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ค าส าคัญ: สัตว์ป่าในเมืองใหญ่   

ฐานิศา เนตรดี: โครงการสร้างสรรค์ประติมากรรมเพ่ือสะท้อนพฤติกรรมสัตว์ป่าที่ถูกน ามา
เลี้ยงในเมืองใหญ่.อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์:รศ. ปรีชา ปั้นกล่ า.151 หน้า. 
 
สังคมไทยนั้น มีการเปลี่ยนแปลงมากมาย โดยในปัจจุบันนั้น ธุรกิจสัตว์ป่าน ามาเลี้ยงในเมือง มี
แนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อยๆ เช่น บางห้างสรรพสินค้าหรือร้านอาหาร ลงทุนซื้อสัตว์ป่าหรือสัตว์แปลกๆ
(Exotic pet) ไปโชว์ เพื่อดึงดูดให้คนเข้ามาชมมากข้ึน ขณะเดียวกัน เบื้องหลังมีการสอบถามราคา
สัตว์เหล่านั้น เพ่ือจะซื้อไปเลี้ยง ทางร้านมีการด าเนินกาหมาย แต่ด้วยต้นทุนที่สูง ท าให้พ่อค้าจ านวน
มากยังคงใช้วิธีดักจับจากธรรมชาติอยู่เช่นเดิม และสถานการณ์การลักลอบค้าสัตว์ป่ามีความรุนแรงขึ้น
อีกด้วย คนในปัจจุบันได้หลงลืมไปแล้วว่าแท้ท่ีจริงแล้วบ้านของพวกเขานั้นคือที่ป่าไม้ ท าให้สัตว์ป่า
เหล่านั้นค่อยๆสูญพันธ์ไป และยังมีอีกหลายปัจจัยที่ท าให้สัตว์ป่านั้น ค่อยๆหายไปจนถึงแก่ความตาย 
คนที่เลี้ยงแบบไม่รับผิดชอบ เบื่อก็ปล่อยทิ้ง ผลที่ตามคือ กรณีที่ 1 ตาย เนื่องจากถูกเลี้ยงมาตั้งแต่
เล็กๆ ท าให้ขาดสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดตามธรรมชาติ กรณีที่2 กลายเป็น Alien species ที่ไป
รุกรานสัตว์หรือพืชพ้ืนถิ่น ท าให้สัตว์หรือพืชพ้ืนถิ่นลดจ านวนลง เป็นต้น 
การสร้างสรรค์งานศิลปะ”สัตว์ป่าในเมืองใหญ่”จึงเกิดเป็นงานศิลปะประติมากรรมสะท้อนแง่มุม
พฤติกรรมและความรู้สึกของการซื้อขายกันไปก็มี จะเห็นได้จากผู้คนหันมาเลี้ยงสัตว์ป่ากันมากขึ้น 
เพ่ือเอาไว้เป็นเพื่อน ดูเล่น เฝ้าบ้าน ด้วยความน่ารักและน่าเอ็นดู และยังเป็นเทรนด์ เมื่อสื่อสังคม
ออนไลน์ มีการโชว์ภาพถ่ายของสัตว์ป่า การซื้อขายสัตว์ป่าผ่านโลกออนไลน์ ยิ่งกระตุ้นให้คนไทยหัน
มาเลี้ยงสัตว์ป่ามากขึ้นถึงแม้ว่าสัตว์บางชนิดถูกเพาะพันธุ์อย่างถูกกฎ 
สัตว์ป่าที่ถูกน ามาเลี้ยงในเมืองใหญ่และเป็นการรณรงค์ให้หยุดการน าสัตว์ป่ามาเลี้ยงในเมืองหรือ
สถานที่ที่ไม่เหมาะสม หยุดการค้าสัตว์ป่า หยุดการลักลอบซื้อขายและเพ่ือแก้ปัญหาสัตว์ป่าสูญพันธุ์ 
จึงท าให้เกิดการสร้างสรรค์ประติมากรรมเพ่ือสะท้อนสัตว์ป่าที่ถูกน ามาเลี้ยงในเมืองใหญ่ที่แสดงถึง
ความสร้างสรรค์ มีทั้งเทคนิคทางเซรามิกส์และเทคนิคต่างๆในการน าเสนอการสร้างสรรค์งานศิลปะ 
และเป็นลักษณะเป็นงานศิลปะการจัดวาง (Installation art )ประติมากรรม เพื่อสะท้อนค่านิยมคน
ในสังคมและให้ตระหนักถึงคุณค่าของสัตว์ป่า 
_________________________________________________________________________ 
 สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ                                       บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ลายมือชื่อนักศึกษา………………………………………                                          ปีการศึกษา 2559 
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์……….……………………………………………………………………………. 
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58156321: MAJOR: DESIGN ART  
KEYWORD: WILDLIFE IN BIG CITIES 

THANISA NETDEE: PROJECT ON CREATIVE SCULPTURES TO REFLECT ON 
WILDLIFE WERE BROUGHT IN BIG CITIES. THESIS ADVISOR: ASSOC. PROF. PREECHA 
PUNGLUM. 151 pp. 
 

Nowadays, Thailand society has extremely changed. Business of raising 
wildlife in big cities tends to grow steadily, as some department stores and 
restaurants buy some wildlife or exotic pets to attract more customers. And what is 
behind is trading those wildlife as can be seen from more people get wild animals as 
pets due to cuteness and adorable. It is trendy when social media shows photos of 
wildlife. Wildlife trading through the internet urges Thai people turns to pet more 
wild animals. Although some animals were bred legally, since the high costs, many 
traders still use illegal ways - to catch from nature. Therefore illegal wildlife trading 
has intensified. People today have forgotten the fact that their house is in a forest. 
This makes those wildlife gradually extinct and also other factors such as 
irresponsible owners which left their pets when they’re bored. As a result, those 
wildlife have died because of 1. Being fed from cubs so they lack of natural instincts 
to survive, 2. Becoming alien species which invade native animals or plants thus 
those animals and plants are decreased. 
 The "Wildlife in Big Cities” art sculpture is created to reflect aspects of 
behavior and feelings of animals that are brought in big cities, and to be a campaign 
to stop raising wild animals in cities or inappropriate places, stop trading and illegal 
trading wildlife and to solve the problem of endangered wildlife. So the presentation 
of the "Wildlife in Big Cities” art sculpture shows creativity of both technical ceramics 
and other techniques, and is the Installation art sculptures to reflect the values of 
the society and to realize the value of wildlife. 
_________________________________________________________________________ 
Department of Design Art         Graduate School, Silpakorn University 
Student’s signature………………………..…….                               Academic Year 2016 
Thesis Advisor’s signature………………...……………………….……………………………………………..……..… 
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บทที่ 1 

บทน า 

    ในอดีตที่ผ่านมาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยอุดมสมบูรณ์พื้นที่ป่า ยังคงปกคลุมทั่ว
มีอยู่อย่างชุกชุม สัตว์ป่า คือ สัตว์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็น สัตว์บก สัตว์น้ า สัตว์ปีก แมลง หรือแมง ซึ่งโดย
ภาพธรรมชาติย่อมเกิดและด ารงชีวิตอยู่ในป่าหรือในน้ าและให้หมายความรวมถึงไข่ของสัตว์ป่า
เหล่านั้นทุกชนิด ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยไม่รู้คุณค่า โดยเฉพาะสัตว์
ป่า มีการล่าเป็นอาหารล่าเพ่ือเป็นกีฬาและ ล่าเพื่อการค้าทั้งในประเทศ และ ส่งออกต่างประเทศและ
ป่าไม้ อันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าได้ถูกท าลายลงไปมาก ตลอดจนการไล่ล่าของมนุษย์จึงท าให้
ปริมาณสัตว์ป่ามีจ านวนลดน้อยลงทุกปีจนบางชนิดสูญพันธุ์บางชนิดก็ใกล้จะสูญพันธุ์ เพื่อรักษาความ
สมดุลทางธรรมชาติจึงจ าเป็นที่เราจะต้องช่วยกันอนุรักษ์สัตว์ป่า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (Statements and significance of the problems) 

 สังคมไทยนั้น มีการเปลี่ยนแปลงมากมาย โดยในปัจจุบันนั้น ธุรกิจสัตว์ป่าน ามาเลี้ยงในเมือง
ใหญ่ มีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ เช่น สวนสัตว์ ร้านอาหาร และยังหาซื้อได้ง่ายตาม
ตลาดต่างๆ เช่น ตลาดจัตุจักร เป็นต้น โดยในปัจจุบันนั้นมีธุรกิจสวนสัตว์ที่อยู่ใจกลางเมืองที่ไม่มีความ
เหมาะสมในเรื่องสถานที่ สัตว์ใหญ่ไม่ควรถูกขังอยู่ในกรงคับแคบ และอยู่บนตึก เช่น สวนสัตว์พาต้า 
บางห้างสรรพสินค้าหรือร้านอาหาร ลงทุนซื้อสัตว์แปลกๆ ไปโชว์ เพื่อดึงดูดให้คนเข้ามาชมมากขึ้น 
ขณะเดียวกัน เบื้องหลังมีการสอบถามราคาสัตว์เพ่ือจะซื้อไปเลี้ยง ทางร้านจัดหามาให้ด าเนินการซื้อ
ขายกันไปก็มี จะเห็นได้จากผู้คนหันมาเลี้ยงสัตว์ป่ากันมากขึ้น เพื่อเอาไว้เป็นเพื่อน ดูเล่น เฝ้าบ้าน 
ด้วยความน่ารักและน่าเอ็นดู และยังเป็นเทรนด์ เมื่อสื่อสังคมออนไลน์ มีการโชว์ภาพถ่ายของสัตว์ป่า
หายาก การซื้อขายสัตว์ป่าผ่านโลกออนไลน์ ยิ่งกระตุ้นให้คนไทยหันมาเลี้ยงสัตว์ป่ามากขึ้น จึง
กลายเป็นต้นทุนทางสังคม ส่งผลให้ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับสัตว์ป่าถูกน ามาเลี้ยงในเมืองเติบโตขึ้น  

มีสัตว์ป่านับร้อยที่ถูกลักลอบน ามาค้า และค่านิยมนี้เริ่มกระจายไปสู่กลุ่มคนเลี้ยงสัตว์ที่
หลากหลาย และสถานการณ์การลักลอบค้าสัตว์ป่ามีความรุนแรงขึ้นเพราะขบวนการค้าสัตว์ป่าเป็น
กลุ่มคนที่มีอิทธิพลมาก ในกลุ่มคนที่น าสัตว์แปลกหรือสัตว์ป่ามาเลี้ยงนั้นเป็นค่านิยมของคนเฉพาะ
กลุ่ม โดยเฉพาะผู้ที่มีฐานะ มีอิทธิพล เป็นกลุ่มคนที่มีศักยภาพ มีก าลังในการซื้อ ท าให้สัตว์ป่าเหล่านี้มี
ราคาแพง จึงส่งผลให้แนวโน้มธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงมีการเติบโตขยายตัวไปพร้อมๆ 
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ไม่ต่างกับสัตว์เลี้ยงอย่างเช่นสุนัขและแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน เบื้องหลังของสัตว์เหล่านี้คือการ
โดนพรากออกมาจากป่า การพรากบ้านที่แท้จริงของพวกเขา วิธีการลักลอบขนส่งอย่างแออัดทรมาน
กว่าจะถึงร้านขายสัตว์ป่า ก็ตายไปเป็นจ านวนมาก แม้สัตว์บางชนิดถูกเพาะพันธุ์อย่างถูกกฎหมาย แต่
ด้วยต้นทุนที่สูง ท าให้พ่อค้าจ านวนมากยังคงใช้วิธีดักจับจากธรรมชาติอยู่เช่นเดิม นอกจากนั้น สัตว์
หลายชนิด อย่างเช่น บ่าง ชะนี นางอาย ถ้าอยากได้ลูกของสัตว์เหล่านี้ ต้องฆ่าแม่ก่อนเพราะลูกจะ
เกาะแม่ตลอดเวลา และชีวิตสัตว์ที่อยู่ในกรงนั้น ท าให้สัตว์เกิดความเครียด มนุษย์บางคนเลี้ยงไม่เป็น
ท าให้สัตว์ป่า พิการตลอดชีวิตก็มี เลี้ยงแล้วทิ้งก็สร้างปัญหา แม้ว่าสัตว์เลี้ยงจากต่างถิ่น(Exotic Pet) 
หลายชนิดจะมาจากการเพาะเลี้ยงอย่างถูกกฎหมาย ถ้าหากเลี้ยงแบบไม่รับผิดชอบ เบื่อก็ปล่อยทิ้ง 
ผลที่ตามคือ กรณีที่ 1 ตาย เนื่องจากถูกเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆ ท าให้ขาดสัญชาตญาณในการเอาตัวรอด
ตามธรรมชาติ หาอาหารสู้เจ้าถิ่นไม่ได้ ตกเป็นเหยื่อผู้ล่า กรณีท่ี2 กลายเป็น Alien species ที่ไป
รุกรานสัตว์หรือพืชพ้ืนถิ่น ท าให้สัตว์หรือพืชพ้ืนถิ่นลดจ านวนลง เป็นต้น สาเหตุอื่น ที่มีการลักลอบค้า
สัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย คือ ความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์ป่า น ามาท าเป็นเครื่องประดับหรือของที่ระลึก 
น ามาเป็นส่วนประกอบยาแผนโบราณและยาบ ารุงก าลัง ความต้องการรับซื้อสัตว์ป่าหายากเพ่ือ
กิจการสวนสัตว์และการจัดแสดงสัตว์ จุดนี้เองเป็นต้นต่อการซื้อขายสัตว์ป่าหายาก เมื่อไหร่ที่มีความ
ต้องการสัตว์ป่าหายาก ก็จะมีผู้ลักลอบค้าน าเข้าสัตว์ป่าเสมอ เพราะมีความคุ้มค่า เพราะมีความ
ต้องการของบุคคลเฉพาะกลุ่ม  ที่ไม่สามารถควบคุมความต้องการของเขาได้ เพราะเป็นบันไดท่ี 5 
ของพวกเขา การซื้อขายสัตว์ป่าหายาก เล็กๆ น้อยๆ เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีความส าคัญ ท าให้
กระบวนการซื้อขายสัตว์ป่า มีความรุนแรงมากข้ึน ในยุคปัจจุบันนี้ มีการซื้อขายสัตว์ป่าผ่านโลก
ออนไลน์ มีการโชว์ภาพถ่ายของสัตว์ป่าหายาก และยังหาซื้อได้งานตามตลาดนัดต่างๆ เช่น ตลาดจัตุ
จักร เป็นต้น และยังสะท้อนถึงความเข้มงวดการด าเนินคดีกับผู้ที่ครอบครองสัตว์ป่า สัตว์ป่าเหล่านี้ไม่
ควรอย่างยิ่งที่จะมาอยู่ในกรงถ้าไม่ใช่เชิงวิชาการหรือเพาะพันธุ์ศึกษาเพื่อต่อยอดไม่ให้สูญพันธ์ต่อไป 
การซื้อขายสัตว์ป่ากลายเป็นธุรกิจผิดกฎหมายอันดับ 4 ของโลก ท าให้สังคมตั้งค าถามถึงพฤติกรรม
กลุ่มคนที่เลี้ยงสัตว์ป่าเหล่านี้ ท้าทายหรือตระหนักท่ีมีส่วนร่วมในการต่อต้านการซื้อขายสัตว์ป่าหรือไม่ 

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา (Objective of research)  

1. เพ่ือศึกษาถึงปัญหาและสาเหตุของสัตว์ป่าที่เข้ามาอยู่ในเมืองใหญ่ 
2. เพ่ือหามุมมอง เทคนิค และวิธีการใหม่ๆ ในการสร้างสรรค์ประติมากรรมเพ่ือสะท้อนอารมณ์

ความรู้สึกท่ีถูกกักขัง ขาดอิสระ จากพฤติกรรมสัตว์ป่าที่ถูกน ามาเลี้ยงในเมืองใหญ่ 
3. เพ่ือศึกษาสถานที่การติดตั้งงานประติมากรรม ให้คนในสังคมได้ตระหนักถึงพฤติกรรมสัตว์ป่า

ที่ถูกน ามาเลี้ยงในเมืองใหญ่ที่ 
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สมมติฐานของการศึกษา (Hypothesis to be tested) 

จากที่มาและความส าคัญของการสร้างสรรค์ประติมากรรม มีความคาดหวังว่างานการ
สร้างสรรค์ประติมากรรมเพ่ือให้ตระหนักถึงคุณค่าของสัตว์ป่าที่ถูกน ามาเลี้ยงในเมืองสะท้อนอารมณ์
ความรู้สึกท่ีถูกกักขัง ขาดอิสระ จากพฤติกรรมสัตว์ป่าและให้คนในสังคมได้ตระหนักถึงความ
เหมาะสมและความพร้อมในการน าสัตว์ป่าเหล่านั้นมาเลี้ยง 

 

ขอบเขตการศึกษา (Scope or Delimitation of the study) 

1. ศึกษาแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานภายในแนวคิดสัตว์ป่าถูกมาเลี้ยงในเมืองใหญ่ 
สะท้อนแง่มุมสังคมไทยและเพ่ือให้เกิดการตระหนักถึงคุณค่าของสัตว์ป่า 

2. ศึกษาขั้นตอนการสร้างโดยใช้เทคนิคทางด้านเซรามิกส์ และวัสดุอ่ืนๆ มาประยุกต์ใช้
ลักษณะเฉพาะบุคคล โดยใช้เทคนิคทางเซรามิกส์ เพื่อน ามาสร้างสรรค์งานผลงาน
ประติมากรรมเพ่ือให้คนในสังคมได้ตระหนักถึงคุณค่าของสัตว์ป่า 

3. ศึกษาเพ่ือหามุมมอง เทคนิค และวิธีการใหม่ๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเพ่ือ
สะท้อนอารมณ์ความรู้สึกท่ีถูกกักขัง ขาดอิสระ จากพฤติกรรมสัตว์ป่าที่ถูกน ามาเลี้ยงในเมือง
ใหญ่แสดงเอกลักษณ์เฉพาะของผู้ศึกษา เพ่ือให้แสดงออกถึงความงามตามแนวความคิด 

4. โครงการการออกแบบสื่อประติมากรรมเพ่ือให้ตระหนักถึงคุณค่าของสัตว์ป่าที่ถูกน ามาเลี้ยง
ในเมือง 3 ชุด มี  เพ่ือให้มีความสอดคล้องตามแนวความคิด  
 

ความจ ากัดความของการวิจัย (Limited of the study) 

เวลาที่ใช้ในการท าวิจัย  

วัดผลการศึกษาประมาณ 1 ปี 2 เดือน คาดว่าจะเริ่มงานวิจัย ตั่งแต่เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559 และ
เริ่มเสนอวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภายในเดือน สิงหาคม 2560 
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ศัพท์นิยาม (Definition) 

 สัตว์ป่า หมายความว่า สัตว์ทุกชนิด ไม่ว่าสัตว์บก สัตว์น้ า สัตว์ปีก แมลง หรือแมง ซึ่งโดย
สภาพธรรมชาติย่อมเกิดและด ารงชีวิตอยู่ในป่าหรือในน้ า และให้หมายความรวมถึงไข่ของสัตว์ป่า
เหล่านั้นด้วย แต่ไม่หมายความรวมถึงสัตว์พาหนะที่ได้จดทะเบียนท าตั๋วรูปพรรณ ตามกฎหมายว่า
ด้วยสัตว์พาหนะ และสัตว์พาหนะที่ได้มาจากการสืบพันธุ์ของสัตว์พาหนะดังกล่าว 

สัตว์ป่าสงวน หมายถึง สัตว์ป่าที่หายากตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ คือ นกเจ้าฟ้าหญิงสิ
รินธร , แรด , กระซู่, กูปรีหรือโคไพร , ควายป่า , ละองหรือละมั่ง , สมันหรือเนื้อสมัน , เลียงผาหรือ
เยืองหรือกูร าหรือโคร า , กวางผา , นกแต้วแร้วท้องด า ,นกกระเรียน , แมวลายหินอ่อน , สมเสร็จ , 
เก้งหม้อ , พะยูนหรือหมูน้ า และสัตว์ที่จะก าหนดเพ่ิม 

สัตว์ป่าคุ้มครอง หมายถึง สัตว์ป่าที่กฎกระทรวงก าหนดให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง เช่น ช้างป่า , 
ชะนี , ไก่ฟ้า , นกขุนทอง , เสือดาว , เสือโคร่ง , หมีด า ฯลฯ สัตว์ป่าใดจะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองต้องดู
ตามบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองในกฎกระทรวง 

ล่า หมายความว่า เก็บ ดัก จับ ยิง ฆ่า หรือท าอันตรายแก่สัตว์ป่าที่เจ้าของและอยู่อย่างเป็น
อิสระ รวมถึงการล่าไล่ การต้อน การเรียก หรือการล่อเพ่ือการกระท าดังกล่าวด้วย 

ซากของสัตว์ป่า หมายความว่า ร่างกายหรือส่วนของร่างของสัตว์ป่าที่ตายแล้ว หรือเนื้อของ
สัตว์ป่า ไม่ว่าจะได้ปิ้ง ย่าง รม ตากแห้ง หมัก หรือท าเพ่ือไม่ให้เน่าเปื่อย ไม่ว่าจะช าแหละ แยกออก 
หรืออยู่ในร่างของสัตว์นั้น และรวมถึง เขา หนัง กระดูก ฟัน งา ขนาย นอ เกล็ด เล็บ กระดอง เปลือก 
หรือส่วนต่างๆ ที่แยกออกจากร่างของสัตว์ป่าไม่ว่าจะยังมีชีวิตอยู่หรือตายแล้ว 

เพาะพันธุ์ หมายความว่า ขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่น ามาเลี้ยงไว้ด้วยการขยายพันธุ์สัตว์ป่า และ
รวมถึงขยายพันธุ์สัตว์ป่าด้วยวิธีผสมเทียม หรือย้ายฝากตัวอ่อนด้วย 

ค้า หมายความว่า ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน จ าหน่าย จ่าย แจก หรือโอนกรรมสิทธิ์ เพ่ือ
ประโยชน์ทางการค้า รวมถึง มีหรือแสดงไว้เพ่ือขายด้วย 

การล่าสัตว์ป่า ห้ามมิให้ผู้ใดล่าหรือพยายามล่าสัตว์ป่าสงวนหรือ สัตว์ป่าคุ้มครอง เว้นแต่เป็น
การกระท าโดยทางราชการเพ่ือประโยชน์ในการส ารวจ การศึกษาและการวิจัยทางวิชาการ การ
คุ้มครองสัตว์ป่า การเพาะพันธุ์ ซึ่งต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมป่าไม้ 

การเพาะพันธุ์สัตว์ป่า ห้ามมิให้ผู้ใดเพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง ยกเว้น เป็น
การเพาะพันธุ์สัตว์ป่าคุ้มครองบางชนิดที่ได้รับใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์จากอธิบดี หรือเป็นการ
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เพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวน หรือสัตว์ป่าคุ้มครองของผู้ได้รับใบอนุญาตในกิจการสวนสัตว์สาธารณะ ซึ่ง
ได้รับอนุญาตจากอธิบดีให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองที่อยู่ในการครอบครอง 

การครอบครองสัตว์ป่า หรือซากของสัตว์ป่า ห้ามมิให้ผู้ใดครอบครองสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่า
คุ้มครอง ซากสัตว์ป่าสงวน หรือซากสัตว์ป่าคุ้มครอง เว้นแต่จะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่ก าหนดให้
เพาะพันธุ์ได้ตามกฎหมาย ที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าว และต้องได้รับ
อนุญาตจากอธิบดี แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึง การครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองของผู้ได้รับใบอนุญาตเพาะพันธุ์ 
หรือได้มาจากการเพาะพันธุ์ หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าว หรือการครอบครองสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่า
คุ้มครองหรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าว ของผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งและด าเนินกิจการสวนสัตว์
สาธารณะ 

การค้าสัตว์หรือซากของสัตว์ป่า และผลิตภัณฑ์ที่ท าจากซากของสัตว์ป่าห้ามมิให้ผู้ใดค้าสัตว์
ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าสงวน ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ท าจากซาก
ของสัตว์ป่าดังกล่าว ยกเว้นเป็นการค้าสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ ซากของสัตว์ป่า
ที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ และได้รับอนุญาตจากอธิบดี 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ 

1. ผลงานศิลปะประติมากรรมสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกที่ถูกกักขัง จ ากัดบริเวณ ขาดอิสระไร้
ธรรมชาติ 

2. ให้คนในสังคมได้ตระหนักหรือฉุกคิด เกิดการตั้งค าถาม ถึงคุณค่าของสัตว์ป่าที่ถูกน ามาเลี้ยง

ที่ไม่ใช่ธรรมชาติ หรือในสถานที่ไม่เหมาะสม 
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วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

ตารางที่ 1  วรรณกรรมที่เก่ียวข้องสัตว์ป่า 

ล าดับ แหล่งที่มา 

ประเด็น 

ตลาด

การค้า

สัตว์

ป่า 

การ

ลักลอ

บค้า

สัตว์

ป่า 

แหล่ง

ค้าสัตว์

ป่า 

การ

รณรง

ค์ 

สถาน

ภาพ

สัตว์

ป่า 

อนุสัญ

ญาไซ

เตส 

ความรู้

สัตว์

ป่า 

รูปแบ

บ

การค้า 

สถาน

ภาพ

การ

คุ้มคร

อง 

บัญชี

ท้าย

อนุสัญ

ญา

(CITE

S) 

ระบบ

นิเวศ 

พฤติก

รรม

สัตว์

ป่า 

พฤติก

รรม

คน 

การ

วิจัย

สัตว์

ป่า 

กฎหม

าย

ด้าน

สัตว์

ป่า 

1.  ธัญญา  จั่นอาจและคนอืน่ๆ, คู่มือจ าแนกสตัว์ป่า(เพื่อป้องกันและปราบปรามการ

ลักลอบค้าสัตว์ป่า)กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพก์รนีแมคพาย, 2548. / / / / / / / /        

2.  กรมอทุยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช, คู่มือจ าแนกสัตว์ป่า(มกีารค้าระหว่าง

ประเทศผ่านประเทศไทย), 2556.       /  / /      

3.  อ านวย อินทรกัษ์, สัตว์ป่าน่าฉงน, นนทบุร:ี ส านักพมิพ์บ้านหนังสือ, กุมภาพนัธ์ 

2552.       /    / / /   

4.  ศิริพร ทองอารีย์และคนอื่นๆ, สัตว์ป่าสงวนในประเทศไทย, กรุงเทพฯ: ชุมนุม

สหกรณก์ารเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 1 ตุลาคม 2550.     /  /    /     

6 
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ตารางที่ 1  วรรณกรรมที่เก่ียวข้องสัตว์ป่า(ต่อ) 

5.  พงศกร ปัตตพงษ์และคนอืน่ๆ, Life of earth, กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพก์รนีแมค

พาย, พฤศจิกายน 2547.       /    / / /   

6.  สุดารา สุจฉายา, สัตว์ป่าเมืองไทยก่อนจะเหลือเพียงความทรงจ า, กรุงเทพฯ: ธี

ระการพิมพ,์ สิงหาคม 2531.       /    / /  /  

7.  นิดดา หงษ์วิวฒันแ์ละคนอื่นๆ, สัตว์โลกเพือ่นเรา, กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์คต,ิ 

พฤษภาคม 2556.       /    / /    

8.  ส านักอนรุักษ์สัตว์ป่า. กลุ่มงานวิจัย. เข้าถึงเมื่อ 11 ,มีนาคม 2560. เข้าถึงได้จาก

http://www.dnp.go.th/Wildlife/Wildlifeyearbook/report_of_year.htm              /  

9.  ส านักอนรุักษ์สัตว์ป่า. กฎกระทรวง. เข้าถึงเมื่อ 11 ,มีนาคม 2560. เข้าถึงได้จาก 

http://www.dnp.go.th/wildlifednp/index.php?option=com_content&

view=article&id=30&Itemid=6 

              / 

10.  เพชร มโนปวติร. WWF เปิดโครงการรณรงค์ต่อต้าน.การค้าสัตว์ป่า.เข้าถึงเมือ่ 

11, มีนาคม 2560. เข้าถึงได้จาก 

http://www.wwf.or.th/news_and_information/?206089/WWF-

launches-fight-against-wildlife-crime 

/ / /  /   /        

7 

http://www.dnp.go.th/wildlifednp/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=6
http://www.dnp.go.th/wildlifednp/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=6
http://www.wwf.or.th/news_and_information/?206089/WWF-launches-fight-against-wildlife-crime
http://www.wwf.or.th/news_and_information/?206089/WWF-launches-fight-against-wildlife-crime
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วิธีด าเนินการวิจัย (Research Methodology) 

1. ก าหนดขอบเขตของปัญหา 
2. ศึกษารวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งเอกสารและอินเตอร์เน็ต 
3. วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดให้มีความชัดเจนในการสร้างสรรค์ผลงาน 
4. สร้างสรรค์ผลงานแบบร่าง 2 มิติ พัฒนาแบบจ าลอง 3มิติ 
5. เสนอแบบร่าง 2มิติ และพัฒนาแบจ าลอง3มิติต่ออาจารย์ที่ปรึกษาองค์ประกอบศิลป์ เทคนิคการ

ตกแต่งเซรามิกส์ เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องและพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์ของรูปแบบเป็นระยะๆ 
6. ทดลองเทคนิคเซรามิกส์ เพ่ือน ามาสร้างสรรค์ผลงานโครงการการออกแบบโครงการสร้างสรรค์

ประติมากรรมเพ่ือสะท้อนพฤติกรรมสัตว์ป่าที่ถูกน ามาเลี้ยงในเมืองใหญ่ น ามาผสมผสาน น ามา
ประยุกต์ จึงท าให้เกิดงานประติมากรรมที่ร่วมสมัย 

7. ทดลองท าในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การใช้เซรามิกส์มาประยุกต์ใช้ร่วมกับวัสดุอ่ืนๆ 
ปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานจริง โดยขยายแบบจ าลอง 3มิติ วิเคราะห์ทัศนะธาตุตามหลัก
องค์ประกอบทางศิลปะของการสร้างสรรค์งานผลงานประติมากรรม 

8. น าเสนองานโครงการการออกแบบโครงการสร้างสรรค์ประติมากรรมเพ่ือสะท้อนพฤติกรรมสัตว์
ป่าที่ถูกน ามาเลี้ยงในเมืองใหญ่ทั้งการสร้างสรรค์ และเอกสารประกอบการ วิเคราะห์ผลงานการ
สร้างสรรค ์
 

การศึกษาเนื้อหาและการออกแบบโครงการสร้างสรรค์ประติมากรรมเพ่ือสะท้อนพฤติกรรม
สัตว์ป่าที่ถูกน ามาเลี้ยงในเมืองใหญ่ผ่านมุมมองของผู้วิจัยดังนี้ 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

Practice-led หรือ Practice-based  การสร้างสรรค์ศิลปะ – วิจัย เป็นการท างาน
สร้างสรรค์โดยให้การปฏิบัติเป็นเครื่องมือ น าไปสู่ความรู้ใหม่ ในสาขานั้น ๆ ทั้งนี้อาจเน้นถึงความรู้ที่
ได้จากกระบวนการศึกษาและ นาไปสูความรู้ใหม่ ในสาขานั้น ๆ ทั้งนี้อาจเน้นถึงความรู้ที่ได้จาก
กระบวนการศึกษาและ สร้างสรรค์ ที่แสดงออกด้วยความเป็นเอกลักษณ์ของผลงาน (Originality) 
หรือการพัฒนาความรู้ ในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ในสาขาหนึ่ง ๆ แนวทางการออกแบบพัฒนา
ผลงานสร้างสรรค์เชิงบูรณาการ การออกแบบสื่อประติมากรรมเพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าของสัตว์ป่าที่
ถูกน ามาเลี้ยงในเมืองใหญ่ 
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การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นวิธีค้นหาความจริงจากเหตุการณ์ และ
สภาพแวดล้อมที่มีอยู่ตามความเป็นจริง โดยพยายามวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์กับ
สภาพแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ (Insight) จากภาพรวมของหลายมิติ ความหมายนี้
จึงตรงกับความหมายของการวิจัยเชิงธรรมชาติ (Naturalistic Research) ซึ่งปล่อยให้สภาพทุกอย่าง
อยู่ในธรรมชาติ ไม่มีการจัดกระท า (Manipulate) สิ่งที่เกี่ยวข้องใดๆเลย 

แหล่งข้อมูล 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ เก็บข้อมูลภาคสนาม โดยการลงพื้นที่เก็บข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกระบวนการศึกษา
ค้นคว้า  
1.1. สัมภาษณ์บุคคล 

1.1.1.สพ.ญ.ณฐนน ปานเพ็ชร นางสาวณฐนน ปานเพ็ชร ต าแหน่ง นายสัตวแพทย์  
หน่วยงาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

1.1.2.นางสาวนนทกานต์ ฉันทศิลป์ ต าแหน่ง ผู้ช่วยสัตวแพทย์ หน่วยงาน กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

1.1.3.นายเผด็จ บุญขาว ต าแหน่ง นักวิจัย กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่าหน่วยงาน กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

1.2. ลงพื้นที่ภาคสนาม 
1.2.1.ส่วนราชการ 

1.2.1.1. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
1.2.1.2. ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า 

1.3. ตลาดนัดที่เป็นแหล่งซื้อขายสัตว์ป่า 
1.3.1.ตลาดนัดจัตุจักร 
1.3.2.ตลาดมืด 

1.4. สวนสัตว ์
1.4.1.สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบรุี 
1.4.2.สวนสัตว์ดุสิต(เขาดิน) จ.กรุงเทพมหานคร 
1.4.3.สวนสัตว์ห้างพาต้า จ.กรุงเทพมหานคร 
1.4.4.สวนสัตว์สนามจันทร์ จ.นครปฐม 

1.5. ธุรกิจร้านอาหารและร้านกาแฟ 
1.5.1.Little zoo café 
1.5.2.The Animal Café 
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2. ข้อมูลทุติยภูมิ ศึกษา ค้นคว้าข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ สื่อ
สารสนเทศ ตลอดจนเอกสารอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
2.1. ศึกษาข้อมูลสัตว์ป่าที่เก่ียวข้องกับแรงบันดาลใจ 
2.2. ศึกษาทฤษฎีในการออกแบบ 3 มิติ และน ามาสร้างสรรค์งานประติมากรรมเพ่ือสะท้อน

พฤติกรรมสัตว์ป่า 
2.3. ศึกษาพ้ืนที่การติดตั้งงานประติมากรรม 

 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการค้นคว้า 

1. เครื่องอัดเสียง 
2. กล้องถ่ายภาพ 
3. คอมพิวเตอร์ 
4. อุปกรณ์การท างานที่เกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์งาน 

 

น าเสนอผลงาน 

1. โครงการสร้างสรรค์ประติมากรรมเพื่อสะท้อนพฤติกรรมสัตว์ป่าที่ถูกน ามาเลี้ยงในเมืองใหญ่

จ านวน 3 ชุด 

2. จัดท าเอกสารวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
3. จัดนิทรรศการแสดงผลงานโดย เชิญผู้ทรงคุณวุติและผู้เกี่ยวข้องรับฟังการสรุปผล 
4. การเสนอผลงาน 

4.1. เผยแพร่ผลงานสู่สารธารณชน โดยด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลวิชาการผ่านช่องทางสื่อ
สาธารณะและวิธีการถ่ายทอดสดการายงานวิชาการด้วยวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video 
Conference)  

