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53901302: สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา 

คำสำคัญ:  สุนัข / บันทึก / ความสัมพันธ์ 

เกวภร  สังขมาศ: บันทึกสุนัข.  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ศ.เกียรติคุณพิษณุ                 

ศุภนิมิตร และ อ.ดร.วิสูตร  โพธิ์เงิน. 77 หน้า. 

!
วิทยานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง “บันทึกสุนัข” มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึงความสัมพันธ์ของ

ตนเองกับสุนัข   โดยอาศัยแรงบันดาลใจจากความรักความผูกพันธ์ของข้าพเจ้าที่มีต่อสุนัข และอิทธิพล

จากสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน  โดยอาศัยข้อมูลที่พบเห็นสุนัขจากชีวิตประจำวัน บันทึกเป็นไดอารี่ภาพ ตีแผ่

เรื่องราวอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้สังคมได้รับรู้ ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นหลากหลายแง่มุม     ไม่เพียงแค่

ความสวยงามน่ารักของสุนัข แต่ยังรวมถึงความโหดร้ายทารุณที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน ผ่านมุมมองและ

ประสบการณ์ของผู้สร้างสรรค์ 

ขอบเขตของการศึกษา แสดงออกถึงผลลงานด้วยวิธีการจดบันทึกภาพเรื่องราวต่างๆ เกี่ยว

กับสุนัขในชีวิตประจำวันของตนเอง ต่อเนื่องเป็นเวลา 90 วัน ผลงานมีความต่อเนื่องเชื่อมต่อกันภาพต่อ

ภาพไม่ได้สำเร็จในชิ้นงานชิ้นเดียว แต่เป็นชุดที่กำหนดระยะเวลาการทำงานเป็นช่วงเวลา แต่ละชิ้นบอก

ถึงช่วงอารามณ์ความประทับใจมีทั้งความสุขความทุกข์ความอ่อนโยนและความรุนแรง    โดยใช้วิธีการ

ระบาย ขีดเขียน ลงบนกระดาษ ขนาด 15 x 21 ซม.  

ผลของการศึกษาและสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ จากการวิเคราะห์ข้อมูล และนำมาสร้างสรรค์

ผลงานตอบสนองตามแนวคิด และวัตถุประสงค์ที่ต้องการ       ได้แสดงออกผ่านงานจิตกรรมเป็น   ผล

งานต่อเนื่อง 1 ชุด จำนวน 90 ชิ้น  เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้พบเห็นให้ได้ตระหนักถึงปัญหา คุณค่า 

ความงาม แลพความน่าสงสารของสุนัข 
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53901302 : MAJOR VISUAL ARTS EDUCATION       

KEY WORDS : DOG / DIARY / RELATIONSHIP      

  KEWAPORN SANGKHAMART: DOG DIARY. THESIS ADVISORS: PROF.                   

EMERITUS PISHANU SUPANIMIT AND WISUD PO-NGERN, Ph.D. 77 pp. 

  

 The purpose of  “Dog Diary” thesis is to express my love and relationship with dogs 

comparing to the present society. I have been noticing dog’s routine, then record it into my painting 

diary. Therefore, I would like to express my sincereness through this thesis, in different points of 

views, not only for the beauty to dog that I have been seeing, it’s for the realistic life of human being 

through my point of views. 

 Scope of research 90 days of records of dog’s routine and characteristic through my 

painting, photograph, the come to my diary by 15 x 21 cms., continuously. 

 As the result of the study and research, It’s indicate to the 90 pieces continuously painting 

to be convinced the viewer to be resized of the beauty, value sympathetic, and the problem of dogs. 
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กิติกรรมประกาศ 

ข้าพเจ้าขอน้อมระลึกด้วยความกตัญญูต่อบิดามารดาผู้มีอุปการะคุณหาสุดมิได้ในการส่ง

เสริมให้กำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้จนกระทั่งสำเร็จการศึกษา ขอบคุณน้องชาย

ทั้งสองที่เป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่เสมอมา  

รวมทั้ง ศาตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี ผู้วางรากฐานศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย  คณาจารย์

ทุกท่านทั้งคณะจิตกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะศึกษาสาตร์ที่ให้การอบรมสั่งสอนมาโดย

ตลอด    

โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ  ศุภนิมิตร ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้ให้

คําแนะนําในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาในเรื่องการสร้างสรรค์ผลงาน คอยให้คำสอน คำปรึกษา ข้อ

เสนอแนะ และความช่วยเหลือด้านต่างๆ ตลอดจนเฝ้าตักเตือนผู้วิจัยดำเนินการทำวิทยานิพนธ์ให้เป็นไป

ตามเป้าหมาย อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย จนกระทั่งสำเร็จลุล่วงเป็นฉบับสมบูรณ์ และอาจารย์ 

อ.ดร.วิสูตร’โพธิ์เงิน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิยานิพธ์ที่ให้ความรู้คำแนะนําในการปรับปรุงข้อ

บกพร่องต่างๆ รวมถึงบุคคลาการเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการที่คอยช่วยเหลือประสานงานทุกท่าน และ

ขอบคุณน้องออยที่ช่วยเหลือในการเขียนบทความวิจัยครั้งนี้  

สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณบุคคลดังกล่าวอีกครั้ง และขอให้คุณค่าของผลงานวิทยานิพนธ์

ชุดนี้เป็นประโยชน์แก่สังคมและเพื่อนสี่ขาต่อไป 
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   บทที่ 1  

บทนำ   

  

 ในสังคมปัจจุบันการเลี้ยงสัตว์ หรือมีสัตว์เลี้ยงร่วมอยู่ในครอบครัวนับเป็นเรื่องที่

พบเห็นได้ทั่วไป และคงปฎิเสธไม่ได้ว่าสัตว์เลี้ยงที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในโลก คือ สุนัข สุนัขเป็นสัตว์

เลี้ยงที่มีความสนิทสนม และใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุด และยาวนานที่สุด เหตุผลที่คนสนใจเลี้ยง

สุนัขก็มีหลากหลาย เช่น เลี้ยงไว้เป็นเพื่อน เลี้ยงไว้เพื่อขาย เลี้ยงไว้เพื่อเฝ้าบ้าน เป็นต้น การเลี้ยงสุนัข

มีความแพร่หลายไปทั่วโลก คนเลี้ยงสุนัขส่วนใหญ่มักถือว่าสุนัขเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว  

 ความพิเศษของสุนัขมีมากมายในมุมมองของคนรักสุนัข แต่บางคนอาจจะมองเป็น

เรื่องเหลว-ไหลไร้สาระ เช่น การแสดงออกด้วยการร้องไห้คร่ำครวญเมื่อต้องสูญเสียสุนัขอันเป็น

ที่รัก อาจมองว่าเป็นเรื่องไร้เหตุผลที่จะร้องไห้ให้กับสุนัขตัวหนึ่ง แต่ในมุมกลับกันผู้เป็นเจ้าของรู้สึก

เหมือนตนเอง สูญเสียญาติมิตรคนหนึ่ง เราอาจตีความค่าของความรักไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้น

ฐานทางด้านจิตใจและมุมมองของแต่ละคน เราไม่มีสิทธิ์จะไปตัดสินคุณค่าชีวิตของมนุษย์หรือสัตว์

บนโลกใบนี้ได้  

  

 สัตว์ทุกชนิดที่เกิดมาล้วนเป็นไปตามกรรมเหมือนมนุษย์ สัตว์บางตัวมีวาสนา-บารมี 

อัธยาศัยดีกว่าบางคน แต่ตกอยู่ในภาวะความเป็นสัตว์ อย่าคิดว่าเขาเป็นเพียงสัตว์ ความจริงเขา

เกิดมาตามวาระที่เวียนมาถึงเช่นเดียวกับมนุษย์ สัตว์โลกทั้งหลายมีทั้งกรรมดีกรรมชั่วเป็นของ

ตัวเอง อย่าดูถูกเหยียดหยามในชาติกำเนิดความเป็นอยู่ซึ่งกันและกัน1 

  

 ความสัมพันธ์ของข้าพเจ้ากับสุนัขมีมาตั้งแต่วัยเยาว์ สำหรับข้าพเจ้าสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยง

ที่เปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของครอบครัว การได้ใช้ชีวิตร่วมกับสุนัขที่เราเลี้ยงนับเป็นความสุขอย่าง

หนึ่ง สุนัขเป็นมากกว่าสัตว์เลี้ยง และข้าพเจ้าเองก็ไม่ใช่เจ้านายเช่นกัน ข้าพเจ้าแทนตัวเองว่า “พี่” 

เสมอ นี่อาจเป็นเรื่องหนึ่งที่เหมือนเป็นเรื่องไร้สาระ แต่นั่นคือความรู้สึกที่แท้จริงโดยแสดงออกผ่าน

ความสัมพันธ์ระหว่าง 

!
______________________________ 

1 ชาติ ภิรมณ์กุล. อยู่กับหมา. กรุงเทพฯ: มติชน,  2547. 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 ข้าพเจ้าต่อสุนัขในรูปแบบต่างๆ ความรักที่ข้าพเจ้ามีต่อสุนัขไม่เพียงแค่เฉพาะสัตว์เลี้ยง

ของตนเองเท่านั้น แต่หมายถึงสุนัขอื่นๆ ทั่วไปด้วยเช่นกัน  

  

ความเป็นมาและความสำคัญ 

เนื่องจากสภาวะปัจจุบันมีเหตุการณ์ที่มากระทบจิตใจของตนเองมากมายทั้งเรื่องดี และ

ไม่ดีส่งผลต่อความรู้สึกทางจิตใจ บางเรื่องราวก่อให้เกิดการสูญเสียความเป็นตัวตน รวมถึงสภาวะ

ทางจิตใจที่แปรเปลี่ยนไปตามสิ่งเร้าตลอดเวลา ประจวบกับได้อ่านบันทึกประจำวันเก่าๆ ของตนเอง 

จึงนำมาเป็นวิธีการในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ 

โดยปกติข้าพเจ้าชอบจดบันทึกขีดเขียนเพื่อเป็นการบันทึกช่วยจำ และเมื่อได้อ่านเรื่อง

ราวที่ผ่านมาเหล่านั้นอีกครั้ง พบว่าบันทึกเหล่านี้มีคุณค่าทางจิตใจ และความรู้สึกของเราเป็น

ประสบการณ์บทเรียนชีวิตต่างๆ ประสบการณ์ต่างๆ เหล่านั้น ส่งผลให้เกิดเป็นความสุข ความโหย

หาหรือแม้กระทั่งเป็นกำลังใจสำหรับการดำเนินชีวิตต่อไป 

การสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ ข้าพเจ้าได้ใช้วิธีการจดบันทึกด้วยภาพเขียนในแต่ละวัน     

โดยกำหนดระยะเวลาในการบันทึกทั้งหมด 90 วัน และเลือกบันทึกเรื่องราวต่างๆ ที่มีความเกียวข้อง

กับสุนัขที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน เพราะข้าพเจ้ามีความผูกพันธ์กับสุนัขมาตั้งแต่วัยเยาว์ กินอยู่ร่วม

กันเปรียบเสมือนสุนัขเป็นสมาชิกของครอบครัว ทำให้ข้าพเจ้ามีความสนใจในสัตว์ชนิดนี้มากกว่า

สัตว์ชนิดอื่นๆ สุนัขเป็นสัตว์ที่เฉลี่ยวฉลาด ซื่อสัตย์ และมีความพิเศษกว่าสัตว์ชนิดอื่น คือ สุนัขเป็น

สัตว์ชนิดเดียวที่รู้จักสังเกตุพฤติกรรมมนุษย์สามารถเข้าใจ และรับรู้ถึงอารมณ์ของมนุษย์ได้ สุนัขจึง

กลายเป็นสัตว์เลี้ยงแสนรักของมนุษย์หรือเพื่อนสี่ขาของใครหลายๆ คน ความรัก และมิตรภาพของ

มนุษย์ที่มีต่อสุนัขนั้นเป็นสิ่งที่พิเศษ 

!
 วัตถุประสงค์ของสร้างสรรค์ 

เพื่อต้องการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ในเนื้อหาสาระเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ

ตนเองกับสุนัขจากประสบการณ์ในชีวิตประจำวันในรูปแบบไดอารี่ภาพ     ในลักษณะงาน 2 มิติ 

โดยใช้วิธีการที่ข้าพเจ้ามีความถนัด อาศัยข้อมูลที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน บันทึกเป็นประสบการณ์

เรื่องราวในช่วงเวลา 90 วัน  และตีแผ่ผลงานความสัมพันธ์ของข้าพเจ้า และสุนัขอย่างตรงไปตรงมา

โดยอาศัยแรงบันดาลใจจากความรักความผูกพันธ์ของข้าพเจ้าที่มีต่อสุนัข 

!
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 ขอบเขตของการสร้างสรรค์ 

1..ขอบเขตด้านเนื้อหา แสดงออกเกี่ยวกับการความสัมพันธ์ของตนเองที่ประสบ

พบเห็นสุนัขในชีวิตประจำวัน โ ดยเลือกจดบันทึกภาพที่มีความประทับใจเกี่ยวกับสุนัข เป็นเวลา 90 

วัน 

2. ขอบเขตด้านรูปแบบสร้างสรรค์ผลงาน    ในรูปแบบทัศนศิลป 2 มิติ ใช้วิธีการจด

บันทึกประจำวันด้วยภาพ เป็นงานภาพร่างที่ไม่สมบูรณ์ในชิ้นเดียว แต่เป็นงานที่เชื่อมติดต่อกันไป

ภาพต่อภาพ จำนวน 90 ภาพ จนสมบูรณ์ทั้งชุด 

3. ขอบเขตทางด้านเทคนิค ใ ช้สีอะอิคริลิค สีน้ำ เกรยอง หมึกจีน วาด ระบายลงบน

กระดาษหรือวัสดุที่เตรียมไว้ 90 ชิ้น  

!
ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน 

วิธีการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ แบ่งเป็นขั้นตอนสรุปได้โดยสังเขปดังนี้ 

1..บันทึกเรื่องราวในชีวิตประจำวันของตนเอง     โดยเน้นเรื่องราวความสนใจเกี่ยวกับ

สุนัข 

2. กำหนดกรอบความคิด และวางขอบเขตของการใช้เทคนิคการนำเสนอผลงาน 

3..สร้างภาพร่างแนวความคิดหลายๆ ภาพ จากข้อมูลที่รวบรวมข้างต้นเพื่อความลงตัว 

ของชิ้นงาน 

4. ศึกษาค้นหาเทคนิค และวิธีการสร้างสรรค์ที่จะส่งเสริมผลงานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

5. เสนอโครงสร้างจากความมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์ในการนําเสนอวิทยานิพนธ์ 

6. สร้างสรรค์ผลงานจริงโดยใช้เทคนิคที่ได้ศึกษาค้นคว้า 

7. นำเสนอผลงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

!
แหล่งข้อมูล 

1. ข้อมลูที่ได้จากการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1.1 หนังสือ 

1.2 บทความ 

1.3 internet 

2. ข้อมลูที่ได้จากภาคสนาม 

2.1 เรื่องราวในชีวิตประจำวัน  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วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษา 

1.อุปกรณ์กรณ์ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล 

 1.1 สมุดสเกตซ์ 

 1.2 ดินสอ  

 1.3 ปากกา 

 1.4 กล้องถ่ายรูป 

1.5 คอมพิวเตอร์ 

1.6 เครื่องพิมพ์ 

1.7 อุปกรณ์บันทึกข้อมูลอิเล็คทรอนิค 

2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 

 2.1 กระดาษ 

 2.2 ปากกามึกดำ  

 2.3 หมึกจีน 

 2.4 สีอะคริลิค 

 2.5 สีน้ำ 

 2.6 เกรยอง 

!
ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. ได้พัฒนาแนวคิดและทักษะการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านทัศนศิลป์ 

        2. ถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์เกี่ยวกับสุนัข ที่สามารถสะท้อนถึงสภาพสังคมใน

ปัจจุบัน   

        3. สร้างผลงานทางศิลปะที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อให้สังคมเห็นคุณค่า และเกิด

ความเมตตาสงสารต่อสุนัข 

!
!
!

!
!

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



บทที่ 2 

ข้อมูลที่เกียวข้องในการสร้างสรรค์ 

!
ในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ ข้าพเจ้าพยายามค้นหาสื่อที่เชื่อมโยงต่อความรู้สึกของ

ตนเองเพื่อนำไปสู่แนวทางการสร้างสรรค์ ข้าพเจ้าพบว่า ประสบการณ์ที่เป็นผลจากตัวเราปะทะกับ

สิ่ง-แวดล้อมต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีความสำคัญต่อชีวิตของเรา ประสบการณ์ที่มีอิทธิพล

จากสภาพแวดล้อม ครอบครัว สังคม สัตว์ เทคโนโลยี ฯลฯ  ส่งผลให้ข้าพเจ้าสามารถหาแนวทาง

ความเป็นตัวเองได้อย่าถูกต้อง 

ความคิดสร้างสรรค์เป็นลักษณะอย่างหนึ่งของมนุษย์ คล้ายกับส่วนต่างๆ ของ

ร่างกาย  เช่น แขน ขา ฯลฯ อันเป็นบ่อเกิดแห่งความรู้สึกประสาทสัมผัสต่างๆ เช่น รู้สึกเสียใจ 

หวั่นไหวต่อปัญหาต่างๆ อยากแก้ปัญหา อยากเผชิญความจริง มีความอดทน สามารถปรับตัว

เองให้เข้ากับเหตุการณ์ต่างๆได้ ความคิดสร้างสรรค์ดังกล่าวนี้เป็นเรื่องของอารมณ์ และความ

คิด เมื่อพบเห็นสิ่งใดที่ไม่คุ้นสายตาหรือไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน ก็จะเตรียมคิดถามตัวเอง

ว่า มันเป็นอะไร ทำด้วยอะไร ทำอย่างไร ทำขึ้นเพื่อประสงค์สิ่งใด หรือมีประโยชน์มากน้อย 

จำเป็นหรือไม่ ผู้ที่เชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์คล้ายกับส่วนต่างๆ ของร่างกายยังได้อธิบายเพิ่ม

เติมอีกว่า ความคิดสร้างสรรค์สอนกันไม่ได้ แต่แนะนำให้รู้จักเอามาใช้ได้ คนที่รู้จักแนะแนวให้

รู้จักใช้ความคิดสร้างสรรค์นั้นมักจะไม่ชอบอยู่นิ่ง ชอบทำสิ่งต่างๆ ตามความสามารถ  ไม่กลัว

แม้ว่าจะถูกคนกล่าวหาว่าชอบทำอะไรบ้าๆ บอๆ ไม่เหมือนชาวบ้าน1 

!
ทัศนคติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ 

“ศิลปะ คือ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อแสดงออกซึ่งอารมณ์ความรู้สึก ความคิด

หรือความงาม” 2 

มีนักปรัชญาหลายคนพยายามคิดความหมายเฉพาะ ของคำว่า ศิลปะ มาหลายศตวรรษ

และก็มักจะเพิ่มเติมความหมายหรือแปรเปลี่ยนความหมาย     ไปตามกาลเวลาจนถึงปัจจุบันส่วนผู้ที่

