรภแเกิดความผิดปกติของรางกาย ทําใหเกิดภาวะครรภแ
เป็นพิษ แพทยแตองทําการรักษาโดยการผาตัดคลอดกอนกําหนด ทารกที่คลอดออกมาตัวเล็กมาก 
อยางไรก็ตามผูเป็นแมก็ยังคงมีความหวังอยูในใจวาลูกจะปลอดภัยและไดรับการดูแลจนเติบโตไป
แข็งแรงเชนเด็กปกติ แตแลวลูกนอยก็มีสภาพรางกายที่ออนแอเกินไปและจากไปหลังจากคลอด
ออกมาไดเพียงไมนาน การสูญเสียครั้งนี้เป็นที่มาของความเศราโศกเสียใจตลอดชวงเวลาพักฟ้ืน
รางกายหลังไดรับการรักษา  มีความรูสึกจมอยูกับความเศราหมน รองไหอยางหนักอยูเกือบ 2 เดือน 
สงผลทําใหสภาพรางกายเหนื่อยลา ออนแอ และกอใหเกิดความเจ็บปวดทางจิตใจ  
 จากวิกฤตความสูญเสียที่เกิดขึ้นไดกลายมาเป็นที่มาและแรงบันดาลใจในการสรางสรรคแ
ผลงานศิลปะท่ีศิลปินทั้งสองภาคภูมิใจที่สุดในชีวิต  
 เมตตาเริ่มเรียนรูที่จะปรับตัวรับมือเปลี่ยนแปลงการใชชีวิตในบทบาทของแม ผูทุมเททํา
หนาที่ดูแลลูกชายออทิสติก โดยการไปปรึกษาแพทยแผูเชี่ยวชาญใหทําการบําบัดรักษาลูก ไปเป็น
อาสาสมัครเพื่อฝึกวิธีดูแลเด็กออทิสติกรวมกับคณะแพทยแและนักกิจกรรมบําบัดที่โรงพยาบาล รวมมือ
กั บ เ พ่ื อนจั ดทํ า โ ค ร งการสอนศิ ลปะ ให กั บผู ด อย โ อกา ส  เ ด็ ก พิกา ร และ เด็ กบกพร อ ง
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ทางสติปัญญา จนกระทั่งตัดสินใจเขาศึกษาตอระดับปริญญาเอกและเริ่มสรางสรรคแผลงานศิลปะอยาง
จริงจังอีกครั้ง โดยหวังวาปริญญาและการทํางานศิลปะจะมีสวนในการชวยขยายโอกาสใหคนทั่วไป
เห็นศักยภาพของเด็กออทิสติกเพ่ิมมากข้ึน  

 ผลงานชุด“เสนใยแหงความรักของแม” (Thread of Love from Mother) ของเมตตา
ไดรับแรงบันดาลใจมาจากผลงานภาพวาดลายเสนสองมิติของลูกชายซึ่งปุวยเป็นโรคออทิสติก ที่มี
ความโดดเดนในการใชเสน Contour Line ที่มีลื่นไหลตอเนื่องฉับพลัน ทําใหรูปทรงและสัญลักษณแ
ตางๆ มีลักษณะไมยึดกับความเป็นจริง จึงบิดเบี้ยวผิดรูป ผิดเหลี่ยม โยเยไมสมมาตร ไมคงรูป มี
สัดสวนไมถูกตอง ภาพที่เกิดขึ้นจึงมีลักษณะผิดรูป ดูคลายกับมีความเคลื่อนไหว ไมมีการจัด
องคแประกอบตามหลักทฤษฎีศิลปะ  

 ลูกชายของศิลปินไดถายทอดเรื่องราวจากความทรงจํา ประสบการณแ การเรียนรู และ
จินตนาการถึงสิ่งแวดลอมรอบตัวที่เขาสนใจในชวงเวลานั้น เชน ขาวของเครื่องใชในมุมตางๆ ที่แสดง
ใหเห็นถึงบรรยากาศภายในบาน สัตวแเลี้ยง รวมไปถึงสมาชิกในครอบครัว แตดวยภาวะของโรคที่มีผล
ตอความผิดปกติในการเรียบเรียงขอมูลของสมอง และกลามเนื้อมือที่ยังไมแข็งแรงพอจึงทําใหลายเสน
ที่วาดออกมาบิดๆ เบี้ยวๆ ซึ่งกลายมาเป็นลักษณะพิเศษเฉพาะที่แสดงใหเห็นถึงโลกที่ไมตรงตามความ
เป็นจริงและมีมุมมองที่แตกตางออกไปจากเด็กปกติในวัยเดียวกัน นอกจากนี้การแสดงออกทางศิลปะ
ยังเป็นการสะทอนใหเห็นถึงภาวะของอารมณแ ตลอดจนความรูสึกตางๆ ภาพวาดของลูกจึงเป็นดั่ง
เครื่องมือสื่อสารความรูสึกที่เรียบเรียงเป็นภาษาพูดไมไดของลูก ที่บอกเลาเรื่องราวความรูสึกนึกคิด
ตางๆ ผานภาษาภาพ  

 เมตตาเห็นถึงความพิเศษของความงามในความไมสมบูรณแในภาพวาดนั้น จึงหยิบเอา
ภาพวาดของลูกชายมาเป็นตนแบบในการสรางสรรคแผลงานประติมากรรมนุม (Solf Sculpture) ใน
รูปแบบศิลปะจัดวาง (Installation Art) ที่เกิดจากการถักโครเชตแดวยเสนดายที่ทํามาจากเสนใย
ธรรมชาติทั้งสีขาว และสีครีมหมคลุมโครงเหล็กรูปทรงบิดเบี้ยว ผลงานชุดนี้เป็นการสรางสรรคแของ
ศิลปินผูเป็นแมที่ตองแสดงออกใหเห็นถึงความรักของแมที่มีตอลูก ผานการถักทอเสนใยดวยความรัก 
เพ่ือถายทอดความรูสึกของแมออกมาเป็นลวดลายผสมผสานที่เกิดจากลวดลายตามรูปแบบมาตรฐาน
และลวดลายอิสระ ไมมีแบบแผนตามจินตนาการ มีพ้ืนที่วาง เวนจังหวะ ถี่หาง หมหุมรูปทรงบิดเบี้ยว
ที่ลูกเป็นผูสรางสรรคแ เสมือนกับเป็นการโอบอุมเพ่ือเติมเต็มสิ่งที่บกพรองขาดหายใหกันและกัน
ระหวางแมกับลูก เป็นการแสดงใหเห็นถึงความอบอุนและความผูกพันระหวางสายใยรักของแมที่มีตอ
ลูก 

 ประติมากรรมทุกชิ้นถูกจัดวางรวมกับผืนโครเชตแรูปทรงอิสระหลากหลายขนาด ติดตั้ง
โดยใชวิธีการโปรย แขวน หอย ขึงตึง ดึง เกี่ยว ทําใหเกิดของจังหวะที่หลากหลายแทนความรูสึกใน
ภาวะอารมณแตางๆ ของแมผูเป็นแมที่ตองดูแลลูกชายออทิสติก เชน ความวุนวาย โอนเอน ไมมั่นคง 
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ความลมเหลว การตกหลน ความเคลื่อนไหว หรือแมกระทั่งพลังที่ขับเคลื่อนไปขางหนา โดยผลงาน
ทั้งหมดถูกรอยเรียงเป็นเรื่องราวเขาไวดวยกัน เพื่อสื่อความหมายถึงชีวิตหรือโลกทั้งใบที่ลูกเติบโตและ
ใชชีวิตวนเวียนอยูภายในหองแหงนี้ เป็นการแสดงใหเห็นถึงความอบอุนและความผูกพันระหวาง
สายใยรักของแมที่มีตอลูก 

 ผลงานอีกชุดของศิลปินที่ผูวิจัยนํามาวิเคราะหแ มีความแตกตางจากชุดแรกทั้งแนวคิด 
รูปแบบ และเทคนิควิธีการนําเสนอ นั่นคือ ผลงานชุด “ความคิดคํานึงถึงหวงเวลาที่ผานเลยภายใน
จิตใจฉัน” (Nostsgia of mind) ของเมตตา เป็นผลงานประเภทจิตรกรรมผสม ใชเทคนิคภาพพิมพแ
ตะแกรงไหม (Silk Screen) ผสมผสานกับเทคนิคหัตถกรรมโบราณตาง ๆ ของผูหญิง เชน งานถัก ปัก
เย็บ ดุนนูน ปักฉลุ ถักโครเชตแ ปะติดลงบนผืนผาชนิดตางๆ มีการใชไหมพรมเสนดายหลายขนาด ทํา
ใหผลงานทุกชิ้นมีรายละเอียดที่ซอนขึ้นมาเป็นชั้นๆ เกิดจากเทคนิคหัตถกรรม ซึ่งเป็นกระบวนการที่
ตองใชความอดทนในการสรางสรรคแท้ังสิ้น  
 โดยศิลปินมีแนวคิดหลักที่จะถายทอดอารมณแความรูสึกโหยหาอดีต แสดงออกใหเห็นถึง
การหวนรําลึกถึงความทรงจําในอดีตที่ผานเลยมาในชวงเวลาตางๆ ของชีวิต  ซึ่งประกอบไปดวย
เหตุการณแสําคัญตางๆ ทั้งในเวลาที่มีความสุขและชวงทุกขแระทมของชีวิต สัญลักษณแที่ใชมักจะเป็น
สัญลักษณแของคน เชน ภาพครึ่งตัวของศิลปินในหลายอิริยาบถ ที่แสดงออกใหเห็นถึงอารมณแเศราผาน
สีหนาและแววตา ซึ่งมีใหเห็นอยูในผลงานเกือบทุกชิ้น ถูกจัดองคแประกอบรวมเขากับภาพวัยเด็กของ
ลูกชายศิลปิน ภาพสมาชิกในครอบครัวของศิลปิน รวมไปถึงสัญลักษณแอ่ืนๆ ที่มีความหมายสวนตัวกับ
ศิลปิน เชน ตุ฿กตากระดาษ ดอกไม ตนไม อุปกรณแทําการเกษตร นก ภาพจากหนังสือ ตัวอักษรที่ปัก
เป็นเนื้อหาบทเพลงและเนื้อหาพรรณนาเกี่ยวกับความสัมพันธแกับคนรัก  
 ผูวิจัยมีความเห็นวา การใชเทคนิคหัตถกรรมตางๆ อยางเชี่ยวชาญของศิลปิน ในการปัก
เย็บเดินเสนเพ่ือใหรูปทรงของสัญลักษณแตางๆ ชัดเจน และมีสวนในการสรางพ้ืนผิวที่หลากหลายที่
สงผลตออารมณแความรูสึกของผูชม เห็นไดจากการปักเย็บแบบทิ้งชายดายหลุดลุย ทําใหรูสึกถึงความ
สับสนวุนวาย และการที่ศิลปินนํารูปทรงสัญลักษณแตางๆ มาจัดวางองคแประกอบดวยวิธีการคอลลาจ 
อาจมีแฝงนัยยะถึง “การซอนทับ” ของความคิด ความทรงจํา และการโหยหาอดีตซึ่งเป็นแนวคิดใน
งานศิลปะชุดนี้อีกดวย 

 สําหรับกรณีของวัชราพร ที่ตองจมอยูกับความเศราหมนอยางหนักหลังจากเข ารับการ
รักษา  ปฏิกิริยาความเศราโศกเสียใจการสูญเสียลูกสาววัยแรกเกิดนั้น ถือเป็นวิกฤติครั้งใหญที่วัชรา
พรตองเผชิญกับรูสึกจมดิ่งอยูกับความเศราหมน รองไหอยางหนักอยูเกือบ 2 เดือนตลอดชวงเวลาพัก
ฟ้ืนรางกายหลังไดรับการรักษา  สงผลทําใหสภาพรางกายเหนื่อยลา ออนแอ และกอใหเกิดความ
เจ็บปวดทางจิตใจอยางสาหัส จนคิดอยากมองหาทางออกใหกับตัวเอง โดยเริ่มสํารวจตัวเองและ
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ตระหนักถึงศิลปะและมีความคิดแรกที่หวังวาจะทํางานศิลปะสักชิ้นเพียงวาทําเพ่ือปลอบใจตัวเอง
เทานั้น  
 ศิลปินเริ่มทําแบบรางจากการนึกภาพความคิดในจินตนาการผานอารมณแความรูสึกที่
ออกมาเป็นลายเสนดินสอที่แสดงความคิดเบื้องตนที่อยางฉับพลันพรั่งพรูออกมามากมาย ทั้งที่เป็น
ลายเสนโครงสรางภาพรวมองคแประกอบ และลายเสนภาพรางรายละเอียดของภาพ แตดวยเงื่อนไข
ขอจํากัดของเวลาจึงทําใหวัชราพรตองเลือกงานเพียงบางชิ้นมาทํา 
 ผลงานศิลปกรรมในนิทรรศการชุด “ความเศราอันงดงาม” Beautiful Sadness มี
ทั้งหมดมี 10 ชิ้น แบงออกเป็น 2 ชุด แบงดวยรูปแบบและเทคนิควิธีการสรางสรรคแผลงาน โดยชุด
แรกมี 5 ชิ้น ใชกระบวนการทางจิตรกรรม ความนาสนใจของงานชุดนี้อยูที่การใชผสมผสานของ
เทคนิคการวาดเสนดินสอดําและสีอะคริลิกบนผาใบ 
 การใชเทคนิคการวาดเสนดินสอดําที่โดดเดนเป็นความมุงหมายของศิลปินที่ตองใช
เทคนิคที่การแสดงออกถึงอารมณแความรูสึกภายในที่มาจากตัวตนของผูเป็นแม รวมกับจากความคิด
ที่วาการวาดเสนเป็นการเริ่มตนเพ่ือไปสูการระบายสีและจบงาน การวาดเสนในงานชุดความเศราอัน
งดงามแฝงนัยยะของการกอรูปเพ่ือไปหาความสําเร็จที่ยังไมเสร็จสมบูรณแ การเริ่มตนที่ไปไมถึงเสนชัย 
ศิลปินจึงใชเทคนิดวาดเสนเฉพาะในกรอบของรูปทรงของสตรีตั้งครรภแ เพื่อแทนความรูสึกของผูหญิงที่
กําลังจะเป็นแมแตไมสมหวัง องคแประกอบสวนอ่ืนๆ งานชุดนี้ประกอบดวยสัญลักษณแที่มารูปทรง
ธรรมชาติ ไดแก ดอกไมหลากหลายแบบ ฝัก ราก และเมล็ดของพืชพันธุแตางๆ รูปทรงของอวัยวะ 
ไดแก สายรก รูปทรงตัวนางในแบบจิตรกรรมไทย และรูปทรงของสัตวแ ไดแก แมว ดวยที่เทคนิคการ
วาดเสนและระบายสี  นอกจากนี้ยังมีรูปทรงของนกกระดาษ รูปทรงเรขาคณิต  
 ศิลปินใชเทคนิคการระบายสีมีทั้งการระบายเรียบๆ คอยๆแตมซ้ําทับเพ่ือสรางพ้ืนผิว 
และทําใหเกิดคาน้ําหนักแตกตางกันจนเกิดเป็นมิติของคาน้ําหนัก หรือสรางความโปรงดวยเนื้อสีที่บาง
เบา  จนเกิดเป็นบรรยากาศเคลื่อนไหว คลายภาพคลื่นความถี่ของเสียงที่มองไมเห็นไดผานเครื่องอัล
ตราซาวดแ นอกจากนี้จะเห็นไดวาศิลปินจงใจที่จะจัดองคแประกอบภาพที่แบงแยกจากกันเป็น 2 สวน 
โดยการใชรูปทรงของสายรกเป็นเสนตัดกึ่งกลางของภาพทั้งแนวระดับและแนวดิ่ง หรือแมแต การใช
การทับซอนของรูปทรงขนาดใหญแบงพ้ืนที่วางอีกดวย 
 แบบรางผลงานชุดที่ 2 ถูกทําขึ้นในชวงเวลาที่ทราบผลชันสูตรของแพทยแวาสาเหตุของ
การสูญเสียมาจากรกที่เสื่อมสภาพกอนเวลา ทําใหวัชราพรเริ่มศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับ
สรีรวิทยาของสตรีตั้งครรภแอยางจริงจัง ผลงานชุดนี้มีทั้งหมด 5 ชิ้น ไดแก ผลงานชุด “รก” 3 ชิ้น และ
ผลงานชุด “ในอุทร” 2 ชิ้น  ดวยเทคนิคสีอะคริลิกบนเยื่อกระดาษผสมสีปะปิดบนผาใบที่ตนคุนเคย
อีกครั้ง 
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 ผลงานชุดนี้ไดแรงบันดาลใจมาจาก “รูปทรงทารก” ในผลงาน “ลีมานอยใตเงาจันทรแ, 
2552 ในการวางองคแประกอบของผลงานชุดนี้ จึงมิไดมีสัญลักษณแที่หลากหลาย หากแตเป็นการเนน
ใหความสําคัญกับพ้ืนที่วาง การไลน้ําหนักของสี เพ่ือใหเกิดเป็นรูปทรงของรกและถุงน้ําคร่ํา แขนงของ
เสนเลือด โทนสีที่ใช คือ สีชมพูระเรื่อ สีแดง สีขาว และสีเทา ที่แสดงออกถึงหวงบรรยากาศที่
จินตนาการถึงความรูสึกภายในครรภแ  
 ผลงานชุด “ในอุทร” (In Amnion) ถูกสรางสรรคแขึ้นหลักจากที่วัชราพรแทงลูกอีก

ในชวงไตรมาสแรกของการตั้งครรภแอีกถึง 2 ครั้ง หลังจากนิทรรศการความเศราอันงดงามผานพนไป 

อารมณแของความเศราโศกจากการผิดหวังซ้ําๆ จึงกลายมาเป็นที่มาและแรงบันดาลใจในงานชุดนี้ 

 ผลงานชุดนี้  มีการใชรูปทรงของอวัยวะที่เกี่ยวของกับชวงเวลาของการตั้งครรภแ เชน
มดลูก รังไข รก ถุงน้ําคร่ํา เสนเลือด และสายสะดือ มาจัดองคแประกอบกับของรูปทรงของกิ่งกานของ
ตนไมใหเป็นโครงสรางสวนรวมของงาน เพ่ือสื่อความหมายในเชิงสัญลักษณแ เพ่ือถายทอดความรูสึกที่
เกิดข้ึนจากการไดมองเห็นตัวออนที่เป็นจุดเล็กๆ ผานจอภาพของเครื่องอัลตราซาวดแ  
 เมื่อดูภาพรวมของทั้งชุด เทียบกับผลงานชุด “ในอุทร 1-2”, 2554 (ภาพที่ 60) ซึ่งเป็น
ผลงานชุดที่ 2 ของนิทรรศการความเศราอันงดงาม จะเห็นความคลายกันของการวางองคแประกอบ 
ตางกันก็แตในผลงานชุดนี้ไมมีการใชสัญลักษณแของดอกหางนกยูง แตเปลี่ยนเป็นเสนที่แตกแขนงของ
รูปทรงรากไม และการงอกของเมล็ดพันธุแแทน อีกทั้งผลงานชุดนี้มีขนาดของชิ้นงานที่ใหญกวา
ประกอบกับการปะติดเยื่อกระดาษที่มีสีสันหลายหลายและไลระดับของน้ําหนักสีที่เพ่ิม ทําใหผลงาน
ชุดนี้มีบรรยากาศที่มีความลึก ใหอารมณแความรูสึกที่อบอุน ออนโยนและ นุมนวลยิ่งขึ้นกวางานชุด
กอน 
 จากการวิเคราะหแผลงานศิลปะและกระบวนการสรางสรรคแผลงานของศิลปินในแตละขั้น 
ตองอาศัยหลักทางจิตวิทยา ความรูดานจิตเวชศาสตรแ และความรูความเขาใจเกี่ยวกับศิลปะบําบัดทั้ง
จากการอานและการสัมภาษณแนักศิลปะบําบัดที่มีประสบการณแ และเชื่อมโยงเขากับที่มา แรงบันดาล
ใจ แนวคิดในการสรางสรรคแของศิลปิน เพ่ือคนหาจุดเชื่อมโยงกันของแนวคิดการบําบัดกับ
กระบวนการสรางสรรคแของศิลปิน ดังนั้นผูวิจัยสรุปผลการศึกษาออกไดเป็น 2 สวนดังนี้ 

1. สรุปการศึกษาแนวทางการบําบัดที่สอดคลองกับแนวคิด รูปแบบ และการใช
สัญลักษณแในงานศิลปะ 

2. สรุปการศึกษาวิเคราะหแกระบวนการสรางสรรคแผลงาน ซึ่งชี้ใหเห็นถึงการบําบัด
เยียวยาจิตใจ 
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1. สรุปการศึกษาแนวทางการบ าบัดที่สอดคล้องเชื่อมโยงกันกับแนวคิด รูปแบบ และการใช้

สัญลักษณ์ในงานศิลปะ 

 โดยสรุปจากแนวคิดเกี่ยวกับประโยชนแของศิลปะตามหลักจิตวิทยา 7 ประการ ของอัน
เลน เดอ โบตอง (Alain de Botton) และจอหแน อารแมสตรอง (John Armstrong)  ที่เชื่อมโยงกับ
แนวคิด รูปแบบ และการใชสัญลักษณแในงานศิลปะ 

 1.1 กรณีของเมตตา สรุปได้ 6 ประการดังนี้ 
1) ความทรงจ า (Remembering) 

 ภาพวาดลายเสนจากความทรงจําของลูกชาย กลายมาเป็นตนแบบประติมากรรมโครเชตแ 
ในผลงานชุด “เสนใยแหงความรักของแม” (Thread of Love from Mother) สรางสรรคแผลงาน
ศิลปะผานความรูสึกของตนเอง ผลงานศิลปะในชุดนี้ของเมตตาจึงเป็นเหมือนการนําภาพวาดจาก
ความทรงจําของลูกชาย มารวมเขากับความรูสึกในความทรงจําของตนเอง  และถายทอดออกมาเป็น
งานศิลปะ 
 จากแนวคิดของการโหยหาอดีตในผลงานชุด “ความคิดคํานึงถึงหวงเวลาที่ผานเลย
ภายในจิตใจฉัน (Nostsgia of mind)” ความทรงจําถูกแปลงเป็นสัญลักษณแในงานศิลปะ ทั้งที่เป็น
รูปทรงวัตถุสิ่งของที่ผูกพัน เพ่ือวางรูปแบบการจัดองคแประกอบภาพและใชเป็นสัญลักษณแ ชุดของเลน
ตุ฿กตากระดาษ เป็นสัญลักษณแแทนการโหยหาชวงเวลาของความสุขในอดีต  ภาพถายครอบครัว เป็น
สัญลักษณแท่ีวาดวยเรื่องของความสัมพันธแที่บอกเลาความรูสึกผูกพันและความคิดถึงบุคคลอันเป็นที่รัก 
คํารองของบทเพลง ความทรงจําในรูปแบบของเสียงมาปักเป็นตัวอักษรในลักษณะคลื่นโคงโยเย ยืด 
หด บิดเบี้ยวเพ่ือแทนถึงจังหวะที่หลากหลายของเสียงจากบทเพลงในความทรงจําที่มีความหมายถึง
บุคคลอันเป็นที่รักซึ่งไดแก ลูกชาย พ่ีชาย และคนรัก รวมไปถึงการการปักตัวอักษรขอความตางๆ จาก
หนังสือและการจดบันทึก มาใหเป็นสัญลักษณแในการแสดงออกถึงภาวะอารมณแที่ทวมทนเมื่อยอน
คิดถึงอดีตในชวงเวลานั้นๆ อีกดวย 

2) ความหวัง (Hope) 
 มีการใชสัญลักษณแเพ่ือสื่อถึงความหวัง “บานสีเทาที่บนหลังคาปรากฏเป็นตัวอักษร 
พยัญชนะไทย ก.ไก - ฮ.นกฮูก แทน ความหวังที่อยากใหลูกของตนไดรับโอกาสในการเขาเรียนหนังสือ 
และทํากิจกรรมตางๆ ไดเหมือนเด็กปกติ มีการใชสัญลักษณแในเชิงอุปมาอุปมัย เชน “ดอกไมสีขาว” 
ใน Nostalgia 2, 2558 (ภาพที่ 77)  ซึ่งแฝงนัยยะถึง การเลือกมองหาความหวังในวันที่มืดมน 
นอกจากนี้ยังมีการใชสัญลักษณแใบหนาศิลปินที่กําลังการหลับตา เพ่ือแทนถึง การหลับตาเพ่ือเพอฝัน
ถึงสิ่งที่คาดหวัง อีกดวย 
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3) ความเศร้า (Sorrow) 

 ภาพครึ่งตัวของศิลปิน (Self-portrait) ที่แสดงสีหนาเศราหมน แววตาที่มองเหมอ การ
วางมือกุมใบหนา ปิดหู ปิดตา ปิดปาก เป็นภาษากายที่บอกเลาความรูสึกในชวงเวลาเศราโศกเสียใจ 
อยางตรงไปตรงมา  
 มีการสัญลักษณแท่ีมีความหมายแฝงในเชิงอุปมาอุปมัย ไดแก “ฝน” ในผลงาน Nostalgia 
2, 2558 (ภาพท่ี 77)  แทนถึง บรรยากาศขมุกขมัว ความมัวหมนโศกเศรา ความรูสึกวางเปลามองไม
เห็นทางออก  
 “นกที่เห็นเพียงสวนหาง” (นกที่ปราศจากเสียงรอง) เป็นสัญลักษณแที่ศิลปินใช แทนถึง 
ความรูสึกหวงคํานึงของการหยุดคิด ที่ทุกอยางเงียบงัน ทุกขแระทมจนพูดไมออก ราวกับการมีชีวิตที่ไร
ซึ่งชีวิต ความรูสึกดังกลาวนี้เทียบไดกับความรูสึกช็อก (Shock) ซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่จะเกิดขึ้นเป็นอันดับ
แรกของกลไกการปูองกันของบุคคลที่ตองเผชิญความเจ็บปวด ทําใหมีอาการชินชา ขาดความรูสึกไป
ชั่วขณะ 

4) ความเข้าใจในตนเอง (Self-understanding) 
 มีการใชสัญลักษณแตางๆ เป็นการแสดงออกถึงภาวะอารมณแความรูสึกผานภาพเหมือน

ตนเอง (Self-portrait) ในอิริยาบถตางๆ ผานการแสดงออกทางสีหนา แววตา และทาทางที่คอนขาง
จะตรงไปตรงมา ภาพเหลานั้นลวนมีตนแบบมาจากภาพถายตนเองของศิลปิน ที่มักจะถายภาพตนเอง 
เพ่ือเก็บบันทึกอารมณแความรูสึกในชวงเวลา ณ ขณะนั้นเอาไว จากทฤษฏีการใชภาพถายใน
กระบวนการบําบัดของจูดี้ ไวเซอรแ (Judy Weiser) กลาวไววา การถายภาพตนเอง จะชวยเปิดโอกาส
ใหบุคคลไดทําการสํารวจภาวะอารมณแความรูสึกของตนเอง ระบายความอัดอ้ันดันใจ ทําใหเกิดความ
เขาใจของตนเองมากขึ้น สัญลักษณแใบหนาเศราที่กําลังลืมตา ของภาพเหมือนตนเองของศิลปิน แทน
ถึง การเปิดตาเพื่อการยอมรับความจริง 

5) การเติบโต (Growth) 
 สําหรับเมตตาแลว การทําหนาที่แมในการเลี้ยงดูลูก ใหเขาเติบโต ความรักของแมจึง
เปรียบไดกับการกอรูปของประติมากรรมโครเชตแที่เกิดจากการถักเสนดายเล็กๆ ไปเรื่อยๆ ตองใชทั้ง
ความพยายาม ความขยัน อดทน โครเชตแจึงเป็นสัญลักษณแของ การเติบโต 

6) การเห็นคุณค่า (Appreciation) 
 รูปทรงของประติมากรรมโครเชตแที่บิดเบี้ยว เกิดจากการที่เมตตาเล็งเห็นถึงคุณคาพิเศษ 
จากความงามในความไมสมบูรณแ ในภาพวาดลายเสนของลูก แลวหยิบลักษณะเฉพาะดงกลาว นั้นมา
เป็นตนแบบในการทํางานศิลปะ 
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1.2 กรณีของวัชราพร สรุปได้ 6 ประการดังนี้ 
1) ความทรงจ า (Remembering) 

 แนวคิด รูปแบบ และการใชสัญลักษณแในผลงานศิลปะของวัชราพรทั้ง 2 ชุด แสดงออก
ใหเห็นอยางชัดเจนถึงการตระหนักถึงความทรงจําและความรูสึกในชวงเวลาขณะตั้งครรภแอยูในทุก
ขณะจิตของศิลปิน ที่มีจิตใจผูกพันกับบุตรในครรภแ ภาพสตรีตั้งครรภแ จึงแทนความทรงจําที่เกิดขึ้น
เพ่ือถายทอดอารมณแความรูสึกในชวงเวลาที่มีโอกาสไดทําหนาที่ของ แม (แมจะเป็นเพียงแคใน
ชวงเวลาที่ตั้งครรภแ) 
 ดอกหางนกยูง เป็นดอกไมที่มีความหมายเฉพาะตัวกับศิลปิน เป็นดอกไมที่ผูกพันและมี
ความทรงจํารวมกันมาตลอดชีวิต สีแดงมีนัยยะแสดงถึงเลือดและชีวิต 
 แมว สัตวแเลี้ยงที่มีความผูกพันเป็นพิเศษ และเคยสูญเสียแมวที่เคยเลี้ยง 3 ครั้ง แมวจึง
เป็นสัญลักษณแ ความสูญเสียในอดีตท่ีอยูในความทรงจํา 
 ในผลงานชุด “ในอุทร (In Amnion)” มีลักษณะการวางสีที่โดดเดน โทนสีโดยรวมที่
ศิลปินเลือกใชแสดงใหเห็นถึงความสดใส ออนหวาน เพ่ือแสดงอารมณแความคิดถึงลูกสาวที่จากไปใน
การการตั้งครรภแทองแรก ทําใหเห็นไดวา แมวาวัชราพรจะมีโอกาสตั้งครรภแอีก 2 ครั้งแลวแทงไป แต
ความผูกพันจิตใจกับลูกสาวคนแรกก็ยังคงอยูในความทรงจํา 

2) ความหวัง (Hope) 
 มีความเชื่อท่ีมีอิทธิพลของญี่ปุุนที่วา ถาพับนกกระดาษ1000 แลวจะสมหวัง ศิลปินจึงนํา
สัญลักษณแของ “นกกระดาษ” พ่ีบินพา “รัง”(รูปทรงวงกลมๆ สีขาว) แทนความหวังที่หลุดลอยไป 
ผูวิจัยยังพบวา สัญลักษณแดังกลาว ที่ความใกลเคียงกับตํานานความเชื่อโบราณกอนศาสนาพุทธเรื่อง 
“ขวัญ” ที่กลาววา “ขวัญ”(ที่มีลักษณะเป็นวงกลม) จะลอยจากรางออกไปเมื่อตาย พิธีสูขวัญจะเป็น
การสวดรองเพลง เพ่ือใหนกบินนําทางขวัญไปสูเมืองฟูา 
  มีการใชสัญลักษณแเทวดาและนางฟูาในรูปแบบ “ตัวนางในแบบจิตรกรรมไทย” เป็น
ภาพแทนของความดีงามที่คอยปกปูองรักษาชีวิต แสดงใหเห็นถึงความหวังดีที่สงไปถึงลูกนอย   
 นอกจากนี้ยังมีสัญลักษณแท่ีศิลปิน แฝงนัยยะถึง “ความผิดหวัง, ไมสมหวัง” เอาไว โดยใน
ทําใหสิ่งๆ นั้นอยูใน “ความไมสมบูรณแ”  ไดแก ดอกกลวยไมที่เฉี่ยวเฉาโรยรา รูปทรงครึ่งวงกลมที่
ศิลปินจงใจใชเป็นภาพแทนของดวงจันทรแครึ่งดวงที่มีแสงสลัวเพ่ือแทนความหวังอันริบหรี่ หรือการใช
เทคนิควาดเสนดินสอดํา เพ่ือสรางมิติสีขาว-ดําที่แทนความหวังที่เป็นเพียงภาพราง 
 ผลงานชุด “ในอุทร” แสดงใหเห็นถึงความหวังที่อยากจะกลับไปมีชวงเวลาการตั้งครรภแ
อีกครั้ง โดยการใชรูปทรงของเมล็ดพันธุแ เป็นสัญลักษณแของการเจริญงอกงาม แทนถึงความหวังที่จะ
ไดทะนุถนอมเฝูาดูลูกนอยเจริญเติบโต เห็นไดชัดจากผลงาน “ในอุทร: ในความงอกงาม, 2554” ภาพ
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ทารกในครรภแตลอดระยะเวลา 9 เดือน แทนความหวังที่อยากจะขอโอกาสอีกสักครั้งที่จะมีชวงเวลา
ของการตั้งครรภแที่สมบูรณแ 

3) ความเศร้า (Sorrow) 
 ผลงานชุด ความเศราอันงดงาม แนวคิดของความเศราโศกเสียใจ ความรูสึกอาลัยตอการ
จากไปของลูก ปฏิกิริยาความเศราโศกที่เกิดขึ้น แสดงออกใหเห็นอยูในสัญลักษณแตางๆ ซึ่งปรากฏชัด
อยูในผลงาน “ความหวังสีหมน, 2552” ซึ่งเป็นผลงานชิ้นแรกที่ทําหลังจากท่ีลูกจากไป สัญลักษณแที่ใช
มีเพียง ดอกกลวยไมที่รวงโรย 
  มีการใชรูปทรงของดอกกลวยไมจํานวนมาก กระจายหนาแนนเต็มพื้นที่ ในขณะนั้น

ยังคงหนักหนวง นอกจากความเศราสรอย หดหู สับสนแลว ยังมีความไมมั่นใจกับความรูสึกที่
เกิดขึ้น171 

4) ความเข้าใจในตนเอง (Self-understanding) 
 เมื่อดูภาพรวมทั้งหมดของผลงานชุด “ความเศราอันงดงาม” ทั้ง 5 ชิ้น จะเห็นถึง
ความรูสึกเศราโศกที่คอยๆ คลี่คลาย แสดงออกใหเห็นในงานศิลปะผานสัญลักษณแ การจัด
องคแประกอบศิลป จนมาถึงผลงานงานชิ้นสุดทาย “หวังสุดทายในเดือนกรกฎา ,2553” ที่ศิลปินใช
สัญลักษณแภาพครึ่งตัวของศิลปิน 2 ภาพที่แสดงออกใหเห็น 2 บุคลิก ระหวางคนที่มีความหวังและ
เฝูาคอย กับอีกคนที่กมหนายอมรับสัจธรรมของชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 