4.2. เผยแพร่ข้อมูลวิชาการโดยจัดนิทรรศการ " CODA " COOPERATION DESIGN ARTS 
นิทรรศการศิลปะการออกแบบเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิทยานิพนธ์หลักสูตรศิลป
มหาบัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดแสดงผล
งาน ตั้งแต่วันที่ 1-10 มิถุนายน 2560 ณ พิพิธภัณฑ์การออกแบบศิลปากร ตึกศิลป์ 3 คณะ
มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
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บทที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรม 

ผู้วิจัยต้องการสร้างสรรค์ประติมากรรมเพ่ือให้ตระหนักถึงคุณค่าของสัตว์ป่าที่ถูกน ามาเลี้ยง
ในเมืองใหญ่ และต้องการน าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับจากการศึกษา ปัญหาของสัตว์ป่าที่ถูกน ามาเลี้ยง
ในเมืองใหญ่ จนมองว่าเป็นเรื่องธรรมดา จนคนในปัจจุบันได้หลงลืมไปแล้วว่า แท้ที่จริงแล้วบ้านของ
พวกเขานั้นคือที่ป่าไม้ ท าให้สัตว์ป่าเหล่านั้นค่อยสูญพันธ์ไป และยังมีอีกหลายปัจจัยที่ท าให้สัตว์ป่านั้น 
ค่อยๆหายไปจนถึงแก่ความตาย เช่น กิจการสวนสัตว์และการจัดแสดงสัตว์ อย่างเช่น สวนสัตว์ที่ไม่ได้
มาตรฐาน ความต้องการ การบริโภคเนื้อสัตว์ป่า ที่นิยมน าไปส่งออกท่ีต่างประเทศ น าอวัยวะบางส่วน
มาท าเป็นเครื่องประดับเป็นต้น เนื่องจากในยุคสมัยในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงมากมาย เมื่อสื่อ
สังคมออนไลน์กลายเป็นตลาดค้าสัตว์ป่า ยิ่งกระตุ้นให้คนไทยเกิดค่านิยมในการอุปโภคและบริโภค
สัตว์กันมากขึ้น หันมาเลี้ยงสัตว์ป่ามากขึ้น มีสัตว์ป่านับร้อยที่ถูกลักลอบน ามาค้า และค่านิยมนี้เริ่ม
กระจายไปสู่กลุ่มคนเลี้ยงสัตว์ที่หลากหลาย และสถานการณ์การลักลอบค้าสัตว์ป่ามีความรุนแรงขึ้น
เพราะขบวนการค้าสัตว์ป่าเป็นกลุ่มคนที่มีอิทธิพลมาก จึงเกิดเป็นโครงการสร้างสรรค์ประติมากรรม
เพ่ือให้ตระหนักถึงคุณค่าของสัตว์ป่าที่ถูกน ามาเลี้ยงในเมืองใหญ่และเป็นการรณรงค์ให้หยุดการน า
สัตว์ป่ามาเลี้ยงในเมืองใหญ่หรือในที่ไม่เหมาะสม หยุดการค้าสัตว์ป่า หยุดการลักลอบซื้อขายและเพ่ือ
แก้ปัญหาสัตว์ป่าสูญพันธุ์ จึงท าให้เกิดการสร้างสรรค์ประติมากรรมเพ่ือให้ตระหนักถึงคุณค่าของสัตว์
ป่าที่ถูกน ามาเลี้ยงในเมืองใหญ่ที่แสดงถึงความสร้างสรรค์ มีทั้งเทคนิคต่างๆในการท า ไม่ว่าจะเป็น
เทคนิคทางเซรามิกส์ ลักษณะเป็นงานแบบประติมากรรมตกแต่ง มีการจัดวาง (Installation art) เพ่ือ
สะท้อนค่านิยมคนในสังคมและให้ตระหนักถึงคุณค่าของสัตว์ป่า 

ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมและน าเสนอสาระดังนี้ 

ส่วนที่1 ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับแรงบันดาลใจ 

ขั้นตอนการทบทวนวรรณกรรมจากข้อมูลเอกสาร 

1. หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ส านักหอสมุดกลาง 
2. ฐานข้อมูลออนไลน์ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า 
3. ข้อมูลเอกสารกลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 

และพันธุ์พืช 
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4. ข้อมูลเอกสารกลุ่มงานเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์
ป่า และพันธุ์พืช 

ส่วนที่2 ทฤษฎีในการออกแบบ 3 มิติ และน ามาสร้างสรรค์งานประติมากรรมเพ่ือสะท้อน
พฤติกรรมสัตว์ป่า 

ส่วนที่3 พ้ืนที่การติดตั้งงานประติมากรรม 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแรงบันดาลใจ 

 

ภาพที่ 1 สัตว์ป่าโคลงช้าง 

ที่มา: ส านักอุทยานแห่งชาติ. จุดชมช้างป่า. เขาถึงเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560, เขาถึงไดจาก 
http://park.dnp.go.th/visitor/scenicshow.php?id=280 
 

สัตว์ป่า เป็นทรัพยากรธรรมชาติอย่างหนึ่ง หมายถึง สัตว์ที่มนุษย์ไม่ได้เลี้ยงดู และมนุษย์ไม่ได้
เป็นเจ้าของ โดยทั่วไป เรามักหมายถึงเฉพาะสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังซึ่งแบ่งออกได้เป็นพวกๆ คือ 
สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์จ าพวกนก ปลา ที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ า
ตามธรรมชาติมักถือเป็นสัตว์ป่าด้วย ยกเว้นแมลงและไข่ของแมลง 

http://park.dnp.go.th/visitor/scenicshow.php?id=280
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สัตว์ป่า คือ สัตว์ทุกชนิดไม่ว่า สัตว์บก สัตว์น้ า สัตว์ปีก แมลง หรือแมง ซึ่งโดยภาพธรรมชาติ
ย่อมเกิดและด ารงชีวิตอยู่ในป่าหรือในน้ าและให้หมายความรวมถึงไข่ของสัตว์ป่าเหล่านั้นทุกชนิดด้วย 
แต่ไม่หมายความรวมถึงสัตว์พาหนะที่ได้จดทะเบียนท าตั๋วรูปพรรณตามกฎหมาย ว่าด้วยสัตว์พาหนะ
แล้วและสัตว์พาหนะที่ได้มาจากการสืบพันธุ์ของสัตว์พาหนะ ดังกล่าว ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ป่าไม้ 
อันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าได้ถูกท าลายลงไปมาก ตลอดจนการไล่ล่าของมนุษย์จึงท าให้
ปริมาณสัตว์ป่ามีจ านวนลดน้อยลงทุกปีจนบางชนิดสูญพันธุ์บางชนิดก็ใกล้จะสูญพันธุ์เพ่ือรักษาความ
สมดุลทางธรรมชาติจึงจ าเป็นที่เราจะต้องช่วยกันอนุรักษ์สัตว์ป่า 

 

ประเภทของสัตว์ป่า 

เพ่ือเป็นการปกป้องรักษาสัตว์ป่าให้มีชีวิตสืบต่อไปถึงอนุชนรุ่นหลังจึงมีการออก
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ภูมิพลอดุลเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 19 
กุมภาพันธ์ 2535 เป็นปีที่ 47 ในรัชกาลปัจจุบัน แบ่งสัตว์ป่าออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. สัตว์ป่าสงวน เป็นสัตว์ป่าที่หายากและปัจจุบันมีจ านวนน้อยมากบางชนิดสูญพันธุ์ไปแล้วมีอยู่ 
15 ชนิด คือ นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร แรด กระซู่ กูปรีหรือโคไพร ควายป่า ละองหรือละมั่ง 
สมันหรือ เนื้อสมัน เลียงผา นกแต้วแล้วท้องด า นกกระเรียน แมวลายหินอ่อน สมเสร็จ เก้ง
หม้อและพะยูนหรือหมูน้ า 

2.  สัตว์ป่าคุ้มครอง หมายถึง สัตว์ป่าตามที่กระทรวงก าหนดให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง และมีชื่ออยู่
ในบัญชีแนบท้ายของกฎกระทรวง เป็นสัตว์ทั้งท่ีปกติไม่นิยมใช้เป็นอาหารและใช้เป็นอาหาร
ทั้งท่ีไม่ใช่ล่าเพ่ือการกีฬาและล่าเพื่อการกีฬา ตามที่กฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนด
ไว้ ประกอบด้วยสัตว์ป่าจ าพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 201 ชนิด นก 952 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 
91 ชนิด สัตวส์ะเทินน้ าสะเทินบก 12 ชนิด แมลง 20 ชนิด ปลา 14 ชนิด และสัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลังอ่ืน ๆ 12 ชนิด เช่น กระทิง กระรอกบิน กวาง เก้ง ชะมด ชะนี ไก่ป่า นกยูง 
นกแร้ง นกเงือก งูสิง งูเหลือม ปูเจ้าฟ้า เป็นต้น ซึ่งกฎหมายไม่อนุญาตให้ล่าหรือมีไว้ใน
ครอบครอง ซึ่งรวมถึงซากของสัตว์เหล่านี้ด้วย เว้นแต่การกระท าโดยทางราชการ. 
 

คุณค่าของสัตว์ป่า 

สัตว์ป่าอ านวยประโยชน์นานาประการให้แก่มนุษย์และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ มากมาย 
อย่างไรก็ตามประโยชน์ส่วนใหญ่เป็นไปในทางอ้อมมากกว่าทางตรงจึงท าให้มองไม่ค่อยเห็นคุณค่าของ
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สัตว์ป่าเท่าที่ควร เมื่อเทียบกับทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ เช่น ป่าไม้ น้ า และแร่ธาตุ เป็นต้น ตัวอย่าง
คุณค่าของสัตว์ป่า เป็นต้นว่า 

1. ด้านเศรษฐกิจ ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจที่มนุษย์ได้จากสัตว์ป่าก็ได้แก่การค้าสัตว์ป่า หรือซากของ
สัตว์ป่าโดยเฉพาะหนังสือป่าในปีหนึ่ง ๆ ท ารายได้ให้กับประเทศและมีเงินหมุนเวียน
ภายในประเทศจ านวนไม่น้อย คุณค่าทางด้านเศรษฐกิจจะรวมถึงรายได้ต่าง ๆ จากการท่องเที่ยว
ในการชมสัตว์ด้วย 

2. การเป็นอาหาร มนุษย์ได้ใช้เนื้อของสัตว์ป่าเป็นอาหารเป็นเวลาช้านานแล้ว ซึ่งสัตว์ป่าหลายชนิด
ก็ได้พัฒนาจนกระทั่งกลายเป็นเลี้ยงไป สัตว์ป่าหลายชนิดตามธรรมชาติคนก็ยังนิยมใช้เนื้อเป็น
อาหารอยู่ เช่น หมูป่า เก้ง กวาง กระจง กระทิง นกเขาเปล้า นกเป็ดน้ า ตะกวด แย้ เป็นต้น 
อวัยวะของสัตว์ป่าบางอย่าง เช่น นอแรด กระโหลก เลียงผา เขากวางอ่อน เลือดและกระเพาะ
ค่าง ดีของหมี ดีงูเห่า ก็ยังมีผู้นิยมดัดแปลงเป็นอาหาร หรือใช้เป็นเครื่องยาสมุนไพรอีกด้วย 

3.  เครื่องใช้เครื่องประดับ นอกจากเนื้อของสัตว์ป่าและส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ป่าจะใช้เป็นอาหาร
และยาแล้ว อวัยวะบางอย่างของสัตว์ป่าก็ยังใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ได้อีกมากมาย เช่น หนังใช้ท า
กระเป๋า รองเท้า เครื่องนุ่งห่ม งาช้าง ใช้เป็นเครื่องประดับ กระดูก เขาสัตว์ใช้ท าด้ามมีดด้าม
เครื่องมือ หรือแกะสลักต่าง ๆ เป็นต้น 

4.  การนันทนาการและด้านจิตใจ นับเป็นคุณค่าอันยิ่งใหญ่ของสัตว์ป่า แต่ไม่สามารถประเมินเป็น
ตัวเงินได้โดยง่าย การท่องเที่ยวชมสัตว์ป่าในสวนสัตว์ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและ
แหล่งสัตว์ป่าอ่ืน ๆ นับเป็นเรื่องนันทนาการทั้งสิ้นเช่นเดียวกับการสงสารสัตว์ป่าที่ถูกทรมาน 
กักขัง หรืออ่ืนใดก็ตามที สัตว์อยู่อย่างไม่ผาสุกก็เป็นเรื่องจิตใจ รวมตลอดท้ังการท่องเที่ยวป่าเห็น
สัตว์ป่าหรือไม่เห็นสัตว์ป่า ซึ่งควรประดับความงามตามธรรมชาติเป็นทั้งนันทนาการและด้าน
จิตใจทั้งสิ้น 

5. ด้านวิทยาศาสตร์ การศึกษา และการแพทย์ สัตว์ป่านับมีคุณค่าใหญ่หลวงที่ท าให้
นักวิทยาศาสตร์ นักการศึกษาและแพทย์ ประสบผลส าเร็จในด้านการค้นคว้าทดลองต่าง ๆ โดย
ขั้นแรกเขาทดลองกับสัตว์ป่าเสียก่อน เช่น ทดลองกับหนู กระแต ลิง จากนั้นจึงน าไปใช้กับคน
การค้นคว้า ทดลองเหล่านี้หากไม่มีสัตว์ป่าเป็นเครื่องทดลองก่อนแล้ว ก็อาจจะมีผลสะท้อนถึงคน
อย่างมาก 

6.  เป็นตัวควบคุมสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ สัตว์ป่านับได้ว่าเป็นตัวควบคุมสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สัตว์ด้วยกันเอง ท าให้ผลกระทบต่อคนบรรเทาเบาบางลงไปไม่มากก็น้อย เช่น ค้างคาวกินแมลง 
นกฮูกและงูสิงกินหนูต่าง ๆ นกกินตัวหนอนที่ท าลายพืชเศรษฐกิจ เป็นต้น ซึ่งหากไม่มีสัตว์ป่าต่าง 
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ๆ ดังกล่าวแล้วคนอาจจะต้องเสียเงินทองจ านวนมากกว่าเป็นอยู่ในปัจจุบันที่จะต้องก าจัดศัตรูทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมเหล่านี้ 

7. คุณค่าของสัตว์ป่าต่อทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ คนส่วนใหญ่มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่าง
ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ อย่างชัดเจน โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ เป็นต้นว่า ป่าไม้ท าให้สัตว์ป่า
มีที่อยู่อาศยั เป็นอาหาร และเป็นที่หลบภัย ป่าไม้ท าให้ดินอุดมสมบูรณ์ ป้องกันการกัดเซาะของ
น้ า ลม ป่าไม้ช่วยท าให้มีน้ าไหลตลอดปี น้ าใสสะอาดปราศจากตะกอน ป่าไม้ช่วยท าให้ฝนตก 
บรรเทากระแสลมพายุ ป่าไม้ท าให้อากาศไม่ร้อนไม่หนาว ป่าไม้เป็นแหล่งสะสมแร่ธาตุและป่าไม้
ท าให้มนุษย์ได้ใช้สอย ขาดป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ก็อยู่ไม่ได้ ท านองเดียวกันกับ
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ที่คนจะมองเห็นความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ยกเว้นสัตว์ป่ามักจะ
มองเห็นเฉพาะต้องอาศัยทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ เท่านั้น แต่ในข้อเท็จจริงแล้ว สัตว์ป่าก็มีผลต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ไม่น้อยเช่นเดียวกัน อย่างเช่นทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า ก็มีส่วนช่วย
หลายอย่าง เช่น 
7.1. สัตว์ป่าช่วยท าลายศัตรูป่าไม้ ต้นไม้ในป่าจะมีศัตรูตามธรรมชาติเสมอ ๆ เช่น โรคและแมลง 

เป็นต้น แต่ศัตรูเหล่านี้จะไม่ระบาด โดยเฉพาะแมลงหากมีตัวท าลายสัตว์ป่าหลายชนิดเป็น
ตัวก าจัดแมลงนอกจากท่ีกล่าวไปแล้วก็มี เช่น นกหัวขวาน นกไต่ไม้ จะกินแมลงและตัว
หนอน ตามล าต้น นกกินแมลง นกจับแมลง จะกินแมลงที่มาท าลายใบ ดอก และผล ตุ่น 
หนูผี จะกินหนอนที่มากินรากและล าต้นใต้ดิน หากปราศจากสัตว์เหล่านี้แล้วต้นไม้จะได้รับ
ความเสียหายและอาจจะตายในที่สุด 

7.2. สัตว์ป่าช่วยผสมเกสรดอกไม้ ต้นไม้ผสมเกสรได้นั้นอาศัยปัจจัยหลายอย่างช่วย เช่น ลม และ
แมลงส าหรับสัตว์ป่าบางชนิดก็เป็นตัวที่ช่วยผสมเกสรด้วย เช่น นกกินปลี นกปลีกล้วย และ
ค้างคาวกินน้ าหวานดอกไม้ เป็นต้น สัตว์ป่าเหล่านี้จะช่วยผสมเกสรดอกไม้ในขณะที่กิน
น้ าหวานดอกไม้จากดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่งหรือจากต้นหนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่ง ท านอง
เดียวกับลมและแมลงดังกล่าวแล้ว 

7.3. สัตว์ป่าช่วยในการกระจายเมล็ดพันธุ์ไม้ สัตว์ป่าบางชนิด เช่น นกขุนทอง นกเงือก ค้างคาว
บางชนิด ลิง ค่าง ชะนี กวาง เก้ง กระทิง วัวแดง เป็นต้น จะกินผลไม้เป็นอาหาร แล้วคาย
หรือถ่ายเมล็ดออกมาตามท่ีต่าง ๆ เมล็ดไม้บางชนิดไม่ได้รับความเสียหายใด ๆ ในการผ่าน
กระเพาะของสัตว์เหล่านี้ก็เท่ากับสัตว์ป่าช่วยในการกระจายเมล็ดพันธุ์ไม้ไปในที่ต่าง ๆ ที่
สัตว์ท่องเที่ยวไปแล้วคายหรือถ่ายเมล็ดไม้ออกมา 

7.4. สัตว์ป่าช่วยท าให้ดินอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น มูลของสัตว์เกือบทุกชนิดใช้เป็นปุ๋ยได้อย่างดี เท่ากับ
เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน ในขณะเดียวกันเมื่อสัตว์ป่าตายลง ซากของสัตว์ป่าก็จะ
กลายเป็นปุ๋ยได้เช่นเดียวกัน ทุกวันนี้เกิดปัญหาการดัดแปลงมูลของสัตว์ป่าบางชนิด เช่น มูล
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ของค้างคาว ซึ่งมีอยู่มากมายตามถ้ าต่าง ๆ ให้ใช้อย่างถูกต้อง ก็จะท าให้แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ 
ทุกวันนี้แม้ว่าจะใช้มูลค้างคาวเป็นปุ๋ยอยู่บ้าง ก็อยู่เฉพาะในวงจ ากัด ในปัจจุบันวงการป่าไม้
เองก็ต้องใช้ปุ๋ยในสวนป่าเหมือนกันทั้งนี้เนื่องจากการท างานสัตว์ป่าออกไปเกือบหมดป่า
นั่นเอง 
 

ปัญหาทรัพยากรสัตว์ป่า 

ในปัจจุบันสัตว์ป่ามีจ านวนลดน้อยลงมาก ชนิดที่สมัยก่อนมีอยู่ชุกชุมก็ไม่ค่อยได้พบเห็นอีก
บางชนิดก็ถึงกับสูญพันธุ์ไปเลย ปัญหานี้สาเหตุมาจาก 

1. ถูกท าลายโดยการล่าโดยตรงไม่ว่าจะล่าเพื่ออาหารหรือเพ่ือการกีฬาหรือเพ่ืออาชีพ 
2. การสูญพันธุ์หรือลดน้อยลงไปตามธรรมชาติของสัตว์ป่าเอง ถ้าหากไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับ

ความเปลี่ยนของสภาพแวดล้อมได้ หรือจากสาเหตุภัยธรรมชาติต่าง ๆ เช่น น้ าท่วม ไฟป่า 
3. การน าสัตว์ป่าต่างถิ่น (Exotic animal) เข้าไปในระบบนิเวศสัตว์ป่าประจ าถิ่น ท าให้เกิดผล

กระทบต่อระบบนิเวศ ความสมดุลของสัตว์ป่าประจ าถิ่นจนอาจเกิดการสูญพันธุ์ 
4. การท าลายถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ซึ่งก็ได้แก่การที่ป่าไม้ถูกท าลายด้วยวิธีการต่าง ๆ ไม่ว่าจะ

โดยถากถางและเผาเพ่ือท าการเกษตรกิจกรรมการพัฒนา เช่น การตัดถนนผ่านเขตป่า การสร้าง
เขื่อน ฯลฯ ท าให้สัตว์ป่าบางส่วนต้องอพยพไปอยู่ที่อ่ืนหรือไม่ก็เสียชีวิตขณะที่ถิ่นที่อยู่อาศัยถูก
ท าลาย 

5. การสูญเสียเนื่องจากสารพิษตกค้าง เมื่อเกษตรกรใช้สารเคมีในการเพาะปลูก เช่น ยาปราบ
ศัตรูพืชจะท าให้เกิดการสะสมพิษในร่างกายท าให้บางชนิดถึงกับสูญพันธุ์ได้ 
 

การอนุรักษ์สัตว์ป่า 

สัตว์ป่ามีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมซ่ึงรวมถึงคนเราด้วยทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม จึงต้องมี
วิธีการป้องกันและแก้ไขไม่ให้สัตว์ป่าลดจ านวนหรือสูญพันธุ์ด้วยการอนุรักษ์สัตว์ป่า ดังนี้ 

1. ก าหนดกฎหมายและวิธีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ป่าเป็นแหล่งอาหารที่อยู่อาศัยของ
สัตว์ป่า อาทิ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขตเพาะพันธุ์สัตว์ป่า ฯลฯ ให้มีมาก
เพียงพอ 

2. การรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้เห็นความส าคัญในการอนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างจริงจัง 
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3. การไม่ล่าสัตว์ป่า ไม่ควรมีการล่าสัตว์ป่าทุกชนิด ทั้งสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าคุ้มครองเพราะ
ปัจจุบันสัตว์ป่าทุกชนิดได้ลดจ านวนลงอย่างมากท าให้ขาดความสมดุลทางธรรมชาติ 

4. การป้องกันไฟป่า ไฟป่านอกจากจะท าให้ป่าไม้ถูกท าลายแล้วยังเป็นการท าลายแหล่งอาหาร
และท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ป่าด้วย 

5. การปลูกฝังการให้ความรัก และเมตตาต่อสัตว์อย่างถูกวิธีสัตว์ป่าทุกชนิดมีความรักชีวิต
เหมือนกับมนุษย์ การฆ่าสัตว์ป่า การน าสัตว์ป่ามาเลี้ยงไว้ในบ้านเป็นการทรมานสัตว์ป่า ซึ่ง
มักไม่มีชีวิตรอด 

6. การเพาะพันธุ์เพ่ิมสัตว์ป่าที่ก าลังจะสูญพันธุ์หรือมีจ านวนน้อยลง ควรมีการเพาะพันธุ์
ขยายพันธุ์ให้มีจ านวนเพ่ิมขึ้น เพื่อเป็นการทดแทนและเร่งให้มีสัตว์ป่าเพ่ิมมากข้ึน 

 

ภาพที่ 2 Exotic Animal 

ที่มา: ACVC all creatures veterinary care mall Mammal. Avian and Exotic Animal 
Medicine and Surgery.  Accessed March9, 2017, available from 
http://acvcpets.com/services-we-offer/small-mammal-avian-and-exotic-animal-
medicine-and-surgery/ 
 
Exotic Pets 

สัตว์(เลี้ยง)ประหลาด เป็นสัตว์ที่ไม่ค่อยมีใครเอามาเลี้ยงกัน และไม่ได้จ ากัดว่าจะต้องเป็นสัตว์
ชนิดใด เพียงแค่แปลก พิเศษ (exotic) และมีการเลี้ยงเอาไว้เล่น คลายเหงา (pets) ก็นับได้ว่าเป็น 
Exotic Pets แทบท้ังสิ้น เช่น สัตว์ที่น าเข้าจากต่างประเทศ สัตว์เลื้อยคลาน หรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงใน
ฟาร์มที่มีการเพาะพันธุ์ให้แตกต่างจากเดิม Exotic Pets คือพวกสัตว์พ้ืนบ้านที่มีตามชนบท อย่าง
กระรอก กระแต เต่าญี่ปุ่น หมูแคระ หรือสัตว์ที่น าเข้ามาเป็นสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ เช่น แรคคูน เฟอ

http://acvcpets.com/services-we-offer/small-mammal-avian-and-exotic-animal-medicine-and-surgery/
http://acvcpets.com/services-we-offer/small-mammal-avian-and-exotic-animal-medicine-and-surgery/
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เรท (สัตว์ตระกูลพังพองและนาก) ชูก้าไกลเดอร์ (Sugar Glider) หรือจิงโจ้บิน ลักษณะของพวกมันที่
มีขนนิ่มปุกปุย น่ารัก ขนาดเล็ก ท าให้อดเอ็นดูไม่ต่างจากหมาหรือแมว สิ่งส าคัญส าหรับผู้สนใจเลี้ยง 
Exotic Pets คือสัตว์เหล่านี้เป็นสัตว์เลี้ยง ซึ่งแปลว่าเขาถูกเพาะพันธุ์มาเพ่ือให้แตกต่างจากสัตว์ที่เจอ
ตามธรรมชาติ เช่น มีสีสันแตกต่างออกไป นิสัยต่างออกไป 

 

สัตว์ป่าที่ถูกน ามาเลี้ยงในเมือง 

สวนสัตว์ในเมือง 

สวนสัตว์ (อังกฤษ: Zoo, Zoological park) คือสถานที่จัดแสดงสัตว์ป่าที่จับมาได้จากป่า
ใหญ่ หรือน าเข้าจากต่างประเทศ และมีส่วนอนุรักษ์วิจัยเพ่ือศึกษาชีวิตของสัตว์ป่าทุกชนิด จะเป็น
สัตว์ป่า สัตว์ปีก สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์น้ าที่จับมาจากทะเลบ้างแม่น้ าบ้าง สวนสัตว์นับเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวอย่างหนึ่ง ที่ดึงดูดผู้ชมเป็นจ านวนมาก การจัดแสดงมักมีการแบ่งเป็นโซน โดยเน้นให้เห็น
สภาพความเป็นอยู่ หรือจัดกลุ่มสัตว์เป็นประเภทๆ เช่น ตามความแตกต่าง/คล้ายกันของสัตว์ 
(Systematic Theme) , ตามถิ่นก าเนิด (Zoogeographic Theme) , ตามสภาพแวดล้อมของ กลุ่ม
สัตว์ (Ecological Theme) , ตามพฤติกรรม (Behavioral Theme) , ตามความนิยม (Popular 
Theme) และ สวนสัตว์เปิด (Open Zoo) ในส่วนสวนสัตวเ์ปิด อาจมี Theme ย่อยท่ีน่าสนใจ เช่น
จัดให้มีการจ าลองหมู่บ้านคนป่าในเคนยา ที่ San Diego Wild Park เป็นต้น นอกจากนี้สวนสัตว์อาจ
มีสวนสัตว์เด็ก (Children Zoo) [1] คล้ายสนามเด็กเล่น มีร้านขายของที่ระลึก และร้านอาหารใน
สวนสัตว ์

 

พัฒนาการของสวนสัตว์ 

 ในอดีตสวนสัตว์จะเป็นส่วนหนึ่งของสวนของคหบดีหรือคนชั้นสูง ในการสะสมหรือรวบรวม
สัตว์ที่หายากเพ่ืออวดโชว์กันในแวดวงสังคมชั้นสูง ในยุโรปสวนสัตว์มักเป็นส่วนหนึ่งของพระราช
อุทยานและตั้งอยู่ในเขตพระราชวัง เช่น พระราชวังเชินบรุนน์ ในออสเตรีย เดิมสวนสัตว์ในยุคแรกๆนี้ 
เป็นเพียงกรงหรือคอกกักขังสัตว์ ต่อมามีการรวมเข้ากับสวนหรืออุทยาน มีการปลูกต้นไม้ น้ าพุประดับ
ตกแต่ง 

จนปัจจุบันในหลายๆประเทศ ได้ปรับปรุงสวนสัตว์ที่มีอยู่เดิมให้มีสภาพแวดล้อมเหมาะกับ
สัตว์มากข้ึน ได้แก่ การสร้างคูน้ า หรือรั้วที่กลมกลืนกับธรรมชาติ และเปิดให้ดูเป็นแหล่งศึกษาหา
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ความรู้ เช่นเดียวกับ พิพิธภัณฑ์ นอกจากนี้ยังพัฒนาจนเป็นธุรกิจของสวนสัตว์ ในภาคเอกชนอาจ
จัดสร้างสวนสัตว์ที่มีการผสมผสานสวนสนุกหรือสวนที่มีการจัดแสดงอ่ืนๆเข้าด้วยกัน หรือแบ่งเป็น
ประเภทย่อยๆของสวนสัตว์ออกไป เช่น พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า สวนสัตว์กลางคืน สวนนก เป็นต้น 

สวนสัตว์ในประเทศไทย มีหน่วยงานราชการ ชื่อ องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ดูแล โดยมีสวนสัตว์อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบทั้งสิ้น 7 แห่ง คือ สวนสัตว์ดุสิต สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 
สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์อุบลราชธานี และสวนสัตว์
ขอนแก่น 

 

ธุรกิจร้านอาหาร 

 ปัจจุบันกระแสคาเฟ่สัตว์เลี้ยงได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะคาเฟ่สุนัขและคาเฟ่
แมวที่ผุดขึ้นมากมาย เอาใจสาวกคนรักน้องหมาน้องแมว  กลายเป็นธุรกิจที่มาแรงไม่แพ้คาเฟ่ขนม
หวาน  ซึ่งอาจจะเป็นจุดสร้างแรงบันดาลใจให้เติมต่อความฝันคนที่อยากเปิดคาเฟ่สัตว์เลี้ยง แต่การท า
ธุรกิจนี้ก็ใช่ว่าจะเป็นเรื่องง่าย  เมื่อพูดถึงคาเฟ่สัตว์เลี้ยง จ าเป็นต้องมีดาวเด่นประจ าร้านที่สามารถ
เรียกแขกกลุ่มคนรักสัตว์ให้มาเยี่ยมถึงท่ีร้านเพ่ือถ่ายรูปและสัมผัสกับสัตว์เลี้ยง เหล่านี้และมาซื้อสินค้า
บริการของเราไปในตัว เรียกว่า ต้องมีโจทย์ที่เพ่ิมขึ้นมากกว่าร้านอาหารแนวทั่วไปเพราะยังต้องมีเรื่อง
ของการดูแลสวัสดิภาพน้องสัตว์แต่ละตัวและสวัสดิภาพของคุณลูกค้าด้วย คาเฟ่แนวสัตว์แนวExotic 
ที่สร้างชื่อดังไกลออกนอกประเทศ  

การเปิดคาเฟ่สัตว์Exotic ที่มีท้ัง จิ้งจอก เฟนเน็คฟ็อกซ์  แรคคูน เมียร์แคท แมวป่าคาราคัล 
ใครๆก็อยากมาถ่ายรูปด้วย ที่มาเป็นลูกค้าที่มาจากธุรกิจขายสัตว์ ก็มีการบอกต่อผ่านทวิตเตอร์  
เฟซบุ๊ค และรีวิว  มีการแชร์ต่อๆกันไปสู่วงกว้างถึงกลุ่มคนที่รักสัตว์แต่ไม่เคยเป็นลูกค้าร้านขายสัตว์ 
และไม่ใช่แค่ดังในกลุ่มคนไทยที่รักสัตว์เท่านั้น  แต่ยังดังไปถึงแถบเอเชีย ท าให้มีนักท่องเที่ยวจาก
หลายชาติไม่ว่าจะเป็นชาวจีน  ไต้หวัน  สิงค์โปร์  ฮ่องกง  มาเลเซีย  ต่างอยากมาสัมผัสสัตว์เลี้ยง
เหล่านี้  มีสื่อช่อง CNN ของไต้หวันบินมาท าข่าวถึงที่ร้านเลยทีเดียว  นอกจากนี้ยังได้ลงสื่อนิตยสาร
ของแอร์เอเชีย  ฉบับเดือนพฤษภาคมท่ีผ่านมา  ท าให้เป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวชาวเอเชียยิ่งขึ้นไป
อีก  เป็นความโด่งดังที่ได้มาจากเจ้าสัตว์แปลกแต่น่ารักน่าเอ็นดูเป็นจุดเด่นนั่นเอง การเปิดคาเฟ่สัตว์
Exotic ทุก 1 เดือน จะมีหมอเฉพาะทางด้านสัตว์ Exotic มาตรวจสุขภาพเสมอ  และยังมีการ
หมุนเวียนสัตว์บางชนิดกลับไปที่บ้านเพื่อให้พักผ่อนได้อย่างเต็มท่ี  บางครั้งมีออกงาน Event 
ถ่ายภาพลงสื่อ   
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 การเปิดคาเฟ่สัตว์Exotic ต้องใช้งบประมาณในการลงทุนสูง ยิ่งต้องหากลยุทธ์ กลวิธีต่างๆ 
เพ่ือสร้างรายได้ให้ธุรกิจเติบโต ที่ไม่ได้หวังพ่ึงรายได้จากการขายสัตว์ Exotic เพียงอย่างเดียว  แต่หัน
มามุ่งเน้นเรื่องเมนูอาหารให้มีความหลากหลายขึ้นและรสชาติอาหารต้องอร่อย เพ่ือสร้างโอกาสการ
ขายให้มากข้ึน เป็นช่องทางหารายได้อีกทางหนึ่ง และเป็นช่องทางหลักที่มาแรง  

 

แหล่งซื้อขายสัตว์ป่า 

ตลาดนัดจตุจักร  

 

ภาพที่ 3 ตลาดนัดจตุจักร 

ที่มา:ธนพร ทองมั่น. ตลาดนัดจตุจักร. เข้าถึงเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560. เข้าถึงได้จาก 
https://sites.google.com/site/khimm2542/tlad-nad-swnctucakr 
 
 เป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว ที่ตลาดนัดจตุจักรถูกตราหน้าจากวงการอนุรักษ์ท่ัวโลกว่า เป็นแหล่ง
ค้าขายสัตว์ป่าขนาดใหญ่ใจกลางกรุงเทพฯ แม้จะมีความพยายามกวาดล้างกันหลายายครั้งหลายยุค
หลายสมัย แต่ในมุมหนึ่งของตลาดนัดจตุจักรยังกลับมาเป็นฝันร้ายของวงการอนุรักษ์สัตว์ป่าได้อยู่
เสมอ 

 ความจริงตลาดนัดวันอาทิตย์ของกรุงเทพฯ เป็นสถานที่ๆมีการค้าขายสัตว์ป่าจนเป็นที่รู้จักกัน
มานาน เดิมทีใช้สนามหลวงเป็นสถานที่ค้าขาย จนย้ายมาบริเวณสวนจตุจักรช่วงปลายปี 2524 

https://sites.google.com/site/khimm2542/tlad-nad-swnctucakr
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สถานที่ใหม่ซึ่งกว้างขวางขึ้น ท าให้ตลาดขยายตัว จ านวนร้านขายสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงเพ่ิมข้ึนเป็น
ทวีคูณจนเมื่อไม่ก่ีปีมานี้หน่วยงานของรัฐหลายแห่งที่มีที่ดินอยู่บริเวณใกล้เคียงได้อนุญาตให้เอกชนเข้า
ด าเนินการใช้พื้นที่โดยรอบสวนจตุจักรเพ่ือให้ผู้ค้ารายย่อยได้เช่าท าประโยชน์ต่ออันท าให้เกิดตลาดนัด
เอกชนใหม่มาอีก 2 แห่งคือ ตลาดนัดซันเดย์ และตลาดนัดจตุจักรพลาซ่า พ้ืนที่ดังกล่าวยังขาดสิ่ง
อ านวยความสะดวกท่ีเหมาะสม ร้านค้าที่เกิดข้ึนหลายร้านจึงอยู่ในสภาพแออัด และได้กลายเป็นแหล่ง
ชุมนุมของร้านค้าที่ลักลอบขายสัตว์ป่าผิดกฎหมายมากกว่าบริเวณตลาดนัดจตุจักรเสียอีก 