ทำงานศิลปะก็ทำงานของตนข้ามผ่านกาลเวลา เปลี่ยนไปทั้งรูปแบบและความนึกคิดในการสร้าง

งานอย่างต่อเนื่องถ้า 

!
______________________________ 

1 อารี สุทธิพันธุ์.  ศิลปะที่มองเห็น. กรุงเทพมหานคร:  วิฌวลอาร์ต,  2528. 
2  ชลูด นิ่มเสมอ. องค์ประกอบของศิลปะ. กรุงเทพมหานคร:  ไทยวัฒนาพานิช,  2531.  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จะพูดถึงคำต่างๆ ที่หลายคนมักได้ยินอยู่เสมอ เช่น เรียลิสต์ อิมเพรสชั่นนิสต์ เอ็กซ์เพ

รสชั่นนิสต์ เซอร์-เรียวลิสต์หรือแม้แต่ แอบสแตรค เป็นคำที่เห็นในวิชาประวัติศาสตร์ศิลป์ ใช้กล่าว

ถึงลักษณะรูปแบบการพัฒนาของการทำงานศิลปะของศิลปิน จากนักวิจารณ์หรือผู้ที่ศึกษาเชี่ยวชาญ

เฉพาะในศิลปะ และในความคิดเห็นส่วนตัว อาจจะเกิดการทำงานศิลปะในรูปแบบใหม่ขึ้นอีกได้ใน

ปัจจุบันและอนาคตเพราะ ศิลปะ มีการพัฒนางานของมันเองอยู่เสมอไปตามกาล ศิลปิน คือ ผู้ที่

ทำงานศิลปะอย่างต่อเนื่อง อาจจะพูดได้ว่าทั้งชีวิตจิตใจ ทักษะ ความนึกคิด ลมหายใจเข้าออกเป็นแต่

งานศิลปะอยู่เสมอ และการทำงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอจะเกิดการพัฒนาการของงานขึ้นเอง โดยที่

ไม่ต้องพยายามที่จะทำให้เหมือนใน รูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างถาวรจึงเห็นได้ว่า ศิลปะไม่เคย

อยู่ในวงจำกัดแคบๆ หรือในความหมายของคำเท่านั้น 

จากทัศนคติในข้างต้นแสดงให้เห็นว่าความสำคัญของงานศิลปะ คือ เป้าหมายของการ

แสดงออก     ไม่ใช่เพียงเนื้อหาหรือเรื่องราวอย่างเดียวที่มีความสำคัญ แต่ศิลปินต้องสามารในการ

ถ่ายทอดความงาม ความรู้สึกอารมณ์ออกมา ผ่านความชำนาญทางด้านเทคนิค และวิธีการทำให้ผล

งานนนั้นสามารถสื่อความหมายไปยังผู้ชมได้อย่างชัดเจนมีประสิทธิภาพ ผลงานของข้าพเจ้ามี

ลักษณะคล้ายงานเหมือนจริง ใช้ภาพธรรมชาติที่เกิดขึ้นจริงเป็นรูปแบบ และข้าพเจ้าถ่ายทอดออกมา

อีกครั้ง ผ่านความทรงจำพร้อมด้วยสุนทรียภาพทางศิลปะ 

!
ที่มาและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ 

ในบรรดาสิ่งมีชีวิตต่างสายพันธุ์ที่มีความสนิทสนมใกล้ชิดกับมนุษย์ทั้งทางกายและ

ผูกพันกันทางจิตใจมากที่สุดนั้น ก็คือสัตว์ที่เราเรียกว่า “สุนัข” หรือ “หมา” (Dogs) ในหลายท้องถิ่น

ทั่วโลก จะมีคำกล่าวถึงที่คล้ายคลึงกันว่า สุนัขนั้น คือ “เพื่อนที่แสนดีที่สุดของเรา” (Man's Best 

Friend) ในบรรดาสิ่งมีชีวิตร่วมโลกทั้งหลาย 

คำว่า “สุนัข” มาจากรากศัพท์ในภาษาอินเดียโบราณ (บาลี – สันสกฤต) คำว่า “สุ” เป็น

คำอุปสรรค (Prefix- วางไว้ด้านหน้าของคำ) แปลว่า “ความดีงาม” ส่วนคำว่า “นัข” แปลว่า “เล็บ” 

เมื่อรวมกันคงแปลความหมายได้ว่า “มีเล็บที่สวยงาม” 

ซึ่งนั่นก็คงเกิดขึ้นมาจากความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างคนกับหมา ถ้าใครเลี้ยงสุนัข 

ก็คงจะเคยสังเกตเห็นว่า พวกมันชอบนอนเหยียด ใ ช้ฟันหน้าขบแทะเล็บเท้าทั้งสี่ ตกแต่งฝนปลาย

เล็บเป็น 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ประจำ ซึ่งพฤติกรรมแบบนี้ก็อาจเป็นที่มาของชื่อ “สุนัข” จากผู้คนที่มอง และสังเกตเห็นในยุคอดีต

เช่นเดียวกันกับเราในทุกวันนี้ 

คำว่า “จอ” และ “หมา” นั้นน่าจะเป็นคำเรียกในภาษาพื้นเมืองของกลุ่ม

ชาติพันธุ์โบราณใน อุษาคเนย์ (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมไปถึงจีนตอนใต้ – และหมู่เกาะ) 

คำว่า “จอ” เป็นคำเรียกหมาในภาษาสายตระกูลผู้ไท –   ไทกะได – ลาว ที่มีถิ่นฐานอยู่ทาง

เหนือของภูมิภาค และเป็นคำเรียกที่ดูจะเก่าแก่กว่าคำว่า ”หมา” ที่เป็นคำในภาษาตระกูลไท

น้อย    –    ไทย ซึ่งเป็นภาษาประจำถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์หลักของภูมิภาคที่มีการตั้งถิ่นฐาน

ค่อนไปทางทิศเหนือ เคลื่อนย้ายกลืนกลายมาเป็นคนไทยในปัจจุบัน1 

!
เมื่อครั้งที่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ และสุนัขได้เริ่มต้นนั้น มนุษย์ยังดำรงชีพโดยการ

ล่าสัตว์ และเก็บพืชเป็นอาหาร อาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ในถ้ำ ผู้ชายมีหน้าที่หาอาหาร และ

ทำงานที่ใช้กำลัง ส่วนผู้หญิงมีหน้าที่ทำอาหาร และเลี้ยงดูบุตร เช่นเดียวกับการดำรงชีวิตของสุนัข

ซึ่งอยู่รวมกันเป็นฝูง มีจ่าฝูงเป็นผู้นำ เพศผู้ทำหน้าที่หาอาหารปกป้องอันตรายจากสัตว์อื่นๆ เพศเมีย

ทำหน้าที่ให้กำเนิดลูก เนื่องจากมนุษย์ และสุนัขเป็นผู้ล่าเหมือนกัน พวกเขาจึงจำเป็นต้องต่อสู้เพื่อ

ความอยู่รอด หมาป่าได้เปรียบตรงที่มีประสาทสัมผัสในการดมกลิ่นที่ดีมีประสิทธิภาพ ส่วนมนุษย์ก็

สะกดรอยตามหมาป่าเพื่อแย่งชิงซากศพของสัตว์  ในขณะเดียวกันหมาป่าก็อาจจะตามมนุษย์เพื่อกิน

ของที่เหลืออยู่ 

ต่อมามนุษย์มีข้อได้เปรียบมากขึ้น เนื่องจากมีการผลิตคิดค้นอาวุธขึ้นมา ซึ่งทำให้การ

ล่ามีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนั้นมนุษย์เริ่มตั้งถิ่นฐานเป็นหลักแหล่ง   ในขณะที่หมาป่าเริ่มเข้า

มาอาศัยอยู่โดยรอบของที่พักของมนุษย์ ซึ่งนำมาสู่การนำสุนัขมาใช้ประโยชน์ทั้งในด้านการล่าสัตว์ 

และปกป้องมนุษย์      โดยสุนัขได้รับอาหารเป็นสิ่งตอบแทน เมื่อเวลาได้ล่วงเลยไป ความสัมพันธ์

ระหว่างมนุษย์ และสุนัขเริ่มใกล้ชิดกันมากขึ้น ทั้งสองฝ่ายเริ่มมีการเรียนรู้ที่จะอาศัยอยู่ร่วมกัน โ ดย

จะเห็นได้จากการที่มนุษย์ได้เริ่มเลี้ยงดูลูกสุนัข ซึ่งลูกสุนัขนั้นก็เรียนรู้ที่จะเชื่อฟังมนุษย์ในที่สุด 

“ปัจจุบันนี้มีสุนัขมากกว่า 800 สายพันธุ์ทั่วโลก”2 สุนัขได้รับการยอมรับว่าเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของ

มนุษย์หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัว มิตรภาพระหว่างมนุษย์ และสุนัขได้พัฒนาดีขึ้น 

!
______________________________ 

1 วรณัย พงศาชลาก, โคตรหมาดึกดำบรรพ์, เข้าถึงเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2557,  เข้าถึงได้
จาก www.oknation.net/blog/print.php?id=864926 

2 ไทยกู๊ดวิว, สุนัขสัตว์เลี้ยงแสนรู้. เข้าถึงเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2557, เข้าถึงได้จาก 
www.thaigoodview.com/library/studentshow/2549/m6-6/no01-02/Dog/index.html 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=864926
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/2549/m6-6/no01-02/Dog/index.html
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ร่องรอยหลักฐานสำคัญในช่วงแรก ๆ  ของ “ กระบวนการเปลี่ยนแปลงจากสุนัขป่า 

(Canis lupus) มาเป็นสุนัขบ้าน (Domestication Dog)” น่าจะเป็นหลักฐานของฟอสซิลที่พบ

ถ้ำ  Razboinichya Cave  เขตเทือกเขาอัลไต (Altai Mountains) ทางตอนใต้ของไซบีเรีย ประเทศ

รัสเซีย อายุในราว 33,000 ปี  “Altai Dog”  มีรูปล่างลักษณะคล้ายคลึงกับสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้ 

(Siberian Husky)  หรือซามอย (Samoyed) ที่อาศัยอยู่ในทางตอนเหนือของไซบีเรีย เป็นสุนัขที่มี

ความแข็งแรง มีความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่หนาวเย็น และแห้งแล้ง ลักษณะ

กะโหลกที่สั้นกว่าหมาป่าเล็กน้อย ทำให้มีความเป็นไปได้ที่  “Altai Dog”  อาจจะเป็นหมาป่าที่กลาย

เป็นหมาบ้านตัวแรก ๆ ของโลก  

ภาพที่ 1 ชิ้นส่วนกะโหลกของ Altai Dog จากไซบีเรีย 

ที่มา: วรณัย พงศาชลากร, โคตรหมาดึกดำบรรพ์,  เข้าถึงเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2557,                   

เข้าถึงได้จาก www.oknation.net/blog/print.php?id=864926 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=864926
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ในช่วงแรกของปฏิสัมพันธ์ เรายังพบหลักฐานของกะโหลกสุนัข 2 หัวที่มีร่องรอยการ

ฝังโดยมนุษย์ในพิธีกรรมที่เกี่ยวกับชีวิตหลังความตาย ที่ถ้ำ Gravettian Predmostí cave    ในประเทศ

สาธารณรัฐเช็ค อายุในราว 26,000 - 27,000 ปี         โ ดยฝังรวมอยู่กับกระดูกของช้างแมมมอธ 

(Mammoth) ที่มีการจัดวางอย่างตั้งใจโดยมนุษย์ อีกทั้งยังมีการค้นพบร่องรอยรอยของสุนัขเลี้ยง

ติดตามรอยประทับของเท้าเด็กที่เข้ามาในถ้ำ  Chauvet Cave  ที่มีภาพเขียนและภาพขูดขีดยุคหินอัน

มีชื่อเสียงทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส อายุในราว 26,000 – 30,000 ปี ปฏิสัมพันธ์ในยุคเริ่มแรก

ระหว่างมนุษย์กับสุนัข ยังปรากฏหลักฐานเป็นภาพเขียนรูปสุนัขป่าสีเทา (Gray Wolf) อายุกว่า 

30,000 ปี  บนผนังถ้ำ  Font-de- Gaume Cave  อันโด่งดังทางทิศใต้ค่อนไปทางตะวันตกของประเทศ

ฝรั่งเศส  

ภาพที่ 2 ฟอสซิลกะโหลกของสุนัข 2 หัวที่พบในสาธารณรัฐเช็ค 

ที่มา: วรณัย พงศาชลากร, โคตรหมาดึกดำบรรพ์,  เข้าถึงเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2557,                   

เข้าถึงได้จาก www.oknation.net/blog/print.php?id=864926 

  

ปฏิสัมพันธ์เชิงโต้ตอบ (Interactive)  กันระหว่างมนุษย์ กับสุนัขป่าในช่วงเวลาต่อมา 

อาจเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการ เมื่อมนุษย์เริ่มมีความเกรงกลัวหมาป่าน้อยลง จน

เกิดความคุ้นเคย ส่วนสุนัขป่าบางตัวก็เริ่มวางใจ เข้ามาอาศัยอยู่ใกล้เคียงกับที่พักของมนุษย์ และ

ออกลูก มนุษย์จึงเข้าไปนำเอาลูกของสุนัขป่ามาเลี้ยงไว้ตั้งแต่เล็ก เมื่อโตขึ้นจึงมีนิสัยเชื่อง จากความ

ใกล้ชิดคุ้นเคย จนถึงในช่วง 20,000 – 30,000 ปีที่แล้ว  มนุษย์จึงเริ่มใช้สุนัขป่าที่กำลังกลืนกลายเป็น

สุนัขบ้าน (Domestications) เป็นผู้ช่วยในการล่าสัตว์ และเมื่อเวลาผ่านไปนานวันเข้า สุนัขป่าเข้าใกล้

มนุษย์มากขึ้น จนความดุร้ายลดลง มนุษย์ในยุคราว 15,000 ปี – 20,000 จึงเริ่มมีการนำสุนัขป่ามา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=864926
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เลี้ยง และฝึกให้เห่าเตือนภัยเวลามีสัตว์ป่าดุร้าย เข้ามาใกล้ที่พัก และในเวลาต่อมา จึง

เริ่มมีการนำสุนัขมาใช้งานประเภทอื่น ๆ  อีกหลายอย่าง เช่น  ลากเลื่อน ลากจูง ต้อนฝูงสัตว์ เฝ้า

อารักขา นำขนสุนัขมาทำเป็นเครื่องนุ่งห่ม และก็ยังใช้เป็นอาหารอยู่เช่นเดิม 

!

ภาพที่ 3 ภาพเขียนรูปสุนัขป่าพื้นถิ่นที่ถ้ำ Font-de-Gaume 

ที่มา: วรณัย พงศาชลากร, โคตรหมาดึกดำบรรพ์,  เข้าถึงเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2557,                   

เข้าถึงได้จาก www.oknation.net/blog/print.php?id=864926 

  

!
ภาพเขียนรูป “คนจูงหมา” อายุกว่า 20,000 ปี  บนผนังถ้ำ “ภีมะเบตกา” (Bhimabetaka 

Cave)  กลุ่มภาพเขียนโบราณอันมีชื่อเสียงในรัฐมัธยประเทศ ทางตอนกลางของประเทศอินเดีย และ

ภาพเขียนสีรูป “ นายพรานกับสุนัข”  อายุกว่า 15,000 ปี  บนผาถ้ำหินทราย  ทางทิศตะวันออกของ

ประเทศแอลจีเรีย ก็ล้วนแต่เป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงให้เห็นร่องรอยของความสัมพันธ์ระหว่าง 

มนุษย์กับสุนัขป่าในช่วงเริ่มแรก 

!
!

!

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=864926


11

ภาพที่ 4 ภาพเขียน "คนจูงหมา" ในถ้ำภีมะเบตกา ประเทศอินเดีย 

ที่มา: วรณัย พงศาชลากร, โคตรหมาดึกดำบรรพ์,  เข้าถึงเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2557,                   

เข้าถึงได้จาก www.oknation.net/blog/print.php?id=864926 

ภาพที่ 5 ภาพเขียน สุนัขกับมนุษย์ ที่ Tassili n' Ajjer ประเทศแอลจีเรีย 

ที่มา: วรณัย พงศาชลากร, โคตรหมาดึกดำบรรพ์,  เข้าถึงเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2557,                   

เข้าถึงได้จาก www.oknation.net/blog/print.php?id=864926  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=864926
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=864926
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ในช่วงหลัง 15,000 -17,000 ปี  ความสัมพันธ์ระหว่างสายพันธุ์สุนัขป่า เริ่มมีความ

ชัดเจนมากขึ้น ดังปรากฏร่องรอยหลักฐานของโครงกระดูกสุนัขกระจายตัวไปตามที่ตั้งถิ่นฐานของ 

มนุษย์เกือบทั่วโลก และที่สำคัญในช่วงเวลานี้ ก็ย ังได้ปรากฏร่องรอยหลักฐานเริ่มแรก

ของ “พิธีกรรมและความเชื่อ” (Ritual – Belief) ที่เกี่ยวเนื่องกับสุนัข และความตายของมนุษย์  คือ 

ในยุคเริ่มต้นอารยธรรมมนุษย์เริ่มมีความเชื่อในเรื่องของ “วิญญาณ”  เมื่อสุนัขที่ในชีวิตจริง สามารถ

เป็นผู้นำทาง ดูแลปกปักษ์ และติดตามมนุษย์ได้ วิญญาณของพวกเขาก็น่าจะสามารถปกปักษ์

คุ้มครอง นำทางวิญญาณของมนุษย์ไปสู่ชีวิตหลังความตายได้อย่างปลอดภัยเช่นกัน ความเชื่อนี้จึงได้

กลายมาเป็นพิธีกรรมในการฝังศพที่ต่อมาหลายวัฒนธรรมได้มีการอุทิศสุนัขฝังติดตามเจ้าของไป

ด้วย 

!
!

 

ภาพที่ 6 กะโลหกสุนัขที่พบที่เมือง Mezhirich ประเทศยูเครน เริ่มมีลักษณะเป็นหมาบ้านขึ้นมาก 

ที่มา: วรณัย พงศาชลากร, โคตรหมาดึกดำบรรพ์,  เข้าถึงเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2557,                   

เข้าถึงได้จาก www.oknation.net/blog/print.php?id=864926  

!
!
!

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ร่องรอยหลักฐานของกระดูกสุนัขบ้านที่กลายถิ่นมาจากสุนัขป่า ขุดพบในเขตลุ่มแม่น้ำ

แยงซี-เกียงมีอายุ กว่า 16,000 – 17,000 ปี  อาจเป็นต้นตระกูลสำคัญของสุนัขในเขตเอเชียตะวันออก 

ส่วนในยุโรปก็มีการขุดพบชิ้นส่วนของโครงกระดูกสุนัข (Domestic dogs) อายุกว่า 15,000 ปี   ใ น

กองซากกระท่อมที่ทำจากกระดูกแมมมอธ ที่เมือง  Mezhirich  ตอนกลางของประเทศยูเครน ชิ้น

ส่วนขากรรไกร (Mandible)    ในถ้ำ Kesslerloch Cave ทางตอนเหนือของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 

ที่  Bonn-Oberkassel ทางตะวันตกของประเทศเยอรมนี และชิ้นส่วนหัวกะโหลกสุนัขป่า ที่

เมือง Eliseevichi ทางทิศตะวันตกของประเทศรัสเซียอายุร่วมกันที่ประมาณ 14,000 – 15,000 ปี ซึ่ง

ต่างล้วนมีลักษณะคล้ายคลึงกับสุนัขป่ายุโรปในปัจจุบั 

!
 