171 "การแปรคาอารมณแสูการสรางสรรคแงานศิลปะ: กรณีศึกษาผลงานศิลปะชุด “ความเศราอันงดงาม”." 
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2. สรุปการศึกษาวิเคราะห์กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการบ าบัดเยียวยาจิตใจใน

แต่ละช่วงเวลา  

 2.1 สรุปการศึกษาวิเคราะหแกระบวนการสรางสรรคแผลงานศิลปะของเมตตา สุวรรณศร 

ซึ่งชี้ใหเห็นถึงการบําบัดเยียวยาจิตใจ (ตารางที่ 1) 

 2.2 สรุปการศึกษาวิเคราะหแกระบวนการสรางสรรคแผลงานศิลปะของวัชราพร อยูดี ซึ่ง
ชี้ใหเห็นถึงการบําบัดเยียวยาจิตใจ (ตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 1 กระบวนการสรางสรรคแผลงานศิลปะของเมตตา สุวรรณศร ที่สอดคลองกับแนวคิดการ
บําบัดเยียวยาจิตใจ 

ชุด
ผลงาน
ศิลปะ 

การกระทํา 
(กระบวนการสรางสรรคแ) 

แนวคิดพ้ืนฐานที่เกี่ยวกับ
การบําบัดเยียวยาจิตใจ 

ผลของการกระทํา 

เสนใย 
แหง 

ความรัก
ของ 
แม 
 

Thread 
of Love 
from 

Mother 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การวาดภาพของลูก
ออทิสติก 
 
 
 

 

 ศิลปะบําบัด  
(Art therapy) 

 เชื่อมโยงความสัมพันธแ
ระหวางแมกับลูก 
 

 

 สงเสริมใหลูกมีพัฒนาการ
ที่ดีข้ึน มีสมาธิจดจอ นิ่ง
ไดนานขึ้น  

 เป็นเครื่องมือสื่อสาร 
กอใหเกิดความเขาใจซึ่ง
กันและกันระหวางแมกับ
ลูก เกิดการเรียนรูและ
เติบโตไปพรอมๆ กัน 

 ใชภาพวาดลายเสน
ของลูกเป็นตนแบบ
ในการสรางสรรคแ
ผลงานศิลปะ 

 เห็นคุณคา 
 

 แสดงออกใหเห็นถึง
ศักยภาพของเด็ก 
ออทิสติก  

 เกิดความภาคภูมิใจทั้งแม
และลูก 

 เทคนิคการถักโคร
เชตแ 
 
 
 
 

 

 เบี่ยงเบนความสนใจ  

 ระบายอารมณแรูสึก
ดานลบ 

 การโอบอุม ดูแล 
 

 สงเสริมใหเกิดสมาธิ  

 จดจออยูกับการทํางาน
มากขึ้น  

 มีสติ ตระหนักถึง
ความรูสึกอยางเป็น
ปัจจุบันขณะ  

 คิดฟูุงซานนอยลง  

 ผอนคลายจากความตึง
เครียด 
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ตารางที่ 1 (ตอ) กระบวนการสรางสรรคแผลงานศิลปะของเมตตา สุวรรณศร ที่สอดคลองกับแนวคิด
การบําบัดเยียวยาจิตใจ 

ชุด
ผลงาน
ศิลปะ 

การกระทํา 
(กระบวนการสรางสรรคแ) 

แนวคิดพ้ืนฐานที่เกี่ยวกับ
การบําบัดเยียวยาจิตใจ 

ผลของการกระทํา 

ความคิด
คํานึงถึง 
หวงเวลา 
ที่ผานเลย
ภายใน 
จิตใจฉัน  

 
Nostsgia 

of 
Mind 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ใชสัญลักษณแที่มี
ความหมายสวนตัวกับ
ศิลปินในงานศิลปะ 

 
 
 

 

 การบําบดัแนวเร่ืองเลา 
(Narrative therapy) 

 แฝงนัยยะ/แทนอารมณแ
ความรูสึก 
ที่เก่ียวของกับจิตวิทยา
ในงานศลิปะ 

 

 รูสึกปลอดภัยที่จะการระบาย
ความรูสึก 

 เกิดการเรียบเรียง
ประสบการณแเพื่อนําไปสูการ
คนพบตนเอง เขาใจตนเอง  

 เอ้ือใหไดตระหนักถึงความ 
รูสึกนึกคิดที่มีตอเหตุการณแที่
เกิดขึ้น และมองปัญหาตางๆ 
ในมุมที่แตกตางๆ ไปจากเดิม 
(มุมมองแงบวก) 

 ใชภาพถายตนเองใน
งานศิลปะ 

 

 การใชภาพถายใน
กระบวนการบาํบดั 
(Phototherapy) 

 สํารวจตัวตนและทบทวนตน 
เองผานภาพถาย เอ้ือใหไดทํา
ความรูจักและรูเทาทนั
อารมณแของตัวเอง 

 ใชงานหัตถกรรมของ
ผูหญิง 
(ปักเย็บ ดุนนูน ปักฉลุ 
โครเชรแ) 
 
 
 

 

 เบี่ยงเบนความสนใจ  

 ระบายอารมณแรูสึก
ดานลบ 

 การโอบอุม ดูแล 
 

 สงเสริมใหเกิดสมาธิ  

 จดจออยูกับการทํางาน
มากขึ้น  

 มีสติ ตระหนักถึงความ 
รูสึกอยางเป็นปัจจุบัน
ขณะ  

 คิดฟูุงซานนอยลง  

 ผอนคลายจากความตึง
เครียด 
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ผลสรุปของการศึกษาของเมตตา สุวรรณศร 
จากการศึกษาแนวคิดศิลปะเพ่ือการบําบัดที่สอดคลองเชื่อมโยงกันกับกระบวนการ

สรางสรรคแผลงานศิลปะของเมตตา สุวรรณศร สามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 
1. กระบวนการสรางสรรคแผลงานศิลปะของเมตตา มีความสอดคลองกับแนวทางการ

บําบัดทั้งดานแนวความคิด รูปแบบ และสัญลักษณแในงานผลงานที่สะทอนใหเห็นถึงสิ่งที่อยูภายจิตใจ
ของเมตตาไมวาจะเป็นความทรงจํา ความหวัง ความเศรา ความเขาใจในตนเอง การเติบโต และการ
เห็นคุณคา 

2. การใชภาพถายตนเอง เป็นวิธีหนึ่ งในการใชภาพถายในกระบวนการบําบัด 
(Phototherapy) เอ้ือสํารวจตัวตนและทบทวนตนเองผานภาพถาย ทําใหไดทําความรูจักและรูเทาทัน
อารมณแความรูสึกของตัวเองไดชัดเจนขึ้น และเป็นวิธีหนึ่งในการระบายปัญหาความอัดอ้ันตันใจ 

3. ความโดดเดนของโครเชตแ (Crochet) และหัตถกรรมการเย็บปักถักรอย ซึ่งเป็น
เทคนิคหลักท่ีใชสรางสรรคแผลงานศิลปะยังเป็นกระบวนการสําคัญท่ีชวยเบนความสนใจจากความทุกขแ
ที่กําลังเผชิญ ทําใหมีสติอยูกับปัจจุบันขณะ และสงผลทําใหเกิดความภาคภูมิใจและการยอมรับนับถือ
ตนเอง  

4. กระบวนการสรางสรรคแศิลปะเชื่อมโยงความสัมพันธแระหวางแมกับลูก เห็นถึงการ
เรียนรูที่จะเติบโตไปพรอมๆ กัน ศิลปะถือเป็นสวนสําคัญชวยใหพัฒนาการของลูกชายออทิสติกดีขึ้น 
การวาดภาพชวยใหลูกชายที่มีภาวะ Hyperactivity นิ่งไดนานกวาเดิมและมีสมาธิในการทําสิ่งตางๆ 
มากขึ้น นอกจากนี้การสื่อสารโดยใชการวาดภาพทําใหลูกชายออทิสติกสามารถทําความเขาและจดจํา
สิ่งตางๆ ไดดียิ่งข้ึนอีกดวย 
 
 
 
 
 
 



 179 

ตารางที่ 2 กระบวนการสรางสรรคแผลงานศิลปะของวัชราพร อยูดี ที่สอดคลองกับแนวคิดการบําบัด
เยียวยาจิตใจ 

ชุดผลงาน
ศิลปะ 

การกระทํา 
(กระบวนการสรางสรรคแ) 

แนวคิดพ้ืนฐานที่เกี่ยวกับ
การบําบัดเยียวยาจิตใจ 

ผลของการกระทํา 

ความเศรา
อันงดงาม 

 
Beautiful 
Sadness 

 
 
 
 
 

และ 
 
 
 
 
 
 

ในอุทร 
 

In 
Amnion 

 

 การทําแบบราง ดวย
ลายเสนงายๆ อยางท่ี
เขียนขึ้นอยางฉับ
พลับ 

 เทคนิควาดเสน 

 การระบายอารมณแ
ความรูสึกดานลบ 

 ถายเทความรูสึก 

 ระบายความรูสึกดาน
ลบทิ้งไป ยิ่งทําออกมา
จํานวนมาก ก็ยิ่งระบาย
ความรูสึกออกไปไดมาก 
สงผลใหเกิดการตระหนัก
รูและสะทอนใหเห็นความ
จริงที่เกิดข้ึน 

 การใชสัญลักษณแท่ีมี
ความหมายสวนตัว
กับศิลปิน 

 แฝงนัยยะ/แทน
อารมณแความรูสึกที่
เกี่ยวของกับจิตวิทยา
ในงานศิลปะ 
 

 เกิดการเรียบเรียง
ประสบการณแเพ่ือนําไปสู
การคนพบตนเอง เขาใจ
ตนเอง  

 เอ้ือใหไดตระหนักถึง
ความรูสึกนึกคิดท่ีมีตอ
เหตุการณแที่เกิดข้ึน และ
มองปัญหาตางๆ ในมุมที่
แตกตางๆ ไปจากเดิม 
(มุมมองแงบวก) 

 การศึกษาสรีระวิทยา
ของรกอยางจริงจัง 

 จิตวิทยาแนวพุทธ 
 

 เกิดการยอมรับและเขาใจ
ตามความเป็นจริง 

 เทคนิคปะติดเยื่อ
กระดาษ 

 ถายเทความรูสึก 

 ย้ําเตือนความรูสึก 

 สมาธิ  

 เกิดความรูสึกมั่นคงทาง
จิตใจ 

 การตั้งชื่อผลงาน  สรุปความคิด ณ 
ขณะนั้น 

 

 เขาใจความคิด การ
กระทํา และความรูสึก
อยางชัดเจนยิ่งขึ้น 
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ผลสรุปของการศึกษาของวัชราพร อยู่ด ี
จากการศึกษาแนวคิดศิลปะเพ่ือการบําบัดที่สอดคลองเชื่อมโยงกันกับกระบวนการ

สรางสรรคแผลงานศิลปะของวัชราพร สามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 
1. วัชราพรสามารถใชศักยภาพและเครื่องมอืที่ตนเองมี ในการบําบัดเยียวยาตัวเองดวย 

โดยที่ไมตองพ่ึงนักบําบัด  
2. กระบวนการสรางสรรคแผลงานศิลปะของวัชราพร มีความสอดคลองกับแนวทางการ

บําบัดทั้งดานแนวความคิด รูปแบบ และสัญลักษณแในงานผลงานที่สะทอนใหเห็นถึงสิ่งที่อยูภายจิตใจ
ของวัชราพรไมวาจะเป็นความทรงจํา ความหวัง ความเศรา ความเขาใจในตนเอง 

3. การทําแบบรางที่เขียนอยางฉับพลัน เป็นชวงเวลาที่เปิดโอกาสใหการระบายอารมณแ
ความรูสึกดานลบทิ้งไป  และถายเทความรูสึกลงไปในงานศิลปะ ในขั้นตอนนี้จะชวยใหเกิดการ
ตระหนักรูและสะทอนใหเห็นความจริงที่เกิดขึ้น นอกจากนี้การศึกษาสรีรวิทยาของรกอยางจริงจัง 
เพ่ือเป็นขอมูลในการทํางานศิลปะ เป็นขั้นตอนที่มีสวนสําคัญที่ทําใหศิลปินไดทําความเขาใจในสิ่งที่
ตนเองเผชิญและยอมรับสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นไปตามหลักการของจิตวิทยาแนวพุทธ 

4. กระบวนการของเทคนิคปะติดเยื่อกระดาษผสมสี มีการใชมือบีบ กด สัมผัสโดยตรง
กับวัสดุ เป็นเสมือนการย้ําเตือนความรูสึกของตนเองและระบายความเศราออกไป  

5. ผลสําเร็จของผลงานที่ออกมา  ทําใหศิลปินมีกําลังใจในการทํางานศิลปะ เกิดความ
ภาคภูมิใจ และเห็นคุณคาในตัวเอง  
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ข้อเสนอแนะ 

 การศึกษานี้มิใชการสรุปในทางจิตวิทยาหรือจิตเวช หากแตเป็นมุมมองการวิเคราะหแแนว

ทางการบําบัดผานกระบวนการสรางสรรคแทางศิลปะของศิลปิน ซึ่งนาจะเป็นประโยชนแกับแนวทาง

ศิลปกรรมบําบัด เพราะเป็นการบงชี้ไดวากระบวนการสรางสรรคแศิลปะสามารถนํามาใชในการบําบัด

เยียวยาความเศราโศกเสียใจไดจริง  

 สําหรับผูที่ตองการศึกษาวิจัยประเด็นดังกลาวตอไปในอนาคตควรเจาะลึกขอมูลทาง

จิตวิทยา ศิลปะบําบัดและ/หรือการบําบัดในรูปแบบตางๆ ที่ใชสําหรับบําบัดบุคคลทั่วไปที่ประสบ

ปัญหาและมีประสบการณแคลายคลึงกับศิลปิน เพ่ือพิจารณาเปรียบเทียบวามีวิธีการบําบัดที่เหมือน

หรือแตกตางกับแนวทางของศิลปินอยางไร นอกจากนี้ควรเจาะลึกถึงการใชเครื่องมือศิลปะ  และ

เทคนิคของกระบวนการศิลปะบําบัดที่หลากหลาย ซึ่งจําเป็นตอการใชในการวิเคราะหแ 
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สัมภาษณ์ เมตตา สุวรรณศร (ครั้งที่ 1) 
เรื่อง กระบวนการสรางสรรคแผลงานศิลปะของเมตตา สุวรรณศร 
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559  
ณ หองภาพพิมพแ วิทยาลัยเพาะชาง มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทรแ 
 
ภูพิงค์ ช่วยเล่าถึงแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานชุด “Nostalgia” คร่าวๆ ให้ฟัง

หน่อยได้ไหมคะ 

เมตตา  ทําเรื่องของตัวเอง ใชวัฒนธรรมในรูปแบบเกาๆ ในการนําเสนอ ตั้งแต
กรอบ คือใชเทคนิคในทั้งกระบวนการเลย นํามาผสมผสานกับงานสมัยใหม เชน การ
นําไปอิงคแเจ็ทลงบนผา ก็ตองเลือกเป็นผาชนิดที่คิดวาตรงกับเทคนิคที่ตองการที่จะ
ทํา อยางเชนงานปักดุนนูนที่นํามาใชเป็นลักษณะของงานโบราณ การปักผาเป็น
ความถนัดของผูหญิงตั้งแตอดีตจนถึงปัจจุบันอยูแลว เพราะฉะนั้นเวลาเราปักผาไป
เราก็จะรูสึกถึงความสงบ ความสุขบางอยาง แลวก็แสดงอัตลักษณแของผูหญิงเกิดขึ้น
ดวย จากการปักตัวอักษรแตละตัวนั้น ทุกตัวที่พ่ีใสลงไปพ่ีมีความคิดตั้งแตแรกอยู
แลววาพ่ีตองการยอนรําลึกถึงความทรงจําในอดีตที่ผานเลยไปของตัวเอง มันรวม
ตั้งแตความทรงจําที่ดี ความทรงจําที่เจ็บปวด ความทรงจําที่อยากใหยอนกลับคืนมา
แตทําไมได แตทุกครั้งที่เราเปิดไปดูรูปเกาๆ ภาพๆ นั้นมันจะพาเรายอนนึกกลับไปสู
อดีต เป็นเสมือน Time machine ตัวหนึ่ง ที่พาพ่ีไปยอนกลับไปสูความทรงจําเมื่อ
ตอนที่พ่ีแตงงาน ตอนที่ลูกเพ่ิงคลอด หรือตอนที่ผิดหวังในชีวิต 

   ...พ่ีขอเลาถึงผลงานชุดที่เก่ียวกับลูกกอน 
 ชิ้นที่ 1 ปักผาไมเสร็จ “LOVE, 2558” 

อยางภาพนี้ ตอนแรกพ่ีตองการจะนําเสนอในโครงการเสนใยแหงความรัก
ของแมตอนปริญญาเอก แตพอทําไปแลวมันไมใช อาจารยแก็เลยบอกวาใหลอง
เปลี่ยน แตงานชิ้นนี้เป็นงานชิ้นที่ยังชอบอยู เพราะกอนหนานี้พ่ีก็เคยทํางานปักดุน
นูน แลวพ่ีก็เป็นคนท่ีชอบในกลุมของงานหัตถกรรมทุกชนิดอยูแลว ไมวาจะเป็นงาน
เย็บปักถักรอย งานยอมผา งานบาติก พ่ีเรียนรูและทําไดหมดทุกอยาง 

 ก็เลยรูสึกวางานปักผามันเหมือนการเลี้ยงลูกเลยนะ เพราะการเลี้ยงลูกทุก
วันมันก็คือการที่เราเอาใจใส เปรียบกับการที่เราตองเพงสมาธิไป แลวยิ่งเรามีลูกเป็น
ออทิสติกนะคะ ถาใครมีจะรูวามันยากกวาการเลี้ยงดูลูกปกติอีกเป็นหลายรอยเทา 
เพราะวาลูกออทิสติกนั้น กินอาหารไม เหมือนปกติทั่วไป แลวลูกมีสภาวะ 
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Hyperactive ผสมสูงมาก ซึ่งเราจะตองศึกษาการดูแลสารพัดทุกสิ่งอยาง 
เพราะฉะนั้นรูปแมกับลูกนี้แทนความรูสึกของพ่ีที่มีกับลูกไดมากมาย 

ผายับๆ พี่ก็จงใจใหมันยับ พ่ีไมไดอยากใหมันเป็นอะไรที่ตึงเรียบดวยเพราะ
พ่ีรูสึกวาโลกปัจจุบันนี้มันโหดรายนะ มันไมไดนาอยูสําหรับเด็กที่ใสสะอาดบริสุทธิ์
เลย เด็กออทิสติกเขามีธรรมชาติที่เป็นเหมือนเสนตรง คือถาเปรียบเป็นนักกีฬา เขา
จะไมสามารถวิ่งหรือทํากิจกรรมอะไรที่มีความสลับซับซอนไดเลย เขาจะเหมาะกับ
การวิ่งเสนตรงไปหาเสนชัยอยางเดียว ถาเราไปทําอะไรใหเขาวอกแวกมากๆ เขาก็
จะหลุดจากกสมาธิทันที เห็นไหมคะ แคผาก็มีความหมายวาตองการใหยับเพราะ
สังคมมันโหดราย 

ในงานปักก็แสดงถึงความพยายามของความเป็นแมที่พยายามจะปักเข็มขึ้น
ลงนับลานๆ ครั้ง เพ่ือจะกอรูปลูกชายรูปนี้ใหเสร็จ แตในภาพก็ปักไมเสร็จเพราะคิด
วาชีวิตของคนเราทุกวันนี้มันตองเติบโตไปพรอมๆ กัน พ่ีคงไมสามารถปักรูปนี้เสร็จ
ไปไดจนวันที่พ่ีตาย พ่ียังคงตองปักตอไป มันเป็นการแทนคาของความรูสึกตัวเอง
ดวยวาทําไมเราถึงทํามันไมสําเร็จ ไมเสร็จสักที 

การหลับตาก็มีความหมาย พ่ีไมตองการที่จะลืมตาในงานชิ้นนี้ เพราะพ่ีมี
ความรูสึกวาพี่กําลังหลับฝันอยู นี่คือความฝันนะ พ่ีอยากมีลูก พยายามอดทนทําเด็ก
หลอดแกวมา 6 ปีดวยความทรมาน ถารูชีวิตพ่ีแลวจะรูสึกมันเศรามาก ถาใครรูสิ่งที่
พ่ีทําเนี่ยพ่ีกลาพูดเลยวาพ่ีชํานาญเรื่องการทําเพราะพ่ีทํามาทุกโปรแกรม ทุกขั้นตอน 
แบบที่สามารถพูดแบบหมอไดเลยถึงเรื่องกระบวนการทํา IBF เพราะทํามานาน แลว
มีความรูสึกวาตัวเองเป็นไมโอมาในชั้นกลามเนื้อมดลูก ซึ่งเป็นชนิดที่หมอบอกวาไม
สามารถทําการผาตัดได ซึ่งนองดาเตเขานาสงสารมากที่ตอนที่ตั้งครรภแ ตัวเขาไป
เกาะอยูในสวนของรกท่ีหมออธิบายวาครึ่งหนึ่งของสวนที่เกาะเป็นเหมือนกับซีเมนตแ
คือดูดอาหารไมได อีกครึ่งหนึ่งก็อยูกับผนังมดลูก แตก็ยังรอดมาได 

นองเกิดมาดวยความหวังที่เต็มเปี่ยม แตในภาพนี้ (ภาพปัก) พ่ีจงใจจะทําให
หลับตาทั้งท่ีตนแบบเป็นรูปลืมตานะ แตพ่ีปักใหตัวพ่ีหลับตาเพราะกําลังจะบอกวานี้
เป็น Day dream ของฉัน แลวฉันไดทําฝันดวยมือของตัวฉันเอง นั่นก็คือดวยการปัก
เข็มลงไปดวยมือของฉันเอง ไมมีใครชวยฉัน เทพเจาไมไดชวย เทพยดาไมไดชวย ฉัน
ทําดวยตัวฉันเอง งานชิ้นนี้ไมไดใสกรอบ แตใสไวในสะดึง เพราะคิดวามันยังตองปัก
ตอ ยังปักไมเสร็จ 
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ชิ้นที่ 2 รูปตุ฿กตากระดาษ “Nostalgia 4, 2558” 
พ่ีมีความรูสึกวาพอมีลูกปฺุบพ่ีก็รูสึกมีความสุขจังเลย เพราะพ่ีเป็นผูหญิงที่

ชอบแตงตัว เป็นคนที่บาแฟชั่น ตองบอกกอนเลยวาพ่ีเป็นคนที่รักตัวเองมาก
เมื่อกอนเป็นคนที่แบบคิดแตตัวเอง แตพอเรามีลูกแลวนั้น ชีวิตเราเปลี่ยน ลูกเป็นครู
ที่สอนใหพ่ีเป็นคนเต็มคนมากขึ้น จากเมื่อกอนนี่รูสึกวาเห็นแกตัวจังเลย อยากได
อะไรก็ซื้อเพ่ือปรนเปรอความรูสึกความชอบของตัวเอง แตพอมีลูกแลวเปลี่ยนทันที 
จากที่เคยกินอะไรอรอยๆ จะหยุดกินทันทีเลย รูสึกวาอยากเก็บกลับไปใหลูกกิน
เพราะถาลูกไดกิน ลูกคงชอบเหมือนที่ฉันชอบ เพราะฉะนั้นไอความรักบริสุทธิ์นี่พ่ี
รูจักเลยนะ จากการรักกับลูกครั้งแรกเนี่ยคะ มันเกิดกับลูกเลย ลูกสอนใหพ่ีเป็นคนที่
ใจเย็นขึ้น สงบขึ้น ทําใหพ่ีมีความอดทนมากกวาคนปกติหลายเทา พ่ีจึงบอกกับทุก
คนวาใหดูชีวิตของตัวพ่ีไว ตัวพ่ีเป็นคนที่ชีวิตมีแตอุปสรรคนะ ตอนมีลูกก็เป็นอะไรที่
มียากมาก  

งานนี้ก็เป็นเรื่องของความสนุกของตัวเองนั่นแหละคะ ชีวิตคนเราถาจะ
เปรียบลูกก็ประดุจของเลนชิ้นหนึ่งที่ทําใหพ่ีมีความสุข เป็นของเลนที่มาตอลมหายใจ
ของพ่ี ทําเป็นตุ฿กตากระดาษเพ่ือที่จะดึงเอาความทรงจําสมัยกอนที่เคยเลนตุ฿กตา
กระดาษ แตปัจจุบันไมมีใครเลนตุ฿กตากระดาษกันแลวและมันกําลังจะถูกลืม แต
สําหรับคนอยางพ่ี ผูหญิงวัย 45 อยางพ่ีจะรูจักตุ฿กตากระดาษอยางดี เพราะวาเราได
เลนมันจนเคยชิน ความโหยหาอดีตของพ่ีมันยังคงฝังใจอยู กับตุ฿กตากระดาษ พ่ี
ยากจนมาจากครอบครัวที่พอแมเป็นครู เงินเดือนนอย มีลูก 5 คน พ่ีตองทํางานทุก
อยางเพ่ือจะเลี้ยงตัวเองใหรอด พ่ีจึงผูกพันกับตุ฿กตากระดาษนี้เพราะพ่ีจะเสียบไวใน
สมุดมากมาย ลูกก็เลยกลายมาเป็นสวนหนึ่งที่พ่ีนํามาใสไวในตุ฿กตากระดาษ แลวก็มี
ชุดตางๆ ที่พ่ีอยากจะเอามาสวมใสใหเขา เหมือนเขาเป็นของเลนอันหนึ่ง  

แมกระทั่งกรอบภาพ งานชุดนี้พ่ีคิดทํากรอบขึ้นเอง โดยตองการใหกรอบ
เป็นไปตามธีมของอารมณแในงานแตละชิ้น อยางชิ้นนี้ก็จะทํากรอบเป็นลายดอกไม
แทนความสดใส สนุกสนานราเริง แสดงถึงความสุข เพราะลูกเป็นเสมือนของขวัญ
ของพ่ี 

ชุดก็แทนถึงความเปลี่ยนแปลง แทนการมีชีวิตอยูของคน เพราะคนตายนั้น
เราไมเปลี่ยนเสื้อผา แตถาคนมีชีวิตเราจะมีเสื้อผาหลายๆชุด ที่ใชผลัดเปลี่ยนไปใน
แตละวันๆ จริงๆตอนแรกที่จะทําคือตองการทําเป็นสี 7 สีของ 7 วัน แลวก็เป็น 7 
วันที่เรายังตองอยูกับมันซึ่งจริงๆแลว มันก็คือกรอบที่ครอบบังคับใหเราอยูในกฎของ
สังคม ซึ่งเราอยากอยูรึเปลาก็ไมรู ตุ฿กตากระดาษที่เก็บไวในสมุดมันจะหลุดออกมา
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ขางนอก เปรียบกับชีวิตคนเราจริงๆ ทุกคนก็อยากออกนอกกรอบ อยากหนีออกจาก
กฎเกณฑแตางๆ เมื่อออกมาแลวเราจะสามารถจินตนาการกับทุกๆอยาง ทั้งจริงและ
ไมจริงได 

ชิ้นที่ 3 ภาพนองดาเตในกรอบวงรี “Nostalgia 7, 2558”  
ใชสัญลักษณแทุกๆ อยางที่เป็นตัวพ่ีไปใสในภาพของลูก ซึ่งแทนความ

ออนโยน ออนหวาน พ่ีเลือกใชภาพโปสเตอรแโบราณแลวใชคอมพิวเตอรแตัดตอเอารูป
ลูกตัวเองใสไปในภาพโปสเตอรแที่เป็นภาพงานเขียนสมัยโบราณ ที่เป็นรูปทรงวงรีก็
เป็นเพราะสมัยกอนเขาจะนิยมใชรูปทรงนี้ พวกวิกตอเรียอะไรพวกนั้นเคาจะใช
กรอบแบบนี้กัน แตก็ไมอยากใหอยูในกรอบเพราะมีความรูสึกวากรอบตางๆ มันคอย
บีบบังคับเราเหมือนกับกฎตางๆ ของสังคม งานของพ่ีสวนใหญจริงเป็น Free form 
ซึ่งจากภาพก็จะเห็นถึงความรัก ความออนหวานออนโยน  

รูปทรงของโครเชตแที่ปะติดอยูก็แทนถึงความเป็นแมที่โอบอุมลูก การปักมี
การใชเสนดายหลากหลายขนาดมากเลย ที่แทนถึงชีวิตของตัวพี่เองที่เวลาดูแลเขา พ่ี
เป็นแมที่มีหลายมิติ เชน เป็นผูหญิงที่ตองมีความเขมแข็ง ออนโยนที่สุด บางก็
ออนแอที่สุด บางทีก็รองไห แตทั้งหมดก็คือความเป็นแมของดาเต (เด็กชายฉัตธกร 
สุวรรณศร บุตรชายของเมตตา) ดอกไมที่ปักเป็นกุหลาบบางดอกเสร็จ บางดอกไม
เสร็จ เพ่ือจะบอกวาชีวิตรักของเรามันไมแนนอน ไมมีคําวาจบสิ้น อยูๆ ไปเราอาจจะ
ไปเจอใครอีกก็ได เราอาจจะมีชีวิตใหมก็ได มันคือการใหความหวังกับตัวเอง ดอก
กุหลาบมันแทนความรักที่เป็นความรูสึกในใจ มีการปักเพลงกลอมเด็ก โอกาเหวา
เอย... เป็นเพลงที่พ่ีรองกลอมลูก เป็นเพลงเกาที่เราหลับตาฟังก็จะนึกถึงวันเกาๆ ใน
การเลี้ยงดูลูกของพ่ี จริงๆ งานชุดมันก็คือเรื่องสวนตัวของพ่ีเป็นสวนใหญนะคะ 
(หัวเราะ) 

ชิ้นที่ 4 ปกแบบเรียนก. เอเย ก. กา “The Story of Us (Mather and Son)”  
ชิ้นนี้ตอนทํารองไหนะคะ เพราะเลมนี้เป็นหนังสือก.ไก - ฮ.นกฮูก มีตนแบบ

มาจากหนังสือของเด็ก มานะ มานี ชูใจ อะไรพวกนี้ ซึ่งเป็นหนังสือแบบเรียนระดับ
ปฐมวัยที่ลูกจะตองเขาเรียน แตทั้งหมดที่เห็นนี้ลูกพ่ีไมสามารถจะศึกษามันได 
เพราะเขาไมสามารถเขาระบบการศึกษาแบบเด็กปกติทั่วไปได จริงๆ ก็ยอมรับวา
ลึกๆ แลวพ่ีเป็นคนอมทุกขแนะคะ อมความเศราเหมือนวาความเศรามันติดตัวอยูกับ
พ่ีตลอด แตพ่ีพยายามเอาชนะมันโดยการสรางภาพลักษณแ โดยคอยบอกเตือนกับ
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ตัวเองอยูเสมอวาเราตองผานมันไปได ตองสูมากๆ ถามาเป็นพ่ีก็จะรูคะวามันไมงาย 
มันมีอีกหลายเรื่องที่ไมเคยเลาใหใครฟัง 

ในบานนี้พี่จะทําเป็นขาวดํา แลวบนหลังคาก็มีตัวอักษร ก.ไก ข.ไข ค.ควาย
...พ่ีกําลังพูดถึงบานที่เป็นโลกของเด็กปกติแบบที่ลูกพ่ีไมสามารถเป็นได มีโลกใน
จินตนาการของดาเตที่กําลังปีนหลังคา ทํานั่นทํานี่ ซึ่งจริงๆ แลวเขาทําไมได  

รูปพ่ีที่ซอนกันหลายๆ ภาพ ก็แทนตัวพ่ีในหลายมิติ ความรูสึกของการที่มี
ความหวังแลวก็คอยๆ สิ้นหวัง การถักทิ้งวัสดุลงมาใหหอยบางครั้งมันก็เหมือนกับ
การปลดปลง การปลอยวาง มีการปักเป็นเสนผมเป็นเทคนิคที่เรียกวาปักดุนนูน
กระทุงท่ีตองใชฟองน้ํารองบนผาดิบที่ขึงกับเฟรมใหตึงเป็นเหมือนสะดึงอันใหญ วาง
แคนวาสที่ผานการทําอิงคแเจ็ท ซึ่งผาจะแข็งและหนามากแลวปักดวยมือเพ่ือใหนูน
ขึ้นมา เข็มที่ใชทูไปเป็นสิบๆ เลม บางจุดมือก็เอ่ือมไมถึง ก็ตองใชความอดทนมาก 
ซึ่งก็เป็นความอดทนของผูหญิงที่จะทํางานหัตถกรรมประเภทนี้ได งานชิ้นนี้แสดงถึง
ความเศรา บางครั้งพ่ีกลาพูดวาพ่ีเหมือนคนหมดหวังในชีวิตพอสมควร แตมันไมมี
ทางเลือก ก็ยังตองอยูกับมันตอไป 

ชิ้นที่ 5 รูปถายครอบครัว (พ่ีนอง 5 คน) “Nostalgia 3, 2558” 
เป็นรูปครอบครัวที่มีพ่ีชายพ่ีที่สงพ่ีเรียนหนังสือ เพราะฉะนั้นเพลงที่ใชปัก

ลงบนพ้ืนหลังก็จะเป็นเพลงโบราณที่เป็นเพลงพ่ีชายที่แสนดี พ่ีชายคนนี้ตายในวัน
เกิดพ่ี ซึ่งเป็นเหตุการณแที่กระทบใจพ่ีมากเลย ภาพถายตนแบบที่นํามาใชเป็นภาพที่
พ่ีรักที่สุดเลยเพราะเป็นภาพที่อยูบนหัวเตียงของพ่ีชายและก็อยูบนหัวเตียงของพ่ี
ดวยเชนกัน มันเป็นภาพเดียวกันที่อยู 2 สถานที ่ก็เลยผูกพันกับภาพนี้มาก  