 ช่วงปี 2530-2531 มีการส ารวจพบว่า มีนกป่าวางขายอยู่ตลาดนัดจตุจักรถึง 276 ชนิด เป็น
จ านวนกว่า 7 หมื่นตัว ร้อยละ 95 ของนกที่พบทั้งหมดเป็นชนิดที่พบในประเทศไทย  นอกจากนั้นยัง
พบซากสัตว์ป่าวางขายอย่างเปิดเผยมากมาย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากเขาสัตว์ หนังสือ แต่ภายหลังมี
การออกพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี 2535 เจ้าหน้าที่ของภาครัฐเข้มงวดและเอาจริง
เอาจังกับการขายสัตว์ป่าในบริเวณสวนจตุจักรมากขั้น หลายคนรู้สึกว่าชื่อเสียงของตลาดนัดจตุจักรใน
ฐานะแหล่งค้าสัตว์ป่าคงเป็นต านานไปแล้ว 

 ปลายปี 2543 สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ได้ส ารวจการค้านกในตลาด
นัดจตุจักรและบริเวณใกล้เคียงอีกครั้งในระหว่างเดือนธันวาคม 2543 ถึง พฤษภาคม 2544 พบว่า
ตลอดการส ารวจ 24 ครั้ง มีนกถูกน ามาขายทั้งหมด 121 ชนิด รวม 36,495 ตัว ในจ านวนนี้เป็นนก
ไทยถึง 53 ชนิด ที่น่าตกใจคือ 47 ชนิด ที่น ามาขายเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎหมายและมีจ านวน
ทั้งสิ้นถึง 6,215 ตัว นกท่ีได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายเหล่านี้ล้วนถูกจับมาจากธรรมชาติ อาทิ นก
แก๊ก นกแต้วแล้วหูยาว นกกระติ๊ดใหญ่ปากเหลือง นกกระรางคอด า นกแก้วโม่ง และเหยี่ยวขาว 

 การส ารวจดังกล่าวยังได้บันทึกกลวิธีในการขายพบว่า วันพุธและพฤหัสบดีเป็นวันที่มีการ
ค้าขายนกมากที่สุด โดยกปกตินกจะถูกน ามาส่งวันอังคาร และชั้นพุธช่วงก่อน 8.00 น. และเริ่มต้น
ขายราว 11.00 น. นกที่ถูกส่งมา จะถูกน ามาวางไว้หลังแทงก์น้ าของแผงร้านค้าเพ่ือปกปิดไม่ให้คน
เห็นจนกว่าจะถึงเวลาขาย คนส่งนกและสัตว์ป่าจะใช้รถกระบะขนส่ง ซึ่งบางรายจะเปิดขายที่หลังรถ
เลยเพ่ือสะดวกในการซ่อนหลักฐานและหลบหนี ซึ่งในวันเวลาดังกล่าวลูกค้าประจ า จะแวะมาดูทุก
สัปดาห์ จากการพูดคุยของคณะส ารวจท าให้ได้ข้อมูลว่าข้าราชการหลายท่านเป็นลูกค้าประจ าที่ซ้ือนก
ป่า ซึ่งเป็นสิ่งผิดกฎหมาย คนขายอ้างว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างแมวป่า เสือโคร่ง หรือแม้แต่สมเสร็จ 
ซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวน 1 ใน 15 ชนิดของประเทศไทยก็สามารถสั่งซื้อได้ โดยสัตว์หายากเหล่านี้จะมี
ราคาแพงมากและน ามาแสดงไม่ได้แต่จะซ่อนไว้ที่อ่ืน ลูกค้าประจ าหรือผู้ที่ซื้อต้องการจริงๆจะมา
ติดต่อกับผู้ขายและรับของกันโดยตรง บางรายให้ข้อมูลว่ามีการส่งออกนกป่าบางชนิดไปขายยัง
ต่างประเทศเป็นพันๆตัว เช่น นกกางเขนดงท่ีถูกส่งไปยังประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีความต้องการนกชนิดนี้
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สูง โดยเฉพาะตัวที่มีหางยางสมบูรณ์ พ่อค้าบางรายเปิดเผยว่า นกหายากมากๆบางชนิด เช่น นก
กระเรียน นกช้อนหอย ได้รับต่อมาจากตลาดตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา 

 

“การค้าสัตว์ป่าที่ตลาดนัดจตุจักรนั้น แม้จะถือเป็นเพียงส่วนปลายของปัญหาที่ใหญ่โตและซับซ้อน
ระดับประเทศ แต่ต้องถือว่าเป็นส่วนที่มรความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นตลาดขายส่งที่มีพ่อค้าคน
กลางอยู่เป็นจ านวนมาก บุคคลเหล่านี้มีบทบาทสูงในการสร้างความต้องการของตลาดค้าสัตว์ป่า และ
ท าให้เกิดการสั่งซื้อสัตว์ทั่วประเทศ อันเป็นต้นต่อของปัญหาอย่างแท้จริง ถ้ามีการปราบปรามผู้ค้าสัตว์
ป่าในตลาดจตุจักร และบริเวณใกล้เคียงอย่างเข้มงวด ย่อมเป็นการประกาศให้เห็นถึงความเอาจริงเอา
จังในการแก้ปัญหาของภาครัฐซึ่งหน่วยงานเอกชนค้านการอนุรักษ์พร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่าง
เต็มที่” 

(สุรพล ดวงแข) 

 สัตว์ป่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติ ที่มนุษย์ไม่ได้เป็นเจ้าของ สัตว์ป่าเหล่านั้นล้วนมีคุณค่า สัตว์
ป่าอ านวยประโยชน์นานาประการให้แก่มนุษย์และทรัพยากรธรรมชาติ แต่ในปัจจุบันนั้นคุณค่าของ
สัตว์ป่าได้แปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลาและยุคสมัย ปัญหาของสัตว์ป่าที่ถูกน ามาเลี้ยงในเมืองใหญ่ จน
มองว่าเป็นเรื่องธรรมดา จนคนในปัจจุบันได้หลงลืมไปแล้วว่า แท้ที่จริงแล้วบ้านของพวกเขานั้นคือที่
ป่าไม้ ท าให้สัตว์ป่าเหล่านั้นค่อยสูญพันธ์ไป และยังมีอีกหลายปัจจัยที่ท าให้สัตว์ป่านั้น ค่อยๆหายไป
จนถึงแก่ความตาย เช่น กิจการสวนสัตว์และการจัดแสดงสัตว์ ธุรกิจร้านอาหาร และแหล่งซื้อขายสัตว์
ป่าที่ขายอย่างเปิดเผยทั้งผิดกฎหมายและไม่ผิดกฎหมาย เหตุผลของคนเลี้ยงสัตว์ป่าไม่มีอะไรมากไป
กว่า “รสนิยม” ของแต่ละบุคคล เนื่องจากในยุคสมัยในปัจจุบันที่สื่อสังคมออนไลน์กลายเป็นตลาดค้า
สัตว์ป่า ยิ่งกระตุ้นให้คนไทยเกิดค่านิยมในการอุปโภคและบริโภคสัตว์กันมากข้ึน หันมาเลี้ยงสัตว์ป่า
มากขึ้น  และค่านิยมนี้เริ่มกระจายไปสู่กลุ่มคนเลี้ยงสัตว์ที่หลากหลาย และสถานการณ์การลักลอบค้า
สัตว์ป่ามีความรุนแรงขึ้นเพราะขบวนการค้าสัตว์ป่าเป็นกลุ่มคนที่มีอิทธิพลมาก ในทางกลับกัน สัตว์
เลี้ยงเหล่านี้ก็ถูกเพาะพันธุ์มาเพ่ืออยู่กับมนุษย์ มันไม่สามารถเอาชีวิตรอดได้หากกลับไปอยู่ตาม
ธรรมชาติ เพราะสัญชาตญาณในการล่าและการเอาชีวิตรอดในโลกกว้างนั้นหายไปหมดแล้ว  

ดังนั้นสิงที่ไม่สมควรท าคือการไปจับมันออกมาจากถ่ินที่อยู่ตามธรรมชาติเพื่อเอามาเลี้ยง 
แถมการครอบครองสัตว์บางสายพันธุ์ก็ผิดกฎหมายด้วย ก่อนเลี้ยงจึงควรที่จะตระหนักต้อง
ท าการศึกษาอย่างละเอียดเสียก่อนว่าอะไรคือสัตว์ป่า อะไรคือสัตว์เลี้ยง ต้องศึกษาอย่างดี ทั้งนิสัย 
การกิน การอยู่ ให้ความรัก การเอาใจใส่ รวมถึงอายุของมัน หากอยากเลี้ยงอยากมีตามแฟชั่น สุดท้าย
พอเบื่อแล้วก็น าสัตว์ที่เคยรักไปปล่อย ก็คือการท าร้ายสัตว์ป่าเหล่านี้ สัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่า มันไม่
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สามารถสื่อสารกับเราได้โดยตรงถึงความต้องการของมัน  บอกไม่ได้ว่าร้อนหรือหนาว บอกไม่ได้ว่าหิว
ข้าวหิวน้ า เรียกร้องให้สนใจเอาใจใส่ก็ไม่ได้ นอกจากความรักและเมตตาแล้ว เวลา ความรู้ และการ
ท าความเข้าใจในตัวสัตว์เลี้ยงจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้เลี้ยงและผู้อยากเลี้ยงจ าเป็นต้องมี
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ตารางที่ 2  สรุปรายงานการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 -
2560         

รายละเอียดเกี่ยวกับการกระท า

ผิด 

ปีงบประมาณ รวม 

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 
ถึง 30 

เมษายน 

คดีเก่ียวกับสัตว์ป่า (คดี) 600 589 528 705 583 528 553 579 15 4,680 

ผู้กระท าผิด (คน) 741 726 578 756 671 618 723 615 16 5,444 

ตรวจยึดสัตว์ป่าของกลาง (ตัว) 6,326 11,414 30,369 16,345 10,109 8,703 10,754 12,968 7 106,995 

ตรวจยึดซากสัตว์ป่าของกลาง 

(ซาก) 
2,636 2,853 1,631 3,379 1,253 5,220 1,641 1,141 8 19,762 

ตรวจยึดซากสัตว์ป่าของกลาง 

(กิโลกรัม) 
3,503.18 4,191.10 1,308.85 4,557.35 3,029.50 2,597.48 10,871.65 3,053.00 35.5 33,147.61 

 24 
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ส่วนที่ 2 ทฤษฎีในการออกแบบ 3 มิติ และน ามาสร้างสรรค์งานประติมากรรมเพื่อสะท้อน
พฤติกรรมสัตว์ป่า 

 

องค์ประกอบศิลป์ 

  องค์ประกอบศิลป์ หมายถึงสิ่งที่มนุษย์ใช้เป็นสื่อในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
โดยน าส่วนประกอบของศิลปะมาจัดวางรวมกันอย่างสอดคล้องกลมกลืนและมีความหมายเกิดรูปร่าง
หรือรูปแบบต่างๆอันเด่นชัดซึ่งจากความหมายข้างต้น จะเห็นได้ว่าการที่จะเกิดผลงานศิลปะดีๆสักชิ้น
นั้นผู้สร้างสรรค์จะต้องใช้กระบวนการที่หลากหลายมาประกอบกันได้แก่ องค์ประกอบพื้นฐานทาง
ศิลปะ องค์ประกอบของศิลปะ และการจัดองค์ประกอบของศิลปะ มาถ่ายทอดลงในชิ้นงานหรือ
ผลงานนั้นๆเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณค่าท้ังด้านความงามและมีคุณค่าทางจิตใจอันเป็นจุดหมายส าคัญท่ี
ศิลปินทุกคนมุ่งหวังให้เกิดแก่ผู้ชมทั้งหลาย 

 

ความส าคัญขององค์ประกอบศิลป์ 

ความส าคัญขององค์ประกอบศิลป์ ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในสาขาต่างๆไม่ว่าจะเป็น
สาขาวิจิตรศิลป์หรือประยุกต์ศิลป์ ผู้สร้างสรรค์นั้นต้องมีความรู้เบื้องต้นด้านศิลปะมาก่อน และศึกษา
ถึงหลักการองค์ประกอบพ้ืนฐานองค์ประกอบที่ส าคัญ การจัดวางองค์ประกอบเหล่านั้น รวมถึงการ
ก าหนดสี ในลักษณะต่างๆเพ่ิมเติมให้เกิดความเข้าใจเพ่ือเวลาที่สร้างผลงานศิลปะ จะได้ผลงานที่มี
คุณค่า ความหมายและความงามเป็นที่น่าสนใจแก่ผู้พบเห็นหากสร้างสรรค์ผลงานโดยขาด
องค์ประกอบศิลป์ ผลงานนั้นอาจดูด้อยค่า หมดความหมายหรือไม่น่าสนใจไปเลย 

 

หลักการจัดองค์ประกอบพื้นฐาน 

1. เอกภาพ  หมายถึง  ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  ความสอดคล้องกลมกลืน  เป็นหน่วยเดียวกัน 
ด้วยการจัดองค์ประกอบให้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันเป็นกลุ่มก้อนไม่กระจัดกระจาย  โดยการ
จัดระเบียบของรูปทรง  จังหวะ  เนื้อหาให้เกิดดุลยภาพจะได้สื่ออารมณ์  ความรู้สึก  ความหมาย
ได้ง่ายและรวดเร็ว 
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ภาพที่ 4 เอกภาพ 

ที่มา: preede. องค์ประกอบศิลป์. เขาถึงเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560. เขาถึงไดจาก
https://preede.wordpress.com/2011/09/18/องค์ประกอบศิลป์/ 

 
2. ดุลยภาพ (Balance) ความสมดุลหรือดุลยภาพ หมายถึง ความเท่ากันเสมอกัน มีน้ าหนัก หรือ

ความกลมกลืนพอเหมาะพอดี โดยมีแกนสมมติท าหน้าที่แบ่งภาพให้ซ้ายขวา บน ล่าง ให้เท่ากัน 
การเท่ากันอาจไม่เท่ากันจริง ๆ ก็ได้ แต่จะเท่ากันในความรู้สึกตามที่ตามองเห็นความสมดุล
แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
2.1. ความสมดุล 2 ข้างเท่ากัน (Symmetrical Balance) หมายถึง การจัดวางองค์ประกอบต่าง 

ๆ ของศิลปะให้ทั้ง 2 ข้างแกนสมมติมีขนาด สัดส่วน และน้ าหนักเท่ากัน หรือมีรูปแบบ

เหมือนกันคล้ายกัน 

 

ภาพที่ 5 ความสมดุล 2 ข้างเท่ากัน 

ที่มา: preede. องค์ประกอบศิลป์. เขาถึงเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560. เขาถึงไดจาก
https://preede.wordpress.com/2011/09/18/องค์ประกอบศิลป์/ 
 
2.2. ความสมดุล 2 ข้างไม่เท่ากัน (Asymmetrical Balance) หมายถึง การจัดองค์ประกอบของ

ศิลปะ ทั้ง 2 ข้างแกนสมมติมีขนาดสัดส่วนน้ าหนักไม่เท่ากัน ไม่เหมือนกัน ไม่เสมอกัน แต่

สมดุลกันในความรู้สึกความสมดุล 2 ข้างไม่เท่ากัน คือภาพมีความสมดุลย์ของเนื้อหาและ

เรื่องราวแต่ไม่เท่ากันในเรื่องขนาด น้ าหนัก 
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ภาพที่ 6 ความสมดุล 2 ข้างไม่เท่ากัน 

ที่มา: preede. องค์ประกอบศิลป์. เขาถึงเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560. เขาถึงไดจาก
https://preede.wordpress.com/2011/09/18/องค์ประกอบศิลป์/ 
 
3. จุดเด่น (Dominance) หมายถึงส่วนส าคัญที่ปรากฏชัด  สะดุดตาที่สุดในงานศิลปะ จุดเด่นจะ

ช่วยสร้างความน่าสนใจในผลงานให้ภาพเขียนมีความสวยงาม มีชีวิตชีวายิ่งขึ้น   จุดเด่นเกิดจาก
การจัดวางที่เหมาะสม  และรู้จักการเน้นภาพ   (Emphasis)  ที่ดี  จุดเด่น มี  2   แบบ  คือ 
3.1. จุดเด่นหลัก เป็นภาพที่มีความส าคัญมากท่ีสุดในเรื่องที่จะเขียน   แสดงออกถึงเรื่องราวที่

ชัดเจน   เด่นชัดที่สุดในภาพ 

 

ภาพที่ 7 จุดเด่นหลัก 

ที่มา: preede. องค์ประกอบศิลป์. เขาถึงเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560. เขาถึงไดจาก
https://preede.wordpress.com/2011/09/18/องค์ประกอบศิลป์/ 

 
3.2. จุดเด่นรอง เป็นภาพประกอบของจุดเด่นหลัก ท าหน้าที่สนับสนุนจุดเด่นหลัก ให้ภาพมีความ

สวยงามยิ่งข้ึน 
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ภาพที่ 8 จุดเด่นรอง 

ที่มา: preede. องค์ประกอบศิลป์. เขาถึงเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560. เขาถึงไดจาก
https://preede.wordpress.com/2011/09/18/องค์ประกอบศิลป์/ 
 
4. จังหวะ ทางศิลปะได้แก่ความสอดคล้องของภาพที่มีความเท่ากันขององค์ประกอบในภาพ เช่น

กลีบของดอกไม้ มีการจัดวางตามธรรมชาติที่เท่ากัน 

 
ภาพที่ 9 จังหวะ 

ที่มา: preede. องค์ประกอบศิลป์. เขาถึงเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560. เขาถึงไดจาก
https://preede.wordpress.com/2011/09/18/องค์ประกอบศิลป์/ 

 
5. ความขดัแย้ง (Contrast) ขัดแย้งด้วยรูปทรงขัดแย้งด้วยขนาดขัดแย้งด้วยเส้นขัดแย้งด้วยผิขัดแย้ง

ด้วยสีความขัดแย้งที่กล่าวมาถูกจัดวางเพ่ือให้เกิดความงามทางศิลปะ 

 

ภาพที่ 10 ความขัดแย้ง 

ที่มา: preede. องค์ประกอบศิลป์. เขาถึงเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560. เขาถึงไดจาก
https://preede.wordpress.com/2011/09/18/องค์ประกอบศิลป์/ 
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6. ความกลมกลืน (Harmony) ภาพด้านล่างเป็นความกลมกลืนด้านเรื่องราวที่สอดคล้องเป็น
เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติ และเป็นความกลมกลืนในเรื่องสีวรรณะเดียวกัน 

 

ภาพที่ 11 ความกลมกลืน 

ที่มา: preede. องค์ประกอบศิลป์. เขาถึงเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560. เขาถึงไดจาก
https://preede.wordpress.com/2011/09/18/องค์ประกอบศิลป์/ 

 
7. ขนาด สัดส่วน (Size  Proporty) ในการวาดภาพขนาดและสัดส่วนมีความส าคัญมาก ทุกส่วน

ของภาพวาดจะต้องมีความสอดคล้องกันของขนาดและสัดส่วน จะผิดเพ้ียนไม่ได้ 

 

ภาพที่ 12 สัดส่วน 

ที่มา: preede. องค์ประกอบศิลป์. เขาถึงเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560. เขาถึงไดจาก
https://preede.wordpress.com/2011/09/18/องค์ประกอบศิลป์/ 

 

ทัศนศิลป์ 

 ทัศนศิลป์คือการรับรู้ทางจักษุประสาท โดยการมองเห็น สสาร วัตถุ และสรรพสิ่งต่าง ๆ ที่
เข้ามากระทบ รวมถึงมนุษย์ และสัตว์ จะด้วยการหยุดนิ่ง หรือเคลื่อนไหวก็ตาม หรือจะด้วยการปรุง
แต่ง หรือไม่ปรุงแต่งก็ตาม ก่อให้เกิดปัจจัยสมมุติต่อจิตใจ และอารมณ์ของมนุษย์ อาจจะเป็นไป
ในทางเดียวกันหรือไม่ก็ตาม 
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ทัศนธาต ุ

1. จุด (Dot) หมายถึง  รอยหรือแต้มท่ีมีลักษณะกลมๆ ปรากฏที่ผิวพ้ืน ไม่มีขนาด ความกว้าง ความ
ยาว ความหนา เป็นสิ่งที่เล็กท่ีสุดและเป็นธาตุเริ่มแรกท่ีท าให้เกิดธาตุอื่น ๆ ขึ้น 

2. เส้น (Line) คือ จุดหลาย ๆ จุดต่อกันเป็นสาย เป็นแถวแนวไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเป็นทาง
ยาวหรือจุดที่เคลื่อนที่ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งด้วยแรงผลักดัน หรือรอยขูดขีดเขียนของวัตถุ
เป็นรอยยาว เส้นแบ่งเป็นลักษณะใหญ่ ๆ 2 ลักษณะ 

หลักการจัดองค์ประกอบพื้นฐาน 

 

ภาพที่ 13 เส้น 

ที่มา: Sayamon Promsook. NEWAGE INFORMATION. เข้าถึงเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560. เข้าถึง
ได้จากhttp://sayamon19745.blogspot.com/ 

1. เส้น (LINE) เป็นส่วนประกอบพื้นฐานส าคัญในการออกแบบ เพราะเส้นจะเป็นองค์ประกอบที่ท า
ให้เกิดรูปทรง รูปร่างที่จะน าไปใช้ในการตกแต่งลักษณะของเส้นจะให้ความรู้สึกท่ีแตกต่างกัน
ออกไปดังนี้ 

 

 

 

 

ภาพที่ 14 เส้น 8 ลักษณะ 
ที่มา: Sayamon Promsook. NEWAGE INFORMATION. เข้าถึงเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560. เข้าถึงได้จาก

http://sayamon19745.blogspot.com/ 
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เส้นตรง ให้ความรู้สึกแข็ง ตรงไปตรงมา 

เส้นโค้ง ให้ความรู้สึกอ่อนไหว  

เส้นซิกแซก ให้ความรู้สึกยอกย้อน รุนแรง  

เส้นดิ่ง ให้ความรู้สึกในทางสูง เด่น สง่างาม  

เส้นก้นหอย ให้ความรู้สึกหมุนเวียน  

เส้นระดับ ให้ความรู้สึกทางกว้างยาว 

เส้นโค้ง เป็นแนวคลื่น ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว  

เส้นตรงตัดกันเป็นกากบาท ให้ความรู้สึกขัดแย้ง 

 

รูปทรง (FORM) 

เกิดจากการน าเส้นมาต่อกันเป็นรูปทรงแปลก ๆ มากมาย และท าให้รู้สึกต่างกันออกไป 
นอกจากนี้เราได้รูปทรงจากธรรมชาติที่มีความงามในตัวเองเสมอ รูปทรงที่ได้จากการน าเส้นมาต่อกัน
เป็นรูปทรงใหม่เรียกว่ารูปทรงเลขาคณิต (GEOMETRICAL FOME) ที่น ามาใช้ออกแบบเครื่องเรือน
เครื่องประดับตกแต่งและสถาปัตยกรรมต่าง ๆ  

1.1. รูปทรงเรขาคณิต ได้แก่ 
1.1.1.รูปสี่เหลี่ยมด้านเท่า ให้ความรู้สึกแข็งแรง ไม่เอนเอียง 
1.1.2.รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ให้ความรู้สึกกว้างขวาง สง่างาม 
1.1.3.รปูสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตรง ให้ความรู้สึกสูงเด่น และไม่ปลอดภัย 
1.1.4.รูปสี่เหลี่ยมคางหมู ให้ความรู้สึกมั่นคง ปลอดภัย 
1.1.5.รูปสามเหลี่ยม ให้ความรู้สึกเด่น สง่า รุนแรง 
1.1.6.รูปทรงกลม ให้ความรู้สึกกลมกลืนนุ่มนวล 

1.2. รูปทรงอิสระ (FREE FOME) ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวไม่แน่นอน 

 

ภาพที่ 15  เรขาคณิต   ภาพที่ 16 รูปทรงรูปทรงอิสระ 
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2. คุณค่าของแสงและเงา (CHIAROSCURO) 

 เมื่อได้ลักษณะของรูปทรง ผู้วิจัยจะต้องค านึงถึงผลที่จะได้รับจากแสงสว่าง ไม่ว่าจะเป็นแสง
สว่างจากธรรมชาติหรือจากหลอดไฟฟ้าซึ่งจะท าให้เกิดแสงตกทอด อันเป็นผลต่อแสงสว่างภาพใน
อาคาร และการก าหนดโครงสีภายใน ภายนอกอาคารเพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์กัน 

2.1.  สีเขียวแก่กับสีเทา (DARK GREEN-COMBINED WITH GRAYS) ท าให้เกิดความรู้สึกเศร้า 
ความชรา ความสงบเงียบ 

2.2. สีเทากลาง (MIDDLE GRAYS) ท าให้เกิดความรู้สึกสงบเงียบ สุภาพ 
2.3. สีขาวและสีด าอยู่ด้วยกัน (BLACK AND WHITE TOGETHER) ท าให้เกิดความหดหู่ใจ เศร้า

สลด เงียบเหงา 
2.4. สีขาว (WHITE) ท าให้เกิดความบริสุทธิ์ สดชื่น 

 

ภาพที่ 17 แสงและเงา 

ที่มา: Sayamon Promsook. NEWAGE INFORMATION. เข้าถึงเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560. เข้าถึง
ได้จากhttp://sayamon19745.blogspot.com/ 

 

4. เนื้อท่ีและช่องไฟ (AREA AND SPACE)  

ผู้วิจัยจะต้องออกแบบเครื่องเรือนให้สัมพันธ์กับขนาด (SIZE) ของห้อง จัดวางต าแหน่งที่
แน่นอนลงไปโดยให้งานประติมากรรมมีความสัมพันธ์ของหน้าที่ใช้สอยเต็มที่และจัดที่ว่างส าหรับการ
สัญจรไปมาอย่างสะดวก  
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ภาพที่ 18 เนื้อท่ีและช่องไฟ 

ที่มา: Sayamon Promsook. NEWAGE INFORMATION. เข้าถึงเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560. เข้าถึง
ได้จากhttp://sayamon19745.blogspot.com/ 

 

3. ผิวสัมผัส (TEXTURE)  

ในการสร้าวสรรค์งานประติมากรรมแต่ละครั้งผิวสัมผัสมีส่วนส าคัญต่อการตกแต่งมาก เมื่อได้
ความเหมาะสมของรูปทรง ความงามของลวดลายประดับตกแต่ง สิ่งที่จะต้องค านึงต่อไปคือลักษณะ
ผิวสัมผัสของวัตถุหรือเครื่องเรือนต้องเหมาะสมกันด้วย ผิวสัมผัสจะช่วยให้เกิดคุณค่าทางความงาม
และประโยชน์ใช้สอย การออกแบบตกแต่งจึงควรค านึงถึงข้อคิดเห็นเหล่านี้ด้วย 

 

ภาพที่ 19 ผิวสัมผัส 

ที่มา: Sayamon Promsook. NEWAGE INFORMATION. เข้าถึงเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560. เข้าถึง
ได้จากhttp://sayamon19745.blogspot.com/ 
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3.1. คุณค่าทางผิวสัมผัสที่มีผลต่อการออกแบบ 
3.1.1.ผิวสัมผัสจะช่วยลดความเรียบง่ายเกินไปของรูปทรง ตามความรู้สึกของสายตา 
3.1.2.การคงสภาพผิวสัมผัสตามคุณสมบัติของวัสดุเอง 
3.1.3.การเพ่ิมผิวสัมผัส ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความสกปรกเลอะเทอะจากการขีดเขียน 
3.1.4.การเพ่ิมผิวสัมผัส เพ่ือประโยชน์ใช้สอยอย่างอ่ืน เช่นช่วยป้องกันแสงสะท้อนภายใน

ห้องท่ีไม่ต้องการแสงมากเกินไป ช่วยท าให้การสะท้อนเสียงมากขึ้น ท าให้มีเสียง
นุ่มนวลขึ้น 
 

อิทธิพลทางศิลปะ 

ป็อปอาร์ต (Pop art) 

ศิลปะ POP ART ถือก าเนิดขึ้นกลางยุค 1950s ณ ประเทศอังกฤษ เป็นช่วงที่อุตสาหกรรม
เฟ่ืองฟูสุด ๆ ก่อนจะแพร่กระจายไปยังสหรัฐอเมริกา ในช่วงปลายของยุค 1960s กินเวลาได้รับความ
นิยมอยู่ราว 10 ปีเลยทีเดียว ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของ ด้วยลักษณะของชิ้นงาน ที่แตกต่างจาก
ศิลปะในทุกยุคก่อนหน้า เพราะ POP ART ไม่อิงประวัติศาสตร์ ไม่โยงหาศาสนา หรือเทพนิยายใด ๆ  
แต่เน้นการน าสภาพที่แท้จริงของสังคม เรื่องราวดาษดื่นทั่วไปในขณะนั้น หยิบมาน าเสนอในรูปแบบ
ของการเสียดสี มีอารมณ์ขัน แต่ปนด้วยตลกร้ายนิด ๆ ท าให้ผู้ชมต้องรู้สึกตื่นตาตื่นใจ ในทันทีท่ีได้พบ
เห็น ดังเช่น ผลงานสีสันจัดจ้าน ของศิลปิน POP ART ชื่อดังก้องโลก 

หนังป๊อปอาร์ต หรือ ศิลปะประชานิยม (อังกฤษ: pop art) เป็นขบวนการหนึ่งของศิลปะที่
เกิดข้ึนในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ ประมาณ พ.ศ. 2498 มีพลวัตทางศิลปะประมาณ 10 ปีเศษ ล้อ
ไปกับรากฐานบริบทสังคมที่เป็นแบบบริโภคนิยม ศิลปินกลุ่มนี้มีความเชื่อทางศิลปะว่าศิลปะจะต้อง
สร้างความตื่นเต้นอย่างฉับพลันทันใดแก่ผู้พบเห็น ดังนั้น เนื้อหาศิลปะของป็อปอาร์ตจึงเป็นเรื่องราวที่
เกี่ยวข้องกับผู้คนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวเกี่ยวกับผู้คนและสังคมในปัจจุบันที่ก าลังได้รับ
ความสนใจหรือวิพากษ์วิจารณ์ในขณะนั้น ซึ่งอาจนับว่าเป็นผลต่อยอดของการเปลี่ยนทิศทางแนวทาง
ศิลปะมาตั้งแต่ศิลปะแนวสัจนิยม (realism) ในช่วงกลางพุทธศตวรรษท่ี 25 ดังจะเห็นได้จากเนื้อหา
จะเริ่มไม่เกี่ยวข้องกับเทพนิยาย ประวัติศาสตร์ หรือศาสนา เหมือนกับงานศิลปะในยุคก่อนหน้า 

เพ่ือให้การสะท้อนเรื่องราวที่ปรากฏในปัจจุบัน ให้ความรู้สึกในความเป็นปัจจุบันอย่างแท้จริง 
ศิลปินป็อปอาร์ตได้ใช้วัสดุจริง การปะติด และกลวิธีการดังศิลปินก่อนหน้าได้เคยทดลองท าเอาไว้ 
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ดังเช่นที่กลุ่ม ดาดา (dada) บาศกนิยม (cubism) ลัทธิเหนือจริง (surrealism) และลัทธิส าแดงพลัง
อารมณ์แนวนามธรรม (abstract expressionism) ปฏิบัติกัน ซึ่งนับเป็นกลวิธีที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย
ในขณะนั้นนั่นเอง ทั้งนี้การหยิบยกมาใช้ก็ขึ้นอยู่กับความสนใจของศิลปินแต่ละคนเช่น บางคนสนใจ
ภาพโฆษณา บางคนสนใจดาราภาพยนตร์ บางคนสนใจเครื่องจักรกล บางคนสนใจเรื่องเครื่องนุ่งห่ม 
ก็มักจะน าสิ่งต่าง ๆ ที่ตนสนใจดังกล่าวมาจัดวางต าแหน่งอย่างง่าย ๆ ดั่งที่ปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วไป 

นิยาม 

ป็อปอาร์ตเป็นแบบอย่างของศิลปะท่ีสะท้อนสภาพแท้จริงของสังคมปัจจุบัน ตามความรู้
ความเข้าใจของสามัญชนทั่วไป ชั่วขณะหนึ่ง เช่น ดารายอดนิยม คุณภาพอันเลอเลิศของสินค้า ค า
ขวัญ ฯลฯ ศิลปะในกลุ่มนี้แสดงความวุ่นวายของสังคมซึ่งพลุ่งพล่าน สว่างวาบขึ้นมาเหมือนพลุ นิยม
ในช่วงเวลาที่ไม่นานพอถึงวันรุ่งขึ้นก็อาจจะลืมไปเสียแล้ว อย่างไรก็ตามมีผู้กล่าวเอาไว้ว่า 

ศิลปะท่ีสร้างขึ้นจากสิ่งสัพเพเหระของชีวิตปัจจุบัน เป็นการแสดงความรู้สึกสะท้อน
ประสบการณ์ทั้งหมดของศิลปินในชั่วขณะเวลาหนึ่ง และสถานที่แห่งหนึ่งเท่านั้น ซึ่งสะท้อนความรู้
พ้ืนฐานธรรมดาที่ศิลปินมีส่วนร่วมอยู่ให้ปรากฏ 

 

 

ภาพที่ 20 In the Car  (Roy Lichtenstein, In the Car, 1960s) 

ที่มา Orawan. POP ART ศิลปะปะทะแฟชั่น. เข้าถึงเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560, เข้าถึงได้จาก 
https://blog.lnw.co.th/2015/05/28/pop-art-ศิลปะ-ปะทะแฟชั่น/ 

 

https://blog.lnw.co.th/2015/05/28/pop-art-ศิลปะ-ปะทะแฟชั่น/


  36 

 

 
   

 

ภาพที่ 21 Marilyn Monroe (Andy Warhol, Marilyn Monroe, 1960s) 

ที่มา Orawan. POP ART ศิลปะปะทะแฟชั่น. เข้าถึงเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560, เข้าถึงได้จาก 
https://blog.lnw.co.th/2015/05/28/pop-art-ศิลปะ-ปะทะแฟชั่น/ 

 

ป๊อป เซอเรียลลิสซ่ึม (pop surrealism) 

 ศิลปะใต้ดิน (อังกฤษ: Lowbrow movement หรือ lowbrow art หรือ Lowbrow) คือ
ความเคลื่อนไหวทางทัศนศิลป์ใต้ดิน (underground visual art) ซึ่งเฟ่ืองฟูขึ้นในบริเวณ
ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนี่ย สหรัฐอเมริกา ในปลายคริสต์ทศวรรษ 1970 โลวโบรว คอื ศิลปะป๊อป
อาร์ต ที่มีต้นก าเนิดมาจาก คอมมิกซ์ใต้ดิน, พังค์ร็อค, hot-rod วัฒนธรรมข้างถนน และ วัฒนธรรม
อ่ืนๆ อีกมากมาย โลวโบรว ( lowbrow art ) มีชื่อเรียกชื่อว่า ป๊อป เซอเรียลลิสซึ่ม (pop 
surrealism)ศิลปะประเภทนี้นั้นเต็มไปด้วยอารมณ์ขัน บ้างก็ร่าเริงแจ่มใส ซุกซน และ ประชดประชัน 
ศิลปะโลวโบรว ส่วนมากเป็นรูปวาด และ ระบายสี แต่อาจมีของเล่น ศิลปะดิจิตอล และ หุ่นปั้นอยู่
บ้าง 