ภาพที่ 7 ชิ้นส่วนขากรรไกรสุนัขที่พบที่ถ้ำ Kesslerloch Cave ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 

ที่มา: วรณัย พงศาชลากร, โคตรหมาดึกดำบรรพ์,  เข้าถึงเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2557,                   

เข้าถึงได้จาก www.oknation.net/blog/print.php?id=864926 

!
!

!
!
!
!
!
!

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 8 ชิ้นส่วนหัวกะโหลกสุนัขป่า/เลี้ยง ที่เมือง Eliseevichi ประเทศรัสเซีย  

ที่มา: วรณัย พงศาชลากร, โคตรหมาดึกดำบรรพ์,  เข้าถึงเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2557,                   

เข้าถึงได้จาก www.oknation.net/blog/print.php?id=864926 

ในปี 2005   ไ ด้มีการขุดพบร่องรอยสำคัญแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสุนัข 

(canids) ในยุคแรกๆ ที่เมือง Uyun al-Hammam  ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจอร์แดน 

ใกล้ฝั่งของแม่น้ำจอร์แดนและทะเลกาลิลี (Sea of Galilee) ติดต่อกับประเทศอิสราเอล อายุกว่า 

16,500 ปี โดยมีการค้นพบการฝังศพมนุษย์ และสุนัขจิ้งจอกสีแดง (Vulpes vulpes) ขนาดไม่ใหญ่นัก

สภาพสมบูรณ์ในหลุมศพเดียวกัน ซึ่งก็อาจเป็นร่องรอยหลักฐานสำคัญของพิธีกรรมหลังความตายที่

เกี่ยวข้องกับสุนัข และมนุษย์ เป็นตัวอย่างอันดีของของความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างคนกับ

สุนัขป่าท้องถิ่นในยุคเริ่มแรก 

ภาพที่ 9 โครงกระดูกสุนัขจิ้งจอกสีแดง ที่พบในหลุมฝังศพมนุษย์ ในประเทศจอร์แดน 

ที่มา: วรณัย พงศาชลากร, โคตรหมาดึกดำบรรพ์,  เข้าถึงเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2557,                   

เข้าถึงได้จาก www.oknation.net/blog/print.php?id=864926 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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15

ภาพที่ 10 หลุมศพมนุษย์ที่มีการฝังรวมกับสุนัขป่าในจอร์แดนและอิสราเอล 
ที่มา: วรณัย พงศาชลากร, โคตรหมาดึกดำบรรพ์,  เข้าถึงเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2557,                   

เข้าถึงได้จาก www.oknation.net/blog/print.php?id=864926 

ร่องรอยหลักฐานความสัมพันธ์ที่กลายหมาป่ามาเป็นหมาบ้าน จากการฝังศพของ

มนุษย์ และสุนัขเลี้ยงในหลุมเดียวกันของยุคเริ่มแรก ยังพบในกลุ่มวัฒนธรรมมนุษย์ในยุคหินกลาง 

“นาตูเฟียน” (Natufian Culture) อายุ12,000 – 13,000 ปี  ที่เมือง Eynan Ain mallaha ทางทิศเหนือ

ของประเทศอิสราเอลใกล้กับพรมแดนประเทศเลบานอน เป็นโครงกระดูกของหญิงสูงวัยที่ประคอง

กอดลูกสุนัขไว้ในอุ้งมือใกล้ศีรษ  

หลุมศพมนุษย์ที่มีการฝังรวมกับสุนัขป่าในจอร์แดนและอิสราเอล อาจเป็นหลักฐาน

สำคัญที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ใ นช่วง 12,000 – 16,000 ปี  คนกับหมาได้เข้ามาอยู่ร่วมชายคา

เดียวกัน เริ่มต้นความสัมพันธ์ตั้งแต่ยุควัฒนธรรมนาตูเฟียน อันเป็นช่วงเวลาเริ่มแรกของการเกิด

สังคมหมู่บ้านเกษตรกรรมของโลกแล้วอย่างแน่นอน 

!!!
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!
ภาพที่ 11 ภาพเขียนสี นายพรานกับสุนัข ที่เขาจันทร์งาม 
 ที่มา: วรณัย พงศาชลากร, โคตรหมาดึกดำบรรพ์,  เข้าถึงเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2557,                   

เข้าถึงได้จาก www.oknation.net/blog/print.php?id=864926  

!

ภาพที่ 12 ภาพเขียนสี คนกับสุนัขที่เขาปลาร้า 
ที่มา: วรณัย พงศาชลากร, โคตรหมาดึกดำบรรพ์,  เข้าถึงเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2557,                   

เข้าถึงได้จาก www.oknation.net/blog/print.php?id=864926  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เมื่ออยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์มากขึ้นมาเป็นเวลายาวนาน อาหารก็หาได้ง่ายแต่โภชนาการอาจ

ต่ำกว่าที่เคยออกล่าเอง และมีการผสมข้ามสายพันธุ์ ในที่สุด เหล่าหมาป่า (canids) ก็ได้มีวิวัฒนาการ

ที่สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงมาสู่สุนัขบ้าน (Domestication dog) นั่นก็คือบางพันธุ์ก็เริ่มทำตัวเล็ก

ลง สมองเล็กลง บ้างก็หน้าสั้นเข้า ขากรรไกรก็หดสั้นเพราะเคยชินกับการกินอาหารต่อจากมนุษย์ 

หางกระดิกมากขึ้น บางสายพันธุ์ก็เปลี่ยนนิสัยหันมาประจบประแจงมนุษย์ บางสายพันธุ์ก็ทำตัวหด

เล็ก บ้างก็ทำขนให้ฟูฟ่องน่ากอด และในที่สุดหลายสายพันธุ์ของหมาป่า (Canis lupus familiaris) 

ก็ได้พัฒนากลายมาเป็นสุนัขบ้าน (Dogs) อย่างสมบูรณ์ในช่วง 10,000 ปีที่แล้ว 

สายพันธุ์สุนัขโบราณในประเทศไทย ก็เป็นสุนัข (Canidae) ที่พัฒนามาจากตระกูล

หมาป่า (Canis lupus familiaris) เช่นเดียวกับวิวัฒนาการของกระบวนการกลายจากหมาป่ามาเป็น

หมาบ้าน (Domestications) ในดินแดนต่าง ๆ  ทั่วโลก แต่กระนั้นสุนัขที่พบในเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้ เป็นสุนัขป่าที่ได้รับอิทธิพลหลักมาจากตระกูลสุนัขป่าในจีน (China Canis lupus) อย่างเช่น

หมาใน หมาป่าทิเบอตัน หมาป่ายูเรเซีย สุนัขป่าพื้นเมืองของอินเดีย (Ancient Indian dog) รวมทั้ง

สายพันธุ์ของภูมิภาคอย่างสุนัข “ดิงโก้” (Dingo) ลักษณะของสุนัขโบราณในภูมิภาคอุษาคเนย์ ส่วน

ใหญ่จะมีขนสั้นจนถึงเกือบเกรียน หูใหญ่ยาว หางเรียวไม่ค่อยมีพวงขนที่หาง ขนาดตัวไม่ใหญ่มาก

นัก สีขนออกน้ำตาลอ่อนจนถึงดำ แต่บางสายพันธุ์ที่สืบทอดบรรพบุรุษมาจากหมาป่าในจีน ก็มักจะ

มีขนยาวกว่าพันธุ์พื้นเมือง 

ภาพที่ 13 หมาดิงโก้ หมาใน 
ที่มา: วรณัย พงศาชลากร, โคตรหมาดึกดำบรรพ์,  เข้าถึงเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2557,                   

เข้าถึงได้จาก www.oknation.net/blog/print.php?id=864926 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!

ภาพที่ 14 สุนัขพื้นถิ่น ขนเกรียน (หลังอาน) และสายพันธุ์ผสมในปัจจุบัน ขนสั้น สีน้ำตาล 

ที่มา: วรณัย พงศาชลากร, โคตรหมาดึกดำบรรพ์,  เข้าถึงเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2557,                   

เข้าถึงได้จาก www.oknation.net/blog/print.php?id=864926 

!
ร่องรอยหลักฐานเก่าแก่ที่สุดของสุนัขโบราณในประเทศไทย ภาพเขียนสีรูปสุนัขโดดๆ 

บนเพิงผาหินปูนที่ เขาวังกุลา จังหวัดกาญจนบุรี ที่มีอายุประมาณ 3,500 – 4,000 ปี  ภาพสุนัขกับ

มนุษย์ที่ถ้ำประทุนบนเทือกเขาปลาร้า ใ นจังหวัดอุทัยธานี และภาพสุนัขตัวผู้ในท่ามกลางมนุษย์ 

และนายพรานที่เพิงผาหินทราย เขาจันทร์งาม อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ที่มีอายุประมาณ 

3,200 - 3,500 ปี ในเวลาใกล้เคียงกัน ยังปรากฏร่องรอยหลักฐานของโครงกระดูกสุนัขบ้านโบราณ ที่

ถูกวางฝังไว้ในหลุมศพโดยมนุษย์ที่แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี มีอายุประมาณ 2,500 

– 3,000 ปี  ลักษณะเป็นสุนัขพื้นเมือง ขนสั้น หูเรียวยาว คล้ายสายพันธุ์สุนัขดิงโก้ซึ่งเป็นสุนัขป่าพื้น

ถิ่น ปัจจุบันได้รับพระราชทานชื่อว่า “คุณทองโบราณ” 1 

!
!

!
!
!!!
______________________________ 

1 วรณัย พงศาชลากร, โคตรหมาดึกดำบรรพ์. 
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ภาพที่ 15  คุณทองโบราณ บ้านเชียง 

ที่มา: วรณัย พงศาชลากร, โคตรหมาดึกดำบรรพ์,  เข้าถึงเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2557,                   

เข้าถึงได้จาก www.oknation.net/blog/print.php?id=864926 

   

จากข้อมูลข้างต้นพอสรุปได้ว่า  ในยุคแรกเริ่มของประวัติศาสตร์ ซึ่งไม่ใช้ยุคเริ่มต้นแห่ง

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์ มนุษย์อยู่ในฐานะผู้ล่า จากภาพวาดในถ้ำพบว่ามนุษย์ล่าสัตว์

โดยใช้อาวุธและบางที่อาวุธก็ทำมาจากกระดูกสัตว์   ในยุคดึกดำบรรพ์นั้นสัตว์มีความสำคัญอย่างยิ่ง

ต่อมนุษย์ เพราะชีวิตมนุษย์ขึ้นอยู่กับสัตว์ในหลายทาง เช่น  เป็นอาหาร เป็นเครื่องนุ่งห่ม ต่อมา

มนุษย์เรียนรู้ที่จะฝึกสัตว์ให้เชื่องซึ่งทำให้มนุษย์ได้ประโยชน์ในฐานะผู้ล่ามากขึ้นเพราะมนุษย์ได้

เรียนรู้ที่จะติดตาม และสังเกตธรรมชาติของสัตว์ได้อย่างใกล้ชิดทำให้มนุษย์เรียนรู้ที่จะล่าสัตว์บาง

ชนิด และหลีกเลี่ยงสัตว์บางชนิด ต่อมาสัตว์เพิ่มบทบานในชีวิตมากขึ้น เช่น  เป็นสัตว์พาหนะ หรือ

บางเผ่ายกสัตว์บางชนิดเป็นเทพยดา หรือเป็นสัญลักษ์ทางศาสนา ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ และ

สัตว์จึงใกล้ชิดกันมากขึ้น  

ปัจจุบันการเลี้ยงสุนัขได้รับความนิยมแพร่หลายไปทั่วโลก เพราะไม่ว่าสถานที่แห่งนั้น

จะมีบริเวณไม่มากนัก หรือเป็นสถานที่ที่มีบริเวณกว้างขวาง ก็สามารถจะนำสุนัขมาเลี้ยงได้ ถ้า

เจ้าของรู้ศักยภาพของตนเองว่าจะเลี้ยงสุนัขพันธุ์ใด และเลี้ยงเพื่ออะไร บางคนหรือคนส่วนใหญ่มี

ความผูกพันกับสุนัขที่เลี้ยงเป็นอย่างมากจนถือว่าสุนัขเป็นสมาชิกในครอบครัว     โดยให้มีส่วนร่วม 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ในกิจกรรมต่างๆ ของครอบครัว บางครั้งเราอาจจะนึกไม่ถึงว่าความผูกพันระหว่างคน

กับสุนัขนั้นก่อให้เกิดประโยชน์กับเจ้าของสุนัขอย่างไรบ้าง ยกตัวอย่างเช่น หากเด็กๆ ไ ด้เลี้ยง และ

ดูแลสุนัขด้วยตัวเอง สิ่งที่เด็กจะได้ประโยชน์โดยไม่รู้ตัว คือ ความรับผิดชอบต่อหนึ่งชีวิตที่อยู่ในการ

ดูแลของตน และการการปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ต่างๆ เนื่องจากในการเลี้ยงสุนัขต้องให้อาหารเป็น

เวลา ต้องมีการพาสุนัขไปออกกำลังกายหรือพาออกไปขับถ่าย ดังนั้นเด็กๆ ก็จะได้เรียนรู้ถึงความรับ

ผิดชอบและการปฏิบัติตนในการเลี้ยงสุนัข ซึ่งในที่สุดเด็กๆ ก็จะซึมซับสิ่งต่างๆ เข้าไปโดยไม่รู้ตัว 

!

ภาพที่ 16 ตัวอย่างภาพแรงบันดาลใจจากสื่อสังคมออนไลน์ 

ที่มา: จอห์น ดัลลี่, มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย, เข้าถึงเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2557,  
เข้าถึงได้จาก https://www.soidog.org/Default.aspx !
!
แรงบันดาลใจทางสังคม 

ความผูกพันระหว่างมนุษย์กับสุนัขได้มีวิวัฒนาการมายาวนานตั้งแต่สมัยโบราณ     ใน

ระยะแรกมนุษย์ได้นำสุนัขป่ามาเลี้ยง         ใช้ประโยชน์ทั้งในด้านการล่าสัตว์ต่อมา มนุษย์ได้นำสัตว์

ต่างๆ มาเลี้ยงเพิ่มมากขึ้น   ในสังคมปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้ว่าสุนัขได้เข้ามามีส่วนสำคัญกับชีวิตของ

คนเรามากขึ้น เนื่องจากว่าสภาพสังคมของเรานั้นได้เปลี่ยนแปลงไป จากครอบครัวใหญ่ที่มีสมาชิก

หลายคนมาเป็นครอบครัวเดี่ยว จากสังคมชนบทมาเป็นสังคมเมือง เมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนไปจาก

เดิมจึงทำให้มีผลต่อสภาพจิตใจของคน เกิดความเหงา ความเครียดขึ้นมาได้ สิ่งหนึ่งที่จะเข้ามา

ทดแทน และดูแลจิตใจได้ดีที่สุดก็น่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงต่างๆ โดยเฉพาะสุนัข 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ในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านสังคม วัฒนธรรม และ

เทคโนโลยีการสื่อสารเป็นช่องทางหนึ่งที่ต้องยอมรับว่ามีความสำคัญในชีวิตประจำวันเป็นอย่างยิ่ง 

เราสามารถรับรู้ข่าวสารทุกสิ่งบนโลกใบนี้ได้ทุกที่ทุกเวลา  วัฒนธรรมการกินสุนัข การค้าเนื้อสุนัข 

การทารุณกรรมสัตว์ และสุนัข เป็นข่าวสารหนึ่งที่ถูกเผยแพร่ ตีแผ่ผ่านสังคมออนไลน์ เรื่องราว

ความโหดร้ายเหล่านี้ที่ถูกส่งต่อเผยแพร่อย่างนับไม่ถ้วน ส่งผลเกิดเป็นกระแสสังคมที่ต่อต้าน และไม่

สนับสนุนการกระทำดังกล่าว การเรียกร้องเพื่อต่อต้านวัฒนธรรมการกินสุนัข การค้าเนื้อสุนัข การ

ทารุณกรรมสัตว์ และสุนัขจึงเกิดขึ้น ซึ่งในปัจจุบันยังคงเป็นปัญหาสังคมที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ภาพ

ข่าวสารใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา  

ข้าพเจ้าเข้าใจว่าการปรับตัวให้เข้ากับสังคมเป็นสัญชาติญานของมนุษย์ แต่การเปิดใจให้

กว้างเพื่อยอมรับ และมองเรื่องราวเหล่านี้เป็นเพียงเรื่องของวัฒนธรรม รสนิยมหรือสังคม ก่อให้เกิด

ความขัดขืนขึ้นในภายในจิตใจเป็นอย่างมาก ข้าพเจ้าจึงพยายามหาทางออกเพื่อผ่อนคลายเยียวยา

ความเครียดภายในจิตใจของตนเองจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านศิลปนิพนธ์ชิ้นนี้  

  

แรงบันดาลใจจากความรักและความผูกพันธ์ต่อสัตว์ 

ปัจจุบันนี้มีงานวิจัยหลายชิ้นที่แสดงให้เห็นว่าสัตว์เลี้ยงนอกจากให้ความเป็นเพื่อนแก่

คนเลี้ยงแล้ว ยังอำนวยประโยชน์ด้านอื่น ๆ  อีก เช่น E. Fried mann นักวิจัย City University of New 

York พบว่า คนไข้โรคหัวใจที่มีสัตว์เลี้ยงมีโอกาสเสียชีวิตน้อยกว่าคนที่ไม่เลี้ยงอะไร เลยถึง 3% เขา

พบว่า สัตว์เลี้ยงช่วยลดความดันโลหิตให้กับเจ้าของ นักจิตวิทยาเชื่อว่า สัตว์เลี้ยงมีบทบาทช่วยใน

การเสริมสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ให้กับผู้เลี้ยง เพราะถึงแม้มันจะพูดไม่ได้ มันก็ไม่เคยโกหก   ไม่

เคยวิพากษ์วิจารณ์เจ้าของ มันนั่งฟัง มันเข้าใจ มันไม่ถาม ไม่สงสัย มันซื่อสัตย์ มันจึงเป็น "เพื่อน" ที่

จำเป็นมากสำหรับคนบางคน นักจิตวิทยาหลายคนกำลังใช้วิธีหาสุนัขหรือ แมวให้กับคนไข้ที่ป่วย

ทางจิตใจ เพราะสุนัขหรือแมวเหล่านี้แสดงความเป็นเพื่อนกับคนได้มากกว่าสัตว์ชนิดอื่น รู้จักเคล้า

แข้ง เคล้าขา นั่งเฝ้าระวังขโมยและมันเชื่อฟังมากเสียจนทำให้คนเลี้ยงรู้สึกว่า ตัวเองเป็นที่น่ายกย่อง 

เป็นที่ชื่นชม และเป็นที่ต้องการ   ในแง่นี้สัตว์เลี้ยงจึงทำ หน้าที่เติมความมั่นใจในตนเองให้กับผู้เลี้ยง 

ทำให้เขามีความรู้สึกที่ดี รู้สึกสู้กับความกดดันภายนอก 

!
!
!
!
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ภาพที่ 17 ภาพตัวอย่างมิตรภาพความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสุนัข 

ที่มา ประชาชาติ, เหตุผลที่รักหมามากกว่าคน, เข้าถึงเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2557,       

เข้าถึงได้จากhttp://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1380072072 

!
“บันทึกสุนัข” ก่อเกิดมาจากแรงบันดาลใจ ที่มีความรัก และความผูกพันเป็นตัวกระตุ้น 

ซึ่งเป็นประสบการณ์ และความประทับใจส่วนตัวของข้าพเจ้าที่สั่งสมมาตั้งแต่ครั้งวัยเยาว์ 