ตัวพ่ีคือเด็กที่อยู ในตะกรา รูปพ่ีที่กําลังนั่งหลับตา การหลับตาก็เป็น
สัญลักษณแที่แสดงถึงการหวนคํานึงของความคิดจินตนาการ แตการลืมตาสําหรับพ่ี
มันหมายถึงการอยูในโลกของความเป็นจริง แมตอนนี้ฉันจะไมมีเขา (พ่ีชาย) อยูแลว 
แตเมื่อไหรที่ฉันลืมตาฉันสามารถเห็นทุกๆคนที่ฉันตองการจะเห็นไดจากความทรงจํา
ของฉัน ที่ทําภาพครอบครัวเพราะตอนเด็กๆ พ่ีคอนขางไดรับความรักความอบอุน
จากพ่ีๆ มากเพราะพ่ีเป็นลูกคนสุดทอง แลวพ่ีชายที่เสียไปก็เป็นพ่ีชายที่คอยดูแลพ่ี
มากที่สุด แมแตกรอบภาพ พ่ีเลือกเป็นผาลายคาวบอยเพราะพ่ีชายพ่ีคนนี้ชอบของ
สะสมเกี่ยวกับคาวบอย (หัวเราะ) พ่ีก็ตองไปหาซื้อผา เลือกซื้อวัสดุที่ตอบสนอง
ความคิดของพ่ีได 
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ตัวหนังสืออีกเชนกัน พี่เลือกทําใหตัวหนังสือนั้นอานออกบาง อานไมไดบาง 
ประดุจเหมือนเป็น Rhythm ของเสียงดนตรี ที่มันจะมีจังหวะผอนหนังผอนเบา มี
เสียงยืดยาว เพราะเสียงรองของเพลงโบราณมันจะไมเหมือนจังหวะชึ่งๆ โปฺงๆ ชึ่ง 
เหมือนสมัยนี้นะ มันจะออนโยน แสดงความลื่นไหลในอารมณแ ฉะนั้นเวลาที่คนมาดู
งานพ่ี พ่ีอยากใหเขารูสึกถึง เหมือนคุณตองหลับตาแลวคุณจะไดกลิ่น ไดยินเสียง
ของเพลง ถาคุณมีประสบการณแกับเพลงๆ นี้ เชนสมมติวาถาเรามีประสบการณแกับ
เปียโน เราเห็นแคภาพเปียโนเราจะสามารถนึกรําลึกถึงเสียงของมันได แลวการรําลึก
นั้นมันก็จะรําลึกถึงเพลงที่เราชอบดวย มันจะไมใชเพลงที่เป็นเพลงอะไรก็ไดนะ มัน
ตองเป็นเพลงที่เรามีความผูกพัน ก็เหมือนกับพ่ีที่ชอบเพลงเก่ียวกับพ่ีชาย 

ชิ้นที่ 6 ภาพตัวเอง (ผมยาว) “My old days, 2558” 
จะตองบอกวาทุกชิ้นเป็นความเศราหมดนับแตชิ้นนี้เป็นตนไป 
ภาพนี้เกี่ยวกับความรูสึกหวนคํานึงถึงวัยเยาวแของพ่ีเอง เป็นของเลนตุ฿กตา

กระดาษ พ่ีชอบนกเป็นสัตวแเลี้ยงที่พ่ีรัก พ่ีชอบปลูกตนไม พ่ีสะสมตุ฿กตา ทั้งหมดทุก
อยางมันเป็นสัญลักษณแเกี่ยวกับตัวพ่ีดวย เป็นชุดเด็กผูชายกับเด็กผูหญิงอยูดวยกัน 
จริงๆ แลวตนแบบภาพนี้มันเป็นภาพชุดตุ฿กตาโบราณที่พ่ีชอบ พ่ีก็เลยเอาผสมผสาน
กับรูปของตัวพี่ในธีมสีขาว ดํา แดง พี่จะคุมโทนไวในแตละชุดงานของพ่ี ชิ้นนี้จึงเป็น
เรื่องวิถีชีวิตของตัวเอง เกี่ยวกับความทรงจําในอดีตที่ผานเลยไป 

ชิ้นที่ 7 พ่ีชายที่แสนดี “Nostalgia 6, 2558” 
ชิ้นนี้เป็นเพลงพ่ีชายที่แสนดี พ่ีตั้งใจทํางานชิ้นนี้ใหพ่ีชายพ่ี พ่ีจงใจที่จะปัก

ใหอานออก ปักอานออกนี่ปักโคตรยากเลยนะ เพราะจะตองปักลายเสนซึ่งแบบวา
ปักกระทุงไปเรื่อยๆ ชิ้นนี้จะเห็นดอกไมสีขาว สีฟูาเนี่ย เป็นสีโปรดของพ่ี พ่ีเกิดวัน
ศุกรแคะ พ่ีเลยชอบสีไนทแบลู สีน้ําเงิน ก็เลยเลือกสีน้ําเงินเป็นสีธีมที่พ่ีจะใชในชุดนี้  

เป็นความรูสึกที่พ่ีมีตอพ่ีชาย ตัวหนังสือในภาพก็จูงใจพาใหคนรูสึกไปกับ
ภาพรวมกับสัญลักษณแดอกไมสีขาวที่ใช ลอกับกรอบภาพเหมือนของโบราณที่เป็น
ลายผาลูกไม มีผีเสื้อที่แสดงความเป็นผูหญิง ผีเสื้อสําหรับพ่ีมันแทนความฝัน แต
ความฝันของพ่ีอายุสั้นนะ พ่ีเลยเลือกผีเสื้อเป็นสัญลักษณแ ทุกอยางที่พ่ีเลือกนํามาใช
ในงานมันจะตองมีความหมายในเชิงสัญลักษณแ ลายผาลูกไมก็แสดงถึงความเป็นตัวพ่ี
อยูแลว แทนความออนหวานในลักษณะของความเป็นผูหญิง 
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ชิ้นที่ 8 ความเสียใจผิดหวังกับชีวิตตัวเอง “Nostalgia 1, 2558” 
ชุดนี้จะเศรา จะเห็นการหลับตาลืมตา ภาพถายที่เอามาใชเป็นตอนที่พ่ี

รองไหจริงๆนะ พ่ีจะชอบตั้งกลองถายภาพตัวเอง อยางชุดนี้พ่ีก็ตั้งใจจะทําเรื่องของ
ชะตาชีวิตตัวเอง เหมือนกับโชคชะตามันทํารายเรามากเหลือเกิน พ่ีเคยถามตัวเองวา
เวรกรรมอะไรที่ทําใหเราตองเป็นไดถึงขนาดนี้ คือนอกจากลูกเป็นออทิสติกแบบนี้ 
เราตองการกําลังใจมากกวาผูหญิงปกติหลายรอยเทา เพ่ือจะตอสู แตเรากลับ
กลายเป็นสูญเสียสามี สูญเสียครอบครัว ในทายที่สุดตอนปัจจุบันเราตองอยูคนเดียว 
ลูกตองถูกสงไปเรียนโรงเรียนประจํา เราไมมีอะไรเหลือเลย มันเป็นความรูสึก
เดียวดาย โหยหา 

ภาพแรกคือตัวพ่ีในภาวะปกติที่คนเห็นพ่ีจะเป็นคนแบบนี้ ผูหญิงคนที่ดู
เหมือนไมเป็นอะไรคนนี้ แทจริงแลวซอนความรูสึกเศรา เก็บความทุกขแเอาไว
มากมาย แสดงความรูสึกโศกเศราโดยการใชมือมาปิดที่ใบหนา เพราะการปิดหนา 
ปิดตา ปิดปากคือฉันไมอยากจะพูดเอ้ือนเอยอะไรออกไปอีกแลว ไมอยากใหใครตอง
มาถามฉัน วาฉันทุกขแเพราะอะไร ไมตองมาถามวาฉันเสียใจเรื่องอะไร เพราะตอให
ฉันพูดกับใครไปก็ไมมีใครที่จะสามารถเขาใจฉันไดอยางลึกซึ้ง ทุกคนอาจจะปลอบใจ
นะ จริงๆ แลวคําปลอบใจมันชวยไดเพียงเล็กๆ เอง แตเมื่อพนจากคนพวกนั้นไป 
เมื่อเราอยูกับตัวเองความทุกขแก็ยังคงเขามาครอบงําเราอยูดี ชุดนี้จึงเป็นเรื่องของ
ความเศรา 

ชิ้นที่ 9 ฝน “Nostalgia 2, 2558” 
เป็นภาพฝนตกในใจเหมือนกับวาวันที่ไมใชเพียงในเรารูวาลูกเป็นออทิสติก 

อยางเดียว เหตุการณแในภาพๆ นี้เกิดซ้ํากัน 2 ครั้ง ก็คือครั้งหนึ่งพ่ีทําหนาแบบนี้ตอน
ที่พ่ีรูวาลูกพ่ีเป็นออทิสติกจากการวินิจฉัยของหมอคนที่หนึ่ง ซึ่งพ่ีไมเชื่อ พ่ีทําหนา
แบบนี้เพราะพ่ีกําลังรองไหแลวพ่ีก็ลุกขึ้นพาลูกออกไปจากโรงพยาบาล พาลูกไปหา
หมอคนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 พ่ีขอถึงสี่ความคิดเห็น เพราะดวยความอยากมีลูกมาก 
พ่ีจึงไมมีความเชื่อเลยไงคะวาลูกพ่ีจะเป็นออทิสติก สุดทายพอมันเป็นแบบนี้ ภาพนี้
จึงออกมา เพราะพ่ีคิดวามันคือภาพนี้วันที่พ่ีทุกขแที่สุด มันพูดไมออก น้ําตาไมไหล 
คือมันไหลไมออกแลว 

ครั้งที่สองที่แทนรูสึกแบบในภาพนี้ ถาจะพูดก็คือสูญเสียครอบครัว เหมือน
ตอนนี้พ่ีไมเหลือใครเลย พ่ีจึงใชสัญลักษณแความเป็นวงกลมเพ่ือเนนที่ตัวพ่ี วาตอนนี้
คุณคือศูนยแกลางของภาพๆ นี้ มันเหลือแตฉันแลวนะ ที่เห็นมีดอกไมสีขาวคือ เมื่อ
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ฉันมองฉันพยายามเลือกที่จะมอง เหมือนกับมองหาความหวัง มองหาสิ่งสวยงามที่มี
อยูรอบๆ ตัว เราจะตองอยูไปอยางนี้หรือ เหมือนกับเป็นหวงคํานึงของการหยุดคิด 
เหมือนคนเราเคยมีโมเมนตแที่แบบวา พอรูอะไรแลวมันเหมือนกับช็อกกับสิ่งที่เกิดขึ้น 
ไมรูวานองเคยเป็นรึเปลา เหมือนกับมันไมเหลืออะไรเลย มันวางเปลา มันแบล็งคแอะ 
คือในหัวสมองมันแบล็งคแอยางเดียวเลย (หัวเราะ) 

วงกลมเป็นการปักดุนนูนดวยดาย 2 สี แลวก็จะมีเสนของสายฝนถักโครเชตแ
หอยลงมาเป็นดอกไมตกไหลเต็มเลย พ้ืนหลังก็จะมีนกดวยนะคะ แตตั้งใจใหภาพ
ตัวเองมาแปะบังนกไว เพราะพ่ีตองการใหนกมันรอง แตจะไมมีเสียงรองใดๆ 
นอกจากธรรมชาติที่อ้ืออึง (หัวเราะ) อุ฿ย...ชีวิตจริงเศรากวานี้อีก 

ชิ้นที่ 10 สมุดบันทึก “Nostalgia 8, 2558” 
สมุดบันทึกเป็นไดอารี่ เลมนี้เป็นหนังสือโบราณนะ มันคือหนังสือชื่อคน

เหมือนกัน สมัยที่พ่ีไปเจอหนังสือเลมนี้นี่คือนานมากแลว พ่ีไปเจอในรานหนังสือเกา
ที่จัตุจักร หนากระดาษมันเหลืองกรอบ จนแทบจะเปิดไมได แตวาพ่ีชอบเพราะ
หนาปกหนังสือเป็นดาราคนหนึ่งที่พ่ีชอบขึ้นปก พ่ีก็เลยซื้อมาดู แลวก็เอามาทําเป็น
งาน 

จริงๆ พ่ีเคยทํางานชุดหนึ่งเกี่ยวกับสมุดบันทึก เมื่อสมัยกอนนานแลว คือพ่ี
เคยทํางานแปลกประหลาดหลายอยางคือเป็นคนชอบทํางานแนวสมัยใหม ยอนไป
คืองานชุดนี้มันมีที่มาคะ พี่เคยแสดงงานชุดหนึ่งที่หางๆ หนึ่ง พ่ีทําเป็นสมุดบันทึก 4 
เลม พ่ีเขียนภาพหนาปกทุกเลมเลย ปกเลมแรกเป็นเลมที่ตัวพ่ีกําลังถอดหนากาก
แลวมีน้ําตาไหล ตอนนั้นพ่ีชายพ่ีตายไมนาน พ่ีทําใหกับพ่ีชายพ่ี ปกเลมที่สองเป็น
ภาพพ่ีทําหนานิ่งๆ หลับตา แลวพ่ีก็ใชเชือกพันไวไมใหใครอาน เลมที่สามพ่ีเปิดเผยอ
แลวเขียนหนาปกเป็นตัวเองกําลังกอดแตไมมีคนอยูใหกอด เนื้อหาขางในเป็นสิ่งที่พ่ี
เขียนลงไปจริงๆ เป็นไดอารี่ของพ่ีจริงๆ เพราะพ่ีเป็นคนชอบเขียนไดอารี่ชอบจด
บันทึกทุกๆ อยาง  

หนังสือจึงเป็นเสมือนชีวิตของพ่ี พ่ีมีความรูสึกวา ทุกวันนี้ที่พ่ีกําลังมีชีวิตอยู
มันเหมือนเป็นการบันทึกหนังสือของตัวเอง พ่ีคือนางเอกของเรื่องที่พ่ีกําลังเขียนอยู 
เพราะฉะนั้นมันมีทั้งสุขทั้งทุกขแ พ้ืนหลังดานหนึ่งของพ่ีคือความเสียใจ อีกดานหนึ่ง
คือพ่ีรูสึกปลอยวางแลว พ่ีกําลังปลง พ่ีไมไดแสดงทาทางของคนมีความสุข แตคือพ่ี
กําลังวางตามองต่ํา ลืมตาเปิดซึ่งเป็นสัญลักษณแของการอยูบนโลกความจริง แตถา
เป็นภาพตากําลังปิดคือเป็นเรื่องของความฝัน พ่ีฝันอะไรก็ไดนั่นเป็นอิสระของพ่ี ลืม
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ตาเปิดแบบมองต่ําเป็นสัญลักษณแของการอยูกับความเศรา ความโหยหา คนที่มอง
ต่ํามักจะเป็นคนที่รูสึกไมชอบอะไร หรือกําลังตกอยูในภวังคแความคิดอะไรสักอยาง
ของตัวเอง ดังนั้นจึงเป็นความรูสึกหดหู  

กอนหนานี้พี่ไปเฝูาลูก ไปทําโครงการสอนศิลปะใหเด็กพิเศษ มีคนมาวา มา
บอกวา โอ฿ย...งานดูไมรูเรื่อง งานไมสวยเลย มีคนมายืนวางานของเด็กๆ วางานของ
ลูกตัวเองดวยซ้ํา พ่ีก็เลยจะตองพิสูจนแใหคนเห็นวางานของเด็กออทิสซึมเนี่ย มันคือ
เพียวอารแต มันเป็นความบริสุทธิ์  มีความสะอาดสงตรงจากใจ โดยที่ไมผาน
กระบวนการคัดกรองจากการศึกษาเชนในระบบการศึกษาของไทยหรือของใคร
ทั้งนั้น คุณสอนเขาไมได เขาเขียนออกมาจากหัวใจของเขาจริงๆ เขารูสึกกับวัตถุ
หรือสิ่งนั้นที่เขาเห็นจริงๆ เขายิ่งใหญมากเลยเด็กพวกนี้ พ่ีเห็นงานเขาบางทีพ่ีน้ําตา
ไหลเลยนะ ตอนที่พ่ีเห็นลูกพ่ีเขียนรูปได 

กลับมาที่ภาพนี้คือพ่ีก็เลยทําเกี่ยวกับสมุดบันทึกของตัวเอง จะเห็นเสนดาย
ที่ทิ้งตก ทิ้งดิ่ง การหอยการยอยพวกนี้คือเป็นสัญลักษณแเพ่ือแสดงใหเห็นถึงความ
เศรา แลวก็ปักซ้ําๆ ย้ําๆ เพ่ือไมตองการใหอานเหมือนกับเวลาที่เราเขียนลงไปแลว
ไมอยากไดแลวเราก็เอาปากกาขีดฆาทิ้ง แตอันนี้เราจะใชการปักขยี้หรือปักซ้ํา หรือ
บางครั้งที่มีการเขียนซ้ําเพราะวาพ่ีคิดซ้ําๆ พ่ีดาตัวเองวาทําไมพ่ีจะตองวนเวียนไป
คิดถึงแตไอนรกแตกนี่ดวย ขอโทษนะ คือคิดซ้ําๆๆ แตเรื่องเดิม เหมือนเป็นคนที่คิด
วนอยูในอาง ไมจบไมสิ้นสักที มันเป็นความเจ็บที่ซ้ําๆๆๆ จนตอนนี้เหมือนใจมันตาย  

พ่ีพูดเลยวาถาใครถามวาพ่ีมีความรักอีกไดไหม...พ่ีมีไมไดแลว มันเหมือนกับ
หัวใจพ่ีมันไดตายหมดไปกับเรื่องนี้เลย พ่ีมีลูกเป็นสิ่งเดียวเลยในตอนนี้ที่ทําใหพ่ีมี
ชีวิตอยูนะ แลวพ่ีก็พูดประกาศใน facebook วาพ่ีจะไมยอมตาย พ่ีจะไมมีวันตาย พ่ี
ตองไมตาย เพราะถาเมื่อไหรพ่ีตาย...ลูกพ่ีตาย เพราะลูกพ่ีดูแลตัวเองไมได ลางกน
เองไมได ทํากับขาวกินเองไมได ลูกพ่ีไมสามารถชวยเหลือตัวเองไดเลย และไมมีใคร
เขาใจลูกพ่ีดวย เพราะลูกพ่ีมีภาวะที่รุนแรงกวาที่เรารูเยอะ ดึงกระชาก...พ่ีเกือบคอ
หัก ก็เลยเป็นอะไรที่พ่ีรูวาไมมีใครทนลูกพ่ีได เพราะฉะนั้นคือพ่ีเทานั้น พ่ีตองอยู...
หามตาย (หัวเราะ) 

ชิ้นที่ 11 เพลง “Nostalgia, 2558” 
เพลงเกี่ยวกับตัดพอความรัก เป็นเพลงที่ชอบเชนเดียวกัน บรรยายเกี่ยวกับ

เรื่องความรูสึกของตัวเอง แลวก็ปักใสลงไป เป็นการเชื่อมโยงกัน พ่ีบอกแลวพ่ีชอบ
งาน Free Form พ่ีก็จะใช Form ของตัวเอง อันนี้คือเปิดตายอมรับความจริง กับ
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อีกฝากของการหนีความจริง หนีคือฉันปิดหนาปิดตาฉันไมอยากไดยิน ไมอยากรับ
ฟัง ไมอยากรับรูความจริงอะไรทั้งสิ้นที่มันเกิดขึ้นระหวางเรา แตก็มีอีกฝั่งที่โอเค คือ
ฉันยอมรับมันแลว ฉันตองไปตอใหได มันก็เป็นการกลับไปกลับมาของความคิดตัวพ่ี 
มันวนๆ ก็เลยตองเชื่อมถายดวยเพลงนี้ เวลาอานเนื้อหาของเพลงคือตองอานเชื่อม
กับทั้ง 2 ฝั่ง คือเพลง I will always love you ของ Whitney Houston หรือวา
จะเป็นเพลงเกี่ยวกับลูกนี่ละ 

ตอนที่รูวาลูกเป็นออทิสติกอารมณแนี้มันก็เคยเกิดดวยตอนที่พ่ีกลอมลูกนอน 
ลูกพ่ีจะชอบฟังเพลงในรายการเด็กของชองเคเบิ้ล The little boy ลูกก็จะชอบฟัง
มาก ฟังอยูนั่นแหละ ฟังจนลูกพ่ีจะรองได (หัวเราะ) เราก็มีความรูสึกวาถาเขาเป็น
เด็กปกติก็ดี บางทีกลอมลูกไปรองไหไป ลูกก็นอนมองไมรูเรื่อง เราก็ไมรูจะทํายังไง
กับลูก ลูกพ่ีเป็นเยอะตอนชวงที่เขายังเล็ก เขาไมสามารถจะชวยเหลืออะไรตัวเองได
เลย พี่ก็เสียใจเรื่องนี้ดวย เสียใจเรื่องสามีดวยมันผสมกัน 

เห็นไหมวาในภาพพ่ีจะใสแหวน พ่ีจงใจจะใสแหวนที่นิ้วนางดวย เพ่ือจะใหรู
วาคนที่สวมแหวนแตงงานที่นิ้วนางควรจะเป็นผูหญิงที่มีความสุข คงไมไดทําหนา
แบบนี้ แหวนมันเลยเป็นสัญลักษณแ 

ภูพิงค์ ได้ฟังแล้วเรียกได้ว่า ผลงานชุดนี้ย่อเรื่องราวชีวิตของอาจารย์เอาไว้เลยก็ว่าได้นะ
คะเนี่ย 

เมตตา นี่แคสวนหนึ่งนะคะ (หัวเราะ) 
ภูพิงค์ ช่วยเล่าให้ฟังถึงความรู้สึกช่วงก่อนหน้าที่จะเริ่มมาท างานศิลปะ แตกต่าง จาก

ช่วงนี้ที่มาท างานศิลปะอย่างไร 
เมตตา  ทําแลวคือ ดีมากกก พ่ีพูดตรงๆ เลยนะคะ กอนหนานั้นพ่ีเคยคิดจะฆาตัว

ตาย พ่ีถึงขนาดเป็นโรคซึมเศรา น้ําหนักลดจากเมื่อกอนพ่ีหนัก 90 ลดลงไปเหลือ 
70-75 พ่ีลดลงไปเกือบ 20 กิโล โดยที่พ่ีไมไดกินอะไรเลย พ่ีตาโหล ตาลอย 
จนกระทั่งน้ําตาลต่ํามากจนตองเขาโรงพยาบาล หมอบอกพ่ีมีภาวะซึมเศรา พ่ีไมคุย
กับใครเลย  

หลังจากชีวิตพ่ีเป็นอยางนั้นพ่ีพบจิตแพทยแเลยนะคะ หมอบอกวาพ่ีปุวยเป็น
โรคซึมเศรา พ่ีตองกินยากลอมประสาทเพ่ือใหนอนหลับ เพ่ือใหอยากอาหาร เพ่ือให
กลับมามีชีวิต ทุกคนทั้งเพ่ือนๆ พอแมก็มาระดมอยูเพื่อใหกําลังใจ  

ภูพิงค์ แล้วศิลปะมันช่วยอย่างไร 
เมตตา  ตอนนั้นพ่ียังไมไดเรียนปริญญาเอก จนกระทั้งเพ่ือนรัก 2 คน อันนี้ตอง

ขอบคุณเขามาก เขาก็มาชวนวา มาชวยกันทําโครงการสอนศิลปะเด็กที่สถานพินิจ
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กันดีกวา จะไดมีกิจกรรมอะไรทํา พ่ีก็เลยเริ่มออกไปขางนอกกับเพ่ือนไปทํากิจกรรม
ในโครงการ ก็ออกไปสอนศิลปะ ใหกับผูตองขังในทัณฑสถาน เราก็เริ่มไปเห็นคนที่
ทุกขแกวาเรา เด็กบางคนติดยา บางคนโนพอแมตบตี บางคนถูกขมขืนโดยพอ...อะไร
แบบเนี่ยคะ พ่ีเอาศิลปะไปบําบัดเด็กในสถาพินิจ บานเมตตา บานมุทิตา บาน
อุเบกขา พอหลังจากนั้นพ่ีก็ทําโครงการศิลปะกับเด็กๆ เป็นเด็กพิเศษไดสักพักหนึ่งก็
ไปเจอคนวิจารณแงานศิลปะเด็กวา มันไมไดเรื่องอยางนูน...อยางนี้ พ่ีก็เลยฝังใจวา ถา
วันหนึ่งนะถาฉันมีโอกาสที่จะกาวหนาได ฉันจะตองทํายังไงก็ไดใหคนเห็น ใหคนเลิก
ดูถูกงานของเด็กกลุมนี้ เพราะงานเด็กกลุมนี้จริงๆ แลวมันมีความเป็นอารแตสูงมาก 
สูงกวาที่พวกคุณคิดเยอะ เลยอยากจะพิสูจนแใหคนอ่ืนเห็น ซึ่งตอนนั้นกยังไมไดรูวา
จะมาเรียนนะคะ 

จนกระทั่งเพ่ือน มาบอกวาคณะจิตรกรรมฯ มีเปิดปริญญาเอก มาเรียนกัน
เถอะ ซึ่งตอนเรียนจบปริญญาตรีพ่ีไดทุนภูมิพล ไดคะแนนสูงสุดของชั้นปี เพ่ือนก็
เชียรแบอกวา มึงตองสอบไดแนๆ ตอนนั้นพ่ีก็ไมวาพ่ีติดราชการไปดูงานที่แคชเมียรแ 
กลับมามีเวลาเตรียมตัว 4 วันเพื่อไปสอบ แตกอนหนาก็ไปปรึกษาคุยกับเพ่ือนอีกคน
ที่เป็นอาจารยแสอนชางศิลปบอกวา เราอยาไปสอบกันเลย เราแกแลว แลวกูก็มีลูก
เป็นอยางนี้กูไมมีเวลา เพ่ือนก็บอกวา มึงลืมแลวเหรอ มึงเคยอยากจะเขียนหนังสือ
ชวยลูกไมใชเหรอ แตตอนนั้นใจก็ไมอยากไปสอบหรอก อยากจะเบี้ยวนัดเพ่ือนนั่น
แหละ 

พออีกวันเพ่ือนก็มาพรอมกับใบสมัคร คือเสียตังคแซื้อใบสมัครมาเรียบรอย
แลว บอกวาเดี๋ยวไปสอบพรอมกัน อาว สรุปคือกูตองไปเหรอวะเนี่ย สุดทายคืนนั้น
กลับไปบานก็หูยยย...ไมหลับไมนอนเลย ตาลีตาเหลือกทําพอรแตโฟลิโอ (portfolio) 
มีอะไรบาง เคยทําอะไรบางจนเสร็จ วันไปสอบ สอบเสร็จเชื่อไหมวันที่ไปสอบ
อาจารยแทานหนึ่งที่เป็นกรรมการสอบคัดเลือกเลาวา เขาโยนพอรแตโฟลิโอพ่ีทิ้งไป
แลวนะ คือไมนาสนใจ เพราะพ่ีหายไป 15 ปี หายไปเพราะอะไรรูไหม เพราะพ่ีไปทํา
ลูกอยู ไปทําเด็กหลอดแกว อยากมีลูก (หัวเราะ)  

จริงๆ แลวพ่ีเป็นคนตลกนะ เป็นคนอารมณแดี เพ่ือนไมเคยคิดวาพ่ีจะมีโม
เมนตแที่เศราเพราะสมัยพ่ีเรียนเขาเรียกพ่ีวา “ยายเพอรแเฟค”เพราะวาเมื่อกอนพ่ี
ทํางานพิเศษ พ่ีไปเป็นพริตตี้นะ ขายรถ อะไรพวกนี้ เมื่อกอนไดวันละ 4,000 บาท 
พ่ีก็เอาสิ แลวพ่ีไมไดโปฺนะ เป็นของรถยุโรป พวกเบนซแ BMW เราก็รูสึกวา เฮ฿ย...มัน
กับดี มันไดภาษา มันไดเรื่องบุคลิก เรื่องการพูด การพรีเซนตแ ไดประโยชนแมาก 
เพราะเขาสงเราไปเรียนกับนักพัฒนาบุคลิกภาพ 5555 แถมพ่ีไดตอสัญญาดวยนะ 
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ไดตอตั้ง 2 ปี สมัยกอนนี่แบบเอ฿ย...เราสวยเลือกได แตเราก็ไมมีแฟนเยอะนะ เรามี
แฟนคนเดียวในชีวิตก็คือสามี รักเขามาก เจอกันตั้งแตเด็กเพราะวาพอแมเป็นเพ่ือน
กัน ตั้งแตนั้นพอแมก็อยากใหหมั้นหมายกัน ก็ไดแตงงานกัน เพราะเขาเป็นลูกคน
เดียว พี่ก็ลูกคนเล็ก อะไรประมาณเนี๊ย... 

สรุปกรรมการคัดเลือกพอรแตโฟลิโอพ่ีทิ้ง (แตตอนสมัยเรียนภาพพิมพแ พ่ีได
รางวัลนะ พ่ีไดรวมสมัย 2 ปีซอนของธนาคารกสิกรไทย) แตพอสอบเรียบรอย พ่ีก็
สอบติดเป็นตัวจริง ไดเรียนปริญญาเอก เพราะวาตอนที่เขาใหเสนอ Power Point 
พ่ีพูดในสิ่งที่พ่ีตองการที่พ่ีคิด พ่ีก็พูดแบบเนี๊ยวา 

สิ่งหนึ่งที่พ่ีตองการที่จะทํา มันไมไดชวยแคลูกพ่ีอยางเดียว แตยังชวยเด็ก
อีกหลายๆ คน แลวตอนนี้พ่ีก็ทําไดแลวดวย เพราะพ่ีศึกษาเกี่ยวกับลายเสนของเด็ก
ออทิสติก พี่ปรึกษาหมอนะคะ วามันจะมีสิทธิ์ที่จะเป็นไปไดมั๊ย ในการที่จะเอาไปใช
ในกระบวนการวินิจฉัย โดยการที่เราโยนกระดาษใหเด็กเขียน... 

พอมาเรียนปริญญาเอกก็เริ่มไดทํางานศิลปะที่เป็นงานเรียนเนี่ยคะ ที่นอง
ถามวาทําแลวรูสึกยังไง พ่ีก็รูสึกวา ไอความทุกขแ มันก็ยังคงทุกขแอยูนะ ทุกวันนี้ก็ยัง
เป็นแบบนั้นอยู...มันก็เป็นความทุกขแอะนะ ถาใครมาโดนแบบนี้ ก็จะรูวา คือทุกๆ 
วัน ถามวามีลูกเป็นออทิซึม มันไมไดวาทําใจไดเลยนะ คือ เราเลี้ยงลูกแลวลูกก็มี
ปัญหาทุกวัน ออทิสติกเนี่ยมันเป็นโรคที่ไมมีใครสามารถทําความเขาใจไดดวยซ้ํา ไม
งั้นคงไดโนเบลไปละ ไมมีใครรักษาหายดวย เพราะเด็กที่เป็นคือ ลานคนก็ลาน
อาการ ไมเหมือนกันเลย เด็กบางคนไมใหเลี้ยวขวา ไมใหเลี้ยวซาย เอาหัวพุงชน
กําแพงตลอดเวลา บางคนกัดลิ้นตัวเอง บางคนเป็นแบบ SI ลึก อะคะ แบบลูกพ่ีเป็น
คือมดคันไฟกัดท้ังขา จับตะขาบโดนกัดในมือเนี่ย เขาไมรูสึกบาดเจ็บ แตบวมเพราะ
แพพิษ อันตรายนะคะ เพราะเขาจะไมรูรอนหนาวอะไรพวกนี้ดวย 

ลูกพ่ีเคยโดนงูกัดดวย เพราะไปจับงูในสระวายน้ํา สุดยอดเลยไหมคะ งูพิษ
นะลงมากินอ่ึงอางในสระวายน้ําที่พ่ีสรางใหเขาไวธาราบําบัด (พ่ีทําใหเขาเพราะพ่ี
จายไมไหว ครึ่งชั่วโมง 800 บาท พ่ีเลยสรางเองเป็นบอเล็กๆ ใชปั้มน้ําทําแรงดัน
ขึ้นมาใหเขาฝึกออกแรงในน้ํา พ่ีตองใชแปรงผาที่สั่งมาจากญี่ปุุนแปรงหลังนอง) 
เพ่ือใหนองเขามีความรูสึกสัมผัสทางผิวหนัง เพราะประสาทสัมผัสเขาลึกมาก เขาไม
สามารถที่จะรับรูสัมผัส หรือโอบกอด อะไรไดเลย ตาไมมอง พ่ีตองจับหนาเขาใหหัน
มามอง  

พ่ีตองฝึกเขาพูด สมมติคําวา “แม” เนี่ย พ่ีพูดเป็นหลายรอยครั้ง เป็นพันๆ 
ครั้ง กลาวที่เขาจะพูดคําวา “แม” ได กลาวเขาจะสื่อสารได  
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การฝึกพาเขาเขาหองน้ํา เขาถายอุจจาระเรี่ยราด เลอะเทอะไปหมดเลย พ่ี
ก็จะตองเขียนเป็นรูป ดีนะพ่ีพ่ีเรียนจบดานศิลปะ พ่ีก็วาดรูปลูกนั่งบนชักโครก 
พัฒนาการขึ้นมาอีก จากวาดรูปเราก็ถายรูปเลย ถายดวย iPad แลวก็ปริ้นออกมา 
แปะไวตามมุมตางๆ “ถาปวดอึตองไปที่นี่” สื่อสารดวยภาษาภาพคะ พ่ีจึงไปศึกษา
ทฤษฎีเกี่ยวกับภาษาภาพ ก็พบวา ภาษาภาพเป็นภาษาที่สื่อสารไดดีกับเด็กออทิสติก 
เพราะออทิสติกไมสามารถเขาภาษาพูดไดดีเทากับภาษาภาพ  

ภาษากายกับภาษาพูดคือจะนอยมาก เพราะสวนใหญเขาจะไมชอบ อยาง
ลูกพ่ีพอเริ่มพูดไดเคาก็จะสื่อสารเป็นแคคําสั้นๆ แลวไมมีโกหกนะคะ ถาใหเขากิน
อาหารแลวเขาไมชอบ เขาจะบอกเลย “ไมอรอย” “ไมกิน” จะพูดสั้นๆ และใชการ
ชําเลืองมอง จะไมมองตา พูดตรงไปตรงมา คือจะไมมีการรักษาน้ําใจใดๆ ทั้งสิ้น  

ภูพิงค์ ดูใน facebook เห็นรูปที่ลูกของอาจารย์ชอบเล่นตุ๊กตาที่อาจารย์ถักให้ อาจารย์
ถักเก่งจังค่ะ เยอะมากกก 

เมตตา  ใชคะ เขาชอบมาก คือ พ่ีไมไดชอบถักเยอะขนาดนั้นหรอกนะคะ แตมัน
จําเป็นคะ จริงๆ มันใชเวลาเยอะมาก ตัวหนึ่งนี่พ่ีถักอยู 2 วันนะคะ คือถาหากมันมี
ขายพ่ีก็คงซื้อใหเขา แตเพราะมันไมมีขายไงคะ (หัวเราะ) คือ ตุ฿กตาสิงโตทะเลนี่มี 6 
ตัวแลวนะคะ นกแกวอีกฝูงหนึ่ง แลวตองถักถุงมือใหเขาดวยนะคะ ใหนกแกวมา
เกาะ คือ ตองยอมวาเครียดเลยคะชวงนั้น เพราะวางานเรียนก็เรง แลวตองถักงาน
ใหลูก แตพอหันไปเห็นหนาลูกแลวลูกมีความสุข เราเป็นแมแลวเราเห็นเขา “ยิ้ม” 
มันตองถัก เพราะมันคือความฝันของเขา 