ศิลปินคนแรกๆที่สร้างงานศิลปะแนวนี้ที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาในวงการlowbrow คือ 
underground cartoonist ชื่อ Robert Williams และ Gary Panter งานแสดงศิลปะล่าสุดแสดงอยู่
ที่ แกลอรี่ในนิวยอร์ก และ ลอสแอนเจลิส เช่น Psychedelic Solutions Gallery ใน Greenwich 
Village LaLuz de Jesus และ 01 gallery ใน Hollywood ความเคลื่อนไหวทางศิลปะนี้ค่อยๆงอก
เงยจากยุคเริ่มต้น จนมีศิลปินที่น าแนวความคิดนี้ไปปรับใช้หลายร้อยชีวิต เมื่อจ านวนศิลปินเพิ่มขึ้น 
งานแสดงผลงานทางศิลปะแนวโลวโบรว ก็มากขึ้นตามไปด้วย Julie Rico และ Bess Cutler Gallery 
เป็น ผู้เผยแพร่ผลงานชิ้นส าคัญ และ เผยแพร่ความเคลื่อนไหวทางศิลปะนี้ ให้เป็นที่รู้จักในวงการ
ศิลปะ นิตยสาร Juxtapoz โดย Robert Williams ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 1994 และ เป็นแกนน าใน

https://blog.lnw.co.th/2015/05/28/pop-art-ศิลปะ-ปะทะแฟชั่น/
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การเขียนวิจารณ์ หรือ ถกแถลงกันเกี่ยวกับ Lowbrow art ซึ่งช่วยชี้แนวทาง และ สนับสนุนการ
เติบโตขึ้นของความเคลื่อนไหวนี้ นักเขียนได้กล่าวไว้ว่าตอนนี้ลักษณะพิเศษของ Lowbrow art 
สามารถบ่งเบิกต้นก าเนิดของมันได้อย่างชัดเจน อเมริกาฝั่งตะวันตก นั้นได้รับอิทธิพลจาก 
underground commix และ hot rod car-culture มากกว่าที่อ่ืน เมื่อ lowbrow art ได้กระจาย
ไปทั่วโลก มันได้หลอมรวมวัฒนธรรมในสถานที่นั้นๆเข้ากับศิลปะแนวนี้ท าให้เกิดเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 
ศิลปะชนิดนี้ยังสามารถแบ่งแยกออกเป็นหลากหลายสาขา หรือแม้กระทั่งความเคลื่อนไหวทางศิลปะ
ใหม่ๆอีกแนวหนึ่งก็เป็นได้ 

ต้นก าเนิดของค าว่า “Lowbrow” ในบทความเดือน กุมภาพันธ์ 2006 ในฟังข้อหนึ่งของ
นิตยสาร Juxtapoz Robert Williams ได้ประกาศว่าเป็นผู้บัญญัติศัพท์นี้ขี้นมา เขาได้เขียนหนังสือ
ชื่อว่า , "The Lowbrow Art of Robt. Williams,"[6] ซึ่งพิมพ์ขึ้นในปี 1979 ในเมื่อศิลปะในยุคนั้น
ยังไม่มีใครแยกแยะว่าศิลปะของเขาเป็นประเภทอะไร เขาจึงก่อตั้งศิลปะแนว Lowbrow ขึ้นมา ซึ่ง 
ตรงกันข้ามกับศิลปะแนว Highbrow William เรียกความเคลื่อนไหวนี้ว่า caron-tainted abstract 
surrealism 

Lowbrow หรือ Pop surrealism โลวโบรว นั้นโดยทั่วไปถูกกล่าวถึงว่า ป๊อป เซอเรียลลิ
สซึ่ม Kristen Anderson ผู้จัดพิมพ์และแก้ไขหนังสือ Pop Surrealism กล่าวไว้ว่า pop surrealism 
กับ Lowbrow นั้นเป็นศิลปะคนละแนวกัน แต่ Matt Dukes Jordan ผู้เขียนหนังสือ Weirdo 
Deluxe กล่าวว่ามันแทนกันได้ Lowbrow vs. fine art พิพิธภัณฑ์ การวิจารณ์งานศิลปะ แกนน า 
แกลอรี่ และ อื่นๆ ได้พยายามตลอดมาที่จะบอกสถานะของศิลปะโลวโบรวให้เกี่ยวข้องกับ fine art 
แต่ก็ยังคลุมเครือ ศิลปะแนวนี้เสมือนถูกแยกออกจากศิลปะแนวอ่ืนๆ ถึงอย่างไรก็ตาม นักสะสมงาน
ศิลปะ ก็ยังคงซ้ืองานศิลปะโลวโบรวไว้ครอบครอง ผู้วิจารณ์งานศิลปะยังคงมีค าถามว่าโลโบรวนั้นเป็น
ความเคลื่อนไหวทางศิลปะท่ีถูกกฎเกณฑ์ หรือไม่ มีนักวิชาการด้านการวิจารณ์นั้นน้อยคนที่จะเขียน
เรื่องเก่ียวกับโลวโบรว โลกศิลปะยังมีความสงสัยอย่างมาก กับ ความเป็นโลวโบรว การเล่าเรื่องราว 
และ คุณค่าทางเทคนิคของงาน ซึ่งได้รับการดูถูกจากโรงเรียนศิลปะ และ นักวิจารณ์ในยุค 1980s-
1990s 

ศิลปินโลวโบรวผู้โด่งดัง ก็ยังแสดงงานศิลปะตาม แกลลอรี่จิตรกรรมต่างๆเช่น Mark Ryden 
(Tree Show) 2007 เป็นต้น ต้นก านิดของโลวโบรวในบางแง่มุมสามารถอ้างได้ถึงความเคลื่อนไหว
ทางศิลปะในศรรตวัตร ที่ 20 โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานของ Dadaists และ American Regionalism 
ของ Marcel Duchamp และ Thomas Hart Benton ศิลปะในยุคนี้ต้องการสื่อความแตกต่าง
ระหว่างศิลปะชั้นสูง และ ศิลปะของคนธรรมดา จิตรกรม หรือ ศิลปะพ้ืนบ้าน popular culture 
หรือ high culture ในยุค 1960 และ ต้นยุค 1970 ศิลปินร่วมสมัยหลายคนได้รับอิทธิพล และ น า
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กลวิธีของโลวโบรวมาสร้างสรรค์งานร่วมสมัยมากข้ึน เช่นLisa Yuskavage, Kenny Scharf, Takashi 
Murakami, Greg Colson, Inka Essenhigh, Jim Shaw, John Currin, Mike Kelley, และ 
Mission School, ประกอบด้วย Barry McGee และ Margaret Kilgallen. 

 

 

 

ที่มา Marion Peck. "Wabbit" Limited Edition Print. เข้าถึงเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560, เข้าถึง
ได้จากhttp://www.marionpeck.com/editions/index.html/ 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับประติมากรรม 

ประติมากรรม (Sculpture) เป็นการถ่ายทอดสร้างสรรค์รูปทรงจากวัสดุที่ เปลี่ยนแปลง 
รปูทรงได้ เช่น ดิน หิน ไม้ กระจก หรือจากวัสดุสังเคราะห์อ่ืน ๆ ประติมากรรม เรียกชื่อตาม
กระบวนการ กล่าวคือ ถ้าเป็น กระบวนการเพ่ิม หรือทางบวก (Additive Process) เป็นการปั้นการขึ้น
รูป ถ้าเป็น กระบวนการทาง ลบ หรือเอาส่วนที่ไม่ต้องการออก (Subtractive Process) เรียกเป็นการ
แกะสลัก และถ้าเป็นกระบวน การผสม คือ ทั้งทางบวกและทางลบก็เรียกว่า ประติมากรรมท้ังสิ้น
ประติมากรรมมีคุณค่าอยู่ที่ความกลม เป็นสามมิติ ของรูปทรง 

ประติมากรรม เป็นงานศิลปะที่แสดงออกด้วยการปั้น แกะสลัก หล่อ และการจัดองค์ประกอบ
ความงามอ่ืน ลงบนสื่อต่างๆ เช่น ไม้ หิน โลหะ สัมฤทธิ์ ฯลฯ เพ่ือให้เกิดรูปทรง 3 มิติ มีความลึกหรือ
นูนหนา สามารถสื่อถึงสิ่งต่างๆ สภาพสังคม วัฒนธรรม รวมถึงจิตใจของมนุษย์โดยชิ้นงาน ผ่านการ
สร้างของประติมากร ประติกรรมเป็นแขนงหนึ่งของทัศนศิลป์ ผู้ท างานประติมากรรม มักเรียกว่า ประ
ติมากร 

ภาพที่ 22 ป๊อป เซอเรียลลิสซึ่ม (pop surrealism) 
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งานประติมากรรมที่เก่ียวกับศาสนามักสะกดให้แตกต่างออกไปว่าปฏิมากรรมผู้ที่สร้างงาน
ปฏิมากรรม เรียกว่า ปฏิมากร งานประติมากรรม แบ่งเป็น 3 ประเภท ตามมิติของกความลึก ได้แก่ 

 

ภาพที่ 23 ประติมากรรมลอยตัว 

ที่มา finearts99. Finearts. accessed March10, 2017, available from(ท่ีมา: 
http://finearts99.wordpress.com/sculpture-art/ 

 

1. ประติมากรรมลอยตัว ( Round - Relief ) ได้แก่ ประติมากรรมท่ีปั้น หล่อ หรือแกะสลักข้ึน
เป็นรูปร่างลอยตัวมองได้รอบด้าน ไม่มีพ้ืนหลัง เช่น รูปประติมากรรมที่เป็นอนุสาวรีย์
ประติมากรรมรูปเหมือน และพระพุทธรูปลอยตัวสมัยต่าง ๆ ตลอดไปจนถึงประติมากรรมส าหรับ
ประดับตกแต่ง เป็นต้น ประติมากรรมประเภทลอยตัวของไทยที่รู้จักกันดี คือ พระพุทธรูปสมัย
ต่าง ๆ โดยเฉพาะพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย ซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธรูปคลาสิคของไทยนั้นนับเป็น
ประติมากรรมลอยตัวที่สมบูรณ์แบบที่สุดของไทย ประติมากรรมประเภทนี้สร้างมากในสมัย
ปัจจุบัน คือ อนุสาวรีย์และรูปเคารพหรือพระบรมรูปของเจ้านายชั้นสูง เช่น อนุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เชิงสะพานพุทธยอดฟ้า กรุงเทพ ฯ อนุสาวรีย์
พระเจ้าตากสินมหาราช ที่วงเวียนใหญ่ กรุงเทพ ฯ อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว ที่สวนลุมพินี กรุงเทพ ฯ อนุสาวรีย์ในจังหวัดต่าง ๆ มากมายเป็นต้น 

 

http://finearts99.wordpress.com/sculpture-art/
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ภาพที่ 24 ประติมากรรมประเภทนูนสูง 
ที่มา: wichai885. Art. เข้าถึงเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 เข้าถึงได้จาก  
http://idealanna.igetweb.com/index.php?mo=3&art=60484 
 
2. ประติมากรรมประเภทนูนสูง ( High – Relief ) ได้แก่ ประติมากรรมที่ไม่ลอยตัว มีพื้นหลัง ตัว

ประติมากรรมจะยื่นออกมาจากพ้ืนหลังค่อนข้างสูง แต่มีพ้ืนเป็นฉากหลังประกอบอยู่ 
ประติมากรรมประเภทนี้มักใช้ตกแต่งอาคารสถาปัตยกรรมพุทธศาสนาฐานอนุสาวรีย์อาคารทั่วไป 
เป็นประติมากรรมที่นิยมสร้างขึ้นเพ่ือประดับตกแต่งอาคารสถาปัตยกรรมพุทธศาสนาแต่อดีต 
เช่น ประติมากรรมตกแต่งกระวิหารวัดไลย์ อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นประติมากรรมปูน
ปั้นแบบนูนสูง กล่าวกันว่าเป็นศิลปะสมัยอู่ทอง สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 17 โดยด้านหน้า
วิหารปั้นเป็นเรื่องปฐมสมโพธิ์และทศชาติด้านหลังเป็นเรื่องการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ 
ประติมากรรมปูนปั้น พระพุทธรูปปางลีลาทีว่ัดเจดีย์เจ็ดแถว อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัด 

               

ภาพที่ 25 ประติมากรรมประเภทนูนต่ า 
ที่มา: wichai885. Art. เข้าถึงเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 เข้าถึงได้จาก 
http://idealanna.igetweb.com/index.php?mo=3&art=60484 

http://idealanna.igetweb.com/index.php?mo=3&art=60484
http://idealanna.igetweb.com/index.php?mo=3&art=60484
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3. ประติมากรรมประเภทนูนต่ า (Bas – Relief) ได้แก่ งานประติมากรรมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับ
ประติมากรรมประเภทนูนสูง แต่จะแบนหรือบางกว่าประติมากรรมประเภทนี้ ไม่ปรากฏมากนัก
ในอดีต ซึ่งมักจะได้แก่ ประติมากรรมที่เป็นลวดลายประดับตกแต่ง เช่น แกะสลักด้วยไม้ หิน ปูน
ปั้น เป็นต้น ในปัจจุบันมีท ากันมากเพราะใช้เป็นงานประดับตกแต่งได้ดี ซึ่งอาจจะปั้นเป็นเรื่องราว
ที่เก่ียวกับประวัติศาสตร์ ตามวัตถุประสงค์ของสถาปัตยกรรมที่น าประติมากรรมนั้นไปประกอบ
นอกจากนี้ ประติมากรรมประเภทนี้ยังใช้ได้ดีในการปั้นเหรียญชนิดต่างๆ 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับเซรามิกส์ 

เครื่องปั้นดินเผา ภาชนะชุดแรกๆของมนุษย์นั้นคือการน า ดิน มาข้ึนรูปเป็นภาชนะต่างๆแล้ว
น าไปตากแห้งคุณสมบัติของดิน โดยเฉพาะดินเหนียวสามารถอุ้มน้ าได้ดี และเมื่อผสมเข้ากับน้ าแล้วจะ
ท าให้ดินมีความเหนียวและสามารถท่ีจะปั้นหรือขึ้นรูปสามมิติ โดยไม่ต้องเพ่ิมเติมวัสดุอ่ืนอีก ค าว่า"
เครื่องปั้นดินเผา"เป็นค านามที่มีความหมายที่สื่อให้เข้าใจได้ในตัวของมันเอง (เอาดินมาปั้นแล้วก็เผา) 

เมื่อน าดินที่ข้ึนรูปแล้วมาให้ความร้อน ดินซึ่งประกอบด้วยผลึกในตระกูลของ "alumino 
silicate" จะมีการเปลี่ยนแปลงสัณฐานทางเคมี สารประกอบอัลคาไลน์ (alkaline) เป็นสารชนิดหนึ่ง
ที่สามารถท าปฏิกิริยาเคมีกับผลึกดินที่อุณหภูมิสูง พลังงานความร้อนนี้สามารถขับให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของผลึกดิน โดยจะท าให้เกิดสารประกอบลักษณะเป็น"แก้ว" สารประกอบนี้จะท าหน้าที่
เป็นตัวประสานอนุภาคดินที่เหลือ ซึ่งท าหน้าที่เป็นโครงสร้าง เข้าด้วยกัน ท าให้เนื้อวัสดุหลังการเผา 
(อย่างน้อยประมาณ 800 องศาเซลเซียส แล้วแต่คุณสมบัติทางเคมี) มีความคงทนแข็งแรงขึ้น สามารถ
คงรูปไว้ใช้เป็นภาชนะสังเคราะห์ชนิดแรกของมนุษย์บเซรามิกส์ 

เนื้อดินที่ใช้ในการข้ึนรูปผลิตภัณฑ์ การแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์ เครื่องปั้นดินเผาโดนทั่วไปมี
หลายชนิด แต่ที่ส าคัญแบ่งออกได้ 3 ชนิด โดยแบ่งตามลักษณะของเนื้อดินและอุณหภูมิที่ใช้ในการเผา
ผลิตภัณฑ์ 

1. ผลิตภัณฑ์ชนิดเอิร์ทเทินแวร์ (Earthenware) 
2.  ผลิตภัณฑ์ชนิดสโตนแวร์ (Stoneware) 
3. ผลิตภัณฑ์ชนิดพอร์สเลน (Porcelain) 
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เคลือบและการตกแต่งผลิตภัณฑ์ 

เคลือบ คือ ชั้นของแก้วบางๆที่จะหลอมติดอยู่กับผิวดินซึ่งขึ้นรูปเป็นภาชนะทรงต่างๆวัตถุดิบ
ที่น ามาท าเป็นน้ ายาเคลือบนั้นจะถูกบดจนละเอียดมากกว่าดินหลายเท่าก่อนจะน ามาเคลือบบนผิวดิน
เผาเป็นชั้นหนา 1 – 1.5 มม.โดยจัดการแบ่งประเภทน้ ายาเคลือบไว้ดังนี้ 

น้ ายาเคลือบที่แบ่งตามอุณหภูมิการเผาเช่นเดียวกับดิน แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ตามอุณหภูมิ
ความทนไฟของเคลือบ 

1. เคลือบอุณหภูมิต่ า (Low Temperature Glaze) 800 - 1,100 องศาเซลเซียส 
2. เคลือบอุณหภูมิปานกลาง (Medium Temperature Glaze) 1,150 - 1,200 องศา

เซลเซียส 
3. เคลือบอุณหภูมิสูง (High Temperature Glaze) 1,200 - 1,300 องศาเซลเซียส 

การแบ่งน้ ายาเคลือบตามลักษณะของเคลือบ 

1. เคลือบใส (Clear Glaze) 
2. เคลือบทึบ (Opaque Glaze) 
3. เคลือบด้าน (Matt Glaze) 
4. เคลือบกึ่งด้าน (Semi – Matt Glaze) 
5. เคลือบผลึก (Crystalline Glaze) 
6. เคลือบมันวาวหรือเคลือบประกายมุก (Luster Glaze) 

การเคลือบ 

การเคลือบมีอยู่  4  วิธีที่นิยมใช้กัน  คือ 

1. วิธีทาด้วยแปรง  (Painting)  ใช้แปรงที่มีขนยาวนุ่มทา เพราะขนที่ยาวนุ่มนี้จะช่วย
อุ้มน้ าเคลือบได้มาก ไม่ควรทาซ้ าๆ กัน และทาไปในทางเดียวกัน การทานี้ไม่เหมาะ
กับงานใหญ่ๆ เหมาะส าหรับใช้กับงานชิ้นเล็กๆ หรืองานที่ต้องการทาหลายๆ สี 

2. วิธีจุ่มหรือชุบ  (Dipping)  การชุบนี้เป็นวิธีที่ท าได้ง่าย  และรวดเร็วกว่าวิธีอ่ืน  
เหมาะส าหรับผลงานที่มีขนาดเล็ก  มีน้ าหนักเบา  สามารถยกได้สะดวก  แต่ต้องมี
ปริมาณน้ าเคลือบมากพอที่จะจุ่มงานลงไปได้ทั้งชิ้น  กับต้องคอยคนน้ าเคลือบอยู่
ตลอดเวลาของการชุบน้ าเคลือบแต่ละครั้งเพ่ือไม่ให้น้ าเคลือบตกตะกอน  และให้ได้
น้ าเคลือบท่ีชุบสม่ าเสมอ  เวลาจุ่มน้ าเคลือบควรให้มือสัมผัสกับตัวงานให้น้อยที่สุด  
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หลังจากจุ่มน้ าเคลือบแล้ว  ใช้แปรงหรือพู่กันทาน้ าเคลือบในส่วนที่เป็นรอยมือจับให้
ทั่ว  ตัดแต่งส่วนเกินออกด้วยมีดหรือเครื่องมือ แม้จะเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวก  แต่
ความส าเร็จของการชุบเคลือบวิธีนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์  การตัดสินใจในการกะ
ระยะเวลา  และการปรับสภาพของน้ าเคลือบ  การดูดซึมของงานก็มีผลเกี่ยวข้องกับ
ความหนาบางของงาน  และความหนาบางของเคลือบที่จุ่ม  ดังนั้นก่อนน ามาชุบ
เคลือบ  เพ่ือป้องกันการเกิดรูพรุนหรือพุบนผิวเคลือบ  ควรน างานที่ผ่านการเผาดิบ
แล้ว  มาจุ่มน้ าก่อนที่จะมาท าการชุบเคลือบ 

3.  วิธีการเทราด  (Pouring)  เป็นวิธีที่เก่าแก่และล้าสมัยในเชิงอุตสาหกรรม  แต่ก็ยัง
ใช้ได้ดีในเชิงหัตถกรรม  โดยการน างานที่จะชุบเคลือบวงบนปากอ่างที่มีไม้วางพาด
ไว้  2  ชิ้น  แล้วใชภ้าชนะตักเคลือบเทราดงานให้ทั่ว  และอาจจะราดหลายสีก็ได้
ตามต้องการ  วิธีนี้ใช้กับงานท่ีมีขนาดใหญ่  และมีปริมาณน้ าเคลือบน้อย  ส าหรับวิธี
นี้ผิวเคลือบที่ได้ไม่เรียบร้อยนัก  เพราะมีรอยต่อที่เกิดจากการเทราดแต่ละครั้ง 

4. วิธีพ่น  (Spraying)  คือ การใช้เครื่องพ่นที่ท าให้น้ าเคลือบแตกกระจายออกมาเป็น
ฝอย ท าให้เคลือบได้สีสม่ าเสมอได้ผลดีมาก เหมาะส าหรับงานที่มาขนาดใหญ่ การ
พ่นควรพ่นในตู้ส าหรับพ่น ทั้งนี้ตู้พ่นจะเป็นตัวป้องกันไม่ให้ฝุ่นเคลือบฟุ้งกระจาย อีก
ทั้งเป็นการประหยัด เพราะมาสารถน าเคลือบที่ติดอยู่ในตู้กลับมาใช้ได้อีก 

 

การเผา (Firing) 

 Ware ที่พ่นเคลือบแล้วจะถูกจัดเรียงบนรถเตา (kiln car) เพ่ือน าเข้าเผาที่อุณหภูมิ
ประมาณ 1200-1250 °Cให้ได้คุณภาพของเซรามิกส์ในเกรดวิเทรียสไชน่า (vitreous china) ซ่ึง
หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่มีการดูดซึมน้ าต่ ากว่า 0.5% ระยะเวลาในการเผาอยู่ในช่วง 14-24 ชั่วโมง 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลพื้นที่การติดตั้งงานประติมากรรม 

ตลาดนัดจตุจักร 

 

ภาพที่ 26 ตลาดนัดจตุจักร 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 

 
ตลาดนัดจตุจักร เป็นตลาดนัดในกรุงเทพมหานคร มีจ านวนแผงค้าทั้งหมดมากกว่า 8,000 

แผงค้า แบ่งเป็น 27 โครงการ มีสินค้า 8 ประเภท ได้แก่ ผักและผลไม้ เสื้อผ้า สัตว์เลี้ยง ต้นไม้ อาหาร
ปรุง อาหารส าเร็จรูป อาหารสด และเบ็ดเตล็ด 

ความเป็นมาของตลาดนัดจตุจักร 

 ตลาดแห่งนี้มีความเป็นมายาวนานกว่า 66 ปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2491 ในสมัยจอมพล ป. 
พิบูลสงคราม อดีตนายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้จัดตั้งตลาดนัดขึ้นในทุกจังหวัด ส าหรับ
กรุงเทพมหานครนั้นได้เลือกสนามหลวงเป็นสถานที่จัดตลาดนัด แต่เพียงไม่ถึงปีรัฐบาลก็ย้ายตลาดนัด 
ไปอยู่ในพระราชอุทยานสราญรมย์แล้วจึงย้ายออกไปตั้งอยู่บริเวณสนามไชย และย้ายตลาดนัดกลับไป
อยู่ที่สนามหลวงในปี พ.ศ. 2501 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ อดีตนายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายใช้
สนามหลวงเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ และจัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี การรถไฟแห่งประเทศ
ไทยจึงได้มอบที่ดินย่านพหลโยธิน โดยการด าเนินการโดยนายเชาวน์วัศ สุดลาภา อดีตผู้วา่ราชการ
กรุงเทพมหานคร จึงจัดที่ดินสวนจตุจักรด้านทิศใต้ให้แก่ กรุงเทพมหานครเพ่ือใช้ในกิจการ
สาธารณประโยชน์ และกรุงเทพมหานครได้ปรับพ้ืนที่เพ่ือให้ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยและขณะเดียวกันก็
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พยายามย้ายผู้ค้าจากสนามหลวงมาด้วย จนกระท่ังด าเนินการส าเร็จ เมื่อปี พ.ศ. 2525 โดยใช้ชื่อว่า
ตลาดนัดย่านพหลโยธิน ต่อมาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “ตลาดนัดจตุจักร” ให้สอดคล้องกับสวนสาธารณะ
จตุจักรในบริเวณใกล้เคียง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 จนถึงปัจจุบัน[1] 

ในปัจจุบัน ตลาดนัดสวนจตุจักรได้เปลี่ยนอ านาจการดูแลจากกรุงเทพมหานคร สู่การรถไฟ
แห่งประเทศไทย โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2555 ซึ่งก็มีผู้ค้าขายแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
ทั้งเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย 

 

สวนสาธารณะจตุจักร 

 

ภาพที่ 27 สวนสาธารณะจตุจักร 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 

 

สวนสาธารณะแห่งนี้เปิดเป็นทางการมาตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2523 โดยมีจุดเริ่มต้นในปี 
2518 ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน เพ่ือสร้างสวนสาธารณะ ตามพระราช
ประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 4 รอบในวันที่ 5 
ธันวาคม 2518 กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมด าเนินการก่อสร้าง และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล 
หน่วยงานภาคเอกชนหลายหน่วย ต่อมาขยายพ้ืนที่โครงการอีก 90 ไร่ในที่ดินซึ่งการรถไฟฯ มอบให้
เพ่ิมเติม 
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องค์ประกอบสวน 

สวนจตุจักร เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของหน่วยงาน พ่อค้า ประชาชนทั้งหลายที่ตระหนัก
ถึงคุณค่าของพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือการพักผ่อนและสิ่งแวดล้อม ยังคงมีอนุสรณ์เป็นประจักษ์พยานแห่ง
ความร่วมมือในครั้งนั้นที่ยังคงตกแต่งเพ่ิมความงามเป็นสัญลักษณ์ของสวนสาธารณะเก่าแก่คู่เมือง
หลวง ได้แก่ หอนาฬิกา นาฬิกาดอกไม้ ประติมากรรมอาเซียน 6 ประเทศ ณ วันนี้ สวนจตุจักร คือ 
สวนสวรรค์ของประชาชน ผู้รักสุขภาพในย่านมุมเมืองด้านเหนือโดยสามารถเดิน วิ่ง ลัดเลาะเงาไม้ร่ม
ครื้นตามทางเดินที่จัดไว้ผ่านแวะเวียนชมธรรมชาติในบริเวณสวนไม้ในวรรณคดี สวนสมุนไพร แวะ
ทักทายปลาหลากชนิดที่สะพานชมปลาหรือจะคลายเครียดด้วยการพายเรือ ถีบจักรยานน้ าในสระน้ า
กลางสวน รวมทั้งสามารถเลือกใช้บริการออกก าลังกายตามฐานต่าง ๆ ใน “สวนสุขภาพเฉลิมพระ
เกียรติ 36 พรรษา พลตรีหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” 

พิพิธภัณฑ์รถไฟ ในอาคารหอเกียรติภูมิรถไฟเป็นหนึ่งในกิจกรรมของอุทยานการเรียนรู้
จตุจักร ดูแลรับผิดชอบโดยชมรมเรารักรถไฟ จัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์ การเดินรถไฟไทย 
และยานยนต์ เปิดบริการเวลา 07.00-16.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ 

สวนจราจรเยาวชน ลจัดเส้นทางจักรยาน ติดป้ายเครื่องหมายจราจร ให้เด็กและเยาวชนได้
เรียนรู้วินัยการจราจรด้วยความเพลิดเพลินในบรรยากาศร่มรื่น สวยงาม ด้วยพรรณไม้ในสวน 

 

สวนสาธารณะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  

 

ภาพที่ 28 สวนสาธารณะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
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ความเป็นมา 

สวนสาธารณะแห่งนี้บังเกิดขึ้นตามมติท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีในปี 2534 โดยมอบให้
กระทรวงคมนาคมจัดสร้างบนที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยด้านทิศใต้ของสนามกอล์ฟรถไฟ 
เพ่ือน้อมเกล้าฯ ถวายในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ครบ 5 รอบ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2535 ในส่วนการหาทุนสมทบและทุนในการ
ดูแลสวนระยะยาวมูลนิธิสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นผู้รับไปด าเนินการโดยได้รับการสนับสนุนจาก
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาตม และหน่วยงานเอกชน ซึ่งโครงการระยะที่ 1 ใน
พ้ืนที่ 140 ไร่ แล้วเสร็จมีพิธีเปิดเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2539 ต่อมาส่งมอบให้กรุงเทพมหานครดูแล
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2538 

องค์ประกอบสวน 

“สวนพฤกษศาสตร์” คือ ลักษณะที่ก าหนดส าหรับสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เพ่ือพัฒนา
ให้เชื่อมโยงต่อเนื่องทั้งลักษณะทางภายภาพและสุนทรียสัมผัสกับสวนรถไฟ และสวนจตุจักรที่อยู่
ติดกัน น ามาซึ่งพ้ืนที่สีเขียวในเมืองที่กว้างไพศาลคืนธรรมชาติสู่สิ่งมีชีวิต และสร้างคุณค่าต่อ
สิ่งแวดล้อมในนามของ “อุทยานการเรียนรู้” โดยน าเสนอแนวคิดหลักในการเป็น “สวน
พฤกษศาสตร์” ที่สมบูรณ์แห่งหนึ่งในประเทศไทย 

สระน้ า สร้างเป็นจุดเด่นของสวนที่สื่อความหมายการเฉลิมพระเกียรติด้วยสระน้ าคดเคี้ยว
เป็นรูปอักษร “ส” และ “S” ผสานกัน สื่อถึงพระนามาภิไธยของสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ แนวขอบสระเลือกปลูกพืชพันธุ์สร้างสีสันเน้นลักษณะอักษร “ส” ให้โดดเด่นด้วยสี
เหลืองของดอกราชพฤกษ์ และ “S” เน้นด้วยสีม่วงอมชมพูของดอกอินทนิลน้ า 

สวนพฤกษศาสตร์ เป็นกิจกรรมหนึ่งในอุทยานการเรียนรู้จตุจักรโดยเป็นแหล่งปลูกรวบรวม
พันธุ์พืชท้องถิ่น พันธุ์ไม้ในพระนาม พันธุ์ไม้จากพระต าหนักต่าง ๆ และพันธุ์ไม้ต่างประเทศที่น่าสนใจ
ไว้มาก น าเสนอแหล่งความรู้ให้ศึกษาในรูปเส้นทางชมธรรมชาติแวะชมตามจุดต่าง ๆ เช่น “สวนกล้วย
ที่รวมไว้กว่า 70 ชนิด” “ลานลั่นทม แหล่งรวมพลแห่งดอกลั่นทมหลากสี” “ลานอโศก แหล่งชุมนุม
ของไม้ดอกยืนต้นที่ลือชื่อถึงความสวย นุ่มนวลสะดุดตา” “ลานเข็ม อวดดอกละเอียดสีสันสดสวย
ตลอดป”ี “ลานชบา รวมพันธุ์แปลกตามากมายไว้ให้ชม” 

ลานบัว ลานพักผ่อนตกแต่งด้วยบ่อน้ ารูปดอกบัวขนาดยักษ์ เป็นที่รวมพันธุ์บัวทั้งไทยและ
ต่างประเทศ มีกระถางโบราณเก่าแก่ประดับลานและปลูกบัวชนิดต่าง ๆ และสวนยุโรป ซึ่งอวดลาน
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แบบสวนประดิษฐ์ ด้วยแปลงไทรทองตัดแต่งลายบัวก้านขดอันวิจิตร สร้างเส้นน าสายตาเข้าสู่ลานบัว 
เกิดภาพเอกลักษณ์สง่างามเป็นหนึ่งเดียว 

ย่านดาโอ๊ะ หรือ ต้นเถาใบสีทอง เป็นพันธุ์ไม้หายากของไทยที่ค้นพบว่าเป็นพืชชนิดใหม่ของ
โลก พบได้เฉพาะน้ าตกบาโจ ในอุทยานแห่งชาติเทือกเข้าบูโดสุไหงปาดี จ. นราธิวาส ซึ่งปลูกไว้ชม
ความมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ นั่นคือใบที่มีขนปกคลุมคล้ายก ามะหยี่เปลี่ยนเป็นสีทองแดงเหลือบรุ้ง
ในเดือนสิงหาคม – กันยายน และเป็นสีเงินในเดือนตุลาคม 

ย่านลิเภา ไม้เถาซึ่งจัดเป็นเฟิร์นเลื้อย พบตามป่าเปิดหรือป่ากึ่งโปร่งเขตร้อน ที่มาของวัตถุดิบ
ส าหรับศิลปหัตถกรรมงดงามเลื่องชื่อของไทย มีปลูกไว้ให้ชมเช่นกัน 

พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร อาคารพิพิธภัณฑ์ กิจกรรมหนึ่งในอุทยานการเรียนรู้จตุจักร 
จัดเตรียมนิทรรศการ กิจกรรม ให้ความรู้และนันทนาการผ่านขบวนการเรียนรู้เพ่ือเด็ก แบ่งเป็น 8 
ภาค (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในสวนรถไฟ) 

โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 72 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม 2547 เพื่อ
เผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระมหากรุณาธิคุณอันไพศาลต่อการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ร่วมกับกรุงเทพมหานครจึง
ได้จัดสร้าง “โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระ
ราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547” บนพื้นที่ 12 ไร่ บริเวณด้านหน้า
ของสวนฯ โครงการดังกล่าวประกอบด้วย 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สถานที่จัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจต่าง ๆ 

อาคารพรรณไม้ไทย เทิดไท้ บรมราชินีนาถ จัดแสดงพรรณไม้ไทยที่มีถ่ินก าเนิดในภาคต่าง ๆ 
ของประเทศไทยและกล้วยไม้ไทยที่ก าเนิดในแต่ละภาค ประกอบด้วย อาคารพรรณไม้ 3 หลัง ได้แก่ 
อาคารพรรณไม้ภาคกลางและภาคตะวันออก อาคารพรรณไม้ภาคใต้และภาคตะวันตก อาคารพรรณ
ไม้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สวนไม้หอมน้อมเกล้าฯ รวบรวมพรรณไม้หอมประเภทต่าง ๆ เพื่อการศึกษาและอนุรักษ์ อีก
ทั้งพรรณไม้ในวรรณคดีอีกด้วย 
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สวนพรรณไม้อันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษ ตริย์ รวบรวมพรรณไม้ที่เกี่ยวเนื่องใน
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

สวนพระมหากรุณาธิคุณเพ่ือผู้พิการทางสายตา เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้พิการทางสายตาได้
เพลิดเพลินกับธรรมชาติพร้อมกับการเรียนรู้และสัมผัสพืชพรรณไม้หอมประเภทต่าง ๆ 
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บทที่ 3 