เริ่มจากเมื่ออายุประมาณ 3 ปี  ข้าพเจ้าได้เฝ้าดูไข่ไก่ในตู้ฟักทุกวันโดยที่ข้าพเจ้าไม่รู้ถึง

เหตุผลที่ต้องนำไข่ไก่มาใส่ในตู้ เมื่อถึงเวลาที่ลูกเจี๊ยบออกจากไข่นั่นคือจุดเริ่มต้นที่ข้าพเจ้าได้ใกล้ชิด

กับสัตว์จนก่อเกิดเป็นความผูกพันแรก จนกระทั่งมีคนมาซื้อลูกไก่ข้าพเจ้ารู้สึกหวง และไม่อยากให้

มันไปอยู่กับผู้อื่น แต่ในวัยนั้นข้าพเจ้าไม่รู้หรอกว่านั้นคือความรู้สึกที่เรียกว่าความผูกพัน  

ในวัยเด็กข้าพเจ้าได้ชีวิตใกล้ชิด และผูกพันกับสัตว์หลากหลายชนิด นอกจากไก่แล้ว

สัตว์แต่ละตัวที่ข้าพเจ้าเลี้ยงล้วนแต่ได้มาด้วยความบังเอิญ บ้างหลงมา บ้างก็เป็นลูกนกที่ตกจากรัง

อย่างลูกนกเอี้ยง และลูกนกกะทาที่ข้าพเจ้าเลี้ยงดูจนเชื่อง เพราะในวัยเด็กพ่อและแม่ไม่อนุญาตให้ 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ข้าพเจ้าเลี้ยงสัตว์โดยให้เหตุผลว่าการจะเลี้ยงสัตว์นั้นต้องมีความรับชอบสูงมาก ซึ่งใน

ตอนนั้นข้าพเจ้ายังอยู่ในวัยที่ไม่สามารถจะรับผิดชอบชีวิตผู้อื่นได้ แต่ถึงแม้การที่เรารับดูแลสัตว์

เหล่านั้นด้วยความไม่ได้ตั้งใจมันก็ก่อให้เกิดความรัก และกลายมาเป็นความผูกพันได้ 

จนกระทั้งวันหนึ่ง พ่อซื้อลูกสุนัขพูเดิ้ลสีดำสนิทจากจังหวัดนราธิวาสให้เป็นของขวัญ

แก่ข้าพเจ้า     โดยพ่อตั้งชื่อให้ว่าโจอี้บอย เพราะว่าระหว่างทางที่ขับรถกลับยะลานั้นน้องโจอี้ร้องมา

ตลอดทาง และสมัยนั้นนักร้องชื่อโจอี้ บอย  กำลังเป็นที่โด่งดัง หลังจากนั้นข้าพเจ้าก็ได้รับลูกแมวอีก 

2 ตัว ตอนนั้นถึงแม้ข้าพเจ้าจะมีสัตว์เลี้ยงถึง 3 ชีวิตที่ต้องรับผิดชอบ แต่ข้าพเจ้าไม่รู้สึกเหนื่อยเลยแต่

กลับรู้สึกมีความสุขเป็นอย่างมาก เวลาผ่านไปข้าพเจ้ามีสุนัขเพิ่มมากขึ้น จากหนึ่งเป็นสาม จาก สาม

เป็นห้า เป็นหก ไปจนถึงสิบ  

ถึงแม้ว่าการมีสัตว์เลี้ยงมากๆ อาจจะดูเกินกำลังของเด็กผู้หญิงหนึ่งคน แต่การมีเพื่อน

เป็นสัตว์ก็ช่วยเติมเต็มชีวิตในวัยเด็กของข้าพเจ้าให้มีความรู้สึกหลายๆ อย่าง ทั้งมีความสุข สนุก และ

เศร้า เพราะสิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับจากสัตว์เลี้ยงเหล่านี้ คือ มิตรภาพ เราไม่ได้รักสัตว์เลี้ยงของเราเพียง

อย่างเดียว แต่สัตว์เหล่านี้ก็รักเราเช่นกัน พวกเขาพยายามแสดงออกถึงความรักที่มีต่อเราด้วยวิธีที่

ต่างๆ ที่แตกต่างกัน ความรักความผูกพันไม่ได้เกิดกับผู้เลี้ยงอย่างเราเพียงอย่างเดียว สัตว์เลี้ยงก็เช่น

กันพวกเขามีความรักความผูกพัน มีความรู้สึกคิดถึง เหมือนที่เรารู้สึก และสิ่งที่สามารถสัมผัสได้ คือ 

ความรักเหล่านั้นบริสุทธิ์มาก ความรู้สึกเหล่านี้มันกอดกุมไปทั่วทั้งหัวใจของข้าพเจ้า มากมายจนเกิด

เป็นแรงผลักดันในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี ้

!
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ภาพที่ 18 ข้าพเจ้า และสุนัขที่มาของแรงบันดาลใจ 

   (ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อ พ.ศ. 2541 อำเภอเมือง จังหวัดยะลา) 

       

ความรักความผูกพันธ์ระหว่างมนุษย์ และสุนัขเกิดขึ้นได้ไม่จำกัดเพศ วัย ฐานะ ฯลฯ เรา

สามารถพบเห็นความสัมพันธ์เล่านี้ได้ในสังคมปัจจุบัน ความทุกข์สำหรับคนรักสุนัขทั้งหลาย คือ 

การสูญเสียสุนัขอันเป็นที่รัก   โดยที่เจ้าของก็มีการแสดงออกถึงความอาลัยรักต่อสุนัขของตนที่จาก

ไปในรูปแบบที่แตกต่างกัน ยกตัวต่างอย่างเช่น ย่าเหล สุนัขทรงเลี้ยงของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏ

เกล้าฯ ที่เสียชีวิตลงด้วยการถูกลอบยิง ในหลวงรัชกาลที่ 6 ทรงโทมนัสอย่างยิ่ง ทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าฯ ให้จัดงานศพแก่ย่าเหล มีหีบใส่ศพอย่างดี ปิดทองที่มุมโลง และโปรดฯให้แกะสลักรูปย่าเหลว

างไว้บนโลงศพ อีกทั้งยังให้มหาดเล็กแต่งตัวเป็นสัตว์นานาชนิดเข้าร่วมขบวนแห่ศพ นอกจากนี้ยังมี

ของชำร่วยแจกในงานศพ เป็นผ้าเช็ดหน้าพิมพ์รูปย่าเหล และมีตราพระราชลัญจกรที่มุมด้านขวา 

พระราชทานเป็นของที่ระลึกแก่ทุกคนที่ไปร่วมงาน หลังงานศพของย่าเหลพระเจ้าอยู่หัวโปรดฯ   ให้

สร้างอนุสาวรีย์ขึ้น หล่อรูปย่าเหลด้วย 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โลหะทองแดง ประดิษฐานไว้หน้าพระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ในพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัด

นครปฐม และได้ทรงพระราชนิพนธ์บทกลอนไว้อาลัยแก่ย่าเหล จารึกไว้ที่ด้านข้างของอนุสาวรีย์ 

ดังนี้ 

       

ภาพที่ 19  อนุสาวรีย์ย่าเหล 

ที่มา: วรชาติ มีชูบท, ฝากเรื่องราวไว้กับน้องๆ, เข้าถึงเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2557,  
เข้าถึงได้จาก http://www.vajiravudh.ac.th/OVtoVC/OVtoVC_35.htm  !
         

             อนุสาวรีย์นี้เตือนจิตต์                    ให้กูคิดรำพึงถึงสหาย       

           โอ้อาลัยใจจู่อยู่ไม่วาย                                          ก็เจ็บคล้ายศรศักดิ์ปักอุรา 

           ยากที่ใครเขาจะเห็นหัวอกกู                                เพราะเขาดูเพื่อนเห็นเป็นแต่หมา 

           เขาดูแต่เปลือกนอกแห่งกายา                             ไม่เห็นฤกตรึกตราถึงดวงใจ 

           เพื่อนเป็นมิตรชิดกูอยู่เนืองนิตย์                         จะหามิตรเหมือนเจ้าที่ไหนได้ 

           ทุกทิวาราตรีไม่มีไกล                                          กูไปไหนเจ้าเคยเป็นเพื่อนทาง 

           ช่างจงรักภักดีไม่มีหย่อน                                    จะนั่งนอนเดินยืนไม่เหินห่าง  

           ถึงยามกินเคยกินกับกูพลาง                                ถึงยามนอนข้างไม่ห่างไกล 

           อันตัวเพื่อนเหมือนมนุษย์สุจริต                         จะผิดอยู่แต่เพียงพูดไม่ได้ 

           แต่เมื่อกูใคร่รู้ความในใจ                                     ก็มองดูรู้ในดวงตา 

           โอ้อกกูดูเพื่อนอยู่หลัด ๆ                                    เพื่อนมาพลัดพรากไปไม่เห็นหน้า 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ภาพที่  20 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับย่าเหลสุนัขโปรด 

ที่มา: วรชาติ มีชูบท, ฝากเรื่องราวไว้กับน้องๆ, เข้าถึงเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2557,  
เข้าถึงได้จาก http://www.vajiravudh.ac.th/OVtoVC/OVtoVC_35.htm       
      

      กูเผลอ ๆ ก็ชะเง้อเผื่อเพื่อนมา                             เสียงกุกกักก็ผวาตั้งตามอง 

          นี่เพื่อนมอดม้วยด้วยทุรชน                                  เอารูปคนสวมใส่คลุมใจผี 

           เป็นคนจริงจะปราศซึ่งปรานี                               นี่รากษสอัปรีย์ปราศเมตตา 

           มันยิ่งเพื่อนเหมือนกูพลอยถูกด้วย                       แทบจะม้วยชีวังสิ้นสังขาร์ 

           จะหาเพื่อนเหมือนเจ้าที่ไหนมา                            ช้ำอุราอาไลยไม่วายวัน 

           เมื่อยามมีชีวิตสนิทใจ                                           ยามบรรลัยลับล่วงดวงใจสั่น 

           ด้วยอำนาจจงรักภักดีนั้น                                      ขอให้เพื่อนขึ้นสวรรค์สำราญรมย์ 

           ถึงจะมีหมาอื่นมาแทนที่                                      กูรักเพื่อนนี้เป็นปฐม 

           ที่ไหนเล่าจะสนิทและชิดชม                                ที่ไหนเล่าจะนิยมเท่าเพื่อนรัก 

           ถึงแม้จะไม่มีรูปนี้ไว้                                             รูปเพื่อนฝังดวงใจตระหนัก 

           แต่รูปนี้ไว้เป็นพยานรัก                                        ให้ประจักษ์แก่คนผู้ไม่ตรี 

           เพื่อนเป็นเยี่ยงมิตรสนิทยิ่ง                                   ภักดีจริงต่อกูอยู่เต็มที่ 

           แม้คนใดเป็นอย่างเพื่อนนี้                                    ก็ควรนับว่าดีที่สุด เอยฯ1 

________________________________________ 

1 ประสาท สุขุม, “ไอ้นี่ชอบกัดกับหมาจริง”,  มานวสาร 9,  (มีนาคม 2529): 22-23. 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ข้าพเจ้าเคยผ่านเหตุการณ์สูญเสียเหล่านี้มาเช่นกัน การสูญเสียสุนัขอันเป็นที่รักไปใน

ความรู้สึกของข้าพเจ้าไม่แตกต่างกับสูญเสียคนในครอบครัว การได้เห็นความทุกข์ทรมาณของสุนัข

ที่เลี้ยงจากไปด้วยความเจ็บปวดอันเกิดจากความชราหรืออุบัติเหตุ ก่อให้เกิดความเศร้าระทมทุกข์ขึ้น

ภายในจิตใจอย่างมากมายกัดกินความรู้สึก และชีวิตที่เหลืออยู่เป็นอย่างมาก ประสบการณ์เหล่านี้

ล้วนมีอิทธิพลต่อผลงานชุดนี้ทั้งสิ้น 

ภาพที่ 21 ภาพเจ้าของที่สูญเสียสุนัขอันเป็นที่รัก 

ที่มา: ทีมข่าวกอสซิบ, ข่าวกอสซิบ, เข้าถึงเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2557,  

เข้าถึงได้จาก http://www.igossipy.com/?p=127344 

ภาพที่ 22  ภาพเจ้าของสูญเสียสุนัขและการแสดงออกเป็นครั้งสุดท้าย 

ที่มา: ทีมข่าวกอสซิบ, ข่าวกอสซิบ, เข้าถึงเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2557,  

เข้าถึงได้จาก http://www.igossipy.com/?p=127344 

!
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อิทธิพลจากงานศิลปกรรม 

ปัจจัยหนึ่งที่สําคัญในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ คือ อิทธิพลจากงานศิลปกรรม การ

สั่งสมความรู้จากการศึกษาวิชาทางประวัติศาสตร์ศิลปะ ทำให้ข้าพเจ้าได้ซึมซับแนวคิด รูปแบบ 

เทคนิควิธีการแสดง ออกของศิลปิน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างมากมาย สิ่งเหล่านั้นล้วนเป็น

ประโยชน์ในการต่อ ยอด และพัฒนาผลงานแก่ศิลปินรุ่นหลังรวมถึงตัวข้าพเจ้าเองด้วย  

            

พ็อพ อาร์ต (Pop Art) 

พ็อพ อาร์ต เป็นศิลปะที่เฉลิมฉลองวัฒนธรรมพ็อพ (พ็อพพูลาร์ คัลเจอร์) ซึ่งเป็น

วัฒนธรรมระดับมหาชน ที่ถูกจัดว่าเป็นวัฒนธรรมหรือศิลปะระดับล่าง    โดยมีศิลปะชั้นสูงเป็นขั้ว

ตรงกันข้าม ศิลปะชั้นสูงที่ว่านี้ คือ บรรดางานศิลปะที่ได้รับการยกย่องว่า เป็นของดีมีคุณภาพ แต่ละ

ชิ้นมีความเป็นต้นแบบต้นฉบับ มีเพียงหนึ่งเดียวไม่เหมือนใคร มีคุณค่าเสียจนสถาบันศิลปะหรือ

สถาบันระดับรัฐต้องซื้อเก็บสะสมไว้ในพิพิธภัณฑ์ของประเทศชาติ  

ระหว่างปลายคริสต์ทศวรรษ 1940-1950 แอ็บสแตรค เอ็กซ์เพรสชันนิสม์ (Abstract 

Expressionism) กระเสือกกระสนแสวงหาชื่อเสียงและการยอมรับ จนกระทั่งนักวิจารณ์ยกย่อง 

พิพิธภัณฑ์ซื้องานเพื่อเปิดแสดง แต่ชาวบ้านไม่เข้าใจ ภาพเขียน แอ็บสแตรค เอ็กซ์เพรสชันนิสม์ 

กลายเป็นศิลปะสมัยใหม่ชั้นสูง เป็นสิ่งที่จำกัดอยู่ในชนชั้นสูงหรือชนชั้นกลางที่มีการศึกษาดี เป็น

ของจำเพาะสำหรับคนในวงการศิลปะ ตรงกันข้ามกับวัฒนธรรมพ็อพ (พ็อพพูลาร์ คัลเจอร์) ที่เป็น

วิถีปฏิบัติและรสนิยมแบบตลาดดาษดื่น เป็นวัฒนธรรมแห่งการเสพสินค้าที่ผลิตด้วยระบบ

อุตสาหกรรม มีจำนวน มากๆ ทุกชิ้นผลิตออกมาเหมือนกัน คนหมู่มากซื้อมาใช้เหมือนกันไปหมด 

เทียบไม่ได้กับงานฝีมือ งานสร้างสรรค์ชั้นสูง 

พ็อพ อาร์ต คือ แนวศิลปะที่เป็นปฏิกริยาโต้ตอบกับศิลปะลัทธิ แอ็บสแตรค เอ็กซ์เพรส

ชันนิสม์ ซึ่งเน้นการแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึก การแสดงความเป็นส่วนตัว มีแนวงานเป็นของ

ตัวเองและเป็นเรื่องของจิตวิญญาณ แต่ พ็อพ อาร์ต กลับหยิบยืมเอาสิ่งที่มีอยู่แล้วในท้องตลาด เช่น 

วัสดุสำเร็จรูป มานำเสนออย่างมีชีวิตชีวา งานของ พ็อพ อาร์ต มักจะมีอารมณ์ขัน ขี้เล่นและชอบ

เสียดสี เย้ยหยันต่อศิลปะและชีวิต  

ริชาร์ด แฮมิลตัน (Richard Hamilton) ศิลปินชาวอังกฤษเป็นคนแรกที่ทำงานในแนว 

พ็อพ อาร์ต เมื่อปี 1956    โ ดยการใช้เทคนิคปะติดภาพถ่ายและสิ่งพิมพ์ ต่อมาส่งอิทธิพลไปสู่

สหรัฐอเมริกาและเยอรมนี ศิลปะกระแสนี้มีความเคลื่อนไหวคึกคักที่สุดในช่วงปลายคริสต์ทศวรรษ 

1950 จนถึง 1960 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ต้นตอทางรูปแบบ และความคิดสามารถสืบย้อนกลับไปที่กลุ่ม ดาด้า ในด้านของการใช้

สินค้าบริโภค ข้าวของเครื่องใช้ (วัสดุสำเร็จรูป) อารมณ์ขันและการต่อต้านศิลปะชั้นสูง และ

แน่นอนว่า นีโอ-ดาด้า (Neo-Dada) ก็มีอิทธิพลต่อ พ็อพ อาร์ต ด้วยเช่นกัน ต่างกันตรงที่ นีโอ-ดาด้า 

นำเอาฝีแปรงเขียนภาพแบบ แอ็บสแตรค เอ็กซ์เพรสชันนิสม์ เข้ามาผสมด้วยเท่านั้น  

รูปแบบและเนื้อหาของ พ็อพ อาร์ต     ไปกันได้ดีกับวิถีชีวิตอเมริกันในคริสต์ทศวรรษ 

1960 ยุคที่บริโภคนิยม สินค้าอุตสาหกรรม และวัฒนธรรมพ็อพ (พ็อพพูลาร์ คัลเจอร์) กำลังเฟื่องฟู

สุดขีด ทุกอย่างกลายเป็นสินค้าสำหรับซื้อขาย บ้านเมืองเต็มไปด้วยสื่อโฆษณา สิ่งพิมพ์ ภาพลักษณ์

ที่สร้างขึ้นเพื่อดึงดูดความสนใจ เป็นวัฒนธรรมแบบเสพภาพ และภาพลักษณ์สำหรับมองดู พ็อพ 

อาร์ต จึงแสดงความเป็นอเมริกันได้อย่างถึงพริกถึงขิง 

พ็อพ อาร์ต คือ งานศิลปะของคนเมือง เป็นวัฒนธรรมเมืองโดยแท้ หากลองเปรียบ

เทียบ “เรื่อง” หรือ  “หัวเรื่อง” ที่ศิลปินในโบราณชอบนำไปเขียนภาพ ศาสนา ตำนาน และ

ประวัติศาสตร์คงเป็นหัวเรื่องยอดนิยมในอดีต    ในคริสต์คริสต์ศตวรรษที่ 19 และต้น 20 ธรรมชาติ 

และทิวทัศน์ คือ แรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ เรื่องราวเกี่ยวกับคน และวิถีชีวิตของคนก็เช่นกัน จิตรกร

กลุ่ม อิมเพรสชันนิสม์ (Impressionism) เขียนภาพชีวิตคนในเมือง ปิกาสโซ (Picasso) และ มาติสส์ 

