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บทที่ 1 
บทน า 

 
                สมดุลแห่งความ “อบอุ่น” นั นมีอยู่รอบๆ ตัวเราเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา ไม่ว่าจะเป็นใน
เรื่องของครอบครัวที่แสนอบอุ่น มีพ่อแม่และลูกรวมถึงการมีสัตว์เลี ยงที่แสนรัก คนเรานั นไขว่คว้าหา
ความสุขด้วยวิธีการต่างๆ แยกออกได้เป็นสองฝ่ายคือ ความสุขทางกายกับความสุขทางใจ ความสุข
ทางกาย ได้แก่ ความสุขท่ีสัมผัสได้จากประสาททั ง 5 คือ รูป เสียง กลิ่น รส และผิวหนัง ความสุขทาง
ใจ ได้แก่ ความสุขที่สัมผัสได้จากจิต คือ ความรัก ความอบอุ่น ความสบายใจ ความสุขใจ ความอ่ิมใจ  
ความพอใจ อันเกิดจากจิตใจที่สงบและเย็นอันเป็นความสุขที่สะอาดเป็นความสุขที่แท้จริง ในสังคมเรา
ทุกวันนี กลางวันช่างร้อนด้วยไฟแห่งความทะยานอยากที่สื่อทั งหลายต่างอัดความรู้ ความคิด ความฝัน 
ให้เราต้องดิ นรน ขวนขวายให้ได้มาตามสิ่งชั่วเร้นที่แฝงมาตามอากาศและกระดาษทั งหลาย ส่วนใน
ย่ามกลางคืนสังคมก็ช่างเหน็บหนาวน่ากลัว สิ่งแวดล้อมรอบตัวก็เต็มไปด้วยภัยอันตรายที่สามารถกล ่า
กลายเข้ามาได้แม้กระทั่งบนเตียงนอน ยามเด็กจิตของเราจะจดจ่าความอบอุ่นที่ "สมดุล" ได้ครั งที่
คราวเราอยู่บนตักและภายใต้อ้อมกอดรักของ"แม่"ครั นที่เราโตขึ นต้องก้าวขาออกจากบ้านมาเรียนมา
ท่างาน จิตของเราก็จะไขว่คว้าหาความอบอุ่นที่ "สมดุล" นั น ชีวิตครอบครัวคือชีวิตที่จะต้องให้ต้อง
มอบความสมดุลแห่งความอบอุ่นให้แก่กันและกัน ไม่ว่าจะเป็นในด้านของความรัก ความสุข สิ่งของ 
และสัตว์เลี ยงทุกอย่างนั นล้วนเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเราทั งนั น (gotoknow, 2559) 

“ความสุขท่าให้โลกสวยงาม” 
“ความสุขคือสายใยเล็กๆที่โอบอุ้มโลกนี ไว้และท่าให้โลกนี น่าอยู่ขึ น” 

“ความสุขสร้างโลกได้” 
                มาร่วมกันสร้างสันติภาวะในใจของเรา  ให้เป็นใจที่มีสติระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันขณะ  
เพราะสตินี เท่านั นที่จะช่วยประคับประคองใจของเรา  ให้โอบอุ้มดูแลคนใกล้ตัวและคนอื่นๆ  รอบข้าง
ให้มีความสุข  เมื่อสันติสุขในครอบครัวเกิดขึ นก็เป็นที่หวังได้ว่าสักวันหนึ่งสันติภาพของโลกย่อมเกิดขึ น
ไดเ้ป็นจริงได้เช่นกัน ขอเพียงเราได้เริ่มต้นที่ใจของเรา  ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงตนเองทีละน้อย และลงมือ
ท่าบางอย่างจากสิ่งเล็กๆที่พอจะท่าได้  เมื่อนั นความรักและความเมตตากรุณาจากใจเรา จะเกื อกูลตัว
เราเอง คนรอบข้างและคนอ่ืนๆ ในโลกให้เติบโตงอกงามไปพร้อมกัน เริ่มต้นจากการเป็นผู้ให้จากใจที่
บริสุทธิ (resource, 2559) 
 



2 

 

 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 เนื่องจากข้าพเจ้าเป็นคนที่ชื่นชอบในการเลี ยงแมวมาก เพราะแมวเป็นสัตว์เลี ยงที่น่ารัก
ช่างประจบเอาใจชอบคลอเคลีย แมวเป็นสัตว์ที่แสนฉลาดมีโลกส่วนตัวสูงปราดเปรียวว่องไว เนื่องจาก
แมวนั นมีสัญชาตญาณของนักล่าเพราะต้นก่าเนิดของแมวนั นมาจากแมวป่าแล้วมีวิวัฒนาการตามกาล 
เวลาจนกลายมาเป็นสัตว์เลี ยงขนปุยของเหล่ามนุษย์ ลักษณะทางกายภาพของแมวคือ เป็นสัตว์เลือด 
อุ่น ที่มีรูปร่างเพรียว มีหางยาว และบังคับหางได้ มีใบหน้าที่เรียวและโครงหน้าแหลมเช่นเดียวกับเสือ
และสัตว์ หูทั งสองข้างตั งตรง ขนนิ่มและมีหลายสี เป็นสัตว์ที่มีเล็บแหลมคม และมีตาที่สามารถมอง 
เห็นในเวลากลางคืนได้ดี แมวจะนอนหลับในเวลากลางวัน หากคิดว่าแมวเป็นสัตว์เลี ยงธรรมดาที่แทบ
จะไม่ได้สร้างประโยชน์ใดๆให้กับเจ้าของเหมือนสัตว์เลี ยงประเภทอ่ืนๆแล้ว อาจจะต้องกลับไปทบทวน
มุมมองกันเสียใหม่อีกครั ง เพราะถ้าทุกคนนั นมองเห็นประโยชน์ของการเลี ยงแมวในมุมมองที่แตกต่าง
ออกไปและประโยชน์ที่ว่านั นก็มากกว่าคอยเป็นยามเฝ้าบ้านเป็นเพ่ือนแก้เหงาและบางเรื่องก็อยู่เหนือ
สิ่งที่ทุกคนคาดคิดถึงด้วย 
 จากประสบการณ์ที่ผ่านมานั นข้าพเจ้าเคยเลี ยงแมวสายพันธุ์ไทยอยู่หนึ่งตัว ชื่อ“แม่
พลอย”เป็นแมวไทยเพศเมียขนสั นสีทองลายเสือ ลักษณะหูทั งสองข้างนั นตั งตรงใบหูด้านในเป็นสีชมพู
อ่อนๆ นัยน์ตาสีเหลืองอ่าพันกลมโตมีแววตาเป็นมิตร จมูกเป็นสีชมพู โครงหน้าได้รูปเป็นสัดส่วน 
ลักษณะทางกายภาพในส่วนของล่าตัว หาง และขาทั งสี่ขามีความเหมาะสมกัน โดยรวมแล้วเป็นแมว
ลักษณะดี ข้าพเจ้าเลี ยงแม่พลอยมาตั งแต่แรกเกิด จึงท่าให้เกิดความรัก ความผูกพันกันมานาน แม่
พลอยเปรียบ เสมือนเพ่ือนที่แสนดี ยามทุกข์หรือยามสุข ก็จะคอยอยู่เคียงข้างกันเสมอมา ด้วย
อุปนิสัยของแม่พลอยนั นเป็นแมวที่ฉลาด ขี อ้อน เป็นมิตรกับทุกคน พฤติกรรมที่น่ารักน่าเอ็นดูของแม่
พลอยนั น ซึ่งท่าให้ข้าพเจ้ารู้สึกหลงใหล มีความสุขและรู้สึกอบอุ่นได้ในเวลาเดียวกัน  แม่พลอยชอบ
ขึ นมานอนที่บริเวณต้นคอและช่วงไหล่ของข้าพเจ้า มันเป็นความรู้สึกที่อบอุ่นและมีความสุขคลาย
เครียดได้เป็นอย่างมาก  
 ข้าพเจ้าและแม่พลอยใช้ชีวิตเป็นเพ่ือนที่แสนดีต่อกันมายาวนานถึง11ปีจนถึงวันที่แม่
พลอยจากไป ด้วยความที่มีอายุมากและสภาพร่างกายไม่แข็งแรง ในทุกวันนี ข้าพเจ้ายังจ่าความรู้สึก
นั นได้เป็นอย่างดีความรู้สึกที่สูญเสียสิ่งอันเป็นที่รักยิ่ง ความโศกเศร้าความรู้สึกสะเทือนใจต่างๆในวัน
นั นท่าให้เกิดเป็นแรงผลักดันในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่เกิดจากความคิดถึง ความทรงจ่า ความ
ประทับ ใจ ความสุขและความอบอุ่น เสมือนที่แม่พลอยยังมีชีวิตอยู่ 
 ฉะนั นในการสร้างสรรค์ผลงานประยุกต์ศิลป์ จึงมีที่มาจากการรวมตัวกันระหว่างหน้าที่
ของศิลปะในฐานะเป็นสิ่งแสดงออกถึงความงามที่มีความหมายต่อมนุษย์กับประโยชน์ทางกายภาพ 
เช่นเป็นสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆหรือเป็นสิงของที่ประดับตกแต่งอาคารสถานที่จนกลายเป็นคุณ 
ลักษณะอย่างหนึ่งของงานศิลปะประเภทนี ที่สามารถแสดงออกได้ถึงความคิดสร้างสรรค์ความงามและ 
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คุณค่าประโยชน์ใช้สอยที่เหมาะสมและสอดคล้องกับผู้ใช้รวมถึงสิ่งแวดล้อมหรือสถานที่นั นจาก
การศึกษาในครั งนี  สถานที่ที่ข้าพเจ้าต้องการที่จะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่เกิดจากความคิดถึง ความ
ทรงจ่าที่ดี ความประทับใจความรู้สึกที่มี  ความสุขและความอบอุ่นจากแมวสัตว์เลี ยงแสนรักของ
ข้าพเจ้า คือ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมกิจการ
เด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถานที่แห่งนี ก่อตั งเมื่อวันที่ 9 
มิถุนายน พ.ศ. 2506 ให้การอุปการะเด็กทั งเพศหญิงและเพศชายตั งแต่อายุแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี 
จากสาเหตุของการถูกทอดทิ งจากบิดามารดาหลังคลอด ทิ งไว้ตามสถานที่สาธารณะ บิ ดามารดา
ต้องโทษในคดีรวมถึงเด็กที่ได้รับการเลี ยงดูที่ไม่เหมาะสม จึงท่าให้เด็กๆเหล่านี เป็นเด็กท่ีน่าสงสารขาด
ความรัก ความอบอุ่นจากครอบครัว โหยหาความสุขในชีวิตและขาดโอกาสมาโดยตลอด ซึ่งต่างจาก
เด็กๆทั่วไปที่มีครอบครัวที่สมบูรณ์มีพ่อแม่ที่คอยให้ความรักความอบอุ่น คอยให้ความห่วงใยใส่ใจดูแล
ยามทุกข์และสุขมาโดยตลอด และนี่คือความรู้สึกต่างๆที่เด็กในสถานสงเคราะห์แห่งนี ขาดหายไป ซึ่ ง
ท่าให้มีผลกระทบตามมาท่าให้เกิดพฤติกรรมที่ก้าวร้าว ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ขาดสติ เป็นเด็กเก็บกด
ส่งผลให้เกิดสภาวะของโรคซึมเศร้าได้ ซึ่งต้องได้รับการดูแลและปรับ พฤติกรรมให้เด็กๆเป็นคนดี รู้จัก
คุณค่าของตนเองเสริมสร้างความสุขความอบอุ่นที่เคยขาดหายไปและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
ข้าพเจ้าจึงได้น่าแรงบันดาลใจที่เกิดจากอัตลักษณ์ของแมวมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะสื่อประสมใน
รูปแบบของเล่นสร้างความสุขและเสริมพัฒนาการของเด็กตั งแต่ช่วงอายุ 3 - 6 ปี เนื่องจากเด็กในช่วง
วัยนี ก่าลังจะเข้าเรียนชั นอนุบาลการเติบโตทางร่างกายจะเติบโตไปเรื่อยๆจนกว่าจะเข้าสู่วัยรุ่น และ
การสื่อสารของเด็กถือว่าพูดจารู้เรื่องมีความรู้สึกนึกคิดมีจินตนาการที่โลดแล่นสมวัยและสื่อสารสิ่งที่
ต้องการออกมาได้ มีการพัฒนาทางด้านอารมณ์ความรู้สึก รู้จักสังเกตมีการตั งค่าถามในสิ่งที่ตนเอง
สงสัยดั งนั นเด็กในช่วงวัยนี จึงเหมาะสมกับงานวิจัยในครั งนี มากกว่าเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 2 ปีนั น 
เนื่องจากเด็กในช่วงแรกเกิดถึงอายุ 2 ปีการพัฒนาการทางสมองยังไม่สมบูรณ์มากนัก แต่ เป็นช่วงที่มี
การพัฒนาทางด้านภาษาเป็นไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะสอนภาษาอะไรเด็กๆ สามารถจดจ่าได้หมดแต่
ไม่สามารถสื่อสารออกมาเป็นค่าพูดที่เข้าใจได้ การเกิดความคิดจินตนาการยังไม่ค่อยชัดเจนเมื่อเทียบ
กับเด็กๆที่มีช่วงอายุตั งแต่ 3 - 6 ปี โดยข้าพเจ้าและทางสถานสงเคราะห์มีแนวคิดในการออกแบบ
มุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างความสุขความอบอุ่นและฝึกให้เด็กๆมีพัฒนาการที่ดีเติบโตสมวัยเช่นกัน 
โดยพื นที่และบรรยากาศโดยรวมของสถานสงเคราะห์แห่งนี บริเวณภายนอกกว้างขวาง ร่มรื่นไปด้วย
ต้นไม้ มีสนามหญ้าให้เด็กๆวิ่งเล่น อาคารสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้างชั นเดียวในแบบที่เรียบง่าย โทนสี
ของตัวอาคารมีสีสันที่สะดุดตา คือ สีเขียว สีฟ้า สีขาว สีครีม ระเบียงทางเท้าที่เชื่อมต่อกันระหว่าง
อาคารตลอดแนวของพื นที่ รวมถึงสระว่ายน ่าส่าหรับเด็กๆที่ใช้ส่าหรับในการออกก่าลังกาย 
 ส่วนพื นที่ภายในอาคารต่างทางสถานสงเคราะห์ได้แยกส่วนที่เป็น ห้องนอน ห้องเด็กเล่น 
ห้องน ่า โรงอาหารได้มีการแบ่งโซนห้องไว้เป็นสัดส่วน มีห้องโถงเอนกประสงค์เพ่ือใช้ท่ากิจกรรมต่างๆ 
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การตกแต่งภายในสถานสงเคราะห์ได้เลือกใช้สีของผนังให้ดูหลากสี ให้ความรู้สึกมีชีวิตชีวา รู้สึกสนุก  
สนาน เด็กๆส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการวิ่งเล่นที่สนามเด็กเล่นและห้องเด็กเล่น 
 การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสื่อประสมของข้าพเจ้าได้ออกแบบให้สอดคล้องกับประโยชน์
ใช้สอยที่เหมาะสมและเกิดคุณค่าทางจิตใจกับเด็กๆ สร้างเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมกัน 
ฝึกการคิดวิเคราะห์หาเหตุผลสร้างสรรค์จินตนาการและเป็นเสริมสร้างพัฒนาการกล้ามเนื อมัดเล็ก
ให้กับเด็กๆ ในด้านสุขภาพกาย รวมถึงการสร้างสรรค์ผลงานให้สอดคล้องกับสถานสงเคราะห์เด็กอ่อน
ปากเกร็ด ด้วยแนวคิดในเรื่องของการน่าอัตลักษณ์ของแมว ความสุข ความอบอุ่น มาสร้างเป็นผลงาน
ที่สร้างสรรค์ เนื่องจากข้าพเจ้ามีความสนใจในเรื่องของแมว ความสุขความทรงจ่าและความประทับใจ 
ไม่ว่าจะในเรื่องของ รูปร่าง รูปทรง สีสันของขน ผิวสัมผัสต่างๆ อุปนิสัยที่น่ารัก แสนซน ขี อ้อน 
ทั งหมดนี มาผนวกกับเทคนิคศิลปะสื่อประสม  
 ทั งนี ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงน่าความรู้สึกประทับใจนี มาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะสื่อ
ประสมของเล่นเสริมพัฒนาการส่าหรับเด็กๆ และมีความสัมพันธ์กับพื นที่ของสถานสงเคราะห์ โดย
เลือกใช้เทคนิคของการเย็บผ้าถักทอ ปะติด เลือกใช้วัสดุที่หลากหลายเช่น ผ้า ไหมพรม หนังเทียม 
พลาสติก แทนสีสันและรูปทรง ผิวสัมผัสของแมว สร้างพื นผิวด้วยลวดลายผ้ารวมถึงวัสดุต่างๆที่
น่ามาใช้ในงานโดยค่านึงถึงหลักความงามทางสุนทรียศาสตร์ ทัศนธาตุต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ส่าคัญมี
ความปลอดภัยส่าหรับเด็กๆ โดยน่ามาผสมผสานกับจินตนาการสร้างสรรค์ให้เด็กๆมีปฏิสัมพันธ์กับ
ผลงาน และเสริมสร้างสอดแทรกการเรียนรู้และพัฒนาการ การใช้สติปัญญาของเด็กๆให้ดีขึ นรวมถึง
เหมาะสมกับพื นที่เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่เพ่ือสังคมและสามารถพัฒนาต่อไปได้อีกมากมาย 
 
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. ศึกษาความเป็นมาของแมว อัตลักษณ์ อุปนิสัย สายพันธุ์ ลักษณะทางกายภาพต่างๆ 
      2. ศึกษาลักษณะพื นที่ของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อน ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และน่า
องค์ความรู้มาพัฒนางานประยุกต์ศิลป์ให้เหมาะสมกับสถานที่เพ่ือใช้ในการตกแต่งภายในของสถาน
สงเคราะห์ให้เกิดความสวยงามกับสถานที่และมีประโยชน์ใช้สอยที่เหมาะสมกับผู้ใช้งาน 
      3. การออกแบบสร้างสรรค์งานศิลปะในรูปแบบศิลปะสื่อประสมเพ่ือเด็ก การให้
ความรู้สึกอบอุ่นเติมเต็มความรักให้กับเด็กๆ ลักษณะการจัดองค์ประกอบ ความเหมาะสมการคิด
วิเคราะห์และสร้างสรรค์จินตนาการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
สมมุติฐานของการศึกษา 
 การสร้างสรรค์ผลงานประยุกต์ศิลป์ในรูปแบบศิลปะสื่อประสม ชื่อชุดว่า “โอบอุ่น” เป็น
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพ่ือประโยชน์ใช้สอยตามความเหมาะสมเพ่ือเด็ก เป็นการพัฒนาทางด้าน
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สมองร่างกายและจิตใจโดยค่านึงถึงการสร้างเสริมจินตนาการให้กับเด็กๆรู้จักฝึกคิดวิเคราะห์การหา
เหตุผล พัฒนาด้านพฤติกรรม อารมณ์และการมีส่วนร่วมกัน ร่วมถึงผลงานสร้างสรรค์นี มีความ
สอดคล้องกับพื นที่ของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยได้น่าเสนอเนื อหา
รูปทรงเกี่ยวกับแมวในความทรงจ่าความสุขและความประทับใจมาสร้างสรรค์ในผลงานชุดนี ค่านึงถึง
หลักความงามตามสุนทรียศาสตร์ ทัศนธาตุ เทคนิควิธีการผสมผสานกลมกลืนกับเอกลักษณ์เฉพาะตัว
จากประสบการณ์ที่ได้ศึกษาและการทดลองต่างๆรวมถึงการวิเคราะห์แก้ปัญหาที่เกิดขึ นเพ่ือเป็น
ประโยชน์แก่เด็กๆและเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่เพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและสามารถพัฒนาต่อไปได้อีก
มากมายหลายด้าน 
 
ขอบเขตการศึกษา 
               1. ศึกษาความเป็นมาของแมว อัตลักษณ์ อุปนิสัยลักษณะพันธุ์ต่างๆความสุขความผูกพัน
ระหว่างคนกับสัตว์เลี ยง จิตใจของคนและจิตใจของแมว 

     2. ศึกษาประวัติความเป็นมาแนวคิดและการออกแบบพื นที่ของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อน 
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี บริเวณพื นที่ภายในและภายนอก สิ่งแวดล้อมโดยรอบการดูแลรักษาและสิ่ง
อ่านวยความสะดวกต่างๆ 
                   2.1 ศึกษากลุ่มประชากรที่เกี่ยวข้องในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อน ปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี เช่น คุณครู ผู้ที่ให้การอุปการะหรือพ่ีเลี ยงเด็กที่คอยให้ค่าแนะน่าดูแลเด็กๆ 
     2.2 ศึกษาพฤติกรรมของเด็กชีวิตความเป็นอยู่ ตั งแต่ช่วงอายุแรกเกิด - 6 ปี แบบ
โดยรวมและศึกษากลุ่มเป้าหมายที่ส่าคัญ คือ เด็กช่วงอายุ 3 - 6 ปี อารมณ์และพฤติกรรมต่างๆ 
บุคลิกภาพ 
 3. ศึกษารูปแบบแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบศิลปะสื่อประสมจากอัต
ลักษณ์ของแมวภายใต้แนวความคิด “โอบอุ่น” 
     3.1 ศึกษารูปแบบของงานศิลปะที่ช่วยในการฝึกพัฒนาการของเด็กทั งกายและใจฝึก
ความคิดสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมกันวิธีการและกติกาการเล่น 
 4. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลงานสร้างสรรค์กับประโยชน์ใช้สอยส่าหรับผู้ใช้งานที่จะ
ได้รับรวมถึงบริบทของพื นที่ในการติดตั งผลงานให้มีความสอดคล้องกัน 
 
ขั้นตอนของการศึกษา 
 1. รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องจากเอกสารต่างๆที่มีผลต่อการวิจัย 
                   1.1 จากประสบการณ์ส่วนตัวความสุข และความทับใจที่มีต่อแมวน่ามาวิเคราะห์  
    1.2 ลงพื นที่ศึกษาพฤติกรรมคนกับแมวในสถานที่ต่างๆ เช่น ร้านอาหารที่มีสัตว์เลี ยง 
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      2. วิเคราะห์กรณีศึกษาสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเพ่ือสอดคล้อง
กับงานสร้างสรรค์ 
      2.1 วิเคราะห์สถานที่ ภายใน ภายนอก บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมต่างๆ 
      2.2 วิเคราะห์พฤติกรรมของเด็กๆ ช่วงอายุตั งแต่ 3 - 6 ปี ในสถานสงเคราะห์ 
 3. จดบันทึกข้อมูลต่างๆ เพ่ือก่าหนดแนวทางในการศึกษา 
 4. ศึกษาข้อมูลรูปแบบแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานจากวัสดุที่เลือกใช้ เทคนิคต่างๆ 
ความงาม ทัศนธาตุ 
 5. ศึกษารูปแบบของงานศิลปะที่ช่วยในการเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกายและ
จิตใจ ความเรียบง่าย เข้ากับบุคลิกของเดก 

     6. ก่าหนดรูปแบบกติกาการเล่นเพ่ือให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับงานสร้างสรรค์โดยมีการชี แจง
ให้ทราบรายละเอียด 

     7. ก่าหนดพื นที่ติดตั งผลงาน ภาพร่างแบบจ่าลอง 
     8. การวิเคราะห์ผลงานเพ่ือเตรียมการสร้างสรรค์และคัดเลือกขนาดความเหมาะสมน่าไป

สร้างสรรค์เป็นงานจริง 
     9. สรุปผลการศึกษาอธิบายถึงความสัมพันธ์ของผลงานกับบริบทของพื นที่และน่าเสนอ