การด าเนินงาน 

 การสร้างสรรค์งานศิลปะ”สัตว์ป่าในเมืองใหญ่”จึงเกิดเป็นงานศิลปะประติมากรรมสะท้อน
แง่มุมพฤติกรรมและความรู้สึกของสัตว์ป่าที่ถูกน ามาเลี้ยงในเมืองใหญ่ ปัญหาของสัตว์ป่าที่ถูกน ามา
เลี้ยงในเมืองใหญ่ จนมองว่าเป็นเรื่องธรรมดา ปัจจุบันคนในสังคมได้หลงลืมไปแล้วว่า แท้ที่จริงแล้ว
บ้านของพวกเขานั้นคือที่ป่าไม้ ท าให้สัตว์ป่าเหล่านั้นค่อยสูญพันธ์ และเป็นการรณรงค์ให้หยุดการน า
สัตว์ป่ามาเลี้ยงในเมืองหรือสถานที่ที่ไม่เหมาะสม หยุดการค้าสัตว์ป่า หยุดการลักลอบซื้อขายและเพ่ือ
แก้ปัญหาสัตว์ป่าสูญพันธุ์ จึงท าให้เกิดการสร้างสรรค์ประติมากรรมเพ่ือสะท้อนสัตว์ป่าที่ถูกน ามาเลี้ยง
ในเมืองใหญ่ที่แสดงถึงความสร้างสรรค์ มีทั้งเทคนิคทางเซรามิกส์และเทคนิคต่างๆในการน าเสนอการ
สร้างสรรค์งานศิลปะ และเป็นลักษณะเป็นงานศิลปะการจัดวาง (Installation art )ประติมากรรม 
เพ่ือสะท้อนค่านิยมคนในสังคมและให้ตระหนักถึงคุณค่าของสัตว์ป่า 

1. ขั้นตอนการทบทวนวรรณกรรม การส ารวจและเก็บข้อมูล 
1.1. ข้อมูลเอกสาร 
1.2. ข้อมูลภาคสนาม โดยการลงพื้นที่เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการศึกษาค้นคว้า 

1.2.1.สวนสัตว์ในเมือง 
1.2.2.ธุรกิจร้านอาหาร 
1.2.3.แหล่งซื้อขายสัตว์ป่า 
1.2.4.สถานที่เกี่ยวข้องการดูแลเรื่องสัตว์ป่า 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการท าวิจัย 
2.1 แบบสัมภาษณ์ 

2.1.1.กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
2.1.1.1. ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า  

2.1.1.1.1. กลุ่มงานวิจัย 
2.1.1.1.2. กลุ่มงานเพาะเลี้ยงสัตว์ 

3. การเก็บข้อมูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูลการสร้างสรรค์ประติมากรรม 

4.1. ขั้นตอนการออกแบบ 
4.2. ขั้นตอนวิจัย 
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4.3. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ประติมากรรม 

 ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้องจากแหล่งต่างๆ ทั้งทางด้านเอกสารรวมทั้งการลง
พ้ืนที่ภาคสนามสถานที่ต่างๆ เช่น สวนสัตว์ที่อยู่ในเมือง ธุรกิจร้านอาหาร รวมทั้งแหล่งซื้อขายสัตว์ป่า
และสัมภาษณ์ผู้เชียวชาญ ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า กลุ่มงานเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าและกลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า 
เพ่ือน ามาวิเคราะห์สร้างสรรค์งานประติมากรรม 

 

ข้อมูลภาคสนามสวนสัตว์ในเมือง 

สวนสัตว์ดุสิต(เขาดิน) จ.กรุงเทพมหานคร 

 

 
ภาพที่ 29 สัตว์ สวนสัตว์ดุสิต(เขาดิน) 

ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
 

สวนสัตว์ดุสิต(เขาดิน) จ.กรุงเทพมหานคร สวนสัตว์ขนาดใหญ่แห่งแรกของประเทศไทย เป็น
สวนสัตว์กลางกรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทย ที่ปัจจุบันมีแต่เสียงการจราจรและ
ควันพิษ ที่มีสัตว์มากกว่า 1,000 ตัว มี และที่ส าคัญ จะเน้นเรื่องการแสดงโชว์จากสัตว์ ท าให้สัตว์มี
ความสามารถมากขึ้น และจะน าสัตว์แปลกๆ และสัตว์ประเภทอ่ืนๆเข้ามาทดแทนเพ่ือสร้างความตื่น
ตาตื่นใจ โดยเฉพาะสัตว์ที่แอฟริกาใต้ เนื่องจากมีความแปลกใหม่ หลากหลายสายพันธุ์ และเรียก
กระแสให้ประชาชนเข้ามาดูได้ จากการลงพ้ืนที่สวนสัตว์ดุสิต(เขาดิน) มีพ้ืนที่ค่อนข้างกว้างขวาง 
ภายในสวนสัตว์มีรถรางให้บริการ ในสวนสัตว์อีกด้วย เมื่อเดินเข้ามาในสวนสัตว์ ทางด้านขวาจะเป็น
ส านักงาน จะเริ่มเดินไปทางด้านซ้าย จะพบว่า สภาพแวดล้อมที่นี่ ค่อนข้างดีมีต้นไม้ นานาชนิด ให้
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ความรู้สึกเป็นธรรมชาติมากๆ แต่ก็มีสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมากมาย เริ่มต้นของโซนหมี ที่มีหลากหลาย
สายพันธุ์ เช่นหมีหมา หมีควาย และหมีด า ในบริเวณโซนหมีนั้นจะมีประติมากรรมหมีในหลายๆ
อิริยาบถ ซึ่งแหล่งที่หมีอาศัยอยู่นั้น จะมีต้นไม้นานๆชนิด มีหินจ าลองพ้ืนที่ไม่ใหญ่มากนัก พฤติกรรม
ของหมีเหล่านี้ส่วนใหญ่จะนอน และเดินไปเดินมา ถัดไปจะเป็นโซนถ้ า ที่จ าลองเหมือนการหลบภัย
สงคราม เดินขึ้นมาข้างบนจะเป็นบ่อน้ า ฮิปโปโปเตมัส ถือเป็นสัตว์เด่นของสวนสัตว์ดุสิต มีชื่อว่า แม่
มะลิ บ่อน้ าฮิปโปนั้นมี 2 ส่วน คือด้านบนมองเห็นฮิปโปตัวใหญ่ พอเดินไปด้านล่างจะเห็นฮิปโปว่ายน้ า 
ซึ่งจะมองเห็นตะไคร่น้ าค่อนข้างเยอะมาก ถัดไป โซนสิงโตและเสือเป็นอันดับแรกๆ ของสวนสัตว์ ซึ่ง
อยู่ในภาพผอมซูบ และดูเดียวดาย และขนาดพ้ืนที่ในการเลี้ยงดู ซึ่งไม่กว้างขวางพอที่จะให้พื้นที่ใน
การวิ่ง แต่มันสามารถท าได้แค่เดินและนอนเพียงเท่านั้น เนื่องจากสัตว์ประเภทนี้ต้องอยู่รวมกันเป็นฝูง 
และล่าสัตว์ป่าเพ่ือเป็นอาหาร สภาพของเสือและสิงโตไม่เป็นไปตามความเป็นอยู่ของสัตว์ชนิดนั้นๆ 
สัตว์จ าพวกเลื้อยคลาน อย่าง งู และ จระเข้ โดยเฉพาะจระเข้ ที่มีขนาดตู้กระจกไม่ใหญ่มากพอในการ
ว่ายน้ า โดยเฉพาะจระเข้ท่ีมีขนาดยาวกว่า 3 เมตร ที่นอนอยู่ในน้ า และความยาวมันก็พอดีกับตู้
กระจก ถัดมา คือ เหล่าสัตว์ปีก ที่ดูแล้วจะไม่ได้อิสรภาพ เนื่องจากกรงมีขนาดต่ า และขนาดของกรง
ไม่เอ้ืออ านวยต่อจ านวนสัตว์ในกรง อย่างนกแก้ว หรือนกขุนแผน ที่ป้ายติดบอกว่า ต้องการพื้นที่ใน
การบิน และอยู่รวมกันเป็นฝูง แต่นกขุนแผนที่สวนสัตว์ดุสิตอยู่เพียงแค่ตัวเดียว แยกเป็นกรงมี
ประมาณ 4-5 กรง อีกท้ังขนาดของกรงก็ไม่ใหญ่มากพอ เมื่อเทียบกับเวลาที่นกขุนแผนกางปีก ถัดไป
เป็นโซน ลิง ค่าง จะอยู่ในกรงที่เรียงราย ที่มีขนาดใหญ่ มีเพียงกิ่งไม้ ท่อนไม้ ยางรถยนต์ พฤติกรรม
ของสัตว์เหล่านั้นคืองุ่นงาน เดินไปเดินมา 

 

สวนสัตว์ห้างพาต้า จ.กรุงเทพมหานคร 

 

 

 ภาพที่ 30 สัตว์ สวนสัตว์ห้างพาต้า 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
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สวนสัตว์พาต้า (อังกฤษ: Pata Zoo) เป็นสวนสัตว์ขนาดเล็ก ตั้งอยู่ที่ชั้น 6-7 ของ
ห้างสรรพสินค้าพาต้า สาขาปิ่นเกล้า ในเขตบางพลัด ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร ทุกวัน ในวันหยุด
เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการมีการแสดงพิเศษจากสัตว์ต่าง ๆ เช่น ละครลิง 

สวนสัตว์พาต้า เริ่มจดทะเบียนขึ้นเป็นสวนสัตว์เอกชนในปี พ.ศ. 2557 โดยถือเป็นสวนสัตว์เอกชน
แห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งในชั้นที่ 6 เป็นสวนแสดงของสัตว์เลื้อยคลาน, สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า, สัตว์
เลือดเย็น หรือสัตว์หากินในเวลากลางคืน มีการตกแต่งอย่างสนใจในรูปแบบป่าดึกด าบรรพ์ และมี
จุดเด่น คือ ซากสต๊าฟของปลากระเบนราหูน้ าจืดขนาดใหญ่ รวมถึงส่วนแสดงงูหลามทองขนาดใหญ่ 
รวมถึงเคยแสดงซาลาแมนเดอร์ยักษ์เพียงตัวเดียวในประเทศไทย ซึ่งต่อมาได้ตายลงแล้วได้มีการแสดง
ซากสต๊าฟเอาไว้ สวนสัตว์พาต้า เป็นสวนสัตว์ขนาดเล็ก ตั้งอยู่ที่ชั้น 6-7 ของห้างสรรพสินค้าพาต้า 
เขตบางพลัด ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร เริ่มจดทะเบียนขึ้นเป็นสวนสัตว์เอกชนแห่งแรกในประเทศ
ไทย ในปี พ.ศ. 2557 

 

 

 

  
 

 

เมื่อมาถึงชั้นที่ 6 เป็นสวนแสดงของสัตว์เลื้อยคลาน, สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า, สัตว์เลือดเย็นและมี
แบ่งโซนสัตว์หากินในเวลากลางคืน ระหว่างเดินเข้าด้านใน จะพบว่ามีตู้กระจกเล็กๆ เรียงราย มีงู 
กิ้งก่า บางตู้ก็เป็นตู้เปล่า เมื่อเดินเข้าไปในโซนด้านในจะเป็นห้องแอร์ มีความเงียบ มืด และดูน่าอึดอัด 
เนื่องจากไม่ค่อยมีคน แลมีสัตว์ต่างๆ เช่น งู เต่า ตะพาบ กิ้งก่า เป็นต้น เมื่อถึงโซนสัตว์หากินกลางคืน 

ภาพที่ 31 สัตว์ สวนสัตว์ห้างพาต้า 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
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มีการตกแต่งรูปแบบป่าดึกด าบรรพ์ สัตว์ในโซนนี้สวนใหญ่ คือ งูหลากหลายสายพันธุ์ ที่อยู่ในตัว
กระจกขนาด 1-1.5 เมตร และในตู้กระจกนั้นจะมีภาพวาดธรรมชาติ และวางขอนไม้ กิ่งไม้ และมีไฟสี
อบอุ่น 1-2 ดวง ส่วนใหญ่สัตว์จะอยู่ตามล าพัง ซึ่งบรรยากาศภายใน ค่อนข้างอึดอัดและน่ากลัว และ
ตรงประตูทางออกมีตัวเงินตัวทองอยู่ในตู้กระจกท่ีมีลักษณะแคบ 2 ตัว  

ส่วนชั้นที่ 7เป็นชั้นดาดฟ้า เมื่อขึ้นมาถึงชั้นนี้ ทางด้านขวาเป็นกรงนกหลากหลายชนิด นก
สายพันธุ์เล็ก อย่างเช่น นกแก้ว จะมีจ านวนหลายตัว มีอาหารวางใส่ถาดเซรามิกส์ ส่วนนกตัวใหญ่จะ
อยู่กรงสูง ขนาดประมาณ 3 เมตร และจะอยู่เพียงล าพัง ซึ่งเห็นแล้วรู้สึกสะเทือนใจมากท่ีสุด คือนก
เงือก ที่อยู่เพียงตัวเดียวในกรงใหญ่ ได้พยายามยื่นปากมาเพ่ือขออาหาร และมีนกตัวหนึ่งไม่ได้อยู่ใน
กรง แต่ถูกล่ามโซ่และเกาะอยู่บนกิ่งไม้ มีลักษณะค่อนข้างโทรม ปากนกนั้นเหมือนแตกและมีแผล ซึ่ง
ดูแล้วรู้สึกสงสารมากๆ ทางด้านซ้าย เดินเข้าไปจะเจอฝูงแกะอยู่ในคอกเล็กๆ รอคนมาป้อนอาหาร 
เจอฟามิงโก้อยู่บริเวณพ้ืนหญ้าเทียมเล็ก 2 ตัว เมื่อเดินเข้าไปอีก ก็จะมีกรงลิงชนิดต่างๆ ชะนี กอลิล่า 
มีอาการหิวโหย ในขณะที่เดินเข้าไปนั้น สิ่งที่สังเกตเห็นคือ พฤติกรรมของสัตว์เหล่านั้น จะแบมือเพ่ือ
ขออาหารตลอด บางตัวมีอาการเดินไป เดินมา ซ้ าๆ ท่าทางหงุดหงิดงุ่นง่าน คลานไปคลานมาอยู่ใน
กรงไม่หยุด ในวันที่ไปนั้น ข้าพเจ้าได้ไปเห็นลิงตัวหนึ่งอยู่ในกรงท่ีแยกออกไป ข้าพเจ้าก็มองเข้าไป 
รู้สึกสงสารและเวทนามากๆ เมื่อเจ้าหน้าที่มาเห็นว่าข้าพเจ้ามองก็รีบปิดประตูทันที 

 

สวนสัตว์สนามจันทร์ จ.นครปฐม 

 

 

 

 
 

 เทศบาลนครนครปฐมเดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลนครปฐม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
จัดการสุขาภิบาลตามหัวเมือง ร.ศ. 127 เมื่อปี พ.ศ. 2453 ต่อมาเมื่อมีการตราพระราชบัญญัติจัด

ภาพที่ 32 สัตว์จากสนามจันทร์ 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
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ระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 จึงมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองนครปฐม พ.ศ. 2478 ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 52 หน้า 1666 ลงวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2478 มีพ้ืนที่ในความรับผิดชอบ 
5.28 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ในต าบลพระปฐมเจดีย์ทั้งต าบล 

ในปี พ.ศ. 2542 ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลนครนครปฐม เมื่อวันที่ 10 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2542[1] ปัจจุบันมีพ้ืนที่ 19.85 ตารางกิโลเมตร สวนสัตว์ ที่พระราชวัง
สนามจันทร์ ค่าเข้าฟรีไม่คิดเงิน 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 45 สวนสัตว์สนามจันทร์ 
การเดินทางเข้าส ารวจพื้นที่สวนสัตว์ ที่พระราชวังสนามจันทร์ ค่าเข้าฟรี สวนสัตว์มีพ้ืนที่ 

5.28 ตารางกิโลเมตร เริ่มต้นจากรงกวาง มีกวางอยู่ 3 กรง เหมือนๆกัน มีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ พ้ืนที่ที่
กวางอยู่ก็เป็นพ้ืนดิน มีลักษณะแฉะ กวางเหล่านั้นจะมีอาการหิวโหย รอคนมาป้อนอาหาร เพราะท่ี
สวนสัตว์นั้นจะมีผักบุ้งขายเพียงอย่าเดียว ถัดไปซ้ายมือ ตรงกลางก็เป็นกรงนกใหญ่ รวมนก แร้ง 
กระยาง และนกกระทุ่มแบน มีกรงนกแยกมาอีก 2-3 กรง กรงขนาดใหญ่ นกเงือก และเหยี่ยวด าจะ
อยู่เพียงล าพังกรงขนาดกลางๆ มีนกหงส์หยก นกเลิฟเบิร์ด มีจ านวนหลายตัว ภายในกรงมีเพียงกิ่งไม้ 

ภาพที่ 33 สวนสัตว์สนามจันทร์ 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
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และห่างเพียงให้นกได้เกาะ ถัดมาเป็นบ่อ(บ่อปูน)ตัวนาก มี 2 บ่อ มีตัวนาก 1 ตัว ที่นอนบนผ้าห่อสี
สวยเพียงล าพังเห็นแล้วรู้สึกเวทนามากๆ น้ าในบ่อมีสีด าๆ และมีถาดใส่ปลาสดตัวเล็กอยู่ในถาด มี
แมลงวันตัวใหญ่มาตอมเป็นจ านวนมาก และบนเกาะนั้นมีอุจจาระของตัวนาก ลักษณะของบ่อตัวนาก 
มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมมีเกาะตรงกลาง พวกมันใช้ว่ายน้ าเล่นถัดตัวนากค่อนข้างฉลาด ว่ายน้ ามาใกล้ๆ 
ยืนมองหน้า กรงถัดมา คือกรงหนูตะเภาและกรงกระต่ายเป็นกรงขนาดเล็ก อาศัยอยู่ประมาณ 10 ตัว 
ภายในกรงค่อนข้างชื้นและเต็มไปด้วยเศษผักกาดและผักบุ้ง และมีกลิ่นเหม็น ภายในกรงดูไม่สะอาด 
กระต่ายและหนูตะเภานั้น เมื่อเห็นคน จะพากันมายืนเกาะลูกกรงเพ่ือมาขออาหาร ถัดไปเป็นกรงนก
เหยี่ยวด า ขนาดสูงประมาณ 3 เมตร อยู่เพียงล าพัง กรงถัดมาเป็นบ่อหมี(แต่ในปัจจุบันไม่มีหมีแล้ว) 
เป็นลักษณะปูนทั้งหมด เป็นกรงว่าง ถัดไปเป็นกรงเม่นค่ะ อยู่กันประมาณเกือบ 10 ตัว มีเศษผักบุ้ง
และผักกาดเหมือนเดิม ซ้ายมือเป็นบ่อจระเข้ มีจระเข้2 เดียว กับบ่อน้ าแห้งๆ มีโซนดินนิดหน่อย
จระเข้จะอยู่ในบ่อแคบๆ 2 ครั้งที่เข้าไป จระเข้จะนอนอยู่ที่เดิมแบบนั้นตลอด ด้านขวามือกรงแถบ
เดียวกันก็เป็น ลิง ชะนี พฤติกรรมของสัตว์เหล่านี้มีลักษณะหงุดหงิดงุ่นง่าน เดินไปดินมา ห้อยโหนไป
ตามกรงที่มีขนาดค่อนข้างเล็ก ถัดไปหน่อยก็บ่อเต่าก็พบเห็นเต่ามีจ านวนค่อนข้างมาก และบางตัวมี
กระดองที่หลังแตกและมีแผล ในบ่อเต้านั้นเต็มไปด้วยเศษอาหาร ผักบุ้ง 

 

สวนนกยูงสามพราน (สวนนกยูงสามพราน แกะ & กวางดาว) จ.นครปฐม 

 

 

 
& กวางดาว 

 
สวนนกยูงสามพราน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ของนครปฐมที่เพ่ิงเปิดได้ไม่นาน คนจึง

ค่อนข้างน้อย โดยที่นี่เริ่มเปิดด าเนินการเมื่อ ปีพ.ศ.2555 มีวัตถุประสงค์เพาะพันธุ์นกยูงสายพันธุ์
ต่างๆไม่ว่าจะเป็นนกยูงไทยหรือนกยูงอินเดีย หลังจากนั้นมีผู้สนใจเข้าชมจ านวนมาก จึงกลายเป็น
จุดเริ่มต้นของสวนนกยูงสามพรานแห่งนี้ 

ภาพที่ 34 สวนนกยูงสามพราน แกะ & กวางดาว 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
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ที่สวนนกยูงสามพรานมีนกยูงอยู่ที่นี่มากกว่า 1,000 ตัว โดยนักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมได้
อย่างใกล้ชิด สามารถเปิดกรงเข้าไปชมเพ่ือให้อาหาร และกรงนกยูง หน้ากรงมีป้ายติดว่า ‘สัตว์ทุก
ชนิดแบ่งขายได้’แต่สัตว์ที่นี่กินขนมปัง โดยเฉพาะแกะ กวาง กระต่าย นกยูงด้วย 

 

 

 
 
  

 
 

ภาพที่ 49 กระต่าย (สวนนกยูงสามพราน แกะ & กวางดาว) 

ภาพที่ 35 สวนนกยูง (สวนนกยูงสามพราน แกะ & กวางดาว) 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 

 

ภาพที่ 36 ฝูงกวาง (สวนนกยูงสามพราน แกะ & กวางดาว) 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 

 
 

ภาพที่ 37 กระต่าย (สวนนกยูงสามพราน แกะ & กวางดาว) 
ทีม่า : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
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ปัจจุบันสวนนกยูงสามพรานนอกจากจะมีนกยูงแล้ว  ยังมีสัตว์ให้เยี่ยมชมอ่ืนๆอีกมากมาย  
อาทิเช่น นกยูง, กวางดาว  แกะ  ปลาคาร์ฟ และสัตว์ปีกประเภทอ่ืน ๆ  โดยนักท่องเที่ยวสามารถซื้อ
อาหารซึ่งเป็นขนมปัง สัตว์ทุกตัวสามารถกินได้ 

 

1.2.2. สถานที่ประกอบการสวนสัตว์เพื่อเติมเพื่อดูพฤติกรรมของสัตว์ป่า 

สวนสัตว์เปิด  ซาฟารีปาร์คแอนด์แคมป์ จ.กาญจนบุรี 

 

 

 

 

เป็นสวนสัตว์เปิดแห่งแรกในจังหวัดกาญจนบุรี ยังเป็นสถานีอนุรักษ์ขยายพันธุ์สัตว์นานาชนิด 
เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตสัตว์นานาชนิด เช่น ยีราฟ ช้าง ม้าลาย อูฐ เสือโคร่ง สิงโต เสือดาว หมีควาย 
ลามา นกกระจอกเทศ กวางชนิดต่างๆ ฯลฯ 

 

ภาพที่ 38  ฝูงแกะและปลาคาร์ฟ (สวนนกยูงสามพราน แกะ & กวางดาว) 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 

 

ภาพที่ 39 สวนสัตว์เปิด ซาฟารีปาร์คแอนด์แคมป์ 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
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สวนสัตว์นี้จะมีจุดเด่น คือ ได้สัมผัสกับสัตว์นานาชนิดอย่างใกล้ชิด ถ่ายรูปกับยีราฟและการ
ให้อาหารสัตว์นานาชนิดอย่างใกล้ชิดเลยที่เดียว 

 

 

 

 

รวมถึงเรายังมีจุดถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับลูกสัตว์ เช่น ป้อนนมลูกเสือโคร่ง-เสือดาว-สิงโต เสือ
โคร่งใหญ่ที่สามารถนอนกอดถ่ายรูปได้ นอกจากนี้ยังมีการแสดงโชว์ของสัตว์ที่น่ารักและแสนรู้ อาทิ 
โชว์ช้าง โชว์จระเข้ หรือถ่ายรูปกับนกมาคอว์เป็นที่ระลึก 

 

 

 

ภาพที่ 40 กวางสวนสัตว์เปิด ซาฟารีปาร์คแอนด์แคมป์ 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 

 

ภาพที่ 41 เสือสวนสัตว์เปิด ซาฟารีปาร์คแอนด์แคมป์ 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 

 

ภาพที่ 42 สัตว์สวนสัตว์เปิด ซาฟารีปาร์คแอนด์แคมป์ 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
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เขตห้ามล่าสัตว์ป่า พันท้ายนรสิงห์ จ.สมุทรสาคร 

 

 

 

 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง  และป่าสงวนแห่งชาติป่าอ่าว
มหาชัย ฝั่งตะวันตก ท้องที่ต าบลพันท้ายนรสิงห์ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  ให้เป็น
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า  ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 43 สัตว์(เขตห้ามล่าสัตว์ป่า พันท้ายนรสิงห์ จ.สมุทรสาคร) 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
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สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี 

 

 ภาพที่ 44 สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี 
ที่มา : Kirito. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว. เข้าถึงเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560, เข้าถึงได้จาก 
http://www.rimchan.com/2016/ 
 

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตั้งอยู่ที่ ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นสวนสัตว์เปิด
ขนาดใหญ่ในจังหวัดชลบุรี สวนสัตว์เป็นบริการสาธารณะ ซึ่งรัฐได้ด าเนินการเพ่ือให้บริการแก่สังคม
และประชาชนด้านต่างๆ 

สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเป็นสวนสัตว์เปิด ที่ปล่อยปล่อยสัตว์ใช้ชีวิตอยู่อย่างธรรมชาติ  มีพื้นที่
กว้างขวางเพียงพอที่จะให้สัตว์ป่าได้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด แต่อาจจะมี
บางประเภท ที่ต้องเลี้ยงไว้ในกรง แต่ก็จะใช้กรงที่มีขนาดใหญ่ เรียกว่าจัดให้สัตว์ได้อยู่กันอย่างอิสระ 
และ มีความสุขไม่อึดอัดคับแคบ ซึ่งมีเนื้อที่กว้างขวางมากถึง 5,000 ไร่ 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 45 สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 

http://www.rimchan.com/2016/
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ปัจจุบันทางสวนสัตว์ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่น่าสนุกคือ ขับรถกอล์ฟเที่ยวชมสัตว์  ซึ่งสามรถขับได้
รอบสวนสัตว์พบกับสวนละมั่ง สามรถป้อนอาหารได้อย่างใกล้ชิด ละมั่งพวกนี้ค่อนข้างคุ้นกับคนมาก 
ต่อจากละมั่ง ก็จะพบกับป้าย " กลุ่มลิง " จะเป็นพวกลิงกระรอก, ลีเมอร์หางแหวน, ลีเมอร์สีน้ าตาล 
และ ลิงอื่นๆ เราก็จะได้ดูลิงโหนไปโหนมาจากนั้นก็จะเป็น ที่สวนสัตว์เด็กข้างในสวนสัตว์เด็กจะเป็น
สัตว์แปลก ๆ แล้วก็พวกซากสัตว์ที่สต๊าฟเอาไว้ให้ศึกษา ติดกับสวนสัตว์เด็ก จะเป็นส่วนที่แสดงนก
เพนกวิน หรือ Penguin Summer Zooระหว่างทางเดินไปดูเพนกวินที่อยู่ในห้องสีฟ้า ๆ ข้างใน ก็จะ
มีสัตว์เชื่อง ๆ จากต่างแดนให้ได้ชมได้ป้อนอาหารกัน เช่นแพะจากนิวซีแลนด์ 

ส่วนแสดงนกเพนกวินออกไป จะเป็นลานแสดงที่มีการแสดงความสามารถของนกชนิดต่าง ๆ 
โชว์ความสามารถพิเศษ มีการการแสดง 4 รอบ ถัดไปก็จะเป็นส่วนของหมีขอ และ โซน แอฟริกา ซา
วันน่า ซึ่งบรรยากาศของแอฟริกาซาวันน่าก็จะถูกตกแต่งให้เหมือนกับแอฟริกาตรงจุดนี้ก็เป็นอีก 1 จุด 
ที่เราต้องมาให้อาหารยีราฟ เพราะว่ายีราฟจะเข้ามาให้เราป้อนอาหาร  ซึ่งสามารถลูกหัวได้ด้วย 
นอกจากนี้ยังมี หุบเสือ ซึ่งมีท้ังความน่ารักและความน่ากลัวผสมกันไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 46 สัตว์ (สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี) 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
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โอเอซิส ซีเวิลด์ จ.จันทบุรี 

 

 

 

 

โอเอซีส ซีเวิลด์ ตั้งอยู่ ณ ต.ปากน้ าแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี ซึ่งห่างจากตัวเมือง
จันทบุรีประมาณ 30 ก.ม. เป็นสถานที่เพาะพันธุ์โลมา และการแสดงโลมา 2 สายพันธุ์ไทย นั่นก็คือ 
โลมาปากขวดหรือโลมาสีชมพู และโลมาหัวบาตรหรือโลมาอิระวดี และนอกจากการแสดงโลมาแล้วยัง
มีให้อาหารกวาง3ตัวอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 47 ปลาโลมา(โอเอซิส ซีเวิลด์ จ.จันทบุรี) 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 

ภาพที่ 48 กวาง (โอเอซิส ซีเวิลด์ จ.จันทบุรี) 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
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ธุรกิจร้านอาหารและร้านกาแฟ 

อภิชาติฟาร์ม & กรกฎาสเต็กเฮ้าส์ จ.ราชบุรี 

เป็นร้านอาหารสเต็กที่ติดถนนเพรชเกษร ใน จ.ราชบุรี ภายในร้านจะมีอาหารเมนูสเต็กส่วนใหญ่ เป็น
เนื้อกวาง เนื้อแกะ และเนื้ออ่ืนๆเป็นต้น ร้านนี้สามารถให้ลูกค้าหรือคนที่มาทานอาหารสร้าวได้เล่น
และได้ใกล้ชิดกับสัตว์เหล่านี้อีกด้วย ภายในร้านนั้นเหมอนเป็นทั้งร้านอาหาร และมีฟาร์มขนาดย่อมๆ
อยู่ในนั้น มีสัตว์หลากหลายชนิด สัตว์ที่มีบริเวณ มีคอก ในพ้ืนที่พอจะท าให้ได้เดินผ่อนคลายได้บ้าง 
จะมีม้า ลา ไก่ แต่จะมีสัตว์เล็กๆบางชนิดนั้น จะโดนกักขัง โดนกักบริเวณ เช่น ลิงมาโมสส พญา
กระรอก นกชนิดต่างๆ 

 

 

 
 

ภาพที่ 49 อภิชาติฟาร์ม & กรกฎาสเต็กเฮ้าส์ จ.ราชบุรี 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
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ร้าน Little Zoo Café 

 

 

 

จะอยู่ในโครงการ สุโขทัยเอฟ 99 ใกล้ ๆ กับเมืองทองธานี เข้ามาทางที่จะไป ม.สุโขทัยฯร้าน
นี้เหมาะส าหรับคนที่ชอบสัตว์แปลก ๆ หลายคนชอบแต่ว่าไม่สามารถเลี้ยงเองได้ จะมานั่งเล่นกับเด็ก 
ๆ หรือถ้าใครที่คิดว่าอยากจะเลี้ยงสัตว์แปลก ๆ แบบนี้มาลองอยู่ใกล้ ๆ ดูก่อนว่าลักษณะนิสัยของสัตว์
ชนิดที่เราอยากเลี้ยงจะเหมาะกับเราหรือเปล่า จะได้ช่วยตัดสินใจให้ง่ายขึ้นค่ะ ( อันนี้พี่ที่ร้านแนะน า
มาค่ะ )ในช่วงเย็น หรือ วันเสาร์ - อาทิตย์ คนอาจจะมาที่ร้านเยอะ 

ลิตเติ้ลซูคาเฟ่ คาเฟ่สุนัขจิ้งจอกทะเลทราย คาเฟ่แนวใหม่ ตั้งอยู่โครงการสุโขทัยเอฟ 99 
(Sukhothai Ave 99) ภายในร้านมี 2 ชั้น Little Zoo Cafe มีเจ้าแร็คคูน, จิ้งจอกทะเลทรายเฟนเน็ก
, Red Fox, เมียร์แคท, หมาปอมเมอเรเนียน ให้ลูกค้าได้ถ่ายรูปและเล่นกับสัตว์ทั้งหลาย แต่สิ่งส าคัญ
ก็คือ ห้ามให้อาหารของคนแก่สัตว์ในร้าน และไม่รบกวนสัตว์จนเกินไป นอกจากจะได้เล่นกับเจ้าสัตว์
พวกนี้แล้ว ยังมีเครื่องดื่มและอาหารไว้คอยบริการด้วย 

 

 

 
 

 

 

ภาพที่ 50 ร้าน Little Zoo Café 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 

ภาพที่ 51 ร้าน Little Zoo Café 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
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ร้าน The animal café 

 

 

 

ดิแอนิมอลคาเฟ่ คาเฟ่ๆ เก๋ๆ ภายในซอยสาธุประดิษฐ์ 19 ร้านนี้น าเสนอเมนูอาหารสไตล์เวส
เทิร์น เป็นอาหารจานหลักที่แวะมาทานได้ตลอดทั้งวัน ไฮไลท์ของที่นี่ นอกจากจะมีอาหารอร่อยๆ 
แล้ว ยังมีสัตว์น่ารักให้คุณได้อุ้ม ไม่ว่าจะเป็น น้องแมวสายพันธุ์ต่างๆ รวมถึง คาราเคิล แมวป่าสุด
น่ารัก ตัวใหญ่ นิสัยเฟรนด์ลี่, Fennec Fox สุนัขจิ้งจอกทะเลทรายตัวจิ๋วที่คุณจะหลงรัก และทางร้าน
จะค่อยๆ ทะยอยเพ่ิมสัตว์ต่างๆ มาไว้ที่ร้านด้วย ไม่ว่าจะเป็น นกฮูก เต่า รวมถึงสัตว์อื่นๆ 

 

 

 
 
 

 

 

 

ภาพที่ 52 ร้าน ร้าน The animal café 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 

ภาพที่ 53 ร้าน ร้าน The animal café 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
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ตลาดนัดที่เป็นแหล่งซื้อขายสัตว์ป่า  

ตลาดนัดจัตุจักร  

ตลาดนัดจตุจักร เป็นตลาดนัดในกรุงเทพมหานคร มีจ านวนแผงค้าทั้งหมดมากกว่า 8,000 แผงค้า 
แบ่งเป็น 27 โครงการ มีสินค้า 8 ประเภท ได้แก่ ผักและผลไม้ เสื้อผ้า สัตว์เลี้ยง ต้นไม้ อาหารปรุง 
อาหารส าเร็จรูป อาหารสด และเบ็ดเตล็ด 

ในปัจจุบัน ตลาดนัดสวนจตุจักรได้เปลี่ยนอ านาจการดูแลจากกรุงเทพมหานคร สู่การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2555 ซึ่งก็มีผู้ค้าขายแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ทั้ง
เห็นด้วย และไม่เห็นด้ว 

 

 

 

 
 

โซนสัตว์เลี้ยง สถานที่ขายจะค่อนข้างแออัดไปหน่อย จะมีสัตว์เลี้ยง เช่น พวกเม่นแคระ เต่า 
นก ปลา หมา แล้วก็พวกสัตว์เลี้ยงแปลก ๆ กิ้งก่า งู และมีอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยง ส่วนใหญ่
รับมาขาย  

 

ภาพที่ 54 ตลาดนัดจัตุจักร 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

Practice-led หรือ Practice-based 

Practice-led หรือ Practice-based  การสร้างสรรค์ศิลปะ – วิจัย เป็นการท างาน
สร้างสรรค์โดยให้การปฏิบัติเป็นเครื่องมือ น าไปสู่ความรู้ใหม่ ในสาขานั้น ๆ ทั้งนี้อาจเน้นถึงความรู้ที่