(Matisse) ต่างก็ทำเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติและคนมาตลอดชีวิต มีเพียง พ็อพ อาร์ต ที่มีวัฒนธร

รมพ็อพ (พ็อพพูลาร์ คัลเจอร์) ในเมือง และสินค้าข้าวของต่างๆ เป็นแรงบันดาลใจ และเป็นครั้งแรก

ที่ศิลปินสนใจแสดงออกถึงปรัชญาของทุนนิยม บริโภคนิยมอย่างเอาจริงเอาจัง 

รูปแบบ วิธีคิด และวิธีทำงานของ พ็อพ อาร์ต ได้ส่งอิทธิพลต่อศิลปินและกระแสศิลปะ

ในยุคต่อมาเป็นอย่างมาก ศิลปะในลัทธิหลังสมัยใหม่ หรือ   โพสต์โมเดิร์นนิสม์ (Postmodernism) ที่

กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากในประเทศไทยขณะนี้ ก็เติบโตมาจาก พ็อพ อาร์ต  

คงจะเพราะ พ็อพ อาร์ต เล่นกับภาพลักษณ์ และมีการนำเอาการ์ตูน สินค้า และสิ่ง

ออกแบบที่คนชอบและคุ้นเคยมาใช้นั่นเอง ทำให้ พ็อพ อาร์ต เป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วไป กลายเป็น

ที่ “ประชานิยม” จริงๆ  ไ ม่ใช่แค่แนวคิดเกี่ยวกับของนิยมเท่านั้น แต่ พ็อพ อาร์ต ไ ด้ทำให้เป็นของ

นิยมที่มากขึ้น 

ในความสำเร็จของ พ็อพ อาร์ต     ในด้านที่เกี่ยวกับการจัดการกับระดับสูง-ต่ำ

ของศิลปะ อาจมองได้สามทางว่า ศิลปินกลุ่มนี้ได้นำเอาศิลปะวัฒนธรรมจากสองขั้วสูง-ต่ำ

มาเจอกัน หรืออาจมองได้ว่าพวกเขาได้ทำของต่ำให้สูง นำของระดับล่างมาทำให้เป็นศิลปะ

ชั้นสูง หรือไม่ก็เป็นการทำให้ของสูงโน้มลงมาแตะดิน เป็นการพยายามทำลายหอคอยงาช้าง

ที่พวก โ มเดิร์นนิสต์ (Modernist, Modernism) สร้างเอาไว้สูงตระหง่าน สูงขึ้นหิ้งเป็นของ

เฉพาะกลุ่ม แปลกแยกออกจากสังคม กลายเป็นอะไรที่เป็น “อุดมคติ” เป็นแบบแผนและแข็ง 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ตัวจนเกินไป แต่เอาเข้าจริงๆ การทำลายหอคอยงาช้างของ โ มเดิร์นนิสต์ แล้ว

ประกาศว่าเป็น โ พสต์โมเดิร์น จะทำให้ชาวบ้านเข้าถึงศิลปะมากขึ้นหรือไม่ ยังคงเป็นคำถาม

ที่ชวนคิดอยู่จนถึงทุกวันนี้ 1 

แม้ว่าโดยแนวคิดรวมๆ ของ พ็อพ อาร์ต คือ การท้าทายความคลาสิคอันสูงส่งของ

ศิลปะประเพณีที่อยู่ในกรอบระเบียบอัน เคร่งครัด และยังทำการล้อเลียนหยอกเย้ากับความเป็น

ปัจเจกเฉพาะตัว ละเลยความเป็นต้นฉบับที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครตามแนวทางของ ศิลปะสมัย

ใหม่ (โมเดิร์น อาร์ต) แต่เอาเข้าจริงๆ ศิลปินพ็อพแต่ละคนต่างก็มีรูปแบบที่เป็นลักษณะเฉพาะไม่

เหมือนศิลปินอื่นๆ  

จากข้างต้น พ็อพ อาร์ต ได้มีอิทธิพล และแรงบัลดาลใจในการสร้างผลงานแก่ข้าพเจ้าใน

เรื่องของการหยิบยกเรื่องรอบตัวทั่วไปมาสร้างสรรค์เป็นผลงานรวมถึงรูปแบบที่ไม่ใช่ศิลปะชั้นสูงที่

มุ่งนั้นความสำคัญครบถ้วนจากทัศนธาตุหรือองค์ประกอบทางทัศนศิลป์  ผลงานเป็นเพียงงานจิต

กรรม 2 มิติ ไ ม่มีความลึกหรือแสงเงาที่สร้างบรรยากาศให้กับผลงาน แต่เป็นการแสดงออกอย่าง

เรียบง่าย แฝงความหมายอารมณ์ความรู้สึกที่ลึกซึ่ง และสามารถบอกเล่าเรื่องราวเนื้อหาทางศิลปะได้

อย่างลงตัว 

พ็อพ อาร์ต มีอิทธิพลเกี่ยวกข้องกับผลงานชุดนี้ คือ การหยิบยกประเด็นเรื่องของสุนัข 

ซึ่งในปัจจุบันมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสุนัขเกิดขึ้นในสังคมมากมาย รวามถึงความนิยมในการเลี้ยง

สุนัขอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ด้วยนิสัยที่ซื่อสัตย์ และความน่ารักก็ทำให้สุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงอันดับ

ต้นๆ ของมนุษย์        ไม่ว่าจะด้วยลักษณะนิสัย สายพันธุ์ที่มีหลากหลาย รูปร่างที่มีหลายขนาด ทำให้

มนุษย์สามารถเลือกเลี้ยงให้เหมาะสมกับความชอบของตนได้ง่าย ความนิยมในการเลี้ยงสุนัขมีอัตรา

ที่เพิ่มขึ้น เช่นการเลี้ยงเพื่อนธุรกิจ เลี้ยงไว้เป็นเพื่อน ฯลฯ ในประเทศอเมริกานิยมเลี้ยงสุนัขมากเป็น

อันดับ 1 ของโลก ประมาณ 61.1 ล้านตัว 

นอกเหนือจากเรื่องราวความนิยมในการเลี้ยงสุนัข เรื่องของการทารุณสุนัขก็เป็นเรื่อง

ราวที่กำลังได้รับความสนใจ มีกลุ่มคนที่รักสุนัขมากมายหลากหลายกลุ่มพยายามเรียกร้องต่อต้าน

รวมไปถึงขอความช่วยเหลือให้แก่สุนัข ปัญหาทารุณกรรมสุนัขแผ่ขยายเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็วทั้ง

ใน และต่างประเทศ ซึ่งในปัจจุบันเป็นปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข มีเพียงเสียงเรียกร้องจากลุ่มคน

ที่รักสุนัขเท่านั้น และในยุคสมัยที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าถึงขีดสุดเช่นนี้ การรับหรือส่งข้อมูล

ข่าวสารเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว ทำให้เรื่องการทุณกรรมสุนัขถูกตีแผ่ และส่งต่อในกลุ่มคนรักสัตว ์

______________________________ 

1 ดีไซเนอร์, ป๊อปอาร์ต ศิลปะประชานิยม, เข้าถึงเมื่อ19 พฤศจิกายน 2557, เข้าถึงได้จาก 
www.designer.co.th/1353 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อย่างรวดเร็ว มีการรวมตัวเรียกร้องขอกฎหมายคุ้มครองสัตว์ แต่ยังไม่เกิดผลสำเร็จใดๆ 

ดังนั้นผลงานชิ้นนี้จึงนับได้ว่ามีความเชื่อมโยงกับศิลปะประชานิยม 

!

!
ภาพที่ 23 ขบวนการลักลอบจับสุนัข 

ที่มา: จอห์น ดัลลี่, มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย, เข้าถึงเมื่อ 20 มกราคม 2556, 

เข้าถึงได้จาก https://www.soidog.org/Default.aspx  !!!!!
!
!
!
!
!
!
!
!
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แรงบัลดานใจจากศิลปิน 

โยชิโตโมะ นาระ (Yoshitomo Nara) เป็นศิลปินชาวญี่ปุ่น ที่มีชื่อเสียงระดับโลก และ

ทรงอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่ง ของญึ่ปุ่นในช่วงกระแส Pop Art ใ นยุค 90's  ผลงานของนาระเป็น

ภาพวาดการ์ตูนเด็กผู้หญิงน่าตาน่ารัก   แต่แฝงไว้ซึ่งความลึกลับและความน่ากลัวไว้ภายใน    โดยได้

รับแรงบันดาลใจจากข่าวที่โด่งดังของญี่ปุ่น     ที่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งฆ่าเพื่อนร่วมชั้นของเธอเนื่องจาก

ว่าถูกล้อเลียน เรื่องผมหน้าม้า   โดยเธอบอกว่าเธอกล้าทำเพราะได้รับแรงบันดาลใจจากสื่อ   ผลงาน

ของนาระต้องการบ่งบอกว่า   ภายในสิ่งที่ดูน่ารักบอบบางนั้น  บางทีก็แฝงไปด้วยความน่ากลัว  หาก

เยาวชนที่เปรียบเสมือนผ้าขาวไม่ได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองในเรื่องการ บริโภคสื่ออย่างถูก

ต้อง  ทั้งภาพวาดและประติมากรรมของนาระจะมีบุคลิกแบบการ์ตูนเด็ก หรือที่ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า 

'มังงะ' (manga) รวมถึงสัตว์   โดยเฉพาะสุนัข ที่กลับแสดงอารมณ์ในทางตรงข้าม (ผิดกับคน) คือ ดู

อบอุ่น อ่อนโยน และเป็นมิตร ซึ่งล้วนเป็นแรงบันดาลใจมาจากความทรงจำในวัยเด็ก 

ภาพที่ 24   ผลงานจิตกรรมของ โยชิโตโมะ นาระ    

     ชื่อภาพ Ocean chil (from In the Floationg world),  

ที่มา: Art and Design, ศิลปินของโลก, เข้าถึงเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2557, 

เข้าถึงได้จาก http://arrestedmotion.com/2008/12/preview-yoshitomo-nara-blum-and- poe/ 

!
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ผลงานของ  โ ยชิโตโมะ นาระ (Yoshitomo Nara) เป็นศิลปินชาวญี่ปุ่น ที่

มีชื่อเสียง ระดับโลก และทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งของญีปุ่น   ในช่วงกระแส POP ART 

ผลงานของโยชิโตโมะ นาระ ทั้งภาพวาดและประติมากรรมของนาระ จะมีบุคลิกภาพแบบ

การ์ตูนเด็ก รวมถึงสัตว์ ภาพ ผู้หญิงตาโต แววตาเฉยชา ท่าทางก้าวร้าว แต่น่ารักในหลาย

อิริยาบถ เป็นรูปแบบทางศิลปะที่มี ความเรียบง่ายแต่ฝั่งลึก ด้วยปัญหาที่เกิดขึ้น ผ่านแวว

ตา และสีหน้าซึ่งบ่งบอกปัญหาของยุคสมัย ได้เป็นอย่างดี” 1 

ภาพที่ 25    ผลงานจิตกรรมของ โยชิโตโมะ นาระ 

       ชื่อภาพ Broken Treasures, 2012      

ที่มา: Art and Design, ศิลปินของโลก, เข้าถึงเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2557,      

เข้าถึงได้จาก http://arrestedmotion.com/2008/12/preview-yoshitomo-nara-blum-and- poe/ 

!!
______________________________ 

1 Arts ทัศนศิลป์, ผลงานทัศนศิลป์ที่มีชื่อเสียง, เข้าถึงเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2557, เข้าถึง
ได้จาก: www.sites.google.com/site/artsthasnsilp/hnwy-kar-reiyn-ru-thi-2-saphth-thang-thasn-silp-
thi-chi-ni-kar-brryay-phl-ngan 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ภาพที่ 26    ผลงานจิตกรรมของ โยชิโตโมะ นาระ (Yoshitomo Nara)     
      ชื่อภาพ Damn it all,  2012         
ที่มา: Art and Design, ศิลปินของโลก, เข้าถึงเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2557,      
เข้าถึงได้จาก http://arrestedmotion.com/2008/12/preview-yoshitomo-nara-blum-and- poe/ 

ภาพที่ 27    ผลงานประติมากรรของ โยชิโตโมะ นาระ     

      ชื่อภาพ Dogs from Your Childhood, 1999.      

ที่มา: Art and Design, ศิลปินของโลก, เข้าถึงเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2557,      

เข้าถึงได้จาก http://arrestedmotion.com/2008/12/preview-yoshitomo-nara-blum-and- poe/  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ภาพที่ 28    ผลงานประติมากรรของ โยชิโตโมะ นาระ      

      ชื่อภาพ Dogs from Your Childhood, 1999.      

ที่มา: Art and Design, ศิลปินของโลก, เข้าถึงเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2557,       

เข้าถึงได้จาก http://arrestedmotion.com/2008/12/preview-yoshitomo-nara-blum-and- poe/ 

!
อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน 

งานศิลปกรรมของ  โยะชิโตโมะ นาระ ส่งผลต่องานศิลปกรรมของข้าพเจ้าในเรื่องของ

รูปแบบของงานที่เรียบง่าย วิธีการสร้างผลงานที่ไม่ซับซ้อน แต่แฝงไปด้วยอารมณ์ ความสะเทือนใจ 

และความหมาย ผลงานจิตกรรมที่สร้างขึ้นเป็นลักษณะสองมิติไม่เน้นความลึกหรือความเหมือจริง

แต่เป็นงานที่สามารถเข้าใจได้ง่าย ทำให้ผู้ชมงานสามารถเข้าใจถึงเนื้อหาของงานได้ทุกเพศทุกวัย  

รวมทั้งงานประติมากรรมรูปสุนัข ที่มีรูปทรงเหมือนการ์ตูน ตัดทอนรูปทรงให้มีความ

เรียบง่าย แต่ยังสามารถสื่ออารมณ์ได้อย่างครบถ้วน ไ ม่ว่าจะเป็นอริยาบท สุข ทุกข์ หรือเศร้า ซึ่ง

สอดคล้องงานสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าที่ก็ไม่เน้นถึงความเสมือนจริงของรูปทรงอย่างครบถ้วน แต่ยัง

คงสามารถสื่อสารอารมณ์ผ่านผลงานได้อย่างครบถ้วน 

คามิน เลิศชัยประเสริฐ เป็นศิลปินที่มีอิทธิพลอีกส่วนหนึ่งในผลงานชิ้นนี้   โดยข้าพเจ้า

ได้รับอิทธิพลการสร้างสรรค์ส่วนหนึ่งจากศิลปินชาวไทย คามิน เลิศชัยประเสริฐ ที่มีแนวคิดในการ

สร้างผลงานที่ต่อเนื่อง   ใช้เรื่องของเวลาเป็นกรอบในการทำงาน เหมือนขอบเขตของกรอบภาพ แต่

ต่อมาเวลาก็กลายเป็นวัตถุทางศิลปะในงานของเขา ความงามไม่ได้อยู่ที่ตัวงานแต่ละชิ้นเท่านั้น แต่

ความงามคือทั้งหมดของความเพียรพยายามทำงานอย่างต่อเนื่องทุกวันๆ จนครบปีที่กำหนด และ 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เมื่อเขาหันมาสนใจหลักธรรมทางศาสนา เวลาในงานของเขาก็มีน้ำหนักของปรัชญา 

และธรรมะมากขึ้น เวลาและการทำงานกลายเป็นเสมือนร่องรอยในการดำรงอยู่ของเขาชั่วขณะหนึ่ง  

!

ภาพที่ 29    ผลงานจิตกรรมของ คามิน เลิศประเสริฐ  

      ชื่อภาพ Nature give to us by Kamin Lertchaiprasert, 2009  

ที่มา: Artnet, The Art World Online, เข้าถึงเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2557, เข้าถึงได้จาก 

www.artnet.com/artist  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ภาพที่ 30 ผลงานจิตกรรมของ คามิน เลิศประเสิรฐ 

ชื่อภาพ Birth-Death, Women-man, Right-worng, Husband-wife, Good-Bad, Nothing by Kamin  
ที่มา: Artnet, The Art World Online, เข้าถึงเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2557, เข้าถึงได้จาก 

www.artnet.com/artist !!
อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน 

อิทธิพลจางานศิลปินที่มีผลต่องานของข้าพเจ้าคือเรื่องเวลา การทำงานของข้าพเจ้า

เป็นการบันทึกประจำวันด้วยภาพต่อเนื่อง   ไม่ได้มีเนื้อหาจบในงานชิ้นเดียว ผลงงานของข้าพเจ้าได้

กำหนดวันเริ่มต้นในการบันทึก และวันสุดท้ายของการบันทึก ดังนั้นเวลาจึงมีความสำคัญอย่างมาก

เพราะเราไม่สามารถย้อนไปสร้างประสบการณ์ในช่วงเวลาที่ผ่านไปแล้วได้ นอกจากนั้นการใช้

ข้อความเพิ่มเติมลงไปในผลงานเป็นส่วนหนึ่งที่ข้าพเจ้าหยิบยกมาใช้ในงานชุดนี้ด้วย เพื่อบอกถึง

เวลา และรายละเอียดของเหตุการณ์ให้มีความชัดเจนมากขึ้น 

!
!
!

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://artnet.com/artist


38

รสลิน กาตส์ ศิลปินผู้สร้างผลงงานประติมากรรมและงานอินสตอเลชั่นปรับเปลี่ยน

ตามพื้นที่โดยมีเนื้อหาเรื่องราวความผูกพันเกียวกับสุนัขชื่อ “สกายเลอร์” ซึ่งศิลปินได้เลี้ยงมาตั้งแต่

อายุ 2 เดือน เป็นสุนัขพันธุ์ไทยแท้สีสวาด (ขนสีเทา) มีลักษณะรูปงามตามตำรา ศิลปินมีจึงนำความ

รักความผูกพันต่อสุนัขตัวนี้มาสร้างสรรค์เป็นผลลงาน    โดยแสดงออกถึงอากับกริยาของสุนัข รวม

ถึงเป็นการบันทึกเรื่องราวปฏิสัมพันธ์ระหว่างศิลปิน และสุนัข  

ภาพที่ 31   ผลงานประติมากรรมของ รสลิน กาสต์  

     ชื่อผลงาน สกายเลอร์ของฉัน, 2547-2548 

ที่มา: YAKUSA999, แวะเอาสกายเลอร์ของฉันมาให้ดูกันครับ, เข้าถึงเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2557     

เข้าถึงได้จาก http://pantip.com/topic/32346420 

!
!
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!
ภาพที่ 32 ผลงานประติมากรรมของ รสลิน กาสต์ ชื่อผลงาน สกายเลอร์ของฉัน, 2547-2548 

ที่มา: YAKUSA999, แวะเอาสกายเลอร์ของฉันมาให้ดูกันครับ, เข้าถึงเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2557     

เข้าถึงได้จาก http://pantip.com/topic/32346420 

!
อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน 

จากตัวอย่างผลงานข้างต้น งานประมากรรมชุดนี้มีอิทธิพลกับงานของข้าพเจ้าในเรื่อง

ของรูปทรง ผลงานชุดนี้ไม่ได้มีรายละเอียดใดๆ นอกจากรูปทรงที่สามารถบอกได้ทันทีว่าเป็นรูป

ทรงของสุนัข และสามารถบอกได้อีกว่าสุนัขกำลังทำท่าทางอะไร แสดงออกถึงอารมณ์อย่างไร ทั้งที่

เราไม่ได้มองเเห็นหน้าตาหรือลายละเอียดอื่นๆ บนตัวสุนัขเลย นอกจากวัสดุที่เป็นเหมือนตาข่าย ผล

งานชุดนี้แสดงถึงรูปทรงสุนัขที่แสดงออกมาหลากหลายรูปแบบ  

ข้าพเจ้าจึงคิดว่าการสังเกตุ และให้ความสำคัญกับพฤติกรรมอากัปกริยาของสุนัขที่

แสดงออกมาเป็นเรื่องสำคัญ เราจำเป็นต้องเรียนรู้ และจดเพื่อที่จะนำมาถ่ายทอดถึงความรู้สึกต่างๆ 

ผ่านรูปทรงของสุนัขเหล่านี้ได้อย่างชัดเจน  

!
!
!