ผลงาน 
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บทที่ 2 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
               การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสื่อประสมเพ่ือตกแต่งสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด  
จ.นนทบุรี เรื่อง โอบอุ่น ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมของข้าพเจ้าเป็นการเน้นเนื อหาเรื่องราวที่
เกี่ยวข้องกับแรงบันดาลใจ ความอบอุ่น ความสุข ความรักและความคิดถึง เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแมว
สัตว์เลี ยงในความทรงจ่าช่วงวัยเด็กและข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้ผนวกกับอารมณ์ความรู้สึก
จินตนาการความเป็นตัวตนของข้าพเจ้าเพ่ือถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะสื่อประสมในรูปแบบ
ของเล่นเพื่อส่งผ่านสิ่งดีๆให้กับเด็กๆ รวมถึงรูปแบบที่สอดคล้องกับสถานที่และมีประโยชน์ต่อสังคม 
               ข้าพเจ้าได้รวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจในเรื่องราว และสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่เกิดจากความประทับใจ เกิด
ความอบอุ่น ความรัก และความคิดถึงที่มีต่อแมว เช่น การได้สัมผัสความรับรู้ที่พิเศษ รูปทรงลีลา
ท่าทางของแมว  จนท่าให้เกิดความงามที่น่าค้นหาตลอดจนอิทธิพลต่างๆที่ส่งผลต่อสภาพจิตใจของ
ข้าพเจ้าและท่าให้เกิดแรงดลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในครั งนี  เพ่ือเป็นการถ่ายทอดเรื่องราว
ของความสุขและความอบอุ่นให้แก่ผู้รับก็คือเด็กๆที่ถูกทอดทิ งไร้ซึ่งความรักความสุขและความอบอุ่น
จากคนในครอบครัว 
 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแรงบันดาลใจ 
               โอบอุ่น (Warm Embraces) ภาษากายที่สื่อความหมายเป็นค่านิยามที่ท่าให้รับรู้ถึง
ความสุข ของอ้อมกอดที่อบอุ่นเป็นสัมผัสที่แสนพิเศษจากสิ่งที่เรารัก โหยหา คิดถึง ความทรงจ่าและ
ความประทับ ใจยังคงตราตรึงไม่เคยจางหายแม้วันเวลาจะผ่านไปก็ตาม เป็นสัมผัสที่บ่งบอกถึงความ
รักการแสดงความยินดี และปลอบโยนในช่วงเวลาที่แสนเศร้าให้รู้สึกผ่อนคลายสบายใจ  
               การกอดไม่เพียงให้ความรู้สึกที่ดีเท่านั น แต่ยังมีส่วนเพ่ิมพลังในการบ่าบัดหรือเยียวยา
ผู้ป่วยอีกด้วย แต่ทั งนี ทั งนั นก็อาจต้องพึงระวังสักหน่อยหากจะกอดคนที่ไม่ใช่ครอบครัวของ เรา หรือ
แม้แต่ในการกอดเพ่ือนก็ตาม เพราะในสังคมไทยอาจไม่ค่อยคุ้นเคยนักกับการกอดผู้อ่ืนหรือการกอด
ในที่สาธารณะ ดังนั นหากเราจะใช้การกอดบ่าบัดหรือกอดเพ่ือสื่อความรู้สึกต่างๆแล้วก็จะต้องกอด
อย่างถูกกาลเทศะและเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทยด้วย 
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               พลังแห่งการกอด 
 1. ท่าให้เรารู้สึกดีต่อตนเองและสิ่งแวดล้อมคลายความรู้สึกหายเหงา เอาชนะความกลัว
ได้เป็นประตูเป็นไปสู่ความรู้สึกอ่ืนๆสร้างความภาคภูมิใจเป็นการช่วยคนที่ไม่มีใครสนใจลดความตึง
เครียด และช่วยให้ต่อสู้กับอาการนอนไม่หลับ 
  2. ลดความเจ็บปวดในผู้ป่วย ทั งที่มีอาการเรื อรังและไม่เรื อรัง การท่าเช่นนี จะช่วยเพ่ิม
ปริมาณฮีโมโกลบินและช่วยให้ร่างกายส่งเลือดมาหล่อเลี ยงเนื อเยื่อบริเวณที่บาดเจ็บเพ่ิมขึ นซึ่งช่วย
บรรเทาอาการเจ็บปวด มีการศึกษาวิจัยโดย Daved Bresler แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลอสเอง
เจลลิส ยืนยันว่า จากการทดลองให้ผู้ป่วยหญิงทีทุกข์ทรมานเพราะความเจ็บปวดก่อนคลอด ได้รับการ
กอดโดยสามีบ่อย ๆ พบว่า ความเจ็บปวดลดลง 
 3. ลดความรู้สึกในทางลบ เช่น หวาดกลัว กังวล โกรธเกรี ยว ไม่สบายใจ อันเป็นผลมา
จากความป่วยไข้ไม่สบายกาย ในบางรายที่เป็นโรคร้ายชนิดรุนแรง เช่น มะเร็ง เอดส์ นั น ผู้ป่วยต้อง
เรียนรู้ว่า เมื่อมีโรคร้ายอยู่ในตัว ชีวิตหลังจากนี จะต้องเปลี่ยนไปจึงจ่าเป็นต้องกอดผู้ป่วยเพ่ือประคอง
ภาวะอารมณ์ ลดความรู้สึกในทางลบ ไม่ท้อแท้ต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายนั น 
 4. ช่วยการพัฒนาการในเด็กก่าพร้า พิการหรือเด็กออทิสติก ท่าให้เกิดผลด้านบวกของ
การพัฒนา IQ และเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านสรีระ การสัมผัสช่วยให้เด็กคลอดก่อนก่าหนดได้รับ
การชดเชยเหมือนอยู่ในตู้อบ ท่าให้เด็กเติบโตและมีทักษะในการด่าเนินชีวิต 
 5. ช่วยให้คนที่ขาดการกอดหรือการสัมผัสมีอาการดีขึ น เพราะการกอดหรือการสัมผัส
นั นจ่าเป็นอย่างยิ่งในการด่ารงชีวิต คนที่ขาดการกอด (หรือการสัมผัส) จะมีความเสี่ยงต่อความ
ปวดร้าวรุนแรงในจิตใจเมื่อเกิดความผิดหวังบางอย่างในชีวิต (somdet, 2559) 
 ลักษณะการกอดในแต่ละแบบ 
 1. กอดแบบหมี (Bear Hug) เป็นการกอดแบบจารีต ที่มีให้เราเห็นทั่วไป การกอดแบบนี 
ควรกอดด้วยความมั่นคง เพ่ือให้ก่าลังใจ ความอบอุ่นและความปลอดภัย มักใช้กับผู้กอดที่ทั งคู่สูงและ
ตัวโตไม่เท่ากัน 
 2. กอดแบบหน้าแนบหน้า (A Frame Hug) การกอดแบบนี ใช้แทนค่าพูด "สวัสดี" หรือ 
"ลาก่อน" ถือเป็นการกอดแบบสุภาพและเป็นทางการ แสดงถึงการต้อนรับหรือความชื่นชม ซึ่งอาจจะ
เป็นเพ่ือนร่วมงาน หัวหน้ากอดลูกน้อง อาจารย์กอดลูกศิษย์ รวมทั งคนที่เพ่ิงรู้จักหรือเคยเห็นหน้ากัน 
ดังที่เราเห็นชาวต่างชาติเขามักทักทายกันด้วยการกอดแบบนี  
 3. กอดด้วยแก้ม (Cheek Hug) เป็นการกอดโดยให้ด้านข้างของใบหน้าแนบชิดกัน แบบ
แก้มแนบแก้ม มืออาจโอบไหล่กันและกัน เพ่ือให้หน้าแนบกันได้สนิทนุ่มนวลมากขึ น การกอดแบบนี 
ต้องท่าด้วยความนุ่มนวล อ่อนโยน ในลักษณะของการสื่อถึงจิตวิญญาณ และความเมตตาปราณีต่อกัน 
การกอดแบบนี สื่อสารประโยค "ฉันเสียใจด้วย"  
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 4. กอดกันกลม (Sandwich Hug) เป็นการกอดส่าหรับคนสามคน สองคนหันหน้าเข้าหา
กันโอบคนที่อยู่ตรงกลางไว้ ศีรษะทั งสามรวมกันเป็นหนึ่ง ร่างกายสัมผัสกันอย่างอบอุ่น เป็นการสร้าง
ความมั่นใจให้คนที่อยู่ด้านใน เมื่อเขาหรือเธอคนนั นต้องออกไปเผชิญสถานการณ์ยากล่าบาก ผู้ที่กอด
กันส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเพ่ือน พ่อแม่กอดลูก หรือสามีภรรยาที่ร่วมกันปลอบใจหรือให้ก่าลังใจใครบาง
คน 
 5. กอดเป็นกลุ่ม (Group Hug) ทุกคนมายืนหันหน้าเข้าหากันเป็นวงกลม กายชิดกันมาก
เท่าท่ีจะมากได้ มือข้างหนึ่งโอบไหล่ อีกข้างโอบเอว ถ่ายทอดความรู้สึกดีๆถึงเพ่ือนทั งสองข้างผ่านการ
โอบรัด สักครู่หนึ่ง กลุ่มเพ่ือนมักกอดกันด้วยวิธีนี  เพ่ือให้ก่าลังใจหรือเพ่ิมความมั่นใจกันและกัน เพราะ
ทุกคนจะรู้สึกว่าตัวเองไม่โดดเดี่ยว และเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน 
 6. กอดจากหัวใจ (Heart-Centered Hug) เป็นการกอดที่มีพลังมาก สามารถถ่ายทอด
ความอ่อนโยน เอาใจใส่ การยอมรับกันและกัน รวมไปถึงก่าลังใจและการสนับสนุนช่วยเหลือ ไม่จ่ากัด
ระยะเวลาในการกอด เหมาะส่าหรับคนที่มีความผูกพันกันลึกซึ งยาวนาน เช่น เพ่ือนเก่าที่เคยร่วมทุกข์
สุขกันมานาน เป็นต้น (postjung, 2559) 
 ไม่ว่าเราจะเลือกกอดแบบไหน เพ่ือสื่อความหมายใดก็ตาม สิ่งที่ส่าคัญที่สุดคือ ต้องเริ่ม
กอดด้วยใจรัก กอดด้วยสัมผัสแห่งรัก เราจะต้องมั่นใจว่าใจเราต้องรู้สึก "รัก" รักแบบไม่มีเงื่ อนไข 
แม้ว่าคนที่อยู่ข้างหน้าตอนนั นไม่ใช่พ่อแม่เรา ไม่ใช่ญาติ เราก็ต้องไม่กอดด้วยความสงสารหรือ
ปราศจากความรัก มิเช่นนั นอ้อมกอดนั นจะเจ็บปวดเป็นอ้อมกอดรสขมและไม่ช่วยให้ดีขึ นแต่ถ้าเมื่อไร
ที่กอดด้วยความรักด้วยความรู้สึกท่ีเป็นบวกผลที่ตามมาก็คือความสุขท่ีแท้จริง 
 

   
 
ภาพที่ 1 ภาพการกอดของคนในครอบครัว 
ที่มา: มติชนออนไลน์, เข้าถึงเมื่อ 16 มีนาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://www.thaihealth.or.th/data/content/27324/cms/thaihealth_c_acdeimstu358.jpg 
 
 
 

http://www.thaihealth.or.th/data/content/27324/cms/thaihealth_c_acdeimstu358.jpg
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ภาพที่ 2 ภาพการกอดของเด็กกับสตว์เลี ยง 
ที่มา: issue 247, เข้าถึงเมื่อ 16 มีนาคม 2559, เข้าถึงได้จาก
http://issue247.com/around247/photos-of-children-and-their-pets/ 
 
               แมวกับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 “แมว” ตามหลักวิชาการความหมายตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 
2542 ที่ให้ความหมายว่า แมว คือ “สัตว์เลี ยงลูกด้วยนม ชนิด Felis catus ในวงศ์ Felidae ซึ่งเป็น
วงศ์เดียวกับเสือ ขนยาวนุ่ม มีหลายสี เช่น ด่า ขาว น ่าตาล ส่วนใหญ่เลี ยงไว้เพ่ือความสวยงามและใช้
จับหนู” มีก่าเนิดขึ นบนโลกมากกว่า 50 ล้านปีมาแล้ว ขนาดและรูปร่างใกล้เคียงกับแมวป่าที่มีเขี ยว
ขนาดใหญ่เรียกว่า Dinistis ในความจริงแล้วนั นแมวบ้านมีต้นตระกูลที่แยกออกมาจากเสือไซบี เรียน
และแมวพื นเมืองต่าง ๆ ปัจจุบันสายพันธุ์แมว (รวมทั งสิงโตและเสือต่าง ๆ ) มีทั งหมดถึง 36 ตระกูล 
51 ชนิด 
 ชาวอียิปต์โบราณนับถือแมวเป็นสัตว์เทพเจ้าถึงกับว่าหากแมวตายในบ้านต้องน่าไปท่า
มัมมี่เลยทีเดียว ขนาดคนที่จะน่าไปท่ามัมม่ียังต้องเป็นเฉพาะราชวงศ์หรือขุนนางเท่านั น ซึ่งมัมมี่ที่ว่านี  
สามารถตามไปดูกันได้ที่พิพิธภัณฑ์ในประเทศอังกฤษ เหตุที่ชาวอียิปต์โบราณนับถือแมวเป็นสัตว์เทพ
เจ้านั น เพราะเมื่อประมาณ 4,000 กว่าปีก่อน กลุ่มชาวนาได้น่าแมวป่ามาฝึกใช้ในการจับหนูในโรงนา 
ที่เข้ามาท่าความเสียหายกับผลผลิตและพืชพันธุ์ของชาวนา เมื่อหนูในโรงนาหมดไป ประชาชนก็มี
อาหารอุดมสมบูรณ์ขึ น แถมยังปราศจากโรคภัยที่เกิดจากหนูอีกด้วย แมวจึงได้ถือว่าเป็นสัตว์เทพเจ้า
ในยุคอียิปต์โบราณนั่นเอง ซึ่งเทพเจ้า Bastes หรือเทวีบัสเตต ที่ชาวอียิปต์นับถือนั น มีตัวเป็นคนแต่มี
หัวใจเป็นแมวเป็นตัวแทนแห่งความรัก ความอุดมสมบูรณ์ ฉะนั นหากใครฆ่าแมวจะต้องถูกลงโทษ
อย่างหนัก ยกตัวอย่างเช่นในสมัยก่อนพวกที่ต้องการยึดครองอาณาจักรอิียิปต์โบราณจึงใช้วิธีอุ้มแมว
ไปรบด้วยซึ่งชาวอียิปต์นั นก็ไม่กล้าที่จะต่อสู้แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าอาณาจักรอียิปต์ล่มสลาย
เพราะแมว ถึงอียิปต์โบราณจะล่มสลายแต่ความนับถือแมวเป็นดั่งเทพเจ้าก็ยังเหมือนเดิม 
 ยุคกลางในยุโรปนั นมีความเชื่อเรื่องแมวที่แตกต่างกับยุคอียิปต์โบราณโดยสิ นเชิง โดยมี
ความเชื่อว่าแมวเป็นตัวแทนของความชั่วร้ายต่าง ๆ เป็นสัตว์เลี ยงของแม่มดโดยเฉพาะแมวด่า และ

http://issue247.com/around247/photos-of-children-and-their-pets/
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หากชาวยุโรปคนใดในยุคนั นเลี ยงแมวจะถูกประณามว่าเป็นแม่มดที่ชั่วร้าย ถ้ายิ่งเป็นคนแก่เลี ยงแมว
เรียกว่าเป็นต้องโดนจับเผาทั งเป็นไม่ว่าคนหรือแมวก็ตามและช่วงนี เองที่ท่าให้กาฬโรคเกิดการระบาด
หนักในยุโรปเพราะปริมาณของหนูขณะนั นนับวันยิ่งเพ่ิมปริมาณมากขึ นแต่แมวกลับยิ่งลดจ่านวน
น้อยลงนั่นเอง  
 เอเซีย อย่างในประเทศญี่ปุ่นและประเทศจีน เริ่มนิยมเลี ยงแมวกันมากขึ นกว่าเดิมที่เคย
เลี ยงกันอยู่แล้ว เพราะที่ประเทศญี่ปุ่นใช้แมวเป็นสัญลักษณ์ในการน่าโชค อย่างที่เคยเห็นกันอยู่ตาม
ร้านค้าทั่วๆ ไปนั่นก็คือ "แมวกวัก" จะใช้กวักเรียกลูกค้าให้เข้ามาอุดหนุนสินค้า หรือจะความเชื่อว่า
แมวเป็นตัวแทนแห่งโชคลาภเช่นกันการที่แมวเข้ามาอยู่ในบ้านถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะท่าให้
เจ้าของบ้านมีโชคลาภมาเสมอ 
 ประเทศไทย เราก็มีการเลี ยงแมวมานานแล้วเหมือนกันตั งแต่สมัยสุโขทัย แมวไทยคู่แรก
ได้ออกสู่สายตาชาวโลกเมื่อปี พ.ศ. 2427 เป็นแมววิเชียรมาศแต้มสีครั่ง โดยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) ทรงพระราชทานให้กับกงสุลอังกฤษประจ่ากรุงเทพมหานคร ขณะนั นคือ 
Mr.Owen Gould และได้น่าไปให้แก่น้องสาวที่อังกฤษ แต่หลังจากนั นเมื่อปีพ.ศ.2428 แมวไทยคู่นี ได้
เข้าประกวดที่ประเทศอังกฤษ ในงาน The Crystal Palace และได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวด
อีกด้วยจากการประกวดครั งนี เองที่เป็นจุดเริ่มต้นให้ชาวอังกฤษ นิยมหันมาเลี ยงแมวไทยกันมากขึ น 
จนได้จัดตั ง The Siamese Cat Clubs ในปี พ.ศ 2443 และ The Siamese Cat Society of the 
British Empire ในปี พ.ศ. 2471 จากเหตุการณ์ครั งนั นท่าให้แมวไทยคู่นี มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่ว
อังกฤษ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงเห็นว่าแมวไทยสามารถท่าให้ประเทศไทย
เป็นที่รู้จักแก่ประเทศอ่ืน ๆ ทั่วโลก จึงได้พระราชทานแมวไทยให้กับหลาย ๆ ประเทศ จนแมวไทย
และประเทศไทยกลายเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงไปทั่วโลกนั่นเอง (ntsfarm, 2559) 

 

   
 

ภาพที่ 3 ภาพกลุ่มแมว แม่ลูก 
ที่มา: japanyay, เข้าถึงเมื่อ 22 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://www.japanyay.com/news/uploads/enhanced-buzz-wide-28926-1353884824-
2.jpg 
                
 

http://www.japanyay.com/
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               ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของแมว 
 แมวเป็นสัตว์เลือดอุ่นเลี ยงลูกด้วยนมมีหูที่ไวต่อเสียงและจมูกไวต่อกลิ่นต่างๆ แมว
สามารถได้ยินเสียงต่างๆ ทีมนุษย์ไม่ได้ยินหนวดของมันจะท่าหน้าที่สัมผัสวัตถุที่อยู่ใกล้ๆ แทนการใช้
สายตาแมวสามารถมองเห็นได้ดีในที่มืดเนื่องจากม่านตาของแมวจะปรับขยายเพ่ือรับแสงที่เข้ามาได้
เวลาแสงมากม่านตาจะหด ท่าให้มองอะไรไม่ชัดเจน ถ้ากรณีแสงน้อยม่านตาจะขยายตัวท่าให้มองเห็น
ได้ชัดขึ น แต่เวลาตกใจหรือสนใจม่านตาจะขยายมากขึ น แมวเป็นสัตว์ที่มีความคล่องตัวสูง เนื่องจากมี
น ่าหนักตัวค่อยข้างเบากระดูกขาที่แข็งแรงและกล้ามเนื อที่มีความยืดหยุ่นดีท่าให้แมวสามารถกระโดด
ได้สูงและไกลกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆ นอกจากนี แมวยังสามารถกระโดดลงจากท่ีสูงได้อย่างปลอดภัยหรือถ้า
ตกจากที่สูงก็สามารถกลับตัวกลางอากาศเอาขาทั งสี่ลงพื นได้และใช้หางช่วยในการทรงตัว ส่วน
ส่าหรับการตั งท้องโดยปกติแมวจะตั งท้องประมาณ 65 - 70 วัน และตกลูกครอกละประมาณ 3 - 5 
ตัว ลูกแมวที่เพ่ิงคลอดจะลืมตาเมื่ออายุประมาณ 9 - 15 วัน และจะติดอยู่กับแม่แมวจนอายุประมาณ
เดือนถึงเดือนครึ่งลูกแมวจะโตเต็มที่เม่ืออายุประมาณ 5 - 6 เดือน โดยธรรมชาติแล้วแมวเป็นสัตว์ที่รัก
อิสระ ชอบท่าอะไรตามใจตนเอง และมักคิดเสมอว่าตัวเองอยู่เหนือมนุษย์เป็นนายเราเป็นเจ้าของเรา
มากกว่าที่เราจะเป็นเจ้าของมัน 
 แมวใช้การสื่อสารติดต่อระหว่างพวกเดียวกันหลายรูปแบบ เช่น การใช้กลิ่น การใช้เสียง
และการใช้ท่าทางซึ่งเริ่มต้นเมื่ออายุได้  3 ถึง 4 สัปดาห์ การใช้กลิ่นของแมว เช่น กลิ่นข้างต่อม
ปัสสาวะ  กลิ่นเหงื่อ และต่อมตามตัวที่อยู่ใต้ผิวหนังบริเวณแก้ม คาง เท้า และโคนหาง กลิ่นเหล่านี ท่า
ให้แมวจ่ากันได้ว่าตัวใดเป็นตัวใดแสดงถึงขอบเขตถิ่นที่อยู่อาศัยในบริเวณนั นๆได้ เราจะพบเห็นเสมอ
ว่าเมื่อแมวสองตัวมาเจอกันจะมักทักท้ายด้วยการเอาจมูกมาชนกันสูดดมซึ่งกันและกันจากการถูสัมผัส
กับแมวอ่ืนโดยใช้หัว คาง สีข้างแก้ม ตลอดจนการใช้ล่าตัวไปถูใต้คางของอีกตัวหนึ่งก็เป็นการสื่อสาร
แบบหนึ่งด้วยพฤติกรรมอย่างอ่ืนของแมว เช่น การหาว เป็นการบ่งบอกว่ามันก่าลังรู้สึกสบายๆ ไม่ใช่
เกิดจากการง่วงนอนแบบเดียวกับคนเรา  ส่วนเสียงร้องเหมียวๆมักจะเป็นสัญญาณที่แสดงความไม่
พอใจ  ไม่มีความสุข เช่น ลูกแมวที่ก่าลังหนาวหรือถูกทอดทิ งอยู่ตามล่าพัง เสียงร้องยังเป็นเสียงเรียก
คู่เม่ือถึงฤดูผสมพันธุ์ โดยเฉพาะแมวตัวผู้จะร้องเสียงดังมากในช่วงนี  (thecatthacute, 2559) 
               แมวกับมนุษย์ 
 ในสายตาของคนทั่วไปแมวเป็นสัตว์น่ารักและน่าสนใจ แต่ก็มีอีกหลายคนที่เกลียดชังแมว 
ซึ่งความไม่ชอบนี อาจเกิดจากคนคนนั นมีปนะสบการณ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับแมวมาก่อน ท่าให้เขารู้สึกกลัว
หรือไม่ไว้ใจแมว แต่ก็มีคนบางคนที่แพ้แมว เช่น แพ้ขนของแมว จึงท่าให้เกิดผืนคันได้ตามตัว 
 มนุษย์รู้จักน่าแมวมาเลี ยงไว้หลายพันปีแล้วในทุกวันนี เราสามารถพบแมวได้ในสถานที่
ต่างๆ เช่น บ้าน วัด สวนสาธารณะ โรงเรียน โรงพยาบาล อื่นๆ หรือแม้กระทั่งร้านอาหารที่ก่าลังเป็น
ที่นิยมอยู่ในปัจจุบันนี  เรียกว่า คาเฟ่แมว โดยได้รับกระแฟความนิยมมาจากประเทศญี่ปุ่น เราเลี ยง
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แมวกันมากจนกล่าวได้ว่า มนุษย์รู้จักแมวดีเป็นที่สองรองจากสุนัข คนที่เลี ยงแมวนั นรู้ดีว่าแมวมี
อารมณ์หลากหลายคล้ายกับคน ในขณะที่ยังเล็กอยู่ลูกแมวทุกตัวมีความน่ารัก แต่เมื่อโตขึ นความ
น่ารักจะดูลดน้อยลงแมวเป็นสัตว์ที่ชอบความสะอาด เพราะชอบเลียขนตามตัวตลอดเวลา 
 