เขาจะสั่งเลยกอนไปโรงเรียนประจํา ชวงๆ นี้เลยนะคะ ในชวงหลังๆ ที่เขา
ชอบสัตวแ เขาจะบอกเลยวาเดี๋ยววันศุกรแเขาจะกลับมาเอานะ นั่นคือหมายความวา 
วันศุกรแถาเขากลับมา แลวไมไดขึ้นมานี่ คือ บานแตกนะ...เออจริง แลวพวกนี้นี่
รองไหเป็น 2-3 ชั่วโมงไมยอมหยุดนะ รองไหแลวทํารายตัวเอง รองไหแลวทํารายเรา 
...มันไมคุมอะ 
แล้วที่น้องถามว่าศิลปะมันบ าบัดยังไงใช่ไหมคะ... (ทวนค าถาม) 

ศิลปะ...มันบําบัดใจพี่มาก จากท่ีพ่ีมีปัญหาอยางที่พ่ีเลามาทั้งหมด พอพ่ีเริ่ม
มาทํางานศิลปะจริงจังตอนกลับมาเรียนปริญญาเอก พ่ีรูสึกวาพ่ี Concentrated มี
สมาธิในการทํางาน ไอความคิดฟูุงซานก็นอยลง ในระหวางที่เราถักเนี่ย เราตองกม
ลงมอง แลวการถักโครเชตแ ถานองถักเป็นนองจะรูวามันตองนับหวง แบบ อันนี้ 7 
ขึ้นไป แลวก็เกี่ยวขึ้นเกี่ยวลง (ทําทาทางประกอบ) คือ มันไมใชวามันจะหลุดจาก
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สมาธิได มันจะตองจดจอกับการถักพอสมควร ไมเชนนั้นลายมันจะไมออกมา
ประณีตสวยงามตามแบบที่เราตองการ 

ภูพิงค์ แล้วมันท าให้เราหยุดคิดเรื่องความทุกข์...ไปได้ในห้วงเวลาหนึ่ง ? 
เมตตา  ใช มันทําใหหยุดคิดไปไดเลย คือมันเป็นศิลปะบําบัดจริง ศิลปะบําบัด

แมกระทั่งลูก เพราะวาเมื่อไหรที่พ่ีเอาสีน้ํามาตั้ง ลูกจะวิ่งมาเลย จากลูกพ่ีเป็น 
Hyperactive นั่งได 1 นาที กลายเป็นตอนนี้ลูกพ่ีนั่งไดเป็นครึ่งชั่วโมง เพราะวาพ่ี
เริ่มสังเกตวาเขาชอบอะไร พ่ีก็เอาสิ่งนั้นไปใส ลูกชอบรูป...พ่ีเอารูปมาใหดู ลูกชอบ
วาด...พ่ีวาดใหดู ตอนแรกพ่ีเริ่มจากวาดใหเขาดูกอน ตอมาเริ่มจับมือใหเขาวาด พอ
หลังจากนั้นเขาไมใหจับ...เขาวาดเลย กลายเป็นวาเขามาการสังเกตท่ีวิเศษกวาเราอีก 

อยางชิ้นที่ไดรางวัล (ศิลปกรรมแหงชาติครั้งที่ 60) ที่เป็นโต฿ะ 5 ขา นั่นคือ
โต฿ะอาหารของเขานะ วันนั้นเขาอยากกินกุงล็อบสเตอรแ อันที่จริงพ่ีไมเคยใหเขากิน
กุงล็อบเตอรแนะ พ่ีเคยแตซื้อกุงตลาดธรรมดาใหเขากินนี่ละ แตเขาดูสารคดีกุงล็อบ
สเตอรแ แลวมันมีอยูคลิปหนึ่งใน Youtube ที่มีคนเอากุงล็อบสเตอรแมาตั้งในจาน เขา
ก็ชี้แลวถามวา “อะไร” พ่ีก็บอกเขาวา นี่มันคือกุงล็อบสเตอรแ มันแพงมากเลยลูก แต
วันนั้นเขาคงอยากกิน อยากใหพ่ีทํา เขาก็บอกวา “อยากกินกุงล็อบสเตอรแ” แลวพ่ี
ไมยอมทํา พ่ีก็เลยแกลงบอกเขาวา “งั้นเต (ดาเต) ก็วาดเอาสิ อยากกินก็วาดสิลูก” 
เทานั้นแหละ เขาก็วาดโต฿ะอาหารเลย มีกุงล็อบสเตอรแ แลวที่มีขาแบบนั้นเพราะ
ตองการใหมันเดินมาหา ใหมันเดินตาม เขาจะไดกินไดทุกที่ที่เขาอยากกิน  

เพราะพ่ีชอบฝึกใหเขาทําอะไรมีวินัยไงคะ ตองกินขาวที่หอง เขาหองน้ําก็
ตองฝึกไงคะ จะทําอะไรก็ตองใหเขามีเปูาหมาย การฝึกเด็กออทิสติก คือ ไมใชแค
บอกเขา เราตองทําใหเขาดู แลวเราจะตองชัดเจนกับสิ่งที่เราทําสั่ง ตลอดเวลา คือ
ตามคําสั่งเขาดวย แลวเมื่อทําวีธีนี้ไปเรื่อยๆ เนี่ย ลูกดีขึ้น ดีขึ้นมากๆ ก็เริ่มพัฒนาสิ 
ทีนีจ้ากแรกๆ ที่เขาไมใชสี งานเขาก็พัฒนามาเป็นสี แลวระบายสียังไง ใชสียังไง เขา
ก็มีรายละเอียดดวย 

สวนตัวของพ่ีเองก็อยางที่บอกนะคะ ศิลปะก็ชวยลดความทุกขแ พ่ียังเคยถึง
ขนาดถักไปรองไหไปก็มี แตระหวางนั้นมันทําใหเราไมคิดไปอยางอ่ืนไงคะ ไมคิด
ฟูุงซานไปไหน 

ภูพิงค์ แล้วหลังจากที่ท างานศิลปะมันช่วยให้ดีข้ึน...? 
เมตตา  ใชมันชวยใหดีขึ้น ดีขึ้นจนถึงทุกวันนี้เลยนะ คือวันไหนที่พ่ีไมไดถักนี่พ่ีเหงา

นะ พ่ีกลายเป็นคนที่ติด อยางนอยก็ตองถักอะไรสักอยาง พ่ีก็เลยถักงานชุดใหมแลว
เป็นสี พ่ีกําลังตอยอดงาน เพราะพ่ีรูสึกวา ตอนนี้ลูกพ่ีเริ่มมีความสุขขึ้นจากการวาด
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วัสดุบางอยางที่ชํานาญขึ้น เชน นก 6 หัว พ่ีวามันนาสนใจมาก พ่ีกําลังจะขึ้น
โครงสรางนก 6 หัวแบบที่ลูกวาด แลวพ่ีจะถักคลุม ลูกพ่ีมีความเป็น Artist มาก 
ลายเสนของเขาจะเป็นอิสระ คือเขาจะเขียนเป็น feeling เขา แลวเราไปแตะไมได
เลย พี่ไมสามารถจะไปจับมือเขาไดนะ เวลาที่เขาเขียนเขาจะผลักมือพ่ีเลย 

ภูพิงค์ น้องเริ่มเขียนตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ...? 
เมตตา  อันดับแรก คือ เขียนฝาผนังบานกอน ก็เริ่มเขียนตั้งแตประมาณ 4 ขวบ 

ตอนเขา 3 ขวบพ่ีก็เริ่มใหจับดินสอแลวคะ แตเขาก็ยังเขียนสะเปะสะปะไมเป็นเรื่อง
เป็นราวมาก พอเริ่มพัฒนาขึ้นเขาก็จะเริ่มเขียนผนัง ก็ยังเป็นแค วงวนๆ วงๆๆๆ 
ซ้ําๆๆๆ แตเด็กพวกนี้ชอบเขียนเสนซ้ํา คือ ถาเขากากบาทก็กากบาทซ้ําๆ อยูนั่น
แหละ ถาจะวงก็วงอยางเดียว ไมมีการวงรวมกับขีดอะไร แบบนี้ไมมี เขาเพ่ิงจะมา
ตอประกอบรูปเป็นเมื่อประมาณปีสองปีนี้เอง ลูกพ่ีจะมีพัฒนาการชากวาเด็กปกติ
ประมาณ 4 ปี 

 
 //จบ 
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สัมภาษณ์ เมตตา สุวรรณศร (ครั้งที่ 2) 
เรื่อง กระบวนการสรางสรรคแผลงานศิลปะของเมตตา สุวรรณศร 
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธแ 2560  
ณ บานเลขท่ี 245/1 หมู 1 แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 
 
ภูพิงค์  เท่าที่เห็นคือภาพวาดของลูกชายอาจารย์มีจ านวนมาก อยากให้ช่วยเล่า

ให้ฟังว่ามีวิธีคิดอย่างไรในการเลือกหยิบบางภาพของลูกชายมาเป็นแรงบันดาล
ใจในการต่อยอดเป็นผลงานชุด “เส้นใยแห่งความรักของแม”่ 

เมตตา  ภาพที่ลูกวาดจะเยอะมากๆ เพราะลูกจะวาดทุกวัน เขาจะวาดไปเรื่อยๆ 
บางทีก็ดีบางไมดีบาง แตทั้งนี้ทั้งนั้นการเลือกของเราก็คือ เราจะตองดูกอนวา
ภาพวาดของลูกรูปนั้นมันมีความหมายหรือไม แลวเราก็ตองเขาใจมันดวย เชน นอง
วาดรูปแมวน้ํา (ใหดูตัวอยางงาน) ชื่อบีม ตัวนี้คือตัวที่เขาไปดูที่สวนสัตวแมา อยางชิ้น
นี้เป็นนกแกว 

  ตองบอกกอนวาการที่เราทําศิลปะ เราก็จะตองมีมุมมอง มีรสนิยม มีความ
ชื่นชอบสวนตัวของเรากับงานของลูกดวย เชนวาพอเห็นแลว เออ...ชิ้นนี้สวย เขาทา 
หรือ Form มันดูแปลก มันมีลักษณะที่มีความพิเศษ ดูแลวแบบ เฮ฿ย...นกมันขยับตัว 
หรือมีโครงสรางอะไรก็ตามที่ดูแลวถูกใจเรา ก็คือเอาความเป็นแมผสมกับความเป็น
ลูก พอเราเห็นอยางนั้นเสร็จปฺุบ เราก็เลือกชิ้นงานชิ้นนั้นเอาไวกอน สวนมากพ่ีก็
จะตองคัดงานคะ เพราะนองจะผลิตผลงานทุกวัน ทุกเวลาที่มีโอกาส กระดาษวาด
เขียนเป็นรีมๆ ก็หมด นองเขาจะเขียนเยอะ เขียนทุกวัน เขาสนุกของเขาไปเรื่อย 

ภูพิงค์ แสดงว่าผลงานของลูกชายทุกช้ินที่เลือกมาจะมีความหมายซ่อนอยู่ ? 
เมตตา  ควรจะตองดูแลวมีความหมายนิดหนึ่งคะ คือความหมายในเชิงสัญลักษณแ

ดวยเชนวา อยางชวงนี้เขาชอบวาดสัตวแ เราก็ตองดูออกวา (ชี้ตัวอยางงาน) อันนี้คือ
นกนะ อันนี้คือแมวน้ํา อันนี้คือสิงโตทะเล หรืออันนี้มันดูเป็นหมีแพนดา  

คือสิ่งนองเขาจะวาดลงไปมันก็จะบอกถึงสิ่งที่เขาสนใจในชวงนั้นๆ เป็น
พิเศษคะ ยกตัวอยางเชน ชวงแรกเขาสนใจนกแกวมาคอรแ พ่ีก็จะพยายามสงเสริม
เขาทุกทางคือ ถาลูกสนใจอะไรแลวมันเป็นการตอยอดได พ่ีก็ปรึกษาคุณหมอดวย 
พอเห็นเขาสนใจนกแกวมาคอรแก็รูสึกวา เออ...เหมือนเขาจะ Concentrated กับ
บางสิ่งบางอยาง มีสมาธิจดจอมากขึ้น พ่ีก็เลยซื้อมาเลี้ยง แลวลองใหเขาฝึกเรื่อง
ความรับผิดชอบ 
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เขาจะเป็นคนปลุกเราเลยวา เชามาแมตองไปใหขาว “จัมโบ” (ชื่อนกแกว) 
ใหขาว “ซีซา” (ชื่อนกแกว) แมกลับบานเย็น 5 โมง เพราะจัมโบตองกินขาวตอน 5 
โมง เขาจะเป็นคนที่คอยเตือน 

ภูพิงค์ การเลี้ยงสัตว์ก็เป็นหนึ่งในการฝึกท าให้เขามีวินัยมากขึ้น...? 
เมตตา  ใชๆ ทําใหเขามีความรับผิดชอบ ฝึกใหเขามีวินัยเพ่ิม ก็เหมือนสัตวแก็เขามา

ชวยฝึกเขาดวย อยากการกวาด- ลางทําความสะอาดกรงก็เหมือนกัน ก็เป็นการฝึก
วา เขาจะตองทําความสะอาดทุกสิ่ง มันก็สอนใหเขารูวา เลนแลวตองเก็บ เป็นการ
ฝึกวินัยผานกระบวนการเลน ผานสิ่งที่เขาชื่นชอบ 

  พอผานการที่เขาชอบนก สัตวแที่เขาชอบอันดับที่สองก็คือ สิงโตทะเล พ่ีจํา
ไดวาพ่ีหาสิงโตทะเลที่เป็นตุ฿กตาไมได แลวกอนหนานั้นเขาจะขอเลี้ยง พ่ีก็บอกเขาวา 
สิงโตทะเลนี่มันสุดเกินความสามารถที่คุณแมจะทําใหได นกแกวก็ยังพอเก็บสตางคแ
มาซื้อใหได แตสิงโตทะเลมันไมไดจริงๆ (หัวเราะ) ไปหาซื้อตุ฿กตาก็ไมมี พ่ีเลยตองถัก
โครเชตแนะคะ ซึ่งกําลังคิดวาจะทําเป็นผลงานชุดตอไป เป็นสัตวแในจินตนาการของ
ลูกคะ 

พ่ีถักเป็นนกแกวมาคอรแเป็นหุนมือใหเขาเลน ถักเป็นตุ฿กตาสิงโตทะเลหลาย
ตัวมากเลยคะ แลวแตละตัวนองเขาก็จะตองชื่อใหกับทุกตัวทั้งหมดที่เขามี เขาตั้งชื่อ
จากตามที่เขาไปดูที่สวนสัตวแ เขาจะจําไดวาแตละสวนสัตวแที่เขาเคยไปมันจะมี
สิงโตทะเลชื่ออะไรๆ แลวมันจะชื่อไมเหมือนกัน (หัวเราะ) พอหลังจากชอบ
สิงโตทะเลตอนนี้ก็เริ่มมาชอบลิง (เลาถึงลิงอุรังอุตังที่สวนสัตวแเขาเขียวชื่อวา ชื่อ 
“กุ฿กกิ๊ก” ที่เขาถูกชะตากัน ลิงกุ฿กกิ๊กจะชอบจูงมือกันเดินเลนกับดาเต กอดกัน สนิท
กันจะดูคลายเป็นแฟนกัน) 

ตอนนี้พ่ีก็เริ่มใหเขาดูการแตูนเป็นเรื่องแลว เพราะมีจุดประสงคแวา อยากให
เขามีสมาธิจากการดูการแตูน ใหเหมือนกับเด็กปกติทั่วไป แลวก็เกิดจินตนาการใหมๆ 
บาง เพราะเด็กพิเศษพวกนี้เขาจะมีภาวะความหมกมุนกับบางสิ่งบางอยางจนเกิน
พอดี อยางสมมติวาสนใจลิง คือ ทุกสิ่งอยางจะตองลิง เสื้อตองลิง กางเกงตองเป็น
ลายรูปลิง พอจะกินชามตองเป็นลิง มีลิงทุกเวอรแชั่นคะ เพ่ือนๆ พ่ีก็นารักพอรูวา
ดาเตชอบลิงก็ซื้ออะไรลิงๆ มาฝาก นองเขาเหมือนเป็นตัวเชื่อมมิตรสัมพันธแใหผูคน 
เขามีบุญตรงที่เขานาตานารัก แลวก็เป็นเด็กตลกๆ (หัวเราะ) 

กลับมาที่การวาดภาพของเด็กออทิสซึม... เทาที่ พ่ีศึกษาเกี่ยวกับเด็ก 
ออทิสซึม โรคออทิสซึมที่ลูกพ่ีเป็นนี้เป็นโรคที่มีอาการท่ีแตกตางหลากหลาย ไมมีใคร
เลยที่อาการเหมือนกันเลย พูดอยางงายๆ วารอยคนก็รอยอาการ ซึ่งเรียกกลุม
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อาการนี้วา สเป็กตรัมออทิสติก แตเด็กพวกนี้จะมีอาการอยางหนึ่งที่ตรงกันนั่นก็คือ  
ความผิดปกติเกี่ยวกับการจัดเรียงลําดับขอมูลในสมอง เพราะฉะนั้น การประมวลผล
ในการวาดของเขาจึงผิดปกติ เชน การขึ้นภาพจากเทาขึ้นหัว หรือบางทีก็จะวาด
เฉพาะจุดที่ใหความสนใจ เชน บางกรณีเขาก็จะวาดแคมือและแขน หรือมีแคชวงตัว 
ไมมีหัว ซึ่งถาเป็นเด็กปกติก็ใหความสําคัญกับศีรษะกอน แตกับเด็กออทิสซึมนั้นเขา
จะข้ึนภาพจากสวนใดก็ไดที่ตัวเองใหความสําคัญ 

ยกตัวอยางลูกพ่ีเวลาที่วาดภาพเขามักจะขึ้นภาพจากสวนของปาก ที่เขาขึ้น
ภาพจากการเขียนรูปปากกอนเพราะเขาชอบกิน จนพ่ีตองกระตุนเขาโดยการคอย
ถามเขาวา แลวหนาอยูไหน แลวตาอยูไหน เขาถึงจะวาดเรียงลําดับกันมา 

เด็กบางคนเริ่มจากการวาดนิ้วมือกอนแลวคอยๆ ไลเป็นแขนขึ้นมา เพราะ
เขาใชนิ้วมือในการหยิบจับสิ่งของทุกอยางเยอะ บางคนก็วาดแตศีรษะ มีแตหัวไม
ยอมวาดลําตัว นั่นเพราะการจัดเรียงลําดับในสมองของเขาไมถูกตอง ทําใหเขาย้ําคิด
ย้ําทําอยูกับสิ่งที่เขาสนใจและใหความสําคัญเทานั้น มันเลยออกมาเป็นภาพที่มีความ
พิเศษ 

อีกเรื่องหนึ่งในการวาดภาพของเด็กออทิสซึมเทาที่พ่ีสังเกตดู อยางลูกพ่ีก็
เป็นก็คือ เขาจะมีความมั่นใจในการใชเสนแบบ Contour line เป็นลักษณะของเสน
ที่ลื่นไหลตอเนื่อง ไมมีการหยุด แตวาการควบคุมน้ําหนักมือของเขาจะไมดี เด็กพวก
นี้บางคนจะมีภาวะกลามเนื้อมือไมแข็งแรง การเขียนก็จะมีลักษณะเป็นเสนที่มี
น้ําหนักเสนเบา แตถาบางคนที่มือหนัก เขาก็จะกดลงน้ําหนักจนหนักไปเลย เขาจะ
ไมรูวิธีการผอนใหเบาลง 

ภูพิงค์ อย่างกรณีของน้องดาเต้ จัดได้ว่า “มือหนัก” ใช่ไหมคะ ? 
เมตตา  ใชคะ หนักมากคะ (หยิบผลงานมาชี้ใหเห็นรอยกดของเสนดินสอ)  มือหนัก 

จนกดดินสอหักเป็นแทงๆ พ่ีจะซื้อสีหรืออุปกรณแทุกสิ่งอยางที่เป็นแบบ Non-toxic 
เป็นพวกที่ปลอดสารพิษทั้งหมด เพราะกรณีของเด็กแบบลูกพ่ีคือระบบรางกายเขา
จะขับสารพิษเองไมได ปีๆ นึงเราจะตองพาเขาไปทํา Detox ที่โรงพยาบาลเพ่ือขับ
สารพิษออกจากรางกาย เพราะถาไมอยางนั้นเขาจะอายุสั้น 

ภูพิงค์ เห็นว่าช่วงหลังๆ ผลงานน้องดาเต้จะมีการระบายสีด้วย... 
เมตตา  ใชคะ ก็เริ่มฝึกใหเขาใชสีดวย เขาจะชอบใชเฉพาะสีที่เขาชอบแตก็เป็นบาง

วัน บางอารมณแของเขาดวยนะ เชน บางวันเขาก็จะใชแตสีน้ําเงิน แตถาเป็นสิ่งที่เขา
สนใจเขาจะลงสีไดถูกตอง (เชนภาพนกแกว) 
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ภูพิงค์  “ถูกต้อง” ในที่นี้คือเขาสังเกตเห็นสีแล้วระบายในต าแหน่งที่ถูกต้องเลยใช่ไหม ? 
เมตตา  อู฿ยยย...ความจําเขาเป็นเลิศมาก เหมือนสมองของเขาไมเหมือนอยางเราๆ 

รอบของเด็กออทิสซึมสมองเขาจะทํางานมากกวาคนปกติหลายเทาคะ บางคนถึง 
300 เทานะ ประเภทที่วาเด็กบางคนเขาสามารถจําปฏิทิน 100 ปีได มีการคํานวณ
เลขในสมองได จําวาวันที่เทานี้ตรงกับวันอะไรๆ ได พวกนี้สมองเขาไมเหมือนเรานะ 
ถือวาเขาเป็นอัจฉะริยะเฉพาะดาน หรืออยางเชน Stephen Wiltshire ศิลปินที่เป็น
ออทิสซึมที่เขียนภาพ Landscape ก็จะเห็นวาเขามาการสังเกตและการจดจําที่เป็น
อัจฉริยะมาก 

  อยางดาเตนี่เขามีการสังเกตที่ดี เขาปั้นเกงมาก ไมใชแค Drawing นะคะ 
การมองในรูปแบบ 3 มิติเขาดันทําใหดีอีก เขาปั้นดินน้ํามัน ปั้นดินญี่ปุุนแลวมาลงสี 
ชวงนี้เขากําลังปั้น Pingu Pingu ที่เป็นตัวการแตูนนกเพนกวินนะคะ เขาจะชอบมาก 
เขาคงคิดวาไอเจา Pingu มันเหมือนเขา เขาชอบเพราะมันไมพูด ไมใชสื่อสารอะไร
แตมันใชการสื่อสารทางกายมากกวาการใชภาษา ก็นารักคะ แตวาการแตูนพวกนี้มัน
ก็มีขอเสีย เพราะมันทําใหเด็กรูสึกวาไมตองสื่อสาร ใชแคภาษากายก็รูเรื่องซึ่งพ่ีจะ
บอกลูกวาไมได เวลาที่เขาดูพ่ีก็จะพยายามพากยแเสียงเขาไป “นี่พอ Pingu มันบอก
วา....เจา Pingu ไปเก็บลูกบอลสิ” (พากยแดวยน้ําเสียงชัดถอยชัดคํา) เพราะพ่ีจะตอง
เนนการโตตอบกับลูกตลอด 

ภูพิงค์ ตอนนี้น้องอายุเท่าไหร่แล้วคะ ? 
เมตตา  กําลังครบจะ 10 ขวบปลายมีนาคมนี้ ชวงนี้ก็จะเป็นชวงเปลี่ยนวัยของเขา 

ก็ยิ่งสื่อสารกันยากขึ้น ยิ่งเขาโตขึ้นก็จะยิ่งเป็นตัวของตัวเอง เมื่อเวลาที่อารมณแเขา
รุนแรง พ่ีแทบจะควบคุมใหเขา calm down ลงไมไดเลย ก็เลยจะเหนื่อยหนอยคะ 
ตอนเล็กที่เขาตัวเล็กๆ ปัญหามันยังเล็ก เราก็ยังพูด สื่อสารใชจิตวิทยากับเขาได แต
พอตอนโตๆ เนี่ย..ถาเขาบอกปฏิเสธคําเดียววา “ไม” (เปลงเสียงดัง) “ไม เตไมทํา” 
เขาก็คือจะ “ไม” เลย แลวถาเราไปแตะตอง หรือบังคับเขามากก็จะทําใหอารมณแ
เขาขึ้น พออารมณแเขาขึ้นแลวเนี่ย เราจะ calm down เขายาก เอาไมอยูจริงๆ พ่ี
เคยสงเขาไปบําบัด เพราะเขามีภาวะที่ไมสามารถระงับอารมณแได ซึ่งตรงนี้นากลัว 
จะตองอยาทําใหเขาโกรธ อยาใหโมโห แตถาเขาอารมณแดีเขาจะนารักมากกกกก 
นารักสุดๆ เลย 

อีกอยางหนึ่งที่เป็นเหตุผลวาพ่ีจะตองเก็บบานใหเป็นระเบียบเรียบรอย 
เพราะเด็กพวกนี้ บางทีเขาจะเป็นคนที่ยึดติดกับวัตถุบางสิ่งบางอยาง บางทีก็เป็น
ของที่ชิ้นเล็กมาก เรามองไมเห็น อยางแบบเขาชอบ Pingu เนี่ยคะ เขาจะตองพก
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แผนดีวีดีไปทุกที่ดวย แลวบางทีเขาไปวางลืมทําหาย หลับๆ อยู เขาก็กระเดงตื่นมา
ตะโกน “แม...ดีวีดี Pingu!!!” หืมมม...เอาแลวไง นรกมีจริง เราตองหาใหเขาใหได
ตอนนั้น ถาหาไมเจอนี่ไมไดนอนนะคะ เพราะเขาจะปั่นปุวนเดินวุนวายๆ หาแตดีวีดี 
Pingu ใหได 

ดังนั้นเวลาเก็บบานสําหรับเด็กพวกนี้คะ แมเนี่ยจะตองมีระบบความจํา
ระดับคอมพิวเตอรแเลย จะตองรูวาอะไรอยูตรงไหน เขาจะตองไดดั่งใจทุกอยาง ซึ่ง
มันก็ไมถูกหรอกคะสําหรับเด็กปกติ พ่ีก็เลยพยายามจะขัดใจเขาบาง สรางเงื่อนไขให
เขาไดฝึก แตก็ยาก ตองเขาใจวาภาวะอารมณแเขาไมเหมือนกับเรา 

ภูพิงค์ อย่างที่อาจารย์เคยบอกว่าเริ่มฝึกน้องเริ่มฝึกจับดินสอต้องแต่ 3 ขวบ เขาก็วาด
เลยไหมคะ ? 

เมตตา  เริ่มใหจับดินสอครั้งแรกตองนองอายุประมาณ 3 ขวบคะ แลวก็เริ่มฝึก
ตอมาเรื่อยๆ ตอนแรกเขาก็จับดินสอไมเป็นนะคะ เขาใชวิธีกํา กําดินสอ แลวก็เขียน
แบบกดๆๆๆๆๆ ก็ตองคอยๆ ฝึกคอยๆ คลี่มือเขา การฝึกคือพ่ีเริ่มฝึกใหเขาบีบดิน
น้ํามัน เริ่มฝึกใหเขาใชมือสองมือพรอมกัน ตองสอนใหเขาหยิบจับสิ่งของ เราก็ตอง
ทําใหเขาดูเป็นตัวอยางในทุกๆ กิจกรรม กอนหนานี้มี่เขาไมสื่อสารดวยภาษาพูด ก็
ตองสื่อภาษาดวยภาษาภาพ จะสอนใหเขาทําอะไรก็ตองวาดรูปไปแปะไว วาดเป็น
รอยรองเทาแปะไวตามพ้ืน วาจะตองเดินไปทางไหน เราจะตองบูรณาการทุก
รูปแบบเพื่อที่จะสื่อสารกับลูก  

พ่ียังคิดในใจวาเราโชคดีนะที่เรียบจบดานศิลปะมา คุณหมอยังบอกเลยวา 
“ดีนะที่คุณแมเป็นศิลปิน ดีที่คุณทํางานศิลปะ วาดรูปได เพราะฉะนั้นใชศิลปะ
สื่อสารกับลูก” 

การที่ลูกพูดสื่อสารเป็นภาษาไมไดก็เป็นเรื่องที่ลําบากมาก เพราะเวลาที่เขา
ตองการอะไรเขาไมรูวาจะบอกเรายังไง  มีครั้งหนึ่งที่เขาถูกตะปูตําเทาเขาไปมิดดาม
เลยนะคะ แลวเขาก็พยายามจะบอกวาเขาเจ็บแตเขาไมพูด เขาก็เขามาทุบเรา จริงๆ 
เขาไมไดจะทํารายเรานะคะ แตตองทําเราเพ่ือใหเรารูสึกเจ็บ เพ่ือตองการจะสื่อสาร
วาตอนนี้เขากําลังเจ็บ สื่อสารกันลําบากมาก  

พ่ีคิดวาเราจะทํายังไงถาเกิดลูกเป็นอะไรขึ้นมา แลวลูกบอกแมไมได พ่ีเคย
ทอถึงข้ันรองไหเลยนะ พ่ีเลยพยายามทําทุกสิ่งทุกอยางเทาที่แมคนหนึ่งจะทําได 

ภูพิงค์ ฟังที่จากเล่าแล้ว ต้องยกให้เป็นยอดคุณแม่เลยค่ะ 
เมตตา  (ยิ้ม) คือมันเป็นภาวะจํายอมคะ ไมไดอยากเป็นยอดหญิงยอดคุณแมอะไร

หรอกคะ พี่ก็ไมใชวาเป็นคนดีหรือคนเกงอะไร แตวามันเหมือนกับทุกอยางมันถูกทํา
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ใหเป็นไป อยางตอนพ่ีเรียนปริญญาเอก อยางที่พ่ีเคยเลาวาตอนแรกพ่ีก็ไมไดอยาก
เรียนแตเพ่ือนบังคับใหไปสมัครเรียน มันก็เลยเหมือนโชคชะตาชักนําพาไป แตพอ
เรียนแลวก็ดี ดีตรงที่วาพี่ทําโครงการเพื่อขอทุนเอามาชวยเด็กพิเศษเหลานี้ไดงายขึ้น 
เพราะดวยดีกรีของเรา ดวยคําพูดของเรามันเริ่มมีน้ําหนัก พ่ีเลยทําโครงการสอน
ศิลปะเด็กไปที่โรงเรียนลูก (ร.ร.ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล) ไปทํากิจกรรมศิลปะบําบัด
ใหกับเด็กพิเศษคนอ่ืนๆ ดวย ทําโครงการกับมูลนิธิแสงสวางตอเนื่องมา 5 ปีแลวคะ 

ภูพิงค์  คือจริงๆ หนูค่อนข้างอินง่ายกับเรื่องพวกนี้ เพราะหนูมีน้าสาวที่เคยเป็น
นักกายภาพบ าบัดที่บ้านนนทภูมิ (สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ 
ปากเกร็ด) ตั้งแต่ตอนที่หนูยังเด็กๆ แล้วตอนนี้เขาก็ไปเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียน
เพชรบุรีปัญญานุกูล หนูก็เลยจะค่อนข้างคุ้นเคยกับเด็กพิเศษพวกนี้ค่ะ 

เมตตา  อเอเหรอคะ ดีจังเลย คือจริงๆ โรงเรียนปัญญานุกุลจะมีกระจายๆ อยูทั่ว
ประเทศ เพราะวาจริงๆ แลวเด็กพิเศษพวกนี้มีเยอะนะคะ พ่ีเห็นสถิติแลวพ่ียังตกใจ
วาเด็กพวกนี้เพ่ิมขึ้นมาก เขาบอกวามันอาจเกิดจากภาวะของแมที่มีความเครียด 
แลวก็เกิดจากภาวะของสารอาหารหรือสิ่งปนเปื้อนที่เรากินเขาไปแลวมันไปสะสม
มันผิดปกติไป ซึ่งตรงนี้ก็ยังไมรูแนชัดวาเกิดจากอะไร เพราะก็ยังไมมีใครยืนยันไดวา
วิธีการรักษาเด็กท่ีมีภาวะออทิสซึมตองทํายังไงที่มันจะหายขาดรอยเปอรแเซ็นตแ  แตมี
การยืนยันวาสิ่งที่จะทําแลวเขาดีข้ึนคือการทํากิจกรรมบําบัดนี่ละคะ 

ภูพิงค์  กลับมาที่ค าถามถึงการท างานศิลปะ... พออาจารย์เลือกงานวาดเส้นสอง
มิติของลูกชายได้แล้ว คุณแม่มีกระบวนการคิดหรือวิธีท าอย่างไรถึงได้ออกมาเป็น
แบบร่างที่เป็นสามมิติคะ ? 