!
!
!
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!
!

บทที่ 3 

วิธีการดำเนินการสร้างสรรค์ !
การสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะในปัจจุบันมีความหลากหลาย ทั้งด้านเนื้อหา เทคนิค 

และการนำเสนอ ขึ้นอยูกับประสบการณ์ที่ทำให้เกิดความรู้สึกประทับใจ สะเทือนใจ มาเป็นแรง

กระตุ้นเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน นอกจากอาศัยความคิดสร้างสรรค์เป็นตัว

กำหนดแนวทางและ รูปแบบแล้ว  ยังต้องอาศัยความสามารถความชำนาญเฉพาะตนที่เกิดจากการ

ฝึกฝนและความพยายามของผู้สร้างสรรค์ โดยการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้ามีขั้นตอนดังนี ้

1. ขั้นตอนประมวลความคิด 

2. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน 

3. วิธีการสร้างสรรค์ผลงาน 

4. วิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ 

1. ขั้นตอนประมวลความคิด 

เริ่มต้นจากความสะเทือนใจ ซึ่งเกิดจากสภาวะทางอารมณ์ ความรู้สึกอันเนื่องจากการ

พบเห็นสุนัขโดนทารุณกรรม โดยมีแนวโน้มที่รุ่นแรงที่มากยิ่งขึ้น และยังคงเป็นปัญหาสังคมเรื่อยมา 

ข้าพเจ้ารับรู้ได้ถึงอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจตนเองทุกครั้งที่พบเห็นเหตุการณ์เหล่านี้ ทั้งความ

โกรธ ความสงสารเวทนา ความเศร้าหมอง หดหู่ และความอึดอัดภายในจิตใจที่ไม่สามารถช่วยเหลือ

หรือแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นได้ ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาทำให้เราสามารถรับรู้ข่าวสารข้อมูลได้รวดเร็ว และ

หลากหลายมากขึ้น ภาพข่าวความสะเทือนใจเหล่านี้จึงมีให้เห็นอยู่ตลอดเวลา เปรียบเสมือนเป็นแรง

กระตุ้นความรู้สึกภายในจิตใจของข้าพเจ้าตลอดเวลาเช่นกัน ความรู้สึกที่มีต่อเหตุการณ์เหล่านี้เพิ่ม

มากขึ้นตามระยะเวลาและเหตุการณ์ จากความกดดันเปลี่ยนเป็นแรงบันดาลใจ     โดยผลงานชุดนี้

เปลี่ยนแปลงไปจากผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์แบบ และตรงตามความ

ต้องการของตนเองอย่างแท้จริง 

การหาข้อมูลในส่วนเนื้อหาเรื่องราวเบื้องต้นมุ่งเน้นไปในเรื่องของสุนัขที่โดนทารุณ

กรรมโดยมนุษย์ การเก็บข้อมูลอาศัยภาพถ่ายจากสถานที่จริง สื่อสิ่งพิมพ์ และภาพข่าวทาง

อินเทอร์เน็ต ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีปริมาณมากในแต่ละวัน เมื่อได้ข้อมูลที่มากพอรวมถึงได้สัมผัสกับ

เรื่องราวเหล่านั้นจริงๆ ทำให้เราเข้าใจว่าแท้จริงเราต้องการนำเสนอความรู้สึกนั้นในแง่ใด จึงได้เป็น 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แนวคิดคร่าวๆ    ใช้เหตุการณ์ในชีวิตประจำวันเป็นตัวกำหนดเรื่องราว เราไม่สามารถ

คาดเดาได้ว่าในแต่ละวันจะพบเจอกับเหตุการณ์ใดบ้าง และกำหนดขอบเขตความสนใจที่ชัดเจนคือ

เรื่องของสุนัขในชีวิตประจำวัน ใ นรูปแบบไดอารี่ภาพ โ ดยบันทึกภาพสุนัขที่ข้าพเจ้าพบเห็นในแต่ละ

วันอย่างต่อเนื่องในรูปแบบจิตกรรม 2 มิติ โ ดยการบันทึกประจำวันด้วยภาพ เป็นเวลาต่อเนื่อง 90 

วัน 

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ไ ม่มีการสร้างภาพร่างมีเพียงการค้นคว้ากำหนด

รูปแบบในระยะก่อนเริ่มงานวิทยานิพนธ์ เพราะผลงานเป็นการจดบันทึกภาพประจำวัน เป็นการการ

บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในขณะนั้นวันต่อวันอย่างตรงไปตรงมา ผลลงานชิ้นนี้จึงอยู่ในกรอบ

ของความเหมือนจริง แต่ไม่ใช่ความเหมือนจริงในลักษณะภาพถ่ายที่มีลักษณะเหมือนตาเห็นทุก

ประการ ความเหมือนจริงเป็นแค่แบบอย่างในการสร้างสรรค์ ถ่ายทอด สะท้อนอารมณ์ ความรู้สึก 

อันเป็นเนื้อหาทางศิลปะโดยกำหนขอบเขตของระยะเวลาในการจดบันทึกภาพต่อเนื่อง 90 วัน   โดย

สภาพแวดล้อมในขณะนั้นจะเป็นตัวกำหนดเรื่องราวของผลงานชุดนี้ 

!
2. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน 

เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลและได้บทสรุปรูปแบบเนื้อหาเทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ผล

งานเป็นที่น่าพอใจแล้ว ข้าพเจ้าได้ดำเนินการต่อตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 

2.1 เตรียมอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน สีน้ำ สีอะคลิลิค หมึกจีน ปากกา กระดาษ 

พู่กัน กล้องถ่ายรูป 

2.2 กำหนดช่วงระยะเวลาที่จดบันทึกโดยกำหนดระยะเวลาต่อเนื่อง 90 วัน 

2.3 เริ่มต้นบันทึกเหตุการประจำวันเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสุนัข    โดยในแต่ละวันจะใช้

เทคนิคในการสร้างสรรค์ที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่สถานะการณ์ และสภาวะแวดล้อมในขณะนั้น 

เช่น การจดบันทึกภาพที่พบเห็นระหว่างการเดินทาง นิตยสารในห้องสมุด สื่ออิเล็คทรอนิค ฯลฯ 

หากเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันข้าพเจ้าจะอาศัยกล้องถ่ายภาพบันทึกเหตุการณ์เหล่านั้นไว้

หลายๆ มุมมอง เพื่อให้ครอบคุมซึ่งอารมณ์ความรู้สึกที่ครบถ้วน เพื่อนำมาเป็นแบบในการสร้างผล

งาน 

!
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ภาพที่ 33 การค้าสุนัขในประเทศจีน 

ที่มา: เย็นตาโฟ, แฉจะจะ, เข้าถึงเมื่อ 23 มีนาคม 2556, เข้าถึงได้จาก http://webboard.yenta4.com/

topic/319610 

ภาพที่ 34 ภาพถ่ายจากสุนัขที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน 

(ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย พ.ศ.2556 จังหวัด ปทุมธานี) 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!
ภาพที่ 35  ภาพแบบร่างค้นหารูปทรงสุนัข     

ภาพที่ 36  ภาพแบบร่างค้นหารูปทรงสุนัข 

!
!
!
!
!
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ภาพที่ 37  ภาพแบบร่างค้นหารูปทรงสุนัข 

!

ภาพที่ 38  ภาพแบบร่างค้นหารูปทรงสุนัข 

!
!
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3. วิธีการสร้างสรรค์ผลงาน 

เมื่อได้ข้อมูลที่จากสถาการณ์ประจำวัน ผ่านกระบวนการความทรงจำแล้ว เข้าสู่

กระบวนถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานโดยผลงานชุดนี้ข้าพเจ้าได้ใช้เทคนิคในการสร้างสรรค์ที่หลาก

หลายเพื่อสะท้อนสิ่งที่เกิดอย่างชัดเจน    โดยมีตัวกำหนด คือ เวลา สถานที่ และความเหมาะสมจึง

จำแนกวิธีการสร้างสรรค์ออกเป็นดังนี้ 

3.1 ใ ช้สีอะครีลิค 1-2 สี ระบายในส่วนของพื้นหลังโดยสีที่ใช้จะขึ้นอยู่กับว่าภาพรวม

ของพื้นหลังของสถานะการนั้นๆอยู่ในโทนสีใด เมื่อลงสีพื้นหลักแล้วข้าพเจ้าจะให้สีอะคริลิคสีขาว

ทับบางๆ อีกครั้งปล่อยให้แห้ง เริ่มวาดรูปทรงของสุนัขด้วยปากกาหมึกซึมสีดำเพื่อกำหนดขอบเขต

รูปร่างของสุนัข วัตถุ และบรรยากาศพื้นหลัง สร้างพื้นผิวด้วยการระบายสีอะครีลิคในรูปทรงของ

สุนัข ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง 

3.2 ใช้หมึกจีนวาดกำหนดรูปทรงสุนัข และพื้นหลังบนกระดาษ ทิ้งไว้ให้แห้ง    ใช้สีน้ำ

ระบายบนรูปทรงสุนัข และพื้นหลังโดยใช้เทคนิคเปียกบนเปียก  

3.3 ใช้เกรยองวาดกำหนดรูปทรงสุข ใช้สีน้ำระบายกำหนดรูปทรงของสุนัข และบาง

ส่วนของพื้นหลัง 

3.4  ใช้ปากกาหมึกซึมสีดำวาดรูปทรงสุนัขและพื้นหลังทั้งภาพ 

3.5  ใช้สีอะคริลิคระบายลงบนกระดาษที่มีเนื้อหาหรือภาพ ที่เกียวข้องกับสุนัข 

 

ภาพที่  39 อุปกรณ์ที่ใช้สร้างสรรค์ผลงาน 
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ภาพที่ 40  บันทึกเหตุการที่พบเห็นด้วยกล้องดิจิตอล   

 

ภาพที่  41 ขั้นตอนเตรียมกระดาษ และสร้างพื้นผิว 

!
!
!
!
!
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ภาพที่ 42  ภาพงานสำเร็จ หลังจากสร้างรูปทรงและลงสี 

!
4. ขั้นตอนวิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์ 

การสร้างสรรค์ผลงานชุด “บันทึกสุนัข” ใช้เร่ื่องของรูปทรงเป็นสื่อในการบอกเล่าเรื่อง

ราว ดังนั้นการวิเคราะห์ให้เห็นรายละเอียดของทัศนธาตุที่เป็นภาษาของทัศนศิลป์จึงต้องวิเคราะห์

แยกแยะรายละเอียดของแต่ละรูปทรงที่ปรากฎในผลงาน 

4.1 รูปทรง (Form) 

    รูปทรงเป็นองค์ประกอบสำคัญ  ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาเรื่องราว

และเนื้อหาทางทัศนศิลป์ รูปทรงที่ใช้ในผลงานชุดนี้ คือรูปทรงของสุนัข   โดยการสร้างผลงานสิ่งที่

หลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ การแสดงอากัปกริยาของสุนัข การถ่ายทอดท่าทางที่ชัดเจนมองแล้วสามารถรับรู้

ได้ว่าสุนัขมีอาการหรือความรู้สึกอย่างไร  

ภาพที่ 43 ตัวอย่างผลงานเกียวกับรูปทรง 

!
!
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ภาพที่ 44 ตัวอย่างผลงานเกียวกับเส้น 

!
4.2 เส้น (Line) 

    เส้นเกิดจากจุดที่ต่อกันในแนวยาว เส้นเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงาน

ศิลปะ เส้นที่เป็นพื้นฐานจริงๆ มี 2 ลักษณะ คือ เส้นตรง และเส้นโค้ง เส้นเป็นตัวกำหนดโครงสร้าง 

และทิศทางในการเชื่อมต่อรูปทรงและรายละเอียดต่างหากวิเคราะห์วิเคราะห์แยกย่อยเฉพาะทัศน

ธาตุเรื่องเส้น จะเห็นว่าในผลงานเส้นเป็นตัวแบ่งขอบเขตของรูปทรง พื้นที่ว่าง และขอบเขตของสี 

นอกเหนือจากเส้นภายนอกยังมีเส้นที่เป็นโครงสร้างของรูปทรงภายใน สร้างให้เกิดน้ำหนักของสี

ภายในรูปทรง  

4.3 สี (Color) 

    สีเป็นทัศนธาตุที่มีความสำคัญ และมีบทบาทมากในงานจิตกรรม เพราะเป็นสื่อใน

การถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกได้โดยตรงบนระนาบแบนสองมิติ    

    ผลงานชุด “บันทึกสุนัข” ข้าพเจ้าเลือกใช้สีอะคริลิคและสีน้ำในการสร้างสรรค์ ผล

งานจึงมีความแตกต่างกัน ในเรื่องของอารมณ์ที่แสดงออก เช่น ผลงานที่ใช้สีอะคริลิค จะเป็นผลงาน

ที่ให้ความรู้สึกหนักทึบ เพื่อให้รู้สึกถึงอารมณ์ที่ชัดเจนของรูปทรงนั้นๆ เป็นต้น 

!
!
!
!
!
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ภาพที่ 45 ตัวอย่างผลงานเกียวกับสี 

!
4.4 พื้นผิว (Texture) 

  พื้นผิวเป็นโครงสร้างในการดำเนินเรื่องราว และบรรยากาศ ไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวจาก                          

ธรรมชาติหรือที่มนุษย์สร้างขึ้น ล้วนมีความแตกต่างและพิเศษอยู่ในตัวเอง 

  การสร้างพื้นผิวในงานของข้าพเจ้า คือ การสร้างพื้นผิวบนตัวสุนัข และพื้นผิวของ                          

พื้นหลัง การสร้างพื้นผิวเป็นกระบวนการเริ่มต้นของการสร้างรูปทรง รูปทรงของสุนัขในการสร้าง

งานจิตกรรมชิ้นนี้ จึงมีการสร้างพื้นผิวที่เป็นลักษณะของผิวหนัง บาดแผล เส้นขน เพื่อให้ดูสมจริง

                             

ภาพที่ 46 ตัวอย่างผลงานเกียวกับพื้นผิว 
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!
บทที่ 4 

วิธีดำเนินการสร้างสรรค์ผลงาน 

!
การสร้างสรรค์ผลงาน “บันทึกสุนัข” เป็นการสร้างสรรค์ที่มีความต่อเนื่องด้วยความ

ฉับพลัน ไ ม่มีการร่างภาพล่วงหน้า ไ ม่จำกัดขนาด ช่วงเวลา ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่พบเห็นในขณะ

นั้น ใ นการสร้างสรรค์มีการพัฒนารูปแบบ และเทคนิคเพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดและจุดมุ่งหมาย

ที่ตั้งไว้ โ ดยใช้ผลงานจิตกรรม 2 มิติ เป็นสื่อสะท้อนเนื้อหางทางศิลปะ สามารถการสร้างสรรค์ผล

งานออกเป็น 2 ช่วงคือ การสร้างสรรค์ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ และช่วงวิทยานิพนธ์  

ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้เป็นการจดบันทึกด้วยภาพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 90 วัน โ ดย

จดบันทึกภาพในชีวิตประจำวันของตนเองที่มีความเกี่ยวข้องกับสุนัข วิธีการทำงานเริ่มต้นจากการ

สังเกตเรื่องราวจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้น จดบันทึกโดยใช้วิธีการวาด ระบาย ขีดเขียน ลงในแผ่น

กระดาษที่เตรียมไว้ ผลงานชุดนี้จึงเป็นงานที่ต่อเนื่องไม่ได้เป็นผลงานสำเร็จในภาพเดียว 

!
ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ (ระยะที่1) พ.ศ. 2555 

ระยะนี้เป็นช่วงศึกษา ค้นคว้า ข้อมูลที่สนใจ นำมาพัฒนาสร้างสรรค์ รูปแบบ  ความคิด 

เทคนิควิธีการ โ ดยแรงบันดาลใจส่วนใหญ่มากจากความรู้สึกหดหู่ สะเทือนใจ เศร้าใจ โ ดยรูปแบบ

เนื้อหาในงานช่วงนี้จะมีอารมณ์ความรู้สึกของตนเองร่วมอยู่มาก โ ดยมุ่งเน้นไปถึงเหตุการณ์ที่มา

กระทบต่อจิตใจ เนื้อหาในช่วงนี้จึงเป็นการพยายามแสดงให้เห็นถึงความโหดร้าย ความเจ็บปวด ที่

เกิดขึ้นกับสุนัขซึ่งมีความเชื่อมโยงต่อความรู้สึกของข้าพเจ้า รูปแบบผลงานเน้นไปที่บาดแผลของ

สุนัขอันเป็นผลจากการ กระทำของมนุษย์ รวมถึงการบริโภคเนื้อสุนัข  ข้าพเจ้าพยายามแสดงถึง

ความโหดร้ายที่มนุษย์กระทำต่อสัตว์เหล่านี้ โ ดยมุ่งหวังให้เกิดความสะเทือนใจ และคาดหวังให้มี

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม  

!
ปัญหาการสร้างสรรค์ผลงาน 

ผลงานในระยะนี้เกิดจากอารมณ์ภายในจิตใจที่ถูกขับออกมาอย่างพลุ่งพล่าน มีความ

สับสนไม่มีทิศทางที่ชัดเจน ทำให้ผลงานในระยะนี้มีการปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง  

!
วิธีแก้ปัญหา 

 หลังจากศึกษาทดลองผลงงานในช่วงนี้จนข้าพเจ้าเข้าใจถึงความเป็นจริง และยอมรับใน             

สัจจะธรรมที่เกิดขึ้นได้ในระดับหนึ่ง ช่วยให้สภาวะความดิ้นรนภายในจิตใจคลี่คลายมากขึ้น ในระ

ยะหลังๆ รูปทรงหลักในผลงานเน้นเป็นรูปทรงของสุนัขหลากหลายขนาด เล็ก กลาง ใหญ่ ไปจนถึง 

50
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ลูกสุนัขในครรภ์ซึ่งนั่นคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับหรับสุนัข ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญกับรูปทรง 

และเรื่องราวมากขึ้น !!