ได้จากกระบวนการศึกษาและ นาไปสูความรู้ใหม่ ในสาขานั้น ๆ ทั้งนี้อาจเน้นถึงความรู้ที่ได้จาก
กระบวนการศึกษาและ สร้างสรรค์ ที่แสดงออกด้วยความเป็นเอกลักษณ์ของผลงาน (Originality)  

 

ภาพที่ 55 Practice-led หรือ Practice-based 
ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 

 
หรือการพัฒนาความรู้ ในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ในสาขาหนึ่ง ๆ แนวทางการออกแบบ

พัฒนาผลงานสร้างสรรค์เชิงบูรณาการ การออกแบบสื่อประติมากรรมเพ่ือให้ตระหนักถึงคุณค่าของ
สัตว์ป่าที่ถูกน ามาเลี้ยงในเมืองใหญ่ 

1. ตัวแปร ตัวแปรที่ใช้ได้แก่ 
1.1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ วัสดุจากเครื่องปั้นดินเผา ดินพ้ืนบ้านที่มีสีที่แตกต่างจากดินทั่วๆไป วัสดุ

ส าเร็จรูป วัสดุที่มีเรื่องราว 
2. ตัวแปรตาม ได้แก่  

2.1. ตระหนักถึงคุณค่าของสัตว์ป่าในเมืองใหญ่ หรือในสถานที่ไม่เหมาะสม 
2.2. เป็นการณรณรงค์ให้หยุดการน าสัตว์ป่าน ามาเลี้ยงในเมืองใหญ่หรือในสถานที่ไม่เหมาะสม 

หยุดการค้าสัตว์ป่า หยุดการลักลอบซื้อขายและเพ่ือแก้ปัญหาสัตว์ป่าสูญพันธุ์ 
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ภาพที่ 56 Practice-led หรือ Practice-based 
ที่มา : ผู้วิจัย 

 

ภาพที่ 57 การวิเคราะห์ Practice-led หรือ Practice-based 
ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
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การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  

เป็นวิธีค้นหาความจริงจากเหตุการณ์ และสภาพแวดล้อมที่มีอยู่ตามความเป็นจริง โดย
พยายามวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์กับสภาพแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ 
(Insight) จากภาพรวมของหลายมิติ ความหมายนี้จึงตรงกับความหมายของการวิจัยเชิงธรรมชาติ 
(Naturalistic Research) ซึ่งปล่อยให้สภาพทุกอย่างอยู่ในธรรมชาติ ไม่มีการจัดกระท า 
(Manipulate) สิ่งที่เกี่ยวข้องใดๆเลย 

องค์ประกอบของการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ  

 

ภาพที่ 58 องค์ประกอบของการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Wiersma.W, 2000 ; 205) 
ทีม่า : ผู้วิจัถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 

 

 

• เลือกกลุม่เป้าหมาย  : ชาวไทยและชาวตา่งชาติ
ทกุเภททกุวยัคนทัว่ไป

• เลือกพืน้ที่ : สวนรงมการค้า สวนสาธารณะ

• ระบชุว่ยงเวลาที่ศกึษา : เร่ิมงานวิจยั ตัง่แตเ่ดือน 
กรกฎาคม พ.ศ.2559 และเร่ิมเสนอวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ ภายในเดือน สิงหาคม 2560

• ระบตุวัแปรที่เป็นไปได้:

Work Design

• ตัง้ปัญหากลาง

• ค าถามวิจยั

• อ้างอิงทฤษฎีติดดิน

Working Hypothesis

• สมัภาษณ์/บอกเลา่

• สงัเกตบญัทกึตวัอยา่ง

• ทบทวน/วิเคราะห์เอกสาร

Data Collection

• จดัหมวดหมา/ลงรหสัข้อมลู

• จดัโครงสร้างข้อมลูใหม่

• ตรวจสอบสมมตุิฐาน ทฤษี

Data Analysis/Interpretatio
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สัมภาษณ์บุคคล 

1. สพ.ญ.ณฐนน ปานเพ็ชร ต าแหน่ง นายสัตวแพทย์ หน่วยงาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช 

2. นางสาวนนทกานต์ ฉันทศิลป์ ต าแหน่ง ผู้ช่วยสัตวแพทย์ หน่วยงาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช 

3. นายเผด็จ บุญขาว ต าแหน่ง นักวิจัย กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่าหน่วยงาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช 

วัฒนธรรมการท างานท่ีเกิดข้ึนในระดับองค์กรและทีมงานระดับบุคคล จากการสังเกตและ
การสนทนานายสัตวแพทย์และผู้ช่วยสัตวแพทย์จะมีลักษณะความสัมพันธ์ที่เป็นกันเอง ไม่เคร่งเครียด 
ซึ่งในบรรยากาศดังกล่าวก็พบว่ามีกรให้เกียรติกันในลักษณะการนับถือตามอาวุธโส 

สรุปการสัมภาษณ์ 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ป่าที่ถูกน ามาเลี้ยงในเมือง มีชนิดใดบ้าง 
สัตว์ที่ถูกน ามาโพสต์ขายมีอยู่ 3 กลุ่มหลักคือ 
1.1. สัตว์ทั่วไปที่ไม่ผิดกฎหมาย เช่น หมา แมว ปลาสวยงาม  
1.2. สัตว์แปลกจากต่างประเทศท่ีอยู่ในบัญชีคุ้มครองของไซเตส (อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่าง

ประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ หรือ CITES)  
 
คดีลิงอุรังอุตัง ถือเป็นสัตว์ป่าบัญชี 1 ของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิด
สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกลสู้ญพันธุ์ (ไซเตส) เท่าที่ประเมินราคาของลูกลิงอายุไม่เกิน 1 ปีราคา
ในตลาดจะอยู่ที่ตัวละ 1 ล้านบาท ซึ่งจะต้องเร่งขยายผลนายทุนตัว   

(ณฐนน ปานเพ็ชร: กลุ่มสนทนาที่1) 
 

1.3. สัตว์ป่าคุ้มครอง ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าสัตว์ที่นิยมเลี้ยงกันมากท่ีสุดคือนก เช่น นกปรอดหัวโขน 
นกแก้วโม่ง นกเงือก นกเค้าแมว เหยี่ยว สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น นางอาย กระรอกบิน ค่าง 
นาก รวมถึงสัตว์เลื้อยคลานอย่างงูเหลือม งูหลาม เต่าดาว 

จริง 
2. มีการเกิดคดีสัตว์ป่าอะไรบ้าง 

ข้อมูลจากกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) ระบุว่า มูลค่าของธุรกิจลักลอบค้าสัตว์ป่าใหญ่
ที่สุดเป็นอันดับ 4 ในบรรดาธุรกิจผิดกฎหมาย รองจากการค้าอาวุธ ยาเสพติด และสินค้า
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ละเมิดลิขสิทธิ์ คาดการณ์ว่าแต่ละปีมีเงินสะพัดในธุรกิจลักลอบค้าสัตว์ป่าไม่ต่ ากว่า 19,000 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 570,000 ล้านบาท 
 
“ถ้าขนยาเสพติดมีโทษถึงประหารชีวิต แต่ขนสัตว์ป่าจ าคุกแค่ 4 ปี ปรับ 40,000 บาท จึงคุ้ม
ที่จะเสี่ยง แล้วรายได้พวกนี้ก็จะถูกน าเอาไปสนับสนุนอาชญากรรมอ่ืนๆ ต่อไป เช่น ยาเสพ
ติด ค้าอาวุธเถื่อน จนถึงการก่อกบฏแบ่งแยกดินแดนในบางประเทศ”  

(นนทกานต์ ฉันทศิลป์: กลุ่มสนทนาที่1) 
 

3. สภาพความเป็นอยู่ของสัตว์ป่าที่ถูกจับมาเป็นของกลางเป็นอย่างไรบ้าง 
ศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือสัตว์ป่า เป็นสถานที่ดูแลสัตว์ป่าของกลาง กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช การจับกุมการกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยการสงวน  และ
คุ้มครองสัตว์ป่า ท าให้มีสัตว์ป่าของกลางเป็นจ านวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่มักอยู่ในสภาพบาดเจ็บ 
อ่อนแอ และเครียด บางครั้งส่งผลร้ายถึงเสียชีวิต 

4. พฤติกรรมของสัตว์ป่าที่ถูกพลัดถิ่นเป็นอย่างไร 
สัตว์ป่าที่ถูกลักลอบ จะมีการฝึกมาสักระยะหนึ่ง โดยจะมีการให้นมวันละ 3 มื้อละ 3 ออน 
ขณะที่ส่งตัวสัตว์เหล่านั้นจะมีการเจาะเลือดเพ่ือส่งตรวจดีเอ็นเอ พิสูจน์สายพันธุ์ว่ามาจาก
ไหน รวมทั้งส่งเลือดให้กับสถาบันสุขภาพสัตว์ กรมปศุสัตว์ตรวจหาโรคสัญชาตญาณความ
เป็นสัตว์ปาเมื่อมาอยู่ในเมืองเป็นอย่างไร 

5. ข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการซื้อขายสัตว์ป่าชนิดต่างๆ 

 

ประเทศไทยโชคร้ายมากๆที่กลายมาเป็นศูนย์กลางการค้าสัตว์ปป่าผิดกฏหมายที่ใหญ่ที่สุดแห่ง
หนึ่งของโลก มันเป็นปัญหาเรื้อรังที่ทุกคนรู้แต่ไม่มีใครกล้าแตะ ถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงแล้ว 

(พล.ต.ต.เสวก ปิ่นสินใจ) 

6. ข้อมูลอ่ืนๆที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัย 
เทคนิคการลักลอบขนสัตว์ป่า 
 หลบซ่อน เป็นวิธีที่พบบ่อยทีสุดในการลักลอบส่งออกละน าเข้าสัตว์ป่าปิดกฎหมาย 
โดยมรวิธต่างๆ อาทิซ่อนไว้ในกระเป๋าเดิน เก็บไว้ในกระเป๋าถือ ซ่อนไว้ในถุงเท้า เสื้อชั้นใน  
 
มีทั้งกรณีท่ีจับนกมัดขามัดปีกใส่ถุงพลาสติกเจาะรูใส่รวมๆกัน ใส่กระเป๋าเดินทาง หรือแอบ
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เอาไข่นกป่าหายากซ่อนไว้ในกางเกงใน      
     (นนทกานต์ ฉันทศิลป์: กลุ่มสนทนาที่1) 
 

แจ้งข้อมูลเท็จ โดยปกติด าเนินการอยู่ 3 รูปแบบ คือบิดเบือนเรื่องชนิด จ านวน 
และมูลค่าของสินค้า 

การปลอมใบอนุญาต ปกติจะใช้ในขั้นตอนการน าเข้าเพราะเจ้าหน้าที่จะไม่ค่อย
เข้มงวดและไม่ค่อยคุ้นเคยกับใบอนุญาตที่ออกจากประเทศต้นทาง ใบอนุญาตต่างๆ จ านวน
มากรวมทั้งของไซเตสเป็นของปลอม 

การอ้างว่าเป็นชนิดที่เกิดจากการเพาะเลี้ยง ผู้ส่งออกสัตว์ป่ามักใช้ข้ออ้างว่าสัตว์ป่า 
หรือผลิตภัณฑ์ของสัตว์ป่าที่มีการซื้อขายนั้น ได้จากสัตว์ที่เพาะเลี้ยงฟาร์ม ในหลายประเทศมี
การใช้ข้ออ้างนี้ร่วมกับการใช้ใบอนุญาตปลอม ท าให้เกิดความน่าเชื่อถือ 

การสวมรอยสัตว์ป่าและการส่งออกซ้ า สัตว์ป่าที่เพาะได้บางชนิดมีการอนุญาตให้
ค้าภายในประเทศไทยได้อย่างถูกกฏหมาย ท าให้มีการน าสัตว์ป่าที่จับได้จากธรรมชาติมาสวม
รอย หรือในกรณีท่ีมีการอนุญาตให้น าชิ้นส่วนสัตว์ป่าบางประเภทเช่น งาช้าง หนังงู เข้ามาใน
ประเทศเพ่ือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ และส่งกลับไปจ าหน่ายอีก ครั้งในกระบวนการนี้ก็มัก
มีการน าชิ้นส่วนสัตว์ป่าในประเทศมาสวมรอยและส่งออกไปร่วมกับชิ้นส่วนน าเข้า 

กานลักลอบส่งทางไปษณีย์ ปัจจุบันมีการลักลอบส่งสินค้าสัตว์ป่าทางไปรษณีย์เป็น
ประจ า โดยเฉพาะสินค้าประเภทหนังสัตว์ เช่น หนังเสือ หนังหมี หนังงู หนังกวาง ขนนก 
หรือแม้แต่สินค้าประเภทงาช้าง เพราะเจ้าหน้าที่ไปรษรีย์ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ว่าสินค้าเหล่านี้
เป็นของผิดกฎหมาย 

การปลอมสินค้า วิธีการนี้ใช้เพื่อหลอกผู้ซื้อโดยเฉพาะโดยมีการปลอมเพ่ือให้ผู้เข้าใจ
ว่าเป็นสินค้าจากสัตว์ป่าซึ่งมีราคาสูงเช่นกระดูก เสือ อวัยวะเพศเสือ ดีหมี นอแรด งาช้าง 
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ขั้นตอนการออกแบบประติมากรรม 

แนวคิด 

ตลกร้าย การโครงการสร้างสรรค์ประติมากรรม แนวคิดเพ่ือสะท้อนพฤติกรรมสัตว์ป่าที่ถูก
น ามาเลี้ยงในเมืองใหญ่ เพื่อต้องการสื่อถึงค่านิยมของคนในสังคมการน าสัตว์ป่ามาเลี้ยงไว้ในกรงแคบๆ 
หรือในพ้ืนที่ที่ถูกจ ากัด แสดงถึงความน่าอึดอัด น่าสงสาร น่าเห็นใจ ความเศร้าใจและความรู้สึก หดหู่
ใขและความน่ารักของสัตว์ป่าที่ถูกน ามาเลี้ยงในเมืองใหญ่มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป 

 

 

ภาพที่ 59  แนวคิด 
ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
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การออกแบบร่าง(Sketch) 

ชุดที่ 1  สัตว์ท่ัวไปท่ีไม่ผิดกฎหมาย  กระต่าย 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 60 การออกแบบร่าง(Sketch) ชุดที่ 1 สัตว์ทั่วไปที่ไม่ผิดกฎหมาย  กระต่าย 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
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ชุดที่ 2 สัตว์แปลกจากต่างประเทศที่อยู่ในบัญชีคุ้มครองของไซเตส (อนุสัญญาว่าด้วย
การค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ หรือ CITES) ลิง 

 

 

 
ชุดที่ 3 สัตว์ป่าคุ้มครอง ท่ีนิยมเลี้ยง นางอาย นาก กระรอกบิน 

ภาพที่ 61 การออกแบบร่าง(Sketch) ชุดที่ 2 สัตว์แปลกจากต่างประเทศ ลิง 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
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ชุดที่ 3 สัตว์ป่าคุ้มครอง ที่นิยมเลี้ยง นางอาย นาก กระรอกบิน 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 62 การออกแบบร่าง(Sketch) ชุดที่ 3 สัตว์ป่าคุ้มครอง ที่นิยมเลี้ยง นางอาย นาก กระรอกบิน 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
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Model 

 

ภาพที่ 63 Model 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 

 

การปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการเตรียมน้ าดิน 

1. น าดิน สโตนแวร์ PBA มามาฉีกลงในถัง และแช่เอาไว้ 1 คืน แช่ให้น้ าเสมอกับดิน 

2. เมื่อแช่น้ าดินเสร็จแล้ว น าไปปั่นให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน 

3. เมื่อปั่นให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้ว  

4. เมื่อได้น้ าดินที่ดี ตามต้องการแล้ว สามารถน าไปผสมสีสเตน 

 

 

 

 

 



  79 

 

 
   

ขั้นตอนการน้ าดินสี 

 

ภาพที่ 64 สีสเตน 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 

 

 1. น าน้ าดินมาผสมกับสีสเตนได้ดังนี้ 

ชุดที่ 1  สัตว์ทั่วไปที่ไม่ผิดกฎหมาย  กระต่าย 

1. น้ าดิน  4 กิโลกรัม สีสเตนสีแดง 60 กรัม 
2. น้ าดิน  4 กิโลกรัม สีสเตนสีเหลือง 60กรัม 
3. น้ าดิน  4 กิโลกรัม สีสเตนสีส้ม60กรัม 

ชุดที่ 2 สัตว์แปลกจากต่างประเทศที่อยู่ในบัญชีคุ้มครองของไซเตส  

(อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ หรือ CITES) ลิง 

1. น้ าดิน 12  กิโลกรัม สีสเตนสีด า 150 กรัม 
2. น้ าดิน 12  กิโลกรัม สีสเตนสีด า 100 กรัม 
3. น้ าดิน 12  กิโลกรัม สีสเตนสีด า 80  กรัม 
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ชุดที่ 3 สัตว์ป่าคุ้มครอง ที่นิยมเลี้ยง นางอาย นาก กระรอกบิน 

1. น้ าดิน  10 กิโลกรัม สีสเตนสีเขียวTropical 100 กรัม 
2. น้ าดิน  10 กิโลกรัม สีสเตนสีเขียว Seagreen 100กรัม 
3. น้ าดิน  10 กิโลกรัม สีสเตนสีเขียวchom 100กร 

ขัน้ตอนการตกแต่งผลงานดินดิบ(Greenware) 

 

 

 

 

 
1. น าน าดินมาผึ่งบนแผ่นปูปลาสเตอร์ 

ภาพที่ 65 ขั้นตอนการตกแต่งผลงานดินดิบ(Greenware) 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
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2. เมื่อได้ชิ้นงานที่ข้ึนรูปด้วยปั้นบีบ 

 

 

 

 
 

3. ตกแต่งชิ้นงาน โดยการปั้นเพ่ิม ขูด ขีด เซาะล่อง ตามท่ีได้ออกแบบไว้ 
 

ภาพที่ 66 ขั้นตอนการข้ึนรูปด้วยปั้นบีบ 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 

ภาพที่ 67  ขั้นตอนการตกแต่ง 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
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4. เมื่อปั้นเพ่ิมเติมเรียบร้อยแล้ว น ามาประกอบเป็นชิ้นงาน เก็บรายละเอียดบนชิ้นงานให้
เรียบร้อย ก็จะได้ผลงานที่เสร็จสมบูรณ 
 

 

 

 

ภาพที่ 68 ขั้นตอนการเก็บรายละเอียด 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 

ภาพที่ 69 ผลงานดินดิบส าเร็จ 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
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การน าบรรจุผลิตภัณฑ์เข้าเตาเผา 

1. เผาดิบ ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่จะน าเข้าเตาเผา ไม่ควรบรรจุผลิตภัณฑ์แน่นเกินไปเพ่ือให้ความร้อน
ได้กระจายความร้อนได้ทั่วทั้งเตา 

2. ไม่ควรวางผลิตภัณฑ์ให้ชิดกับเส้นลวด ถ้าชิดจนเกินไปอาจจะท าให้ผิดพลาดผลิตภัณฑ์ล้มทับ
ในขณะที่เตาก าลังเผา อาจท าให้เส้นลวดความร้อนขาดได้ 

3. ขาท่ีใช้รองชั้นวาง ควรจัดให้อยู่ต าแหน่งพอเหมาะไม่ควรวางให้ห่าง จะท าให้แผ่นรองโค้งได้ 
4. ปิดเตาควรใช้ความระมัดระวัง 
5. ประติมากรรมชุดนี้เผาด้วยเตาไฟฟ้า ที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส 

 

 

ภาพที่ 70 ขั้นตอนการเผาดิบ(Bisquit) 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 

 

ขั้นตอนการเผาดิบ(Bisquit) 

1. เมื่อได้ชิ้นงานที่ได้จากเผาบิสที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส เสร็จแล้ว มาเช็ความเรียบร้อย 
ว่ามีรอยร้าวหรือไม่ ถ้ามีรอยร้าวเพียงเล็กน้อย ให้เอากระดาษทรายขัดเบาๆ เพื่อให้รอย
หายไป 
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ภาพที่ 71 ขั้นตอนการผสมเคลือบ 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 

 

2. เคลือบด้วยเคลือบใสไฟสูงผสมสีสเตนสีด า จะใช้เทคนิคการการชุบ จุ่ม (Dipping) การเทราด 
(Pouring) การทา (Painting) การพ่น (Spraying) ตามแนวความคิดของ  

 

 

 

 
 

ภาพที่ 72 ขั้นตอนการเผาเคลือบ(Glazes) 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
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ขั้นตอนการเผาเคลือบ(Glazes) 

1. เผาเคลือบ ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่จะน าเข้าเตาเผา ไม่ควรบรรจุผลิตภัณฑ์แน่นหรือติดกัน
เกินไปเพราะจะท าให้ผลิตภัณฑ์นั้นเกิดความเสียหาย 

2. ไม่ควรวางผลิตภัณฑ์ให้ชิดกับเส้นลวด ถ้าชิดจนเกินไปอาจจะท าให้ผิดพลาด
ผลิตภัณฑ์ล้มทับในขณะที่เตาก าลังเผา อาจท าให้เส้นลวดความร้อนขาดได้ 

3. ขาท่ีใช้รองชั้นวาง ควรจัดให้อยู่ต าแหน่งพอเหมาะไม่ควรวางให้ห่าง จะท าให้แผ่น
รองโค้งได้ 

4. ปิดเตาควรใช้ความระมัดระวัง 

5. งานตกแต่งผนังชุดนี้เผาด้วยเตาไฟฟ้า ที่อุณหภูมิ 1,200 – 1,240 องศาเซลเซียส จะ
ได้งานประติมากรรมที่สมบูรณ์ 

ผลงานประติมากรรมส าเร็จ 

1. สัตว์ทั่วไปที่ไม่ผิดกฎหมาย  

 

ภาพที่ 73 สัตว์ทั่วไปที่ไม่ผิดกฎหมาย 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
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2. สัตว์แปลกจากต่างประเทศท่ีอยู่ในบัญชีคุ้มครองของไซเตส  
(อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ หรือ CITES) 

 

 

ภาพที่ 74 ชุดที่ 2 สัตว์แปลกจากต่างประเทศที่อยู่ในบัญชีคุ้มครองของไซเตส 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 

 
 

3. สัตว์คุ้มครองที่นิยมเลี้ยง 
 

 

ภาพที่ 75 ชุดที่ 3 สัตว์คุ้มครองที่นิยมเลี้ยง 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
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ตารางที่ 3 แบบการประเมินการประเมินผลความก้าวหน้า ครั้ง1 
โครงการประเมินผลความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ M.F.A. in progress 

หลักสูตรศิลปะมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ 
รหัสนักศึกษา 58156311 ชื่อนักศึกษา นางสาว ฐานิศา เนตรดี 

ชื่อเรื่อง โครงการสร้างสรรค์ประติมากรรมเพ่ือสะท้อนพฤติกรรมสัตว์ป่าที่ถูกน ามาเลี้ยงในเมืองใหญ่ 
 

อาจารย์ให้ค าแนะน า ประเด็นการประเมิน ค าแนะน า 

 

 

 

 

รศ.ปรีชา ปั้นกล่ า 

1. วัตถุประสงค์ 
2. แนวคิด 
3. ผลงานท่ีมีความ

คืบหน้า 
4. บทคัดย่อขนาดยาว 
5. ค าแนะน าอ่ืนๆ 

1. ในหัวข้อการจัดกลุ่มสามารถ น ามาแยกใน
กระบวนการ เลือกวิธีไหนน ามาก าหนดในการ
สร้างสรรค ์
2. เจาะจงสถานท่ี หาท่ีตดิตั้ง เพื่อให้ผลงงานเข้า
กับสิ่งแวดล้อม 
3. เอาสถานท่ีมาวิเคราะห ์
4. ถ่ายรูป  จุดติดตั้ง ก าหนดแผนการ 
5. ผลงานเพิ่มอีก1ชุด เป็นอะไรกไ็ด้ 
6. ต้องเข้าใจรูปทรง การกักขัง การบีบอัด 
7. งานต้องถูกดีไซน์ 

 

 

รศ.ร.ต.อ.ดร.อนุชา แพ่ง
เกษร 

1. วัตถุประสงค์ 
2. แนวคิด 
3. ผลงานท่ีมีความ

คืบหน้า 
4. บทคัดย่อขนาดยาว 
5. ค าแนะน าอ่ืนๆ 

1. เรื่องสีสันมผีลต่อความรู้สึก 
2. ชุดกระต่ายมีความน่ารักเกินไปบางตัวใช้ได้ 
เหมือนปั้นแล้วน ามาบีบอัด อารมณ์ยังไมไ่ด้ 
3. ชุดลิง ให้ความรู้สึกของโดนบีบอัดด ี
4. รูปแบบที่เคยน าเสนอ อย่างเช่น ลายลูกกรง
หายไป 

 

 

 

 

 

 

 



  88 

 

 
   

ตารางที่ 3 แบบการประเมินการประเมินผลความก้าวหน้า ครั้ง 1 (ต่อ) 

 

 

 

 

ผศ.ดร.ภูวนาท รตันรังสิกลุ 

1. วัตถุประสงค์ 
2. แนวคิด 
3. ผลงานท่ีมีความ

คืบหน้า 
4. บทคัดย่อขนาดยาว 
5. ค าแนะน าอ่ืนๆ 

1. ในงานแต่ละชุด ต้องจัดกลุม่  การวางให้มี
องค์ประกอบ 
2. ต้องจัดการพื้นที่กับขนาดของงาน 
3. ให้กลุ่มระหว่างสัตว์ในสวนสัตวก์ับสัตว์ท่ีคน
น ามาเลีย้ง 
4.หาเทคนิคการท าขนเพิ่ม 
5. ชุดกระต่ายเหมือนนิทานเหมือนหนังสือ
การ์ตูน 

 

 

รศ.ประเสริฐ พิชยะสุนทร 

1. วัตถุประสงค์ 
2. แนวคิด 
3. ผลงานท่ีมีความ

คืบหน้า 
4. บทคัดย่อขนาดยาว 
5. ค าแนะน าอ่ืนๆ 

1. ต้องแยกประเด็น ระหว่างสตัว์เลี้ยงในกรง 
สัตว์ต่างถิ่น สตัว์แตล่ะภมูประเทศ 
2. การจัดแสดงงานควรมีองค์ประกอบควรดีกว่า
นี ้
3. ต้องดูงานแต่ละชิ้น ว่าควรจดัเป็นชุดหรือเป็น
ช้ิน 

 

 

ผศ.ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะ
เสน 

1.วัตถุประสงค ์

2.แนวคิด 

3.ผลงานท่ีมีความคืบหน้า 

4.บทคัดย่อขนาดยาว 

5.ค าแนะน าอื่นๆ 

1. ชุดกระต่ายพอน ามาเรียงแล้วเหมือนงาน
ตกแต่งสวน 
2. ต้องไปหาพื้นที่เพ่ิมเตมิ ในการน างานไปวาง 
3. ไปดูคนที่เขาน ามาเลีย้งจริงๆ 
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ตาราง 4 แบบการประเมินการประเมินผลความก้าวหน้า ครั้งที่2 
แบบการประเมินการประเมินผลความก้าวหน้า 

โครงการประเมินผลความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ M.F.A. in progress 
หลักสูตรศิลปะมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ 

รหัสนักศึกษา 58156311 ชื่อนักศึกษา นางสาว ฐานิศา เนตรดี 
ชื่อเรื่อง โครงการสร้างสรรค์ประติมากรรมเพ่ือสะท้อนพฤติกรรมสัตว์ป่าที่ถูกน ามาเลี้ยงในเมืองใหญ่ 
 
อาจารย์ให้ค าแนะน า ประเด็นการประเมิน ค าแนะน า 

 

 

ผศ.ดร.ภูวนาท รตันรังสิ
กุล 

6. วัตถุประสงค์ 
7. แนวคิด 
8. ผลงานท่ีมีความ

คืบหน้า 
9. บทคัดย่อขนาด

ยาว 
10. ค าแนะน าอ่ืนๆ 

1. การไปresearch สวนสัตว์ค าตอบเล่านั้นมี
ประโยชน์อย่างไร 
2. ไม่ใช่การน าประติมากรรมไปวางตั้งอยู่ในสวน
สัตว์ มองไปกร็ู้ว่าด่าเขา แล้วจะยอมหรือเปล่า 
3. จริงๆเราอาจจะไม่เข้าใจสัตว์ก็ได้ สัตว์อาจจะมี
ความสุขท่ีได้อยู่ในกรง 
4. สิ่งที่ได้จากการไปลงพื้นที่ คือ การไปดูคน 
5. ท าไมคนถึงช่ืนชมการน าสัตวม์าขัง 

- มีเหตผุลอะไร 
- จะรณรงค์ให้เป็นแบบไหน 
- ค าแนะน า 
- ไป research สวนสตัว์เพื่อเอางานไปจัด

แสดงให้สัมพันธ์กับคนท่ีไป ถึงแมว้่าจะไป
ด้วยความสนุกสนาน แต่อาจจะถกูกระตุ้น
ให้มองอีกมุมหนึ่ง แล้วค าว่ารณรงค์ที่
ตั้งอยู่ในโจทย์จะได้มีค าตอบ 

- หรือไปที่แหล่งอนุรักษ์ อุทยาน หรือ
บริเวณส านักงานต่างๆ 
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ตาราง 4 แบบการประเมินการประเมินผลความก้าวหน้า ครั้งที่ 2 (ต่อ) 

 

 

 

รศ.ปรีชา ปั้นกล่ า 

1. วัตถุประสงค์ 
2. แนวคิด 
3. ผลงานท่ีมีความ

คืบหน้า 
4. บทคัดย่อขนาด

ยาว 
5. ค าแนะน าอ่ืนๆ 

1.การน าประติมากรรมเข้ามาเป็นสื่อรณรงค์ ไม่ใช่
แค่เพียงน าศิลปะเข้าเพียงอย่างเดยีว 
2. ต้องหาวิธีท่ีจะเข้าไปให้ถึงวัตถปุระสงค์ใหไ้ด ้
3.ความคืบหน้าของงานมีรูปแบบเหมือนเดิม 

 

 

 

รศ.ร.ต.อ.ดร.อนุชา แพ่ง
เกษร 

1. วัตถุประสงค์ 
2. แนวคิด 
3. ผลงานท่ีมีความ

คืบหน้า 
4. บทคัดย่อขนาด

ยาว 
5. ค าแนะน าอ่ืนๆ 

1. ผลงานความคืบหนา้ แผ่นการน าเสนอไม่มีความ 
น่าสนใจ 
2. งานไม่มีอะไรแปลกใหม ่ 
3. การรณรงค์เพื่ออะไรไม่ได้พดูถงึ พูดแต่เรื่องของ
ความรูส้ึกของตัวเองมากเกินไป 
4. การรณรงค์ต้องมีแผนเพื่อสื่อการรณรงค์ มีใคร
เป้าหมาย  
5. ย้อนกลับมาดูวัตถุประสงค์ เรื่องการรณรงค์ ท า
อย่างไรให้รูส้ึก ให้หยิบยกมาสักประเด็นกไ็ด้ ไม่
จ าเป็นต้องหยุดหรือขาย การรณรงค์เพื่อ กระตุ้น 
สะกิด 
6. เป้าหมาย การสรา้งสรรค์ประตมิากรรมเพื่อ
สะท้อนพฤติกรรมสตัว์ป่าที่ถูกน ามาเลีย้ง ในเรื่อง
ของการสะท้อนพฤติกรรมของสัตว์ป่าออกมาแล้ว 
7. แล้วงานศิลปะนั้นท่ีแสดงออกมา แสดงถึงการ
รณรงค์อย่างไร 
8. งานศิลปะควรมสี่วนร่วมหรือกิจกรรมอะไร 
9. เอาเทคนิคทางเซรามิกส์มาใช้ในงานศิลปะ 
10. เป้าหมายของงานควรให้มีการเปลีย่นแปลงบ้าง 
ไม่ใช่สัตว์ก็ถูกน ามาค้าขายเหมือนเดิม 

ค าแนะน า 

1. การรณรงค์ ไม่จ าเป็นต้องหยดุขายหรือเลิกเลีย้ง 
2. การรณรงค์เพื่อท าให้กลุ่มเป้าหมายได้รู้และส านึก 
3. การน าสัตว์ป่ามาเลี้ยงในกรง คงไม่อิสระเหมือน
อยู่ในธรรมชาติของมันหรอก  
4.น ามาเลีย้งอย่างไรไม่ให้ทรมาน 
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บทที ่4 

วิเคราะห์ผลงานและสถานที่ติดตั้งผลงาน 

แนวคิด และ เนื้อหา 

สังคมไทยนั้น มีการเปลี่ยนแปลงมากมาย โดยในปัจจุบันนั้น ธุรกิจสัตว์ป่าน ามาเลี้ยงในเมือง 
มีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อยๆ เช่น บางห้างสรรพสินค้าหรือร้านอาหาร ลงทุนซื้อสัตว์ป่าหรือสัตว์แปลกๆ
(Exotic pet) ไปโชว์ เพื่อดึงดูดให้คนเข้ามาชมมากข้ึน ในขณะที่เบื้องหลังของร้านค้าเหล่านั้น มีการ
สอบถามราคา สัตว์ป่า เพื่อซื้อน าไปเลี้ยง บางร้านมีการด าเนินการซื้อขายสัตว์ป่า จะเห็นได้จากผู้คน
หันมาเลี้ยงสัตว์ป่ากันมากข้ึน เพ่ือเอาไว้เป็นเพื่อน ดูเล่น เฝ้าบ้าน ด้วยความน่ารักและน่าเอ็นดู และ
ยังเป็นเทรนด์ เมื่อสื่อสังคมออนไลน์ มีการโชว์ภาพถ่ายของสัตว์ป่า การซื้อขายสัตว์ป่าผ่านโลก
ออนไลน์ ยิ่งกระตุ้นให้คนไทยหันมาเลี้ยงสัตว์ป่ามากขึ้นถึงแม้ว่าสัตว์บางชนิดถูกเพาะพันธุ์อย่างถูก
กฎหมาย แต่ด้วยต้นทุนที่สูง ท าให้พ่อค้าจ านวนมากยังคงใช้วิธีดักจับจากธรรมชาติอยู่เช่นเดิม และ
สถานการณ์การลักลอบค้าสัตว์ป่ามีความรุนแรงขึ้นอีกด้วย 

 คนในปัจจุบันได้หลงลืมไปแล้วว่าแท้ท่ีจริงแล้วบ้านของพวกเขานั้นคือที่ป่าไม้ ท าให้สัตว์ป่า
เหล่านั้นค่อยๆสูญพันธ์ไป และยังมีอีกหลายปัจจัยที่ท าให้สัตว์ป่านั้น ค่อยๆหายไปจนถึงแก่ความตาย 
คนที่เลี้ยงแบบไม่รับผิดชอบ เบื่อก็ปล่อยทิ้ง ผลที่ตามคือ กรณีที่ 1 ตาย เนื่องจากถูกเลี้ยงมาตั้งแต่
เล็กๆ ท าให้ขาดสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดตามธรรมชาติ กรณีที่2 กลายเป็น Alien species ที่ไป
รุกรานสัตว์หรือพืชพ้ืนถิ่น ท าให้สัตว์หรือพืชพ้ืนถิ่นลดจ านวนลง เป็นต้น 

แนวคิดการออกแบบโครงการสร้างสรรค์ประติมากรรมเพื่อสะท้อนพฤติกรรมสัตว์ป่าที่ถูกน ามา
เลี้ยงในเมืองใหญ่ 