เมตตา  พ่ีตองใช Skill ของตัวพ่ี คือมันตองผนวกกัน เหมือนกับลูกเป็นแรงบันดาล
ใจที่ทําใหเกิดรูปทรง (Form) แลวพ่ีก็เอารูปทรงนั้นมาผสมกับความคิดของพ่ีวา ถา
มันเป็นสามมิติมันนาจะมีลักษณะอยางไร เราก็ตองมีทักษะเรื่องความงามทาง
สุนทรียภาพดวยวา แบบนี้ๆ นะจะดี 

  แลวการที่จะแสดงสิ่งนั้นออกมาไดพ่ีตองมี Concept ดวยนะวาพ่ีตองการ
สื่อถึงอะไร เชน สื่อถึงความลมเหลว สื่อถึงการเคลื่อนไหว สื่อถึงพลังที่กําลัง
ขับเคลื่อนไปขางหนา หรือสื่อถึงการที่มันกําลังจะหักโคน หรือโลตัวลงมา แสดงถึง
ความไมสมบูรณแ มันขึ้นอยูกับตัวพี่วาพี่เลือกจะแสดงออกถึงความรูสึกนั้นๆ อยางไร 

  แลวการที่พ่ีเลือกฟอรแมแตละฟอรแม มันจึงขึ้นอยูกับ Concept กอนดวย 
ยกตัวอยางเชน ชุดที่เป็นโต฿ะกินขาว (รางวัลเหรียญเงินงานแสดงศิลปกรรมแหงชาติ
ครั้งที่ 60) พ่ีตองการจะแสดงถึงความวุนวาย โลตัว โอนเอียน มันเหมือนกับความไม
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เสถียร ประดุจเหมือนลูกชายของพ่ีที่ไมมีความมั่นคง เขาพรอมที่จะลมไดเสมอ แต
วาเราเป็นแมที่ตองคอยโอบอุมเขาไว ก็คือการถักของพ่ี ที่พ่ีใชการขึ้นลายโครเชตแที่
ทั้งมีระเบียบและไรระเบียบเขามาผสมกัน เปรียบเสมือนการสอน เพราะการสอน
เด็กออทิสซึมกับเด็กปกติไมเหมือนกัน มาตรฐานการใหเงื่อนไขก็แตกตางกัน ดังนั้น
การใหเงื่อนไขของพ่ีกับลูกจึงเป็นเงื่อนไขที่ตองดูตามรายบุคคลดวยนะ เชน ลูกกลัว
หนังสติ๊ก เงื่อนไขคือ “ถาลูกกินขาวแลวไมเอาจานไปเก็บ โดนหนังสติ๊กยิงแนๆ” 
(พูดเสียงดังฟังชัด) (หัวเราะ) แบบนี้พอจะนึกออกไหมคะ ถาเราจะไปบอกแบบนี้กับ
เด็กปกติก็ตองใชเงื่อนไขอ่ืนๆ เพราะฉะนั้นมันจึงมีความแปลกและแตกตาง ขึ้นอยู
กับบริบทของแมกับลูกแตละคน ซึ่งจะตางกันออกไปแบบนี้ละคะ 

  การตกหลน พ่ีจะมีคอนเส็ปตแที่เกี่ยวกับการตกหลนของวัตถุสิ่งของ อาหาร
และของกิน ซึ่งตรงนั้นพี่จําลองมาจากชีวิตจริงๆ ของพ่ีกับลูก ทั้งๆ ที่จริงแลวมันไมมี
ในภาพวาดลายเสนของลูกหรอก แตเราเอาความรูสึกเขาไปจับ เป็นความรูสึกที่เรา
สัมผัสไดวา “ทุกๆ วันลูกจะตองกินแลวเลอะ แคเสนนิดเดียวก็จะตองกินใหหก 
จะตองเอามือไปจับ จะตองทําเลอะเทอะ ไมรูจะทําทําไม” แลวมันก็ขัดกับความเป็น
แมของเรา ที่เราเป็นคนเจาระเบียบ คือพ่ีเป็นคนมีระเบียบ มีวินัย รักความสะอาด 
วา สิ่งของทุกชิ้นตองอยูในที่ของมัน ตองถูบาน ตองทําความสะอาด แลวเป็นแมที่
ตองมาดูแลลูกที่เรียกวา “ตางขั้ว” คือลูกก็จะทําแบบ แตกกระจัดกระจาย เละเทะ 
รื้อกระจุยกระเจิงแบบนี้ มันสรางความเครียดนะ แรกๆ พ่ีเครียดแทบเป็นบา  

พวกตุ฿กตาตางๆ ที่เป็นของสะสมที่พ่ีรักมาก ลูกก็ทําพังแตกหักเสียหาย พ่ี
ตองเก็บทั้งน้ําตา แลวพ่ีก็ไมรูวาเราจะตองทํายังไง ตอนหลังพ่ีก็เลยคิดไดวา ถาเรา
ตายไปทรายเม็ดหนึ่งเราก็เอาไปไมได ดังนั้นเลยเอาพุทธศาสนามาชวย ก็เริ่มนั่ง
สมาธิ หันมองตัวเองวาจุดสุดทายของชีวิตเราตองการอะไร ก็คิดไดวาพ่ีตองการ
พัฒนาลูกนี่หวา ทุกสิ่งทุกอยางที่เราทํามาเราก็ทําใหเขา เรากําลังทําเพ่ือเขาอยูนี่
หวา ถาของที่เราจะใหเขาแลวมันจะแตกหักเสียหายเพราะเขา เราก็ถือวาเราทําให
เขาแลว ไดทําดีที่สุดเทาที่แมคนหนึ่งจะทําไดแลวดังนั้น ไมตองไปเสียดาย ใชหลัก
ของทานพุทธทาสวา มันตองเป็นเชนนี้เอง 

เพราะฉะนั้นในระหวางทํางานหรือมีความเครียด การทํางานศิลปะมันจะ
ทําใหพ่ีลืม พ่ีจะทํางานศิลปะตอนที่ลูกหลับ ชวงที่เขาตื่นนั้น เขาจะวุนวายในทุก
เวลาทุกนาที แตพอเขาหลับปฺุบมันจะเหมือนกับพ่ีอยูในโลกที่สงบ พ่ีก็เริ่มถัก เริ่ม
ทํางาน แลวทีนี้สมองมันจะแลนคะ หรือเพราะวาเราอาจจะเป็นคนเรียนอารแตดวย
มั๊ง เราเลยมีนิสัยชอบทํางานตอนกลางคืนอยูแลว มันก็ไมใชเรื่องแปลกที่เราจะไมได
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นอนตอนกลางคืน แตมันเป็นการอดนอนที่ประหลาดตรงที่วาไมรูสึกงวงเพราะวา 
พอเราทําๆ ไปแลวพอไปทาบ ไปถักใส ไปถักครอบไปเรื่อยๆ มันเห็นไงวา เออ..สวย
ดี แลวมันก็เกิดแรงบันดาลใจ เกิดการ Apply ความคิดวา “เดี๋ยวตรงนี้เวนชองโหว
ไวดีกวาวะ” ทั้งที่จริงๆ ในสเก็ตชแไมไดเป็นแบบนั้น ก็ดูกันตรงหนางานดวยคะ 
เหมือนกับวาเราก็เป็น Artist เราก็ตองปรับเปลี่ยนงานไปไดเสมอๆ ไมจําเป็นวาเรา
จะตองยึดอยูกับสเก็ชตแนะคะ  

ตองขอเลาวาในสวนตัวของพ่ี กอนจะมาถึงงานชุดนี้งานพ่ีเปลี่ยนตลอด ไม
ย่ําอยูกับที่เมื่อกอนพ่ีทําภาพพิมพแนะคะ ไดรางวัลใหญในระดับนานาชาติก็เคย ได
รางวัลศิลปะรวมสมัยที่แขงขันกันแบบไมแยกประเภท เราเป็นภาพพิมพแ เราไปแขง
กับงานรูปแบบจิตรกรรม ประติมากรรมได เราก็ภูมิใจ ตอนนั้นก็ไดรางวัลประกวด
อยูหลายๆ ครั้ง ก็เลยหลงไปกับการทําภาพพิมพแ จนสุดทายมาเป็นอาจารยแ แลว
กอนจะไปทําเด็กหลอดแกว หลังจากที่แตงงานก็อยากมีลูก ตอนนั้นทําบานกอน 
ปลูกบาน ออกแบบบานเอง เหมือนกับการทําธีสิสทีละเลมๆ ไปเรื่อยๆ ตอนหลังก็ไป
ทําธุรกิจเปิดโรงเรียนติวสอนศิลปะ เริ่มมีลูกนอง เริ่มตองวิ่งงาน เริ่มตอง Deal กับ
คนนั้นคนนี้มากขึ้น มันก็เลยกลายเป็นวาทุกสิ่งทุกอยางมันหลอมรวมกันเป็นเราที่
ตอง manage ทุกอยางในเวลาที่เหมาะสมดวย เลยเป็นที่มาวางานเราก็เปลี่ยนไป
เรื่อยๆ ไมหยุดอยูกับที่  

บางคนก็บอกวาเราเป็นพวก Hyperactive ซึ่งก็อาจจะใชเพราะเราถูกเลี้ยง
มาแบบไมไดเป็นคนมีสตางคแ พี่มีพ่ีนอง 5 คน พอแมเป็นอาจารยแ ไมไดมีสตางคแเยอะ 
ทุกอยางมันก็เลยเป็นเราที่จะตองชวยเหลือตัวเอง ทํางานพิเศษเพ่ือจะสงตัวเองเรียน
หนังสือ ไมอยากขอเงินพอแม ทํางานไดเงินก็เอามาใหแม ทํางานพิเศษตลอดทั้งงาน
เดินแบบงานการกุศล มีแมวมองชวนไปเป็น MC (Master of ceremony) งาน
มอเตอรแโชวแ ทั้งสอนศิลปะเสารแอาทิตยแอีก แตก็ไมเสียการเรียนเลยนะ ก็จะทํางาน
เสารแอาทิตยแเพ่ือจะเอาเงินมาใชในวันธรรมดา แลวก็เก็บเงินไวซื้ออุปกรณแทํางาน
ศิลปะ โดยที่ไมตองรบกวนที่บาน เก็บเงินมาเรื่อยๆ พอแตงงานปฺุบพ่ีก็ปลูกบานได
เลย 

ภูพิงค์ เห็นว่าตอนนี้น้องดาเต้เริ่มหันมาปั้นบ้างแล้ว...? 
เมตตา  เขาเริ่มปั้นดวยตัวเองนะคะ ตอนแรกเนี่ยพ่ีไมเคยกลาใหเขาเลนดินน้ํามัน พ่ี

ไมกลาใหเขาเลนเพราะกลัวเขาจะหยิบเขาปาก เพราะเด็กพวกนี้เขาไมเขาใจวาอะไร
กินไดหรือไมได แตมีวันหนึ่งตอนนั้นเขานาจะอายุประมาณ 4-5 ขวบ เขาไปเรียนที่
มูลนิธิแสงสวาง แลวเขาไปเลนดินน้ํามันที่โรงเรียน พอพ่ีไปรับกลับบาน เขากําดิน
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น้ํามันไมยอมคืนครู กําไมปลอยเลยนะ มาแกะมือดูที่บานก็รูวา อเอ...ไอที่เขากํามัน
คือดินน้ํามัน คือเขาคงปั้นอะไรสักอยางแตกําไวจนมันเละไปหมดแลว 

แลวพอเราเห็นวาเขาปั้นไดจากการที่เขาปั้นดินน้ํามันกอนที่เอามาจาก
โรงเรียน ตอนนั้นเขาปั้นสัตวแอะไรสักอยาง นาจะเป็นมดตัวเล็กมากๆ เพราะดิน
น้ํามันมันกอนนิดเดียว แลวเขาปั้นได ตอนนั้นก็ประหลาดใจ คือรูเลยวา นิ้วมือเล็กๆ 
สองมือของเขามันวิเศษมาก จนทุกวันนี้เขาปั้นสัตวแตางๆ ที่ เขาชอบ ลาสุดเขาปั้น
อีกาดํา ซึ่งเราเห็นแลวแบบ “โคตรเหมือน” (น้ําเสียงตกใจ) เขาเห็นอีกาที่เขาดิน 
กลับมาบานเขาปั้นไดเหมือนเปฺะเลยคะ ทั้งๆ ที่เขาเห็นเพียวชั่วแว็บเดียว เขาปั้นนก
ฟ้ินทแ 7 สี แลวสีตรงเปฺะ ถูกตอง นั้นแสดงวาการประมวลผลการจดจําของเขานั้นสุด
ยอดกวาเรา เราไมสามารถจะมารแกตําแหนงสีถูก แตเขาไมมีผิดเลย เขาปั้นได แลวก็
วาดได 

เวลาที่พาเขาไปเที่ยวสวนสัตวแ กลับมาบานเขาก็จะวาด ทั้งโคอาลาที่เกาะ
ตนไมอยู บางตัวมีลูกเกาะหลังอยูดวย นกปากหางที่อยูในกรงใหญๆ แตเวลาที่เขา
วาดเขาก็จะเขียนซ้ําๆ กระดาษหนาหนึ่งก็จะมีชางหลายๆ ตัว บางตัวก็เขียนแคหัว
กับงวง ไมมีตัว เขาจะเขียนภาพเดิมซ้ําๆ ซอนกันไปมา เขาจะมีความนารักใน
ลายเสนของเขา 

อีกอยางที่ชอบเขียนคืออาคารที่โรงเรียนของเขา “หอพบรัก” หอพักของ
เขาท่ีโรงเรียนประจําที่เขาพักอยู สมุดวาดเขียนเลมนี้มีภาพหอพบรักอยูหลายหนา 

ภูพิงค์ น้องดาเต้ได้อยู่กับคุณแม่ในช่วงเวลาที่คุณแม่ท างานศิลปะไหมคะ 
เมตตา อยูคะ ไดเห็น ไดทํา โดยสวนใหญเขาจะมาชวยดึง ชวยรื้อ (หัวเราะ) 
ภูพิงค์ แล้วน้องดาเต้เขาทราบหรือไม่ว่างานศิลปะของคุณแม่มาจากภาพวาด ของเขา 
เมตตา  เขาจะรูเองวา “โต฿ะกินขาว”บางครั้งในระหวางที่พ่ีนั่งถัก ลูกก็จะอยูใกลๆ 

เขาก็จะถามวา “แมนี่อะไร” พ่ีก็จะบอกเขาวา “มุงไงครับ มุงที่ดาเตเคยนอนตอน
เด็กๆ ไง” เขาก็จะรู “อเอ..กระโจมๆ” เขาก็เอาตัวเขาไปอยูขางใน เอางานที่พ่ีถักมา
หมหอตัว เขาก็จะเลนกับงาน แมนั่งถักงานลูกก็เอาไหมพรมไปเลน 

ภูพิงค์  ผลงานชุด “เส้นใยแห่งความรักของแม่” ไม่ว่าจะเป็น ประตู หน้าต่าง 
ห้องเรียนศิลปะ โต๊ะอาหาร ห้องนอนของลูก เหล่านั้นก็มาจากบริบทต่างๆ ของ
บ้านหลังนี้ 

 เมตตา  ใชคะ ภาพที่เขาวาดตอนเด็กๆ จะเป็นสิ่งแวดลอมรอบตัวของเขาใน
ชวงเวลานั้นๆ เป็นประตู หนาตาง เป็นสิ่งของโต฿ะอาหาร เกาอ้ี เพราะเมื่อกอนพ่ี
พยายามจะจํากัดบริเวณใหเขาอยูในหองของเขา (หองสีเขียวที่อยูชั้นลางของบาน) 
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นั่นเพราะเราหวงความปลอดภัยของเขา เกรงวาถาเขาออกมาเลนซนขางนอกแลว
เขาจะไดรับอันตราย หองนั้นก็จะมีอุปกรณแตางๆ ทั้งลูกบอลบําบัด หรือโต฿ะที่ใหเขา
ไดหัดเขียนรูป เขียนหนังสือ หองนั้นก็เลยเหมือนกับเป็นโลกของเขาในชวงเวลานั้น 
แตตอนนี้เมื่อเขาโตขึ้นเขาไดเห็นสิ่งตางๆ โลกของเขาจึงกวางขึ้น เขาก็ เริ่มไปสนใจ
สิ่งแวดลอมที่เขาเห็นขางนอกเขาก็ตื่นเตนกับมัน เชน นก ลิง หรือสัตวแตางๆ งาน
ของเขาก็เลยเปลี่ยนไปจากบริบทเดิมท่ีวาอยูแคในบาน 

  ชวงที่พ่ีเลือกเอาภาพวาดหองของเขามาทําเป็นผลงานชุด “เสนใยแหง
ความรัก ของแม” เกิดจากความรูสึกที่วา “แม คือ บานของลูก”เราทั้งสองคนสราง
โลกอยูดวยกัน มีเพียงเราสองคนแมลูก แลวนั่นก็คือโลกของเรา  

(เมตตาเปิดภาพถาย ผลงานภาพวาดลายเสนของลูกชาย และคลิปวิดีโอ
ขณะที่ลูกชายวาดภาพใหดู พรอมกับการอธิบายถึงบรรยากาศของการพูดคุยใน
ขณะที่ลูกชายวาดภาพเหลานั้นดวยน้ําเสียงที่เปี่ยมไปดวยภาคภูมิใจ) 

ภูพิงค์ คุณแม่รู้สึกได้ว่าน้องเขาดูมีความสุขที่ได้วาดภาพใช่ไหมคะ  
เมตตา  แลวแตวาชวงเวลาตอนนั้นเขารูสึกอยางไร อยางตอนที่บานมีปัญหา มีเรื่อง

ทะเลาะกันบอย พ่ีเครียด พ่ีเศรามากเลยนะ ตอนนั้นพ่ีก็นิสัยไมดี พ่ีเฮิรแตมาก ชวงที่
มีปัญหากันแลวลูกก็รับสัมผัส เขาก็วาดเป็นภาพบานดวยสีสมเลย เขาเขียนตัวเขา
เองอยูตรงนี้ (หนาตางบนหองใตหลังคา) ยืนอยูคนเดียว โดดเดี่ยว แลวเขาก็ขยี้ดวย
สีสม ดวยพลังที่รุนแรง  (เปิดภาพดังกลาวใหดูพรอมบรรยายประกอบ ) ภาพนี้มันก็
สะทอนถึงการมีปัญหากัน เขากจ็ะถายทอดความรูสึกออกมา พ่ีเห็นงานของเขาแลว
ก็รูสึกเสียใจนะคะ รูสึกแยที่เขาตองมาเห็นการทะเลาะกัน พ่ีสะเทือนใจมาก พ่ีเลย
ตัดสินใจวาตอไปจะไมใหเกิดเรื่องแบบนี้ในบานอีก มีอีกชิ้นที่เขาวาดภาพบานที่พ่ี
เอาไปทําเป็นงานสงประกวด ไดรางวัลศิลปกรรมของโตชิบาดวย 

  เขาจะวาดเหมือนเป็นการเขียนบันทึกเหตุการณแตางๆ ที่เกิดขึ้นกับเขา วาด
ภาพตัวเองกับพอแม กับสัตวแเลี้ยง เชน มีแมว 2 ตัวที่ชอบเขามาใหบานแลวเขา
อยากจะเขาไปจับไปเลนดวย เขาก็จะมาเขียนเก็บไว บางภาพเป็นภาพที่เขากําลังดึง
ผมแมเพราะอยากไดของบางอยูในหางสรรพสินคา แลวมีรปภ. ใสชุดเครื่องแบบเป็น
คนใสหมวกมาชวย เขาวาดพ่ีกําลังรองไห เพราะวันนั้นพ่ีลมไปเลย เขาก็เลยฝังใจ
แลวจดจําเหตุการณแนั้นไดเขาก็เอามาเขียนเป็นภาพ หรือบางครั้งเขาก็สิ่งตางๆ ใน
สิ่งแวดลอมท่ีเขาเห็นทั่วไป 

  ถาดูเขาวาด เราจะเห็นเลยวาเขาจะวาดอยางรวดเร็ว ลายเสนของเขา
แมนยํา ไมมีการลบ ระหวางที่เขาวาดไปพี่ก็ตองพูดกระตุนใหเขาทําตอไป เพราะเขา
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สมาธิสั้น เราตองคุยกับเขาไปดวยเป็นการพูดดวยน้ําเสียงตื่นเตน ตองเป็นซุปเปอรแ
คุณแมท่ีมีความสุขสุดๆ ดวยนะ เพื่อใหเขาตอบสนอง ถาเป็นคุณแมที่ดวยเสียงเนิบๆ 
ซึมเซาเขาจะไมสนใจ ก็ตองพูดชี้ชวนวาเขาวาดอะไร เชน “...บนโต฿ะอาหารมีอะไร
อีกครับเต โอโห...มีลูกชิ้นดวย เตชอบกินลูกชิ้นมากๆ เลยใชไหมครับ แลวมีอะไรอีก
...” ตองพูดคุยกับเขา เขาก็จะเลาออกมาวาเขากําลังวาดอะไร บางทีที่เขาวาดแลวก็
ไมเลาใหฟัง...เขากําลังคิดอะไรเราก็ไมรู พี่เลยพยายามทําความเขาใจวาเขาวาดอะไร 
แลวแปลความหมายสิ่งที่เขาเขียนดวย แตบางภาพก็ดูไมออกนะ (หัวเราะ) 

ดูอยางคลิปนี้ เขาก็วาดไปรองเพลงไป ก็ปลอยเขาใหเขามีอิสระ ถาเขา
อยากวาดเขาก็จะเขียนตอ ถาเขาไมอยากทําแลว วาดๆ อยูดีๆ เขาก็จะนอนไปเลย
แลวก็กลับมาวาดตอ เราไปบังคับเขาไมได (เมตตาเปิดภาพวาดอีกหลายชิ้นของลูก
ชายที่เธอใชเป็นแรงบันดาลใจในงานผลงานชุดเสนใยจากความรักของแม พรอมกับ
เลาถึงกระบวนการสรางสรรคแและข้ันตอนในการทํางานชุดนี้)  
  
/จบ. 
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สัมภาษณ์ วัชราพร อยู่ดี 
เรื่อง กระบวนการสรางสรรคแผลงานศิลปะของวัชราพร อยูดี 
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 
ณ คณะศิลปกรรมศาสตรแ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยแ 
 
ภูพิงค์  ท าไมถึงเลือกศิลปะเป็นกระบวนการในการบ าบัดตัวเองออกจากความ
 เศร้าโศกเสียใจ  
วัชราพร  ตอนแรกเลยก็ไมไดคิดถึงศิลปะหรอก คือมันเหมือนกับคนที่กําลังกมหนา

จมอยูกับความทุกขแใจอยางสาหัส ก็จะไมยอมเงยหนาตั้งสติ ไมคิดถึงอะไรเลย
นอกจากความทุกขแที่ประสบอยู แตก็อาจเป็นดวยความโชคดีของเรา ที่โดยพ้ืนฐาน
จิตสํานึกมีศิลปะมาชวยกระตุน ทําใหเราไดฉุกคิดและเกิดสติได มันก็ไมถึงกับเป็น
ปาฏิหาริยแหรอกนะ แตงานศิลปะที่อยูรอบตัวก็ทําใหเราไดมีสติจริงๆ ก็คิดวาแต
กอนที่ทํางานศิลปะ เนื้อหาที่ทํามันก็ไมใชแตเรื่องที่เป็นสุขนิยมอยางเดียว สมัย
วัยรุนอกหักก็เอาความรูสึกนั้นมาใชทํางาน หรือไปเห็นอะไรที่ดูนาสงสาร เชน คน
พิการ ตาบอด หาเลี้ยงชีพดวยความทุกขพลภาพ ก็เอามาเป็นแรงบันดาลใจในการ
ทํางานศิลปะ 

พอมองศิลปะที่อยูรอบตัว ผลงานที่ตั้งเรียงรายอยูที่บาน ก็เห็นวา เราก็
ไมไดทําแคงานที่แสดงเนื้อหาในแงบวกเพียงอยางเดียวนี่นา แลวพอกมลงมอง
รองรอยแผลผาตัดที่หนาทอง ก็ยิ่งคิดถึงลูก และเราก็ยิ่งรองไหมากขึ้น แลวทําไมเรา
ไมใชความสะเทือนใจกับความทุกขแ ความเศราที่หนักหนานี้ มาทํางานศิลปะบางละ 
นี่ก็เลยเป็นจุดเริ่มตนของการทํางานศิลปะเพ่ือปลอบใจตัวเอง และตอนนั้นก็ตั้งใจวา
จะทําแคชิ้นเดียว เริ่มจาก Sketch เป็นลายเสนออกมากอน ก็คือชิ้นที่มีรูปดอก
กลวยไม 

พอไดเริ่มงานแคนั้นแหละ ความคิดมันก็เริ่มผลิบานเหมือนดอกไม แตก
ออกปฺุบๆๆๆ เห็นเป็นภาพเลยวาจะทํางานชิ้นตอไปยังไง ก็ Sketch ภาพความคิด
เก็บไวอีกหลายภาพ แตก็ไมไดเอามาทําขยายทุกชิ้น เพราะหมดเวลาของการลา
คลอดแลว ก็ตองกลับเขามาสูวงจรงานประจํา กลับมาสอน เพราะฉะนั้นก็จะมีเวลา
ทํางานตอแควันหยุดหรือหลังเลิกงานเทานั้น บางภาพความคิดมันก็ฝุอๆไปบาง ก็
เลยทําเทาที่ทําได แตอยางนอยความคิดเริ่มตนเราก็ถือวาชิ้นแรกที่ทําคือผลสําเร็จ
แลวกับการไดปลอบประโลมใจตัวเอง ชิ้นที่เหลือเป็นผลพลอยได 
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ถาถามวาทําไมถึงเลือกศิลปะมาบําบัด ก็คงเพราะ ศิลปะเป็นเหมือน
ภูมิคุมกัน เป็นวัคซีนที่เราปลูกถายไวในรางกายและจิตใจอยูแลว เมื่อถึงเวลา
เจ็บปุวย ก็ฉีดกระตุนภูมิกลับมาเพ่ือใหศิลปะไดมารักษาตัวเราเอง อะไรประมานนี้ 

อีกสวนหนึ่งที่คิดวาใชในการบําบัดนอกเหนือจากงานศิลปะก็คือ การนั่ง
สมาธิ แตตอนนี้ก็ไมคอยไดทําแลว เคยมีโอกาสไดไปเขาคอรแสฝึกปฏิบัติการทําสมาธิ
วิปัสสนาในแนวทางของทานโกเอ็นกา ซึ่งถือเป็นการฝึกที่คอนขางหนัก เป็นสาย
วิบาก แตก็ไปมาแลว 3 รอบ พ่ีพราย ปฐมพร เป็นคนแนะนําใหไป เขาบอกวาลอง
ไปเถอะ อยางนอยก็ไปเรียนรูไว เพราะมันก็เป็นเหมือนกับวิชาหนึ่งที่จะมีติดตัวเรา
ใหสามารถนํามาปฏิบัติและปรับใชในชีวิตประจําวันได แลวพอไดไปปฏิบัติจริงๆ 
รูสึกขอบคุณพ่ีพรายมากที่อยากใหเราไดไปฝึก ในระยะเวลา 10 วันของการฝึก
ปฏิบัติ มันเป็นความวิบากทางรางกายที่มาสรางความเขมแข็งใหกับจิตใจเราเป็น
อยางมาก เราไดรับความปีติและซาบซึ้งเมื่อฝึกจนจบคอรแส แตก็ไมสามารถอธิบาย
ความรูสึกนั้นเป็นคําพูดได ตองเขาไปสัมผัสและรูสึกดวยตนเองเทานั้น 

ภูพิงค์ ไปท าสมาธินี่ ไปท่ีไหนคะ ? 
วัชราพร  ไปครั้งแรกเมื่อปี 2544 ที่ศูนยแธรรมกมลา จังหวัดปราจีนบุรี พอกลับมายัง

รูสึกวาเรานาจะไปตั้งนานแลว แลวก็กลับมาฝึกปฏิบัติตอเนื่องมาเรื่อยๆ ชวงนั้นก็มี
แตสิ่งดีๆ เขามาในชีวิต เพ่ือนที่ฝึกปฏิบัติดวยกันบอกวา เป็นเรื่องของธรรมะที่เคา
จัดสรรให เมื่อจิตใจดี สิ่งดีๆ ก็จะเขามาหาเอง ไปครั้งที่สองเมื่อปี 2551 เป็นชวงที่
พักพ้ืนหลังจากเสียลูก รอบนี้ก็ไปที่ศูนยแปราจีนบุรี แลวก็ครั้งที่สามเมื่อปี 2556 ไปที่
ศูนยแธรรมสีมันตระ จังหวัดลําพูน ในการไปแตละครั้งจะใชเวลาปฏิบัติ 10 วัน นี่ก็
วางแผนไววา ชวงหยุดยาวปลาย 2559 นี้ จะไปอีก แตยังไมแนใจวาจะไดไปหรือ
เปลา   

ภูพิงค์  หลังจากที่ประสบเหตุการณ์ที่ท าให้ต้องสูญเสียลูกไป น ามาซึ่งความเศร้า
โศก ทุกข์ระทมกับสิ่งที่เกิดขึ้น ช่วยเล่าความรู้สึกในช่วงเวลานั้นให้ฟังได้ไหมคะ 

วัชราพร  ชวงที่เศราโศกมากๆ จะเป็นเฉพาะเวลาที่อยูคนเดียว ไมไดเป็นกับตอนที่อยู
กับคนอื่นนะ เพราะวาเพ่ือนๆ ไปเยี่ยมเยอะมาก คนนั้นคนนี้ไปเยี่ยมไปหาอยูเรื่อยๆ 
รวมไปถึงหมออยูไฟที่เขาคอยดูแลก็เจอเขาตลอด แตพออยูคนเดียวมันจะเหมือนกับ
พวกปีศาจที่มันแอบซุมซอนอยูรอบๆ ตัวเรา สบโอกาสที่จะออกมาตอกย้ําซ้ําเติ ม
ความเศรา ใหเราเหมือนถูกเหยียบซ้ําๆ ตรงบาดแผลที่เจ็บปวด จนรูสึกวา ฉันไมไหว
แลว ไมไหวแลว ไมไหวแลว ถูกเหยียบๆๆๆๆๆ โอย... ฉันไมไหวแลวนะ ฉันไมไหว
แลว แตจริงๆ ปีศาจเหลานั้น มันก็คือ ความรูสึกหมกมุนอยูในทุกขแของเราเอง 
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อารมณแตอนนั้น มันแบบนั้น มันเจ็บปวดทางจิตใจ รองไหจนเหนื่อยมาก และอาจจะ
เป็นเพราะวาสภาพรางกายที่ออนแอมากๆ จากการที่ตองรักษาประคองอาการครรภแ
เป็นพิษอยูในโรงพยาบาลมาเป็นเดือนกอนคลอด รางกายมันออนลา จิตใจก็เจ็บปุวย  

โดยปกติเวลาที่ปุวยหรือไมสบาย ถาไมถึงที่สุดจริงๆ ก็จะไมกินยาเพราะ
เป็นคนไมชอบกินยา จะพยายามพักผอนปลอยใหรางกายมันซอมแซมตัวเอง ใหหาย
เอง ดวยวาพ่ีเคยเขาคอรแส ธรรมชาติบําบัด (อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่พ่ีพรายเป็นคน
แนะนําใหไป) ก็เลยเชื่อมั่นวารางกายเราสามารถรักษาตัวเองได ซึ่งพี่เคยทําสําเร็จมา
ไดแลว แตตองอดทนและใชเวลามาก (เลาถึงเรื่องที่เป็นกอนเนื้องอกที่คอ จนหมอ
คิดวาเป็นมะเร็งและลงความเห็นใหรักษาโดยการผาตัด แตหลังจากลองดูแลตัวเอง
โดยวิธีธรรมชาติบําบัดแลวอาการก็ดีขึ้น กอนเนื้อนั้นยุบหายไปเองโดยไมตองเขา
ผาตัดและไมตองไปพบแพทยแอีกเลย) 

ภูพิงค์  ในช่วงเวลาที่เริ่มใช้ศิลปะในการบ าบัดเยียวยาตัวเองออกจากความเศร้า
แล้ว เทคนิควิธีการในแต่ละขั้นตอนของการท างานศิลปะมีส่วนช่วยให้คลายจาก
ความเศร้าโศกหรือไม่ อย่างไร เพราะสังเกตว่าผลงานชุดนี้มีดรออ้ิงเข้ามาเป็น
ส่วนประกอบส าคัญในชิ้นงาน ซึ่งแตกต่างจากชุดเดิมๆ ที่จะให้เพียงเทคนิค
กระดาษและสีสันจากการเพ้นท์ติ้ง 

วัชราพร  อยางแรกเลยคือจริงๆ แลวเป็นคนที่ชอบดรออ้ิงมากๆ อยากทํางานดรออ้ิง 
แลวพอมาทํางานชิ้นนี้ มันเริ่มจากการวาดลายเสนในแบบรางของตัวเองกอนนี่
แหละ พอทําไปก็ตั้งใจวายังไงก็จะดรออ้ิงเป็นรูปตัวเอง แตก็คิดวาดรออ้ิงทั้งหมดคง
ไมเวิรแค เราเองเราก็ทํางานเพนทแอยูถึงแมวาเราจะทําเป็นเทคนิคก็ตาม อยางตอนที่
ทํางานเป็นเทคนิคผสมก็จะมีทั้ง แปะเยื่อกระดาษที่ผสมสี มีระบายสีอคริลิคดวยบาง 
แตสวนใหญก็จะเนนการใชเยื่อกระดาษ ซึ่งกอนที่จะมาถึงชุดนี้ ก็เคยทําที่เป็นงาน
แปะเยื่อกระดาษครึ่งหนึ่ง แลวเพนทแสีครึ่งหนึ่ง ก็ยอนไปมองในสิ่งที่ตัวเองทํามาจาก
ตรงนั้นดวย  

แตในงานชุดนี้รูสึกไมอยากใชเยื่อกระดาษ เราอยากใชอะไรที่มันมาจากตัว
เราขางในทั้งหมด คือเทคนิคเยื่อกระดาษมันมาจากขางนอก แตอันนี้มันมาจากที่เรา
เขียน ที่เราวาดขึ้นมา พอวาดไปแลวก็เลยคิดเป็นเชิงสัญลักษณแวา ดรออ้ิงทุกอยาง
หลายๆ งานมันเป็นการขึ้นโครงสราง มันเป็นการเริ่มตน เป็นการกอรูปขึ้นมา
บางอยางเพ่ือไปหาผลสําเร็จ ซึ่งสวนใหญแลวจะลงทายดวยการระบายสี หรือทํา
อะไรที่มาปกปิดลายเสนไป ก็จะมีบางสําหรับศิลปินที่เขาโชวแลายเสน ก็เลยคิดวาจะ
ใหความเป็นเสนโครงสรางลายเสนนี้ เป็นสวนหนึ่งของสิ่งที่มันยังไมสําเร็จ ความไม



  221 

สําเร็จในที่นี้ คือเราไมสมหวัง ใชไปในเชิงความหมายนั้น วาเสนลายเสนดินสอ
ทั้งหมดคือสิ่งที่ยังคางคาอยูกับเรา เป็นลายเสนที่จะไมถูกระบายสี ตั้งใจลายเสน
ดินสอเป็นตัวแทนความหวังที่ไมมีทางเป็นจริง และสวนที่ระบายสีเป็นความหวังที่
เราหวังวามันเป็นจริง  

ภูพิงค์  มันตอบโจทย์เรื่องของสมาธิให้เรามีความสุขขึ้น จากในการได้ท างาน
 ศิลปะชุดนี้ไหมคะ  
วัชราพร  มีมาก หนึ่งเลยคือ เพราะวาเราชอบดรออ้ิง  สองคือ พอเห็นผลงานที่เสร็จ

ออกมากแลวทั้งสองสวนมันอยูดวยกันได ทั้งในความเป็นสีทั้งในความเป็นขาว-ดํา ก็
รูสึกปลื้มปริ่มกับผลงานที่ออกมา เหมือนเรารักหลงงานตัวเอง (หัวเราะ) รูสึกมี
ความสุข เวลาเห็นแลวมีความสุข รูสึกดีมากเลย ทั้งในขณะที่ทํางานและผลลัพธแของ
งานตอนที่งานเสร็จ หลงรักงานตัวเอง ประมาณนั้นจริงๆ 

ภูพิงค์  จากผลงานชุดความเศร้าอันงดงาม พัฒนามาเป็นผลงานชุดที่เป็นภาพ
 รก ได้อย่างไร  
วัชราพร  มันมาจากผลงานชิ้นที่สอง (ชี้ที่ภาพ วนนิ้ววงรอบองคแประกอบสวนที่เป็น

เด็กนอยในถุงน้ําคร่ํา) เพราะเวลาตั้งครรภแถุงน้ําคร่ํามันจะเกิดมาพรอมๆ กับรกคือ
มาคูกันเวลาคลอดจะคลอดตัวทารกออกไปกอน สวนถุงรกจะตามมา  