             (ก)               (ข) 

            (ค)                                                                  

!
ภาพที่ 47 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 1 (ดูรายละเอียดผลงานในภาคผนวก)                         

   (ก) ภาพที่ 1  (ข) ภาพที่ 2                                                                                                               

   (ค) ภาพที่ 3              

!
!
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        (ก)               (ข)                                                                                 

        (ค)                (ง)                                                                                             

             (จ)                                                                  

!
ภาพที่ 48 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 1 (ดูรายละเอียดผลงานในภาคผนวก)                         

   (ก) ภาพที่ 4  (ข) ภาพที่ 5                                                                                                               

   (ค) ภาพที่ 6  (ง) ภาพที่ 7                                                                                                               

   (จ) ภาพที่ 8              !!
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ (ระยะที่ 2) พ.ศ.2556 

ผลงานในระยะนี้ เริ่มมีแนวทางที่ชัดเจนมากขึ้น โ ดยมีรูปแบบเป็นงานจิตกรรม 2 มิติ 

อาศัยรูปทรงของสุนัขในสถานที่ต่างๆ จากที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน มีการแก้ปัญหาเรื่องของ

เทคนิควิธีการสร้างสรรค์เพื่อให้แสดงออกได้ฉับพลันตรงกับเหตุการณ์ และความรู้สึกที่ต้องการ ผล

งานในช่วงนี้จึงเป็นการแสดงออกถึงประสบการณ์ตรงจากสภาพแวดล้อมที่ข้าพเจ้าได้สัมผัส ไ ม่ได้

มาจากภาพถ่ายเพียงอย่างเดียว ผลงานที่ออกมาค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจ มีการกำหนดขอบเขตเรื่อง

ราวของงานชัดเจนมากกว่าในระยะที่ 1 

      (ก)     (ข)                 (ค) 

      (ง)       (ง)    (จ) 

!
ภาพที่ 49 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 2 (ดูรายละเอียดผลงานในภาคผนวก)  

    (ก) ภาพที่ 1  (ข) ภาพที่ 2      

    (ค) ภาพที่ 3  (ง) ภาพที่ 4      

    (จ) ภาพที่ 5  (ฉ) ภาพที่ 6 

!
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ปัญหาการสร้างสรรค์ผลงาน 

! ผลงานในระยะนี้ยังมีความรู้สึก และความคิดของตนเองผสานอยู่ในผลงานบางส่วน ส่งผล

ให้ผู้ชมไม่สามารถเข้าใจได้ถึงเรื่องราวของงานได!้  

!
วิธีแก้ปัญหา 

 ปรับเพิ่มองค์ประกอบของฉากหลัง เพิ่มเรื่องของเวลาสถานที่ ในงานซึ่งส่งการปรับปรุง

แก้ไขนี้ส่งผลกับงานช่วงวิทยานิพนธ์ต่อไป 

!
               

!
!
!
!
!
!
!
      (ก)             (ข) 

   

!
!
!
!
       (ค)      (ง)   (จ) !!
ภาพที่ 50 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ (ระยะที่2) (ดูรายละเอียดผลงานในภาคผนวก)  

   (ก) ภาพที่ 7  (ข) ภาพที่ 8      

   (ค) ภาพที่ 9  (ง) ภาพที่ 10      

   (จ) ภาพที่ 11   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ผลงานช่วงวิทยานิพนธ์ พ.ศ.2556 

จากการมองปัญหาที่เกิดขึ้นนำมาสู่การพัฒนาจนคลี่คลาย ทำให้ผลงานในระยะนี้เป็นที่

น่าพอใจ ทั้งรูปแบบ เทคนิค วิธีการมีความสอดคล้องกับแนวคิด การบอกเล่าเรื่องราวของข้าพเจ้า 

และสุนัขผ่านบันทึกประทึกประจำวันด้วยภาพ การสร้างสรรค์ในช่วงนี้มีกรอบของเวลา และความ

ต่อเนื่องเป็นตัวบังคับ ดังนั้นข้าพเจ้าจะต้องมีวินัยในการทำงาน ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งสำคัญมากของ

วิทยานิพนธ์ชิ้นนี้ เมื่อได้ทำงานอย่างต่อเนื่องทุกๆ วัน  ความสนุกกับการทำงานก็เกิดขึ้น การทำงาน

ในระยะนี้จึงปลดปล่อยความรู้สึกความเจ็บปวด ความทรมาณและความสะเทือนใจต่างๆ ที่เกิดขึ้น

จากสุนัขไปได้มาก รวมถึงการใช้เทคนิควิธีการสร้างสรรค์ที่หลากหลากตามความถนัด เป็นความ

รู้สึกที่อิสระไม่มีความกดดัน เป็นผลให้ข้าพเจ้ามีความพอใจกับผลงานชิ้นนี้ 

ลักษณะของการบันทึกในผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้เป็นการบันทึกจากประสบการณ์ที่

หลากหลาย และมีการใช้วิธีการบันทึกหลายรูปแบบ    โดยมาจากความประทับใจ ความสะเทือนใจ 

จากสิ่งที่พบเห็น ต่อเนื่องเป็นเวลา 90 วัน สามารถจำแนกผลงานโดยรวมได้ดังนี้ 

   1. บันทึกเหตุการณ์ที่พบเห็นด้วยภาพ ความจริง จินตนาการ เช่น  ข่าวทารุณกรรม    

สุนัขงงงในอินเทอร์เน็ต ความคิดถึงสุนัขของเราเองที่ต่างจังหวัด จากประสบการณ์ที่พบเห็นสุนัข

ในแต่ละวันบางตัวก็มีท่าทางที่น่าสนใจ เป็นต้น  

  2. บันทึกด้วยตัวหนังสืองงงงใช้ปฎิทินปะติดร่วมกับภาพ เพื่อให้รับรู้เรื่องของเวลา                           

และต้องการอธิบายเหตุการณ์บางอย่างให้ละเอียดมากยิ่งขึ้น 

  3. บันทึกรูปร่างของสุนัข ในอริยาบทต่างๆ ที่น่ารัก และถูกทารุณกรรม                           

                             

ปัญหาการสร้างสรรค์ผลงาน  

เหตุผลที่มาที่ไปที่แน่ชัดในการสร้างสรรค์ผลงาน เป็นเพียงการถ่ายทอดภาพที่สะเทือน

ใจต่อความรู้สึกของตอนเองในช่วงเวลาหนึ่งงงงไม่สามารถอธิบาย และถ่ายทอดความรู้สึกให้คนดู

เข้าใจได้ สามารถจำแนกปัญหาได้ดังนี้ 

  1.งในช่วงแรกยึดติดกับภาพเหตุกาณ์ที่พบเห็นจากโซเชียลเน็ตเวิร์คมากเกินไป ซึ่ง                          

เป็นภาพถ่ายที่มีเหตุการณ์เหมือนๆ กัน เรื่องราว และเนื้อหาของงานจึงมีมุมมองที่คล้ายคลึงกัน  

  2.งการสร้างสรรค์ผ่านคอมพิวเตอร์ทำให้รูปแบบของงานออกมาขัดต่อความรู้สึก                          

ของตนเอง ให้ความรู้สึกที่ไม่สัมพันธ์สอดคล้องกับความต้องการ 

  3. สับสนทางด้านความคิด ไ ม่มีขอบเขตที่แน่นอนใช้ความรู้สึกของตนเองมากกว่า                          

เหตุผลในการสร้างสรรค์ 

!
วิธีแก้ปัญหา 

หาข้อมูลจากสถานที่อื่นๆ   ให้มากขึ้น หลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่มีองค์ประกอบเหมือนเดิม 

ทดลองเทคนิควิธีการสร้างผลงานในรูปเพื่อให้ได้วิธีการสร้างผลงานที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายมาก

ขึ้น เกิดเป็นความหลายหลายทางผลงาน และช่วยคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นได้ตามลำดับ 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ผลงานช่วงวิทยานิพนธ์ 

ภาพที่ 51 ชื่อภาพ “บันทึกสุนัข 
  1”, 2556 12x17 ซม. 
  เทคนิคสีน้ำบน       
  กระดาษ 

ภาพที่ 54 ชื่อภาพ “บันทึกสุนัข 
  4”, 2556  12x17 ซม. 
  เทคนิคหมึกดำบน
  กระดาษ 

!
!
!

ภาพที่ 52 ชื่อภาพ “บันทึกสุนัข 
  2”, 2556  12x17 ซม. 
  เทคนิคหมึกดำ ตัดปะ
 บนกระดาษ 

ภาพที่ 55ชื่อภาพ “บันทึกสุนัข 
  5”, 2556  12x17 ซม. 
  เทคนิคหมึกดำบน
  กระดาษ 

!
!
!

ภาพที่ 53 ชื่อภาพ “บันทึกสุนัข         
   3”, 2556  12x17 ซม. 
   เทคนิคหมึกดำบน
   กระดาษ 

ภาพที่ 56 ชื่อภาพ “บันทึกสุนัข 
  6”, 2556  12x17 ซม. 
  เทคนิคหมึกดำบน
  กระดาษ 

!!!
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!
!

ภาพที่ 57 ชื่อภาพ “บันทึกสุนัข 
  7”, 2556 12x17 ซม. 
  เทคนิคหมึกปากกา
  บนกระดาษ 

!
!
!

ภาพที่ 60 ชื่อภาพ “บันทึกสุนัข 
  10”, 2556  12x20ซม. 
  เทคนิคสีอริลิคบน
  กระดาษ 

!
!
!
!
!!

ภาพที่ 58 ชื่อภาพ “บันทึกสุนัข 
  8”, 2556  12x17 ซม.               
  เทคนิคสีน้ำดำบน
  กระดาษ 

!

ภาพที่ 61 ชื่อภาพ “บันทึกสุนัข 
  11”, 2556 12x17 ซม. 
  เทคนิคสีน้ำดำบน
  กระดาษ 

!
!
!
!

ภาพที่ 59 ชื่อภาพ “บันทึกสุนัข 
  9”, 2556  12x17 ซม. 
  เทคนิคสีน้ำดำบน
  กระดาษ 

!

ภาพที่ 62 ชื่อภาพ “บันทึกสุนัข 
  12”, 2556 12x17 ซม. 
  เทคนิคหมึกดำบน
  กระดาษ 

!
!
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!
!
!

ภาพที่ 63 ชื่อภาพ “บันทึกสุนัข 
  13”, 2556 17x12 ซม. 
  เทคนิคสีอริลิคบน
  กระดาษ 

!
!
!
!

ภาพที่ 66 ชื่อภาพ “บันทึกสุนัข 
  16”, 2556 12x17 ซม. 
  เทคนิคปากกาบน 
  กระดาษ 

!
!
!

ภาพที่ 64 ชื่อภาพ “บันทึกสุนัข 
  14”, 2556 12x17 ซม. 
 เทคนิคสีน้ำดำบน 
 กระดาษ 

!

ภาพที่ 67 ชื่อภาพ “บันทึกสุนัข 
  17”, 2556 12x17 ซม. 
  เทคนิคสีน้ำดำบน
  กระดาษ 

!
!
!

ภาพที่ 65 ชื่อภาพ “บันทึกสุนัข 
  15”, 2556 12x17 ซม. 
  เทคนิคหมึกดำบน
  กระดาษ 

!

ภาพที่ 68 ชื่อภาพ “บันทึกสุนัข 
  18”, 2556 12x17 ซม. 
  เทคนิคสีอริลิคบน
  กระดาษ 

!!!!

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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!
!

ภาพที่ 69 ชื่อภาพ “บันทึกสุนัข 
  19”, 2556 17x12 ซม. 
  เทคนิคสีอริลิคบน
  กระดาษ 

!
!
!
!

ภาพที่ 72 ชื่อภาพ “บันทึกสุนัข 
  22”, 2556 17x12 ซม. 
  เทคนิคสีน้ำดำบน
  กระดาษ 

!
!
!

ภาพที่ 70 ชื่อภาพ “บันทึกสุนัข 
  20”, 2556 12x17 ซม. 
  เทคนิคสีน้ำดำบน
  กระดาษ 

!
!

ภาพที่ 73 ชื่อภาพ “บันทึกสุนัข 
  23”, 2556 12x17 ซม. 
  เทคนิคสีอริลิคบน
  กระดาษ 

!
!
!

!
!

ภาพที่ 71 ชื่อภาพ “บันทึกสุนัข 
  21”, 2556 12x17 ซม. 
  เทคนิคสีอริลิคบน
  กระดาษ 

!
!

ภาพที่ 74 ชื่อภาพ “บันทึกสุนัข 
  24”, 2556 12x17 ซม. 
  เทคนิคปากกาบน 
  กระดาษ 

!

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



60

!
!
!

ภาพที่ 75 ชื่อภาพ “บันทึก 
    สุนัข 25”, 2556  
    17x12 ซม. เทคนิคสี
    น้ำดำบนกระดาษ 

!

ภาพที่ 78 ชื่อภาพ “บันทึก 
    สุนัข 28”, 2556  
    17x12 ซม. เทคนิคสี
    อริลิคบนกระดาษ 

!
!
!

ภาพที่ 76 ชื่อภาพ “บันทึก 
    สุนัข 26”, 2556  
    12x17 ซม. เทคนิค
    สีน้ำดำบนกระดาษ 

!

ภาพที่ 79 ชื่อภาพ “บันทึก 
     สุนัข 29”, 2556 
     12x17 ซม. เทคนิค
     สีน้ำดำบนกระดาษ 

!
!
!

ภาพที่ 77 ชื่อภาพ “บันทึก 
    สุนัข 27”, 2556  
    12x17 ซม. เทคนิค
    สีอริลิคบนกระดาษ 

ภาพที่ 80 ชื่อภาพ “บันทึก 
     สุนัข 30”, 2556 
     12x17 ซม. เทคนิค
     สีน้ำดำบนกระดาษ 

!
!

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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!

ภาพที่ 81 ชื่อภาพ “บันทึก 
    สุนัข 31”,2556   
    17x12 ซม. เทคนิค
    สีอริลิคบนกระดาษ 

!

ภาพที่  84 ชื่อภาพ “บันทึก 
    สุนัข 34”,2556   
    17x12 ซม. เทคนิค
    สีอริลิคบนกระดาษ 

!
!
!

!

ภาพที่ 82 ชื่อภาพ “บันทึก 
    สุนัข 32”,2556   
    12x17 ซม. เทคนิค
    สีอริลิคบนกระดาษ 

!

ภาพที่  85 ชื่อภาพ “บันทึก 
    สุนัข 35”,2556   
    12x17 ซม. เทคนิค
    สีอริลิคบนกระดาษ 

!
!
!

!

ภาพที่ 83 ชื่อภาพ “บันทึก 
    สุนัข 33”,2556   
    17x12 ซม. เทคนิค
    สีน้ำดำบนกระดาษ 

!

ภาพที่  86 ชื่อภาพ “บันทึก 
    สุนัข 36”,2556   
    12x17 ซม. เทคนิค
    สีอริลิคบนกระดาษ 

!
!

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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!
!
!

ภาพที่  87 ชื่อภาพ “บันทึก 
    สุนัข 37”, 2556  
    17x12 ซม. เทคนิค
    สีน้ำดำบนกระดาษ 

!

ภาพที่  90 ชื่อภาพ “บันทึก 
    สุนัข 40”, 2556  
    12x17 ซม. เทคนิค
    สีน้ำดำบนกระดาษ 

!
!

ภาพที่  88 ชื่อภาพ “บันทึก 
    สุนัข 38”, 2556  
    12x17 ซม. เทคนิค
    สีน้ำดำบนกระดาษ 

!

ภาพที่  91 ชื่อภาพ “บันทึก 
    สุนัข 41”, 2556  
    12x17 ซม. เทคนิค
    สีอริลิคบนกระดาษ 

!
!

ภาพที่  89 ชื่อภาพ “บันทึก 
    สุนัข 39”,2556   
    12x17 ซม. เทคนิค
    สีอริลิคบนกระดาษ 

!
!
!
!

ภาพที่  93 ชื่อภาพ “บันทึก 
    สุนัข 42”, 2556  
    12x17 ซม. เทคนิค
    สีน้ำดำบนกระดาษ 

!!!

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



63

!!
!
!
!

ภาพที่  94 ชื่อภาพ “บันทึก 
    สุนัข 43”, 2556  
    17x12 ซม. เทคนิค
    สีอริลิคบนกระดาษ 

!

ภาพที่  97 ชื่อภาพ “บันทึก 
    สุนัข 46”, 2556  
    12x17 ซม. เทคนิค
    สีอริลิคบนกระดาษ 

!
!
!
!!
!

!

ภาพที่ 95 ชื่อภาพ “บันทึกสุนัข 
  44”,2556  12x17 ซม.  
  เทคนิคสีน้ำดำบน
  กระดาษ 

!

ภาพที่  98 ชื่อภาพ “บันทึก 
    สุนัข 47”, 2556   
    12x17 ซม. เทคนิค
    สีอริลิคบนกระดาษ 

!
!
!
!!
!

!

ภาพที่ 96 ชื่อภาพ “บันทึก 
  สุนัข 45”,2556   
  12x17 ซม. เทคนิค
  สีน้ำดำบนกระดาษ 

!

ภาพที่ 99  ชื่อภาพ “บันทึก        
    สุนัข 48”, 2556  
    12x17 ซม. เทคนิค
    สีอริลิคบนกระดาษ 

!!!

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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!!!!

ภาพที่ 100 ชื่อภาพ “บันทึก 
    สุนัข 49”, 2556  
    17x12 ซม. เทคนิค
    สีอริลิคบนกระดาษ 

ภาพที่ 102 ชื่อภาพ “บันทึก 
    สุนัข 52”, 2556  
    12x17 ซม. เทคนิค
    สีน้ำดำบนกระดาษ 

!
!!

ภาพที่ 101 ชื่อภาพ “บันทึก 
    สุนัข 50”, 2556  
    12x17 ซม. เทคนิค
    สีอริลิคบนกระดาษ 

ภาพที่ 103 ชื่อภาพ “บันทึก 
     สุนัข 53”, 2556  
     12x17 ซม. เทคนิค
     สีอริลิคบนกระดาษ 

!
!!

ภาพที่ 101 ชื่อภาพ “บันทึก 
    สุนัข 51”, 2556  
    12x17 ซม. เทคนิค
    สีอริลิคบนกระดาษ 

ภาพที่ 104 ชื่อภาพ “บันทึก 
     สุนัข 54”, 2556  
     17x12 ซม. เทคนิค
     สีอริลิคบนกระดาษ 

!

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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!

ภาพที่ 105 ชื่อภาพ “บันทึก 
    สุนัข 55”, 2556  
    17x12 ซม. เทคนิค
    สีอริลิคบนกระดาษ 

!
!!

ภาพที่ 107 ชื่อภาพ “บันทึก 
    สุนัข 58”, 2556  
    17x12 ซม. เทคนิค
    สีอริลิคบนกระดาษ 

!
!
!
!

!

ภาพที่ 105 ชื่อภาพ “บันทึก 
     สุนัข 56”, 2556  
     12x17 ซม. เทคนิค
     สีอริลิคบนกระดาษ 

!
!

ภาพที่ 108 ชื่อภาพ “บันทึก 
    สุนัข 59”, 2556  
    17x12 ซม. เทคนิค
    สีน้ำดำบนกระดาษ 

!
!
!
!

!

ภาพที่ 106 ชื่อภาพ “บันทึก 
     สุนัข 57”, 2556  
     12x17 ซม. เทคนิค
     สีอริลิคบนกระดาษ 

!
!

ภาพที่ 109 ชื่อภาพ “บันทึก 
    สุนัข 60”, 2556  
    17x12 ซม. เทคนิค
    สีอริลิคบนกระดาษ 

!!!!!!

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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!!!!

ภาพที่ 110 ชื่อภาพ “บันทึก 

     สุนัข 61”, 2556  

      17x12 ซม. เทคนิค

     สีน้ำดำบนกระดาษ !
!

ภาพที่ 113 ชื่อภาพ “บันทึก 
    สุนัข 64”, 2556  
    12x17 ซม. เทคนิค
    หมึกดำบนกระดาษ 

!

!
!
!

ภาพที่ 111 ชื่อภาพ “บันทึก 
    สุนัข 62”, 2556  
    12x17 ซม. เทคนิค
    สีอริลิคบนกระดาษ 

!
!