การสร้างสรรค์งานศิลปะ”สัตว์ป่าในเมืองใหญ่”จึงเกิดเป็นงานศิลปะประติมากรรมสะท้อน
แง่มุมพฤติกรรมและความรู้สึกของสัตว์ป่าที่ถูกน ามาเลี้ยงในเมืองใหญ่และเป็นการรณรงค์ให้หยุดการ
น าสัตว์ป่ามาเลี้ยงในเมืองหรือสถานที่ที่ไม่เหมาะสม หยุดการค้าสัตว์ป่า หยุดการลักลอบซื้อขายและ
เพ่ือแก้ปัญหาสัตว์ป่าสูญพันธุ์จึงท าให้เกิดการสร้างสรรค์ประติมากรรมเพ่ือสะท้อนสัตว์ป่าที่ถูกน ามา

เลี้ยงในเมืองใหญ่ที่แสดงถึงความสร้างสรรค์ มีทั้งเทคนิคทางเซรามิกส์และเทคนิคต่างๆในการน าเสนอ
การสร้างสรรค์งานศิลปะ และเป็นลักษณะเป็นงานศิลปะการจัดวาง (Installation art )

ประติมากรรม เพื่อสะท้อนค่านิยมคนในสังคมและให้ตระหนักถึงคุณค่าของสัตว์ป่า
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ภาพที่ 76 แนวคิดการออกแบบโครงการสร้างสรรค์ประติมากรรม 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
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ทัศน์ธาตุเบื้องต้นที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

 ในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุดนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ทัศนธาตุเพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์ 

วิเคราะห์ค้นหารูปทรง สีสัน และแนวความคิด และอารมณ์ท่ีต้องการแสดงออกผ่านการสร้างสรรค์

ประติมากรรมชุดนี้  

สีและความรู้สึก 

สีแดง ให้ความรู้สึกร้อน  รุนแรง กระตุ้น ท้าทาย  เคลื่อนไหว  ตื่นเต้น เร้าใจ  มีพลัง ความ
อุดมสมบูรณ์ ความมั่งคั่ง  ความรัก ความส าคัญ  อันตราย 

สีส้ม ให้ความรู้สึก ร้อน  ความอบอุ่น ความสดใส  มีชีวิตชีวา  วัยรุ่น  ความคึกคะนอง การ
ปลดปล่อย  ความเปรี้ยว  การระวัง 

สีเหลือง ให้ความรู้สึกแจ่มใส  ความสดใส  ความร่าเริง  ความเบิกบานสดชื่น ชีวิตใหม่  
ความสด  ใหม่  ความสุกสว่าง  การแผ่กระจาย  อ านาจบารมี 

สีเขียว ให้ความรู้สึก สงบ  เงียบ  ร่มรื่น  ร่มเย็น  การพักผ่อน  การผ่อนคลาย ธรรมชาติ  
ความปลอดภัย  ปกติ  ความสุข  ความสุขุม  เยือกเย็น 

สีด า ให้ความรู้สึก มืด สกปรก ลึกลับ  ความสิ้นหวัง  จุดจบ ความตาย ความชั่ว ความลับ 
ทารุณ โหดร้าย ความเศร้า หนักแน่น เข้มเข็ง อดทน มีพลัง 

 สีเทา ให้ความรู้สึก เศร้า  อาลัย  ท้อแท้   ความลึกลับ  ความหดหู่  ความชรา  ความสงบ 
ความเงียบ  สุภาพ  สุขุม  ถ่อมตน 

 

องค์ประกอบศิลป์ท่ีส าคัญในการสร้างสรรค์งานประติมากรรม 

     ส่วนประกอบขององค์ประกอบศิลป์ที่ส าคัญในการสร้างสรรค์งานประติมากรรม ซึ่งจะเป็นส่วนที่
เราน ามาเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานทุกรูปแบบได้ดี ให้น่าสนใจ และมีความสวยงาม ดังนี้ 

1. เส้น (Line) คือ จุดหลาย ๆ จุดต่อกันเป็นสาย เป็นแถวแนวไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเป็นทาง
ยาวหรือจุดที่เคลื่อนที่ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งด้วยแรงผลักดัน หรือรอยขูดขีดเขียนของวัตถุ
เป็นรอยยาว เส้นแบ่งเป็นลักษณะใหญ่ ๆ 2 ลักษณะ คือ เส้นตรง (Straight Line) และ เส้นโค้ง 
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(Curve Line) เส้นทั้งสองชนิดนี้เมื่อน ามาจัดวางในลักษณะต่างๆ กันและให้ความหมาย 
ความรู้สึก ที่แตกต่างกันออกไปด้วย 

ลักษณะของเส้น 

      เส้นที่น ามาใช้ได้หลากหลายรูปแบบ ท าให้เกิดรูปร่างรูปทรงต่างๆ มากมาย เพ่ือต้องการ
สื่อให้เกิดความรู้สึกทางด้านอารมณ์ จากการสร้างสรรค์งานประติมากรรม 

 
 
 

 

1.1. เส้นตั้ง หรือ เส้นดิ่ง ให้ความรู้สึกทางความสูง สง่า มั่นคง แข็งแรง หนักแน่นเป็น 
    สัญลักษณ์ของความซื่อตรง 

1.2. เส้นนอน ให้ความรู้สึกทางความกว้าง สงบ ราบเรียบ นิ่ง ผ่อนคลาย 
1.3. เส้นหยัก หรือ เส้นซิกแซก แบบฟันปลา ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหว อย่างเป็นจังหวะ 

    มีระเบียบ ไม่ราบเรียบ น่ากลัว อันตราย ขัดแย้ง ความรุนแรง 
1.4. เส้นโค้ง แบบคลื่น ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหวอย่างช้า ๆ ลื่นไหล ต่อเนื่อง สุภาพอ่อน 

    โยน นุ่มนวล 
2. รูปทรง (Form) 

รูปทรง คือ ภาพสามมิติที่ต่อเนื่องจากรูปร่าง โดยมีความหนา หรือความลึก ท าให้ภาพที่เห็น
มี ความชัดเจน และสมบูรณ์ รูปทรงแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะใหญ่ คือ 

ภาพที่ 77 ลักษณะเส้นในการสร้างสรรค์ประติมากรรม 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
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ภาพที่ 87 รูปทรงเรขาคณิตในการสร้างสรรค์ประติมากรรม 
 

2.1. รูปเรขาคณิต (Geometric Form) มีรูปร่างรูปทรงที่แน่นอน มาตรฐาน สามารถวัดหรือ
ค านวณได มีกฎเกณฑ์ เช่น รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี ห้าเหลี่ยม หกเหลี่ยม พีระมิด 
เป็นต้น รูปเรขาคณิตเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานของรูปทรงต่างๆ ดังนั้น การสร้างสรรค์รูปอื่นๆ 
ควรศึกษารูปเรขาคณิตให้เข้าใจถ่องแท้เสียก่อน 

 

 

 
2.2. รูปทรงธรรมชาติ (Nature Form)เป็นการเลียนแบบธรรมชาติ น ารูปทรงที่มีอยู่ตาม

ธรรมชาติรอบตัวเรา เช่น ดอกไม้, ใบไม้, สัตว์ต่างๆ , สัตวน า้, แมลง, มนุษย์ เป็นต้น มาใช้
เป็นแม่แบบในการออกแบบและสร้างสรรค์ โดยยังคงให้ความรู้สึกและรูปทรงที่เป็น
ธรรมชาติอยู่ส่วนผลงานบางชิ้น ที่ล้อเลียนธรรมชาติ โดยใช้รูปทรงเช่น ตุ๊กตาหมี, การ์ตูน, 
อวัยวะของร่างกายเรา เป็นต้น ยังคงเป็นรูปทรงตามธรรมชาติ ให้เห็นอยู่ บางครั้งได้มีการ

ภาพที่ 78 รูปทรงเรขาคณิตในการสร้างสรรค์ประติมากรรม 

ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 

ภาพที่ 79 รูปทรงธรรมชาติในการสร้างสรรค์ประติมากรรม 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
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น าวัสดุที่มีอยู่ ตามธรรมชาติ เช่น เปลือกหอย, กิ่งไม้, ขนนก ฯลฯ น ามาออกแบบ ดัดแปลง 
สร้างสรรค์ผลงาน รูปทรงก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนัก 
 

 

 

 
 
3. พ้ืนผิว (Texture) พ้ืนผิวอาจเป็นเนื้อหยาบหรือเนื้อละเอียด แข็งหรือหยาบ นิ่มหรือเรียบ พ้ืนผิว

จะท าให้ผู้ดูเกิดความรู้สึก ไม่ว่าด้วยสายตาหรือร่างกาย พื้นผิวเปรียบเสมือนตัวแทนของมวล

ภายในของวัตถุนั้น จากลักษณะพื้นผิวที่ท าให้ความรู้สึกท่ีแตกต่างกัน ท าให้มีการน าเอาลักษณะ

ต่าง ๆ ของพ้ืนผิวเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างงานศิลปะ เพ่ือกระตุ้นเร้าผู้ดูเกิดความรู้สึกที่ต่างกัน 

เมื่อได้สัมผัสภาพผลงานที่มีพ้ืนผิวที่ต่างกัน 

 

การวิเคราะห์ผลงานประติมากรรมองค์ประกอบทางทัศนศิลป์ 

1. เอกภาพ  หมายถึง  ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  ความสอดคล้องกลมกลืน  เป็นหน่วยเดียวกัน 

ด้วยการจัดองค์ประกอบให้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันเป็นกลุ่มก้อนไม่กระจัดกระจาย  โดยการ

จัดระเบียบของรูปทรง  จังหวะ  เนื้อหาให้เกิดดุลยภาพจะได้สื่ออารมณ์  ความรู้สึก  ความหมาย

ได้ง่ายและรวดเร็ว 

2. ความสมดุล (Balance)  

2.1. ความสมดุลของสิ่งที่ซ้ าหรือเหมือนกัน (Symmetrical) คือ เป็นการน าเอาส่วนประกอบที่มี

รูปลักษณะเหมือนกัน มาจัดองค์ประกอบรวมเข้าด้วยกันให้ประสานกลมกลืน เกิดการถ่วง

น้ าหนักขององค์ประกอบส่วนต่าง ๆ ในลักษณะที่พอเหมาะพอดีจนรู้สึกว่ามีความสมดุล 

ภาพที่ 80 พ้ืนผิวในการสร้างสรรค์ประติมากรรม 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
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อาจด้วยการจัดวางต าแหน่งที่ตั้ง ช่องไฟ ระยะห่าง อัตราจ านวน ขนาดรูปร่าง น้ าหนักอ่อน

แก่ ฯลฯ ที่เหมือนกันหรือเท่า ๆ กันจนเกิดเป็นเอกภาพเดียวกัน  

2.2. ความสมดุลของสิ่งที่ขัดแย้งหรือต่างกัน (Asymmetrical) เป็นการน าเอาส่วนประกอบที่มี

รูปลักษณะที่ต่างกันหรือขัดแย้งกัน มาจัดองค์ประกอบเข้าด้วยกันให้ประสานกลมกลืนกัน 

เกิดการถ่วงน้ าหนักขององค์ประกอบส่วนต่าง ๆ ในลักษณะที่พอเหมาะพอดีจนรู้สึกว่ามี

ความสมดุล โดยที่วัตถุหรือเนื้อหาในภาพไม่จ าเป็นต้องเหมือนกัน 

3. ความกลมกลืน (Harmony) เป็นสิ่งที่ส าคัญท่ีสุดของการจัดองค์ประกอบทางทัศนศิลป์ เพราะ

ความกลมกลืนจะท าให้ภาพงดงาม และน าไปสู่เนื้อหาเรื่องราวที่น าเสนอ ความกลมกลืนมี 2 

แบบ คือ  

3.1. ความกลมกลืนแบบคล้อยตามกัน หมายถึง การน ารูปร่าง รูปทรง เส้น หรือสี ที่มีลักษณะ

เดียวกันมาจัด เช่น วงกลมทั้งหมด สี่เหลี่ยมทั้งหมด ซึ่งแม้ว่าอาจจะมีขนาดที่แตกต่างกัน แต่

เมื่อน ามาจัดเป็นภาพขึ้นมาแล้วก็จะท าให้ความรู้สึกกลมกลืนกัน  

3.2. ความกลมกลืนแบบขัดแย้ง หมายถึง การน าเอาองค์ประกอบต่างชนิด ต่างรูปร่าง รูปทรง 

ต่างสี มาจัดวางในภาพเดียวกัน เช่น รูปวงกลมกับรูปสามเหลี่ยม เส้นตรงกับเส้นโค้ง ซึ่งจะ

ท าให้เกิดความขัดแย้งกันขึ้น แต่ก็ยังให้ความรู้สึกกลมกลืนกัน 

4. จังหวะ (Rhythm) ระยะในการจัดภาพหรือการวางของวัตถุ ซ้ าไปซ้ ามา อย่างสม่ าเสมอ เช่น ลาย

ไทย การปูกระเบื้อง หรือการแปรอักษร เป็นต้น 

 

อิทธิพลลศิลปะ 

ป็อปอาร์ต (Pop art) 

ศิลปะ POP ART ถือก าเนิดขึ้นกลางยุค 1950s ณ ประเทศอังกฤษ แต่เน้นการน า

สภาพที่แท้จริงของสังคม เรื่องราวดาษดื่นทั่วไปในขณะนั้น หยิบมาน าเสนอในรูปแบบของ

การเสียดสี มีอารมณ์ขัน แต่ปนด้วยตลกร้ายนิด ๆ ท าให้รู้สึกตื่นตาตื่นใจ ในทันทีท่ีได้พบเห็น 

ดังเช่น ผลงานสีสันจัดจ้าน ของศิลปิน POP ART เพ่ือให้การสะท้อนเรื่องราวที่ปรากฏใน

ปัจจุบัน ให้ความรู้สึกในความเป็นปัจจุบันอย่าง  
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นิยาม 

ป็อปอาร์ตเป็นแบบอย่างของศิลปะท่ีสะท้อนสภาพแท้จริงของสังคมปัจจุบัน ตาม

ความรู้ความเข้าใจของสามัญชนทั่วไป ศิลปะที่สร้างขึ้นจากความรู้สึกสะท้อนประสบการณ์

ทั้งหมดของศิลปินในชั่วขณะเวลาหนึ่ง และสถานที่แห่งหนึ่งเท่านั้น ซึ่งสะท้อนความรู้พื้นฐาน

ธรรมดาที่ศิลปินมีส่วนร่วมอยู่ให้ปรากฏ 

ป๊อป เซอเรียลลิสซ่ึม (pop surrealism) 

 ศิลปะใต้ดิน หรือมีชื่อเรียกชื่อว่า ป๊อป เซอเรียลลิสซึ่ม (pop surrealism)ศิลปะประเภทนี้นั้นเต็มไป

ด้วยอารมณ์ขัน บ้างก็ร่าเริงแจ่มใส ซุกซน และ ประชดประชัน  

 

วิเคราะห์ผลงาน 

 1. สัตว์ท่ัวไปที่ไม่ผิดกฎหมาย 

 

ภาพที่ 81 การสร้างสรรค์ประติมากรรมชุดกระต่าย 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 

 
 โครงการสร้างสรรค์ประติมากรรมเพื่อสะท้อนพฤติกรรมสัตว์ป่าที่ถูกน ามาเลี้ยงในเมืองใหญ่

(ร่องรอยที่ถูกกระท า) ชุดกระต่าย ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสัตว์ประเภทต่างๆที่มีการลักลอบซื้อขาย
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ละเป็นที่นิยมเป็นจ านวนมาก และตามสถานประกอบการต่องๆชอบน ากระต่ายมาประการธุรกิจ และ

เป็นกลุ่มสัตว์ชุดนี้เป็นสัตว์ที่ไม่ผิดกฎหมายอย่างเช่น หมาแมว นก ปลา กระต่าย การที่เลือกกระต่าย

มาเป็นงานชุดนี้เพราะกระต่ายมีลักษณะน่ารัก ตัวเล็ก ขนปุกปุย บอบบางและยังเป็นที่นิยมในการ

เลี้ยงของคนในสังคม ในงานประติมากรรม  

ผลงานกระต่ายชุดนี้ได้รับอิทธพลงศิลปะมาจากป็อปอาร์ตในรูปแบบของการเสียดสี มี

อารมณ์ขัน แต่ปนด้วยตลกร้ายนิด ๆ และป็อปเซอเรียลลิสซึ่มศิลปะประเภทนี้นั้นเต็มไปด้วยอารมณ์

ขัน บ้างก็ร่าเริงแจ่มใส ซุกซน และ ประชดประชัน ในผลงานชุดนี้สะท้อนลักษณะท่าทาง อิริยาบถ

ต่างๆที่กระต่ายได้อาศัยอยู่ตามที่อยู่อาศัยนั้นๆ ซึ่งท่าทางของของกระต่ายของการอาศัยผ่านตู้กระจก 

ที่มีลักษณะคับแคบและอึดอัด ซึ่งในงานชุดนี้เป็นกระต่ายเต็มตัวที่มีท่าทางต่างๆ เป็นการทิ้งร่องรอย

ในการถูกบีบอัดให้เกิดเป็นผลงานชุดนี้ขึ้น ซึ่ง ที่มีรูปร่างของกระต่ายมีการถูกตีด้านใดด้านหนึ่ง ให้

รู้สึกนาบไปที่ล าตัวของกระต่ายของเหล่านั้นโดยน าเส้นตรง เส้นนอน เส้นเฉียง ซึ่งจะท าให้ผลงานชุดนี้

ออกมาในรูปแบบที่ให้เกิดรูปทรงต่างๆ รูปทรงธรรมชาติ และรูปทรงเรขคณิตท าให้เกิดรูปทรง 

ผิดเพีย้นความเป็นธรรมชาติลงไป  ซึ่งผู้ออกแบบนั้นได้เห็นว่ากระต่ายจะมีการใช้เส้นมีการขูดลายให้

เป็นล่องลึกซึ่งเพ่ือให้มีพ้ืนผิวท าให้ผลงงานชุดนี้ดูมีความเสมือนจริงกระต่ายและสีสันที่แตกต่างกัน

ออกไป มีทั้งสีแดง สีส้ม สีเหลือง ซึ่งจะบ่งบอกอารมณ์สีสันของคนเมืองที่มีแสงสีศิวิไลซ์ จะมีการเน้น

ที่สีด าลงตามล่องเพ่ือให้อารมณ์ของงานนั้นมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน  

ผลงานชุดนี้มีความเป็นเอกภาพ  ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ของกระต่ายจ านวน 1 กลุ่ม

ท าให้มีความสอดคล้องกลมกลืน  เนื้อหาให้เกิดดุลยภาพจะได้สื่ออารมณ์  ความรู้สึก  ความหมายได้

ง่ายและรวดเร็ว มีความสมดุลของสิ่งที่ซ้ าหรือเหมือนกัน คือ เป็นการประติมากรรมกระต่ายชนิด

เดียวกันจ านวน 10 ตัวที่มีอิริยาบถลีลาที่แตกต่างกันออกไปแต่รูปลักษณะเหมือนกัน มาจัด

องค์ประกอบรวมเข้าด้วยกันให้ประสานกลมกลืน  ด้วยการจัดวางต าแหน่งที่ตั้ง ช่องไฟ ระยะห่าง พอ

น ามาเรียงเป็นหน้ากระดาน จะเหมือนว่ากระจกท่ีมองไม่เห็นมาก้ันกลางเอาไว้ อัตราจ านวนที่เท่ากัน 

ขนาดรูปร่างที่เท่ากัน ความกลมกลืนแบบคล้อยตามกันรูปทรง เส้น หรือสีโทนวรรณะร้อน ที่มาจัด

จังหวะ ระยะในการจัดภาพหรือการวางของวัตถุ ซ้ าไปซ้ ามา อย่างสม่ าเสมอ 
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2. สัตว์แปลกจากต่างประเทศที่อยู่ในบัญชีคุ้มครองของไซเตส (อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่าง
ประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ หรือ CITES) (ลิงกอริลล่า) 

 

ภาพที่ 82 การสร้างสรรค์ประติมากรรมชุดลิงกอริลลา 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 

โครงการสร้างสรรค์ประติมากรรมเพื่อสะท้อนพฤติกรรมสัตว์ป่าที่ถูกน ามาเลี้ยงในเมืองใหญ่ 
ชุดลิง ได้รับแรงบันดาลใจมาจากกลุ่มสัตว์แปลกจากต่างประเทศที่อยู่ในบัญชีคุ้มครองของไซเตส 
(อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ หรือ CITES)คดีลิง
อุรังอุตัง ถือเป็นสัตว์ป่าบัญชี 1 ของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืช
ป่าที่ใกลสู้ญพันธุ์ (ไซเตส) เท่าที่ประเมินราคาของลูกลิงอายุไม่เกิน 1 ปีราคาในตลาดจะอยู่ที่ตัวละ 1 
ล้านบาท ซึ่งจะต้องเร่งขยายผลนายทุนตัว   ผลงานชุดนี้ ที่เลือกชุดลิง มาเป็นงานชุดนี้เพราะลิง 
เนื่องจากลิงเป็นสัตว์ที่มีความฉลาดและใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุดในบรรดาสัตว์ทั้งหมด จึงสามารถ
ฝึกหัดให้ใช้งานต่าง ๆ ได้ เช่น เก็บมะพร้าว หรือแสดงการละเล่น เช่น ละครลิง และเป็นการสะท้อน
พฤติกรรมลิงที่อยู่ตามสวนสัตว์แห่งหนึ่ง ที่อยู่ในตัวเมืองห้างสรรพสินค้า จ.กรุงเทพฯ มีสัตว์มากมาย มี
กรงลิงชนิดต่างๆ ชะนี ลิงกอริลลา มีอาการหิวโหย ในขณะที่เดินเข้าไปนั้น สิ่งที่สังเกตเห็นคือ 
พฤติกรรมของสัตว์เหล่านั้น จะแบมือเพ่ือขออาหารตลอด บางตัวมีอาการเดินไป เดินมา ซ้ าๆ ท่าทาง
หงุดหงิดงุ่นง่าน คลานไปคลานมาอยู่ในกรงไม่หยุด ในวันที่ไปนั้น ข้าพเจ้าได้ไปเห็นลิงตัวหนึ่งอยู่ใน
กรงท่ีแยกออกไป ข้าพเจ้าก็มองเข้าไป รู้สึกสงสารและเวทนามากๆ เมื่อเจ้าหน้าที่มาเห็นว่าข้าพเจ้า
มองก็รีบปิดประตูทันที 
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ผลงานประติมากรรมชุดนี้ได้รับอิทธพลงศิลปะมาจากป็อปอาร์ตในรูปแบบของการเสียดสี มี

อารมณ์ขัน แต่ปนด้วยตลกร้ายนิด ๆ และป็อปเซอเรียลลิสซึ่มศิลปะประเภทนี้นั้นเต็มไปด้วยอารมณ์

ขัน บ้างก็ร่าเริงแจ่มใส ซุกซน และ ประชดประชัน การอยู่อาศัยในกรง อิริยาบถต่างๆของลิงกอลิล่า 

ซึ่งท่าทางของของลิงเหล่านี้ ที่มีลักษณะคับแคบและอึดอัด เป็นการทิ้งร่องรอยในการถูกบีบอัดให้เกิด

เป็นผลงานชุดนี้ขึ้น ซึ่ง ที่มีรูปร่างของลิงมีการถูกตีรอบด้าน ให้รู้สึกนาบไปที่ล าตัวของลิงของเหล่านั้น 

ซึ่งจะท าให้ผลงานชุดนี้ออกมาในรูปแบบที่ผิดเพ้ียนความเป็นธรรมชาติลงไป ซึ่งผู้ออกแบบนั้นได้เห็น

ว่าลิงกอลิล่าจะมีการใช้เส้นมีการขูดลายให้เป็นล่องลึกซึ่งเพ่ือให้มีพ้ืนผิวท าให้ผลงงานชุดนี้ดูมีความ

เสมือนจริงของลิงและด าเทา  ซึ่งจะสะท้อนอารมณ์ของคนเมืองที่มีแต่ฝุ่นควันมลพิษและยังบ่งบอก

อารมณ์ขุ่นมัวความอึดอัดของลิงที่โดนกักบริเวณขาดอิสระในการใช้ชีวิต จะมีการเน้นที่สีด าลงตาม

ล่องเพ่ือให้อารมณ์ของงานนั้นมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

ผลงานชุดลิงกอริลลา มีเอกภาพความเป็นอันหนึ่งอันเป็นลักษณะของสัตว์กลุ่มลิงที่มีลักษณะ
แตกต่างกันออกไป เนื้อหา การทิ้งร่องรอยการถูกบีบอัด ให้เกิดดุลยภาพจะได้สื่ออารมณ์  ความรู้สึก  
ความหมายได้ง่ายและรวดเร็ว ความกลมกลืนแบบคล้อยตามกันคือการน ารูปทรง ที่ถูกท าให้ผิด
ธรรมชาติมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป แต่ในงากลุ่มนี้มีในโทนท าให้ความรู้สึกกลมกลืนกัน 
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3.สัตว์ป่าคุ้มครอง ที่นิยมเลี้ยง 

 

 

 

 
 

 

โครงการสร้างสรรค์ประติมากรรมเพื่อสะท้อนพฤติกรรมสัตว์ป่าที่ถูกน ามาเลี้ยงในเมืองใหญ่ 
ไดร้ับแรงบันดาลใจมาจากสัตว์ประเภทสัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ที่ถูกน ามาโพสต์ขายผ่านโลกออนไลน์
และขาตามตลาดนัดจตุจักร โซนสัตว์เลี้ยง สถานที่ขายจะค่อนข้างแออัดไปหน่อย จะมีสัตว์เลี้ยง ซึ่งที่
ผ่านมาพบว่าสัตว์ที่นิยมเลี้ยงกันมากที่สุดคือนก เช่น นกปรอดหัวโขน นกแก้วโม่ง นกเงือก นกเค้า

ภาพที่ 83 การสร้างสรรค์ประติมากรรมชุดนาก กระรอกบิน นางอาย 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
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แมว เหยี่ยว สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น นางอาย กระรอกบิน ค่าง นาก การที่เลือกนาก กระรอกบิน 
นางอาย มาเป็นงานชุดนี้เพราะกระต่ายมีลักษณะน่ารัก ตัวเล็ก และยังเป็นที่นิยมในการเลี้ยงของคน
ในสังคม  

ผลงานประติมากรรมชุดนี้ได้รับอิทธิพลศิลปะมาจากป็อปอาร์ตในรูปแบบของการเสียดสี มี
อารมณ์ขัน แต่ปนด้วยตลกร้ายนิด ๆ และป็อปเซอเรียลลิสซึ่มศิลปะประเภทนี้นั้นเต็มไปด้วยอารมณ์
ขัน บ้างก็ร่าเริงแจ่มใส ซุกซน และ ประชดประชัน การเลี้ยงดูการอยู่อาศัยในกรงผ่านลูกรง ที่มี
ลักษณะคับแคบ  ไร้อิสระ ซึ่งในผลงานชุดสิ่งที่เห็นได้ชัดคือร่องร่อยของการถูกกระท าที่ชัดเจน เพราะ
สัตว์เหล่านี้ เป็นสัตว์ลักษณะเล็ก ส่วนใหญ่การเลี้ยงดูจะอยู่ในลักษณะคับแคบไม่ได้อยู่กับผลงานชุดนี้
ขึ้น ซึ่ง ที่มีรูปร่างของนาก กระรอกบิน นางอาย มีการถูกตีรอบด้าน ให้รู้สึกนาบไปที่ล าตัวของนาก 
กระรอกบิน นางอาย ของเหล่านั้น ซึ่งจะท าให้ผลงานชุดนี้ออกมาในรูปแบบที่ผิดเพี้ยนความเป็น
ธรรมชาติลงไป ซึ่งผู้ออกแบบนั้นได้เห็นว่ากระต่ายจะมีการใช้เส้นมีการขูดลายให้เป็นล่องลึกซึ่งเพ่ือให้
มีพ้ืนผิวท าให้ผลงงานชุดนี้ดูมีความเสมือนจริงกระต่ายและสีเขียว เฉดต่างๆ ซึ่งจะบ่งบอกอารมณ์ของ
ธรรมชาติที่ขาดหายไป จะมีการเน้นที่สีด าลงตามล่องเพ่ือให้อารมณ์ของงานนั้นมีความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น 

 ผลงานชุดชุดนาก กระรอกบิน นางอาย มีเอกภาพความเป็นอันหนึ่งอันเป็นลักษณะของสัตว์

ฟันแทะและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เนื้อหา การทิ้งร่องรอยการถูกบีบอัด ให้เกิดดุลยภาพจะได้สื่ออารมณ์  

ความรู้สึก  ความหมายได้ง่ายและรวดเร็ว ความกลมกลืนแบบคล้อยตามกันคือการน ารูปทรง ที่ถูกท า

ให้ผิดธรรมชาติมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป แต่ในงากลุ่มนี้มีในโทนท าให้ความรู้สึกกลมกลืนกัน 
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วิเคราะห์พื้นที่ 

การแบ่งเขตการปกครอง 

 วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 สมัคร สุนทรเวช ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขณะนั้น ได้
ลงนามในประกาศจัดตั้งแขวงเสนานิคม แขวงจันทรเกษม แขวงจอมพล และแขวงจตุจักร แยกจาก
พ้ืนที่แขวงลาดยาว เขตจตุจักร โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ธันวาคม ปีเดียวกันท าให้ปัจจุบัน เขต
จตุจักรแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 5 แขวง (khwaeng) ได้แก่ 

ตารางที่ 5  ข้อมูลการแบ่งเขตการปกครองเขตจตุจักรแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 5 แขวง 
อักษรไทย อักษรโรมัน พื้นที่ 

(ตร.กม.) 

จ านวน

ประชากร 

(พฤษภาคม 

2560) 

จ านวนบ้าน 

(พฤษภาคม 

2560) 

ความ

หนาแน่น 

(พฤษภาคม 

2560) 

ลาดยาว Lat Yao 10.69 43,614 26,546 4,079.88 

เสนานิคม Sena Nikhom 2.826 19,931 14,949 7,095.89 

จันทรเกษม Chan Kasem 6.026 38,918 24,894 6,458.34 

จอมพล Chom Phon 5.488 31,079 28,505 5,663.08 

จตุจักร Chatuchak 7.878 23,881 13,452 3,031.35 

ทั้งหมด 32.908 157,423 108,346 4,783.73 

ที่มา: วิกิพีเดีย. เขตจตุจักร. เข้าถึงเมื่อวันที่เมื่อ15 มีนาคม. เข้าถึงได้จาก
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%88%E0
%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
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ภาพที่ 84 แผนที่เขตจตุจักร 
ที่มา :Think of living. JJ Green ห้าง Lifestyle Mall ใหม่ย่านจตุจักร. เขาถึงเมื่อวันที่ 12 
มีนาคม 2560, เขาถึงไดจาก
http://thinkofliving.com/wpcontent/uploads/2011/09/map_jjgreen_big.jpg 
 
 เขตจตุจักร เป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร จัดอยู่ในกลุ่มเขตกรุงเทพ
เหนือ ด้วยความที่เป็นศูนย์กลางทางคมนาคม เขตจตุจักรจึงมีพร้อมทั้งรถไฟฟ้าและรถไฟใต้ดิน มีจุด
เชื่อมต่อสถานนีรถไฟฟ้าทั้ง2เจ้า อยู่ที่บริเวณเดียวกัน มีสถานีขนส่งหมอชิตใหม่เพราะย่านนี้เป็น
จุดส าคัญจุดหนึ่งของกรุงเทพตอนเหนือ จึงท าให้การเดินทางมาย่านนี้มีความสะดวกยิ่งข้ึนและมีตลาด
นัดจตุจักร หรือที่เรียกกันง่ายๆ ว่า "ตลาดนัดเจเจ" มีร้านค้ากว่า 8,000 ร้าน ของเก่าและของสะสม 
ศิลปะ  หนังสือ สินค้าหัตถกรรม ต้นไม้และอุปกรณ์สวน เสื้อผ้าและเครื่องประดับ เฟอร์นิเจอร์และ
ของตกแต่งบ้าน อาหารและเครื่องดื่ม และสัตว์เลี้ยง ที่หลากหลายรวมถึงสัตว์ป่าบางประเภทอีกด้วย 
และอุปกรณ์ส าหรับสัตว์เลี้ยง ท าให้ตลาดนัดจตุจักรเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งถือเป็น
แหล่งการค้า การบริการ และแหล่งที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก และย่านนี้มีบรรยากาศที่ห้อมล้อมสีเขียว
จาก สวนจตุจักร สวนรถไฟ สวนสมเด็จฯ ซึ่งเป็นปอดแห่งใหญ่ของกรุงเทพที่มีพ้ืนที่กว่า 765ไร่  และ
คอนโดหลายแห่งจนท าให้รู้สึกเหมือนเป็นย่านที่พักอาศัยชานเมือง  
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ภาพที่ 85 กลุ่มเป้าหมาย 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 

กลุ่มเป้าหมาย 

จากการวิเคราะห์ล าดับความส าคัญของคนท่ีเข้ามาใช้บริการย่านนี้ที่มีโอกาสจะเป็น
กลุ่มเป้าหมาย ของโครงการมีดังนี้ 

1. กลุ่มวัยรุ่น เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักซ้ึงในวันเสาร์ซึ่งเป็นวัยอนาคตของขาติที่มีก าลังในอนาคต
สูง และด้วยวันเสาร์อาทิตย์เด็กวันนี้เข้ามาใช้บริการย่านนนี้เยอะ ถ้ามีการเชื่อมให้ userกลุ่ม
นี้มาใช้บริการได้ก็จะมีผลกับจุดประสงค์พิพิธภัณฑ์กรีนได้อย่างยั่งยืน 

2. กลุ่มครอบครัวและวัยท างาน ในบริเวณนี้ประกาอบไปด้วยสวนสาธารณะ สินค้าตกแต่งบ้าน 
ต้นไม้ ต่างๆ ซึ้งเป็นการดีและเหมาะสมที่ User กลุ่มนี้จะเข้ามาใช้บริการมาก 

3. กลุ่มนักท่องเที่ยว ไทยและต่างชาติ ผลมาจากตลาดนัดจตุจักรมีชื่อเสียงระดับโลกจึงมีนัก
ก่องเที่ยวจ านวนมากที่เข้ามาใช้พ้ืนที่บริเวณนี้ จึงมีโอกาสที่นักท่องเที่ยวเหล่านี้จะเข้ามาใช้
บริการโครงการของเรา 

จุดแข็ง / จุดเด่น (strengths) 

1. ที่ตั้ง เป็นพืน้ที่โล่งของรัฐสามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างเพ่ือ การนันทนาการและการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สาธารณประโยชน์ ตามข้อก าหนดของกฎหมายได้ 

2. การเข้าถึง พ้ืนที่โครงการตั้งอยู่บริเวณเส้นทางการเดินสายของรถไฟฟ้าทั้งbts – mrt 
3. ภาพแวดล้อม พ้ืนที่โครงการตั้งอยู่ใกล้แหล่งการเรียนรู้ส าหรับเด็กและเยาวชนสวนสาธารณะ 

รวมถึงแหล่งชอปปิ้งเหมาะแก่การสร้างพิพิธพันธ์เพ่ือส่งเสริมศักยภาพของพ้ืนที่ 
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จุดอ่อน / จุดด้อย (weaknesses) 

1. สภาพการจราจร ถนนที่ตัดผ่านหน้าพ้ืนที่โครงการรวมถึงถนนใหญ่ที่เชื่อมต่อกับพ้ืนที่ของ 
โครงการมีการจราจรที่หนาแน่นแทบจะตลอดเวลา 

2. การเข้าถึง ระยะทางระหว่างรถไฟฟ้ากับพ้ืนที่ของโครงการยังมีระยะทางการเดินเท้าท่ีไกล
พอสมควร 

