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บทคัดย่อ 
 

ความทุกข์มีอยู่ในตวัของมนุษยทุ์กคน บางคนทุกข์ในเร่ืองท่ีมองไม่เห็น บางคนทุกข์ใน
เร่ืองท่ียงัมาไม่ถึง บางคนทุกข์จากความสูญเสีย บางคนทุกข์จากความผิดหวงั การปฏิเสธน่ีเองจึง
เป็นเหตุให้มนุษยมี์ความทุกข์ เพราะเรามกัจะปฏิเสธกบัความจริงอนัไม่พึ่งปรารถนาเหล่านั้นอยู่
เสมอ ขา้พเจา้ก็เป็นผูห้น่ึงท่ีมีประสบการณ์อนัเจ็บปวดในเร่ืองราวของความรัก และในทุกคร้ังท่ีตก
อยูใ่นภาวะอนัไม่พึงปรารถนา ขา้พเจา้ก็มกัจะกลวัและปฏิเสธไปเสียทุกคร้ัง เพราะไม่ปรารถนาท่ี
จะพบเจอกบัความจริงอนัเจบ็ปวด จนท าใหต้นเองตอ้งตกอยูใ่นภวงัคแ์ห่งทุกขอ์ยูเ่สมอ 

หนทางเดียวท่ีจะช่วยรักษาเยยีวยาสภาพการณ์นั้นไดคื้อ การเรียนรู้ รู้ทนัถึงความจริงท่ีก าลงั
จะท าร้ายตวัขา้พเจา้ ดว้ยการยอมรับและอยู่กบัความทุกข์นั้นให้ได ้ขา้พเจา้ไม่ปรารถนาท่ีจะมโน
ภาพเร่ืองราวของคนรักภาพท่ีหญิงคนรักตอ้งจากไป ภาพท่ีหญิงคนรักอยูใ่นชุดเจา้สาว ซ่ึงมโนภาพ
เหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีไม่พึงปรารถนาส าหรับตวัขา้พเจา้ แต่ขา้พเจา้ก็ตอ้งจ าทนเห็นเพราะคือความจริงท่ี
เกิดข้ึนแลว้ 

ดังนั้ นการเผชิญสู้และเรียนรู้ท่ีจะไม่ปฏิเสธความจริงให้ระยะเวลาบวกกระบวนการ
สร้างสรรคท์างศิลปะ กบัการขบัเคล่ือนท่ีทางความรู้สึก คือ ตวัแปรท่ีเยียวยา ดูดซบัความทุกข ์และ 
ท าละลายหายไปซ่ึงความเป็นตวัเรา ของเรา การไม่ยดึติดกบัความมีตวัตน ตระหนกัรู้วา่นัน่คือความ
จริงท่ีเป็นไปตามปกติธรรมดาของชีวิต เราไม่สามารถก าหนดกฎเกณฑ์ส่ิงใดได ้ท่ีสุดเราก็จะพบวา่
การละลายซ่ึงการยึดมัน่ ถือมัน่ ให้ความส าคญัแนวทางสายกลาง คือแนวทางแห่งการพน้ทุกขโ์ดย
แท ้
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ABSTRACT 
 

 Suffering is inside every human. Some people suffer from invisible things; others suffer 
from things that haven't come yet.  Some suffer from loss; others suffer from disappointment. It is 
rejection that contributes to human's suffering because we tend to constantly reject that 
undesirable truth. I am a person who had painful experience about love.  Every time I am under 
undesirable situation, I am usually scared and reject because I do not desire to deal with any 
painful truth that always puts me fall into suffering. 
        The only way to help cure the situation is learning. I am aware of the truth that is about to 
hurt me by embracing and living with it. I do not wish to imagine a story of my lover, my 
girlfriend, leaving and being in wedding gown.  Such imagination is undesirable for me.  But, I 
have to tolerate seeing it because such is the truth happened. 
        Therefore, I should confront, fight and learn not to reject the truth and let time and 
process of art creation as well as emotional drive  be the factors that heal, absorb suffering and  
melt down our  self and attachment to self. I should aware that it is the simple truth of life. We 
cannot control it. Eventually, we will see that melting down the attachment and moderate practice 
emphasis is actually the way to be free from suffering. 
 

 
 