  
 

ภาพที่ 4 ภาพแมวกับมนุษย์ 
ที่มา: The Dodo, เข้าถึงเมื่อ 16 มีนาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://www.catdumb.com/wp-content/uploads/2015/05/5134.jpg 
 
               นิสัยและพฤษติกรรมของแมวที่แสดงความรักต่อเจ้าของ 
 1. กระโดดนั งตักแล้วก็ใช้หน้าถูกับตัวเราแมวส่วนใหญ่มักจะแสดงออกแบบนี  เรียกว่า
เป็นการแสดงออกแบบสากลก็ว่าได้ 
 2. ส่งเสียงร้องเรียก “เมี ยว เมี ยว” เบาๆแล้วก็ท่าหน้าอ้อนๆท่าตาหวานใส่แมวที่
เรียบร้อยมักจะเป็นแบบนี  
 3. กัดที่หน้าแข้งหรือข้อศอกเบาๆเจ้าของบางคนจะไม่ชอบ และเข้าใจผิดว่าแมวดุแต่
จริงๆ แล้วเป็นการแสดงความรักของแมวระดับจ่าฝูงก็ว่าได้ เพราะพวกนี จะอ้อนไม่ค่อยเป็น 
 4. นวดหลัง บางครั งเมื่อเรานอนอยู่จะเห็นว่าแมวจะขึ นไปเดิน หรือเหยียบหลังเรา  
ถ้าหากเรารู้สึกพอใจมันก็จะท่าบ่อย ๆเพ่ือให้เราสบาย แมวพวกนี จัดเป็นพวกไอคิวสูงขึ นมาอีกระดับ
หนึ่ง 
 5. หอมแก้ม บางครั งเวลาอุ้มแมวจะถูกแมวหอมแก้ม อันนั นมันบอกว่า รักเจ้าของมาก 
 6. แมวใช้เท้าหน้าลูบหน้าของเราหรือตบที่หน้าเบาๆ ลักษณะนี ก็เหมือนกับความรู้สึก
เวลาลูบหน้าคนที่เรารักเหมือนกัน 
 7. ลูบหน้า แล้วก็ร้อง ๆ เบา ๆ มันบอกคุณว่า “รกัเจ้านายมากที่สุดในโลกเลย” 
 8. แมวเอาตัวมาถูท่ีขาแรงๆแล้วก็ร้องดังๆ อันนี เป็นการแสดงออกว่ารักของแมวประเภท
หัวโจกชอบโวยวาย 

http://www.catdumb.com/wp-content/uploads/2015/05/5134.jpg
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 9. กระโดดเกาะที่หลังเวลาเจ้าของนั่งลง แมวขี เล่น แมวที่ซุกซน หรือแมวเด็ก ๆ  
มักจะแสดงออกแบบนี ก็เหมือนกับเวลาที่ตอนเราเด็ก ๆ เราก็อยากให้พ่ออุ้มหลังขึ นเหมือนกัน 
 10. มานอนซุกคุณเวลาเรานอนหลับ อันนี แสดงว่ารักมาก อยากอยู่ด้วยตลอดเวลา แม้
เวลาจะนอนหลับ 

 

  
   

ภาพที่ 5 ภาพแมวก่าลังแสดงความรักต่อคน 
ที่มา: Sara Meow, เข้าถึงเมื่อ 16 มีนาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://sarameows.blogspot.com/ 
 
               กริยาท่าทางของแมว 
 กริยาท่าทางการแสดงออกของแมวล้วนมีความหมายเป็นการสื่อสารให้แมวด้วยกันเข้าใจ
กันได้  ไม่ว่าจะเป็นกริยาที่แสดงออกทางใบหน้า ล่าตัว หู หรือหาง 
 หูเป็นจุดที่ไวมากหูจะถูกยกยื่นไปข้างหลัง เป็นการเตือนที่จะจู่โจมศัตรู ในกรณีที่หูโค้ง
กลับและถูกดึงให้ต่่าลงข้างๆ เป็นสัญญาณของการป้องกันตัวและพร้อมที่จะต่อสู้ 
 หนวดให้ดูจากต่าแหน่งการกระจายของหนวด ถ้าหนวดแผ่ออก แมวก่าลังเครียดหรือ
สนใจอะไรบางอย่าง แต่ถ้าหนวดดูลาดและรวบไว้ข้างแก้มแมวจะอยู่ในอารมณ์ที่สงวนท่าทีหรืออาย 
และถ้าหนวดไปอยู่ด้านหลังเป็นพุ่ม แสดงถึงความสบายใจ 
 ลูกตาด่าม่านตาที่หดเล็กลงจะแสดงถึงความตึงเครียดหรือสนใจอะไรอย่างหนึ่งอย่างใด
มากเป็นพิเศษในกรณีที่ม่านตาเปิดกว้างแสดงถึงความประหลาดใจกลัวหรือเตรียมพร้อมเพ่ือป้องกัน
ตัวของแมว 
 หัวเมื่อแมวสองตัวที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนและมาเผชิญหน้าจะติดต่อท่าความรู้จักกัน โดย
การยึดหัวที่ตั งตรงไปข้างหน้าและเมื่อตัวใดตัวหนึ่งรู้สึกเด่นกว่าจะเชิดหัวสูงขึ นไปอีก ส่วนตัวที่รู้สึกตัว
ว่าด้อยกว่าจะก้มหัวต่่าลง 
 ล่าตัวถ้าล่าตัวยืดตรงแสดงถึงความมั่นใจและพร้อมที่จะจู่โจมศัตรู ในกรณีที่ล่าตัวโค้งงอ
หรือหลังโก่งแสดงถึงว่าแมวกลัวและพร้อมที่จะจู่โจมได้ทันที 

http://sarameows.blogspot.com/
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 ขนเมื่อแมวอยู่ในภาวะก่าลังกลัวขนจะตั งชันทั งล่าตัว ในกรณีที่ขู่หรือเตรียมตะปบเหยื่อ 
ขนจะตั งขึ นเพียงเล็กน้อยตามส่วนที่ยื่นออกมาจากล่าตัวและหาง 
 หางเป็นเครื่องบ่งบอกอารมณ์ของแมวได้เป็นอย่างดี ถ้าหางเคลื่อนไหวเป็นเคลื่อนและ
สะบัดจากทางหนึ่งไปยังอีกทางหนึ่งแสดงถึงความรู้สึกตื่นเต้นมากๆ เมื่อแมวต้องการแสดงความเป็น
มิตรหรือยินดีต้อนรับแมวตัวอ่ืนแมวจะยกหางขึ นและจะเข้าไปดมก้นของอีกตัวหนึ่ง แต่ถ้าแมวสะบัด
หางขึ นอย่างรวดเร็วแสดงถึงการขู่และพร้อมที่จะจู่โจม (farmthaionline, 2559) 
               ประสาทสัมผัสของแมว 
 แมวเป็นสัตว์ที่มีการเคลื่อนไหวตัวโดยให้น ่าหนักทุกส่วนอยู่บริเวณอุ้งฝ่าเท้า เพ่ือให้การ
ทรงตัวเกิดความสมดุลย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อเท้า ขา และช่วงหลังของแมวมีความสามารถโค้ง
งอได้ดี โครงสร้างกระดูกสันหลังและระหว่างนิ วเท้าถึง 4 ข้าง ที่ข้อนิ วเท้าจะเชื่อมติดกับอุ้งฝ่าเท้า  
นอกจากนี บริเวณศีรษะก็สามารถหมุนพลิกไปด้านหลังได้ดีอีกด้วย องค์ประกอบโครงสร้างของกระดูก
สันหลังจะเชื่อมโยงสู่ส่วนต่างๆของกล้ามเนื อกลายเป็นแหล่งก่าลังสะสมไว้มากมาย บริเวณพื นที่ของ
กระดูกเชิงกรานและขาหลังจะมีความแข็งแรงและแกร่งมากเป็นพิเศษ เราจึงเห็นแมวมีความสามารถ
กระโดดได้อย่างวิเศษสุดในบรรดาสัตว์สี่เท้าด้วยกันช่วงคอและไหล่ของแมวจะมีกล้ามเนื อช่วยให้ล่า
จับเหยื่อได้อย่างแม่นย่า (student, 2559)        
               ประโยชน์ของการเลี้ยงแมว 
 หากคิดว่าแมวเป็นเพียงสัตว์เลี ยงธรรมดาที่แทบไม่ได้สร้างประโยชน์ ใดๆให้กับเจ้าของ
เหมือนสุนัขแล้วเราอาจจะต้องกลับไปทบทวนมุมมองกันใหม่อีกครั งเพราะในวันนี มีข้อมูลจาก 
Distractify มาท่าให้มองเห็นประโยชน์ของการเลี ยงแมวในมุมมองที่แตกต่างกันออกไปและประโยชน์
ของแมวที่มากกว่าคอยเป็นยามเฝ้าบ้านเพ่ือนแก้เหงาและบางเรื่องก็อยู่เหนือสิ่งที่ทุกคนเราจะคาดคิด
ด้วย 
 1. แมวเสมือนยาวิเศษช่วยบ่าบัดความรู้สึก แมวเป็นสัตว์เลี ยงที่ช่วยให้คนสามารถผ่าน
พ้นช่วงเวลายาก ๆ ของชีวิตไปได้ อย่างเช่น หลังการสูญเสียคนรัก โดยการพูดคุยปัญหากับแมว 
เพราะแมวจะไม่ซ ่าเติมความผิดพลาด หรือตัดสินคุณเหมือนการบอกกล่าวกับคน แต่แมวจะรับฟังทุก
ค่าพูดอย่างตั งใจ ดังนั นแมวจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการบ่าบัด ที่จะท่าให้ความเจ็บปวดภายในให้
หายไปได้อย่างน่าอัศจรรย์ 
 2. ผู้ที่เลี ยงแมวฉลาดกว่าผู้ที่เลี ยงสุนัข มหาวิทยาลัยคาโรล ในรัฐวิสคอนซิน เผยว่า หลัง
การทดสอบไหวพริบระหว่างผู้ที่เลี ยงแมวกับสุนัขพบว่า ผู้ที่เลี ยงแมวมีไหวพริบมากกว่าผู้ที่เลี ยงสุนัข 
ซ่ึงนักจิตวิทยาเชื่อว่า ผลลัพธ์ดังกล่าวน่าจะสืบเนื่องมาจาก ผู้ที่เลี ยงแมวให้ความสนใจเรื่องรอบข้าง
มากกว่า เหมือนนิสัยของแมวนั่นเอง 
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 3. แมวช่วยพลิกหน้าประวัติศาสตร์ ย้อนกลับไปเมื่อ 525 ปีก่อนคริสตกาล ก่อนการสู้รบ
ที่เมืองเพลูเซียม ซึ่งเป็นเมืองส่าคัญของอียิปต์ ในสมัยนั น กษัตริย์แคมไบซิสที่2หรือกษัตริย์แห่ง
เปอร์เซีย ได้สั่งให้วาดรูปแมวลงบนโล่ของเหล่าทหาร พร้อมกับให้ทหารแห่แมวน่าหน้าทัพ ซึ่งเมื่อชาว
อียิปต์ที่ยกย่องแมวเหนือสิ่งอ่ืนใดได้เห็นดังนั น ก็ไม่กล้าสู้รบปรบมือด้วย เพราะกลัวจะท่าให้เทพพิโรธ 
สุดท้ายจ่าต้องยอมถอยทัพ และเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปในที่สุด 
 4. ลดโอกาสเสี่ยงเป็นโรคหัวใจวาย จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยมินิโซตาพบว่า การ
เลี ยงแมวท่าให้ระดับความเครียดน้อยลง เช่นเดียวกับการลดโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจวายที่สูง
ถึง 40 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว 
 5. แมวเข้ากันได้ดีกับทุกคน ส่วนความคิดที่ว่าสุนัขเป็นเพ่ือนกับคนได้ดีกว่าแมวก็ไม่เป็น
ความจริง โดยเฉพาะกับผู้หญิง เพราะศึกษาในสวิตเซอร์แลนด์พบว่า แมวสามารถเข้ากับคนใน
ครอบครัวเดียวกันได้อย่างยอดเยี่ยม แต่แมวจะท่าเช่นนั นกับคนที่แสดงความเมตตา รักใคร่ และเอ็นดู
กับพวกมันก่อน 
 6. คนที่รักแมวเป็นคนเปิดเผย อ่อนไหว และคิดนอกกรอบมากกว่า การศึกษาจากใน
ซานฟรานซิสโกระบุว่า บุคลิกลักษณะระหว่างผู้ที่เลี ยงแมวกับสุนัขมีความแตกต่างกันมากทีเดียว ซึ่ง
ความแตกต่างก็เกิดขึ นจากสัตว์เลี ยงของพวกเขานั่นเองโดยพบว่าผู้ที่เลี ยงแมวเป็นคนที่เปิดเผย 
อ่อนไหว และมีความคิดนอกกรอบมากกว่าผู้ที่เลี ยงสุนัข ซึ่งนิสัยของแมวก็มีส่วน 
 7. แมวมีระดับคาร์บอน ฟุตพริ นท์ น้อยกว่าสุนัข นอกจากนี ยังมีรายงานจากแหล่งข่าว
อีกว่า การดูแลและให้อาหารสุนัขสามารถปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือ คาร์บอน ฟุตพริ นท์ (Carbon 
Footprint) เทียบเท่ากับได้กับรถยนต์ ในขณะที่แมวซึ่งเป็นสัตว์ที่กินน้อย และอาหารที่แมวกินส่วน
ใหญ่ก็ยังเป็นปลามากกว่าเนื อสัตว์ ดังนั นจึงท่าให้มีระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่า โดยมี
ขนาดเทียบเท่ากับลูกกอล์ฟเท่านั นเอง 
 8. แมวสามารถผูกมิตรกับเด็ก ๆ ได้ดี จากการศึกษาพบว่า 81 เปอร์เซ็นต์ของเด็กที่
อาศัยอยู่กับแมว มักจะระบายความรู้สึกกับแมวมากกว่าเพ่ือนหรือพ่อแม่ ในขณะที่เด็กอีกกว่า 87 
เปอร์เซ็นต์เห็นแมวเป็นเพ่ือนสนิทที่สุดของตัวเอง 
 9. เด็กที่อาศัยอยู่กับแมวขาดโรงเรียนน้อยกว่า เด็กที่อาศัยร่วมบ้านหลังเดียวกับแมวมี
สถิติในการหยุดเรียนน้อยกว่าเด็กทั่วไป โดยมีค่าเฉลี่ยการหยุดเรียนอยู่ที่ประมาณ 9 วันต่อปีเท่านั น 
ส่วนสาเหตุก็เป็นเพราะว่า ผู้ที่เลี ยงแมวมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงกว่านั่นเอง พร้อมกันนี ยังพบว่าเด็กกลุ่มนี 
มีความเสี่ยงในการเป็นโรคหูอักเสบน้อยลงด้วย 
 10. แมวช่วยให้ระดับคอเลสเตอรอลของเจ้าของน้อยลง  นักวิทยาศาสตร์ชาวแคนาดา
เชื่อว่าการเลี ยงแมวสามารถช่วยให้สารเคมีที่เรียกว่าไตรกลีเซอไลน์ซึ่งเป็นสารเคมีที่ท่าให้ระดับ
คอเลสเตอรอลสูง ในร่างกายของผู้เลี ยงแมวลดลงได้ 
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 11. แมวสามารถช่วยชีวิตเจ้าของได้ โรเจอร์ มัคฟอร์ด นักจิตวิทยาสัตว์เชื่อว่า แม ว
สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ดีไม่แพ้สุนัข หลังจากที่ในปี ค.ศ. 2012 แมวพุดดิ งได้ช่วยชีวิตเอมี่ ผู้ที่รับ
เลี ยงมันมาดูแลเอาไว้ได้อย่างดีเยี่ยม โดยในคืนที่เธอชัก เจ้าพุดดิ งก็ใช้จมูกดันจนกระทั่งเธอรู้สึกตัว 
ก่อนจะวิ่งไปปลุกลูกชายของเธอ เพ่ือให้เขาโทรศัพท์เรียกรถพยาบาล 
 12. การเลี ยงแมวช่วยลดความรู้สึกหดหู่เนื่องจากการรักแมวเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไข 
และความรักนี เองที่ท่าให้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า แมวสามารถช่วยลดความรู้สึกหดหู่ ความรู้สึกกังวล 
หรือความรู้สึกกดดันได้ 
 13. แมวช่วยเด็กออทิสติกได้ หลังจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งควีนส์แลนด์พบว่า 
เด็กออทิสติกที่อยู่กับแมวมีแนวโน้มที่จะพูดคุย สบตา และยิ มมากกว่าเด็กออทิสติกทั่วไป นั่นเป็น
เพราะ ว่าความอ่อนโยนของแมวสามารถเข้ากับเด็กๆ เหล่านี ได้ดีนั่นเอง 
 14. การเลี ยงแมวท่าให้มีความสุขมากขึ น การเลี ยงดูแมวยังช่วยกระตุ้นการผลิตสารออก
ซิโทซินหรือฮอร์โมนแห่งความรักก็เลยเป็นเหตุให้ทุกครั งที่ผู้เลี ยงแมวดูแลพวกมันกลายเป็นการสร้าง
ความสุขให้กับตัวเองไปด้วย 
 15. การครางของแมวช่วยรักษาโรคได้ เนื่องจากการครางของแมวจัดอยู่ในช่วงความถี่ 
20 -140 เฮิรตซ์ ซึ่งเป็นช่วงความถี่ที่สามารถใช้รักษาโรคบางอย่างได้ อย่างเช่น ลดอาการหอบหืด 
หรือช่วยในการรักษากระดูกและเนื อเยื่อให้ดีขึ นได้แม้อยู่ในภาวะความดันเลือดต่่า เป็นต้น 
 16. แมวช่วยลดความตึงเครียดได้นั น มหาวิทยาลับมิสซูรีพบว่าการเลี ยงแมวยังช่วยลด
ระดับความเครียดในคนด้วย หลังจากที่พวกเขาน่าผลการศึกษาของคนที่แต่งงานแล้วจ่านวน 240 คู่ 
มาเปรียบเทียบและเห็นตรงกันว่า คู่แต่งงานที่เลี ยงแมวมีระดับความเครียดน้อยกว่าผู้ที่ไม่ได้เลี ยง 
 17. แมวช่วยดึงเสน่ห์ผู้ชายออกมา จากการส่ารวจเกี่ยวกับผู้ชายก็พบว่า ผู้หญิงโสดกว่า 
90 เปอร์เซ็นต์ คิดว่าผู้ชายที่ชอบแมวมีแรงดึงดูดกับพวกเธอมากกว่าผู้ชายที่ไม่ชอบแมว 
 18. แมวช่วยลดโรคหอบหืดและโรคภูมิแพ้ในเด็ก ส่วนเด็ก ๆ ที่อาศัยอยู่กับแมวตั งแต่
อายุยังน้อยมีโอกาสเป็นโรคหอบหืดน้อยกว่า เพราะจากการศึกษาพบว่าภูมิคุ้มกันในร่างกายของเด็ก
กลุ่มนี มีการพัฒนาที่ดีกว่าก็เลยช่วยป้องกันเด็กจากโรคดังกล่าวได้ 
 19. ลดความเสี่ยงของการเป็นโรคเส้นเลือดในสมองอุดตัน ในขณะที่ทีมวิจัยยังไม่
สามารถสรุปได้ชัดเจนว่าเพราะเหตุใดเจ้าของแมวมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคเส้นเลือดในสมองอุดตัน
น้อยกว่าคนที่ไม่ได้เลี ยงแมว แต่ถ้าหากลองพิจารณาดูดีๆ จะพบว่าสาเหตุที่ท่า ให้เป็นเช่นนั นอาจ
เพราะแมวมีระดับความเครียดน้อย แถมยังมีความดันเลือดและคอเลสเตอรอลต่่านั่นเอง 
 20. คนเลี ยงแมวเข้ากับคนรอบข้างได้ดี เนื่องจากเด็กที่เติบโตมาพร้อมกับแมวจะมีการ
ฝึกฝนการวิเคราะห์ความคิดและความรู้สึกไปในตัวซึ่งจากประสบการณ์ดังกล่าวนี่เองที่ช่วยให้พวกเขา
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สามารถเข้ากับคนรอบข้างได้ดีและยังสามารถวิเคราะห์การกระท่าของพวกเขาที่มีอิทธิพลกับคนอ่ืนได้
ด้วย 
 21. กลับสู่อารมณ์ปกติหลังจากผิดหวังได้เร็วขึ นจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยมิสซูรี 
หลังจากที่พวกเขาให้นักศึกษาปริญญาตรีบรรยายความรู้สึกหลังโดนปฏิเสธออกมา พร้อมกับให้พวก
เขาเขียนเรื่องเก่ียวกับสัตว์เลี ยง ซึ่งผลปรากฏว่าสัตว์เลี ยงมีส่วนช่วยรักษาความรู้สึกหลังโดนปฏิเสธได้ 
 22. แมวสามารถช่วยดูแลผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์ได้ หากในบ้านของผู้ป่วยอัลไซเมอร์มี
แมวอาศัยอยู่ด้วยจะท่าให้พวกเขามีความวิตกน้อยลงเพราะแมวดูแลตัวเองได้และขี อ้อนช่วยให้ผู้เลี ยง
มีความสุขมากขึ น อีกทั งแมวยังเป็นสัตว์เลี ยงที่เหมาะกับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ที่สุด เนื่องจากแมวเป็นสัตว์
เลี ยงที่ต้องการการดูแลน้อยกว่าสุนัขนั่นเอง 
 23. แมวช่วยดูแลเด็กๆแทนได้ แมวยังสามารถท่าหน้าที่ในการดูแลเด็กๆได้ดีอีกด้วย 
เพราะแมวสามารถท่าหน้าที่ที่ใกล้เคียงกับพ่อและแม่ของเด็ก ๆ โดยเฉพาะผู้เป็นแม่ จากลักษณะการ
กระท่าในระหว่างที่เจ้าของให้อาหารและดูแลพวกมัน 
 24. การเลี ยงแมวช่วยรักษาระดับความดันเลือด จากการวิจัยของศูนย์ศึกษาการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์ของมหาวิทยาลัยมิสซูรีพบว่าการเลี ยงดูและเล่นกับแมวช่วยให้
ร่างกายผลิตฮอร์โมนคอร์ติซอลน้อยลง และจากผลข้างต้นนี่เองที่ท่าให้ความดันเลือดอยู่ในระดับที่
สมดุล (pet, 2559) 
 
แรงบันดาลใจสู่ผลงานออกแบบสร้างสรรค์ 

     ความรู้สึกที่เกิดจากอ้อมกอดที่แสนอบอุ่นนี ข้าพเจ้าได้สัมผัสมาจากแมวสัตว์เลี ยงของ
ข้าพเจ้า ชื่อ “แม่พลอย” เป็นแมวไทยเพศเมีย ขนสั นสีทองลายเสือ ลักษณะหูทั งสองข้างนั นตั งตรงใบ
หูด้านในเป็นสีชมพูอ่อนๆ นัยน์ตาสีเหลืองอ่าพันกลมโตมีแววตาเป็นมิตร จมูกเป็นสีชมพู โครงหน้าได้
รูปเป็นสัดส่วน ลักษณะทางกายภาพในส่วนของล่าตัว หาง และขาทั งสี่ขามี ความเหมาะสมกัน 
โดยรวมแล้วเป็นแมวลักษณะดี ข้าพเจ้าเลี ยงแม่พลอยมาตั งแต่แรกเกิด จึงท่าให้เกิดความรัก ความ
ผูกพันกันมานาน แม่พลอยเปรียบเสมือนเพ่ือนที่แสนดี ยามทุกข์หรือยามสุข ก็จะคอยอยู่เคียงข้างกัน
เสมอมา ด้วยอุปนิสัยของแม่พลอยนั นเป็นแมวที่ฉลาด ขี อ้อน เป็นมิตรกับทุกคน พฤษติกรรมที่น่ารัก
น่าเอ็นดูของแม่พลอยนั น ซึ่งท่าให้ข้าพเจ้ารู้สึกหลงไหล มีความสุขและรู้สึกอบอุ่นได้ในเวลาเดียวกัน  
แม่พลอยชอบขึ นมานอนที่บริเวณต้นคอและช่วงไหล่ของข้าพเจ้า เป็นความรู้สึกที่อบอุ่นและมี
ความสุขคลายเครียดได้เป็นอย่างมาก 
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ภาพที่ 6 ภาพจ่าลองตัวอย่างแมว “แม่พลอย” 
ที่มา: facebook, เข้าถึงเมื่อ 22 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
https://www.facebook.com/1421445398119668/photos/a.1421518824778992.1073741
107.1421445398119668/1582706818660191/?type=3&theater 
  
      การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสื่อประสมของข้าพเจ้านั นได้น่าแมวมาเป็นสื่อสัญลักษณ์แทน
ความหมายและถ่ายทอดออกมาให้เกิดความรู้สึกโดยออกแบบให้สอดคล้องกับเด็กก่าพร้าโดยข้าพเจ้า
สอดแทรกความรู้สึกรัก อบอุ่น โอบกอด ค่านึงถึงประโยชน์ใช้สอยที่เหมาะสมและเกิดคุณค่าทางจิตใจ
กับเด็กๆสร้างเสริมพัฒนาการการเรียนรู้การมีส่วนร่วมกันฝึกการคิดวิเคราะห์หาเหตุผลสร้างสรรค์
จินตนาการ รู้จักความรับผิดชอบในการดูแลรักษาเป็นการสร้างพื นฐานที่ดีให้กับเด็กๆและพัฒนาการ
สร้างกล้ามเนื อมัดเล็กให้กับเด็กๆในด้านสุขภาพกาย ให้เด็กๆได้เล่น ได้กอด รวมถึงการสร้างสรรค์
ผลงานให้สอดคล้องกับสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดด้วยแนวคิดในเรื่องของการน่าอัตลักษณ์
ของแมว ความสุข ความอบอุ่น มาสร้างเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ เนื่องจากข้าพเจ้ามีความสนใจในเรื่อง
ของแมว ความสุขความทรงจ่าและความประทับใจ ไม่ว่าจะในเรื่องของ รูปร่าง รูปทรง สีสันของขน 
ผิวสัมผัสต่างๆ อุปนิสัยที่น่ารัก แสนซน ขี อ้อน ทั งหมดนี มาผนวกกับเทคนิคศิลปะสื่อประสม โดย
เลือกใช้เทคนิคของการเย็บผ้าถักทอ ปะติด เลือกใช้วัสดุที่หลากหลายเช่น ผ้า ไหมพรม หนังเทียม 
พลาสติก แทนสีสันและรูปทรง ผิวสัมผัสของแมว สร้างพื นผิวด้วยลวดลายผ้ารวมถึงวัสดุต่างๆที่
น่ามาใช้ในงานโดยค่านึงถึงหลักความงามทางสุนทรียศาสตร์ ทัศนธาตุต่างๆที่เกี่ยวข้องและที่ส่าคัญมี
ความปลอดภัยส่าหรับเด็กๆโดยน่ามาผสมผสานกับจินตนาการสร้างสรรค์ให้เด็กๆมีปฏิสัมพันธ์กับ
ผลงานและเสริมสร้างสอดแทรกการเรียนรู้และพัฒนาการในเรื่องของการใช้สติปัญญาของเด็กๆให้ดี
ขึ นรวมถึงเหมาะสมกับพื นที่เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่เพ่ือสังคมและสามารถพัฒนาต่อไปได้อีกมากมาย 
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ทฤษฎีองค์ประกอบทางศิลปะ (Composition of Art) 
 องค์ประกอบของศิลปะเป็นพื นฐานในการเรียนของนักศึกษาด้านศิลปะเป็นหลักส่าคัญ
ส่าหรับผู้สร้างสรรค์และผู้ศึกษางานศิลปะ เนื่องจากผลงานศิลปะใดๆก็ตามล้วนมีคุณค่าอยู่ 2  
ประการ คือ คุณค่าทางด้านรูปทรงและคุณค่าทางด้านเรื่องราว คุณค่าทางด้านรูปทรง เกิดจากการ
น่าเอา องค์ประกอบต่างๆของศิลปะ อันได้แก่ เส้น สี แสงและเงา รูปร่าง รูปทรง พื นผิวฯลฯ 

     มาจัดเข้าด้วยกันเพ่ือให้เกิดความงามซึ่งแนวทางในการน่าองค์ประกอบต่างๆมาจัด
รวมกันนั นเรียกว่า การจัดองค์ประกอบศิลป์ อีกคุณค่าหนึ่งของงานศิลปะ คือ คุณค่าทางด้านเนื อหา 
เป็นเรื่องราว หรือสาระของผลงานที่ศิลปินเป็นผู้สร้างสรรค์ต้องการที่จะแสดงออกมา ให้ผู้ชมได้สัมผัส 
รับรู้โดยอาศัยรูปลักษณะที่เกิดจากการจัดองค์ประกอบศิลป์นั่นเองหรืออาจกล่าวได้ว่าศิลปินได้
น่าเสนอเนื อหาเรื่องราวผ่ารูปลักษณะที่เกิดจากการจัดองค์ประกอบทางศิลปะแต่ถ้าองค์ประกอบที่จัด
ขึ นไม่สัมพันธ์กับเนื อหาเรื่องราวที่ได้น่าเสนอในงานศิลปะนั น ก็จะขาดคุณค่าทางความงามไปดังนั น
การจัดองค์ประกอบศิลป์จึงมีความส่าคัญในการสร้างสรรค์งานศิลปะเป็นอย่างยิ่งเพราะจะท่าให้งาน
ศิลปะทรงคุณค่าทางความงามอย่างสมบูรณ์   
               ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญท่ีเป็นมูลฐานดังนี้ 
      จุด (Point) คือ องค์ประกอบที่เล็กที่สุด จุดเป็นสิ่งที่บอกต่าแหน่งและทิศทางได้ การน่า
จุดมาเรียงต่อกันให้เป็นเส้น การรวมกันของจุดจะเกิดน ่าหนักท่ีให้ปริมาตรแก่รูปทรง เป็นต้น  
      เส้น (Line) คือ เกิดจากจุดที่ต่อกันในทางยาว หรือเกิดจากการลากเส้นไปยังทิศทาง
ต่างๆ มีหลายลักษณะ เช่น ตั ง นอน เฉียง โค้ง ฯลฯ สามารถบ่งบอกอารมณ์ความรู้สึกได้ด้วย 
      รูปร่างและรูปทรง (Shape and Form) คือ รูปร่าง คือ พื นที่ ๆ ล้อมรอบด้วยเส้นที่
แสดงความกว้าง และความยาว รูปร่างจึงมีสองมิติ ส่วนรูปทรง คือ ภาพสามมิติที่ต่อเนื่องจากรูปร่าง 
โดยมีความหนา หรือความลึกท่าให้ภาพที่เห็นมีความชัดเจนและสมบูรณ์สิ่งที่เรานั นมองเห็นได้ใน
ทัศนศิลป์เป็นการประสานกันอย่างมีเอกภาพของทัศนธาตุ (Visual Elements) ได้แก่ เส้น สี น ่าหนัก
อ่อนแก่ ขาว-ด่า ที่ว่างและพื นผิว รูปทรงนั นให้ความพอใจต่อความรู้สึกจากการได้สัมผัส มองเห็น 
และเป็นสัญลักษณ์ให้แก่อารมณ์ความรู้สึกในงานเนื อหาของการสร้างสรรค์งานศิลปะ 

     น ่าหนัก (Value) คือ ความอ่อนแก่ของสีหรือแสงเงาที่น่ามาใช้ในการเขียนภาพ น ่าหนัก
ท่าให้รูปทรงมีปริมาตรและให้ระยะแก่ภาพ 

     สี (Color) เป็นส่วนประกอบที่ส่าคัญในการท่างานศิลปะเป็นทัศนธาตุและมีบทบาทมาก
ในงานศิลปะ ท่าหน้าที่เช่นเดียวกับน ่าหนักทุกประการ สีจะช่วยให้เกิดความน่าสนใจและมีชีวิตชีวาแก่
ผู้ที่ได้พบเห็น อีกทั งยังให้อารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ ได้ด้วย สีจึงมีอิทธิพลต่อจิตใจของมนุษย์เราเป็นอัน
มาก      
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     ที่ว่าง (Space) หรือ ช่องไฟ  หมายถึง บริเวณที่เป็นความว่างไม่ใช่ส่วนที่เป็นรูปทรง 
หรือเนื อหา ในการจัดองค์ประกอบใดก็ตามถ้าปล่อยให้มีพื นที่ว่างมากและให้มีรูปทรงน้อยการจัดนั น
จะให้ความรู้สึกอ้างว้าง โดดเดี่ยว ในทางตรงกันข้าม ถ้าให้มีรูปทรงมากหรือเนื อหามาก โดยไม่ปล่อย
ให้มีพื นที่ว่างเลยก็จะให้ความรู้สึกอึดอัดคับแคบดังนั นการจัดวางในอัตราส่วนที่พอเหมาะก็จะให้
ความรู้สึกท่ีพอดีท่าให้ได้ภาพท่ีได้สัดส่วนงดงามในงานศิลปะ 
 เอกภาพในงานศิลปะ คือ การรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกัน ความกลมกลืนและเชื่อมโยง
สัมพันธ์ของส่วนต่างๆ อันได้แก่ ความคิด แนวเรื่อง และการแสดงออก 
                พื นผิว (Texture) หมายถึง ส่วนที่เป็นพื นผิวของวัตถุที่มีลักษณะต่างๆกัน เช่น เรียบ 
ขรุขระ หยาบ มัน นุ่ม ฯลฯ ซึ่งเราสามารถมองเห็นและสัมผัสได้ การน่าพื นผิวมาใช้ในงานศิลปะ  
จะช่วยให้เกิดความเด่นในส่วนที่ส่าคัญ และยังท่าให้เกิดความงามสมบูรณ์ (sites, 2559) 
               สีกับการกระตุ้นพัฒนาการส าหรับเด็ก 
 นอกจากสภาวะแวดล้อมรอบๆ ตัว หรือสภาวะทางร่างกายของเด็ก ที่สามารถส่งผลต่อ
ความรู้สึกของเด็กๆได้แล้วนั น อีกสิ่งหนึ่งที่มีผลต่อความรู้สึกของเด็ก นั่นก็คือ เรื่องของ “สี”  และเพ่ือ
ช่วยท่าให้การตัดสินใจเลือกใช้สีที่เหมาะสมนั น ซึ่งสีแต่ละสีนั นมีความหมายกับเด็ก ดังนี  
 สีแดง ให้ความรู้สึกถึงความรักและความตื่นเต้น เป็นสีที่สามารถดึงดูดความสนใจของ
เด็กๆ ได้ แต่ข้อเสียของสีแดงคือเป็นสีร้อน จะส่งผลให้เด็กๆ มีอารมณ์แปรปรวน 
 สีส้ม ให้ความรู้สึกอบอุ่น อ่อนโยน สบาย สีส้มเข้มช่วยปรับบรรยากาศห้องให้แสนสบาย 
หรือส้มอ่อน ท่าให้บรรยากาศห้องเป็นแนวโมเดิร์น     
 สีเหลือง ให้ความรู้สึกสดใส ร่าเริง และกระปรี กระเปร่า สีเหลืองอ่อนๆ จะช่วยให้เด็กมี
สมาธิและอารมณ์ท่ีคงท่ี ในขณะที่สีเหลืองจัดๆ จะท่าให้เด็กๆ รู้สึกกระวนวาย 
 สีเขียว ให้ความรู้สึกสดชื่น สงบ และน่าทะนุถนอม เป็นสีที่ดีที่สุดที่จะใช้ในเพ่ือส่งเสริม
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของเด็กๆ 
 สีฟ้า ให้ความรู้สึกบอบบาง ลึกซึ ง เงียบสงบ สีฟ้าช่วยระบายความร้อน ควรเลือกทาสีฟ้า
อุ่นหรือฟ้าสดใส เพราะจะท่าให้ลูกรู้สึกอบอุ่น แต่ควรหลีกเลี่ยงสีน ่าเงินเข้ม เพราะแสดงถึงความรู้สึก
เศรา้ 
 สีม่วง ให้ความรู้สึกถึงความลึกลับ สง่างาม และหรูหรา โดยเฉพาะสีม่วงพาสเทล แสดง
ถึงความเงียบสงบ แต่ก็แฝงไปด้วยความหรูหรา 
 สีขาว ให้ความรู้สึกสะอาด บริสุทธิ์ และไร้เดียงสา เป็นสีของเทพธิดา แต่ก็ไม่ควรใช้สีขาว
ทั งหมด ควรน่าสีอื่นมาทาด้วย เพ่ือให้เด็กๆ ได้สัมผัสถึงคุณค่าแห่งสีสัน 
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 สีชมพู ให้ความรู้สึกถึงความรัก ความโรแมนติก และความเป็นอิสระ แสดงถึงความเป็น
ผู้หญิง สีชมพูช่วยให้เด็กที่มีขี โมโหหรือก่าลังโกรธสงบลงได้ แต่การใช้สีชมพูมากเกินไปจะไปสร้าง
ทัศนคติแบบเจ้าหญิงได ้
 สีเทา ให้ความรู้สึกครุ่นคิด เป็นสีของแรงบันดาลใจ แต่ก็ท่าให้เกิดอารมณ์เศร้า เหงา 
และโดดเดี่ยว ดังนั นหากจะใช้โทนสีนี ควรเติมสีอ่ืนๆ ประกอบด้วย 
 สีน ่าตาล ให้ความรู้สึกถึงความตรงไปตรงมา มีเหตุผล เป็นสีของโลก จึงเป็นอีกหนึ่ง
ทางเลือกท่ีดีที่จะเลือกมาเป็นสีห้องของเด็กๆ สามารถใช้สีน ่าตาลเข้ม หรือสีน ่าตาลสว่างก็ได้ 
 สีด่า ให้ความรู้ถึงความเผด็จการและมีอ่านาจ ควรใช้ในปริมาณที่เหมาะสม สีด่าจะท่าให้
ห้องมืด ดังนั นควรมีหน้าต่างบานใหญ่ เพ่ือเปิดรับแสงจากธรรมชาติ และหากใช้สีด่าซีดๆ ทาผนังอาจ
ท่าให้ฝันร้าย (kodomoclub, 2559) 
               ความงามทางทัศนศิลป์ (Visual Art) 

     ทัศนศิลป์ หมายถึง ศิลปะที่รับรู้ด้วยประสาทสัมผัสทางตา  ศิลปะท่ีมองเห็น เมื่อ
พิจารณาความหมายที่มีผู้นิยามไว้ จะพบว่าการรับรู้เรื่องราว อารมณ์ ความรู้สึกของงานทัศนศิลป์นั น 
จะต้องอาศัยประสาทตาเป็นส่าคัญนั่นคือตาจะรับรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่น่ามาประกอบเป็นงาน
ทัศนศิลป์ได้แก่ เส้น รูปร่าง รูปทรง สี แสงเงาและพื นผิว เป็นต้น โดยศิลปะจะน่าสิ่งต่างๆ เหล่านี มา
สร้างสรรค์ผลงานด้วยวิธีการเขียนภาพ ระบายสีบ้าง ปั้นและสลักบ้างหรืองานโครงสร้างเป็นต้น 

     การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ให้เกิดคุณค่าทางศิลปะได้นั น ขึ นอยู่กับความสามารถ 
ทักษะและความคิดของศิลปินแต่ละคน งานทัศนศิลป์ที่ปรากฏให้เห็นสามารถแบ่งออกเป็น 2 
ลักษณะ 1. ทัศนศิลป์ 2 มิติ ได้แก่ ผลงานการเขียนภาพระบายสี 

     2. ทัศนศิลป์ 3 มิติ ได้แก่ ผลงานประติมากรรม สถาปัตยกรรม 
                ลักษณะเด่นของงานทัศนศิลป์ 

     ดังที่ ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ผลงานทัศนศิลป์ เป็นสิ่งที่ศิลปินสร้างสรรค์ขึ น  เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการด้านจิตใจ อารมณ์ มุ่งหวังให้เกิดความสุนทรีย์ หรือความรู้สึกสะเทือนใจแก่ผู้
พบเห็น 
               ที่มาของงานทัศนศิลป์ ประกอบด้วย 

     ศิลปิน (Artist) เป็นผู้ถ่ายทอดผลงานศิลปะ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมด้วยความรู้สึกประทับใจหรือเกิดความสะเทือนอารมณ์จึงถ่ายทอดออกมาตามอารมณ์
ความรู้สึกและจินตนาการเฉพาะตน 

     สิ่ งแวดล้อม (Environment) ได้แก่  ธรรมชาติ  ความเชื่ อทางศาสนา เรื่องจาก
ประวัติศาสตร์ เรื่องราวจากวรรณคดี ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี ทั งหมดนี เป็นสิ่งเร้า เป็น
ตัวกระตุ้นให้มนุษย์เกิดอารมณ์ความรู้สึกและแสดงออกด้วยการถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปกรรม 
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     สื่อ/วัสดุ (Media) ได้แก่ กระดาษ สี ดินสอ หิน ไม้  ปูน ฯลฯ ซึ่งศิลปินได้ซึมซับ
ประสบการณ์จากสิ่งแวดล้อม แล้วน่าไปถ่ายทอดลงบนสื่อให้ออกมาเป็นรูปธรรม 

     ผลงานศิลปะ (Art) เป็นผลงานที่เกิดจากแรงบันดาลใจในสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ โดยผ่าน
สื่อให้ปรากฏเป็นรูปธรรม เรียกว่า “ผลงานศิลปะ” 

     เอกภาพในงานศิลปะ (Unity) ในความหมายโดยทั่วไป คือ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
หรือ ความกลมกลืนกลมเกลียวเข้ากันได้ความกลมกลืนและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่เกิดจาก
การเชื่อมโยง สัมพันธ์กันของส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ความคิด รูปทรง และการแสดงออก 
               กระบวนการถ่ายทอดทัศนศิลป์ 

     1. การวาดเขียน (Drawing) 
     2. การระบายสีหรือ จิตรกรรม (Painting) 
     3. การพิมพ์ (Printing) 
     4. ประติมากรรม (Sculpture) 
     5. สถาปัตยกรรม (Architecture) 
     6. สื่อผสม (Mixed Media) (ipesk, 2559) 

              ศิลปะสื่อประสม (Mixed Media Art) 
               สื่อผสมหรือในกรณีของการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติจะใช้ค่าว่า“สื่อประสม” คือ Mixed 
Media ในภาษาอังกฤษ ไม่ใช่ลัทธิหรือแนวคิดปรัชญาทางศิลปะใดๆ ค่าๆนี เป็นเพียงการระบุถึงศิลปะ
ที่มีการผสมผสานสื่ อทางศิลปะที่มีลักษณะแตกต่างกันการผสมกันระหว่างงานจิตรกรรม
ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพเคลื่อนไหวอย่างเช่นภาพจากโทรทัศน์ วิดีโอ เสียง กลิ่น หรือการสัมผัส
ทางกายภาพ ศิลปะที่จะเข้าข่าย “สื่อผสม” ควรจะต้องมีการผสมสื่อที่แตกต่างกันเหล่านั นอย่างน้อย 
2 สื่อขึ นไป แต่ถ้าเป็นการผสมกันระหว่างเทคนิคในสื่อเดียวกัน เช่น จิตรกรรมที่มีการใช้เทคนิคสีน ่า
ผสมกับการเขียนภาพในบางส่วนด้วยสีน ่ามันและสีฝุ่น ก็ควรจะถือว่าเป็น “เทคนิคผสม” มากกว่า 
“สื่อผสม” อย่างไรก็ตามศัพท์ต่างๆเหล่านี ถูกบัญญัติขึ นอย่างค่อนข้างกว้างและมีความยืดหยุ่นท่าให้
เกิดการตีความที่แตกต่างกัน ทั งจากคนดู นักวิจารณ์และศิลปินผู้ที่สร้างงานขึ นมาเอง อีกทั งยังมีการ
เรียกขานสิ่งเดียวกันในชื่อที่แตกต่างกันออกไปอีกด้วยเช่น บ้างก็เรียกว่า “inter media” “multi 
media” แต่ในปัจจุบัน (พ.ศ. 2547) เป็นที่เข้าใจกันในวงการศิลปะและการออกแบบว่า ค่าว่า 
“multi media” และ “hyper media” จะใช้กับงานที่ท่าขึ นจากคอมพิวเตอร์กราฟฟิคที่มีทั ง
ภาพเคลื่อนไหวที่กินเวลา (อาจจะ) มีตัวหนังสือและเสียงประกอบกันขึ นมา ส่วนค่าว่า “Mixed 
Media” จะใช้กับงานทางด้านทัศนศิลป์ (visual arts) อย่างที่กล่าวไปในข้างต้นเสียมากกว่า โดย
พื นฐานของสื่อผสมแล้วการผสมผสานสื่อที่แตกต่างกันไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นขึ นใหม่แต่อย่างใด 
เพราะผลงานศิลปะและงานหัตถกรรมในวัฒนธรรมต่างๆทั่วโลกที่ท่าสืบทอดกันมาหลายศตวรรษ ต่าง
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ก็มีลักษณะผสมสื่อที่ต่างกันอยู่ค่อนข้างมาก เช่น งานประติมากรรมของชนเผ่าในทวีปแอฟริกา ที่มี
การแกะสลักไม้ให้เป็น 3 มิติ ผสมกับการแกะลายเบา ติดปะด้วยวัสดุธรรมชาติต่างๆ เช่น เปลือกหอย
และยังมีการระบายสีต่างๆผสมเข้าไปด้วย เมื่อศิลปวิทยาการแบบตะวันตกนิยมแบ่งศาสตร์ต่างๆออก
จากกัน (สันนิษฐานว่าคงจะหลังจากยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยาในคริสต์ศตวรรษที่16)ด้านการจัดการและ
การศึกษาจิตรกรรม ประติมากรรม และสื่ออ่ืนๆจึงถูกแยกออกจากกัน ในศิลปะร่วมสมัยช่วงครึ่งหลัง
ของคริสต์ศตวรรษท่ี 20 ความเคร่งครัดในการแบ่งประเภทแยกศาสตร์ต่างๆ เริ่มคลายตัว การผสมสื่อ
จึงได้กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติปกติในการศึกษาและการท่างานศิลปะ แนวโน้มการรวมศาสตร์นี 
สอดคล้องไปกับกระแสการศึกษาและการพัฒนาแบบองค์รวม ไม่แยกย่อยเฉพาะทางจนคับแคบอย่าง
ที่ผ่านมา  
               ศิลปะสื่อประสม หรือ ศิลปะสื่อผสม หมายถึง ผลงานที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ นโดยใช้
เทคนิคและวิธีการของศิลปะทางด้านทัศนศิลป์หลายๆ แขวงมาผสมผสานท่าให้เกิดผลงานที่อยู่ในชิ น
เดียวกัน เน้นหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ แสดงออกถึงอารมณ์สะเทือนใจของผู้สร้าง ซึ่งวัสดุที่ใช้ใน
การสร้างผลงานสื่อผสมสามารถหาได้จากวัสดุธรรมชาติ เช่น วัสดุจากพืชสัตว์และแร่  วัสดุสังเคราะห์ 
เช่น กระดาษ โลหะ เป็นต้น เป็นงานวิจิตรศิลป์ที่ผสมผสานสื่อหลาย ๆ ประเภทเข้าด้วยกัน ได้แก่ 
งานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ หรืองานวาดเส้น  
ศิลปะสื่อผสมอาจมี 2 ลักษณะ เป็น 2 มิติ หรือ 3 มิติ  ในปัจจุบันการถ่ายทอดสร้างสรรค์ผลงาน
ทัศนศิลป์ไมจ่ากัดอยู่กับการแสดงออกในลักษณะใดลักษณะหนึ่งอาจเป็นการผสมกันทั งการวาดเขียน 
การระบายสีการพิมพ์ประติมากรรมรวมทั งการผสมผสานทางเทคโนโลยีใหม่ๆเช่น วิดีโอ คอมพิวเตอร์ 
เป็นต้น และวัสดุที่รองรับผลงานอาจไม่ใชบนพื นกระดาษ ผ้าใบ หรือเป็นรูปทรง 3 มิติ ธรรมดา
อาจจะปรากฏอยู่บนสถาปัตยกรรมหรือภูมิประเทศ สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา หรือบนสื่อใหม่ ๆ ที่มีการ
พัฒนาตลอดเวลาในโลกปัจจุบัน (mcpswis, 2559)           
 