อยางที่บอกวาจริงๆ แลวมีอีกหลายชิ้นที่ Sketch แบบรางไวหลายชิ้นแต
ไมไดเลือกมาทํา ถามวายอนกลับไปทําไดไหม ก็คงได แตความรูสึกคงไมไดสดอยาง
นี้ มันไมมีอารมณแรวมเหมือนในตอนนั้นแลว ทําไดก็คงทําไดในเรื่องของรูปแบบแต
ความรูสึกไมเทาแนๆ ชิ้นหลังๆ ความรูสึกมันก็เริ่มคลายจางไปแลว มันไปสูเรื่องของ
ความหวังแลว ไมบาพลังแลว จะวาไปชุดที่เป็น รก มันเริ่มสนุกแลวไง (หัวเราะ) 
เหมือนฉันไดปลดปลอยแลว ฉันอยากสนุกกับเทคนิคที่ฉันคุนเคยแลว อันนี้ ก็เลย
เต็มที่กับเทคนิคกระดาษ 

ภูพิงค์ ช่วยเล่ากรรมวิธีขั้นตอนของการท าเทคนิคกระดาษให้ฟังหน่อยค่ะ  
วัชราพร  หลายคนที่เห็นสีในงานจะเขาใจวาผสมสีไวแลว แตจริงๆ ผสมสีไปเรื่อยๆ 

เลยระหวางที่ทํางาน มันเหมือนกับการแรเงาหรือไลระดับสี แตไลระดับสีดวยเยื่อ
กระดาษผสมสี ดวยการแปะกระดาษสีออนไปกอน พอจะแปะอันลําดับตอไปก็ผสม
สีในกระดาษใหเขมขึ้น คอยๆแปะตอเนื่องไปทีละนอย มันก็จะคอยๆ ไลน้ําหนักจาก
ออนไปเขม หรือเขมไปออน แลวแตเรากําหนด 

สวนที่เป็นเสนก็คือเวนพ้ืนที่วางไวเป็นเสนๆ ซึ่งมันตองอาศัยความชํานาญ
มาก เพราะถาไมคุนเคยกับกระดาษเราจะไมสามารถควบคุมยืดหยุนหรือคํานวณ
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การหดตัวของกระดาษได เพราะเวลากระดาษมันแหงมันจะยุบตัวลง หดตัวลง เรา
ตองแปะในปริมาณที่รูวาพอกระดาษหดแลวมันจะเหมือนลักษณะที่เราตองการ
หรือไม แลวก็ตองควบคุมการแปะตามแนวเสนที่กําหนดไว เพราะถาแปะไมเต็ม
หรือไมพอเสนก็จะเวาๆ แหวงๆ ไมเป็นไปตามที่เราวาดไว อยางงานในชุดทุนศิลป 
(ในอุทร) ก็จะเห็นเสนที่คมชัดกวา พอมองอีกทีมันก็เหมือนจะเป็นเรื่องของการ
จัดการกับองคแประกอบศิลปมากขึ้น 

ภูพิงค์ พอเป็นภาพรกก็ต้องลงลึกไปศึกษาเกี่ยวกับสรีระวิทยาของรกด้วย 
วัชราพร  ใช ก็ตองศึกษา เพราะตองเก็บขอมูล แตก็ไมไดถึงขนาดไปขอดูในหอง

คลอดที่โรงพยาบาล ก็จะหาขอมูลจากหนังสือและขอมูลภาพจากอินเตอรแเน็ต 
ภูพงิค์ จากชุดความเศร้าอันงดงาม มาเป็นชุดทุนศิลป์ (ในอุทร) ได้อย่างไร 
วัชราพร  จากชุดแรก ความเศราอันงดงาม ตอนนั้นคือ ตั้งครรภแมาได 7 เดือนแลวก็

ไมสมหวัง เวนมา 1 ปี กลับไปหาหมอรักษาอีก ก็ตั้งครรภแประมานได 2 เดือนก็หลุด 
แลวก็เวนอีก1 ปี ไปหาหมอรักษาอีกครั้ง ก็ตั้งครรภแได 2 เดือนก็หลุดอีกเชนกัน ชวง
นี้แหละ ก็ไดเริ่มทํางานชุดที่ไดทุนศิลป 

ภูพิงค์ เป็นความรู้สึกเศร้าโศกจากเหตุการณ์ช่วงนั้น มาพัฒนางานเป็นชุดนี้ 
วัชราพร  จริงๆ เหตุการณแตรงชวงนี้ก็ไมเศรารุนแรงเทาไหร ไมเทาครั้งแรก(งานชุด

แรก) เพราะครั้งแรกคือ ลูกมาแลว คลอดออกมาเป็นแลว ไดเห็น ไดสัมผัสเคาแลว 
แลวเคาก็จากไป มันคือความรูสึกที่แยที่สุดแลวละ ไมมีอะไรจะเลวรายไปกวาครั้ง
นั้นไดอีกแลว (หัวเราะ) พอมาครั้งนี้มันก็แบบ อาว! ... ฉันผิดหวังอีกแลวเหรอ?  โอย
... ฉันเคยเจ็บกวานี้มาแลว ก็ไมไดเศราเทาเดิม แตก็ไดแนวความคิดในการทํางานที่
ตอยอดมา เลยตั้งใจและวางแผนจะทํางานชุดนี้ออกมาจัดแสดงตอ พอดีชวงนั้นมี
การรับสมัครทุนสรางสรรคแศิลป พีระศรีพอดี ก็เป็นจังหวะที่ดี ลองสงเขาไปขอทุน ก็
ไดรับคัดเลือกใหไดรับทุน 

ภูพิงค์  หนูอ่านแนวความคิดการท างานชุดนี้ในสูจิบัตรชุดทุนศิลป์แล้วรู้สึกว่า 
เศร้าเหลือเกิน ท าไมคนๆ เดิมถึงต้องผิดหวังกับเรื่องเดิมแบบนี้ซ้ าแล้วซ้ าอีก 
เหมือนขย้ีอารมณ์ให้เศร้าไปอีก 

วัชราพร  มันก็ไมไดเศราเทาครั้งแรกหรอก อาจจะเริ่มทําใจไดบาง แตก็รูสึกแปลกใจ 
วาทําไมบางคนที่ไมพรอมที่จะมีลูกเลย ก็มีเอาๆ อยูนั่นแหละ เราขอมีสักคนบางได
ไหม 
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ภูพิงค์ เพราะเหตุใดสีสันชุดทุนศิลป์จึงมีสีสด สะอาด กว่างานชุดเดิม 
วัชราพร  อยางแรกเลยคือ นึกถึงความเป็นเด็กผูหญิง เพราะเป็นลูกสาว โดยในคอน

เส็ปตแงานจะบอกวา ทําไมถึงตองเกิดเหตุการณแที่ตองเศราโศกเสียใจซ้ําแลวซ้ําอีก ใน
บางขณะก็มีความคิดนอยเนื้อต่ําใจกับความผิดหวังเรื่องลูกที่มันเกิดขึ้นซ้ําแลวซ้ําอีก 
แตก็ยังไมสิ้นหวัง แมมันจะยังมีสีที่หมนหมองอยูบาง เหมือนกับวา แมความหมน
เศรายังมีอยูในใจบางของ เราก็ยังมีความหวังอยูเชนกัน สีที่สดใสก็เลยเป็นสีที่มา
แทนความหวัง แทนการคิดถึงลูกดวย  

สีสวนใหญที่เลือกมาใชก็เลยจะเป็นสีที่ดูหวาน ดูออนโยน เพราะก็ยังคิดถึง
ลูกสาวตลอด แตความคิดถึงในอารมณแเศรานั้นมันก็เปลี่ยนไป มันก็เป็นธรรมดา 
ชีวิตทุกคนก็ไมไดเต็มรอยทั้งหมดมากอนหรอก ก็ตองมีสวนที่ไมสมหวัง สวนที่เราไม
สามารถคาดหวังไดมันจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร หรือวาเกิดขึ้นกลับใครเมื่อไหร ซึ่ง
ทายที่สุดเราก็เขาใจและยอมรับใหได 

ภูพิงค์  ท าไมผลงานชิ้นนี้ (ชิ้น 9 ช่อง) ที่มีองค์ประกอบต่างกับชิ้นอ่ืนๆ ทั้งหมด
 ในชุดเดียวกัน 
วัชราพร  เป็นชิ้นที่ Sketch ชิ้นสุดทาย เหมือนเอามาปิดทาย เป็นการนึกถึงการมี

ความหวัง งานชุด 9 ชิ้นนี้ จะใชสีสดกวาชิ้นอ่ืนๆ คือเป็นเรื่องของความหวังจริงๆ 
เป็นความหวังวาตัวเองจะไดรับโอกาสเหมือนภาพ 9 เดือนนี้อีกสักครั้ง มันก็เลย
แตกตางไปจากชิ้นอ่ืน ซึ่งจบในตัวเองในเฟรม และมีการใชสีนอยกวา 

ภูพิงค์ หลังจากที่ท างานทั้ง 2 ชุดเสร็จสมบูรณ์แล้ว ความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้าง คะ 
วัชราพร  หลงรักงานตัวเอง (หัวเราะ) จริงๆ นะ ตอนนี้ผลงานก็ยังอยูที่บานครบทุก

ชิ้น เพ่ิงจะมีเอาไปแสดงที่แกเลอรี่ที่โรงแรมริเวอรแ เป็นนิทรรศการเกี่ยวกับวันแม  
ความรูสึกอยางแรกเลยที่ไดก็คือ หลงรักงานตัวเอง สองคือ มีความสุขมาก 

สามคือ มีไฟในการทํางานมาก  อยากทํา อยากทําอีก อยากทําอีกตอไปเรื่อยๆอยาง
ตอเนื่อง แบบไมตองมีงานอยางอ่ืนมาแทรก แตก็ตองมาสะดุดตรงที่ตองเขามาสู
ระบบของการทํางานประจํา ที่มีเวลาจํากัด แตก็ยังพยายามใชเวลาที่มีเหลือทํางาน
อยูเสมอ เพ่ือไมใหดอกไมดอกอ่ืนๆ ที่มันผลิบานแตกความคิดออกมาแลว ไมเหี่ยว
เฉาไป  จริงๆ พ่ีทํางานยอนความรูสึกตัวเองในลักษณะนี้อีกชิ้นหนึ่ง พอดีตอนนั้นมี
การจัดการประกวดในหัวขอ LOVE ซึ่งมีแนวคิดเกี่ยวกับ love and Relationship 
ก็คิดวาแนวความคิดในการทํางานเราก็นาจะตรง ก็เลยสงไป แตก็ไมไดรวมแสดง
หรอกนะ เราก็คิดวาโฉมหนางานที่ออกมามันคงไมไดปะทะความรูสึกกับคนดูเทากับ
เมื่อตอนที่เกิดเรื่องใหมๆ ซึ่งมันก็คงไมเศราขนาดนั้นแลว แตก็วาดเป็นรูปคนทองนี่
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ละ มันเป็นเรื่องของความหวังมากกวาความเศรา แตโดยภาพรวมของงานชิ้นนั้นก็
ถือวายังไมดูไมเสร็จ ก็เอากลับมาวาดตอ ทําตอ ใหสมบูรณแ 

ภูพิงค์  แสดงว่าใช้ความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่เป็นพลังใน
 งานท างานชุดนี้ ? 
วัชราพร  เป็นพลังมากๆ พี่เชื่อม่ันตลอดวาพลังงานดานลบมันมีแรงมาก พลังมันเยอะ 

ครั้งหนึ่งพ่ีมีโอกาสไดไปรวมงาน Workshop ที่คลอง 6 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล วิทยาเขตธัญบุรี) ในปีนั้นเคาเชิญศิลปิน 3 คนมาพูดเกี่ยวกับการสรางสรรคแ
งานศิลปะ หนึ่งในศิลปินที่มาวันนั้นคือ แหลม (สมพล รุงพาณิชยแ) วง 25 hours ซึ่ง
เป็นศิษยแเกาของที่นี่ ตอนนั้นก็ไมรูจักเลยนะ ไมรูเลยวาเขาเป็นนักรองที่ดังมาก 
(หัวเราะ) 

  วันนั้นแหลมเลาถึง เสนทางความบากบั่น ความพยายาม แรงกดดันและแรง
บันดาลใจในการทํางานของเขา ชวงสุดทายของการสนทนา มีคําพูดอยูประโยคหนึ่ง
สั้นๆของแหลมที่โดนใจและติดอยูในใจพี่มาก  คือ เขาบอกวา “ความเศร้า... มันเป็น
พลังงาน” เออ...ฟังแลวรูสึกประทับใจเด็กคนนี้มาก เขาทําใหพ่ีนึกถึงชวงเวลาที่พ่ี
ทํางานชุด “ความเศร้า... อันงดงาม” พ่ีทํางานออกมาไดจากพลังของความเศรา
จริงๆ ตอนหลังก็ไปหาอานประวัติของเขา ถึงรูวาเขาเป็นเด็กที่เกง มีความสามารถ 
ทั้งเขียนเนื้อรอง แตงทํานอง รองเพลง ก็เลยรูสึกชื่นชม ทั้งที่เขาก็ดังของเขามานาน
แลว แตเพิ่งไดมารูจักผลงาน  

ภูพิงค์  หนูฟังเพลงของ 25hours ส่วนใหญ่จะเป็นเพลงที่มีเนื้อหาออกไป
ในทางดูเข้าใจชีวิตมาก เม่ือเทียบกับอายุของพี่แหลมหรือสมาชิกในวงที่ก็ไม่ได้ดู
โตขนาดนั้น 

วัชราพร  ใช แลวก็ไมใชแคเฉพาะคนในชวงวัยเดียวกับเขาเทานั้นที่ฟังเพลงเขา พ่ีเอง
อายุมากกวาเขาตั้ง 15 ปี ก็ยังชอบฟัง คือพ่ีวามันเป็นเพลงที่ฟังไดทุกเพศทุกวัยนะ 
นี่ก็เขาไปเป็นแฟนเพจของ 25 hours ตามเป็น follower เขาดวย (หัวเราะ) 

ภูพิงค์  ก่อนหน้านี้ลองศึกษากระบวนการท างานของเมตตา สุวรรณศร ด้วยซึ่งก็
ท างานศิลปะเพื่อบ าบัดตัวเองจากความเศร้าโศกเสียใจเหมือนกัน เพราะเมตตา 
ก็ท างานในบทบาทหน้าที่ของความเป็นแม่เหมือนกัน ซึ่งเม่ือลองวิเคราะห์
แนวความคิดรวมถึงรูปแบบดูก็พบว่า ศิลปะเพื่อการบ าบัดของเมตตาพูดถึงเรื่อง
ที่เชื่อมโยงกับความทรงจ า ความหวัง ความเศร้าโศก และการเข้าใจในตนเอง ใน
ส่วนของอาจารย์เป็นในลักษณะแบบนี้ไหมคะ  
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วัชราพร  ก็นาจะเป็นคอนเส็ปตแคลายๆกันนะ แตเราจะเริ่มจากความเศรากอน แลว
มาเขาใจตัวเอง แลวถึงมาเป็นความหวัง ความหวังแบบที่วาไมใชหวังตองใหไดนะ 
แตมันคือหวังแบบเขาใจ คือมันอาจจะเป็นไปไมได แตเราก็มีความหวังเพ่ือเป็นความ
ชุมชื่นของชีวิต ถาถามวาทุกวันนี้เลิกคิดเรื่องลูกหรือยัง... ก็ยังไมเลิกคิด  แตถามอง
ตัวเองตามสภาพจริงตอนนี้ มองอยางเขาใจถึงความพรอม ตอนนี้เราก็คงไมพรอม
แลวนะ... เราก็อายุมากขึ้นแลว สภาพรางกายก็ไมสมบูรณแ ถามีลูกมาตอนนี้จริงๆ ก็
คงลําบากเหมือนกัน  

ภูพิงค์ ครอบครัวถือเป็นก าลังใจส าคัญในการผ่านวิกฤตนี้เลยไหมคะ ? 
วัชราพร ครอบครัวดวยก็มีสวน รวมทั้งเพ่ือนๆ ดวย ใหกําลังใจกันมาก 
ภูพิงค์  กระบวนการสร้างสรรค์ รวมไปถึงเทคนิควิธีในแต่ละขั้นตอนของการลง

มือท างานศิลปะมีส่วนช่วยให้คลายความโศกเศร้าอย่างไร เช่นจากที่หนูลอง
วิเคราะห์ผลงานของเมตตาซึ่งเน้นที่เทคนิคการถักโครเชต์ รวมไปถึงเทคนิคการ
เย็บปักถักร้อยต่างๆ ที่ช่วยเบี่ยงเบนความเศร้า มีสมาธิ อีกทั้งยังเป็นการบ าบัด
ทั้งตัวเองและลูกไปพร้อมๆ กัน นอกจากนี้ยังรู้สึกภาคภูมิใจในผลส าเร็จของงาน
ส่งผลท าให้รู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองมากขึ้น นับถือตนเองมากขึ้น แล้ว
กระบวนการสร้างสรรค์ของอาจารย์ให้อะไรกับตัวอาจารย์ 

วัชราพร  ก็นาจะคลายๆ กัน ที่ก็รูสึกภาคภูมิใจเหมือนกัน อยางที่บอกวาปลื้มปริ่มใน
ผลงาน เพราะไมเคยมีงานชิ้นไหนเลยที่มันมีพลังขนาดนี้ คือในชีวิตที่เรียนศิลปะมาก็
เคารพอาจารยแยกยองทานชลูด นิ่มเสมอมาก เคยไดรับคําชมจากทานอยู 2 ครั้ง ที่
ไมไดมากมายอะไรเลย แตมันกลับทําใหใจเราแบบโคตรฟองฟูเลย ครั้งหนึ่งคือตอน
เรียนปริญญาโท มีอยูวันหนึ่งก็ขนออกงานมาถายรูปหนาตึก ป.โท ทานเดินผาน
มาแลวมาหยุดยืนมองผลงานอยูพักหนึ่งแลวก็เอยสั้นๆวา “ไมเลวนี่” ตอนนั้นมี
ความสุขมาก เป็นพลังใจในการทํางานตอไป  

อีกครั้งหนึ่งก็ตอนที่แสดงผลงาน ชุด ความเศราอันงดงาม ก็ไมคิดและไมรู
วาทานจะมาชมผลงาน ไปเปิดอานสมุดเซ็นเยี่ยม ไดพบกับขอความสั้นๆ พรอมกับ
ลายเซ็นที่เราคุนเคย เฮย... นี่มันลายเซ็นอาจารยแชลูด ทานเขียนขอความไวสั้นๆ วา 
“ดีมากนี่” ดีใจมากๆ เพราะสมัยเรียนกับทานเราก็ไมใชลูกศิษยแที่ขยัน ออกจะเป็น
เด็กขี้เกียจ จนทานใหตกไป 1 เทอม ทําใหเรียนจบชากวาเพ่ือนในรุน ก็เลยรูสึก
ภูมิใจมากๆ ที่ทานก็ยังเอ็นดู 
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ภูพิงค์  ในช่วงที่เศร้ามากๆ นอกจากการเลือกที่จะบ าบัดตัวเองโดยใช้การ
ท างานศิลปะ การท าสมาธิ ได้ไปปรึกษาแพทย์บ้างไหมคะ ? 

วัชราพร  หมายถึงจิตแพทยแเหรอ? ...ไมเลย เพราะเมื่อเราตั้งสติไดแลววาเรามีศิลปะ 
เราก็คิดวานี่แหละคือยาที่วิเศษที่สุดแลว จริงๆโดยปกติถาไมไดปุวยหนักหนาสาหัส 
ก็ไมคอยชอบไปหาหมออยูแลว เหมือนอยางที่เขียนไวในสูจิบัตรวา “ไม่มีประโยชน์
อันใดเลยที่จะจมอยู่กับความหม่นหมองมืดมัวอีกต่อไป เมื่อข้าพเจ้ามีพลังอันแสน
วิเศษที่จะพาตัวเองเดินออกมาจากความมืดมนและสร้างสรรค์ความเศร้านี้ให้มี
คุณค่าและงดงามขึ้นมาได้” ก็คอยบอกตัวเองวา จงทํางาน จงทํางานศิลปะตอไป  

แตอยางของเมตตาดูจะหนักกวามาก เมื่อเทียบแลวเรื่องของเราเบากวา
เยอะเลย ของเขามันหลายทาง ทั้งเรื่องครอบครัว คูชีวิตดวย ซึ่งมันเป็นสวนสําคัญ 
ของเรายังโชคดี ทั้งครอบครัว ทั้งคูชีวิตที่ชวยประคับประคองกันมาและเขาใจกัน  

ภูพิงค์  ในกระบวนการท างาน การได้นวด ได้ขย ากระดาษ สัมผัสในระหว่างที่ได้
ปฏิบัติงานเหล่านี้มีส่วนอย่างไรบ้างกับการบ าบัด  

วัชราพร  ก็ดีนะ ใครๆ เขาก็บอกวาเป็นคนธาตุดิน เมื่อไดสัมผัสอะไรที่มันมีลักษณะ
เป็นดินๆ ก็มีความสุขดีนะ ไดนวดๆ บริหารมือไปดวย (หัวเราะ) 

ภูพิงค์ แต่ละชิ้น ใช้เวลานานแค่ไหนคะ? 
วัชราพร  ก็นานพอสมควรนะ เพราะตองรอจังหวะใหแหงกอน เป็นทีละเลเยอรแ แตก็

จะไมไดรอที่จะลงทีละสีหรอก ก็จะผสมๆ เขมออนไปเรื่อยๆ ในตัว อันนี้แปะนิด 
ผสมอันนี้เขาไป หนอยไลระดับน้ําหนักไปดวย ตามแตแตอารมณแ (เปิดภาพถาย
ผลงาน และเดินไป หยิบผลงาน “แมว” มาใหดู) 

ภูพิงค์ (อุ้มผลงาน “แมว”) แต่ละตัวก็หนักไม่เท่ากัน 
วัชราพร  เหตุผลของการปั้นแมวก็มาจากความเศราเหมือนกัน  เพราะแมวตาย แลว

ก็เกิดขึ้นถึง 3 ครั้ง เกิดเหตุซ้ําๆ อีกแลว เหตุการณแเดียวกันเลยคือ งู แมวตายเพราะ
โดนงูเหลือมรัดทั้ง 3 ครั้ง ก็เลยทําใหปั้นแมวมาถึงทุกวันนี้ เคยปั้นพระพิศเนศดวย
นะ ปั้นเหมือนเป็นปางเด็ก มือเทาเหมือนเด็ก ใครเห็นก็บอกวาเหมือนลูกพ่ีนั่นละ  

ภูพิงค์  เคยได้อ่านบทความที่อาจารย์เขียนวิเคราะห์งานตัวเอง อยากทราบถึง
แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงกับฟรีดา คาห์โล 

วัชราพร  แรงบันดาลใจในการสรางสรรคแผลงานของเราเหมือนกับผลงานฟรีดา ตรง
ชวงชีวิตที่มีความปรารถนาที่จะเป็นแมแตตองสูญเสียลูกไปดวยสภาพรางกายที่ไม
พรอม ตอนที่ทําเอกสารประกอบผลงานสรางสรรคแในบทบทวนวรรณกรรม ก็ไดใช
อางอิงในลักษณะที่วา เป็นศิลปินหญิงที่ทํางานในแนวความคิดหรือแรงบันดาลใจ
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แบบเดียวกันกับเรา แลวฟรีดาก็มีประสบการณแเหมือนเรา  คือเป็นความรูสึกอยาก
ของการอยากมีลูกเหมือนกัน แตเธอก็ประสบอุบัติเหตุทําใหพิการ แตก็ยังตั้งครรภแ 
แลวก็เสียลูกไปตั้งแตแรกคลอด และเมื่อเขาไปคนควาหาขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับงาน
ศิลปะแนวความคิดแบบนี้ ก็พบวายังมีศิลปินหญิงอีกหลายคนที่สูญเสียลูกแลวก็เกิด
แรงบันดาลใจใหมาทํางานศิลปะ อาจจะเสียลูกตอนที่โตแลว และก็มีศิลปินอีกหลาย
คนที่ทํางานเกี่ยวกับความเป็นแมเป็นลูก อานไดจากเลมวิจัยสรางสรรคแ 

   
  /จบ. 
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สัมภาษณ์ แสงอุษณีษ์ นวะมะรัตน (นักศิลปะบ าบัด) 
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559  
ณ ราน Sweetofu ซอยวังหลัง 3 แขวงอรุณอมรินทรแ เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 
 
ภูพิงค์  สวัสดีค่ะครูเชอรี่ หนูชื่อภูพิงค์ (หมูอ้วน) เมตตานัยธรรม ก าลังเรียน

ปริญญาโท สาขาทฤษฎีศิลป์ ม.ศิลปากร ตอนนี้ก็ก าลังท าวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับ
ศิลปินที่ท างานศิลปะเพื่อการบ าบัดเยียวยาตัวเองจากความเศร้าโศกเสียใจค่ะ 
เรื่องท่ีจะขอสัมภาษณ์ครูเชอรี่ก็จะเกี่ยวกับศิลปะบ าบัดค่ะ 

แสงอุษณษีแ  ไดคะ ตองบอกกอนวาที่จะเลานี้ไมใชขอมูลที่เป็นทฤษฎี แตเป็นขอมูลจาก
ความรูสึก จากประสบการณแเหมือนจะเป็นเคสตัวอยาง ก็คือในศิลปินแตละคนที่
ทํางานหรือเคสที่มาบําบัด วัสดุแตละอยาง ไมวาจะเป็นพ้ืนผิวหรืออะไรแบบเนี้ยคะ 
ก็จะใหผลตางกันกับแตละคน ขึ้นอยูกับประวัติของเขา ภูมิหลังของเขา บุคลิกอะไร
ทุกอยาง 

ภูพิงค์  วันนี้หนูเตรียมภาพถ่ายผลงานของศิลปิน 2 ท่านที่หยิบยกมาเป็น
กรณีศึกษามาให้ดูด้วยค่ะ (ให้ดูภาพผลงาน) เมตตาเป็นอาจารย์สอนภาพพิมพ์ ที่
ชอบถักโครเชต์ และชอบท างานหัตถกรรมของผู้หญิง งานชุดนี้ก็เลยจะเป็นงาน
สื่อผสม ที่ผสมผสานระหว่างการหัตถกรรมของผู้หญิง ภาพพิมพ์ และจิตรกรรม  

อีกท่านคือวัชราพร ที่ท างานจิตรกรรมที่ใช้เทคนิคผสมระหว่างการวาด
เส้นและปะติดเยื่อกระดาษ ซึ่งศิลปินหญิงทั้งสองท่านเลือกใช้นั้นเป็นเทคนิคที่
ตนเองชอบและมีความเชี่ยวชาญในเทคนิคนี้ดีแล้วค่ะ ซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายที่มาที่
ไปของกระบวนการสร้างสรรค์ทีหลังนะคะ  

ถ้างั้นขออนุญาตเริ่มสัมภาษณ์เลยนะคะก่อนอ่ืนอยากให้ครูเชอรี่เล่าถึง
แนวโน้มศิลปะบ าบัดในประเทศไทยให้ฟังหน่อยค่ะ  

แสงอุษณษีแ  ก็ดีขึ้นมากนะคะ คือเมื่อสิบกวาปีที่แลวนักศิลปะบําบัดในประเทศไทยสวน
ใหญก็จะเป็นครูศิลปะ ที่คนควาขอมูลเกี่ยวกับการบําบัดกันเอาเอง ฝึกทํางานกับ
เด็กพิเศษหรือผูที่มีความวิตกกังวล หรือผูปุวยระยะสุดทาย แลวเกิดไอเดียที่รูสึกวา
กระบวนการทํางานศิลปะนาจะบําบัดได ซึ่งนักบําบัดก็นําเอาศิลปะไปประยุกตแกัน
ตามแนวทางของตัวเอง 

แตวาตัวพ่ีเองเรียนหนังสืออยูที่ประเทศอังกฤษตั้งแตเด็ก และสนใจศิลปะ
บําบัดตอนจบปริญญาตรี ก็เห็นความตางศิลปะบําบัดวาทางตะวันตกนั้นจะเป็น
ศิลปะบําบัดในแนวทางของจิตวิทยาที่จะมุงเนนการบําบัดเยียวยาจิตใจ แตเมื่อสิบ
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กวาปีที่แลวที่พ่ีกลับมาเมืองไทย ที่นี่ก็จะเป็นเรื่องของการใชศิลปะบําบัดเพ่ือบําบัด
เด็กพิเศษลวนๆ เลย ซึ่งทําใหทั่วๆ ไปสวนใหญเขาใจวาศิลปะบําบัดเนนชวยเรื่อง
พัฒนาการ ซึ่ งตอนนั้น พ่ีก็ยั งไม ได วุฒิ  ก็คือลงเรี ยนเป็นคอรแสสั้นๆ เนนที่ 
“กระบวนการ” ซึ่งที่ผานมาก็เปิดคอรแสบําบัดที่เนนกระบวนการเป็นหลัก 

ภายหลังเริ่มมีสถาบันเปิดเอาคอรแสเขามาสอนในไทย มีนักบําบัดที่จบจาก
ตางประเทศมากขึ้น มีนักศิลปะบําบัดตางชาติเขามาจัดบรรยาย ศิลปะบําบัดก็เริ่ม
เป็นที่รูจักมากขึ้น แตรูสึกวาเพ่ิงจะเป็นในชวง 2-3 ที่ผานมานี้ที่จะเริ่มแพรหลาย
ออกไปมากขึ้น จากเดิมที่จํากัดอยูเพียงในกลุมที่ศิลปะบําบัดเพ่ือพัฒนาการของเด็ก
พิเศษ หรือใชในการปรับพฤติกรรม พัฒนาบุคลิกภาพ แคนั้น  

แตในปัจจุบันก็เห็นไดชัดวาในเมืองไทยมีความเขาใจที่ทําใหเกิดความ
เปลี่ยนแปลง เอางายๆ จากคนที่เขามาคุยเรื่องการทําวิทยานิพนธแเกี่ยวกับศิลปะ
บําบัดในระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท ก็มีความเขาใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับศิลปะบําบัด
มากขึ้น จากเมื่อกอนนี้ถามีคนสนใจมาเรียนรูกับเราก็จะไมคอยมาความเขาใจ ก็จะ
คิดถึงแตในแนวทางเพ่ือการบําบัดเด็กพิเศษ ซึ่งก็คาดวาศิลปะบําบัดในประเทศไทย
นาจะมีแนวโนมที่ดีข้ึน เข็มแข็งขึ้น มีความเขาใจมากข้ึน 

ภูพิงค์  จากที่อ่านมาเห็นว่าครูเชอรี่จัดเวิร์คชอป “ศิลปะบ าบัดเพื่อเยียวยา
ผู้หญิงที่ประสบปัญหา” (แบบกลุ่ม) เลยจะขออนุญาตถามได้ไหมคะ ว่าจ ากัด
ความของค าว่าประสบปัญหาไว้แค่ไหน อย่างไร  

แสงอุษณษีแ  ที่ผานมาจะมีกระบวนการบําบัดแบบกลุมใชไหม ซึ่งประเทศไทยเรากอน
หนานี้เราจะมีเพียงเวิรแคชอปศิลปะบําบัดเบื้องตน เหมือนที่เขมสิกขาลัยก็ยังจัดอยู
จนถึงทุกวันนี้ หรือวาที่พี่จัดเองก็จะเป็น Art for Art sake ก็คือใหไปทําศิลปะโดยที่
เราใหเขาดูที่กระบวนการ เพ่ือเขาใจวาศิลปะทํางานอยางไร ซึ่งก็จัดเป็นกลุมใหญ  
20 คนข้ึนไปแบบนี้ หรืออยางนอยๆ เลยก็สัก 15 คน ซึ่งมันก็ไม complete ปัญหา
มันก็ลอยขึ้นมา มันก็เลยกลายเป็นวาในประเทศไทยไมมีกลุมศิลปะบําบัดที่เปิดชัดๆ 
วาฉันทํากลุมบําบัดนะ ก็เลยลองดู แตคนที่มาเวิรแคชอปนี้นั้น เราก็รับกลุมเล็กๆ (ไม
เกิน 8 คน) ที่เราจัดการได คือจริงๆ แลวมันควรจะเป็นเจอกันสัปดาหและครั้ง 
ติดตอกัน 6-8 ครั้ง แตวาเราก็ทําเป็นเหมือน Repeat กัน 2 วันรวดไปเลย ทดลอง
กระบวนการดวย  

ในสวนคนที่ติดตอมาจะรวมเวิรแคชอปนั้น ดวยคอรแสที่มีระยะเวลาเพียง 2 
วัน ทําใหเราอาจจะไมทราบภูมิหลังของปัญหาหรือความทุกขแที่แทจริงของผูเขารวม
เวิรแคชอป ซึ่งอาจจะมีคนที่มีอะไรสาหัสอยูเบื้องหลัง เราก็ไมรู แตสิ่งที่เขาเลามาก็คือ 
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มีบางคนนี่เกือบจะซึมเศราแลว บางคนกําลังเขารักษาอาการไบโพลารแอยู บางคน
รักษามาแลว 5 ปี บางคนที่ผานการสูญเสียที่รุนแรงมา ก็จะแบงปัญหาได 4 กลุมก็
คือ 1) คนมีปัญหากับครอบครัว 2) คนมีความอึดอัดใจมากวาฉันตองทําใหดีที่สุดแต
ฉันไมมีความสุขเลยจนมันรูสึกทวมทนไปหมดแลว...อยูเป็นเวลานานๆ 3) คนที่มี
ปัญหาทางจิต และ 4) คนที่อยูในชวงเวลาที่ตองเลือกทางเดินชีวิตของตัวเอง เชน 
กลุมกําลังจะเกษียณ หรือวาอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแตไมรูวาจะเริ่มยังไง 

แลวที่รับผูหญิงเขารวมเวิรแคชอปในครั้งนั้นก็คือ มีคนแรกๆ ที่สมัครมาวัย
ประมาณ 35 ขึ้น  บางก็ 40 ตนๆ ก็เลยจะตองจํากัดอายุของผูที่จะสมัครตอมา วา
เป็นผูหญิงในชวงอายุประมาณ 30-40 ปี ที่ตองจํากัดอายุก็เพราะวามีนองที่อายุ 20 
ตนๆ สมัครเขามาพอสัมภาษณแแลวก็พบวานองยังเด็กมาก ประสบการณแตางๆ ยังไม
เยอะ ก็คิดวายังกอนก็แลวกัน 

ภูพิงค์  เหมือนกับว่าการท าเวิร์คชอปศิลปะบ าบัดแบบกลุ่มนั้น ควรต้องจ ากัดให้
ผู้เข้าร่วมกลุ่มนั้นมีประสบการณ์ที่ใกล้เคียงพอๆ กัน ก็เลยเลือกคนที่มีอายุ
ใกล้เคียงกันเหรอคะ? 