3. การใช้งาน เนื่องจากระยะห่างจากรถไฟฟ้ากับพ้ืนที่โครงการท าให้วันธรรมดาแทบจะไม่มีผู้
เข้ามาใช้งานพ้ืนที่บริเวณรอบๆโครงการเลย 

โอกาส(Opportunities) 

1. ใกล้แหล่งชอปปิ้ง ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ศูนย์การเรียนรู้มากมาย เป๋นสถานที่พักผ่อนหย่อน
ใจ และยังเป๋นศูนย์หรือส านักต่างๆอีกด้วย 

2. เป็นศูนย์กลางทางคมนาคม มีสถานีขนส่งหมอชิตใหม่   มีพร้อมทั้งรถไฟฟ้าและรถไฟใต้ดิน  
3. มุมมอง ตั้งอยู่บนพื้นที่เปิดโล่งมองเห็นได้ง่ายทั้งเข้าและออก 
4. โอกาสการเข้าถึง เป็นไปได้สูง เป็นเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคม 
5. การใช้งาน ผู้ใช้งานพื้นที่บริเวณโครงการและรอบๆพ้ืนที่โครงการมีหลายหลายรูปแบบเป็น

ปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้เกิดการใช้งานพ้ืนที่ของโครงการอย่างมีประโยชน์สูงสุด 

อุปสรรค(Threats) 

1. ลักษณะของเข้าถึงพ้ืนที่ติดตั้งโครงการมีการจราจรหนาแน่น  
2. การที่พ้ืนที่อยู่กลางสวนสาธารณะขนาดใหญ่มีการใช้งานในวันธรรมดาน้อยท าให้การใช้งาน

พ้ืนที่ภายในโครงการอาจจะน้อย 
3. คาดว่าการขยายตัวด้านการใช้งานพ้ืนที่รอบๆจะยังไม่เพ่ิมมากนักในระยะเวลาอันใกล้ เพราะ 

เนื่องจากพ้ืนที่รอบๆเป็นโครงการเป็นพ้ืนที่ของรัฐ 
4. การที่พ้ืนที่อยู่กลางสวนสาธารณะขนาดใหญ่มีการใช้งานในวันธรรมดาน้อยท าให้การใช้งาน

พ้ืนที่ภายในโครงการอาจจะน้อย 
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ตลาดนัดจตุจักร 

 

 

ภาพที่ 95 กลุ่มเป้าหมาย 
ตลาดนัดจตุจักร 

จตุจักร หรือที่นิยมเรียกกันสั้นๆว่า “เจเจ”  ถือเป็นแหล่งรวมสินค้าแทบจะทุกประเภท แถม
สินค้าแต่ละอย่างก็แสนจะเก๋ไก๋มีสไตล์กันทั้งนั้น มีตั้งแต่ โซนสัตว์เลี้ยง โซนขายต้นไม้ เฟอร์นิเจอร์ 
งานฝีมือ งานอดิเรก ของสะสมหายาก เสื้อผ้า เครื่องประดับ ฯลฯ เรียกได้ว่ามีสินค้าให้เลือก
หลากหลาย แถมการเดินทางก็สะดวก จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าท าไมคนไทยและชาวต่างประเทศ
จ านวนมากถึงได้หลงเสน่ห์ของที่นี่ อีก 60 ไร่ในอนาคต 

 

ภาพที่ 87 แผนที่โครงการตลาดนัดจตุจักร 
ที่มา: Sellsuki blog. พาเที่ยวตลาดนัดจตุจักร. เขาถึงเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2560.  เขาถึงไดจาก 
http://blog.sellsuki.co.th/wp-content/uploads/2014/10/fullmap25.jpg 
 

 

ภาพที่ 86 ตลาดนัดจตุจักร 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 

http://blog.sellsuki.co.th/wp-content/uploads/2014/10/fullmap25.jpg
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ตลาดนัดจตุจักรและตลาดซันเดย์ 

วันธรรมดา : ตลาดนัดสวนจตจุักรวันธรรมดาจะเต็มไปด้วยตลาดต้นไม้เป้นจ านวนมากเต็มถนน
คนที่เข้ามาเดินก็จะเป็นผู้ใหญ่เป็นส่วนใหญ่  

วันเสาร์-อาทิตย์ : วันเสาร์อาทิตย์จะเป็นขายสินค้าหลากหลายทุกประเภท มีคนจ านวนมากทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่ส าคัญจะมีวัยรุ่นเป็นจ านวนมากที่เข้ามาจับจ่ายซื้อของแฟชั่น 

ลักษณะทางกายภาพ 

มีร้านค้ากว่า 8,000 ร้าน ของเก่าและของสะสม ศิลปะ  หนังสือ สินค้าหัตถกรรม ต้นไม้และ
อุปกรณ์สวน เสื้อผ้าและเครื่องประดับ เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน อาหารและเครื่องดื่ม และ
สัตว์เลี้ยง ที่หลากหลายรวมถึงสัตว์ป่าบางประเภทและอุปกรณ์ส าหรับสัตว์เลี้ยง  ซึ่งถือเป็นแหล่ง
การค้า การบริการ และแหล่งที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

กิจกรรม 

1. แหล่งชอปปิ้ง  
2. ตลาดนัดจตุจักร กลางวัน เปิด 10.00 น. ปิด 18.00 น. ค่ะ เปิดวันพุธถึงวันอาทิตย์ (หยุดวัน

จันทร์และวันอังคาร) โซนเสื้อผ้ามีขายเฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์ 
3. ตลาดจตุจักร กลางคืน (วันศุกร์) ตั้งแต่ 4 ทุ่มก็เริ่มมีของขายแล้ว ช่วงของที่ม่ีของขายมาก

สุดๆ คือ เวลา 01.00 น. ไปจนถึงเวลาประมาณ 07.00 น.  
4. “ตลาดจตุจักรคืนวันศุกร์”เป็นเวลาที่ผู้ขายเสื้อผ้าแฟชั่นขายส่ง เพื่อขายเสื้อผ้าราคาถูก ไม่

ขายแยกชิ้นนะ ส่วนใหญ่แล้วต้องซื้อครั้งละ  3 ตัวขึ้น  เสื้อผ้าแฟชั่นราคาถูก  

การเข้าถึง 

1. สวนจตุจักร 
2. สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ 
3. สวนวชิรเบญจทัศ 
4. จตุจักรพลาซ่า 
5. สวนรถไฟ สวนสมเด็จฯ    
6. จตุจักรตลาดนัดติดแอร์ (JJ Mall) 
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เส้นทางการสัญจร 

สถานีรถไฟฟ้าBTS จะเป็นสถานีต้นสายของรถไฟฟ้าสายหมอชิต และเป็นช่วงเชื่อต่อระหว่าง
BTS กับ MRT จึงมีคนใช้บริการเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะ วันเสาร์อาทิตย์ที่ คนเมืองส่วนใหญ่ใช้
เดินทางเพ่ือมาซื้อของที่ตลาดนัดจตุจักร 

 

ภาพที่ 88 เส้นทางสัญจร 
ที่มา:Think of living. JJ Green ห้าง Lifestyle Mall ใหม่ย่านจตุจักร. เขาถึงเมื่อวันที่ 12 
มีนาคม 2560, เขาถึงไดจาก
http://thinkofliving.com/wpcontent/uploads/2011/09/map_jjgreen_big.jpg 
 
 ตลาดนัดจตุจักรขายสินค้าหลากหลายทุกประเภท มีคนจ านวนมากทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ ที่ส าคัญจะมีวัยรุ่นเป็นจ านวนมากที่เข้ามาจับจ่ายซื้อของ มีร้านค้ากว่า 8,000 ร้าน 
อุปกรณ์ส าหรับสัตว์เลี้ยง  ซึ่งถือเป็นแหล่งการค้า การบริการ และแหล่งที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก และ
ตลาดนัดจตุจักรมีการเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้าBTS จะเป็นสถานีต้นสายของรถไฟฟ้าสายหมอชิต และเป็น
ช่วงเชื่อต่อระหว่างBTS กับ MRT จึงมีคนใช้บริการเป็นจ านวนมาก ตลาดนัดจตุจักรนั้น ยังขึ้นชื่อว่า 
เป็นตลาดที่ขายสัตว์เลี้ยงสัตว์มากมายหลายสายพันธุ์มาเป็นเวลายาวนาน และภายในตลาดจตุจักรนั้น
ก็มีป้ายรณรงค์หยุดการซื้อขายสัตว์ป่า จึงเป็นสถานที่แห่งที่มองเห็นปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่า การที่
ผู้วิจัยจะเอาสถานที่เหล่านี้ไปติดตั้งผลงานประติมากรรม ค่อนข้างเป็นไปได้ยากแต่พ้ืนที่ภายในนั้น
ค่อนข้างแออัด เพราะมีร้านค้ามากมาย จึงจัดเป็นการรณรงค์เล็กๆ ที่น าผลงานศิลปะภายในเข้าไป
ซ่อนในตลาดจตุจักรโดย มีงานประติมากรรมเพ่ือสะท้อนพฤติกรรมสัตว์ป่าเพ่ือให้คนที่พบเห็นได้รู้สึก
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ตระหนักถึงสัตส์ป่าเหล่านั้น ผลงานเหล่านั้นซ่อนอยู่ตามสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร  ร้าน
กาแฟ หรือแม้ศูนย์ประชาสัมพันธ์ จุดนัดพบเป็นต้น 
 
สถานที่ติดตั้งผลงานตลาดนัดจตุจักร 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 89 สถานที่ติดตั้งผลงานตลาดนัดจตุจักร 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
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ผลงานติดตั้งตลาดนัดจตุจักร 

 

ภาพที่ 890 สถานที่ติดตั้งผลงานหน้าร้านกาแฟดอยค า ตลาดนัดจตุจักร 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 

 

 

ภาพที่ 91 สถานที่ติดตั้งผลงานภายในร้านกาแฟดอยค าตลาดนัดจตุจักร 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
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ภาพที่ 92 สถานที่ติดตั้งผลงานหน้าร้านกาแฟดอยค า ตลาดนัดจตุจักร 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 

 

 

ภาพที่ 93 ผลงานติดตั้งทางเข้าตลาดนัดจตุจักร 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
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สวนจตุจักร 

 

ภาพที่ 94 แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมสวนจตุจักร 
ที่มา: กูเกิล เอิร์ธ. สวนจตุจักร. ภาพถ่ายทางอากาศพร้อมทั้งแผนที่ เส้นทาง และผังเมืองซ้อนทับลง
ในแผนที่ รวมทั้งระบบ จีไอเอส ในรูปแบบ 3 มิติ. 12 มีนาคม 2560. มาตราส่วน 1:100. 

 

ภาพที่ 95 ภาพที่ 104 แผนที่สวนจตุจักร 
ที่มา: ส านักงานสวนสาธารณะส านักสิ่งแวดล้อม. สวนจตุจักร. เขาถึงเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2560.
เขาถึงไดจาก 
https://www.google.co.th/maps/search/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E
0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%
B8%A3/@13.8134198,100.5516304,6135m/data=!3m1!1e3 

 

https://www.google.co.th/maps/search/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3/@13.8134198,100.5516304,6135m/data=!3m1!1e3
https://www.google.co.th/maps/search/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3/@13.8134198,100.5516304,6135m/data=!3m1!1e3
https://www.google.co.th/maps/search/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3/@13.8134198,100.5516304,6135m/data=!3m1!1e3
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สวนจตุจักร 

วันธรรมดา : ภายในสวนมีคนเข้ามาใช้บริการบ้างแต่ไม่ค่อยเยอะ ส่วนใหญ่มาเป็นครอบครัว 

วันเสาร์-อาทิตย์ : คึกคักมาก มีคนเข้ามานั่งพักผ่อนเป็นจ านวนมากและมีคนใช้เป็นทางผ่านจาก
สถานีรถไฟฟ้าหมอชิตและรถไฟใต้ดินสถานีจตุจักร ไปตลาดนัดจตุจักรเป็นจ านวนมาก หลายเพศ
หลายวัย 

 

ภาพที่ 96 สวนจตุจักร 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 

ลักษณะทางกายภาพ 

“สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 36 พรรษา พลตรีหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี” มีอนุสรณ์เป็นประจักษ์พยานแห่งความร่วมมือในครั้งนั้นที่ยังคงตกแต่งเพ่ิมความงาม
เป็นสัญลักษณ์ของสวนสาธารณะเก่าแก่คู่เมืองหลวง ได้แก่ หอนาฬิกา นาฬิกาดอกไม้ ประติมากรรม
อาเซียน 6 ประเทศ สวนจตุจักร ไม้ร่มครื้นตามทางเดิน สวนไม้ในวรรณคดี สวนสมุนไพร สะพานชม
ปลาหรือจะคลายเครียดด้วยการพายเรือ ถีบจักรยานน้ าในสระน้ ากลางสวน 

กิจกรรม 

1. พิพิธภัณฑ์รถไฟ  มีแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์ การเดินรถไฟไทย และยานยนต์ เปิด
บริการเวลา 07.00-16.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์  

2. สวนจราจรเยาวชน จัดเส้นทางจักรยาน ติดป้ายเครื่องหมายจราจร ให้เด็กและเยาวชนได้
เรียนรู้วินัยการจราจรด้วยความเพลิดเพลินในบรรยากาศร่มรื่น  
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3. พิพิธภัณฑ์รถไฟ ในอาคารหอเกียรติภูมิรถไฟเป็นหนึ่งในกิจกรรมของอุทยานการเรียนรู้
จตุจักร ดูแลรับผิดชอบโดยชมรมเรารักรถไฟ จัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์ การเดิน
รถไฟไทย และยานยนต์ เปิดบริการเวลา 07.00-16.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ 

4. สวนจราจรเยาวชน จัดเส้นทางจักรยาน ติดป้ายเครื่องหมายจราจร ให้เด็กและเยาวชนได้
เรียนรู้วินัยการจราจรด้วยความเพลิดเพลินในบรรยากาศร่มรื่น สวยงาม ด้วยพรรณไม้ในสวน 

5. จอดรถกลางขนาดใหญ่ 
วันธรรมดา : มีรถจอดบ้างแต่น้อยมาก ไม่มีการขายสินค้าบริการใดๆ  
วันเสาร์-อาทิตย์ : มีรถเข้ามาจดเป็นจ านวนมากเต็มพ้ืนที่ จนหาที่ว่างได้ยาก รวมถึงมี
การเปิดร้านขายของให้บริการอย่างเต็มที่ 

การเข้าถึง พิพิธภัณฑ์รถไฟและสวนจราจรเยาวชน  

เส้นทางการสัญจร 

สถานีรถไฟฟ้าBTS จะเป็นสถานีต้นสายของรถไฟฟ้าสายหมอชิต และเป็นช่วงเชื่อต่อระหว่าง
BTS กับ MRT จึงมีคนใช้บริการเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะ วันเสาร์อาทิตย์ที่ คนเมืองส่วนใหญ่ใช้
เดินทางเพ่ือมาซื้อของที่ตลาดนัดจตุจักร 

 

ภาพที่ 97 เส้นทางสัญจร 
ที่มา:Think of living. JJ Green ห้าง Lifestyle Mall ใหม่ย่านจตุจักร. เขาถึงเมื่อวันที่ 12 
มีนาคม 2560, เขาถึงไดจาก
http://thinkofliving.com/wpcontent/uploads/2011/09/map_jjgreen_big.jpg 
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สวนจตุจักรเป็นสวนสาธารณะที่ติดกับตลาดนัดจตุจักร ส่วนมาก มีคนเข้ามานั่งพักผ่อนเป็น
จ านวนมากและมีคนใช้เป็นทางผ่านจากสถานีรถไฟฟ้าหมอชิตและรถไฟใต้ดินสถานีจตุจักร ไปตลาด
นัดจตุจักรเป็นจ านวนมาก หลายเพศหลายวัย โดยทางเข้าตรงสถานนีรถไฟใต้ดินสถานีจตุจักร จะเป็น
เส้นทางท่ีคนจะไปซื้อสินค้าที่ตลาดนัดจตุจักร จะเดินลัดผ่านเข้าสวนสาธารณะจัตุจักร เพ่ือไปอออก
ประตูท่ีติดกับตลาดนัดจตุจักร จึงเป็นสถานที่ 2 ในการน าผลงานประติมากรรมเพ่ือสะท้อนพฤติกรรม
สัตว์ให้คนที่ผ่านไปผ่านมาได้ตระหนักหรือฉุกคิดเก่ียวกับผลชุดนี้ 

 

สถานที่ติดตั้งผลงานสวนจตุจักร 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 98 สถานที่ติดตั้งผลงานสวนจตุจักร 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
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ผลงานติดตั้งสวนจตุจักร 

 

ภาพที่ 99  ผลงานติดตั้งสวนจตุจักรชุดกระต่าย 
ภาพที่ 108 ผลงานติดตั้งสวนจตุจักรชุดกระต่าย: ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 

 

 

ภาพที่ 100 ผลงานติดตั้งสวนจตุจักรชุดกอริลล่า 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
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สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 

 

ภาพที่ 101 แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมสวนวิเคราะห์พื้นที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 
ที่มา: กูเกิล เอิร์ธ. สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ. ภาพถ่ายทางอากาศพร้อมทั้งแผนที่ เส้นทาง และผังเมือง

ซ้อนทับลงในแผนที่ รวมทั้งระบบ จีไอเอส ในรูปแบบ 3 มิติ. 12 มีนาคม 2560, มาตราส่วน 1:100. 

. 
 

 

ภาพที่ 102 แผนที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
ที่มา: ส านักงานสวนสาธาณะส านักสิ่งแวดล้อม. สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ. เขาถึงเมื่อ
วันที่ 12 มีนาคม 2560, เขาถึงไดจาก 
http://garden.minpininteraction.com/Garden.aspx?ID=8  
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สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 

วันธรรมดา : ภายในสวนไม่ค่อยมีคนเข้ามาใช้บริการ เงียบมาก มีแต่คนท าสวนและเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย 

วันเสาร์-อาทิตย์ :  เป็นวันที่มีคนเข้าใช้บริการบ้าง ทั้งมาวิ่งออกก าลังกาย มาเป็นครอบครัว 
และมีคนใช้เป็นทางผ่านจากท่ีจอดรถเพ่ือไปซื้อของภายในตลาดนัดจตุจักรเป็นจ านวนมาก 

 

ภาพที่ 103 สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 

ลักษณะทางกายภาพ 

เขตท่ีดินเป็นพ้ืนในสวนพระนางเจ้าสิริกิจต์ เป็นส่วนของสวนไผ่ เป็นพ้ืนที่ราบที่มีการถมแล้ว 
จัดแต่งเป็นสวนสาธารณะ มีต้นไม้ใหญ่ และ ต้นไผ่ นานาชนิด ให้ความร่มรื่น มีการปลูกนาข้าวหลาย
แปลง และมีทางถนนเป็นปูนส าหรับคนเดินชม 

กิจกรรม 

1. อาคารนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติฯ 
2. เป็นอาคารที่ตั้งอยู่ภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ถัดจากพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพฯ ให้

ความรู้เรื่องพรรณพืชส าคัญที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ 
3.  มีคนเข้าชมบ้างแต่ไม่มากนักคนส่วนใหญ่จะเข้ามาจอดรถด้านหลังอาคารเพ่ือไปเดินซื้อของ

ในตลาดซันเดย์ 
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การเข้าถึง   

1. พิพิธภัณฑ์เด็ก 
2. จอดรถกลางขนาดใหญ่ 
3. ลานจอดรถ 

วันธรรมดา มีรถจอดบ้างแต่น้อยมาก ไม่มีการขายสินค้าบริการใดๆ  

วันเสาร์-อาทิตย์ มีรถเข้ามาจดเป็นจ านวนมากเต็มพ้ืนที่ จนหาที่ว่างได้ยาก รวมถึงมีการเปิด
ร้านขายของให้บริการอย่างเต็มที่ 

 

ภาพที่ 104 เส้นทางสัญจรสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 
ที่มา:Think of living. JJ Green ห้าง Lifestyle Mall ใหม่ย่านจตุจักร. เขาถึงเมื่อวันที่ 12 
มีนาคม 2560, เขาถึงไดจาก
http://thinkofliving.com/wpcontent/uploads/2011/09/map_jjgreen_big.jpg 
 

สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นสวนสาธารณะอีกแห่งหนึ่งที่ติดตลาดนัดจตุจักร เป็น
สถานมีคนเข้าใช้บริการบ้าง ทั้งมาวิ่งออกก าลังกาย มาเป็นครอบครัว และมีคนใช้เป็นทางผ่านจากที่
จอดรถเพ่ือไปซื้อของภายในตลาดนัดจตุจักรเป็นจ านวนมาก และมีอาคารนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติฯ กรมอนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชให้ความรู้เรื่องพรรณพืชส าคัญที่เก่ียวกับ
พระมหากษัตริย์ เป็นสถานที่แห่งที่ 3 ที่จะน าผลงานประติมากรรมเพ่ือสะท้อนพฤติกรรมสัตว์ป่า
เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของสัตว์ป่า 
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สถานที่ติดตั้งสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 105 สถานท่ติดตั้งสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 
ที่มา: ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
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ผลงานติดตั้งสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 

 

ภาพที่ 106 สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯชุดกระต่าย 
ที่มา: ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 

 

 

ภาพที่ 107 สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯชุดนาก กระรอกบิน นางอาย 
ที่มา: ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
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บทที่ 5 

สรุป 

จุดเริ่มของผลงานชุดนี้คือ ผู้วิจัยชอบเลี้ยงสัตว์ชอบสุนัข ชอบแมวเป็นปกติ พอเห็นชนิดอ่ืนก็

มักจะตื่นเต้นอยู่เสมอ จากความชอบของผู้วิจัยจึงเกิดการเดินทางของผู้วิจัยไปดูสัตว์ตามสถานที่ต่างๆ 

อาทิเช่น สวนสัตว์ ฟาร์ม ร้านอาหาร ร้าคาเฟ่ และที่อ่ืนๆที่เขามีสัตว์เหล่านี้ในรูปแบบเชิงธุรกิจ ไปดู

เพ่ือความบันเทิงบาง ไปดูเพ่ือความสึกผ่อนคลาย และวันหนึ่งข้าพเจ้า สวนสัตว์ขนาดเล็กแห่งหนึ่งอยู่

ในเมือง จ.นคปฐม มีนก นกยูง กระต่าย ลิง ชะนี และอ่ืนๆ สัตว์บางชนิด เป็นให้สัตว์กลุ่มท่ีเขาได้

อาศัยอยู่ในกรง บางตัวก็อยู่เพียงล าพัง ทั้งๆที่เขาเป็นสัตว์ที่ต้องอยู่เป็นฝูง พอได้เริ่มสังเกตจริงๆ สัตว์

เหล่านั้นมีความเป็นอยู่ที่ขาดอิสรภาพ ไร้อิสระ อยู่ในกรงที่แคบๆ และเห็นซากผักท่ีเขาให้คนที่เข้ามา

ชมได้ให้เป็นอาหาร มีทั้งเน่าๆเต็มไปหมด พื้นตรงนั้นไม่สะอาด และเห็นคนที่เข้ามาชมนั้น เป็นป้าคน

หนึ่งมาพร้อมกับเด็กตัวเล็ก แล้วโยนขนมเข้าไปในกรงลิง ชนิดต่างๆและชะนี โดยที่ไม่ได้แกะเปลือก

ขนมให้เจ้าสัตว์เหล่านั้น ข้าพเจ้าก็นั่งมองสัตว์เหล่านั้น และเริ่มสังเกตเห็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป  ลิง

เหล่านั้น แกะเปลือกขนมได้บางไม่ได้บ้าง บางตัวกินเสร็จก็แบมือขอบ้าง หลังจากวันนั้นข้าพเจ้า

กลับมาอีกเป็นครั้งที่ 2 ก็เริ่มสังเกตโดยรอบๆหลังจากท่ีสังเกตไปสักพักเริ่มเห็นพฤติกรรมของสัตว์

เหล่านั้น มีอาการเดินไป ท่าทางหงุดหงิดงุ่นง่าน คลานไปคลานมาอยู่ในกรงไม่หยุด ชะนีเห็นข้าพเจ้า

เดินเข้ามา มันโผเข้ามาตรงผนังกรงทันที จ้องมาทางที่ข้าพเจ้ายืนอยู่ เจ้าชะนีที่อยู่ในกรงยื่นมือมัน

ออกมาจากนอกกรง ยื่นมือมาที่ข้าพเจ้า ชะนีตัวนี้คงหวังว่าข้าพเจ้าจะมีอาหารมาให้ เหตุการณ์นั้นคือ

จุดเริ่มต้นของผลงานการสร้างสรรค์ประติมากรรมเพ่ือสะท้อนพฤติกรรมสัตว์ป่าที่ถูกน ามาเลี้ยงใน

เมืองใหญ่”ร่องรอยที่ถูกกระท า”จึงเริ่มศึกษาไปตามสถานที่ต่างๆที่มีสัตว์ป่า โดนเน้นสัตว์ป่าที่อาศัย

อยู่ในเมืองเป็นหลัก สถานที่ประกอบการสวนสัตว์ในเมือง สถานที่ประกอบการสวนสัตว์เพ่ือเติมเพ่ือดู

พฤติกรรมของสัตว์ป่า ธุรกิจร้านอาหารและร้านกาแฟ ตลาดนัดที่เป็นแหล่งซื้อขายสัตว์ป่า  

จากการสังเกตนั้น สัตว์เหล่านั้นจะมีพฤติกรรมที่ค่อนข้างเปลี่ยนไปตามธรรมชาติสัญชาติญาณ

สัตว์ก็ค่อยหายไปจากพฤติกรรมทีป่รากฏนี้ การอยู่อาศัยที่เป็นห้องแอร์ อยู่ตามบ้านเรือนหอพัก สัตว์

บางชนิดเป็นสัตว์สังคมแต่ก็ต้องมาอยู่เพียงล าพังบ้าง พฤติกรรมการขออาหาร การเลี้ยงดูที่ไม่ดี ไม่ได้
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รับความใส่ใจดูแล บางตัวก็เซ่ืองซึม ดูเหนื่อย ซึ่งเห็นแล้วรู้สึกสะเทือนใจมากท่ีสุด คือนกเงือก ที่อยู่

เพียงตัวเดียวในกรงใหญ่ ได้พยายามยื่นปากมาเพ่ือขออาหาร และมีนกตัวหนึ่งไม่ได้อยู่ในกรง แต่ถูก

ล่ามโซ่และเกาะอยู่บนกิ่งไม้ มีลักษณะค่อนข้างโทรม ปากนกนั้นเหมือนแตกและมีแผล ฟามิงโก้อยู่

บริเวณพ้ืนหญ้าเทียมเล็ก 2 ตัว เมื่อเดินเข้าไปอีก ก็จะมีกรงลิงชนิดต่างๆ ชะนี กอลิล่า มีอาการหิว

โหย ในขณะที่เดินเข้าไปนั้น สิ่งที่สังเกตเห็นคือ พฤติกรรมของสัตว์เหล่านั้น จะแบมือเพ่ือขออาหาร

ตลอด บางตัวมีอาการเดินไป เดินมา ซ้ าๆ ท่าทางหงุดหงิดงุ่นง่าน คลานไปคลานมาอยู่ในกรงไม่หยุด  

มีการศึกษาข้อมูลมากยิ่งผ่านข้อมูลเอกสารและฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ และมีการสัมภาษณ์

พูดคุยสถานที่เก่ียวข้องการดูแลเรื่องสัตว์ป่า ธุรกิจลักลอบค้าสัตว์ป่าใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 4 ในบรรดา

ธุรกิจผิดกฎหมาย รองจากการค้าอาวุธ ยาเสพติด และสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์  

 สัตว์ป่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติ ที่มนุษย์ไม่ได้เป็นเจ้าของ สัตว์ป่าเหล่านั้นล้วนมีคุณค่า สัตว์

ป่าอ านวยประโยชน์นานาประการให้แก่มนุษย์และทรัพยากรธรรมชาติ แต่ในปัจจุบันนั้นคุณค่าของ

สัตว์ป่าได้แปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลาและยุคสมัย ปัญหาของสัตว์ป่าที่ถูกน ามาเลี้ยงในเมืองใหญ่ จน

มองว่าเป็นเรื่องธรรมดา จนคนในปัจจุบันได้หลงลืมไปแล้วว่า แท้ที่จริงแล้วบ้านของพวกเขานั้นคือที่

ป่าไม้ ท าให้สัตว์ป่าเหล่านั้นค่อยสูญพันธ์ไป และยังมีอีกหลายปัจจัยที่ท าให้สัตว์ป่านั้น ค่อยๆหายไป

จนถึงแก่ความตาย เช่น กิจการสวนสัตว์และการจัดแสดงสัตว์ ธุรกิจร้านอาหาร และแหล่งซื้อขายสัตว์

ป่าที่ขายอย่างเปิดเผยทั้งผิดกฎหมายและไม่ผิดกฎหมาย เหตุผลของคนเลี้ยงสัตว์ป่าไม่มีอะไรมากไป

กว่า “รสนิยม” ของแต่ละบุคคล เนื่องจากในยุคสมัยในปัจจุบันที่สื่อสังคมออนไลน์กลายเป็นตลาดค้า

สัตว์ป่า ยิ่งกระตุ้นให้คนไทยเกิดค่านิยมในการอุปโภคและบริโภคสัตว์กันมากข้ึน หันมาเลี้ยงสัตว์ป่า

มากขึน้  และค่านิยมนี้เริ่มกระจายไปสู่กลุ่มคนเลี้ยงสัตว์ที่หลากหลาย และสถานการณ์การลักลอบค้า

สัตว์ป่ามีความรุนแรงขึ้นเพราะขบวนการค้าสัตว์ป่าเป็นกลุ่มคนที่มีอิทธิพลมาก ในทางกลับกัน สัตว์

เลี้ยงเหล่านี้ก็ถูกเพาะพันธุ์มาเพ่ืออยู่กับมนุษย์ มันไม่สามารถเอาชีวิตรอดได้หากกลับไปอยู่ตาม

ธรรมชาติ เพราะสัญชาตญาณในการล่าและการเอาชีวิตรอดในโลกกว้างนั้นหายไปหมดแล้ว  

ดังนั้นสิงที่ไม่สมควรท าคือการไปจับมันออกมาจากถ่ินที่อยู่ตามธรรมชาติเพื่อเอามาเลี้ยง แถมการ

ครอบครองสัตว์บางสายพันธุ์ก็ผิดกฎหมายด้วย ก่อนเลี้ยงจึงควรที่จะตระหนักต้องท าการศึกษาอย่าง

ละเอียดเสียก่อนว่าอะไรคือสัตว์ป่า อะไรคือสัตว์เลี้ยง ต้องศึกษาอย่างดี ทั้งนิสัย การกิน การอยู่ ให้

ความรัก การเอาใจใส่ รวมถึงอายุของมัน หากอยากเลี้ยงอยากมีตามแฟชั่น สุดท้ายพอเบื่อแล้วก็น า
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สัตว์ที่เคยรักไปปล่อย ก็คือการท าร้ายสัตว์ป่าเหล่านี้ สัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่า มันไม่สามารถสื่อสารกับ

เราได้โดยตรงถึงความต้องการของมัน  บอกไม่ได้ว่าร้อนหรือหนาว บอกไม่ได้ว่าหิวข้าวหิวน้ า 

เรียกร้องให้สนใจเอาใจใส่ก็ไม่ได้ นอกจากความรักและเมตตาแล้ว เวลา ความรู้ และการท าความ

เข้าใจในตัวสัตว์เลี้ยงจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้เลี้ยงและผู้อยากเลี้ยงจ าเป็นต้องมี 

 

สรุปและอภิปรายผลงานสร้างสรรค์ 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลในการสร้างสรรค์งานศิลปะ”สัตว์ป่าในเมืองใหญ่”จึงเกิดเป็นงาน

ศิลปะประติมากรรมสะท้อนแง่มุมพฤติกรรมและความรู้สึกของสัตว์ป่าที่ถูกน ามาเลี้ยงในเมืองใหญ่ 

ปัญหาของสัตว์ป่าที่ถูกน ามาเลี้ยงในเมืองใหญ่ จนมองว่าเป็นเรื่องธรรมดา ปัจจุบันคนในสังคมได้

หลงลืมไปแล้วว่า แท้ที่จริงแล้วบ้านของพวกเขานั้นคือที่ป่าไม้ ท าให้สัตว์ป่าเหล่านั้นค่อยสูญพันธ์ 

ข้าพเจ้ามีความคาดหวังว่างานการสร้างสรรค์ประติมากรรมเพ่ือให้ตระหนักถึงคุณค่าของสัตว์ป่าที่ถูก

น ามาเลี้ยงในเมืองสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกที่ถูกกักขัง ขาดอิสระ จากพฤติกรรมสัตว์ป่าและให้คนใน

สังคมได้ตระหนักถึงความเหมาะสมและความพร้อมในการน าสัตว์ป่าเหล่านั้นมาเลี้ยงและเป็นการ

รณรงค์ให้หยุดการน าสัตว์ป่ามาเลี้ยงในเมืองหรือสถานที่ที่ไม่เหมาะสม หยุดการค้าสัตว์ป่า หยุดการ

ลักลอบซื้อขายและเพ่ือแก้ปัญหาสัตว์ป่าสูญพันธุ์ จึงท าให้เกิดการสร้างสรรค์ประติมากรรมเพ่ือ

สะท้อนสัตว์ป่าที่ถูกน ามาเลี้ยงในเมืองใหญ่ที่แสดงถึงการแสดงอารมณ์ความรู้สึกที่ถูกกักขัง จ ากัด

บริเวณ ขาดอิสระ ไร้ธรรมชาติจนท าให้เกิดร่องรอยแห่งการกระท า 

 

ปัญหาและอุปสรรค 

 จากการด าเนินงานทุกกระบวนการการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเพ่ือสะท้อน

พฤติกรรมสัตว์ป่ามีปัญหาและอุปสรรคดังนี้ เรื่องสัตว์ป่าเหล่านี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างอ่อนไหว การไป

เก็บข้อมูลในบางสถานที่นั้น ต้องผ่านการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการเพ่ือเข้าไปสัมภาษณ์ บาง

ข้อมูลไม่สามารถให้ข้อมูลได้ หรือบางสถานที่ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปหรือเก็บเป็นข้อมูล ในการเก็บข้อมูล

ครั้งนี้จะต้องใช้การสังเกตเป็นส่วนใหญ่ในเรื่องของพฤติรรมของสัตว์ แหล่งที่สัตว์เหล่านั้นพักอยู่อาศัย 

รวมไปถึงบริบทต่างๆของสัตว์เหล่านั้น เป็นต้น  
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ข้อเสนอแนะส าหรับการสร้างสรรค์ในครั้งต่อไป 

 ในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมครั้งนี้เหมือนเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วหากน าไปคิดและ

พัฒนาต่อผลงานนั้นจะเป็นผลงานที่แสดงออกถึงศักยภาพแสดงออกถึงคุณค่าในตัวของมันเอง 

 

 

ภาพที่ 108 ผลงานส าเร็จ 
ที่มา: ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
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ภาพที่ 109 ผลงานส าเร็จชุดกระต่าย 
ที่มา: ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 

 

 

ภาพที่ 110 ผลงานส าเร็จนาก กระรอกบิน นางอาย 
ที่มา: ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
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ภาพที่ 111 บรรยากาศการสอบจบ 
ที่มา: ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 

 

ภาพที่ 112 รูปถ่ายร่วมคณะกรรมการ 
ที่มา: ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
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เวลา ……………………………………………………….. สถานที่……………………………………….………………………  

  

สถานภาพโดยทั่วไปของผูถูกสัมภาษณ  
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เอกสารขอแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ หรือท่ีปรึกษาเฉพาะทางของโครงการ 
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