อิทธิพลที่ได้รับจากงานศิลปกรรม 
              จากกรณีศึกษาผลงานศิลปกรรมที่มีอิทธิพลต่องานออกแบบสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าใน
เรื่องของการใช้เทคนิคสื่อประสมจากศิลปินหญิงรุ่นใหม่ชาวล้านนาที่รักในผ้าไทยและสามารถรังสรรค์
เป็นผลงานศิลปะประติมากรรมผ้าครั งแรกในประเทศ คือ คุณวทันยา ศิริวรรณ เป็นศิลปินรุ่นใหม่ที่ได้
ต่อยอด ค้นคว้า ฝึกฝน เพื่อพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมจากวัสดุผ้าด้วยเทคนิคการเย็บ 
ปัก ถัก ร้อยมาอย่างต่อเนื่อง และเคยได้รับรางวัลเหรียญทองแดงประเภทสื่อประสม จากการแสดง
ศิลปกรรมแห่งชาติครั งที่ 57, รางวัลดีเด่นศิลปินดาวเด่นบัวหลวง 101 ปีที่ 4 และผลงานมีความโดด
เด่นจนได้รับคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรม ให้เข้าร่วมโครงการ “สรรสร้างศิลปินร่วมสมัย 2555” 
(Young Artists Talent 2012) ซึ่ งได้รับโอกาสในการเดินทาง ไปฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ 
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สหรัฐอเมริกา และปัจจุบันก่าลังศึกษาในระดับปริญญาโทภาควิชาศิลปไทยมหาวิทยาลัยศิลปากร  ได้
กล่าวถึงแนวคิดของนิทรรศการ “มงคล - Object” ว่า “สนใจในความขัดแย้งที่อยู่ร่วมกันอย่างลงตัว 
และเป็นสิ่งที่ท่าให้ตระหนักว่า ความเชื่อนั นยิ่งใหญ่มากพอที่จะท่าให้ผู้คนศรัทธา และปฏิบัติในวิถีท่ีไม่
สามารถหาค่าตอบที่เป็นรูปธรรมชัดเจนแจ่มแจ้ง ดังเช่นค่าสอนในพุทธศาสนาได้ หากแต่สุดท้ายแล้ว
ทุกความเชื่อ ล้วนมีสิ่งที่ผู้เชื่อเลือกที่จะยึดเหนี่ยวความเชื่อเหล่านั นไว้ให้ไปในทิศทางเดียวกันนั นคือ 
ความหวังว่าจะมีชีวิตดีขึ น โดยศิลปินต้องการน่าเสนอด้วยรูปแบบการเย็บปักประติมากรรมผ้า เป็น
รูปทรงของสิ่งของที่ถูกก่าหนดความเป็น“มงคล”ในทัศนคติแห่งความเชื่อของคนไทย ที่สามารถพบ
เห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจ่าวัน เมื่อสิ่งของหรือวัตถุอันเป็น มงคล นั นได้ถูกเปลี่ยนบริบทจากกายภาพ
ของวัตถุที่อยู่ในความเคยชิน มาสู่บริบทแห่งความเป็นผ้า และถ่ายทอดในมุมมองส่วนตัวของข้าพเจ้า
เอง เพ่ือสร้างประสบการณ์ใหม่แห่ง “ความเชื่อ” ที่เกิดขึ นในอีกมิติหนึ่งที่แตกต่างออกไป” ศิลปิน
ตั งใจถ่ายทอดทัศนคติผ่านงานศิลปะในเชิงสะท้อนวัฒนธรรมความเชื่ อแบบไทยๆ น่าสิ่งใกล้ตัวมา
แสดงออกด้วยรูปแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นผลงานศิลปะที่สามารถสร้างความอ่ิมเอมในจิตใจ
ผู้ชมได้ และร่วมเปิดมุมมองใหม่ๆไปกับจินตนาการที่เหนือจริง (manager, 2559) 
              ผลงานและแนวความคิดของ คุณวทันยา ศิริวรรณ 
               เมื่อสิ่งของหรือวัตถุอันเป็น “มงคล” นั นได้ถูกเปลี่ยนบริบทจากกายภาพของวัตถุที่อยู่ใน
ความเคยชิน มาสู่บริบทแห่งความเป็นผ้าโดยให้ความรู้สึกท่ีนุ่มนวล อ่อนนุ่มเบาสบายและถ่ายทอดใน
มุมมองส่วนตัวของข้าพเจ้าเอง เพ่ือสร้างประสบการณ์ใหม่แห่ง “ความเชื่อ” ที่เกิดขึ นในอีกมิติหนึ่งที่
แตกต่างออกไป เป็นผลงานศิลปะที่สามารถสร้างความอ่ิมเอมในจิตใจผู้ชมได้ และร่วมเปิดมุมมอง
ใหม่ๆไปกับจินตนาการที่เหนือจริง    
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ภาพที ่7 The red spirit house and a great number of Fanta. 
           Technique: Sculpture and installation: Variable size 
ที่มา: manager, เข้าถึงเมื่อ 17 พฤษภาคม 2559, เข้าถึงได้จาก
http://www.manager.co.th/CelebOnline/ViewNews.aspx?NewsID=9560000076112 
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ภาพที่ 8 The white spirit house and a good number of zebras. 
           Technique: Sculpture and installation: Variable size 
ที่มา: manager, เข้าถึงเมื่อ 17 พฤษภาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://www.manager.co.th/CelebOnline/ViewNews.aspx?NewsID=9560000076112 
 

 
 

ภาพที่ 9 The white spirit house and a good number of zebras. 
           Technique: Sculpture and installation: Variable size 
ที่มา: manager, เข้าถึงเมื่อ 17 พฤษภาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://www.manager.co.th/CelebOnline/ViewNews.aspx?NewsID=9560000076112 
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ภาพที่ 10 Buddha statue and a lot of amulet. 
             Technique: Sculpture and installation: Variable size 
ที่มา: manager, เข้าถึงเมื่อ 17 พฤษภาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://www.manager.co.th/CelebOnline/ViewNews.aspx?NewsID=9560000076112 
 
               แนวความคิดจุดเริ่มต้นในผลงานสร้างสรรค์ของคุณวทันยา ศิริวรรณ นั นถึงแม้จะ
แตกต่างจากเรื่องราวแนวความคิดของข้าพเจ้าแต่สิ่งที่ เหมือนกันคือการส่งมอบความความสุข 
ความหวังให้กับผู้รับได้มีความอ่ิมเอมใจ เปิดมุมมองใหม่ที่เหนือจากค่าว่าจินตนาการนั น  จากการที่
ข้าพเจ้าได้ศึกษาหาข้อมูลรูปแบบผลงานศิลปะที่มีอิทธิพลต่องานออกแบบสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าครั ง
นี  ในรูปแบบของการเลือกใช้เทคนิคผสมและวิธีการในการสร้างสรรค์ที่คล้ายคลึงกัน โดยได้น่าวัสดุ
จากผ้ามาสร้างสรรค์ผลงาน ด้วยเทคนิคการเย็บผ้า ปักลวดลาย ถักทอผืนผ้าให้เกิดเรื่องราวต่างๆ 
รวมถึงการจัดวางองค์ประกอบที่น่าสนใจการซ้อนทับกันของลายเส้นด้ายบนชิ นงานผสมผสาน
จินตนาการความคิดสร้างสรรค์ของศิลปิน ท่าให้ผลงานออกแบบสร้างสรรค์นี มีความน่าสนใจและเป็น
การน่าเสนอผลงานในรูปแบบใหม่รวมถึงมีประโยชน์ใช้สอยและเหมาะสมกับพื นที่นั นๆ อีกด้วย 
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ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานที่สร้างสรรค์ผลงาน 
 จากรูปแบบในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสื่อประสมเรื่อง “ โอบอุ่น ” ชุดนี ของข้าพเจ้า
มีลักษณะเด่นชัดในเรื่องของรูปทรงผลงาน 3 มิติ ที่สื่อถึงแมว สัตว์เลี ยงแสนรักของข้าพเจ้า การจัด
องค์ประกอบลักษณะท่าทาง ผิวสัมผัสที่อ่อนนุ่มจากผ้า เลือกใช้สีสันที่เป็นมิตรกับผู้ใช้งานรวมถึง
ประโยชน์สูงสุดและเหมาะสมกับสถานที่ เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์ จาก
การศึกษาในครั งนี สถานที่ที่เหมาะสมและมีความสัมพันธ์กับผลงานสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าในครั งนี คือ 
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยข้าพเจ้ามีจุดมุ่งหมายในการน่าเสนอผลงาน
ศิลปะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่ เพื่อให้เกิดคุณค่าในผลงานและที่ส่าคัญผลงานในครั งนี ได้มาเติม
เต็มความสุขให้กับเด็กๆในสถานสงเคราะห์แห่งนี รวมถึงเป็นสถานที่ต้นแบบในการพัฒนาทางด้าน
ร่างกายและจิตใจต่อไป โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมดังต่อไปนี  
 รูปแบบและแนวความคิดของสถานที่มีความสัมพันธ์กับผลงานออกแบบสร้างสรรค์สื่อ
ประสมเรื่อง โอบอุ่น และค่านึงถึงประโยชน์ของผู้ใช้งานคือเด็กๆ คุณครูหรือพ่ีเลี ยง 
 ผลงานออกแบบสร้างสรรค์สื่อประสมเรื่อง โอบอุ่น ต้องการให้เกิดความกลมกลืนเป็น
หนึ่งดียวกันกับสถานที่ส่งเสริมเรื่องราวความสุขและความอ่ิมเอมใจเมื่อได้สัมผัส 
               บทบาทหน้าที่ของสถานสงเคราะห์ 
 สถานสงเคราะห์ คือ สถานที่ให้การอุปการะเลี ยงดูและพัฒนาเด็กที่จ่าต้องได้รับการ
สงเคราะห์ ซึ่งมีจ่านวนตั งแต่หกคนขึ นไป ในปัจจุบันสถานสงเคราะห์ก่าลังได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนให้ครอบคลุมและทั่วถึง อีกทั งมีการปรับปรุ งภูมิทัศน์ให้น่าอยู่
ปรับเปลี่ยนนโยบายการดูและเด็กให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของสังคม จัด
กิจกรรมและโครงการต่างๆที่เอื อต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนทั งร่างกายและจิตใจ เพ่ือให้สามารถ
พ่ึงพาตนเองได้เมื่อพ้นเกณฑ์ออกจากสถานสงเคราะห์ไป  
 สถานสงเคราะห์มีอิทธิพลให้ความหมายในการด่าเนินชีวิต  ซึ่งมีความหมายในการ
ก่าหนดวิถีการด่าเนินชีวิตและความคาดหวังในอนาคตนอกจากนั นอิทธิพลต่อสภาพ แวดล้อมในสถาน
สงเคราะห์ เช่น เจ้าหน้าที่ พ่ีเลี ยง เพ่ือน และสิ่งอ่านวยความสะดวกต่างๆ ในสถานสงเคราะห์ก็มี
อิทธิพลต่อการให้ความหมายที่แสดงถึงความสุข ความทุกข์ และการด่ารงค์อยู่เพื่อด่าเนินชีวิตต่อไป 
               ลักษณะทางกายภาพของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมกิจการ
เด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ก่อตั งขึ นเมื่อวันที่  
9 มิถุนายน พ.ศ. 2506 ให้การอุปการะเด็กทั งหญิงและชาย อายุตั งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี จากสาเหตุการ
ถูกทอดทิ ง หลังคลอด ทิ งตามที่สาธารณะ ทิ งกับผู้รับจ้างเลี ยง บิดามารดาต้องโทษ หรือมีอาการ
เจ็บป่วยทางจิต เด็กที่ก่าพร้าบิดาหรือมารดา ครอบครัวอยู่ในภาวะยากล่าบาก บุตรของผู้รับการ
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สงเคราะห์ รวมทั งเด็กที่ได้รับการเลี ยงดูที่ไม่เหมาะสม ผู้ที่น่าเด็กส่งเข้ารับการอุปการะ อาจเป็น
หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน หรือบิดา มารดา ผู้ปกครองมาติดต่อด้วยตนเอง โดยสถานสงเคราะห์
เด็กอ่อนปากเกร็ดจะด่าเนินการตามภารกิจ ในการคุ้มครองเด็กตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 
พุทธศักราช 2546 และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท่าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พุทธศักราช 
2550 (pakkredbabies, 2559) 

 

 
 

ภาพที่ 11 ภาพอาคารกองอ่านวยการสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
               ยุทธศาสตร์สถานที่ตั้งสถานสงเคราะห์ 
 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด ตั งอยู่ในพื นที่อ่าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีเป็น
เป็นอ่าเภอที่มีต่าบลมากที่สุดในจังหวัดนนทบุรี มีพื นที่ 89 ตารางกิโลเมตร ที่ตั งมีแม่น ่าเจ้าพระยาตัด
ผ่านตัวอ่าเภอ สภาพพื นที่ทางฝั่งตะวันตกส่วนใหญ่เป็นสวนผลไม้ต่าง ๆ ไร่นา ท้องทุ่ง ปศุสัตว์ ดังเช่น
ในชนบท ส่วนทางฝั่งตะวันออกมีที่ พั กอาศัย อุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ 
ซูเปอร์มาร์เก็ต และยังเป็นที่ตั งหน่วยงานราชการส่วนกลางของประเทศ ในอดีตอ่าเภอปากเกร็ดเคย
ขึ นกับจังหวัดพระนครอยู่ช่วงหนึ่ง และบางต่าบลเคยอยู่ในอ่าเภอบางบัวทอง  
 อ่าเภอปากเกร็ดตั งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด และอยู่ห่างจากตัวจังหวัด
ไปทางทิศเหนือ 7.45 กิโลเมตร มีพื นที่การปกครองทั งสองฝั่งแม่น ่าเจ้าพระยา โดยมีอาณาเขตติดต่อ
ดังนี  
 ทิศเหนือ ติดต่อกับอ่าเภอลาดหลุมแก้วและอ่าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี มี
คลองสามวา คลองเจ๊ก คลองตรง (คลองขุด) คลองพระอุดม แนวระวางโฉนดที่ดินระหว่างจังหวัด
นนทบุรีกับจังหวัดปทุมธานี คลองบางตะไนย์ แนวกึ่งกลางแม่น ่าเจ้าพระยา และคลองบ้านใหม่เป็น
เส้นแบ่งเขต 
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 ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตดอนเมืองและเขตหลักสี่ (กรุงเทพมหานคร) มีคลองประปา
เป็นเส้นแบ่งเขต 

     ทิศใต้ ติดต่อกับอ่าเภอเมืองนนทบุรี มีคลองบางตลาด แนวกึ่งกลางแม่น ่าเจ้าพระยา และ
คลองวัดแดงเป็นเส้นแบ่งเขต 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ่าเภอเมืองนนทบุรีและอ่าเภอบางบัวทอง มีคลองแม่ร่องกร่าง 
คลองบางบัวทอง คลองขุนมหาดไทย (ท่าลาย) แนวก่าแพงหมู่บ้านดิเอมเมอรัลด์การ์เด้นบางบัวทอง 
แนวก่าแพงหมู่บ้านดิเอมเมอรัลด์พาร์ค 3 แนวก่าแพงหมู่บ้านลภาวัน 10 คลองชลประทานพระอุดม
บางบัวทอง (คลองแอน) แนวระวางโฉนดที่ดินระหว่างอ่าเภอปากเกร็ดกับอ่าเภอบางบัวทอง คลองล่า
โพ และคลองลากค้อนเป็นเส้นแบ่งเขต 
                ลักษณะภูมิอากาศ 
 อ่าเภอปากเกร็ดเป็นบริเวณที่ชุ่มชื น มีฝนตกในฤดูฝน และจะเกิดอุทกภัยอยู่เสมอ ในฤดู
แล้งสภาพของพื นที่ไม่แห้งแล้ง เพราะพื นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม้ยืนต้น ท่าให้สามารถเก็บความชุ่ม
ชื นได้ตลอดไป อุณหภูมิโดยเฉลี่ยตลอดทั งปี อยู่ในระหว่าง 25 - 35 องศาเซลเซียส 
               ภารกิจของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 1. ให้การอุปการะเลี ยงดูเด็กอ่อน (แรกเกิด - 6 ปี) ให้มีภาวะการเจริญเติบโตและมี
พัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยตามมาตรฐานส่งเสริมการจัดสวัสดิการส่าหรับเด็กใน สถานรองรับเด็ก 

     2. จัดหาครอบครัวทดแทนให้แก่เด็ก 
     3. เตรียมความพร้อมครอบครัวและเด็กก่อนกลับคืนสู่สังคม 
     4. ให้ความช่วยเหลือครอบครัวและเด็กในชุมชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน 
     5. ประสานเครือข่ายเพื่อการจัดสวัสดิการเด็ก 
     6. ให้บริการความรู้ในเรื่องการจัดสวัสดิการเด็กที่ถูกทอดทิ งเด็กที่ได้รับการเลี ยงดูไม่

เหมาะ สมและเด็กที่ครอบครัวประสบปัญหาในด้านการกระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการ การรักษาพยาบาล 
มีการจัดหาครอบครัวทดแทนการส่งกลับคืนสู่ครอบครัวเดิม และการสร้างความตระหนักในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
               ปรัชญา 
 “เด็กมีสุขภาพดี พัฒนาการเด่น เน้นคุณภาพชีวิต กลับคืนสู่ครอบครัวอบอุ่น”    
               วิสัยทัศน์ 

     เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่นวัตกรรมด้านการจัดสวัสดิการเด็ก ส่งเสริมสนับสนุนให้
เด็กได้รับสวัสดิการที่ได้มาตรฐาน  โดยเครือข่ายมีส่วนร่วม 
               พันธกิจ 

     1. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากระบวนงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
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     2. สนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมด้านการจัดสวัสดิการเด็ก 
     3. พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดบริการสวัสดิการที่มีมาตรฐาน 
     4. พัฒนาศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายให้มีภาวการณ์เจริญเติบโต และมีพัฒนาการ

เหมาะสมตามวัย 
     5. ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรเครือข่ายและกลไกที่เก่ียวข้องกับเด็กและครอบครัว 

 6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
              วัตถุประสงค์ 

     1. มีรูปแบบและวิธีการให้บริการสวัสดิการสังคมแก่เด็ก 
     2. มีรูปแบบและวิธีการที่ส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
     3. เด็กท่ีได้รับบริการสวัสดิการสังคมมีศักยภาพในการด่ารงชีวิต 
     4. ชุมชนและท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและ

จัดสวัสดิการ 
     5. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
     6. ประชาชนมีส่วนร่วม 

 7. การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพ 
               วัฒนธรรม 
 จิตบริการ สามัคคี มีส่วนร่วม  
               ค่านิยม 
 จิตส่านึกรักองค์กร (pakkredbabies, 2559) 
               บริการของสถานสงเคราะห์ 

     1. บริการด้านการเลี ยงดู 
         1.1 ปัจจัยสี่ 
         1.2 ฝึกกิจวัตรประจ่าวัน 
         1.3 จัดพี่เลี ยงดูแลเด็กตามเรือนนอน 
     2. บริการด้านการส่งเสริมพัฒนาการ 
         2.1 นวดสัมผัส 
         2.2 กายภาพบ่าบัด 
         2.3 ส่งเสริมการศึกษา 
         2.4 จัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม 
         2.5 จัดศูนย์การเรียนรู้เด็กปฐมวัย 
         2.6 จัดฝึกกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์ชีวิต และกิจกรรมตามประเพณี 
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         2.7 กระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ได้แก่ กล้ามเนื อมัดเล็ก กล้ามเนื อมัดใหญ่ 
      3. บริการด้านจิตวิทยา 
         3.1 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็ก 
         3.2 วัดพัฒนาการ 
         3.3 จัดท่ากลุ่มกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะทางอารมณ์ 
      4. บริการด้านสังคมสงเคราะห์ 
         4.1 จัดท่าทะเบียนประวัติเด็ก 
         4.2 ด่าเนินการด้านทะเบียนราษฎร์เด็ก 
         4.3 ติดตามประวัติเด็ก 
         4.4 ประสานงานจัดหาครอบครัวบุญธรรม 
         4.5 ส่งเด็กกลับคืนสู่ครอบครัวเดิม 
         4.6 ติดตามผล 
         4.7 จัดหาอาสาสมัครเลี ยงดูเด็ก 
         4.9 ให้ค่าปรึกษาครอบครัว 
      5. บริการด้านสุขภาพอนามัยและโภชนาการ 
          5.1 จัดอาคารแยกเด็กป่วย 
          5.2 จัดแพทย์ตรวจรักษาเด็กป่วย 
          5.3 ให้ภูมิคุ้มกันโรคที่จ่าเป็น และภูมิคุ้มกันโรคเฉพาะ 
          5.4 ส่งเสริมภาวะโภชนาการ (pakkredbabies, 2559) 

                บริบทของพื นที่สถานสงเคราะห์แห่งนี  บริเวณภายนอกอาคารแต่ละหลังเป็นอาคารชั น
เดียวยกพื นสูงมีจุดระเบียงทางเท้าเชื่อมต่อหากันแยกเป็นโรงอาหาร โรงนอน ห้องเด็กเล่น ห้องน ่า 
และห้องโถงเอนกประสงค์สิ่งแวดล้อมภายนอกนั นเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่เพ่ือให้ความร่มเงา มีสนาม
หญ้าให้เด็กได้วิ่งเล่นรวมถึงสระว่ายน ่าเพ่ือใช้ในการออกก่าลังกายของเด็กๆ ส่วนพื นที่ภายในอาคาร
แยกส่วนอย่างชัดเจน คือ โรงนอนเด็กเล็กและเด็กโต ห้องน ่าและห้องเด็กเล่นมีทั งแบบภายนอกและ
ภายใน การตกแต่งภายในของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดเน้นการตกแต่งแต่งที่เหมาะสมกับ
เด็กๆ โดยใช้สีห้องที่มีความหลากหลายสีสันสื่อถึงความสนุกสนานของเด็กๆ เช่น สีฟ้า สีเหลือง สี
เขียว สีชมพู สร้างความสวยงามให้กับตัวอาคาร 
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ภาพที่ 12 บริเวณภายนอกอาคาร 
 

    
 
ภาพที่ 13 บริเวณภายใน 
 

 
 

ภาพที่ 14 ภาพแผนที่ของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
ที่มา: jitarsabank, เข้าถึงเมื่อ 17 พฤษภาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://www.jitarsabank.com/event/view/484 
 