แสงอุษณษีแ  ก็ใช แตไมใชเสมอไปนะ คือ มันตองมีอะไรรวมกัน จะไดมีอะไรที่เชื่อมโยง
กันได เชน สมมติวาเป็นเรื่องยาเสพติด ก็ไมตองจํากัดอายุ ก็มีหลากหลายวัย คละ
เพศหญิง-ชายปนกัน หรืออยางเชนกลุมผูปุวยโรคมะเร็งระยะสุดทายแบบนี้ก็ได แต
อันนี้ เป็นในกรณีเรื่องชีวิต ประสบการณแชีวิต เราก็เลยตองเลือกคนที่ทันกัน 
เพราะวาคนที่มีปัญหาคลายคลึงกันและอยูในชวงวัยที่ใกลเคียงกัน อันนี้ก็เลยตองใช
ขอจํากัดชวงวัยมาประกอบดวย ก็จะชวยซัพพอรแตกันได เพราะการบําบัดแบบกลุม
นั้น ก็จะมีกระบวนการที่เกี่ยวของกับการเยียวยากันและกันของผูรวมกลุมดวย 

ภูพิงค์ หลังจากผ่านการท ากิจกรรมร่วมกัน 2 วัน ผลที่ออกมาเป็นอย่างไรบ้าง คะ? 
แสงอุษณษีแ  ก็ดีมาก นั่นเป็นเพราะวาเรารับแค 8 คน ในคนที่คอนขางตระหนักรูก็จะ

เห็นภาพตัวเองชัดขึ้น เหมือนกับวาเขามาเพ่ือที่จะขีดไฮไลทแ เพราะอยางเวลาที่
คนเรามีปัญหาเราก็จะเลาๆๆ ไปกอนใชไหมคะ ศิลปะก็เป็นกระบวนการอยางหนึ่งที่
เราไดลงมือทํา ไดหลุดออกไปใชจิตใตสํานึกมากขึ้น อะไรที่เรายังตระหนักไมถึงมันก็
ผุดขึ้นมา บางสิ่งบางอยางมันก็ชัดเจนขึ้นถาเกิดวาสิ่งนั้นมันมีอยูแลว  

ครึ่งหนึ่งของคนที่มาเขารวมเป็นคนที่รูปัญหาของตัวเองอยูแลว ก็มาทําให
ชัดเจนขึ้น คนที่เป็นทุกขแที่สุดในกลุมนั้นเขาก็ไดคลี่คลายไดรับการซัพพอรแต ก็ทําให
เขารูสึกดีขึ้น แตก็จะมีคนหนึ่งที่บอกวาปัญหาของเขาผูเขารวมคนอ่ืนนั้นเป็นคนละ
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ทางกับของเขา แมจะอยูในชวงวัยเดียวกันแตปัญหาที่เขาประสบอยูมันตางออกไป 
เขาก็เลยยังคงอึนๆ คลุมเครือในความรูสึก (ยิ้ม) 

ภูพิงค์ ซึ่งตรงนี้ก็เกี่ยวข้องกับข้อจ ากัดของเวลาที่จัดแค่ 2 วันด้วยรึเปล่าคะ 
แสงอุษณีษแ ใชๆ แค 2 วัน ถามีเวลามากกวานี้ ก็จะคอยๆ คลี่คลายออกมาได (ยิ้ม) 
ภูพิงค์  ฟังแล้วรู้สึกดีจังเลยค่ะ ในส่วนของหนูคือต้องเท้าความก่อนว่า ตอนแรก

ที่สนใจท าวิทยานิพนธ์หัวข้อนี้คือหนูเรียนสาขาทฤษฎีศิลป์ แต่ก็ยังมองไม่ออกว่า
ถ้าอยากจะโยงศิลปะบ าบัดซึ่งเป็นสิ่งที่หนูสนใจมาใช้เป็นหัวข้อศิลปนิพนธ์ได้
อย่างไร อาจารย์ที่สอนในวิชาวิจัยฯ ก็แนะน าว่าลองไปค้นหาดูว่ามีศิลปินที่เขา
ท างานศิลปะเพื่อบ าบัดตัวเองมาเป็นกรณีศึกษาดู เพราะบรรดาศิลปินเหล่านี้เขา
อาจจะไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับศิลปะบ าบัด เพียงแต่เขาเลือกที่จะใช้ศิลปะมา
เยียวยาเพื่อพาให้ตัวเองออกจากปัญหาในชีวิตตรงนั้นได้  

กรณีที่เลือกมาศึกษาก็จะเป็นศิลปินหญิงที่ประสบปัญหา 2 กรณี ซึ่ง
ผลงานของศิลปินทั้ง 2 คนนั้นก็มีแนวความคิดที่คล้ายคลึงกันนั่นเพราะทั้งคู่อยู่
ในบทบาทของผู้เป็นแม่ 

กรณีแรกคือ วัชราพร อยู่ดี ศิลปินท่านนี้ก็ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก
เช่นกัน ตั้งครรภ์โดยวิธีผสมเทียม แต่เม่ือตั้งครรภ์ได้ 26 สัปดาห์ก็มีปัญหา
สุขภาพจนต้องผ่าตัดคลอดก่อนก าหนด และต้องสูญเสียลูกสาววัยแรกเกิดไป 
ความเศร้าโศกเสียใจจากความสูญเสียที่เกิดขึ้นก่อเกิดเป็นแรงบันดาลที่จะท างาน
ศิลปะเพื่อเยียวยาตัวเองจากความเศร้าและร าลึกถึงลูกน้อย หลังจากนั้นอีก 2-3 
ปีก็ตั้งครรภ์อีก 2 ครั้งแต่ ก็ต้องเสียลูกไปในช่วงไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ 

แสงอุษณษีแ  เคยไดยินคําวา Sublimation172 ไหมคะ sublimation เป็นแนวคิดหนึ่ง
ของฟรอยดแ ที่พูดไววา ถาเราทํางานศิลปะออกมา แลวรูสึกดี มีคนมาชื่นชมยินดี จะ
กอใหเกิดความภาคภูมิใจ ซึ่งถือเป็นแนวทางหนึ่งของศิลปะบําบัด ยกตัวอยางเชน 
การใหผูปุวยที่เป็นเด็กที่รักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลานานๆ ไดทํากิจกรรมศิลปะ 
แลวพาเขาไปติดผลงานที่บอรแด เด็กเหลานั้นจะภูมิใจมาก แลวยิ่งถามีคนมาชื่นชม มี

                                           
172การทดเทิด (Sublimation) เป็นรูปแบบหนึ่งของกลวิธานในการปูองกันตัวของบุคคล  (Defence 

Mechanisms) เป็นวิธีการที่คนเราจะพยายามหาทางลดความคับของใจโดยวิธีเพ่ิมลักษณะบางอยางเพ่ือชดเชยสิ่งที่ขาดหายไป  
การทดเทิด(Sublimation)  หมายถึง การเปลี่ยนรูปแบบการตอบสนองความพอใจหรือการแกไขขอขัดแยงของ

ตน ในแงที่วาไมไดเปลี่ยนความมุงหมายไป ความตองการยังคงอยู เพียงแตเปลี่ยนวิธีสนองความตองการเทานั้น เชน คนที่เป็น
หมันไมสามารถมีลูกของตนเองได ก็อาจจะหาทางชดเชยโดยการขอเด็กมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรม หรือหันไปทํางานสถานสงเคราะหแ
เด็ก เป็นตน 
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หมอ พยาบาลมาชม เด็กก็จะรูสึกดี รูสึกปลื้มใจ ทําใหผูปุวยเด็กเหลานี้มีความมั่นใจ
ในตัวเอง เห็นคุณคาในตัวเอง ในศิลปะบําบัดก็ไดนําแนวคิด sublimation เป็น
แนวคิดหนึ่งใน Defence Mechanisms มาใชเป็นโจทยแหนึ่งดวยเชนกัน 

ภูพิงค์  เท่าที่ฟังครูเชอรี่เล่ามานี้ก็คล้ายๆ กับการค าให้สัมภาษณ์ของศิลปินค่ะ 
วัชราพร ก็เล่าว่าเขาก็รู้สึกปลื้มปริ่มและภาคภูมิใจในผลงานศิลปะของตัวเอง 
จากตอนแรกที่ตั้งใจจะสร้างผลงานสักชิ้นเพื่อปลอบใจตัวเอง ก็กลายเป็นว่ามีไฟ
อยากท าชิ้นต่อๆ ไป เขาก็เลย สเก็ตช์เพิ่มแล้วก็ท าผลงานเพิ่มจนสามารถจัด
แสดงนิทรรศการเดี่ยวได้  

แสงอุษณษีแ  ในชวงของการทําสเก็ตชแออกมาเยอะๆๆๆ ก็เหมือนเป็นการไดระบาย แค
กระบวนการตรงนั้นก็เป็นเหมือนกับวาเขาไดระบายความรูสึกทิ้งไปแลว เอาออกๆๆ 
ไปคอนขางเยอะ จนกระทั่งมันเหลือชิ้นที่เขาเลือกมาทํา เลือกเพราะอะไร...เลือก
เพราะเขาอาจจะรูสึกภูมิใจ เห็นความเขมแข็งของตัวเองในนั้น อันนี้เดาเอานะ (ยิ้ม) 
ก็แลวแต แตสเก็ตชแที่เขาเลือกก็ไดทําใหเขารูสึกดีขึ้น แลวก็ท่ีอยากจะทําตอ 

ภูพิงค์  เทคนิคที่วัชราพรใช้ในการท างานศิลปะชุดนี้เป็นเทคนิคผสมระหว่างการ
วาดเส้นกับการปะติดกระดาษ ซึ่งต่างจากผลงานชุดก่อนๆ ที่เป็นจิตรกรรม
กระดาษอย่างเดียว หลังจากนั้นผลงานในชุด “รก” และผลงงานชุด “ในอุทร” 
ที่ถูกพัฒนาต่อจากชุดแรก (หลังจากที่สูญเสียลูกในครรภ์อีก 2 ครั้ง) ก็ใช้เทคนิค
ปะติดกระดาษอย่างเดียว ไม่มีการวาดเส้นแล้ว เปเปอร์มาเช่ที่ใช้นี่คือกระดาษที่
น ามาปั่น ปั้นแล้วผสมสี แล้วก็ค่อยๆปะติดลงไปทีละชั้นๆ จนเสร็จออกมาเป็น
ผลงาน 

แสงอุษณษีแ (ดูภาพถายผลงาน) ตอนที่สัมภาษณแศิลปะ เขามีทาทีอยางไรบางคะ ยังมีความเศรา
ออกมาใหเห็นไหม 

ภูพิงค์  ก็มีบ้างบางช่วงท่ีเสียงเครือๆ ไปบ้าง แต่ส่วนมากก็จะตอบค าถามได้ด้วย 
โดยเฉพาะเม่ือเล่าถึงความรู้สึกในช่วงขณะที่ท างาน และความภาคภูมิใจใน
ผลงานก็จะพูดด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้ม จริงๆ แล้วหนูก็ระวังเรื่องนี้มากเหมือนกันค่ะ 
กลัวว่าเราจะถามค าถามอะไรไปแล้วจะท าให้เค้าสะเทือนใจรึเปล่า ก่อนจะ
สัมภาษณ์หนูก็บอกเขาว่าไม่จ าเป็นต้องตอบทุกค าถามที่หนูถามออกไปก็ได้ถ้าจะ
ท าให้รู้สึกไม่ดี เขาก็บอกว่าเขาโอเค ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้ว 

แสงอุษณษีแ แลวเขายังอยากมีลูกอีกไหม 
ภูพิงค์ เท่าที่หนูถามเขา เขาก็บอกว่ายังหวังนะคะ แต่ด้วยอายุที่มากขึ้น ก็ตระหนักว่า

สุขภาพร่างกายไม่พร้อมเท่าตอนช่วงเวลานั้นแล้ว ก็รู้ว่าคงยากแต่ก็ยังหวัง 
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แสงอุษณีษแ  เทาท่ีพ่ีไดฟังเรื่องที่หมูอวนเลา แลวไดดูภาพผลงานเทาที่เห็นก็คือ หลังจาก
ที่เขาเริ่มคิดวาจะทํางานศิลปะเพ่ือเยียวยาตัวเองใหคลายจากความเศราโศกที่
เกิดขึ้นโดยที่ไมมีนักบําบัด เขาก็ไดระบายออกและตระหนักรู ยิ่งเขาทําออกมาภาพ
ยิ่งชัดเจนขึ้นมากเทาไหร ก็ยิ่งสะทอนใหเห็นความจริงที่เกิดขึ้น เพราะหลังจากผาน
การสูญเสียมาก็จะอยูในชวงเวลาของความเศราโศกเสียใจอะเนอะ ทีนี้กระบวนการ 
Sublimation ก็จะเขามาในชวงเวลาที่ทํางานสําเร็จแลวเขารูสึกดีกับผลงานที่เขาทํา 
เขาเห็น เขารูสึก เหมือนอยางในชิ้นนี้มีนางฟูาดูแลลูกมันเป็นเรื่องราวเลย ถาดูทั้งชุด
ตั้งแตชิ้นแรกถึงชิ้นสุดทายก็จะเห็นเป็นเรื่องราวที่ตอเนื่องกันทั้งหมดเลย ถาสังเกตก็
จะเห็นถึงความคลี่คลายที่เกิดขึ้น 

จากตอนแรก เมื่อรับรูวาลูกจากไปแลว...ถึงสมองจะรูสิ่งที่เกิดขึ้นอยู แต
ความคิดและความรูสึกยังไมยอมรับรู เมื่อทํางานศิลปะ ศิลปะก็ทํางานกับจิตใต
สํานึก ใหความรูสึกตระหนักรูวา อเอ...ลูกจากไปแลวนะ การคือการไดลงมือทําดวย
ตัวเองตามขั้นตอนกระบวนการที่เขารูปตัวเอง วาดลูก วาดเทวดานางฟูา วาดนก 
คือเขาคอยๆ ที่จะสะทอนเหตุการณแที่เกิดขึ้นออกมา จริงๆ ตัวเขาอาจจะยอมรับอยู
แลวแหละแตมันเศราอะ พอไดสะทอนออกมา ไดคอยๆ ทํา คิดไปดวย วางแผนไป
ดวย วาดไปดวย ก็เสมือนเป็นการสงดวงวิญญาณของลูกไปในภพภูมิที่ดี ไดคอยๆ 
ทําความเขาใจอยูกับความอาลัยของตัวเองไปตามลําดับทีละนอยๆ  

อยางชิ้นแรกเลยที่เห็นเป็นดอกไมเยอะๆ อยางพ่ีดู ในฐานะผูชมที่ไมรูมา
กอนเลย ก็ดูคลายๆ ดอกไมจันทนแหนอยๆ นะ การใชเทคนิควาดเสนอาจจะเป็น
เทคนิคทําไดเร็วกวาการปะติดกระดาษ ทําใหระบายความรูสึกออกมาไดมากกวา 
เขาก็เลยทําแบบนี้ในงานชุดแรก พอทํามาไดเรื่อยๆ ก็เริ่มรูสึกดีขึ้น เขาก็พรอมจะ
กลับมา เขาก็กลับมาปั้นกระดาษอีก คราวนี้ตัวตนปกติของเขาก็กลับมาดวย 
จากชวงแรกที่เป็นความอาลัย พออาลัยเสร็จ นางฟูาเทวดาคุมครองลูกแลวเนี่ย ลอง
ดูสิ (ชี้ที่ผลงาน)  

ชิ้น 1 ที่มองไมเห็นลูกเลยเห็นแตดอกไมแหงความเศรา เสนสายสะดือยาว
ขึ้นไปไหนก็ไมรู ...มองไมเห็นแลววาลูกอยูที่ไหน 

ชิ้นที่ 2 เริ่มเห็นลูกอยูขางลางแลวแตก็ยังอยูคนละ part ดวยซ้ํา ถึงเห็นก็
เอ้ือมไมถึง  

ชิ้นที่ 3ตอมานกกําลังพาลูกลอยไปขางบนแลว รูนะวาลูกไปที่ดี แตจะพาไป
ไหนก็ยังไมรู 
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ชิ้นที่ 4ลูกลอยมาอยูใน Level เดียวกันแลวเนี่ย ถึงลูกจากไปแตก็ไมไดไป
ลับนะ ก็ยังอยูเป็นในวงกลมแลวยังเป็นสวนหนึ่งของวงกลมเดียวใหญวงเดียวกัน ซึ่ง
ในทางความหมายของวงกลมก็คือชีวิต เป็นสวนหนึ่งของกันและกัน แลวลูกไมได
จากไปไหนนี่...เทวดานางฟูาคุมครองอยู ไมไดลองออกไปไหนไกลแบบหาไมเจอหรือ
วาอยูขางลางแลว นี่คือยังเห็นอยู...อยูใกลดวย ใกลกวารูปแรกๆ อีก  

ชิ้นที่ 5 ก็เห็นวายังมองลูกอยู ก็ยังคงเงยหนามองอยางมีความหวัง แตก็กม
หนายอมรับความจริง แลวกลับมาสูความเป็นจริงวาชีวิตของฉันจะตองเดินตอไป 
แมวคือสัญญะที่แทนถึงตัวตนที่กลับมา ถาคิดแบบพุทธก็คือ เกิด-ดับ 

ภูพิงค์  ศิลปินท่านนี้เล่าว่าท่านเคยฝึกท าสมาธิ แล้วก็เชื่อหลักการของธรรมชาติ
บ าบัด จึงมีความเชื่อว่าเราต้องค้นพบวิธีคลายความเศร้านี้ด้วยตัวเองได้ ใช้สิ่งที่
ตัวเองมีอยู่นี่แหละเยียวยา เชื่อม่ันว่าสิ่งที่ฉันรัก ศิลปะที่ฉันท าจะท าให้ฉันกลับมา
เป็นคนเดิมได้ 

แต่การกลับมาท างานในอีกชุด (ในอุทร) เท่าที่ฟังจากที่ เล่ามา 
เหมือนกับว่าเขาต้องกลับไปอยู่ในอดีต(ความเศร้าอันงดงาม) เพราะการที่เค้า
ต้องท างานชุดนี้ มันท าให้เขาต้องกลับไปดึง เพราะการที่เขาต้องท างานมันดึงเขา
กลับไปในห้วงของอารมณ์เศร้าตอนที่เขาสูญเสียอีกครั้ง แล้วเขาไปเล่ารึ เปล่าว่า
ตอนท างานชุดนี้เศร้ายังรู้สึกเศร้าอยู่ไหม 

ศิลปินเล่าว่า ตอนที่ท างานก็คิดถึงลูกสาวที่จากไป แม้งานชุดนี้จะท า
หลังจากที่สูญพยายามตั้งครรภ์อีก 2 ครั้งหลังจากที่ท างานชุดความเศร้าอัน
งดงาม ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเศร้าเท่าครั้งแรกแล้วเพียงแต่คิดน้อยใจตัวเองเหมือนกันที่
ต้องมาผิดหวังซ้ าแล้วซ้ าอีก 

แสงอุษณษีแ  ศิลปะทํางานทั้งบวกและลบ ศิลปินที่ออนไหวมากๆ ก็ออกจะเพ้ียนๆ ไป
หลายทานหรือบางคนก็หลุดๆ ไปก็เยอะ แตศิลปินทานนี้มี Defense mechanism 
ที่ดี เขาเขมแข็งทําใหสามารถใชเครื่องมือที่ตัวเองมี นั่นก็คือความสามารถทางศิลปะ 
ชวยดูแลตัวเองใหกลับมาสูภาวะปกติได การไดกลับมาทํางานแบบเดิมที่คุนเคยอีก
ครั้งหนึ่ง กลายเป็นความเขมแข็งม่ันคง ไดลงมือทํา ใชมือปั้นปะติดกระดาษ ตองบีบ
ตองกด มันหนักแนน ลองนึกถึงหลักธรรมชาติก็ได เวลาที่เราไดบีบไดจับอะไรพวกนี้ 
ใหความหมายแบบสากลเลย คือ จะรูสึกไดวาหนักแนนเป็นสวนใหญ แตก็จะมีบาง
คนที่รูสึกแยกับการบีบการกดเพ่ือเขารูสึกวากําลังถูกกดลงไป แตสําหรับบางคนแลว
การกระทําเชนนี้มันทําเพ่ือความหนักแนน เพ่ือย้ําเตือน แตละคนก็จะรูสึกไม
เหมือนกัน 
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 การไดบีบไดกดในกระบวนการทํางานของศิลปินจึงเหมือนเหมือนการไดย้ํา
เตือนความรูสึกตัวเอง ไดระบายความเศรานั้นออกไป การกลับมาใชเปเปอรแมาเชที่
คุนเคยก็เป็นเหมือนเป็นความมั่นคงทางใจของเขา แตในหวงอารมณแของการทํางาน
ก็จะยังคงมีความเศรา ความคิดถึง ความอาลัยนั้นอยูเหมือนกลับไปวนลูปความเศรา
อีกครั้ง  

แตการมี Defense mechanism ที่ดีก็จะดีขึ้นได ถาผลงานที่ทําออกมาได
แสดงงานอีก แลวยิ่งถาไดรับรางวัล ก็จะยิ่งเกิดความภาคภูมิใจ รูสึกดี ความรูสึก
เหลานี้ก็จะไปย้ําอีกลูปหนึ่งที่ตรงขามกับความเศรา 

ภูพิงค์  ศิลปินก็เล่าว่า เขารู้สึกปลื้มปริ่มหลังจากท าชิ้นงานออกมาเสร็จสมบูรณ์ 
ชื่นชอบหลงใหลในผลงานศิลปะของตัวเอง ความรู้สึกดีก็เลยเกิดจากทั้งตอนที่ได้
ลงมือท าและตอนที่งานเสร็จสมบูรณ์ เหมือนที่ครูเชอรี่พูดถึงอยู่เลยค่ะ 

แสงอุษณษีแ  (ยิ้ม) นั่นแหละคะ หมูอวนลองไปคนควาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ Defense 
mechanism ของฟรอยดแและ sublimation ในศิลปะบําบัดดูนะคะ เพราะนาจะ
ชัดเจนกวาที่พ่ีเลาใหฟัง เพราะนี่ก็เป็นเพียงการบอกเลาจากแคภาพที่เรามองเห็น 

กระบวนการบําบัดเยียวยามันตองทําวนไป เพราะลองไดทําแคครั้งเดียวมัน
ออกมาไมหมด ก็จะตองทําซ้ําๆ ย้ําๆๆๆ อยางเวลาเรามีบาดแผลมันไมหายหรอก 
ภายนอกอาจจะดูเหมือนวาหายแลว มีแผลเป็นแตวาเวลากดมันก็ยังจะเจ็บอยู 
อาจจะอักเสบก็ตองมาดูวาแผลยังมีหนองอยูขางในไหม กระบวนการบําบัดทั้งใน
สวนของศิลปะและการบําบัดแขนงอ่ืนๆ ก็เหมือนเป็นการกีดหนองออก อันนี้คือการ
เปรียบเทียบของอาจารยแหมอที่สอนบําบัดนะคะ (หัวเราะ) พูดใหเห็นภาพนะ การ
บําบัดมันเหมือนการกีดหนองออกแลวไดรักษาอาการอักเสบ หายแลวแผลเป็นมันก็
ยังอยูอีกนั่นละ เวลามีเหตุการณแชวนใหนึกถึง เราก็ยังคงนึกถึงอยูแตมันจะไมเจ็บ
แลว แตถายังเจ็บอยูก็ตองมาดูแลกันอีก  

กลับมาที่ศิลปินทานนี้ (วัชราพร) จะเห็นวาทุกผลงานทุกชิ้นจะมีการตั้ งชื่อ
ภาพ ในฐานะพ่ีเป็นคนดูงาน ดูภาพแลวเห็นชื่อภาพก็จะพอเดาไดแลววาแบ็คกราวดแ
ของศิลปินเป็นยังไง จริงๆแลวในการบําบัดที่ทําก็จะมีการใหผูเขารวมลองตั้งชื่อ
ผลงานดูซิ ตั้งทําไมรูไหม เพราะวาการตั้งชื่อผลงานมันเหมือนเป็นการสรุป 

ภูพิงค์  สรุปความคิด ณ ช่วงนั้นใช่ไหมคะ 
แสงอุษณษีแ  ใชๆ เพราะตอนทําเรานึกไมถึงหรอก เพราะมันออกมากจิตใตสํานึก บางที

ในขณะที่ทําเราอาจจะมีชื่อไวในหัวแลว แตพอทําเสร็จแลวไปมองภาพ อาจจะ
สะทอนสิ่งที่ออกมาใหเราเห็น การตั้งชื่อก็ตองอาศัยการคิดขมวดสิ่งที่เห็นออกมา
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เป็นคําที่สกัดออกมา ดูสิ อยางเชน “จากไปกับนกเห็นความเศรา” (ชี้ภาพ) นอกจะ
ทําใหเขาใจตัวเองแลว คนดูก็เขาใจไดชัดเลย บางคนที่มีปัญหา มาบําบัดแลวไมตั้ง
ชื่อภาพ นั่นก็เป็นเพราะเขายังไมกลาที่จะสรุป นั่นก็อาจจะตีความไดวาเขายังไมกลา
ที่จะเผชิญกับมัน  

ภูพิงค์  เมตตา สุวรรณศร ศิลปินหญิงท่ีพยายามจะมีลูก แต่ประสบภาวะแท้งคุม
คาม ท าให้ตัดสินใจมีบุตรโดยการท าเด็กหลอดแก้ว ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานกว่า 
6 ปี จึงตั้งครรภ์ได้ส าเร็จ แต่แล้วลูกชายเกิดมาอายุได้ 2 ขวบก็พบความผิดปกติ
ทางด้านพัฒนาการของลูก แพทย์วินิจฉัยว่าลูกชายเป็นออทิสติก เหมือนดั่ง
ความหวังที่ตั้งใจไว้พังทลาย อีกทั้งยังประสบปัญหาครอบครัว ท าให้เครียดจน
กลายเป็นโรคซึมเศร้า ผลงานศิลปะของเมตตาจึงได้แรงบันดาลใจมาจากลายเส้น
ที่ลูกชายวาดภาพ โดยน ามาเป็นแบบในการท าประติมากรรมโครเชต์ การท างาน
ศิลปะของเมตตานั้นจึงบ าบัดทั้งตัวลูกและตัวเองไปพร้อมๆ กัน แล้วก็ยังมี
ผลงานอีกชุดที่ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของตัวเองออกมาเป็นผลงาน 2 มิติ อีกด้วย 
(ให้ดูภาพผลงานของเมตตาอธิบายคอนเซ็ปผลงานศิลปะชุด Nostalgia ของ
เมตตาคร่าวๆ ให้ครูเชอรี่ฟัง) 

แสงอุษณษีแ  เท าที่ ดู งานก็มองออกวาศิลปินทานนี้ เขา ใจปัญหาของตัว เอง ถ า
เปรียบเทียบงายๆ ก็คือยังอยูในระยะที่เทากับตรงนี้เอง (ชี้ที่ผลงานลีมานอยในเงา
จันทรแ ในชุดความเศราอันงดงามของวัชราพร) คือมองเห็นแตยังเอาออกไมได แลวก็
ไมไดมาแคเรื่องเดียวดวย มีหลายๆ อยางมาอีก จมเลย ไมเพียงเศราเรื่องมีลูกเป็น
ออทิสติก ความเศราอ่ืนๆ ก็ยังถาโถมเขามา ทั้งเรื่องพ่ีชายที่เสียไป เรื่องชีวิตคู 
ครอบครัว การสูญเสียที่เกิดขึ้นตอเนื่องกันเหมือนกับวาการสูญเสียครั้งกอนหนายัง
ไมถูกเติมเต็ม ก็มีความคาดหวังวาจะเกิดสิ่งดีๆ ตามมา แตแลวก็มาสูญเสียอีก 
ศิลปินเลาไหมคะวาทําไมถึงอยากมีลูก 

ภูพิงค์  ศิลปินท่านนี้เชื่อว่า การได้ท าหน้าที่แม่ถือเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ
ผู้หญิงคนหนึ่ง จึงอยากมีลูก อยากเป็นแม่คน อยากได้รับความรู้สึกของการได้
เป็นแม่ 

แสงอุษณษีแ  จริงๆ กรณีเชนนี้อาจจะมีปมบางอยางอยูกอนหนา ถึงไดอยากมีลูกมาก 
อยางบางกรณทีี่เคยเจอก็อาจจะเกิดจากตอนเด็กไมไดรับการเอาใจใสจากครอบครัว
เทาท่ีควรก็จะรูสึกโหยหา และการมีลูกก็เป็นเสมือนการเติมเต็มความรูสึกนั้น 

ในกรณีนี้ หากลองเทียบจากเหตุการณแที่เกิดขึ้น คือ ภาพครอบครัวที่เลาถึง
ความรูสึกผูกพันกับพ่ีชายคนโตที่สนิทมากที่เสียชีวิตไป แลวคนๆ นี้ก็เป็นเหมือนคน
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ที่ใหความรักความอบอุน สงเสียใหเขาไดเรียนหนังสือ เมื่อพ่ีชายที่เคยใหความรัก
ความอบอุนมาจากไป เขาก็อาจจะรอคอยที่จะมีลูกมากทดแทนความสูญเสียกอน
หนาที่เกิดขึ้น มีความคาดหวังสูงกับการมีลูก แตเมื่อลูกเกิดมามีชีวิตแตอยูในภาวะ
ไมปกติ ก็เหมือนกับวาตองตัดใจจากลูกปกติในความคาดหวัง มาทําใจยอมรับที่จะ
ดูแลลูกที่เกิดมา ก็ถือเป็นการสูญเสียจากความผิดหวังที่กอใหเกิดความเศราโศก
เสียใจ อาลัยกับสิ่งที่เกิดข้ึน 

สุดทายความหวังและกําลังใจทั้งหมดก็มาตกอยูผูเป็นสามี ที่คาดหวังวาจะ
รวมทุกขแรวมสุขกันไป แตกับมาตีจากไปในวันที่ตองระทุมทุกขแที่สุด ผิดหวังอีกแลว 
แลวถายิ่งเป็นคนรักกันที่คบหากันมานาน มันมีความชัวรแในความสัมพันธแวาจะรักจะ
ดูแลกันและกันไปตลอดชีวิต พอมาจากไปเชนนี้ก็กลายเป็นความผิดหวังรุนแรงซ้ํา
แผลเดิมไปอีก แลวไหนจะความลําบากที่ตองเลี้ยงลูกชายเป็นออทิสติกคนเดียวอีก 
มันก็ไมงายเลย 

อีกอยางหนึ่งก็คือ คนเราเนี่ยจะมี Attachment ตั้งแตเราเกิดมา 
พัฒนาการของเราที่เขาจะบอกวา 6 ปีแรกพัฒนาการสมองเจริญเติบโต ความรักก็
เจริญเติบโตเหมือนกัน ตั้งแตในทองคนเราจะเติบโตไดก็ตองอาศัยความรัก ความ
ผูกพัน ความรูสึกที่ดี เราถึงจะมี Defense Mechanism ที่ดีที่แข็งแกรง กับลูกก็
เชนกัน ไมวาลูกจะเป็นเด็กปกติหรือไมปกติก็แลวแต เขาก็จะรับรูไดถึงความรัก
ความอบอุนที่พอแมมีให แตถาไดรับตรงนี้ไมเต็มที่ในวัยเด็กก็อาจจะทําใหเป็นเด็กมี
ปัญหา ซึ่งตรงนี้เกิดขึ้นไดกับเด็กทุกคน ลูกชายของเขาอาจจะไมเพียงแคเป็นเด็ก
ออทิสติกแตมีโอกาสเป็นเด็กออทิสติกที่มีปัญหาจากการเลี้ยงดูดวย ลองไปดู 
Attachment theory (ทฤษฎีความผูกพัน พัฒนาการทางอารมณแสังคมและจิตใจ) 
ซึ่งถาสนใจเรื่องพวกนี้จะมีอยูในตําราทางจิตวิทยา 

ก็ประมาณวา เด็กในชวงแรกเกิดถึง 3-4 ปีแรกนั้น แมเป็นทุกอยางของลูก 
แมเศราลูกก็เศราดวย แมเสียใจลูกก็รับรูไดถึงความเสียใจ ยิ่งเด็กออทิสติกซึ่งก็จะมี
ความบกพรองทางการรับรูทางสังคม เขาก็จะรับรูแตกตางออกไป ความที่เป็นเด็ก
ดวยเขายิ่งไมเขาใจสถานการณแอยูแลว แตเขารับรูความรูสึกได คุณแมรูสึกยังไงเขาก็
รูสึกอยางนั้น คุณแมเศราก็เศราดวย คุณแมเจ็บก็เจ็บดวย ก็เลยทําใหยิ่งเลี้ยงยาก
เพราะคุณแมไมนิ่ง แลวตัวคุณแมมาเริ่มทํางานศิลปะตอนไหนคะ 

ภูพิงค์  ด้วยตัวคุณแม่ที่เป็นอาจารย์สอนศิลปะในมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว  แต่
หลังจากที่ตัวคุณแม่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าก็มีเพื่อนที่เรียนศิลปะมาด้วยกันชวนไป
สอนศิลปะให้เด็กในสถานพินิจบ้างก็ช่วยให้สภาพจิตใจดีขึ้น จนกระทั่งเม่ือ
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ประมาณ 3-4 ปีที่แล้วที่คณะจิตรกรรมฯ เปิดหลักสูตรปริญญาเอก เพื่อนก็เลย
ชวนมาสมัครเรียนด้วยกัน ก็เลยกลับมาท างานศิลปะอีกครั้ง ซึ่งงานช่วงหลังนี้ก็
จะเน้นเป็นเทคนิคการถักโครเชต์เป็นหลัก และมีอีกชุดจะเป็นการเย็บปักถักร้อย
เข้ามาผสม แต่สมัยเรียนป.ตรี-ป.โท จบสาขาภาพพิมพ์ ก็ท างานภาพพิมพ์ค่ะ 

แสงอุษณษีแ  ในเวลาที่เย็บ มันก็เหมือนกับการขีดเสนซ้ําๆ ยิ่งย้ําๆๆๆ ในทัศนคติสวนตัว
ของพ่ี พ่ีมองวาเขาจะไมหลุดเลย เพราะวาเขายิ่งปักมันลงไป แตหากเขาเขียนเป็น
จดหมาย เหมือนเขียนไดอารี่ระบายสิ่งที่เกิดขึ้น แลวฉีกกระดาษออกมา ฉีกแลวเอา
มาคอลลาจประกอบเป็นภาพ หรือวาฉีกๆๆๆ ออกมาแลวเอาชิ้นสวนเหลานั้นมาเย็บ
ติดลงไปบนผืนผา อันนั้นเขาหลุด ลองนึกภาพตามนะ พอเขาใจกระบวนการที่พ่ีพูด
ไหม...แตแบบที่เขาทําแบบนี้ (Nostalgia) เขาไมหลุด 