ภาพที่ 114 ชื่อภาพ “บันทึก 
    สุนัข 65”, 2556  
    12x17 ซม. เทคนิค
    หมึกดำบนกระดาษ 

!

!

ภาพที่ 112 ชื่อภาพ “บันทึก 
    สุนัข 63”, 2556  
    12x17 ซม. เทคนิค
    สีน้ำดำบนกระดาษ 

!
!

ภาพที่ 115 ชื่อภาพ “บันทึก 
 สุนัข 66”, 2556   
 12x17 ซม. เทคนิค
 หมึกดำบนกระดาษ 

!!

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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!
!
!

ภาพที่ 116 ชื่อภาพ “บันทึก 
    สุนัข 67”, 2556  
    20 x 20 ซม. เทคนิค
    ดินสอขาวบน 
    กระดาษดำ 

!

ภาพที่ 119 ชื่อภาพ “บันทึก 
    สุนัข 70”, 2556  
    20 x 20 ซม. เทคนิค
    ดินสอขาวบน 
    กระดาษดำ 

!

!

ภาพที่ 117 ชื่อภาพ “บันทึก
        สุนัข 68”, 2556  
        20 x 20 ซม.  
        เทคนิคดินสอขาว
        บนกระดาษดำ 

!

ภาพที่ 120 ชื่อภาพ “บันทึก 
     สุนัข 71”, 2556  
     20 x 20 ซม. เทคนิค
     ดินสอขาวบน  
     กระดาษดำ 

!

!

ภาพที่ 118 ชื่อภาพ “บันทึก 
    สุนัข 69”, 2556  
     20 x 20 ซม.เทคนิค
     ดินสอขาวบน 
     กระดาษดำ 

!

ภาพที่ 121 ชื่อภาพ “บันทึก 
    สุนัข 72”, 2556  
    20 x 20 ซม. เทคนิค
    ดินสอขาวบน 
    กระดาษดำ 

!

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



68

ภาพที่ 122 ชื่อภาพ “บันทึก 

    สุนัข 73”, 2556  

    12x17 ซม. เทคนิค

    สีอริลิคบนกระดาษ !
!
 

ภาพที่ 125 ชื่อภาพ “บันทึก 
    สุนัข 76”, 2556  
    12x17 ซม. เทคนิค
    หมึกดำบนกระดาษ 

ภาพที่ 123 ชื่อภาพ “บันทึก 
    สุนัข 74”, 2556  
    12x17 ซม. เทคนิค
    สีอริลิคบนกระดาษ 

!
!

ภาพที่ 126 ชื่อภาพ “บันทึก 
    สุนัข 77”, 2556  
    12x17 ซม. เทคนิค
    หมึกดำบนกระดาษ 

ภาพที่ 124 ชื่อภาพ “บันทึก 
    สุนัข 75”, 2556  
    12x17 ซม. เทคนิค
    หมึกดำ  สีน้ำบน
    กระดาษ 

!
!

ภาพที่ 140 ชื่อภาพ “บันทึก 
     สุนัข 78”, 2556  
     12x17 ซม. เทคนิค
     หมึกดำบนกระดาษ 

!!!!

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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!
ภาพที่ 141 แสดงนิทรรศการศิลปนิพนธ์ พ.ศ.2556 

!

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบผงงานวิทยานิพนธ์ 

ÿĈèĕüëėĨüúĘħ          ÿĈèĕüëėĨüúĘħ��� �� ÿĈèĕüëėĨüúĘħ��� � ���ÿĈèĕüëėĨüúĘħ��� � �����ÿĈèĕüëėĨüúĘħ��

ÿĈèĕüčĬĕğĆĦé

ëĚħĐÿĈèĕü� ýĔüúęâčěüĔã��� � � ýĔüúęâčěüĔã��� � ýĔüúęâčěüĔã��� � ���ýĔüúęâčěüĔã���
ãüĕ÷� � ���Z����ìĄ�� � � ���Z����ìĄ�� � ���Z����ìĄ�� � ������Z����ìĄ�
ğúåüėå� � ��ĎĄęâ÷ĬĕýüâĆē÷ĕČ� ���������������÷ėüčĐãĕĊýü� ��������������čĘĐĆėĈėåýüâĆē÷ĕČ� ����� ������ĎĄęâ÷ĬĕýüâĆē÷ĕČ
� � ��čĘĐēåĆėĈėåýüâĆē÷ĕČ� � âĆē÷ĕČ÷Ĭĕ� ��������������čĘüĬĨĕýüâĆē÷ĕČ� � ������čĘüĬĨĕýüâĆē÷ĕ
� � ��čĘüĬĨĕýüâĆē÷ĕČ� � � � � � � � � ������þēøė÷
� � ��þĕâĕ÷ĬĕýüâĆē÷ĕČ
éě÷ğ÷Ňü� � čĘčĔüĠĈēĆĜþúĆèãĐèčěüĔã�������������ĈĕąğčňüãĐèÿĈèĕü� čĘčĔüãĐèÿĈèĕüĠĈē� �����ĄĘøĔĊĎüĔèčĚĐĐûėýĕą�
� � úĘħğüňüĠč÷èğêāĕēčŇĊü� � ãüĕ÷ãĐèÿĈèĕü� ĆĜþúĆèčěüĔãúĘħĄĘåĊĕĄ� �����ğĆĚħĐèĆĕĊĠĈēğĊĈĕ�úĬĕĢĎň
� � � � � � ĠĈēčĘāĚĨüãĐèĊĔč÷ě� ëĔ÷ğéüčĄýĜĆöŋ�âĕĆ� ����čĕĄĕĆùğãňĕĢéğüĚĨĐĎĕ
� � � � � � âĕĆĈ÷úĐüĆĜþúĆè� ğüňüüĬĨĕĎüĔâãĐèĆĜþúĆè� �����ëĔ÷ğéü
� � � � � � čěüĔã�ĠĈēĢëň� � úĬĕĢĎňĆĜþúĆèġ÷÷ğ÷Ňü     
������ � � � � � čĔîĈĔâČöŋýĐâğĈŇĕ� ĄĘĄėøėĄĕâãęĨü
� � � � � � ğĆĚħĐèĆĕĊ
éě÷úĘħåĊĆ� ãĕ÷ğĆĚħĐèĆĕĊúĘħëĔ÷ğéü�ÿĜňëĄ� ğþŎüèĕüĈĔâČöē� � ãĕ÷ýĆĆąĕâĕċ�čėħèĠĊ÷� ����èĕüģĄŇĄĘĄėøė�ĆĜþúĆè�
þĆĔýþĆěèĠâňģã����ģĄŇğãňĕĢéĢüğüĚĨĐĎĕãĐèăĕā� üĕĄûĆĆĄĄĕâğâėüģþ� ĈňĐĄ�čùĕüú�úĘħúĬĕĢĎň�� ����ãĕ÷åĊĕĄġ÷÷ğ÷Ňü
� � ãĕ÷ĐèåŋþĆēâĐýãĐèčėħèĠĊ÷� ğãňĕĢéģ÷ňąĕâ�ĆĜþúĆè� åĊĕĄğãňĕĢéĢüğĆĚħĐèĆĕĊ� ����
� � ĈňĐĄ� � � � úĘħĈ÷úĐüĄĕâğâėüģþ� Ĉ÷Ĉè�
� � � � � � úĬĕĢĎňÿĈèĕüģĄŇčĚħĐ
� � � � � � ĐĕĆĄöŋøĕĄøňĐèâĕĆ
âĕĆāĔõüĕ� ĢčŇĐèåŋþĆēâĐýãĐèăĕāĢĎň� ċęâČĕğĆĚħĐèãĐèâĕĆ� ğāėħĄăĕāĐèåŋþĆēâĐý� ����ğāėħĄüĬĨĕĎüĔâ�ğāĚħĐĢĎňğâė÷�
  ĄĕâãęĨü�ĆĕąĈēğĐĘą÷ãĐèčùĕü� Ĉ÷úĐüĆĜþúĆè� � ĢĎňèĕüğãňĕĢéģ÷ňèŇĕąãęĨü� ����ĄėøėĠĈēĢĎňèĕüĄĘåĊĕĄ�
� � úĘħčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ� � � ĠĈēâĕĆĢëňčĔîĈĔâČöŋ� ĎĆĚĐĢčŇãňĐåĊĕĄğāėħĄ� ���ġ÷÷ğ÷ŇüĄĕâąėħèãęĨü
� � � � � � ğāĚħĐâĕĆčĚħĐåĊĕĄ��
� � � � � � ĎĄĕąĢĎňĄĕâãęĨü

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



!
บทที่ 5  

สรุปการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพธ์ !
การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ “บันทึกสุนัข”   ได้รับแรงบัลดาลใจมาจากความรัก

ความผูกพันของตนเองกับสุนัข สุนัขเป็นสัญลักลักษณ์ของมิตรภาพ เป็นเพื่อนที่ซื่อสัตว์ของมนุษย์ 

แต่ด้วยสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ค่านิยมของมนุษย์ก็แปรผันไปตามกระแสนั้นๆ ข้าพเจ้าได้พบเห็น

การทำทารุณต่อสุนัข การขายเนื้อสุนัข การทอดทิ้งสุนัข ฯลฯ เหตุการณ์เหล่านี้เป็นภาพที่สะเทือน

อารมณ์ของข้าพเจ้าเป็นอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าจึงนำความรู้สึกเหล่านี้มาเป็นแรงบันดาลใจ  

โดยผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ เริ่มจากการหาข้อมูลบันทึกข้อมูลทั้งที่พบเห็นจาก

ประสบการณ์ตรงของตนเอง และสื่อต่างๆ หลังจากนั้นเริ่มศึกษาอิทธิพลที่ได้รับ โดยข้าพเจ้ามุ่งเน้น

ไปในเรื่องของประสบการณ์ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจที่มีอิทธิพลต่อจิตใจของข้าพเจ้าเป็นอย่างมาก รวม

ถึงศึกษาอิทธิพลที่ได้รับจากงานศิลปกรรมที่ส่งผลต่อรูปแบบงาน เมื่อได้ข้อมูลที่เพียงพอจึงเริ่มเข้าสู่

กระบวนการประมวลผล นำข้อมูลต่างๆ ที่ได้ มาวิเคราะห์หาแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน 

กำหนดวัตถุประสงค์ และทดลองเทคนิคเนื้อหาวิธีการในการสร้างสรรค์ที่เหมาะสมกับตัวเองที่สุด 

พัฒนาแนวคิดและรับคำเสนอแนะจากอาจารย์ผู้สอน จนประสบผลสำเร็จลุล่วงตามจุดมุ่งหมายที่ตั้ง

ไว้ได้ผลงานที่มีความลงตัวทั้งเนื้อหา และรูปแบบรวมไปถึงการนำเสนอ 

การนำเสนอผลงานชุดนี้เป็นการจดบันทึกประจำวันด้วยภาพ   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ตีแผ่เรื่องราวความสัมพันธุ์ระหว่างตนเอง และสุนัขในชีวิตประจำวัน กำหนดระยะเวลาทำงาน 90 

วัน โดยถ่ายทอดผ่านจิตกรรม 2 มิติ ใช้วิธีการวาด ระบาย ขีดเขียนลงบนกระดาษ ด้วยรูปทรงที่เข้าใจ

ง่ายไม่ซับ-ซ้อน มีข้อความอธิบายเป็นตัวหนังสือบ้างในผลงานบางชิ้น วิธีการสร้างสรรค์ในแต่ละ

วันมีความแตก-ต่างกันออกไป เปรียบเสมือนประสบการณ์ของคนเราที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งบาง

วันอาจจะมีความคล้ายคลึงกันอยู่บ้างก็ตาม นับว่าเป็นเสน่ห์ ความสนุก ความท้าทาย สำหรับการ

สร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ที่มีกรอบของเวลาเป็นตัวกำหนด ดังนั้นความงามที่ได้รับ ไม่ได้มาจากผลงาน

แต่ละชิ้นเท่านั้นแต่มาจากความเพียรพยายามในการทำงานด้วยความต่อเนื่อง 
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ผลงานชุดนี้ได้แสดงออกสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ คือ ตีแผ่เรื่องราวความน่ารัก 

ความน่า-สงสารโดยแสดงออกอย่างตรงไปตรงมา เกี่ยวกับสิ่งที่อยากให้สังคมได้รับรู้ผ่านรูปแบบ

ของงานศิลปะ การสร้างรูปทรงสุนัขในอากัปกริยาต่างๆ ทำให้ผู้ชมเกิดความรัก ความเมตตา ความ

สงสารต่อสุนัข และเยียวยาความรู้สึกภายในจิตใจของตนเอง จากผลกระทบต่อการพบเห็นการ

ทารุณกรรมสุนัขในสังคมปัจจุบัน รวมทั้งการศึกษาทำความเข้าใจพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์เรื่อง

ของรูปทรงสุนัขเพื่อให้ผู้ชมรับรู้เข้าใจเนื้อหาของงานได้มากที่สุด ปัญหาที่พบในการสร้างสรรค์ผล

งานชิ้นนี้ คือ เรื่องของขนาดชิ้นงานที่มีขนาดเล็ก การใส่รายละเอียดจึงไม่สมบูรณ์ เช่น  รายละเอียด

ของรูปทรงสุนัข เส้นขน บาดแผล ฯลฯ ส่งผลให้อารมณ์ของผลงานลดน้อยลง  

!
ข้อเสนอแนะ        

1. การจะถ่ายทอดสิ่งมีชีวิตทั้งสัตว์นั้นต้องศึกษาข้อมูลจากของจริงสถานที่จริง เนื่อง

จากข้อมูล บางส่วนไม่ได้ไปศึกษาจากของจริง เพื่อจะได้ซึมซับลักษณะทางกายภาพ และวิถีทางการ 

ดํารงชีวิตของสิ่งที่ต้องการสร้างสรรค์ในผลงานได้อย่างเข้าใจลึกซึ้ง 

2. องค์ประกอบโดยรวมของภาพ สภาพแวดล้อมบรรยากาศ    ไม่สมบูรณ์ ฉะนั้นสิ่งที่

ต้องศึกษาเพิ่มเติม คือศึกษาการสร้างบรรยากาศองค์ประกอบร่วมกับรูปทรงที่ต้องการนำเสนอ ทั้งนี้

ทั้งนั้นเพื่อให้องค์ประกอบช่วยส่งเสริมให้เกิด ความรู้สึกทางด้านจินตนาการ และความฝัน	


3. ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด “บันทึกสุนัข” อาจเป็นเฉพาะมุมหนึ่งที่น่าสนใจ และสามารถ

ศึกษาเพื่อทําการวิเคราะห์นําไปพัฒนาผลงานในรูปแบบใหม่ๆ ต่อไป	
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รายละเอียดผลงานสร้างสรรค์ 

!
ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 พ.ศ.2555 

 1. ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1   ชิ้นที่  1 ชื่อผลงาน “ไม่มีชื่อ” 

     เทคนิค Digital painting พิมพ์ลงบนกระดาษ  ขนาด 30 x 21ซม.  พ.ศ.2555 

 2. ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1   ชิ้นที่  2 ชื่อผลงาน “ไม่มีชื่อ” 

     เทคนิค Digital painting พิมพ์ลงบนกระดาษ  ขนาด ขนาด 30 x 21ซม.  พ.ศ.2555

 3. ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1   ชิ้นที่ 3 ชื่อผลงาน “ไม่มีชื่อ” 

     เทคนิค สีอะครีลิคบนผ้าใบ    ขนาด ขนาด 30 x 21ซม. พ.ศ.2555 

 4. ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1   ชิ้นที่  4 ชื่อผลงาน “ไม่มีชื่อ” 

     เทคนิค Digital painting พิมพ์ลงบนกระดาษ  ขนาด ขนาด 30 x 21ซม.  พ.ศ.2555 

 5. ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1   ชิ้นที่  5 ชื่อผลงาน “ไม่มีชื่อ” 

     เทคนิค Digital painting พิมพ์ลงบนผ้าใบ  ขนาด ขนาด 30 x 21ซม. พ.ศ.2555 

 6. ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1   ชิ้นที่  6 ชื่อผลงาน “ไม่มีชื่อ” 

     เทคนิค Digital painting พิมพ์ลงบนกระดาษ  ขนาด ขนาด 30 x 21ซม.  พ.ศ.2555 

 7. ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1   ชิ้นที่  7 ชื่อผลงาน “ไม่มีชื่อ” 

     เทคนิค Digital painting พิมพ์ลงบนกระดาษ  ขนาด ขนาด 30 x 21ซม. พ.ศ.2555 

 8. ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1   ชิ้นที่  8 ชื่อผลงาน “ไม่มีชื่อ” 

     เทคนิค Digital painting พิมพ์ลงบนกระดาษ  ขนาด ขนาด 30 x 21ซม. พ.ศ.2555 

!
ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 พ.ศ.2556 

!
 1. ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2   ชิ้นที่  1 ชื่อผลงาน “ไม่มีชื่อ” 

     เทคนิค สีอะคริลิคบนกระดาษ    ขนาด 24 x 18 ซม. พ.ศ.2556 

 2. ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2   ชิ้นที่  2 ชื่อผลงาน “ไม่มีชื่อ” 

     เทคนิค สีอะคริลิคบนกระดาษ    ขนาด ขนาด 24 x 18 ซม.  พ.ศ.2556  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 3. ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2   ชิ้นที่ 3 ชื่อผลงาน “ไม่มีชื่อ” 

     เทคนิค สีอะคริลิคบนกระดาษ    ขนาด ขนาด 24 x 18 ซม. พ.ศ.2556 

 4. ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2   ชิ้นที่  4 ชื่อผลงาน “ไม่มีชื่อ” 

     เทคนิค สีอะคริลิคบนกระดาษ    ขนาด 24 x 18 ซม.  พ.ศ.2556 

 5. ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2   ชิ้นที่ 5 ชื่อผลงาน “ไม่มีชื่อ” 

     เทคนิค สีอะคริลิคบนกระดาษ    ขนาด ขนาด 24 x 18 ซม.  พ.ศ.2556 

 6. ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2   ชิ้นที่  6 ชื่อผลงาน “ไม่มีชื่อ” 

     เทคนิค สีอะคริลิคบนกระดาษ    ขนาด  พ.ศ.2556 

 7. ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2   ชิ้นที่  7 ชื่อผลงาน “ไม่มีชื่อ” 

     เทคนิค สีอะคริลิคบนกระดาษ ขนาด   ขนาด 24 x 18 ซม. พ.ศ.2556 

 8. ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2   ชิ้นที่  8 ชื่อผลงาน “ไม่มีชื่อ” 

     เทคนิค สีอะคริลิคบนกระดาษ    ขนาด  18 x 24 ซม. พ.ศ.2556 

 9. ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2   ชิ้นที่ 9 ชื่อผลงาน “ไม่มีชื่อ” 

     เทคนิค สีอะคริลิคบนกระดาษ   ขนาด 24 x 18 ซม.  พ.ศ.2556 

 10. ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2   ชิ้นที่ 10 ชื่อผลงาน “ไม่มีชื่อ” 

     เทคนิค สีอะคริลิคบนกระดาษ   ขนาด 24 x 18 ซม. พ.ศ.2556 

 11. ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2   ชิ้นที่ 11 ชื่อผลงาน “ไม่มีชื่อ” 

     เทคนิค สีอะคริลิคบนกระดาษ    ขนาด 24 x 18 ซม. พ.ศ.2556 
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ประวัติผู้วิจัย 

!
ชื่อ    นางสาวเกวภร สังขมาศ 

รหัส    53901302 
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