 
 

http://www.jitarsabank.com/event/view/484
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              กลุ่มประชากรเป้าหมายในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
              เด็กก าพร้า 
 ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีปัญหาเกิดขึ นมากมายในสังคมไทย ปัญหาเกี่ยวกับ เด็กถูก
ทอดทิ งเด็กก่าพร้า เด็กที่ถูกข่มขืนทารุณและได้รับการเลี ยงดูที่ไม่เหมาะสม นับว่าเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่
ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็วที่สุดเนื่องจากในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ได้รับ
เด็กที่ถูกทอดทิ งเข้ามาเลี ยงตั งแต่อายุแรกเกิด  - 6 ปี  เนื่องถูกส่งตัวจากโรงพยาบาลในเขต
กรุงเทพมหานครและจังหวัดในภาคกลาง รับตัวมาจากต่ารวจหรือกลุ่มที่พ่อแม่ทิ งไว้กับคนรับจ้างและ
สถานที่สาธารณะอื่นๆ ทั งนี จากการสืบค้นพบว่าเด็กท่ีถูกทอดทิ งในปัจจุบันเกิดจากแม่ที่เป็นวัยรุ่น วัย
เรียนเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะนักศึกษาที่ยังเรียนไม่จบ สาวโรงงานที่ไม่สามารถเลี ยงลูกได้ และกลุ่ม
วัยรุ่นที่ติดยาเสพติด (manager, 2559) 
 ดังนั นข้าพเจ้าเห็นว่าเด็กที่ถูกทอดทิ งและเด็กก่าพร้าเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่สมควรจะได้รับ
การแก้ไขมากที่สุดเพราะถ้าเราวางรากฐานทางครอบครัวให้ดีส่งมอบความรักความสุขและความ
อบอุ่นรวมถึงความรู้ความเข้าใจและเพ่ิมคุณธรรมควบคู่กันไปก็คงจะท่าให้ปัญหาเด็กท่ีถูกทอดทิ งหรือ
เด็กก่าพร้าเหล่านี ลดลงไปได้และถ้าสังคมให้ความส่าคัญกับเด็กเหล่านี ให้ได้มีครอบครัวที่อบอุ่นและ
ได้รับการดูแลที่เหมาะสมได้รับการศึกษาที่ดี เด็กเหล่านี ก็จะมีความรู้ ไปใช้ประกอบอาชีพ พัฒนา
สังคมและไม่เดินย้อนรอยตามอดีตผู้ให้ก่าเนิดที่ได้กระท่าไว้ในแบบที่ไม่ดีนั น ซึ่งจะช่วยลดปัญหาที่จะ
เกิดขึ นในสังคมต่อไปในอนาคต 
               พัฒนาการทางด้านต่างๆของเด็กปฐมวัย ช่วงอายุแรกเกิด - 6 ปี 
 การศึกษาปฐมวัยเป็นการศึกษาเด็กอายุตั งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปีและเรียนรู้เกี่ยวกับ
พัฒนาการเด็กความต้องการของเด็ก สอนให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ฝึกพัฒนาการทั ง 4 ด้าน เช่น 
พัฒนาการทางร่างกาย พัฒนาการทางด้านสังคม พัฒนาการทางด้านอารมณ์ และพัฒนาการทางด้าน
จิตใจ เด็กจะเจริญเติบโตตั งแต่อยู่ในครรภ์กระทั่งหลังคลอดร่างกายและสมองจะเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็วในช่วงอายุ 0 - 6 ปี แรกของชีวิตขบวนการที่ท่าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง คือ การเจริญเติบโต 
และพัฒนาการ 
 พัฒนาการ หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงด้านวุฒิภาวะ (maturity) ของอวัยวะ
ระบบต่างๆและตัวบุคคล ท่าให้เพ่ิม ความสามารถของบุคคลให้ท่าหน้าที่ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงขึ น ท่าสิ่งที่ยากและซับซ้อนยิ่งขึ นได้ ตลอดจนการเพ่ิม ทักษะใหม่และความสามารถในการปรับตัว
ในภาวะใหม่ของบุคคลนั น 
               พัฒนาการของเด็กจะแบ่งออกเป็น 4 ด้านดังนี้ 

1.  พัฒนาการด้านร่างกาย 
2. พัฒนาการด้านสติปัญญา 
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3. พัฒนาการด้านอารมณ์ 
4. พัฒนาการด้านสังคม 

 พฤติกรรมและทักษะชีวิตของมนุษย์ได้จากการเรียนรู้และการสะสมประสบการณ์ การ
เรียนรู้ทักษะบางอย่างจะง่ายและประสบความส่าเร็จในช่วงเวลาหนึ่งมากกว่าอีกเวลาหนึ่งและสังคม
จะคาดหวังให้ เด็กแต่ละคนท่าพฤติกรรมที่เหมาะสมให้ได้ ในแต่ละช่วงอายุของบุคคล 
               พัฒนาการด้านร่างกาย 
 เด็กบังคับกล้ามเนื อได้ดีขึ นเด็กชอบปีนป่ายเตะบอลรักลูกบอล ชอบเล่นในสนาม เด็ก
สามารถขีจ่ักรยานสามล้อได้ พัฒนาการด้านสติปัญญา 
 เด็กเชื่อว่าสิ่งของทุกอย่างมีชีวิติ (Animism) เด็กชอบเล่นสมมุติโดยจะเอาตุ๊กตาตามมา
เล่นแล้วสมมุติ เป็นพ่อแม่ลูก แสดงท่าป้อนข้าวลูก อาบน ่าแต่งตัวให้ลูก แสดงเป็นเรื่องราวเหมือนว่า
ตุ๊กตาเป็นสิ่งมีชีวิต 
 เด็กเชื่อว่าทุกสิ่งในโลกมีจุดหมาย เด็กมักถามว่า “ท่าไม” “ท่าไมรถจึงวิ่ง” ฯลฯ 
 เด็กจะเชื่อมโยงปรากฏการณ์ 2 อย่างที่เกิดขึ นพร้อมกันว่าเป็นเหตุและเป็นผลซึ่งกัน 
               พัฒนาการด้านสติปัญญา 
                เด็กวัยอนุบาลเป็นวัยที่ใช้สัญลักษณ์ได้สามารถที่จะใช้สัญลักษณ์แทนสิ่งของวัตถุและ
สถานที่ได้ มีทักษะการใช้ภาษาอธิบายสิ่งต่างๆได้ สามารถที่จะอธิบายประสบการณ์ของตนได้ ดังนั น
ควรจัดกิจกรรมให้เด็กมีโอกาสออกมาหน้าชั นเล่าประสบการณ์ให้เพ่ือนร่วมชั นฟังแต่คุณครูควรจะ
พยายามส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสเท่ากัน 
 เด็กวัยนี สามารถที่จะวาดภาพจากจินตนาการในใจได้การใช้ความคิดค่านึงหรือการสร้าง 
จินตนาการและการประดิษฐ์เป็นลักษณะพิเศษของเด็กในวัยนี ถ้าคุณครูจะส่งเสริมให้เด็กใช้การคิด
ประดิษฐ์ในการเล่าเรื่อง หรือการวาดภาพ ก็จะช่วยพัฒนาการด้านนี ของเด็ก แต่บางครั งเด็กอาจจะไม่
สามารถแยกสิ่งที่ตนสร้างจากความคิดค่านึงจากความจริง คุณครูจะต้องพยายามช่วย แต่ไม่ควรจะใช้
การลงโทษเด็กว่าไม่พูดความจริง เพราะจะท่าให้เป็นการท่าลายความคิดค่านึงของเด็กโดยทางอ้อม 
เด็กในวัยนี เป็นวัยที่มีความตั งใจทีละอย่างหรือยังไม่มีความสามารถที่จะพิจารณาหลายๆอย่างผสมกัน 
เด็กจะไม่สามารถแบ่งกลุ่มโดยใช้เกณฑ์หลายๆอย่างปนกันยกตัวอย่างการแบ่งกลุ่มของวัตถุท่ีมีรูปทรง
เรขาคณิตต่างๆกัน เช่น สามเหลี่ยม วงกลม ฯลฯ จะต้องแบ่งโดยใช้รูปร่างอย่างเดียว เช่น สามเหลี่ยม
อยู่ด้วยกันและวงกลมอยู่กลุ่มเดียวกันถ้าผู้ใหญ่จะรวมวงกลมและสามเหลี่ยมผสมกัน โดยยึดสีเดียวกัน
เป็นเกณฑ์ เด็กวัยนี จะไม่เห็นด้วย 
 ความเข้าใจของเด็กเกี่ยวกับการเปรียบเทียบน ่าหนักปริมาตรและความยาวยังค่อนข้าง
สับสน เด็กยังไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับความคงตัวของสสาร ความสามารถในการจัดล่าดับ การ
ตัดสินใจของเด็กในวัยนี ขึ นกับการรับรู้ ยังไม่รู้จักใช้เหตุผล ครูที่สอนเด็กในวัยนี จะสามารถช่วยเด็กให้
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มีพัฒนาการทางสติปัญญา ส่งเสริมให้เด็กมี สมรรถภาพ โดยพยายามเปิดโอกาสให้เด็กวัยนี มี
ประสบการณ์ค้นคว้าส่ารวจสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับครู และเพ่ือนในวัย
เดียวกัน และพยายามให้ข้อมูลย้อนกลับเวลาที่เด็กท่าถูกหรือประสบผลส่าเร็จ และพยายามตั งความ
คาดหวัง 
               พัฒนาการด้านอารมณ์ 
 เด็กเริ่มมีลักษณะอารมณ์แบบผู้ใหญ่ คือ โกรธ อิจฉา กังวล ก้าวร้าว พอใจ เป็นต้น เด็ก
จะแสดงความโกรธด้วยการกรีดร้อง ดิ นกับพื น หรือท่าร้ายตัวเองแสดงความอิจฉาเมื่อมีน้องใหม่เวลา
เล่นสนุกๆก็จะแสดง ความพอใจ แต่เมื่อได้ยินเสียงฟ้าร้องเด็กก็จะกลัว 
               พัฒนาการด้านสังคม 
 เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้ดีขึ น อาบน ่า แต่งตัว ใส่รองเท้าเอง บอกเวลาจะถ่ายได้ 
ถอดกางเกงเข้าห้องน ่าเองและท่าความสะอาดหลังขับถ่ายได้ เด็กเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตัว เพ่ือให้สังคม
ยอมรับ ท่าตัวให้เข้ากลุ่มได้ รู้จักให้ รับ รู้จักผ่อนปรน รู้จักแบ่งปัน เด็กเรียนรู้จากค่าสอน ค่าอธิบาย
และการกระท่าของพ่อแม่ เด็กรู้สึกละอายใจเมื่อท่าผิด เด็กเริ่มรู้จักเห็นใจ ผู้อื่น เมื่อเห็นแม่เสียใจเด็ก
อาจเอาตุ๊กตามาปลอบ เป็นต้น (yuchieo, 2559) 
               กรณีศึกษาเด็กและพัฒนาการต่างๆ ช่วงอายุตั้งแต่ 3 - 6 ปี ในการท าวิจัยครั้งนี้ 
 จากการที่ข้าพเจ้าได้ลงพื นที่ในการท่าวิจัยครั งนี ที่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี ข้าพเจ้าได้ท่าการศึกษาพฤษติกรรมต่างๆการใช้ชีวิตในสถานสงเคราะห์แห่งนี  โดย
ศึกษาเด็กตั งแต่ช่วงอายุแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี และเด็กช่วงอายุ 3 - 6 ปีนั น ได้ตอบโจทย์ของการ
วิจัยในครั งนี มากกว่าเด็กอายุแรกเกิด - 2 ปี เพราะเด็กช่วงอายุประมาณนี ยังไม่ค่อยตอบสนองความ
ต้องการที่แน่ชัดหรือแม้กระทั งการสื่อสารเป็นค่าพูดได้อย่างชัดเจน ร่างกายและสติปัญญาของเด็กนั น
ยังไม่พัฒนามากเท่าที่ควรเมื่อเทียบกับเด็กๆช่วงอายุ 3 - 6 ปี พัฒนาการต่างๆทางด้านร่างกายและ
สติปัญญาดีขึ น มีความรู้สึก ตอบสนองความต้องการของตนเองและสามารถสื่อสารเป็นค่าพูดใน
รูปแบบของประโยคในการสื่อสาร มีการตั งค่าถาม มีความสงสัยในเรื่องต่างๆตลอดเวลา เด็กวัย 3 - 6 
ปี ก่าลังเป็นเด็กที่จะเริ่มเข้าเรียนชั นอนุบาล การเติบโตทางร่างกายจะช้าลงและจะคงที่และเติบโตไป
เรื่อยๆจนกว่าจะเข้าสู่วัยรุ่น การสื่อสารของเด็กตอนนี ถือว่าพูดรู้เรื่อง สื่อสารในสิ่งที่ต้องการได้ ดังนั น
เด็กในวัยนี จึงสามารถเข้าเรียนในชั นอนุบาลและเริ่มต้นเข้าสู่สังคมภายนอกได้แล้วนั นเอง 
               การพัฒนาการทางด้านร่างกาย 
 พัฒนาการทางร่างกายของเด็กในวัย 3 - 6 ปี จะเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะส่วนสูง
และน ่าหนัก ส่าหรับน ่าหนักจะเพ่ิมขึ นจากการเจริญเติบโตของกระดูกและกล้ามเนื อที่มากขึ น เด็กๆ
มักจะวิ่ง กระโดด และไม่หยุดอยู่นิ่งๆ จึงพร้อมท่ากิจกรรมที่เป็นการออกก่าลังกายมากขึ น รวมถึงการ
หยิบจับสิ่งของ พัฒนาการเด็กในวัย 3 ปีนี สามารถพูดได้เป็นประโยคสั นๆ พูดแบบมีความหมายเข้าใจ
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ง่าย สามารถเดินเล่น ขี่จักรยานสามล้อ ใส่เสื อผ้าและกินข้าวเองได้ และเด็กในวัยนี มักจะหวงของต้อง
สอนให้รู้จักเล่นกับเพ่ือนสลับของเล่นกัน และรอคอยเมื่อมีของเล่นเพียงชิ นเดียว เรื่องการทานอาหาร
ของเด็กวัย 3 ปีนี มักจะเป็นเรื่องยากเพราะเด็กวัยนี เลือกทาน ควรสอนให้เด็กทานอาหารได้ด้วยตัวเอง
และควรทานข้าวพร้อมกับสิ่งที่จะกระตุ้นช่วยให้เด็กอยากทานข้าวมากขึ น ในหนึ่งวันควรทานข้าว 3 
มื อ น ่าผลไม้สด 1 แก้ว นม 2 กล่อง หรือ ทานชีส โยเกิร์ต หรือผลิตภัณฑ์ที่ท่ามาจากนม 
               พัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ 
 1. ยืนขาเดียว กระโดดขาเดียว กระโดดได้สูง 
 2. เดินถอยหน้า ถอยหลัง เดินขึ น – ลง บันไดได้ดี 
 3. จับ โยน รับลูกบอลได้ 
 4. ปั่นจักรยาน 3 ล้อได้ 
 5. วิ่งไปเตะลูกบอลได้ 
               พัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดเล็ก 
 1. จับดินสอได้ดี เลือกใช้มือที่ถนัดวาดรูป 
 2. ต่อแท่งไม้ได้ 
 3. ใช้กรรไกรตัดกระดาษ ร้อยลูกปัดขนาดเล็กๆได้ดี 
 4. แต่งตัวหวีผม แปรงฟันเองได้ 
               พัฒนาการทางด้านภาษา 
 เด็กในช่วงวัย 3 - 6 ปี เด็กจะมีการพัฒนาได้ดีในด้านภาษา สามารถออกเสียงและเรียนรู้
ค่าใหม่ๆได้มากขึ น จะหัดพูดเป็นค่าในระยะแรกหลังจากนั นจะเรียบเรียงเป็นประโยคได้เอง เด็กๆมี
ความสนใจสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเอง เช่น คน สัตว์ สิ่งของ เด็กๆชอบฟังนิทานสั นๆดูการ์ตูน ชอบดูรูป
ในหนังสือการ์ตูนแต่เด็กๆในช่วงวัยนี มีความสนใจในระยะสั นๆเพียงแค่ 5 - 10 นาท ี
               พัฒนาการทางด้านสติปัญญา 
 เด็กๆในวัยนี สามารถพัฒนาความสามารถทางสติปัญญาให้เพ่ิมมากขึ นจากการส่งเสริม
ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม ให้เด็กได้เรียนรู้ประสาทสัมผัสทั ง 5 คือ ตา หู จมูก 
ลิ นและผิวหนังมีความคิดและเหตุผล ผู้ปกครองควรที่จะเลี ยงดูให้ถูกต้อง เด็กจะยอมรับนับถือตนเอง 
ได้รับการยอมรับจากผู้อ่ืนและเด็กก็จะมีความสุขตามมา เมื่อเด็กมีความสุข เด็กจะมีก่าลังใจและมี
แรงจูงใจในการท่างานตามท่ีมุ่งหวังและสามารถทนต่อความขัดแย้งได้ดีท่าให้ประสบความส่าเร็จ 
               พัฒนาการทางด้านสังคม 
 เด็กๆจะอยู่ในช่วงวัยที่เริ่มออกนอกบ้าน มีความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกโดยเฉพาะกับ
เด็กในวัยเดียวกัน เพราะวัยนี เด็กจะมีการเข้าสังคมและการเล่นที่แตกต่างกันออกไป ผู้ปกครองควร
สอนให้เด็กมีความเอื อเฟ้ือ เผื่อแผ่กัน แบ่งปันของเล่น 

http://www.maerakluke.com/%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%87%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a2-2-3-%e0%b8%82%e0%b8%a7%e0%b8%9a/


39 
 

 

 

ในการเล่นนั นเด็กๆแต่ละคนจะมีพฤติกรรมการเล่นและการเข้าสังคมที่แตกต่างกัน คือ 
 1. ชอบเล่นคนเดียว มักจะเล่นของเล่นโดยไม่สนใจผู้อื่น 
 2. มองดูการเล่นของเพ่ือน เด็กอาจจะแค่พูดคุยซักถาม แต่จะไม่ได้เข้าไปเล่นกับเพ่ือน 
 3. เล่นแบบขนาน มีความสนใจอยากเล่นด้วยและช่วยกันท่ากิจกรรมต่างๆ 
               พัฒนาการทางด้านอารมณ์และจิตใจ 
 เด็กๆอายุ 3 - 6 ปี จะมีพัฒนาการทางอารมณ์มากขึ น เพราะเด็กสามารถแสดงความ
ต้องการของตนเองได้มากขึ น เด็กๆอาจจะเอาแต่ใจตนเองและมักแสดงออกอย่างชัดเจน เช่น พูดติด
อ่าง เสียงสั่น ดูดนิ วมือ หรือแสดงความไม่พอใจเมื่อถูกห้ามและพยายามส่งเสียงร้องไห้เสียงดัง จะเกิด
เพียงแค่ชั่วครู่แล้วหายไปเพราะเด็กช่วงวัยนี มีความสนใจสั น1 
อารมณ์ต่างๆที่เด็กจะแสดงออกมาจากความรู้สึกดังนี  
 1. ความโกรธ เป็นอารมณ์ที่เกิดขึ นบ่อยที่สุดในเด็กวัยนี  แสดงออกด้วยการ กัด ทุบ ตี 
กว้างปาของเมื่อถูกแย่งของเล่น 
 2. ความกลัว เพราะเด็กในวัยนี มีจินตนาการสูง ความกลัวมักเกิดจากความคิดของเด็ก
เอง แสดงอาการหวาดกลัว เช่นร้องไห้ 

     3. ความอิจฉา เกิดจาการสูญเสียความเป็นเจ้าของจะแสดงออกเหมือนอามรณ์โกรธแต่
จะก้าวร้าวกว่าและจะเรียกร้องความสนใจจากผู้อื่น 
 4. ความสนุกสนาน เกิดได้จากอารมณ์ที่เป็นสุข เด็กๆจะยิ ม หัวเราะ ร่าเริง ตบมือด้วย
ความดีใจหรือกอดบุคคลที่ท่าให้เด็กมีความสุข 
 5. ความเศร้าเสียใจ เกิดขึ นเมื่อเด็กสูญเสียสิ่งที่รักไป แสดงออกด้วยการร้องไห้ ซึมเศร้า 
ไม่ยอมทานอาหาร 
 6. ความรัก อารมณ์จะท่าให้เด็กมีความสุขแสดงออกด้วยการ ยิ ม กอด อยากอยู่ใกล้ชิด
กับบุคคลนั นหรือสิ่งของอันเป็นที่รัก (rcpsycht, 2559) 
               บทบาทหน้าที่ส าคัญของคุณครู พี่เลี้ยงที่ดูและเด็กก าพร้าในสถานสงเคราะห์ 
 เด็กๆเป็นวัยที่มีความซุกซนตามธรรมชาติของช่วงอายุ มีความคิดจินตนาการที่กว้างไกล
ไร้ขีดจ่ากัด มีสติปัญญาและความเป็นอิสระจึงจ่าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด คอย
เติมเต็มสิ่งที่เด็กขาดหาย คือ ความรัก ความอบอุ่น ครูผู้ดูแลมีอิทธิพลต่อการปรับเปลี่ยนพฤษติกรรม 
การพัฒนาการในด้านต่างๆทั งทางด้านร่างกายและจิตใจของเด็กๆมากที่สุในช่วงที่เด็กอยู่ในสถาน
สงเคราะห์ ครูผู้ดูและจะต้องมีความรู้ความสามารถมีความรัผิดชอบสุภาพอ่อนโยน รักเด็ก มีคุณธรรม
ความยุติธรรมและมีความเป็นผู้น่าที่ดี เพราะเด็กๆเหล่านี จะเรียนรู้และซึมซับแบบอย่างจากครูพ่ีเลี ยง
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เพ่ือที่จะได้เป็นผู้ที่คอยให้การดูแลเด็กๆอย่างดีมีประสิทธิภาพสอนให้เด็กมีความคิดเสริมจินตนาการ
และใช้สติปัญญาที่ดีรู้จักการเข้าสังคมและสร้างเสริมบุคลิกให้กับเด็กๆเพ่ือให้เด็กได้เจริญเติบโตเป็น
คนดีในสังคมและประเทศชาติ 
               หน้าที่ของครูพี่เลี้ยงเด็กในสถานสงเคราะห์มีดังต่อไปนี้ 
 1. ปฏิบัติหน้าที่ตามกิจวัตรประจ่าวันของเด็กๆ ท่าหน้าที่ดูแลเด็กให้มีความเจริญเติบโต
สมวัยในด้านต่างๆ 
 2. ส่งเสริมพัฒนาการในการเรียนรู้ในเชิงบูรณาการสร้ างสรรค์ คือการให้ เด็กได้
พัฒนาการทางด้านร่างกายและจิตใจ อารมณ์และสังคม เด็กมีการเรียนรู้จากประสาทสัมผัสทั ง 5 คือ 
ตา หู จมูก ลิ น กาย ครูจะต้องส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการในการเล่นอย่างมีระบบ เชื่อฟังกฎกติกา
ต่างๆ 
 3. มีการสังเกตเฝ้าระวังและท่าการจดบันทึก ในด้านของการพัฒนาการด้านต่างๆ 
พฤติกรรม ครูพ่ีเลี ยงจะต้องเป็นคนช่างสังเกตและคอยดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด มีการจดบันทึก ถ้าเด็ก
บางคนมีการพัฒนาที่ไม่ปกติ ครูจะต้องท่าการจดบันทึกและหาสาเหตุเพ่ือท่าการช่วยเหลือแก้ไขได้
ทันท ี
 4. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็ก ครูพ่ีเลี ยงต้องคอยดูแลและสังเกต
พฤติ กรรมของเด็กๆ อย่างใกล้ชิด 
 5. ความปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อม ครูพ่ีเลี ยงต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยให้กับเด็กๆทั ง
ภายในและภายนอกของอาคาร ของเล่นต่างๆต้องมีความปลอดภัยและดูแลเรื่องความสะอาดถูกหลัก
อนามัย 
 6. ปลูกจิตส่านึกให้เด็กมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ของตนเองและช่วยเหลือสังคม 
 7. ครูพ่ีเลี ยงท่าการจัดเตรียมสถานที่เรียน อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ดี ให้เด็กได้รับการ
เรียน รู้และให้เด็กได้พัฒนาตนเองได้ (school, 2559) 
                การออกแบบผลงานศิลปะของผู้วิจัยในครั งนี มุ่งเน้นในเรื่องของการมอบความรัก 
ความสุขและความอบอุ่นแกเด็กๆในสถานสงเคราะห์แห่งนี เพ่ือเป็นการเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายให้แก่
เด็กๆ รวมถึงสร้างความสุขเสริมสร้างพัฒนาการการเรียนรู้ทางด้านร่างกายและจิตใจฝึกฝนให้เด็กรู้จัก
คิดและมีจินตนาการที่กว้างไกลให้เด็กได้เติบโตสมวัยช่วยเหลือตนเองได้และเป็นคนดีของสังคมภายใต้
การดูแลของคุณครูพ่ีเลี ยงที่คอยดูแลช่วยเหลือเด็กๆในเรื่องต่างๆรวมถึงผลงานออกแบบนี เป็นการ
ตกแต่งสถานที่ให้เกิดความสวยงามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของทางสถานสงเคราะห์และ
ของผู้วิจัยอีกด้วย 
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บทที่ 3  
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยและวิธีการสร้างสรรค์ 