ภูพิงค์  เขาก็ยอมรับค่ะว่าเขายังไม่หลุด เพราะในคอนเส็ปต์งานก็ยังพูดถึงการ
นึกย้อนไปถึงช่วงเวลาต่างๆ ในชีวิตที่มีทั้งสุขทุกข์ แต่ศิลปินให้สัมภาษณ์ว่าใน
ขณะที่เขาปัก มันท าให้เขาได้อยู่กับตัวเอง จดจ่ออยู่กับสิ่งที่ก าลังท าอยู่ตรงหน้า 
บางครั้งท่ีเครียดๆ มาก็มาปักมาถักลงไปในงานมันเป็นการที่เขาได้ระบายออก ได้
ผ่อนคลาย แม้จะมีบางทีที่ท าไปร้องไห้ไปก็มี แต่ก็เพลิดเพลินไปกับส่ิงท่ีก าลังท า 

แสงอุษณษีแ เขาภูมิใจในผลงานและรูสึกดีไหม? 
ภูพิงค์  เขาภูมิใจค่ะ เพราะว่าช่วงที่เขากลับมาท างานศิลปะอีกครั้งหลังจากที่

หายไปมีลูกอยู่หลายปี แต่ก็ยังคงเป็นอาจารย์สอนศิลปะนะคะ พอกลับเข้ามา
เรียนปริญญาเอกก็เสนองานวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์ภาพวาดลายเส้นของเด็ก
ออทิสติกเทียบกับเด็กปกติ เพราะคิดว่าจะได้เป็นเสียงหนึ่งที่ท าให้สังคมหันมา
สนใจเด็กพิเศษกลุ่มนี้มากขึ้น รวมไปถึงงานศิลปะของเขาก็ได้รับรางวัล
ระดับประเทศหลายครั้งจากงานถักโครเชต์ที่ใช้ภาพวาดลายเส้นของลูกชายเป็น
ต้นแบบ ก็เป็นเหมือนกับการได้เผยแพร่ศักยภาพของลูกชายที่เป็นตัวแทนกลุ่ม
เด็กออทิสติกให้สังคมได้รับรู้ด้วย 

แสงอุษณษีแ เทาท่ีคุย พอกลับมาทํางานศิลปะแลว ทุกวันนี้เขาบอกวา เขาโอเคแลว ? 
ภูพิงค์  จริงๆ แล้วตอนที่สัมภาษณ์เขาก็มีบ้างที่เล่าไปแล้วเห็นสีหน้าที่ยิ้มๆ ก็มี

น้ าตาคลอบ้างเวลาเล่าถึงเหตุการณ์ที่เศร้าๆ แต่ทุกวันนี้ลูกก็โตขึ้นมีพัฒนาการที่
ดีขึ้น ไปเรียนโรงเรียนประจ าส าหรับเด็กผู้มีความต้องการพิเศษโดยเฉพาะ พอถึง
วันหยุดก็จะไปรับลูกกับมาอยู่ด้วย พาลูกไปเที่ยว ถักตุ๊กตาให้ลูก ท างานศิลปะ
ร่วมกับลูก ก็จะเห็นภาพถ่ายใน facebook อัพเดทงานศิลปะภาพวาดของลูก 
งานปั้นดินน้ ามันของลูกอยู่ตลอดๆ ช่วงที่เรียนปริญญาเอกก็ยังต้องท างานศิลปะ 
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ท าวิจัย สอนหนังสือ แล้วก็ต้องถักตุ๊กตาให้ลูก ท างานเยอะมาก ขยันมาก เรียน
จบปริญญาเอกคนแรกของรุ่น ซึ่งถือเป็นคนแรกของคณะจิตรกรรมฯ เลยค่ะ  

แสงอุษณษีแ หูยยยย เกงมากกกกกก จัดสรรเวลายังไงเนี่ย 
ภูพิงค์  นั่นน่ะสิคะ หนูก็ถามเขาไปแบบนั้น เขาบอกว่าก็แทบจะไม่มีเวลา แต่ก็

แบ่งเวลามาท าของเล่นให้ลูกได้ เพราะอยากเห็นลูกมีความสุข งานถักโครเชต์
หรือพวกงานเย็บปักถักร้อยมันต้องให้เวลา ค่อยๆท า มีสมาธิอยู่ในทุกๆขณะที่ถัก 
ท าแล้วได้ผ่อนคลาย เหมือนเสพติดการถัก กลายเป็นว่าถ้าวันไหนไม่ได้ท าจะรู้สึก
เคว้ง เหงา นั่นแหละค่ะ แต่ว่าสิ่งที่เขาเจอมันก็ใหญ่มากจริงๆ ก็โชคดีที่เจอสิ่งที่
ท าให้เขาผ่อนคลายได้ 

แสงอุษณษีแ  โอโห...แตเขาก็เกงนะ เพราะถาเขาไมลุกขึ้นมาทําอะไรที่เลย มันก็ตองจม
อยูกับสิ่งที่เขาตองเจอ เขาก็ไมสามารถจะอยูแบบนี้ได พอหันไปโฟกัสทํางานเรื่องลูก
ซะ มันก็เหมือนชิ่งไปอีกอันที่ทําใหมีความสุข ไดภาคภูมิใจ ไดทําหนาที่แม เขาภูมิใจ
ในทุกๆ ผลงานไหมคะ 

ภูพิงค์  ใช่ค่ะ เขาภูมิใจ โดยเฉพาะผลงานประติมากรรมโครเชต์ชุดที่เป็น 
Installation ที่ถักจากลายเส้นของลูกจะเป็นตัว top ของเขา เพราะเป็นผลงาน
ที่ท าต่อเนื่องตลอด 3 ปีที่เรียนปริญญาเอก และได้รางวัลจากการประกวดหลาย
ครั้ง ตอนที่แสดงงานจบปริญญาเอกก็เป็นชิ้นงานถักโครเชต์เซตเต็มพื้นที่เลยค่ะ 
คืออลังการมาก เรียกว่างานชุดนี้เป็นผลงานที่สร้างชื่อเสียง มีรายการทีวีมา
ท าสกู๊ปสัมภาษณ์ไปออกสื่อ 

แสงอุษณษีแ ใชๆ เขามีชื่อเสียงเลยละคะ เพราะพ่ีก็เคยไดยินชื่อของเขานะ (หัวเราะ)  
สรุปก็คือถามองเป็นศิลปะบําบัด ศิลปินคนนี้ (วัชราพร) สามารถใช

เครื่องมือที่ตัวเองมีเยียวยาตัวเองดวยศักยภาพที่ตัวเองมี โดยที่ไมตองพ่ึงนักบําบัด
อะไรเลย แลวก็ประสบความสําเร็จเพราะความเขมแข็งที่ตัวเองมี 

แตในสวนของคนนี้ (เมตตา) ใชศิลปะเป็นเครื่องมือในการระบายออก ชวย
ในการถายเทความรูสึก ทําใหเขารูสึกดีขึ้น ภูมิใจในตัวเอง แลวก็เขมแข็งขึ้น 
กระบวนการถักการปักที่เขาใช มันเหมือนกับเป็นการย้ําใชชัด ใหเห็น เป็นการย้ํา
ตัวเองวาฉันจะตองอยูกับสิ่งเหลานี้ ไมวาจะเป็นการปักการถักสิ่งตางๆ ในงานชุดนี้ 
(Nostalgia) ไมวาจะเป็นการถักสัญลักษณแตางๆ ในงานทั้งที่มีความหมายและสวนที่
ไมมีความหมาย เชน การถักเป็นตาขายรูปทรงตางๆ ก็เป็นเหมือนการถักเรียงรอย
เพ่ือโอบอุม เพ่ือดูแล เพ่ือฉันจะตองทําใหได เห็นถึงความพยายามที่จะอยูกับสิ่งที่
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เกิดขึ้นใหได ทุมสุดตัวในการที่เขาจะพาตัวเองออกไป แตเขาอาจจะไมนิ่งพอเพราะ
ความทุกขแท่ีเขาเจอมันทวมทน คอนขางเขมขนมาก 

...เราก็ศึกษาจากฝั่งผูหญิงเนอะ ผูชายไมเคยพูด เราก็ไมรูวาทําไมอีกฝุาย 
(สามี) จึงตัดสินใจจากไป พัฒนาการทางความสัมพันธแและการเติบโตของแตละคน
มันก็คงมีอะไรมากมาย แลวยิ่งเป็นศิลปินทั้งคูดวยแลว ก็คงมีความออนไหวหรือ
อะไรแบบนั้น จริงๆ แลวคุณผูชายอาจจะมีอะไรเยอะอยูก็ได เขาถึงตัดสินใจแบบนั้น 
เราก็บอกไมไดหรอก จริงๆถามีคนทําเรื่องของตัวคุณผูชายอาจจะได เป็นอีก
กรณีศึกษาหนึ่งเลย (หัวเราะ) เพราะจริงๆ แลวเขาก็สูญเสียนะ  

 
/จบ. 
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ภาคผนวก ง 
ประวัติและการแสดงผลงานของเมตตา สุวรรณศร 
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เมตตา สุวรรณศร 
เกิด  10 กันยายน 2514 กรุงเทพฯ 
ที่อยู              245/1 หมู 1 แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 
E-mail         metta_a@hotmail.com โทรศัพทแ 092-3217778, 081-8603455, 027381489 

การศึกษา 
2539 : ศิลปบัณฑิต สาขาภาพพิมพแ (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะจิตรกรรมประติมากรรม

และภาพพิมพแ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2541 : ศิลปมหาบัณฑิต สาขาภาพพิมพแ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพแ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2559 : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ประสบการณ์ท างาน 
 : อาจารยแประจํา สาขาวิชาภาพพิมพแ วิทยาลัยชางศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
 : อาจารยแพิเศษ สาขาศิลปะภาพพิมพแ ศิลปนิพนธแ วิทยาลัยเพาะชาง  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรแ 
 : อาจารยแพิเศษ ปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
 : รับเชิญเป็นอาจารยแสอนวิชา 104515 การจัดการสารสนเทศวัฒนธรรมใน

พิพิธภัณฑสถานและหอศิลป (Cultural Heritage information Museums and 
Art Gallerias) 

 : รับเชิญเป็นอาจารยแสอนวิชาสุนทรียศาสตรแ (Aesthetic) ระดับปริญญาโท คณะ
ศิลปะวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  
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เกียรติประวัติ 
2560 : รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายประกอบรายวิชาการศึกษาพิเศษ (ปริญญาเอก) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ในหัวขอ หลักการและเหตุผล โครงการเผยแพรองคแความรู
ของดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป 

 
2559 : วิทยากรบรรยาย เรื่อง การวิจัยและสรางสรรคแ ใหนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะ

จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพแ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 : เขียนบทความในนิทรรศการการแสดงศิลปกรรม “ดินเปื้อนหมึก” เรื่อง ศิลปะจาก

เสนใย (Fiber Art) วิทยาลัยเพาะชาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทรแ 

 : รับเชิญแสดงงานมหกรรมศิลปะ “ดวยรักและภักดียิ่งชีวีตราบนิรันดรแ” ณ 
หางสรรพสินคาซีคอนสแควรแ 

 : วิทยากรบรรยายพิเศษ หัวขอ “การสรางสรรคแงานศิลปกรรมรวมสมัย สาขาศิลปะ
ภาพพิมพแ วิทยาลัยเพาะชาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรแ 

2558 : รับเชิญสรางสรรคแผลงานการแสดงงาน 10 international ศิลปกรรมนานาชาติ 
วิทยาลัยเพาะชาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรแ 

 : บทความวิชาการ เรื่องการศึกษาเปรียบเทียบภาพวาดของเด็กปกติกับเด็ก 
ออทิสติก 

 บทความที่ 1 อายุ 4-5 ปี โดย เมตตา สุวรรณศร ลงตีพิมพแในวารสารวิชาการศิลป 
พีระศรี “Journal of Fine Art” ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและ
ภาพพิมพแ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 : ทุนสนับสนุนการสรางสรรคแศิลปะมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนทแ 
 : รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทสื่อผสม(Mixed Media) จากการประกวด

ศิลปกรรมแหงชาติ ครั้งที่ 61 
 : รางวัลดีเดน ศิลปกรรมโตชิบา “นําสิ่งที่ดีสูชีวิต” ครั้งที่ 27 
 : ถูกเสนอชื่อเขารับรางวัล “CATEGORY 5: BEST EMERGING ARTIST USING 

SCULPTURE”  
The Prudential Eye Awards 2016 are annual awards for emerging artist 
in the Greater Asia Region in Signapore 

2557 : เขียนบทคสามในหนังสือ ArtThesis 14th  Pon-Chang Academy of Art ใน
หัวขอ “หรือจะเป็นเพียงกระแสเสียงหนึ่ง...ที่ เหยียบยางลงบนเสนทางศิลปะ 
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นิทรรศการศิลปนิพนธแครั้งที่ 14 วิทยาลัยเพาะชาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทรแ 

 : รางวัลศิลป พีระศรี ทุนสรางสรรคแศิลปกรรมศิลปพีระศรี โครงการเชิดชูเกียรติ
ศิลปินยอดเยี่ยมแหงประเทศไทย ครั้งที่ 14 

 : รางวัลเหรียญเงิน ประเภทสื่อผสม (Mixed Media) จากการประกวดศิลปกรรม
แหงชาติ ครั้งที่ 60 

 : ทุนอุดหนุนการทําวิทยานิพนธแจากงบประมาณแผนดิน ของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ 2557 

 : ทุนเชิดชูเกียรติถวัลยแ ดัชนี 
2547 : ไดรับคัดเลือกเขารวมแสดงศิลปกรรมนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุุน 

THE 10th ANNIVERSARY OF POST-EARTHQUAK RESTAORATION HYOGO 
INTERNATIONAL    COMPETITION OF PAINTING จาก 81 ประเทศท่ัวโลก 

2545 : HONORABLE MENTION AWARD, 10th ASIAN ART BIENNALEBANGLADESH 
2541  : รางวัลชนะเลิศ ศิลปกรรมรวมสมัยของธนาคารกสิกรไทย ประจําปี 2541 
2540 : รางวัลดีเดน ศิลปกรรมโตชิบา “นําสิ่งที่ดีสูชีวิต” ครั้งที่ 9 

: รางวัลชนะเลิศ ศิลปกรรมรวมสมัยของธนาคารกสิกรไทย ประจําปี 2540 
2539 : ไดรับพระราชทานทุนภูมิพล (ประเภทเรียนดี) 
 
ประวัติการแสดงผลงาน 
2559 : ออกรายการไทยบันเทิง หัวขอ มองงานศิลปะเชิงวิชาการของไทย ผานศิลปินวา

ที่ด็อกเตอรแ ทางสถานีโทรทัศนแ ThaiPBS ออกอากาศ วันที่ 19 มีนาคม 2559 เวลา 
12.30 น. 

 : แสดงผลงานประเภทสื่อผสม (Mixed Media) การแสดงศิลปกรรมแหงชาติครั้งที่ 
62 

 : แสดงผลงานกระบวนการสรางสรรคแของนักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รุนที่ 1 ณ 
พิพิธภัณฑแสถานแหงชาติ หอศิลป 

 : รวมโครงการ Art Camp 58 กองทุนสงเสริมการศึกษาการสรางสรรคแศิลปะ มูลนิธิ
รัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนทแ ณ จังหวัดกระบี่ 

 : แสดงผลงาน มหกรรมศิลปะ ดวยรักแล ะภักดี  ยิ่ งชี วี  ตราบนิรันดรแ  ณ 
หางสรรพสินคาชีคอนสแควรแ ศรีนครินทรแ 
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2558 : แสดงผลงาน รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทสื่อผสม (Mixed Media) จากการ
ประกวดศิลปกรรมแหงชาติ ครั้งที่ 61 
: โครงการสอนศิลปะเด็กพิเศษที่มูลนิธิแสงสวาง เพ่ือผูพิการและเด็กออทิสติก 
ประจําปี 2558 
: รับเชิญเขียนบทความ การเดินทางชมการแสดงศิลปะเวนิชเบียนนาเล 
: โครงการแสดงงานศิลปะดินเปื้อนหมึก สาขาภาพพิมพแและสาขาประติมากรรม 
วิทยาลัยเพาะชาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรแ 

2557 : รวมโครงการศึกษาประวัติศาสตรแโบราณสถานและสภาพแวดลอมเพ่ือการ
สรางสรรคแศิลปะภาพพิมพแ ณ ประเทศกัมพูชา 

 : รางวัลศิลป พีระศรี โครงการเชิดชูเกียรติศิลปินยอดเยี่ยมแหงประเทศไทย ครั้งที่ 
14 ประจําปี 2557 ในโครงการ ความคิดคํานึงถึงหวงเวลาที่ผานเลยในจิตใจฉัน : 
Nostalgia of Mind 

 : เขียนบทความในหนังสือ ArtThesis14th Poh-Chang Academy of Art ในหัวขอ 
หรือจะเป็นเพียงกระแสเสียงหนึ่ง..ที่เหยียบยางลงบนเสนทางศิลปะ 

 : รวมแสดงประเภทสื่อผสม (Mixed Media) การแสดงศิลปกรรมแหงชาติครั้งที่ 60 
 : รับเชิญเป็นศิลปินออกรายการ What’s up Spring ในหัวขอ การใชงานศิลปะใน

การบําบัดเด็กออทิสติกและการสรางสรรคแผลงานศิลปะของเมตตา สุวรรณศร ทาง
ชอง SpringNews ออกอากาศสดเวลา 10.30 น. 

 : สัมภาษณแในรายการขาวบันเทิง ชวงขาวบันเทิง ทางสถานีโทรทัศนแ  ThaiPBS 
เนื่องในงานแถลงขาวศิลปินผูรับรางวัลศิลปกรรมแหงชาติครั้งที่ 60 ในหัวขอ การ
ติดตั้งงานศิลปะจัดวางและปัญหาในการเคลื่อนยายติดตั้ง ออกอากาศวันที่ 13 
กันยายน 2559 เวลา 12.30 น. 

 : รับเชิญสัมภาษณแในรายการขาวบันเทิง ในหัวขอการสรางสรรคแศิลปะสื่อผสมที่ได
แรงบันดาลใจมาจากลายเสนของเด็กออทิสติก ผสานกับงานหัตถกรรมถักโครเชตแ 
ทางสถานีโทรทัศนแ ThaiPBS 

 : แสดงนิทรรศการโครงการนําเสนอผลความกาวหนาของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป ในหัวขอ “เสนใยแหงความรักของแม” โดย เมตตา 
สุวรรณศร ณ หอศิลป PSG Gallery คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพแ 
มหาวิทยาลัยศิลปกร  

2556 : รวมแสดงผลงานมิตรสัมพันธแไทย-ลาว 
 : รับเชิญแสดงผลงานสื่อผสม โครงการดินเปื้อนหมึก 
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: รวมแสดงผลงานภาพพิมพแชิ้นเล็ก ภาควิชาภาพพิมพแ คณะจิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพแ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2555 : รวมแสดงงาน สีน้ํา ของมูลนิธิแสดงสวาง ณ สยามพารากอน 
: รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายหัวขอ ศิลปะรวมสมัย ใหกับวิทยาลัยเพาะชาง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรแ 
: รวมแสดงงานศิลปกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยวิทยาลัย
ชางศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

2554 : รวมแสดงงานศิลปกรรมคณาจารยแวิทยาลัยชางศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ซี
คอนสแควรแ 

 : โครงการสอนศิลปะเด็กพิเศษที่มูลนิธิแสงสวาง เพ่ือผูพิการและเด็กออทิสติก 
ประจําปี 2554 

2553  : แสดงงานกลุมศิลปินหญิง In My Mind หัวขอ “Love in My Mind” ณ 
พิพิธภัณฑแสถานแหงชาติหอศิลปเจาฟูา 

 : รวมแสดงผลงานศิลปกรรมนักศึกษา “ดินเปื้อนหมึก” วิทยาลัยเพาะชาง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรแ 

 : โครงการสอนศิลปะเด็กพิเศษที่มูลนิธิแสงสวาง เพ่ือผูพิการและเด็กออทิสติก 
ประจําปี 2553 

 : รับเชิญเป็นศิลปินออก รายการสอนศิลป สถานีโทรทัศนแ ITV2 ตอน การสาธิตทํา
ผลงานศิลปะสื่อผสม จิตรกรรมนูนต่ําจากอลูมิเนียมฟรอยสแ แบบที่ 1 และแบบที่ 2 
จิตรกรรมรองลึกอลูมิเนียมฟรอยสแ 

2552  : แสดงผลงานนิทรรศการศิลปกรรม ในหัวขอ ดอกไมใหคุณ ณ สยามพารากอน 
2550 : แสดงผลงานศิลปกรรมรวมสมัย Black and White ณ หอศิลปซีคอนสแควรแ 
2550 : แสดงผลงานศิลปกรรม ณ มหาวิทยาลัยโทยามา ประเทศญี่ปุุน2549 : แ ส ด ง

งานกลุมศิลปินหญิง In My Mind ณ พิพิธภัณฑแสถานแหงชาติหอศิลปเจาฟูา 
2547 : การแสดงศิลปกรรมรวมสมัยเนื่องในวาระครบรอบ 10 ปี หลังเกิดแผนดินไหว การ

ประกวดศิลปะนานาชาติ The 10th Anniversary of Post-Earthquak 
Restoration 

2546 : การแสดงนิทรรศการศิลปกรรมของกลุม 5 ศิลปิน ณ สีลมแกลลอเรีย 
2545 : การแสดงศิลปกรรมของศิลปินอาเซียน ครั้งที่ 10 ณ ประเทศบังคลาเทศ 
2544 : การแสดงศิลปกรรมภาพเหมือนศิลปิน ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
2543 : การแสดงนิทรรศการศิลปกรรมรวมสมัยของศิลปินกลุมเหลี่ยม 
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 : การแสดงศิลปกรรมคณาจารยแสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ณ สีลมแกลลอเรีย 
 Hyogo International Competition of Painting ณ ประเทศญี่ปุุน 
2542 : การแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 

ของคณาจารยแวิทยาลัยชางศิลป 
2541 : การแสดงนิทรรศการศิลปกรรมโตชิบา “นําสิ่งที่ดีสูชีวิต” ครั้งที่ 10 

: การแสดงศิลปกรรมรวมสมัยธนาคารกสิกรไทย 
: การแสดงนิทรรศการศิลปกรรมของคณาจารยแวิทยาลัยชางศิลป ครั้งที่ 5 

2540 : การแสดงนิทรรศการศิลปกรรมของคณาจารยแวิทยาลัยชางศิลป 
 : การแสดงศิลปกรรมรวมสมัยเนื่องในวาระครบรอบ 55 ปี ของคณะจิตรกรรม

ประติมากรรมและภาพพิมพแ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
: การแสดงนิทรรศการศิลปกรรมโตชิบา “นําสิ่งที่ดีสูชีวิต” ครั้งที่ 9 
: การแสดงศิลปกรรมรวมสมัยธนาคารกสิกรไทย 
: การแสดงศิลปกรรมแหงชาติ ครั้งที่ 43 

2539 : การแสดงผลงานศิลปนิพนธแของนักศึกษาชั้นปีสุดทาย คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพแ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 : การแสดงศิลปกรรมแหงชาติ ครั้งที่ 42 
: การแสดงนิทรรศการศิลปกรรมโตชิบา “นําสิ่งที่ดีสูชีวิต” ครั้งที่ 8 
: การแสดงศิลปกรรมรวมสมัยธนาคารกสิกรไทย 

2538 : การแสดงศิลปกรรมรวมสมัยของศิลปินรุนเยาวแครั้งที่ 12 
 : การแสดงศิลปกรรมแหงชาติ ครั้งที่ 41 
 : การแสดงนิทรรศการศิลปกรรมโตชิบา “นําสิ่งที่ดีสูชีวิต” ครั้งที่ 7 
 : การแสดงศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 10 หัวขอ “ปุาเขาลําเนาไพร” 
 : การแสดงผลงานนักศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพแ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2537 : การแสดงงานศิลปะทิวทัศนแ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพแ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 2 
 : การแสดงศิลปกรรมรวมสมัยของศิลปินรุนเยาวแครั้งที่ 11 
 : การแสดงผลงานนักศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพแ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 : การแสดงงานจิตรกรรมทิวทัศนแ ณ ประเทศเดนมารแก 
 : การแสดงศิลปกรรมปตท. 
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 : การแสดงศิลปกรรมแหงชาติ ครั้งที่ 40 
 : การแสดงศิลปกรรมรวมสมัยธนาคารกสิกรไทย 
2536 : การแสดงงานศิลปะทิวทัศนแ  คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิม พแ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2535 : การแสดงผลงานนักศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพแ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2532 : การแสดงผลงานนักศึกษาวิทยาลัยชางศิลป สาธิตการเขียนคนเหมือน ในการแสดง

งาน ศิลปหัตถกรรมของกรมอาชีวศึกษา 
 : การแสดงศิลปกรรมรวมสมัยของศิลปินรุนเยาวแครั้งที่ 10 
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ภาคผนวก จ 
ประวัติและการแสดงผลงานของวัชราพร อยู่ดี 
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วัชราพร  อยู่ดี  (ศรีสุข) 
เกิด 23 ธันวาคม  2513  นครพนม 
ที่อยู 25/1 ซ.พระพินิจ ถ.สาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
E-mail meowwat@yahoo.com โทรศัพทแ 089-2285019   
     
การศึกษา        
2533-2538 : ศิลปบัณฑิต (ศิลปไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2540-2542 : ศิลปมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ประสบการณ์ท างาน 
2538-2539  : เจาหนาที่ฝุายรวบรวมและทะเบียนผลงานศิลปะ มูลนิธิหอศิลปแหงรัชกาลที่ 9 
2540-2542  : ผูจัดการงานนิทรรศการ บานบางกอก แกลเลอรี่ ถนนพระสุเมรุ กรุงเทพฯ 
2543-2549  : อาจารยแพิเศษ คณะศิลปวิจิตร สถาบันบันฑิตพัฒนศิลป กรมศิลปากร 
2549-ปัจจุบัน : อาจารยแประจํา คณะศิลปกรรมศาสตรแ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยแ  
   (ดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารยแ สาขาศิลปกรรม เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558) 
 
บทความวิชาการ 
2556 : การแปรคาอารมณแสูการสรางสรรคแงานศิลปะ: กรณีศึกษาผลงานศิลปะชุด “ความ
 เศราอันงดงาม” ตีพิมพแใน วารสารวิจิตรศิลป ปีที่ 4 ฉบับบที่ 1 มกราคม- มิถุนายน 
 2556 
 
นิทรรศการเดี่ยว 
2553 : นิทรรศการภาพวาด “ความเศราอันงดงาม” หอศิลปะและการออกแบบ คณะ
 มัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 
2544  : ประติมากรรมกระดาษ “COME ALIVE…CAT” รากุโนมูชิ แกลเลอรี่ เมืองโอซากา 
 ประเทศญี่ปุุน 
2543  : จิตรกรรมและประติมากรรมกระดาษ“KEEP IN GRAY MIND”ภัทราวดีแกลเลอรี่  
2542 : จิตรกรรมกระดาษ “WINTERLY   WINDOW” บานบางกอกแกลเลอรี่ กรุงเทพฯ 
2541 : จิตรกรรมกระดาษ “SOMEONE IN TIME” ราน AD HOC ถนนพระสุเมรุ 
 กรุงเทพฯ 
2538  : วาดเสนและจิตรกรรมกระดาษ ราน ช.ประทุมทอง ถนนหนาพระลาน กรุงเทพฯ 
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นิทรรศการศิลปินหญิงกลุ่มเธอ : HERS GROUP 
2549 : นิทรรศการศิลปินหญิงกลุมเธอ “HERS 03”   ฮอฟ อารแต แกลเลอรี่ ถนน
 รัชดาภิเษก 
2542 : นิทรรศการศิลปินหญิงกลุมเธอ “WOMAN OPPORTUNITY” หอศิลปรวมสมัยตา
 ดู (RCA) 
2540 : นิทรรศการศิลปินหญิงกลุมเธอ “ART AND REFLECTION” หอศิลปแหงชาติ ถนน
 เจาฟูา 
 
นิทรรศการกลุ่มต่างประเทศ 
2554 : นิทรรศการ “เสนสาย ลายศิลป” โดย ศิลปินไทย-โรมาเนีย ณ Village Museum  
 Dimitrie Gusti กรุงบูคาเรสตแ ประเทศโรมาเนีย 
2548 : ศิลปะรวมสมัยไทย-จีน ที ่Art Gallery of The Capital Ibray กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน 
2544 : นิทรรศการคูนักศึกษาไทย-ฟินดแแลนดแ ที่รับทุนจากรัฐบาลอิตาลี ณ โถงหองสมุด 
 กลาง สําหรับนักศึกษา เมืองตูริน ประเทศอิตาลี 
2543 : นิทรรศการ “THAI ART 2000” โดย มูลนิธิศิลปะไทย เมืองอัมสเตอดัม ประเทศ 
 เนเธอแลนดแ  
นิทรรศการกลุ่มอ่ืนๆ 
2535-ปัจจุบัน : รวมแสดงนิทรรศการกลุมภายในประเทศอยางตอเนื่องทั้งในการประกวดผลงาน
 ศิลปกรรมและการจัดนิทรรศการโดยหนวยงานหรือสถาบันที่เกี่ยวของกับศิลปะ 
รางวัลและเกียรติประวัติ 
2558 : ไดรับคัดเลือกใหเขารวมโครงการถายทอดงานศิลปกับศิลปินแหงชาติ รุนที่ 6 
2556 : ไดรับทุนสรางสรรคแศิลปกรรม ศิลป พีระศรี ครั้งที่ 13 
        จากโครงการเชิดชูเกียรติศิลปินยอดเยี่ยมแหงประเทศไทย ประจําปี 2556 

 : ไดรับคัดเลือกใหเขารวมโครงการถายทอดงานศิลปกับศิลปินแหงชาติ รุนที่ 4 
2552 : รางวัลชมเชย การประกวดประติมากรรมพระพิฆเณศรแ ในโอกาสครบรอบ 66 ปี    
         มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยสมาคมนักศึกษาเกาและมหาวิทยาลัยศิลปากร 
2544   : ไดรับทุนจากรัฐบาลประเทศอิตาลี เพ่ือศึกษาตอดานจิตรกรรมเป็นเวลา 8 เดือน 
 ที ่“Accademia di Belle Arti” เมืองตูริน ประเทศอิตาลี 
2541        : ไดรับทุนสนับสนุนการศึกษาจากสภานายก มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2539       : รวมเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง “อาณาจักรวาล” ของอาจารยแปัญญา วิจินธนสาร 
         ทีธ่นาคารไทยพาณิชยแ สํานักงานใหญ ถนนรัชโยธิน 
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2538        : รางวัลสนับสนุนจากธนาคารกสิกรไทย ในการประกวดศิลปะรวมสมัยศิลปินรุนเยาวแ  
  ครั้งที่ 12 
2537        : ไดรับทุนสนับสนุนการศึกษาจาก “มีเซียม ยิบอินซอย” 
2535        : ไดรับทุนการสนับสนุนศึกษาจาก สถานทูตออสเตรเลีย  
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แสงอุษณีษ์ นวะมะรัตน (ครูเชอรี่) 
เกิด 12 กุมภาพันธแ 2519  กรุงเทพฯ 
ที่อยู 14 ซ.เพชรเกษม 58 แขวงบางดวน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 
E-mail art4human@gmail.com โทรศัพทแ 092-4639468 
Facebook:  Art for Life, Art Therapy by Cherry Nawamarat (@cherryarttherapy) 

 
การศึกษา 
2542 : Post-graduate Diploma in Clinical Art Therapy  

International Program of Art Therapy Thailand (IPATT),  
Canadian International Institute of Art Therapy, www.theciiat.com 

2544 : Post-graduate Diploma in the Therapeutic and Educational 
 Application of the Arts  
 Institute of Art in Therapy and Education (IATE), Islington, London, UK 
2544 : Post-graduate Foundation Certificate in Art Psychotherapy 

Goldsmiths College, University of London, London, UK 
2542 : Bachelor of Arts in Fine Art Printmaking (BAHons) 

Loughborough University, School of Art and Designs, Leicestershire, UK 
 
ประสบการณ์ท างาน 
2559-ปัจจุบัน : นักศิลปะบําบัด (registering member of CATA) และกระบวนกรอิสระ 
2550-ปัจจุบัน : จัดกลุมศิลปะบําบัด และ กระบวนการสรางสรรคแเชิงบําบัดเยียวยา  
 “ศิลปะเพ่ือศิลปะ”/ Art for Art Sake 
2549-ปัจจุบัน : กระบวนกร และวิทยากรอิสระ ดานศิลปะเพ่ือการบําบัดเยียวยา 
2549-2559 : โครงการศิลปะบําบัดเพ่ือผูปุวยระยะสุดทาย (เด็กและผูใหญ) 
2557-2559 : นักศิลปะบําบัด เดอะฮับ มูลนิธิสายเด็ก เพ่ือเด็กและเยาวชนไรบาน 
2557- 2558 : นักศิลปะบําบัด มูลนิธิ (คริสเตียน) เพ่ือการเริ่มตนชีวิตใหมของสตรี  
 (The well, Bangkok) 
2549-ปัจจุบัน : ผูประสานงานโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพเด็ก (Gifted Child Center)  
 โดย ดร.อุษณียแ อนุรุทธแวงศแ 
 

http://www.theciiat.com/
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งานวิจัย 
2558-2559 : กระบวนการศิลปะบําบัดเพ่ือการบําบัดและฟ้ืนฟูผูปุวยโรคสมองเสื่อมและผูสูงวัย 
 ประเทศอังกฤษ 
2549 : Brentmind, London (องคแกรเพื่อคนไรบาน และตองการการดูแลดานจิตใจ 
2543-2544 : Adult Education Center, Tumbridge Wells, Kent  
 (กิจกรรมสําหรับผูใหญที่มีความบกพรองในการเรียนรู) 
 
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 
: ศิลปะบําบัด, จิตบําบัดดวยศิลปะ, กระบวนการสรางสรรคแ (Creative Process) 
 
 
                                          



  
 

 
 

ประวัติผูเขียน  

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล ภูพิงคแ เมตตานัยธรรม 

วัน เดือน ปี เกิด 28 มีนาคม 2533 
สถานที่เกิด ประจวบคีรีขันธแ 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2555  ปริญญาศิลปบัณฑิต (ทัศนศิลป) เกียรตินิยมอันดับ 1   

สาขา ศิลปะไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพแ  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

พ.ศ. 2556  ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต   

สาขาวิชาทฤษฎีศิลป คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพแ  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ที่อยู่ปัจจุบัน 8/1 หมู 4 ตําบลหนองขนาน อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 
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