                
 การวิจัย / สร้างสรรค์  การสร้างสรรค์ศิลปะสื่อประสมตกแต่งภายใน สถานสงเคราะห์
เด็กอ่อน ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เรื่อง โอบอุ่น เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ด่าเนินการวิจัย / 
สร้างสรรคด์ังนี  
 ลักษณะงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือที่ตอบวัตถุประสงค์ข้อ 1 และ ข้อ 2 
คือเรื่องของการศึกษาประวัติความเป็นมาของแมว สัตว์เลี ยงแสนรักในวัยเด็กที่มาจากประสบการณ์
ความสะเทือนใจส่วนตัวและถูกกลั่นกรองออกมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานและ
การศึกษากระบวนการออกแบบ รวมถึงการพัฒนาเทคนิคและวิธีการจัดการเลือกวัสดุด้วยรูปแบบที่
เหมาะสมกับเด็กๆ ค่านึงถึงความสุขส่งเสริมการพัฒนาการด้านต่างๆและความปลอดภัย ด้วยการลง
พื นที่เพ่ือศึกษา เรียนรู้คอยสังเกตและท่าการบันทึกข้อมูลที่ท่าการศึกษาให้ครบถ้วน ในด้านของ
บริบทของสถานที่ พฤติกรรมของประชากรกลุ่มเป้าหมาย ความหลากหลายทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
ต่างๆ สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญโดยท่าการศึกษาให้ได้ครบถ้วนมากที่สุด หลังจากนั นน่าข้อมูลต่างๆมา
วิเคราะห์ ก่าหนดแนวทางในการออกแบบผลงานศิลปะสื่อประสมและเนื่องจากการสร้างสรรค์ผลงาน
วิทยานิพนธ์ครั งนี เป็นการบูรณาการกันระหว่างประยุกต์ศิลป์กับตกแต่งภายใน การสร้างสรรค์ผลงาน
ของข้าพเจ้าจึงต้องท่าการออกแบบผลงานให้สอดคล้องกับสถานที่และมีประโยชน์ใช้สอยตามความ
เหมาะสม เรื่องราวที่ได้รับจากแรงบันดาลใจของแมว สัตว์เลี ยงแสนรักในวัยเด็กกับเรื่องราวความ
สะเทือนใจมาสร้างสรรค์ผลงานด้วยความคิดถึง ความรัก ความสุขและความอบอุ่นเป็นผลงานศิลปะ
สื่อประสมที่มีประโยชน์ใช้สอยส่าหรับเด็กๆรวมถึงเป็นการตกแต่งภายในให้สอดคล้องกับสถานที่ตาม
วัตถุประสงค์ในการวิจัยครั งนี  ตลอดจนใช้ เครื่องมือแบบสอบถามจากผู้ใช้งาน ได้จริงเพ่ือทราบถึง
ความพึงพอใจในผลงานออกแบบและผู้วิจัยน่าผลงานผลประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงแก้ไขและ
น่าผลงานมาพัฒนาไปสู่ระดับสากลมากขึ นโดยมีวิธีการดังนี  
               การก าหนดตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย / สร้างสรรค์ ดังนี้ 
 ตัวแปรต้น  ได้แก่  เด็ก  แมว 
 ตัวแปรตาม ได้แก่  ผลงานศิลปะสื่อประสม ของเล่นเด็ก ในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อน 
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 การศึกษารวบรวมข้อมูลเอกสาร บทความ คัดเลือกข้อมูลจากกรณีศึกษาจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง จากแหล่งเอกสารข้อมูลภาคสนามและข้อมูลที่ได้รับการตีพิมพ์ไว้แล้ว ซึ่งเป็น
งานวิจัยเป็นเชิงคุณภาพการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ที่มีผลต่องานวิจัยประสบการณ์ส่วนตัว
เรื่องราวของความสุขและความประทับใจที่มีต่อแมวและน่ามาวิเคราะห์โดยการศึกษาพฤติกรรม
ระหว่างคนกับแมวในสถานที่ต่างๆ รายละเอียดมีดังต่อไปนี  
 
โครงสร้างการศึกษา 
 

 
 
ภาพที่ 15 กรอบแสดงความคิดในการวิจัย 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
               การเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งเป็น 2 หลักเกณฑ์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี  

1. การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเป็นข้อมูลทุติยภูมิ เช่น บทความที่
เกี่ยวข้องและผลงานวิจัย 

2. ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับเด็กข้อมูลจากความเป็นจริงข้อมูล ปฐมภูมิ เช่น เด็ก 
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                การเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆเพ่ือเป็นประโยชน์ในการออกแบบของผู้วิจัยได้เลือกการใช้
วิธีสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก คือ คุณครูพ่ีเลี ยง เนื่องจากมีความใกล้ชิดกับเด็กมากและ
สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยในครั งนี   
 

 
 
ภาพที่ 16 กรอบแสดงกระบวนการที่มาสู่งานออกแบบ 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
                การวิจัยในครั งนี กลุ่มประชากรเป้าหมาย ได้แก่ เด็กก่าพร้าในสถานสงเคราะห์ อายุ
ตั งแต่ 3 - 6 ปี เพศหญิงและเพศชาย คุณครูพ่ีเลี ยงและผู้ที่ เกี่ยวข้อง โดยท่าการสัมภาษณ์การให้
ค่าแนะน่าและข้อมูลที่ส่าคัญเพ่ือน่ามาประกอบกับแนวความคิดในการออกแบบผลงานและ
สังเกตการณ์จากกลุ่มตัวอย่างในกรณีศึกษาครั งนี  
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ภาพที่ 17 กรอบแสดงรูปแบบการวิจัย 
      
ขั้นตอนการสอบถาม 
              1. ศึกษาทบทวนวรรณกรรมตามกรอบแนวความคิดของผู้วิจัยประเด็นต่างๆและหา
ข้อสรุปตามวัตถุประสงค์ในการศึกษา 
               2. น่าผลมาสรุปตามข้อมูลทุติยภูมิ 
               3. การตั งค่าถามที่นิยามจริง ทุกข้อค่าถามเป็นประเด็นส่าคัญที่น่าสนใจและต้องตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการท่าวิจัยในครั งนี  
               4. น่าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง เช่น การสังเกตการณ์ ความสนใจของเด็กๆ 
               5. น่าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาประมาลผลและหาข้อสรุปเพ่ือน่ามาประกอบในการ
ออกแบบ 
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แบบประเมินและความพึงพอใจ 

 
                 
ภาพที่ 18 แบบสอบถามประเมินผล 
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กระบวนการสร้างสรรค์ 
     การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ครั งนี เป็นการสร้างสรรค์ศิลปะสื่อประสมเพ่ือตกแต่ง

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยเป็นการน่าเสนอเรื่องราวจากความรักความ
คิดถึงจากแมว สัตว์เลี ยงแสนรักในวัยเด็กมาเป็นแรงบันดาลใจและถ่ ายทอดผ่านงานศิลปะสู่เด็ก
ก่าพร้าที่โหยหาความรักและความสุขสร้างสรรค์รูปทรงในการออกแบบให้มีความสอดคล้องกับ
ผู้ใช้งานและสถานที่ จากนั นท่าการศึกษารวบรวมข้อมูลต่างๆและน่ามาวิเคราะห์เพ่ือเป็นแนวทางใน
การออกแบบและการติดตั งผลงานให้เหมาะสม 
 
ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน 
               แรงบันดาลใจ 
 การออกแบบสร้างสรรค์ “โอบอุ่น” ข้าพเจ้ามุ่งเน้นในการออกแบบรูปร่างรูปทรงที่มีหลัก
ความงามตามสุนทรียศาสตร์ ถ่ายทอดเรื่องราวแนวความคิดที่เกิดจากแรงบันดาลใจจากผู้วิจัยในการ
ออกแบบที่เหมาะสมกับผู้ใช้งานและสถานที่จากกรณีศึกษา จากเรื่องราวความสะเทือนใจในวัยเด็กที่
เกี่ยวข้องกับ “แมว” สัตว์เลี ยงแสนรักในวัยเด็กของข้าพเจ้านั นที่จากไปด้วยความตาย ท่าให้ข้าพเจ้า
รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมาก ด้วยความที่ยังคงคิดถึงและยังเก็บความทรงจ่าในวัยเด็กท่ีมีต่อแมวนั น จึงเกิด
แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบที่เกิดจากความรัก ความคิดถึงและความอบอุ่น โดย
การศึกษาค้นคว้า ทดลอง ในการสร้างสรรค์ผลงาน ได้มีการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือเป็นการพัฒนารูปแบบรูปทรงในการสร้างสรรค์ผลงาน 
               แนวคิดอัตลักษณ์ของแมวสู่งานออกแบบสร้างสรรค์ 
 การสร้างสรรค์ผลงานออกแบบเรื่อง “โอบอุ่น” ข้าพเจ้าได้น่าอัตลักษณ์ที่เด่นชัดในเรื่อง
ของแมว ความน่ารักเป็นมิตรกับมนุษย์และเพ่ือนที่แสนดี ด้วยลักษณะนิสัยที่ขี อ้อน ชอบแสดงความ
รักต่อเจ้าของ รวมถึงลักษณะท่าทางที่แสนอ่อนโยนและความซุกซน ท่าทางการนอน การนั่งและการ
กอดเจ้าของ ผิวสัมผัสของขนที่นุ่มนิ่มตัวอ้วนๆของแมวนั นสื่อถึงความอบอุ่นและน่ากอดเป็นอย่างมาก 
ไม่ว่าจะเป็นแมวสายพันธุ์ไหนก็มักจะมีนิสัยที่ไม่แตกต่างกันเท่าไร แต่ก็ขึ นอยู่กับพฤติกรรมของผู้ที่
เลี ยงในเรื่องของการดูแลเอาใจใส่คอยให้ความรักความห่วงใย เท่านี สัตว์เลี ยงขนปุยก็ส ามารถเป็น
เพ่ือนที่แสนดีของเราได้ 
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ภาพที่ 19 ภาพท่าทางการนอนของแมว แบบที่ 1 
 

 
  
ภาพที่ 20 ภาพท่าทางการนอนของแมว แบบที่ 2 
 
               รูปแบบการสร้างสรรค์ผลงาน 
 จุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยครั งนี  เกิดจากเรื่องราวความสะเทือนใจสู่แรง
บันดาลใจในการสร้างสรรค์ ด้วยผ่านรูปทรงลักษณะท่าทางของแมว จากการวิเคราะห์และเรียบเรียง
ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับแมวนั น การที่ผู้วิจัยจะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีความเกี่ยวข้องกับเด็กสิ่งที่
แรกที่ควรค่านึง คือ รูปทรง การออกแบบควรมีรูปร่างรูปทรงที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อนเกินไป เนื่องจาก
เด็กเล็กๆในด้านการพัฒนาของสมองยังไม่ได้ดีเท่ากับผู้ใหญ่ เพราะถ้าออกแบบให้มีความยากซับซ้อน
เกินไปเด็กจะมีความรู้สึกไม่อยากที่จะเล่นและสัมผัสกับตัวงานออกแบบ 
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               ก าหนดรูปทรงของงานสร้างสรรค์ 
 

 
  
ภาพที่ 21 การถอดรหัสรูปทรงจากแมวสู่งานออกแบบสร้างสรรค์ 
 
               การก าหนดรูปแบบของสีในการออกแบบ 
 

 
  
ภาพที่ 22 โทนสีในการออกแบบ 
  
 การก่าหนดรูปแบบสีในการวิจัยครั งนี  ผู้วิจัยมีความประสงค์ในการเลือกใช้สีโทน สีชมพู 
สีแดง สีม่วง สีส้ม สีน ่าตาล สีครีมและสีขาว เนื่องจากเป็นสีที่ให้ความรู้สึกต่อเด็กๆในด้านดีและเป็นสี
ที่ผู้วิจัยนั นได้แสดงความเป็นตัวตนของตัวเองสอดแทรกลงไปในงานออกแบบสร้างสรรค์ครั งนี  
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วัสดุและอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ 
 

 
 
ภาพที่ 23 อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 
 
 1. ผ้าขนสัตว์   
 2. ผ้านาโน สีต่างๆ ตามแบบ 
 3. ผ้าขนหนู สีต่างๆ ตามแบบ 
 4. แผ่นหนังเทียม 
 5. ใยสังเคราะห์ 
 6. กาว 
 7. กระพรวน 
 8. ลูกปัดหลากสี หลายขนาด 
 9. เข็ม,ด้าย,กรรไกร 
 10. ดินสอเขียนแบบ 
 11. จักรเย็บผ้า           
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               ผลงานออกแบบสร้างสรรค์ในช่วงแรกของวิทยานิพนธ์ 
 การสร้างสรรค์ผลงานออกแบบในช่วงแรกของการท่าวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อที่ได้น่า
ศาสตร์ของวิชาประยุกต์ศิลป์และการออกแบบบตกแต่งภายในมาผสมผสานให้สอดคล้องลงตัว 
ผลงานในช่วงนี เป็นการค้นคว้าอิสระ ด้วยการน่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้ท่าการค้นหาและน่ามาสังเคราะห์
กลั่นกรองให้เกิดเป็นผลงานที่สร้างสรรค์เหมาะสมกับเด็กซึ่งเป็นผู้ใช้งานและสามารถเสริมสร้าง
พัฒนาการทางด้านร่างกายและจิตใจ ผลงานในช่วงนี ผู้วิจัยจะเน้นในเรื่องของรูปทรงที่เรียบง่าย เส้น
โค้ง ทรงกลม โดยการน่ามาจัดองค์ประกอบใหม่ๆเพ่ือสร้างบรรยากาศ ปัญหาที่ค้นพบในเรื่องของการ
จัดเก็บและตัววัสดุ คือ ผ้าขนหนูลักษณะของผ้าเป็นใยที่มีขนๆและมีความบางมาก เมื่อเด็กเล่นกัน
แบบแรงๆอาจจะท่าให้ผลงานมีความฉีกขาดท่าให้ผลงานมีความไม่แข็งแรงและเป็นเป็นเอกภาพหนึ่ง
เดียวกัน รวมถึงปัจจัยเรื่องของความสะอาด มีผลมากเพราะวัสดุที่ผู้วิจัยน่ามาใช้ในครั งนี มีความดูดซึม
น ่าอยู่พอสมควร ผิวของผ้ามีความเปื้อนง่ายและท่าความสะอาดยากเพราะคราบสกปรกจะฝั่งเน้นติด
ในเนื อผ้าซึ่งเป็นปัญหาส่าคัญในช่วงนี  
 

 
  
ภาพที่ 24 ภาพแบบร่างการขึ นรูปทรงของผลงาน 
             ผู้วิจัยเลือกทดลองใช้เป็นวัสดุผ้าขนหนู 
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ภาพที่ 25 ภาพแบบร่างใช้วัสดุจริง 
             ผู้วิจัยเลือกทดลองใช้เป็นวัสดุผ้าขนหนู 
 

 
  
ภาพที่ 26 ภาพแบบร่างลายเส้น 
             เพ่ือเป็นการสร้างรูปทรงขึ นมาใหม่ตามจินตนาการ 
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ภาพที่ 27 ภาพแบบร่างลายเส้น 
             เพ่ือเป็นการสร้างรูปทรงขึ นมาใหม่ตามจินตนาการ 
 

 
  
ภาพที่ 28 ภาพผลงานค้นหารูปทรงจากแมว 
             เพ่ือเป็นการสร้างรูปทรงขึ นตามจินตนาการ ชิ นงานสามารถถอดออกแยกจากกันได้ เพ่ือ
สร้างรูปทรงใหม ่
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ภาพที่ 29 ภาพผลงานค้นหารูปทรงจากแมว 
             เพ่ือเป็นการสร้างรูปทรงขึ นตามจินตนาการชิ นงานสามารถถอดออกแยกจากกันได้ เพ่ือ
สร้างรูปทรงใหม่และฝึกพัฒนาการด้านร่างกาย 
 
ภาพกระบวนการและข้ันตอนการสร้างสรรค์ 
 

 
 

 
ภาพที่ 30 ภาพแบบร่างลายเส้น 
 



54 
 

 

 

 
 
ภาพที่ 31 ภาพการร่างและตัดแบบชิ นงาน 
 

 
  
ภาพที่ 32 ภาพการตัดแบบชิ นงานที่เรียบร้อยแล้วน่ามาเย็บรวมกัน 
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ภาพที่ 33 ภาพการเย็บผ้าที่เป็นส่วนประกอบของตัวแมว 
 

 
  
ภาพที่ 34 ภาพชิ นส่วนของแมว “เท้าแมว” 
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ภาพที่ 35 ภาพการน่าชิ นส่วนต่างๆมาประกอบกัน 
 

 
  
ภาพที่ 36 ภาพทดลองน่าชิ นงานออกแบบมาจัดวาง 
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ภาพที่ 37 ภาพการจัดองค์ประกอบของชิ นงานออกแบบ 
 
 ผลงานชิ นนี ผู้วิจัยออกแบบให้แบ่งแยกออกจากกันได้เด็กๆสามารถเล่นรวมกันก็เป็นได้
รวมถึงผลงานยังมีประโยชน์ใช้สอย คือ สามารถเป็นเฟอร์นิเจอร์ส่าหรับเด็กๆ เช่น เป็นเบาะรองนั่ง
ส่าหรับเด็กเล็ก หมอนกอด รวมถึงใช้เป็นผ้าพันคอเพ่ือให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย เป็นต้น 



 
 

58 

บทที่ 4  
การวิเคราะห์พื้นที่เฉพาะในการสร้างสรรค์  

กรณีศึกษาสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 

     ผลงานออกแบบสร้างสรรค์ “โอบอุ่น” เป็นเรื่องราวจากแรงบันดาลใจที่แสดงถึงการมอบ
ความรัก ความสุขและความอบอุ่น กรณีศึกษาสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และ
เป็นการสร้างสรรค์ผลงานให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับพื นที่ และมีประโยชน์ใช้สอยต่อ
ผู้ใช้งาน โดยผู้วิจัยได้ก่าหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กก่าพร้า อายุตั งแต่ 3 - 6 ปี เพ่ือให้เกิดคุณค่าทาง
ผลงานศิลปะและคุณค่ากับสถานที่ ผู้วิจัยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของสถานที่ดังนี  

1. บริบทของสถานที่มีความสัมพันธ์กันกับแนวความคิดของผู้วิย 
2. ลักษณะพื นที่ของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อน ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และน่าองค์

ความรู้มาพัฒนางานประยุกต์ศิลป์ให้เหมาะสมกับสถานที่เพ่ือใช้ในการตกแต่งภายในของสถาน
สงเคราะห์ให้เกิดความสวยงามกับสถานที่ 
 
ลักษณะทางกายภาพของสถานที่ 

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมกิจการเด็ก
และเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  ก่อตั งขึ นเมื่อวันที่  9 
มิถุนายน พ.ศ. 2506 ให้การอุปการะเด็กทั งหญิงและชาย อายุตั งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี จากสาเหตุการ
ถูกทอดทิ ง หลังคลอด ทิ งตามที่สาธารณะ ทิ งกับผู้รับจ้างเลี ยง บิดามารดาต้องโทษ หรือมีอาการ
เจ็บป่วยทางจิต เด็กที่ก่าพร้าบิดาหรือมารดา ครอบครัวอยู่ในภาวะยากล่าบาก บุตรของผู้รับการ
สงเคราะห์ รวมทั งเด็กที่ได้รับการเลี ยงดูที่ไม่เหมาะสม ผู้ที่น่าเด็กส่งเข้ารับการอุปการะ อาจเป็น
หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน หรือบิดามารดาผู้ปกครองมาติดต่อด้วยตนเอง โดยสถานสงเคราะห์
เด็กอ่อนปากเกร็ดจะด่าเนินการตามภารกิจ ในการคุ้มครองเด็กตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 
พุทธศักราช 2546 และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท่าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พุทธศักราช 
2550 (pakkredbabies, 2559) 
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ภาพที่ 38 กรอบแนวความคิด SWOT ANALYSIS 
  
 บริบทของพื นที่สถานสงเคราะห์แห่งนี  บริเวณภายนอกอาคารแต่ละหลังเป็นอาคารชั น
เดียวยกพื นสูงมีจุดระเบียงทางเท้าเชื่อมต่อหากันแยกเป็นโรงอาหาร โรงนอน ห้องเด็กเล่น ห้องน ่า 
และห้องโถงเอนกประสงค์สิ่งแวดล้อมภายนอกนั นเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่เพ่ือให้ความร่มเงา มีสนาม
หญ้าให้เด็กได้วิ่งเล่นรวมถึงสระว่ายน ่าเพ่ือใช้ในการออกก่าลังกายของเด็กๆ ส่วนพื นที่ภายในอาคาร
แยกส่วนอย่างชัดเจน คือ โรงนอนเด็กเล็กและเด็กโต ห้องน ่าและห้องเด็กเล่นมีทั งแบบภายนอกและ
ภายใน การตกแต่งภายในของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด สถานสงเคราะห์ได้เน้นการตกแต่ง
แต่งที่เหมาะสมกับเด็กๆ โดยใช้สีห้องที่มีความหลากหลายสีสันสื่อถึงความสนุกสนานของเด็กๆ เช่น สี
ฟ้า สีเหลือง สีเขียว สีชมพู สร้างความสวยงามให้กับตัวอาคาร 
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ภาพที่ 39 ภาพอาคารกองอ่านวยการ 
 

 
 
ภาพที่ 40 ภาพอาคารพยาบาล 
 

  

 
ภาพที่ 41 บริเวณสนามเด็กเล่นรอบนอกอาคาร  
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ภาพที่ 42 บริเวณสระว่ายน ่าภายนอก 
 

 
 
ภาพที่ 43 บริเวณอาคารโรงอาหาร 
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วิเคราะห์พื้นที่ของการติดตั้ง 
 ผลงานวิทยานิพนธ์ครั งนี เป็นงานศิลปะสื่อประสมส่าหรับเด็กในการประยุกต์ผลงาน
ออกแบบให้เหมาะสมกับสถานที่และผู้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดพื นที่กรณีศึกษาในงานวิทยานิพนธ์
ของผู้วิจัย คือ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งพื นที่ศึกษาแห่งนี มีความ
เหมาะสมในการติดตั งผลงาน ด้วยวัตถุประสงค์ของทางสถานที่และผู้วิจัยมีความสอดคล้องกันในเรื่อง
ของการฝึกพัฒนาการการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ และการจัดสรรพื นที่ให้เหมาะสมความสวยงามสถานที่
ติดตั งผลงานมีดังต่อไปนี  
 1. ห้องเด็กเล่น เนื่องจากการตกแต่งภายในของสถานสงเคราะห์ เลือกใช้สีสันที่ดู
สนุกสนาน มีมุมนั่งเล่นเสริมสร้างความรู้ส่าหรับเด็กๆ พื นที่กว้างขวางเหมาะสมที่ให้เด็กๆได้วิ่งเล่น
ภายในอาคารได้ ข้าพเจ้าจึงออกแบบผลงานให้มีลักษณะเป็นมุมนั่งเล่นของเด็กๆ  
 2. ห้องโถงเอนกประสงค์ บริเวณภายในอาคารนอนของเด็กนั นทางสถานสงเคราะห์ไม่ได้
ท่าการตกแต่งอะไรมากมาย เน้นเป็นโทนสีขาวเรียบ หน้าต่างเป็นกระจกใสบานใหญ่ บุคคลภายนอก
สามารถมองผ่านเข้ามาได้ อาจจะท่าให้ดูไม่เป็นสัดส่วน  
 3. ห้องนอนเด็ก บริเวณภายในอาคารนอนของเด็กนั นทางสถานสงเคราะห์ไม่ได้ท่าการ
ตกแต่งอะไรมากมาย เน้นเป็นโทนสีขาวเรียบ หน้าต่างเป็นกระจกใสบานใหญ่ บุคคลภายนอกสามารถ
มองผ่านเข้ามาได้ อาจจะท่าให้ดูไม่เป็นสัดส่วน  
 
การจ าลองติดตั้งผลงานกับสถานที่ 
 

 
 
ภาพที่ 44 ต่าแหน่งติดตั งผลงานบริเวณมุมห้องเด็กเล่น 
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ภาพที่ 45 ภาพจ่าลองการติดตั งผลงานบริเวณมุมห้องเด็กเล่น 
             เป็นการออกแบบผลงานที่เสมือนเป็นมุมนั่งเล่นของเด็กๆ 

     

 
 
 

ภาพที่ 46 ต่าแหน่งติดตั งผลงานบริเวณภายในห้องโถงเอนกประสงค์ 
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ภาพที่ 47 ภาพจ่าลองการติดตั งผลงานบริเวณภายในห้องโถงเอนกประสงค์ 
             เป็นการออกแบบผลงานที่เป็นมุมนั่งเล่นภายในห้องโถงเอนกประสงค์ 
 
 

 
 
ภาพที่ 48 ต่าแหน่งติดตั งผลงานบริเวณภายในห้องนอน 
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ภาพที่ 49 ภาพจ่าลองการติดตั งผลงานบริเวณภายในห้องนอน 
             เป็นการออกแบบผลงานที่เป็นมุมห้องนอนของเด็ก 
 
สรุปการจ าลองการติดตั้งผลงานกับสถานที่ 
 ในการศึกษาวิจัยครั งนี ข้าพเจ้าได้น่าแรงบันดาลใจมาสร้างสรรค์เป็นผลงานออกแบบเพ่ือ
เด็กๆในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อน ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ข้าพเจ้าได้ก่าหนดพื นที่ในการติดตั ง
ผลงานไว้ 3 แห่ง คือ ห้องเด็กเล่น ห้องโถงเอนกประสงค์และห้องนอน ซึ่งข้าพเจ้าได้ท่าการวิเคราะห์
พื นที่แล้วจากที่ได้เข้าไปส่ารวจนั น พื นที่ทั ง 3 แห่ง มีความเหมาะสมมากท่ีสุดในการติดตั งผลงานด้วย
เหตุหลายๆประการ เช่น การตกแต่งภายในของสถานสงเคราะห์มีความสอดคล้องกับผลงานออกแบบ
ของข้าพเจ้า 
 
การออกแบบผลงานสร้างสรรค์ 
               การสร้างสรรค์ผลงานออกแบบในหัวข้อเรื่อง “โอบอุ่น” ผู้วิจัยได้ท่าการรวบรวมข้อมูลที่
ส่าคัญและเก่ียวข้องรวมถึงประสบการณ์ที่ได้ฝึกฝนเทคนิคต่างๆของการเย็บผ้าเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม
ปลอดภัยกับเด็กมาสร้างสรรค์ผลงาน ผู้วิจัยได้ท่าการออกแบบไว้ทั งหมด 3 ชุด มีดังต่อไปนี  

1. โอบอุ่น ชุดที่ 1 
2. โอบอุ่น ชุดที่ 2 
3. โฮบอุ่น ชุดที่ 3 
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              ภาพร่างลายเส้นผลงาน โอบอุ่น ชุดที่ 1 
 
 

 
 

 
 

 
ภาพที่ 50 ภาพแบบร่างลายเส้น โอบอุ่นชุดที่ 1 
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              ผลงานวิทยานิพนธ์ โอบอุ่น ชุดที่ 1 
 

 

 
 
 
ภาพที่ 51 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 1 
ชื่อภาพ    โอบอุ่น 1 
เทคนิค    วัสดุสื่อประสม ผ้าขนหนู แผ่นหนังเทียม 
ขนาด      100 x 100 ซม. 
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              การตรวจผลงานแสดงความก้าวหน้าครั้งที่ 1 
 

 
 
ภาพที่ 52 ภาพตรวจผลงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ครั งที่ 1 
 
 ผลงานชิ นนี เป็นผลงานที่แสดงถึงเนื อหาความรู้สึกที่มีต่อแมวจากแรงบันดาลใจ 
แสดงออกได้โดยการเข้าไปกอด หนุนนอนได้มีประโยชน์ใช้สอย โดยเลือกใช้เทคนิคในการตัดเย็บ วัสดุ
มีความหลากหลายสร้างผิวสัมผัสของแมวด้วยลวดลายของผ้า ชิ นส่วนต่างๆของผลงานสามารถแยก
ออกกันได้ เด็กๆสามารถเล่นได้แบบคนเดียวและแบบส่วนรวม ฝึกพัฒนาการทางด้านร่างกาย ฝึก
กล้ามเนื อมัดเล็กและมัดใหญ่ในการหยิบจับมัดรวมกันเพ่ือให้เกิดเป็นรูปทรงใหม่ๆขึ นฝึกการจับคู่สีกัน
โดยได้มีคุณครูพ่ีเลี ยงคอยให้ค่าแนะน่า 
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              ภาพร่างลายเส้นผลงาน โอบอุ่น ชุดที่ 2 
          
   

 

 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 53 ภาพแบบร่างลายเส้น โอบอุ่นชุดที่ 2 
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                ผลงานวิทยานิพนธ์ โอบอุ่น ชุดที่ 2               
 

 
 
ภาพที่ 54 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 2 
ชื่อภาพ    โอบอุ่น 2 
เทคนิค    วัสดุสื่อประสม ผ้าขนหนู ผ้าขนสัตว์ 
ขนาด      แปรผัน 
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              การตรวจผลงานแสดงความก้าวหน้าครั้งที่ 2 
 

 
                 
ภาพที่ 55 ภาพตรวจงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ครั งที่ 2 
  
 ผลงานชิ นนี เป็นผลงานที่แสดงถึงเนื อหาความรู้สึกที่มีต่อแมวจากแรงบันดาลใจ และ
สามารถแสดงออกด้วยการเข้าไปกอด หนุนนอนได้มีประโยชน์ใช้สอย โดยเลือกใช้เทคนิคในการตัด
เย็บ วัสดุมีความหลากหลายสร้างผิวสัมผัสของแมวด้วยลวดลายของผ้า ชิ นส่วนต่างๆของผลงาน
สามารถแยกออกกันได้ เด็กๆสามารถเล่นได้แบบคนเดียวและแบบส่วนรวม ผลงานออกแบบในชุดนี 
ข้าพเจ้าได้ออกแบบงานให้สามารถคล้องเกี่ยวกันได้เป็นรูปแบบของการจัดวางแบบใหม่ 
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              ภาพร่างลายเส้นผลงาน โอบอุ่น ชุดที่ 3 
              แบบท่ี 1 
 
 

 

 
 
 
ภาพที่ 56 ภาพแบบร่างลายเส้น โอบอุ่นชุดที่ 3 แบบที่ 1 
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              ผลงานวิทยานิพนธ์ โอบอุ่น ชุดที่ 3 
              แบบท่ี 1 
 

 

 
 
ภาพที่ 57 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 3 แบบที่ 1 
ชื่อภาพ    โอบอุ่น 3 แบบที ่1 
เทคนิค    วัสดุสื่อประสม ผ้าขนหนู ผ้าขนสัตว์ 
ขนาด      120 x 150 ซม. 
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               ผลงานวิทยานิพนธ์ โอบอุ่น ชุดที่ 3 
               แบบท่ี 2 
 

 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 58 ภาพแบบร่างลายเส้น โอบอุ่นชุดที่ 3 แบบที่ 2 
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              ผลงานวิทยานิพนธ์ โอบอุ่น ชุดที่ 3 
              แบบท่ี 2 

 

 
 
ภาพที่ 59 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 3 แบบที่ 2 
ชื่อภาพ    โอบอุ่น 3 แบบที่ 2 
เทคนิค    วัสดุสื่อประสม ผ้าขนหนู ผ้าขนสัตว์ 
ขนาด      100 x 120 ซม. 
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              ผลงานวิทยานิพนธ์ โอบอุ่น ชุดที่ 3 
              แบบท่ี 3 

 

 

 
 

 
 
ภาพที่ 60 ภาพแบบร่างลายเส้น โอบอุ่นชุดที่ 3 แบบที่ 3 
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               ผลงานวิทยานิพนธ์ โอบอุ่น ชุดที่ 3 
               แบบท่ี 3 

 
 
ภาพที่ 61 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 3 แบบที่ 3 
ชื่อภาพ    โอบอุ่น 3 แบบที่ 3 
เทคนิค    วัสดุสื่อประสม ผ้าขนหนู ผ้าขนสัตว์ 
ขนาด      100 x 100 ซม. 
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              รวมภาพแสดงผลงานออกแบบท้ัง 3 ชุด 
  

  
 

 
 
 
ภาพที่ 62 ภาพแสดงผลงานทั ง 3 ชุด 
 
 ผลงานชิ นนี เป็นผลงานที่แสดงถึงเนื อหาความรู้สึกที่มีต่อแมวจากแรงบันดาลใจ และ
สามารถแสดงออกด้วยการเข้าไปกอด หนุนนอนได้มีประโยชน์ใช้สอย โดยเลือกใช้เทคนิคในการตัด
เย็บ วัสดุมีความหลากหลายสร้างผิวสัมผัสของแมวด้วยลวดลายของผ้า ชิ นส่วนต่างๆของผลงาน
สามารถแยกออกกันได้ เด็กๆสามารถเล่นได้แบบคนเดียวและแบบส่วนรวม ผลงานออกแบบในชุดนี 
ข้าพเจ้าได้ออกแบบงานให้สามารถคล้องเกี่ยวกันได้เป็นรูปแบบของการจัดวางแบบใหม่ 
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              บรรยากาศการตรวจผลงานครั้งสุดท้าย 
 

  

 

 
 
 
ภาพที่ 63 ภาพบรรยากาศการสอบจบ 
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ผลการตอบสนองจากผู้เข้าชมที่มีต่อผลงาน 
 จากการน่าเสนอผลงานออกแบบวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้าในครั งนี ข้าพเจ้าได้น่าเสนอผ่าน
การตรวจสอบจากคณะกรรมการครั งที่ 1 และครั งที่ 2 รวมถึงผลประเมินจากผู้ใช้งานจริงได้ผล
ดังต่อไปนี  
 1. คณะกรรมการ 
     ครั้งที1่ 
     ผลการตอบสนองจากคณะกรรมการในช่วงของการน่าเสนอผลงานออกแบบครั งที่ 1 
ในเรื่องของการออกแบบรูปทรงให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานมากกว่านี ควรเสริมให้เด็กได้ฝึกพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายและจิตใจฝึกให้เด็กมีความรับผิดชอบในการเก็บรักษาและมีกฎในการเล่นอย่าง
เหมาะสมโดยมีคุณครูพ่ีเลี ยงคอยให้ค่าแนะน่า การเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสม มีความปลอดภัย ควร
ค่านึงถึงสิ่งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ ยกตัวอย่าง เช่น ความสะอาด การเก็บดูแลรักษา ในการ
ออกแบบนั นผู้วิจัยควรเติมเต็มสอดแทรกความรู้สึกเข้าไปในงาน เช่น ความรัก ความอบอุ่น ให้ผู้ใช้ได้
สัมผัสได้เต็มท่ี อาจจะเป็นงานออกแบบที่เด็กสามมารถเล่นได้คนเดียวหรือจะเล่นกันแบบส่วนรวม 
     ครั้งที่ 2 
     ผลการตอบสนองจากคณะกรรมการในช่วงของการน่าเสนอผลงานออกแบบครั งที่ 2 
ในเรื่องของการติดตั งผลงานกับพื นที่ ควรค่านึงถึงความเหมาะสม ความสวยงามและประโยชน์ใช้สอย
ให้มากที่สุดส่วนเรื่องของการออกแบบรูปทรงมีการพัฒนาที่ดีขึ นเสริมสร้างจินตนาการให้กับเด็กๆ ได้
มากขึ น ควรเพิ่มขนาดของชิ นงานให้มีขนาดใหญ่ขึ น วัสดุที่ใช้มีความเหมาะสมปลอดภัยดี 
                   ครั้งที่ 3 
                   ผลการตอบสนองจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในช่วงการน่าเสนอผลงานออกแบบ
ในครั งที่ 3 นั น ผลการประเมินล่าดับเนื อหาได้ชัดเจนขึ น มีความก้าวหน้าและพัฒนาผลงานมาอย่าง
ต่อเนื่องและสามารถพัฒนาต่อยอดผลงานไปได้อีกหลายด้าน มีลักษณะผลงานเฉพาะตนที่โดดเด่น 
ตอบตรงตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยในครั งนี  
 2. คุณครูพี่เลี้ยง 
     ข้าพเจ้าได้น่าตัวอย่างผลงานออกแบบสร้างสรรค์ไปทดลองใช้กับคุณครูพ่ีเลี ยงจาก
การได้สอบ ถามคุณครูพ่ีเลี ยงเด็กในสถานสงเคราะห์ เมื่อน่าผลงานไปทดลองนั น ผลตอบสนองคือ
สามารถท่าให้เด็กๆสนใจได้ด้วยเรื่องของสีสันผิวสัมผัสที่อ่อนนุ่ม ประโยชน์ใช้สอยเหมาะสมกับเด็ก
และสถานที่ดีมีความสวยงาม แต่ยังมีปัญหาในเรื่องของจ่านวนชิ นงาน ถ้ามีพอจ่านวนของเด็กนั น 
พวกเขาก็จะไม่แย่งกันเล่น 
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               3. เด็กก าพร้า อายุ 3 - 6 ปี 
     ส่าหรับกลุ่มผู้ใช้งานที่ส่าคัญในการท่าวิทยานิพนธ์ของผู้วิจัยคือ เด็กก่าพร้าอายุตั งแต่ 
3 - 6 ปี เพราะเด็กๆในวัยนี มีการสื่อสารที่รู้เรื่องและรวดเร็วได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจ
ดังนั นจึงเหมาะสมในการสร้างสรรค์งานออกแบบสื่อประสม ผู้วิจัยได้ท่าการน่าผลงานออกแบบมา
ทดลองใช้กับกลุ่มเด็กก่าพร้าในวัย 3 - 6 ปี ผลการตอบสนองคือ เด็กๆมีความสนใจเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากสีสันที่สะดุดตา หลากสี ไม่เหมือนของเล่นเด็กทั่วไปในสถานสงเคราะห์ รูปแบบรูปทรงที่
แปลกใหม่ ที่ส่าคัญผิวสัมผัสที่นุ่มนวล น่ากอด เด็กๆมักจะชอบกอด หนุนนอน และผลการตอบรับที่
น่าสนใจคือ เด็กๆชอบน่างานออกแบบไปเล่นคนเดียวมากกว่าเล่นรวมกับกลุ่มเพ่ือนเริ่มมีความหวง
แหนในของของตัวเอง 
 
ข้อควรค านึงในการสร้างสรรค์จากผู้วิจัย 
 การท่าวิทยานิพนธ์ “การสร้างสรรค์ศิลปะสื่อประสมตกแต่งภายใน สถานสงเคราะห์เด็ก
อ่อน ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เรื่อง โอบอุ่น” ข้อควรค่านึงในการออกแบบสร้างสรรค์นี มีหลาย
ประการด้วยกันจากการค้นพบ ดังนี  
 1. เรื่องของการออกแบบผลงานที่มีความหลากหลายมากขึ น เช่น ขนาดและจ่านวน 
 2. การเลือกใช้วัสดุที่ปลอดภัย เหมาะสมกับเด็กและมีความทนทานแข็งแรง 
 3. ค่านึงในเรื่องของความสะอาดและการเก็บรักษา 
 4. ฝึกฝนให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกายและจิตใจจากผลงานออกแบบ 
 5. เรื่องของการติดตั งผลงานค่านึงถึงความเหมาะสมกับสถานที่ให้เกิดความสวยงาม  
และประโยชน์ที่เด็กจะได้รับ 

 
ผลที่ได้รับจากงานวิจัย 
 เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่จากประสบการณ์เรื่องราวความสะเทือนใจที่ได้รับจากแมวมา
สร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะสื่อประสมเพ่ือเด็กให้เกิดคุณค่าความงามและประโยชน์ใช้สอย รวมถึงเป็น
นวัตกรรมใหม่ที่ให้ประโยชน์แก่เยาวชนและสังคมในด้านการพัฒนาทางด้านร่างกายแลจิตใจ 
เสริมสร้างจินตนาการการหาเหตุผล การมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน สามารถพัฒนาผลงานศิลปะสร้างสรรค์
เพ่ือการตกแต่งภายในให้เกิดความแปลกใหม่ส่าหรับผู้ใช้งานและสถานที่ให้มีส่วนร่วมกันได้ 
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บทที่ 5  
สรุปผลการสร้างสรรค์และข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการสร้างสรรค์ 
 จากการวิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ“การสร้างสรรค์ศิลปะสื่อ
ประสมตกแต่งภายใน สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เรื่อง โอบอุ่น” ท่าให้
ข้าพเจ้านั นเข้าใจถึงการออกแบบผลสร้างสรรค์ที่มอบความสุขให้กับผู้อ่ืน เมื่อผู้รับมีความสุขผู้ให้ก็มี
ความสุขด้วยเช่นกันที่นอกเหนือจากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสื่อประสมเพ่ือเด็กรวมถึกระบวนการ
ศึกษขั นตอนการท่าวิจัยและการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการ
ท่าวิจัยรวมถึงกระบวนการสร้างสรรค์ที่มีเหตุและผลและเป็นระบบมากขึ น ทุกกระบวนการในการท่า
วิทยานิพนธ์ครั งนี ต้องค่านึงถึงความสอดคล้องกับสถานที่  เพ่ือการติดตั งผลงานที่เหมาะสมและ
สวยงามสอดแทรกความเป็นตัวตนของผู้วิจัยเข้าไปผสมผสานกับผลงานออกแบบในครั งนี   

 
ปัญหาและอุปสรรค์ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 
 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์หัวข้อเรื่อง “การสร้างสรรค์ศิลปะสื่อประสมตกแต่ง
ภายใน สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เรื่อง โอบอุ่น” ในเนื อหานั นได้แสดงออก
ในเรื่องของการน่าเรื่องราวความสะเทือนใจมาเป็นแรงผลักดันในการออกแบบสร้างสรรค์ โดยเป็น
เรื่องราวที่ใกล้ตัวกับผู้วิจัยมากที่สุด ซึ่งผู้วิจัยนั นได้แสดงความเป็นตัวตนผ่านผลงานศิลปะได้อย่าง
ชัดเจน โดยการเน้นในรูปทรงของแมวที่เกิดจากจินตนาการของผู้วิจัย การสร้างสรรค์ผลงานชุดนี ได้น่า
วัสดุที่เป็นผ้าหลายหลายแบบมาสร้างสรรค์ เน้นในเรื่องของผิวสัมผัสที่นุ่มนวล ปลอดภัยส่าหรับเด็ก 
 การลงพื นที่ส่ารวจ กรณีศึกษา สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
ปัญหาที่ข้าพเจ้าค้นพบในเรื่องของพื นที่ในการติดตั งผลงาน เมื่อข้าพเจ้าได้เข้าไปส่ารวจแล้วการจัด
ระเบียบของพื นที่ในส่วนนั นยังไม่เรียบร้อยดี จึงเป็นปัญหาส่าหรับการจัดองค์ประกอบของผลงานเป็น
อย่างมาก ด้านการเก็บข้อมูลเด็กสิ่งที่ห้ามที่สุดของสถานสงเคราะห์ คือ การถ่ายภาพเด็กๆจึงเป็น
ปัญหาในการเก็บข้อมูลภาพถ่ายเมื่อเด็กมีปฏิสัมพันธ์กับงาน แต่ต้องเคารพกฎของสถานที่เพ่ือความ
ถูกต้อง 
 จากปัญหาและอุปสรรค์ที่ค้นพบในการสร้างสรรค์ในช่วงแรกนั นคือเรื่องของการ
ออกแบบรูปทรงของผลงาน จากค่าแนะน่าของผู้เชี่ยวชาญคือ ผู้วิจัยยังยึดติดกับรูปร่า งรูปทรงที่
เหมือนจริงจนเกินไปทอนรูปทรงให้ง่ายขึ นชัดเจนมีความเข้าใจมีเหตุผลในการวิเคราะห์รูปแบบรูปทรง
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ควรมีความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดจินตนาการมากกว่านี เพ่ือเป็นการพัฒนาและต่อยอดสู่ผลงานใหม่ๆขึ น 
จากนั นต่อด้วยเรื่องของตัววัสดุผู้วิจัยเริ่มท่าการทดลองงานออกแบบสร้างสรรค์ด้วยวัสดุที่เป็น
ผ้าขนหนูในช่วง แรกของการท่าวิจัย ปัญหาที่ค้นพบคือเรื่องของความทนทานแข็งแรง ซึ่งผ้าขนหนูนั น
เป็นผ้าที่มีลักษณะบางขาดง่าย หลังจากนั นจึงเปลี่ยนมาใช้ผ้าในแบบอ่ืนแทน เช่น ผ้าขนสัตว์ ผ้านาโน 
ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานไม่ขาดง่ายที่ส่าคัญมีผิวสัมผัสที่อ่อนนุ่มเหมือนขนแมว แต่ก็ยังต้องค่านึงถึง
ในเรื่องของการท่าความสะอาดและการเก็บรักษาให้ดี การสร้างสรรค์งานออกแบบในชุดนี ข้าพเจ้า
เน้นเป็นการจัดองค์ประกอบระหว่างผลงานกับพื นที่ภายในสถานสงเคราะห์เพ่ือสร้างความเป็น
เอกภาพแลบรรยากาศของงานให้ดูสนุกสนานเหมาะสมกับเด็กๆ  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี และ
ประเด็นในการศึกษาครั งต่อไป ที่ข้าพเจ้าได้น่าเสนอเนื อหาจากแรงบันดาลใจเพ่ือมอบความสุขให้กับ
ผู้รับด้วยความเต็มใจนั น มีข้อเสนอแนะดังนี  
 1. การสร้างความสุขให้กับผู้รับที่เป็นเด็กต้องศึกษาจิตใจ ความต้องการ ความรู้สึกให้
มากขึ นเพ่ือเป็นน่าการพัฒนาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ครั งต่อไป 
      2. เมื่อได้รูปแบบรูปทรงที่เป็นเฉพาะของผู้วิจัยแล้วควรเพ่ิมเติมในเรื่องของการออกแบบ
ติดตั งผลงานในส่วนของบริเวณพื นที่ภายนอกบ้างข้อค่านึงในการเรื่องใช้วัสดุที่คงทนแข็งแรงเหมาะกับ
สภาพภูมิอากาศ ทนต่อแสงแดดและฝนที่ตกลงมา เพ่ือไม่ให้ผลงานเกิดความเสียหาย 
 3. การขยายผลงานให้มีขนาดใหญ่ รองรับไปในเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งห้องเช่น 
เป็นชุดโซฟา ที่นอน ผนังของเล่นกั นห้อง ผ้าม่าน เป็นต้น 
 4. สอดแทรกการให้ความรู้ในเรื่องของการเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายและจิตใจแก่
เด็กๆ ผลงานอาจปรับเปลี่ยนและแปรผันจากผลงานเดิมมาเป็นการสร้างเรื่องราวให้กับผลงานเช่น 
คุณครูพ่ีเลี ยงอาจจะน่าผลงานมาเป็นตัวละครในนิทาน เพ่ือสร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆได้ 
 5. การติดตั งผลงานผู้วิจัยอาจจะคิดค้นการติดตั งผลงานแบบใหม่ในลักษณะของการน่า
ผลงานแต่ละชิ นมาแขวนคล้องเกี่ยวกันและเป็นการสร้างสรรค์ในเรื่องของการเก็บผลงานรวมถึงเป็น
การคิดสร้างสรรค์ในการน่าผลงานให้เด็กจับคู่สีกันและสร้างเป็นผลงานศิลปะที่แขวนติดผนังได้หรือ
เรียกว่า “Wall Toy” โดยการน่าผลงานมาประยุกต์ใช้ในสถานที่เพ่ือเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการ
การเรียนรู้และจินตนาการของเด็กๆ เพ่ือเป็นสื่อต้นแบบในการเรียนรู้และพัฒนาผลงานอย่าง
สร้างสรรค์ต่อไป 

6. การก่าหนดรูปแบบของสีที่มาประกอบในผลงาน ความเหมาะสมกับเด็กทั งเพศหญิง
และเพศชาย 
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7. ผลงานออกแบบของผู้วิจัยควรให้เด็กได้มีส่วนร่วมกับผลงาน เช่นการเล่นหรือการใช้
งานที่ให้เด็กเป็นผู้ก่าหนดเองได้ หรือกติการในการเล่น 

8. ผลงานออกแบบชุดโอบอุ่นนี  ผู้วิจัยสามารถน่ามาพัฒนาต่อยอดในด้านของอาชีพสร้าง
อนาคตได้อีกมากมาย 
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